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�

�

  مقدمة
  

  

أول مشروع قانون مالية أصلي يتم انجازه  2016يمثل مشروع قانون المالية لسنة .1
ة الحالية، وقد تم إعداده في مرحلة تتميز بتنامي الضغوطات من طرف الحكوم

الداخلية والخارجية، ولذلك فقد تضمن جملة من اإلصالحات لتسريع نسق النمو ودفع 

االستثمار وإعادة الثقة في االقتصاد مع المحافظة على السالمة المالية العمومية من 
.ت مقبولةخالل اإلبقاء على المؤشرات الرئيسية في مستويا

، في إطار الوثيقة التوجيهية للمخطّط األول 2016ويتنزل إعداد الميزانية لسنة .2
السنة األولى من  2016، حيث تمثل سنة 2020-2016للجمهورية الثانية للفترة 

وبالتالي فقد تم األخذ بعين االعتبار للتوجهات واألهداف . مخطط التنمية الجديد

دى والمنوال الجديد للتنمية، الذي يهدف إلى االرتقاء بتونس اإلستراتيجية متوسطة الم
وقد تم التوجه نحو .إلى مصاف البلدان الصاعدة ذات مستويات التنمية البشرية العالية

إرساء هيكلة متطورة لالقتصاد عبر تحقيق نمو مستدام يراعي العدالة في توزيع 

غيل ويعمل على إرساء مقومات الثروات ويعتمد على تطوير مجاالت التنمية والتش
.الحوكمة الرشيدة لتحقيق السلم االجتماعي وتعزيز نجاعة السياسات العمومية 

، أخذا بعين االعتبار للهدف 2016وقد تم ضبط تقديرات مشروع الميزانية لسنة .3

األساسي المتمثل في الخروج بسرعة من ركود نسق النمو الذي شهدته البالد خالل 

وعلى هذا األساس تم االعتماد  ،� 2,5قضية إلى تحقيق نسبة نمو بـ الفترة المن
:على العناصر التالية 

  .تطور المحيط االقتصادي واالجتماعي خالل الفترة المنقضية من السنة الجارية�
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مواصلة اتخاذ اإلجراءات التي تدخل في إطار التصدي لإلرهاب ودعم الحركة �
  .االقتصادية

  .دعم النشاط االقتصادي بالجهات مواصلة تنفيذ برنامج�
مواصلة مساعدة ودعم الهياكل االقتصادية المتضررة خاصة في قطاع السياحة �

  .والصناعات التقليدية

  .سنوات 5إنجاز برنامج تعصير الديوانة يتم إنجازه على �
  .تنفيذ برنامج اإلصالح الجبائي�

  .اتخاذ إجراءات لمقاومة التهريب والتصدي للتجارة الموازية�

اتخاذ إجراءات لدعم الشفافية والتصدي للتهرب الجبائي ودعم ضمانات المطالبين �
  .باألداء

تسوية تعهدات الحكومات السابقة فيما يتعلق باالتفاقيات الممضاة مع الطرف النقابي �

حول الزيادات في األجور وإنجاز برنامج عام جديد للزيادات في األجور بعنوان 
وإنجاز برنامج خصوصي جديد للزيادات  2016جانفي  بداية من غرة 2015-2016

مما سيفضي إلى إرساء مناخ إجتماعي سليم  2016في األجور بداية من جويلية 

خالل الثالث سنوات القادمة و يساهم في إعادة اإلستقرار اإلجتماعي و دفع النمو  و 
  .اإلستثمار و التشغيل

.لكهرباء والنقلمواصلة دعم المواد األساسية والمحروقات وا�

  % 46في حدودبعنوان نفقات التنمية تتوزع  د.م 5401ترسيم اعتمادات قدرها�
.مشاريع وبرامج جديدةبعنوان   % 54حدود و فيمتواصلة ال  مشاريعال بعنوان

:، إنجاز عدة برامج ومشاريع وإجراءات من بينها 2016وينتظر في سنة .4

إلى التخفيض من نسبة التهريب والتجارة  هي تنفيذسيؤدالذي  مشروع تطوير الديوانة�

خالل سنة   %20من الناتج المحلي اإلجمالي إلى حوالي  % 50الموازية من حوالي 
2020.

  :دعم ضمانات المطالب باألداء وذلك بـ�
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  .تأطير استبعاد المحاسبة-
.إحداث لجان تأطير المراجعة-

  :تخفيف العبء الجبائي وذلك بـ �
  .بلغ الضمان البنكيالتخفيض من م-

  .مزيد تيسير استرجاع األداء-

التخفيض من نسبة الخصم من المورد بعنوان األداء على القيمة المضافة الموظفة -
  .على المعامالت مع الدولة

.التخفيض في العبء الجبائي للفالحين والصيادين-

  :مقاومة التهرب الجبائي وذلك بـ �
  .اطالترفيع في عقوبة عدم التصريح بالنش-

.توسيع مجال حق اإلطالع المخول لإلدارة-

  .اعتماد جهاز تسجيل العمليات بالنسبة إلى مؤسسات االستهالك على عين المكان�
  .إرساء نظام جبائي تفاضلي للمؤسسات النموذجية في الجباية�

إرساء واجب االحتفاظ بنسخة من عقود كراء في العقارات أو األصول التجارية أو �

  .لمقدمة للتعريف باإلمضاء وإحالتها إلى المصالح الجبائية المختصةالتفويت فيها ا
.تحسين استخالص معاليم الجوالن�

في موفّى  % 44ين استخالص الديون العمومية المثقلة الذي شهد تطورا بـ حست�

.2014مقارنة بنفس الفترة من سنة  2015سبتمبر 

  2015ها خالل سنة اتخاذتي تم ستواصل الحكومة دعم القرارات و اإلجراءات ال و5.  
  :منها و  للنهوض بالجانب االجتماعي

ألف  250دينار لفائدة   150دينار إلى  120الزيادة في منحة العائالت المعوزة من �

.دينار لفائدة العائالت التي لها أبناء في سن الدراسة 180عائلة، وتصل المنحة إلى 
ركبات الطفولة ومراكز أطفال في سن ما مراكز رعاية المسنين والمعوقين وم تدعيم�

  .قبل الدراسة
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  .مساعدة على بعث موارد رزق لفائدة المعوقينال�
  .تقديم مساعدات بمناسبة العودة المدرسية والجامعية وفي المناسبات الدينية�

  .تمتيع محدودي الدخل ببطاقات العالج المجاني وببطاقات العالج بالتعريفة المنخفضة�
.رعاية االجتماعية ومراكز التربية المختصة باالنتدابات والتجهيزاتتدعيم مراكز ال�

.2015سنوات بداية من سنة  3مضاعفة المنحة لفائدة الطلبة على فترة �

تخلّي الدولة عن مبالغ الفوائض التعاقدية و فوائض التأخير الموظفة على القروض �
.ماعيالسكنية الممنوحة في إطار البرامج الخصوصية للسكن االجت

تيسير اقتناء أو بناء محالت معدة للسكنى من قبل الفئات الوسطى، بالتخفيض في �

كلفتها وذلك بتمكينهم من طرح أعباء القروض المتعلقة باقتناء أو بناء محالت فردية 
.ألف دينار 150معدة للسكن ال تتعدى كلفتها 

قل تكلفة وذلك بتخصيص التمكين من النفاذ إلى تكنولوجيات االتصال والمعلومات بأ�

لخدمات األنترنات القار عوضا عن  % 12نسبة األداء على القيمة المضافة بـ 
18%.

اهتماما بالتشغيل فإلى جانب تمويل  2016أولى مشروع قانون المالية لسنة  وقد6.  
اآلليات المخصصة لمعالجة سوق الشغل من تربصات ودورات تأهيل، سيتم التركيز 

نشطة تطوير المبادرة  وقابلية بعث المشاريع واإلحاطة بالباعثين خاصة على أ

 80ألف باعث مشروع صغير   و 14وسيتم رصد اعتمادات لفائدة حوالي . ومتابعتهم
ويضاف إلى هذه . ألف مستفيد من التمويالت الصغيرة عن طريق الجمعيات

و تجدراإلشارة  .التدخالت، مشاركة البنك التونسي للتضامن في تمويل ألفي مشروع
ألف موطن شغل جديد باعتبار نسبة النمو المقدرة بـ  50إلى أنه من المتوقع إحداث 

. 2016  سنة  % 2.5
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على أساس ما وقع ذكره سابقا من أهداف و قرارات و إجراءات بقانون المالية لسنة و 7.

الركود ستحرص الحكومة على إرجاع نسق النمو لإلقتصاد و الخروج من  2016

اإلقتصادي و ستدعم هذه اإلجراءات ما تم اتخاذه من قرارات منذ تولي الحكومة الحالية 
  : منها بالخصوص لمهامها يذكر 

  

العمل على مقاومة اإلرهاب خاصة بعد عمليتي باردو وسوسة، بإعطاء األولوية �

من المطلقة للجانب األمني وذلك بتدعيم قدرات وجاهزية الجيش الوطني وقوات األ

  .والديوانة

.قطاعات الشباب والثقافة والصحة والتربيةإعطاء دعم إضافي ل�
لدعم قطاع المرأة واألسرة والطفولة، وذلك بتهيئة مراكز  جديدة إدراج اعتمادات�

رعاية المسنين وتجهيزها وإحداث وحدات عيش و تهيئة وتجهيز مراكز الفتاة الريفية 

شباب وطفولة بالجهات الداخلية وإحداث وتهيئة وبناء نوادي أطفال ومركبات 
.فضاءات للطفولة المبكرة

القيام بزيارات للجهات واتخاذ قرارات على ضوء هذه الزيارات وذلك في إطار �

مجالس وزارية خصصت لمسيرة التنمية بالجهات والتي شملت بالخصوص الواليات 
منية واالجتماعية وذلك وتهدف القرارات إلى التصدي ومجابهة األوضاع األ. الداخلية

تهيئة (بعد تشخيص العراقيل التي حالت دون تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبنية األساسية 

وتعصير الطرقات وتهذيب األحياء الشعبية وحمايتها من الفيضانات وخاصة في 
تهيئة المستشفيات الموجودة وإحداث أخرى ( والقطاع الصحي) الغربي الشمال واليات

القطاع التربوي وإحداث مناطق صناعية لدعم االستثمار بالجهات وإحداث و) جديدة

.مواطن شغل إضافية عالوة على المشاريع ذات الصبغة الفالحية
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التسريع في إنجاز المشاريع الكبرى المعطلة ورفع العراقيل التي حالت دون إنجازها �
إنجاز المناطق واإلسراع في ) شبكة النقل الحديدي بتونس والطرقات السيارة(

.الصناعية ودفع االستثمار في الجهات

مواصلة اإلصالحات القطاعية والهيكلية المتعلقة بالخصوص بإعادة هيكلة البنوك �
العمومية وبمراجعة مجلة االستثمار وبإصالح المنظومة الجبائية وتعصير الديوانة 

و قانون اإلجراءات  ارقانون المنافسة واألسع وومراجعة القانون األساسي للميزانية 

الجماعية و القانون األساسي للبنك المركزي التونسي و وضع إستراتيجية تونس 
.2020الرقمية 

.العمل على التحكم في األسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن�

االنطالق في تحديد المشاريع والبرامج في الجهات في إطار الوثيقة التوجيهية �
.2020-2016مية لمخطط التن

مساندة قطاع السياحة والصناعات التقليدية والمحافظة على مواطن الشغل وتنقية �

.المناخ االجتماعي

مساندة المؤسسات االقتصادية لضمان استمرارية نشاطها ودفع االستثمار ودعم �
.التشغيل والحد من البطالة

  



  

  

  
  

  
  

  

  الجزء األول
  

  

  زانية الدولةتوازن مي



  

  

  

  
  

  
  

  

  

  لميزانية التوازن المحتمل

  

  2015 الدولة لسنة 
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  2015النتائج المنتظرة لسنة 

  

� االقتصاديتطور الظرف .�

  

مما  مستجدات خارجية و داخليةعدة  تسجيل 2015األشهر األولى من سنة  تعرف-1

المالية توازنات الوطني عامة و  لالقتصاد ضرورة مراجعة التوازنات الكلية استدعى

 لمساندةبرنامج و اعتماد من جهة  و ديمومتها  للحفاظ على سالمتهاالعمومية خاصة 

�.من جهة أخرى إجراءات استثنائيةمن خالل  االقتصاديةو دعم الحركة 
�

و تبعا لذلك، تمت مراجعة التوازنات الجملية و المالية و إقرار قانون مالية تكميلي -2

�:تضمن بالخصوص 2015 أوتفي 
�

رصد اعتمادات إضافية بعنوان االستثمارات في مجال الدفاع العسكري •

� .لمحاربة اإلرهابواألمني و الديواني 

في منحة العائالت  الترفيعو  الزيادة في األجوردات إضافية لتغطية رصد اعتما•
�.المعوزة و المنح الجامعية

�.م د ���في حدود  لبرنامج الدعم االقتصاديرصد اعتمادات •
�

 إقراررات الحاصلة منذ يفإن أهم التغي أوتو على أساس النتائج المتوفرة إلى موفى  -3

�:ما يليقانون المالية التكميلي  تتحوصل في 
�

�

في السوق العالمية ليبلغ المعدل منذ بداية السنة  انخفاض أسعار النفطتواصل •

 دوالر مقدرة 62مقابل  للبرميل�دوالر �5مستوى  2015 أوتإلى موفى شهر 

�.2015 بقانون المالية التكميلي لسنة
�
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مقابل الدينار حيث  أسعار صرف الدوالر مستوى معدالت ارتفاعتواصل •
ليبلغ معدله في  2015مارس  11بتاريخ �للدوالر ينارد 2الصرف تجاوز سعر 

�.للدوالردينار  1.944أوت موفى 
�

من السنة الماضية إلى  ثانيال ثالثيالخالل  % 2.0من  انخفاض نسق النمو•

 نسبة النمو تبلغو ينتظر أن . 2015من سنة  الثالثي الثانيخالل  % 7.�

وذلك بالعالقة انون المالية التكميلي مقدرة بق  %1مقابل  %0.5 لكامل السنة

) مارس 18( خاصة عملية باردوالعمليات اإلرهابية أساسا مع انعكاسات 

  ). جوان 26( وعملية سوسة 

مقابل   % 2.8  بنسبة 2015 أوتالى موفى لواردات الجملي لحجم التراجع •

   صادراتتطور الو  2014في نفس الفترة من سنة  	6.2ارتفاع بـ 
�.2014في نفس الفترة من سنة  % 0.6تراجع بـ  مقابل % 0.2بـ

 12.7من   العابرة للبالد التونسيةانخفاض كميات الغاز الطبيعي الجزائري •

�.2015متر مكعب محينة لسنة  مليار 7حوالي مليار متر مكعب مقدرة إلى 

على  عالوة االتفاقيات القطاعية تتعلق بالزيادة في األجورجملة من  إمضاء•

�. 2�14رنامج العام بعنوان الب

على مستوى الميزانية حيث  ضغوطات جديدةو من شأن هذه المستجدات أن تشكل 
  .2015سنة من شهر األولى األ النتائج المسجلة خاللعلى أنها انعكست سلبا 
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�2�15لسنة  لنتائج المنتظرةو ا 2�15 أوتتنفيذ ميزانية الدولة الى موفى .��

  

تحيين إلى  2015أشهر األولى من سنة  الثمانيةانية الدولة خالل أفضى تنفيذ ميز
 :كما يلي 2015النتائج المنتظرة لسنة 

على مستوى الموارد-  I 

نسبة انجاز  د أي.م��1�234مبلغ  2015سجلت االستخالصات الجملية إلى موفى أوت 
 ) د.م 27900( 2015تقديرات قانون المالية التكميلي لسنة ل بالرجوع %58إجمالية تبلغ 

  . 	67و مقابل نسبة نظرية لإلستخالصات في حدود 

�:من أساسا هذه الموارد وتتأتى 

مقابل  د.م 13473حوالي  2015إلى موفى أوت التي بلغت و �موارد ذاتية 
      %2.2 زيادة بـمسجلة بذلك  2014د خالل نفس الفترة من سنة .م 13177

�. 2015يلي لسنة متقديرات قانون المالية التك بالرجوع إلى %64 إنجازنسبة و 

     

      حوالي 2015إلى موفى أوت التي بلغت  و و خزينة �اقتراضموارد  

 زيادةمسجلة بذلك  2014خالل نفس الفترة من سنة  د.م 2484مقابل  د.م 27�1

�. %67مقابل نسبة نظرية بـ  % 41 إنجازونسبة  %11.1بـ 

 

 م د 27314ما قدره  2015توقع أن تبلغ جملة الموارد لسنة هذا األساس من الموعلى 

هذه الموارد لحد    تتأتىو  2014بالمقارنة مع نتائج سنة  اي نفس المستوى تقريبا

م د من  6536و  من جملة الموارد % �7أي ما يعادل  م د من موارد ذاتية 2�778

  .من جملة الموارد % 24 أوو الخزينة قتراض االموارد 
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  :المداخيل الجبائية -1

مسجلة بذلك زيادة  د.م 12397ما قدره  2015بلغت المداخيل الجبائية في موفى أوت 

   . 2014مقارنة بنفس الفترة من سنة ) د.م �28(أو  2.3%

  

ما قدره  2015سنة  لكاملالنتائج ينتظر أن تبلغ اإلستخالصات الجبائية هذه وبناء على 

     بالرجوع إلى تقديرات قانون المالية التكميلي  ريباأي نفس المستوى تقم د  �1854

  .2014بالمقارنة مع نتائج  %0.2و تراجعا بنسبة 

في  % 15مقابل  %0.7(لمداخيل الجبائية بالنظام الداخلي ا بتطورو تفسر هذه النتائج 

 %5.9القارة و  باألسعار %0.5( بالعالقة مع ضعف النمو االقتصادي ) 2014سنة 

مقارنة  %3.1و بانخفاض الموارد الجبائية المتأتية من التوريد بـ  )الجارية رباألسعا

مقدرة  % 1.5بالعالقة مع تراجع الواردات بـ  2014في موفى سنة  %10بارتفاع بـ 

�.2015 لكامل سنة

                                       

�د.بحساب م
2�14�2�15�

سنة كاملة   �موفى أوت 
�

�متوقعى أوت   موف�ق م ت

��
������

��5317�5�81�7�9األداءات المباشرة
�

78�8���537��2�7775���

��2685�4�4095�1الضريبة على   الدخل   
�

4520�0�3241�1�4655�0�

��1109�3�1791�7الضريبة على   الشركات البترولية   
�

955�0�788�6�1100�0�

��1522�8�2281�1الضريبة على   الشركات غير البترولية   
�

2393�0�1346�5�2020�0�

���799�1�1�412�8األداءات غير المباشرة
�

1��42���7�2��9�1�7�5���

��537�4�809�3المعاليم الديوانية 
�

800�0�526�5�795�0�

��3342�2�5105�8األداء على القيمة المضافة
�

5032�5�3316�1�5080.0�

��1065�4�1684�8المعلوم على االستهالك 
�

1840�5�1153�1�1827.0�

��1854�1�2812�9األداءات والمعاليم األخرى
�

2969�0�2025�2�3063.0�

�����1211��7�1858المجموع
�

1851����12397�1�1854����

  ������   
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                                         �

:المداخيل غير الجبائية -2

د .م 1075ما قدره   2015غير الجبائية المستخلصة إلى موفى أوت  داخيلبلغت الم

�. 2015مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة  %41أي ما يمثل نسبة إنجاز 

   و تجدر اإلشارة إلى أن االستخالصات بعنوان الهبات الخارجية انحصرت في حدود

د مقدرة بقانون المالية التكميلي كما تمت تعبئة مداخيل بعنوان .م 308د مقابل .م 97

  .د مقدرة م 200د مقابل .م 70المصادرة في حدود  األمالك

    سجلت المداخيل بعنوان النفط و الغاز تراجعا 2014و مقارنة بنفس الفترة من سنة 

  .د  م 68 بـ

  

مقابل  م د 2238حوالي  2015سنة لكامل المداخيل غير الجبائية و من المتوقع أن تبلغ 

�:م د ناتج باألساس عن 404ي بنقص  م د مقدرة بقانون المالية التكميلي أ 2642

) م د مقدرة  685م د مقابل  515(م د   170تراجع مداخيل النفط و الغاز بـ  -

دوالر مقدرة بقانون  62دوالر للبرميل مقابل  56( بالعالقة مع انخفاض سعر النفط

  ) المالية التكميلي

م د مقابل  320( ادرة عدم تعبئة جزء من المداخيل بعنوان الهبات الخارجية و المص -

  )م د مقدرة بقانون المالية التكميلي 508
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�د.بحساب م

2�14�2�15�

�موفى أوت

سنة 

�كاملة   
�ق م ت

موفى 

�أوت

�متوقع

��
������

��392�5�503�4عائدات  المساهمات
�

745�408�686�

��94�2�121�5النفط و الغاز
�

685�26�515�

��129�7�368�4الهبات الخارجية
�

308�97�200�

����0التخصيص
�

��0�
�

��0�92�0موارد المصادرة
�

200�70�120�

��443�9�688�9موارد أخرى
�

704�474�717�

��1����3�1774�2المجموع
�

2�42�1�75�4�2238�

  

: االقتراضموارد -3

    حوالي  2015بلغت السحوبات الخارجية و اإلصدارات الداخلية إلى موفى أوت 

مقدرة بقانون المالية التكميلي أي ما يعادل نسبة إنجاز في  د.م 6748مقابل  د.م 3255
و االقتراض الخارجي في حدود  �99تهم االقتراض الداخلي في حدود  � 48حدود 

38�.  

م د  6748مقابل  د.م 7�85 ما قدره 2015توقع أن تبلغ موارد االقتراض لسنة مومن ال

�:د مبدئيا منمقدرة بقانون المالية التكميلي وتتأتى هذه الموار

�بواسطة  رقاع خزينة   م د �2�5اإلقتراض الداخلي لحد •

�. م د5�5�3اإلقتراض الخارجي لحد •

و ينتظر حسب المؤشرات المتوفرة حاليا أن تتأتى موارد اإلقتراض الخارجي           

�:بعنوان البنود التالية ) م د  5635(  

�م د  3179:   �              امج دعم الميزانيةنبر•

�م د  1892:  السوق المالية                        •

�م د  �564: ����مشاريع الدولة و القروض المحالة •
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�

اللجوء للصكوك اإلسالمية رغم أن قانون  2015وتجدر اإلشارة أنه لن يقع خالل سنة 

�.م د كتمويل من الصكوك 400المالية التكميلي تضمن مبلغ 

  

�د.بحساب م
2�14�2�15�

�نتائج�وفى أوتم
�

�متوقع�موفى أوت�ق م ت

��
������

��2273�9�32�7�5اإلقتراض الداخلي
�

1131���1119�2�2�5��

��2�25�9�3�25�5اإلقتراض الخارجي
�

5�17���2135.��5�35�

��1631�3030�5سحوبات لفائدة ميزانية الدولة     
�

4652�5�1799�5071�

الدفوعات المباشرة مشاريع     
�الدولة

287�7�470�
�

464�5�311�6�464�

��107�2�125القروض الخارجية المحالة    
�

100�0�25�0�100�

�الصكوك اإلسالمية    
���

400�0�
��

��4299�8��893مجموع موارد االقتراض
�

�748���3254.8�7�85�

  : لنفقاتعلى مستوى ا-��

إجماال إلى  2015أفضى تنفيذ نفقات الميزانية دون خدمة الدين العمومي إلى موفى أوت 

مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي مبينة  %58 نسبة انجاز على مستوى الدفع تبلغ

  :كما يلي 
  

� : نفقات التصرف -1

حوالي  2015بلغت اإلعتمادات الموزعة بعنوان نفقات التصرف إلى موفى أوت 

و قد  .2014مقارنة بنفس الفترة من سنة  �	 11مسجلة بذلك زيادة بـ  م د 11227

  .مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي %63بلغت نسبة االنجاز حوالي 

  ) % 12م د أو  838( و تفسر هذه الزيادة بالخصوص بارتفاع نفقات األجور 

  



16

مقابل  م د �1723حوالي  2015 لكامل سنة نفقات التصرف و من المنتظر أن تبلغ

م د ناتج عن  466 بـي  بانخفاض م د مقدرة بقانون المالية التكميلي أ 17702

 م د مقدرة �128م د مقابل  �82(  دعم المحروقات و الكهرباءمستوى  علىاإلقتصاد 

دوالر  62من برميل النفط انخفاض سعر  والناتج باألساس عن )بقانون المالية التكميلي

  .دوالر متوقع لكامل السنة 56 إلىمقدر بقانون المالية التكميلي 

�

   : تنميةنفقات ال-2

مقارنة بتقديرات  2015في موفى أوت  % 43بلغت نسبة استهالك إعتمادات التنمية  

 	40بالنسبة لالستثمارات المباشرة  و  	47وتبلغ هذه النسبة  .قانون المالية التكميلي

�.بالنسبة للتمويل العمومي

ت التنمية سجل نسق إنجاز نفقا  2014و بالمقارنة مع المستوى المسجل إلى موفى أوت 

  ). م د 478أو (	�27ارتفاعا بـ 

المستوى المقدر بقانون المالية  2015لكامل سنة و من المتوقع أن تبلغ نفقات التنمية  

� .م د 5264التكميلي اي حوالي 
�

��
2�14�2�15�

��

موفى 

�أوت

�ق م ت�نتائج

موفى 

�أوت

نسبة 

�اإلنجاز

  متوقع

��2400�5	�744�0�1633�7�2400�5�1138�9�47االستثمارات المباشرة

��1439�9	�454�8�2162�5�1439�9�574�4�40التمويل العمومي

��464�5	�287�7�470�0�464�5�311�6�67الدفوعات المباشرة لمشاريع الدولة

��594�0	�302�8�535�1�594�0�242�3�41الحسابات الخاصة في الخزينة

������365�2�����365�2النفقات الطارئة

��1789�3�48�1�3�52�4�22�7�2�43��52�4تنميةمجموع نفقات ال 

  

�
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   : خدمة الدين العمومي -3

 م د 12�2 و العمومي أصل الدينبعنوان  م د 1558تسديد مبلغ  2015إلى موفى أوت تم 

 مقارنة بتقديرات قانون 	57أي ما يعادل نسبة انجاز جملية في حدود  الفائدةبعنوان 

  .المالية التكميلي

م د   120تسجيل اقتصاد في خدمة الدين العمومي بحوالي  ، من المنتظر 2015ولكامل سنة 

     م د 90 بـ الفائدةانخفاض  بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية التكميلي متأت من

          م د 30بـ  األصل و )المالية التكميلي قانونم د مقدرة ب 1750مقابل  م د ���1(

يعود باألساس لتأخر تعبئة  )المالية التكميلي قانونب قدرةم د م 3070مقابل  م د �3�4(

�.بعض القروض

�:و تفضي هذه النتائج إلى 

من الناتج المحلي  % 4.4أو حوالي  م د 3816 حدودتسجيل عجز ميزانية في •
من  % 4.8أو  التكميليم د مقدر بقانون المالية  4186اإلجمالي المحين مقابل 

.2014من الناتج لسنة  % 4.9م د أو  4082والناتج 

من الناتج  % 52.7ليبلغ مستوى  % 50عتبة  حجم الدين العمومي تجاوز•

.2014من الناتج في موفى سنة  %49.4مقابل  2015المحلي في موفى 

  

  

  
  

  

  
  

  



18

و النتائج المتوقعة لكامل  2015و يحوصل الجدول التالي النتائج المسجلة إلى موفى أوت 
                                      :  2015سنة 

  بحساب م د                                                    
2014 2015 

 متوقعأوتق م تالنتائجأوت

النمو                       %2.3%1.0 %0.5 

107.7996256.456سعر البرميل بالدوالر:  الفرضيات        

1.7011,9501.950سعر صرف الدوالر بالدينار                    

778 472,520 152,013 354,821 177,020 13الموارد الذاتية  

397,118 510,012 580,618 116,718 12المداخيل الجبائية      540

238 075,42 642,01 774,22 060,31 1المداخيل غير الجبائية     

129,7368,4308,097,3200التخصيص و الهبات الخارجية        

0,092,0200,070,0120مداخيل المصادرة        

761,46536 748,02 483,869706 2الخزينة+ موارد االقتراض    

314 233,927 900,016 32527 660,827 15جملة الموارد 
7,5%3,4%2,1%3,7%-0,04%

226,917 702,011 275,517 107,017 10نفقات التصرف  236

631 766,511 631,07 541,011 928,410 6األجور        

024 024,4629,51 537,5942,71وسائل المصالح       

769,52 232,01 154,03 794,34 1نفقات الدعم          766

(530 1)(014 1)(530 1)(417 1)(747)المواد األساسية         

)820((458)(286 1)(353 2)(800)المحروقات        

(416)(298)(416)(384)(247)النقل        

664 061,41 663,81 637,81 846,81تدخالت دون الدعم        

150,9151تفقات طارئة        

264 267,25 264,02 801,35 789,34 1نفقات التنمية  

19,7114-151,7384,6114,0قروض وتسبقات  الخزينة  

700 759,54 820,02 8644 612,84 3خدمة الدين   

)3040((558 1)(070 3)(349 3)(547 2)األصل        

)1660((202 1)(750 1)(515 1)(066 1)الفائدة        

314 233,927 900,016 32527 660,827 15فقاتالنجملة  
7,5%3,4%2,1%3,7%-0,04%

816 3-371,2 1-186,0 4-082 4-66,8-)م د( النتيجة دون اعتبار المصادرة   

%4,4-%4,8-%4,9-)من الناتج(% 

  



  
  
  

  
  
  

  
  

  ميزانية الدولة توازن

  

  2016لسنة  
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  2016توازن ميزانية الدولة لسنة 

باعتبار  د م 29 250قبضا وصرفا بـ 2016لدولة لسنة ا حجم ميزانيةيقدر -1

م د بالمقارنة مع النتائج  1936أو  %7.1بزيادة القروض الخارجية المحالة أي 
.2015المحتملة لسنة 

: الفرضيات التالية على وتعتمد هذه التقديرات بالخصوص -2

:بخصوص النشاط االقتصادي

تلف المؤشرات االقتصادية طبقا لمنوال التنمية وتطور مخ 2016النتائج المتوقعة لسنة -

 %7.9و  باألسـعار القـارة % 2.5(خصوصا فيما يتعلق بالنمو  2016لسنة 
).باألسعار الجارية 

، و مستوى سعر صرف دوالر للبرميل 55اعتماد معدل سعر النفط لكامل السنة بـ -

.دينار 1.970الدوالر بـ 

 240دوالر لطن القمح الصلب ،  420: الحبوب اعتماد المعدالت التالية ألسعار -
.دوالر لطن الشعير 220دوالر لطن القمح اللين، 

 16.500دينار و االلف يان بـ  2.200اعتماد فرضيات سعر صرف اليورو بـ -
.دينار

.% 3و الصادرات بـ  %3.9بـ  السلع وارداتتطور -

  :بخصوص الموارد 

و تعصير االدارة  زيد من العدالة الجبائيةإجراءات جبائية جديدة بهدف تحقيق الم-

 ،الجبائية و الديوانية

  .  م د 31المقدر تأثيره بنقص بحوالي  اإلصالح الجبائيإنعكاس -

،م د 362حوالي  ألسعار المحروقات األوتوماتيكيإرساء آلية التعديل مردود -

،م د 320ر بـ يقدالزيادة في األجور إضافي لألداء على الدخل بالعالقة مع مردود -
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،م د 150بـ  هبات خارجيةتعبئة -

،م د 200المصادرة  بـ تعبئة مداخيل بعنوان -

،م د 1000بقيمة  صكوك إسالميةإصدار -

لدعم و مواصلة مختلف اإلصالحات االقتصادية  د م 3 594 ـب موارد خارجيةتعبئة -

.م د 2000في حدود  االقتراض الداخليواالجتماعية واللجوء إلى 

  :صوص النفقاتبخ

د مقدرة  في م 631 11مقابل  د.م 000 13في حدود  األجوررصد إعتمادات بعنوان -
 % 11.8تمثل نسبة د .م 369 1أي بزيادة قدرها  2015قانون المالية التّكميلي لسنة 

: على أساس 
وزارات الداخلية والدفاع ( حصر االنتدابات أساسا في حدود خريجي مدارس التكوين -

        انتداب جديد بكلفة تقدر 15.915وبعض القطاعات ذات األولوية أي ) والعدل

عونا على التقاعد مما ينجر عنه  زيادة في عدد األعوان  13.724م د وإحالة  70بـ 
.عونا  2.191بـ

غرة ابتداء من برنامج عام ( د بعنوان الزيادة في األجور م 650إعتمادات في حدود -

.)2016خصوصي ابتداء من غرة جويلية  وبرنامج 2016 جانفي
.م د بعنوان تفعيل االتفاقيات السابقة 300اعتمادات في حدود -

 .م د بعنوان الترقيات االستثنائية لفائدة االساتذة والمعلمين 112اعتمادات في حدود -

  

 .)% 03.(+محينة  2015سنة  1.024مقابل  د بعنوان وسائل المصالح م 1 055.رصد▪

 

 مرسمة بقانون المالية التكميليد  م 3.232مقابل  عمد للد م .2 612 غتخصيص مبل▪

 . 2015م د محينة لسنة  2.766و 2015سنة ل

 : 2016سنة  في وتهم المبالغ المخصصة للدعم
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د بقانون المالية .م 1.286مقارنة بـ  د.م 579: المحروقات والكهرباء  -

على أساس معدل  و ذلك 2015د محينة لسنة .م 820و  2015التكميلي لسنة 

دينار وباعتبار انعكاس  1.970دوالر وسعر صرف الدوالر 55سعر البرميل 

 ).م د 492(إرساء آلية التعديل األوتوماتيكي ألسعار المحروقات 

علما وأن رصد .  2015م د سنة  1530مقابلة   د.م 1.600: المواد األساسية -

يد المراقبة على حجم الكميات المعدة اإلعتماد المقترح يأخذ بعين اإلعتبار مز

 .لإلستهالك والتغييرات التي قد تطرأ على مستوى أسعار المواد المدعمة

تهم دعم النّقل ) % 4,1(+  2015د سنة .م 416 مقارنة بـ د م 433: ل ــالنّق-

المدرسي والجامعي والنّقل بتعريفات منخفضة وكذلك النقل المجاني لبعض 

 .الفئات الخصوصية

  

لبرنامج دعم النشاط االقتصادي  الثانيباعتبار القسط  د لنفقات التّنمية.م 5 401.رصد▪

 .2015د مقدرة بقانون المالية التكميلي لسنة .م 5.264مقابل ) د.م 230(  بالجهات

 

مقدرة بقانون د .م 4.820أصال وفائدة مقابل  د بعنوان خدمة الدين.م 5.130تسديد ▪

  .د .م 310أي بزيادة قدرها   2015المالية التكميلي لسنة 

:بالخصائص التالية   2016و يتميز مشروع ميزانية الدولة لسنة -3

مقابل نسبة  % 77.5 في حدود من جملة الموارد الموارد الذاتيةمناب  على المحافظة•
. 2015لسنة  ةمتوقع % 76.1

من الناتج  % 13.8و من نفقات التصرف %70مثل حوالي ي الذي أهمية مناب األجور•

. المحلي اإلجمالي
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مستوى  ليبلغ) المواد األساسية و المحروقات والنقل(الدعم  نفقات مزيد التحكم في•

من الناتج متوقع لسنة  % 3.2مقابل  الناتج المحليمن  % 2.8 حوالي أي م د 2612

.2014في سنة  %5و  2015

مقابل  من الناتج  %3.9ت عجز ميزانية الدولة دون اعتبار التخصيص والهبا بلوغ•
ليبلغ حجم الدين العمومي  2014مسجلة في سنة  %4.9و  2015متوقعة لسنة  4.4%

  2015 لسنةمنتظرة  % 52.7 مقابـل  2016من الناتج في موفى %  53.4

.2014مسجلة في  %49.4و

    

تعاضد مجهود كل األطراف السياسية  باألساسو يستدعي تحقيق هذه التقديرات -4
على المستوى الوطني الستكمال اإلصالحات االقتصادية التي شرع في  جتماعيةواال

تتعلق باألساس بمنظومة الدعم و توجيهه للمستحقين الحقيقيين  خاصة التيتنفيذها 

�.وإصالح المنظومة الجبائية والمالية
�

و باعتبار أهمية تأثير تغير سعر البرميل في السوق العالمية و سعر صرف الدوالر -5

لى التوازنات المالية، فقد تم تقييم انعكاساتهما على توازن ميزانية الدولة لسنة ع

على مستوى عجز الميزانية و نسبة المديونية مع اعتماد فرضية عدم تغير  2016
. العوامل األخرى مثل اإلنتاج
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ومة وعلى ضوء المعطيات الكمية المعتمدة، يفضي تقدير االنعكاسات المتعلقة بمنظ-6
  :المحروقات و الكهرباء إلى المؤشرات التالية 

كلفة يترتب عنها بدوالر واحد  سعر البرميلفي ) أو انخفاض( كل زيادةإن •

 د م 48بحوالي ) أو اقتصاد(إضافية صافية 

م د  90أعباء إضافية بـ    -
م د 42مداخيل إضافية بـ   -

يترتب  مليمات 10بـ  معدل سعر صرف الدوالرفي ) أو انخفاض(كل زيادة إن •

 م د 20بـ  ) أو اقتصاد( كلفة إضافيةعنها  
م د  31أعباء إضافية بـ   -

م د 11مداخيل إضافية بـ   -
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وتطورها  2016ويحوصل الجدول الموالي التوازن المقترح لميزانية الدولة لسنة -7
: 2015سنة ل المتوقعةنتائج المقارنة ب

  بحساب م د

�تالفرضيا
201420152016

ق ممحتملق م تنتائج

  النمو

�معدل سعر البرميل

�معدل سعر صرف الدوالر

2.3 %  
99.00

1.701

1.0 %  
62.00

1.950

0.5 %  

56.00
1.950

2.5 %  

55.00
1.970

656 77822 15220 35521 �20الموارد الذاتية

600 54020 1818 18510 �581المداخيل الجبائية- 

056 2382 22 1642 �774خيل غير الجبائيةالمدا- 

6 536594 7486 9706 �6موارد اإلقتراض و الخزينة

29 314250 90027 27 27 325  مجموع النفقات ��مجموع الموارد

  
3.4%2.1%  -0.04%7.1% 

�نفقات التصرف و التنمية

619 23618 70217 1717 �275نفقات التصرف- 

)579( )820( )1 286( ) 2 353( �)منها دعم المحروقات  (         

5 264401 2645 45 �801نفقات التنمية- 

�385114114100قروض و تسبقات الخزينة- 

130 45 4700 4820 �864خدمة الدين العمومي

850 6601 11 1750 �515الفائدة- 

280 0403 33 3070 �349األصل- 

 -664 3  -816 3  -186 4 -082 �4العجز

�% 3.9-�% 4.4-�% �.4-�% 4.9-�النسبة من الناتج

354 05150 40046 77345 �40حجم الدين العمومي


��% 9.	��% �49.4النسبة من الناتج.� %��3.4 %�

  

  



  

  

  

  

  

  الثانيالجزء 
  

  زانية الدولةمي موارد
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  موارد ميزانية الدولة

    ةأي زياد م د 29 250بـ  2016لسنة (*) ميزانية الدولة  تقدر جملة موارد -1

. 2015بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة  %7.1أو  1 936بـ
  

من موارد  %22.5و  من الموارد الذاتية %77.5 وتتأتى هذه الموارد لحد-2
.االقتراض

الدولة ميزانية موارد هيكلة تطور: 1 البيان 

  

:وتعتمد هذه التقديرات بالخصوص على-3

 2015االقتصادية لسنتي  وتطور مختلف المؤشرات 2015لسنة  حتملةالنتائج الم-

خصوصا فيما يتعلّق بالنمو باألسعار القارة و التضخم وهيكلة وتطور  2016و 

واردات السلع الموجهة للسوق الداخلية باالعتماد على النتائج المسجلة خالل 
.الثمانية أشهر األولى من السنة الجارية

باألسعار  %7.9باألسعار القارة أي ما يعادل   %2.5 بـ نمو نسبةاعتماد-
.الجارية

دوالر  56لنوعية البرنت مقابل  دوالر للبرميل 55بـ  معدل سعر النفطاعتماد -

�.2015محتملة لسنة 

)م د 100(باعتبـار القروض الخارجية المحالة (*)         
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 1.950مقابل الر دينار للدو 1.970في حدود  سعر صرف الدوالراعتماد معدل -

.2015محتمل لسنة  دينار للدوالر

  .  م د 31المقدر تأثيره بنقص بحوالي  اإلصالح الجبائيإنعكاس -

من الناتج المحلي اإلجمالي واللجوء إلى %  3.9في مستوى  ضبط عجز الميزانية-

من السوق الداخلية دينار  مليون 6.594 تعبئة موارد اقتراض في حدود
.والخارجية

وتطورها  2016حوصل الجدول الموالي تقديرات موارد ميزانية الدولة لسنة و ي-4

  .2015بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 

  موارد ميزانية الدولة: 1الجدول 

  بحساب م د                                                                    

  

  

  
2014  

2015  2016  

  ق م  تحيين  ق م ت

  355 20  موارد ذاتية
 1.8 %  

21 152  
3.9 %  

20 778  
2.1 %  

656 22  
9.0%  

  581 18  مداخيل جبائية•
13.8 %  

18 510  
-0.4 %  

18 540  
-0.2 %  

600 20  
11.1 %  

  774 1   مداخيل غير جبائية•
 -51.7 %  

2 642  
48.9 %  

2238  
26.1%  

056 2  
8.1 -%  

  970 6  نةالخزي+ موارد االقتراض 
8.4 %  

6 748  
-3.8%  

6 536  
6.8 -%  

594 6
0.9 %  

  325 27  الجملة 
3.4 %  

27 900  
2.1 %  

27 314  
0.04- %  

250 29  
7.1%  
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  المداخيل الجبائية

  

بالمقارنة  %11.1أي بزيادة  م د 20 600بـ 2016لسنة  المداخيل الجبائيةتقدر -5

. 2015مع النتائج المحتملة لسنة 

   %.21.9في حـدود  جملي نسبـة ضغط جبائيذه التقديرات إلى وتفضي ه

  
و يحوصل الجدول الموالي تطور المداخيل الجبائية ومقارنتها بالنتائج المحتملة لسنة -6

2015.

  

  الجبائية داخيلالم:  2الجدول 

  بحساب م د   

  
:بالخصوص بـ  2016الجبائية لسنة  داخيلمو تتميز ال-7

�انعكاس البرنامج العام للزيادة في األجور -

�مردود اإلصالح الجبائي-

 ألسعار المحروقات األوتوماتيكيآلية التعديل إرساء  إنعكاس-

  
�

  2014  2015  2016  
  ق م   تحيين  أشهر 8  ق م ت   نتائج  

  168 8  األداءات المباشرة
14.7 %  

7 868  
-3.7 %  

5 376  
1.1 %  

7 775  
-4.8 %  

778 8  
12.9 %  

  413 10  األداءات غير المباشرة
 13.1%  

10 642  
2.2 %  

 7 021  
3.3 %  

10 765  
3.4 %  

822 11  
9.8 %  

  581 18  جملة المداخيل الجبائية
13.8 %  

18 510  
-0.4 %  

12 397  
 2.3 %  

18 540  
-0.2 %  

600 20  
11.1 %  

            نسبة الضغط الجبائي

  %21.9  % 21.2  -  %21.2  % 22.5  باعتبار النفط    

  %20.8  % 20.0  -  %20.1  % 20.4  دون النفط    
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  :و يحوصل الجدول التالي مردود اإلجراءات -8

  مردود اإلجراءات:  3الجدول 
  بحساب م د 

  الجملة  األداءات غير المباشرة  األداءات المباشرة  

  +320  -   +320  انعكاس الزيادة في األجور

  -31  -31  -  اإلصالح الجبائي

  �316  -316 -   وانيةيالمعاليم الد-

  �27  -27 -   معلوم اإلستهالك-

  +312  +312 -   األداء على القيمة المضافة -

آلية التعديل األوتوماتيكي إنعكاس 

  ألسعار المحروقات

- 362+  362+  

+320  المجموع  331+  651+  

  
إلى        %11.1ن دون اعتبار العوامل المذكورة آنفا، تتراجع نسبة تطور الجباية مو-9

7.6% .  

أداءات غير من  %57 ولحد أداءات مباشرة من% 43 وتتوزع الموارد الجبائية لحد-10

. مباشرة

  الجبائيةالمداخيل  من المباشرة ءاتااألد نسبة تطور:  2 البيان 
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:بـأساسا  %12.9بـ  األداءات المباشرةويفسر تطور -11

 2015محتمل لسنة  �13.7مقابل  %15.8بـ  الضريبة على الدخل نمو مردود-

  ).د م+ 320(�انعكاس الزيادة في األجورب أساسامرتبط 

�.%  15.8بـ  الضريبة على الشركات غير البتروليةنمو مردود -

%  4.7 م د أو 52حوالي بـ الضريبة على الشركات البتروليةمردود تراجع -

يعزى هذا و .)م د 1100م د مقابل  1048( 2015ة سنبالنتائج المحتملة ل مقارنة

دون المعدل المتوقع لسنة " برنت"اعتماد معدل سعر النفط  إلى باألساسالتراجع 

االنخفاض الطفيف المتوقع لإلنتاج الوطني للنفط والغاز  من ناحية و إلى 2015
� .ناحية أخرى من

رةءات المباشااألد:  4الجدول 

  2014

  نتائج
  2015    2016  

  تحيين  أشهر 8  ق م ت   
  دون 

  إجراءات

  اإلجراءات

  واإلصالحات
  ق م

  الضريبة على الدخل

  

4 095  
10.5 %  

4 520  
10.4 %  

3 241  
 20.7%  

4 655  
13.7 %  

5 070
  8.9%

320+390 5  
15.8 %  

  المرتبات و األجور   

  

3 261  
6.3 %

3 600  
 10.4%

 2 381

 8.6%
3 555

 9.0%
3 880

9.1%
320+200 4

18.1%

  834  موارد أخرى   
30.4 %

920  
 10.3%

861  
 74.4%

1 100  
 31.9%

1 190  
 8.2%

1 190  
 8.2%

  073 4  الضريبة على الشركات
 19.4 %  

3 348  
-17.8 %  

2 135  
 -18.9%  

3 120  
 -23.4%  

388 3  
8.6 %  

388 3  
8.6 %  

792 1  الشركات البترولية   

6.5 %
955

-46.7 %
789

 -28.9%
1 100

 -38.6%
048 1  
4.7- %

048 1
4.7-%

281 2  الشركات غير البترولية   

32.0 %
2 393

 4.9%
1 347

 -11.6%
2 020

-11.4%
340 2
5.9%

340 2
15.8%

  168 8  جملة األداءات  المباشرة
14.7 %  

7 868  
 -3.7 %  

5 376  
1.1 %  

7 775  
-4.8 %  

458 8  
8.8 %  

320+778 8  
12.9 %  

  
  

.%8.8 األداءات المباشرة إلى حدود نسبة نمو تتراجعو دون اعتبار االجراءات -12
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، فهيم د 11 822بـ 2016المقدرة لسنة  األداءات غير المباشرةو بخصوص -13

ناتجة  2015بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة  %9.8تسجل نسبة نمو بـ 
.إلجراءات المقترحة ضمن مشروع قانون الماليةبالخصوص عن مردود ا

  

  :على أساس  2016و تم ضبط تقديرات األداءات غير المباشرة لسنة -14

 %34.2باعتبار األتاوة على الخدمات الديوانية بـ  المعاليم الديوانيةتراجع مردود   . أ
 في نسب المعاليم الديوانية  و المقدر انعكاسه  بنقص بحوالي ضعلى أساس التخفي

و هيكلة ونمو واردات السلع الموجهة للسوق الداخلية دون اعتبار واردات  م د 316
.الطاقة

الديوانية المعاليم مردود نسبة تطور:  3 البيان 

  

بالمقارنة مع النتائج المحينة  % 24.6بـ  المعلوم على االستهالكنمو مردود   . ب
.2015لسنة 

أساسا بعنوان المنتجات  دم  2 277بـ 2016ود المقدر لسنة و يتأتى المرد  
، المنتجات %)12.6م د أو 288(، السيارات%)31م د أو  705(التبغ:التالية

%) 13.6م د أو  311(، المشروبات الكحولية%)30.8م د أو  701(النفطية

  %).12م د أو 272(والمنتجات األخرى 
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ناتج أساسا عن مردود  % 12.1بـ  ةاألداء على القيمة المضافتطور مردود   . ت

:اإلجراءات الرامية إلى
توسيع قاعدة األداء على القيمة المضافة بتوظيف هذا األداء على جملة من •

�المواد 

من اإلستخالصات الموظفة عند التوريد % 47ويتأتى مردود هذا األداء لحد 

.من اإلستخالصات بالسوق الداخلية% 53و

المباشرة غير األداءات:  5 الجدول

  
2014  
  نتائج

  2015    2016  

  ق م  جراءاتا  راءاتدون إج  تحيين  أشهر 8  ق م ت

  809  المعاليم الديوانية* 
11.0 %  

800  
-1.1 %  

527  
 -2.0%  

795  
-1.8 %  

828  
4.2 %  

305-523  
34.2- %  

  106 5  األداء على القيمة المضافة* 
14.7 %  

5 033  
-1.4 %  

3 316
-0.8 %  

5 080  
 -0.5 %  

5 400  
6.3%  

297+697 5  
12.1%  

  685 1   المعلوم على االستهالك* 
  1.7%  

1 841  
9.2 %  

1 153  
8.2 %  

1 827  
8.4 %  

1 938  
6.1 %  

339+277 2  
24.6 %  

  813 2  معاليم أخرى* 
18.8 %  

2 969  
5.6 %  

2 025  
9.2 %  

3 063  
8.9 %  

325 3  
8.6 %  

-325 3  
8.6 %  

  413 10  ملة األداءات غير المباشرةج
13.1 %  

10 642  
2.2 %  

7 021  
 3.3%  

10 765  
3.4 %  

491 11  
6.7 %  

331+822 11  
9.8 %  

  : رهينو يبقى تطور األداءات غير المباشرة -15

و تطور الواردات و نمو مردود األداء على % 2.5تحقيق فرضية النمو بـ •
    األداءات غير المباشرة  موعالقيمة المضافة باعتبار أهمية وزنه من مج

%) 28(و من جملة المداخيل الجبائية أ%) 48(
حجم استرجاع فائض األداء•

 .تنفيذ اإلجراءات الجبائية المقترحة •
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السبيل األمثل الستخالص  الخصم من الموردوحسب طريقة االستخالص، يبقى -16
 % 27ى إل 2000سنة  % 19الجباية حيث تطور مناب الخصم من المورد من 

. 2016 مقدرة لسنة %  29و   2015متوقعة لسنة  % 28و   2014مسجلة في 

الخصم من المورد من الجباية نسبة تطور:  4 البيان   

  
  



33

  المداخيل غير الجبائية

ملة محتم د  2 238 مقابلم د   056 2بـ  2016لسنة  المداخيل غير الجبائيةتقدر -17

%.8.1أو دم 182أي بانخفاض بـ  2015لسنة 

:و يحوصل الجدول الموالي أهم العناصر المكونة لهذه المداخيل-18
  

  المداخيل غير الجبائية:  6الجدول 
  بحساب م د��������������������������������������������������������������������������                       �������������

  
  نتائج
2014  

  ق م ت
2015  

  تحيين
2015  

  ق م
2016  

  الفارق

2015/2016  

  - 190  496  686  745  503  عائدات المساهمات
  +39  169  130  198  122   الجزائري أتاوة عبور الغاز

  - 31  354  385  487  -   مداخيل النفط
  - 50  150  200  308  368  الهبات الخارجية
  -   190  190  185  195  )فائدة+ أصل (ض استخالص القرو

  +80  200   120  200  92  قسط من األموال و الممتلكات المصادرة
  - 30  497  527  519  494  مداخيل أخرى

  الجملة
1 774  
-51.7%  

2 642  
48.9%  

238 2  
26.2%  

2056
8.1 -%  182 -  

  

ي سنة عائدات المساهمات الراجعة للدولة فو يعزى هذا التراجع أساسا إلى انخفاض-19

لديوان الطيران المدني  2015في  إستثنائيناتج عن استخالص  م د 190بـ  2016

.وانخفاض مرابيح المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية الراجعة للدولة
  :وضبطت هذه التقديرات على أساس -20

.الراجعة للدولة عائدات المساهماتبعنوان  دم 496تعبئة -

عبر التراب  الجزائري عبور أنبوب الغاز أتاوةبعنوان  م د 169استخالص -

مليار متر مكعب من الغاز  7عبور كمية في حدود التونسي ضبطت على أساس
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 345 الجزائري عبر التراب التونسي و استخالص أتاوة راجعة للدولة في حدود
 55ألف طن معادل نفط و احتسابها على أساس معدل سعـر برميل النفـط 

دينار  1.970محتملة و معدل سعر صرف الدوالر بـ  دوالر 56دوالر مقابل 
.دينار متوقع للسنة الجارية  1.950مقابل 

).مليون أورو 70( متأتية من االتحاد األوروبيم د  150 بـهبة  تعبئة -

.2015م د متوقعة لسنة  120مقابل م د  200تعبئة أمالك مصادرة بـ  -
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  مـــوارد التمويــــل

عجز  تمويلعلى أساس م د  6594بـ  2016لسنة  موارد التمويلضبطت تقديرات -21

تسديد أصل الدين و د م 3314 المقدر بـ الميزانية باعتبار التخصيص والهبات

. د م 3280لحد  2016لسنة  العمومي

 منو ، م د 2000لحد  االقتراض الداخليوتتأتى موارد االقتراض مبدئيا من  -22

.م د 4594لحد  خارجياالقتراض ال

باعتبار القروض ) م د 4594( االقتراض الخارجيومن المتوقع أن تتأتّى موارد  -23

:منالخارجية المحالة 

مليون دوالر 500ما يعادل  د م 1000صكوك إسالمية بـ ••••

 م د 1379قروض دعم الميزانية بـ ••••

دم  517القروض الخارجية الموظفة مباشرة لتمويل مشاريع الدولة بـ••••

م د 100و مشاريع المؤسسات العمومية بـ 

 د م 1598اللجوء إلى السوق المالية العالمية لتعبئة المبلغ المتبقي بـ ••••

أساسا بواسطة  م د 2000بـ  االقتراض الداخليوينتظر أن تتم تعبئة موارد  -24
.مختلف رقاع الخزينة

  

باعتبار القروض  م د 3314بـ  2016المقدر لسنة  االقتراض الصافيوبناء على -25

أي  2016في موفى سنة م د  354 50 حجم الدين العمومييبلغ المحالة ، ينتظر أن 

من الدين  % 34من الناتج المحلّي اإلجمالي، ويتكون لحد  % 53.4 ما يعادل

.من الدين الخارجي % 66الداخلي و 
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  :نسبة الدين العمومي من الناتج: 5البيان 

  
  

  
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  الثالثالجزء 
  

  زانية الدولةمي نفقات
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 2016ميزانية الدولة لسنة  نفقــات

1-على ضوء التوجهات  2016تقديرات نفقات مشروع ميزانية الدولة لسنة  ضبط تم

 الدولة لسنة والمتعلق بإعداد ميزانية 2015أفريل  16المؤرخ في  12الواردة بالمنشور عدد 

 :  والذي ينص بالخصوص على 2016

 .رس التكوين وبعض القطاعات الخاصةاقتصار االنتدابات الجديدة باألساس على مدا-

الحرص على ترشيد نفقات التسيير وإحكام توزيعها حسب البرامج العمومية مع -

والتأكيد  2015ضرورة التحكم فيها مع البقاء في مستوى االعتمادات المرسمة سنة 

 .على تفادي تسجيل متخلدات تجاه المزودين حفاظا على توازناتهم المالية

مع الحرص على حسن توظيف  لموارد الذاتية للمؤسسات العموميةإحكام تعبئة ا-

وحصر منحة الدولة في حدود الفارق بين  الفواضل المتوفرة لتغطية الحاجيات 

 .الموارد الحقيقية المنتظرة والحاجيات المتأكدة من النفقات

من باإلجراءات المعلن عنها  2016األخذ بعين االعتبار عند إعداد مشروع ميزانية -

 .2015قبل رئيس الحكومة خالل سنة 

ضبط حجم االعتمادات المتعلقة بالمشاريع والبرامج المتواصلة على ضوء التنفيذ -

المادي والمـالي المنتظر لهذه المشاريع والبرامج سواء على المستــوى المركزي 

، أو الجهوي وكذلك المشاريع والبرامج التي تنفذ من قبل المؤسسات تحت اإلشراف

ع إعطاء األولوية المطلقة للمشاريع المرسمة وخاصة منها المعطلة بالجهات م

  .لتسريع نسق إنجازها

 .إيالء أهمية قصوى لبرامج التهيئة والصيانة-

إعطاء األولوية لمشاريع البنية التحتية التي تساهم في تحسين ظروف عيش المواطن -

 .وخاصة بالمناطق المعزولة لفك عزلتها
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لمشاريع ذات المردودية العالية والتي من شأنها أن تدفع بنسق التنمية التركيز على ا-

 .في الجهات على المستويين النوعي والكمي 

ترسيم االعتمادات الالزمة للقيام بالدراسات الضرورية إلعداد المشاريع بهدف -

 .ترسيمها بالميزانيات المقبلة

ذلك في إطار أمثلة التهيئة العمل على توفير المخزون العقاري النجاز المشاريع و-

 .العمرانية

ترسيم االعتمادات الضرورية بعنوان القسط الثاني من برنامج دعم النشاط -

 .االقتصادي بالجهات

دون اعتبار   2016وعلى هذا األساس، تم ضبط نفقات التصرف والتنمية لسنة -2

المالية  د مرسمة بقانون.م 27.786د مـقابل .م 29.150القروض المحالة في مستوى 

  %. 4.9د تمثل نسبة .م 1.364أي بزيادة  2015التكميلي لسنة 

  :تتوزع النفقات المذكورة كاآلتي و

 بحساب م د

                                                                   
  ق م 

2015  

  ق م ت

 2015  

تقديرات 

2016  

   /الفارق

  ق م ت 

  

%  

  5.2 917  619.18 702.17  970.17  نفقات التصرف 

  10.6  1.537  16.007 14.470  14.228  نفقات التصرف دون الدعم

  19.2-   620-   2.612 3.232  3.742  نفقات الدعم

  6.2  371  014.5 264.5  800.5  نفقات التنمية

  6.4  310  130.5  820.4  130.5  خدمة الدين العمومي

 4.9 1.364 29.150 27.786 28.900  المجموع
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  :بط هذه التقديرات على أساسوقد تم ض-3

بداية من غرة جانفي   2016-2015جديد للزيادات في األجور بعنوان عام برنامج �

2016، 

 ، 2016برنامج خصوصي جديد للزيادات في األجور بداية من جويلية �

دوالر للبرميل ومستوى سعر صرف  55ـ اعتماد معدل سعر النفط لكامل السنة ب�

 نار،دي 1,970 الدوالر    بـ

 :للدعم المباشر يهم د .م  2.612تخصيص مبلغ �

  د  م 1.600:        المواد األساسية-

 د  م 579: المحروقات والكهرباء -

 م د433 :                          النقل-

 

د .م 5.264مقابل  2016د بعنـوان نفقــات التنمية لسنة .م 5.401تخصيص مبلغ �

  .2015سنة بقانون المالية التكميلي لمرسمة 

  

حسب نوعية النفقة على النحو   2016هـذا ويتوزع حجم النفقات المقترحة لسنة -4

 :  التالي
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  بحساب م د

  ق م   

2015   

  ق م ت

 2015     

  تقديرات

 2016  

  %نسبة التطور 

  2015ق م ت / 

  5.2  619.18 702.17  970.17  نفقات التصرف

  11.8  000.13 631.11  197.11  نفقات التأجير

  3.0  1.055 024.1  099.1  نفقات الوسائل

            11.8-       4.316 896.4  368.5  نفقات التدخل

  4.6  1.600 1.530  1.500  دعم المواد األساسية* 

  4.1  433 416  416  دعم النقل* 

  55.0-  579 1.286  1.826  دعم المحروقات* 

  0.0  194 194  194  الحسابات الخاصة في الخزينة* 

  2.8  1.510 1.470  1.432  تدخالت أخرى* 

  64.2  248 151  306  النفقات الطارئة وغير الموزعة

  2.6  014.5 264.5  800.5  نفقات التنمية

 7.9 2.590 2.401 2.388  االستثمارات المباشرة

 7.3 1.545 1.440 1.757  لتمويل العموميا

 11.2 517 465 465  القروض الخارجية الموظفة

 0.8 599 594 761  الحسابات الخاصة في الخزينة

 58.8- 150 364 429  النفقات الطارئة وغير الموزعة

  6.4  130.5  820.4  130.5  الدين العمومي

  5.7  1.850  1.750  1.705  فوائد الدين العمومي 

  6.8  3.280  3.070  3.425  يد أصل الدين تسد

  4.9 29.150 27.786 28.900  المجموع العام

 

 

 :توزع االعتمادات المقترحة حسب مختلف أبواب الميزانية وفقا للجدول المواليكما ت-5
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  2016نفقات التصرف لسنة 

 

د .م 17.702مقـابل م د  18.619بـ  2016تقدر نفقات التصرف لسنة -1

تمثل  د م  917بـمسجلة زيادة    2015كاعتمـادات مرسمة بقانون المالية التكميلي لسنة 

 .%    5.2 نسبة

  

   من تسجل تطورانفقات الـدعم، فإن باقي نفقات التصرف  اعتـبار ودون-2

 .%10.6نسبة  تمثل م د 1.537أي بـزيادة م د  16.007إلـى  م د 14.470

  

 : المقترحة بين مختلف النفقات على النحو التالي ليةالجم عتماداتاإل وتوزع-3

 

بحساب م د                                                             
  ق م

2015  

  ق م ت

2015  

  تقديرات

2016  

  نسبة التطور

%  

  6.10  007.61 470.14 228.14  نفقات التصرف دون الدعم-1

  11.8  13.000  11.631 11.197  نفقات األجور

  3.0  1.055  1.024 1.099  نفقات التسيير

  2.4  1.704  1.664 1.626  نفقات التدخل دون الدعم

 0.0  194 194 194  منها الحسابات الخاصة في الخزينة

  64.0  248  151 306  النفقات الطارئة وغير الموزعة

  19.2-  612.2 232.3 742.3  نفقات الدعم -2

  4.6  1.600  1.530 1.500  دعم المواد األساسية

  4.1  433  416 416  دعم النقل

  55.0-  579  1.286 1.826  دعم المحروقات

  5.2  18.619  17.702 17.970  جملة نفقات التصرف
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  : نفقات األجور

  

مقـابل  د.م 13.000 فـي مستوى   2016نفقــات األجـور لسنــة  ضبطـت-4

  %.  11.8سبـة زيادة بـأي بن 2015لسنــة  مرسمة بقانون المالية التكميلي د.م 11.631

  

  :وتمثل هذه النفقات        

 .2015سنة  % 80.4مقابل  من نفقات التصرف دون الدعم%   ����81.5

 .2015سنة  % 50.6مقابل  من ميزانية الدولة دون الدين %  ����54.1

من الموارد الذاتية دون اعتبار موارد التخصيص والهبات  % ����58.3

  .2015سنة  % 56.3مقابل  والمصادرة
 

  :  ما يليبــ خاصة م د 1.369حوالي و تفسر الزيادة المشار إليها أعاله و البالغة 

  

  م د 192   2015تعديل كلفة انتدابات سنة 

خاصة منها  2015وتعديل كلفة ترقيات سنة  2016ترقيات سنة 

  الترقيات االستثنائية لألساتذة والمعلمين
  م د 194

  م د 70  2016انتدابات سنة 

  م د 140-  2015وتعديل تقاعد سنة  2016سنة  تقاعد

وتعديل  2016قسط ) تفعيل االتفاقيات السابقة(زيادات خصوصية 

  2015قسط 
  م د 300

  م د 650  برنامج عام وبرنامج خصوصي للزيادة في األجور

  م د 45  ) 16عملة حضائر واآللية (تسويات وضعيات 
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والـبـالــغ  2016سنـــة  وسـيـخـصص الـمبلـغ المتعـلـق بانتـدابات-5

. من خريجي مدارس التكوين  13.025منهم  عونا 15.915النتداب حوالي  م د 70

العدد الجملي ألعوان  تطور عونا على التقاعد فإن 13.724واعتبارا إلى أنه سيتم إحالة 

  .  عونا 2.191الوظيفة العمومية سيكون في حدود 

) عونا  5240( الداخلية  ةة كل من وزارلفائد باألساس وستوظف هذه االنتدابات

والشؤون ) عونا 2.700(و الصحة ) عونا 1107(والعدل ) عونا 6580(والدفاع الوطني 

  .)عونا 190(االجتماعية 

 نفقات التسيير

 

د نفقات .م 1.024مـقابل  د.م 1.055 بـ 2016تـقدر نفقـات التسيير لسنـة -6

  . % 3.0 ل نسبة م د تمث 31أي بـزيادة  2015محينة لسنـة 

  

 : هذا وتهم هذه الزيادة أساسا-7

                                 

  بحساب م د
  

  2016تقديرات   2015ق م ت 
  الزيادة

    الوزارات

  10  219  209  وزارة الداخلية 

  7  108  101  وزارة الصحة

  5  42  37  الماليةوزارة 

  2  141  139  وزارة الدفاع الوطني 

  2  60  58  وزارة العدل

  5  485  480  بقية الوزارات

  31  1.055  1.024  الجملة العامة 
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م د بعنوان نفقات تسيير للوزارات        600,4بين  2016وتوزع نفقات التسيير لسنة 

  .م د كمنح تسيير تسند للمؤسسات العمومية 453,6و 
  

لمنح المقترحة لفائدة المؤسسات العمومية بعنوان وسائل المصالح وفيما يتعلق با

م د فإنها تأخذ في االعتبار تطور الموارد الذاتية لهذه المؤسسات باالستناد  453,6والبالغة 

  .على النتائج المسجلة وكذلك التطور المرتقب على مستوى النشاط

  .2016ثها سنة كما تأخذ في االعتبار المؤسسات الجديدة المزمع إحدا 
  

الموظفة لـنفقات الوسائل،  2016وتقدر جملة الموارد الذاتية لهذه المؤسسات لسنة 

م د لتبلغ بذلك جملة االعتمادات المخصصة لنفقات وسائل المصالح  726,4بحوالي  

أي بزيادة تقدر  2015م د سنة 1.152,2م د مقابل  1.180,0بميزانيات المؤسسات العمومية 

  .% 2,4تمثل نسبة   م د27,8 بـ

م د في  453,6وتقدر المنح المقترحة لفائدة المؤسسات العمومية بعنوان التسيير بـ 

  .م د  726,4حين تقدر الموارد الذاتية لفائدة هذه المؤسسات بعنوان التسيير بـ 

                                                            :ويتوزع أهم هذه المبالغ كما يلي 

  بحساب م د                                                         
  جملة نفقات تسيير المؤسسات  الموارد الذاتية المنحة  المؤسسات التابعة لوزارات

 617,3 516,7 100,6  الصحة 

 121,3 36,0 85,3  التعليم العالي والبحث العلمي 

 101,6 23,1 78,5  التربية 

 47,2 3,5 43,7  العدل 

 70,2 44,6 25,6 و الموارد المائية و الصيد البحري الفالحة

 29,0 4,5 24,5  و التشغيل التكوين المهني

 38,8 16,4 22,4  الدفاع الوطني 

 27,9 13,9 14,0  الداخلية

 14,1 3,1 11,0  و الصناعات التقليدية السياحة

 22,9 12,0 10,9  الشباب والرياضة
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التالي جملة ميزانيات هذه المؤسسات ومصادر تمويلها وتوزيعها  ويبين الجدول 

  : حسب نوعية النفقات 
  بحساب م د

  النفقات
  الجملة  الموارد الذاتية  منحة الدولة

2015  2016  2015  2016  2015  2016  

  998,2  904,0  270,5  245,1 727,7  658,9  التأجير

  1180,0  1152,2  726,4  700,1  453,6  452,1  وسائل المصالح

  100,1  98,8  7,2  8,0  92,9  90,8  التدخل

  2278,3  2155,0  1004,1  953,2  1274,2  1201,8  المجموع

    

 :نفقات التدخل  دون الدعم 

  

مقابــل  م د 1.704بـ  2016لسنــة  دون الدعم تـقدر نفقــات التدخـل-8

  %. 2.4يمثل نسبة  م د 40  بزيادةأي  2015محينة في سنة   م د 1.664
  

 تـمـول هـذه التدخالت بواسطة المـوارد العامة لميزانية الدولة في حدود وس

 م د وعـن طريق الموارد الموظفة للحسابات الخاصة فـي الخزينة في حدود  1.510

  .م د  194

  :وستمكن هذه االعتمادات أساسا من تمويل تدخالت الدولة بعنوان 
 بحساب م د                                                                      

  
تقديرات   2015ق م ت 

2016  
  الفارق

    542  542  النهوض بالفئات محدودة الدخل

    385  385  الجماعات المحلية

    145  145  المنح والقروض الجامعية

 40 60  20  المستقلة لالنتخاباتالعليا الهيئة 
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 مليون دينار 542 ـاعتماد يقدر بتم تخصيـص : النهوض بالفئات محدودة الدخـل -9

، وستوظف هذه االعتمادات باألساس  2016بعنوان النهوض بالفئات محدودة الدخل لسنة 

 :كما يلي 

  : دعم للفئات محدودة الدخل�

عائلة محدودة الدخل عالوة ألف  250لفائدة د شهريا  150بـ صرف منح قارة -

أطفال كحد أقصى لكل  3 (د شهريا لكل طفل في سن الدراسة  10على إسناد 

 .)عائلة

 .م د 13.0تقديم مساعدات بمناسبة العودة المدرسية والجامعية بمبلغ -

 .م د 28تقديم مساعدات في المناسبات الدينية بمبلغ -

 .م د  4تقديم مساعدات ظرفية بـ-

 : رعاية المعوقين�

 .م د   3إسناد مساعدات على بعث موارد رزق لفائدة المعوقين بمبلغ -

 .م د   15منح للجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة بمبلغ  صرف-

تسيير مراكز رعاية المسنين والمعوقين ومركبات الطفولة ومراكز أطفال في -

 .م د  20,5سن ما قبل الدراسة  بتكاليف قدرت بـ

  

وتجدر اإلشارة إلى أن الفئات محدودة الدخل تتمتع من جهة أخرى بالتغطية الصحية 

    : حيث تتمتع

 .  بطاقة  000 250ببطاقات العالج المجاني  في حدود �

 .بطاقة000 578 ببطاقات العالج بالتعريفة المنخفضة في حدود �
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تقـــدر االعتمـادات المخصصــة لدعــم  :الجمـاعـات المحلية دعم - 10

  .د  م 385الجماعــات المحليـة  بـ 

  :و يوزع  هذا المبلغ كاآلتي 

 ،  2015م د سنة  365مقابل    2016لسنة م د بعنوان دعم عادي  370-

 .2015م د سنة  20مقابل   2016م د بعنوان الدعم االستثنائي لسنة  15-

  

د بعنوان .م 145 يقترح رصد اعتماد بـمبـلغ  :المـنح و الـقروض الجـامعية - 11

الترفيع في المنح الجامعية  2015علما وانه قد  تقرر خالل سنة المنح والقروض الجامعية 

 .2015/2016أقساط بداية من العودة الجامعية  3على 

 278.777بمنح جامعية بتونس من جملة  طالبا 103.000ومن المنتظر أن ينتفع حوالي 

  . د.م  110وتقدر الكلفة الجملية للمنح الجامعية بتونس بـ%.  37طالبا أي ما يمثل نسبة 

 م د 30فة جملية تـقدر بـ بمنح جامعية بالخارج بكل طالبا 1600يتمتع حوالي سو  

  .وذلك باعتبار مصاريف التأمين والنقل والتسجيل واللوازم المدرسية

بعنوان قروض جامعية بتونس وبالخارج ومنح  م د 4.7 مبلغتخصيص هذا عالوة على  

  .للطلبة أبناء التونسيين بالخارج المزاولين تعليمهم بتونس و إعانات للطلبة المعوزين
  

  : نفقات الدعم 
 

وبالتالي مايزال الدعم  مليون دينار  2.612تبلغ التقديرات اإلجمالية لنفقات الدعـم - 12

         :يمثل عبئا ثقيال على ميزانية الدولة إذ يعادل هذا الدعم

   من نفقات التنمية دون اعتبار أصل الدين العمومي%  �48.4

 ميمن جملة نفقات التصرف دون اعتبار فائدة الدين العمو%  �14.0

 من جملة الميزانية%  �9.0

   .من الناتج المحلي الداخلي %  �2.8
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ولئن تترجم هذه النسب أهمية الجانب االجتماعي لتدخل الدولة إالّ أنها تطرح مسألة 

  .لفائدة الفئات المستهدفة دون غيرها ترشيده وتوجيههمراجعة منظومة الدعم قصد 
  

  :دعم المحروقات - 13

سـيخصص )  2015لسنة   محتملة د  م 820مقابل (  د م 579يقترح ادراج مبلغ 

يتضمن إنعكاس مبلغ هذا المع اإلشارة إلى أن . لدعم قطاع المـحروقات والكهرباء

إرساء آلية التعديل األتوماتيكي لألسعار الداخلية للمواد البترولية المقدر بحوالي 

  . م د 492

     2016الكهرباء في سنة وتقدر الحاجيات الضرورية لتوازن منظومة المحروقات و

م د بعنوان تسويق  197م د المشار إليه أعاله و 492منها مبلغ  م د 689 بحوالي

    : الكهرباء والغاز تم تقديرها على أساس المعطيات والفرضيات التالية 

مـن  مليـــون طــن  2.450حجــم إإلنتــاج الــوطني في حــدود  -

 .ن معادل نفط من الغاز الطبيعيمليون ط 2.533و  النفـط الخام

من نوعية البرنت وسعر صرف   دوالر للبرميـل 55معدل سعــر النفـط  -

 .دينار للدوالر 1,970

مليون طن محتملة  2.899مليـون طن من المواد النفطية مقابـل 2.721توريـد  -

 .2015 لسنة

 2.420مقابل معادل نفط من الغاز الطبيعي الجزائري مليون طن  2.960توريد  -

 .2015مليون طن محتملة لسنة 

 : تمويل هذه الحاجيات كما يلي ويقترح 

 ).م د110(توظيف مرابيح نشاط التوريد والتكرير للشركة التونسية لصناعات التكرير����

  .م د من ميزانية الدولة  579رصد منحة مباشرة بـ ����
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  : 2016ويحوصل الجدول التالي توازن المنظومة البترولية خالل سنة 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

بعنوان نفقات دعم  2016سنة  د م 1 600يقترح رصد مبلغ :  دعم المواد األساسية -14
وأن ، علما 2015د مرسمة بقانون المالية التكميلي لسنة  م 1 530المواد األساسية مقابل 

رصد االعتماد المقترح يأخذ بعين اإلعتبار مزيد المراقبة على حجم الكميات المعدة 

ـّمةال أسعارلإلستهالك والتغييرات التي قد تطرأ على مستوى    .مواد المدعـ
 

حدود رصـد اعتمـاد فـي  2016يقتــرح بالنسبـة لسنـة : دعم النقل العمومي -15

دعم النقل المدرسي والجامعي والنقل  بـعنوان  2015د سنة .م 416مقابل  د م 433

وذلك أخـذا في  ،بتعريفات منخـفضة وكـذلك النقل المجاني لبعض الفئات الخصوصية

ودعم الخطوط غير المجدية  االعتبار انعكاس ارتفاع تكاليف استغالل شركات النقل المعنية

 .بالنسبة لشركة الخطوط التونسية السريعة

 

 

  

  55.0  )دوالر(سعر البرميل     

  1,970  )دينار(سعر صرف الدوالر 

  689  ) م د (حاجيات التمويل -1

  197   نشاط التسويق –أ

  )-(  والموردة المواد البترولية المنتجة محليا    

  197  الكهرباء والغاز   

  492 أسعار المحروقات تأثير إرساء آلية تعديل -ب

  110  ) م د(المتاحة التمويالت الذاتية -2

  110  التوريد والتكريرنتيجة نشاط     

   579  )م د (منحة ميزانية الدولة  -3
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  :غ بين شركات النقل كالتالي وزع هذا المبلتوي
  بحساب م د

  2015ق م ت   الشركات
تقديرات 

2016  
  التطور

  15,205  228,795244,0  الشركات الجهوية للنقل

  0,795  50,5  49,705  الشركة الوطنية للسكك الحديدية 

  4,0  94,0  90,0  النقل عبر الحافالت : شركة نقل تونس 

  2,0  32,0  30,0  النقل عبر المترو: شركة نقل تونس 

  0,5  9,5  9,0  الشركة الجديدة للنقل بقرقنة 

0,5-  1,0  1,5  النقل المدرسي والريفي 

  3,0-  2,0  5,0  شركة الخطوط التونسية السريعة 

  2,0-  -  2,0  الشركة الوطنية للنقل بين المدن 

  416,0  433,0  17,0  

 

 م د 248عتمادا قدره ا 2016هذا وتتضمن نفقات التصرف المقترحة بعنوان سنة  -16

        . بباب النفقات الطارئة وغير الموزعة  لتغطية الحاجيات المتأكدة التي قد تطرأ خالل السنة

 

د لفائدة الهيئات الدستورية المستقلة .م 5.0وتجدر اإلشارة إلى أنه تم تخصيص إعتماد قدره 

  :وهي على التوالي :  2016المنتظر إحداثها خالل سنة 
  إلتصال السمعي البصري؛هيئة ا-

  هيئة حقوق اإلنسان؛-

  هيئة التنمية المستدامة وحقوق األجيال القادمة؛-

  .هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد-

 .هذا مع إمكانية توفير اإلعتمادات الضرورية حسب الحاجيات الفعلية لهذه الهيئات

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  نفقات التنمية
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  2016نفقات التنمية لسنة 

 

مرسمة م د  5.264مقابل  5.401ماقدره  2016لسنة المقترحة نفقات التنمية  تبلغ-1

 .  2015 بقانون المالية  التكميلي لسنة

 %54و  %46المتواصلة و المشاريع الجديدة  على التوالي نسبتي مشاريع تمثل الو 

  . من جملة هذه النفقات

  : بين القطاعات كما يلي نفقات التنمية وتتوزع 

  

  النسبة  القطاع

  % 41.6  والبنية التحتية القطاع االقتصادي

  % 20.8  األمن والدفاع والديوانة 

  % 20.8  القطاع االجتماعي

  % 12.0  التنمية الجهوية وبرنامج دعم النشاط االقتصادي بالجهات

  % 4.8  السيادة واإلدارة العامة

  

 2016سنة المقترحة لعتمادات االوفي هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى أن  - 2

سنوات  5ألول من برنامج تعصير الديوانة الذي سيتم انجازه على تتضمن القسط ا

د  م 230مبلغ  من جهة، و) م د  84تقدر بـ 2016اعتمادات دفع مرسمة لسنة ( 

 .بعنوان قسط ثاني  من برنامج دعم النشاط االقتصادي بالجهات من جهة أخرى 
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 :التالية  ويتضمن برنامج دعم النشاط االقتصادي بالجهات التدخالت- 3

  بحساب م د

  2016  التدخالت

  80  )م د لكل والية  10( اعتمادات للواليات لدفع الحركة االقتصادية �

  60  وضع خط إلعادة تمويل قروض وإعادة قروض تصرف�

  10 وضع خط لتمويل تدخالت شركات االستثمار الجهوية �

  10  بعث آلية لضمان قروض االستثمار�

تغطية استثنائية لتمويل المؤسسات االقتصادية بعث آلية ضمان لمنح �

  بالواليات الداخلية
10  

  25  والية 14برنامج استحثاث نسق إحداث المشاريع بـ�

مناب الدولة من الترفيع في رأس مال بنك تمويل المؤسسات �

  الصغرى والمتوسطة
30  

  5  بعث آلية ضمان لتغطية قروض التصرف لفائدة النزل السياحية�

  230 الجملة

 

  . 2016فيما يلي أهم مكونات  المشاريع التنموية المدرجة بمشروع ميزانية و
  

   الصيد البحريالموارد المائية والفالحة و

في نطاق مزيد إحكام استغالل الموارد الطبيعية في ميداني الفالحة والصيد -4

كدفوعات وذلك إلنجاز مختلف  م د 647,3يقترح تخصيص اعتماد قدره , البحري

 ةلمشاريع المبوبة حسب برامج فرعية تبعا العتماد منهجية التصرف في الميزانيا

  .حسب األهداف

  :برنامج اإلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحية للمنتجات  الفالحية والغذائية 

  :م د وستمكن من  92,3تقدر اإلعتمادات المخصصة لهذا البرنامج بحوالي 

 عالف الحيوانيةمواصلة تجهيز مخبر تحليل األ-
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مواصلة الخطتين الوطنيتين لمكافحة التدهور السريع للقوارص ومكافحة مرض -

 اللفحة النارية

 مواصلة تدعيم تدخالت الديوان الوطني للزيت -

 االنطالق في الخطة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء -

 االنطالق في توسعة المركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية-

 ة القيام بحمالت التلقيح والتطهير الصحي للقطيعمواصل-

مواصلة تقديم التشجيعات لفائدة الفالحين من خالل دعم مادة الحليب وأسعار البذور -

العلفية الممتازة وتكوين مخزون احتياطي من بذور الحبوب إلى جانب التدخالت 

حسين وتجويد السنوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والمؤسسة الوطنية لت

 .الخيل وصندوق النهوض بجودة التمور

  :برنامج الصيد البحري 

  :م د والتي ستمكن من  20,6تبلغ اإلعتمادات المخصصة لهذا البرنامج حوالي 

مواصلة إنجاز أشغال حماية ميناء الصيد البحري بقابس وتوسيع موانئ جرجيس -

 .والكتف والشابة

الرئيسي لميناء بنزرت وإصالح األرصفة  مواصلة توسيع وتهيئة وإصالح الحاجز-

 .بميناء أجيم

وضع حواجز (مواصلة أشغال حماية سواحل خليج قابس من الصيد العشوائي -

 ).اصطناعية

 .مواصلة إنجاز ميناء الصيد البحري بسيدي منصور بصفاقس-
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م د وإصالح ميناء قليـبية  25,0اإلنطالق في إحداث ميـناء بسيدي يوسف بكلفة -

 .م د 50,0م د وتوسيع ميناء طبلبة بكلفة  15,0بكلفة 

  :برنامج المياه 

  : م د من  216,9ستمكن اإلعتمادات المبرمجة والمقدرة بحوالي 

اإلنتهاء من إنجاز سدود سراط بالكاف والتين والمالح ببنزرت ومنشآت تحويل مياه -

 الزرقة والكبير والمولى والحركة

مجردة ومضاعفة  -جومين –تثليث قناة سجنان تشغيل شبكة تحويل مياه الشمال عبر -

 .سجنان–قناة سيدي البراق 

مواصلة إنجاز سدود الكبير بقفصة والحركة والدويميس ببنزرت ومنشآت تحويل مياه -

 سدود المالح والقمقوم والتين 

 مواصلة إنجاز مشروع ربط سد سيدي سعد بسد الهوارب بالقيروان-

م د بمساهمة الصندوق  277,0فة حوالي مواصلة مشروع سد مالق العلوي بكل-

 ).م د 167,0(العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي 

بكلفة حوالي  2مواصلة مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة للمنطقة السفلى -

 ).م د  175,3(م د بمساهمة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي  226,7

م د بمساهمة صندوق أبو  28,5بكلفة حوالي  سدود جبلية 10مواصلة مشروع إحداث -

 ).م د 13,5(ظبي للتنمية  

 م د 1,5تدعيم محطة الضخ ببجاوة بمضخة ثامنة بكلفة -
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الوطن  -اإلنطالق في مشروع رفع طاقة خزن سد بوهرتمة وتحديث قنال مجردة -

 ).م د 59,1( لإلعمارم د بمساهمة البنك األلماني  85,9القبلي بكلفة حوالي 

 .م د 9,0نطالق في تهيئة قناة نبهانة والمنشآت الملحقة بها بكلفة اإل-

بئرا عميقة للماء الصالح  14بئرا تعويضية  23بئرا عميقة استكشافية و 23إحداث -

 .بئرا عميقة للري 12للشراب و

المرحلة (مواصلة أشغال تعصير المنطقة السقوية للحوض السفلي لوادي مجردة -

المنطقة السقوية بسيدي ثابت وإنجاز المرحلة الثانية من وأشغال تعصير ) الثانية

 مشروع تحسين التصرف في مياه واحات الجنوب 

 مواصلة مشروع إحداث مسالك فالحية داخل المناطق السقوية العمومية -

 هك 4000مواصلة انجاز المنطقة السقوية على سد سراط على مساحة -

لتصرف المندمج للموارد المائية مواصلة انجاز الدراسات التفصيلية لمشروع ا-

 بالمنطقة السقوية بمرناق

هك من المناطق السقوية للري  750هك من المناطق السقوية الجديدة و 630إحداث -

هك من المناطق السقوية إلى جانب أشغال الصرف  13974التكميلي وتهيئة وتعصير 

 هك 2300والتطهير على مساحة 

نظام مائي قديم لفائدة  42وتهيئة , ساكن 12756نظام مائي جديد لفائدة  19إنجاز -

 ساكن 70500

مواصلة تدخالت الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه وذلك من خالل البرامج -

المتعلقة بتزويد المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب على غرار مشروع تزويد 
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مشروعي والفرنسية للتنمية  المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب الممول من الوكالة

 .تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بكل من واليتي باجة وبنزرت

مواصلة تنفيذ وباإلضافة إلى مواصلة تزويد بعض المناطق بالماء الصالح للشراب -

المشاريع المستعجلة لتدعيم منظومة الماء الصالح للشراب بواليات صفاقس وسيدي 

 .بوزيد والساحل

إطار المرحلة المتأكدة والمستعجلة من البرنامج الوطني لتدعيم وتأمين التزود في -

والذي يشمل أهم مناطق االستهالك الكبرى إضافة إلى , 2030بمياه الشرب إلى أفق 

  :سيتم االنطالق في إنجاز, م د 1218,0المناطق الريفية بكلفة جملية تقد بحوالي 

 100سنوات بطاقة إنتاج تبلغ  4على مدى  مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس-

م د ممول من طرف الوكالة اليابانية  532,0م د منها  650,0اليوم بكلفة / 3ألف م

ويهدف هذا المشروع إلى تأمين التزويد بمياه الشرب وتحسين . للتعاون الدولي

 نوعيتها بمنطقة صفاقس الكبرى وتجنب االستغالل المفرط لخزانات المياه الكبرى

 .الغير قابلة للتجديد

سنوات بطاقة إنتاج  4على مدى  بقابس مشروع محطة تحلية مياه البحر بالزارات-

م د ممول من طرف البنك  155,0م د منها  189,0اليوم بكلفة / 3ألف م 50     تبلغ

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الموارد المائية وتحسين نوعية . األلماني لإلعمار

 .ل من قابس ومدنين وتطاوينمياه الشرب بك

بكلفة  3مليون م 45سنوات بطاقة استيعاب تبلغ  4مشروع خزان السعيدة على مدى -

م د ممول من طرف الصندوق العربي لالنماء االقتصادي  71,2م د منها  104,0

ويندرج هذا المشروع ضمن مشروع تحويل مياه أقصى الشمال . واالجتماعي
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الساحل والوطن القبلي قصد تكوين مخزون احتياطي التونسي نحو تونس الكبرى و

 .  لتلبية الحاجيات من مياه الشرب

 3مليون م 28سنوات بطاقة استيعاب تبلغ  3مشروع خزان القلعة الكبرى على مدى -

م د ممول من طرف الصندوق العربي لالنماء االقتصادي  74,0م د منها  93,0بكلفة 

من مشروع تحويل مياه أقصى الشمال ويندرج هذا المشروع ض. واالجتماعي

التونسي نحو تونس الكبرى والساحل والوطن القبلي قصد تكوين مخزون احتياطي 

 .  لتلبية الحاجيات من مياه الشرب

كلم بكلفة  70سنوات تمتد على مسافة  4مشروع قناة تحويل السعيدة بلي على مدى -

وتعتبر هذه . ويتي للتنميةم د ممول من طرف الصندوق الك 132,0م د منها  182,0

القناة مضاعفة لقناة مجردة الوطن القبلي وتهدف إلى تدعيم طاقة القنال وتوفير طاقة 

ستخصص  3مليون م 20السنة منها / 3مليون م 140تحويل مياه إضافية بحوالي 

  .كتكملة لري المنطق السقوية العمومية بالوطن القبلي

  :حية برنامج الغابات وتهيئة األراضي الفال

  :م د قصد القيام خاصة بـ 148,8تقدر اإلعتمادات المخصصة له بحوالي 

منطقة غابية  72مواصلة المشروع الثاني للتصرف المندمج للغابات الذي يتدخل في -

ألف هك موزعة على واليات سليانة  80مناطق محمية ويمتد على مساحة  9و

 .وزغوان وباجة وجندوبة والكاف

مليون هك  2صرف في مصبات األودية عـلى مـساحة مواصلة مشـروع الت-

 .واليات 10موزعة على 

م د  19,2اإلنطالق في مشروع التنمية الفالحية الريفية حول البحيرات الجبلية بكلفة -

 ).م د 12,8( لإلعماربمساهمة البنك األلماني 
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 م د  20,0اإلنطالق في مشروع جهر وادي مجردة وتهيئة ضفافه بكلفة -

وصيانة الغراسات وتهيئة ) هك 6421(ناصر التشجير الغابي والرعوي إنجاز ع-

والقيام ) هك 32565( إضافة إلى تهئة مصبات المياه) هك 22167(وتحسين المراعي 

منشآة لتغذية المائدة وفرش المياه  107واحداث ) هك 32029(بأشغال الصيانة والتعهد 

 ).هك 10000(ين بواليات الشمال بحيرات جبلية إلى جانب برنامج غراسة الزيات 3و

مواصلة مشروع تنمية المناطق الجبلية والغابية  بالشمال الغربي المرحلة الرابعة في -

 إطار تدخالت ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي

  :برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين واإلرشاد الفالحي 

  :م د وستخصص أساسا لـ  9,4ي  تقدر اإلعتمادات المبرمجة  له بحوال

 تهيئة وصيانة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الفالحي -

 اقتناء تجهيزات مخبرية وعلمية وبيداغوجية وفالحية -

 مواصلة تهيئة وتجهيز مراكز ومعاهد التكوين المهنى في الفالحة والصيد البحري-

  :برنامج القيادة والمساندة 

  :م د وستخصص أساسا لـ 159,3تقدر اإلعتمادات المبرمجة حوالي 

مواصلة إنجاز مشاريع التنمية الفالحية المندمجة بسيدي بوزيد والكاف والقصرين -

 .وقفصة) المرحلة الثانية(وقابس 

مواصلة إنجاز مشروع التنمية الفالحية والرعوية بالجنوب بواليتي تطاوين وقبلي -

 ). المرحلة الثانية(

مواصلة مشروع تحسين التصرف في الموارد الطبيعية المرحلة الثانية بواليات -

 .جندوبة والقصرين ومدنين



60

 .مواصلة إنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية بمدنين-

 .م د 10,3االنطالق في التعداد العام للفالحة بكلفة -

 .ي لوالية قفصةاالنطالق في مشروع التنمية الفالحية المندمجة بالشريط الحدود-

مواصلة دعم المحروقات المخصصة لتشغيل اآلالت الفالحية ووحدات الصيد -

 .البحري

  والتنمية المستدامة البيئة

  

موزعة  م د 119,168ما قدره  2016تبلغ إعتمادات الدفع للمشاريع المقترحة لسنة  -5

 : حسب المجاالت كما يلي أساسا 

  :البيئة وجودة الحياة �

م د كإعتمادات دفع بعنوان البرامج السنوية و المشاريع  254, 2تم تخصيص 

  : المتواصلة المتعلقة أساسا بـ 

 دعم مجهود البلديات في مجال بعث و صيانة المناطق الخضراء -

 .بوالية سليانة مشروع التصرف المستديم في التربة -

 .ت تجهيزات البنك الوطني للجينا دعم-

التقليدية  ي الستكشاف المحروقات التقليدية وغيرالتقييم البيئي االستراتيجدارسة  -

 .بالمنطقة الشرقية الوسطى 

 . دعم تجهيزات البنك الوطني للجينات-

 .و إزالة التلوث لموقع معمل الحلفاء بالقصرين استصالحمشروع -

 .المساهمة في انجاز المشروع المندمج إلزالة التلوث ببحيرة بنزرت-

 .إلحيائية تنفيذ اإلطار الوطني للسالمة ا-
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  .التصرف المستدام في المنظومات الواحية -

لوادي   كما سيتم الشروع في دارسات إلزالة التلوث بكل من خليج قابس والحوض الساكب

 .مجردة 

 :التطهير�

م د   58,2منها  ( م د 105,214تم في هذا اإلطار ترسيم إعتمادات دفع في حدود 

  : سات والمشاريع التالية لمواصلة الدرا) بعنوان تسديد أصل الدين

إنتهاء أشغال إنجاز محطتي تطهير جديدتين وهي العطار بوالية تونس ومكثر -

 بوالية سليانة،

بوالية نابل  SE4محطات تطهير وهي نابل  3إنتهاء أشغال توسيع وتهذيب -

 الساحلين بوالية المنستير،/ والمحرس بوالية صفاقس والدخيلة 

ت تطهير جديدة بالوسط الحضري وهي سوسة محطا 4مواصلة أشغال إنجاز -

المعمورة بوالية نابل والمزونة بوالية / الصمعة/ حمدون بوالية سوسة وتازركة

 الفجة،/ سيدي بوزيد ومحطة التطهير الصناعية بالمنستير

محطات تطهير وهي قفصة وسيدي بوزيد  4مواصلة أشغال توسيع وتهذيب -

 وسوسة الجنوبية وقرمبالية،

محطة  15شغال تحسين نوعية المياه المعالجة بمحطات التطهير بـ مواصلة أ-

تطهير وهي الحمامات الجنوبية وقليبية ومنزل بورقيبة وسوسة الشمالية ومساكن 

والفرينة وجمال وصفاقس الشمالية وصفاقس الجنوبية والحامة وجرجيس المدينة 

 وجربة أغير وسيدي محرز والسويحل وحومة السوق، 

محطات تطهير جديدة وهي بن قردان بوالية مدنين  5ال إنجاز إنطالق أشغ-

والقطار بوالية قفصة وفوسانة بوالية القصرين والرقاب بوالية سيدي بوزيد وبئر 

 مشارقة بوالية زغوان،



62

محطات تطهير بالوسط الريفي وهي وادي الزرقاء وتيبار  5إنطالق أشغال -

الية القصرين وحزوة بوالية وسيدي إسماعيل بوالية باجة وحاسي الفريد بو

 توزر،

محطات تطهير وهي قابس والقصرين والمهدية  7إنطالق أشغال توسيع وتهذيب -

 والوردانين ونفطة وسيدي بوعلي والجم ، 

محطات تطهير وهي الشرقية  4إنطالق أشغال تحسين نوعية المياه المعالجة لـ -

 ،  1وشطرانة 2و  1وجنوب مليان 

/ محطة تطهير جديدة وهي تاجروين والدهماني 12ال إنجاز اإلعداد إلنطالق أشغ-

أم العرايس بوالية / القصور بوالية الكاف وسوق األحد بوالية قبلي والرديف

جدليان بوالية القصرين والكندار بوالية سوسة / قفصة وتالة وفريانة وسبيبة

عون  سيدي علي بن/ وأوالد حفوز بوالية القيروان ومنزل بوزيان وبئر الحفي

 والسبالة بوالية سيدي بوزيد ، 

محطات تطهير وهي الحمامات  8اإلعداد إلنطالق أشغال توسيع وتهذيب -

      2و  1الجنوبية وصيادة وشطرانة وجنوب مليان وسوسة الشمالية والمكنين 

 .و الحمامات الشمالية 

 : التصرف في النفايات�

م د و من المنتظر خالل سنة  6,0تم في هذا اإلطار ترسيم إعتمادات دفع في حدود  

 : مواصلة إنجاز المـشاريع التالية  2016

  .مواصلة إنجاز مصب مراقب إضافي للفضالت و مراكز لتحويل بتونس الكبرى-

 .برنامج غلق و إعادة تهيئة المصبات العشوائية للفضالت -

 .مواصلة إنجاز المصب المراقب للفضالت بحوض وادي مجردة -
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لمصبات المراقبة للفضالت بواليات قفصة والقصرين  وسيدي مواصلة إنجاز ا-

 .بوزيد و زغوان و المهدية و توزر و قبلي 

 .مشروع التصرف ورسكلة نفايات األجهزة الكهربائية وااللكترونية -

كما سيتم الشروع في إستخراج ومعالجة الغازات من المصبات المراقبة وفي توسعة 

 .مصب صفاقس 

 

 :ة التنمية المستديم�

مواصلة إنجاز البرامج السنوية كدعم القدرات الوطنية في  2016ينتظر خالل سنة  

مجال التنمية المستديمة و المساعدة على تهيئة حدائق و نوادي البيئة المدرسية وقد تم 

  .م د 1,176ترسيم اعتمادات دفع قدرها 
  

 : حماية المحيط �

الوطنية  أساسا بتدعيم الشبكة  تنفيذ عدد من المشاريع تتعلق 2016سيتواصل سنة 

 .لمراقبة نوعية الهواء و المياه و التربة 

م د للقيام بالبرامج السنوية  0,944هذا، و قد تم تخصيص إعتمادات دفع في حدود 

 . للمحافظة على المحيط

  

 :حماية الشريط الساحلي �

لمتمثلة أساسا م د للقيام بالبرامج السنوية ا  2,265 تم تخصيص إعتمادات دفع قدرها 

إلى مشروع استصالح الوضعية البيئية بخليج  باإلضافةالشواطئ  و تأهيل في تنظيف

وحماية كل من شاطئ رفراف  المنستير وحماية الشواطئ من االنجراف البحري

 .وقرقنة
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 :تكنولوجيا البيئة �

 ويةالقيام بالبرامج السن 2016سيواصل مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة سنة  

وقد تم تخصيص إعتمادات دفع  المتعلقة بدعم بنية المؤسسة وبتحويل التكنولوجيا 

  .م د 0,215قدرها 

  والتهيئة الترابية التجهيز

تساهم البنية األساسية المتطورة في دفع التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد حيث -6

صادي إلى جانب المساهمة في يساهم االستثمار في هذا المجال في اإلرتقاء بالنمو االقت

تنامي فرص العمل والدخل وتحسين نوعية الحياة وتنمية القدرة التنافسية للمؤسسات 

 .االقتصادية

  

على دعم ومواصلة  2016وانطالقا من هذه األهمية سترتكز الجهود خالل سنة 

ت السيارة استحثاث نسق إنجاز المشاريع الطرقية والعناية بالمسالك الريفية وبناء الطرقا

وتوجيه اإلستثمارات خاصة إلى المناطق الداخلية قصد تدعيم ربط مناطق اإلنتاج بمناطق 

وستشهد  كما سيتم باألساس إعطاء األولوية لصيانة وتعهد الرصيد الطرقي بالبالد. التوزيع

إنطالق برامج جديدة كبرى بعد استيفاء كل مراحل التمويل عن طريق  2016سنة 

 .جية الموظفةالقروض الخار

 

ال ومواصلة مكاعتمادات دفع ستمكّن من استك م د 894وقد تم إدراج حوالي  

 :جديدة إلى جانب  الشروع في تنفيذ برامج األشغال بالنسبة للعديد من المشاريع المتواصلة

 

 :أهم المشاريع والبرامج المتواصلة .1

 

 .بين جبل الوسط والفحص 3مضاعفة الطريق الوطنية رقم -

 .1اء وصلة ربط بين برج السدرية والطريق السيارة أبن-
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 .المرقمة  برنامج معالجة النقاط السوداء بشبكة الطرقات-

 .والية 13كلم من الطرقات المرقمة موزعة على  325تهيئة -

 .واليات 6كلم من الطرقات المرقمة موزعة على  141تطوير -

و المنستير وسيدي  وهي أريانة وجندوبة واليات 5موزعة على  ورجس 5بناء -

 .بوزيد وقفصة

  .والية 23كلم من المسالك الريفية موزعة على  759تهيئة -

ذات أولوية تم  اتوالي 5مسلكا ريفيا داخل  74كلم موزعة على  389تهيئة -

 . 2011إقرارها بقانون المالية التكميلي لسنة 

 ).2012برنامج (والية  22كم من المسالك الريفية بـ 750مواصلة إنجاز -

رأس جدير والطريق السيارة  –قابس  –إنجاز الطريق السيارة صفاقس مواصلة -

 .بوسالم –وادي الزرقاء 

 -  القصرين – القيروان – مواصلة الدراسات الخاصة بالطريق السيارة النفيضة-

 .قفصة  –سيدي بوزيد 

 6يشتمل على بناء  الذي 2012برنامج الطرقات بتونس الكبرى لسنة مواصلة -

 .الت محو

بمدن حمام الشط وباجة  مواصلة برنامج حماية المدن من الفيضانات الخاص -

وفريانة ودوار هيشر وتونس الغربية وغار الدماء والمزطورية وقلعة السنان 

والمطوية والرديف وتطاوين ومنطقة البحيرة بتونس والحمامات ووادي مليز 

يطلة والمزونة وسيدي عويدات والعال وقصر غيالن والسرس وبرقو وسب

 .بتبارورة 4والمتلوي وقنال كلم 

بعد اإلنتهاء من هيكلة  2012برنامج الطرقات المهيكلة للمدن لسنة إنطالق -

 :يشتمل على و التمويل
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 ).كلم 34(  بين سوسة والقيروان 12مضاعفة الطريق الوطنية رقم �

 ).كلم 60(  بين سليانة وزغوان 4مضاعفة الطريق الوطنية رقم �

 ).كلم 22(    بزغوان 133الطريق الجهوية رقم مضاعفة �

 

تركي نابل ، مضاعفة الطريق  27مواصلة إنجاز مضاعفة الطريق الجهوية رقم  -

،  17الطريق الوطنية  – 5الطريق الوطنية  –د منعرج الكاف  5الوطنية رقم 

المهدية ،  82طينة المحرس ومنعرج الطريق الجهوية  1مضاعفة طريق وطنية 

عبر  812-814المنستير ، مضاعفة الطريق الجهوية  92طريق الجهوية منعرج ال

 .بسوسة 844الطريق الجهوية 

كلم من الطرقات العصرية  201الخاص بتطوير وبناء  2012برنامج مواصلة -

 .الجديدة بواليات زغوان وباجة والكاف وسليانة والقصرين وقفصة

م السالمة المرورية على المتعلق بتهيئة طرقات لتدعي 2012برنامج مواصلة -

والطريق ) حمام األنف –الزهراء  –تونس ( 1مستوى الطريق الوطنية رقم 

 .بسليانة 12و 4والطريقين الوطنيتين رقمي ) المحمدية –فوشانة ( 3الوطنية رقم 

يتمثل في تدعيم الذي كلم من الطرقات الحدودية  139,3مواصلـة برنامج تحسين -

ويهم واليات جندوبة والكاف . م من هذه الطرقاتكل 57,9كلم وتهيئة  81,4

 .والقصرين وتطاوين وتوزر

يتضمن الذي  2013برنامج تهيئة الطرقات المرقمة لتدعيم السالمة المرورية لسنة -

بناء ممرات علوية للمترجلين بتونس وبن عروس وسوسة باإلضافة إلى إصالح 

كيز إشارات عاكسة وإنجاز مخفضات السرعة طبقا للمواصفات الفنية وتر

 .بالمنعرجات

دراسات خاصة بالطرقات تتعلق بإنجاز وصالت طرقات سريعة بالشمال الغربي -

والوسط الغربي والجنوب الغربي تربط بين هذه المناطق والطريق السيارة وكذلك 
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القيام بدراسة بعض الطرقات المرقمة أو المنعرجات المقترحة من قبل المجالس 

 .الجهوية

 .بوالية الكاف 60طريق الجهوية رقم تهيئة ال-

يحتوي على بناء محول على مستوى و 2014برنامج لطرقات تونس الكبرى لسنة -

  ).خير الدين باشا( 9الطريق الوطنية رقم  - X2الطريق 

كلم  362,5على مسافة  2014مواصلة برنامج تهيئة الطرقات المرقمة لسنة -

ة وجندوبة والكاف وسليانة منوبة وزغوان وباج: والية  12موزعة على 

 .والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وتطاوين وقفصة وتوزر

كلم موزعة  329لتدعيم شبكة الطرقات المرقمة على طول  2014مواصلة برنامج -

زغوان وباجة والكاف وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي : والية  12على 

 .بوزيد وقابس وتطاوين وقفصة وتوزر وقبلي

 1550بطول إجمالـي قـدره  2014جسرا لسنـة  12برنامج بناء  طالق فياالن-

منوبة ونابل وباجة وجندوبة والكاف : والية  12متر خطي موزعة على 

 .وصفاقس والقيروان والقصرين وقابس ومدنين وقفصة وتوزر

مواصلة تهيئة المعابر الحدودية ببوش وملولة وغار الدماء بوالية جندوبة وساقية -

يوسف وقلعة السنان بوالية الكاف وبوشبكة وحيدرة بوالية القصرين وفج  سيدي

 .والذهيبة بتطاوين بوزيان وحزوة  بوالية توزر

 مواصلة إنجاز أقساط من برنامج حماية الهياكل البحرية من االنجراف البحري-

 .بفالز هرقلة وفالز المنستير وشاطئ المأمونية

سكن االجتماعي والذي يهدف إلى تلبية مواصلة إنجاز البرنامج الخصوصي لل-

 .احتياجات الفئات االجتماعية محدودة الدخل من السكن الالئق

  :ويتمثل البرنامج في 
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إزالـة المساكن البدائيـة بكافة الواليـات وتعويضها بمساكـن جديـدة •

 ).وحدة 10.000حوالي (

تماعية توفير مساكن اجتماعية فردية وجماعية موجهة لبعض الفئات االج•

 ).وحدة 20.000حوالي (

 

مواصلة إنجاز برنامج لتهذيب وإدماج أحياء سكنية كبرى قصد تحسين ظروف -

 685مجالس جهوية يقطنها قرابة  8بلدية و 62حيا بـ  120العيش بها وعددها 

 .2017 - 2012إنجازه على مدى سنوات  يمتد ألف ساكن و

  :وتتمثل مكونات البرنامج في 

 :يش من خالل تحسين السكن والبنية األساسية وذلك بـ تحسين ظروف الع�

 كلم من الطرقات، 1220تعبيد حوالي ∗

 كلم من قنوات المياه المستعملة، 286مد حوالي ∗

 كلم من قنوات صرف مياه األمطار، 162مد حوالي ∗

 نقطة إنارة عمومية، 21.035تركيز حوالي ∗

 .مسكنا 15 800تحسين حوالي ∗

 .قنوات المياه الصالحة للشرابكم من  157مد حوالي ∗

 

 :التجهيزات الجماعية تتمثل في �

رياضي، ثقافي، شبابي، (قاعة متعددة االختصاصات  65بناء ∗

 ....)جماعي

 .ملعب حي 50إنجاز ∗

فضاءا صناعيا أو اقتصاديا داخل  41وذلك بإقامة : البنية االقتصادية �

 .األحياء المعنية أو حذوها
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صيانـة الدوريـة لشبكة المتعلق بال 2015لسنة  سنويالبرنامج مواصلة ال-

كلم تغليف مضاعف  1145كلم منها  1530الطرقـات المرقمـة على مسافة حوالي 

والية باإلضافة إلى برنامج صيانة العديد من المنشآت الفنية  24موزعين على 

 .وفواصل الجسور

لشبكة المسالك  الصيانة الدوريةب المتعلق  2015لسنة سنوي البرنامج مواصلة ال-

 .والية 24على  ةكلم موزع 530يتضمن تدعيم مسالك بطول حوالي والريفية 

يحتـوي على تدعيم  و طرقـات تونس الكبرىالخاص ب 2015برنامج مواصلة -

كلم من الطرقات المرقمة وكذلك بناء محول بتونس يضم منشأتين يربطان  34,4

القرش األكبر نهج غانا وبناء شارع محمد الخامس بشارع ضفاف البحيرة بجهة 

 1منشأة فنية فوق السكـة الحديدية لتأمـين الربط بين الطريق الوطنية رقم 

 .بمدينة مقرين Z4وطريق 

تهيئة وتحسين الطرقات بمداخل المدن يتضمن ب المتعلق 2015برنامج مواصلة -

 .والية 24كلم موزعة على  61,2مشروعا بطول  24إنجاز 

 .كلم مضاعفة 8منعرج تالة بوالية القصرين بطول بناء االنطالق في -

 .برنامج تهذيب منطقة ساقية الدائر بصفاقسمواصلة -

 

  : 2016البرامج الجديدة لسنة المشاريع وأهم .2

كلم من  977برنامج سنوي جديد للصيانة الدورية للطرقات والجسور على مسافة -

 .والية 24م د موزعة على  100الطرقات المرقمة بتكلفة 

 م د  10,0صيانة منشآت فنية وفواصل جسور بتكلفة -

 م د  5,0برنامج جديد يتعلق بالصيانة الكبرى لبطاحات جربة بتكلفة -

م د يتمثل في  55,0برنامج سنوي جديد للصيانة الدورية للمسالك الريفية بتكلفة -

  . والية 24كلم موزعة على  444مسلكا بطول  86صيانة 
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 : م د ويتمثل في  100,8ات بتونس الكبرى بتكلفة قدرها  إنطالق برنامج جديد للطرق-

كلم من الطرقات المرقمة بواليات تونس وبن عروس  6كلم وتهيئة  9,5تدعيم •

 .ومنوبة

والمخرج الغربي  31بين الطريق الجهوية رقم  �20مواصلة الطريق •

 .كلم 15للعاصمة بطول 

م د يتمثل في تهيئة  237,0 إنطالق برنامج تهيئة شبكة الطرقات المرقمة بتكلفة-

والية هي منوبة وبن عروس  15كلم من الطرقات المرقمة موزعة على  375حوالي 

ونابل وزغوان وبنزرت وسليانة وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس وسيدي بوزيد 

 .وقابس وتطاوين وقفصة وقبلي

الية بتكلفة و 19كلم من الطرقات المرقمة موزعة على  625إنطالق برنامج تدعيم -

 .م د  302,6

واليات ذات  9كلم من المسالك الريفية موزع على  630,2إنطالق برنامج تهيئة -

أولوية وهي زغوان وسليانة وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وتطاوين وقفصة وتوزر 

 .م د  188,0وقبلي وتبلغ تكلفة هذا البرنامج 

     واليات وهي  10ى متر خطي موزعة عل 1155جسر بطول جملي قدره  11بناء -

بن عروس وزغوان وبنزرت وجندوبة وسليانة وسوسة والمهدية وسيدي بوزيد    

 .م د  50,0ومدنين وتطاوين وتبلغ تكلفة هذا البرنامج 

كلم  68,1مشروعا بطول  24برنامج جديد لتحسين مداخل المدن يتمثل في إنجاز -

 .م د  50,0والية وبتكلفة قدرها  24موزعة على 

مسلكا  72نطالق في إنجاز مشاريع خاصة بالواليات ذات األولوية تتمثل في تهيئة اإل-

زغوان وباجة وجندوبة والكاف : والية وهي 14كلم موزعة على  309ريفيا بطول 
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وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ومدنين  وتطاوين وقفصة وتوزر 

 .م د  90,0وقبلي بتكلفة جملية قدرها 

 .م د 60بتكلفة قدرها  X 20و الطريق   Xبين الطريق  X4جاز الطريق ان-

م د وتتمثل هذه  55,0إقتناء أراضي لتحرير حوزة مشاريع كبرى بتكلفة قدرها -

 : المشاريع في 

 .الطريق السيارة في إتجاه القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة •

طة بين مختلف الطرقات الراب  X 30و  X 20الطريقين الحزاميتين للعاصمة •

 .السيارة 

 بناء جسر بمدخل مدينة بنزرت•

إنطالق برنامج جديد لحماية السواحل يتمثل في حماية شواطئ سلقطة وجبنيانة  -

م د وذلك  2,4والقسط الثاني من شاطئ المأمونية من اإلنجراف البحري وتبلغ تكلفته 

ما سيتم إنجاز أشغال فتح المسطح ك. بإعتبار برنامج تحديد األمالك البحرية العمومية 

 م د  8,0المائي لسبخة بن غياضة بالمهدية بتكلفة قدرها 

مدن من الفيضانات هي نابل والكاف وغار الدماء  4إنطالق برنامج جديد لحماية  -

م د باإلضافة إلى البرنامج السنوي للصيانة الدورية للمشاريع  8,0وتالة بتكلفة 

 المنجزة في هذا اإلطار 

 : م د يتمثل في  3,7إنطالق برنامج جديد خاص بالتهيئة العمرانية بتكلفة قدرها  -

  مسح طوبوغرافي لبعض التجمعات السكنية  �

   1/5000و  1/2000صور جوية وخرائط المدن رقمية بمقياس �

  مخططات تهيئة لعدد من البلديات والتجمعات الريفية �
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نقطة وقيس المستويات  3755نة أشغال جيوديزية تتعلق ببناء ورصد وصيا�

كلم و أشغال قيس الجاذبية  2985من خالل بناء ورصد وصيانة على مسافة 

  .نقطة  220ببناء ورصد 

تدعيم مركز التجارب وتقنيات البناء ببرنامج إقتناء معدات بحث علمي �

م د و يتوزع على مختلف  0,6ومراقبة جودة األشغال العمومية بتكلفة 

 .ي إطار إعادة تأهيل هذه المؤسسة الرقابية العريقةالجهات وذلك ف

   النقـل
 

باعتبار األهمية التي يحتلها قطاع النقل في دفع الحركة االقتصادية للبالد  - 7

وحرصا على استكمال مشاريع البنية التحتية الحديدية التي هي في طور االنجاز فإنه يقترح 

صة مواصلة انجاز القسط األول من تهم خا م د 198,6تخصيص حجم دفوعات في حدود 

, شركة النقل بتونس, مشاريع الشركة الوطنية للسكك الحديدية, الشبكة الحديدية السريعة

   .الشركات الجهوية للنقل

وفي ما يلي ملخص ألهم المشاريع المتواصلة والبرامج السنوية الجديدة لقطاع 

  :النقل

  :أهم المشاريع المتواصلة

 كك الحديديةالشركة الوطنية للس�

 .تجديد الشبكة الحديدية -

 .مواصلة تدعيم شبكة اإلتصاالت بين القطار والمحطات -

 .مواصلة إقتناء تجهيزات السالمة -

 .تهيئة الخطوط داخل المحطات -

 .غار الدماء -تجهيز اإلتصاالت على خط تونس-



73

 .كهربة خط الضاحية الجنوبية لمدينة تونس -

 .والقصرين الرابط بين تونس  6تأهيل الخط -

  شركة النقل بتونس  ����

 ...).إقتناء وتجديد السكة، تجديد اإلشارات الضوئية(تهيئة الهيكل األساسي -

 .تركيز المنظومة الجديدة لإلستخالص -

 .الصيانة الكبرى للسكة -

  :أهم البرامج السنوية والمشاريع الجديدة

 الشركة الوطنية للسكك الحديدية�

 .تجديد الشبكة -

 .نوي لتركيز شبكة اإلتصاالت بين القطار والمحطات البرنامج الس-

 .برنامج السنوي للصيانة الكبرى-

 .إقتناء عربات لفائدة الشبكة الحديدية السريعة -

 شركة النقل بتونس�

  .المرسى -حلق الوادي-البرنامج السنوي لتجديد خط تونس-
  .تحسين طاقة إستعاب الجذع االمركزي للمترو -

  .وصيانة السكة  البرنامج السنوي لتجديد-

  .تهيئة وتوسيع مستودع تونس البحرية -
  .تهيئة مستودع الزهروني -

 .تهيئة مستودع السيجومي -

 

  الشركات الجهوية للنقل �

مواصلة تدعيم القدرات الذاتية للشركات لتجديد أسطولها بهدف تحسين جودة -

  .الخدمات 
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  الشركة الجديدة للنقل بقرقنة  ����

  .للسفن  برنامج الصيانة السنوية -

 .إقتناء محرك إحتياطي للسفينتين حشاد وقرقنة -

  شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة  ����

  Eو  Dمواصلة إنجاز البنية التحتية للخطين 

   التالية تسديد القروض المباشرة للشركات����

  .الشركة الوطنية للسكك الحديدية -

  .شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة -
  .شركة نقل تونس -

 

 التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

  

-2016بتداعيات دخول المخطط الخماسي  2016ستتميز تدخالت الوزارة خالل سنة  -8

ارات التنموية وفقا ألولويات المرحلة يالذي يعطيها دورا محوريا في هيكلية اإلخت 2020

وبإستحثاث ديد جضمن تمشي جديد إلرساء منوال تنمية إقتصادي وإجتماعي يتميز بالت

 .نسق النمو

 

  : وفي هذا اإلطار سيتم تدخل الوزارة كما يلي   

  .تهيئة مقومات إستعادة حركية النشاط اإلقتصادي -

إدارج اإلصالحات اإلقتصادية والمالية الالزمة لتحسين مناخ اإلستثمار واألعمال -

 .ودعم التنافسية وتنويع النسيج اإلقتصادي

وجهة نحو تنمية الموارد البشرية والنهوض تنمية السياسات والبرامج الم-

 .اإلجتماعي

تطوير المنظومة الوطنية لإلحصاء وتوسيع مشموالتها وتحسين جودة المعطيات -
 .اإلحصائية 
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البرامج الجهوية للتنمية للمساهمة في تقليص الفوارق بين  تنفيذتسريع نسق -
 .الجهات

ستثمار وتفعيل هياكل تطوير المنظومة التشريعية والمؤسساتية للنهوض باإل-
 .اإلحاطة والمساندة

مزيد دفع اإلستثمار الخارجي والشراكة خاصة في المشاريع الكبرى ذات المزايا -

 .والقدرات الهامة بإعتماد برنامج ترويجي وفق مقاربات جديدة

إحكام توظيف قنوات وآليات التعاون الدولي لتعبئة الموارد المالية المناسبة لدفع -

 .المرحلة اتقتصادي طبقا ألولويالنشاط اإل

 .متابعة تنفيذ اإلتفاقيات والمعاهدات في مجالي التعاون واإلستثمار الخارجي-

تعزيز التعاون الفني قصد توفير مزيد من فرص العمل والتوظيف بالخارج -

 .للخبرات التونسية

دعم في مجال  2016تتمثل أبرز التوجهات واألهداف لمشروع ميزانية الوزارة لسنة و
 : التنمية بالجهات في 

المساهمة في توفير المرافق األساسية وتحسين ظروف العيش بالمناطق ذات -

 .األولوية 

المساهمة في توفير التشغيل الظرفي من خالل مواصلة تمويل برامج الحضائر -

 . الجهوية في نطاق البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج الحضائر الجهوية للتنمية

 .آلف 60لمسجلين ببرنامج الحضائر الجهوية حوالي ويبلغ عدد ا

دعم مقومات التنمية بالمعتمديات ذات األولوية من خالل مواصلة برنامج التنمية -

معتمديـة يتواجد أغلبهـا بالواليـات  90المندمجة الـذي تشمــل تدخالتــه 

 .) معتمدية  73( الداخليـة 

من خالل الدارسات  والندوات التي  المساهمة في دفع اإلستثمار الخاص بالجهات-

و ذلك عبر ،تقوم بها المندوبية العامة للتنمية الجهوية و دواوين التنمية الجهوية 

آلية التمويل الذاتي للمشاريع المتحصلة  دعممساهمة البرنامج الجهوي للتنمية في 
ريع على الموافقة المبدئية للتمويل من قبل البنك التونسي للتضامن وبنك المشا
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الصغرى والمتوسطة باإلضافـة إلـى اإلعتمادات التـي تـم رصـدها 
والتصرف إلعادة تهيئة المناطق الصناعية  لمعاضـدة مجهـود مجامـع الصيانة

 .خارج مناطق التنمية الجهوية 

 : في مجال التنمية في  2016و تتمثل أهم البرامج لسنة ••••

 .از المسح الوطني حول التشغيلمتابعة وضعية التشغيل و البطالة من خالل إنج-

متابعة الوضع اإلقتصادي بالمؤسسات من خالل إنجاز اإلستبيان الوطني حول -

 .القدرة التنافسية 

متابعة نسق االستهالك والقدرة الشرائية للمواطن من خالل المسح الوطني حول -

 .االنفاق واالستهالك

  

     :التنمية الجهوية 
 

وزارة التنمية بتمويل برامج تبلغ العم تدخالت مواصلة د 2016سيتم خالل سنة 

  : د موزعة بين .م 1140تكلفتها 

  .م د  540: البرنامج الجهوي للتنمية -

 .م د  520: برنامج التنمية المندمجة -

 م د 80:برنامج تدعيم النشاط االقتصادي بالجهات -
 

 : البرنامج الجهوي للتنمية �

 

م د تخصص  540بتكلفة تبلغ  تخصيص برامج 2016يقترح بالنسبة لسنة 

باألساس لبرنامج تحسين ظروف العيش و لخالص عملة الحضائر الجهوية 

) م د 215(وستمول هذه التدخالت بواسطة إعتمادات متوفرة من سنوات سابقة 

م د بعنوان سنة  352,7باإلضافة إلى رصد بالمجالس الجهوية اعتمادات دفع بـ

2016  . 
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  : جة برنامج التنمية المندم�
 

م د لفائدة برنامج التنمية المندمجة و تشمل  520يقترح مواصلة تخصيص مبلغ 

م د  520بالواليات الداخلية وتبلغ كلفته   73معتمدية، منها  90تدخالت هذا البرنامج 

والصندوق العربي لإلنماء %  32,2تمول عن طريق ميزانية الدولة في حدود 

ومصادر تمويل أخرى لتمويل العناصـر %  40,4اإلقتصادي واإلجتماعي بنسبة 

بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك التونسي للتضامن ( الفردية 

وذلك في حدود ..) والصندوق الخاص للتنمية الفالحية والصيد البحري والجمعيات

27,4 .% 

وية وذلك وقد تم إعطاء األولوية للجهات الداخلية التي تشكو تأخرا في مؤشراتها التنم

من مشاريع البرنامج الذي تشرف عليه المندوبية العامة %  81,1عبر تخصيص 

 .للتنمية الجهوية لفائدتها 

م د على موارد قروض خارجية موظفة  30فقد تم رصد  2016وبالنسبة لسنة  

  .م د متوفرة من ميزانيات سابقة 20,0للبرنامج  و

  .م د  80,0تم رصد : برنامج تدعيم النشاط اإلقتصادي بالجهات �

م د قصد  10,16سيتم دعم هياكل الوزارة بإعتمادات تبلغ  :البرامج األخرى �

 م د  5,5: القيام بتدخالت أهمها  المسوحات اإلقتصادية وحول التشغيل وحول االنفاق

 :كالتالي   2016وتبعا لذلك تتوزع اعتمادات الدفع بعنوان سنة 
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 م د 52,73 :البرنامج الجهوي للتنمية-1

إعادة تهيئة مناطق صناعية خارج مناطق التنمية -

 الجهوية
 م د 2

المساهة في التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي -

 للتضامن
 م د 15

المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع بنك المشاريع -

 الصغرى والمتوسطة
 م د 10

 م د 152 برنامج الحضائر العادية والظرفية-

 م د 162,7 سين ظروف العيشبرنامج تح-

 م د 5 إحداث وتدعيم مواطن الشغل-

 م د 3 عموالت الديوان الوطني للبريد-

 م د 1 تدعيم سعر شراء الحلفاء-

 م د 2 التكوين المهني -

المندوبية العامة للتنمية ( برنامج التنمية المندمجة -2

 على موارد قروض خارجية موظفة  )الجهوية

  م د 30

  
 

  ياكل التابعة للوزارةتدخالت اله-3

 وتخصص إلنجاز تدخالت أهمها 

  المسح الوطني حول التشغيل -

  المسح الوطني حول االنفاق  -

  تهيئات مختلفة-

  مسوحات اقتصادية-

  اقتناء وسائل نقل -

  ندوات ودراسات -

 )المؤسسات(تجهيزات مختلفة  -

  م د 10,16

  

  م د  3,0 

  م د  1,5

  م د  2,3

  م د  1

  م د 1,14

  م د  0,316

 م د  0,9 

 م د 25 المساهمات الدولية -4
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 :  في 2016تتمثل أهم التوجهات بالنسبة لقطاع االستثمار والتعاون الدولي لسنة و -9

تنفيذ إستراتيجية شاملة ومتناسقة لدفع التعاون الدولي بين الجمهورية التونسية والبلدان  -

يمية في الميادين االقتصادية والمالية والفنية األجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية واإلقل

  .والنهوض بالشراكة ودعم االستثمار الخارجي

تنمية النهوض بفرص الشراكة واالستثمار الخارجي ومساندة ومساعدة عمليات  -

  .االستثمار الخارجي بالبالد التونسية

الفني التي تعمل  النهوض بالتعاون الفني التونسي من خالل الوكالة التونسية للتعاون -

على توظيف أكبر عدد ممكن من الكفاءات والخبرات التونسية والفردية منها والمؤسساتية 

لدى مختلف الشركاء من مشغلين أجانب ومنظمات إقليمية ودولية وبلدان مانحة  

واستكشاف أسواق وميادين من شأنها أن تفتح مجاالت تعاون سواء على صعيد توظيف 

  .جنوب –ية أو على صعيد دعم التعاون جنوب الكفاءات التونس

دعم االستثمار الخارجي من خالل وكالة النهوض باالستثمار الخارجي التي تعمل على  -

تأطير المستثمرين ومساعدة المؤسسات على تجاوز العراقيل واإلشكاليات التي قد 

ديدة كوجهة تعترضها وخاصة المؤسسات األجنبية وعلى دعم العمل الترويجي لتونس الج

لالستثمار عبر تثمين المكتسبات المسجلة خالل الفترة االنتقالية وذلك انطالقا من المناخ 

  .السياسي واالقتصادي الجديد الذي يوفر إطارا مالئما للمبادرة واالستثمار والشراكة

التأكيد على التوجهات القطاعية المستقبلية في مجال استقطاب االستثمار الخارجي عبر   -

التركيز بالخصوص على القطاعات واألنشطة الواعدة خاصة في مجالي الصناعة 

والخدمات التي تكتسي أهمية بالغة السيما بالنظر لألولويات التنموية في مجال تشغيل 

  .حاملي الشهادات العليا
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  والصناعات التقليدية السياحة
 

  .ع السياحي لدعم الترويج واإلشهار للقطا 2016ستتواصل الجهود سنة  -10

لــديوان الوطني ابين  أهمها  تتوزع م د 94,4رصد اعتمادات في حدود  وتم للغرض

) م د 6,6( والديوان الوطني للصناعات التقليدية   )م د 67,16 (التونسي للسياحة 

وصندوق حماية المناطق ) م د 10 (وصندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي 

  .)م د 0,57( الستثمارات المباشرة للوزارةوا  )دم  10(السياحية 

 :وتهم أهم المشاريع والبرامج المدرجة بالتمويل العمومي 

تخصص للنهوض بصورة تونس السياحية ويتم : ) م د 52( برنامج الدعاية والنشر�

ومنها خاصة اإلشهار الوطني وحمالت اإلشهار المشترك ذلك بكل الوسائل الدعائية 

 . منتوجات ذات القيمة المضافةوالترويج لل

يتمثل هذا الدعم في  :)م د 8,5(برنامج إعانة الدولة للباعثين في القطاع السياحي �

تحمل الدولة لتنفيل فوائض القروض المسندة لفائدة القطاع عالوة على إسناد منح 

 .لإلستثمار في مناطق التنمية الجهوية ومنحة دراسات الهندسة المدنية

حيث يتم تحديد هذه المشاريع بالتنسيق : )م د 4( ية األساسية السياحية مشاريع البن�

مع المندوبيات الجهوية للديوان الوطني التونسي للسياحة وذلك من خالل المعاينات 

الميدانية لبعض المناطق السياحية الموجودة المستحقة للتدخل قصد اإلصالح 

 .والتهيئة

وذلك خاصة لتطوير :  )م د 6,6( يدية مشاريع للنهوض بقطاع الصناعات التقل�

المؤسسات الحرفية وتعزيز جودة المنتوج وتحسين نسبة مساهمة القطاع في 

 : الصادرات وفي إحداث مواطن شغل وتتمثل أهم المشاريع في 

 م د 2,95عمليات تطوير القطاع بإعتماد قدره -

 م د 3المال المتداول للحرفيين بإعتماد قدره -
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  ة والمناجموالطاقالصناعة 

2016 لسنة أبرز التوجهات-11

تأهيل البنية التحتية للجودة وتقييم المطابقة من خالل مواصلة أشغال بناء المجمع التقني •

بالعقبة الذي يضم كالّ من المخبر المركزي للتحاليل والتجارب والمركز الفني 

ابة للمطالبات الدولية للصناعات الغذائية والمركز الفني للكيمياء فصد تمكينها من االستج

. في مجال التجديد والتجارب وتقييم المطابقة 

تدعيم الربط بين منظومة البحث واإلبتكار والتنظيم من خالل تشجيع الدولة لمنظومة •

وكذلك عن طريق المنح ) تحمل الدولة لكلفة الشبكات الخارجية(األقطاب التكنولوجية 

  .الوطني للبحث والتجديدوالمساعدات المالية في نطاق البرنامج 

ة ئمواصلة دعم اإلستثمار بمناطق التنمية الجهوية من خالل تقدم إنجاز برنامج تهي•

.المناطق الصناعية المتعهد بها من قبل الوكالة

مواصلة اإلستجابة لحاجيات الجهات الداخلية ذات األولوية في مجال المناطق الصناعية •

نجزها الوكالة العقارية وذلك بالمساهمة في تكلفة إضافة إلى المناطق الصناعية التي ت

الشبكات الخارجية الالزمة للمناطق الصناعية التي تنجزها شركات التصرف في 

المركبات الصناعية والتكنولوجية والقطاع الخاص بما يساعد على أرضية مالئمة 

.إلحداث المؤسسات وتوفير فرص عمل جديدة بهذه الجهات

هذا القطاع  ةتوى التدخل في ميدان التحكم في الطاقة بإعتبار مردوديإيجاد نقلة على مس•

حث المؤسسات (على التوازنات العامة للدولة من خالل دعم برامج التحكم في الطاقة 

على اإلستثمار وكّل مستهلكي الطاقة في مجال ترشيد إستعمال الطاقة والنهوض 

لمصاحبة ) ستثماراتهمإمويل بالطاقات المتجددة من خالل المساهمة في هيكلة ت

اإلصالحات المراد القيام بها في قطاع الطاقة والمتمثلة خاصة في تطبيق حقيقة األسعار 
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للمواد الطاقية وتنويع مصادر الطاقة لمزيد تأمين األمن الطاقي للبالد إضافة إلى 

. اإلستغالل األمثل لمواردنا الطاقية

  أهم البرامج والمشاريع المتواصلة

وذلك في إطار توجه  ة األقطاب التكنولوجية والمناطق الصناعية المساندة لهاتهيئ•

إستراتيجي يهدف إلى توفير بنية تحتية تكنولوجية مما يساعد على إنجاز مشاريع 

. ذات قيمة مضافة عالية 

د من مواصلة التهيئة .م 14,3وستمكن اإلعتماد المقترحة في هذا النطاق والبالغة 

 –الفجة /أقطاب تكنولوجية والمناطق المساندة لها بكل من المنستير 7الخارجية لـ 

  .برج السدرية وسيدي ثابت –قفصة  -قابس  –بنزرت  –سوسة 

  المجمع التقني بالعقبة  •

يندرج مشروع بناء المجمع التقني بالعقبة الذي يضم كالّ من المخبر المركزي 

ئية والمركز الفني للكيمياء في للتحاليل والتجارب والمركز الفني للصناعات الغذا

إطار تدعيم شبكة المخابر لخدمة المؤسسات الصناعية من خالل توفير المقرات 

د تمول .م 28وتقدر التكلفة الجملية للمشروع بـ . الضرورية للمخابر وللمراكز الفنية

ليل د  على الموارد العامة للميزانية بالنسبة للمخبر المركزي والتحا.م 17,0في حدود 

د على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات .م 11,0والتجارب وبـ 

الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية بالنسبة للمركزين المذكورين ومن المنتظر 

  .2017أن يقع إتمام األشغال في أوائل 

:برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية ••••

رنامج إلى دعم قدرة الدولة على اإلستجابة لطلبات الجهات الداخلية في يهدف هذا الب

مجال البنية التحتية الصناعية عبر إحداث شركات خاصة تتولى إلى جانب التهيئة 

التصرف والصيانة والترويج للمناطق الصناعية وتحمل الدولة لكلفة ربط هذه 
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بحوالي  2016ات في سنة المناطق بالشبكات الخارجية والفضاءات وتقدر الدفوع

  .د.م 4,0

  تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي

سنة محورية في مسار التحول الرقمي المنشود في بالدنا باعتبار  2016تعتبر سنة  -12

توافق انطالق المخطط الوطني االستراتيجي للقطاع ،و ستشهد الشروع في تنفيذ أهم 

  :المشاريع التالية 

  :القتصاديةالبنية التحتية ا-

إسناد إجازات جديدة لالتصاالت الجوالة من الجيل الرابع و تأمين تغطية بنـسبة أدناها  -

  .على المستوى الجهوي % 20على الصعيد الوطني و  % 25

انطالق برنامج الخدمات الشاملة لربط المدارس بالمناطق الريفية بشبكة االنترنات ذات -

  .فة المدارس بمختلف أنحاء البالد بهذه الشبكة السعة العالية، بما يسمح بربط كا

  ).هيكال 360حوالي (من الهياكل العمومية بالشبكة االدارية المندمجة  % 60ربط  -

  .استئناف مشروع توسعة قطب الغزالة لتكنولوجيا االتصال بمنطقة النحلي-

رباء و اعتماد شبكة األلياف البصرية كمرفق ضروري على غرار شبكات الماء و الكه-

  .الغاز و التطهير يتعين توفيره ضمن أمثلة التهيئة العمرانية

  .  وضع منصة للتصرف في قاعدة معطيات خرائطية موجهة للتموقع  الجغرافي-

تعزيز شبكات البث األرضي الرقمي اإلذاعي و التلفزي و إحداث منصات للبث الفضائي -

  .صة، و التوجه نحو التلفزة ذات الدقة العاليةلفائدة مختلف القنوات الوطنية العمومية و الخا

  :         اإلدارة االلكترونية-

  .وزارات 5على المستوى ) GEC(وضع منظومة التصرف االلكتروني في المراسالت  -

  ).الخدمات أساسية وخدمات ذات قيمة مضافة(إرساء منظومة أنترنات اإلدارة -

  .خدمات على  الخط لفائدة المواطن 10وضع -
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لترابط المنظومات المعلوماتية لإلدارة التونسية       ) X-road(الشروع في إرساء نموذج -

  .و المتعاملين معها

  .إرساء المعروف الوطني الوحيد-

  : األعمال االلكترونية و االستعماالت -

  .لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض" التبادل االلكتروني للبيانات"تنفيذ مشروع  -

في إطار الشراكة بين القطاع العام و القطاع " رقمنة التراث الثقافي "تنفيذ مشروع  - 

  . الخاص

تعميم الربط باالنترنات و توفير تجهيزات النفاذ        (الشروع في إرساء المدرسة الرقمية -

  ).و المحتويات الرقمية

  .وضع إجراءات لتحفيز الصناعات اإلبداعية في المجال الرقمي-

: التجديد التكنولوجي -

، و بعث مشروعين   Internet des objetsتنظيم ورشة عمل حول أنترنات األشياء -

  :مجددين في المجال

  e-farmingالمتابعة الرقمية للزراعات�

   smart meter المتابعة الرقمية الستهالك الطاقة�

  industries créativesإعداد برنامج حول الصناعات اإلبداعية -

  .  ول مخابر المصادقة و المالئمة الكهرومغناطسية على شهادة االعتماد الدوليةحص-

إحداث مرصد وطني لتكنولوجيا المعلومات و االتصال يتولى معالجة النظام المعلوماتي -

  للتصرف  في مؤشرات تكنولوجيات المعلومات و االتصال و إعداد دراسات استشرافية

.تأمين اليقظة التكنولوجية

  :نقل الخدمات خارج بلد المنشأ-

  .موطن شغل إضافي  6000استقطاب كبرى المؤسسات العالمية بما يمكن من إحداث  -
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  .المشاركة في التظاهرات الدولية و إطالق حمالت للتسويق لتونس كوجهة لالستثمار -

  .إدراج تونس في أهم الدراسات العالمية حول تنافسية وجهات االستثمار-

ليم و التكوين لتحسين مستوى الكفاءات التونسية وفقا لمتطلبات المؤسسات تدعيم التع-

  .العالمية

  .اإلحاطة بالمؤسسات الموقعة على االتفاقية اإلطارية لمشروع تونس الذكية-

  :تنمية الخدمات البريدية-

  .تنظيم السوق البريدية و تعزيز دور القطاع كمرفق عمومي -

ريدية بما يتالئم و الكلفة و مراعاة المقدرة الشرائية مراجعة تعريفات الخدمات الب -

  .للمواطنين

هيكلية لتعزيز تموقعه صلب  تعصير الخدمات المالية للبريد و إقرار إصالحات -

المنظومة المالية إلحداث بنك بريدي أو تمكينه من إبرام عقود شراكة استراتيجية مع 

  .مؤسسات بنكية

  :مجال االتصاالت-

  .portabilité des numerosة تحميل األرقام الهاتفية القارة والجوالة إطالق خدم -

تحيين مخططات الراديو الوطنية طبقا للمواصفات العالمية والدفاع على المصالح  -

  .الوطنية في المجال

  .مراجعة المخطط الوطني للترددات لألخذ بعين االعتبار بأنترنات األشياء  -

ظيفه لتطوير التكنولوجيات ذات السعة العالية جدا والخدمات تثمين الطيف الترددي وتو -

  .المستقبلية لالتصاالت من خالل إعادة توظيف الطيف الترددي المستعمل واستغالله
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  التربيـــــــة

في نطاق جملة من األهداف  2016تم إعداد مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة  -12

      ب األولويات و للغرض تم رصد إعتمادات قدرهاالكمية والنوعية تم تحديدها حس

  :  م د 188,7
  

  : تأهيل المؤسسات التربوية�

  :يرتكز العمل باألساس على

دعم البنية األساسية والتجهيزات من خالل إحداث عديد المؤسسات التربوية ورصد -

 برنامج توسعات بمختلف المراحل التعليمية وذلك للتخفيف من االكتظاظ ومجاراة

 . التطور العمراني للمدن

 إيالء عنصر التهيئة والصيانة عناية خاصة للمحافظة على ديمومة المؤسسات -

تحسين ظروف اإلقامة بالمبيتات المدرسية وخاصة بالجهات التّي تعتبر اإلقامة بها -

 .عنصرا أساسيا لمواصلة الدراسة

ية المنتفعة وتحسين دعم المطاعم المدرسية من خالل توسيع شبكة المدارس االبتدائ-

 .الخدمات للمنتفعين 

  :تحسين مكتسبات التالميذ �

تعميم السنة التحضيرية بالتعاون مع القطاع الخاص وتركيز مجهود الدولة على -

 .الجهات األقل حظا

 .العناية بالمؤسسات التربوية التّي تسجل نسب نجاح دون المعدل الوطني-

اإلحتياجات الخاصة لإلنتفاع بحق التعليم  توفير الظروف المالئمة لألطفال من ذوي-

 .مثل غيرهم من األطفال من خالل تطوير شبكة المدارس الدامجة
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 : توظيف أمثل لتكنولوجيات المعلومات و اإلتصال في المناهج التربوية�

  

 تجهيز المؤسسات التربوية بالتجهيزات اإلعالمية وربطها بشبكة األنترنات-

 .دة للمعلومات واالتصال في التعلمإدماج التكنولوجيات الجدي-

  

وقد تم في هذا الصدد إعطاء األولوية للمشاريع والبرامج المتواصل إنجازها وذلك 

مدارس  4مدرسة إعدادية  و 45إلستكمال أشغال التهيئة والتوسعة وبناء مدارس إبتدائية و

معهد  12وي ومعهد ثان 31و 2وصفاقس  إعدادية نموذجية بكل من سليانة و صفاقس وباجة

نموذجي ببن عروس وسليانة  وتطاوين وصفاقس وجندوبة والمهدية وقبلي وتوزر وباجة 

  .  ومنوبة والكاف وزغوان

  :كما تمت برمجة إنجاز مشاريع جديدة تتمثل في 

بمرناق والرقاب والحنية بسيدي بوزيد والزراوة الجديدة  مدارس إعدادية  10بناء -

نون القيروان والبقالطة المنستير ومنزل حياة وزرمدين بمطماطة الجديدة و رياض سح

المنستير وسهلول سوسة ومدرسة إعدادية للكفيف بصفاقس ومدرسة إعدادية نموذجية 

  . بحومة السوق جربة 

باإلضافة إلى ذلك فقد تم التركيز في إقرار البرامج السنوية على عمليات الصيانة -

حيث خصصت لبرامج الصيانة ضمن المشاريع  والتعهد للمباني والتجهيزات الموجودة

  .م د 64م د وإعتمادات دفع في حدود  127الجديدة كلفة قدرها 

معاهد ثانوية بكل من بومهل بن عروس والجالء بنزرت الجنوبية والعيون  4بناء -

  .القصرين وطوزة المنستير
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  التعليم العالي و البحث العلمي

ما قدره        2016 بعنوان سنة عالي والبحث العلميتبلغ نفقات مصالح التعليم ال -13

  م د  40,7م د ومشاريع وبرامج جديدة 107,3موزعة بين مشاريع وبرامج متواصلة  م د148

 : وستخصص االعتمادات المشار إليها أساسا للمشاريع و البرامج التالية 

 : مشاريع و برامج متواصلة •

 :برنامج التعليم العالي �

المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي و دفوعات خاصة ببناء مقرات لبعض الدراسات -

 ).م د 2,0(الجامعات بالمناطق الداخلية  

مواصلة انجاز البرامج المتعلقة ببناء أقساط جديدة لمؤسسات التعليم العالي أو القيام -

بعمليات توسيع ببعض المؤسسات باإلضافة إلى قاعات تدريس ومدرجات ببعض 

 ).م د 21,2:   (ت األخرى المؤسسا

   مواصلة القيام بأشغال تهيئة وترميم لبعض المؤسسات التي تقادمت مقراتها -

 ).م د 7,37(

تجهيز مؤسسات التعليم العالي وخاصة منها المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية  -

ن مع والمؤسسات الجامعية التي تم إنجازها باألقطاب التكنولوجية والممولة بالتعاو

، باإلضافة إلى تجهيز المؤسسات الجامعية ) م د 15,15(البنك األوروبي لإلستثمار 

 ).م د 6,42(وذلك بإقتناء تجهيزات دراسية وعلمية  وإعالمية 

 :برنامج الخدمات الجامعية �

بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية وذلك بمواصلة إنجاز بعض المؤسسات -

 .م د 5,6) :ة مبيتات   و مطاعم جامعي(

 ).م د 6,45( تهيئة بعض مؤسسات الخدمات الجامعية القديمة -
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 :برنامج البحث العلمي �

 )م د 5 ,6(سوسة وبرج السدرية و مواصلة تجهيز مراكز البحوث بكل من صفاقس-

 )م د 5,6(مواصلة اقتناء التجهيزات العلمية الكبرى -

عبر البرامج الوطنية للبحث  مواصلة تجديد وإحداث المخابر وتأهيل وحدات البحث-

 )م د18,9(العلمي 

 ).م د 1,55( مواصلة تهيئة االقطاب التكنولوجية -

 ) : التعليم العالي ( مشاريع و برامج جديدة •

 :برنامج التعليم العالي �

القيام بدراسات فنية و معمارية تتعلق ببناء أو توسيع مباني إليواء مؤسسات التعليم -

 .م د  1و اعتماد دفع يبلغ م د  6العالي بكلفة  

بنزرت ونابل وصفاقس بتونس وبناء و توسيع بعض مؤسسات التعليم العالي -

 د  م 0,8م د واعتمادات دفع تبلغ  4,35وذلك بتكاليف تبلغ  قابس وجندوبة والكافو

م د 9,8 تهيئة بعض مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بكلفة قدرها -

 م د  2,85وإعتماد دفع يبلغ 

تجهيزات دراسية وعلمية وإعالمية لمؤسسات التعليم العالي وذلك لتعويض -

التجهيزات القديمة أو لمواكبة التطور العلمي للتجهيزات وتبلغ تكلفة هذه التجهيزات 

 .م د   8م د يدفع منها  30

تجهيز الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بوسائل نقل ذات صبغة بيداغوجية بكلفة -

 .م د  0,8م د يدفع منها   1,53

 

 :برنامج الخدمات الجامعية �

    م د  وإعتماد دفع يبلغ  10,4تهيئة بعض مؤسسات الخدمات الجامعية بتكلفة قدرها -

 .م د  1.4
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 :برنامج البحث العلمي �

    في مجاالت الصحة 2013مواصلة إنجاز البرنامج الوطني للبحث العلمي لسنة -

 .ولوجيا و الفالحة و البيوتكن

 . 2014مواصلة إنجاز برنامج سنة -

 . 2015مواصلة إنجاز برنامج سنة -

 . 2016الشروع في إنجاز برنامج لسنة -

    م د يدفع منها 2البحث العلمي الجامعي المتمثل في مدارس الدكتوراه بتكلفة قدرها -
  .م د 2

  : الشبكة الموحدة للبحث العلمي ����

ت الكترونية في مجالت و دوريات علمية و وضعها يتمثل المشروع في إقتناء إشتراكا

  .على الخط على ذمة كافة الباحثين على الصعيد الوطني 

  .م د كإعتمادات دفع  10م د و  14وتبلغ كلفة البرنامج 
  

  التكوين المهني والتشغيل

لتيسير إدماج  الالزمةمواصلة إيالء األهمية  2016يعكس مشروع ميزانية سنة   -14

األولوية التي يحضى بها التشغيل على المستوى الوطني حيث تم  باعتبارشغل طالبي ال

بميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل موزعة  م د 380للغرض إدراج إعتمادات تناهز 

وصنــدوق النهـوض بالتكوين والتدريب  م د 330بين الصندوق الوطني للتشغيل 

  .م د 8وض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى والصندوق الوطني للنه م د 37المهني 

  :ويرتكز مجهود القطاع على دعم منظومة وآليات الشغل كما يلي
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 :آليات معالجة سوق الشغل- 1

يستقطب الصندوق الوطني للتشغيل جّل اإلعتمادات المخصصة لمساعدة طالبي الشغل 

مة بوزارات أخرى قصد النهوض كما يتّم سنويا رصد إعتمادات ها. المهني االندماجعلى 

  .والتعاون الدولي و اإلستثمار بالتشغيل على غرار وزارة التنمية

لدعـم هـذا الصنـدوق بإعتمـادات  2016وستتواصل جهود الدولة خالل سنــة 

م د بعنوان البرامج التي تتصرف فيها الوكالة التونسية  205م د منها مبلغ  330تبلغ  

تقل وتستأثر البرامج المخصصة لتحسين تشغيلية طالبي الشغل بالقسط للتشغيل والعمل المس

أما .م د  وخاصة برنامج تربصات اإلعداد للحياة المهنية 85األكبر من تدخالت الوكالة 

الذي يهدف إلى إكساب طالب الشغل ) مرحلة تجريبية(بالنسبة لصك تحسين التشغيلية 

م في الحياة المهنية عبر المشاركة في دورات مؤهالت ومهارات تطبيقية لتيسير اندماجه

  .م د 10مرافقة وتكوين تكميلي وتأهيل مهني فيقترح أن تخصص له  مبلغ 

  .برنامج نموذجي لصك التشغيلوسيتحمل الصندوق تمويل 

  :م د لتمويل  70وسيتحمل الصندوق كذلك مبلغ 

  الصغيرة دعم تمويل المشاريع والباعثين والمؤسسات التضامنية والقروض-
 المساعدة على تشخيص فكرة المشروع-

 المساعدة على دراسة المشروع ومخطّط األعمال الخاص به-

التأهيل في مجال التصرف في المؤسسات وفي المجاالت الفنية الضرورية لبعث -
  .المشروع

 

في إطار  16منتفع باآللية  15.000لمواصلة دفع منح لفائدة م د  35ويخصص مبلغ 

  .سنوات 5سوية المنتفعين بهذه اآللية على مدى استكمال ت
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 :التكوين المهني األساسي- 2

 

 التكوين المهني األساسي لتحسين كفاءة الشبان  - أ

م د قصد مواصلة بناء وتحديث مراكز تكوين وتدريب  23,3تمت برمجة إعتمادات بـ  -

 . الشروع في إحداث فضاءات جديدة للتكوين والتدريبومهني 

          ) تكوين مقيس( كعدد جملي للمتكونين  67.000من بلوغ  الستثماراتاستمكن هذه  -

 .كعدد جملي من المتخرجين 20.000و 

مستفيد في نطاق برنامج صك التكوين المهني بإعتماد  1380استقطاب  2016سيتّم سنة  -

 .شهادة مهارة 960شهادة كفاءة مهنية و  420م د موزع بين   1.2يبلغ   

  . م د 0,4نجاز خارطة طريق عملية للنظام المعلوماتي بالوزارة بـ وسيتواصل إ
  

 التكوين المستمر من أجل تحسين كفاءة العاملين بالمؤسسات  -  ب

م د  5,2يمول صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني أنشطة التكوين المستمر بـ

ويل دورات تكوين م د لتم 4,5وخاصة في إطار برنامج حقوق السحب إعتمادات بمبلغ قدره 

مؤسســة بإعتمـادات  2251ألف مشاركة تستفيد منها  172قصيرة لتبلغ عدد المشاركات 

م د في نطاق نظام التسبقة على األداء  38م د منها إعتماد بـ  42,7جمليـة تناهز

  .المستوجب إنفاقه من قبل المؤسسة على أنشطة تكوين أعوانها دون أدائه إلى الدولة

 :اريعتمويل المش- 3

في نطاق الصندوق الوطني للنهوض  2016سيمول مشروع ميزانية الدولة لسنة )1

     م د 28 تقدر بحواليمشروعا بتكلفة  1000بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى حوالي 

 ).د للمشروع 10000بمعدل اعتماد قدره ( 
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من % 60(لقرض بعد خالص ا استرجاعهتتحمل الدولة في هذا المجال مبلغا يتّم  و 

  استثمارومنحة  االستثمارمن قيمة % 36و% 32يتراوح ما بين ) تكلفــة المشروع

 .تحتسب على أساس قيمة المشروع% 6بـ 

ألف  70م د قصد إسناد  30الصندوق الوطني للتشغيل مبلغا يقدر بـ  هذا ويتحمل)2

 . ألف مشروع صغير 25إلسناد  د م 30تمويل صغير و

المشاريع برنامج إنقاذ تمويل م د ل 10تخصيص اعتماد بـ 2016ة كما سيتم خالل سن

  .المتعثرة

  

 الشباب والرياضة

في نطاق التوجهات  2016يندرج مشروع ميزانية وزارة الشباب والرياضة لسنة  -15

العامة المتمحورة أساسا حول  إعطاء األولوية المطلقة لتسريع نسق إنجاز المشاريع 

نوات السابقة والتي تم االنطالق في إنجازها وكذلك المشاريع المرسمة بميزانيات الس

والبرامج ذات الصبغة الجهوية المرسمة والمعطلة ألسباب إدارية وترتيبية والتي ينتظر 

  .االنطالق في إنجازها خالل السنة المقبلة تبعا لإلجراءات التي تم اتخاذها  في الغرض

بعنوان المشاريع  2016ع المقترحة لسنة وعلى هذا األساس فقد شهدت اعتمادات الدف

مقارنة باعتمادات الدفع المرسمة بقانون المالية  % 12.3والبرامج المتواصلة زيادة بـ 

  . 2015التكميلي لسنة 

بعنوان المشاريع والبرامج  2016وفي المقابل تعكس االعتمادات المقترحة لسنة 

لتشخيص وضعية البنية األساسية  الجديدة سعي الوزارة إلى إعطاء األهمية الالزمة

تقييم األوضاع  2015و  2014والتجهيزات الرياضية والشبابية خاصة وأنه تم خالل سنتي 

العامة للشباب وللرياضة التونسية وإشكالياتها من أجل ضبط الخيارات االستراتيجية الكبرى 

ار إعداد مخطط وتحديد األولويات ضمن السياسات الوطنية المستقبلية للقطاعين في إط
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وما تقتضيه منهجية التصرف في الميزانية حسب األهداف  2020 – 2016التنمية للفترة 

من تحيين لقواعد البيانات ومراجعة المؤشرات المحدثة لتقييم األداء واعتماد قواعد 

الحوكمة الرشيدة وذلك بهدف تعظيم مساهمة قطاعي الرياضة والشباب في التنمية الشاملة 

وازن الجهوي وكذلك في معالجة العديد من اإلشكاليات التنموية الناجمة عن وفي الت

  .الظواهر االجتماعية كالتطرف واالنحراف

وفي إطار مراعاة متطلبات الظرف االقتصادي للبالد من خالل ضبط نفقات التنمية 

نة ، فقد شهدت اعتمادات الدفع المقترحة لس 2015في حدود االعتمادات المرسمة في سنة 

مقارنة باعتمادات الدفع   % 29.4بعنوان المشاريع والبرامج الجديدة نقصا بـ  2016

  .2015المرسمة بقانون المالية التكميلي لسنة 

ومن أهم اإلجراءات التي تم اعتبارها في ضبط حجم االعتمادات المقترحة بميزانية 

 :التنمية المخصصة لكل من قطاع الرياضة وقطاع الشباب نذكر

  

  :طاع الرياضةق

تثمين المنشآت الرياضية التي هي بصدد اإلستغالل وتعهدها بالصيانة والتهيئة  -

والترميم بهدف المحافظة على جاهزيتها الحتضان مختلف األنشطة الرياضية في 

ظروف مالئمة خاصة أمام تزايد عدد الجمعيات الرياضية الناشطة بها وذلك أساسا 

نوير والتعشيب عالوة عن األشغال التي تستوجبها من خالل أشغال التوسعة والت

 شروط السالمة بالمنشآت الرياضية،

تسريع إنجاز المشاريع التي هي بصدد اإلنجاز لتصبح وظيفية في أقرب اآلجال،  -

 واحترام اآلجال التعاقدية المتعلقة بها، 

كة وذلك مواصلة تحمل المساهمة المالية للجماعات المحلية في المشاريع المشتر -

بصفة استثنائية بالنظر إلى الضغوطات المالية التي تواجهها تلك الجماعات في الفترة 

 , الحالية
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مواصلة تأهيل المركبات الرياضية الكبرى لجعلها جاهزة الحتضان المباريات  -

الرسمية الوطنية والدولية وكذلك التربصات التدريبية في أحسن الظروف لمختلف 

 ,ات الوطنيةاألندية والمنتخب

مواصلة تهيئة الفضاءات الرياضية والبيداغوجية بالمعاهد العليا للرياضة والتربية  -

 البدنية،

مواصلة تحسين ظروف العمل بالمندوبيات الجهوية من خالل إنجاز أشغال توسعة  -

بالبعض من مقراتها وبناء مقرات جديدة لعدد آخر من المندوبيات و دعم قدرة 

ة على تأطير وتنفيذ األنشطة الجهوية ومتابعة إنجاز مشاريع البنية المصالح الجهوي

  .األساسية

  

  :قطاع الشباب

مواصلة برامج تأهيل عدد من المنشآت الشبابية في مستوى البنية األساسية بما في  -

وفي مستوى ) مالعب وقاعات تنشيط رياضي وشبابي(ذلك الفضاءات الخارجية 

 ربوية،التجهيزات االجتماعية والت

مراكز اإلقامة ومراكز (مواصلة التأهيل التدريجي لمراكز السياحة الشبابية  -

بهدف االرتقاء بأدائها وتطوير جودة خدماتها وتحسين قدرتها ) االصطياف والتخييم

على االستجابة للطلب المتزايد عليها خاصة من طرف المؤسسات الشبابية 

والمستقطبة لناشطين من الفئات االجتماعية واالجتماعية الناشطة باألوساط الريفية 

 المستهدفة، 

حواسيب (مواصلة تجهيز مؤسسات الشباب بالتكنولوجيا الحديثة لالتصال  -

 ،)وتجهيزات إعالمية وأنترنات وشاشات تفاعلية وراديو للواب

تأهيل عدد من المركبات الشبابية بالمدن الكبرى وتطوير أدائها وتنويع خدماتها  -

  .ا من التجربة الناجحة للمركب الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادسانطالق
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   والمحافظة على التراث الثقافــــــة

  :أهم التوجهات وأهداف قطاع الثقافة في  تتمثل -16

األفالم الطّويلة واألفالم القصيرة ( العناية بالقطاعات اإلبداعية كالكتاب والسينما -

والفنون التشكيلية والموسيقى   والتظاهرات الثقافية إلى والمسرح ) والوثائقيات 

 .جانب اإلحاطة بالمبدعين من خالل إسناد منح لفائدة الجمعيات والفرق

 .دور الثقافة والمكتبات على كّل المعتمديات توزيع تعميم -

 .بشبكة األنترنات ذات التدفق العالي الثقافية ربط جميع الفضاءات-

 .فيةتجهيز الفضاءات الثقا-

 .مزيد العناية بالتراث الوطني وتوظيفه لتحقيق النقلة المنشودة للسياحة الثقافية-

 .العمل على تجهيز قاعات العروض بدور الثقافة باآلآلت الرقمية-

 .المساهمة إلى جانب البلديات في تهيئة دفعة جديدة من مسارح الهواء الطلق-

  

وذلك  م د 58,9مية في حدود وقد تم رصد اعتمادات جملية بعنوان نفقات التن

بالخصوص لمواصلة المشاريع التي انطلقت خالل السنوات الماضية والشروع في برامج 

  .سنوية جديدة
  

 :أهم المشاريع المتواصلة�

 

 م د  9:           إتمام إنجاز مشروع مدينة الثقافة -

 م د 4:               صفاقس عاصمة للثقافة العربية  -

 م د 1,6:                         الثقافة  دور  تجهيزمواصلة  -

 م د    1,45:                   تجهيز قاعات العروض باآلالت الرقمية -

 م د 1,1:                        تجهيز المكتبات العموميةمواصلة  -

 م د   0,9:            مواصلة إقتناء كتب لفائدة المكتبات العمومية -
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 م د 1,25:                         الثقافةبناء دور مواصلة  -

  تركيز شبه إعالمية متعددة الوسائطمواصلة  -

 م د 0,9:                              بدور الثقافة و المكتبات  

 م د 0,3:                  تجهيز مسارح الهواء الطلق  -
  

 :أهم البرامج السنوية الجديدة�

  

 م د  0,4:                          فضاءات المسرح الوطنيتهئية -

 م د  1,4:                                      إقتناء كتب نفيسة -

 م د 1,5:                           تجهيز دور الثقافة-

 م د 3,0:                               تهيئة وتوسيع دور الثقافة-

 م د 2,27 :                       تهيئة المكتبات العمومية-

 م د  0,3:        ) دراسات(بناء المركب الثقافي بالمدينة الجديدة -

 م د 0,7:                       تهيئة المتاحف-

 م د 0,55:            دعم منظومة الحماية والسالمة اإللكترونية  -

 

 : التمويل العمومي  �

ئدة المركز لفام د  3,7م د منها  5,153بـ منح لفائدة المؤسسات الثقافية تقدر 

الوطني للسينما والصورة وذلك لمواصلة تشجيع اإلنتاج السينمائي لألفالم 

 .القصيرة والطويلة والوثائقية

   الشؤون االجتماعية

  :وستوظف أساسا  م د 132,6تم تخصيص اعتمادات قدرها  -17

 :أهم المشاريع المتواصلة �
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 م د  0,9:                    بناء وحدات محلية للنهوض االجتماعي-

 م د 1,2:                              "السند"تهيئة المركز االجتماعي والتربوي -

 م د 0,6:  )  المنستير وتطاوين(وتجهيز مركزي الدفاع واالدماج االجتماعي   بناء-

 م د 0,3: بناء وحدة عيش للمعاقين الكهول بالقصرين                             -

 م د 0,8:                      ني لرعاية الطفولة تهيئة المعهد الوط-

 م د 0,4:                   تهيئة مبنى بورصة الشغل                        -

 م د 0,5:               ادارة جهوية للشؤون االجتماعية بالقيروان          بناء -

 م د 0,8:         ادارة جهوية للشؤون االجتماعية بسيدي بوزيد             بناء -

 م د 0,4:                                         تهيئة القاعة االعالمية بالوزارة -

 م د 0,4:          تأهيل الشبكة االعالمية الممتدة بالوزارة                        -

 دم  0,4:        تهيئة المعهد الوطني للتربية المختصة                           -

 م د  0,5:            تهيئة مركز األمان                                           -

 م د 0,8:         تهيئة المعهد الوطني لرعاية الطفولة                            -
  

  :أهم المشاريع الجديدة  �

 .م د  0,8:                                    توسعة قسم النهوض االجتماعي بقفصة-

 .م د  1,6:                بناء مركب إداري بصفاقس                       -

 م د 0,4:            بناء وحدات محلية للنهوض االجتماعي                       -

 م د 0,9:                 تهيئات مختلفة                                          -

 م د 0,5:                                                    اقتناء وسائل نقل  -

 تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان-

 م د 45,8  : االجتماعي                                                           

  البرنامج الخصوصي لدعم القطاع السياحي بعنوان التكفل  -

  لفائدة األعوان المسرحين ومساهمة األعراف في النظام بمنح  

.          م د 75,0:            القانوني للضمان االجتماعي                               
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  والطفولة شؤون المرأة واألســرة

  :لـستوظف أساسا  م د 10,1 حوالي تم تخصيص إعتمادات قدرها -18

 : واصلة التاليةستكمال أهم المشاريع المتا �

 )                     منوبة( تهيئة مراكز رعاية المسنين-

                        واألسرة التمكين االقتصادي للمرأة-

         إعادة بناء مركز رعاية المسنين بمنزل بورقيبة -

 تجهيز مراكز رعاية المسنين                             -

ية وإقتناء تجهيزات مختلفة إضافة إلى إنجاز إعادة الشبكة الكهربائ-
 دراسات لمركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة 

بكل من القيروان وقبلي شباب وطفولة  اتمركب 5نوادي أطفال و  7بناء -
وسيدي بوزيد وقابس وصفاقس وتطاوين والقصرين والكاف ومدنين 

 .ونابل والمنستير 

 فولة ومركز اإلعالمية الموجهة للطفل تجهيز مؤسسات الط-

تهيئة نوادي األطفال بكل من بن عروس ومنوبة ونابل والمنستير   -

وسوسة والقيروان وقابس وتطاوين وقفصة وسليانة والمهدية وباجة 

 .ومدنين وسيدي بوزيد

 

 : لشروع في إنجاز البرامج الجديدة التاليةا�

 م د 1,0  بتكلفة قدرها    اجةإحداث وحدات عيش بمركز رعاية المسنين بب-

إقتناء حافة لمركز رعاية المسنين بالقصرين وشاحنة لمركز رعاية -

 د م 0,18المسنين بسيدي بوزيد بتكلفة قدرها 

 م د  0,400التمكين اإلقتصادي واإلجتماعي للمرأة واألسرة بتكلفة قدرها -

                          م د 0,650تجهيز وتهيئة مراكز الفتاة الريفية  بتكلفة قدرها -

        م د 0,380تهيئة وتجهيز أقطاب اإلشعاع بتكلفة قدرها -
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تهيئة مراكز اإلعالمية الموجهة للطفل بكل من بنزرت وقبلي وبن -
 م د 0,4عروس وتوزر والمهدية ومنوبة والقصرين وتونس بتكلفة قدرها 

    م د 5,0إحداث مركز اصطياف وترفيه بجرجيس بتكلفة قدرها  -

 م د 0.7تجهيز مؤسسات الطفولة بتكلفة قدرها -

م د بكل من قابس ونابل 2,0 تهيئة وتجهيز رياض البلدية بتكلفة قدرها  -

والكاف والقيروان والمهدية وسيدي بوزيد ونابل وبنزرت والقصرين 
 .وجندوبة وزغوان

                          م د 7,0إحداث فضاءات الطفولة المبكرة بتكلفة قدرها -

 م د 1.6  فضاء نموذجي لألسرة والطفل بحي النور بتكلفة قدرها -

وأوالد حفوز ومارث والقصور  جربة مبأجيإحداث مركبات طفولة -

 .م د  4.2بالكاف بتكلفة قدرها 

 

   الصحة

دفعا لفائدة المشاريع  م د 132,2اعتبارا ألهمية قطاع الصحة تم رصد حوالي  -19

م د مشاريع بصدد اإلنجاز  103عن طريق العنوان الثاني موزعة بين والبرامج الممولة 

  .م د مشاريع جديدة 29,2و
  

  :ومن أهم المشاريع بصدد اإلنجاز

  م د  12,6:                  الطب الوقائي

  م د 0,5:          )2015برنامج (تجهيز المستشفيات الجهوية 

  م د 0,3:        تأهيل األقسام اإلستشفائية بالمستشفيات المحلية

 م د  1,5:         )2015برنامج (تجهيز المستشفيات المحلية 
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  م د 3,0)                  : 2014برنامج (تجهيز المستشفيات الجامعية 

  م د 2,0:             )2015برنامج (تجهيز المستشفيات الجامعية 

  م د 0,9:                       إقتناء وسائل النقل

  م د 0,5:                   إقتناء األراضي والعمارات

  م د 0,7:                     إقتناء معدات إعالمية 

  م د 3,1:      برامج صيانة وتهذيب الهياكل الصحية                    

  م د1,0:               )2013برنامج (تجهيز األقسام اإلستعجالية 

 م د 1,0:                   )2015برنامج (تجهيز المستشفيات 

  م د 3,2: نة التجهيزات الثقيلة                               برامج صيا

  :الشروع في إنجاز المشاريع والبرامج التالية  2016كما سيتم خالل سنة 

  
  م د الدفع  م د الكلفة

  12,1  31,4  الطب الوقائي -

  1,8  8,0  )2016برنامج (تهيئة مراكز الصحة األساسية -

  0,3  3,0  )2016نامج بر(تجهيز مراكز الصحة األساسية -

  0,4  4,0  )2016برنامج (تهيئة األقسام اإلستشفائية بالمستشفيات الجهوية -

  0,4  2,0  )2016برنامج (تجهيز مراكز تصفية الدم -

  1,4  9,0  )2016برنامج (تجهيز المستشفيات الجهوية -

  0,4  4,0  )2016برنامج (تهيئة المستشفيات المحلية -

  0,6  4,0  )2016برنامج (تجهيز المستشفيات المحلية -

  1,0  15,0  )2016برنامج (تجهيز المستشفيات الجامعية -
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  0,2  3,0  إقتناء أراضي وعمارات -

  0,1  3,0  )دراسات(بناء مقر فرعي لوزارة الصحة -

  2,0  13,0  )2016برنامج (عمليات التهيئة والتهذيب -

  0,8  8,0  )2016برنامج (تجهيز المستشفيات -

  0,4  4,0  )2016برنامج (قيلة صيانة التجهيزات الث-

إقتناء تجهيزات ومعدات لتأهيل قاعات العمليات بالمؤسسات -

  0,2  15,0  اإلستشفائية

تهيئة قاعات العمليات بقسم التوليد وأمراض النساء بمستشفى -

  0,2  4,0  عزيزة عثمانة 

  0,1  4,0  إقتناء جهاز ذو تقنية آلية لفائدة معهد صالح عزيز-

  المالية

ج ميزانية مهمة المالية ضمن وزارات الدفعة الثانية من الوزارات النموذجية تندر -20

المعنية بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف، وذلك بهدف تحسين نجاعة 

  .وفاعلية التصرف في المالية العمومية وضمان مزيد  من الشفافية

 برنامج الديوانة،:  برامجي وللغرض تم إعادة هيكلة ميزانية الوزارة وفق تقسيم 

برنامج اآلداءات والجباية، برنامج المحاسبة العمومية واالستخالص، برنامج مصالح 

  . برنامج التصرف في الدين وبرنامج القيادة والمساندة ،الميزانية 

  : مقسمة بين البرامج كما يلي م د  248,7وتبلغ جملة نفقات التنمية 

  م د 84,2:                                           برنامج الديوانة-

  م د 2,5:                         برنامج اآلداءات والجباية  -

  م د 9,0:             واالستخالص  برنامج المحاسبة العمومية -
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  م د 0,2:                                    برنامج مصالح الميزانية -
  م د 0,1:                           ن برنامج التصرف في الدي -

  م د 152,8:                               برنامج القيادة والمساندة  -
وتخصص هذه االعتمادات لتنفيذ برامج  ومشاريع لتحقيق األهداف المرسومة لمهمة المالية 

  :نذكر من أهمها 

رصد للغرض م سنوات وت 5استراتيجية تعصير الديوانة يتم انجازها على �

م د إلنجاز جملة من المشاريع واألنشطة نذكر   84.2بمبلغ  2016اعتمادات دفع سنة 

 :منها 

  م د 30: اقتناء أجهزة سكانار                        -

  م د 10: بناء مقر اإلدارة العامة للديوانة             -

  م د 7: اقتناء معدات خاص لمصالح الديوانة       -

  م د 4,5: ناء وسائل نقل لمصالح الديوانة         اقت -

مواصلة برنامج دعم النشاط االقتصادي بالجهات وذلك برصد اعتمادات قدرها �

 :م د إلنجاز جملة من المشاريع نذكر منها  150

  م د 60: وضع خطة إلعادة تمويل قروض وإعادة قروض تصرف  -

  م د 30: سات الصغرى والمتوسطةالمساهمة في الترفيع في رأس مال بنك المؤس -

  م د 25: والية 14استحثاث نسق احداث المشاريع الخاصة في  -

تحسين استخالص الموارد الجبائية وغير الجبائية وذلك برصد اعتمادات قدرها �

 :م د  إلنجاز جملة من المشاريع واألنشطة نذكر منها   11,5

  م د  5,9:             بناء وتهيئة القباضات                        -
  م د  1,5:     تهيئة وصيانة قباضات المالية                        -

  م د  0,9: بناء وتهيئة مكاتب مراقبة                                -
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  م د  0,8: تهيئة وصيانة مكاتب مراقبة                             -
  م د 0,6:      )       ءات والجباية برنامج اآلدا(اقتناء وسائل نقل  -

  م د   0,3:        )     برنامج المحاسبة العمومية(اقتناء وسائل نقل  -
  

  الشـــؤون الدينيـــــــة

م د لنفقات  1,9يتواصل مجهود الدولة الخاص بالشؤون الدينية حيث تم رصد حوالي  -21

  :التنمية ستخصص أساسا للمشاريع التالية

م د بعنوان بناء وتهيئة  1,6الكبرى للمعالم الدينية حيث تم رصد مبلغ قدره التهيئات 

 .الجوامع والمساجد

م د لتجهيز اإلدارة  0,3اقتناء تجهيزات ومعدات إعالمية ووسائل نقل حيث تم رصد مبلغ 

 .المركزية واإلدارات الجهوية بصدد التركيز

م د بعنوان صيانة وتأثيث وتسيير  11,4كما تم رصد إعتمادات بالعنوان األول بمبلغ 

  .الجوامع والمساجد موزعة على جل مناطق الجمهورية

  أمالك الدولة و الشؤون العقارية 

لفائدة نفقات التنمية الخاصة بهذا القطاع ستوجه أساسا م د  8,6 حواليتمت برمجة  -22

  : لفائدة المشاريع التي تم الشروع فيها و المتمثلة في 

  .آالف هكتارا من األراضي الدولية الفالحية 10ادة هيكلة مواصلة إع -

  .إنجاز الدراسات الفنية واألبحاث العقارية المتعلقة بالعقارات الفالحية -

مواصلة تسوية وضعية األراضي االشتراكية وأراضي األوقاف الخاضعة لنظام  اإلنزال  -

  .بدون إشهار

  .قطعة أرض لملك الدولة 120مواصلة تحديد  -

مدرسة ومسكنا إداريا ومؤسسة عمومية والرصيد العقاري  300مواصلة تسجيل  -

  .والمتأتي من عمل اللجان
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كما تم تدعيم فرق االختبارات بالوسائل البشرية والمالية الالزمة من أجل التسريع 

  .في نسق إختيار العقارات المخصصة للتنمية بالجهات

تتضمن نفقات لتحسين ظروف العمل  2016ويجدر التذكير أن ميزانية التنمية لسنة 

باإلدارة من خالل مواصلة بناء مقرات إدارات جهوية وتهيئة فضاءات موجودة واقتناء 

  .تجهيزات إدارية ووسائل نقل ومعدات إعالمية
 

  نفقــات السيـــادة واإلدارة

  : وزارة الداخلية -23

  : تتمثل البرامج والمشاريع الجديدة لهذا القطاع في 

م د واعتمادات دفع  87اصل تدعيم الهيكل األساسي لألمن الداخلي بكلفة قدرها تو-

 .م د لبناء وترميم و توسيع ثكنات و مراكز األمن و الحرس الوطني 35,7قدرها 

وباعتمادات دفع د م   185,6مواصلة تدعيم تجهيزات األمن الوطني بكلفة قدرها -

ناء تجهيزات خاصة و أجهزة لتمكين الوزارة من اقتم د  170,8 في حدود 

إتصاالت و معدات لمراقبة حركة المرور و إقتناء قطع غيار و مدرعات 

  .وطائرات

دعم الوزارة لتمكينها من القيام بتكوين إطاراتها و أعوانها و ذلك من خالل اقتناء  -

تجهيزات مختلفة لفائدة مدارس التكوين والمدرسة الوطنية للحماية المدنية  

 .م د  9,9 م د وباعتمادات دفع في حدود 10 وتهيئتها و ذلك بكلفة قدرهاوتوسعتها 

  : الدفاع الوطنيوزارة  -  24

إعتبارا للمهام الموكولة لوزارة الدفاع الوطني خاصة بعد الثورة ونظرا لدقة المرحلة 

  : تمت برمجة ما يلي 
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اتية بالثكنات تدعيم الهيكل األساسي العسكري من حيث التهيئة وتحسين الظروف الحي-

م د بعنوان  45وتهيئة المستشفيات العسكرية حيث تم تخصيص إعتماد كلفة قدرها 

 .م د لجملة المشاريع   118,5المشاريع الجديدة في حين بلغت إعتمادات الدفع 

م د كلفة جملية لبرامج  899,8تدعيم التجهيزات العسكرية بتخصيص إعتماد قدره -

في حين بلغت . رؤية وإعادة جاهزية المعدات وتأهيلهااإلسناد والذخيرة ومعدات ال

 .م د 467,1إعتمادات الدفع المقابلة لذلك 

تدعيم التجهيزات لفائدة اإلدارة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية التابعة -

م د بينما بلغت  1,8لوزارة الدفاع حيث تم تخصيص إعتمادات تعهد جملية تقدر بـ 

 .م د  2,7ما قيمته إعتمادات الدفع 

  :وزارة العدل  -  25

فقد تم إعطاء األولوية  م د 58,9 بخصوص ميزانية التنمية لوزارة العدل التي تناهز

للمشاريع التي عرفت تقدما في اإلنجاز إلى جانب برمجة مشاريع جديدة تهم 

  : بالخصوص

 .م د  14,1:               تهيئة و توسيع السجون -

 . م د 8,0:                )أمنية(ة إقتناء تجهيزات خاص-

 م د  5,5:     )2قسط (بناء وحدة سجنية جديدة ببلي -

 م د  7,9:             بناء وتهيئة محاكم الناحية -

 م د 2,6:                 بناء وتهيئة المحاكم اإلبتدائية -

 م د 2,0:   تجهيزات إعالمية لفائدة المحاكم والسجون  -

وحماية ) كاميراوات(تجهيز المحاكم والسجون بمعدات مراقبة باإلضافة إلى مواصلة 

  .األسيجة والنوافذ واألبواب بالحديد وكذلك بناء محالت لألرشيف 
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  :وزارة الشؤون الخارجية  -  26

ستخصص  م د 4,1  تم رصد اعتمادات لفائدة نفقات التنمية لوزارة الخارجية في حدود

  : ة أساسا في البرامج و المشاريع التالي

كز الدبلوماسية و القنصلية بالخارج حيث تم رصد مبلغ اصيانة و تهيئة مقرات المر-

 .م د بعنوان تهيئة مجموعة من المقرات التي هي على ملك الدولة  3,2قدره 

توفير مختلف التجهيزات ووسائل النقل لفائدة المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج  -

 .م د 0,7بمبلغ قدره 

  

م د  150 ـذا وقد تم ضمن باب النفقات الطارئة وغير الموزعة إدراج مبلغه –27

 .إلعطاء المرونة الالزمة لمجابهة الحاجيات الجديدة والمتأكدة خالل السنةدفعا 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  تسديد الدين العمومي
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  تسديد الدين العمـومي 

:2015تحيين خدمة الدين العمومي لسنة 

  

�م د ����47)أصال و فـائدة( ����ينتظر أن تبلغ خدمة الدين العمومي لـسنة  -1

  : موزعة كما يلي ���4 م د مسجلة سنة 4864مقابل 
  

نتائج)م د ( 
2014  

   ق م ت
2015

تحيين
2015

الفارق

90-�1514.817501660الفائدة

20- 949.4970950الدين الداخلي•

70- 565.4780710الدين الخارجي•
��

30-�3349.230703040األصل

2277.3182018200الدين الداخلي•

30- 1071.912501220الدين الخارجي•

120- 486448204700  خدمة الدين العمومي    

20- 3226.727902770الدين الداخلي•

100- 1637.320301930الدين الخارجي•

       ���� أوتعلى أساس النتائج المسجلة إلى موفى  خدمة الدينين يو تم تح -2
معدل أسعار الصرف و نسق سحوبات القروض الخارجية و تراجع نسب  تطور و

هذا باإلضافة إلى تراجع حجم إصدارات  ،الفائدة المتغيرة باألسواق المالية العالمية 

�. رقاع الخزينة 

  
�
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�

  ت.م.ق
2015                

المعدل خالل   

  أشهر8

التحيين

2.18  2.22.16األورو

1.951.941.95الر األمريكيالدو

16.516.0216.1اليان الياباني

  

  : 2016تقديرات خدمة الدين العمومي لسنة 

د بالنسبة  م ��47 مقابل م د ��13بـ  ���6تقدر خدمة الدين العمومي لسنة -3

% �,9ما يعادل تطور بـ  أو م د �43أي بزيادة  ����لسنة       

:ساس المعطيات التاليةوضبطت هذه التقديرات على أ 

�) م د 8��8 ( ���6 مارس  لخطيتسديد رقاع الخزينة القابلة للتنظير •

           ���6و الخط ذو القصاصة صفر أكتوبر )م د 4��6( ���6 ديسمبرو 

 )�96د م8��46أي بمبلغ جملي يقدر بـ )م د 6  
�

�:التالية معدل أسعار الصرفاعتماد •

 2016تقديرات 2015تحيين 

2.182.2األورو

1.951.97الدوالر األمريكي

16.116.5يان ياباني1000

     في أسعار الصرف للدوالر ولألورو  مليمات 10مع اإلشارة و أن الزيادة بـ  
يان ياباني تترتب عنها زيادة في خدمة الدين العمومي لسنة  1000مليم لـ  100و 

  : كما يلي 2016
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  اليان الياباني  والر األمريكيالد  األورو  

  0.7  1.5  3.6  األصل•

  0.7  1.4  1.2  الفائدة•

  1.4  2.9  4.8  خدمة الدين العمومي الخارجي

  

�:كما يلي ���6وعلى هذا األساس تتوزع خدمة الدين العمومي لسنة  -4

تحيين   
2015   

  

تقديرات 
2016  

  التطور

%  

 11  �16601850الفائدة

  5  950998الدين الداخلي•

  20  710852الدين الخارجي•

  8  30403280األصل

  5  18201915الدين الداخلي•

  12  12201365الدين الخارجي•

  9  �47005130خدمة الدين العمومي

  5  2913  2770الدين الداخلي•

  15  2217  1930الدين الخارجي•

  

باعتبار موارد (م د  33�4في حوالي  ���6سنة وباعتبار العجز المستهدف  -�
م د بعنوان أصل الدين ،  �3�8و تسديد )  م د ��3تقدر بـ  هباتتخصيص و

�. م د 6�94تقدر حاجيات االقتراض بـ  
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  :وينتظر أن تتم تعبئة هذه الموارد كما يلي

  
           6594                             اإلقتراض مجموع موارد        

  3594  االقتراض الخارجي

  517  ظفةقروض خارجية مو-

  100  قروض معاد إقراضها-

�قروض دعم الميزانية-

�السوق المالية العالمية-

  صكوك إسالمية

1379  

1598  

1000  
  2000  االقتراض الداخلي

  

   ����وعلى أسـاس حـجم الـدين العمومي الـمـتوقع فـي نهاية سـنة  -6

 المقدر����6مليون دينار ومستوى االقتراض الصافي لـسنة   ���46بـ

دينار ����بـ  ���6مليون دينار وباعتماد أسعار صرف في نهاية  �33�4ـب

يقدر حجم الدين  �لأللف يان ياباني،��دينار�����6دينار للدوالر األمريكي و��لألورو 

من  	�3.4مليون دينار أي ما يمثل ��3�4بـ ����6العمومي في موفى سنة 

         من الناتج المحلي الخام � 7.��مقابـل) م د 94��9(الناتج المحلي الخام 

�.���4مسجلة في موفى سنة  � 49.4و  ����محتملة في نهاية ) م د  ��873( 
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  ���6موفى سنة في  الدين العمومي الخارجيحجم هيكلة  توزعت ذلك، و بناء على�-7

�� حسب العمالت الرئيسية كما يلي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�

  سنة  )م د(
2014  
  

  تحيين
2015  

  تقديرات
2016  

  17020  16530  15999.1  حجم الدين العمومي الداخلي

  %المناب 

  
39.2%  % 35.9 % 33.8 

  33334  29521  24773.5  حجم الدين العمومي الخارجي

  %المناب 

  
60.8%  64.1%66.2%  

مجموع حجم الدين العمومي 

  )د.م(
40772.6  46051  50354  

النسبة من الناتج المحلي 

  %53.4  %52.7% 49.4  اإلجمالي
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  :كما يلي العمومي الخارجي و يقدر مفعول ارتفاع أسعار الصرف على حجم الدين

  
  اليان الياباني  الدوالر األمريكي  األورو  

حجم الدين العمومي 

  )د.م(الخارجي
55  46  26  

  

  

  

  هيكلة الدين العمومي

الخارجي حسب 

  العمالت

  

  

  نتائج
2014  
  

  2016تقديرات   2015تحيين 

  %42  %40.8% 43.2  األورو

  %32.7  %30.6  %27.3  الدوالر األمريكي

  %12.6  %14.5  %16.4  اليان الياباني

  %12.7  % 14.1  % 13.1  عمالت أخرى
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 ��i�3�36 ��-)�� و .�< ��ا�-��2�2ت ا��B���� ��G3"�رة ";�ن ��ّ

���5N9 آ�� ه� ا��hن �����'� إ�< ���9 ����$ ا����lت ا�� ?��83�u+�ار 

J�5ا� S� ا�!'�&$ ا�!�ري R���-ت ا���A-9�� .�!-�" ��"ا�%.

6( J�5/� ا��و��� ا�-$ "�-!�. ���3وط ا�!�ري �-;�Eرة ا�"�Gا�-��د ا�?�;�-� 

داء �3< ا����9 #�ح ا= و�?ا����6ّLت �? "'��� أ�'�&/� ا��9��N3� �3ح 

.>;��$ ا��s'P R� �%�A ا��Nق ا�F/� ��3�5ا ا�BEاء ��A-9< أ��

��5P�l وا��X-6K&�� ا�-$ "99I/� ا���آ�ت ا ا��X����إ�Aaع ا=ر��ح )7

�3<  % 25إ�< ا� �'��A�����A3�10%  �''� �3< ا���آ�ت ���'� 

 �5G-99/� ا���آ�ت ا���I" $-ح ا���إ�< ا=ر �'����� S� ل��5� �ار �� ه�i

.اw-6K*ل أر��ح ��)�م 3P�G" $&�'B$ ��5�ان 

8( ���6Kا �/-��د���ر  100"���� #�ح ا����ن ا��-3l< ��/� ا�-$ G" K�ق 

�����'� إ�< ا��-R� ?�3��5 ا��5�م �FIف ا���ط ا� $P�9�RN9 ا�5*�ت 

�+�lا� ���Iا ا���ط %$ ا�Fه ��%�" ���I-6-'�ر ا���ا����?  R� ا�-!�ر�� .

9(� J�5ء ا��Bوز إر�!-" K $-ا� Jaا�� �I��m ء�Gد���ر  5000-��5  إ�

 ����6 ?��5�'Nص ا��lm=ا J3< آ� $G��B ة�i ?� ا����ا�-)�ر  2017 $%

. ��ا�B �5Bول ا���A'� �3< ا��Ja و"�m J��5ا&p ا��Ja ا=�aى

  


 ��Aق ا0G;Hص ا�داء  -,�����

  

ا�-�Gl[ %$ ��'� ا�-�'�9 ا���-��m >3� �'Bآ�ت ا=�lmص �? )10

وذ�Z �����'� إ�< ا=ر��ح ا��-h"�� �? ا�-���2 ���-'�ر أن  %10إ�<  25%

.%10ا���A'� ا��/�&�� ا���-�B'� �3< هWF ا=ر��ح ��Iدة �ــ

ا����xت ا��ا&�� ا�-����� ا�-����6L�3� �5ت ا=�B'�� ا�-$ K  إ�Aaع)11

�? آJ ا��Aا&. "�Iري 2a  �? ا���رد  إ�<"�دع ا�-p��2 %$ ا��B�د 



����

�

وذ���A� Zن اl-6*ص   %15���'� اءات ا���-�B'� وا�����5  وا=د

 .ا=داء ا���-�B. �3< ا����xت ا��Fآ�رة

�R إ�;���� #�ح ا�2l  �? ا���رد �? ا��Aا&. وا=داءات وا�����5  

ا���-�B'� �3< ا����xت ا��ا&�� ��5�ان ���#/� �-��j %$ +�رة "���� 

.و�5P-/� ا�!'�&��

ر ����3ت ا�'�R ا���-!�ت وا��R3 %$ إ#�s'P �)�م B'�&$ ���ز�$ )12

� Zوذ� �m�'ا�� [�y�-م�35�  �'��� Ja3< ا��� �'��Aّ�ري �? ا�I"2% 
 q3'� ?� ت����� R3ت ��-!�ت ا�وا�����lا�وا�F ق�G� K د���ر  20.000ي

ا���ّز��? ��i ا���99I? =ر��ح +����� أو "!�ر�� إ�< �6��� �����'� 

�ad ان ���ط��5�،  p��2-اءات ا��Bر إ�آFم ا���3< ا��35� ^'ّN" 3< أن�

ا������5 ا� �+�l���2l  �? ا���رد �R إ�8ام ���6Lت إ�-�ج وا���ا'� و

.و"�ز�R ا���-!�ت ا��Fآ�رة ���-p��2 ����35�م ا��Fآ�ر

ا���%��� ��9�J ا��!��� ا���G� �99I&�ة ا���w  ا��;�%xت  إ�Aaع)13

���- p��2��P �/? �/� إ�8ام ا������? و 2l3�15%  �? ا���رد ���'� 

�BLا�� p��2".

I – 2 *<= 
K�9ا�� 
���;�ى ا�داء =>* ا� 

  

@ ا�داء -,A! ان�
 إ�* �,�����L!�=و��

"�R�6 ���ان "N'�^ ا=داء �3< ا����9 ا����A� �%�Aن >��د ا=داء )14

�&�� ا�G�Kءات ?� n�39-ـ���ا��وا6. ا�!'�&��  ?� �ّIوا�  �/�% ���

"!�رة ا�-z� J�2Gدو�� وا���اد و�����6Lت ا��5���� ا��-�93ّ5 �

.ا������2

15(���I"  ت ا�-!�ر����'� �'����� �%�Aة ا=داء �3< ا����9 ا�����

 >3� ?�5P�lا� ��i ر ���3-!�ت ا��9-��ة ��ى�آFداء ا��z� ?�5P�lا�

��} ا���p أ�6س ا��Gرق ��? �t? ا�'�R و�t? ا���اء أي �3< أ�6س ه

R�'ا� ?�t ?� �P��.

  



����

�


 إ�* �Mق ا0G;Hص ا�داء -,�����

ا=داء �3< ا����9 ا�-�Gl[ %$ ��'� ا�2l  �? ا���رد ��5�ان)16

 ?� �%�A��6ت  25%إ�<  50%ا��L�3� ا������ ���ا���  ���-� Zوذ�

. وا�Iّ� �? %�&[ ا=داء

ا����3w? إ��Gء ا��5��� ا��ا�5B إ�< ا���ّز��? ا��5-���? ��ى )17

ا=داء �K�2" >3ت �? ا�2l  �? ا���رد ��5�اناK ا��5����? ��';�ت

ا����9 ا��� �%�A���i ��%���3� �< RP ا�����G ��? ��ّز��/� و��ّز�$ 

. ��m $3w';�ت اK�2"Kت ا��l+� ا=�aى

  

I – 3   ى�Nا� ���Oوا�� P� ا�;�	��O� ى�;�� *<=

18( $% $3P�G-ا��)�م ا�!'�&$ ا� .I6��3�5ت  ��دة� J�!�-���5  ا��

إ+�ار ا�2;�ك ا6E*��� �3< ����3ت اE+�ار ا�-$ "�!8ه� ا��و�� 

.�����ق ا������ ا������5

19( $3P�G" $&�'B )�م��ا�/'�ت ا��'��� %$ إ#�ر ا�-�5ون ا��و�$  nّa

%�A'� إ�< ا=داء �3< ا����9 ا�������ن hا�� �ــ آ�� ه� Zوذ� �:

• J�!�-م ا��(� .I6� م ا��9ر�35����ة  3/'�ت ا�����ة�&�Gو�� ا���

وا�!����ت ا����3I وا����6Lت ا��5���� ذات ا��w'2 اEدار�� 

�3< ا�/'�ت ا�����ة ��G&�ة ا����6Lت ا��5���� ��i اEدار�� 

 WFه .B��� ���ّد ا����ا�95 R��B >3و� ����ت ا��5xوا����

ا�/'�ت،

�] ا�J�5 ����35�م ا����G� [y&�ة +��وق "���� ا��9رة  •�"

ا�-��%��� %$ ���Nت ا�����2 وا����lت وا�����2ت ا�-����39 

وا��35�م ��I�3%)� �3< ا�'�{� وا��35�م ��G&�ة +��وق اK�-�9ل 

 $�Nاع ا���E3< ا� R�!�-3� م�3< وا��35� �'B�-ءات ا�����-Kا

.B. هWF ا�/'�تا���ّ��� ��� �? ا���-!�ت
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�=راR#�9��� $P و�>r ا����6Lت �3< إدراج ا����N5ت ا��-�935 �)20

 ��i ��i ة أو�Nwل ا��*w-6Eع ا�P�� ���'ا��/�ي ا�� p��2-ا� ?�P

����8 إ>;�م "�ز�R ا��35�م �3< ا����6Lت وإر�6ء ��Na ��=داءات 

  .د���را %$ +�رة ��م "�%�� هWF ا����N5ت 1000"��وي 

  

�-�;�? رؤ�6ء ا��p��2 ا�!/��� �~دارة ا����5  ا�*�I�ر��د�  )21

�zداءات �? إ+�ار ��9رات I6. ا��)�م ا�-���9ي ��i >3ار �� ه� 

.��5�ل �S �����'� ��9ارات ا�-��y] اBE'�ري

�����'� إ�<  %10إ�<  %5ا�-�%��I�� $% R ا��X-6Kر �? )22

�5G"�� ا��ة وذات ��'� ا����ج�ا� �N��=رات ا���!8ة %$ ا��X-6Kا

  

II.
�
 إ�* � �و�
 ا�;?��8 وا�;T�ي �>;	�رة ا���از,����� 

  

ا�Iّ� �? ا=داءات وا�����5  ا���-�B'� �3< ا���اد ا���ردة وا��9-��ة )23

:�� ��ّ3I�RP >ّ� �)�ه�ة ا�-/��. وا�-!�رة ا���از�� وذ�Z �ـ

: >�2 ��. ا�����5  ا����ا��� ا���-�B'� ��� ا�-�ر�� %$ ��'-�? -

�����'� إ�< ا���اد ا=و��� وا���اد �2] ا���5�ّ2 وا�-!/�8ات  0%

�����'� إ�< ��اد ا6K-/*ك �R ا��X-6ء ا���-!�ت ا�G*>��  %20و

إ�< >�? ا6-;��ل ا���Gو�Pت �R ��3ان ا�I"Eد ا=ورو�$ وا���)�� 

.3-!�رةا������5 �

  

S وا�-�Gl[ %$ ��'��35�م �3< ا6K-/*ك إ��Gء �5[ ا���اد �? ا-

.���اد ا=�aى�����'� �'5[ ا

24( ?��5�'Nص ا��lmz� n2lا��2ف ا�� ."�;� p-% n�a�" .I6

 J2Gا� >A-9��54  ���� $3��;-ن ا������ ا�����3< ا=�lmص  �2014? 

.ا���5���? و>�. �jG ا���وط
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III.�
 وا�;T�ي �>;?�ب ا�	,�.- ود=� ����Vت  �����,
 إ�* د=K�5ا��

Aداء �ا����� X,�

  

III .1  -.�,	ي �>;?�ب ا��T;وا� 
K�5ا�� �
 إ�* د=,�����

إر�6ء �)�م �G� $3P�G" $&�'B&�ة ا����6Lت ا����ذ��B %$ ا�!'��� )25

�? a*ل "�;��/� �? اa-��ر �)�م اEر�Bع ا��$ وا��G� $��I&[ ا=داء 

 �%�Aوا�����5  �3< ا����9 ا�� �'B�-ى ا����a=ا����5*تا   �3< ر

 ��3Iق ا���ا�� $% �Nm��6ت ا���L? ا����إ#�ر ا�-��9.  $% Zوذ�

6L-/� ا������وا�����6 ?��I-ت ا���2رة آ��3 و���.  

إ�8ام ا����6Lت ا�-$ "��ي ���aت ا6K-/*ك �3< ��? ا��;�ن  )26

 R� �/#��� ?� $"h-��5*"/� ا���  ���-��د B/�ز "�!�J ا���3�5ت �-���I ر

.>;��$ s'P ا��Nق ا��K ��3�5-��د ا�!/�ز ا��Fآ�ر ��A-9< أ��

+�رة ��م ا�-��د ا�!/�ز ا��Fآ�ر أو "8و�� �R إ�ار �9��� 8Bا&�� %$ 

S� �3!ّت ا������ا��35.  

  

"�;�? "��j �? ا�G�Eء �-5/�ا"/� ا��و��� %$ �!�ل "'�دل ا��35���ت )27

:ـ�

>Fف ا���وط ا���-�2I3� �'B�ل �3< ا��35���ت ��G&�ة ا��ول -

ا= ��'�B��hن >����ت ا����N'�? ��=داء ا��G-�>� ��ى ا����6Lت 

 ��P�عا������ وا��-��3X %$ >�2 ا�BEاء %$ ا����N'�? ��=داء 

$&�A. ��اB �5B'�&�� ��9�5 و�3< أ�6س إذن 

  

- �/� �/N��" $-إزاء ا�'�3ان ا� j��" 3< "5ّ/�ات� �(%�I���� 8ام-�Eا

��ت �G"ا�G��A��  �(%�Iا�� .Bا��ل *aE�9 �3< ا'Nا�� ���ا�95

�3< ا��� ا��/�$، %$ +�رة إ%��ء �35���ت "  ا�2I�ل ��3/� �? 

.ا��lرج



����

�

د�  >^ �p��2 ا�!'��� %$ اE#*ع �3< ا��35���ت وا���t&^ ا�-$ )28

-N�ر ا6-��5ل وJ&�6 ���5? ا�K-'�ر  أFaا"nl ا����N'�? ��=داء 

:اK"�2ل ا��X��I وذ�Z �ــ 

- ��� Faو�$ و�? أ�-;�Eا J6ا�!'��� �? ا�-��د ا�-�ا p��2� ?�;�"

�? ا���t&^ ا�-$ "��< �/  اE#*ع ��3/�،

;���� ا�K-�2م ��اB. ا���I%)� �3< ا��� ا��/�$ إزاء >�2 إ�-

أ��ان �p��2 ا�!'��� ا��Lه�3? ����ر�6 >^ اE#*ع %$ ا�K�Iت 

،����83? ����� اE>�2&$ أو ا�N'$ا��- �935���lm=ص ا

I6. ا�95��� ا��Nّ'�9 ��� ��م "��9  ا�'�ا�� وا���)���ت -

�وا���)���ت وا�-N'��9ت  وا�-N'��9ت ا�E*��� ا�����G �3< ا�'�ا�

���*�Eا.

��9و�� ���ر�6 ا=�� �N���Ga �G2 ود�  �ا�� ا����%�� ا���8/� )29

-�2د��? �u%�اد ��G��l ��م إ��اع ا�- p��2����B�د �95��� K�3? ا��Gا� ?��

د���ر %$  50000د���ر و  ��Na $% JX�-" �+�a1000 "-�اوح ��? 

.��G2 "�93&�� +�رة ��م "���� ا����5P ا�!'�&��

  

30( .I�� ،$&�'!ا� J�I-د ا��و�� %$ ��9و�� ا�-/�ب وا��د�  �!/

ا�95��� ا�!'�&�� ا�!8ا&�� ا��N'�9 �3< إ+�ار وا6-��5ل %�ا"�� %$ hmن 

.����3ت وه��� ��G��l� >3 إ+�ار وا6-��5ل %�ا"�� �8ورة 

J�X�-� �G+  /� ?�F ا��N'�9 �3< ا=�lmص ا�I6. ا�95��� ا�'���� )31

 �'6�I� Z�� $% �3X�-ن ا=���ل ا���';"�� ?�Fوا� ���وات ا���5Fا�

 ��ّ���/� ا���35G? ا��F? �9���ن�8دو�B أو إ+�ار %�ا"�� وه��� �3< 

. ��=���ل ا��Fآ�رة

32(5�� �'��Nن �����م ا��K�!ا�  �'B�-�9  ا����t�� ءKدEرة ا�+ $%

E �2-lا�� p��2��3ّ �? ا����J9ن و�3�6 ا��K�B ت ��م�'t.
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���8 إ>;�م اl-6*ص ����5  ا�!�Kن وذ� Z���m  �3�" s/�دات )33

ا�-��h? �-��9  و+a J*ص ����5  ا�!�Kن و"�B ��Na [�y'�&�� "��وي 

j�a ��ات �'q3 ����5  ا�!�Kن ا���-���6L� >3� �'Bت وو�N6ء 

 ?��h-دات ا��/m  �3�" رة�+ $% ?��h-دون ا6-)/�ر ا� J+�� [��Iا�

.ا�l*ص ا��Fآ�ر

���ة ا��35�م �3< ا6K-/*ك )34 ��m�"ع�Aau�  ت��5$ ا����و��+

ا��wز�� وا��25&� و���وب ا���25 �35�3�م �3< ا6K-/*ك �3< أ�6س 

 R�'ا� ?�t J' ?� ^'N5/  "!�ر ا�!��3ا���  /� ?�Fت "'��5 ا��*�.

35( .Bظإر�6ء وا�G-<Kل  ا�د آ�اء ا��95رات أو ا=+�9� ?� �l���

ا�� [��5-3� ���9���A�Eء ��ى ا��s3 أو �9�د ا����3 ��3;�-/� ا�-!�ر�� 

�2-lا�!'��� ا�� p��2� >إ� ���/m �/-��<وإ Z�F� �G3;ا�-)�ر  ا�� $%

.إر�6ء ا���)��� ا [��5-3� ���*�E���A�Eء  

36(?��I" م�ا��35 J��9� إ�6اء ���a اء�Bإ J�!�" ا��95رات R�%�-��� S�% 

 +�رة %$ ا��N'^  ا��3;�� ا�!�ار �35�م �R ��*ء�-S% 3 إ�<% 1 �?

.���-�آ�ت ا�-�2ر�p �3< و S'I6���9�J�!�" �ad ��3�� J9� J ��م

  

III – 2   داء��� X,��Aت ا������V �
 إ�* د=,�����

"K�< ��#hت ر%[ ا��6�I'� %$ إ#�ر ا���ا�5B ا�!'�&�� ا���9�5 �? )37

اK*aEت ا�!�ه��� ا�-$ ��;? أن "�9G ا��6�I'�  أه ا�-�a >3� n�2*ل 

��2ا�-/� وا�-$ "l�ل ��p��2 ا�!'��� ا6-'�5ده� �R إ�8ام �p���2 ا�!'����   

8ا�/�� ا�6-'�5د   ��u*م ا����N. آ-���� 'J ا�-/�ء ����3 ا���ا �5B�6h'�ب ا�-

'�J ا"��lذ      S�"�(GI"و S�"�(<*�  ��9" ?� داء=�� .��N6'� و"�;�? ا���Iا��

S��� ?� �'6�Iد �3< ا����-�Kا��9ار %$ ا.

د���  ا��R��� �I����2 ا������N. ����=داء وا����I ���? ا����8اع ا�!'���&$ ���?    )38

    ��3<�� ^'��" �I���2�3� ا6-��ر�� ���/B ل إ>�اث �!�ن و#��� و�!�ن*a

BE'���ري "� ?���A���P���� أ�����ل ا���ا'��� ا�!'�&���� و"�����3�X    ا�-����y] ا
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   $&��A9ا� p3�2ف ��>�3 ا�F< R� داء=�� .��Nا�!'����    و"�;��? ا�� p���2�

."���w أj6 ا�-P >3� J��5�ء رأي ا�3!�� �?

�ارات  %$ا�-�Gl[ . أ)39 F�G�" [��'q3 ا�-�'�9 ا��3N�ب "����ه� �-�

 ����P�I%$ +�رة ا�-����  % 10إ�<  % 20ا�-��y] اBE'�ري �? 

�-���� ��ا��P �N6ن ��;$، %$ +�رة ا %15إ�<   %20و�? 

�ار ا�-��y] ا��Fآ�ر إ�< >�? +�ور ا�I;  . ب        [��" j��;"

اK�-�ا&$ �R >�2 اl-6*ص ا���Aن ا�'�;$ %$ >�ود ا��'��q ا��I;�م �/� 

.ا�-�ا&�� %$ +�رة +�ور >;  'J ��%< ا����

أ>;�م �!�3 ا��6�I'� ا��5���� �R �!�3 ا�9I�ق وا�BEاءات  �*ء��)40

�ارات ا�-��y] اBE'�ري وذ�Z �-�35^ إ�Bاءات  q�3'-� �935-ا�!'�&�� ا��

 [�y�-ارات ا���ت ا8�Eام �����'� إ�< ا����ن ��P�ع �N� q�3'"

.اBE'�ري إ�< ا�-/�ء أJB ا��-�? ���� �? "�ر�� "'q�3 ا��9ارات ا��Fآ�رة

>���� >9�ق ا����N'�? ��=داء ود%R ا��-�3��5? �5/  �3< ا>-�ام )41

ا�95��� ا��N'�9 �3< ��م  ���ا�5B ا��اB'�ت ا��- �935���2l  �? ا���رد

."�m  �3/�دة %$ ا�2l�م ا�-$ "  ا���9م �/�

IV.-ا���ا012ح ا��

  

42( ��� �'B�-ا=داءات وا�����5  ا��� R%ء �? د�G�Eا p�� ��m�" ��8�

 �Bر�� ��5�3ات ا��ار�ا�-� j�l� �Bى ��5�3ات ا��ار�ا��? ا�29 ���I-

R&�A'ا� J9� ت��<�m ار�i >3� ات��6.

43( �� ���P�ا�� R&�A'��5 ا�Pو ���ء ���8 �? ا���و�� �-��GPإ

Kآ-)�ظ ����>�ت ا�-���p ا����ا�$ ا��Eاع ا����ا�$ ��� ��ّ;? �? "�Gl] ا

  .وا��%R �? ��دودّ�� ا���ا��

��L�3� SIه ?�3�s��'" ا�Bاءات ��n�a�" p ا���6#� ��ى ا����ا�� )44

ا��F? �!-�زون ��!�ح %-�ة ";��? د��ا�$ �u>�ى ا���ارس ا���2دق ��3/� 
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�

"��X? و�G�y ا�-;��? و"�/�J "�ا+J ا��LّهR� ?�3  �/�ف�? وز�� ا����ّ�� 

.إدارة ا����ا��

��p رؤ�6ء اEدارات ا���آ��8 وا�!/�ّ�� ���3�ا�� >^ �'��mة )45

إ�Bاءات إ�tرة ا����ى ا��5��ّ�� %$ ا���دة ا����ا�ّ�� وا� ?5N��6K-{��ف 

آ�� ه� ا��hن �����'�  وا�-�95. %$ ا=>;�م ا��2درة Pّ� إدارة ا����ا��

.��ؤ�6ء اEدارات ا�!'�&��

ا��9G2ت ا��- �935���B�Iت اEدارة ا�s��'"  ���5 إ�Bاءات ��9)46

���3�ا�� ذات ا��w'2 ا���ّ�� ��5م إ��mh-� �/��Aaة ��ا. ا���2ر�] 

ا��5��ّ�� وذ��i >3� Zار �� ه� ��5�ل �S �����'� إ�< ر&��6 ا�!�/�ر�� 

��ّ3aووزارة ا��%�ع  ووزارة ا��ا.

  

-�2دي ا��5-�� ��!�3ّ )47Eا J��5-م ا���/G� j��;"  �2 د�ا����ا�� 

-�2د��? و"J�5G ا�-��د هFا Eا�� وا��-�3��5? ا�? إدارة ا�����ا���اآ� 

 ^�'N" ?� �'"�-ا�� �����-8ا��ت ا�'*د ا�-���ء �G�Eاء %$ إ#�ر ا�BEا

.ا"�Gق "�/�J ا��'�دKت ���3)�� ا������5 �3-!�رة

V. PT5أ���م ا� �� P�Oا� L� ري�	ا� ���X ا��H;�ر 0�65ء�
 أ���م ا�;��

  

 65����9��ن "��R� ��m أ>;�م ا�J2G إدراج %I�ى ا=وا�� ا�)�%�� )48

�] ا�J�5 أو  �&��توذ� Z����I-  �? ا��6-�ر�-� RG-�" $-ا���-!�ت ا�

 �%�Aا��� وا=داء �3< ا����9 ا���ّ�دة ����5�3  ا���I� .�� $% ]�Gl-���

ا�K-��زات W هFوا�����5  ا=�aى �s'P R #�ق وإ�Bاءات إ��6د 

.��A-9< أ�� >;��$

49( �%�Aداء �3< ا����9 ا��=�� J�5ا� [��">3� .B�-��3ت  ا�����

'J ��آ��8ت ا��3I. �93�ار�� �? ا�'*Z�-6 ا���-�3�5  ?� jG�3�  �3�-ا�

.�3I�35. ا�-�.

���ة F< �9��# s'Pف)50 �'��A'� "���9ي أ�6س �3< ا������إ�<  

?�<*Gا�.
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VI. إ];��=-إ]�اءات ذات ���M

51( [��"J�5ء �?  ا���-Kر�� وا�ا�- ��� �'B�-���5  وا=داءات ا�������

ا���ق ا����3I ���3-!�ت ا����G� �2�2a �/B&�ة ��5�B �����ة ا=#�Gل 

�? �)�رات �a+� و��AIات " آ8رودرم ���9-�زم"��ض �ا���2��? 

 �5mz� ا��5ز�� �IN'��ة وا=وراق ا������&�� ا�����5 ��ا�;/� p���2وا��

ا��5ز�� ��5mz وذ�Z ���-'�ر أّن �5)  ا���2�� ?�S �? ا��5&*ت ا��5�زة 

 �� �5m=ا ?� ���وار"ـ�Gع آ�G3 ا�5*ج وا����� ��S وا�-$ "�";8 �3< ا��

 .%�ق ا�'�s�I� $% ��!�G ا��5}

52( ^3ّ5-� ���% �+ّ�a �/"��3�� �G33< آ� swAا��م وا� ��G2" 8د�  ��اآ

 : ���ا+�3 ا�J�5 وذ� Z��P�� J9< ا�29�ر ا�;3�ي
  

�] ا�J�5 �������5  ا����ا��� ا���-�B'� ��� "�ر�� ا��I%*ت +��wة �-�-

 �/-��59ا ���-'�ر ��59 ا���&^  30ا�I!  ا�-$ K "-!�وز #�

�] ا�J�5 ����35�م �3< ا6K-/*ك ا���-�B. ��� "�ر�� ا��5���ت  �و-�-

���-'���ر ����59 ا�����&^ ا�����ّردة ���? '��J ��اآ��8       ������9 9ا������رة ذات 

"��G��2 ا����م أو ا���I��2ت ا��-���5دة اaK-�2+���ت وا���I��2ت ا�-�����5   

  ��G�2-� ي �3< و>�ات�-I" $-ا� $���-BKن ا��A3� $�#���23وق ا��

�2ا ��P�� J9< ا�29�ر ا�;3�ي �/B�ا��م وا��.

  

53( �/B�� �56ر ���6'� �)�اh� 5[ ا���-!�ت�%�� �ا6-���5/� "

 ،��+�2lت ا��B��-<Eص ذوي ا�lmz� �2�2a �/B���3 وا��P�G-ا�

J�5ا+�3 ا���� Zوذ� : 

-� �'B�-ا��� �%�A=داء �3< ا����9 ا����ا��� و����5  ا������� J�5ا� [��-

��� "�ر�� ا��5��ت ا��/�hة J9�� �2�2a ا=#�Gل ا��F? ��;�ن �? 2�ر 

  >�آ$ د��i$ أو 2�ر >�آ$ �ad؛

�] ا�J�5 �������5  ا����ا��� و��=داء �3< ا����9 ا���A%� ا���-�B'� و-�-�

ا��/�hة �2�2a �*6-��5ل �? 'J  ا�;�ا6$ ا��-�Iآ�  ��� "�ر��



����

�

?�وا��!/8ة ��Iّ�ك آ/���&$ أو ��Iّ�ك G" K�ق ����B  �56 ا��5�

 S-�ا�N650ا  +
3
.

وآ-����ت  ا���9وض ا�-�$ ���I/�� ا�'��Z ا�-����$ ����A-3?        �9�دإ��Gء )54

إ���Gء ا�����ات ا�-!�ر���    و��? �����5  ا�-��!�J    ا���Aن ���ه? ا��-��93ّ5 �/��    

�9t�-� ���Iا��� WFوا��9وض  ه   J�'��6ات ا��9وض ا���w2ة ا�����ة ��? 

  ��w�2ا� J����-��6ت ا�L� $      ���6ات ا���9وض  و����ا�- Z��'ا� ��/I��� $�-ا�

?��A-3� � ?�5���$&�'!ا� R��Nا�   �'B�-ا���.

/'�ت ا����آ? ا�����ة �? 'p�� � J ا�-��ز ا�-�!�J ����35�م ا��9ر)55

ا�'���X? ا��95ر��? ��G&�ة أ6*ف وأ��9ب وأزواج m/�اء ا��#? �? ا�!�} 

  .و�ات ا=�? ا��ا3a$ وا��Iس ا��#�$ وا����ا��

  

VII.
5<;G� إ]�اءات

ا���دود ا���-)� �� S���R�%�- %$ إ��wء �35�م ا���wدرة و"5��[ )56

 20د���ر إ�<  2,5ا��35�م ا���-�B. �3< ا��>*ت ا��و��� ا�!��� �? 

د���ر

57( .��Bz� n2lم ا��9ر ا���35����3$ P�G-ا� J�!�-م ا��(� .I6

��i ا�����9? �����'� ���3�5ت ا�� J9���9�J ����3آ? ا�-$ �-ّ  ا-��ؤه� ��3�5 

 J��I-3� �3�� ��'�B? وإدراج ا��)�م أ�����ا�����9? �? ا�- ��i >3�

.ا��Fآ�ر ��!�3 ����5  ا�-�!�J وا��N�R ا�!'�&$

58( $&��X-6Kا �I6. ا�K-��ز ا�����ح �8�3ل ا����>�� %$ إ#�ر ا�'����

E��9ذ ا����6Lت ا����>�� ا��- ^35�JG;- ا��و�� ����ه�� ا=��اف %$ 

ا��jG� .  ��N ا���وط �3< ا��)�م ا���9����A3� $ن اBK-���$ و>�

و��اآ8 ا�5*ج ����W ا�'�I " أ"ا����>�� ا���G�2 ووآ�Kت ا=�G6ر +�] 

وذ�Z �/�ف �����"/  �3< ��ا+�3 ا����ط %$ أ>�? و������W ا���5��� 

�t�Iا�� Jwا#? ا���3< �� �(%�Iا�)�وف وا��.
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ا��95ر��  و��ى ا��آ���ا��آ��� ا��95ر�� ا������2 ا��9-��? ��ى إ��Gء )59

~�-�Gع ���-�!�J ���9ار ا���2د� �3< ا�-��9  �? اEدKء ا����>�� 

����35�م ا��9ر �95�د ا�'�R ا��'��� ���/� و��? ا������2? وا��-�935 ����6�9  

-�2د�� وذ�Z �-���� إ�!�ز ����3ت ا��X-6KرEا �N��=ة �-�5#$ اh�/ا�� .

";��? ا��ه�ن �3< �9�د I6. ا�G�Eء �? ر�2a ا��ا�$ �95�د )60

 Jّآ na ف�/� Zوذ� ��w2ا� J���-��6ت ا�L� ة�&�G� ���'ن ا���ا��ه

 jG�� �/-5�'# ?� �(�2ف ا���ا��9وض  p��" $-��6ت ا�Lا��

.ا�K-��زات

61(  "'��s إ�Bاءات "�!�J ا�95�د ��Pu%� إ�;���� ا�-�n�2 �3< ر

J�!�-� �935-ا�� ����B�ا�-��2�2ت ا� ?�P �Gاز ا���B  ت��ا�;-�

 ?����i ا��5P�l وB��� �BEاء ا�-�!�J،  وذ�Z �����'� إ�< ا��-�5

� "��5] و#��� ا��Lه2I3� ?�3�ل �3<�N�.

62( Zم ا����واة وذ��وRP ا���-�ج ا��3I$ وا���-�ج ا���رد �3< 

�35�3�م  وKdت ا� �'N��Aauع "�ر�� Kdت ا�J��w ا��2] أو"���"�;��

.��I�3%)� �3< ا�'�{�

�Bd s'Pل د%R �35�م ا�!�Kن �����'� إ�< ا����رات ا���5ة �3;�اء )63

 5وا����رات ا��9-��ة %$ إ#�ر �9�د ا�E!�ر ا����$ أو �9�د ا�BEرة %$ 

 ?� �P�� ت ا������ ��5ي�P�'93< ا�� swAا� [�Gl" /�ف�ي �G�%.
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  أحكام الميزانية 

  :الفصل األول

ويبقى مرخصا فـي أن يسـتخلص    2016يرخص بالنسبة إلى سنة 

لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من األداءات والضـرائب والمعـاليم   
�� ��ـه ــــــتلفة والقروض بما جملتــــواألتاوات والمداخيل المخ

  :دينار مبوبـة كما يلي000 000 150 ��29

  دينار000 200 383 21  موارد العنوان األول -

  دينار000 000 974 6  العنوان الثانيموارد  -

  دينار000 800 792موارد الحسابات الخاصة في  -

  .الملحق بهذا القانون" أ " وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول            

  : 2الفصل 

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلـى  

الملحـق بهـذا   " ب " دينار وفقا للجدول 000 800 792  بـ  2016سنة 
�.القانون

  : 3الفصل 

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنـــة  

دينار مبوبة حسب األجزاء واألقسـام   000 000 150 29بما قدره  2016
  :كما يلي

�



�
	�

�

  نفقات التصرف: الجزء األول

  دينار  000 000 000 13  العموميالتأجير   :  القسم األول

  دينار000 886 054 1  وسائل المصالح  :  القسم الثاني

  دينار000 663 122 4  التدخل العمومي  :  القسم الثالث

  دينار000 651 247  نفقات التصرف الطارئة  :  القسم الرابع

  دينار000 200 425 18  :جملة الجزء األول    

  

  العموميفوائد الدين : الجزء الثاني

  دينار  000 000 850 1  فوائد الدين العمومي  :  القسم الخامس

  دينار  000 000 850 1  :جملة الجزء الثاني    

  

  نفقات التنمية: الجزء الثالث

  دينار  000 079 590 2  االستثمارات المباشرة  :  القسم السادس

  دينار  000 536 544 1  التمويل العمومي  :  القسم السابع

  دينار  000 385 150  نفقات التنمية الطارئة  :  القسم الثامن

نفقات التنميـة المرتبطـة بـالموارد      :  القسم التاسع

  دينار  000 000 517  الخارجية الموظفة

  دينار  000 000 802 4  :جملة الجزء الثالث    

  



�
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�

  تسديد أصل الدين العمومي: الجزء الرابع

  دينار  000 000 280 3  تسديد أصل الدين العمومي  :  القسم العاشر

  دينار  000 000 280 3  :جملة الجزء الرابع    

  

  نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة: الجزء الخامس

  :  القسم الحادي عشر
الحسابات الخاصة في  نفقات

  الخزينة
  دينار  000 800 792

  دينار  000 800 792  :جملة الجزء الخامس    

  .الملحق بهذا القانون" ت " وتوزع هذه اإلعتمادات وفقا للجدول 

  : 4الفصل 

يحدد المبلغ الجملي إلعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 

  .دينار  000 510 260 8بــ  2016

" ث " وتوزع هذه اإلعتمادات حسب البرامج والمشـاريع وفقـا للجـدول    
�.الملحق بهذا القانون

  : 5الفصل 

" نفقات التنمية لميزانية الدولة: "يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث

دينار موزعـة حسـب   �000 157 655 �9بما قدره 2016بالنسبة إلى سنة 
�:األقسام كما يلي

�



�
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�نفقات التنمية: الجزء الثالث

  دينار  000 588 205 4  االستثمارات المباشرة  :  م السادسالقس

  دينار  000 208 940 1  التمويل العمومي  :  القسم السابع

  دينار  000 835 700  نفقات التنمية الطارئة  :  القسم الثامن

نفقات التنمية المرتبطة بـالموارد    :  القسم التاسع

  دينار  000 526 808 2  الخارجية الموظفة

  دينار  000 157 655 9  :جملة الجزء الثالث    

  

  .الملحق بهذا القانون" ج " وتوزع هذه اإلعتمادات وفقا للجدول 

  

  : 6الفصل 

 الـدين  أصـل  إرجـاع  من الصافية الدولة قروض موارد مبلغ يضبط
�.2016 سنـة إلى بالنسبة دينار 000 000 109 3 بـــ العمومي

�

  : 7الفصل 

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيـا بميزانيـة   

�بما قدره 2016الدولة بالنسبة إلى سنة  " دينار وفقا للجدول 000 921 979

�.الملحق بهذا القانون" ح 

�



�

�

�

  : 8الفصل 

 قـروض  لمـنح  الماليـة لوزير فيه المرخص األقصى المبلغ يضبط

 مجلـة مـن 62 الفصــل بمقتضـــى العموميـة للمؤسسات الخزينة
 سنـة إلى بالنسبة دينار 000 000 100 بـــ������ العموميـة المحاسبـة

2016.�

�

  : 9الفصل 

ضمان الدولة  لمنح الماليـة لوزير فيه المرخص األقصى المبلغ يضبط

وفقا للتشريع الجاري بـه العمل                إسالميةقروض أو إصدار صكوك  إلبرام

�.2016 سنـة إلى بالنسبة دينار 000 000 000 3 بـ

  

  : 10الفصل 

إلصدار صـكوك   الماليـة لوزير فيه المرخص األقصى المبلغ يضبط
ـ  وفقا للتشريع الجاري بـه العمـل  إسالمية  دينـار  000 000 000 1 بـ

�.2016 سنـة إلى بالنسبة

�

�

�

�
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 �K��د ا����H�5ت إ<� -K �\�<� 

 ا�[���H�.ى ر�� 
إ�[�ق ا�>	�
 ا��[�^

X وأ=�ان ����Oوا� -<Nا�ا� Xة أ=�ان ��ات ا���9* ا� ���ن ��5.; �� 
��Gا��

X�
 �X  ا����ا�
 ا�4�
 ��ا
 ا=;�اءات إره��	�5ي  �V�O!28ا إ�* إ���1ت �;K

2011 
  ��زارة ا��aون ا`];��=

  

 PT511ا� :  

     J��2G���9ة ا=و���< ���? ا�Gا� p9���"12    ن ����د�������2013  ���51? ا����9� 

 2013وا��-�35^ ���9��ن ا������� ا�-;���3$ �����       2013د����'�   23ا��Lرخ %$ 

  :آ�� �$3

ا����Lون اBK-������� �!���� "-����< ا��)��� %��$ ����G3ت  "���Iث ����ى وزارة " 

  ?�3���2Gأ>;����م ا� >���A-9�� ������lا�� R%ن  10و  9إ�����6د ا��������ا ا�����9�Fه��� ?����

'J اEدارات ذات ا��)� ?� �/�3� �Pوا���5و."  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



�
��

�

 �K��د ا����H�5ت إ<� -K �\�<� 

 ا�[���H�.ى ر�� 
إ�[�ق ا�>	�
 ا��[�^


 �� ;9* ا� ���ن ��Gوأ=�ان ا�� X����Oوا� -<Nا�ا� Xة أ=�ان ��ات ا����5.�

 X� 
�
 ��ا
 ا=;�اءات إره��	�5ي  28ا����ا�
 ا�4��V�O! Xا إ�* إ���1ت �;K

2011 
  ��زارة ا��aون ا`];��=

  �7ح ا�H,�ب 

) PT511ا�(

    

 2013د���'�  23ا��Lرخ %$  �51? ا��9��ن ��د  12>�ث ا�J2G أ

�!�� ��ى ر&��6 ا�I;��� "-��<  2013ا������ ا�-;��3$ ���� وا��-35^ ��9��ن 

ا��)� %$ ��G3ت إ��6د ا����%R ا��l��� ��G&�ة �B>< وأو�$ ا�m ?� ^I/�اء 

ا��Lرخ %$  �26? ا��9��ن  7%$ >�? أ��6 ا�J2G . ا���6L-�? ا=���� وا��5;���

�>< ا�X�رة �/�� "���9 ا��9�ط ا�'��$ ا�Fي �l�ل ��/�اء و�G�%2012 Bي  24

�����-BKون اLث ��ى وزارة ا���I" ���% ��!� >إ� nا ا��Fم ه�;<h� ع�G-�Kا.  

وأ�-!f هWF ا����5P "�--� %$ اE#�ر ا��9���$ وا�-�"�'$ ا���N'^، و"�5د 

ا�3!�ن ا�-$ " >�5��jG ا���P�ع، وه� �� أ%�ز ��ة +5���ت �3< ��-�ى 

  .ت وا�'�ا�� ا��-Flة ��G&�"/ >�آ�� هFا ا��3] و�-���5 و"��9  ا�BEاءا

�Z�F "�9ر إ��Iق ا�3!�� ا���t�I ��&��6 ا�I;��� ��زارة ا��Lون 

اBK-����� >-< �-��< "�>�� ا�/�;J ا��; [3��6uاء ا����%R��!� R ا�!�>< وأو�$ 

  .ا�I^ �? ا��/�اء و�? ���/  ا�-���6L�3� ?�5-�? ا=���� وا��5;���

�
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 3����� 4   ا012ح ا�	,�.-!�5
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



�
��
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�� إ���م ا`�;�5ع ����\�م ا�; ���ي ��  

  

PT512  ا�  :  

  

1(  J2G�9ة ا=و�< �? ا�Gة �? ا���a=ا �Nأ>;�م ا�� p9ّ�"44  ?� ر�;�

  :�!�3 ا���A'� �3< دJa ا=�lmص ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت آ�� �$3 

  

.أ�] د���ر K100 �-!�وز ر  ���5*"/� ا����ي -

  

2 ( J2Gة �? ا���a=ا J'�!�3 ا���A'�  �;�ر �? w3"44< أ>;�م ا��9Gة 

  :ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت و"5ّ�ض ��� �3$ �3< دJa ا=�lmص 

  

�6�ات إ�-�اء �? "�ر�� إ��اع ا�-p��2 %$ ا��B�د  3و���p هFا ا��)�م ��ّ�ة 

 J2G��� S�3� ص�ا��!�3  56ا���2 WFن "�? ه�رة "��9  ;��3 �3-!��� %$ +��

�? هWF  �59? ا�V  J2Gا���2�ص � �/�3����9Gة  >�ل ا����طا�*ز�� ا����Lات 

 .ا�-$ "f'X أ>��9 ا�G-�Kع ����)�م ا��Fآ�رو ا��!�3

آ�� �� 2016"5-'� ا����6Lت ا����i $% �Nmة G��B$ �6�ات،  K3>-��ب �ّ�ة و

  ّ"�/tا ا�-�ر�� إ>�اFه $%  .  

 3(  >w3"�9ة ا=و�<  أ>;�مGوا� ����X�9ة ا�Gا�?�  J2G44ا�  �'��A�3 ا�!� ?� �X��t

  : �3$ و"5ّ�ض ����3< دJa ا=�lmص ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت 

  

  :"s'A ا���A'� ا�-�����9 �3< أ�6س ر  ا����5*ت ا����ي آ�� �$3

  

�����'� إ�< ا����6Lت ا���-�a �'2رج ا����#^ ا�'���3  �6���د���ر  75-

 وذ�Z�����'� إ�< ا����6Lت ا���-2'� ������#^ ا=�aى �6��� د���ر  150و

 ?� Jّ9� ي ���وي أوFا����5*ت ا�  Kdف د���ر، 10�����'� إ�< ر

  .أ�] د���ر 100و Kdف د���ر 10��? �����'� إ�< ر  ا����5*ت  3%-



�
��

�

4(  J2Gأ>;�م ا� >w3"51  ص�lm=ا Ja3< د� �'��A�3 ا�!� ?� ����a

  .ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت

  

�? �!�3  48ا��اردة ����9Gة ا=و�< �? ا��X��t " J2G 44و""w3< �'�رة  )5

  .ا�9I�ق وا�BEاءات ا�!'�&��

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



�
��

�

�� إ���م ا`�;�5ع ����\�م ا�; ���ي��  

  ا�H,�ب�7ح 

  

) PT512ا�(  

  

RAl" J�5ا� S� ا�!'�&$ ا�!�ري R���-3� �9'#  ^9I" $-د�� ا��G��6ت ا�Lا��

���A3'�  %$ إ#�ر ���hة وا>�ة��اJ�a %$ +�] ا=ر��ح ا������2 وا�-!�ر�� 

 .�< Jaا��3< ا�� Z��3وط ا�-�����)�م ا�-���9ي وذ�� �+�a .�!-�" f�إذا آ�:   

-��i ،ّردة��

- �5G-�� ��i�#�6ر و�Bh�  ت�;'m $3w��� ?���-5ز��? ا���ء ا����X-6��

،اK�2"Kت

��i �-�5#�� �-!�رة ا�!��3،-

9I� K^ أ+�I�/� ��اJ�a �? +�] أر��ح ا��/? ��i ا�-!�ر��،-

-،$9�9Iا��)�م ا� .�< �%�Aداء �3< ا����9 ا��z� �5P�a ��i

- .�< ?��5�'Nص ا��lm=ا Ja3< د� �'��A3� �/��Aaإ R9�  � ا��)�م

،��&�'B �'ا�9�9I$ إ�t ����3 ��ا

-�/"*��5�  :ا����ي K �-!�وز ر

إ�< أ���N ا���اء ��wض ا�'�R وأ���N أ�] د���ر �����'� 100•

J��I-6-/*ك �3< ��? ا��;�ن ، و ا�Kوا  

���N ا����lت،إ�< أأ�] د���ر �����'�  50•

  

 ?;�� K ،ط��� ?� �X��6 =آLرة ���ر�6 ا���و%$ +  أن �-!�وز ر

 �N��=ا R��!� $3�!ا����5*ت  100ا����5*ت ا�  أ�] د���ر دون أن �-!�وز ر

  .أ�] د���ر 50ا��-h"$ �? أ���N ا����lت 

و��-�X< �? ا�G-�Kع �/Fا ا��)�م ا����6Lت ا�-$ "��رس داJa ا����#^ ا�'���3 

  .>;��$ أ�����I"  " �Nه� ��A-9< أ��

  



��	�

�

 �'�� s'A"ا وFه�'��Aي  ا��ا����5*ت ا���  ا�-�����9 �3< أ�6س ر

�Nع ا����ط آ�� �$3 .�<:  

  

-2%  �'�����J��I-ا� �N��وأ R�'ض ا��w� ا���اء �N��إ�< أ،

.���N ا=�aىإ�< ا= �����'� 2,5%-

  

د���ر �����'� إ�<  75وK ��;? أن "J9 ا���A'� ا�-�����9 ا������ �? 

د���ر �����'� إ�< ا����6Lت  150ا����#^ ا�'���3 وا����6Lت ا���-�a �'2رج 

  .ا=�aى

 �'��� �'B�-ا��� �'��Aا� R%ّ�"50و  p��2-رة إ��اع ا��+ $% �&�����

�5� �'��A��� ي�ا��� ����ل ا��9��Bء ا��A9�ا ?� ���� ?�t*t $A�  .  

  

��� ا-��ءات ا�F/� ?�5P�lا ا��)�م وا�-$ "�;? %$ إ#�ر و �2<

�p��2 ا�!'��� �? ا��35���ت ا�*ز�� >�ل >!  ���5*"/ ، "  ا�Aaع 

"�y] �3< ا-��ءا"/  ��ى ���6Lت  R%��1% "�'�9 ���'� ا�����5? ��=�� 

  . اE�-�ج ا����2$ و���6Lت "!�رة ا�!��3

  

و"�;��/  �? د%R ا���A'�  ا�!'�&��إ#�ر "���� واB'�"/  آZ�F، و%$ 

ا������ �3< أ��ط، "�A? ا�-���R ا�!'�&$ ا�!�ري �S ا�J�5 ا�;���� 

 R%ره  د��-aا�$ ا�ل ا��/� ا��*a Zا�-�����9 وذ� �'��Aان ا���5��9 '�"

a*ل ا��9I^ ���3ا��6 ا=و�< �? آI" ��6 J-�. �3< ر  ا����5*ت 

  .ا���22ّl ���ع ا����ط �>�. ا���'وا���ا��6 ا��Fآ�رة 

  

ا�-$ "3�ّI-/� ا��'��5ت  %1و"�Nح ا�-�'�9 اaK-��ر�� وا�-�'�9 ���'� 

-�Aء �? ا���A'� ا�-�����9 �? ا��R3 وا����lت Kرد ��� ا�2  �? ا��lوا�

  . ا���-�B'�ا������ 

  

"'��SN ا�-���9ي، �9-�ح �/�ف و%$ إ#�ر ��ا+�3 إ+*ح ا��)�م 

  :�S�3وإ�GPء أآ�X ��ا�� 

  

2< ��  ا����5*ت ا���-��G-�*� .Bع ����)�م -"�>�� ا��I ا=

أ�] د���ر �����'� إ�< آJ أ��اع ا=���N، 100ا��Fآ�ر �ــ



����

�

ا��9I^ >�.  ر  ا����5*تا���A'� ا���'�� �3< أ�6س  "5��[ -

�ّI" �����9" �'��A� ــــ د #'��5 ا����ط�:

�����'� إ�< ا����6Lت ا���-�a �'2رج ا����#^ ا�'���3 د���ر  75•

د���ر �����'� إ�< ا����6Lت ا���-2'� ������#^ ا=�aى  150و

����6  Zوذ�  ?� Jّ9� ي ���وي أوFا����5*ت ا�   10�����'� إ�< ر

،Kdف د���ر

أ�]  100و Kdف د���ر 10 �� ��?��*ت �����'� إ�< ر  ا��5 3%•

  ،د���ر 

  

،���-'�ره� أ+'fI دون ��B.إ��wء ا��I ا=د�< ���A3'� ا�-�����9 -

  .��5�ان ا���A'� ا�-�����9إ��wء ا�-�'�9 اaK-��ر�� -

  

�? ��>�� أ�aى و���-'�ر أن ا��)�م ا�-���9ي �Fah ��5? ا�K-'�ر >!  

و���-'�ر أ�G� S-�ض أن "�/� ا����6Lت ا��N" ���5�را %$ >!   ا����6Lت

، �9-�ح >�2 ا�G-�Kع ����)�م ا�-���9ي %$ ا����ط���#/� ��5 ��ة ����5 �? ��ء 

�-  ��5ه� إ��Iق ا�-�اء �? "�ر�� إ��اع ا�-p��2 %$ ا��B�د �6�ات  ��3ة 

$9�9I)�م ا�������6 ا�����5 L'� إ�<. ا�������ا و�9-�ح F�5  هP�l��6ت ا�Lا��

 $G��B ة�i $% �Nmا ا�-�ر�� ،�3�2016)�م ا�-���9ي وا���Fه $% �t�I� ا�-'�ره�

  .�6�ات ���ا+�3 ا�G-�Kع ����)�م ا��Fآ�ر 3و��I/� ���-��$ %-�ة 

 

آ�� �9-�ح ��p ا�����5? ��=�� إ�;���� ��ا+�3 ا�G-�Kع ����)�م ا�-���9ي إذا 

%$ ا�G-�Kع ����)�م ا��Fآ�ر وذ� Z���K-��د �3< ا��35���ت ا��-�935   "'�? أ>�9-/

 Jw-3/� و���>� ا��95ر ا�����ل و#���9 "�*w-6Kا J&�6�3 %$ وX�-ط وا��������

����3ط و��5? ا�;�اء %$ +�رة اS�*w-6 �? #��^ ا�-���q و��� �8lو��ت 

  .ا��R3 و�'q3 ا���اءات �? R36 و���aت

  

  

  



����

�

  :�ول ا�-��$ ا��n ا���I$ وا��n ا��9-�ح و�'�? ا�!

  

  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-

 PT5ر  44ا����:  

 ^9I" $-د�� ا��G��6ت ا�Lا�� RAl"

��اJ�a %$ +�] ا=ر��ح ا������2 

 �'��A3� ة وا>�ةh��� وا�-!�ر�� %$ إ#�ر

�3< ا��Ja >�. ا��)�م ا�-���9ي وذ�Z إذا 

:"35^ ا=�� ����6Lت 

��i ��ّردة،-

 �5G-�� ��i�Bh�ر و �#�6����X-6ء -

ا=�lmص ا����ر إ��/  �����N ا��ا��5 

�? ا��I J2G? ا��9Gة   "ز"�? ا��9Gة 

،�? هWF ا��!�3 52

��i ��5�2 ���-!�ت "�-J�5 %�/� ��اد -

،����Iآ

��i �-�5#�� �-!�رة ا�!��3،-

Z3�" K أآ�� ?� �X�� �J9�3 ا��5��$ -

 >3� R&�A'ا� J9�� ص أو�lmz� K أن

"-!�وز >���-/� ا����t*t �5% أ#��ن 

و�2]،

- [�+ ?� J�aا�� �/��I+9^ أI� K

أر��ح ا��/? ��i ا�-!�ر��،

- �%�Aداء �3< ا����9 ا��z� �5P�a ��i

،$9�9Iا��)�م ا� .�<

- Ja3< د� �'��A3� �/��Aaإ R9�  �

ا=�lmص ا�N'���5? >�. ا��)�م 

،��&�'B �'ا�9�9I$ إ�t ����3 ��ا

-� Kي���5*"/� ا����  :-!�وز ر

•100  �N��'� إ�< أ�����أ�] د���ر 

 �N��وأ R�'ض ا��w� ا���اء

ا�-I��J وا6K-/*ك �3< ��? 

ا��;�ن ، و

•50  �N��'� إ�< أ�����أ�] د���ر 

ا����lت،

 PT5ر  44ا����:  

 J�a9^ ��اI" $-د�� ا��G��6ت ا�Lا�� RAl"

%$ +�] ا=ر��ح ا������2 وا�-!�ر�� %$ 

 .�< Ja3< ا��� �'��A3� ة وا>�ةh��� إ#�ر

ا��)�م ا�-���9ي وذ�Z إذا "35^ ا=�� 

:����6Lت 

��i ��ّردة،-

 �5G-�� ��i�Bh�ر و �#�6����X-6ء -

ا=�lmص ا����ر إ��/  �����N ا��ا��5 

 �52? ا��I J2G? ا��9Gة   "ز"�? ا��9Gة 
،�? هWF ا��!�3

��i ��5�2 ���-!�ت "�-J�5 %�/� ��اد -

،����Iآ

��i �-�5#�� �-!�رة ا�!��3،-

Z3�" K أآ�� ?� �X�� �J9�3 ا��5��$ -

�lmz�  Kص أو ��J9 ا�'R&�A �3< أن

"-!�وز >���-/� ا����t*t �5% أ#��ن 

و�2]،

- [�+ ?� J�aا�� �/��I+9^ أI� K

أر��ح ا��/? ��i ا�-!�ر��،

- �%�Aداء �3< ا����9 ا��z� �5P�a ��i

،$9�9Iا��)�م ا� .�<

- Ja3< د� �'��A3� �/��Aaإ R9�  �

ا=�lmص ا�N'���5? >�. ا��)�م 

،��&�'B �'ا�9�9I$ إ�t ����3 ��ا

100�;	�وز ر�� �0��O!?� ا����ي ` - 

.أ�e د���ر

  

  

  

  

  



��
�

�

  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-

 ?� �X��6 =آLرة ���ر�6 ا���و%$ +

���ط، K ��;? أن �-!�وز ر  ا����5*ت 

 �N��=ا R��!� $3�!أ�] د���ر دون  100ا�

 �N��أ ?� $"h-ا����5*ت ا��  أن �-!�وز ر

  .أ�] د���ر 50ا����lت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و��-�X< �? ا�G-�Kع �/Fا ا��)�م ا����6Lت 

ا�'���3 أ���N �-   ا�-$ "��رس داJa ا����#^

��h� ه����I".  

*f<!  

  

  

  

  

  

H��ات إ�;�اء �X  3و���h ه4ا ا��\�م ��ّ�ة 

�K h- ا��]�د ا����Tص �T;اع ا���!�ر�i إ

 PT5��� L<=56  

 !��ن �X هj4 ا��	><���

��ات aا�� ���� K- �1رة ! ��	;<� 
ا�0ز�

���V  Xل ا����ط ا����Tص =>?� ���5 �ة 

 PT559ا� 

 و �X هj4 ا��	>ا�;- !m,n أ� 

. ا`�;�5ع ����\�م ا��4آ�ر

H��ات، !O;,� ا��Ha��ت  3و`�;��ب �ّ�ة 


 �q -Kة ]��5- A7��2016ا� �آ�� �� !ّ

i�  .  إ��ا^?� K- ه4ا ا�;�ر
  

��-�X< �? ا�G-�Kع �/Fا ا��)�م ا����6Lت و

 -� �N��ا����#^ ا�'���3 أ Jaا�-$ "��رس دا 

��h� ه����I".  

  

PT544 ا� �n��^ :   

 �'�� s'A"�'��Aا�-�����9 �3< أ�6س  ا�

ر  ا����5*ت ا����ي >�. �Nع ا����ط 

  :آ�� �$3
  

إ�< أ���N ا���اء ��wض �����'�  2%-

J��I-ا� �N��وأ R�'ا�،

.���N ا=�aىإ�< ا= �����'� 2,5%-

  

 Kا�-�����9  ��;?و �'��Aا� J9" أن

د���ر �����'� إ�<  75ا������ �? 

ا����6Lت ا���-�a �'2رج ا����#^ 

د���ر �����'� إ�<  150وا�'���3 

  .ا����6Lت ا=�aى

  

PT544 ا� �n��^ :   
  

 �
 =>* أ�Hس ر����
 ا�; �,�!s,9 ا��9

-<�  :ا��0��Oت ا����ي آ�� 
  

-75 ����H ر���
 إ�*  د,�����

 @M��رج ا���N 
,T;�ت ا����Haا��


 و�
 إ�*  150ا�,>�,����� ����H ر���د

 @M������ 
,T;�ت ا����Haا��

vى وذ��Nا�  �
 إ�* ر�,�����

 X= Pّ �ا��0��Oت ا�4ي ���وي أو 

،د���رx`ف  10


 إ�* ر�� ا��0��Oت  3%-,����� X�

  .أ�e د���ر 100و x`ف د���ر 10
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  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-

  

  

و"�ّ%R ا���A'� ا���-�B'� #'�9 =>;�م 

 �'��� J2Gا ا�Fرة  50ه�+ $% �&�����

 �5� �'��A��� ي�ا��� p��2-إ��اع ا�

��t*t $A? ���� �? ا��A9ء ا��Bل 

  .      ا��9�����

  

  

        )"���wدون ( 
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PN�ا� *<= 
,�@ ا��9,A! ان�� �H�!  

  

 PT513ا�:  

  

1(  J2Gف إ�< ا��A"36  ص�lm=ا Ja3< د� �'��A�3 ا�!� ?�

  :ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت %�9ة %��� �$3 �2/�

  

و"5-'� أ��A �? +�] ا���اJ�a ا=�aى ا���اJ�a ا���99I �? أ��5ب 

 Z�Fوا�����2. وآ gI��2 ا��ه�ن وا�l�9ت ا��Gا�� .�< �#�'Aا�� J�aا���ا

%$ +�رة �? هWF ا��!�3  43#'�9 =>;�م ا�J2G ا�)�ه�ة وا�!��3 و��� ا��Xوة 

.��م "�9I^ ��اJ�a أ�aى

  

2( 2G�9ة ا=و�< �? ا�Gف إ�< ا��A� J37  ?� Ja3< د� �'��A�3 ا�!�

  :ا=�lmص ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت �� �$3

  

ا��Ja  �?ا��'q3 ا��lم ا��-h"$ �? أ��5ب ا��ه�ن وا�gI وا�����2. و و�?

  . ا��A'�ط >�. ا���9Gت ا����2l ا�)�ه�ة وا�!��3 و��� ا��Xوة

  

3(   J2G�9ة ا=و�< �? ا�Gف إ�< ا��A�82 ق�9Iاءات  �? �!�3 ا��BEوا

  :ا�!'�&�� �� �$3 

  

و"��Na .�-I ا�-��ah �����'� إ�< ا���اJ�a ا��A'�#� >�. ا���9Gت 

 J2G��� �/�3� ص�وة ا���2�Xا� ���2 ا�)�ه�ة وا�!��3 و��l�3 �?  36ا��!�

ا�-�اء �? �iة  ا���A'� �3< دJa ا=�lmص ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت

  .G��B$ �? ا���� ا���ا��� ����3 ا�����5 ���� ا��Xوة

  

�!�3 �?  �52? ا��AI  J2Gف إ�< ا��9Gة ا�����G ا=و�< �? ا��9Gة " )4

%�9ة ج �X��t  ا���A'� �3< دJa ا=�lmص ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت

�/2� $3� ���%:  

  

�X��t 15. ج%  gI�99 �? أ��5ب ا��ه�ن وا�Iا�� J�aان ا���ا��5�

  .وا�����2.
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ا��اردة ����9Gة " و����9G"�? ا����G-�? هـ وج �;ّ�ر""5ّ�ض �'�رة ) 5

�!�3 ا���A'� �3< دJa �?  �52? ا��II  J2G? ا��9Gة ) 1ا=و�< �? ا��9Gة 

ا�����G هـ وج و����9Gات "�5'�رة  ا=�lmص ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت

�X��t ّ�ر وج;�"  

  

6( � J2Gف إ�< ا��A31  ص�lm=ا Ja3< د� �'��Aّ�ر �? �!�3 ا�;�

  : ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت �� �$3

  

ا����9 ا�8ا&�ة ا��-h"�� �?  آ�� "5-'� �? +�] ��اJ�a ا=وراق ا������

 $% f��G-ق %$ ا��9Iأو ا� n2Iص وا�-!��5ت ا���آ�ت ا���3/�ا���2� 

 J2G���4  ?� -�اء�ا���!8ة إ f��G-إ�< ����3ت ا� �'����� Zا��!�3 وذ� WFه ?�

 $G��B ة�i2016.  

  

�? �!�3 ا���A'� �3< دJa  3ا�J2G ا��9Gة ا��A ?� ����Xف إ�< � )7

  :ا=�lmص ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت �� �$3

  

>3� Z�Fوآ  $% f��G-ا� ?� ��"h-ق %$ ا����9 ا�8ا&�ة ا���9Iأو ا� n2Iا�

�? هWF ا��!�3 وذ� Z�����4  �'���J2G  ا���2�ص ��3/�وا�-!��5ت ا���آ�ت 

 $G��B ة�i ?� -�اء�ا���!8ة إ f��G-2016إ�< ����3ت ا�.  

  

  ": ا��- �935�w3" "�/< �'�رة )8

  

�? �!�3 ا���A'� �3< دJa  33ا��9G�� J2Gة ا��X��� �? ا��اردة � -

  ،ا=�lmص ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت
  

ا��9Gة ا��9Gة ا=و�< �? �? " هــ �;�ر"���9Gة ا=و�< �? ا��9Gة ا��اردة � -

I  J2G�52? ا�  �'��A��5? وا��'Nص ا��lm=ا Ja3< د� �'��A�3 ا�!� ?�

  ،�3< ا���آ�ت
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�? �!�3 ا���A'� �3<  52ا��II ?�  J2G? ا��9Gة  1أ���� وردت ����9Gة  -

  .دJa ا=�lmص ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت

  

  ":أو %$ ا�9I�ق"�'�رة  "�Aف )9

  

هــ "ا��اردة ����9Gة ا��X��X �? ا��9Gة  "�56 ا�-G��f %$ ا����ات"��5 �'�رة  -

�? �!�3 ا���A'�  �52? ا�I  J2Gا��9Gة ا��9Gة ا=و�< �? �? " �;�ر

  ،�3< دJa ا=�lmص ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت
  

�?  1ا��اردة ����9Gة ا�����l �? ا��9Gة  "ا�n2I %$ أو"��5 �'�رة  -

�? �!�3 ا���A'� �3< دJa ا=�lmص  �52? ا�II  J2Gا��9Gة 

  .ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت
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 @,A! ان�� �H�!PN�ا� *<= 
,�  ا��9

  �7ح ا�H,�ب

) PT513ا�(  

  

#'R���-3� �9 ا�!'�&$ ا�!�ري �S ا�J�5، �-;�ن ا��Ja ا����ي ا�$%�2 

ا���A3� RP�l'� �3< ا��Ja �����'� إ�< ا=�lmص ا�N'���5? �? �!��ع 

 J��" $-ا��2%�� وا� J�aأ+��ف وه$  7ا���ا  :  
  

ا=ر��ح ا������2 وا�-!�ر��،-

��i ا�-!�ر��،أر��ح ا��/? -

أر��ح ا=���N ا�G*>�� وا���2 ا�'�Iي،-

ا���"'�ت وا=B�ر وا���p وا�!�ا��ت وا��Eادات ا�����5، -

ا���اJ�a ا��95ر�� ، -

��اJ�a ا=وراق ا������ ورؤوس ا=��ال ا���9���،-

�2ا ا���اJ�a ذات ا���2ر هFا ا�و���J . ا���اJ�a ا=�aى- [�2

 RAl"  � $-ا� $'�B=اh�3 ا����� $% �'��Aا� R%��.  
   

 Ja3< ا��� �'��A3� �+�a p=�� %$ إ#�ر "�2ر���ن �ا����5 RAl� آ��

��5�ان ا����9 ا�8ا&�ة ا��95ر�� أو ا����9 ا�8ا&�ة ا��-h"�� �? ا�-G��f %$ ا=6/  أو 

 n2< $%ودة و�Iو��� ا��Lا����ه��ت %$ رأس ��ل ا���آ�ت ذات ا��� $%

و%$ ا�9I�ق ا��- �935� �/�3  WF/���R���- ا�!�ري �S ا�J�5ا���2د�^ ا���2�ص �

  .��9I3 ���از��هWF ا����ات ��i  إذا آ��f ا����ات أو إ��دة إ>��-/�

  

�R ��ا��ة ا�G�Eءات ا���2�ص � �/�3���R���- ا�!'�&$ ا�!�ري �S و هFا

J�5ا����9 ا�8ا&�ة ، ا� RAl"رة�آFا�� Ja3< ا��� �'��A3�:  

  

"I-�. �3< ا�10%  ���9����I" �'ر�� "��وي : �����'� إ�< ا�����9? -

 q3'ء و��A-K�2 ��� ا  د���ر، 10.000ا��2%�� أي ��5 #�ح ا����9 ا���

  

�? #��^ ا�2l  �? ا���رد ا�-�Iري ���'� : �����'� إ�< ��i ا�����9? -  

ا�-G���t ?� f?  %5إذا "35^ ا=�� ��lmhص ��5���R� ? >� أ2< �ــ  25%
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�? �t? ا�-G��f إذا "35^ ا=�� ��lmhص  R�2.5% >� أ2< �ــ  %10و���'� 

$'��Aزدواج ا�Kدي ا�G" ت���G"ا��ة أ>;�م ا�� R� Zآ�� ��;?  .#'���5? وذ�

����5�3? ��=�� اa-��ر Aa����A3�  /'� �? #��^ إ��اع "p��2 ��5�ان 

  . ����3ت ا�-G��f ا���!8ة a*ل ا���� ا�����5

  

و���-��$، "'9< آJ ا���اJ�a ا=�aى ا�-$ �99I/� ا=�lmص ا�N'��5�ن 

و��i ا���2�ص ��3/� +�ا>� �P? أ>� أ+��ف ا��Ja ا���2�ص ��3/� 

ا����9 ا�8ا&�ة ا��-h"�� �? ا�-G��f أ�*�a Wرج ���ان "N'�^ ا��i >3� �'��Aار 

-�2د�� Kا p��2ص و"!��5ت ا���lm=آ�ت ا�m ق�أو >9 n2< $%

وا=��5ب %$ وJ&�6  ا���اJ�a ا��-h"�� �? أ��5ب ا��ه�ن وا�gI وا�����2.و

��i >3ار أ��5ب ا�-���� ا������P وا��ه�ن ا�-'�د�$ وا=��5ب ا�-$ "-  ا�E*م 

ا����رآ� %�/� ���/�"] �'��mة أو �? #��^ ا���ا6*ت ا���29ة أو ا���ّزع 

  .ا�2�"$

  

 p��2�� ?;�� ،ى�aا�!'�? ��>�� أ �'�&��  ا=داءات، ����6'� ����3ت ا���ا

 J��5" ?��5�'Nص ا��lmz�P��2 ا�)�ه�ة  -/ �5وl�9"/  ا��G� .�< ��&�'!ا�

�و. /�وا�!��3 و��� �tو"/  �� �  �9���ا �tu'�ت ��2در "���3���  $"h-ا�� q3'ا��

  . �? ا�-J��5 %$ +�] �? أ+��ف ا���اJ�a ا�-$ �99I/� ا����5�ن ��=��

  

  /-�5Pو J��5"  -� ?�Fص ا��lm=إ�< ا �'����� ��&���i أن اmE;�ل �'9< 

�3< أ�6س ��� �tو"/  دون أن �9�9I" f'X/  ��2] �? أ+��ف ا���اJ�a ا�-$ 

�'��Aا� ^�'N" ان��� �/��A-� .  

  

���ة ا���A'� �3< ا��Ja و"��I? �3< أ�6س �� 6'^،  R�6�" /�ف�و

R�6�" ص ا=داء، �9-�ح*l-6ان ا���  J���� Ja3< ا��� �'��Aا� ^�'N" ���9ا�

 $% f��G-ا� ?� ��"h-ا�8ا&�ة ا��n2<  ص�lm=آ�ت ا�m ق�وا���آ�ت أو >9

-�2د�� ا�jG�� �5P�l �)��/� ا�!'�&$Kا p��2�9  و"!��5ت ا��I3ا�� ��iو

، 2016�����'� إ�< ����3ت ا�-G��f ا���!8ة إ�-�اء �? �iة G��B$ وذ�Z ���از�� 

"N'�^ �3< هWF ا����9 ا�8ا&�ة �jG ا��)�م ا�!'�&$ ا��n2l ����93 �ح �9-و

 n2< $%و �����-BEت ا��ا=6/  و%$ ا���� $% f��G-ا� ?� ��"h-ا�8ا&�ة ا��

W*أ� S����  " ا�����9? آ�� ��iا�����9? و J' ?� �99Iا���2د�^ ا��.  
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 =��5ب ا��ه�ن وا�gI وا�����2. ا��-�ا+J�)�ا �N-3�ر وZ�F، آ

�P? ���ان  إدراج ا���اJ�a ا��-h"�� ��/��9-�ح ، وا=��5ب %$ وJ&�6 ا�E*م

 ^�'N"�'��Aى ا��a=ا J�a8ا%�� �?  %$ +�] ا���اB �'��A� �/��Aaإ R�

���-'�ر أّن ا=��  ^35-� K��2a ^��#15%  Ja  �? ا���رد "Iّ�ري ���'� 

  .ا� S�3� �'��A�J ��أس ��ل �6�ي ��;? "�B ^�'Nول
  

  

�9-�ح إ#�ر "���� أ���ل �p��2 ا���ا'� ا�!'�&��، �? ��>�� أ�aى و%$ 

 J�a"��2] ا���ا ���2 ا�)�ه�ة وا�!��3 و��l�9ت ا��Gا�� .�< �#�'Aا��

�����A'� ا��F? ا����N'�?  �����'� إ�<�P? +�] ا���اJ�a ا=�aى وذ�Z ا��Xوة 

?� [�2�  /9�9I" f'X� K أ+��ف ا� J�aا���'��Aا� ^�'N" ا�-$ ���3/� ���ان 

 ��ah-ا� ��Na ر�� ا>-��ب�" s'P R�>3� رة�آFا�� J�aا���ا � ?� $G��B ة�w

  .ا���� ا���ا��� ����3 ا�����5 ���� ا��Xوة

  

  :و�3< أ�6س �� 6'^ �'�? ا�!�ول ا�-��$ ا��n ا���I$ وا��n ا��9-�ح 
  

  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-

 PT536ا�  :  

"-;�ن ا���اJ�a ا=�aى �? ا���اJ�a ذات 

 R%�� RAl"  � $-ا� $'�B=ا���2ر ا

h�3 ا����� $% �'��Aا�.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 PT537ا�  :  

  

 �P�'9ا�� q��'ا��2%$ �? ا�� Jaن ا���;-�

  .%��35 �? ا��lرج

  

  

  

 PT536ا�  :  

"-;�ن ا���اJ�a ا=�aى �? ا���اJ�a ذات 

 R%�� RAl"  � $-ا� $'�B=ا���2ر ا

h�3 ا����� $% �'��Aا�.  

   

P ا��Nى Nا�ا�� e�1 X� �9�و!O;,� أ

 y]ب ا��ه�ن وا��Oأ� X� 
P ا��[  Nا�ا��

 
M�,9ا�� PNا�ا�� v�48 وآT��وا�

 

 ا�\�ه�ة وا�	>TG5 �ت ا���8 ا���

 PT5م ا����� � ,M وة�n43و��� ا�  j4ه X�

 PNا�� @ا��	>
 K- �1رة =�م ![ 

  .أ�Nى

 PT537ا�  :  

  

 �P�'9ا�� q��'ا��2%$ �? ا�� Jaن ا���;-�

و�X ا��,>} ا��Gم ا��;z!-  %��35 �? ا��lرج

8 و�X أ��Oب T�� �Xا��ه�ن وا�[y وا�

 
TG5 �ت ا���ا��9,�ط ��8 ا� PN�ا�


 و��� ا��nوة. ا�\�ه�ة وا�	>
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�

  

و�s'A ا��Ja ا��2%$ �����'� ���3"'�ت 

وا��Eادات ا�����5 وا=B�ر وا�!�ا��ت 

 J2Gا��!�3 26#'�9 =>;�م ا� WFه ?�.  

................  

  

)�f! دون(  

  

  

)�f! دون(  

 PT53ا�:  

"�-�B. ا���A'� أ��A �3< ا=�lmص 

ا���i ?��5�'N ا�����9? ا�99I� ?�F�ن 

��اm�� J�a{� ���'*د ا�-����� أو �99I�ن 

�?  2ا���2�ص � �/�3����9Gة ا����9 ا�8ا&�ة 

 J2G27ا�  WFان ه��5� Zا��!�3 وذ� WFه ?�

  .ا���اJ�a أو هWF ا����9 ا�8ا&�ة دون 6�اه�
  

  

"Nّ'^ أ>;�م هWF ا��9Gة �3< ا����9 ا�8ا&�ة 

ا��-h"�� �? ا�-G��f %$ ا=6/  أو %$ 

 n2< $% أو �����-BEت ا��ا����

 R���-��� �/�3� ص�ا���2د�^ ا���2

ا��-35^ �/� أو %$ ا�9I�ق ا��-�935 ������ات 

 �'����� Zآ� أو إ��دة إ>��-/� وذ�Fا� �Gا����

إ�< ����3ت ا�-G��f أو إ��دة اE>��� ا�-$ 

 $G��B ة�i ?� -�اء�2011"-  ا. �

>3� �'��Aا� .B�-�" Kو:  

....  

 PT53ا�:  

"�-�B. ا���A'� أ��A �3< ا=�lmص 

 ��i ?��5�'Nن ا��99I� ?�Fا�����9? ا�

��اm�� J�a{� ���'*د ا�-����� أو �99I�ن 

�?  2ا����9 ا�8ا&�ة ا���2�ص � �/�3����9Gة 

 J2G27ا�  WFان ه��5� Zا��!�3 وذ� WFه ?�

  .ا���اJ�a أو هWF ا����9 ا�8ا&�ة دون 6�اه�
  

  

"Nّ'^ أ>;�م هWF ا��9Gة �3< ا����9 ا�8ا&�ة 

 $% f��G-ا� ?� ��"h-ا=6/  أو %$ ا��

 n2< $% أو �����-BEت ا��ا����

 R���-��� �/�3� ص�ا���2د�^ ا���2

ا��-35^ �/� أو %$ ا�9I�ق ا��-�935 ������ات 

 �'����� Zآ� أو إ��دة إ>��-/� وذ�Fا� �Gا����

إ�< ����3ت ا�-G��f أو إ��دة اE>��� ا�-$ 

 $G��B ة�i ?� -�اء�2011"-  ا *<= v�4وآ 


 ا��ا.�ة�
 �X ا�;�5�K m-  ا� !z;ا��

 -K أو ا�[ �ق dT]ا���آ�ت ا�

�PT5���4  X  ا����Tص =>?�وا�;	��Oت 


 إ�* =�>�ت ,����� vوذ� 
هj4 ا��	>

ا�;�5�m ا���	�ة إ�;�اء ��q Xة ]��5- 

2016.  

)�f! دون(  

  

  

  



����

�

 PT5ر 31ا����:  

  

و"5-'� أ��A �? +�] ��اJ�a ا=وراق 

 $% f��G-�99 ��� ا�Iا������ ا����9 ا�8ا&�ة ا��

ا=6/  و%$ ا������ت اBK-����� أو إ��دة 

إ>��-/� وذ�Z �����'� إ�< ����3ت ا�-G��f أو 

 $G��B ة�i ?� -�اء�ا���!8ة ا ���<Eإ��دة ا

2004 .  

آ�� "5-'� �? +�] ��اJ�a ا=وراق  

���9 ا�8ا&�ة ا���99I �? ا�-G��f %$ ا������ ا�

>n2 ا���2د�^ ا���2�ص ��3/� 

 Z/� أو إ��دة إ>��-/� وذ��ا��-35^  R���-���

 ���<Eأو إ��دة ا f��G-إ�< ����3ت ا� �'�����

 $G��B ة�i ?� -�اء�2012ا�-$ "-  ا.  

  

و"N'^ أ>;�م هFا ا�J2G �3< ����3ت 

�����G ا�-G��f %$ ا�9I�ق ا��-�935 ������ات ا

  .ا�Fآ� أو إ��دة إ>��-/�

  

 PT5ر 31ا����:  

  

 )�f! دون(  

  

  

  

  

  

  

)�f! دون(  

  

  

  

  

  

  

)�f! دون(  

  

  

 
P ا�وراق ا����Nا�� e�1 X� �,;O! آ��

 -K m�
 �X ا�;�5!z;ة ا���ا��ا. 
�ا� 

 -K أو ا�[ �ق dT]ا���آ�ت ا�

�X  4ا����Tص =>?� ���PT5 وا�;	��Oت 

vوذ� 

 إ�* =�>�ت  هj4 ا��	>,�����

ا�;�5�m ا���	�ة إ�;�اء ��q Xة ]��5- 

2016.  

  

 PT533ا�: 

�-;�ن ا��Ja ا��2%$ �? ا��'q3 ا��lم 

���3اJ�a ا���ز�� آ�� ه$ � �%�ّ5���2G�ل 

  .�? هWF ا��!�3 32و 31و 30و 29
  

ا���2�ص ��3/� ا����9 ا�8ا&�ة  "-;�نو

 J2Gا� ?� ����X�9ة ا�G���3  J2G���31و 

�? ا��Gرق ��? �56 �;ّ�ر �? هWF ا��!�3 

 f��G-دة إ���� أو ا��	ق  ا����اتإ�9Iأو ا�

�?� 
 <O;ا��  ���اKآ--�ب %�/� �? ��>�� و

 PT533ا�: 

)�f! دون(

  

  
  

ا���2�ص ��3/� ا����9 ا�8ا&�ة  "-;�نو

 J2Gا� ?� ����X�9ة ا�G���3  J2G���31و 

�? ا��Gرق ��? �56 �;ّ�ر �? هWF ا��!�3 

 f��G-دة إ���� أو ا��	ق  ا����اتإ�9Iأو ا�

 ���اKآ--�ب %�/� أو ا-��&/� �? �? ��>�� و



��
�

�

 ?� ��"h-ى وا���aأ ��<�� ?� �/&��-أو ا

ا���!8ة إ	�دة ا
���� ����3ت ا�-G��f أو 

 ا���� ا����" ���� �9��y] ا�a �'��A*ل

��5 #�ح ا����9 ا����2 ا���!�3 �? 

  .ا���3�5ت ا��Fآ�رة

 f��G-��3ت ا��� ?� ��"h-ى وا���aأ ��<��

ا���!8ة a*ل ا���� ا�����9 إ	�دة ا
���� أو 

�'��Aا� [�y�" ����  ���9�5 #�ح ا��

  .ا����2 ا���!�3 �? ا���3�5ت ا��Fآ�رة

  

  

 PT552ا�:  

  

I  

.....  

  

  

  

  

  

  

  

 ا�8ا&�ة ا����9 ��5�ان% 25. ��ّ�ر هـ

�99Iا�� ?� f��G-إ>��� إ��دة �? أو ا� 


 ا�9I�ق أو ا����ات <O;ص �?� ا���ا���2 

 III  ا��9Gة �? ا=و�< ا� ����G����9Gة ��3/�
?� J2G45 ا� ?� WFأن ودون ا��!�3 ه 

 �I� >3-�. >ّ�ا ا���-�B.، ا��'q3 �-�5ى

 إ��دة أو ا�-G���t f? �?% 5 ��'� أ�6س

  .ا��Fآ�رة ا�9I�ق أو ا����ات إ>���

  

s'A"و WFــ ا���'� ه�'�% 10 �����إ�<  

 ا� ����X����9Gة ��3/� ا���2�ص ا�8ا&�ة ا����9

?� J2G3 ا� ?� WF�5ى أن ودون ا��!�3 ه-� 

q3'ا�� ،.B�-ّ�ا ا���< .�-I� >3� أ�6س 

�'�� 2,5 %?� ?�t f��G-إ>��� إ��دة أو ا� 

 ��jG ��3/� ا���2�ص ا�9I�ق أو ا����ات

   .ا��9Gة

 �? �2l3  ا��5P�l ا�8ا&�ة ا����9 و"��وي

 ا����ات %$ ا�-G��f �56 ��? ا��Gرق ا���رد

��� ا�-G��s'A� �56 f و"�Nح. ا-��&/� و

���-��ء وKا Jو�� ا���2ر�] آF'ا�� 

 PT552ا�:  

  

I  

.....  

  

)�f! دون(  

  

�X��t �99 �?  %15. جIا�� J�aان ا���ا��5�

  .أ��5ب ا��ه�ن وا�gI وا�����2.

....  

 ا�8ا&�ة ا����9 ��5�ان% 25. ��ّ�ر هـ

�99Iا�� ?� f��G-إ>��� إ��دة �? أو ا� 

 ����9Gة ��3/� ا���2�ص ا�9I�ق أو ا����ات

����G�9ة �? ا=و�< ا�Gا�  III ?� J2Gا� 

45 ?� WF�5ى أن ودون ا��!�3 ه-� q3'ا�� 

،.B�-ّ�ا ا���< .�-I� >3� أ�6س �'�� 

5 %?� ?�t f��G-ا����ات إ>��� إ��دة أو ا� 

  .ا��Fآ�رة ا�9I�ق أو

  

)�f! دون(

  

  

  

  

  

  

 �? �2l3  ا��5P�l ا�8ا&�ة ا����9 و"��وي

 ا����ات %$ ا�-G��f �56 ��? ا��Gرق ا���رد

 �s'A و"�Nح. ا-��&/� و��� أو K- ا�[ �ق

�56 f��G-ا� ���-��ء وKا Jا���2ر�] آ 



����

�

�'6���� ��3�� f��G-ء أو ا���-Kا ��� $% 

Zذ� �I�� ار�+Eء ��� ا�A-Kا Z3< وذ�� 

    .ا��'�رة ا���t&^ أ�6س

  

......  

  

II .1( ن�ّ�را  و�;I� رد�2  �? ا��lا�

ا���A'�  �?�? ا���A'� �3< ا��Ja أو 

 q��'ان ا����5� Z3< ا���آ�ت وذ��

9G��� �/�3� ص�ا���2?�-�ّ��Gو  ب  �"�? ا� 

ا�����>�  �? هFا ا�I  J2Gج �? ا��9Gة 

���w ا�����9? و��i ا���-��9? ���'*د 

ا�-����� و����9G"�? ا����G-�? هـ وج �;�ر 

ا�����G  و����9Gة�? هFا ا��I  J2G? ا��9Gة 

  .�? هWF ا��9Gة 3

  

.....  

 �? �2l3  ا��lmz� ?�5P�lص ��;? آ��

 �? ا��-h"�� ا�8ا&�ة ا����9 ��5�ان ا���رد

f��G-أو ا����ات إ>��� إ��دة �? أو ا� 


 ا�9I�ق <O;ص �?� ا����3/� ا���2� 

 �? I ا��9Gة �?" �;ّ�ر هــ" ا� ����G����9Gة

 �Aa �'��A3� >3��/  اa-��ر ا�J2G هFا

Jaص د�lm=��5? ا�'Nت >�. ا���A-9� 

J2G33 ا� �N918 وا�� ?� J2G38 ا� 

 �? 44 ا�III ?� J2G ا��9Gة �? 3 وا��9Gة

WFأو ا��!�3 ه  /��Aa �'��A3� >3� 

 ���A-9ت >�.%  25     ���'� ا���آ�ت

 �? III  ا��9Gة �? ا=و�< ا�����G ا��9Gة

J2G45 ا� ?� WFا��!�3 ه.  

  

 ا���رد �? ا��N�  2lح ا����I هWF و%$

?� �'��A3< ا�� Jaأو ا�� ?� �'��Aا� 

 ا�8ا&�ة ا����9 �3< ا���-�B'� ا���آ�ت �3<

��"h-ا�� ?� f��G-أو ا=6/  %$ ا� $% 

 ا�n2I %$ أو اBE-����� ا������ت

 �? 54 ا���A-9�� J2Gت #'�9 ا��Fآ�رة

WFا��!�3 ه.  

-��ء أو ا�-G��f ����3 ����6'� ا��'Fو��Kا 

��� $% Zذ� �I�� ار�+Eء ��� ا�A-Kا 

Zأ�6س �3< وذ� ^&�t�ا��'�رة ا�.  

  

......  

  

II .1( ن�ّ�را  و�;I� رد�2  �? ا��lا�

ا���A'�  �?�? ا���A'� �3< ا��Ja أو 

 q��'ان ا����5� Z3< ا���آ�ت وذ��

9G��� �/�3� ص�ا���2?�-�ّ��Gو  ب  �"�? ا� 

ا�����>�  �? هFا ا�I  J2Gج �? ا��9Gة 

���w ا�����9? و��i ا���-��9? ���'*د 


 هـ وج ��ّ�ر و���5 �ات ا�-����� ا��5=

�n��^ �9ة  وجGا� ?�I  J2Gا ا�F�9ة�? هG���و 

 ����G�9ة 3ا�Gا� WFه ?�.  

.....  

 �? �2l3  ا��lmz� ?�5P�lص ��;? آ��

 �? ا��-h"�� ا�8ا&�ة ا����9 ��5�ان ا���رد

f��G-أو ا����ات إ>��� إ��دة �? أو ا� 

 ا� ����G����9Gة ��3/� ا���2�ص ا�9I�ق

 ا�J2G هFا �? I ا��9Gة �?" �;ّ�ر هــ"

 دAa �'��A3� >3� Ja��/  اa-��ر

 ���A-9ت >�. ا�N'���5? ا=�lmص

J2G33 ا� �N918 وا�� ?� J2G38 ا� 

 �? 44 ا�III ?� J2G ا��9Gة �? 3 وا��9Gة

WFأو ا��!�3 ه  /��Aa �'��A3� >3� 

 ���A-9ت >�.%  25     ���'� ا���آ�ت

 �? III  ا��9Gة �? ا=و�< ا�����G ا��9Gة

J2G45 ا� ?� WFا��!�3 ه.  

  

 ا���رد �? ا��N�  2lح ا����I هWF و%$

?� �'��A3< ا�� Jaأو ا�� ?� �'��Aا� 

 ا�8ا&�ة ا����9 �3< ا���-�B'� ا���آ�ت �3<

��"h-ا�� ?� f��G-أو ا=6/  %$ ا� $% 

أو K-  ا�n2I %$ أو اBE-����� ا������ت

 ا���A-9�� J2Gت #'�9 ا��Fآ�رة ا�[ �ق

54 ?� WFا��!�3 ه.  

  



����

�


,��9<� 
���7� ا� �=�ة ا�; ��!  
�P ا�O �رNا�إ�* ا�� 
,�����  

�د�XوTوا� X5e ا�8Oء ا�	,�.- =>* ا��05G!  


,H�]�� X�Hا���  

  

  

  PT514ا� :  

  

1 ( �'�� ]Gl"30%  �9ةGا=و�< �? ا� ����G�9ة ا�G��� اردة�ا�II  ?�

 J2G3<  28ا�� �'��A��5? وا��'Nص ا��lm=ا Ja3< د� �'��A�3 ا�!� ?�

  .%20ا���آ�ت إ�< 

  

2 ( J2Gف إ�< ا��A"39  ص�lm=ا Ja3< د� �'��A�3 ا�!� ?�

  :V   �/2� $3� ���% �X��tا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت %�9ة 

  

V . �X��t : J2G�2ف ا��)� �? أ>;�م ا��ن �ــ�د  12�ّ�ر �? ا�9ــ��;�

ا��- ^35�u+�ار �!�3 ا���A'�   1989د���'�  30ا��Lّرخ %$   ����1989 114

 J�aا���ا $X3t ح�N" ،3< ا���آ�ت� �'��A��5? وا��'Nص ا��lm=ا Jaأو �3< د

 J2G��� �/�3� ص�ح ا���2��ا��!�3 23ا=ر WF3<  �? ه� �'��Aأ�6س ا� ?�

6�I� Z�� �N��m Zوذ� Ja��6تا��L�3� $'6�Iا�� R���-3� �9��N� �'.  



����

�


,��9<� 
���7� ا� �=�ة ا�; ��!  
�P ا�O �رNا�إ�* ا�� 
,�����  

�د�XوTوا� X5e ا�8Oء ا�	,�.- =>* ا��05G!  


,H�]�� X�Hا���  

  

  �7ح ا�H,�ب

) PT514ا�(

ا��Ja ا��2%$ ا��-R���-3� �9'#  ?� $"h ا�!'�&$ ا�!�ري �S ا�J�5، �-;ّ�ن

 �'6�I�� ?�;6ا��� ��i ?��5�'Nص ا��lm='� إ�< ا�����إ�!�ر ا=�*ك ا��'��� 

  : �? �'q3 ا=آ��� ا��lم �N�R���-3� �9 ا����6L�3� $'6�Iت�

  

��Aف إ��q3'� S ا���9Gت ا�-$ �-3�I/� ��دة ا����Z وا�-$ �83م �/� ا��-��غ  -

   ،>�. ا�G"Kق

  

-  S�� ح�N�:  

  

  ،�'q3 ا���9Gت ا�-$ �-3�I/� ا����� Z��P �? ا��-��غ•

• �'�-I� �w3'� �����9" �G2� 30��'� �3< أ�6س %JX�� Wر�'-��� 

   ،أ�'�ء ا�-�2ف وأB�ر ا��Iا�6 وا�-����hت وا6K-/*آ�ت

��2ر�] اE+*ح وا���2�� ا��'�رة وا��35�م �3< ا��95رات ا��'��� •

��35% S5%ي "  دFا�  .  

و%$ إ#�ر ا�-��$ ا��ا�$ إ�< "���m ا=�)�� ا�-�����9 �? ��>��، و���-'�ر 

إ�;���� #�ح آJ ا=�'�ء ا��'Fو�� ��5�ان ��2ر�] اE+*ح وا���2�� �����'� 

إ�< هFا ا��2] �? ا���ا��i $% >-< J�aب �6�I'� �? ��>�� أ�aى، �9-�ح 

ا��-h"$ �? إ�!�ر ا�-�Gl[ %$ ��'� ا��Nح ا�-���9ي �s'A ا��Ja ا�$%�2 

 ?� W*أ� S20إ�<  %30ا=�*ك ا��'��� ا����ر إ��%  q3'� ?[ا�����9� .  

  

R�20%  ��Nw-� $G;" K ا�35  أ�S ��;? ����5�3? ��=�� إذا "'�? �/  أن ��'� 

���ة ا���A'� �3< أ�6س أ�'�ء ا�-2ّ�ف وا�-����hت وا6K-/*آ�ت  ���I" ر��-aا

 R���-3� �9��N� �'6�I��6ت�L�3� $'6�Iا��.  



����

�

أو %*>�� ���اJ�a  ا=�lmص ا�N'��5�ن ا��99I�ن ��RAl? ��>�� أ�aى، 

 J�aي ��ا�I'ا���2 ا� ?�� �'��A3 >3� �'��Aول ا��B .�< تK�Iا� Jآ $%

Jaاا�� RAl" ?�< $% ،� ��#�5-ا����آ�ت ا�� jG� 3< ا���آ�ت� �'��A3� ط���

   .10%����AGl�� �' �ـ

�/�ف ا��*ء�� ��? ا���A'� �3< ا��Ja ا���-�B'� �3< ا=�lmص �Z�F، و

 >3� �'��Aي و��'� ا��I'أو ا���2 ا� �<*G��5? ا��-�5#�? ����ط ا��'Nا�

 ،��<*Gا���آ�ت ا� �/� RAl" $-��5? �? �9-�ح ا���آ�ت ا��'Nص ا��lm=ا p��

$X3t وي��� Ja3< ا��� �'��Aوا���2د�? #�ح �? أ�6س ا� ?�<*Gا�  J�aا���ا

  /3aن د�N'A� ?�Fص ا��lm=إ�< ا �'����� Zرة وذ��آFا�� �N��=ا ?� ��"h-ا��

  .�3< أ�6س ��N� �'6�I�R���-3� �9 ا����6L�3� $'6�Iت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



����

�

 
�� ا�;	�رq X?ب�إ��ام أ1[�ب ا���O!ار �4آ�ات أ�1|  


وا�;�	� =>* ا��O;Hل   ا��5!�ة ا��2;�و�

  

  

PT515 ا� :  

  

1(  J2Gف إ�< ا��A�18  �9ة% �%�A�3 ا=داء �3< ا����9 ا��!� ?�II 

  :هFا �2/�  �;�ر

  

 II ح ا��/?  .�;�ر��أر [�+ $% J�aن ��ا�99I� ?�Fص ا��lm=ا .��N�

. ��i ا�-!�ر�� �u+�ار �Fآ�ات أ"�5ب ��5�ان ا����lت ا�-$ ��!8و�/�

 $% �32G�9&�� ا�����و ����B�-��2�2ت ا����ت ا��-�935 �'Bا�ا� ^'ّN"و

  .�F� >3آ�ات ا="�5با�J2G هFا �?  IIا�G�ا"�� ا���2�ص � �/�3����9Gة 

  

��5 >�. ا�F� " ���Iآ�ات أ"�5ب"أو " �Fآ�ة أ"�5ب"�'�رة �Aف " )2

 �(G�"��"ا�ا"�� ا���اء"أو " %�أ���� وردت " % ?� ����Xا� ����G�9ة ا�G���

�?  �I? ا��9Gة  3و����9Gة  �2? ا��9Gة " أ"و����9Gة ا��X��t ����G  1ا��9Gة 

 J2G�9ة  9ا�G���وI  J2Gا� ?� �X��t11 �9"�? وG���1 �9ة  2وGا� ?�III  ?�

 J2G18ا�  �%�Aا��ة �? �!�3 ا=داء �3< ا����9 ا���� R� Zوذ�

  .اaK-*%�ت %$ ا�5'�رة

  

3 (" J2Gف إ�< ا��A18  �9ة% �%�A�3 ا=داء �3< ا����9 ا��!� ?�II �X��t 

  :هFا �2/� 

  

II �X��t . ��"ا�إ+�ار % �%�Aداء �3< ا����9 ا��z� ?�5P�l3� ?;��

�-;ّ��� �? أ�*II  Wإ�;-�و��� �-Aّ��� �3-��2�2ت ا��B���� ا��اردة ����9Gة 

�GI�J��< >3� �y و ��;? %/��S!���� أ>�ف وأر�م و";�ن ذات �I-�ى 

�B�Iع إ��/� ��� ا��Bاء"/� وا��� ?�L� $�إ�;-�و .  

  

  : �-5ّ�? أن ";�ن ا��G"�رة ا�E;-�و��� 

  ���ي ا�I� � ،���l-��� �3< ا�A�Eءات ا�E;-�و��� �R&�'3 أو -

  ��ّ!�3 ��ى ا�/�;J ا���aـ�w3� S� nّض،  -

-  S� nّـaا��� J;�/ا� J'  .%$ ذ�RB��� ���ّA-�Z و>�� ��3ّ  �? 



����

�

  

��A-9<  و>G)/� و�-ّ  "�)�  �mوط وإ�Bاءات إ+�ار ا�G�ا"�� ا�E;-�و���

  .>;��$ أ��

  

 �J�5-�"R ا�G�"�ة ا�E;-�و��� ��G2 وB���� �����'� ���3�53ت ا���!8ة 

 ��ّ3Iّ�� ا��و�� وا�!����ت ا����ت ا��5x��6ت وا����L��6ت وا��Lا�� J' ?�

 �(���� �5B��6ت ا�;'�ىإ�< ا��اLإدارة ا�� .  

  

و��;? ��lmzص ا��F? ��2رون %�ا"�� إ�;-�و��� وz� �9%>;�م ا��'ّ��� 

�? هFا ا�J2G ��5�ان  II=>;�م ا��9Gة  ��N��9أ�*W ��ا+�3 إ+�ار %�ا"�� 

  .ا���3�5ت ا=�aى ا�-$ ��!8و�/�

  

 ?�Fا� �%�Aداء �3< ا����9 ا��z� ?�5P�lا"�� �-5ّ�? �3< ا���2رون %�

إ�;-�و��� أن ��د��ا "�w3� �I��2ض ��ى ا���I32 ا�� �2ّ-l�uدارة ا�!'��� 

 J;�/ا� J'� ��/�دة ����3ّ �? �%��S� naّا#/  ا����l�إ f'X"   �;'�� ة�"�Gا�

  .ا�E;-�و���

  

nّـa�� ���ا"�� إ�;-�و��2رون %� ?�Fص ا��lmz�  ��ّ%$ إ+�ار ��� ور

  : �G�ا"��ه  ا�E;-�و��� �N��m أن ";�ن �-Aّ��� �3-��2�2ت ا�-���� 

-  RB�� ى�� J�!�-ا� J;�/ا�S� naا��� ،  

-   R��#ء و�Aرة ��2رإ��"�Gا� .  

  

�;�ر �? �!�3  59ا��اردة ���III " J2Gو IIا��9G"�? ""5ّ�ض �'�رة ) 3

ا���A'� �3< دJa ا=�lmص ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت �5'�رة 

  ".   IIIو �II �X��t;�ر و IIو IIا��9Gات "

�?  8ا��9G�� J2Gة ا=و�< �? ا��اردة �" و%�ا"���A""Wف ��5 �'�رة ) 4

  :�!�3 ا�9I�ق وا�BEاءات ا�!'�&�� ا�5'�رة ا�-����

  أو ا���t&^ وا�95�د ا�-$ "9�م �F�S �/��9آ�ات أ"�5� و

 J2G��94 ا��اردة �" %�ا"��"أو �G)� " %�"�رة"��A" �(G� �5ف ) 5

 J2Gا� ?� ����X�9"�? ا=و�< وا�G���95و  J2G���ق  96و�9I�3 ا�!� ?�

أو �Fآ�ات " أو �'�رة  "أ"�5ب ةأو �Fآ�" �'�رة وا�BEاءات ا�!'�&�� 

  .ا����ق و�R ��ا��ة اaK-*%�ت %$ ا�5'�رة>�.  "أ"�5ب



��	�

�

 
�� ا�;	�رq X?ب�إ��ام أ1[�ب ا���O!ار �4آ�ات أ�1|  


وا�;�	� =>* ا��O;Hل   ا��5!�ة ا��2;�و�

  �7ح ا�H,�ب

) PT515ا�(

  

  

 .Bا�� ?�'��Nص ا���lm=�5? �3< ا-� J�5ا� S� ا�!'�&$ ا�!�ري R���-3� �9%و

�? �!�3 ا=داء �3< ا��N�18  ���9��9 =>;�م ا�J2G ا�G�"�ة إ+�ار %�ا"�� 

:ا���A-" �%�A? وB��� ا�-��2�2ت ا�ّ-����

  "�ر�� ا���3�5،•

• [��I3� �'����� $&�'!ا� SG��5" ��N�  "��5] ا���I] و���ا�S وآZ�F ر

ا�RP�l ��اB. ا�- p��2����B�د

  ذآ� ا���-Z3 أو ا�R� ���l ا��X? دون ا>-��ب ا=داء •

  و�'��q ا=داء��. •

�5N9�� ��i�3�36 ��-)�� و $% ��و�-�B. . و�-�5? أن ";�ن ا��G"�رة ��ّ

�3< ا�z� ?�5P�lداء �3< ا����9 ا���A%� أن �2ّ�>�ا ��ى ا��p��2 ا�!'�&�� 

  . ا�� �2-l���6hء و���و�? �8ّود�/  ���G�ا"��

 ?� S�3� �mّLو�  'J آ�� �-5ّ�? �3< أ+�Iب ا���N�Z�� R د%-� ��ّ

�p��2 ا�!'��� "�ّ! J�S ا����N5ت ا��- �935��I%�&/  وآZ�F ��د آ���ت 

�/��.ا�G�ا"�� ا�����3ّ و�3�36 أر

و"'N-3� �5�ر ا�-;����B$ و"���$ ا�-!�رة ا�K;-�و��� "ّ  ��A-9< ا��9��ن 

"�)�  ا��'�دKت وا�-!�رة ا�E;-�و��� و��A-9< ا��9��ن ��د  ����2000  ��83د 

"�p�9 �!�3 ا�K-8ا��ت وا�95�د >�r أ+'�A-" fI? أ>;���  ����2000  57

  ."- ^35�����9�t ا�K;-�و��� وا�A�Eء ا�K;-�و�$

و���-'�ر ��iب إ#�ر B'�&$ ��ّ)  ا��G"�رة ا�E;-�و��� و�/�ف �*&�� 

ا�-���R ا��5م �R ا�-���R ا�!'�&$ و";���Gm j%�� ا����5*ت �9-�ح 6ّ? أ>;�م 

  (�" ��&�'B���و�-;�Eرة ا�"�Gا� .  



����

�

 ��� 	�� ا�����ل ا���ا��� ا�����و���و%$#ف ا����! ا�� ��ح إ�� ا��

أو�� ����, ا��0��1�, *�/داء -, ا+���ر  ��>�3*(�� �#ر%��� ��' % ��ح &! 

إ4#ار &�ا��� ا����و�� دون إ�09ره7 	�� ا��6ّ�! 	, إ4#ار ا���ا��� ا��ر3�� 

��-@ *����ا��� ا�����و�� -, 03@ ا��?�<�ت وا��>(�; 	�� و�9*�� ا��


دارة ا��?�<�ت ا���0ى *��><B-����� �0ت ا��>�Aة -� ا�#و��  �D<��* ��9ا��ا

�.وا��?�<�ت ا����-�� ذات ا�(�F0 ا
دار%����	�ت ا����-�� ا���E�� وا�

  :و"-�JX ا�BEاءات ا��9-�>� %$

��  .�3< ا��G"�رة ا�E;-�و��� �jG� .I6 ا��اB'�ت ا��- �935����G"�رة ا��ر

2ّa/� ��اB'�ت "-*ءم و2a�+�-/� آ��9�t إ�;-�و��� >�r �-�5? أن �

:";�ن

$ ا�I������،���l-��� �3< ا�A�Eءات  ا�K;-�و��� �R&�'3 أو •

��!�3 ��ى ا�/�;J ا����w3� S� naض،•

• RB��� ���A-ا�� J�!�-ا�S� naا��� J;�/ض ��3ّ  �? ا��w3�،

.ا��'A�GI��#�m $% �y;3/� ا��/�&$ ��N� �9��N��9 ���3وط •

ا��G"�رة ا�E;-�و��� ا�-$ "�-!�. ����A-9ت ا�-���R ا��-35^ �/� و"�ّ;? 

 .��N�����A'� �? #�ح ا=�'�ء ا�*ز�� ����3ط أو ا=داء �3< ا����9 ا���A%� ا��

-��ءات ا���!8ة Kان ا��5�ا ا=داء F/� ?�5P�l3� �'�����m ��"ا�Gن ا�hm �/�h

��.ا��ر

  

�? �!�3 ا=داء �3<  �18? ا�II  J2Gا��9Gة "�nّ  ،هFا و�? ��>�� أ�aى

 Sّ3< أ�ـ� �%�Aا����9 ا�� �%�Aداء �3< ا����9 ا��z� ن�5P�lا� .��N� ء��X-6��

ا��5P�l? ��3)�م ا�-���9ي �-���I %�"�رة �;J ا���3�5ت ا�-$ �9���ن �/� �� ��/  

  .وB�د � ���B �9����9X ��ى %$ >���

  

وذ� Z��RP �3<  �/�ف ���8 "���^ ا��اB'�ت ا�!'�&�� ا��- �93ّ5���G�"�ةهFا و

�م ا����واة ا����N'�? ��=داء ا��F? ��2رون %�ا"�� أو ا��F? ��2رون �Fآ�ات 

I6. آJ ا����A-9ت ا�*ز�� �����'� إ�< ا��G"�رة �F� >3آ�ات  ، �9-�حأ"�5ب

��� %�/� ا�95���ت ا���-�B'� %$ +�رة ��م ا>-�ام آJ ا��اB'�ت ا��-�935  ا="�5ب

�/� .  

  



����

�

  ����10 ����� ���� ا	����� �� ا	��آ�ت �ـ


 �X ا����ط ا�1>-=>* !z;ا�ر��ح ا��  

  

 PT516ا�:  

  

ا��اردة " �����'� ��i10% أن هWF ا���'� "s'A �ـ""�Aف ��5 �'�رة  )1

�? �!�3 ا���A'� �3< دJa  �49? ا�I  J2G����9Gة ا�����G ا��X��X �? ا��9Gة 

  :ا=�lmص ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت ا�5'�رة ا�-����

  

 ��&��X-6Kح ا��ا=ر Z�Fا����ط ا=+3$ وآ ?� ��"h-ح ا����إ�< ا=ر

و>�. �jG �? هWF ا��!�3  �11;�ر �? ا�I   J2Gا���2�ص � �/�3����9Gة

  :وذ�Z �����'� ا���وط 

  

  I��� %$ ذ�Z ا=ر��ح ا��X-6K&�� ا���2�ص � �/�3����9Gة""w3< �'�رة  )2

 J2Gا���وط �11;�ر �? ا� jG� .�<ا��!�3 و WFه ?� " �N���� اردة�ا�

? �!�3 ا���A'� � �49? ا�I  J2Gا���د�6 �? ا��9Gة ا�����G ا��X��X �? ا��9Gة 

  .�3< دJa ا=�lmص ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت

  

  

  

  

  

  



��
�

�


 =>* ا���آ�ت �ـ,�
 ا��9,�� @,A! �T�10%   


 �X ا����ط ا�1>-=>* !z;ا�ر��ح ا��  

  �7ح ا�H,�ب

) PT516ا�(  

  

 �/99I" $-ا� ��&��X-6Kا J�aا���ا Jآ RAl" J�5ا� S� ا�!�ري R���-3� �9'#

 RG-�" $-��6ت ا�Lحا����ح ا=ر�# ^I�  �9'# �'��A3� ل*w-6Kا ?� ��"h-ا��

�R���-3 ا�!�ري �S ا� J�5����X-6ء ا���اJ�a ا��X6K&�� ا���"'�N ������ط وا�-$ "  

�!�3 ا���A'� �3< دJa ا=�lmص �?  �11;�ر �? ا� �/N'PI  J2G����9Gة 

  :ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت و�-3ّ5^ ا=�� �ـ

��p ا��X-6Kر ا�����ة %$ إ#�ر ا�-���R ا��- ^3ّ5���R�!�- �3< ا��X-6Kر -

و��p ا�-hه�J ا�����ة %$ إ#�ر ������ "hه�J ��2دق �S�3 وا���p ا�����ة 

��ة ���6L�3ت %$ إ#�ر %$ إ#�ر "�!�R ����3ت ا�-���2 وا���p ا���

 ،J�w�-3� $�#�ت ا���2وق ا�*a�"

- �-��Xل ا��ا=+ �+��� $% f��G-��3ت ا��� ?� ��"h-ا����9 ا�8ا&�ة ا��

ا���22l ����3ط ا=+��6L�3� $3ت ����X-6ء ا��95رات ا��'��� وا��95رات 

  ��i ا��'��� وا=+�ل ا�-!�ر��،

��6Lت %$ إ#�ر ���ر�6 أر��ح ا��2ف ا��-�935 �'����ت و�mاءات ا��-

ا����ط ا=+$3، 

  .ا�G-�Kع ���-3l$ �? ا����ن-

��'� ا�-$ "RAl ��5�ان �3�B ���#/� �وN� Kّ'^ هFا ا�BEاء �3< ا����6Lت 

  .�AGl�� �'��P ��9ر�� �����'� ا����5

Z�F�  ��6تLا�� Jم ا����واة آ� >3� RP/�ف و�رو�'-�K�5? ا�ا Fa�3)�م � وأ

P�G-ي 3$ ا�!'�&$ ا�F�2ا�I��  تK�Iا� Jح  ا����ط ا=+3$%$ %$ آ��و%$ ا=ر



����

�

S� �، �9-�ح "�p�P أّن ا=ر��ح ا���-�5G ���'� ا���A'� ا����AGl ه$ ذات ا�5*

 S����  " ط ا=+3$ آ��������ا��-�935  ��&��X-6Eح ا��ا=ر Z�Fل وآ*w-6Kح ا��أر

 >3� �'��A3� �5P�a ى�a=ا ��P�5وا� ��&��X-6Kح ا��و"'9< ا=ر W*أ�

  . ا���آ�ت �3< أ�6س ا���'� ا����5

  :�'ّ�? ا�!�ول ا�-��$ ا��nّ ا���I$ وا��n ا��9-�حو�3< هFا ا=�6س 

  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-

 PT549ا� :  

  

I....   

  

 R%ر د��-a=�� ا�����5�3? � ?;�� S�أ ��i

ا���A'� �3< ا���آ�ت ��5�ان ا����9 ا�8ا&�ة 

  . �? �t? ا�-G��f% 15ا��Fآ�رة ���'� 

  

  :�����'�% ��i10 أن هWF ا���'� "s'A �ـ 

  

  

  

  

  

......................  

  

�zر��ح ا��-h"�� �? ����3ت ا�-���2 آ�� -

�?  �39? ا� �/G��5"  ّ"V  J2G����9Gة 

هWF ا��!�3 و�R ��ا��ة �jG ا���وط 

 Z�9ة وذ�Gا� jG�� اردة�ءات ا���X-6Kوا

�����'� إ�< ا=ر��ح ا���99I ا�-�اء �? iّ�ة 

 $G��B2014  ح��ا=ر Zذ� $% ���

 ��&��X-6K�9ةاG��� �/�3� ص�ا���2I  

 J2Gا��!�3  �11;�ر �? ا� WFه ?�

  .و>�. �jG ا���وط

 PT549ا� :  

  

I....   

  

)�f! دون(  

  

  

  

إ�*  �����'� ��i10% أن هWF ا���'� "s'A �ـ

 v�4ط ا�1>- وآ���ا� X� 
!z;ا�ر��ح ا��


 ا����Tص =>?� ���5 �ة.��n;H`ا�ر��ح اI  

 PT5ا� X� ���11ر  
و��X� 8 هj4 ا��	>


 وذ�v �5{ ا���وط ,�����:  

  

)�f! دون(  

  

�zر��ح ا��-h"�� �? ����3ت ا�-���2 آ�� -

�?  �39? ا� �/G��5"  ّ"V  J2G����9Gة 

هWF ا��!�3 و�R ��ا��ة �jG ا���وط 

 Z�9ة وذ�Gا� jG�� اردة�ءات ا���X-6Kوا

�����'� إ�< ا=ر��ح ا���99I ا�-�اء �? iّ�ة 

 $G��B2014.

  

  

  

  

  



����

�

 ���Mح ا����ن ا��;G>* =�?� �7وط !

 
�H`ا �?;�د���ر   100ا�;- ` !�5ق �

  

 PT517ا�:  

�? �!�3 ا���A'� �3< دJa ا=�lmص  �48? ا��A�I  J2Gف إ�< ا��9Gة 

:ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت �� �$3

آ�� K �;�ن ا���ط ا��-35^ ��5م ��ا+�3 ا����6L ا�-R� J��5 ا����? 

�? هWF ا��!-�� �3��N� �'Bح ا����ن  �12? ا�J2G  3ا��ارد ����5د 

'J ا����6Lت ا�-$ "��ي ���aت � ?� �/�� >3l-ما����53.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



����

�

 ���Mح ا����ن ا��;G>* =�?� �7وط !

 
�H`ا �?;�د���ر   100ا�;- ` !�5ق �

  �7ح ا�H,�ب

) PT517ا� (  

  

 ،J�5ا� S� ا�!'�&$ ا�!�ري R���-3� �9'# ح�N3� J'9" K ة��� s'A�

ا���lرة ا���"!� �? ا�-3l$ �? ا���A'� �3< ا��Ja أو ا���A'� �3< ا���آ�ت 

��i أ�S وا��X-6ء �/Fا ا��'�أ،  ."�2ف ��i ��دي ��"!� �?ا����ن ���-'�ره� 

?�ّA" ?� �!"رة ا�����lإ�;���� #�ح ا� J�5ا� S� ا�!'�&$ ا�!�ري R���-ا� :  

  

-  �5G-�2د�� وا���-ا�-3l$ �? د��ن ا����6Lت ا�-$ "�� �52���ت ا

ا��- ^35�u��9ذ  1995أ%��J  17ا��Lرخ %$  ����1995  ��34د �h>;�م ا��9��ن 

��5 "�%� �5[ ا���وط وذ�Z %$ إ#�ر  ا����6Lت ا�-$ "�� �52���ت ا-�2د��

  د�  ������ إ��9ذ ا����6Lت ا��Fآ�رة،

  

-  ?��� J;� �'����� ���6Kا �/-��د���ر �����'�  500ا����ن ا�-$ K "-�5ى 

���-'�ر �ر �����'� إ�< ا����6Lت ا=�aى د�� 100إ�< ا����6Lت ا�'�;�� و

�/-�� R� ���9ر� �Aه��3. ��2ر�] N-� يFا� �/+*l-6ا R'-" ���I-6ا .  

  

أن K "�ا+J ا����6L ا�-R� J��5 ا����?  %$ هWF ا����I و��-�B. ا��Nح

ا����6L "�%^ وأن �;�ن � �� �3< أJB اl-6*+/� أآ�X �? ��6 وأن 

 �'��A��� ي�ا��� p��2-�9&�� ا���6 ������3? ا�����5?ا��.  

  

 S�أ ��i ��6ت ا�-$ "��يLإ�< ا�� �'����� ^�'N-ى ا��3< ��-� ?�'"

���aت ��53�م ��i >3ار ا���آ� ا�-����� �3;/���ء وا��wز وا���آ� ا��#��� 

ا���I-6 "�%�� ا���ط ....w-6K*ل و"�ز�R ا����W و��m $3w';�ت اK"�2ل

ا� $P�9�RN9 ا�5*�ت ا�-!�ر�� �R ا����?، �Z�F �9-�ح >Fف هFا ا���ط �����'� 

إ�< هWF ا����6Lت �-�;��/� �? ا�G-�Kع �? ا�BKاءات ا�!'�&�� �3< �م ا����واة 

�R ا����6Lت ا=�aى �? ��>��، و"N/�� ��از��"/� ��N. د���/� ��i ا��9��3 

  .�? ��>�� أ�aى �*l-6*ص

  



����

�

Oوز إر]�ء ا��	ا�;- ` !; PN�ا� 
]�� إ=�5ء �7�O;� P�5.000 ر���  د

X=>* آPّ ا��G7ص  O,Aا�  

 PT518ا� :  

�? ا��9��ن ��د  J2G��24 ا��اردة �" �i2016ة G��B$ "5ّ�ض �'�رة "

� ا�-;��3$ ���� ا��-35^ ��9��ن ا����� 2015أوت  18ا��Lرخ %$  ����2015  30

."�i2017ة G��B$ "�5'�رة  2015
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�

� P�Oوز إر]�ء ا��	ا�;- ` !; PN�ا� 
]�� إ=�5ء �7�O;5.000 ر���  د

X=>* آPّ ا��G7ص  O,Aا� 

  �7ح ا�H,�ب

) PT518ا�(  

  

 Ja3< ا��� �'B�-ا��� �'��Aا� .�-I" ،J�5ا� S� ا�!�ري R���-3� �9'#

>�. �Bول ��P'� "���2ي "-�اوح ��'S  ا�N'���5?ا�!�3$ ا��lmz� $%�2ص 

 %35د���ر و 5000د���ر إ�<  �I��m1500 ا��Ja �? �����'� إ�<  15%��? 
د���ر و"G5< ا�����I ا=و�< �?  50000�����'� إ�< ا��Ja ا����ي ا�Fي �G�ق 

 ?� J9� ي ���وي أوFا� Ja1500ا�� �'��Aد���ر �? ا�.  

  

ا=�Bاء وأ+�Iب  ���2014 �? ���ن ا������ � 73ا�J2G  أ�G<و

ا�!�ا��ت وا��Eادات ا�����5 دون 6�اه  وا�K ?�F �-!�وز د3a/  ا����ي 

د���ر �? ا���A'� �3< ا��Ja و�? ا�2l  �? ا���رد �/Fا  5.000ا�$%�2 

  .ا��5�ان

  

�'�أ إ��Gء �I��m ا��Ja  2015آ�� آّ�س ���ن ا������ ا�-;��$3 ���� 

G" K $-ي ا��2%$ ا��ق ا������5?  5.000�'Nص ا��lm=ا J'� إ�< آ�����د���ر 

ا���A3� ?�5P�l'� �3< ا��Ja ��2ف ا��)� �? أ+��ف ا���اJ�a ا�-$ 

 $G��B ة�i ?� -�اء�إ Z/� وذ���99I�2016.  

  

ا��3'$ �-��5  إ��Gء �I��m ا��Ja ا�-$ K  ا�-��thهFا، و�)�ا �-�ا���ت 

د���ر �3< ا�-�از��ت ا����5 ���8ا��� ا��و�� وأFaا ��5? ا�K-'�ر  5.000"-!�وز 

-�2دي وا����$، Kى ا�3< ا���-� �����/� ا�'*د ا�-�ا�-$ "�ّ�  ����Iت ا����523�

�-ّ  %$  �3< أن 2017��ا�� �? �iة F/ $G��Bا ا�BEاء إر�Bء ا�J�5 � �9-�ح

 �'��Aو�*ء�� ��. ا� Ja3< ا��� �'��Aول ا��B p&ا�m J��5" �9<K �3<��

�/�3� �9'Nا��.   

  

  

  



����

�

 
!z;ص ا���G7أر��ح �7آ�ت ا� *<= 

 ا�;�, 
 ا���;�],,�� -K ~5G;ا�

 X� ���T;ا� X�25%  *10إ�%  

  

PT519 ا� :  

  

�;�ر �? �!�3 ا���A'� �3< دJa  �51? ا��A�II  J2Gف إ�< ا��9Gة 

  :ا=�lmص ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت �� �$3

  

�����'� إ�< ا=ر��ح ا���99I �? ����3ت ا�-���2 آ�� "   %10و���'� 

���وط �? هWF ا��!�3 و�R ��ا��ة �jG ا �39? ا�  �/G��5"V  J2G����9Gة 

  .ا��Fآ�رة ���9Gةوا��X-6Kءات ا��اردة �

  



��	�

�

 
!z;ص ا���G7أر��ح �7آ�ت ا� *<= 

 ا�;�, 
 ا���;�],,�� -K ~5G;ا�

 X� ���T;ا� X�25%  *10إ�% 
  

  �7ح ا�H,�ب

) PT519ا�(  

  

  

 ،J�5ا� S� ا�!'�&$ ا�!�ري R���-3� �9'# K ص�lm=آ�ت ا�m RAl"

-�2د�� Kا p��2و"!��5ت ا��/��(� jG�� RAl" $-ا�!'�&$ � وا���آ�ت ا�

��A3'� �3< ا���آ�ت >�RAl" r ا=ر��ح ا�-$ "��A3� �/99I'� �3< ا��Ja أو �

 S���A3'� �3< ��-�ى ا���آ�ء آJ %$ >�ود ا�s�9 ا��اS� RB ���-'�ر >9�

"�'�9 ��5�ان ا���A'� ا���-�B'� �3< ا���آ�ء أو ��i أ�/� " .��N��R% . �����آ�

��� %$ ذ�Z ا��-99I" $-  ?� ��"h/�ا��? ا=ر��ح  %25ا=��Aء %�/� ���'� 

 >3� �'��Aأو �? ا� Ja3< ا��� �'��Aا�-�'�9 �? ا� WFح ه�N"ا�-���2، و

 RBود ا����ب ا��ا�< $% Jء أو ا���آ�ء آ�A�=�9 �3< ا<K �'B�-ا���آ�ت ا���

   .%25���'� ا�-$ د%5-/� ا���آ� ���I�/  �-�'�9 �? ا

  

ا=��Aء %$ ا���آ�ت ا��Fآ�رة  أر��ح ا���آ�ء أوهFا، و���-'�ر أّن 

 �'��� �'��A3� RAl" ���2-ا� ?� ��"h-آ�ت  %10وا�����إذا "35^ ا=�� 

%uن ��'� "�'�9 و"�Nح %$ >�ود ا��X3X? ��/� إذا "35^ ا=�� ��lmhص #'���5?، 

-*ءم �R �'�أ ا�-�'�9 "�����'� إ�< ا=ر��ح ا��-h"�� �? ا�-K ���2  %25�ــ 

�+�lا� ���Iا��/�&�� %$ ا� �'��Aق ا��G" ره��'-��� .  

  

3-��$ ا��ا�$ إ�< �*ء�� ا�-�'�9ت ، و��ا+�3 �و�3< هFا ا=�6س

ا�-��د ��'� 2a  �? ا���رد �r�<  >3 "  ا���-�R� �'B ��'� ا���A'� ا��/�&��

���رد ا���-�B'� �? ا���اJ�a ا��-h"�� �? ا�-J9" ���2 �? ��'� ا�2l  �? ا

��3Iق ا��������99 Iا�� J�aا�-��د و ا���ا  " �'�� �'��P ���د  �����'� إ�< ر

ر   �����'� إ�<  �0,2%��P �?  %0.1�ـــ ا��-h"$ �? ا�-���2ا����5*ت 

ا�-�Gl[ %$ ��'� ا�-�'�9 ا���-�jG� $% �'B اE#�ر ، �9-�ح ا��3I$ ا����5*ت



����

�

إ�<  %25ا=�lmص و�� �m�//� ا��-h"�� �? ا�-�m ?� ���2آ�ت �3< أر��ح 

10%.  

  

6�ف "s9% ^'N �3< ا=ر��ح ا��-h"�� �? ا�-R�10%  ���2 ا�35  أن ��'� 

وا=ر��ح ا��X-6K&�� ا�-$ "�- RG��jG ا�K-��زات ا���22l �3-���2 آ�� "  

>�r "'9< آJ ا=ر��ح   �/N'P���R���- ا�!'�&$ ا�!�ري �S ا�J�5 دون 6�اه�

 �'��� �'��A3� �5P�a ى�a=25ا%.  

:و�'ّ�? ا�!�ول ا�-��$ ا��nّ ا���I$ وا��n ا��9-�ح

  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-

 PT5ر 51ا���� :  

I.  ا���آ�ت وا�-!��5ت ا����ر .��N"

 J2G��� �/ء  4إ����X-6�� �3!ا�� WFه ?�

 �9'�" R%�� ن�ا���2د�^ ا���-�آ� ���3

��5�ان ا���A'� �3< دJa ا=�lmص 

ا�N'���5? أو ا���A'� �3< ا���آ�ت 

ا���-�B'� �3< ��اJ�a ا���آ�ء أو 

  . ا=��Aء

  

II. �'��� �9'�-ا� WFه n3l-�"25و %

  .�99I ��5�ان ا���� ا������9? ا=ر��ح ا��

  

  

  

  

  

  

III. jG� $% �/5%�9 ود'�-��� p��2-ا�  -�

�? ا��9Gة  2ا��Bل ا���2�ص ��3/� ����5د 

I  J2Gا��!�3 �60? ا� WFه ?�.  

 PT5ر 51ا���� :  

 )�f! دون(  

  

  

  

  

  

  

  

II. �'��� �9'�-ا� WFه n3l-�"25و %

 �? ا=ر��ح ا���99I ��5�ان ا���� ا�����9

 

 إ�* ا�ر��ح ا��[  
  %10و���,,�����

  �?5��O! ��� آ�� !�T;ت ا��<�= X�

�X هj4 ا��	>
  X�39 ا�5���V  PT5 �ة 

اn;H2��ءات و�� ��ا=�ة �5{ ا���وط و

  .ا��4آ�رة ��5 �ةا��اردة �

  

)�f! دون(  

  



����

�


 ا�;
 �>�Ha��ت ا�]�,O��;ا� 
- ` !�دع إ�9Nع ا�����ت ا��ا.�
 ا�;���

� �X ا���رد TN *ا��]�د إ� -K h��T! 
  %15![�ري ���,

  

  

 PT520ا�:  

  

�? �!�3 ا���A'� �3< دJa ا=�lmص  52ا��A"II  ?� J2Gف إ�< ا��9Gة 

  :%$ �� �3$ �2/� 4%�9ة  ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت

  

�RAl  ��i، ا�J2GهFا �?  IIا��9Gة �?  R�3 ��ا��ة أ>;�م ا��9Gة ) 4

ا�K ?�F ��د��ن ا�-p��2 %$ ا�����9? وا���-��9? ���'*د ا�-����� 

 #��^ �? ���A3'� �? هWF ا��!�3 56ا���2�ص � S�3���J2G  ا��B�د

�;�ن  / � ا��ا�5Bا��lم  ا��'��15 %  ?�q���2a �'  �? ا���رد 

�? آJ ا��Aا&. وا�����5  وا=داءات ا���-�B'� �3< ا����xت ��Iرا 

   .�-��j ا��ا&��

  

��i S�رة أ�ا %$ + ���=�� �����5?"����5-/  � P� �9'# ��&�'!ا� R���-3�

J�5ا� S� ح، ا�!�ري�N�  ر�آFرد ا���2  �? ا��lا&. وا�����5  �? ا��Aا�

�*�B�-6ع #'�9 �;�ن ��* أو  ���'*د ا�-�����  ���#/ ا���-�B'� �3< وا=داءات

J�5ا� S� ا�!�ري R���-3�.  

  

  

  

  

  

  

  

  



��
�

�


 ا�;
 �>�Ha��ت ا�]�,O��;ا� 
- ` !�دع إ�9Nع ا�����ت ا��ا.�
 ا�;���

� �X ا���رد TN *ا��]�د إ� -K h��T! 
  %15![�ري ���,

  �7ح ا�H,�ب

) PT520ا�(  

  

  

 j��-� ��&ة داh��� إ#�ر $% s��" $-ا�����9 ا� ��i ��6تLا�� RAl" �9'#

��ت "�Gدي �G"KزدواجKن ا��5م  ا�و��93� $'��A�9 ا���N� �'6�I� Z�� .Bا��

�R���-3 ا��6�I'$ و�;J ا��اB'�ت ا�!'�&�� ا���2�ص � �/�3���R���- ا�!'�&$ 

 R%ء ا����ط ود�� J'ا�!�ري �S ا�J�5 وا��-��3X %$ إ��اع "p��2 %$ ا��B�د 

j��-� �/�3� �'B�-ا&. ا����Aا=داءات وا� .  

  

�� �-��j ا�-����6L�3� �5ت ��i ا�����9 ا�-$ K هFا و"G5< ا����xت ا��ا&

 j��-� �/#��� ق ��ة�G"6 I� Z�� ?� �/m6'$ أ�Iا�� R���-3� �9��N� �'6�

���6L�3ت و�? إ��اع ا�- p��2�����A'� �3< ا��Ja أو �����A'� �3< ا���آ�ت 

�'��� .�-I� ري�I" رد�2  �? ا��a ^��# ?� �'��A3� RAl" r�<:  

  

'��q ا���%��� ��9�J أ�wmل ا�'��ء؛�����'� �%�3 5-

  �����'� �q��'�3 ا���%��� ��9�J ����3ت ا�-�آ�.؛% 10-

  .�����'� �q��'�3 ا���%��� ��9�J ا����lت ا=�aى% 15-

  

 p�3/� �? #��^ ا�-�2ر�� �'B�-�� ى�a=ا=داءات وا�����5  ا Jو"'9< آ

J�5ا� S� ا�!'�&$ ا�!�ري R���-3� �9'# ��&�'!ا�.  

  

و�'x���3� >9ت ا��ا&�� ا��Fآ�رة >^ اa-��ر د%R ا���A'� �? #��^ هFا 

. "p��2 �3< أ�6س ا=ر��ح ا��2%�� ا�-$ "�Gزه� ا��6�I'� ا�����آ� %$ ا��wض

و"-ّ  ���ر�6 ا���lر �? #��^ �3N. ��دع %$ ا��wض ��;-. ��ا'� ا=داءات 

  .ا��n-l ��� إ��اع ا�- p��2����B�د

  

-�� >3� ?�'" S�أ ��i ��&ت ا��اx5[ ا�����أن  ^�'N-ى ا���5 �ا�-�

 ��'�B=��6ت اL�3� ل�X-�Eا ?� R�-�"� ت�'Bا�3 J�5/� ا��ا�!'�&�� ا�!�ري  $% ���

ذ�Z إ��اع ا�-p��2 %$ وB�ده� �2 ا�-/ّ�ب �? د%R ا=داءات وا�����5  



����

�

ا���-� �/�3� �'B�-��j وه� �� ا�!� ��S +5��� إ��Gء ا����6Lت ا���-�9ة 

-� >3� S9�'N" .B�-رد ا����2  �? ا��lا�!'�&�� %$ ��دة ا� �/"�'Bا�� j��

��'�B=��6ت اL�3� �5��-ا� �����ت ا�-xة ا�����&�G� �/� ا������ q��'ا�� .  

 ،Z�F� /�ف�و�'B�-ا��� �'��Aص ا�*l-6إ>;�م ا q��'ع ا���Aa9-�ح إ� ،

ا��ا�5B إ�< ��i ا�����9? ا�N��� ?�F�ن %$ إ#�ر ���hة دا&�� ���'*د ا�-����� 

 ?�Fدوا��B�ا� $% p��2-ن ا��د��� K  ^��# ?� �'��A3� رد�2  �? ا��a

   ���'��  /�3�-��j �? آJ ا��Aا&. وا�����5  وا=داءات ا���-��I" �'Bري 

15 %   �/w3'� م�3< أ�6س�lا�.  

  

�R���-3 ا�!�ري ���5P-/  ا�!'�&�� #'�9  ��=�� �����5?"���� ا %$ +�رة و

J�5ا� S� ، /�;��  ر �? #�ح�آFرد ا���2  �? ا��lا&. وا�����5  �? ا��Aا�

 ا�B�-6ع آ�� ��;�/  ���#/  ���'*د ا�-����� ��5�ان  �/�3ا���-�B'�  وا=داءات

J!ّا=داء ا��� ]&�% J�5/� ا��اءات ا�!�ري �BE�9 ���3وط وا'#.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



����

�

X ا0G;Hص ا�داء ا���;�]8 =>* ��ز=- ا��>� وا���;	�ت�]!

PT521 ا�:  

  

ا���A'� �3< دJa ا=�lmص ا�N'���5? وا���A'� �!�3  إ�<��Aف  )1

 J2% 3$ %$ �6د�6 3�51< ا���آ�ت� ��  S2�:  

  

 J2G�6د�6  51ا�:  

�Nع ا����6Lت �-��6L� >3� ?�5ت اE�-�ج ا����2$ و�3<  $% �Nmا���

ا��-��3a? %$ "�ز�R ا���G�  R3&�ة�3< �����"/�  %2���'�  �35�م"��y]  ا�-!�رة

=ر��ح +����� أو "!�ر�� ��5�ان ���ط  و��i ا���99I?وا����lت وا���-!�ت 

�ad  ت���ا�'� WF/� $3�!ا� q3'20.000 �� �  �-!�وز ا�� ���ن �و. د���ر �6�ا ;Fه

 .ا��Fآ�ر�? ا��-��3a?�����'� إ�< �3< ا��Ja �? ا���A'�  ا�Iّ�را��35�م 

ا��Fآ�ر �3< ا��'q3 ا�� ?�A����G"�رة ���-'�ر آJ  ا��35�مI-�. �و

   .ا=داءات

 p��2-م�-  ا��35���� SG�y�" S�%  " يFا�$ ��3/� ا��ل ا��/� ا��*a S5%ود 

 $% Zردوذ��2  �? ا��l'� إ�< ا������دة �Iل ا���Bو�����5  .ا� �'و"-  ��ا

  2l'� إ�< ا������/� �ل �اءات ا���5�B~� �9%و S� �935-ت وا��8ا��ت ا���G��lا��

 .�? ا���رد
  

ا��اردة ����9Gة ا=و�< �? " أو �/�� ��i "!�ر��"�Aف ��5 �'�رة " )2

 J2G�3 �?  56ا�!� Ja3< د� �'��A3< ا�� �'��A��5? وا��'Nص ا��lm=ا

 ا��-��3a? %$ "�ز�R ا��R3 وا���-!�ت وا����lت����X-6ء "�'�رة  ا���آ�ت

 J2G���  /�3� ص�ا��!�3 51ا���2 WF�6د�6 �? ه."  

  

�?  �I? ا��9Gة " أ"ا��9Gة ا�����G ا=و�< �? ا��9Gة ا�����G إ�< �Aف �) 3

 J2G3< �!�3 �?  52ا�� �'��A��5? وا��'Nص ا��lm=ا Ja3< د� �'��Aا�

  :�� �3$ ا���آ�ت 

  



����

�

 �'�� ^'N"ا��!��� %$ إ�6اء  %15و J��9� ���%ت ا���x%�;3< ا��� Z�Fآ

��wة ا��&�G� ت���lا�.  

  

 �5��3د ا��اردة �" واK��9+�ت ا�-!�ر�� أو ��iه�" "�Aف ��5 �'�رة  )4  

 J2G3< �!�3 �?  �14? ا�� �'��A3< ا�� �'��A��5? وا��'Nص ا��lm=ا Jaد

  :ا���آ�ت ا�5'�رة ا�-����

  

ا���2�ص � �/�3����9Gة ا�����G ا=و�< �? ا��9Gة ��9�J ا��!��� وا��;�%xت 

  �? هWF ا��!�3 �52? ا��I  J2G? ا��9Gة " أ"

ا���A'� �3< دJa �? �!�3  �55? ا��A�III  J2Gف إ�< ا��9Gة  )5  

 ?��5�'Nص ا��lm=3< ا���آ�تا� �'��A3$ وا�� ��:  

  

  jG� .�<و Z�F�9ة آGا� WF/� S�3� ص�ا���2 p��2-ا� .Bوا ^'N�

 S�3� ص�م ا���2�ا��35 [�y�" .Bا��5 �P�l��6ت ا�Lا���وط �3< ا��

 J2G���51 �3!ا�� WF�6د�6 �? ه.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



����

�

X ا0G;Hص ا�داء ا���;�]8 =>* ��ز=- ا��>� وا���;	�ت�]!

  

  ا�H,�ب�7ح 

) PT521ا�(  

  

      R���-3� �9'# $&�'!ز�$ ا���5 إ�< �Bت ا��اx%�;5-'� ا��" ،J�5ا� S� ا�!�ري

 R3ا&��(ا���-!�ت وا��Fwوا��;ّ�*ت ا� J��!-اد ا��9-�2 دوره  �3< ...) �� ?�Fا�

���Kت و" RAl���2l3� $��-  �?  ا���w"�و�� و"�ز�R ا���-!�ت ���Iب 

و�5-'� ا��Ja ا��9I^ �? "�ز�R ا���-!�ت . �? �'w3/� ا��lم %15ا���رد ���'� 

�/&��-ر  ���5*ت �;�ن �2a JI  �? ا���رد  ��Eدة ��5/� وا��R3 %$ +�رة ا

ا���ام ا��ا�09ت ا��I�0�� ا������E و%$ ا�-�� ?�-��I�B. ا����ط  . 1,5% ���'�

��ط ���ري *�� &�$� إ%<* M���% �-/�0ر أّن ا�	$7 *���	ا���9د !& N%�)اع ا��#.  

  

 �y�I3� رة�2�ر �ّN" �هFا، و"'�? �3< ��-�ى ا�-N'�^ أن هFا ا��N9ع 

ر��ت ���m  �G3-l�) ،�'3# ،?�Gyا&pا��-��3a? �?  و���J ���� ا=+��ف �?

J�5ت، ��#�3? �? ا���� (... ��%�y ا ا����طFن ه�;� �� �'��iو  /� ?;�� K r�I�

أن ا>-�ام واB. إ��اع  �3<�*وة  ا���-�B'� ��3/  ا>-�ام ا��اB'�ت ا�!'�&��

#'��5 ���ط �5[ ا���ّز��? ��i >3ار K �-*ءم �R ا�-p��2 %$ ا��B�د 

 ?�Gy�ا��.  

  

اl-6*ص ا=داء �3< ا=�lmص  ��Pن، و�/�ف �Z�F و�;J هWF ا�K-'�رات

���6Lت اK�-�ج  �3< �'��5ت %2���'�  �35�م"��y]  ا�����5?، �9-�ح

�Nع ا�-!�رةوا����6Lت ا�$���2  $% �Nmو��-!�ت  ا��� R36 ?� ت���aإ�< و

 ?�99Iا�� ��i ?ّز���ا���ad ان ���ط��5�ح ا������2 وا�-!�ر�� ���2] ا=ر� 

و�;�ن  .د���ر �6��� 20.000 وذ�Z �� �  �-!�وز ا��'q3 ا�!�WF/� $3 ا�'����ت 

 �����'� إ�< ا���ز��? ا��Fآ�ر�?�3< ا��Ja �? ا���A'�  ا�Iّ�رهFا ا��35�م 

  .و�? إ��اع ا�-p��2 %$ ا��B�د

  



����

�

د���ر  20.000و�����'� إ�< ا���ز��? ا��F? "-!�وز ا-��ءا"/  ���-��$، 

  -� K ����6 [�y�"م�5ّ�? �3<  ا��35-� r�< ،ر�آF=�� ا����ا�����5?  WFه $%

��� %�/� إ��اع  '�&�� وا��6�I'�� ا�!�ري �/� ا�J�5ا����I ا>-�ام آJّ ا��اB'�ت ا�!

  .ا�-p��2 %$ ا��B�د

  

 ��3��Gا� J��9� تx%�;� ^9I" ��6تL5[ ا���أن  Z�Fى "'�? آ�aأ ��<�� ?�

وا��!���  %$ إ�!�ز ���aت ��G&�ة ا���i ،��w أن ���ان "N'�^ ا�2l  �? ا���رد 

�/3��� K . ص*l-6ق ا�# ?��I" و%$ إ#�ر Z�F� ع�Aaا=داء، �9-�ح إ

 .%15ا��;�%xت ا��Fآ�رة �2l3  �? ا���رد ���'� 

�? ���+�  /��/�ف "�;��%$ إ#�ر "���� أ���ل اEدارة، وآZ�F، و

  :�9-�ح ا6K-�29ءات

  

  ."p��2 ا��  ?�P�BL��/���x%�;���  p��2-ت ا��Fآ�رة�ا������? إ�8ام  -

  

�Nعإ�8ام ���6Lت اE�-�ج ا����2$ وا����6Lت - $% �Nmا�-!�رة  ا���

�R ���ن ا�/���  ا��Fآ�ر أ�* W��� p��2-�S %2����35�م ���'�  �ا�����

 /�3� [y�ص ا���lmz� �3��;ا�.  

  

  :و�3< هFا ا=�6س �'ّ�? ا�!�ول ا�-��$ ا��nّ ا���I$ وا��n ا��9-�ح  

  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-

 PT552ا�:   

I. Ja3< ا��� �'��Aن ا��;" �'��Aوا�

�3< ا���آ�ت �2a JI  �? ا���رد >�. 

:ا���. ا�-����

  

��5�ان ا="�5ب وا��5�Kت وأB�ر % 15. أ

 ��i �N��=ت اx%�;� Z�F�6#� وا=آ��� وآ�ا�

 J'ا�-!�ر�� �/�� آ��f "���-/� وا���%��� �? 

ا��و�� وا�!����ت ا����3I وا=�lmص 

 ?�5P�l��5? ا��'Nص ا��lm=? وا���ا���5

 PT552ا� :  

  

)�f! دون(  

  

  

  

��5�ان ا="�5ب وا��5�Kت وأB�ر % 15. أ

 ��i �N��=ت اx%�;� Z�F�6#� وا=آ��� وآ�ا�

 J'ا�-!�ر�� �/�� آ��f "���-/� وا���%��� �? 

ا��و�� وا�!����ت ا����3I وا=�lmص 

 ?�5P�l��5? ا��'Nص ا��lm=? وا���ا���5



����

�

  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-

 $9�9Iا��)�م ا� .�< Ja3< ا��� �'��A3�

�? ا�II  J2G وا=�lmص ا����ر إ��/  ����9Gة

  �? هWF ا��!�3 22

  
.............  

  

 $9�9Iا��)�م ا� .�< Ja3< ا��� �'��A3�

�9G���  /ص ا����ر إ���lm=ة واII  J2Gا� ?�


  .�? هWF ا��!�3 22,�� @,A!15و%  v�4آ



 � ��P ا��	�==�K�ت ا���Kا���� *<=  -K

��5.�ة اإH�اء ا�G���ت �f�.   

)�f! دون(  

  

 PT514ا� :  

............  

ا��5�Kت وأB�ر ا���6#� واK��9+�ت . 3

ا�-!�ر�� أو ��iه� وا�-��Bhات ا���2�ص 

�? هWF  �53;�ر �? ا� �/�3�II  J2G����9Gة 

ا��!�3  وا="�5ب ا�-$ "-3�I/� ا����6L وا�-$ 

 ?� �X��X�9ة ا�Gوط ا��m .�< �/� �2ح" K

 J2Gا��!�3 55ا� WFه ?�.     

  

  

  

  

...............  

 PT514ا� :  

............  

ا��5�Kت وأB�ر ا���6#� واK��9+�ت . 3

� ��P ا��	�=
 وا�����Kت ا�-!�ر�� أو ��iه� 

 X� *ا�و� 
ا����Tص =>?� ���5 �ة ا��5=

 
�X ا�X�I  PT5 ا�5 �ة " أ"ا�5 �ة ا��5=

52 
وا�-��Bhات ا���2�ص  �X هj4 ا��	>

�? هWF  �53;�ر �? ا� �/�3�II  J2G����9Gة 

ا��!�3  وا="�5ب ا�-$ "-3�I/� ا����6L وا�-$ 

 ?� �X��X�9ة ا�Gوط ا��m .�< �/� �2ح" K

   .�? هWF ا��!J2G55 �3 ا�

    

)�f! دون(  
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�

 
K�9ا�� 
�@ ا�داء =>* ا� ,A! ان�� �H�!

  

 PT522ا� :  

  

ا��I3^ ��!�3 ا=داء " أ"�? ا�!�ول  �8? ا��5د " أو ���I�FI""�/ف �'�رة )1

�%�A3< ا����9 ا��� .

ا��I3^ ��!�3 ا=داء �3< ا����9 " ب"�? ا�!�ول  �A�IIIف إ�< ا��9Gة )2

 : ا���A%� ا=��اد ا�-����

24-   ��Nا��J�5ا� S� ا�!�ري R���-3� �9%ا����>�� ا���"'� و.  

  ."�ر�� ا�!3�د ا��lم -25

  .ا���3�5ت ذات ا��w'2 ا�����l ا�-$ "9�م �/� ا�!���5ت -26

ا�'���3 و"I��3/� وإ"*%/� ا���!ـ8ة ����3ت ر%R ا�AG*ت و'��/� ����2'�ت  -27

��3Iب ا�!����ت ا����I�.

  

���6Lت ا�-�35  اE�-�ا&$ وا��X��ي وا���5$ وا�-�9$ وا��/�$ وا���اآ8  -28

ا��l-�2ّ %$ ا�-;��? %$ �!�ل ��6� ا��5��ت و��ارس "�35  ��6� ا��5��ت 

�اة �? 'J ور��ض ا=#�Gل وآ���a Z�Fت ا�-;��? %$ ��دة ا�E*��� ا���

J�5/� ا��ا�-�ا"�. ا�!�ري  .�< �/� nّـa�2 وا���-l��6ت ا��Lا�� .

  

���aت ا����N  ا����اة ��G&�ة ا�3N'� وا�-*��F وا��-;ّ���? ���اآ8 ا�-;��?  -29

  .ا��/�$ ا=$6�6

  

"�ر�� و+�R و��R ا�;�Fi ا��K� �5ت ا��;�". و���m�p&�G+ ?� S/ أو �?  -30

.��آ��� "��j إz� ��9��%�'�ء��G&] ��5ة 

  

"�ر�� و+�R و��R ا������ت وا�;�ار�j ا��N��� ا����>�� ا���5ة �8�3ل  -31

f أوا�-�J9 ا��و�$Lر�� ا���ت ا�-���'Nر�� ا��!���� و��/mEا���935ت ا Z�Fوآ.

  

�r ا=�'�ء ا���6L�3� ��GI2ت ا���GI2 �? #�ف وآ�Kت ا=�'�ء -32

  



����

�

���  ا����5*ت ا�-$ -33u� �+�lب ا��8ل وا��I+أ R� ر�G6=ت اK/� وآ��م �9"

.��i ا�����9? ���'*د ا�-�����
  

.+�R و���l6 R��ت ا���ء ا������ -34

  

� ا������ ذات ا6E-��5ل ا���$�8 -35�Nت ا�-�9ط ا�Kd ر���".

ا���اد ا=و��� وا���اد �2] ا���5�2 ا��I��2 �����2 ا�-!/�8ات  -36

�ت ا��-!�دة وا�-!/�8ات ا���-�3�5 �Nو%$ ���ان ا� ��Nا� $%  ;I-3� �3�5-ا���

�ت ا��-!�دة�Nو%$ ���ان ا� ��Nا� $%  ;I-3�.  

  

�&�� هWF ا���اد وا�-!/�8ات و�mوط ا�G-�Eع �/WF ا=>;�م ��A-9< أ�� s'A"و 

$��;<.

  

37- Z�Fي وآ�$ ا�!��ا��5 J9�3� ات�&�Nا� R��و R�+ر�� و�8ة  "/B=ا R��B

  .ا���5ة �~د��ج �/�"S ا��N&�ات

  .J9�3 ا��و�$ ا�'�Iي أو ا�!ّ�ي�5ّ�ة �آ�اء ا��G? وا��N&�ات ا� -38

  

  . �5ّ�ات ا�-!/�8 وRN ا���wر ا�*ز�� ����ط ا��J9 ا����Iي -39

 >A-9�� ا=>;�م WF/� ع�G-�Eوط ا�mر و��wا� RN�&�� هWF ا��5ّ�ات و s'A"و

.>;��$ أ��

  

40- ��h� �/-�&� s'A" $-وا� ��Pا��5ّ�ات ا���� R��ر�� وإ�-�ج و�" $��;<.  

  

41-  j�� $-ر�� ا��ا���5ات وا�-!/�8ات ا���-�3�5 %$ ا�����2ت ا�-����39 ��� ا�-

��3I� ع��2� J�X� �/�.

  

.ا���5ات وا�-!/�8ات ا���2��� ���3I وا���-�3�5 %$ ا�����2ت ا�-����39 -42

  

�&�� هWF ا��5ّ�ات وا�-!/�8ات  s'A"وو >A-9�� ا=>;�م WF/� ع�G-�Eوط ا�m

.>;��$ أ��

  



����

�

43-  [�(�-� �I��2��3 ا�I� ع��2� J�X� �/� j�� $-ا���5ات وا�-!/�8ات ا�

�ت وا���I%)� �3< ا��s�I ا���ردة �Nت و"5'�� ا�*AGو���5!� ا� R�Bا���ن و

.ت ا��5���� ا�'���3 أو ���I�/�ا����6L �? #�ف ا�!����ت ا����3I أو

  

ت ا���2��� ���3I ا��I��2 �-�)�] ا��ـ�ن وR�B اا���5ات وا�-!/�8 -44

 J'�ت وا���I%)� �3< ا��s�I وا��9-��ة �? �Nت و"5'�� ا�*AGو���5!� ا�

  .ا�!����ت ا����3I أو ا����6Lت ا��5���� ا�'���3

  

  >A-9�� ا=>;�م WF/� ع�G-�Eوط ا�mا���5ات وا�-!/�8ات و WFه ��&� s'A"و

.>;��$ أ��

 

  .���aت اEر�6ل اEذا�$ وا�-8G3ي ا����اة �? 'J ا��';�ت ا��5���� -45

  

  : PT5� 23ا

  

: ا��I3^ ��!�3 ا=داء �3< ا����9 ا���A%� ا=��اد ا�-���� " أ"w3< �? ا�!�ول ") 1

 27و 25و 22و 21و �20? ا��5د " ج"و" ب"وا��9G"�?  10و 9و 8و 6و 3

 ?�"�9G48و 47و 46و �44;�ر و 30و �28? ا��5د " ذ "و" ز"وا� .  

  

 �? هFا ا�J2G 1وا��9Gة �? هFا ا��9��ن  �22? ا�N"1  J2G'��9 =>;�م ا��9Gة ) 2

���B " أ"���!�ول ا��I3^ ��!�3 ا=داء �3< ا����9 ا���A%� " أ"ا�!�ول �5�ض 

 ^I3ا�� ^I3���� ارد�ا� �%�A!�3 ا=داء �3< ا����9 ا����ن ��1د �ا ا��9�F/�.  

  

�?  �II? ا��9Gة  11ا��اردة ����5د " وا=دو�� وا���اد ا�FI""�����2ف �'�رة  )3

�%�Aا=ّول �? �!�3 ا=داء �3< ا����9 ا�� J2Gا�.  

  

ا��I3^ ��!�3 ا=داء " ب"�? ا�!�ول  �III? ا��9Gة  Ja�"28 أ>;�م ا��5د  )4

  . 3�2016< ا����9 ا���A%� >�8 ا�-�F�G إ�-�اء �? "�ر�� iّ�ة 6'-�'� 

  

 PT524ا� :  

1( J2Gا� ?� ����X�9ة ا�Gف ا�FI"15  ن ��د�رخ  1993 ���� �41? ا��9�Lا��

 $%19  J��%1993أ ��/N-3� $�#�ان ا�������ا��-35^ .  



��
�

�

2( J2Gا� ?� ����X�9ة ا�Gف ا�FI"15  ن ��د�رخ  ����1988  �91? ا��9�Lا��

  .ا��- ^35�u>�اث وآ��� و#��� �����I ا��s�I 1988أوت  $%2 

 ����2005  �106? ا��9��ن ��د  FI"16ف ا��9Gة ا��X��� �? ا�J2G ��د )3

.2006ا��-35^ ��9��ن ا������ ����  2005د���'�  19ا��Lرخ %$ 

  

4( J2Gا� ?� ����X�9ة ا�Gف ا�FI"22  ن ��د�رخ  ����1990  �62? ا��9�Lا��

 $%24  ��3��B1990 ��Nا� $%  ;I-��� ^35-ا��.  

  

  

  

  



����

�

 
K�9ا�� 
�@ ا�داء =>* ا� ,A! ان�� �H�!

  

  �7ح ا�H,�ب

  

  ) 24إ�*  X�22  ا��T5ل(

  

  

  

��-�B. ا=داء �3< ا����9 ا���A%� �3< ا6-/*ك ا���اد وا����lت وه�   

 Z�5 ذ�� S5B�-�"ر و�آFداء ا��z� �5P�l��6 ا�Lا�� S5%�� م�9" r�< ���I� أداء

  .�-S3�ّI ا���-/Z3 ا��/�&$ ���3-� أو ����l3و��� ا�'����d ^��# ?� R ا��Nح 

  

 RAl" Kا وFاد ه�دو�� وا��z� J�2G-!��3 وا����ت ���ر ا�'��آFداء ا��z�

  .ا������2

  

    n�� ى�aأ �/B ?و�  J�5ا� S� ا�!'�&$ ا�!�ري R���-ا�Eء �? �3< ا�G�

  :وذ�Z  ا=داء �3< ا����9 ا���A%� �����'� �'5[ ا���-!�ت وا����lت 

  

  أو�A%�، ا��I3^ ��!�3 ا=داء �3< ا����9 ا��" أ"%$ إ#�ر ا�!�ول  -

  

  %$ إ#�ر �ا��? �aّ+� �����'� �'5[ ا����6Lت ا��5���� ��5�ان ا-��ءا"/� ، -

  

    ��&�'B .63^ رواa ءات�G�Eا WFو�? 36'��ت ه� Zح وذ��N�3�36 ا� RN9

-�2د��? Kى ا��-�3��5? ا�ج أو �3< ��-��56 ا���- $% R�%�-ا� S�hm ?� يFا�

 ���Iا� WFه $% S�ر أ�'-��� ���lا� �G3;-ن ���2ا �? ���+� ا��;� �tّL� �� �وه

، %$ إ#�ر إ+*ح ا���)��� ا�!'�&���Z�F و. �3< ا��9رة ا�-��%��� ���6L�3ت

ا��I3^ ��!�3 ا=داء �3< " أ " �9-�ح ا�Iّ� �? �5[ ا�G�Eءات ا��اردة ���!�ول 

ا����9 ا���A%� وا�G�Eءات ا��Aّ��� ��2�ص �aّ+� وآZ�F إ�Aaع ا�'����ت 

  . ���!��3 و���-z� J�2Gدو�� وا���اد ا������2

  

هFا و�9-�ح إ�Aaع هWF ا���3�5ت ���3'� ا��z� �AGّlداء �3< ا����9   

 ّ̂ -�2د��? %$ هWF ا����N9ت �? ���ر�6 >K��6ّ;? ا��-�3��5? ا ��ّ� �%�Aا��

#�ح ا=داء �3< ��-�ى �mاءا"/  و���-��$ ���ه  %$ ا�Iّ� �? آ�G3 ���#/  و%$ 



����

�

ا����lت �3< ��-�ى �jG ا��f ��م ا�-��th �3< أ�56ر هWF ا���اد أو 

  . ا6K-/*ك

  

  : و6�ف ���J ا�BEاء �aّ+� ا���3�5ت ا��-�935 �ـ  

  

�ت ا��-!ّ�دة،-�Nوإ�-�ج ا� ��Nا� $%  ;ّI-وا�  s�Iا�'�{� و>���� ا��  

  ا�-�35  وا�-;��?، -

- ���u� �+�lب ا��8ل وا��I+أ R� ر�G6=ت اK/� وآ��م �ا����5*ت ا�-$ "9

.ا�-�������i ا�����9? ���'*د 

- ?Gي وآ�اء ا���$ ا�!��ا��5 J9�3� ات�&�Nا� R��و R�+ر�� و�"

  .وا��N&�ات ا��5ّ�ة ا��J9 ا��و�$ ا�'�Iي أو ا�!ّ�ي

ا�����2ت ا�-�i >3� ����39ار ا���5ات وا�-!/�8ات ا���-�3�5 %$ -

.ا�����2ت ا�-����39

  

�I�9ت إ�t ا�-�" أ"و�3< هFا ا=�6س %uن ا�G�Eءات ا��Aّ��� ���!�ول 

��اد وا���-!�ت ا�Fwا&�� و��a*ت ا��N9ع ا�G*>$ ا�ا��J���6 �<�-9 أ�6�6 

وا����lت ا������، و�9-�ح "�R�6 �!�ل ا�G�Eء �? ا=داء ا��Fآ�ر ا�����ح 

 S�أ r�< ?�وR���-3� �9% ا�!'�&$ ا�!�ري ��I3� S%*ت ا��J9�� n2l ا��5�

 �%�Aا=داء �3< ا����9 ا�� ?� >G5" J�5'�� ا����اردة �ت ا�*%�I87 -02ا�  ?�

-���9�03 ا��اردة ���'��  9أو  �G��5"8 ا�����5  ا����ا��� وا��5��ت ا����رة ذات 

�2ا ��J9 ا��5��? ا��9-��ة �? 'J ا�!���5ت  87 �22lوا�� �G��5-ا� jG� ?�

 p��2ا�� J' ?�  /� naص ا����lm=��6ت واLوا�� ?�ا�� ���-5����5�

 �2-lا�������-BKون اLزارة ا����.  

  

��i أن ا-��ءات ا��و�� �/WF ا��I%*ت ��G&�ة ا�!���5ت وا����6Lت 

�%�Aداء �3< ا����9 ا��z� �5P�a >9'" ?ر��آFص ا���lm=/�ف �����ة . وا�و

���ط ا�!���5ت وا����6Lت ا��5-��� ����5��? و�)�ا �5A] ��ارده� �9-�ح 

=داء �3< ا����9 ا���A%� %$ +�رة ا-��&/� �? إ��Gء ا��I%*ت ا��Fآ�رة �? ا

'J ا��و�� ��G&�ة ا�!���5ت وا����6Lت وا=�lmص ا��Fآ�ر�?.  

  

  

  



����

�

���ن ا������    ّ"20��A-9< أ>;�م ا�J2G  ،هFا و�? ��>�� أ�aى ?�

ا�-�Gl[ %$ ��'� ا=داء �3< ا����9 ا���A%� ا��N'�9 �3<  2015ا�-;��$3 ���� 

وذ�Z �/�ف ا�-�Gl[ �? آ�G3 إ�6اء  % 6 ��'� إ�< % �12? ا��N9ع ا����>$ 

و"��J هR�!�".  WF ا����ح �3< ز��رة �*د��ا����lت ا��-�935 ������>� و���-��$ 

 5Nوا�� s���-اء وا���Eت ا���a �'ا���.  

  

و�/�ف �*ء�� ��'� ا=داء �3< ا����9 ا���A%� ا�����a >3� �9'ّNت 

 J'ا����اة �? 'J ا����N  ا����>��  ا��8ل و���aت ا��5N ا��5N  ا����اة �? 

 %  6 إ�< ا�-�Gl[�9-�ح  ���-'�ر أّ�/� ���aت ���اة ��jG ا�����I �? ا��I%�ء،
$%  >3� �9'Nا�� �%�Aا=داء �3< ا����9 ا�� �'��  ��Nو%�9  ا���ّ"'� �ا����>�ا��

J�5ا� S� ا�!�ري R���-3�.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



����

�

 ���]! XOV�Gر ا��	ءات ا�;���2; 
,����� 
K�9ا�� 
���=�ة ا�داء =>* ا� 

XOV�Gا� �q ى�� 
K�9ا�� 
���داء =>* ا� 

  : PT5 25ا�

�;ّ�ر �? �!�3  44ا����ر إ��/  ���J2G ا=�lmص ""5�ض �'�رة 

ا��اردة " ا���A'� �3< دJa ا=�lmص ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت

�5'�رة  =داء �3< ا����9 ا���A%��? �!�3 ا �6? ا�I  J2Gا��9Gة �?  9����9Gة 

"�%�Aداء �3< ا����9 ا��z� ?�5P�lا� ��i ص�lm=ا."  



����

�

 XOV�Gر ا��	ءات ا�;���2; 
,����� 
K�9ا�� 
��� ��=�ة ا�داء =>* ا� �]!

XOV�Gا� �q ى�� 
K�9ا�� 
���داء =>* ا� 

�7ح ا�H,�ب

) PT525ا�(

 ?�5P�lت ا�-!�ر ا�����'� �'����� �%�Aة ا=داء �3< ا����9 ا����� .�-I"

ا��5P�l? ��3)�م ا�-���9ي �3< أ�6س ا��Gرق  ا��9-��ة ��ى�zداء �����'� ���3-!�ت 

 �%�Aة ا=داء �3< ا����9 ا����� .�-I" ?�< $% ا���اء ?�tو R�'ا� ?�t ?��

-��ءا"/  �����'� Kى��  ��i ?�5P�lا� ?��aا� p��" Kو R�'ا� ?�t 3< أ�6س�

-��ءات >^ #�ح ا=داء ا��-35^ �/�Kا WFه.  

 Z�F� 9-�ح� �%�Aن >��د ا=داء �3< ا����9 ا����P /�ف�و.I6  �9��#

ا���اد ا��9-��ة ��ى ا��5P�l? ��3)�م ا��l+� ��'��5ت ���ة ا=داء ا>-��ب 

ا�-!�ر  �'��5ت? �t? ا�'�R و�t? ا���اء �3< وا��-��3X %$ ا��Gرق ��ا�-���9ي 

��i ا��5P�l?  ا��9-��ة ��ىا�z� ?�5P�lداء �3< ا����9 ا���A%� ���3-!�ت 

  .  �zداء ا��Fآ�ر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



����

�

  

� �X ا���رد   TGا� 
,�� -K ~5G;ا�  

 X� 
K�9ا�� 
�  25%إ�*   O�%50��ان ا�داء =>* ا� 

 X���Oا� X<fّ��<� X���;Oا�� X
 �>��ّز=O[ا��ا 
���Oوإ=�5ء ا�  

�TGا� X� ت`�T!ّ`ت ا��,��  

  

  

  

 PT526ا� :  

  

ا���2�ص � �/�3����9Gة ا=و�< �? ا�J2G        " 50%""5ّ�ض �'�رة ) 1

".25%"�;�ر �? �!�3 ا=داء �3< ا����9 ا���A%� �5'�رة  19

  

�;�ر �? �!�3 ا=داء �3< ا����9  19ا��A"2  ?� J2Gف إ�< ا��9Gة  )2  

  :��Nّ را��5 %��� �$3 �2ّ/�

��5�ان ا��5��� ا��ا�5B إ�< ا���ّز��? ا���3wّ��3� ?���-5? ا��5����? -

.��';�ت اK�2"Kت

    

  



��	�

�

� �X ا���رد TGا� 
,�� -K ~5G;ا�  

 X� 
K�9ا�� 
�  25%إ�*   O�%50��ان ا�داء =>* ا� 

 X���Oا� X<fّ��<� X���;Oا�� X
 �>��ّز=O[ا��ا 
���Oوإ=�5ء ا�  

�TGا� X� ت`�T!ّ`ت ا��,��  

  

  �7ح ا�H,�ب

)PــT526 ا�(  

  

-��ءات ا���!8ة �? 'J ا��و�� وا����6Lت ا��5���� وا�!����ت Kا RAl"

و"�-�X<  %50ا�����a ?� ��3Iت و��5ات و"!/�8ات �2l3  �? ا���رد ���'� 

 �+�a  2lا ا�Fه ?�:  

  

اm-�اآ�ت ا�/�"] وا���ء وا�;/���ء وا��wز،-

�9�د ا�E!�ر ا����$ و�9�د ا�BEرة و�9�د ��R ��ا��I و�9�د ا6K-��2ع -

و�9�د ��R ا��3  ا��'��� �? '��6L� Jت ا��9ض،

ا-��ء ا���-!�ت وا����lت ا��5P�l ��)�م ا���2د� اEدار�� ��56zر -

K $-م  وا��lا� �/I��6-!�وز ه��} ر%.   

  

�G&[ ا��-h"$ �? �/�ف "���  ا������ ا������ ���6L�3ت وإ6-��5ب ا�و

 50%�9-�ح "�Gl[ ��'� ا�2l  �? ا���رد ا��Iّ�دة �ـ ،ا�2l  �? ا���رد

وا�-$ "-��ـّ< S�2a  ا���-�B.��5�ان �'q3 ا=داء �3< ا����9 ا���A%�   25%إ�<

�p��2 ا��و�� وا�!����ت ا��3Iّ�� وا����6Lت وا����xت ا��5���� ��5�ان 

.إ-��ءا"/� �? R36 و��5ات و"!/�8ات و���aت و��9رات وأ+�ل "!�رّ��

  

 >3� s9% .B�-�� رد�2  �? ا��l-'�ر أّن ا����ى و�aأ ��<�� ?�

-�2د��ن ا��F? �-3��5�ن  أ+'pا����6Lت ا��5���� Kن ا�ا��-3��5 WFه R�

%$ وR� �G��m ��i ��%��� ��5P �)�ا&/  ا��F? �-3��5�ن �R ا��N9ع  ا����6Lت

 ?�Fا� j��" تK�2"ّز��? ا��5-���? ���آ� ا�����ص و�-3ّ5^ ا=�� �lا�

�5Al�ن �2l3  �? ا���رد ��5�ان ا=داء �3< ا����9 ا���A%� %$ >�? أّن 

��? ا��m $3wّ��� ?���-5';�ت اK�2"Kت ا=�aى  ?��ّ�5� ��i���2l  �? ا���ّز

    .ا���رد ا��Fآ�ر



����

�

�Z�F و��WF/� �ّ< RP ا��5Pّ��، �9-�ح إ��Gء ا��5��� ا�ّ�ا�5B ��3�ّز��? 

�';�ت اK�2"ّKت �? ا�2l  �? ا���رد ��5�ان ا��5����3�3wّ��? � ?ا��5-���? �

�%�Aا=داء �3< ا����9 ا��.  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



����

�

�ت <�= *<= 
�0H2ك ا��Tار ا��ت إ1�<�O� -<V�5;,�.- ا�	\�م ا��8 ا�]H


 ا���	�ةا12�ار ���Oا� 
  �����ق ا����

  

 PT527ا�  :  

��? �!��3 �����5  ا�-��!�J وا���N�R       �20? ا��A"10   J�2Gف إ�< ا��5د  )1

  :ا�!'�&$ ا�5'�رة ا�-����

��!8ة ����X-6ء �9�د �J9 ا=�*ك ا��'��� %$ إ#�ر ����3 إ+�ار +;�ك 

  R���-3 ا��-35^ �/�#'�9 �

�? �!�3 ����5  ا�-�!�J  �623د�6 �? ا�p9ّ�"12  J2G أ>;�م ا��5د  )2

  :وا��N�R ا�!'�&$  آ�� �$3

  

P �د وا�� Oر  ��ع ا����  �,>} ا��O>�م ����

�9�د �J9 ا=�*ك %$ إ#�ر  -�6د�6 12

#'�9 ��!8ة ����3 إ+�ار +;�ك 

  .R���-3 ا��-35^ �/��

  

  

20 �9� Jآ ?�  

�? �!�3 ����5  ا�-�!��X��t23  J �? ا�p9ّ�"27  J2G أ>;�م ا��5د  )3

  :وا��N�R ا�!'�&$  آ�� �$3

P �د وا�� Oر  ��ع ا����  �,>} ا��O>�م ����

27 �X��t-  ي �-ّ  %$ إ�!�رFا=�*ك ا�

��!8ة إ#�ر ����3 إ+�ار +;�ك 

   R���-3 ا��-35^ �/�#'�9 �

  

20 �9� Jآ ?�  



��
�

�

4 ( J2G�5 �? ا���9ة ا��اGأ>;�م ا� p9ّ�"26  ن ��د��88? ا��9�  ����

آ�� "ّ   1981ا��-3ّ5^ ��9��ن ا������ ����  1980د���'�  31ا��Lرخ %$ 1980

  :آ�� �SI�9�" $3 وإ"���S ����2�ص ا�*>�9

 R���-3#'�9 ���!8ة و"�6  �9�د �J9 ا=�*ك %$ إ#�ر ����3 إ+�ار +;�ك 

  .��35�م ��Iد ���&� د���ر ا��-35^ �/�

  

5(  J2Gا� ?� �X��X�9ة ا�Gأ>;�م ا� p9ّ�"61  ن ��د�����2002  �101? ا��9� 

ا��- ^35�u>�اث  2003ا��-35^ ��9��ن ا������ ����  2002د���'�  17ا��Lرخ %$ 

�35�م �J9� >3 و���6�9 ا��95رات ��i ا�����6 آ�� "ّ  "�SI�9 وإ"���S ����2�ص 

  :ا�*>�9 آ�� �$3

RAl"ا=�*ك  و J9� د�ك �9��9 ��!8ة %$ إ#�ر ����3 إ+�ار +;'#

�R���-3 �/� ^35-&� د���ر ا�����د �I� م�35��.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



����

�

 *<= 
�0H2ك ا��Tار ا��ت إ1�<�O� -<V�5;,�.- ا�	\�م ا��8 ا�]H


 ا���	�ة=�>�ت ا12�ار ���Oا� 
   �����ق ا����

  �7ح ا�H,�ب

) PT527ا�(  

  

 B2013����3  30ا��Lرخ %$    "30  ����2013��A-9< ا��9��ن ��د 

  .�2;�ك ا���*6E��E#�ر ا�-���5$ �3�5ّ��ت إ+�ار اإ+�ار ا��9��ن ا��-35^ 

و��nّ ا��9��ن ا��Fآ�ر �3< أن ��3ّ��ت اE+�ار "-ّ  �? a*ل إ���ء 

ا=+�ل +��وق ��-�ك �23;�ك ��JXّ �3;�� ��-�آ� ��P��S ا��>�� ا-��ء 

  .��P�ع ����3 اE+�ار

و";�ن ا�2;�ك ��دة � ���ّL���A��ت ����� و "-Aّ�? ��3ّ�� اE+�ار �ّ�ة 

  .��J9 وإ�!�ر ا=+�ل ��P�ع ا�-Z�;2 �9�د �-�93ّ5

إر�6ء  �2014? ���ن ا������ ����  30إ�<  25و"  ��A-9< ا�2G�ل �? 

 $&�'B ر �)�م�'-�K�5? ا� Fah� رة�آFت �3�53ّ��ت ا�����d Jآ W�!" ���'!أ >��د ا��'�

$% JXّ�-�2ف ا��)� �? #'�5-/� و�� J���-ا�:  

�J�!�-دّة ����5  ا��� $%  

��p �9�د �J9 وإ�!�ر ا=�*ك ا�-$ �'��/� ا���2وق ا���-�ك  

�23;�ك %$ إ#�ر ����3ت إ+�ار ا�2;�ك ا�-��ز ا�-�!�J ����35�م 

���l �? ا��95 وآZ�F  د���را �? آ�IG+ J �? آJ 20ا��9ر ا���Iد �ــ

إ��Gء �9�د ا��J9 ا��Fآ�رة �? ا��35�م ا���'$ ��5�ان ا�-��6  ا��95ري 

�� و"5��A/�� ��35�م �ر �J9 و���6�9 ا��95رات ��i ا���6ّ ��5�ان أو

  . د���ر ��Iد �ـ��&�

  

  



����

�

��%�Aدة ا=داء �3< ا����9 ا���� $%  

#'R���-3� �9  إ#�ر ����3 إ+�ار +;�ك ا���%��� %$ ا��'��qإ��Gء 

وذ�Z  �? ا=داء �3< ا����9 ا�� �%�A����X-6ء ا��5�Kت ا��-3ّ5^ �/�

  ."��R� ��m إ��Gء ا�G�ا&[ ا������ ��93وض ا�'�;��

�

 r�<و>�X-6ا R���-ك ا��2;���ق    ا��-3ّ5^ ������ك ���3ت إ+�ار ا��2;��

�u�  ?�;�� K S'� ا���2وق ا���-�ك �23;�ك % �? وB���� ا���ورا������ ا������5 

�2;�ك ������ق ا�������    ���3�53ت ا��95ر��� ا�-�$ "�!�8 %�$ إ#��ر �����3ت إ+��ار ا�        �

وا�-����6   ا���G-�Kع ����)���م ا�!'���&$ ا�-3��P�G$ %��$ ����دة ������5  ا�-���!�J     ا��������5 

���? ��>����  ���Z�F و%��$ إ#���ر j��G� n��a ا�3�5ّ����ت ����jG ا��)���م ا�!'���&$  ،ا����95ري

، �9-��ح I�6. ا�-���ز ا�-��!�J �����35�م ا���9ر       ود�  >��د ا�!'��� �? ��>�� أ��aى 

%$ إ#��ر ��3ّ���ت إ+��ار +�;�ك      ا�-$ "-ّ  ا��-�93ّ5 ���3�5ّ��ت ا��95ر�� 95�دا��3< 

د����را   �G�20&�ة ا��و�� �����ق ا������ ا������5 و>W�2 %$ ا��35�م ا��9ر ا��Iّ�د ��ـ  

�9� J3< آ� �IG23< أ�6س ��د ا�� .�-Iم ا���ا��35 ?� �P�� ت و��د ا����

J�!�-اء ا��BE ا��95 ا��9ّ�م ?�  .��B >م   إ��رة ��? ا���35�آFا�� J9د ا���ء �9�Gإ�

ا���'$ ��5�ان ا�-���6  ا���95ري أو ���5�ان �J�9 و����6�9 ا���95رات ���i ا������6ّ         

  . و"5��A/�� ��35�م �ر ��Iد �ـ��&� د���ر

%S��ّu �'�9<    ا�����9 ا����A%�  �=داء ��3<  هFا، و������'� إ��< ا�E-���ز ا��-�3ّ5^ ��     

 >3� ^�'N-3� *�� J%$آ ���ا���% q��'ق  إ#�ر  ا��������ك ���3ت إ+�ار ا�2;��

  .ا������ ا������5

  

  

  

  

  



����

�

dN ا�?,�ت ا��,��
 �A� -Kق ا�;�Oون ا��و�- ��\�م ],�.- !K -<V�5- ��دة 

 ���Oوا�� P� ا�;�	��O0ت���Oا�� �=>* =>* �qار ا�داء  ا��Nى =>* ر�


K�9ا�� 
�  ا� 

  

  

  PT528ا� :  

  

�? �!�3ّ ����5  ا�-�!�J وا��N�R ا�!'�&$  �23? ا�p9��18  J2G ا��5د  )1

  :آ�� �$3

  

  

P �د وا�� Oر  ��ع ا����  �,>} ا��O>�م ����

  ا��+��� وا�/'�ت  

.........  

ا�/'�ت ا�����>� ��3و�� وا�!����ت .18

ا����3I وا����6Lت ا��5���� وا�/'�ت 

ا�����ة %$ إ#�ر ا�-�5ون ا�ّ�و�$ ��G&�ة 

ا����xت ا��5���� وآR��B Z�F ا�95�د 

وا�-$ ا���ّ��� ���B. هWF ا�/'�ت 

"-J�ّI %�/� هWF ا=#�اف ����5  

�'B�-ا��� J�!�-ا�   .  

  

  

  

20 �IG+ Jّآ ?�  

  

2(  J2Gف إ�< ا��A�36  ن ��د�رخ %$  ����1999  �101? ا��9�Lا��

آ�� "ّ  "�SI�9 ����2�ص  2000وا��-35^ ��9��ن ا������ ����  1999د���'�  31

  :ا�*>�9 %�9ة هFا �2ّ/�

  

�] ا� J�5�F/ا ا��35�م ا���-!�ت ا�����3 ��5�ان ه'� ��3و�� �-� RG-�" آ��

����� وا����xت ا��5���� وا�!�5ّ��ت ا���t�I وا�!����ت ا����3I وا����6Lت ا�5

وR���-3� �9% ا�!�ري �S ا��N� $% J�5ق ا�-�5ون ا��و�$ وذ�Z #'�9 ���3وط 

 J2Gا� ?� ����X�9ة ا�G��� اردة�13ا� �%�Aر �? �!�3 ا=داء �3< ا����9 ا���;�.  



����

�

  

����  �101? ا��9��ن ��د  �58? ا��A�III   J2Gف إ�< ا��9Gة   )3

آ�� "ّ   2003وا��-35^ ��9��ن ا������ ����  2002د���'�  17ا��Lرخ %$  2002

  :"�SI�9 ����2�ص ا�*>�9 %�9ة %���� هFا �2ّ/�

  

�] ا� J�5�F/ا ا��35�م ا���-!�ت ا�����3 ��5�ان ه'� ��3و�� �-� RG-�" آ��

�5���� وا����xت ا��5���� وا�!�5ّ��ت ا���t�I وا�!����ت ا����3I وا����6Lت ا�

�R���-3 ا�!�ري �S ا��N� $% J�5ق ا�-�5ون ا��و�$ وذ�Z #'�9 ���3وط  #'�9

 J2Gا� ?� ����X�9ة ا�G��� اردة�13ا� �%�Aر �? �!�3 ا=داء �3< ا����9 ا���;�.  

  

�? ا�J2G ا��A�2  ?� $��Xف ��5 ا��9Gة ا�����G ا��X��X �? ا��9Gة  )4

ا��- ^35�u>�اث �)�م  2005أوت  15ا��Lرخ %$  ����2005  82ا��9��ن ��د 

� %�9ة %���� هFا �2ّ/��Nـّ  %$ ا�;I-ا�:  

  

�] ا� J�5�F/ا ا��35�م ا���-!�ت ا�����3 ��5�ان ه'� ��3و�� �-� RG-�" آ��

 �t�Iوا�!�5ّ��ت ا�� ����ت ا��5xوا���� ������6ت ا��5L��3 وا��Iوا�!����ت ا��

�R���-3 ا�!�ري �S ا��N� $% J�5ق ا�-�5ون ا��و�$ وذ�Z #'�9 ���3وط  #�9'

 J2Gا� ?� ����X�9ة ا�G��� اردة�13ا� �%�Aر �? �!�3 ا=داء �3< ا����9 ا���;�.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



����

�

dN ا�?,�ت ا��,��
 �A� -Kق ا�;�Oون ا��و�- ��\�م ],�.- !K -<V�5- ��دة 

 P� ا�;�	��O� ���Oى وا���N0تا���Oا�� �=>* �qار ا�داء =>*  =>* ر�


K�9ا�� 
�   ا� 

  

  

  �7ح ا�H,�ب 

 )T5ا�P 28 (  

  

  

 J2G20#'�9 =>;�م ا�  RAl" $&�'!ا� R��Nوا� J�!�-�3 ����5  ا�!� ?�

  :ا�/'�ت ��35�م "�!��I� $'�� Jد �ـ

  

�����'� إ�< اK�<Eت ��? ا=a�ة وا=a�ات، 5%-

�����'� إ�< اK�<Eت ��? ا=���م وا���5ت وأ���ء و���ت ا=a�ة  25%-

.وآ'�ر ا=���م وا���5ت و+�wر أ���ء أو ���ت ا=a�ة وأ���ء ا=���م

-35%  ��i ?���5 و�ا��ا �B�5 ا��ر�رب �� ������'� إ�< اK�<Eت ��? ا=

.ا=�رب

 J!ّ�"��3 وI>� ��3و�� وا�!����ت ا���ذات ا�/'�ت ا���� ������6ت ا��5Lوا��

د���را �? آ�IG+ J �? آ�l�� J  20ا���Iد �ــ ا��w'2 اEدار�� ����35�م ا��9ر

ا�/'�ت ��G&�ة ا����6Lت ا��5���� ��i  دون أن ���J هFا ا��35�م  �? ا��95

ا�-$ "'9< اEدار�� وا����xت ا��5���� ��� %�/� ا�����ة %$ إ#�ر ا�-�5ون ا�ّ�و�$ 

� �5P�a�35�3ـ�ّ�د I35م ا���'$ ا��%.  

  

-��ءات ا������ �? #��^ ه'� آ�� Eا RAl"  �;J ا�����5  ا��-�B'� �3< ر

وا��35�م ��35�م ا����G� [y&�ة +��وق ا��9رة ا�-��%��� ا����5*ت و�-3ّ5^ ا=�� ��

 $�N�9ل ا�-�Kة +��وق ا�&�G� م�3< ا�'�{� وا��35� �(%�I�3� ��=إذا "35^ ا

 �5P�a -!�ت���ر ����5�3 �آFةا��.  

  

 ���8a ل�ّ�" K 3< أن ا�/'�ت� n�" ت ا�/'�ت���G"ا JB -'�ر أن���ا وFه

 ��� �'B�-ء ا=داءات ا���.� �'/��� RG-ف ا����Nا� J�I-� r�< ا��و��

�] ا�J�5 ��=داء �3< ا����9�" J�5ا� S� ا�!�ري R���-ا� >A-9��  " ،ء�A-Eا 

-��ءات ا���ّ��� �? #��^ ه'� %$ إ#�ر ا�-�5ون Kا Jإ�< آ �'����� �%�Aا��



����

�

وآZ�F ا�!���5ت  ا��و�$ ��G&�ة ا��و�� وا�!����ت ا����3I وا����6Lت ا��5����

J�5ا� S� ا�!�ري R���-3� �9'# �t�Iا��، Z�F�  $��-ا� jG� �3+ا�و%$ إ#�ر �

��)�م 3P�G" $&�'B$ %$ ��دة  �9-�ح na آJ ا�/'�ت %$ إ#�ر ا�-�5ون ا��و�$

 J�!�-ى وا�����5 ����5  ا��a=3< ا�    :وذ�Z �ـ ا����5*ت ر

  

- f�إذا آ� �/'B��� ���د ا����ا�95 Z%$ ذ� ���م ا��9ر �35���� J�!�-ا� �/I��

أو ا����6Lت أو ا�!����ت ا����3I هWF ا��-��  ���5�B'� �3< ا��و�� 

.أو ا����xت ا��5���� ا��5����

�] ا�J�5 ����35�م ا����G� [y&�ة +��وق "���� ا��9رة ا�-��%��� -�" �/I��

 �(%�I�3� م�ت وا�����2ت ا�-����39 و ا��35���lت ا�����2 وا����N $%

$�N�9ل ا�-�Kة +��وق ا�&�G� م�'�  �3< ا�'�{� وا��35�����ن hا�� �آ�� ه

��%�Aداء �3< ا����9 ا��z . 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



�		�

�

�� إ���م !�ز�� ا��O>�م��  


  =>* ا��Ha��ت �X ا�	��=�ت ا��[>

  

  

  

 PT529ا� :  

  

�? �!�3 ا�!'��� ا���N� ��3I هFا  �39? ا��A"I  J2Gف إ�< ا��9Gة  )1

 �/2�:  

  

  .ا��'��� ��i أو ا���Nwة ��i ا��95رات أو ا��R#�9 و���و�? ���>�ت -

  

�? �!�3 ا�!'��� ا����3I �'�رة  �40? ا��A"III  J2Gف إ�< ا��9Gة  )2

�'�$  �Nw< أو ��i ��9ر RN9���i أو ��5�ان آJ  د���ر 1000و��Na "��وي "

S� p��2-�5 �'�رة " �  �-  ا��"���ا&�"/� ا�-�ا��."  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



�	��

�

�� إ���م !�ز�� ا��O>�م��  


  =>* ا��Ha��ت �X ا�	��=�ت ا��[>
  

  �7ح ا�H,�ب

) PT529ا�(  

  

  

#'�9 =>;�م �!�3 ا�!'��� ا����3I ��ّزع ا��35�م �3< ا����6Lت �����'� إ�< 

 ��3I� ت����B ��6ت ا�-$ ��-� ���#/� إ�< ��ةL?ا������3 ا�!����ت  Iا��

�3< أ�6س ا����>� ا���Nwة �;J ��آ8 أو %�ع آ�&? ����9N آ����B J ا�����5 

��3I�.   

  

ا����6L ���#/� �!����ت ��3Iـ� �G3-lــ� دون %$ +�رة ���ر6ــ� و

�-  "�ز�R ا��35�م ��?  وBـــ�د ��9رات �'��� أو ��i �'��� %$ إ#�ر ا����ط

��3I� ����B J;� ^9Iا����5*ت ا��    . ا�!���ــ�ت ا����3I ا�����5 �3< أ�6س ر

  

��95رات �'��� �R وB�د �Jw-�� RN9 هFا، وإذا آ�ن ���ط ا����6L ���رس 

  :ا��35�م >�. ا���. ا�-�����-  "�ز�R %$ إ#�ر ا����ط 
  

�? �'q3 ا��35�م �3< ا����6Lت ذات ا��w'2 ا������2 أو % 50-

ا�-!�ر�� أو ا��/��� "�RB إ�< ا�!���� ا����3I ا��-�ا�B �-�ا�/� 

RN9ا�� .  

  

��زع ا�'�$ ��? ا�!����ت ا����3I ا�����5 �3< أ�6س ا����>� -

ا��'��� �����'� �;J %�ع أو ��آ8 �-�ا�B �-�اب ��3I� ����B و 

  . ��-Jw %$ إ#�ر ا����ط

  

%$ +�رة ���ر�6 ا����6L ���#/� ��95رات �'��� �R وB�د ��9رات و

  : �3$�-  ا�-�ز�R آ�� ��i �'��� أو �Nw� ��iة  %$ إ#�ر ا����ط 

  

"�زع ���-��وي ��? ا�!����ت  ا��Fآ�ر�? �'q3 ا��35�م %  30-

ا����3I ا��-�ا�B �-�ا�/� ا��95رات ��i ا��'��� أو ��i ا���Nwة 

  .ا����رس �/� ا����ط

  



�	��

�

��زع ا�'�$ ��? ا�!����ت ا����3I ا��-�ا�Bة �-�ا�/� ا��95رات ا��'��� -

�����'� إ�< آJ  أو ا���Nwة �3< أ�6س ���>� ا��95رات ا��Fآ�رة

  . %�ع أو ��آ8 �-�ا�B �-�اب ��3I� ����B و��-Jw %$ إ#�ر ا����ط

  

ا��35�م "��9  ا��35���ت ا�-$ "�ّ;? ا��9�[ �? "�ز���i  R أ�S وإذا �  �- 

ا��35�م �3<  "-��< ا�!���� ا����3I ا��" ���5��y]��5�ان ا��95رات ا��'��� 

��J �;�ن �رات ا��'��� ا�95 ��iع�Bر~�  nّ��  و� J�5ا� S� ا�!�ري R���-ا�

�3< �9���ت %$ +�رة ��م ا�- p��2����R#�9 أو ��=را��i $P ا���Nwة أو 

  .��i ا��'���

  

 p��2-��6ت �3< ا�Lا�� R%م ود�ا��35 Rز��" ?��I" ��89و������أو � R#

�9-�ح ا���-�3w %$ إ#�ر ���#/�  ���i ا��'�� وأات ��i ا���Nwة ����>� ا��95ر

  .�3< آJ ��9ر �  �-  ا�- p��2�S د���ر 1000إر�6ء �9��� �ـــ
  

  :و�3< هFا ا=�6س �'�? ا�!�ول ا�-��$ ا��n ا���I$ وا��n ا��9-�ح 

  

  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-

 PT539ا� :  

I -  اFه ?� ����X�9ة ا�Gا��ة أ>;�م ا��� R�

ا�R%�� J2G ا��35�م �3< ا����6Lت ذات 

ا��w'2 ا������2 أو ا�-!�ر�� أو ا��/��� 

 W�%�" ذج��� .�< p��2" >3� ا�-��دا

 �+�a ?�A-� دارةEا :  

− ��6L�3� $���-BKان ا���9 ا���

؛وا���5ف ا�!'�&$ 

-�Aء و���و��/� −Kوع ��� ا�Gد ا���

؛�>-/� ا�;�&�� �;��3I� ����B Jو��

؛ر  ا����5*ت ا��lم−

  . +�] ا��95ر−

 PT539ا� :  

)�f! دون(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- ����X� اتا�O �ر �M أو�ا��  �ت و=��و

 �qAfةا���  �q أو  . ة.
ا��,�

 PT540ا� :  

III ت  ـ���%� ا��35�رة ��م "�+ $%

 J2G�9ة ا=و�< �? ا�G��� �/39ا����ر إ�� 

�? هWF ا��!�3 أو "���9/� ��9�+� أو 

�3w�#� "-��< ا�!���� ا����3I ا�����5 

 PT540ا� :  

III ت  ـ���%� ا��35�رة ��م "�+ $%

 J2G�9ة ا=و�< �? ا�G��� �/39ا����ر إ�� 

�? هWF ا��!�3 أو "���9/� ��9�+� أو 

�3w�#� "-��< ا�!���� ا����3I ا�����5 



�	
�

�

  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-

 ��i ���'م �3< ا��95رات ا���ا��35 [�y�"

 �Bا�ع ا��-�Gع �3< ا��B�-6*� J��

%R ��ا&�"/� ا�-�ا��� و�� "  اEدKء ��� ���G د

 �w'2��6ت ذات ا�Lم �3< ا���ا��35

  .ا������2 أو ا�-!�ر�� أو ا��/���

�� " ��i��y] ا��35�م �3< ا��95رات ا��'�

 �Bا�ع ا��-�Gع �3< ا��B�-6*� J��


 !��وي ��ا&�"/� ا�-�ا��� AN1000و 

� � �A أو �O��ان آP  د���رq ر� = *Af�

 �q أوL� h��T;ا� �;� �و�� "   �,�- �

اEدKء ��� ���G د%R ا��35�م �3< ا����6Lت 

ذات ا��w'2 ا������2 أو ا�-!�ر�� أو 

  .ا��/���

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



�	��

�


ا=;��د �  K- إ1�ار � �رات H[8 ا��\�م ا�; ���ي ا��0[�ر

 PT530ا� :  

وز�� ا������ أو �? %�ض �S وز�� ا������ %$ ذ�S� ?�� Z " �'�رة  "5ّ�ض

�6د�6 �?  44ا��اردة ����G+ " J2G ر&�j إدارة ��آ��8 أو /B��� �zداءات

�!�3 ا���A'� �3< دJa ا=�lmص ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت �5'�رة

  . "اتا����� ا��5م �zداءات أو ر&�j ا���آ8 ا�!/�ي ���ا'� ا=داء"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



�	��

�


ا=;��د �  K- إ1�ار � �رات H[8 ا��\�م ا�; ���ي ا��0[�ر

�7ح ا�H,�ب 

) PT530ا�(  

  

#'R���-3� �9 ا�!'�&$ ا�!�ري �S ا�n-l� J�5 وز�� ا������ �u+�ار 

��9رات I6. ا��)�م ا�-���9ي %$ +�رة ��م "�%� �mط �? ا���وط 

 �'B�-ر ا����آF)�م ا������ع �G-�*ا����5*ت�  آ�� . ����X-6ء �� "35^ ��/� ��

]��G" ����;إ� S� naر Zداءات ورؤ�6ء ا���اآ8  ذ�z� ا����� ا��5م ?� Jإ�< آ

  . ا�!/��� ���ا'� ا=داءات

و���-'�ر أن ا��)�م ا���9��G-� $��[ ا�A�Eء �RAl �9�ا�� وm;��3ت 

��2ر ��9ر I6. ا��)�م ا�-���9ي ��6  وز�� ����ر�6 اaE-�2ص "A-9$ أن 

 ���w" آ��3 #�أ ]��G-ار ا��ا������ و����� >A�� ��S وأن �-  إ��دة إ+�ار 

S� ض�Gض أو ا���Gا�� nlى ا���دارة  ،�3< ��-Eا J�� �5�'# -'�ر أن���و

ا�z� ���5داءات "� �39� $A-9� �/�Gy��G2 دور�� وه� �� ��-�B. إ��دة إ+�ار 

-  �"���� وز�� ����� f  ���Bت ا�-G��[ %$ آJ >�آ� �J9 وآZ�F آ��3 "���9را

 ?� Jإ�< آ ����ى ا��5�رة ا����tري وإ�'BEا [�y�-ارات ا��إ��6د >^ إ+�ار 

و�GPEء ، آZ�F ا����� ا��5م �zداءات ورؤ�6ء ا���اآ8 ا�!/��� ���ا'� ا=داءات

Eدارة ا�z� ���5داءات �9-�ح ا��!��� وا���و�� ا���-�p��2� J�� >3� �'B ا

?� Jا��)�م ا�-���9ي إ�< آ .I6 �2ص إ+�ار ��9ر-aا����� ا��5م  إ��6د إ

�zداءات ورؤ�6ء ا���اآ8 ا�!/��� ���ا'� ا=داءات وذ��i >3� Zار �� ه� 

��5�ل �S %$ �!�ل إ+�ار �ارات ا�-��y] اBE'�ري وإ�tرة ا����ى ا��5���� 

  . ا�!'�&�� ا�!8ا&�� ��i ا���B'� �95��� ����� �����'� إ�< ا���G��lت

  

  



�	��

�


 ا`��n;Hر  ]�� -K �K�;ا� 
Aا��� -K ة�	�رات ا����n;H`إ�* ا 
,�����


O5!�� ج���ا� 
  ا��ا=�ة وذات ��,

  

PT531 ا� :  

  

 J2Gا� ?� �X��Xا� �Nف إ�< ا���A�52  �� رات��X-6Kا R�!�" �3!� ?�

 $3�:  

  

 �I�� $% R�%�-ر إ�< >�ود و��;? ا���X-6Kر  %10ا��X-6Kا ��� ?�

�5G"�� ا��ة وذات ��'� إد��ج�ا� �N��=رات ا���!8ة %$ ا��X-6Kان ا��5� Zوذ�.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



�	��

�


 ا`��n;Hر ]�� -K �K�;ا� 
Aا��� -K ة�	�رات ا����n;H`إ�* ا 
,�����


O5!�� ج���ا� 
  ا��ا=�ة وذات ��,

  

  �7ح ا�H,�ب

) PT531ا�(  

  

  

%$ ��Nق "�!�R ا��X-6Kرات ا�;'�ى %$ ا����N9ت ا��ا��ة �? >�r ا����9 

ا���A%� وا��I-�ى ا�-;���� $B���PE%� إ�< ��'� ا�-h#�� ا�����5 وا��9رة 

ا�-���3�w ا��-��8ة، و���-'�ر ا����%�� ا�9��� �N9-6Kب �JX هWF ا��X-6Kرات �3< 

 8�85"  -I-� ،$���5ا���52 ا��<�Pو �X��3 أآP�G-8"/� ا��� J5B*د�� و� ���ذ�B.  

  

�?  %10إ�<  %5و%$ هFا اE#�ر، �9-�ح ا�-�%��I�� $% R ا��X-6Kر �? 

��� ا��X-6Kر وذ�Z ��5�ان ا��X-6Kرات ا���!8ة %$ ا=���N ا��ا��ة وذات ��'� 

�5G"�� رأي ا�3!�� . إد��ج Fa�5 أ� $��;< ��h� p��� ز��-�Kا اFا�35  أن ه R�

  .ا���X-6*� ��35ر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



�	��

�

  

  

  

  

  

  

8�  إ]�اءات �� �و�
 ا�;?�


�  وا�;T�ي �>;	�رة ا���از

  

  

  

  

  



�	��

�

~5G;ا�  

 ا���;�],
 =�� !�ر�� ا���اد ا�و�� ا����ا���Oا�� -K


 وا�;	?�اتO�ّTا�� eT� وا���اد

  

: PT5�32 ا

 ?�32Gا��ة أ>;�م ا��� R�33 ا�����5   34و .�� ]Gّl" ،ن�ا ا��9�Fه ?�

ا����ا��� >�. ا�-�G��5 ا�Iّ�ة ا���2�ص � �/�3��G��5- ا�����5  ا����ا��� ��� 

د���'�  30ا��Lرخ %$  ����1989  113ا�-�ر�� ا���2دق ��3/� ����9��ن ��د 

آ�� "  "�I�9/� وإ"���/� ����2�ص ا�*>�9 ا���-�B'� �3< ا���اد ا=و���  1989

���اد �2] ا���5�ّ2 وا�-!/�8ات وا���-!�ت ا=�aى ا���ر �B���2G�ل �? وا

  :�? "�G��5 ا�����5  ا����ا��� ��� ا�-�ر�� وذ�Z آ�� �3$  97إ�<  25

ا���. 'J دa�ل هFا ا��9��ن >�8 

F�G�-ا�

%  

ا���. ا�-�اء �? دa�ل هFا ا��9��ن >�8 

F�G�-ا�  

%  

3020
27  20
150
100

 PT533ا� :

ا�����5  ا����ا��� >�. ا�-�G��5 ا��Iة ا���2�ص ��.  �I"20%د �ـ 

  �/�3�113��G��5- ا�����5  ا����ا��� ��� ا�-�ر�� ا���2دق ��3/� ����9��ن ��د 

آ�� "  "�I�9/� وإ"���/� ����2�ص  1989د���'�  30ا��Lرخ %$  ����1989 

�/Fا  ��2د  ���I3ـ^ا��ارد �ا�*>�9 ا���-�B'� �3< ا���-!�ت ا��'ّ��� ���!�ول 

  .ا��9��ن

 PT534ا� :

 ]Gl" >ة  ��. %20أو % 0إ��Iا� �G��5-ا��� >�. ا��ا�����5  ا���

ا���2�ص � �/�3��G��5- ا�����5  ا����ا��� ��� ا�-�ر�� ا���2دق ��3/� ����9��ن 

آ�� "  "�I�9/� وإ"���/�  1989د���'�  30 ا��Lرخ %$ ����1989  ��113د 

ا���-!�ت #'�9 ��� ه� �'ّ�? ���!�ول ا���-�B'� �3< �5[ ����2�ص ا�*>�9 

.�/Fا ا��9��ن ��3د  ���I3ـ^ا��ارد �



��	�

�


 وا���اد 
 ا���;�],
 =�� !�ر�� ا���اد ا�و�� ا����ا���Oا�� -K ~5G;ا�


O�ّTا�� eT� ات�  وا�;	?

  �7ح ا�H,�ب

) X� ل�T534إ�*  32ا�(  

  

%$ إ#�ر د�  ا��9رة ا�-��%��� ���3-�ج ا��#�$ و�2 "�;�? ا������2? �? 

اa-��ر ��2ر ا�-�ر�� ��3�اد ا=و��� و�2] ا���5�2 وا�-!/�8ات ا����2ّ�� 

 $% n�39-و��* �3< ا� h�3 ا������2ف ا��)� �? ��2د�� -Kا�!�وى ا .�<

ا��� ا��N'�9 >�. ا�-�G��5 ا�Iّ�ة وا�-�G��5 ا��Gرق ��? ��. ا�����5  ا����

��ت ا�-'�دل ا��I و�a+� ��/� ا��'��� �R ��3ان ا�I"Eد �G"3ّ�� %$ ا#�ر اP�G-ا�

ا=ورو�$ و�2 ا�-�Gl] �? ا�swA ا�!'�&$ ا��Nّ'^ �3< ا���-��Bت ا���ّردة 

�9-�ح �? ��3ان �aرج ا�I"Eد ا=ورو�$ "�Gد�� �)�ه�ة "I��J وB/� ا��اردات، 

�s��'" ��8 ا�!'��� ��i ا��'��mة وا�-n�39 %$ ��د ��. ا�����5  ا����ا��� 

�N'�9 �3< % 0ا��N'�9 �3< ا����N9ت ا������2 ���-��د ��'-$ ����5  د��ا��� �ـ 

 J�X� �/� j�� $-ا�-!/�8ات ا� Z�Fاد �2] ا���5�2 وآ�اد ا=و��� وا���ا��

�/�&�� �R ا��X-6ء ��-!�ت ا��N9ع �3< ا���-!�ت ا�% �2�20�ع ���3I و�ـ 

�? "�G��5 ا�����5  ا����ا��� ��� ا�-�ر��  24إ�<  1ا�G*>$ ا���ر �B���2G�ل �? 

وا���)�� ) ALECA(إ�< >�? ا6-;��ل ا���Gو�Pت �R ��3ان ا�I"Eد ا=ورو�$ 

  : وذ� Z����Gl-[ %$ ��. ا�����5  ا����ا��� آ�� �OMC ( $3(ا������5 �3-!�رة 


ا���8 ا�[��

%

ا���8 ا�� ;��

%
3020
2720
150
100

.�� J��5" ��3I/�ف >���� ا�����2 ا���ا���آ�� �9-�ح �5[  ا�����5  ا���'�

 ?� �/�% R�%�-��� Zدة %20إ�<  %15ا���-!�ت وذ��I� ��&�.%$ إ#�ر 



����

�

هFا، و��56 إ�< �!��/� �yه�ة ا�-/��. وا��I �? >!  آ���ت ا���-!�ت 

إ��Gء �5[ ا���-!�ت �? ا�����5  ا����ا��� ا���و�B �'� ا���ق ا���از��، �9-�ح 

وا�-�Gl[ %$ ��'/� �����'� إ�< �5[ ا���-!�ت ا=�aى ا�����5 �)�ه�ة ا�-/��. 

���-!�ت وا�" >3� rI��B//� وذ�Z �/�ف ا�-n�39 �? ا�swA ا�!'�&$ �3< هWF ا

ا�G�Eء �? ا�����5  ا����ا��� �'5[ ا���-!�ت  �9-�حآ�� . �I� ا�����Z ا��9�����

ا�-$ "�-�th ا��و�� �-�ر��ه� وا��5P�l ��2�3د� اEدار�� ا���'�56z� �9ر �3< 

�/-G33< آ� swAف ا��/� Zة وذ��وا=رز وا���ي وا�9/ p�9ار ا��i.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



����

�


 ا��O>�م =>* ا`H;?0كO[ا��  

  

 PT535ا� :  

  

 2ا��Lرخ %$  w3�62  ����1988< ا�!�ول ا���رج ��I3^ ا��9��ن ��د 

آ�� "ّ  "�SI�9 وا��-35^ ���ا�5B �)�م ا��35�م �3< ا6E-/*ك  B1988�ان 

:و�5�ض ���!�ول ا�-��$وإ"���S ����2�ص ا�*>�9 

  


 ا��O>�م,��  

  اH2;?0ك=>* 

%

�ن ا���;ـ�]�ت�

=ـ�د 

 
5��O;ا�


ا����ا�

  

25  

  

  ا�/;-3-�/ د48,000

  ا�/;-3-�/ د24,000

- Sاآ�6*%� ا��5.(���2 % Zذ� $% ���(  Sف إ���A� Kو ��-l� ��i ،�Aa ��2و�

  .............................................آI�ل، وإن أ�P] إ��S 6;� أو ��اد "��3I أ�aى

ا���-�AIات ا�;I���� ا���آ'� �? ا=��اع ا���-�3�5 %$ +���� ا����و��ت  -

����I;ا�...............................................................................................  

- ����I;ت ا���ا���-�3�5 %$ +���� ا����و Z3" ��i ����I;ات ا��AI-ا���.  

20.09  

  

  21.06م

  

25

���W ��� %�/� ا���5���  وا����W ا��wز�� ا��I-��� �3< 6;�  أو ��اد "��3I أو ��;/�،  -

����I;ا�  ��i ى�aت أ��و���و.................................................................

22-02م 

  د ا�3-�2-� 0.018

  د ا�/;-7,500�-3

-  �G�2� �5B ...................................................................................

  .................................................ا��l�ر ا�2ّ'� ا���G�2 ا�����3 �5�3'{�? -

22.03

  د ا��>�ة 000,24

  

  د ا��>�ة3,750

  

  د ا�3-� 1.8

  ..................ا��h'5� �G�2ة %$ �ار�� K �/-56 "-�5ى �-�ا وا>�ا��l�ر ا�G�ارة  -

ا��'�F وا���-�J و���2 ا��5. ا��I�ل ���;I�ل ا��-�a �32I+� �? ا=���ب  -

  .............................ا����N، ا��h'5� ،�G�2ة %$ �ار�� K �/-56 "-�5ى �-�ا وا>�ا

- 32I-ا�� �G�2ى ا���a=ر ا��lأو �? ���2 ا� ���Nا=���ب ا� ���l" ?� �+�a �

  ......................................................ا��5. ا��Nي وا��h'5ة %$ �ار��

22.04م 

50  - ���N� اد�'�"�ت أو ���ى �? ��. #�زج، ��;/� �aة أF'�ت وأ���G05-22  ................ا�

25 )................"�Gح أو آ��Xي أو �3I�ل ا��m*X� J�5اب (���و��ت ���lة أ�aى  - 06-22

د ا�/;-3-� 16,000

-  ?� S�% $�!Iل ا��I;��5ر ا�� Jّ9� K JNّ5�  ��i ،J�tل أ�Iم وآ�a ل�I80آ% ،

.....................................................................ردئ ا���I�  5Nب ا��و��

22-07

د ا�/;-3-� 16,000

آI�ل �aم وآI�ل أJN5� ،J�t �? آJّ ا��ر�Bت، ردئ ا�5N ، �5ّ� �~6-��5ل  -

..........................................................................................ا���$�8

د ا�/;-3-� 16,000

، #�. ا�5N ، %80ا�I!ـ�$ %�S �? آI�ل أJّ9� K JN5� ��i J�t ���5ر ا�;I�ل  -

�E �ّ5�-�ج ا���اد ا������2 وا�N5�رات واK��5-6Eت ا������2 ا=�aى ���Iب 

.............................................................................................ا��و��

د ا�/;-3-� 16,000

-  Jّآ ?� ،JNّ5�  J�tل أ�Iاد ا������2 آ�ج ا���-�E �ّ5� ، 5Nت، #�. ا��Bا��ر

............................................وا�N5�رات واK��5-6Eت ا������2 ا=�aى

د ا�/;-3-� 570,000

-  R�2� �6�6أ n2l� ،ت�Bا��ر R��B ?�،  5Nا� .�# ،JN5� ��i J�tل أ�Iآ

  ......................��-J�5 %$ +���� ا�Jّlا����و��ت ا�;I���� ����X-6ء ا�;I�ل ا�

50 -  ��N9-��� �/�3� J2I-� ��<ت رو��و���...................................................

50 .....................ا��6;$ وا�;����ك وا�G�دآ� وا�!�? و��iه� �? ا����و��ت ا���5�% -



��
�

�


 ا��O>�م,��  

  اH2;?0ك=>* 

%

�ن ا���;ـ�]�ت�

=ـ�د 

 
5��O;ا�


ا����ا�

50  

40

- j�-6�'وا�-�'�ر�? وا=��8اتوا���;�را�....................................................  

-  S"*A%و R�2� ��i م أو�a q'ـ".............................................................

  

24.01

  

135  

-  �(�3i [&�G�)�6!�ر ( [&�Gا=#�اف و� ���N9� f�وإن آ�)س�6!�ر�3 ( [&�Gو�

.............................................................�? "'q أو �? أ��ا�S) 6!�&�(��د�� 

24.02

  

135  

أ��اع أ�aى �? "'R�2� q أو أ��ال "'j��!-� q'" ، R�2� q أو �!�د a*+�ت و  -

............................................................................................"'qأرواح 

24.03

  

  

10  

  

  

10  

10  

  

هJ/ د 0.400

وإ�;��6? وأ>!�ر آ���3 أfI�3� �a أو ا�'��ء ذات J9t ���$ ر�aم و"�ا%�"�? -

 ?� Jّ9� K ه�ي�y2.5  �'ً�F�" ��ًF�� و����، وإن آ�ن ، ������ ،s9% �5N9� أو���، أو

R��� أو J�N-�� J;�� اح�أو أ� J-ا�< آ ،W��w� أو...................................  

-  $و��ز�f و>!� ر�3$ وأ>!�ر أ�aى �fI�3 أو " ��ر%��"�Bا��f و>!� ��6

و أ��اح ا�'��ء، وإن آ��F�� f��F�" Sً'� أو�ً��، أو �s9% �5N9، ������ أو �W��w، ا�< آ-J أ

R��� أو J�N-�� J;��................................................................

-  �G��5-ا�    ................251810000دو������i f �;3ـjّ أو �3'ـّ� ا���رج ��

  

......................................ز��ت ا�'-�ول ا��lم و ز��ت ا���5دن ا��%��5 ا��lم -

25.15  

  

  

25.16  

  

  

   25.18م 

  

27.09

هJ/د 23,6325 -  R�%ع ر��8? �? ���.............................................................................. 27-10م 

هJ/د 41,3826 ......................................................���8? �? ��ع ر%��a Rل �? ا��+�ص  -

هJ/د 21,8013 .............................................................................���8? �? ��ع ��دي  -

هJ/ د  1,990 )....................................ا�;���ر�;-�رآ��وزان ��� %$ ذ�Z (���8? ا��N&�ات  -

هJ/ د  1,690 -  JN5� ��i f���'6 fوا�.......................................................................

هJ/د 3,5404 -  J�5�-3� ول�-�....................................................................................

  ......................................................................................��دي �iزوال -  هJ/د 12,1162

هJ/د 29,6181 -  �AGl�� f��'زوال ذو ��'� آ�i)10 PPM 50)وPPM..............................  

آ100q3/د8,1904 -  $�8�� Jل وا���%.................................................................................

آ100q3/د 3,900 -  [�Ga Jل وا���%..................................................................................

آ100q3/د 2,0749 -  J�9t Jل وا���%....................................................................................

آ100q3/د  0,997 .......................................................................ز��ت ا�-��I  أو ا�-�)�]  -

هJ/ د  0,875 - ?��8Gت ا��وا�'�ا%�? ز�.........................................................................

  هJ/ د  1,690

  

  #?/د8,256

  

  #?/د44,700

م �;5./د0,113373

  .........................................................ا��ا�-�'���f ا����i JN5ه� �� ��ا -

�iز ا��sG، ��و��ن و��-�ن �35. %$ �ار�� K �-�5ى وز�/� ا��t*t $%�2 ��� آ�3�  -

  ..................................................................................................�iا��

-  ��� �t*t $%�2ار�� �-�5ى وز�/� ا���iز ا��sG ��و��ن و��-�ن +'� أو �35. %$ 

  ............................................................................................آ�3� �iا�� 

.....................................ا����رةا��wز ا�N'�5$ ا��5ّ� �~6-��5ل آ��د ��53��ت  -

  

27.11م 

  د ا�/;-3-� 48,000

ا���-�AIات ا�;I���� ا���آ'� �? ا=��اع ا���-�3�5 %$ +���� ا����و��ت  -

����I;ا�................................................................................................  

02- 33

  ..........ا���-�AIات ا�;I���� Z3" ��i ا���-�3�5 %$ +���� ا����و��ت ا�;I����  -  د ا�/;-3-� 24,000

��. د%�"� وأ����. - $% h�/� ورق 6!�&� وإن آ�ن...........................................  

��w��� وأ+��ف ��2��� ��/�، ��ا ) ��ا >!� ا=ردواز(أ>!�ر �2. و���ء  -

و�� ���3t/�، �?  ) ا���زا��Z(؛ �;5'�ت ا���G��Gء 68.01=+��ف ا��Fآ�رة %$ ا�'�� ا

، وإن آ��J��< >3� f؛ >'�'�ت وm)��� و���>�^ �? )��� %�S ا=ردواز(>!� #'�$5 

  ...........................................، �3��� إ+(  ��ّ���N��� S�% ا=ردواز(>!� #'�$5 

  

  

40  48.13  

  68.02  

    

35    

    

    

    

    

    



����

�


 ا��O>�م,��  

  اH2;?0ك=>* 

%

�ن ا���;ـ�]�ت�

=ـ�د 

 
5��O;ا�


ا����ا�

  

��ا (��6رات ��6>�� و��iه� �? ا��5��ت ا����رة ا�����2 أJ9�� �6�6 ا=�lmص 

و��6رات " ا�'��Z"��� %$ ذ�Z ��6رات ) �? ا�-�G��5 ا����ا�$ 87. 02ا��ا�3a %$ ا�'�� 

  :ا��'�ق 

دّوارة �-ّ  اmE-�5ل %�/� ���w ����ت �!/8ة ���Iآ�ت ذات �;��j �-��و��  أو  -

����9 ا���22l  9أو  8ا�  swA���X-6uء ��6رات ا�56Eف وا��5��ت ا����رة ذات 

�2ا ��J9 ا��5��? وا��9-��ة �? 'J ا�!���5ت ا��5-��� ����5��? وا����6Lت 

 �����-BEون اLزارة ا����2 �-lا�� p��2ا�� J' ?�  /� naص ا����lm=وا:

  

87-03م 

+  �561000 إN6�ا�-/� K "-!�وز *   50
3

....................................................    

+   �561000 إN6�ا�-/� "-�5ى *   55
3

+  1300وK "-!ـ�وز  
3 …...............….    

100 +  �561300 إN6�ا�-/� "-�5ى * 
3

+  1500وK "-!ـ�وز  
 3

.........................    

+  �561500 إN6�ا�-/� "-�5ى *   125
3

+  1700وK "-!ـ�وز  
3

........................    

+  �561700 إN6�ا�-/� "-�5ى *   170
3 

+  2000وK "-!ـ�وز 
3

 ......................    

+  �562000 إN6�ا�-/� "-�5ى *   200
3

 ........................................................    

  -   swA��� �/�% �5ل-mEأو دّوارة �-ّ  ا  ��و��-� j��;� آ�ت ذات�I�� ت �!/8ة����

 9أو  8���X-6uء ��6رات ا�56Eف وا��5��ت ا����رة ذات ) د��زال أو �2] د��زال(

 ?��2ا ��J9 ا��5��? وا��9-��ة �? 'J ا�!���5ت ا�� ���-5����5� �22l���9 ا���

'J ا��p��2 ا��l-�2 ��زارة ا��Lون وا����6Lت وا=�lmص ا��� ?�  /� na

  �����-BEا:  

  

+  �561500 إN6�ا�-/�  K "-!�وز *  75
3 

 ..................................................    

+  �561500 إN6�ا�-/� "-�5ى *  80
3

+  1700وK "-!ــ�وز  
3

........................    

+  1700"-�5ى �56 إN6�ا�-/� *  125
3

+  1900وK "-!ـ�وز  
3  

.........................    

190 +  �561900 إN6�ا�-/� "-�5ى *
3

+  2100وK "-!ـ�وز  
3

.......................    

+  �562100 إN6�ا�-/� "-�5ى *  210
3

+   2300وK "-!ـ�وز  
3

 ...........................    

+  �562300 إN6�ا�-/� "-�5ى *  240
3

+  2500وK "-!�وز  
3

.........................    

+  �562500 إN6�ا�-/� "-�5ى *  267
3

........................................................    

  

  

  

  

60  

  

40  

����ت �-5ّ�دة ا=�iاض، ��;? اJ9�� �/���5-6 ا=�lmص و��J9 ا�'G� ،R&�A�ق ��د 

  :آq �59�3500 ا���&^ و K �-5ّ�ى وز�/� ا�!�3$  ����9ه� �t*t ���-'�ر

  

- �G��5-اد ا���h� �Bوا���ر swA��� �/�% �5ل-mEآ�ت �-ّ  ا�I�� 8ة/!�

 87042199إ�<  87042131ا�ّ���ا�ّ�� �? 

- �G��5-اد ا���h� �Bّ��ر وا���ر����5ل %�/� -mEآ�ت �-ّ  ا�I�� 8ة/!�

   87043199إ�<  87043131ا�ّ���ا�ّ�� �? 

  87.04 م

  

  

  

  

  

  

80

:درا�Bت ��ر�� ودرا�Bت ���Iآ�ت إ ��%�P���X-6uء ا��!/8ة �X*ث �!*ت 

+   �5650 إN6�ا�-/� "G�ق * 
3

 ...............................................................  

  

  87-11م 

  

30

 �Pى وزوارق ا��8ه� أو ا�����aأ ?G6ت و�l�:  

 *?� �/��# J9� ا   11 ���وي أو�-�....................................................  

  89.03م 

135 .............................................................�-�ا   G�11�ق #��/� * 

60 .................ورق ا� .53���X-6uء ورق ا�53ّ. ا��5ّ� �-���� ا��9رات ا�Fه��� ��G#zل - 95.04م 



����

�

 PT536ا� :  

  

"w3< ا��9G"�ن ا����G-�ن ا��X��X وا��ا��5 �? ا�J2G ا=ول �? ا��9��ن ) 1

ا��-35^ ���ا�5B �)�م ا��35�م  B1988�ان  2ا��Lرخ %$  ����1988  ��62د 

  .�3< ا6E-/*ك

  

2 ( �%$ +�رة د%�B�" R ا�!��3 %$ ا���-!�ت ا��5P�l ��)�م ا���2د

 S"����� ان��5� .B�-م ا����ق ا��35�G� 6-/*كKم �3< ا��56ر ��35z� دار��Eا

هFا �/WF ا���-��Bت "'�G��5" ���w-� �5 ا��35�م ا��Fآ�ر أو � S%FI��A-9< أ>;�م 

J2Gض إ�< �ا��wع %$ ا��B�-63. اN�  ��9" S�;�� ، ��&�'!ا� �'p��2 ا���ا

 JB�2ّ %$ أ-l15ا��  $G��B ة�i ?� -�اء�ا ���د �2016�!� ��;�ن ��%�

  .��8lون ا���-!�ت ا�-$ �I�ز"jG� $% S ا�-�ر��

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



����

�


 ا��O>�م =>* ا`H;?0كO[ا��

  �7ح ا�H,�ب

  )36و  35ا�0T5ن (

  

و" ّ >�2 ا���-!�ت ا��35��F��  ��61988  ���5�م �3< ا6K-/*ك "  إر�6ء ا

 S� � دة�I� ��&�9 -'�ره����آ����� �w'+ ذات.  s'P  ّ"و'��S  ?��10% 
  . 3< ا=داء �3< ا����9 ا���A%��وذ�Z �*وة   %135و

  

  :و�-35^ ا=�� �a+� �����-!�ت وا���. ا�-���� 

  

،%25���'� ا����W ا��I-��� �3< 6;� وا����W ا��wز�� و ا�9/�ة وا���ي-
- �'��� R�ّ2ا�� q'-135ا�%،
وا���2���ت �?  %90و %60ا=>!�ر ا�;���� ���. "-�اوح ��? -

 �'��� ����X115ا���5دن ا�% 
.>�. �56 اN6K�ا��  %270و  %�50. "-�اوح ��? ��ا����رات-

   �G3آ $% R�%�-6-/*ك إ�< ا�Kم �3< ا�ع ��. ا��35�G"ا وأّدى ارFه

  �yه�ة ا�-/��. وا�-!�رة ا���از�� �����'� �'5[ �G"ا���-!�ت ا�����5 و

. ا���-!�ت

  

   Z�Fه�ة ا�-/��. �? ��>�� و��y ?� �I/�ف ا��ر أنو�'-���  s�� ر�ّN"

6-��5ل ���$ و�Pوري ���� ا���-!�ت أ+'fI ذات او���-'�ر أن ا6K-/*ك 

�&�� ا���اد ا��5P�l �35�3�م �3< ا6K-/*ك  J��5" ى �9-�ح�aأ ��<�� ?�

 2ا��Lرخ %$  ����1988  62وا��اردة ���!�ول ا���رج ��I3^ ا��9��ن ��د 

  :ا��-35^ ���ا�5B �)�م ا��35�م �3< ا6E-/*ك وذ�Z �ــــ B1988�ان 

  

-a p'2-� 5[ ا���-!�ت� .�� $% ]�Gl-دي ا��� $&�'B swA� �5P�

��� ��ّ;? �? ا��I �? ار"�Gع أ�56ره� و��9و�� �yه�ة "/��'/�،



����

�

وا�-$ "F< ?� �'-5ف ا��35�م �����'� إ�< �5[ ا���-!�ت ا=�aى -

��i >3ار ا�9/�ة وا���ي وKdت ا�-;��] ا6K-��5ل ا����$ وا��Aوري 

 ��#�Nوا�5!*ت ا�� ....

  

ا�-��5*ت ا��-�935 �����-!�ت ا��5P�l �35�3�م �3< و�'ّ�? ا�!�ول ا�-��$ 

  :ا6E-/*ك

  ا2]�اء ا�� ;�ح

  


 ا��O>�م,��  


  =>* اH2;?0ك ا�[��

%

�ن ا���;ـ�]�ت�

  

  >Fف

  

25

 -  ��h� ?� >3� ���-I� ?� ال��ت، أK*iر و���? وان آ�ن ��2�ّI أو ��8و�� ��S ا�;�%��?، 

 �'��f�آ�…................................................................................  

F<  25ف .................................................................................................�mي  - 

  

P��O;ا� �� 
K�Vإ  

  

25  

- Lاآ�K �T=)8�Oا� 
K0H vذ� -K ���(  ،آ[�ل L� �G;�� و` ��9ف إ�q ،�9N �T=و


 أ�Nىe إ���H L أو ��اد ![>Vوإن أ  

  >Fف

  

25

a*+�ت وأرواح و��آ8ات ا�'?  ��� %�/� ا�9/�ة �5��6 ا�Fو��ن و��AIات أ6�6/�  - 

..................................................................................................ا�'?

  

  

F<  40ف

��AIات Fiا&�� F� ��iآ�رة وK دا�3a %$ �;�ن  �ad����X-6ء ا���-�AIات ا�Fwا&�� %$  - 

 ?��aي ����� ا���Fع ا��ى، �? ا���aل أ�;mاص أو �3;� أو أ�*ع �? ا�-�J;m ?�a أ~�

  ا�-�G��5  م�� �B210690ا���ر..................................

  

���w" دون  

  

  د ا�/;-3-� 48,000


 ا����و��ت  -=��1 -K 
<�O;�ا���اع ا�� X� 

 ا���آ,ا���;[�9ات ا��[��


  ...............................................................................................ا��[��

���w" د ا�/;-3-� 24,000  دون  - 

 ا����و��ت ا��[��=��1 -K 
<�O;�ا�� v<! �q 
  .ا���;[�9ات ا��[��

P��O!  

  

25

- 
��Oا�� �?K ��� j��   
�
 أو ���?
، وا���j ا��fز
 =>* ��H  أو ��اد ![>�ا��[;�


�  ا��[��q ى�Nو���و��ت أ......................................

P��O!  

  

  

  

  

  

P��O!  

P��O!  

  

  د���را ا��>�ة 0,270

  د���را ا��>�ة 0,730

  د���را ا��>�ة 0,730

  د���را ا��>�ة 0,870

  د���را ا��>�ة 1,020

  د���را ا��>�ة 1,140

  د���را ا��>�ة 2,040

  د���را ا�3-� 1,330

د���را ا�3-� 1,040

1 (
5
 �z,Oة K- أو=�T� 
O[ :  

  ...................................................................�-�ا  3�0,250'� 56-/� دون  - 

  ...................................................�-�ا �0,320-�ا و  3�0,250'� 56-/� ��?  - 

  ................................................�-�ا 0,320�رورة J9" �/-56 �? أو "��وي  - 

  ......................................�-�ا �0,400-�ا و  0,321�رورة أو �3'� 56-/� ��?  - 

  ......................................�-�ا �0,500-�ا و  0,401�رورة أو �3'� 56-/� ��?  - 

  ......................................�-�ا �0,660-�ا و  0,501�رورة أو �3'� 56-/� ��?  - 

  .........................................�-�ا و�-�ا وا>�ا 0,661�رورة أو �3'� 56-/� ��?  - 

2 ( �G�ّ2� ،swA��� �5 �5ّ�ةB...................................................................  

3 ( �G�2� ،�'ّ+ �5B..............................................................................

د ا�/;-F<  500,7 �-3ف ..................................................ا��l�ر ا�2'� ا���G�2 ا�����3 �5�3'{�? ) 1

���w" >�ة24 ,000  دون�د ا� 5
 �z,Oة K- ��ار�� O;! ` �?;OH�ى �;�ا وا��) 2�Tر ا��5ارة ا����Gا�..................

���w" دون د ا��>�ة 3,750

3 ( X� 
1�N 
<T];8 ا��[�ل ����[�ل ا���Oا� �T=و P
، ا��,4 وا���;��Aب ا���ا�=

5
، �z,Oة K- ��ار�� O;! ` �?;OH�ى �;�ا وا��ا�Tا��.............................

P��O!  

  

  

  

  

د ا��>�ة 0,675

د  ا��>�ة 0,900

  د ا��>�ة 1,350

  د ا��>�ة 1,800

4 ( 8�Oا� �T= X� أو 
��Aب ا���ا�= ��G! X� 
1�N 
<T];ا�� 
5�Tى ا���Nر ا���Gا�

 ��:ا��Aي وا��z,Oة K- ��ار

............................................................�-�ا  0,375�رورة G" K�ق 56-/�  - 

......................................�-�ا �0,500-�ا و  0,376�رورة "-�اوح 56-/� ��?  - 

  ......................................�-�ا �0,750-�ا و  0,501�رورة "-�اوح 56-/� ��?  - 

  .........................................�-�ا و�-�ا وا>�ا 0,751�رورة "-�اوح 56-/� ��?  - 

P��O!  200  -  8�= X� ى�Nا����5ت وأ�,4ة أ
��A= ت أو ��اد�!�,�� 
  ................�Mزج، ���?

���w" 25  دون )................�7اب !�5ح أو آ��nي أو �[>�ل ا�0n� P�O(���و��ت ���Gة أ�Nى  -

  

P��O!  6,000�-3-;/د ا�

-  X= LK -�	]ر ا��[�ل ا��O� Pّ � ` PAّO�  �q ،P، ردئ %80آ[�ل �Nم وآ[�ل أ^

� �[��بOAا� 
......................................................................ا��و�

P��O! د ا�/;-3-� 6,000

���O;Hل  -� �ّO� ،�OAر]�ت، ردئ ا��ا� Pّآ X� PAO� ،Pآ[�ل �Nم وآ[�ل أ^

...........................................................................................ا�����-



����

�

  ا2]�اء ا�� ;�ح

  


 ا��O>�م,��  


  =>* اH2;?0ك ا�[��

%

�ن ا���;ـ�]�ت�

���w" دون د ا�/;-3-� 16,000

-  X= LK -ـ�	ر ا��[�ل ا�[�O� Pّ � ` PAO� �q P�، �Oّ� %80آ[�ل أ^OA8 ا�M ،


 وا��AOرات وا��O;H2`ت ��Tى �[��ب �2;�ج ا���اد ا��Nا� 
=��Tا�


.............................................................................................ا��و�

���w" دون د ا�/;-3-� 16,000


 وا��AOرات  -��T�2;�ج ا���اد ا� �ّO� ،�OA8 ا�M ،ر]�ت�ا� Pّآ X� ،PAّO�  Pآ[�ل أ^


 ا��Nى وا��O;H2`ت =��Tا�............................................

���w" دون د ا�/;-3-� 570,000

� ا��ر]�ت، �dTG أT� �H�H�� ا����و��ت  -�[ X�، �OA8 ا�M ،PAO� �q Pآ[�ل أ^

PّGا� 
=��1 -K P�O;�ء ا��[�ل ا����n;H�� 
.ا��[��
 (

  

���w" دون د ا�/;-3-� 24,000

-  

 ا����و��ت ا��[��=��1 -K 
<�O;�ا���اع ا�� X� 

 ا���آ,ا���;[�9ات ا��[��

..............................................................................................

���w" دون د ا�/;-3-� 12,000 -  
=��1 -K 
<�O;�ا�� v<! �q 

 ا���;[�9ات ا��[��.ا����و��ت ا��[��

P��O! 683 -  �A ;��� �?<= PT];� 
...................................................���و��ت رو�

P��O!

648

-  �q 
OKا����و��ت ا�� X� ه��qو Xا���H- وا�����ك وا��5دآ� وا�	


5�Tا��...............................................................................................

P��O! 395 - 
5�Tا�� 
OKا����و��ت ا�� X� ه��qو X........ ا���H- وا�����ك وا��5دآ� وا�	

P��O! 597 -  X�{ وا�����ر وا���ات وا�;,�ر;H�,ا�....................................................

���w" دون 40 -  L!09Kو ��T� �q م أو�N {,ـ!.............................................................

���w" دون 135

-  
\<q e.�5�)ر�	H ( e.�5اف و��Mا� 
=�A � mس(وإن آ���<�
 ) H	�ر�و�e.�5 =�د

)�.�	H (Lا��أ� X� أو {,! X�.................

���w" دون 135

أ��اع أ�Nى �T� {,! X�� أو أ��ال !,} �T�� ، !,} �;	��{ أو �	�د �10Nت و أرواح  -

{,!............................................................................................

P��O!

  

  

10


 أ<� �N�m] أو ا�,��ء ذات ^ P ��=- ��ه�ي ` ر�Nم  -X وأ�	�ر آ>�H���X وإ!�Kو!�ا

 X= Pّ ��j، ا�*  2.5f� أو ������ ،s K �OA � أو ،�، و����، وإن آ�ن ��4ً�� !�4�ً,� أو�

P أو ����A;�� P��� أو أ��اح P;آ...............................

              P��O!

  

  

10  

-  -���H �	و� m�"]�ا�Kء، " ��ر��أو أو ا�, m]�<� ى�Nر أ�	ر�>- وأ� �	و� mو��ز�

 P��� أو أ��اح P;ا�* آ ،j�f� أو ������ ،s K 
OA � أو ،�4�ً,� أو�ً�! L�4�� mوإن آ��

P أو ����A;��................................................................  

P��O!

  

10  

-  
5��O;ا� �� ��>ـّ{ أو �>,ـّ� ا���رج ���q m  ................251810000دو���

���w" دون هJ/ د  0,400 
 ا��Gم -OKدن ا���Oت ا����........................................ز��ت ا�,;�ول ا��Gم و ز

هJ/د 23,6325   -  �Kع ر�� X� X����.............................................................................

هJ/د 31,8647   � �Nل �X ا���1ص  -Kع ر�� X� X����......................................................

هJ/د 21,8013   �X� X ��ع =�دي   -���...........................................................................

هJ/ د  1,990   )....................................آ�وزان ��� K- ذ�v ا�����ر��;�ر(����X ا��A.�ات   -

هJ/ د  1,690   -   PAO� �q m��,H m�.......................................................................وا

هJ/د 3,5404   -   PO�;<� ول�;�....................................................................................

  ................................................................................,=�دي�qزوال -  هJ/د 5,8309  

95
  -  هJ/د 16,2773  G�� m�  .......................................................�qزوال ذو ��,
 آ,�

آ100q3/د8,1904   -   -���� P��ل واK.................................................................................

آ100q3/د 3,900   -   P��ل واKe5N..................................................................................

آ100q3/د 2,0749   -   P ^ P��ل واK....................................................................................

آ100q3/د  0,997   -   e� أو ا�;�\.......................................................................ز��ت ا�;�[

هJ/ د  0,875   -   XKوا�,�ا X.........................................................................ز��ت ا���5

هJ/ د  1,690   - PAOا�� m��,�;��ه� �� =�ا ا��اq.........................................................

#?/د  8,256
-  �<
 =�� آ^0^ -K�Tى وز�?� ا��O;� ` ���qز ا��s5، ��و��ن و�;�ن �K 8<O- ��ار

  ..................................................................................................�qا��

  

#?/ د  44,700

-  �<
 =�� آ^0^ -K�Tى وز�?� ا��O;� ���qز ا��s5 ��و��ن و�;�ن 1,
 أو �K 8<O- ��ار

............................................................................................�qا�� 

  

م �;5./د  0,113373 ���O;Hل  -� �ّOا�� -O,Aز ا��fرةا��  .................................آ���د �>���Oت ا��

  

  

  



����

�

  ا2]�اء ا�� ;�ح

  


 ا��O>�م,��  


  =>* اH2;?0ك ا�[��

%

�ن ا���;ـ�]�ت�

  

�f! د ا�/;-3-� 48,000  دون  


 ا����و��ت  -=��1 -K 
<�O;�ا���اع ا�� X� 

 ا���آ,ا���;[�9ات ا��[��


  ................................................................................................ا��[��

�f! د ا�/;-3-� 24,000  دون   -  ����I;ت ا���ا���-�3�5 %$ +���� ا����و Z3" ��i ����I;ات ا��AI-ا���..........  

F<  10ف  -  J��!" Wر و����ــN�)fا���".............................................................(

  

  

>Fف 10

��� %�/� ) ��i ا=دو��(و��-�AIات �����53 ���'��ة ) ��آ��ج(��-�AIات "!��J أو ز���  - 

��AIات ا� ����5��yh%� ا����? ) ����AI�)8ات ا����� �? ا���j و��AIات ا�-���� 

...................................................................وأ�y%� ا��9م  

  

>Fف 30

آ q3���X-6uء ا���5ة ��N3&�ات أو �~6-��5ل  2إ#�رات �aر���B ��Bة ذات وزن �G�ق  - 

........................................ا��N� ?� ،$<*Gط واردة �? R��B ا�'�3ان

F< 30ف .آ�N� ?� ،q3ط واردة �? R��B ا�'�3ان  0,500دا��3a ه�ا&�� ذات وزن �G�ق أ����. - 

F< 90ف ......................................................أ�'�� و��از�/� وأ+��ف أ�aى �? %�اء - 

�f! 40  دون ��. د%�"�  -  $% h�/� .ورق 6!�&� وإن آ�ن��وأ��...........................................

  

  

  

J��5"  

  

  

  

35

��w��� وأ+��ف ��2��� ��/�، ��ا ا=+��ف ) ��ا >!� ا=ردواز(أ>!�ر �2. و���ء  - 

��� (و�� ���3t/�، �? >!� #'�5$ ) ا���زا��Z(؛ �;5'�ت ا���G��Gء 68.01ا��Fآ�رة %$ ا�'�� 

��� %�S (>��J؛ >'�'�ت وm)��� و���>�^ �? >!� #'�5$ ، وإن آ��S�%( >3� f ا=ردواز

.......................................، �3��� إ+���Nّ��  )ا=ردواز

  �4ف

  

10  

�*ط و"�ا��s�3'-3� ��%8a R أو ا�-��Nw و�;5'�ت %����Gء و�� ���3t/�، �? >!� ر�$3، 

 �G��5-ا�  �� �B690790200ا���ر........................................................  

  �4ف

  

10  

�*ط و"�ا��s�3'-3� ��%8a R أو ا�-��Nw و�;5'�ت %����Gء و�� ���3t/�، �? >!� ر�$3، 

 �G��5-ا� $��� �B690890919و 690890911ا���ر................................  

  

>Fف 90

أدوات �? ز�Bج �? ا=��اع ا���-�3�5 ���3&�ة أو ا��N'� أو ا�-�ا��f أو ا��;-. أو ا�-��8?  - 

..................................... ا��ا3a$ أو �~K��5-6ت ا�����3t، �? ا�;���-�ل

  

>Fف 80
�L�L� �G2 #'�5$ أو ��-�' R�ّ!� ��i f��l�ط وK ��ّآ. أو ��)�م أو �! R�ّ��l�ط  - 

  J9ا�� ���/�� �-L�......................................................................

  

>Fف 80
ا���س وإن آ�ن ��5�ّ2 و�;? ��i ��ّآ. وK ��)�م ���X-6uء ا���5 �~6-��5ل ا�$���2  - 

...........................................................................................

>Fف 60
 -  ���/�� �-L� �G2� ط��l� �5�ّ!� أو ���ط أو ��آ'� أو ��)��l� �5�ّ!� ��i أ>!�ر آ����

........................................ ا�� J9���X-6uء ذات ا6E-��5ل ا�$���2

  

  

>Fف 80

 �5�ّ!� ��i��l�ط وK ��ّآ'� أو أ>!�ر S'm آ���� وإن آ��w�� f��� أو ��G�2 و�;?  - 

-� ��/��� ا�� J9���X-6uء L� �G2� ط��l� �5�ّ!و� �G�2� ��i آ���� S'm وأ>!�ر ���(��

...........................................................ا��5ّ�ة �~6-��5ل ا�$���2 

  

>Fف 50

���X-6uء ا��5ّ�ة �~6-��5ل "�اب و��I�ق �? أ>!�ر آ���� أو S'm آ����  - 

................................................................................................ا�$���2ّ

F<  80ف   ....................�a�ط وFmرات �? ا�Fه. ا���^ أو أوراق �? ا�Fه. �F-3ه�. - 

  

>Fف 90

ا��R�ّ2 أو ��;I�� J�ق ���X-6uء ا��'�&Z وا�Fه. ا����i �5ه� �? ا�Fه. ا��lم أو �2]  - 

��ّ'N6-��5ل %$ ا�!�ا>� ا�~�...............................................................

..........................................�*"�? �aم أو �R�ّ2� [2 أو ��;I�� J�ق  -   F<  80ف

  

  >Fف

  

115

و�!�ه�ات وأ8Bاؤه� �? ��5دن ����t أو �? ��5دن ��د�� �;��ة ���9ة �? ��5دن >$3  - 

......................................................����t ، واردة �? Bـ��R ا�'�3ان 

F<  80ف ...............................................>3i ^3^ �? ا��AG واردة �? R��B ا�'�3ان - 

  

>Fف 115

��2���ت +���i وأ8Bاؤه� �? ��5دن ����t أو �? ��5دن ��دّ�� �;�ّ�ة ���9ة �? ��5دن  - 

..........................................................����t، واردة �? R��B ا�'�3ان

  

  

>Fف 115

��5دن ����t واردة ��2���ت أ�aى �? ��5دن ����t أو �? ��5دن ��د�� �;��ة ���9ة �?  - 

 ���l�� �3�5-�� ?�"*'ا� ?� ^tا�وا�' �/-�Niادق وأ�ء ا�'��X-6u� ا�'�3ان R��B ?�

J�3I-ا�....................................................................................

  

>Fف 115
#'���5 أو S'm آ���� أو ��2���ت �? �L�L #'�5$ أو ��-�'f أو �? أ>!�ر آ����  - 

..."�آ�'�� أو �!�دة واردة �? R��B ا�'�3ان ���X-6uء ا���5ة �~6-��5ل ا�$���2 

  

>Fف 10
Kdت ";��] ه�اء �I-��� �3< ��و>� ���Iك و"!/�8ات �-J��5 ا��Iارة وا��#��� ��� %$  - 

............ذ�Z ا�Kت ا�-$ K ��;? "�)�  ا��#��� %�/� �3< >�ة 

F< 10ف " ................f�3'6 ��6- "و>�ات "'��� �Kت وأB/8ة ";��] ا�/�اء �? ��ع - 

F< 10ف
  .....................................أB/8ة �J�w ا=وا�$ ا������8 ذات ��l? آ/���&$ - 



��	�

�

  ا2]�اء ا�� ;�ح

  


 ا��O>�م,��  


  =>* اH2;?0ك ا�[��

%

�ن ا���;ـ�]�ت�

���w" دون  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
��Tرة ا����ه� �X ا����Oت ا��qو 
��H رات�H ص�G7ا� P �� �H�Hأ) 
<Nا�ا ا��=

5
 ا����ا�- K02 .87- ا�,�� ��O;ا� X� ( رات�H vذ� -K ��� " v��رات ا��,�ق " ا�,�Hو:  

-   sf9ا� �f� �?K ل�O;72ا �ّ;�=���ت �	?�ة ��[�آ�ت ذات ����{ �;��و�
  أو دّوارة 

�رات ا�OH2ف وا����Oت ا���رة ذات H ء��n;H|�8  9أو �=� �  P �� ا�T� 
TTGا��

 dNص ا����G7ت وا���Haوا�� X��O���� 
�;Oت ا���O�	ا� P,� X� ة��وا�� ; X��Oا��

 

 ��زارة ا��aون ا2];��=T;Gا�� h��Tا�� P,� X� �?�:

) PT5��� mfد  5أ��ا� ���ن = X�103  
���2002  -K رخa23ا��  �,���ا��;O>@  2002د

 -<V�5! -.�,[ اث �\�م�وز ��!?� �|��	ا�;- ` !; 
��
  �N4ص �����رات ا����ل ��GرN

 
.�,[.(  

 50  

 إ�AHا�;?� ` !;	�وز * OH1000 �1

3
 ....................................................  


 إ�AHا�;?� !;O�ى *   55 OH1000  �1
3

1� 1300و` !;	ـ�وز  
3 …...............….  

  100  * 
OH ى�O;! �?;ا��AH1300إ �1
3

1� 1500و` !;	ـ�وز  
 3 ....................................

  


 إ�AHا�;?� !;O�ى *   125  OH1500 �1
3

1� 1700و` !;	ـ�وز  
3 

.......................  


 إ�AHا�;?� !;O�ى *   170 OH1700 �1
3 

1� 2000و` !;	ـ�وز 
3

  

 200  

 إ�AHا�;?� !;O�ى * OH2000 �1

3
  

    

-   sf9��� �?K ل�O;72ا �ّ;�د��زال (=���ت �	?�ة ��[�آ�ت ذات ����{ �;��و�
  أو دّوارة 

�رات ا�OH2ف وا����Oت ا���رة ذات ) أو �eT د��زالH ء��n;H|�8  9أو  �=� �

X وا��Ha��ت ��O���� 
�;Oت ا���O�	ا� P,� X� ة��وا�� ; X��Oا�� P �� ا�T� 
TTGا��

  

 ��زارة ا��aون ا2];��=T;Gا�� h��Tا�� P,� X� �?� dNص ا����G7وا�:  

 75  

 إ�AHا�;?�  ` !;	�وز *OH1500 �1

3 
 ..................................................  


 إ�AHا�;?� !;O�ى *  80 OH1500 �1
3

1� 1700و` !;	ــ�وز  
3

  


 إ�AHا�;?� !;O�ى *  125  OH1700 �1
3

1� 1900و` !;	ـ�وز  
3  

  

  190 
 إ�AHا�;?� !;O�ى *OH1900 �1
3

1� 2100و` !;	ـ�وز  
3

  


 إ�AHا�;?� !;O�ى *  210 OH2100 �1
3

1�  2300و` !;	ـ�وز  
3

  


 إ�AHا�;?� !;O�ى *  240 OH2300 �1
3

1� 2500و` !;	�وز  
3

.........................  


 إ�AHا�;?� !;O�ى *  267 OH2500 �1
3

 .  

  

  

  

  

  

60  

  

40  

=���ت �;Oّ�دة ا��qاض، ���X ا� �?���O;H� P ا��G7ص و�� P ا�,�9.�، ��5ق =�د � �=�ه� 

  :آ} 3500^0^
 ��=;,�ر � O� ا���.@ و ` �;Oّ�ى وز�?� ا�	�>- 

  

 - 
5
 ا�ّ���ا�ّ��O;اد ا��=z� 
?� ���sf9 وا���ر]K ل�O;72ا �ّ;��	?�ة ��[�آ�ت 

 X�87042131  *87042199إ� 

 - 
5
 ا�ّ���ا�ّ��O;اد ا��=z� 
?� ���ّ��ر وا���ر]K ل�O;72ا �ّ;��	?�ة ��[�آ�ت 

 X�87043131  *87043199إ�   

���w" دون 80

 ودرا]�ت ��[�آ�ت �
 �|n;H��ء ا��	?�ة �0nث =	0ت درا]�ت ��رK�Vإ:


 إ�AHا�;?� !�5ق * OH50  �1
3

���w" دون  

���w" دون

  

30  

135

 
V����Gت وX5H أ�Nى وزوارق ا���ه
 أو ا��:  

 * X= �?��M P �  .......................................................�;�ا   11���وي أو 

 * �?��M �5ق�  .......................................................................�;�ا   11

  

>Fف 90
���6ت �� و���6ت �B. و���6ت ����3t ��� %�/� ���6ت ��س ا�G-�ات ا�����8 �)�وف �?  - 

 ����t ��9ة �? ��5دن�ة �أو �? ��5دن ��د�� �;� ����t �5دن�.............

  

  >Fف

  

25

ا�-���Z �����ء �!��R ا�!�  أو �!8ء ��S، ��� %$ ذ�Z أ>�اض ا��I-6Eم وا=دواش أB/8ة  - 

  ا�-�G��5 "ا�!�آ�زي"ا��!/8ة �ـ�� �B901910901، ا���ر..........  

  

>Fف 90
���6ت و��'/�ت ��5ة >�آ� ���6 �)�وف �? ��5دن ����t أو �? ��5دن ��د�� �;��ة  - 

.....................................................................����t���9ة �? ��5دن 



����

�

  ا2]�اء ا�� ;�ح

  


 ا��O>�م,��  


  =>* اH2;?0ك ا�[��

%

�ن ا���;ـ�]�ت�

>Fف 60

�yوف وأ�6ور ا�����ت و�3. و+��د�^ =+��ف +���� ا�����ت وأ8Bاؤه� �? ��5دن  - 

 ����t ��9ة �? ��5دن�ة �أو �? ��5دن ��د�� �;� ����t...........................

F<  30ف ...................................................................................��ر�� ����6ت  - 

F< 30ف ..........................أ�I36 ��ر�� أ�aى وأB/8ة ��� J�5" �3t��5muل G-� ��Im!�ة - 

F< 30ف .....................................................................................أ�I36 أ�aى  - 

F<  30ف  -  ��P�5ة ���23 وا������ ا����� �&�aا#�} وذ�a.........................................

���w" 60  دون .................��G#zل ورق ا� .53���X-6uء ورق ا�53ّ. ا��5ّ� �-���� ا��9رات ا�Fه��� - 

  

  

>Fف

  

90

أ*م >'� �Bف، أ*م وأ*م ��ؤوس �? �'�د أو ���wه�، أ*م >'� J&�6، أ*م ر+�ص  - 

�8lان، ��6;�ت ر�} آ-��� و��6;�ت أ*م ر+�ص وأ+��ف �? ��5دن ����t أو �? ��5دن 

.....................................������tد��، �;��ة ���9ة �? ��5دن 

  

  

>Fف 90

و5N/� ا����32G، ...) �;���;�� وآ/���&�� ذات أ�Bام "��X اmE-�5ل ا��(ا�9ّ�ا>�ت وا��5*ت - 

 ����t ��9ة �? ��5دن�ة �أو ��5دن ��د�� �;� ����t �5دن� ?� J&�-Gوا� �!Iا� ��i

..........................................................................................

  

>Fف 90

i*��? ا�-��a? و�'�6  �6!�ر و6!�&� وأ8Bاؤه� �? ��5دن ����t و�? ��5دن ��د�� �;��ة - 

 ����t ��9ة �? ��5دن�.....................................................................

  

>Fف 90

��%�Xت �N�ر و��%�Xت ����3t و"�آ�'�"/� ورؤو6/� �? ��5دن ����t أو �? ��5دن ��د��  - 

����t ��9ة �? ��5دن�ة ��;�.............................................................

  

-�اح >Fف ا��35�م �����'� إ�< �5[ ا���-!�ت أو K �5'"ى و�aأ ��<�� ?�

ا�-S'�� $% ]�Gl �����'� إ�< �5[ ا���-!�ت ا=�aى، �9-�ح "�;�? "!�ر ا�!��3 

%$ ا���-!�ت ا��5P�l ��)�م ا���2د� اEدار�� ��56zر ا�8l� ?�A" ?�Fو�/  

� S�% ]�Gl-أو ا� S%F<  " 6-/*كKم �3< ا�ن �? �35�ا ا��9�Fأ>;�م ه >A-9�

ا�� �'��N���B�-6ع ا��'q3 ا�8ا&� �? ا��35�م ا�Fي "S-3�ّI ا-��ءا"/  ���-'�ر ��م 

 S"�"�% 8&�� إ�;���� إ��دةB آ��3 أو^�'N-ن >8�ّ ا��ا ا��9�Fل ه�a�� [��Iإ�< ا�.  

  

�-3N�  ��9. %$ ا��wض ��I32�3 ر�s ا�B�-6Kع و�*�-�Gع ���BEاء، �9-�ح 

a*ل وذ�Z  2015د���'�  31%$ ا�!'�&�� ا��I2� �2-l��� �!�د ��8lو�/  

 W�2  .G��B2016$  15أJB أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



����

�

 X���Oص ا���G7ف =>* ا��T8 ا�!��� h;K dN�! 8]H

  

  

  

 PT537ا� :  

  

 J2Gف إ�< ا��A�54  ن ��د�رخ %$  ����2014  �54? ا��9�L19ا�� 

  :�� �3$  2014ا��-35^ ��9��ن ا������ ا�-;��3$ ����  2014 أوت

  

"N'^ أ>;�م هFا ا�J2G و>�. �jG ا���وط �3< ا=�lmص ا���5���? 

?��35G? أو ا�����و�3< ��ّ���/� ا��9�.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



��
�

�

X���Oص ا���G7ف =>* ا��T8 ا�!��� h;K dN�! 8]H  

  

  �7ح ا�H,�ب

) PT537ا�(  

  

  

  

���ن ا������ ا�-;��$3 ���� "   >A-9��2014  ?��5�'Nص ا��lm=ا p��

ا��F? "-�%� %�/  �5[ ا���وط إ�;���� ���ر�6 ���ط ا��2ف ا���وي �? #��^ 

%-p �;�". +�ف ��وي وذ�Z %$ إ#�ر "�)�  ا����ط ا��Fآ�ر و"�;�? ا=�lmص 

S�hm إد��ج ا��F? ���ر6����i >3� S وSB >^ �? "���� و�5P-/  وه� �� �? 

J;�/�2د ا��-Kاز�� %$ ا�ا�-!�رة ا�� . pm�-وط ا��m ���I" >3� n�2�-و"  ا�

  .����ر�6 ا����ط ا��Fآ�ر ��A-9< أ��

  

-�2د Kاز�� %$ ا�ا�-��$ ا��ا�$ إ�< إد��ج ا�-!�رة ا�� jG�� �3+ا�ا و�Fه

�? ا���)  �9-�ح I6. إ�;���� %-p �;�". ا��2ف ا���وي �3< ا=�lmص ا���5��

ا��-�935 ����ر�6 ا����ط و�����ّ���? ا��9�����? أو ا���35G? و>�. �jG ا���وط 

  .��lmzص ا���5���? ا��Fآ�ر�?

  

  

  

  

  

  

  

  

  



����

�

  

  

  

  

  

  

  


 وا�;T�ي �>;?�بK�5ا�� �  إ]�اءات ��=

X ���داء,��Aت ا������V �   ا�	,�.- ود=

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



����

�

-<V�5! -.�,[ ء �\�م�Hإر  

 

 �>�Ha��ت ا����ذ]�  K- ا�	,�

  

  

 PT538ا� :  

  

 S� ا�!'�&$ ا�!�ري R���-��� �/�3� ص��2ف ا��)� �? ا=>;�م ا���2�

 ]&�G� $��Iع ا��$ وا��BرEر �)�م ا��-a�2د�� ا-K��6ت اL�3� ?;�� ،J�5ا�

�3< ر  ا����5*ت ا=�aى ا���-�B'� ���5�3  �ا=داء �3< ا����9 ا���A%� و

���8lا� $% �+�lة ا���2د�^ ا��&�G� �Gy�ا��.

�] ��)�م  �ا���-5G ا����6Lتو�Lدي ا�l�Kاط �/Fا ا��)�م �����'� إ�<  �"

� J�53$ ا�l-ا����5*ت ا�  �=داء �3< ا����9 ا���A%� وا�����5  ا����Gy �3< ر

  .ا��Fآ�ر "��] ا��J�5? �)�م 

  

  :";�نو"�- RG�F/ا ا��)�م ا����6Lت ا�-$ 

  

و�5P-/� ا�!'�&�� وا����ا��� ��ّ�اة،-

�^ ��ا. >����ت وأن ";�ن >����"/� � "  ا�-��2^ -�-� ����� �5P�a

� �/�3�����X3� �'*ث �6�ات ا������ ا�����9 ���� ا�l�Kاط دون أن 

�-�A? ا�-��2^ ا>-�ازات �? 'J ��ا. ا���I��ت �/� ���س ��6hس 

ا=داء،

�-p��2 ود%R ا=داء �? ��l��،�5#� ���)��� ا-

.���l#� ���)��� ا�G�"�ة ا�E;-�و���-

  

*�-�Gع �/Fا ا��)�م "3N�  ��9. %$ ا��wض و�-�5? �3< ا����6L ا�����5 �

 W�2 ��31ى ا���I32 ا�!'�&�� ا��l-�2 >�. ���ذج "W�ّ5 اEدارة %$ أJB أ

 $G��B2016.  

  

� و��;? ا�-3l$ �? هFا ا��)�م �6 ��ّ�ةوا���I$ و�Nّ'^ �)�م اEر�Bع ا��$ 

'J "�ر�� ا�l�Kاط �? #��^ a*ل �jG ا����  ^'ّNع إ�< ا��)�م ا���Bوا��

'J �/��� ا����ا���I32 ا�!'�&�� ا��l-�2 ��ى  �3N. ��دع %$ ا��wض  .�<

  . ���ذج "W�ّ5 اEدارة



����

�

-<V�5! -.�,[ ء �\�م�Hإر  

 
�
 K- ا�	,�  �>�Ha��ت ا����ذ]

  

  �7ح ا�H,�ب 

) PT538ا�(  

  

  

 ��3Iق ا���ا�� $% �Nm��6ت ا���L�3� $&�'!? ا��)�م ا���إ#�ر ا�-��9.  $%

وا����6Lت ا��2ّ�رة آ��3، و��wض إر�6ء "!��� ���ذ�G� ��B&�ة ا����6Lت 

ا����I-� �%�G? �6��-/� ا������، �9-�ح إر�6ء �)�م �G� $3P�G" $&�'B&�ة 

اEر�Bع ا��$ وا��G� $��I&[ ا=داء  ا����6Lت ا��Fآ�رة �? a*ل اa-��ر �)�م

 �%�Aة ا���2د�^ و��3< ا����9 ا���&�G� �Gy�ا����5*ت ا��  ���5�3  �3< ر

 ���8lا� $% �+�lا��N��m  $3l"��6تL5 ا��G-م  �ا����(��� J�5ا� [��=داء "�

  .�? هFا ا�K-��زوا�����5  ا��Fآ�رة 

  

 p�� ا ا��)�م و�9-�حF��6ت ا�-$إ�< هLن ا���;":  

  

و�5P-/� ا�!'�&�� وا����ا��� ��ّ�اة،-

�^ ��ا. >����ت وأن ";�ن >����"/� � "  ا�-��2^ -�-� ����� �5P�a

� �/�3�����X3� �'*ث �6�ات ا������ ا�����9 ���� ا�l�Kاط دون أن 

�-�A? ا�-��2^ ا>-�ازات �? 'J ��ا. ا���I��ت �/� ���س ��6hس 

ا=داء،

- ���(��� �#�l��،�5� ?� ا=داء R%ود p��2-ا�

.���l#� ���)��� ا�G�"�ة ا�E;-�و���-

  

.B�-ا ا��)�م  و��F/� ع�G-�*� ���5��6 ا��L3. %$ �3< ا��N�  ��9"

�2-lا�!'�&�� ا�� p��2ض إ�< ا���wا�  W�2>�. ���ذج "W�ّ5 اEدارة %$ أJB أ

31  $G��B2016. �;و�� Z�F3$ �?/� آl-ا ا��)�م  ا�Fا���� ه jG� ل*a ع�Bوا��

إ�< �)�م "��] ا�J�5 ا��Fآ�ر 'J �/��� ا���� �? #��^ �3N. ��دع %$ 

  .��ى ا���I32 ا�!'�&�� ا��l-�2 >�. ���ذج "W�5 اEدارة ا��wض

  

  

  



����

�

�ت ا=;��د ]?�ز !�	P ا<�O� ت���G� 
 <O;ا��  

X ا����ن ا`H;?0ك =>* =  

  

 PT539ا�  :  

  

ا���A'� �3< دJa ا=�lmص ا�N'���5? وا��A� >3� �'��Aف إ�< �!�3 ) 1

 J2% 59ا���آ�ت  S2� $3� ���% �X��t:  

 J2G59ا�  �X��t:  

ا6K-/*ك �3< ��? ا��;�ن ا�-��د  "��ي ���aتا�-$ ��-�B. �3< ا����6Lت  

" J�!�" ز�/Bء" ا���3�5ت�%�Iا� R� S"*��5� Jإ�< آ �'����� Zوذ�.  

  . >;��$ �K-��د ا�!/�ز ا��Fآ�ر ��A-9< أ���Nق ا���3�5 ا� s'A"و

2 ( J2Gف إ�< ا��A"94  $3� ���% �N� ��&�'!اءات ا��BEق وا�9I�3 ا�!� ?�

 �/2�:  

-  nlm Jآ J2Gم أ>;�م ا��-I�  �59  Ja3< د� �'��A�3 ا�!� ?� �X��t

"��< إد�aل "��5*ت �B >3/�ز ا=�lmص ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت أو 

J�!�" إ"*ف ا���3�5ت أو  S� ���ّAت ا����N5ه�أو "8و��ا��.  

  

  

  

  

  

  



����

�

�ت �����,
ا=;��د ]?�ز !�	P ا<�O�  

X ا����ن إ�* �Ha��ت ا`H;?0ك =>* =  

  

  �7ح ا�H,�ب

)PT539  ا�(  
  

  

�5-�� ا��)�م ا�!'�&$ ا�-���$ �3< �'�أ ا�-p��2 ا�- $&�93�����A'� وا=داءات 

��-�B'� �3< ا���اJ�a ا���99I و�'9< �~دارة ا�J��5" $% ^I وا�����5  ا�

ا�-�2ر�p ا���د�� ��5�ان ا��Aا&. وا=داءات ا��Fآ�رة وذ�Z %$ >�ود �Bdل 

���i أ�S رi  ا�!/�د ا��'Fو�� %$ هFا اE#�ر �? 'J اEدارة ا�-�ارك �G"f 

ا���y  ��� ^9Iه�ة ا�-/�ب ا�!'�&$ �? #��^ �a+� ا�-n�39 %$ ر  ا����5*ت

أدى ��ورW إ�< ا�-n�39 %$ ا���ارد ا�!'�&�� �a+� أ��م ��Iود�� ا�E;����ت 

-�2د��K��6ت اL��5*ت ا��� Jآ �'وا�-$ K "�ّ;�/� �?  ا��-�>� �~دارة ���ا

  .��ا'� آJ ا�-�2ر�p ا���د��

  

 $% S� ل��5� �ه ���/�ف ا�-�2ي �)�ه�ة ا�-/�ب ا�!'�&$ وإ6-{���6 �و Z�F�

B/�ز "�!�J "�9-�ح ا�-��د  )�3!�;�، ا�����، ا�'�"�wل(ا�-���R ا���9رن 

ا�Fي ��s'P J�/�-� ���d JX ا���اJ�a ا���N�3� ��9�9I'�? ��=داء "5-��  "ا����5*ت

� إ�;-�و��� ذآ�� �P? ا���)��� ا��35���"�� �3!/�ز "�;? �? �N� 3< إدراج�

"�!�J و> gG�Jّ; د� آJ ا����5*ت ���P Rن 6*�-/� ���-�2ي =�� "��5*ت 

�/"��N5� ]5� ���w" أو �/%*"u�3/� آ�.  

  

 "��ي ���aتا�-$ أن ���J ا�BEاء %$ ��>�3 أو�< ا����6Lت و�9-�ح 

ا��Nق ا��K ��3�5-��د ا�!/�ز و�9-�ح أن "s'A ا6K-/*ك �3< ��? ا��;�ن 

  .ا��Fآ�ر ��A-9< أ��

  

 ��م ا�-��د ا�!/�ز ا��Fآ�ر �? 'J ا����6Lت ا�� ��83�Z�F أوهFا، و%$ +�رة 

^ �، �9-�ح "N'ا�� ���ّA�S أو "8و��ه�إد�aل "��5*ت �S�3 أو إ"*ف ا����N5ت 

�3< إ+�ار ا�G�ا"�� ا��-q��'�� ���A ��9�+� أو ���lA أو ا���-�B'� ا�95��� 

�6�ات  �3�م و 16��?  "-�اوح �-�935 ���3�5ت وه��� وا��-��3X %$ ا��!? ���ةا�

  .د���ر 50000د���ر و 1000و��Na "-�اوح ��? 



����

�


 K- �	�لK�5ا�� �  إ]�اءات ��=


 !,�دل ا��O>���ت ,ّAا�� 
�� Oا� 
O[ا�� ��  


 =>* ا��� ا��?�-\K�]0ل ��ا]8 ا��N2ا *<=  

  

  

  PT540ا� :  

  

ا��اردة ����9Gة ا�����G ا��X��� �? " ";��? ا=��ال""�Aف ��5 �'�رة )1

 J2G17ا� )���B ( اءات ا�!'�&�� �'�رة�BEق وا�9Iد "�? �!�3 ا��و�9

" ا�-��h? �3< ا���Iة

ا��اردة ����9Gة " آJ "�2ر�SI ا�!'�&�� ا���-��A""�'Bف ��5 �'�رة )2

�? �!�3 ا�9I�ق ) ���B( �17? ا�J2G ا=��aة ا��اردة ����9Gة ا=��aة 

و�3< آJ #3. �35���ت +�در �? ��3ان "�'�رة  وا�BEاءات ا�!'�&��

��'�Bأ."  

 �t���ة �? �!�3 ا�9I�ق وا�BEاءات ا�!'�&�� %�9 102إ�< ا��A"  J2Gف)3

  :هFا �2/�

و"��A] ا�95��� %$ +�رة إ%��ء �35���ت "  ا�2I�ل ��3/� �? 

��ت دو��� �G"رج، %$ إ#�ر ا�lا��دار�� %$ "-35^ Eت وا������ة ا���دل ا��35�'-

. ا���دة ا�!'�&��

    



�
	�

�


 K- �	�لK�5ا�� �  إ]�اءات ��=


 !,�دل ا��O>���ت ,ّAا�� 
�� Oا� 
O[ا�� ��  


 =>* ا��� ا��?�-=>* ا0N2ل \K�]ا]8 ا����  

  

  �7ح ا�H,�ب

) PT540ا� (  

  

  

 J2G17#'�9 =>;�م ا� )���B ( ،��&�'!اءات ا��BEق وا�9I�3 ا�!� ?�

��-�B. ا�2I�ل �3< �35���ت ��hن >����ت ا����N. ��=داء ا��G-�>� ��ى 

 Z�F#�$ �3'���، وآ�ان ا��ر+� أو ��ى ا����ء ا�'�N6ك أو ��ى و�ن ا�'�hا��

�����'� إ�< �9�د ";��? ا=��ال ا�-$ �;--'/� ��ى ���h" ��6L? أو ���lط %�/� 

  :"�%� ا���وط ا�-���� 

  

- �9�5� �5Bع ��ا�P�� ت���ا��35 Z3-� $�5داء ا��=�� .��Nن ا���أن �;

  ��S-�5P ا�!'�&�� ؛

  .أن "�-)/� �p��2 ا�!'��� ا�� �2-l�uذن �A&$ %$ ا���P�ع-

  

��وط ا��Fآ�رة إذا آ�ن ا����N. ��=داء ا���5$ %$ >��� و-�" K�B. ا�

�'B�-ا�!'�&�� ا��� SI�2ر�" Jل �? إ��اع آ�Giإ.  

  

�� ا��-�935 ��������ة اEدار�� هFا و+�دf ا�'*د ا�-����� �G"K3< ا�

ا��-'�د�� %$ ا���دة ا�!'�&�� ا��5-��ة �? 'j3!� J أورو�� و��)�� ا�-�5ون 

-�2دي وا�-�Kا ��� Zن ا=6�6$ ��د وذ��ا��9� >A-9��8  ����2013  رخLا��

 $%1  J��%2013أ.  

�� ا��Fآ�رة 21ا�nّ�  J2Gو�G"K3. ��/� دو��  إ�8ام �? اN" دو�� Jآ

�5�ة أ�aى "��9  �35���ت-� ��&�'B �w'+ ذات  Jوا6-��5ل آ ���ا�-�ا Jذ آ�l"��

��ت، >-< وإن �  ";? ا�2*>��ت ا�-$ %$ و2I3� �/56�ل �Z3" >3 ا��35�

  .��B�I إ��/� �-�9I^ أه�ا%/� ا�!'�&�� أو آ����i f ذي أه��� �����'� �/�



�
��

�

�? ا�J2G ا��Fآ�ر �3< أ�K S �!�ز ��3و�� ا��3N��� أن  4آ�� �f2 ا��9Gة 

 ����� ��6L� أو Z�� زة�I� �/�-�35 أ�ت، ���35�� �'��N8و�� ا��و�� ا�" ]%�"

  . �9I�ق ا��3;�� ا�-$ �-�-R �/� ا�� $�5�Z3- ا��35���تأ�aى، أو �I!� أ�/� "-35^ 

�? ��>�� أ�aى ا�-f�8 >;��� ا�'*د ا�-����� و>;��� ا����Kت ا��-�Iة 

 $'��Aل ا��X-�Eن ا��� ^�'N" إ#�ر $% ��&��t ���G"ام ا��ا=���;�� �3< إ

"83م ���A-9ه� ا����6Lت ا������ ا�-�����   FATCAا=���;$ ���I3��ت 

��E%�2ح دور�� ��G&�ة ��I32 ا��Aا&. ا=���;�� ����35���ت ا��-�%�ة ���/� 

  j��-� ت��إ��ا��ت أو >��  /� ?�Fا#��? ا=���;��? ا��ل ا���رة >�و%$ +

% ���95� �P�ّ5� �����-��6ت ا������ ا�Lن ا���8ا��ت ";-�Kا WF/� ء�G�Eم ا�� $

�? ا�-I��*ت ذات ا���2ر ا=���;$ ��G&�"/� أو  2a J;m30%  �? ا���رد �ــ

  .��G&�ة >�%�&/�

  

F�Z� �935-ا�� ���G"Kأ>;�م ا R� $3aن ا��ا�/�ف �*ء�� أ>;�م ا��9��و ،

ا��5-��ة �? 'j3!� J أورو��  ��������ة اEدار�� ا��-'�د�� %$ ا���دة ا�!'�&��

-�2دي وا�-����Kو��)�� ا�-�5ون ا R� �/ا���إ R�8ا�� ���G"Kأ>;�م ا Rو� ،

 j��" �/�F'" $-دات ا��أن �'�ز ا��!/ S�hm ?� ��� ،��;���=ة ا�I-ت ا����K�ا�

"'�دل ��RB �35�3���ت ���/� و��? ا��ول ا��-�5�ة ���P  �/5ن%$ د�  ا���G%��، و

? ا�-I��*ت ذات � %30ّ�. ا����6Lت ا�-����� ا�2l  �? ا���رد �ــو�!

، و%$ إ#�ر ا����رآ� %$ ا��!/�د ا��و�$ ا��ا�$ إ�< ��9و�� ا���2ر ا=���;$

ا�2I�ل �3< ا��35���ت ا��- �935�����I��ت #3. إ��Gء ا�-/�ب ا�!'�&$، �9-�ح 

�<�-Gا��  ��'�B�3ان أ�ا��2در �? :  

��Buاء ��ا'� أو ��ا3� �5B���5P ا�!'�&�� �nl�3 ا�P�9$ �? ا���ط  -

  ا��$�5 �/�، 

ا���ط ا��- ^35��6K-)/�ر �uذن �? ا��2I3� ��;I�ل ��3/� �?  -

   .ا����6L ا������

"�R�6 ���ان #3. ا��35���ت ����J �9�د ا�-��h? �3< آZ�F  آ�� �9-�ح

  .ا���Iة



�
��

�

�? �!�3 ا�9I�ق وا�BEاءات  15و#'�9 =>;�م ا�J2G  �? ��>�� أ�aى

ا�!'�&��، �-�5? �3< آ��� nlm J� �I;  وS-G�y أو �/��S ����3رآ� %$ 

ا>-��ب ا=داء أو اS+*l-6 أو ��ا'-S أو %$ ا��8ا��ت ا��- �935�S أن �3-8م 

  .��اB. ا���I%)� �3< ا��� ا��/�$

35���ت أو ��� �? ا���G3ت وK �!�ز =��ان �p��2 ا�!'��� إ��Nء �

  /-'��N� ?;�� ?�Fص ا��lmz� أو  /�G�داء أ=�� ?�'��N�3� Kز"/  إ�I� دة�B�ا��

 /�� �P�� ا=داء R%��.  .Bا�ا ا�F/� ل*aEرة ا�ت و%$ +���ا�95 ^'N"

 J2G��� �/�3� ص��3 %$�? ا��!�3 ا�!8ا&��،  254ا���2X�-6ا��!? ���ة  وا�� 

  .د120أm/� و��Na "��وي 

و%$ هFا اE#�ر و"��R� ��m ا�BEاءات ا��9-�>� أ�*W وا��ا��� إ�< د�  

ا���G%�� وا�-hآ�� �3< �8م ا�'*د ا�-����� �3< ا�G�Eء �-5/�ا"/� ا��- �935���Aن 

��ت ا��و��� �G"Eرج %$ إ#�ر ا�l�3/� �? ا�� J2I-" $-ت ا�������6 ا��35

إ%��ء �35���ت "   �����'� إ�<ا�95��� �-���� %$ ا��Fآ�رة أ�*W ، �9-�ح ا

����Iا� ���ا�95 �G��A�� Zرج وذ��lل ��3/� �? ا��2Iا�  .  

  :و�'�? ا�!�ول ا�-��$ ا��n ا���I$ وا��n ا��9-�ح 

  

  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-

 PT517ا�  )���[(  

  

     �G�+ ��/� $�-��6ت ا���9ض ا�L� >3� ?�ّ5-�

������Z وا��������ان ا������#�$ �3'������� وو�N����6ء     

إ�����< �p������2 ا�!'�������   "����9ّ�م ا�'�ر+����� أن 

�2-lا��     Zذ�� $�% ��/� naّء ��3<   و ا��������

%��$ أJ��B �����ة أ����م ���?   �J��3ّ5 #��3. آ-����$ 

.3Nا� q�3'" ر���"،  �<�-Gت ا������Iم ا��أر

������/� ���a*ل ا�G-����ة ا�-���$ ����  ������3/� ا�-����9دم 

     WFه��� p-���% ر������" Z�Fوآ��� �/��I���+أ ������وه

ا���I��ت إذا "  ا��a p-G*ل ا�G-��ة ا���Fآ�رة    

 PT517ا�  )���[(  

  

)���w" دون(  

  

  

  

  

  



�

�

�

  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-

  .و"�ر�� 93i/� إذا "  ا�a ^3w*ل �jG ا�G-�ة

     �ّ����� ?��h����-������6ّت ا�L� >����3� ?�ّ����5-� آ������

     j����G� رة و�����3< أ�����6س�آFا������ p������2ا��

وط أ���* W��������N5ت ا��lّ+��� �-���ار�� ا���� 

اآ--�ب �9�د ";��? ا=��ال وأر��/�� و��Bdل   

�/3Bل أ�ار�� >3�و" �/#��  ."���� أ

  

آ����� �-����5? ����3< ا�������6Lت ا�������ر إ��/����    

�9G������?�"  >ا=و���� �������Xوا� J���2Gا ا�Fه��� ?����

��ا%���ة �p����2 ا�!'����� ا��l-���2 �����ء ���3<    

���?  #��3. آ-����$ %��$ أJ��B أW���2 �����ة أ����م

  .���3Nا� q����3'" %�ت   ، "����ر���آ���� ?���� �������

وا��'����q ا�����a�ّة ����P�ع ���9�د  ا�����I��ت 

%�$ +��رة   أ�*W ا����ر إ��/� ";��? ا=��ال 

 p��2�� داء=�� .��Nا�� J'��م "���9/� �? 

     S��'�-ة أ���م ��? "��ر�� ا���� JBا�!'��� %$ أ

�S����3 آ-������� #'����B~� ����9اءات ا������2�ص    

 J2G��� �/�3�10  ا��!��3 أو "����9/�   �? ه� WF

�+�9�� �G2� .  

    ?�"�9G���� ��/���6ت ا�����ر إ��L�3� ز�!� Kو 

"����3  �����  ���? ه��Fا ا�J��2G وا��X����� ا=و���< 

 �5� Kة إ�aا��� q��'ت أو ا������I%�ت ا��آ�

ا���6-)/�ر �p�����2 ا�!'������ ا�� ����2-l����uذن    

 K J���Bع +����در %���$ أ����P�ا�� $���% $&����A

"��ر��   ���6 ��?  �72-!�وز %$ آJ ا�K�Iت 

      Zا�!'���� وذ�� p���2� J�' ?�� .3N��9  ا��"

    R��P�a داء=���� .����Nأن ا�� ?��� f��'X-���5 ا��

      S��3� S��'�-ا� ���G� ��9�5 و���� ��&�'B �5Bا���

وا��A9ء ا=JB ا����Iد �-���9  ���� آ���%�ت     

ا���I��ت أو ا��'��q ا�����aة أو ��م �-����9/�    

  

     �ّ���� ?��h���-�����6ّت ا�L� >���3� ?�ّ���5-� آ�����

ا��p��2 ا��Fآ�رة و�3< أ�6س �j�G ا����وط   

أ����* W���������N5ت ا��lّ+���� �-����ار�� اآ--����ب   

X =>���*  ����9�د ";�����? ا=�����ال�z���;و= ����د ا�

وأر��/������ و������Bdل "��������� أ�������#/� ا�[������ة 

�/3Bل أ�ار�� >3�و".  

)���w" دون(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)���w" دون(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



�
��

�

  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-

�+�9�� �G2� .  

  

^���'N"  أ>;����م  J���2Gا ا�Fا�����3< ه��������N�'?� 

���اB ����5B'�&�����   �ن�5���Alا�����F? �����=داء 

  $G�����B ة����i ?���� -����اء�دون  ����9�5�2015 ا

  .6�اه 

�N'^ >^ اK#�*ع ا����2�ص � S��3�����9Gة     

    .�����N� J���3< آ���� J���2Gا ا�Fه��� ?���� ����X��Xا�

  Jّل �����? إ������اع آ���������Giداء %����$ >������� إ=������

"�2ر�SI ا�!'�&�� ا����-�B'� وذ��Z ���2ف    

وا������l   ا��)� �? أ>;��م ا���9G"�? ا��ا���5   

S��.  

  

  

)���w" دون(  

  

  

  

  

�N'^ >^ اK#*ع ا���2�ص � S�3����9Gة 

ا��X��X �? هFا ا�J2G �3< آ��N� J. ��=داء 

 SI�2ر�" Jّل �? إ��اع آ�Giإ ���< $%

 �'B�-ت ا�!'�&�� ا������<O� 8<M Pو=>* آ

 
وذ�Z ��2ف ا��)� �1در =X �>�ان أ]�,

S�� ����l�5 وا���9"�? ا��اGأ>;�م ا� ?�.  

  

 PT5102ا�  

"N'�����^ ا�95��������ت ا��������2�ص ��3/������   

 J��2G���254    Jا��!���3 ا�!��&���� ���3< آ�� ?���

�? �Jl ��اB. ا���I%)� �3< ا���� ا��/��$   

   J����2G��� S�����3� ص�15ا�������2   WFه���� ?�����

  .ا��!�3

  

 PT5102ا�  

  J�2G��� �/�3� ص�ت ا���2���ا�95 ^'N"

ا�!��&���� ���3< آ��J��l� ?��� J    ���? ا��!���3   254

��ا������B. ا���I%)������� �������3< ا��������� ا��/�������$   

 J2G��� S�3� ص�ا��!�3 15ا���2 WFه ?�.  


 K- �1رة إ��Kء �� Oا� e=�9!و

 -K ،رج�Gا� X� �?�O>���ت !� ا�[�Tل =>

 
;,�دل ا��O>���ت !;O>@ �إ�Mر ا!��5�ت دو�



 K- ا���دة ا�	,�.�. وا����=�ة ا2دار

  

  

  

  



�
��

�


 � ?� K- ا0M2عإ�5Vء �
 �h��T ا�	,�Hر��� -K 
�� �X ا���و���  

  

  

 PT541ا� :  

ا��اردة ����9Gة ا=و�< " ��A-9< ا�-���R ا�!'�&$" �Aف ��5 �'�رة ")1

 J2Gاءات ا�!'�&�� ا�5'�رة ا�-���� �16? ا��BEق وا�9I�3 ا�!� ?�:

اE#*ع  و�!�ز =��ان �p��2 ا�!'��� أFa ��� �? ا���t&^ ا�-$ "��< �/ 

�/�3�  

2( J2Gة �? ا���a=�9ة اGا� J'�? �!�3 ا�9I�ق  �A�16ف 

  :وا�BEاءات ا�!'�&�� �� �$3

و%$  ا���t&^ وا��35���ت #3.ا�-�اJ6 ا�E;-�و�$ %$ ��;? ا�-��د 

  .ا�2I�ل ��3/�

3(� J2Gف إ�< أ>;�م ا��A17 )���B ( اءات�BEق وا�9I�3 ا�!� ?�

: ا�!'�&��

و%$  ا���t&^ وا��35���ت #3.ا�-�اJ6 ا�E;-�و�$ %$  ��;? ا�-��د

  .ا�2I�ل ��3/�

ا��اردة ����9Gة ا=��aة " %$ ��iب أ>;�م ������ �w3""�G��l< �'�رة )4

 J2Gاءات ا�!'�&�� �16? ا��BEق وا�9I�9ة . �? �!�3 ا�Gا� Z3" >ف إ��A"و

  :ا�5'�رة ا�-����

  ا��� اE>�2&$ أو ا�N'$ ا����83? ��اB. ا�� /�� >3� �(%�I����X-6ء 

  

  

  



�
��

�

5 ( J2Gاءات ا�!'�&�� ا��BEق وا�9Iف إ�< �!�3 ا��A�18  اFر ه�;�

S2�:  

 J2Gر  18ا��;�:  

��ت �p��2 ا�!'��� ��;? ��G"ام ا��دار�� إEا p��2ه� �? ا����i R�

  :"-�a ^35+� �ـا�/��آJ ا��;�G3 �����ا'� و

  ��35���ت؛�3< اا��وري  ا�2I�ل�

  ����3ت ��ا'� و�rI و"G-�} ��-�آ�؛إ�Bاء �

  .ا���5رف وا�l'�ات ا��;-�'��3<  ا�2I�ل �

  



�
��

�


 � ?� K- ا0M2ع�
 �h��T ا�	,�Hر��� -K 
  إ�5Vء ���� �X ا���و�

  �7ح ا�H,�ب

)PT541 ا�(  

  

 J2Gز ا��Bا�!'��� أن  16أ p��2�� ��&�'!اءات ا��BEق وا�9I�3 ا�!� ?�

��ى �p��2 ا��و�� وا�!����ت ا����3I وا����6Lت "R3N، آf'3# ��3 ذ�Z آ-����، 

ا��5���� و��iه� �? ا�Fوات ا����5 وا��l+�، �3< ��? ا��;�ن، �3<   وا����xت

وأوZ3" >3� .B ا��p��2 وا�Fوات أن "�� أ��ان �p��2 . ا���t&^ ا�-$ "��;/�

 ?�A-" ،?ء وا��8ود��%�I�9&��ت ا���6 %$ ا��، ���3. آ-�Nا�!'���، ��� ا� ���

���� �? "�ر�� "'q�3  30ا���3�5ت ا�-$ أ�!8ت �5/ ، وذ�Z %$ أK JB �-!�وز 

.3Nا�.  

  J2Gا� .Bر آ�� أو�آF��3 ا��Iا��و�� وا�!����ت ا�� p��2� >3�

وا����6Lت وا����xت ا��5���� وا���آ�ت ا�-$ "��ه  ا��و�� %$ رأس ���/� 

'��� R��B اEر�mدات �p��2 ا�! ��m�'� �G2ة أو �m�'� ��iة أن "�SB إ�<

���� �?  30ا��- �935����9G2ت ا�-$ "'��/� �R ا���w، وذ�Z %$ أK JB �-!�وز 

."�ر�� إ��ا�/�

 �(%�Iا�� .Bا���2م -�Kا ،�G��l� ������و��i $% ،�/� ?;�� Kب أ>;�م 

  .�3< ا��� ا��/�$ إزاء أ��ان �p��2 ا�!'��� ا��Lه�3? ����ر�6 >^ اE#*ع

إ�GPء ���8 �? ا���و�� %$ ���رp��2� �6 ا�!'��� >9/� %$ هFا و�/�ف 

  :اE#*ع �3< ا��35���ت ا�-$ "B�-I/� ���93م �����ا'� وا���ا�5B، �9-�ح 

�t�ا� ?� ��� Faا�/� �? أ�ع "�;�? أ�*#Eا�-$ "��< �/  ا ^&�

  ؛��3/�

#3. ا���t&^ وا��35���ت "�;��/� �? ا�-��د ا�-�اJ6 ا�E;-�و�$ %$ �

  ؛��3/�ا�2I�ل و%$ 

>�2 ا�I^ ا�Fي a��S ا��9��ن %$ ا�K-�2م ����� ا��/�$ %$ �

ا�K�Iت ا��-�935 ����� اE>�2&$ أو ا�N'$؛



�
��

�

ا�-�n�2 +�ا>� �P? ا��9��ن �3< آ���G "�5ون �p��2 ا�!'��� �

��ت %$ ا�-�n�2 �3< أّ�S ��;�/� إ��ام ا"��i R� Gه� �? ا��p��2 اEدار���

.ا��wض �R ا=#�اف ا�����5

  :و�'�? ا�!�ول ا�-��$ ا��n ا���I$ وا��n ا��9-�ح 

  

  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-

 PT516ا�  
  

�-p��2� >3� ?�5 ا��و�� وا�!����ت 

ا��5���� ا����3I وا����6Lت وا����xت

 ����� �5P�lوا���آ�ت وا���)��ت ا�

 Z�F��3 وآI��6ت ا��و�� وا�!����ت ا��Lا��

وا����xت و��iه� �? ا�Fوات ا���5��� 

 ?��5�'Nص ا��lm=ص وا�lع ا��N93� �5��-ا�

 .3Nا�!'��� ��� ا� p��2� ان�أ� ?�;�"

آ-���� �? اK#*ع �3< ��? ا��;�ن �3< 

ا��%�"� وا��6�I'� وا�G�ا"�� وا���t&^ ا�-$ 

���;��/� %$ ��Nق ����K"/  أو ا�-$ ه  

A-9�� �/;��� ن�ا�!'�&$��83 R���-ا� > .

 p��2� ان�آ�� �-�5? ��3/  أن ��ّ�وا أ�

ا�!'��� ��� ا�3N. آ-���� ��9&��ت ا���6 %$ 

>�%�&/  و�8ود�/  "-q3'� ?�A ا���اءات 

وا�'����ت �? ا��R3 وا����lت وا=�*ك 

 K JBأ $% Zوا>� ��/  وذ� Jآ R� ا���!8ة

.3Nا� q�3'" ر���" ?� ���� ?�t*t وز�!-�.  

  

  

  

و�-p��2� >3� ?�5 ا��و�� وا�!����ت 

ا����3I وا����6Lت وا����xت ا��5���� 

وا���آ�ت ا�-$ "��ه  ا��و�� %$ رأس ���/� 

��m�'� �G2ة أو �iـــ� �'��mة أن "�SB إ�<

�p��2 ا�!'��� ا��R��B �2-l اEر�mدات 

ا��- �935��9G2ت ا�'��ء واE+*ح وا���2�� 

ا���9��� وا�-8و�� وا����lت وا=��mء 

ا=�aى ا�-$ "'��/� �R ا���w >�. ���ذج 

 PT516ا�  
  

 p��2� >3� ?�5-� ا��و�� وا�!����ت

ا��5���� ا����3I وا����6Lت وا����xت

�5 ����� ا��و�� P�lوا���آ�ت وا���)��ت ا�

وا�!����ت ا����3I وآZ�F ا����6Lت 

وا����xت و��iه� �? ا�Fوات ا���5��� ا�-���5 

 ?�;�" ?��5�'Nص ا��lm=ص وا�lع ا��N93�

أ��ان �p��2 ا�!'��� ��� ا�3N. آ-���� �? 

�3< ��? ا��;�ن �3< ا��%�"� اK#*ع 

وا��6�I'� وا�G�ا"�� وا���t&^ ا�-$ ���;��/� 

%$ ��Nق ����K"/  أو ا�-$ ه  ��83�ن 

و�	�ز  ���;/� ��A-9< ا�-���R ا�!'�&$


 أX� i�� 4N ا��^�.@ ��=�ان �h��T ا�	,�

�?آ�� �-�5? . ا�;- !��* �?� ا0M2ع =>

���  ��3/  أن ��ّ�وا أ��ان �p��2 ا�!'���

ا�3N. آ-���� ��9&��ت ا���6 %$ >�%�&/  

و�8ود�/  "-q3'� ?�A ا���اءات وا�'����ت 

 Jآ R� ت وا=�*ك ا���!8ة���lوا� R3ا�� ?�

 ?�t*t وز�!-� K JBأ $% Zوا>� ��/  وذ�

.3Nا� q�3'" ر���" ?� ����.  

  

  

  

  

  

�f! دون  

  

  

  



�
��

�

  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-

"W�ّ5 اEدارة، وذ�a Z*ل أK JB �-!�وز 

  .�t*t? ���� �? "�ر�� إ��ا�/�

و�-�5? �3< ا���h�ر�? ا��5����? 

و>�%)$ ا���t&^ وا����ات ا��5���� "�;�? 

أ�ــ�ان �p��2 ا�!'��� ا��Lه�3? �? 

اE#*ع �3< ��? ا��;�ن �3< ا�95�د 

وا�;-���ت وا��%�"� وو�t&^ ا���G3ت ا�-$ 

. ���;��/� أو �(GI���N� $% �/ق �/��/ 

و�-�5? ��3/  أ��A "�;�? هKLء ا=��ان 

 ?���Aت وا�����ون ��2ر�] �? ا��35��

pد وا�-�2ر��ا�95 �'  .وا���� ا�*ز�� ���ا
  

و�-5ّ�? �3< ا=�lmص ا��Lه�3? ���93م 

-���R %$ إ#�ر ���ر�6 �/��/  #'�9 �3

ا�!�ري �S ا� J�5��u*��ت أو �mu/�رات  

وB����  ^35-"�u>��� أو "��G2 أو ���6�9 

��9رات أو ��9�Kت، إدراج ر  ا��5ّ�ف 

 ��N�  ا�!'�&$ أو %$ ��iب ذ�Z ر

ا�-��5] ا��#��� =+�Iب "Z3 ا=�*ك أو 

 �%�Pإ Z�8/� أو ��3-�2%�? %�/� وذ�&�I�

�a=ا ����B�إ�< ا�'����ت ا� �'B�-ى ا���

 �����.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وp��2�3� ?;�� K وا=�lmص 

ا�N'���5? وا���5���? ا����ر إ��/  �/Fا 

 J2Gا�
5��G� 
�ب أ���م �����q -K 

ا�K-�2م ��اB. ا���I%)� �3< ا��� 

ا��/�$ إزاء أ��ان �p��2 ا�!'��� ا��Lه�3? 

  .����ر�6 >^ اE#*ع

  

  

  

  

  

  

  

�f! دون  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�f! دون  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 X���ا�;�اPH ا��2;�و�- K-  ا=;��د

8<M ت���<Oل  ا��^�.@ وا���T]ا� -Kو

�?<=.  

  

وp��2�3� ?;�� K وا=�lmص 

 J2Gا ا�F/�  /? ا����ر إ�������5? وا���5�'Nا�

ا�K-�2م ��اB. ا���I%)� �3< ا��� ا��/�$ 

إزاء أ��ان �p��2 ا�!'��� ا��Lه�3? ����ر�6 

ا��>��X ��ا]8  ��?���n;H��ء  >^ اE#*ع

-,Aأو ا� -.�T�2ا��� ا *<= 
\K�]ا��.  

  

  



��	�

�

 @,A! 
�� =*<=  
 �ت ا�0=2,A;\���ت وا��ا�,�ا�3 وا�� ��  =�م ! �

 

أ^��ء =�>�ت ا���ا�,  ا�	,�.

 PT542ا� :

و"N'^ ا���Nl ا����ر إ��/� ����9Gة ا=و�< �? هFا ""�Aف ��5 �'�رة )1

J2Gا� " J2Gا� ?� �X��X�9ة ا�G��� اردة�اءات  97ا��BEق وا�9I�3 ا�!� ?�

:ا�!'�&�� ا�5'�رة ا�-����

 ���*�E�9ت ا�'N-ت وا����وا���) �%$ +�رة ��م "��9  ا�'�ا�

 J2G�9ة ا=و�< �? ا�G��� �/�3� ص�ت  9ا���2��N5ا��!�3، وا�� WFه ?�

��!�ت ا��-�"'� ��/� =��ان �p��2 وا�'����ت ا�*ز�� w-6K*�/� وا�-���9ات وا��5

ا�!'��� ��!�3 �3< >�ا��N�w�� J أو

2( J2Gف إ�< ا��A"97  اءات ا�!'�&�� %�9ة�BEق وا�9I�3 ا�!� ?�

  :هFا �2/� را��5

د �3< آI�  � nlm J-�م أ>;�م ا��9Gة 1.000و"��Na ^'N "��وي 

 J2Gة �? ا���a=ا��!�3 9ا WFه ?�.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



����

�

 @,A! 
�� =*<=  
 �ت ا�0=2,A;\���ت وا��ا�,�ا�3 وا�� ��  =�م ! �

 

أ^��ء =�>�ت ا���ا�,  ا�	,�.

  �7ح أH,�ب

)PT542 ا� (  

  

 J2Gا� n�9  ?��83ص ا���lm=�5? �3< ا-� S�ق �3< أ�9I�3 ا�!� ?�

 ^&�t�ا��%�"� وا����ات وا� R��B ���'!ا� p��2� ان�ا =��6'� أن ���9�I� Z���

 �وا���)���ت وا�-N'��9ت ا�E*��� ا���-s'A� �3�5 >����"/  و��Eاد وا�'�ا�

ا�-���9ات ����ت ا�*ز�� w-6K*�/�، و"�2ر�I/  ا�!'�&��، وآZ�F ا����N5ت وا�'

   .وا����5!�ت ا��-�"'� ��/� ��!�3 �3< >�ا�J إ�*���

إ�< آ�� �-�5? �3< أو�{Z ا=�lmص "�;�? أ��ان �p��2 ا�!'��� �? ا���Gذ 

ا�'�ا�� وا���)���ت وا�-N'��9ت ا�E*��� ا�����G وا�!Fاذات و�ا�� ا����N5ت 

ا���-�3�5 %$ ا�-�2ف %$ ا���-���ت وا��'��5ت وا����lت وا�G�"�ة وا���9��[ 

  .وا��%���ت وا=+�ل وا��8lو��ت

 J&�6�6-��5ل ا���"/  ��ن >���;��� ?�Fص ا��lm=و�-�5? �3< ا

=��ان �p��2 ا�!'��� ا��35���ت وا�-��I�Pت ا�*ز�� ا�-$  ا�E*��� أن ���9�ا

  .�'3N���N� $%  /�� �/ق �/��/ 

 J2Gا� n97و��  Jاءات ا�!'�&�� �3< أن آ�BEق وا�9I�3 ا�!� ?�

  � nlm� $&�'!ا� R���-�3/� ا�� n� $-6'� أو ا��%�"� أو ا��!*ت ا��Iا�� Z��

'J ا�-/�ء ا���ة ا��9����� أو ا�-�R �? "���9/� =��ان �p��2 ا�!'� �/G3"أو أ ��

�5. ���Nl "-�اوح ��? � �/(GI� دة�Iد10.000د و100ا�� .  

و"N'^ ا���Nl إذا �  ��;? ا����N. ��=داء أ��ان �p��2 ا�!'��� �? ا���Gذ 

إ�< ا�'�ا�� وا���)���ت وا�-N'��9ت ا�E*��� ا�����G وا�!Fاذات و�ا�� 

 Z�Fت، وآ��N5ا�-���9ات وا����5!�ت ا��-�"'� ��/�ا��  ���ا�95 J��" Kو �ا�'�ا�

E�9ت ا�'N-ت وا����6'�وا���)�Iا�� Z��� �3�5-ا��� ���*� ، Z�F� .I6 9-�ح�

وآZ�F �3< ��م "��9  ا�'�ا�� وا���)���ت وا�-N'��9ت ا�E*��� ا�95��� 

�ت وا�-N'��9ت ا����N5ت وا�'����ت ا�*ز�� w-6K*ل هWF ا�'�ا�� وا���)��

�N�w�� Jا��وا�-���9ات وا����5!�ت ا��-�"'� ��/� ��!�3 �3< >.  



����

�

د �3< آI�  � nlm J-�م أ>;�م 1.000آ�� �9-�ح "��Na ^�'N "��وي 

 J2G3< #3.  9ا�� Wرد .B�-�" $-اءات ا�!'�&�� وا��BEق وا�9I�3 ا�!� ?�

ا��J&�6 ا�E*���  ا��35���ت أو ا�-��I�Pت ا�Fي وp��2� S� S-/B ا�!'��� >�ل

S"����< Z�� $% �/3�5-�� $-ا�.  

  :و�'�? ا�!�ول ا�-��$ ا��n ا���I$ وا��n ا��9-�ح 

  

  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-

 PT597ا�  

د�����ر  �5�100��. �����Nl "-���اوح ����?    

د�����ر آ���  ���9�  ��� nl���m J������Z    10000و

ا��6�I'� أو ا��%�"� أو ا���!*ت ا����2�ص   

 R���-��� �/�3�    �/����9" ?�� R��-ا�!'�&$ أو ا�

   J��' ���/%*"u� م���=����ان �p����2 ا�!'����� أو 

�/(GI� دة�Iا�� ����ا�-/�ء ا���ة ا��9�.  

و%�$ +��رة ا��5�د �a*ل j��a ��6�ات       

�5. ا����l] إذا آ�ن z� �5P�aداء >��.  �

ا��)���م ا���9�9I$ ������!? ��ــ��ـ�ة "-���اوح ����?   

    �����Nl�ات و�ث ����6*���tو ���������6-� ������ �

  .د���ر 50000د���ر و 1000ح �ـ�? "-�او

  

و "Nّ'���^ ا�Nlّ����� ا�������ر إ��/���� �������9Gة   

ا=و�< �? هFا ا�J2G %$ +�رة ��م "�;��?  

�p�����2 ا�!'������ ����? ا������Gذ إ����< ا�'����ا�� و   

ا���)���ت و ا�-N'��9ت ا�E*��� ا�����G و 

ا�!��Fاذات و �ا���� ا������N5ت ا������ر إ��/���     

 J2Gا� ?� ����X�9ة ا�G���9 ?�   ا��!��3ّ و WFه

. آZ�F ا�-���9ات و ا����5!�ت ا��-�"ّ'� ��/�

  

 PT597ا�  

  

  

  

  

�f! دون  

  

  

�f! دون  

  

  

و "Nّ'^ ا�Nlّ�� ا����ر إ��/� ����9Gة 

J2Gا ا�Fرة ��م "��9   ا=و�< �? ه�+ $%

 �
 ا�'�ا� �ت ا�0=2,A;\���ت وا��وا��

 PT5ا� X� *5 �ة ا�و���� �?ا����Tص =>

9  X� ت����ت وا�,AOوا�� ،
هj4 ا��	>

�ات وا����O	�ت ا�0ز�
 `�0f;H?� وا�; 

 
<	�� 
�ا��;�!,
 =�?� �=�ان �h��T ا�	,�


 أوA�f�� Pرة ��م "�;�?  =>* ��ا��+ $%

�p��2 ا�!'��� �? ا���Gذ إ�< ا�'�ا�� و 

ا���)���ت و ا�-N'��9ت ا�E*��� ا�����G و 

��N5ا�� ا���ت ا����ر إ��/� ا�!Fاذات و 

 J2Gا� ?� ����X�9ة ا�G���9  ا��!�3ّ و WFه ?�

. آZ�F ا�-���9ات و ا����5!�ت ا��-�"ّ'� ��/�



��
�

�

  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-


 !��وي AN @,A!د =>* 1.000و

 X� ة�Nم أ���م ا�5 �ة ا��;]� �� dG7 Pآ

 PT59ا� 
  .�X هj4 ا��	>

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



����

�


5N 
5T� 
Aا��� -M�O! 
  � �و�

�X�X ا��5=>X ا`�;�Tد� 
?�
 ا����K��ا�� �ا=�� �=�  

 PT543ا� :  

" J2Gة �? ا���a=�9ة اGا� J'�? �!�3 ا�9I�ق وا�BEاءات  �A89ف 

:ا�!'�&�� %�9ة ���Bة هFا �2/�

د���ر آnlm J �   50.000د���ر و 1.000و��5. ���Nl "-�اوح ��? 

J2G��� S�3� ص�د ا���2�B���� p��2-دع ا��3<  56 �� �'��A�3 ا�!� ?�

  .دJa ا=�lmص ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت

  



����

�


5N 
5T� 
Aا��� -M�O! 
  � �و�

X�X ا��5=>X ا`�;�Tد� 
?�
 ا����K��ا�� �ا=�� �  ود=

  �7ح ا�H,�ب

) PT543ا�(  

  

  

?�ّ5-�،  J2Gص  56#'�9 =>;�م ا��lm=ا Ja3< د� �'��A�3 ا�!� ?�

�A��5? وا��'Nرس ���#� +�����  أو  ،�'� �3< ا���آ�تا���� nlm J3< آ�

"!�ر�� أو �/�� ��i "!�ر��، وآZ�F �3< آnlm J ��5�ي 'J أن �'�أ ���ر�6 

Wد�Bو $% �I��2" �(���� �/� RB�� $-ا�!'��� ا� �I32� دع ��ى�أن � ،S#���.  

�'����� ،j�6h-��� �935-ا�� ^&�t�ا� ?� �l��� ر�آFا�� p��2-و��%^ ا� 

 JIن ا����ط أو ا���داري، ����� �;Eا n�a�-ا� ?� �l���، و���وات ا���5F3�

�9'�� �2a�� �5P�a ا����ط S� �m�'�6 يFا�.  

$&�'B [��5" ��N� Wد�B�� p��2-��� م�  .و"��I32�  3 ا�!'��� إ�< �? 

 J2G3� �9'# ،.آJ  �? �!�3 ا�9I�ق وا�BEاءات ا�!'�&��، 89و��5

د، وK 10.000د و100���Nl "-�اوح ��?  ����B�د -p��2ا�  9�  � nlm���uاع 

 p��2� Ja�-" أن J' S-�5Pو ���داء "�=�� .��N< ا����إذا " ��Nlا� ^'ّN"

  .ا�!'���

  �yه�ة ا�-!�رة ا���از�� واK�-�2ب ا�G�P�ي دون ا>-�ام �G" ا وأ��مFه

>r ا����N'�? و%$ إ#�ر ، ا�- p��2����B�دا��اB'�ت ا�!'�&�� و�a+� ��/� إ��اع 

���ن ا������ ا�-;��3$ ����  "���� و�5P-/ ،��=داء �3<  >A-9��  "2014 

أو �/�� ��i "!�ر��  �أو "!�ر� �+���� �ا=�lmص ا��F? ���ر6�ن ���# "�;�?

�? "���� و  /-�5P���uاع ا�-p��2 ا��Fآ�ر دون إ��اع ا�-p��2 %$ ا��B�د 

pى  وا�-�2ر��a=ا�!'�&�� ا W�2ود%R 2014د���'�  31ا���-�B'� %$ أJB أ

�'��P  ّ�دةI� ــ�2000د أو  1000 �ا����ط  ������6 �  د >�. � Jان آ��5

إ��G&/  %$ ا���9�J �? آJ ا��Aا&. وا=داءات وا��R�  ���5 ���3/� ا�-�9دم 

 ���Nlى وا��a=ا �'B�-/�ا����ا��-�935  ��ah-ا� ���Naو.



����

�

��i ا��I-���? ��اB. إ��اع ��i أ�S ورi  إ"�>� ا��N�3� ����;�E'�? ��=داء 

�-����  و�5P-/  ا�!'�&�� إK أّن ا����5P ا�!'�&�� =3i'/   ا�- p��2����B�د

ا��B�د �95��� %$ 9-�ح إ%�اد ��G��l ��م إ��اع ا�- Z�F�� p��2���i f�9 ��ّ�اة، 

 ?�� �/N'Pد 50.000د و ��1000-�39 و.  

  

  :و�'�? ا�!�ول ا�-��$ ا��n ا���I$ وا��n ا��9-�ح 

  

  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-

 PT589ا�  

  

د���ر  �5�100. ���Nl "-�اوح ��? 

د���ر آ  9�  � nlm J���uاع  10000و

"p��2 أو �-��9  ��9 أو و�9�t %$ ا��Bل 

ا���Iدة ���-���R ا�!'�&$ وذ�Z �*وة �3< 

  �/�3�81���2G�ل �? ا����Nl ا���2�ص 

  . �? هWF ا��!�3 86إ�< 

  

  

  

  

  

  
  

وN" K'^ ا���Nl %$ +�رة ��م 

 Ja�" J' S-�5Pو ���-��داء =�� .��Nا��

   . �p��2 ا�!'���

  

 PT589ا�  

  

د���ر  �5�100. ���Nl "-�اوح ��? 

د���ر آ  9�  � nlm J���uاع  10000و

"p��2 أو �-��9  ��9 أو و�9�t %$ ا��Bل 

ا���Iدة ���-���R ا�!'�&$ وذ�Z �*وة �3< 

 81ا����Nl ا���2�ص � �/�3���2G�ل �? 

  . �? هWF ا��!�3 86إ�< 

  

 X
 !;�اوح �AG� 8��O�د���ر  1.000و

��دع  50.000و �� dG7 Pر آ���د

 PT5��� L�h ����]�د ا����Tص =>�T;ا�


 =>* دPN ا��G7ص  56,�
 ا��9<	� X�

= 
,�X وا��9O,Aا���آ�تا� *<.  

  

 .��Nم ا����وN" K'^ ا���Nl %$ +�رة 

 p��2� Ja�" J' S-�5Pو ���-��داء =��

   . ا�!'���

  

  

  

  

  

  

  

  

  



����

�



 ا�	�ا.
 ا�	,�.�� O8 ا�]Hوا]8 ا��5!�ة و 
�� إ���م ��ا�,��  

 

 =>* إ1�ار وا��O;Hل �Kا!� z7 -Kن =�>�ت وه� ,Aا��  

5
 إ1�ار وا��O;Hل ��G� *<=ورة�� �  �Kا!

  

 PT544ا� :  

وإ�Bاء �����5ت ��د�� ���5+� ���ر�6 ا����ط ""�Aف ��5 �'�رة ) 1

�'6�Iا�� ^&�t" ا�-!�ري أو ا����2$ أو ا��/�$ أو ��%�"� وو�اردة ��9ة ا�G��

  :�? �!�3 ا�9I�ق وا�BEاءات ا�!'�&�� ا�5'�رة ا�-���� 8ا�J2G ا=و�< �? 

  ا="�5ب أو ا���t&^ وا�95�د ا�-$ "9�م ���9/�أو ا�G�ا"�� أو �Fآ�ات 

2 ( J2Gف إ�< ا��A"94 �N� ��&�'!اءات ا��BEق وا�9Iا  �? �!�3 ا�Fه

�/2�:  

�-��8] وذ�Z آnlm J "��< إ+�ار %�ا"�� أو �Fآ�ات أ"�5ب �8ورة  -

�/� �/���A" .Bا�ا�-��2�2ت ا�.  

  



����

�

 
�� O8 ا�]Hوا]8 ا��5!�ة و 
�� إ���م ��ا�,��

 ا�	�ا.  ا�	,�.

 

 =>* إ1�ار وا��O;Hل �Kا!� z7 -Kن =�>�ت وه� ,Aا��  

5
 إ1�ار وا��O;Hل �Kا!� ��ورة��G� *<=  

  

  �7ح ا�H,�ب

) PT544ا�(  

  

 J2Gز ا��Bاءات ا�!'�&��  8أ�BEق وا�9I�3 ا�!� ?� p��2� ان��=

ا���wزات، وآZ�F ���8رات، ��ون �6�^، إ�*م �I�3*ت ا��/��� وا�!'��� ا���9م 

-�2د�� Kا �N��z� �22lا=��آ? ا�� J;� ���� �G2��5 �/�، و�زن ا�-��lا��

����ط أو ��%�"� وو�t&^ ا�R إ�;���� إ�Bاء �����5ت ��د�� ���5+� ���ر�6 

�'6�Iا�� .  

و"-  ا������5ت ا���د�� �-;�a [�3ص ��w3ض، "��m�'� S�� �l��  3ة 

S���� ?� داء أو=�� .��N�3�Zذ� $% J+و J��9� ،ء ا���8رة�� ��� ،.  

��A-� �AI? ��6 ا���3�5 وا������5ت    و��Iر ��� إ�Bاء آJ ز��رة

و"���N�3�  3. ��=داء أو ��? �����l�� S �? ا���AI . ا���د�� ا�-$ "ّ  إ�Bاؤه�

Zذ� $% J+و J��9�.  

$ و����8 إ>;�م ��ا'� واB. ا�G�"�ة، و���-'�ر أه��� ا��اB. ا��Fآ�ر %

د�  �ا�� ا���G%�� وا����%�� ا���8/�، �9-�ح "�;�? أ��ان �p��2 ا�!'���، أ��tء 

 ^&�t�آ�ات ا="�5ب وا�Fا"�� و��G/�، �? �����5 ا��ن ���ا�-$ �9 ��}!Gا���8رات ا�

� ا������5ت &�-� ?��A" R� =داء��ن �'��Nم ���9/� ا�-$ ��2ره� ا���ا�-$ "9

�P�I����.  

أو �Fآ�ات ا="�5ب �-�2ي =ي "*�. %$ ا�G�ا"�� آ�� �9-�ح، �/�ف ا

�2�2ت ا�-��-��8] وذ�Z  ه�ا�-$ �-  إ+�اره� أو ا6-���5/�، "!��  "8و��

�/� �/���A" .B�-ا��� ����B�ا�، �/�h�� ���'!ا� p��2� J�3A" �2.  

  

  



����

�

  :و�'�? ا�!�ول ا�-��$ ا��n ا���I$ وا��n ا��9-�ح 

  

  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-

 PT58ا� :  

�-�5? �3< ا����N. ��=داء أن ��-)/ـــــ� 

 p��2� ان�3. �ــــ? أ�ــــ# Jآ ���

 S9&�tوو S"K�+�� Z�F� ?�3هLا�!'ـــــ��� ا��

 �'B�-ا=داءات ا��� R%�� �935-ا�� W��"ا�و%

و�/Fا . أو ا��S���9� �-'X ��اS"�'B ا�!'�&��

ا��wض �lّ�ل �/KLء ا=��ان ا���9م 

��ون �6�^ إ�*م �I�3*ت ا��/��� ���8رات 

وا���wزات وآZ�F ا���lزن ا�-���5 �/� 

 �22lا=��آ? ا�� Jآ ���� �G2�و

=���N أو ����3ت z� �5P�aداء وإ�Bاء 

�5ـــ����ت �ــ�د�� ���5+� ���ر�6 ا���ـــ�ط 

ا�-!ـ�ري أو ا����2$ أو ا��/�$ أو ��%�"� 

�'6�Iا�� ^&�tء و"-ّ  ا������5ت ا���د. وو��� ��

 S�� �l��  3�" ض�w3� ص�a [�3;" >3�

�'��mة ���N�3. ��=داء أو �? ����S ��� ��ء 

 �3�" J+و J��9� ا���8رة.  

  

  

 ��35% �*N�ا������5ت ا WF5-'� ه" Kو

���3ا�5B ا��3� �9�ّ5���5P ا�!'�&�� 

 J2G��� �/�3� ص�38ا���2  WFه ?�

  .ا��!�3

  

 PT58ا� :  

 .��Nداء أن ��-)/ـــــ� �-�5? �3< ا��=��

 p��2� ان�3. �ــــ? أ�ــــ# Jآ ���

 S9&�tوو S"K�+�� Z�F� ?�3هLا�!'ـــــ��� ا��

و%�ا"��W ا��- �935��R% ا=داءات ا���-�B'� أو 

و�/Fا ا��wض . ا��S���9� �-'X ��اS"�'B ا�!'�&��

�lّ�ل �/KLء ا=��ان ا���9م ���8رات ��ون 

��� وا���wزات �6�^ إ�*م �I�3*ت ا��/

 Jآ ���� �G2��5 �/� و�زن ا�-��lا�� Z�Fوآ

ا=��آ? ا���N��= �22l أو ����3ت 

z� �5P�aداء وإ�Bاء �5ـــ����ت �ــ�د�� 

���5+� ���ر�6 ا���ـــ�ط ا�-!ـ�ري أو 

 ^&�tا����2$ أو ا��/�$ أو ��%�"� وو

�'6�Iب أو  ا���O!أو �4آ�ات ا� �أو ا��5ا!

و"-ّ  . �;- ! �م � ��?�ا��^�.@ وا�O �د ا

ا������5ت ا���د�� ���ء ��a [�3;" >3ص 

 .��N�3� ة�m�'� S�� �l��  3�" ض�w3�

 J��9� ء ا���8رة�� ��� S���� ?� داء أو=��

 �3�" J+و.  

  

)�f! دون(  

  

  

 PT594ا� :  

  

�5. ����!? ���ة "-�اوح ��? 6-� ��� �

���� وt*ث �6�ات و���Nl "-�اوح ��? 

  :د���ر  50000د���ر و 1000

  

Jا"�� ـ آ�Gار ا��+u� .��N� nlm

��A-9< ا�-���R ا�!'�&$ و�  ��2ر %�ا"�� 

%$ hmن ����3ت ��R أو إ�6اء ���aت أو 

 PT594ا� :  

  

�5. ����!? ���ة "-�اوح ��? 6-� ��� �

���� وt*ث �6�ات و���Nl "-�اوح ��? 

  :د���ر  50000د���ر و 1000

  

)�f! دون(  

  

  



��	�

�

  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-

�+�9�� q��'� ?�A-" ��"ا�و%$ . أ+�ر %

هWF ا�jG� ^'N" ���I ا�95��� �3< ا���-�ي 

إذا آ�ن ���83 ـ����� �u+�ار %�ا"�� ��5�ان 

  .و S"���a�����S" أ

آnlm J "��< إ+�ار أو ا6-��5ل  - 

%�ا"�� "-��lA� q��'� ?�A %$ ا�K�Iت 

 J2G��� �/�3� ص��5 �?  48ا���2��6

�!�3 ا���A'� �3< دJa ا=�lmص 

.ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت
  

ـ آnlm J "��< إ+�ار أو ا6-��5ل %�ا"�� 

 ��i ت���a أو إ�6اء R�� ن ����3تhm $%

�2 ا�-/ّ�ب �? د%R ا=داء آ��3 أو >��9�9 

8B&�� أو ا�G-�Kع ���-��زات B'�&�� أو 

 . ا�B�-6ع �'ــ��q ا=داء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

آdG7 P !��* إ1�ار �Kا!� أو -

e وذ�v �4آ�ات أ!�Oب ��ورة ��;�

�?� �?��Tت ا��ا]�9! 8T�;ا�.  

  

  

  

  

  

  

  



����

�

 *<= 
 ,Aا�� 

 ا�,���� O8 ا�]H-<n�� 
���Oا�4وات ا��  

X<O5ا� �?���� *<=  

  

 PT545ا� :  

" أو �3< آJ�X�-� �G+ S� nlm J ا�Fات ا���5����A""ف ��5 �'�رة 

:�? �!�3 ا�9I�ق وا�BEاءات ا�!'�&�� ا�5'�رة ا�-���� 107���J2G ا��اردة 

��35% �G2� < "����ه���أو "  

  



����

�

 *<= 
 ,Aا�� 

 ا�,���� O8 ا�]H-<n�� 
���Oا�4وات ا��  

X<O5ا� �?���� *<=  

  �7ح ا�H,�ب

) PT545ا�(  

  

ا���G��lت ا�!'�&�� ا�!8ا&��، �����'� إ�<  ا��N">3� �9'ّN'^ ا�95���ت ا�'���� 

 J��2 �3< رؤ�6&/� أو وآ*&/� أو �����/�، و�3< آlm �G2� ،����5وات ا��Fا�

J�X�-� �G+ S� nlm ا�Fات ا���5��� وL�� f-'tو��-S %$ ا=���ل ا���";'� 

  :ا��-��3X %$ و

--6Kم �3< ا�أو ا��35 �%�Aا=داء �3< ا����9 ا�� [�y�-� ك أو ا���9م*/

ا=داءات ��i ا��'��mة ا=�aى ا���-�B'� �3< ر  ا����5*ت أو ا���9م 

،�/m6-� أ JBأ $% �'B�-ا��� q��'ا�� R%رد دون د�2  �? ا��l���  

p��2� J�3A" �2 ا�!'���،- �/�%  �lA-أو ا� �/�� n�39-��� ��"ا�G8و�� ا�"

أو  �< �p��2 ا�!'���إ ا��%�"� أو ا��!�3ّت  ��م "��9  ا��6�I'� أوا�-��د -

����G�9ت ا��'N-وا� �.��م "�;��/� �? ا���Gذ إ�< ا�'�ا�

-�B6'� �8دو�I� Z�� 6'� �8ورة�I� ^&�tأو ا6-��5ل و.

.ا=���ل ا��- �935���J�ّI- ا�!'�&$-

-��9�9< ��i ������.ا%-�5ل و5Pّ��ت 

��i أ�f't S �3< ��-�ى ا�-N'�^ أن أ�lm+� #'���5? �/  �? ا��G�ذ 

��9���$ أو ا�I-�  /35!� �� $35G;��ن ��G2 %��35 %$ "���� ا�Fوات ا���5���، ا

�/3�X�-� ������ �G+  /� ن�دون أن "; . ^�'N"$ و��ا��9� JXا��� R'-" $% J5!� ���

ا�95��� ا�'���� �S�3 دون إ�;���� "-'R ا����� ا�35G$ ���س ��'�أ ��2lm ا�95��� 

 ?� >3� ^'N" Kي ��-��$ إFا���";'�ا� �G��lا�� $% S-و��L�� f-'t.  

��-��ر�R ا���9ر��، �9-�ح I6. ا�95��� ا�'���� � >3��Z�F، وا6-{���6 

، ��� آ�� "ّ  ذآ�ه� ا������? ا���35G? ا�L�� f-'t ?�Fو��-/  %$ ا=���ل ا���";'�

  .�? S�hm أن �gGI �'�أ ��2lm ا�95���

  



��
�

�

 nوا�� $��Iا� nا��9-�ح و�'�? ا�!�ول ا�-��$ ا��:  

  

  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-

 PT5107ا�  

"N'^ ا�95���ت ا�'���� ا���2�ص ��3/��  

 101و 99و 98و 97و 94و 92����������2G�ل 

�? هWF ا��!��3 ������'� إ��< ا��Fوات ا���5����      

����2lm �G2 ��3< رؤ��6&/� أو وآ*&/�� أو     

       J��X�-� �G�+ S�� nl�m Jأو ��3< آ� �/�����

 f-'tو ���ات ا���5Fا=����ل   ا� $�% S-و��L��

  .ا���";'�

  

 PT5107ا�  

"N'��^ ا�95�����ت ا�'������ ا�����2�ص ��3/��� 

��?   101و 99و 98و 97و 94و 92���2G�ل 

   �G�2� �����5وات ا��F'� إ�< ا������ا��!�3  WFه

��2lm �3< رؤ��6&/� أو وآ*&/�� أو ������/�    

أو ����3< آ���J����X�-� �G���+ S���� nl���m J ا����Fات 

�ه�  ا���5���
 أو !��* !��<OK 
5T�   f�-'tو

  .��Lو��-S %$ ا=���ل ا���";'�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



����

�

� ا���;�],
 =>* ا����Oت ا���رة K- �1رة��O���� 
,��Aم ا���=  

  إ^,�ت =�م ]�`�?� 

  

PT546 ا� :  

 J2Gف إ�< أ>;�م ا��A"23  اءات ا�!'�&�� ا�5'�رة�BEق وا�9I�3 ا�!� ?�

  :ا�-����

'J ا��p��2 ا��l-�2 ��م B�K�/� وtE �9�t'�تأو  ?� ��3��  



����

�

� ا���;�],
 =>* ا����Oت ا���رة K- �1رة ��O���� 
,��Aم ا���=

إ^,�ت =�م ]�`�?�

�7ح ا�H,�ب

)PT546ا�(

ا�-�%��Bd $% Rل ا�-�ارك    "2014��A-9< أ>;�م ���ن ا������ ���� 

ا�!�Kن �3< ا��5��ت ا����رة وا=داء ا����ي �3< �35�م ا��Nّ'�9 %$ ��دة 

 $%�PEم ا�وا��35 J�9Xا� f�8��� آ�ت ا��8ودة�Iا����رات ا����>�� ذات ا��

  .ا����ي �3< ا��5��ت ا���-�w� �3�5ز ا�'-�ول ا���&J �? ��6 إ�< أر�R �6�ات

  

 ^�'N-ى ا��زت �3< ��-��ت ا�-$ ����;m~� و�)�ا S�أ ��i S�أ ?�'" r�<

 �+�a ��=و�-35^ ا �'B�-�� م�'9< ا��35� ��م ا6-��5ل ا��5�� ?�  i����

"�ا�B ا����رة ���-�د��ت ��'. �a+� ���ت ا�-$ �  �-  و!3� �/5P�Kن ���5

-�ا�B �)�ا �"fI ا��)�م ا�-��G$ ا���ّ!�3 ا����رات ��'. وRP ا�-p�32 أو 

�9-�ح ا�-�2�a�"،  >3� n�2/  =ي آ�ن %$ ا6-���5/� دونأ+�I� �/����lرج 

 >3� �'B�-���5  ا������� �'��Nت��م ا����رة ا��5��9 ����3  %$ +�t�� ءKدEا

��i >3ار ا���t&^ ا�����3 �?  ��م B�K�/��? ا��p��2 ا��tE �2-l'�ت 

� ?��h-��6ت ا�L�?��h-دات ا��/m [�أو �? �p��2 ا����ا�� tE'�ت ��م  -�

���!fI" �3 ا��)�م ا�-��G$ أو �? ا��p��2 ا�-�n�a %$ ا6-��5ل ا����رة ا

  .%$ hm�/� ��م ار";�ب ��G��lت ��ور��ا�-���5 ��زارة ا��اtE ��3a'�ت 

  :�'�? ا�!�ول ا�-��$ ا��n ا���I$ وا��n ا��9-�ح و

  

  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-

 PT523ا�  

  

�R9 "�ارك اK�GiEت وا=��Naء ا��-��935   

 PT523ا�  

  

�R��9 "���ارك اK���GiEت وا=���Naء ا��-���935  



����

�

  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-

������35�م ا�!�����Kن �����3< ا��5������ت ا��������رة    

وا=داء ا����ي �3< ا����رات ا����>�� ذات 

ا���Iآ���ت ا����8ودة ���f���8 ا�J���9X وا����35�م  

ا���PE%$ ا������ي ���3< ا��5����ت ا�����-�3�5    

  J&ز ا�'-�����ول ا������������w�  %< ا���������إ�����< �����

اEدار���� ا��ا����5 ا���ا����� ������3 ا�������� ا�-��$ 

B'� �� �  ��-  إt'��ت   أ+'a p*�/� ا=داء ��-�

����م +��3�>�� ا��5���� ا��5��P�l �~��6-��5ل    

   p����2� J��'وذ��� Z���m  ����9-/�دة ������3 ���? 

ا����زارة ا��; ���G3����f��'X" J��9 ����م +��3�>��    

  . ا��5�� �~6-��5ل

��35�م ا�!�Kن �3< ا��5���ت ا�����رة وا=داء   

ا����������ي �������3< ا����������رات ا����������>�� ذات    

ا���Iآ���ت ا�����8ودة ���f���8 ا�J����9X وا�����35�م   

ا����PE%$ ا�������ي ����3< ا��5�����ت ا������-�3�5  

 J&ز ا�'-�ول ا����w�    دار���E%< ا����� ا�إ�< ��

    p'���+ا������ �������3 ا��������� ا�-���$ أ�����5 ا���ا��ا

B'� ���� ���  ���-  إt'���ت ����م   a*�/��� ا=داء ����-� 

     Z�5 �~��6-��5ل وذ�����P�lا� ����>�� ا��5�3��+

�-�m  ���9/�دة ������3 ��? '��p���2� J ا����زارة     

ا��; ����G3����f���'X" J���9 �����م +���3�>�� ا��5�����     


 2^,����ت أو  �~���6-��5ل���  =����م ]�`�?����  و^


T;Gا�� h��Tا�� P,� X� 
�<�� .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



����

�

� ا�	�`ن��O� 0صG;Hا X�]!  

  

  

  

 PT547ا�  :  

  

1(  J2Gف إ�< أ>;�م ا��A"109  اءات�BEق وا�9Iر �? �!�3 ا��;�

  :ا�!'�&�� �� �$3 

  

 ?��h-ء ا��N6��6ت أو وL� J'��-�m  �3�" .B/�دات "��h? ا��5��ت �? 

ا�!�Kن ��5�ان ا�G-�ة ا�-$ >J أ�l��  ��9" ���5�  JB �? و+a J*ص 

  .  m/�دات ا�-��h?اl-6*ص ا��35�م ��h�/� %$ "�ر�� "��3

  

2(  J2% ��&�'!اءات ا��BEق وا�9Iف إ�< �!�3 ا��A�84  اF�5 ه��6

S2�:  

  

 J2G�5  84ا���6:  

  

  ?��h-��6ت ا�L� >3� [y�"دات و�/m ن��3�� ?�Fا� ?��h-ء ا��N6و

 J2Gا� ?� ����X�9ة ا�Gدون ��ا��ة أ>;�م ا� ?��h-ا��!�3  109ا� WFر �? ه�;�

��ات �'q3 ����5  ا�!�Kن ا���-�B'� و��i  5"��وي B ��Na'�&�� إدار�� 

  .ا���%���

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



����

�

� ا�	�`ن��O� 0صG;Hا X�]!  

  �7ح ا�H,�ب

) PT547ا� (  

  

%$ إ#�ر >r ا����N'�? ��=داء �3< ا>-�ام واB'�"/  ا�!'�&�� و���  

�p��2 ا�!'��� %$ اl-6*ص ا=داءات "f��ّA �!�3 ا�9I�ق وا�BEاءات 

ا�!'�&�� ر�s "��3  رna ا�'��ء وm/�دات "�!�J ا��5��ت ا����رة و"�!�J �9�د 

آ�اء ا��95رات �-�l��  ��9 �? و+J إ��اع -�� p��2" �ad�B. ��5�ان 

  .ا���A'� �3< ا��Ja أو ا���A'� �3< ا���آ�ت

  

آ�� "  ر�J�!�" s �9�د �J9 �3;�� ا��95رات أو ا�9I�ق ا��-�935 �/� و�9�د 

�;3� J9� �/&ل ا�-!�ر�� أو آ�ا�ا=+ � � �'B�-ا�!'�&�� ا��� pاع ا�-�2ر���u

  .�X3*ث �6�ات ا�����9

  

�ت �N��� J93< ا��� $A��5->�� ا��م ا��35����ا��-35^  R���-ا� n�� آ��

/�ر ��/�دة ا��5�� %$ إ#�ر ��G" ��3��-�� f�B. ا6K-) �3< أن ا�-�9ل �3;��

 �2-lا�� p��2ى ا�����زارة � ��ا��5 Z��� S� RBا������ ا��ا ]�� �/�3�� J9ا��

f��G-م إ�< "�ر�� ا��ا��35 W�!" ��&�'!��5 ا�P�ا� ����" f'X" �(����.  

  

و�/�ف ���8 إ>;�م اl-6*ص ����5  ا�!�Kن، و��ا+jG�� �3 ا�-��$ 

 ?��h-ء ا��N6��6ت أو وL� J'�9-�ح ر�m  �3�" s/�دات "��h? ا��5��ت �? 

�35�م ا�!�Kن وا��35�م ا) $%�PE��l��  ��9- �? و+a J*ص ����5  ا�!�Kن 

ا����ي �3< ا��5��ت ا���-�w� �3�5ز ا�'-�ول ا���&J وا=داء ا����ي �3< 

ا����>�� ذات ا��Iّ�آ�ت ا��8ّودة ���f�8 ا�J�9X وا��35�م ا��>��  ا����رات

�ت�N��� J93< ا��� $A��5-م ) ا��ص ا��35*l-6ا JBأ J< $-ة ا��-Gان ا���5�

� �/�h� ر���" $%?��h-دات ا��/m  �3�" .  

  

هFا و�rI3 �3< ا>-�ام هFا ا��اB.، �9-�ح "�B ��Na [�y'�&�� إدار�� 

����5  ا�!�Kن ��i ا���%��� ا���-���6L� >3� �'Bت ��ات �'q3  5"��وي 

 �l��� �'��Nدون ا�� ?��h-دات ا��/m  �3�" رة�+ $% ?��h-ء ا��N6أو و ?��h-ا�

  . �? و+a J*ص ����5  ا�!�Kن

  

  



����

�

  :و�'�? ا�!�ول ا�-��$ ا��n ا���I$ وا��n ا��9-�ح 

  

  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-

  PT5109ا�

���-�B. "����3  رn��a ا�'����ء و��m/�دات  

"����!�J ا��5�����ت ا��������رة �!�����R أ��ا�/�����    

    �l����  ����9" د آ���اء ا����95رات���9� J�!���"و

   .B�-����� p�����2" ����ad إ�����اع J���+و ?����

  �'�����Aأو ا� Ja���3< ا������ �'�����Aان ا������5�

  . �3< ا���آ�ت

    ����;3� J��9� د���9� J�!���" .B�-���� آ����

J�9  ا��95رات أو ا�9I�ق ا��-��935 �/�� و��9�د �   

�3;����� ا=+����ل ا�-!�ر����� أو آ�ا&/���� إ�����اع    

ا�ّ-�2ر�p ا�!'�&ّ�� ا���-�X3� �'B*ث ��6�ات  

  .ا�����9

  

 PT5109ا�

����-�B. "����3  رn��a ا�'����ء و��m/�دات    

"�����!�J ا��5������ت ا��������رة �!������R أ��ا�/�����    

    ?�� �l���  ���9" د آ�اء ا��95رات�9� J�!�"و

و+��J إ����اع -���� p����2" ���ad�B. ����5�ان    

 >�����3� �'�������Aأو ا� Ja�����3< ا�������� �'�������Aا�

  . ا���آ�ت

  �����;3� J���9� د����9� J�!����" .B�-����� آ�����

J��9 ا����95رات أو ا���9I�ق ا��-���935 �/��� و���9�د � 

�3;������ ا=+�����ل ا�-!�ر������ أو آ�ا&/����� إ������اع   

ا�ّ-���2ر�p ا�!'�&ّ���� ا�����-�X��3� �'B*ث ���6�ات 

  .ا�����9

X ا������Oت �z��! ��7?�دات �<���! 8[�;����

   ����� ! X�z��;ء ا��A��Hت أو و����Ha� P��,� X���


 ����X و0���N P���1ص   G�����������O�  `ن����	ا�

�O�����ان ا�5;�����ة ا�;����- �����P أ]����P ا0G;����Hص  

� ���7?�دات  <����! i�ا��O>����م ��������K �?�z- !����ر

X�z;ا�.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



��	�

�

�� إ���م ��=�ة ا��O>�م =>* ا`H;?0ك��

  

  

  

 PT548ا� :  

  

 ����1988  ��62د �? ا��9��ن 4ا�J2G ا��9Gة ا��A�  ?� �X��Xف إ�<

  : ا��-35^ ���ا�5B ا��35�م �3< ا6E-/*ك �� �$3 

  

+��5$ ا���-!�ت ا��اردة ����5د�? و"Nّ'^ هWF ا=>;�م �3< �����ت 

%$ >���  �-!�ر ا�!��3 ���3-!�ت ا��Fآ�رة �? ا�-�G��5 ا����ا��� 22.02وم  20.09

  .وB�د �*� "'��5 �3< ��5< هWF ا��9Gة

  

  

  

  

  



����

�

 ��  إ���م ��=�ة ا��O>�م =>* ا`H;?0ك��

  �7ح ا�H,�ب

)PــT548 ا� (  

  

  

وR���-3� �9% ا�!�ري �S ا�J�5 "-;ّ�ن ���ة ا��35�م �3< ا6K-/*ك %$ 

ا��)�م ا��ا�t ?� $3a? ا�'�R ���-'�ر آJ ا���2ر�] وا�����5  وا=داءات ����X-6ء 

�%�A6-/*ك وا=داء �3< ا����9 ا��Kم �3< ا�ا��35.  

    

�ت "'5ّ�� ��? +��5$ ا���-!�ت *� �/�% �B�" $-ت ا�K�Iو%$ ا� S�ّأ ��i

ا��5P�l? �35�3�م ا��5P�l �35�3�م ا��Fآ�ر و"!�ر ا�!��3 %$ هWF ا���-!�ت 

��>g أّ�S و�/�ف ا�-q3'� $% n�39 ا��35�م �3< ا6K-/*ك �9�م ا��Fآ�ر 

ا��Fآ�ر�? �ّ�� ��!ّ� ��S ا��2�5�ن ���-�Gl[ %$ أ�56ر ا�'��G� R&�ة >�%�&/  

 ��i ��%6-/*ك و���Kم �3< ا�ا�!'�&�� %$ ��ّدة ا��35 J�aا���ا $% n9�

  .���و�� �? #��^ ا�!'���

    

و����w ا�Iّ� �? هWF ا���3�5ت �9-�ح ا>-��ب ا��35�م �3< ا6K-/*ك ��5�ان 

��ا��� �? ا�-�G��5 ا�� 22.02وم ��3��20.09ت ��R ا���-!�ت ا��اردة ����5د�? 

 ��ّ5'" �*� �/N��" $-��6ت ا�L'� إ�< ا�������ى�5$ ا���-!�ت  %$ ��-��+

'J "!�ر  ?� ^'ّNا�� R�'6-/*ك �3< أ�6س �56 ا�Kم �3< ا�رة �35�3�آFا��

?�%�Nّ? ا���5ّ�� '" ������ و"-�%� �*� ا�-'��5  .ا�!��3 %$ +�رة وB�د �*

R�!ا�� jG�� ���-�� ��6تLن ا�����6 ��ّ��ة %5* �?  ";L� د�Bرة و�+ $%

   .#�ف ���6L أ�aى أو "��رس %�/� �N36 ا��9ار ��m�'� �G2ة أو �m�'� ��iة

    

و��ّ;? هFا ا�BEاء �? "�Gدي ا�-n�39 %$ �56 ا�'�R �3< ��-�ى 

 q3'� $% n�39-ا� ���w� �3�!ة "ّ!�ر ا��&�G� ا���-!�ت WF/� �5�ّ2��6ت ا��Lا��

-6Kم �3< ا�ا��35.B�-ك ا���*/ .  

  

  

  

  

  

  



����

�


 �X = �د آ�اء ا�O �رات إر�Hء وا]8 G��� ا`�;�5ظ  


 أو �;?�أو ا��1ل ا�;	�ر�<� P �  e��O;<� 
  ا�� ��


T;Gا�� 
  ���9�2ء وإ���;?� إ�* ا��h��T ا�	,�.

  

PT549 ا�    :  

  

 1994أوت  01ا��Lرخ %$  �A�103  ����1994ف إ�< ا��9��ن ��د ) 1

�;�ر  3�-�)�  ا�- [��5���A�Eء واmE/�د ���N��9 ا���� �J2% J+z ا��-35^ 

 S2� اFه:  

  

 J2Gر  3ا��;�:  

  

  ��9" .B�-�� f��G-د ا��ل ا�-!�ر�� أو �9�د آ�اء ا��95رات أو ا=+�9�

 �/�%� �G3;ا�� s3/� ��ى ا���ظ �G-<Kا R9� ��%�Pإ �l��  ��9" ء�A�E�� [��5-3

  .���- [��5���A�Eء

  

  .و"-  إ>��� هWF ا���� m/��� إ�< �p��2 اEدارة ا�z� ���5داءات

  

2(  J2Gأ>;�م ا� ^'N"100  $% ��&�'!اءات ا��BEق وا�9I�3 ا�!� ?�

 J2Gم ا��;<h� ل*aEرة ا�ن ��د  3+�رخ  ����1994  �103;�ر �? ا��9�Lا��

� ا���� ا��-35^ �-�)�  ا�- [��5���A�Eء واmE/�د ���N�9 1994أوت  $%01 

J+z�.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



��
�

�


 �X = �د آ�اء ا�O �رات إر�Hء وا]8 G��� ا`�;�5ظ  


 أو �;?�أو ا��1ل ا�;	�ر�<� P �  e��O;<� 
  ا�� ��


T;Gا�� 
  ���9�2ء وإ���;?� إ�* ا��h��T ا�	,�.

  �7ح ا�H,�ب

) PT549ا� (  

  

وا�;-���ت  �/�ف ا��y ?� �Iه�ة ا�G-�Kع ����l ا�- [��5���A�Eء �953�د

ا��-�935 �;�اء أو ��J9 �3;�� ا��95رات أو ا=+�ل ا�-!�ر�� دون "�BE �/���9اء 

 $% �'B�-ص ا�����5  ا���*l-6ا ���w� ت ا�������P�'9ى ا��� $��B�ا� J�!�-ا�

hm�/�، �9-�ح إر�6ء وا�l��  ��9" .B إ�P%�� �? �9�د آ�اء أو إ>��� ا��95رات 

ا���N3 ا��;�G3 ���93م ���- [��5���A�Eء ا�-$ "-��< أو ا=+�ل ا�-!�ر�� إ�< 

إ>��-/� m/��� إ�< ا��p��2 ا�!'�&�� ا��l-�2 وذ�Z �-�;�? ا��p��2 ا�!'�&�� 

  .ا��l-�2 �? ا�2I�ل �3< ���+� ا6K-�29ء ا��-�935 ���95�د ��i ا���ّ!�3

  

�3< ا>-�ام هFا ا��اB.، �9-�ح "N'�^  ����5ا� �p��2و�/�ف >r ا�

 J2G��� �/�3� ص�ا�!'�&�� ا�!8ا&�� ا���2 ��Nlق  100ا��9I�3 ا�!� ?�

د���ر �3< آJ �?  1000د���ر و 100وا�BEاءات ا�!'�&�� وا�-$ "-�اوح ��? 

.Bا�ا ا�F/� Jl�.  
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��N اء�Hإ P�� � م�<Oا�� X]!  

 *<= L,]Hد و� Oا� P  ا�;�Tر�h ���;�آ�ت!�	

  

  

PT550ا�  :  

  

1( J2Gف إ�< ا��A"46  ن ��د�رخ %$  ����2012  �1? ا��9�Lي  16ا����

   : ا�5'�رة ا�-����  2012ا��-35^ ��9��ن ا������ ا�-;��$3 ����  2012

  

  .و"N'^ أ>;�م هFا ا�J2G �3< ا�-�2ر�p ���-�آ�ت

  

2( �'�� R%�"1%  J2G��� �/�3� ص�ن ��د  46ا���2��1? ا��9�  ����

ا��-35^ ��9��ن ا������ ا�-;��3$ ����  ��2012ي  16ا��Lرخ %$  2012

  .%3إ�<  2012
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��N اء�Hإ P�� � م�<Oا�� X]!  

P ا�O �د وL,]H =>* ا�;�Tر�h ���;�آ�ت	�!  

  

  �7ح ا�H,�ب

) PT550ا� (  

  

  

 >A-9��  " J2Gن ��د  46ا��رخ %$  ����2012  �1? ا��9�Lي  16ا����

 %1إ>�اث �35�م ���'�  2012ا��-35^ ��9��ن ا������ ا�-;��$3 ����  2012
وا�-$ "�9م ��P�'93 ا��95رات �3;�� وا�;-���ت ا��--��  J9�� ���A�B. �3< ا�95�د

�6�ات ���-'�رW  10ا������ �BEاء ا�-�!�J ��5 ا�-/�ء �Bdل ا�-�9دم ا���Iدة �ــ

د���را وN� K'^ هFا  20أد�< �ــ����a J ا�-�!�J دون أن �J9 �? >� �35�م ��9

 J�!�--��ز ا����ع �G-�Eوط ا�m �/�% �%�-" $-ت ا���د وا�;-��م �3< ا�95�ا��35

، و�'9< م ا�-�!�J %$ إ#�ر أ�)�� "��3P�G����35�م ا��9ر أو ���G�Eء �? �35�

 %1د���را وآZ�F �35�م ا�-��6  ا��95ري ا���Iد �ــ 20ا���Iد �ــا��35�م ا��9ر 
  .��-�B'�ن %$ آJ ا�K�Iت

  

�-p��2 ���-�آ�ت، �Z�F �9-�ح ��i أن ا��35�م ��9�J إ�6اء ا�J���  � ���l ا

'I6 Sآ�ت ا�-$ "9ّ�م�-��� p3< ا�-�2ر�� J�!�-3� ل ا�-�9دم�Bd �5�.  

  

 ��;3�3� �3��i ا��J�!�-3� ���ّ9 و�? ��>�� أ�aى، ���-'�ر أن ا�95�د ا���

ا��-���A ���ا J9� �ad J�!�" RB���9�J أو ����%�ة �Lدي إ�< اl-6*ص �35�م 

%$ >�? أن "�!�J ا� �95��Bd �5ل ا�-�9دم ��-�B. اl-6*ص  �I� $3��;"3%د �ــ

��tء ا����N'�? وE، �9-�ح ا��3;�� وه� �� ��ّ;? �? ا�G�Eء �? �35�م ا�!�ار 1%

، ا�-/�ء ��ة ا���5 �6�ات �-�9د�/���=داء �? ا�-/�ب �? "�!�J ا�95�د إ�< 

'�� $% R�%�-ا��  ?� J�!�-اء ا��Bإ ���a إ�6اء J��9� م�3إ�<  %1ا��35% 
 Zوذ� ���a إ�6اء J��9� م�إ#�ر �*ء�� ا��35 $% J�!�-م ا�!�ار ا��35� R�

  .ا��3;��

  

  

  

  

  



����

�

� ا�O,;Hد Mz! ت�
 K- إ�Mر =�>,H�]ا��  

 
 �Oا�� 

 ا�	,�.O[ا���ا  

  

PT551 ا� :  

 J2% ��&�'!اءات ا��BEق وا�9Iف إ�< �!�3 ا��A�38 S2� اFر ه�;�:  

 J2Gر 38ا��;� :  

إذا �m�f ا��6�I'� ا��p��2�� ���9 ا�!'��� وا��-�935 ���� أو �G-�ة "��3/� 

hm�/� أن "�9G ا��6�I'� ا��8اه� وا���2ا�� ا���ا�5B إK*aت B�ه��� �? 

 [�y�-ا� �+��� ���I"6'� و�Iا�!'��� ا6-'�5د ا�� p��2�� ز�وا=����، �!

��6E-��د إ�< ا��9ا&? ا���35G وا��9����� وا��35���ت وا���t&^ ا��-�%�ة ���/� ��� %�/� 

�'6�I���� ���Aت ا����N5ا��.  

  

�+�a ه����ت ا�!K*aEو��5 �? ا:  

- J2Gآ� و%�9 =>;�م ا��6'� ����I�  ��9" 3<  ��62م� �'��A�3 ا�!� ?�

  دJa ا=�lmص ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت،

��iب ا�!�د أو "�A? د%�"� ا�!�د إK*aت ه���،-

إ�Gaء �mاءات أو �����ت ��G2 �-;�رة أو ��'��q ه���،-

ا��6�I'�� أو  �����5 أ�Naء أو إK�Giت �-;�رة �3< ��-�ى ا�-���9ات-

�A" ��6�6رب ��? ا�-���9ات ا��6�I'�� ا�� ���A�J; �? ا��%�"� ا=

،����Gوا�

- ��� J!�ده� �? آ� ���6'�� �Iة �3-���9ات ا����Lا�� ^&�t�م "��9  ا���

،��"�'t

- ?�  i���� ه��� q��'�� رة أو�;-� �G2� �'6�Iم "���9 ����3ت %$ ا����

إ�!�زه�،

.%$ ا��6�I'�"���9 ����3ت +�ر�� -

.�����5 ر+�� دا&? ���Iب ا����8l دون "'��� و��G2 �-;�رة-



����

�

��م "��9  ا�'�ا�� وا���)���ت وا�-N'��9ت ا�E*��� وا�'����ت ا�*ز�� -

w-6K*�/� ��!�3 �3< >�ا�J إ�*��� أو ��م "��9  ا�-��I�Pت ا�*ز�� 

  �9���J2G >��/� وا�-���9ات وا����5!�ت ا��-�"'� ��/� ا���2�ص ��3/

.�? هWF ا��!�3

و"-��< �p��2 ا�!'��� %$ +�رة ا�-8ا�/� ا6-'�5د ا��6�I'� إ�*م 

JBأ $% Z�F� ����-داء آ=�� .��Nا�� W�2���� �? "�ر�� "��9   120أ

و�-�5? �3< ا����N. ��=داء . ا��R� �'6�I ���ن أ6'�ب و�'�رات ا6-'�5ده�

��*>)�"S وا�-�اS"�P و"S"�(GI  %$ هWF ا����I ��ا%�ة �p��2 ا�!'���

 JBا=6'�ب %$ أ WFل ه�> ���20آ-�  ?�A-م ا��*�Eا q�3'" ر���" ?� ����

�'6�Iا�-8ام ا6-'�5د ا��.  

و"-��< �p��2 ا�!'��� إ�*م ا����N. ��=داء آ-���� ���-��د ا��6�I'� أو 

�R� 6-'�5ده��  JBأ $% Zذ� J�35"20 ا JBء أ�A9�? "�ر�� ا� ���د���.  

وFaL� K ��5? ا�E-'�ر %$ ا>-��ب ��ة ا���ا�5B ا=�3B? ا��Fآ�ر�?  

�'6�Iرة ا�-��د ا���+ $% W*أ�   .  
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�

� ا�O,;HدMz! ت�
 K- إ�Mر =�>,H�]ا��  

 
 �Oا�� 

 ا�	,�.O[ا���ا  

  �7ح ا�H,�ب

 )PT551 ا� (  

 �5Bا���ا  -" J�5ا� S� ا�!'�&$ ا�!�ري R���-3� �9'# >3� �9�5ا�!'�&�� ا��

أ�6س ا�� �'6�I�������N�3� �''�? ��=داء ا����83? ���;/� وK "-!�وز %-�ة 

  .ا���ا�5B 6-� أm/� إذا آ��f ا��6�I'� ا���N� ���9��9 ��93��ن

و%$ +�رة ��م "��9  ا��6�I'� أو ا6-'�5ده� �? 'p��2� J ا�!'��� ��5م 

 J�5ا� S� ا�!�ري R���-3� �/-9��Nوا=���� � وأ� ���5م "�%� �mوط ا���2ا

وا��8اه� %�/� "-  ا���ا �5B��6E-��د إ�< ا��9ا&? ا���35G وا��9����� وآJ ا��35���ت 

�/A%6'� ا�-$ "  ر�I���� ���Aت ا����N5%�/� ا�� ���ا�!'���  p��2�� %�ة�ا��- .

���� �5Bى ���3ا�ا���ة ا�29 fN'P ���Iا� WFو%$ ه .  

  

 Kأن إR���-ّ�ق إ�< ا=6'�ب ا�N-�  � J�5ا� S� ز  ا�!'�&$ ا�!�ري�ا�-$ �!

%�/� ��p��2 ا�!'��� ر%[ ا��6�I'� و�  ��n �3< إ�*م ا����N. ��=داء ��5م 

 �5� Kا�!'�&�� إ S-�5P�� �9�5�5 ا��Bء ����3 ا���ا��tأ �/��'�ل ا��6�I'� ا�-$ 

�/!&�-�� S�*ا���3�5 وإ� Z3"  -a .  

  

F�Z�'-���)� ، و����داء و=�� .��N'� إ�< ا�������ت �'t�3�6 إ�6'� آ�Iر أه��� ا���

 �'6�I5;��6ت ا�-$ "-�". �? ر%[ ا���Eة (إ�< ا�� s'P ،ل أ�'�ء�'��م 

���� �5Bا��%�ع �? ... ) ا���ا ?� S��;�"داء و=�� .��Nت ا������P  و����8 د�

/�-a J' �5Bء ����3 ا���ا��tأ S-'6�I� ��*6و �I+9-�ح� ،�:  

- l" $-6'� وا��Iب ا���ه��� ا�-$ ��;? أن "��ت ا�!K*aE3< ا� n�2�-ل ا��

  ،��p��2 ا�!'��� ا6-'�5ده�

-  .��Nا�� �/��إ�8ام �p��2 ا�!'��� إذا ا"!/f ��-/� إ�< ا6-'�5د ا��6�I'� ا�-$ 

 JB%$ أ ���آ-� Z�F� S�*�u� =داء��120  R� �'6�I? "�ر�� "��9  ا��� ���ن ����



����

�

 Zوأ6'�ب ذ� S"�(GI"و S"وا>-�ازا S"�(<*�  ��9" ?� داء=�� .��Nا�� ?�;�"

 JB6'� %$ أ�Iدارة ا6-'�5د ا��Eل ا�-8ام ا�20> Z�F� S�*ر�� إ��" ?� ����.  

  

'J اEدارة  رد����A9ء أJB آ�� �9-�ح،   ?� S�*داء �3< إ�=�� .��Nا��

�'6�Iا�-8ا�/� ر%[ ا��، p��  JBا�!'��� أ p��2�20  ���م�*�E  .��Nا��

  .��9اره� %$ ا�-��د ا��S��� ?� �'6�I ��=داء
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د# ا	 ��	"� ��! ا	 ��	� ���داء وا	����� 

 PT552ا� :  

 126إ�<  �A"117ف إ�< �!�3 ا�9I�ق وا�BEاءات ا�!'�&�� ا�2G�ل �?  )1

  :ا�"$ �2/�

 J2G117ا�:  

  >��" �Xا�!'��� �!�� أو أآ p��2� ى�� ft�<أ"�I��2�3� ���#�ا�3!�� ا� " >��-"

 J' �/�3� �P�5 ا�!'�&�� ا=و��� أو ا���9�5 ا���5وBت ا���ا�G3� $% اء ا��أي��إ

�5Bا���ا �  .إ�*غ �-�&

"n-l ا�3!�� ا��#��� ��I��2�3 ����)� %$ ا���G3ت ا�-$ ";�ن ا�3!�ن ا�!/��� 

�2�3� J2G��� �/ا����ر إ�� �I�119 �/�% �(���� �2-l� ��i �3!ا�� WFه ?�.  

 J2G118ا�:  

?� �I��2�3� ���#�آ. ا�3!�� ا��-":  

�zداءات أو �? ����S ��? �/  �3< ا=�Na J ���� ��م إدارة  ا����� ا��5م-

،j�&ر �G2� ،�/� �5د��� �Na آ��8 أو��  

- �Na J���� إدارة ��آ��8 أو �� �� [y�uدارة ا=داءات �S �3< ا=

،�A� �G2� ،�/�5د��

- �Na J�� [y��Eدارة ا��;�G3 ����را�6ت وا�-���R ا�!'�&$ �S �3< ا=

،�A� �G2� ،�/إدارة ��آ��8 أو �� ��5د� ����

- .��Nا�� S�% s��� يFع ا��N93� *�X�" �Xا=آ Jء �? ا�/��آ�Aأ� �t*t

�6�I'� ا�����9 �? 'J و%$ +�رة ر%[ �p��2 ا�!'��� �3. ��=داء

�'6�I/�$ %$ ا����ء �A�=ض أ>� ا�داء �5=�� .��Nا��.

� [y�� >��-و�Eداءات �/�م ��9ر ا�3!�� دون ا����رآ� � ا����5 دارة�z

f��2-ا� $%.  

 S���� ?� [�3;" ر ��ى ا�3!�� أو�AIا� S�� .3N� داء=�� .��N�3� ?;و��

  . #'�9 ��93��ن �AI3�ر



����

�

�3!�� د��ة آnlm J ��ى %$ >A�رW %�&�ة ����3رآ� %$ و��;? ��&�j ا

f��2-ر ا���او�� وا��A< أ���ل ا�3!�� دون.  

 J2G119ا�:  

 >��" �Xا=داءات �!�� أو أآ �'ا�3!�� ا�!/��� "أ>� ft�J; ��آB 8/�ي ���ا

�I��2�3� "  �9�5�5 ا�!'�&�� ا=و��� أو ا��Bت ا���ا�G3� $% اء ا��أي��إ >��-"

 J' Zريوذ��'BEا [�y�-ار ا��  .إ+�ار 

و"n-l ا�3!�� ا�!/��� � �I��2�3���G3ت ا���ا�5B ا�-$ K �-!�وز %�/� 

 p��2� J' ?� SA%ي "  رFا=داء ا� ]&�% q3'� ب أو�3Nا=داء ا�� J+أ q3'�

  .ا�!'��� �'s'A� �w3 ��9ار �? وز�� ا������

 J2G120ا� :  

?� �I��2�3� ���/!آ. ا�3!�� ا��-":  

j ��آB 8/�ي ���ا'� ا=داءات أو �? ����S ��? �/  �3< ا=�Na J ر&�-

،j�&ر �G2� ،�/� �5د��� �Na إدارة ��آ��8 أو ����  

- >3� �Pت ا���5و�G3داءات �  ���رك %$ ا��z� ���5دارة ا�E�� [y��

 �G2� ،�/آ�ه�� ���� إدارة ��آ��8 أو �� ��5د� �Na Jا�S� ��!3 �3< ا=

،�A�

- ?� ?��Aداء�=�� .��Nا�� S�% s��� يFع ا��N93� *�X�" �Xا=آ Jا�/��آ .

 .��Nا�� J'و%$ +�رة ر%[ �p��2 ا�!'��� �6�I�3'� ا�����9 �? 

�'6�I/�$ %$ ا����ء �A�=ض أ>� ا�داء �5=��.

و�-��< ��y] �����آ8 ا�!/�ي ���ا'� ا=داءات �/�م ��9ر ا�3!�� دون 

f��2-ا����رآ� %$ ا�.

��N�3. ��=داء �S�� .3N ا�AI�ر ��ى ا�3!�� أو ";�� ?� [�3��S #'�9 و��;? �

  . ��93��ن �AI3�ر

و��;? ��&�j ا�3!�� د��ة آnlm J ��ى %$ >A�رW %�&�ة ����3رآ� %$ 

f��2-ر ا���او�� وا��A< أ����/� دون.  

  



����

�

 J2G121ا�:  

��5? �����'� و�;�ن ا�-. ��5? أ��Aء هWF ا�3!�ن ��9ار �? ا��ز�� ا��;3] ��������

���!-3� �3�� ��i ات�ث �6*t ة��� ?�Gy�ا�� ��i >إ�.  

�-�5? �3< آA� J� �"� SN��I+hب ا���G3ت ا���5و�P �3< ا�3!�� آ�� 

�ا�� أو ��2ه�ة أو �p��2 ا-�2د�� أو ��iه� �? hm�/� ا����س �?  �3+

� ا��-�935 >��د W�Z3" S-G2، إ�*م ر&�j ا� ��!3�Z�F و��م ا����رآ� %$ أ����/

  .  �����G3ت ا�����5

 J2G122ا� :  

"-5/� �!�ن ا�� �I��2���G3ت ا���ا�5B ا�!'�&�� ا=و��� أو ا���9�5 ��'�درة 

 ?�32G��� �/�3� ص�اءات ا���2�BEء ا�G�-6�5 ا�ا�!'�&��   �I32�44? ا�� 

�;�ر �? هWF ا��!�3 أو ���ء �3N� >3. آ-��$ �S��9� J35 ا����N. ��=داء  44و

 $% J+و J��9� �2-lا�!'�&�� ا�� �I32إ�< ا�� ����A� ���6�� ا�-��3  أو

 ?� ����X�9ة ا�G��� د�Iا�� JB=ا jG� ل*a Zغ وذ��'3���م *�Eا R� ل�+�ا�

 J2G44ا�  gI"  � $-�5 ا�Bا���ا ��;�ر �? هWF ا��!�3 إن رi. %$ ��ض �-�&

 S���� ?� ?��5" ر ��ى ا�3!�� أو�AIا� $% S-'iن ر��� R� ��!33< ا�� S-9%ا���

-�Aء�-5و#'�9 ��93��ن E3. ��� اNا�� jG� ?�P Zن ذ���� S�3� ?� .  

  . و"s'A #�ق ��J �!�ن ا�� �I��2��A-9< أ�� >;��$

 J2G123ا�:  

 �5Bا���ا ��-�A? آJ �3] ��5ض �3< �!�� ا���I��2 ا�E*م ��-�&

وا�-�اض ا����N. ��=داء ��3/� وا��دود ا��-'�د�� ��p��2� R� �/�h ا�!'��� إن 

  .و�Bت

ا���I��2 %$ ا���G3ت ا��-5/� �/� �3< أ�6س ا���t&^ "�)� �!�ن 

'J ا���I32 ا�!'�&�� ا��-5/�ة ����3] وا����Lات  ?� �/�3� �Pا���5و

?�%�N6'� �)�ه� . وا��'�رات ا�����9 �? ا����� $���� n� Jو�h" ��!3� jو��

  . %$ ا���G3ت ا��Fآ�رة



��
�

�

K "83م وا�راء ا��2درة �? �!�ن ا���w'+ �I��2 ا6-��ر�� و";-�$ 

وK ��;? ا�5N? %�/� وK اE>-!�ج �/� ��ى . �p��2 ا�!'��� وK ا����N. ��=داء

  . ا���Iآ 

 J2G124ا�:  

��;? ��I32�3 ا�!'�&�� ا�����w" �2-l أj6 ا�-P >3� J��5�ء رأي 

وذ�Z ��2ف ا��)� �? أ>;�م  ا�3!�� وا����Lات ا�-$ ���9/� ا����N. ��=داء

 J2Gا��!�3ّ 46ا� WFه ?�.  

و�-  إ�*م ا����N. ��=داء �j6h ا�-J��5 ا�!���ة ����Nق ا���2�ص  

 J2G��� �/�3�10 �3!ا�� WFه ?�.  

��;? ���N�3. ��=داء ا�E-�اض �3< ا�E*م ا��Fآ�ر ��ى %$ هWF ا����I و

 W�2و����A9ء ا=JB . �� ا�-'�q�3��� �? "�ر �30!�� ا���I��2 %$ أJB أ

  .ا��Fآ�ر ��;? ��p��2 ا�!'��� إ+�ار �ار %$ ا�-��y] اBE'�ري

 J2G125ا�:  

"�Bd ^35ل ا�-�9دم ��ا�� �? "�ر�� "5/� �!�� ا���I��2 ����3] ا���5وض 

S�% �/رأ� q�3'" ���i >�3/� إ��.  

 J2G126ا�:  

35���ت وا����N5ت �3-8م أ��Aء �!�ن ا�� �I��2�����I%)� �3< ���6 ا��

 jG�  /�33< ا�3!�� و�� �Pت ا���5و�G36'� �)�ه  %$ ا������%�ت �/  �ا�-$ "

  .ا�E-8ا��ت ا���I��� �3< أ��ان ا�!'��� %$ ا��wض

2(  ?�32Gأ>;�م ا� >w3"60 اءات ا�!'�&�� 61و�BEق وا�9I�3 ا�!� ?� .  

  

�/� ا�-/�ء ��>�3 ا�p32 ا��A9&$ ا���2�ص �3" "5�ض �'�رة ) 3

 J2G���60 �3!ا�� WFه ?� " J2Gا� ?� ����X�9ة ا�G��� اردة��3  82ا�!� ?�

ا��A9ء أJB ا�E-�اض ا���2�ص " ا�9I�ق وا�BEاءات ا�!'�&�� �5'�رة 

 J2G��� S�3�55 �3!ا�� WFه ?�."

  



����

�


�X ا��8��A ���داء وا�	,�� 
]��Tا�� �د=

  �7ح أH,�ب

) PT552ا�(

  

���� اE+*>�ت %$ �!�ل د�  ��P��ت  m/�ت ا���)��� ا�!'�&��

ا����N'�? ��=داء و"�9I^ ا���I��2 ��? ا����N. ��=داء و�p��2 ا�!'��� �/�ف 

  ."n�39 ا��8ا��ت ا��- �935��6hس ا=داء

���ن ا������ ����  >A-9��  " �إ>�اث �Na ا���%^ ا�!'�&$  2011و

 �G3�u��اء ا��أي %$ ��ا&[ و"f�'X ا�3!�� ا6E-��ر�� ��ى وز�� ا������ ا��;

ا����N'�? ��=داء ا��-�935 ���-��س إ��دة ا��)� %$ �ارات ا�-��y] اBE'�ري 

آ�� "  إ>�اث �!�ن . ا�-$ �  �-  ا�E-�اض ��3/� ��ى ا��A9ء %$ ا��Bل ا��9�����

"h#�� أ���ل ا���ا'� ا�!'�&�� "- �/5���G3ت ا���ا�5B ا�!'�&�� 'J إ+�ار �ار 

  . ��y] اBE'�ريا�-

أ�w< ا=>;�م ا��-�935 �3!�ن "h#��  2012إK أن ���ن ا������ ا�-;��$3 ���� 

 J�X�" $% �(�2 إ��دة ا�� Zوذ� F�G�-8 ا��< �/��aد J'أ���ل ا���ا'� ا�!'�&�� 

�ا�� واZ���-� �IP ا��/���? �)�ا ��� أ�tرW وB�د  s'Pداء و=�� ?�'��Nا��

%$ ا��6�I'� وا6E-��رة ا�!'�&�� %$ "�آ�'� "Z3 ا�3!�ن �? a'�اء �? ا��/���? 

�I. "�ا�Bه  داJa أو "GI)�ت ��hن ��ا��ة �ا�� ا����%�� ا���8/� ���/  �

  .�aرج ا�3!��

 �و���-'�ر أن د�  إ�Bاءات ا��S�hm ?� �I��2 أن ���I" $% ��8? ا�5*

?�Iا�!'�&�� و� �'%$ ���خ ا=���ل و�85ز  ��? ا����N'�? ��=داء و�p��2 ا���ا

 $% ��I32ا�-$ >99-/� ا���>�3 ا� ��9t ا���ا#? %$ ا�!'���، وأ��م ��Iود�� ا��-�&

 K �/�-'�ر أ���اءات ا�!'�&�� �BEق وا�9I�3 ا�!� �/"�#�ر ا�-P�9$ ا�-$ أ

"��J ا����N'�? ��=داء ا�P�-5� K ?�F�ن �3< �ارات ا�-��y] اBE'�ري وأ�/� 

" �5� $"h"ت ا������، �9-�ح�P�'  :�q��'� [�y ا=داء و"3�9X/� ��ى 



����

�

إ��دة ا�J�5 ���3!�ن ا��Fآ�رة ����w" R "���-/� وذ�p'2-� Z �!�ن  -

 ?� J35� .3# >3� ء����5 ا�!'�&�� Bت ا���ا�G3�� �/5-" ���/Bو#��� و �I��2�

 �I32� ?� '�درة��داء أو =�� .��Nء ��>�3ا�!'��� ا���G�-6ا �tإ Zار  وذ��Iا�

 J'�ار >�ل �-�&� ا���ا�5B ا�!'�&�� %$ آJ ا�K�Iت  q�3'"،ري�'BEا [�y�-ا�  

-  $3X��  Z���" �'� �I��2داء أ��م �!�ن ا��=�� .��N��3 ا���X�"  د�

ا�/��آJ ا=آ�N93� *�X�" �Xع ا�Fي ���S�% s ا����N. ��=داء �P? "�آ�'� ا�3!�� 

-�2ر �Z���" >3 أ>� ا��/��Eت ا�-$ �-  %�/� ر%[ واK�I6'� %$ ا��Iا�� $% ?�

.�I% �'6�Iر . ا���AIن �? ا���9 ��93�'# S���� ?� داء أو=�� .��Nو"�;�? ا��

S�� .3N� ��!3ى ا���.  

'p��2� J ا�!'��� �P >3�ء رأي  - ?� J��5-ا� j6أ ���w" ����;ار إ��إ

�2ف ا��)� �? أ>;�م وذ�Z �ا�3!�� وا����Lات ا�-$ ���9/� ا����N. ��=داء 

 J2Gت  46ا�K�< 3< أن� nّ�� يFاءات ا�!'�&�� ا��BEق وا�9I�3 ا�!� ?�

��p ا����N. ��=داء و "���w أj6 ا=داء �-  ���ء �3N� >3. �9ّ�م إ�< ا��A9ء

 JBأ $% �I��2ى �!�� ا���� ���Iاض �3< ا�-��5*ت ا���-�E30إ�;���� ا  ����

h� م*�Eا q�3'" ا�!���ة�? "�ر�� J��5-ا� j6.  

>Fف ��>�3 ا�p32 ا�E �5'" $&�A9>�اث �!�ن ا���I��2 ��5م �Bواه�  -

  .و���Aن ���6 ا�'f %$ ا����A9 ا�!'�&��

  :و�'�? ا�!�ول ا�-��$ ا��n ا���I$ وا��n ا��9-�ح 

  

  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-

 PT582ا�   

%$ +�رة �����5 ا�-��ah %�$ د%�R ا=داء   

     R��%ّ�" ����&�'!ا� ���'إp����2� Ja���" ���t ا���ا

�����'� �����Na ا�-�ahـ���ـ� ا������2�ص ��3/ـ���ـ� 

 J2G���81  >ا��!�3 إ� WF�1,25? ه % .  

إذا "���   50%و"���Gّl[ ه���WF ا������Nl �ـ���ـ 

    W�����2د%����R ا=داء ا�������-�B. %����$ أJ����B أ

��t*t�ن ������ ���? "���ر�� ا�K-���اف �������?      

 PT582ا�   

%��$ +���رة �������5 ا�-����ah %��$ د%��R ا=داء 

  �'��� R%ّ�" ��&�'!ا� �'إp��2� Ja�" �t ا���ا

   J��2G��� ص ��3/ـ��ـ��ـ��ـ� ا�����2�ah-ا� ����Na

  . % �1,25? هWF ا��!�3 إ�<  81

إذا "�  د%�Gّl%50    R[ هWF ا���Nl �ـ�ـ  و"

ا=داء ا���-�B. %$ أJB أt*t W�2�ن �����  

     S��3� ص�? ا����2������اف ��-�Kر�� ا�" ?�



����

�

  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-

�? هWF ا��!�3  245�ص � S�3���J2G ا���

    J�'ا�;?��ء  �N��m أن �-  ا�K-��اف ������? 

 ���?
 ا�h<��T ا� ���9.- ا������Tص =>��<���

 PT5���60 
  .  �X هj4 ا��	>

وN" Kّ'^ ا���Nl ا���2�ص � �/�3�F�/ا  

    ����tإ .B�-ا=داء ا������ q�����'� >���3� J���2Gا�

��اB �5B'�&�� ��9�5 وذ�Z %$ >��ود %��&[   

'p��2� J ا�!'����  ا=داء ا�Fي  ?� Wار�"  إ

أو ���? '��J ا�����Iآ  �����B. أ>;���م ��"��� %��$   

�5B��3 ا���ا�� jG� إ#�ر.   

 J��2G���45      -��� أن �N����m ���3!ا�� WFه�� ?���

J'ا� �9ء أ]P ا2=;��اض   ا�K-�اف �����? 

   P����T5��� L���������X ه����j4   55ا��������Tص =>


  . ا��	>

)�f! دون(

  



����

�

45�! e��! ��! ��  ��ارات ا�;��e ا2],�ري ��

 PT553ا� :

1-  J2Gا� ?� ����X�9"�ن ا=و�< وا�Gا� >w3"52  ق�9I�3 ا�!� ?�

  :وا�BEاءات ا�!'�&�� و"5��Pن ��� �$3

  

�ار ا�-��y] اBE'�ري ��2ف ا��)� �? إ�Bاءات ا�E-�اض  FG��

S�h�� �5'-ا�� . R%�� ا��9ار F�G�" [�? أ+J ا=داء ا���-�B. أو  %10و�-�

�? �jG ا��'q3 وذ�Z %$ أJB 6-�? ���� �? "�ر�� % ��P  ��9"15ن ��;$ �ـ 

q�3'-ا&$. ا��-�Eا  ;Iا� q�3'" إ�< "�ر�� F�G�-ا� [�  .و���ي "�

�Aع ا��P�� ا=داء q3'� ن�ص ��ى �;*l-6*� *�����6L �ن ا�'�;$ 

Z�� �G+ �/� $-��6  ا��9ض ا� $A��[�y�-ار ا�� q�3'" ر���" ?�.  S�أ ��i

�< $% n3l--�ا&�� إ���ا S� م�;Iا�� q3'ذاود ا��  J' Sw�3'"  "و  ;Iر ا��+

JB=ا اFء ه�A9�ا .Kو� ?�-��I��6 ا��9ض  ��;? %$ آ3-� ا�L� أن ����Aا�

  ."p��2� J�I اl-6E*ص �R'-" >3 �;�6. ا����N. ��=داء

  

�?  52ا��اردة ����9Gة ا��X��X �? ا� " J2G���2G�ل" "�Aف ��5 �'�رة -2

  ".و 83"�!�3 ا�9I�ق وا�BEاءات ا�!'�&�� �'�رة 

  

  

  

  

  

  



����

�

45�! e��! ��! ����ارات ا�;��e ا2],�ري  ��

  �7ح أH,�ب

)PT553 ا� (  

  

 J2Gار  52#'�9 =>;�م ا���? �!�3 ا�9I�ق وا�BEاءات �;�ن 

إ�Bاءات ا�E-�اض ا��-'S�hm $% �5  ا�-��y] اBE'�ري ��%Fا ��2ف ا��)� �?

 R%�� F�G�-ا� [�? أ+J ا=داء ا���-�B. أو "��P  ��9ن ��;$ ��jG  %20و�-�

 JBأ $% q3'ري 60ا���'BEا [�y�-ار ا�� q�3'" ر���" ?� ���� . q3'� ن�و�;

ا���Aن ا�'�;$ ��* �~l-6*ص ��ى ا����6L ا�'�;�� ��A$ ��6 �? "�ر�� 

[�y�-ار ا�� q�3'"  .

�] ا�-�F�G أ+J ا=داء وا����Nl اEد�" J��� Kدة و�� $% �'B�-ار�� ا���

�;�ر  84ا�2l  �? ا���رد وا����Nl اEدار�� ا���2�ص � �/�3���2G�ل �? 

  .�? �!�3 ا�9I�ق وا�BEاءات ا�!'�&�� 85إ�< 

و�/�ف ���8 ا�-���� �3< ا����N'�? ��=داء وا�-'�را �'5[ ا����N5ت 

 $% �+�a �3X�-وا�� ����P�ا��:  

-�2د�� وا������ -Eت ا�����6ت ا�-$ ا�52L5[ ا���/� �ا�-$ "�� 

�ار ا�-��y] اBE'�ري ��5م  F�G�" [�"I�ل دون "�%�� �mوط "�

"�%� ا������ ا�*ز�� أو �-�Z���� .5ّ و إ�Bاءات ا�2I�ل �3< 

  .   ��P��ت ��;��

+5���  ^35-"��l-6*ص ا���Aن ا�'�;$ %$ +�رة +�ور >;  -

�'BEا [�y�-ار ا��ري،ا�-�ا&$ � $A9��w�uء 

-  �5� ��;Iى ا���� S�3� ري ا��5-�ض�'BEا [�y�-ار ا���5G�ل 

ا��A9ء أJB ا���� و'J +�ور ا�I;  اE�-�ا&$ ���-'�ر أن '�ض 

.ا������ ��i'� �� "�ا+J إ�Bاءات اl-6E*ص

 F�G�" [�و�/�ف ���8 د�  ��P��ت ا����N'�? ��=داء و"���� �mوط "�

  :�ر �" ��8�p�P �!�ل "S9�'N، �9-�ح�ار ا�-��y] اBE'�ري و%$ إ#



����

�

�ار ا�-��y] وا�-��د ��'� - F�G�" [�ا�-�Gl[ %$ ا���'� ا��5-��ة �-�

إذا "  "��] ا�-�F�G  %15إذا "  "��] ا�-� F�G���� R%����P�I و % 10

  �-��P  ��9ن ��;$،

-  ;Iا� q�3'" ي إ�< "�ر����� F�G�-ا� [�ا�-�n�2 +�ا>� �3< أن "�

%$ >�ود ا��'q3 ا��I;�م �S  وأن ا���Aن ا�'�;$ ��-n3l اE�-�ا&$

'J ا��A9ء أJB ا���� �? "�ر��  ذاا�-�ا&�� إ Sw�3'"  "و  ;Iر ا��+

�ار ا�-��y] اBE'�ري q�3'".

  :و�'�? ا�!�ول ا�-��$ ا��n ا���I$ وا��n ا��9-�ح 

  ا��d ا�� ;�ح  ا��d ا�[��-

 PT552ا�  

���ار ا�-����y] اBE'���ري ����2ف    F��Gّ��

ا��)���� ����? إ����Bاءات ا�K-����اض ا��-'����5     

 S�h�� .  R%��� ا��9ار F�G�" [��?   %20و�-�

أ+J ا=داء ا���-�B. أو "��P  ��9ن ��;�$  

   ?��� ������ ?�-��6 J��Bأ $��% Zوذ��� q��3'ا�� jG����

q�3'-ر�� ا��" .  

  

  

و�;����ن �'q���3 ا=داء �����P�ع ا������Aن   

�ى ا�������6L ا�'�;���$ �����* �*l-���6*ص ����   

���ار       q���3'" ����6 ���? "���ر�� $��A�� ����;�'ا�

 [�y�-���6  . ا�L�3� ���Iا� WFه $% ?;�� Kو

   p����������2� J���������I" أن ������������Aا�'�;���������� ا�

    .�����N���6. ا���;� R���'ّ-" >���3� ص*l-���6Kا

  .��=داء 

  

  

  

  

���] ا�-�F���G أ+��J ا=داء �" ?��� >�X-و����

     �2a دة��� $�% �'B�-دار�� ا���Eا ���Nlوا�

وا����������Nl اEدار��������   ا���������ردا=داء �������? 

�;���ر  84ا�����2�ص � ���/�3�����2G�ل ���?   

   .�? هWF ا��!�3 85إ�< 

�f! دون 
  ا�, 

 PT552ا�  

��45 ��ار ا�;��e ا2],�ري ��Tف 

 
O,;إ]�اءات ا2=;�اض ا�� X= �\�ا�

L�z�� . �K�� 4 ا� �ار5�! e��;��X  %10و

� ��Vن ���- �أP1 ا�داء ا���;�]8 أو ! �

X  % �15ـ ;H P[أ -K v5{ ا��,>} وذ�� X�

i����� �X !�ر{و���ي !��e . ا�;,>

} ا�[�� ا�2;�ا.-<,! i�  .ا�;�54 إ�* !�ر

���ن �,>} ا�داء ���Vع ا���9ن ا�,��- 

 

 ا�,���Haى ا���0ص �G;H0� 0���

� {<,! i�
 �X !�ر�H -9��e .�ار ا�;��
��;K d<G- ��ود ا��,>} ا��[��م  Lأ� �q

 �P,� Lf  إذا�L ا�;�ا.<,! �1�ر ا�[�� و!

P[ا� �9ء ه4ا ا� . Xو` ���K X- آ>;� ا�[��;

 h��T� P
 ا���9�
 أن ![
 ا�,���Ha�<�

 8��A8 ا��H��� �,;! *<= 0صG;H2ا

  .���داء

���] ا�-�F���G أ+��J ا=داء     �" ?��� >�X-و����

l��2   وا�a دة���� $��% �'B�-دار���� ا�����Eا �����N

وا�����������Nl اEدار���������   ا=داء ��������? ا����������رد 

 �����84? و  83ا�������2�ص � �����/�3�������2G�ل 

   .�? هWF ا��!�3 �85;�ر إ�< 

  



��	�

�


 ا�[ �ق<	� �� 
���Oا� 
,H�]ا�� 
�0ء�
 أ���م �	>

} ��ارات ا�;��e ا2],�ري <,;� 
 <O;ا�� 
  وا2]�اءات ا�	,�.

  

  PT554ا� :  

  

 J2Gا� ?� ����X�9ة ا�Gف إ�< ا��A�28  ��ّ���56'� ا��I�3ّ ا��!� ?� ����a

 $3� ��:  

  

��i أّن إ�Bاءات "'q�3 ا���� ا�-�F�Gي "3ّ5^ �����'� ���3�ن ��P�ع �ارات 

�ار ا�-��y] اBE'�ري   q�3'" ? "�ر��� ���ا�ّ�-�? � JBإ�< ا�-/�ء أ [�y�-ا� .  

    



����

�

 

 ا�[ �ق�0ء�
 أ���م �	><	� �� 
���Oا� 
,H�]ا��  

} ��ارات ا�;��e ا2],�ري <,;� 
 <O;ا�� 
  وا2]�اءات ا�	,�.

  

  �7ح ا�H,�ب

) PT554ا� (  

  

  

 J2Gا� >A-9�� ا����ع p�� ،J�5ا� S� ا�!�ري R���-3� �9'#52  �3!� ?�

 JBاءات ا�!'�&�� أ�BEق و ا�9I60ا�  ���داء ا�-�'�9  ���ّ�د�=�� .��Nا��

�ار ا�-��y] اBE'�ري  F�G�" [�ا��3N��� أو �-��9  ا���Aن ا�'�;$ �*�-�Gع �-�

W�P 6. . ا��2در�Iم ا���أن �9 $A-9" �����56'� ا��Iأن �!�3 ا�� ��i

 JBأ p��� إ�*م q�3'-� W�/5" ص >�ل*l-6K�� [3;$ ا�������3?  30ا��5� ����

ا�-�F�Gي و ا���وع ��Buاءات ا�--'�m�'� Rة إ�t أJB اEذ��ن 'Sw�3'" J ا���� 

 ا�Pت �3< أ��ال ا����? %$ >�? أنا���Iد ��t*X أ��م ��� "�". ��S ا���9م ���-�

�ار ا�-��y] اBE'�ري  F�G�" [�  .�  ��-Sا=JB ا��9���$ �-�

�Z�F و�/�ف �*ء�� ا��Bل ا��Iّ�دة ��!�3 ا�9I�ق و ا�BEاءات ا�!'�&��  

 ��&�Pّ�دة ���3>�3 ا��Iل ا���Bري و ا��'BEا [�y�-ارات ا�� F�G�" [��-�

+3. �!�3 ا��6�I'� ا��5���� �? ��>��  و �/�ف �" ��8�p�P و "���  ��P��ت 

 j��;" ى، �9-�ح�aداء �? ��>�� أ=�� ?�'��Nا�� q�3'" اءات�Bاء "�35^ إ�Bإ

 [�� ا8�Eام �����'� ���3�ن ��P�ع �ارات ا�-��y] اBE'�ري ا�-$ "ّ  "��N�

�ار ا�-��y] اBE'�ري  q�3'" ? "�ر��� ���ا��-�? � JBإ�< ا�-/�ء أ Zه� وذ�F�G�"

 .  

  :و�3< هFا ا=�6س �'�? ا�!�ول ا�-��$ ا��n ا���I$ وا��n ا��9-�ح 

  

ا��d ا�� ;�حا��d ا�[��-

 PT528ا� ����N:  

�-��< ا��6�I. ا��5��$ ا��;3] 

��l-6K*ص >�ل " W�/5�����q�3'" ? إ�*م 

 q��'�3 ا���B ص*l� S"�د� ?�A-� ?���3�

ا��3N��� ��S و ذ�Z #'^ ا�q�2 ا���2�ص 

 PT528ا� ����N:  

)���w" دون(  

  



����

�

ا��d ا�� ;�حا��d ا�[��-

 J2G��� �/�3�28  �N6ا��ا��!�3 أو  WFه ?�

ر�A� ���6��� ا��+�ل �R ا�E*م 

  .���'3�غ

 ?� .�-I" ���� ?�t*t JBh� ?ا���� RG-و��

"�ر�� "'q�3 ا�E*م ا��Fآ�ر �-���� 

S-�5P< . و��ر �-�آFا�� JB=-/�ء ا���و 

ا��6�I. ا��5��q�3'" $ ا����? ا���� 

  .ا�-�F�Gي

  

  

  

و�-J�I ا����? ��2ر�] ا�E*م >�.  -

."�G��5 ا����lت ا�'�����

  

  

  

-RG ا����? �� ?�t*t JBh��� I"-�. �? و��

S-�5Pو ���ر �-��آFم ا��*�Eا q�3'" ر���" .

 .6�I< ا����ر �-�آFا�� JB=-/�ء ا���و 

� أّن . ا��5��q�3'" $ ا����? ا���� ا�-�F�Gيq

 
,����� @<ّO! 4يإ]�اءات !,>} ا���� ا�;�5

��ن ���Vع ��ارات ا�;��e ا2],�ري �<�

}  إ�* ا�;?�ء أ]<,! i����� �X !�ر XP ا�ّ�;

  . هj4 ا� �ارات

  

)���w" دون(  

  



��
�

�

X ���داء,��Aق ا��� � 
����  

� �X ا���ردTG��� 
 <O;ا�;�ام ا��ا],�ت ا�� *<= �?O� X<��O;ا�� �Kود  

  

 PT555ا� :  

 J2G�9ة ا=و�< �? ا�Gأ>;�م ا� >w3"105  اءات�BEق وا�9I�3 ا�!� ?�

:و�5�ض ��� �3$ا�!'�&�� 

 ��Nl� �/�2a $-ا� q��'دة %$ ا���/m  �3�" ?� R�-ا� nlm Jآ .�5�

د���ر أو �G�ق  Z3" ?�100 ا��'��q، دون أن �q3'� J9 ا���Nl �? % 200"��وي 

  .د���ر 5.000

  



����

�

X ���داء,��Aق ا��� � 
����  

� �X ا���رد TG��� 
 <O;ا�;�ام ا��ا],�ت ا�� *<= �?O� X<��O;ا�� �Kود  

  

  �7ح ا�H,�ب

) PT555ا�(  

  

 J2G3� �9'# .�5�105  nlm Jاءات ا�!'�&�� آ�BEق وا�9I�3 ا�!� ?�

د 100ا�-�m  �3�" ?� R/�دة %$ ا��'��q ا��2l��� �? ا���رد ���Nl "-�اوح ��? 

  .د5.000و

�� إ��ام ا� p32�2l�ص "Z3 ا���G��l، ���ط ��م و��;? ��p��2 ا�!'�

ا����l] �-���� وS-�5P، وذ�Z �-��3  ا��/�دة ���N'/�، ود%p3+ �G��5" R "��وي 

 ?� �'B�-ا��� ��Nlا� q3'� J9� ، دون أن���2lا�� q��'ق 100ا���G� د أو

  .د5.000

 ?�'��Nق ا���9< gG< $% رد�م �? ا���2lدات ا��/m -'�ر أه������و

� �'��Aه� �? ا��3�ّI" $-م ا��2l3< أ6�6/� #�ح ا��  /�;�� r�< ،داء=�

ا������ أو �? ا=��ط اK>-��#�� ا���-�K  /�3� �'B>�9 آ�� "�ّ;�/  �? 

ا�B�-6ع %�&[ ا=داء ا�Fي ��ّ!3��WF/� �5'" S ا�2l�م �? ا���رد وذ�Z �/�ف 

د �r< Z3"  �3�" >3 آJ �? ا������? ����'��q ا�2l3� �5P�l  �? ا���ر

ا��/�دات ، �9-�ح أن �q3'� s'A ا� ��Nl��G��5" [5A ا�R� ،p32 ا��GIظ �3< 

�9'Nا�� ���2< �953  .ا���I? ا=د�< وا=

     

  

  

  

  

  

  



����

�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا012ح ا����ا�-
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



����

�

  /� ا	 )+.%� ��-,+��زات ا	���(�� ا	  )'��ار�"$�$  � ا	 %$ات ا	$

 ��
 إ�	�ز ���ر,H���� رج�G��� X���;<�

PT556 ا� :  

  

 25ا��Lرخ  ����1974  �101? ا��9��ن ��د  �33? ا�w3"3  J2G< ا��9Gة 

آ�� "ّ  "�SI�9 وإ"���S  1975ا��-35^ ��9��ن ا������ ����  1974د���'� 

 J2Gا� �+�aص ا�*>�9 و�2����ن ��د  40�رخ  ����2013  �54? ا��9�Lا��

 3، و"5ّ�ض ����9Gة 2014ا��-35^ ��9��ن ا������ ����  2013د���'�  $%30 

  :���Bة آ�� �$3

��ة( 3ا�5 �ة �[:(  

3 . fI" ز ا���>�� وا���5ات ا����رة ا�-$ "��رج��-�Eم ا�(� $% J'9" K

 ?� ��G��5-د ا��ر��  87.05إ�<  87.01ا�'��وا�-$ �-!�وز ���ه� %$ "�ر�� ا�-

  .�? "�ر�� أول إذن ���!�Kنj�a �6�ات إ�-�اء 

  

  

  

  

  



����

�


 ا������
ار![��� =�� ا��O�ات ا���زات ا�	,�.;�2�� 
O5;�ا�� 
[  

 ��
 إ�	�ز ���ر,H���� رج�G��� X���;<�

  

  �7ح أH,�ب

)PT556 ا� (

  

 J2Gرج %$ إ#�ر أ>;�م ا��l��� ن�? ا����9�����ا�- RG-��28  ن ��د�ا��9� ?�

وا��-35^ ��9��ن ا������ ����  2012د���'�  29ا��Lرخ %$  ����2012  27

2013 [�، ���G�Eء �? د%R ا=داءات وا�����5  ا���-�B'� ��� ا�-�ر�� و�-�

ا6E-/*ك و�������5  ا����Gy ا�J�5 ��=داء �3< ا����9 ا���A%� و����35�م �3< 

 ��<�m��3 �3-!/�8ات وا���5ات وIق ا�������ء ��-Eا����5*ت ��� ا  �3< ر

�?  j�a �6�ات إ�-�اءوا>�ة ��J9 ا�'K R&�A �-!�وز ���ه� %$ "�ر�� ا�-�ر�� 

�!�ز ���ر�R أو ا����ه�� %$ ���ر�R %$ إ#�ر وذ�E Z"�ر�� أول إذن ���!�Kن 

  .- ^35�R�!�- ا��X-6Eرات ا�!�ري �S ا�J�5ا�-���R ا��

��� J���PE%� إ�< �m>��ت  %$ ا���P�ع أن ا�G�Eءو"'�? اE>�2&��ت 

 J9�� ا���>��ت ا���5ة �/�� �+�a ى�a=ا �Bوا���5ات ا��ار R&�A'ا� J9�

 $'N�56ف ا�Eو��6رات ا f��6Eا J9�� ا���>��ت ا���5ة Z�Fوآ �'N5ت ا����ا��5

  ".DUMPER"�ع وا���>��ت �

 �P�Iل درا�6 "���$ "��رات ا�-/��. و�*a ?� �-�-�� S�ا r�<و

ا���G��lت ا����ا��� ا���!�3 أن ا�G�Eء ا�!'�&$ ا����ر إ��S �  ��5 �9-�2ا �3< 

أ�J��  �+�lmة ا�� ���5�S، وإ��� أ+'p �ا�-�����? ����lرج وه$ ا�G{� ا��>�

wب ا���I� R&�A'3� ا�'�ي J9ن ا���ن %$ �!�ل آ�اء ا���5ات ��-/��N��� أو ��

 K ا���5ات WF6ّ��� وان ه K �����5ل ا��wm=�22 ����ط اlوا�-!/�8ات ا��

  ."RAl ���ط ا��5د أو ا��? ا�29�ى

 J2Gأ>;�م ا� J��5" ا �9-�حF�28  ن ��د�رخ  ����2012  �27? ا��9�Lا��

إ"!���m�" ��8� W  %$ 2013وا��-35^ ��9��ن ا������ ����  2012د���'�  $%29 

��p هFا ا�G�Eء �? a*ل "���I ا��? ا�29�ى ��5�3ات ا��ار�B ا���;? "�ر��ه� 

R&�A'ا� J9� ت��<�m ار�i >3� ات��6 j�l�.  



����

�


 ا�,�9.�OVو 
���;� 
إ�5Vء ���� �X ا���و�

� ا2��اع ا����ا�-� 
=�Vا���  

  

  

PT557 ا� :  

  

�?  �269? ا�1 ( J2G(����9Gة ا��اردة " أر��5 أm/�" "5ّ�ض �'�رة ) 1

 02ا��Lرخ %$  ����2008  �34!�3 ا����ا�� ا��2درة ��A-9< ا��9��ن ��د 

  ".6-�? ����"�5'�رة  B2008�ان 

  

�? �!�3 ا����ا�� ا��2درة  �269? ا�2 ( J2G("w3< أ>;�م ا��9Gة ) 2

و"5ّ�ض  B2008�ان  02ا��Lرخ %$  34  ����2008��A-9< ا��9��ن ��د  

  :��$آ��-

  

��;? %$ اE��ن ��R ا�'R&�A ا��9��3 �3-3] أو ا�-$ "����B : �Bة) 2(ا��9Gة 

��-/� �J��5 ا��8?،  $��" >�l� $-�6{�  أو ا��8>�� أو ا� gG< ���< $%

�-�n�a �? ر&�j ا��I;�� اK�-�ا&�� ا��اBـS� R ����)� "�ا��� �;-. ا����ا�� 

��[ ا����ا�� ?� .3N� Zا���5$ وذ�.  

  

3(  J2Gف إ�< ا��A"269  ن�ا��9� >A-9�� ا�� ا��2درة��3 ا���!� ?�

�;ّ�ر %$ �� �3$ ) 2(%�9ة  B2008�ان  02ا��Lرخ %$  ����2008  ��34د  

�/2ّ�:  

  

��;? ��&�j ا��I;�� اK�-�ا&�� ا��اBـS� R ����)� "�ا��� : �;ّ�ر) 2(ا��9Gة 

�? هFا ) 2(إ��/� ����9Gة �;-. ا����ا�� ا���5$ اEذن �u"*ف ا�'R&�A ا����ر 

�/5�� ?;�� Kد و��Gّ�ق إ��/� ا�N" $-وا� J2Gا�  .

  

) 3(ا��ارد"�ن ����9Gة " ا=ر��5 أm/�"و" أ�] د���ر" "5ّ�ض �'�ر"� ) 4

 J2Gن ��د   �269? ا��ا��9� >A-9�� ا�� ا��2درة��34? �!�3 ا���  ����

" Kd ���aف د���ر" ، �3< ا�-�ا�$ �5'�ر"B2008$�ان  02ا��Lرخ %$  2008

  ". ا��-�ن ����"و

   

  



����

�


 ا�,�9.�OVو 
���;� 
  إ�5Vء ���� �X ا���و�

� ا2��اع ا����ا�-� 
=�Vا���  

  

  �7ح ا�H,�ب

) PT557ا� (  

  

  

�� ا��Eاع ا����ا�$ %$  ���Bو ���A'ا� RP�" ،��ا��9 =>;�م �!�3 ا���'#

 ���A'ا� R%ا�$ أو ر�ا��� p��2-رة ��م إ��اع ا��+ JB=ل ا*a �/96أو و

  .أm/� 4ا��9���$ ا���Iد �ــ

  

  :و"'Z�F� �5 "-2ّ�ف إدارة ا����ا�� %$ هWF ا�'R&�A �3< ا��I� ا�-��$ 

  

��5/� ����8اد ا� $�35����A9ء �ّ�ة أر��5 أm/� �? "�ر�� "�!�3/� ��%-�  -

  ا��Eاع،

-  �B�" �3 �3-3] أو�� R&�A'� ��=ن، إذا "35^ ا��E5/� %$ ا�� gG< ���< $%

 ��;Iا�� j�&ر J' ?� R�'��� n�a�" >3� ل�2Iا� �N��m  �}�6

،�2ّ-lا&�� ا���-�Kا  

-  ����lأو �3!���5ت ا� $���-BKا ?��A-3� $���-د ا��I"~� �/-'ه

��-/� G" K�ق أ�] د���ر f�إذا آ� �����-BK�56%�� اEا.  

  

 �� ���P�ا�� R&�A'اآ  ا��" g<�� Zذ� ?�  i����ا�$ دون و�اع ا�����Eا

أن �-�9م أ+�I�/� �-���� و�5P-/� وه� �� �6ه  %$ اآ-)�ظ ا���ا�$ و��wزات 

'J �5[ ا��-�3��5? آ�AGءات  ?� J�5-�" fI'+ا�$ ا�-$ أ�ا��� p���-ا�

?�8l".  

  

و%$ إ#�ر ا�-�Gl] �? هFا اKآ-)�ظ و���-��$ ا��%R �? ��دود�� و�!��� 

-�ح ا�-���R %$ "���� و��5P ا�'R&�A ا�-$ �A%  -� Kءات ا�-���p ا����ا�$ �9

 WFاءات ���� �3-2ّ�ف %$ ه�B-��د إ��� ����ل ا��9��Bر%5/� أو و96/� %$ ا�

  :ا�'R&�A، وذ�Z �ـ

  

ا�-�Gl[ �? أر��5 أm/� إ�< 6-�? ���� %$ %-�ة ا��Eاع ا�-$ ��;? �

،R&�A'ا�� ا�-2ّ�ف %$ ا��دارة ا���E ه��t3< إ�  



��	�

�

� $��" ?� >�l� $-ا��8>�� أو ا� R&�A'ا� R�� ?� ��ا�إدارة ا��� ?�;�"

 ?� Zذ� $% n�a�" >3� ل�2I�5 ا��ن و��Eا��8? %$ ا J��5� �/-��

ر&�j ا��I;�� اE�-�ا&�� ا���i >3� ،�2-lار ا�'R&�A ا��9��3 �3-3] أو 

  ،�}�6 gG< ���< $% �B�" $-ا�

�Kd ���a >أ�] د���ر إ� ?� R�%�-2< ����9 ا�ف د���ر %$ ا�Iّ� ا=

  .ا�'R&�A ا�-$ "�G� �/�� >3l-� �'-5&�ة ا��و�� ��5 إ��A9ء أJB ا��Eاع

�R ا�mEرة أ�S "ّ  إ��اد ���وع هFا ا�-�P >3� p�9�ء ا��*>)�ت ا���Xرة 

'J ا�/�{� ا��-�� ���ا'� د6-�ر�� ا�9�ا��? ����6'� "5ّ/�ه� �u��اء ا��أي %$  ?�

  .2015=و��� ا���5و�P ��3/� %$ إ#�ر ���وع ���ن ا������ ���� ا��w�2 ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



����

�



 ��ى ا����ا�M�Hا�� dN�! h�� ا]�اءات s�,!  

  

PT558 ا� :  

 �N9أ>;�م ا�� >w3""�9ة " جG2(�? ا� ( J2Gا��  �102? ا���3 ا���!� ?�

 B 2008�ان 02ا��Lرخ %$  ����2008   34ا��2درة ��A-9< ا��9��ن ��د 

  :آ��-��$) ���Bة(و"5ّ�ض �����N9 ج 

 
A �ة" ج"ا����[:  ?� S��(�"  ّ-� يFءة ا��/��� ا��G;ن ا��I-أن �!-�ز ا�

'J اEدارة ا����5 ���3�ا�� أو �!-�ز ��!�ح %-�ة ";��? J9" K �? �6-�? ��ى 

إ>�ى ��ارس ا�-;��? %$ ا��!�ل ا����ا�$ ا���2دق ��3/� ��9ار �? ا��ز�� 

�mوط و"s'A #�ق وإ�Bاءات "�)�  ا�-�Iن ا�;�Gءة ا��/��� و. 3ّ] ��������ا��;

��ا>J ا�-;��? �����ارس %$ ا��!�ل ا����ا�$ ��9ار �? ا��ز�� ا�9'�ل وا��!�ح �

  .ا��;3] ��������

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



����

�



 ��ى ا����ا�M�Hا�� dN�! h�� ا]�اءات s�,!  

  �7ح ا�H,�ب

) PT558ا� (  

  

 n�a�" p��� J2Gا��، #'�9 =>;�م ا���6#� ��ى ا�����3  102ا�!� ?�

ا����ا��، ��lmzص ا��F? ��-!�'�ن ���وط � �/N'P  ّ" ���5��jG ا�J2G، و��5 

'J اEدارة ا����5 ���3�ا�� ?� S��(�"  ّ-� يFءة ا��/��� ا��G;ن ا��I-ز ا���-Bإ.  

ا#? Jwm و%$ إ#�ر "'��s إ�Bاءات ��p ا�-�n�a ا��Fآ�ر، و"�%�� ��

 n�a�" p�� ?� ّ�ج �? ا�-�35  ا���5$، �9-�ح "�;�? وز�� ا������l-�3'�ب ا���

 �-6 ?� J9" K ?��;" !�ح %-�ة��زون �-!� ?�Fص ا��lmz� ��ا��6#� ��ى ا����ا�

أm/� ��ى إ>�ى ��ارس ا�-;��? %$ ا��!�ل ا����ا�$ ا���2دق ��3/� ��9ار �? 

ّ  �m s'Pوط ا�9'�ل وا��!�ح �����ارس  ا��ز�� ا��;3ّ] ��������، �3< أن  -�

  .ا��Fآ�رة ��9ار �? وز�� ا������

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



��
�

�


�
 وا�	?����h رؤ�Hء ا2دارات ا���آ�


���O=�ة ا���7ة إ]�اءات إ^�رة ا��,� @� 
��ا��<�  

  

PT559 ا� :  

 J2Gأ>;�م ا� >w3"318  ن ��د�ا��9� >A-9�� ا�� ا��2ّدرة��3 ا���!� ?�

آ�� "ّ  "�I�9/� وإ"���/� ��B2008  >A-9�ان  2ا��Lرخ %$  ����2008  34

 J2G��� ض�ص ا�*>�9 و"5ّ�318ا��2 )���B ($��-آ��:  

 PT5318ا� )���[:(  

�-�ّ�< وز�� ا������ أو ����ي اEدارات ا���آ��8 وا�!/��� ���3�ا��  -1

� ���I2� %�ة ا���وط�ا���- �P�Iوإ>��� ا�� ����ى ا��5�رة ا����t3'�ت إN

�2ّ-lا�� ��;Iر�� ��ى ا���ا�!�/ Jا�� إ�< وآ��إدارة ا���.  

�-��< وز�� ا������ أو ا����� ا��5م ���3�ا�� أو ����ي اEدارات  -2

 �P 6-{��ف وا�-�95. %$ ا=>;�م ا��2ّدرةE�� ?5Nّا�� ا����3� ���ا���آ��8 وا�!/

  . إدارة ا����ا��

  

  

  

  

  

  

  

  



����

�


�
 ��h رؤ�Hء ا2دارات ا���آ��  وا�	?�


���O=�ة ا���7ة إ]�اءات إ^�رة ا��,� @� 
��ا��<�  

  �7ح ا�H,�ب

) PT559ا�(  

  

 J2Gّ�� و إ>���  318>�2 ا���ى ا��5�رة ا����tا�� �/�م إ��3 ا���!� ?�

ا���P�I ا���-�%�ة ا���وط �I2��� �3N'�ت إدارة ا����ا�� إ�< وآ�J ا�!�/�رّ�� 

 ���� �G+ S� ?�ّ� Zوز�� ا����ّ�� %$ ذ� S� ض�ز�� ا������ أو �? %ّ�� ،nّ-lا��

  . إدارة ��آ8ّ�� أو B/�ّ�� ���3�ا��

�ا�� �? �!�3 ا��� �318? ا�J2G ) 3(�>�� أ�aى >�2ت ا��9Gة و�? �

 .�95-��� ?5Nّ�2ص ا�-aإ $% >A-9�� ��ا�وز�� ا������ أو ا����� ا��5م ���3

  ."G��[ �? وز�� ا����ّ��

 J2Gا ا�Fأ>;�م ه ^�'N" ��� ت���ا�� ا����5 �? ا�52�و"5-�ض إدارة ا���

ا�� ?���5��tuرة و ���ر�6 ا����ى "-�JX أ��i $% �6�6ب ا�-G���Aت ��lmzص 

  .ا��5���� ��ى ا���Iآ  

 �tأ ��ّ� ���A9ا� ���� $% R'--اءات ا��Bن إ*N'�  ;Iا� Zذ� ?� ."ّ�" �و

  .36'� ��ارد ��8ا��� ا��و��

   .�95-��� ?5Nّ�2ص ا�-aوز�� ا������ أو ا����� ا��5م  %$آ�� أن >�2 إ

ت ا�- ��9�'N�2l�ص ا����A9 ا�-$ �-ّ  ���3�ا�� �Lّدي إ�< ا����5 �? ا�52���

'J ا������? ا�!/���? ���3�ا�� ?� �+�a �/5'-".  

  :و�-!�وز هWF اmE;����ت �9-�ح 

>Fف ا�-G��[ ������3? ا���آ��8? وا�!/���? ���3�ا��، ��i >3ار �� "ّ   -

  إ�ار W�����p��2�3� �' ا��lر��B ���ا'� ا=داءات،

�&�� ا=�lmص ا - R�6�" -�95. %$ ا=>;�م ا��2درة���5? N3� ?�3هL��

�P إدارة ا����ا�� �-��J �*وة �3< وز�� ا������ وا����� ا��5م ���3�ا��، ا������? 

  .ا���آ��8? وا�!/���? ���3�ا��

  

  

  

  



����

�

s إ]�اءات = � ا�5T �ت `�;��ء ��]�ت �,!  


�
 ا���f,Tذات ا� 
  ا����ا�

  

PT560 ا� :   

�? �!�3 ا��6�I'� ا��5���� ا��2درة  �88? ا�w3"2  J2G< أ>;�م ا��9Gة 

، آ�� "  1973د���'�  31ا��Lرخ %$  81  ����1973��A-9< ا��9��ن ��د 

����  88و�a+� ا��9��ن ��د "�I�9/� و إ"���/� ��A-9< ا��2�ص ا�*>�9 

، 1998ا��-35^ ��9��ن ا������ ����  1997د���'�  29ا��Lرخ %$  1997

  :و"5�ض ��� �$3 

ا���2ر�] ذات ا��w'2 ا����� ��&��6 ا�!�/�ر�� ووزارة ا��%�ع  -

 ��3a#�$ ووزارة ا��ا�ا��ووزارة ا��5ل ا��دارة ا����5 ���3E#�$  وا�وا���آ8 ا�

  .��6  ا��lا&s وا6K-��5ر �? ��5

و" s'A���mh" �9��# ��hة هWF ا���2ر�] وا���2د� �3< ا��9G2ت  

  .� �/�ا��-935

  

  

  

  

  

  

  

  

  



����

�

s إ]�اءات = � ا�5T �ت `�;��ء ��]�ت �,!  


�
 ا���f,Tذات ا� 
  ا����ا�

  �7ح ا�H,�ب

) PT560ا�(  

  

 J2Gا� >�X-688إ  �w'2ا���2ر�] ذات ا� ����6'� ا��5�I�3 ا��!� ?�

ا����� ��&��6 ا�!�/�ر�� ووزارة ا��%�ع ا��#�$ ووزارة ا��ا��3a �? ا�2I�ل 

�3< ا�-��mhة ا���'�9 ���ا'� ا���2ر�] ا��5����، وذ�Z �)�ا ��w'23 ا��ّ��� 

  . وا6E-5!���� ��2�3ر�] ا��Fآ�رة

ا��اه�� "A-9$ �? أB/8ة ا����ا�� ���6 %$ ا�-;ّ�]  و�)�ا =ن ا���>�3

�R "���$ ��^ ا�-/��. وا�-Nّ�ر ا����$ %$ أ���6. ا�w} وا��Nق ا�-$ ��-/!/� 

 ����B ?�� pPا�ا� Jaا�-�ا Rا�� و��ان ا����وا�-2ّ�ي =� J�I-3� ن��ا��/ّ�

�رات �p��2 ا����ا� 8�85" S!-ّ� S�u% ،���ره�Eا�-/��. وا�!���� ا �G2� �

�-�ا+�3 و �5��6����J&�6 وا�-!/�8ات ذات ا��w'2 ا=���� وا��%���� وا��5ّ�ات 

�9-�ح إ��X-6ء ا���9Gت ذات و%$ هFا اE#�ر  ،ا�2l�+�� و�5ّ�ات اEر�6ل

ا��w'2 ا��ّ��� �~دارة ا����5 ���3�ا�� �? ا�-��mhة ا���'�9 ���ا'� ا���2ر�] 

S� ل��5� �ار �� ه�i >3� �����5ر��  ا��ر&��6 ا�!�/ p��2� >إ� �'�����

��3a#�$ ووزارة ا��ا�ووزارة ا��%�ع ا�.  

ذات و%$ �jG اE#�ر، �9-�ح ا�-��د �jG ا�-��$ �����'� إ�< ا-��ءات 

  . وزارة ا��5ل وا���آ8 ا��#�$ ��6  ا��lا&s وا6K-��5ر �? ��5 ا��w'2 ا��ّ���

  

  

  

  



����

�

��O;وا�� 
X إدارة ا����ا�� 
Xد=� ا���اآ�X ا�T;�2د<  

  

PT561 ا� :  

  

 >A-9�� ا�� ا��2درة��3 ا���!�� j��lان ا��ا��5 ?� $��Xف إ�< ا�'�ب ا��A�

ا��9  ا=ول �;ّ�ر  B2008�ان  02ا��Lرخ %$  ����2008   34ا��9��ن ��د 

  :آ��-��$

  

  ا� �� ا�ول ��ّ�ر

 PT5ّ�ر 121ا���:  

  

��;? Eدارة ا����ا��، ��2ف ا��)� �? أ>;�م ا��9  ا=ول �? هFا ا�'�ب، .1

�? هFا ا�p�� ،J2G ) 2(و��5 "�%� ا���وط ا���2�ص � �/�3����9Gة 

-�2دي ا��nlm J;� ��-5 #'�5$ أو ��5�ي ���رس Kا J��5-ا�� �G+

��Bر�lرة ا��!-��� s'"�� �2د��-  .���#� ا

-�2د.2Eا J��5-ا�� �G+ p��" p��2� ?�� ���G"ء �3< ا���ي ا��5-�� 

ا����ا�� وا��-J��5 ا���5$ ا�Fي �-S�3� ?�5 أن ��-�%$ �a+� ا���وط 

:ا�-����

ا������ ���36،وS-�5P و ��ّ�اة أن ";�ن وS-�5P ا�!'�&�� -

أن ���6�I� Z'� �����اد ����Nق ا� p��" �X��I��Buاء ا���ا'�ت  -

  . ا����ا���

  

3.J��5-ا�� RG-��  �'-�2دي ا��5-�� ���-�/�*ت ا��-�a �935+� �����اKا

  .أو ���-'���Nت ا���2�ص ��3/� ���-�ا"�. ا�!�ري �/� ا�J�5/ا����ا��� و

-�2دي Kا J��5-ا�� �G+ .I6و p�� اءات و#�ق�Bوط وإ�m ��h� s'A"

  .ا��5-��

  

  

  

  



����

�

X�X ا�T;�2د<��O;وا�� 
X إدارة ا����ا�� 
  د=� ا���اآ

  

  ا�H,�ب �7ح

) PT561ا�(  

  

  

-�2دي ا��5-�� �? أه  ا����ت ا�-$ "���/� Eا J��5-ا�� ���5ّ� ��)"

ا���)��ت ا��و��� وK ���6 ا���)�� ا������5 ���3�ا�� وا���)�� ا������5 �3-!�رة 

 ?� R%ف ا���/� Zوذ� �N'A��6ت ا���Lا�� وا���? إدارة ا�����اآ� �m ر�6ءE

�ر"/� ا�-��%��� ��-�B�3ا���3�3 ا� ?��h"و.  

  

 Zذ� $% .i�" ��6ّL� J;� ��-5�2دي ا��-Eا J��5-ا�� �G+ p��" r�<

و%^ �mوط �-ّ   �/N'P��A-9< أ�� وا�-$ �? أه�/� إ>-�ام واW�!" �/"�'B إدارة 

  .ا����ا�� وإدارة ا�!'���

  

 $3� ��� �+�a ع�G-�E�2دي �? ا-Eا J��5-ا�� �G2ا� WFو"�ّ;? ه:  

  

) ا���ور ������ب ا=2I�)�Aa�ل ���d �3< ر%R ا��� �? ا�'R&�A  ا -

�? �!�3 ا����ا��، �R إ�;����  121إ�<  119وذ�Z إ��X-6ءا =>;�م ا�2G�ل �? 

��}!% �G2� �'  .إ�Bاء ����3ت ��ا

  

-  ،��G�أ�;���� ا�G�Eء �? ا���A��ت ا���-�B'� %$ إ#�ر ا=�)�� ا�-�

Gءا =>;�م ا���X-6إ Zل �? وذ��ا��  154إ�<  2143�ا��)�م ا��5م (�? �!�3 ا���

���G;� ء�G�Eات ا����. (  

  

-�2دي ا��5-�� �? "���8 ا����6Lت Eا J��5-ا�� �G+ ?;ّ�" Z�F� �5'"و

ا��-�32ّI �3< هWF ا���i ?� �G2ه� �? ا����6Lت �ّ�� ��� p��Bd n�39-ل 

"/�ف آ�� �� ا�-$ "- p���" �/3�I��A&5/� و���-��$ ا�-�Gl[ �? ا=�'�ء ا����

 R%ا��� وا���ا��� �'-�2دي ا��5-�� إ�< "���m ����3ت ا���اEا J��5-ا�� ���(��

�5G"رة ا����Nlآ�8ه� �3< ا���3�5ت ذات ا��-� Zدود�-/� وذ��� ?�.  

  

  

  



����

�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 P�Oا� L� ري�	ا� ���0ء�
 أ���م ا�;��

 PT5ر ��65 أ���م ا��;H�ا� X�  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




		�

�

  �0ء�
 ا�;���� ا�	�ري �L ا�P�O �� أ���م ا��H;�ر 

  

PT562 ا� :  

1( �B3< ا���-!�ت ا���ر� .B�-ا��� �%�Aداء �3< ا����9 ا��=�� Jـ] ا�5ـ�ـ��

.ا��9��ن�/Fا  ��4د  ���I3ـ^ا��ارد ����!�ول 

2( �B3< ا���-!�ت ا���ر� .B�-ا��� �%�Aـ[ ��ـ. ا=داء �3< ا��9ـ�� ا��Gl"

��jG هFا ا��Iّ�دة  ��.ا�إ�<  �/Fا ا��9��ن ��5د  ���I3ـ^ا��ارد ����!�ول 

^I3ا�� .
  

"Gl[ ا�����5  ا����ا��� ا���-�B'� ��� "�ر�� ا���-!�ت ا���ر�B ���!�ول )3

.ا���. ا���Iدة ��jG هFا ا��I3^ إ�< �/Fا ا��9��ن ��6د  ���I3ـ^ا��ارد �

ا��ارد ��] ا�J�5 ����35�م ا���-�B. �3< ا���-!�ت ا���ر�B ���!�ول )4

.�/Fا ا��9��ن ��7د  ���I3ـ^�

" s'A���h >;��$ #�ق وإ�Bاءات ��p ا�K-��زات ا�!'�&�� ا���2�ص 

  .�? هFا ا�J2G 4و 3و 2و 1����9Gات  ��3/�

  :را��5 هFا �S2  3�13< ا����9 ا��J2% �%�A  ا=داءإ�< �!�A�  �3ف)5

  

 J2G�5  13ا��را:  

  

 jG�3�  �3�-��3ت ا��� �%�Aداء �3< ا����9 ا��=�� J�5ا� [��-� RG-�"

ا���!8ة �? 'J ��آ��8ت ا��3I. وا��-�935 ���9�ار�� �? ا�'*Z�-6 ا���-�3�5 

.�3I�35. ا�-�.  

  

6( >w3"�9ة أ>;�مGا�  J2Gا� ?� �X��X24ا� Ja3< د� �'��A�3 ا�!� ?�

.ا=�lmص ا�N'���5? وا���A'� �3< ا���آ�ت




	��

�

  �0ء�
 ا�;���� ا�	�ري �L ا�P�O �� أ���م ا��H;�ر

  �7ح ا�H,�ب

)PT562 ا� (  

  

 J2G3� �9'#65  �935-ص ا���ا��? ��د�� ا��2� J;m Fl-" ،ر�ا��6- ?�

���ة ا=داءات وا����ه��ت و��'/� وإ�Bاءات  s'A� �+�a�/+*l-6ا.  

  

��i أن ا�-���R ا�!'�&$ ا�!�ري �S  ا��A-� J�5? ���� ا��2�ص ا�-�"�'�� 

���ة ا=داءات وا����ه��ت و��'/� ا�-$ " وا��Fآ�ات اEدار�� s'A.  

  

  :و�-3ّ5^ ا=�� �ـ

  

�] ا�J�5 أو -�-� �5G-ا&  ا���-!�ت ا����ا=وا�� ا�)�%�� ا�-$ "�Iد 

����5�3  ا����ا��� وا=داء �3< ا����9 ا�� �%�A����I� .�� $% ]�Gl-دة 

وا��35�م �3< ا6K-/*ك وا�����5  ا=�aى،

-?�<*Gإ�< ا� �'����� �'��Aة ا���� s'A" $-ا� ���آ�ات ا����5 ا���Fا�� 

و�-  ) ا�;�وم وا�I'�ب وا���8"�? وا�9�ارص(�5[ ا���-!�ت  �2l�ص

 Zذ�s'A� 3< أ�6س "���9ي� l�5 ا6-��رة ا�� Fah" اء %$ ا����ان�'

،��5? ا�K-'�ر ����� ا=���N >�. ا�!/�ت

  

  :ا��6-�ر، �9-�ح  �? 65ا�Z�F�  J2G و�*ء�� �R أ>;�م

وذ� Z����I-  ا��9��ن�P? ا��Fآ�رة أ�*W إدراج %I�ى ا=وا�� ا�)�%�� -

�] ا�J�5 أو ا�-�Gl[ إ�< ��. �Iّ�دة %$ �-� RG-�" ا&  ��-!�ت�

�%�Aا��� وا=داء �3< ا����9 ا���ّ�دة ا�����5  ا���I� و%�9 �;���ت Zوذ� 

s'A #�ق وإ�Bاءات �3< أن ". و�-�n�a �? ا��زارة ا�����5 �����رد

.إ��6د ا�K-��زات ا�!'�&�� ��A-9< أ�� >;��$

-" j��;" �%�Aداء �3< ا����9 ا��=�� J�5ا� [�����3ت ا�-�3�   �3<�

jG�3�  >A-9�� Z�-6*'ار�� �? ا���3. �93Iآ8ّ��ت ا��� J'ا���!8ة �? 

  ،ا��9��ن

���ة ا���A'� �3< أ�6س "���9ي �����'� إ�< - s'P �9��# فF<

?�<*Gا�،  

  




	��

�

  ذات ���M ا];��=-إ]�اءات 

  

  

  

  

  

  

  
  




	
�

�

 �Xإ]�اءات ��=��T�5ل ا��Mة ا��ت ���=�O�[ ض���

�ـ�=ـ� و�ـ�ـ�=ــ�ة ا��Oـ��ــX ]ـ�ـ��ـ�وآـ�رودرم � ـ��;ـ�زم

  و�ـ�V* ا� ـ�Tر ا�ـ[ـ�آ- ا�ـ��ـ�qـ- وا� �Tر ا��>�ي

  

 PT563ا� :  
  

1(] ا�J�5 �������5  ا����ا��� و��=داء �3< ا����9 ا���A%� ا���-�B'� ـ��

'5�B Jّ��ت �����ة ا=#�Gل ا���2��? ���ض �3< ا���-!�ت ا���ّردة �? 

: آـ8رودرم �9ـ��-ـ�زم وا���ر�B ���!�ول ا�-��$

  

�ن ا���;�]�تر�� ا�,���

  ��AIات ا�����5 ���'��ة وا����� �? ا=�5m �� %�ق ا�'��G!ّ�� -  33.04م 

أ��اح و+p&�G وأوراق ���IN �? ��ا&? ��ز�� ��5mz �� %�ق  -  39.19م 

��!�G�'ا�  

  أ��� �? ا�2�ف وا�� �? ا=�5m �� %�ق ا�'��G!ّ�� -  51.11م 

  أ��� �? ا�N9? وا�� �? ا=�5m �� %�ق ا�'��G!ّ�� -  52.08م 

أ��� �? ��5mات ا+�����N وا�� �? ا=�5m �� %�ق  -  54.07م 

��ّ!�G�'ا�  

85.25م 

  90.13م 
  )�!�هـ� 3Bـ�(أB/8ة �3;�] ا��'ّ;� ���#�ن ا�!�3  -

  ��2��p وا�� �? ا=�5m �� %�ق ا�'��G!�� -  85.43م 

  �)�رات وا�� �? ا=�5m �� %�ق ا�'��G!�� -   90.04م 

  Kdت �j ا=�5m �� %�ق ا�'��G!�� -  90.30م 

-��ء �����ق ـو��Kا ��� .B�-ـ� ا���%�Aداء �3< ا����9 ا��=�� J�5ا� [

'J ا�!�5ّ��ت ا��Fآ�رة �ا����3I ���3-ـ!�ت  ?� W*ا����ر إ��/� أ� WF/�9ةGا�. 
  

و��-�B. ا�G-�Kع ���K-��زات ا���2�ص � �/�3�F/ا ا�J2G اEدKء 

��� �/�3� �mL� رة�"�G ���5ا�� p��2ا�� J' �ـ��Iّ2ا��;�G3 ��زارة ������ا�9% �? 

�] ا�J�5 ��=داء �3<. ا��5�����" .B�-�� /�دة  آ����ء KدEا �%�Aا����9 ا��

'p��2� J ا�!'��� %$  ?� ��3ّ�� �%�Aداء �3< ا����9 ا��=�� J�5ا� [��"

�2-lا��.   




	��

�

ـ])2��  �'B�-ا��� �%�A=داء �3< ا����9 ا����ا��� و����5  ا������� J�5ا�

J ـ'ــ? ـ��ل �ــ5ـ��2 �*6-ـ2ـ�hة aـا��/ ا�;�ا6$ ا��-Iّ�آـ���� "�ر�� 

� وا��!/8ة ���Iك آ/���&$ أو ��Iّ�ك G" K�ق �56 اN6�ا�-ـS ـ���ـ? Bــ��ـا��5

50  +
3
   ���� �Bا��ـ� 87.03وا���ر�ا�����5  ا��� �G��5" ?�.

� S�3� ص�3$ ا���2P�G-ا��)�م ا�!'�&$ ا� pـ��� WF/ �9ة �3< أ�6سGا�

'J ا��p��2 �����ا�mL�  �/�3� �9%ااEدKء ا���'^ ��G"�رة  ?� �2-lا��

� �G3;زارة ا������ �����-BEون اL���:  

  

� �5�ق؛ -�N'� ?�3��Iا� ����B ?���lmzص ا��5�

-  J' ?� �/� naوا��� ?����3)��ت وا�!���5ت وا�/��آJ ا�� ���-5����5�

ا��p��2 ا��l-�2 �3�زارة ا��; �G3����Lون اBK-�����؛

-  ?��3-!�ر �N��m اآ--�ب ا�-8ام ���-G��f %$ هWF ا��5��ت ��lmzص ا��5�

� �5�ق أو ا���)��ت وا�!���5ت وا�/��آJ ا���2�ص ��3/� �N'� ?�3��Iا�

  .�/Fا ا�J2G و��%^ هFا ا�K-8ام ���-p��2 ا����ا�$ �3�RP �*6-/*ك

 >3� .B�-ا��� �%�Aداء �3< ا����9 ا��=�� J�5ـ] ا�ا�;�ا$6 ��

'J ا=�lmص ا��5��? 3I�  ����Bّ�� ��� ا-�ـ�&/� أ�*Wا����ر إ��/�  ا��-Iّ�آ� ?�

 ?� �/� naوا��� ?�أو �? 'J ا���)��ت وا�!���5ت وا�/��آJ ا�� ���-5����5�

'J ا��p��2 ا��l-�2 �3�زارة ا��;3ّGـ�����-BKون اL���� �.  

 

�] ا�J�5 ��=داء �3< ا�p��� ���9و�"  �%�Aدة %$ ا���/m 3< أ�6س�

�2-lا�!'��� ا�� p��2� J' ?� ��3ّ�� �%�Aداء �3< ا����9 ا��=�� J�5ا� [��" 

  .�3< أ�6س m/�دة ����3ّ �? 'J ا��p��2 ا�����5 ��زارة ا��Lون اBE-����ـ�

  

ـ])3�� J�5ا�  �'B�-ا��� �%�A=داء �3< ا����9 ا����ا��� و����5  ا�������

�ن �? 2�ر >�آ$ د��i$ ـJ ا=#�Gل ا��F? ��;ـّ�ة ��9ـ��� "�ر�� ا��5��ت ا��5

  ���� �Bا���ر �ad $ا�� 871500100أو >�آ�ا�����5  ا��� �G��5" ?ـ��.

  

 ��� .B�-ا��� �%�Aداء �3< ا����9 ا��=�� J�5ا� [-��ء و��Kق  ا�����

� ��3Iت ا����رة�53�آFداء �3< ا����9  ا��=�� J�5ا� [��3< أ�6س m/�دة %$ "�

�2-lا�!'��� ا�� p��2� J' ?� ��3ّ�� �%�Aا��  Zدة #'�� وذ��/m 3< أ�6س�

�2-lـ����3 �? #�ف ا=#'�ء ا��? .  




	��

�

  

4(���5���� J�5ـ] ا�  ا����ا��� ا���-�B'� ��� "�ر�� ا��I%*ت ـ��

 �/-�ا ���-'�ر ��59 ا���&^ ا���ر�B ـ���w+30 59ة ا�I!  ا�-$ K "-!�وز #�

�? "�G��5 ا�����5  ا����ا��� وا���P�� J9�� �/B< ا�29�ر  87.02��  ا�'�ـ� 

  . �يـا�;3

   

ـ] ا�J�5 ����35�م �3< ا6K-/*ك ا���-�Bـ. ��� "�ر�� )5��

  ا�'�� ـ�9ـ��� ���-'�ر �59 9ا��5��ت ا���ـ�رة ذات �� �B�87.03 ـا���&^ ا���ر 

  .�يـ� وا���B/� ��9ـP�� J< ا�29�ر ا�;3ـ�? "�G��5 ا�����5  ا����ا��

  

 ا�J2G �? هFا 5و 4����5د�? p ا�K-��زات ا�!'�&�� ا���2�ص ��3/� ـ"��و

 29ا��Lرخ %$  ����1991  �63د ـ���اآ��G2" 8 ا��م آ�� "ّ  "G��5/� ����9��ن �

 ��3��B1991 $I2-�)�  ا�����2+�ت ا�-$  ا��-35^ -aKت �-5ّ�دة ا�Iّ2�3و�

"I-�ي �3< و>�ات �-��G2 ا��م و���23وق ا��#�$ ���A3ن اBK-���$ ��5�ان 

.�مـا���I2ت ا�-��S� �5 وا�-$ "I-�ي �3< و>�ات �-��G2 ا�

  

� %$ >�ود ���-�? �;J ��آ8 أو ��I2 ـ� هWF ا�K-��زات ا�!'�&�ـو"��

 Jل آ*aات��6 j�l� ا���ةـ��ا��ة ه و"-ّ . %-�ة WF  ّردة�� ���� Jان آ��5�

 S�3� ص�3$ ا���2P�G-ا��)�م ا�!'�&$ ا� fI" ?�5د����5و 4 J2Gا ا�Fه ?�.

  

، ��;? "!��� ��p ا��5د��2ف ا��)� �? أ>;�م ا��9Gة ا��X��� �? هFا 

إ"*ف ا��5�� ا�K-��ز ا�!'�&$ 'J ا��A9ء ��ة ا�j�l �6�ات %$ >��� t'�ت 

 5و 4����5د�? دة "fI ا��)�م ا�!'�&$ ا�-3P�G$ ا���2�ص �S�3 ا����رة ا���ّر

J2Gا ا�Fء �? ه���ا  �AI� >3���3ّ�� نK�!ـ� �? ا��ا��5 .I6 $% 'J ـ�? 

 �2-lا�� p��2ا�'ـ�يا�� J9�3� ���Gآ��� ا��3�.  

  

 �? هFا ا�J2G 5و 4����5د�? p ا�K-��زات ا�!'�&�� ا���2�ص ��3/� ـ"��و

 >A-9��ز�� ا��ار +�در �? ـ��ءا��;3] ���احا ������� �-�ز�� ا� �? �3< ا

���3 �3-!��� �ا��9ار ��هFا "s'A ��ة +*>�� و. ا��5���� �ـ��Iّ2ا��;3] � �

.��ة وا>�ة

  

�دات "�!�J ا��5��ت ا����رة ا���- �5G���K-��زات ـ? m/ـ. أن "-�Aـ�!و

���� ��J9 "�'�رة  �? هFا ا�J2G 5و 4����5د�? /� ا�!'�&�� ا���2�ص ��3




	��

�

G-3� �3�� ��i ي�ر ا�;3�ا�29 >Pاتـ����6 j�a ة�� f�� " و�-  ا>-��ب ��ة

  . �ـ"I!�� ا�-G��f ا�-�اء �? "�ر�� "�!�J ا��5�� ���3�3 ا�-�!�J ا��5د�� ا�-����

  

ا�!'�&�� �RAl ا�-G��f %$ ا��5��ت ا����رة ا���- �5G���K-��زات و

�j ـ�ة ا�lــ�Aء �ـ'J ا�9ــ �? هFا ا�J2G 5و 4����5د�? ا���2�ص ��3/�

/� ــّ  "G��5ـــ� "ـ�ـ�م آـــ�� ا�ـGـ8 "2ــ�ة ��اآــ�&ـ�G أ�*�6W�ات ا����ر إ��/� 

ا��-B1991  ^35����3  29$ ـــLرخ %ــا�� ��1991 ــ�� �63د ــــ�ن �ــ�9�ــ���

$I2-�)�  ا����ي �3< و>�ات  �-I" $-�2+�ت ا�-aKت �-5ّ�دة ا�Iّ2وا��

 S� �5��-ت ا��I2ان ا����5� $���-BKن ا��A3� $�#�ا��م و ا���2وق ا� ��G2-�

-I" $-ـوا�j ـ�دة "2�2l/� إ�< �Gـ�2 إ�ـ�ي �3< و>�ات �-��G2 ا��م 

�3< ا �ء������� ��ا��;3] ��ز�� ا��ار +�در �? ـا6K-��5ل إ�< اEدKء ا���'^ �9

%$ هWF ا����I �!. أن "-�A? و .ا��5���� �ـ��Iّ2ا��;3] ��ز�� ا� �? ا-�اح

��m " �3/�دات ا�-�!�J ا�!���ة �'�رة  ��i ي�ر ا�;3�ا�29 >P�� J9�� ����

f��G-3� " �/�3� ص�ات ا���2��6 j�lن ا��ّ�ة ا��-'��9 �? ا���� R�W*أ�.  

  

%$ ا��5��ت ا����رة ا���-�5G ����)�م ا=�aى ��f ـا�-��3��Gت RAl و"

 S�3� ص�3$ ا���2P�G-�5د�? ا�!'�&$ ا����5و 4 J2Gا ا�Fه ?�  JBء أ�A9�ا J'

�'B�-ا���'^ ����5�3  وا=داءات ا��� R%�3� ات��6 j�lـو%$ ه. ا� ���Iا� WF

داءات �3< أ�6س ��� ا��5�� وا���. ا���5�ل �/� %$ "�ر�� "I-�. ا�����5  وا=

.��fـGا�-
�

  

  

  

  

  

  




	��

�

X��T�5ل ا��Mة ا��ت ���=�O�[ ����ض إ]�اءات ��=

�ـ�=ـ� و�ـ�ـ�=ــ�ة ا��Oـ��ــX ]ـ�ـ��ـ�وآـ�رودرم � ـ��;ـ�زم

  و�ـ�V* ا� ـ�Tر ا�ـ[ـ�آ- ا�ـ��ـ�qـ- وا� �Tر ا��>�ي

  Hــ,ـــ�با� 7ـــ�ح

) PT563ا�(  

  

�ــ���ـ�درا ��ـ���ـّ'. ����ـ��P وراtّ�ـ���ـ� " آ���ـ8رودرم ���9-����زم"�5-'���ـ� �����ض 

  ���93a ه�ت�دي إ�< "�L" ��ّ!�G�'ق ا���5 �� %m=ا ��th-� ��ّ��#ـ�ت 6ــ�Gــ��Aـ�

      r��< ا ا����ضFه� ��/� ��Bا�ا�'�3ان ا�-$ �- ?� j��" �'-5"%�ة ا������� و�وإ�< ا�

>���� "�-ّ  �-��5-/�� %�$ ا���-��G< ا�!���J�!�"  ّ"800    ��/�� ����<338        $5 >�ا�$ 

���-� �����t .���'Iا�j�.    زة�ا����5&*ت ا����5 ?��� S��� ?�����2و�)���ا إ���< أّن �5)��  ا��

ا�����Iودة ا����Ja و���-'���ر ار"��ـ�Gع آ���G3 ا���5*ج وا������� ����S وا�-��$ "�";��8 ���3<    

  ��+�l6-��5ل ا��)�رات ا���ا��5}  s�I� $% ��!�G�'ق ا���5 �� %m=ا ?� ���ا��

ا������2��p و�����AIات ا��������5 ���'�����ة وا=وراق ا�������IN ا��5ز����� ��5���mz و    

�5mz� &�� ا��5ز����ا�;/� .  

  

و��* �3< "�%�� ا=B/8ة ا��Aور�� �3;�] ا��'ّ;�� وا��-����5 ا���F�/� ��9ا     

ا���ض وا�Iّ� �? ا�S"�6�;5 ا��3'�� �3< >���ة ا����P< و���-'��ر �Aa�ع �5)�       

     ��5G"�� ���ّ�ا�ا���-!��ت إ��< ������5  د� WFه�    �%��Aوإ��< ا=داء ���3< ا�����9 ا�� S���ّu% ،

-����ء ���?   �Kر���� وا�ا�- ����� �'B�-�����5  وا=داءات ا��������� J���5ـ] ا����9-��ـ�ح "�

ا���ق ا����3I ���3-!�ت ا���5ّ�� ا����G� �2�2a �/B&��ة ���5�B ������ة ا=#��Gل     

  .ا���2��? �/ـFا ا���ض

  

           ��+ّ�a ـ� ����3"/�ـ��G3�3< آ� sw�Aـ� ا���م وا���G2" 8و%$ إ#��ر د��  ��اآ�

 ���P�� J���9�� ^������5ـ    %������ �-���3ّ5ـ���� J����5ا� [����< ا����29�ر ا�;���3ـ�ي، �9-���ـ�ح "�

        ��/-ا����ا��ـ� ا���-�B'ـ� ��� "�ر��� ا���I%*ت +���wة ا�I!�  ا�-�$ K "-!��وز #�

����59ـ�ا ���-'����ر �����59 ا������&^ و"�����ـ] ا�J����5 �������35ـ�م ����3< ا���6K-/*ك        30

���&��ـ^ ���9ـ��� ���-'���ر ����59 ا   9ا�����-�B. ����� "�ر���ـ� ا��5����ت ا�����ـ�رة ذات    

ا������ّردة ����? '���J ��اآ�����G���2" 8 ا�����م أو ا���I���2ت ا��-����5دة اaK-�2+����ت       




	��

�

وا���I��2ت ا�-�����5 �����23وق ا����#�$ �����A3ن اBK-�����$ ا�-��$ "I-���ي ���3<         

  .و>�ات �-��G2 ا��م وا���B/ـ� �2ا ��9ـP�� J< ا�29�ر ا�;3ـ�ي

  

��/� و���ـ* ��3< "��%�� ��5[ ا���-!��ت ��5�6hر ����6'� �)��ا ��B/�� ا�5-�6          

       S���ّu% ،����+�2lت ا����B��-<Eص ذوي ا�l��mz� ���2�2a ���/B���3 وا����P�G-ا�

:�9-�ح

•         �'B�-ا���� �%��A=داء ��3< ا�����9 ا�����ا���� و�����5  ا������� J��5ا� [��"

��� "�ر�� ا��5��ت ا��/�hة J9�� �2�2a ا=#�Gل ا��F? ��;�ن �? �2�ر  

  >�آ$ د��i$ أو 2�ر >�آ$ �ad؛

• J�5ا� [��������5  ا����ا��� و��=داء ��3< ا�����9 ا����A%� ا����-�B'�     و"�

������ "�ر����� ا��5�����ت ا�������رة ذات آ����6$ وا>ـ���ـ� وا��/ـ����ـhة 2aـ����ـ�2  

�*6ـ-ـ5ـ���ـ�ل ���? ـ'ـ��ـJ ا��5ـ��ـ��ـ? وا��!ـ/��ـ8ة ��ـ��Iـّ�ك آـ/ــ��ـ�&��ـ$ أو  

 S-�ا�N6ق �56 ا�ــG" K ـّ�كIـ�ـ�50  +
3

؛

3< ا6K-/ـ*ك ا����-�B. ���� "�ر��ـ� ا��5���ت     و"��] ا��5ـJ ����35�م �•

.����9 وا���P�� J9�� �/B< ا�29�ر ا�;3�ي 9ا���ـ�رة ذات 
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 X� X��9;<� -���;ا� v�,ا� �?]���
 ��� �وض ا�;-  <ّO;إ=�5ء ا��;���ت ا��

� ا�;�	P و�O>�م ا����A ا�	,�.-��O�

  

 PT564ا� :

  

ا�-$ ���I/� ا�'�Z ا�-���$ �9�د ا��9وض " �'�رة  "�Aف ��5)1

?��A-3� "  �5د���اردة �4ا�  J2G�25? ا�  R��Nوا� J�!�-�3 ����5  ا�!� ?�

  " وآ-���ت ا���Aن ��ه? ا��-�93ّ5 �/�" ا�!'�&$ �'�رة

  

�? �!�3 ����5  ا�-�!�J  �118? ا��A�12  J2Gف إ�< أ>;�م ا��5د )2

:وا��N�R ا�!'�&$ �� �$3 

وا����ات ا�-!�ر�� ا���I��� �-��9t ا��9وض ا�-$ ���I/� ا�'�Z ا�-���$ "

?��A-3�".

  

3( J2Gف إ�< أ>;�م ا��A�118  R��Nوا� J�!�-�3 ����5  ا�!� ?�

:�S2ّ �� �3$�;ّ�ر %� 12ا��5د  ا�!'�&$

ا��9وض ا���w2ة ا�����ة �? '��6L� Jت ا�-���J  ��6ات -�;ّ�ر  12

 2011��%�'�  5ا��Lّرخ %$  117ا���w2 ا���2�ص ��3/� �����6�م ��د 

 ��w2ا� J���-��6ت ا�L� -�)�  ���ط���6اتووا��-3ّ5^   �/I��� $-ا��9وض ا�

?��A-3� $���-ا� Z�'ا�.  
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 �?]���
 ��� �وض ا�;-  <ّO;إ=�5ء ا��;���ت ا�� X� X��9;<� -���;ا� v�,ا�

� ا�;�	P و�O� X>�م ا����A ا�	,�.-��O�  

  �7ح ا�H,�ب

) PT564ا� (  

  

���? �!���3 ������5  ا�-���!�J وا����N�R     ���3? ا� *����12   J��2G�h>;���م ا����5د  

 JBأ $%  Zوذ� J�!�-اء ا��BE ���Bد ا��9وض و�9� RAl" $&�'!60ا�  ?� ����

�/lم ا��9ر ا�� "�ر��35���� J!ّ�"ـو�د �I20 �l�� Jآ ?� �IG+ Jد���ر �? آ.  

  J�'و"�- RG���G�Eء �? �35�م ا�-�!�J �9�د ا��9وض ا���w2ة ا�����ة �? 

 5ا���Lرخ %�$    ���117د  ���6Lت ا�-����J ا���w�2 ا����2�ص ��3/�� ������6�م      

���9�د ا����9وض ا�����>��� ���? '��J  ا�'���Z ا�-�����$ �����A-3? ���?  و 2011����%�'� 

و"�;��/  �? "����Gl" ���w� S& J] ا�5.ء ا�!'�&$ �3< >�%�ذ�Z ����5  ا�-�!�J و

  .���ر�5/ 

        ��}Gا� WFا�-���$ ا��ا��$ إ��< ������ة ه� jG��� �3�+ا�-'��ر أن ��3]   و����و ،

�-Aّ�? ��6 ا��9ض أو ��9 ا��9ض و آ-. ا���Aن �����ه?  ا�2I�ل �3< �ض 

  وا����ات ا�-!�ر�� ا���I��� �-��9t هWF ا��9وض،

 R���Al� r����<و   J�!����-م ا��ه? �����35�������ن �����A����9 ا�����9ض و آ-���. ا��

WF ا���9وض ���35�م   ���6 ا���9ض وا�����ات ا�-!�ر��� ا����I��� �-���9t ه�        �RAlو

وا��-��935 �����9وض ا�-�$ "����ه�      ا��Fآ�رة �9-�ح  إ��Gء ا�;-���ت، ا��N�R ا�!'�&$

 ?��A-3� $���-ا� Z�'أو ا� ��w2ا� J���-��6ت ا�L� ?���5  ا���B�-�3/�ا���� �' 

  .ا��N�R ا�!'�&$ أوا�-�!�J 6�اء ��5�ان 

  

  

  

  

  




���

�

  :و�3< أ�6س �� 6'^ �'ّ�? ا�!�ول ا�-��$ ا��n ا���I$ وا��n ا��9-�ح

$��Iا� nا��9-�حا�� nا��

PT525ا�:  

..........  

�9�د ا��9وض ا���w2ة ا�����ة �?  -4

 ��w2ا� J���-��6ت ا�L� J'

 117ا���2�ص ��3/� �����6�م ��د 

وا��-3ّ5^  2011��%�'�  5ا��Lّرخ %$ 

 ��w2ا� J���-��6ت ا�L� ط���  �(�-�

 Z�'ا� �/I��� $-د ا��9وض ا��و�9

?��A-3� $���-ا�.  

  

 PT5118ا�  

........  

12 –  ���Iا����ات ا�-!�ر�� ا���

�-��9t ا��9وض ا���w2ة ا�����ة �? 

 ��w2ا� J���-��6ت ا�L� J'

 117ا���2�ص ��3/� �����6�م ��د 

وا��-3ّ5^  2011��%�'�  5ا��Lّرخ %$ 

��w2ا� J���-��6ت ا�L� ط���  �(�-�.  

  

 PT525ا�:  

.........  

�9�د ا��9وض ا���w2ة ا�����ة �?  -4

 ��w2ا� J���-��6ت ا�L� J'

 117ا���2�ص ��3/� �����6�م ��د 

وا��-3ّ5^  2011��%�'�  5ا��Lّرخ %$ 

 ��w2ا� J���-��6ت ا�L� ط���  �(�-�

ا�-$ ���I/� ا�'�Z و�9�د ا��9وض 

?��A-3� $���-وآ;���ت ا���9ن  ا�

�?� 
 <ّO;ا�� Xه��.  

 PT5118ا�  

........  

12 –  �9t�-� ���Iا����ات ا�-!�ر�� ا���

 J'ا��9وض ا���w2ة ا�����ة �? 

���6Lت ا�-���J ا���w2 ا���2�ص 

 5ا��Lّرخ %$  �3�117/� �����6�م ��د 

�-�)�  ���ط  وا��-3ّ5^ 2011��%�'� 

��w2ا� J���-��6ت ا�L�  ات��وا��


 ا� �وض  ^�;� 

 ا���[���ا�;	�ر

X��9;<� -���;ا� v�,ا� �?]���  .ا�;- 

�ة  ���H��ات -�����ّ�ر 12f���Tا� ����وض ا�

      P����ا��������ة ����Ha� P���,� X�����ت ا�;��

� ا�������Tص =>?���� ���������Hم   f���Tا�

 �K���2011,�   5ا���aّرخ �K-    117=�د 

� ��������ط �Ha�������ت    �����\�;� @�����<ّO;وا��

 �fTا� P�ا� ��وض ا�;�-    �H��ات وا�;��

X��9;<� -���;ا� v�,ا� �?]���.




���

�

X?,�ت ا����آX ا�����ة ��� X�h ا�;�	O���� P>�م ا� �ر n=�,ا� P,�

X ��5.�ة أزواج وأ0Hف وأ= �ب 7?�اء ا��X� XM ا�	� و��ات�ا�O �ر

 
ا��X ا��اN>- وا�[�س ا��M�- وا����ا�

 PT565ا� :  

  

1( J2G��� اردة�ا��9رة ا� J�!�-���5  ا�� �G��5" >ف إ��A�23  �3!� ?�

:را�S2� $3� ���% �5  ���5�18  ا�-�!�J وا��N�R ا�!'�&$ ا��5د 

  

P �د وا�� Oر  ��ع ا����  �,>} ا��O>�م ����

ه'�ت ا����آ? ا�����ة �? 'J  -را��5 18

ا�'���X? ا��95ر��? ��G&�ة أزواج وأ6*ف 

وأ��9ب m/�اء ا��#? �? ا�!�} و�ات 

  .ا=�? ا��ا3a$ وا��Iس ا��#�$ وا����ا��

  

20 �9� Jآ ?�  

  

2(� J2Gف إ�< أ>;�م ا��A26  ن ��د�رخ  ����1980  �88? ا��9�Lا��

آ�� "  "�SI�9  1981ا��-35^ ��9��ن ا������ ����  1980د���'�  $%31 

  :�� �3$ وإ"���S ����2�ص ا�*>�9 

  

�?  23را��5 ا��ارد ���J2G  18و"�6  ا�/'�ت ا���2�ص ��3/� ����5د 

  ��35�م �ر ��Iد ���&� د���ر�!�3 ����5  ا�-�!�J وا��N�R ا�!'�&$ 

3(� J2Gف إ�< أ>;�م ا��A61  ن ��د�رخ  ����2002  �101? ا��9�Lا��

ا��-35^  2003ا��-35^ ��9��ن ا������ ����  2002د���'�  $%17 

 SI�9�"  ّ" ا�����6 آ�� ��i و���6�9 ا��95رات J9� >3� م�اث �35�<u�

:�� �3$ وإ"���S ����2�ص ا�*>�9 

  

 RAl"�5د و���ص ��3/� �18ا�/'�ت ا���2  J2G��� ارد��5 ا��23را 

  .�? �!�3 ����5  ا�-�!�J وا��N�R ا�!'�&$ ��35�م �ر ��Iد ���&� د���ر

  

  




�
�

�

��X�h ا�;�	O���� P>�م ا� �ر n=�,ا� P,� X� ة��ا��� Xت ا����آ�,?

X ��5.�ة أزواج وأ0Hف وأ= �ب 7?�اء ا��X� XM ا�	� و��ات�ا�O �ر

 
ا��X ا��اN>- وا�[�س ا��M�- وا����ا�

�7ح ا�H,�ب

) PT565ا� (

 J2G20#'�9 =>;�م ا�  RAl" $&�'!ا� R��Nوا� J�!�-�3 ����5  ا�!� ?�

  :ا�/'�ت ��35�م "�!��I� $'�� Jد �ـ

-5% E? ا��ت K�<E'� إ�< ا�����ات،�a=ة وا�a  

���ء و���ت ا=a�ة �����'� إ�< اK�<Eت ��? ا=���م وا���5ت وأ 25%-

Eت ا���ء أو ���ر أ�w+ء ا=���موآ'�ر ا=���م وا���5ت و���ة وأ�a.

-35%  ��i ?���5 و�ا��ا �B�5 ا��ر�رب �� ������'� إ�< اK�<Eت ��? ا=

.ا=�رب

آ�� "RAl ا�/'�ت ا��Fآ�رة ��35�م ا�-��6  ا��95ري أو �35�م �J9 و���6�9 

��� ا�I^ ا���5$  % 1ا��95رات ��i ا�����6ّ، >�. ا����I، ا��Iّ�د�? �ـ  ?�

  .ا��$�5 ��=��

  

m/�اء ا��#? ��&*ت �����ة %$ ا�'���X? ا��95ر��? �!/�د %$ إ#�ر د�  و

ا��#�$ وا����ا�� ���6uده  ����آ? ��ون �? ا�!�} وا=�? ا��ا3a$ وا��Iس 

J��9� ، /�ف�ا��)�م ا�!'�&$   /I�� ا�5.ء ا�!'�&$ �3/'� �9-�ح ?� [�Gl-ا�

  :ا�-3P�G$ %$ ��دة ����5  ا�-�!�J وا��n2l �3/'�ت وذ�Z �ـــ

  

J�!�-3 وإ��Aa/� �إ��Gء ا�95�د ا��Fآ�رة �? ا�-�!�J ����35�م ا���'$  -

  ،د���را �? آJ ��9  20�ــ ����35�م ا��9ر ا���Iد

أو �? �35�م �J9 و���6�9 ا��95رات �? �35�م ا�-��6  ا��95ري  �إ��Gءه -

 ،���Iا�����6ّ، >�. ا� ��iّ�دIـ  �?ا���1 % /��Aaد  �وإ�I� ر�إ�< �35�م 

  .���P ��/�����&� د���ر 

  

 ��G&�ة أزواج وأ6*فهFا و�9-�ح >�2 هWF ا�G�Eءات %$ ا�95�د ا��'��� 

  .وأ��9ب m/�اء ا��#? ا��Fآ�ر�?

  




���

�

  

  

  

  

  

  

  

  

  


5<;G� إ]�اءات  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




���

�

9��O!درة و�fم ا���<O� ء�fإ�� L م�<O�  



 ا��و��  =>* ا���0ت ا�	�

  

  PT566ا� :  

1(��w3">  J��2Gن ����د  36أ>;���م ا��رخ %��$  ������2014  ���54? ا����9�L19ا���� 

 16ا����Lرخ %��$   ������2015  4آ���� "��  "�S��I�9 ������9��ن ����د     2014أوت 

:و"5ّ�ض ��� �3$ وا��- ^35�u>�اث �35�م ا���wدرة ��2015رس 

  

���35�م ����m >��3� [�yآ�ت ا�����Nان ا�����$ ����5�ان آ���I�     Ja���� �%����� Jث  

د أو ��� ��5د�/��    20ا�'*د ا�-����� �'� ا��>*ت ا�!���� ا��و���� ��'q�3 ����وي     

'��J ا��-���2%�? %��$ ا�����Nرات أو ا�����ا�$   ا=�B'�������? ا����3�5  ?��� n3l-����

���I'ا� .��h� م�ص ا��35*l-6وإ ^�'N" ق�# s'A"و $��;<   .  

  

2(" J2Gا� ?� ����Xا� ����G�9ة ا�Gأ>;�م ا� >w359  ن ��د��109? ا��9�   �����

 1996وا��-3ّ5^ ���9��ن ا������� �����     1995د���'�  25ا��Lّرخ %$  1995

 J2G��� �/-%�Pإ f�" ن  64آ���رخ %�$    ����2012  ��27د �? ا��9�Lا���

  :�� �3$و"5ّ�ض � 2013ا��-3ّ5^ ��9��ن ا������ ����  2012د���'�  29

  

        [��yّ�م ا���'� ���? ����دود ا����35�����ل ا�����2وق �آ�ت  آ���� ����ّ���m >��3�

  .�? ا���دود ا�!�3$ �35�3�م % s'A"12,5 %$ >�ود ا���Nان ا����$ 

  

  

  

  




���

�

9��O!درة و�fم ا���<O� ء�fإ�L � م�<O�  



 ا��و��  =>* ا���0ت ا�	�

  

  �7ح ا�H,�ب 

)PT566 ا�(  

  

  

 >A-9��  ّ" J2Gن 64ا��رخ %$  ����2012  ��27د  �? ا��9�L29ا�� 

�35�م ���m >3� [yآ�ت ا���Nان ا����$ ��5�ان آJ إ>�اث  2012د���'� 

 S�6 ا��و���  ���12%� �-!�وز ���'� ا��>*ت ا�!� �����ا�'*د ا�- Ja�� ��6

'J  د أو �� ��5د�/� �? ا��3�5 ا�2,500 n3l-�� �'52��q3' ���وي  ?�

"�+� ��&�ا"�G� S&�ة +��وق "���� ا��9رة ا�-��%��� و ا��-2ّ�%�? %$ ا���Nرات

�Nع ا����>� $%.  
  

ا��Lرخ  ����2014  �54? ا��9��ن ��د    "36��A-9< أ>;�م ا�J2G آ�� 

'J   2014أوت  $%19  ?� R%�� ?��A" م�ا�����9?إ>�اث �35 ��i .��B=ا 

وذ�R� Z ��ا��ة �5[ ا��X-6Kءات ��/� �9�  �+�a�J ا6-/*آ/  ���اد ��ّ���

>��3� B�ازات و ا=�lmص ا�3��I�ن E>�ى ����Bت ا"�Iد ا���wب ا��5�$

�+�l��6 وا����3�ا�� �G��2ت و ا��lوآ'�ر ا�� ��'�B=ت ا���;Iء ا��Aأ�

  .ا�����6
  

د���ر �? آ�G6 Jة  �30� [y�����w� �'6درة ا�-�اب ا�-���$ ��Iد �ــــ و

�� R%�� ��<��6ت ا����L���� ���Eم ا�[ �35��5-� Zوذ� $&�'B R��# �N6ا

 J2Gأ>;�م ا� >A-9�� ث�Iن ا������ ����  63ا����� ?�2013.  
  

 J2Gأ>;�م ا� >A-9��  ّ" ����ن ا������ ا�-;��3$ ����  21و ?�2015 

�] ا�J�5 ��35�م ا���wدرة �)�ا �3)�وف ا�52'� ا�-$ "�ّ� �/� ا�'*د ا�-�" �����

  .و�a+� ا��N9ع ا����>$
  

و�2 "5��[ ا��n9 %$ ا���ارد ا�Fي S!-��6 إ��wء �35�م ا���wدرة �9-�ح 

 20ا��Fآ�ر أ�*W إ�<  ��m >3� [yآ�ت ا���Nان ا����$ا���35�م ا�-�%�R %$ ا�

د���را �R ا���I%)� �3< ا�!8ء ا��ا�G� RB&�ة +��وق "���� ا��9رة ا�-��%��� %$ 

2,500�Nع ا����>� وا��Iّ�د ب  �'��� .�-Iا���دود ا�� �وه �%��� Jد �? آ

   .�? ا���دود ا�!�3$ �35�3�م ا��Fآ�ر % 12,5

  




���

�

  H[8 ا�;�ز ا�;�	O���� P>�م ا� �ر 

�2X;��ءات �� ا�� q X
 =>* ا�;���
 ا�]�,<�O��� Xا����آ  

  

  PT567ا� :  

1 ( J2Gف إ�< ا��A�23  ا�!'�&$ ا��5د R��Nوا� J�!�-�3 ����5  ا�!� ?�

12  S2� اF�5 ه��6:  

P �د وا�� Oم��ع ا��<Oا�� 
,��

...............  

12  �5��6-  J��9�� J9��3ت ا����

��3�5 أ�B'�� ����3آ? ا�-$ �-  ا-��ؤه� 

 ��i ص�lm=ا J' ?� J��I-3� �3��

ا�����9? �3< ��5< ا�-���R ا��-35^ 

  ����2ف

20 �IG+ Jآ ?�

  

2 ( J2Gأ>;�م ا� >w3"59 رات��X-6Kا R�!�" �3!� ?�.  

  

  

  

  

  

  

  

  




���

�

  H[8 ا�;�ز ا�;�	O���� P>�م ا� �ر 

 �q X
 =>* ا�;���
 ا�]�,<�O��� Xءات ا����آ���2;X�  ا�� 

  �7ح ا�H,�ب 

)PT567 ا� (  

  

��� و"I��J ا��3�5 ا=�B'�� إ�< "��j "  ا%$ إ#�ر E3< ��6>� ا� R�!�-�

���ن ا������ ����  >A-9��2007  $-ادات ا�����5 ا���Eا�!�ا��ت وا na

  /-���B ?� �(�2ف ا��� j��-� ?���9��5? ا���'Nص ا��lm=رج ا�l��� �/99I�

 $&�'B م�(�� �'��� .�-I� q3'� ح�# $% JX�-� $3P�G"80%  ة��� ?�

 RAl� r�< �'��Aا� s9% ��20 ��5دل% .�I% �'��A3� �/��.  

�3< آJ ا��'��q ����3�5 ا�-$ �-  "I��3/� إ�< "��j  %80و���p ا�-�Gl[ �ـ

  .�? #��^ �p��2 ا����ا�� أو �? #��^ "I��*ت إ�< ا���N6ء ا��9'���?

  

 jG� $%  ّ"ا وFء �? ا�����5  ه�G�Eا�����9? ا ��i .��B=ا p�� ر�#Eا

ن �ا�-����و��-RG . ا>�ة وا=�-�5 ا����2lا����ا��� ��� "�ر�� ��6رة ��2lm و

ن ����lرج ��jG ا��)�م ا�!'�&$ ا�-��i $3P�G أن �!R�!�" �3 �ا����9

-��ءات ا����آ? ��ا�-��ز ا��X-6Kرات >�2ت E م ا��9ر�35���� J�!�-�3�5 ا��

  .�I-3��J %$ ا=��i .��B ا�����9?ا=�B'�� ا��9��3 

  

ود�  ا��5ا�� �Z�F و��ا+jG�� �3 ا�-��$ ا��ا�$ إ�< "�!�R "�ر�� ا��3�5 

�9-�ح I6. ا��)�م ا�!'�&�� �-jG� ^�'N ا��)�م ا�!'�&$ �jG� >3 ا����5Pت، 

-��ءات ا����آ? ا���ّ��� ����3�5  ا�-3P�G$ ا��-�JX %$ ا�-�!�J ����35�م ا��9رK

��'�B=ا=>;�م %$ �!�3  ا WFا�����9? آ�� �9-�ح إدراج ه ��i ?�����-3< ا��

  .����5  ا�-�!�J وا��N�R ا�!'�&$ %$ إ#�ر "!��R ا��2�ص ا�!'�&��

  

  

  

  




���

�

-.��n;H2ز ا�@ ا`�;,A! ل�	� �H�!  


 أ�Nى ��H ت��Ha� P��� 
��  ا�����ح �>��ل ا��

  

 PT568ا� :  

  

 18ا��Lرخ %$  ����2015  �30? ا��9��ن ��د  19ا�J2G أ>;�م ��Aف إ�< 

  :�� �3$ 2015ا��-35^ ��9��ن ا������ ا�-;��3$ ����  2015أوت 

"Nّ'^ أ>;�م هFا ا�J2G و>�. �jG ا���وط �3< ا����N  ا����>��        

و��اآ8 ا�5*ج ����W ا�'�I و������W ا���5���  " أ"ا���G�2 ووآ�Kت ا=�G6ر +�] 

    

  

  

  




�	�

�

-.��n;H2ز ا�@ ا`�;,A! ل�	� �H�!  


 أ�Nى��H ت��Ha� P��� 
��  ا�����ح �>��ل ا��

  �7ح ا�H,�ب

) PT568ا�(  

  

"  ��A-9< %$ إ#�ر "!��  ا�'����� اE $&��X-6K��9ذ ا����6Lت ا����>�� 

 J2Gن ا������ ا�-;��3$ ����  19ا����إ�ار إ�Bاءات �y%�� ������ة  �2015? 

 ?� J9" K �'��� �/"*��5�   %30ا��8ل ا����>�� ا�-$ m/�ت "�ا�5B %$ ر
��9ر�� �����X��� أm/� ا=و�< �? a2015  ��6*ل ا���X��� أm/� ا=و�< �? ��6 

"-�JG;" $% JX ا��و�� ����ه�� ا=��اف %$ ا��)�م ا���9����A3� $ن  2014

 $���-BKا �����ان �? ا�!���� ا�-��z� ���%ر ا����B=ان ا��5�ة ا��8ل �&�G�

a Z*ل ا�G-�ة ا���-�ة �? �iة B����3 ا����>�� ا�-$ "R��B >3� g%�I ��3-/� وذ�

2015  ���i >2016د���'�  31إ� .  

  

و�)�ا �3)�وف ا��X-6K&�� ا�-$ "�� �/� ا�'*د ا�-����� �3< إ�t ا=>�اث 

أ�tت 36'� �3< ���ط ود����� آJ ا����6Lت m/�"/� وا�-$ اEره���� ا�-$ 

���ه�� ا=��اف %$ ا��)�م ا����>��، �9-�ح I6. ا�K-��ز ا��- ^35�JG;- ا��و�� �

ا����N  ا����>�� ا���9����A3� $ن اBK-���$ و>�. �jG ا���وط �3< 

و��اآ8 ا�5*ج ����W ا�'�I و������W ا���5��� " أ"ا���G�2 ووآ�Kت ا=�G6ر +�] 

%$ أ>�? ا�)�وف وا���I%)� �3<  ا����ط�/�ف �����"/  �3< ��ا+�3 ذ�Z و

�t�Iا�� Jwا#? ا����.  

  

  

  

  

  

  

  

  




���

�


=��Tا� 
�
و إ=�5ء ا��آ��
 ا�O �ر��
 ا���  ا��آ��
 ا�O �ر

�  �X ا2د`ء � �ار ا���Tد�
 =>* ا�; �

  

  

  

  

 PT569ا� :  

  

�? �!�3  �23? ا�IV  J2Gا���N ا=و�< �? ا��9Gة أ>;�م "�Aف إ�< 

  :����5  ا�-�!�J وا��N�R ا�!'�&$ ا�5'�رة ا�-���� 

  

-��ءات ����X-6ء ا�95�د ا��-�935 �K������2آ��� ا��95ر�� ا��ا���!8ة ��ى ا� 

  ،و��ى ا��آ��� ا��95ر�� ا����>�� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




���

�


=��Tا� 
�
و إ=�5ء ا��آ��
 ا�O �ر��
 ا���  ا��آ��
 ا�O �ر

�  �X ا2د`ء � �ار ا���Tد�
 =>* ا�; �

  

  �7ح ا�H,�ب

) PT569ا� (  

  

  

�? �!�X��t23  �3 �? ا�-�G��5 ا��اردة ���J2G  12#'�9 =>;�م ا��5د  

د���را �? آJ  ���5�20  ا�-�!�J وا��N�R ا�!'�&$ "�!J ����35�م ا��9ر ا���Iد �ـ 

+�IG �? آ�l�� J �? ا��95، �9�د ا��J9 ا=ول ���9�J ��6�9  أو �'��ءات �/�hة 

;<h� �5G-�2د�� ا���-Kا �N��=رات وا���!8ة �-�5#$ ا��X-6Kا R�!�" �3!� م�

 R9�  � �� Zت ا�-/�{� ا���5ا��� وذ��NNl� ^'# �����+ ^#��� �}�/" ق�N� $%

�9��6 �/�*w-63< ا��9-�$ إر%�ق ا��95 . ا� .B�-�� ر�آFز ا����-�K�� ع�G-�*و�

  :ا�� S3�!�" R�8�����t&^ ا�-���� 

  

 2ا���2�ص � �/�3���m ?� �l��  J2G/�دة إ��اع ا�- p��2����X-6Kر -

  �? �!R�!�" �3 ا��X-6Kرات،

�ار ا���2د� �3< ا�-��9  �����'� إ�< ا��6�9  ���-'�ر أن  - ?� �l��

 �3!�� �9'# Zوع "��9  وذ���� Jان آ��5��9 '�� �G2�  3�� ر�آFا��9ار ا��

  .وا�-���5 ا�-/�{� ا�-�ا���

Fه JX�� ����5د ا���ن ا�95�;" Zف ذ�*a $%و J�!�-3� �5P�a ا���3�5ت W

.وا���-�B. �3< ا�'����ت ا��95ر�� %5����35�م ا���'$ ا���Iد �ـ 

  

هFا و"'�? �3< ��-�ى ا�-N'�^ أن ا��9-��? �6�9�3  ��ى ا��آ��� ا��95ر�� 

 �ا������2 �  �-�ّ;��ا �? "�!�J ا-��ءا"/  ����35�م ا��9ر ���wب �ار ا���2د

�آ��� ا��95ر�� ا������2 ��ة ���آI" J�ل دون �3< ا�-��9  إذ "5-�ض ا�

�ار ا�-��9  ��/�  >3� �  :ا���2د

  

أن JB ا����#^ ا������2 ا��'��!� "��a �Bرج أ��3X ا�-/�{� ا���5ا���  -

،�����+ �G�ّ2� $P�3 =راX�=ا WF�9ر ه-%K  

    




�
�

�

- E3. اN-" ����3 ا�-/�{� ا���5اXرج أ��a �B�" $-اد أن "/�{� ا����#^ ا���

  ?� J9� K *��# 3. >8�ّا ز����N-� �� �3�2$ وهG" �}�/" ل�X� >3� �وا���2د

4 ،�/-w'+ ���w"و $Pء ا=را��-  �6�ات وآZ�F  #�ل إ�Bاءات ا

  

���N'� ا�3!�ن ا�!/��� ا��آ��� ا��95ر�� ا� �����2�-�m ��%/�دة �3;��  -

 Z3" �+�a3< ا�-����9ت و� ��zرض ا��ا�5B ��3و�� 'J ا��)� وا���2د

  ا��- �935������aات ا��95ر�� ا���2دق ��3/� وا��ا�5B �3;�-/� ��3و��،

  

�BEاءات "�NA ا��آ��� إ�< إ�!�ز ا����#^ ا������2 'J ا�G�-6ء ا -

اEدار�� وا��-�935 ��-��ء ا=راP$ ا��و��� وا���2د� �3< ا�-��9  �)�ا =�/� 

�/�3� �  .��ر�B ���8ا��� ا��و�� و"  ر+� ا�-��دا"/� �G36 وا���2د

  

�Z�F و���-'�ر أه��� ا��ور ا�Fي " R3NA�S ا��آ��� ا��95ر�� ا������2 �3< 

ا���-�ى ا��#�$ %$ "/�{� ا����#^ ا��a �����2+� ������#^ ا��ا��3a، و���-'�ر 

 ا������2?ا��B�I ا��#��� ��%R ا��X-6Kر وا�-��a J�w+� ���!/�ت، �9-�ح إ��Gء 

�? و��ى ا��آ��� ا��95ر�� ا����>�� �� ا��آ��� ا��95ر�� ا����2 ا��9-���? ��ى

 R�'د ا��م ا��9ر �95�35���� J�!�-��� ع�G-�*�  ��9-3< ا�� �اEدKء ��9ار ا���2د

-�2د��اKا �N��=ة �-�5#$ اh�/6�9  ا�������935 -��.  

  

  :و�3< أ�6س �� 6'^، �'�? ا�!�ول ا�-��$ ا��n ا���I$ وا��n ا��9-�ح 

� ;�حا��d ا�ا��d ا�[��- 

 PT523ا� :  

IV م ا��9ر  ـ�35���� J�!�-��� ع�G-�Eا [�-�

�X��t  12�����'� إ�< ا�95�د ا����ر إ��/� ����5د 

�? ا��9Gة ا=و�< �? هFا ا�J2G �3< إر%�ق 

  : ا�95�د ا��Fآ�رة �ـ 

�ار ا���2د� �3< ا�-��9  - ?� �l��

  �����'� إ�< ا��6�9  ، 

  

  

ا�- p��2����X-6Eر ��m ?� �l/�دة إ��اع  -

 J2G��� �/�3� ص�2ا���2  R�!�" �3!� ?�

.ا��X-6Eرات

 PT523ا� :  

IV م ا��9ر  ـ�35���� J�!�-��� ع�G-�Eا [�-�

�X��t  12�����'� إ�< ا�95�د ا����ر إ��/� ����5د 

�? ا��9Gة ا=و�< �? هFا ا�J2G �3< إر%�ق 

  : ا�95�د ا��Fآ�رة �ـ 

- ��ار ا���2د ?� �l��  ��9-3< ا��

��n;H��ء ا�O �د  �����'� إ�< ا��6�9 

 
 <O;ءات �ا����;�`� 
ا���	�ة ��ى ا��آ��


=��Tا� 
�
  ا�O �ر�و��ى ا��آ��
 ا�O �ر


��.ا��

-)���w" دون(

  




���

�

dN�;ا� X� 
�  H[8 إ=�5ء !��e ا��ه�ن ا�O �ر

 �fTا� P�  ا���,@ =>* �Ha��ت ا�;��

  

  

 PT570ا� :  

  

�? ا=��  7ا��اردة �����6L�  " J2Gت ا��9ض" �'�رة "�Aف ��5 

ا��-35^ �����3�5ت ا��95ر�� آ�� "  "�SI�9 وإ"���B1957  S�ان  4ا��Lرخ %$ 

 J2G��� �+�aص ا�*>�9 و�2����ن ��د  34�رخ %$  �123? ا��9�L28ا�� 

  :ا�5'�رة ا�-����  2002ا��-35^ ��9��ن ا������ ����  2001د���'� 

  

 ��w2ا� J���-��6ت ا�Lو�  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




���

�

dN�;ا� X� 
�  H[8 إ=�5ء !��e ا��ه�ن ا�O �ر

�fTا� P�  ا���,@ =>* �Ha��ت ا�;��

  

  �7ح ا�H,�ب

) PT570ا� (  

  

ا��-35^ �����3�5ت  B1957�ان  4#'�9 =>;�م ا=�� ا�35$ ا��Lرخ %$ 

ا�*>-�� �9�" .B��y] ا��ه�ن %$ ا��95ر�� آ�� "  "�SI�9 وإ"���S ����2�ص 

+�رة "�ا�B #�ف أ�B'$ %$ ا��95 اEدKء �-�n�a ��'^ �? وا�$ ا�!/� 

  .ا�;�&? %�/� ا��95ر

  

 2001د���'�  28ا��Lرخ %$  ����2001  123و"ّ  ���B. ا��9��ن ��د 

  إ��Gء �9�د ";��? ا��ه�ن ��G&�ة ���6Lت ا��9ض �? ر�2a ا��ا�$، 

  

��6Lت ا�-���J ا���w2 "��رس ���#� ����� ��";8 و���-'�ر أّن �  

��=�6س �p�� >3 ا��9وض ��i >3ار ���6Lت ا��9ض ا��5P�l =>;�م 

ا��- ^35����6Lت  B2001����3  10ا��Lرخ %$  ����2001  65ا��9��ن ��د 

 و�2 �*ء�� ا�-�/�*ت ا�����>� ���6L�3ت ا���jG� $% �Nm ا��N9ع،ا��9ض، 

 .I6 ن �9-�ح�د ا��ه�ن �3< �9�? ا��ه��د ";�ا�$ �95��2 ا�aء �? ر�G�Eا

��w2ا� J���-��6ت ا�L� ة�&�G� ���'ا��.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




���

�

 Ps إ]�اءات ا� �م �|]�اء ا�;�	�,!  

  

 PT571ا� :

 p9ّ�" ?�  >�9ة ا=و�Gأ>;�م ا� J2Gا�!'�&$   93ا� R��Nوا� J�!�-�3 ����5  ا�!� ?�

  :آ�� �$3 

�3< آJ #�ف %$ ��9 أو "RP�a p��2 وB��� �BEاء ا�-�!�J أن �Fآ�  �-5ّ�? 

� "SG��5 ا��9ّ�م ��P J�!�-3? ا��95 أو ا�-S%�ّ5� p��2 ا�!'�&$ �N�  أو ر

��i ا��Lه�3? �����'� إ�< ا=#�اف ا��-�5�ة وذ�Z ر  B�از W�G6 وا��#��� 

� "��5] و2I3����#�ل �3< �N�.  

�� إن أه�J ا=#�اف ذ�Z أن ����ه  �n�2�-3 �3< هWF و�-�5? �3< ��[ ا����

�/-I2� د�ة و��/�A�� أو ا��9ار  ;Iأو ا� p��2-ا��95 أو ا� JG6h� ت���ا��35.  

� "��5] ا=�lmص ا��-��ز�� أو �%�ّ5/  �N�  و�3< آ�". ا��I;�� ذآ� ر

��i ا��Lه2I3� ?�3�ل �3< ا�!'�&$ أو ر  B�از �G6ه  �����'� ��lmzص 

�ت "��5] و#��� �P? ���دات ا=>;�م وا��9ارات ا��2درة �? ا���Iآ  ��N

�2-lا������ ا�� �P�'9إ��ا�/� ��ى ا� ���.  

  

  

  

  

  

  

  

  




���

�

 Ps إ]�اءات ا� �م �|]�اء ا�;�	�,!  

  �7ح ا�H,�ب

 )  PT571ا� (

  

ا�-�اء �? +�ور �!�3 ����5  ا�-�!�J وا��N�R ا�!'�&$ �-5ّ�? ���93م ��Buاء 

� ا�-��5] ا��#���  �N�  ا�-�!�J ا�-�n�2 �3< ا��5ّ�ف ا�!'�&$ أو ر

��lmzص ا��-�5�ة �P? ا�95�د ا��5P�l وB��� �BEاء ا�-�!�J، و%$ a*ف 

�/3�!�" ?;�� K S�u% Zذ�.  

��i ا��Lه�3? و���-'�ر "8ا�� ��د ا�95�د وا�;-���ت ا�-$ "'��/� ا=#�اف ا��-�5�ة 

� �2I3�ل �3< �N� ��� �Gاز ا���B ى�ز"/  6�I� ن�;� K��5] و#��� و"

 ?�Fا� ?�����-��� �+�a ��=ده ،  و�-35^ ا�9� J�!�" ?�  /��;�" ل دون�I�

� "��5] و#��� �N� اج�l-6ا J'  .�iدروا ا�'*د ا�-����� وه  �2 و

 .��B >إ� �و���-'�ر أّن B�از ا���G �5-'� �? ا���t&^ ا�-$ "f'X ه��� ا��-�5

 ?�Fص ا��lm=اء %$ ا�BEا اF�6-  >�2 ه S�-'�ر أ���#��� ، و�ا� SG��5" ��N�

� "��5] و#��� دون 6�اه ، %S�ّu �9-�ح إ�P%� إ�;���� �N�  /��� �%�-� K

 J�!�-� �935-ا�� ����B�ا�-��2�2ت ا� ?�P �Gاز ا���B  ا�-�n�2 �3< ر

�m Zوذ� J�!�-اء ا��B~� ���B�5 وP�lت ا���إر%�ق ا��95 أو ا�;-. ا�;-� �N�

 J�!�-اء ا��Bأّن #��. إ ?� f'X-3� �Gاز ا���B ?� �l��� S3�!�" ا���اد ��i

� "��5] و#��� �Lه2I3� J�ل �3<�N�.  

آ�� ��>g �����'� إ�< "�!�J ا=>;�م وا��9ارات ا��2درة �? ا���Iآ  ��م 

  /%�5�  � "��5] ا=#�اف ا��-��ز�� أو ر�N�  �� �/��ّA" �ا�!'�&$ ��� �-

'�ض  J' ?� ��P�9-�5ر ا=#�اف ا��mاءات إ�Bى إ�ت �3< ��-����;mإ S��

ا������ ��'q3 ا�����5  ا���-�B'� �3< ا=>;�م وا��9ارات، %S�ّu �9-�ح ";�3] آ�". 

� ��;Iص ا��-��ز�� أو �5ّ�%/  ا�!'�&$ و%$ ا���lm=��5] ا" ��N�  Fآ� ر

�P? ���دات ا=>;�م وا��9ارات ا��2درة �? ��iب ذ�Z ر  B�از �G6ه  

�2-lا������ ا�� �P�'9آ  ��� إ��ا�/� ��ى ا��Iا��.   




���

�

0!?� ا���ّردةnو� �<]� 
O�ّTت ا���	;�ا�� ~O� �Vو  


�
 =>* ا�,\K�]�<� م�<Oدة ا���� -K م ا����واة�� *<=  

  

 PT572ا�:  

  

  

�? ا��9��ن ��د  �58? ا�I  J2Gإ�< ا�!�ول ا���2�ص � S�3����9Gة  "�Aف)1

وا��-35^ ��9��ن ا������ ����  2002د���'�  17ا��Lرخ %$  ����2002  101

  ِ: آ�� "ّ  "�SI�9 ����2�ص ا�*>�9 ا���-!�ت ا���ر�B ���!�ول ا�-��$ 2003
  

5
ر�� ا�,����O;ا� ��ن ا���;	�تر��

ا�R� ،.32 ا��Gن، ��� ����lت أ#'�ق �? ا����I أو   73211110108  73.21م 

%$ ذ�Z ا=%�ان ا��� J�5" �32G����wز أو ����wز وو�د 

�ad.  

أB/8ة #'� �ad، �? ا����I أو ا�R� ،.32 ا��Gن، ���   73211110904  

%$ ذ�Z ا=%�ان ا��� J�5" �32G����wز أو ����wز وو�د 

�ad.  

����lت أ#'�ق، �? ا����I أو ا�32.، ��ون %�ن   73211190100  

�ad د�  ." J�5����wز أو ����wز وو

  73211190917   J�5" ون %�ن��أو ا�32.،  ���Iأ%�ان #'�، �? ا�

�ad د�  .����wز أو ����wز وو

أB/8ة #'� �ad، �? ا����I أو ا�32.، ��ون %�ن   73211190995  

�ad د�  ." J�5����wز أو ����wز وو

�د ����lت أ#'�ق، �? ا����I أو ا�32  73211200018  �� J�5" ،.

J&�6  

  73211200029   J�5" ون %�ن��أو ا�32.،  ���Iأ%�ان #'�، �? ا�

J&�6 د���  

�د   73211200096  �� J�5" ،.32أو ا� ���Iا� ?� ،�ad �'# 8ة/Bأ

J&�6.  

  73211900013   Z%$ ذ� ���أو ا�32.،  ���Iت أ#'�ق، �? ا���l��

�د ا�32.���� J�5" $-ت أ#'�ق ا���l��  




���

�

5
ر�� ا�,����O;ا� ��ن ا���;	�تر��

أ%�ان #'� �ad، �? ا����I أو ا�32.، ��ون %�ن، ���   73211900024  

�د ا�32.���� J�5" $-8ة ا�/B=ا Zذ� $%.  

  73211900091   Z%$ ذ� ���أو ا�32.،  ���Iا� ?� ،�ad �'# 8ة/Bأ

�د ا�32.���� J�5" $-8ة ا�/B=ا.  

ا��I*ت Kdت J�i أJ�5-�� ��� ،�a %$ ا����زل أو   84501200014  84.50م 

 ?� �/�� J"�;��، �56 آ���ا=و" Z3" ��i ،���5ا�

 ?� J9" ا�!�ف J��w2,5ا�  [�G!" 8ة/Bh� �!��� ،qآ

  ." J�5����Nد ا���آ8ي

Kdت J�i أJ�5-�� ��� ،�a %$ ا����زل أو ا��I*ت   84501200025  

 ?� �/�� J"�;��، �56 آ���ا=و" Z3" ��i ،���5ا�

آq وK "-!�وز  �2,5? ا�J��w ا�!�ف "��وي أو "��8 

�.آ �!��� ،q�Bh/8ة "! J�5" [�G����Nد ا���آ8ي 6

Kdت J�i أJ�5-�� ��� ،�a %$ ا����زل أو ا��I*ت �84501200092  

 ?� �/�� J"�;��، �56 آ���ا=و" Z3" ��i ،���5ا�

 ?� ��8" Kا�!�ف و J��wوز  6ا��!-" Kو q10آ  ، qآ

�.��آ8ي���!� �Bh/8ة "! J�5" [�G����Nد ا�

Kdت J�i أJ�5-�� ��� ،�a %$ ا����زل أو ا��I*ت �84501900020  

ا����5، �56 آJ ��/� �? ا�J��w ا�!�ف "��وي أو 

�.آq 6آq وK "-!�وز  2,5"��8 �? 

Kdت J�i أJ�5-�� ��� ،�a %$ ا����زل أو ا��I*ت �84501900097  

ا����5، �56 آJ ��/� �? ا�J��w ا�!�ف "��وي أو 

�.آq 10آq وK "-!�وز  �6? "��8 

�&�� هWF ا���-!�ت ���h ""5�ض �'�رة )2 s'A"�9ة "وG��� �/�3� ص�ا���2II 

 J2Gن ��د  �58? ا��رخ %$  ����2002  �101? ا��9�Lد���'�  17ا��

 آ�� "ّ  "�SI�9 ����2�ص ا�*>�9 2003وا��-35^ ��9��ن ا������ ����  2002

."وا��اردة ���!�ول ا�-��$"�5'�رة 

  





	�

�

 ����2002  �101? ا��9��ن ��د  �58? ا�II  J2Gا��9Gة ��Aف إ�< أ>;�م  )3

آ�� "ّ   2003وا��-35^ ��9��ن ا������ ����  2002د���'�  17ا��Lرخ %$ 

  ./Fا ا��9��ن� ��8د ���I3^ ا��ارد �"�SI�9 ����2�ص ا�*>�9 ا�!�ول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





��

�

0!?� ا���ّردةnو� �<]� 
O�ّTت ا���	;�ا�� ~O� �Vو  


�
 =>* ا�,\K�]�<� م�<Oدة ا���� -K م ا����واة�� *<=  

  

  �7ح ا�H,�ب

) PT572ا�(  

  

  

 J2Gا� >A-9�� ث�ن ��د  35أ>�ث +��وق ��9و�� ا�-3��122? ا��9� 

. ����1993 وا��-35^ ��9��ن ا������  1992د���'�  29ا��Lرخ %$  ����1992 

و�-��< ا���2وق ا��Fآ�ر ا����ه�� %$ "���J ا����ر�R ا��ا��� إ�< >���� ا�'�{� 

  .�? ا�-3�ث ا�Fي "�''S ا����6Lت ا������2 و���ر�R��!" R ور6;�3 ا�AG*ت

  

و���ل +��وق ��9و�� ا�-3�ث ����35�م ��I�3%)� �3< ا�'�{� ا���Iث 

���ن ا������ ����  >A-9��2003   " ص ا�*>�9آ���2���� SI�9�" . .B�-و��

ا��35�م �? 'J �5�ّ2$ و��ّردي ا���اد ا�'*6-�;�� و��اد �3��t أ�aى آ�8�ت 

ا�-��I  وز��ت ا��Gا�J وا�'�Nر��ت ا���ردة أو ا���2��� ���3I وا���اد 

�3< أ�6س ر  ا����5*ت �aل �? ا=داء  %5و�I-�. ا��35�م ���'� . ا�;����&��

���A%� �����'� إ�< ا�R�2 ا��3I$ و�3< أ�6س ا����9 ا����ا��� �3< ا����9 ا

%$ >�? "G5< �? ا��35�م ��I�3%)� �3< ا�'�{� ا���-!�ت . �����'� إ�< ا�-�ر��

�&�� هWF . ا���2��� ���3I وا�-$ "a�� f3�ّI*"/� ا��35�م ا��Fآ�ر s'P  " �و

��h� ا���-!�ت.  

  

�2��� �a��� J��ّI-" ���3I*"/� ا���35�م     ��i أ�S "'ّ�? أن �5[ ا���-!�ت ا��

       R���2ر����ه� "���� ا��ر ���� "�آFم ا������35�3� R��Al" K ا���-!��ت WFأّن ه�� ?��< $�%

�&�� ا���-!�ت ا��5P�l �35�3�م ?�P �/�3� n�2�-�5م ا��.  

  

و�-35^ ا=��  �+�a�Kxت ا�J��w ا��2] أو"���"�;��  ا�-$ "RAl �35�3�م 

�3< ���-�ى ���a*"/�    %5�����'� إ�< ا�R�2 ا�� $3I����I�3� �'%)� �3< ا�'�{� 

و�/��ف د��  ا���9رة    . %$ >�? أن "�ر��ه� "��� ا�R�Al� K R��2 ��35�3�م ا���Fآ�ر    

ا�-��%����� ���3-!���ت ا��B ?��� ����3I� �5���2/��� و"j��G� n���2l ا��)���م ا�!'���&$         

        a9-��ح إ� S��u% ى��aأ ��/B ?�� ردة�ا��� ��/"*�X���3 و�I� �5�2ع  ���3-!�ت ا����A

  .هWF ا���-!�ت ��� ا�-�ر��  �35�3�م ��I�3%)� �3< ا�'�{�
  

  





��

�

�� x]�ل دO� �K>�م ا�	�`ن �����,
 إ�* ا���رات ا��O�ة �>��اء   ��!

  وا���رات ا�� ;��ة K- إ�Mر = �د إ]�رة أو إ�	�ر ���- 

  

  

PT573 ا� :  

1-  J2G�5 �? ا���9ة ا��اGف إ�< ا��A"20  $% رخLرس  �31? ا=�� ا����

آ�� "  "�SI�9  1956 - 1955ا��- ^35�s'A ا���8ا��� ا��5د�� ����3 ا������  1955

  :%$ �� �3$ �2/�" د"����2�ص ا�*>�9 %�9ة %���� 

��ي �? ا���� ا���ا��� �����'� ����3رات ا���5ة �3;�اء وا����رات  5إ�< ��م . د

  .ا��9-��ة %$ إ#�ر �9�د إ�Bرة أو إ�!�ر ���$

ا��Lرخ %$  �22? ا���6�م ��د  2إ�< أ>;�م ا��9Gة ا��X��X �? ا��A" J2Gف  -2

ا��- ^35�u>�اث أداء �6�ي �3< ا����رات ذات ا���Iآ�ت  61960'-�'�  13

%$ �� " د"ا��8ودة ���f�8 ا�J�9X آ�� "  "�SI�9 ����2�ص ا�*>�9 %�9ة %���� 

�/2� $3�:  

����3رات ا���5ة �3;�اء وا����رات ��ي �? ا���� ا���ا��� �����'�  5إ�< ��م . د

  .ا��9-��ة %$ إ#�ر �9�د إ�Bرة أو إ�!�ر ���$

3-  J2Gف إ�< أ>;�م ا��A"85  ن ��د�رخ %$  ����1988  �145? ا��9�Lا��

%$ �� �3$ " د"آ�� "  "�SI�9 ����2�ص ا�*>�9 %�9ة %����  1988د���'�  31

�/2� :  

  

����'� ����3رات ا���5ة �3;�اء وا����رات ��ي �? ا���� ا���ا��� � 5إ�< ��م . د

  .ا��9-��ة %$ إ#�ر �9�د إ�Bرة أو إ�!�ر ���$

  






�

�

�� x]�ل دO� �K>�م ا�	�`ن �����,
 إ�* ا���رات ا��O�ة �>��اء وا���رات ��!

  ا�� ;��ة K- إ�Mر = �د ا2�	�ر ا����- أو = �د ا2]�رة

  �7ح ا�H,�ب

)PT573 ا� (  

  

  :�S ا�-�� J�5�B. ����5  ا�!�Kن إ�< ���i ��م #'R���-3� �9 ا�!�ري

- 5  Z%$ ذ� ��� ���وات ا���5F'� ����3رات ا�-$ "�3;/� ا��������6  Jي �? آ�G�%

  .ا��و�� وا����6Lت ا��5���� اEدار�� وا�!����ت ا����3I وا����6Lت ا��'�/� �/�

- 5  J�!�" م�زو��B وا�-$ ��رس �? آJ ��6 �����'� ����3رات ا��3��I =ر

  .��3;/� ا=�lmص ا�N'��5�ن

- 5 J�!�" م�%�د�� وا�-$ ��3;/�  أ%��J �? آJ ��6 �����'� ����3رات ا��3��I =ر

ا=�lmص ا�N'��5�ن وآZ�F �����'� ��3را�Bت ذات ا���Iك وا��را�Bت ا�-$ �/� 

$%�Pك إ�I�.  

  

هFا و�/�ف �����ة ���6Lت آ�اء ا����رات و ���6Lت ا�E!�ر ا����$ 

"���� �Bdل د%R وا�BEرة وآ�Gl" Z�F] ا�swA �3< ا��P�'9ت ا������ �9-�ح 

����5  ا�!�Kن �����'� إ�< ا����رات ا���5ة �3;�اء وا����رات ا��9-��ة %$ إ#�ر 

 ���i >إ� Zرة أو إ�!�ر ���$ وذ��Bد إ�����6ي �?  9�5 Jآ.  

  

  

  

  

  





��

�

   @,A! i�  s,V !�ر

 
��� 
  ����2016ن ا����

  

  

  

 PT574ا� :  

  

�R ��ا��ة ا=>;�م ا���G��l ا��اردة �/Fا ا��9��ن، "Nّ'^ أ>;�م هFا ا��9��ن 

 $G��B ة�i ?� -�اء�2016ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





��

�

 @,A! i�  s,V !�ر

 
��� 
  ����2016ن ا����

  

  �7ح ا�H,�ب 

) PT574ا�(  

  

  

 B1993��B ��3����3  5ا��Lرخ %$  n�64  ����1993 ا��9��ن ��د 

ا��-35^ ���� ا��2�ص ����ا&� ا���6$ �3!�/�ر�� ا�-����� و���Gذه� �3< أن 

ا��2�ص ا��9����� ";�ن ��%Fة ا��5G�ل ����a $A� �5 أ��م �3< إ��اع ا��ا&� 

3< أ�S ��;? ا�-�F�G آ�� �jG� n ا��9��ن �. ا���6$ ���9 و" ��K��j ا��5+��

Z3< ذ�� p��2ا� n�2�-ا� �N��m ?��ا�ري �93�Gن ا������ . ا����و���-'�ر أن 

 ?� $G��B ة�i ?� -�اء�أ>;��/� ا FG�" $-8ا��� ا��و�� ا��� R� >m��-� ا����

 $G��B ة�i ?� -�اء�ن ا������ ا��� 2016ا������ "  ا�-�N" >3� n�2'�^ أ>;�م 

 Jا��ة آ�� R� Zوذ� $G��B ة�w� [��l� ^�'N" ر���-� ���A-ا�� �G��lا=>;�م ا��

2016.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



�

�

�

�

�

  


	ن ا��������� ��  ا���اول ا���

  ����2016  

  
�




�ب  ا�����ر �� 

ا������ات �ـــ�ــــ�ن  ا�ـ�ــ�ارد ر��  ا����ل

��ارد ا����ان ا�ول  

   ا�%*ء ا�ول  : ا���ا'�& ا�%$�#�  ا"!���د�  

       ا�ـ��- ا�ول  : ا�داءات ا�ـ�$�,�ة ا"!���د� 

   1 : ا���2$  !01 د'& ا�,�6ص ا��$4���3 و ا���2$   !01 ا�/�آ�ت 

        ا��
$��ت: ا���6 �3 ا�ـ��رد


	ت وا���ر11-01��000 000 200 4ا�ـ
000 000 173��ا�� ا���ا�	ت �	���	�	ت ا��	�� �	�د�	ر ��ى ا�
��ك11-02
11-03��� �000 000 309"�ا�$# ا�"�ال ا�ـ
11-04����� ، و*	(� ، أ��ر '��$� وأآ��000 000 415"-	�,ة ، 
11-05.$$ 000 000 53أ�	وة �/$� ا�ـ
11-06��000 500 23"�ا�$# ���0ان ا� $� ا�1ا��ة ا�0 	ر
�78 "�اد ا6*345ك ا�ـ�ردة11-07 � 
��264 200 000
�78 ا�:9 	ت11-08 % 1.5  � 
��701 900 000
11-09.$$ 000 400 5ا� $> ا�� ��� �/$� ا�

 1  1�76 145 000 000
 2 : ا���2$  !01 د'& ا�,�6ص ا��$4���3  و ا���2$  !01 ا�/�آ�ت 

      ا��
$��ت : ا�ـ�$��9 ا����8!  !01 ا��
�ب   
12-01��000 000 98ا��B	ص ا�@
$0$�ن : ا�ر�	ح ا�:�	�$� وا�5=	ر
12-02��000 000 56ا��B	ص ا�@
$0$�ن :  أر�	ح ا�ـC .4$� ا�5=	ر
��0��ن : ا�D�آ	ت ا�
5�و�12-03�$000 000 52ا��B	ص ا�ـ
��0��ن  : ا�D�آ	ت C$� ا�
5�و�12-04�$000 000 897ا��B	ص ا�ـ

   2  1�71 103 000 000
 3 : ا���2$  !01 د'& ا�,�6ص ا��$4���3  و ا���2$   !01 ا�/�آ�ت

      :   ��
      ا��
000 500 166ا��B	ص ا�@
$0$�ن13-01
000 000 982ا�D�آ	ت ا�
5�و�13-02�$

�78 آ	ه# B�آ	ت ا��02E9-13�:�ر     �$8$000 000 14ا�ـ0	�$> ا�5-
000 000 335ا�D�آ	ت C$� ا�
5�و�13-03�$
000 500 2"�ا�$B H�آ	ت ا�BG	ص13-04
13-05��000 000 30"�ا�$# ���0ان ا� $� ا�1ا��ة ا�0 	ر

   3  1�71 530 000 000

000 000 778 1�78  ا���- ا�ول

   ا�%�ول -أ-  

2016  �
��ارد ��*ا=�  ا��و�   �

 ا����  ا�و�0 




�ب  ا�����ر �� 

ا������ات �ـــ�ــــ�ن  ا�ـ�ــ�ارد ر��  ا����ل

    ا���-   ا�@ــ�=?  :   ا�داءات  و   ا�ـ������    <�� ا��$�,�ة ا"!���د�   

1 : ا�ـ������ ا���ــ�ا=�ــ 
21-01��000 000 415ا�ـ0	�$> ا����اI$ـ� ��� ا��5ر
21-02����� ا��5ر �$Iا��000 000 101أ�	وة ا���"	ت ا��
21-03����� ا�5:� �$Iا��000 000 7أ�	وة ا���"	ت ا��

  1  1�7523 000 000
2 : ا�داء !01 ا����  ا�ـ�8�2 

22-01��000 000 690 2اGداء �78 ا� $� ا�ـL	��  KI :	م ا��5ر
22-02N8م دا�	KI :  ��	L000 000 007 3اGداء �78 ا� $� ا�ـ

   2  1�75 697 000 000
��1م ا"BC�Dك� : 3

1�. و ا�1��ت23-01�
000 000 701"�80م ا6*345ك �78 ا�
23-02�$Oو ا�� P
000 000 430"�80م ا6*345ك �78 ا�5
23-03�$Oو ا�� P
000 000 275ا�1�	دة ا��:��$� �78 ا�5
000 500 310"�80م ا6*345ك �78 ا�ـD�و�	ت ا�-���23-04�$
000 500 560"�80م ا6*345ك �78 "���5	ت "�23-05�985

  3   1�72 277 000 000
(&�%
4 :   ا�ـ������ !01 ا����د و ا�ـ����Hت (ا��

24-01N�	
000 300 432"0	�$> ا�@	�Q ا�=
�78 ا5I6 	�ت24-02 <$�	0000 100 286ا�ـ
000 500 184"0	�$> أ��ى �78 ا��5=24-03#$
�78 ا�5,"$�	ت24-04 �$R�80م ا��000 000 153ا�ـ
# "��
	ت إدار�� أ��ى24-05�	$> " �	000 100 1"0

 4  1�71 057 000 000
����� !01 ا���& و �����7ت أ'�ى� : 5

�78 ا�� # 25-01 NL�000 000 134ا�ـ�80م ا��05
000 900 144"�80م ا�ـ=��ن �78 ا�0��	ت ا��$	رة25-02
25-03�L9و ا� TهU$. و ا��3
�	ت ". ا���:000 100 1"�80م (
Q ا�ـ

  5   1�7280 000 000
�����6 : ا�ـ�

26-02�$�	
�	 و� ��	ت �	درة �N ا�ـ	دة ا�=	@000 600 �157
000 000 2إ*�3�5	ت ���0ان ا�داءات ا�ـ8/	ة 26-04
0"20 400 000	� <$��V0� W ا�ـ���5	ت و ا���"	ت26-05
�V "�ا�$# ا�:�	د�X ا��	�� �78 ا��9 	ت26-06	�000 200 195 1

   6   1�71375 200 000
000 200 209 1�711  ا���- ا�@�=?  

000 200 987 1�719ــــ  ا�%ـــــ*ء ا�ول

   ا�%�ول -أ-  

2016  �
��ارد ��*ا=�  ا��و�   �

                                ا����  ا�@�=� 




�ب  ا�����ر �� 

ا������ات �ـــ�ــــ�ن  ا�ـ�ــ�ارد ر��  ا����ل

    ا�%*ء ا�@�=? : ا�ـ��ا'�&   <��   ا�%$�#�    ا"!���د� 

       ا���-  ا�@��J  : ا�ـ��ا'�&  ا�ـ����   ا"!���د�  

30-01 ����3ت ا�ـ�YDت ا�0�"$� و "�ا�$H ا��1���000 000 541 
30-02 7L5 000 100 98ا��@	�	 وا�0 ��	ت ا�ـ	�$�  ا�:	درة �. ا��E8 ا6دار�� و"
	�P ا��ى �ـ

�ور ا�1". � X7 * �ط ا��L5 أR-	م أو ":	��	ت أو �ـ

000 000 7ار�	ع ا"�ال ". ":	ر�] "�85] ا���"	ت30-03
30-04Q
000 000 6":	ر�] ا�دارة وا�5:�ف وا�*3�5ص �9	��ة ا�/$� و ":	ر�] ا�55
000 000 30ا*3�5ص ��ا�� ا� �وض30-05
30-06<$�	05	دات ا�ّ��Q  و �,�$# د�Q ا��
�`� ���0ان ا 000 000 3ا�* 	(	ت ا�ـ
30-0775B .� "32 000 000	�V$ ��0	و
30-08N�		ن ا5�6Lا� X�000 500 87د���	ت و "�	ه	ت ��	د
30-09�$��@� �$�	�a5*ت ا	000 000 4"�	ه

J��@000 600 808 1�7  ا���- ا�
    ا���- ا��ا�K : ��ا'�& أ�Bك ا��و�  ا"!���د�  

40-01E9ا*3/5ل ا�� .�000 000 354ا��ا�$H ا��	�=� 

�ر ا�/	ز40-03� <$�	0"169 000 000
000 400 13"�ا�$# ا�/	�	ت40-04
Q$�4 000 000 ا�0 	رات ا�5	��0 �"3ك ا��و��40-05
000 000 3إ*�3�5	ت ���0ان اB/	ل ا�ـc8 ا�0�"N و "Q$� ." #:�5  ا�8 @	ت  40-06

 �84�Q ا�	L
وا��$�اI	ت ا�D	ردة وا�

40-07d� ع	95Iي زال ا�U�8و�� ا�� Qث ا��ا�	gا� Q$�2 000 000
40-08��000 000 30اGآ�
000 000 12"�	�$# أ��ى ". أ"3ك ا��و��40-09

  K�000 400 587 1�7   ا���- ا��ا

000 000 396 1�71  ا�%*ء ا�@�=? 

000 200 383 1�721  ��ارد ا����ان ا�ول

   ا�%�ول -أ-  

2016  �
��ارد ��*ا=�  ا��و�   �
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ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة لسنة 2016
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ا������ات

ا���ارد
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  ����1 ��د 

  



��� "أ " �ول ــ  

���ات وا�����ت ���ـ�ــ� ��  ا���اد وا�

  �( ا)داء ��& ا�ـ%��ـ� ا��ـ$ـ�#�ا��"!�ة 
  

  

 �� ا�داء �� ا	���� ا	����� ���:  

  

�ا�� �� ا	�ـ)1�  .ا	��دي +-,+( و*�( ا	&)�' وا	!��& وا	%$# وا	"!"!� وا	���� ا	

  

?<� أو ���	�� ا	<$;ب أو ا	$�;ل ا	�&ر�8 *�	$+&  إ�56ج و*�( ا	+%�	� و3�2ه� �� *���0)2

  . �� ����02 ا	���	�C ا	&0;ا6�� 23 - 02

  

  :�;ر0& و,+( و*�( )3
  

ا	<��I ا	2Hي 3�2 ���( و3�2 ��#وج *�	!"G 2;اء آ�ن *D5�2 أو 3�2 �<5;ي   . أ

D�&*ز ��.

. ا	&)�' ا	��#وج *�	<��I  . ب
  

*�	!"2 ��+;ع *��� �L,�  2 وا	���( ��#وج أو 3�2 ��#وجا	<��I ا	��ّ$ .ج

�5��* D5���( N$�� ي� وا	O2�	وا )O2	2ف ا? �� D	���5Gإ Q�R!� &�( 2أ�.   

  

  

  .ا	#50;ن��2  أو زS0 ��5;رة ا	#50;ن وآ�	5U� V��ت إ�56ج و*�( زS0 ا	#50;ن .أ)4
  

  .�;ر0& و,+( و*�( �;ل وزS0 ا	�;�8 .ب
  

ا	#50;ن  ا	#50;ن وزS0 ��5;رة��RH �( زS0 �;ر0& و*�( ا	#0;ت ا	+$���� )�& L .ج

S0#�	 �+?;	&0;ان ا	"2رة �� ?2ف ا�	ا.  
  

�	V ا	�5XU��ت         .د X2ي وآXU$	ك اZR5XG[	 ة&X��	ا �X���$+	ت ا;X0#	ا I�إ�56ج و�"202 و���

  . ا	+���� �� إ�56ج و�"202 ه�\ ا	�+5;�8ت 

  

.و,+( و*�( و����I ا	!"2 3�2 ا	��#وج *�	�H;رات أو *�	�;اد ا	��;�6 �;ر0&)5
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�;ر0& و,+( و*�( اabت ذات ا_���5Gل ا	%�ص *�	��,�02 �� ا	<2آ� ا	��;�0 )6

:واabت وا	����ة �R8#ة ����� ا	&م وا	�&ر�8 *�	�&ول ا	�;ا	� 

  
  

�!�3"�
�ت  أ�ـ�اد ا���  ��6ن ا��4
  

  .�<�;ل ����� ا	&م  30 – 04م 

  .����ة �R8#ة ����� ا	&م  84 - 21م 

  .�& و�2*�ت ����5G_ �R*�Uل ا	���&�0 و 	; *�<2ك أو *�R8 �Rز 2Lf 	�&�(���  87 -13م 

  .i��$� أدوات 	<�� ا	2Uا0�� إ2556ا6;ل آ���ر إ256ا��+;س- آ� ,+����  90 - 18م 

  90 - 21م 

  

 C!�	و�� إ�;�8ج ا���	ة #R8أ)QLدا ��i2ا�	ا ��$H	<�زم ا�	ا V	ت ) �� ذaf

afت وأR8#ة 	IH ا�G+�ن وا	��;ن و3�2 ) �0تر)$��ت و8$2(وأR8#ة 8$2 ا	"!2 

ذ	V �� اabت 	�5"�� ا	�C �� ا	!�( و3�2ه� �� اabت ا	V!�� �5 *�	�& أو 

�R��>0 ا	o%U أو 0�( زر��R �� ا	�! C	��Z5 ��# أو G�;ط *&l5Gm* �6+�ء 

�+��l	دن ا���	ن �� ا�+Gت ,+( ا�afة و#R8أ.  

  

  

7(* �R	;$(ت وZ��	ا )ت ر���ـ#ة ����+�	ا �R�Zوإ� �R�0;>$�&�0 و�	ت ا�$��	�Q$( �� 

  .ا	�����ت ا	�<���

ا	�Gq!�ت ا	%�ّ,� ا	�%��5 �� إ0;اء ا�p%�ص ا	��;)�� ور��CR50 ا	� oLّ2	�R و��� )8

Q��	ا D* ري��	02( اU5�	. 

  

��ّ&ة 	���iZ ا	�"S>� ��l  ( ورق ا	$;	�5�Zن وأ���3 ودوا��2;ر0& وإ�56ج و*� .أ -)9

ورق ا	$;	�5�Zن ا	��ّ& 	���	�� وL#ن ا	5$� و )أ	��ف(;ت ا	�"��� و	<�t ر?;*� ا�رض ا	$�

ت ا	�Q��U وآ�	V ا	�;اد ا	Zز�� 	�+( ا	$�;ت ا	�"��� ?$�� 	�2Uوط إ6$�وا	��- ا�2�L و

: ا	�5	�� 
  

،ا	��;��� ا	 ��*�5	�H�! إ2pا�C50 �R ا	2Uاء �� ?2ف وزارة ا	��iZ وا	�Gq!�ت-
  

ة �&م �i;ل ذ	0 V�I أن 2Rx5!0 ا	%� )O	wداء 	&ى إدارة ا�داءات و�� ,;ر-

 y0ر�� Q�>+5;ج و��	2 ا����5ل و��Gإ ��$� �iZ�	2ف وزارة ا? �� D	 ���!� دة�RU*

V	�.ور)C ���;رة ا	$�( ا	���5�� *
  

)2Hة  �;ر0& و,+( و*�( ا	�;اد ا�b�� وا	�H>� ���+, �� QL&� �5ت ا	2ّي .ب     

  :)2Hة 
  

  ��6ن ا��4�ـ�
�ت  ��اد ا��"�3!�أ
  

  39 - 17م 
  

 N*2�	 ;ازم	"2و�8ت و�ر ��H(.  
  

  84 - 21م 
  

  .����� و2Lا?�z 	�2ي )2Hة )2Hة 
  

  90 - 28م 
  

  .�&ادات ��ء 	�2ّي )2Hة )2Hة
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 ا	�;رد�0 ا_�Rx5Gر �+& آQ ����� �;ر0& �� I�0 5�5( *�_���ء�	:
  

��� *�RUدة �!��� �� ?2ف ا	;زارة ا	��-�( V	�+�� �$�+� _CG و,�� ا	�+�5( وآ

\�ا	�RUدة 6!%� �� ���;رة  ا	�+5;�8ت و ا	5�R�#ات ا	�#�( إ5G�2اده� و���ف إ	 ه

.ا	�#ود �2pqة �� ?2ف �6} ا	;زارة
  

*���6ت، ��%��ت (�+& ا_)��5ء و*I�H �� ���<� ا	&0;اQ"* ،�6 ا	;|��' ا	�+�� -

  .�	��&ات ا	�!5;ردةا	�5 ��"� �� ا	02�5- *...) و3�2ه�
  

 ا	�+��5�� أن �G20;ا )$Q ا	2Uاء إ	 �2آ# �� I�0 ،���>�	ا CR2اءا�U	 �$!+	�*

 �R�	ر إ�U�	ا '��2ا)$� ا�داءات ا	�5*( 	&ا��H� CR�2$� �� ا	2Uاء *�_���ء ��<;*� *�	;|�

\Zأ�.  
  

� 	]�Rx5Gر �t ا	�#ّود *+!%� �+C�!�5R إ	 ا	��+� *����Rp 2دة 2pاء *�_���ء، 0<

I�H	ى ا_دارة �+& ا&	 �R*.  
  

5�0#م ا	�+��5;ن آ�5*�� �+& آQ ����� إ)5+�ء، *�&م ا	S0;�5 �� ا	�;اد ا	��5+�ة وا	���5�5 

*�_���ء *�	&�( ا	�;ري 	wداءات وا	���	�C ا	�;{�� �� ه�ا ا	+;ع �� ا	�+5;�8ت ا	�5 )& 0�( 

�س *�	��;*�ت ا	�+�;ص ����* �R	�R�0;>� )02U5 �� و�R5R8 ا	���#ة وذ	V دون ا	�!

Q��	ا D* ري��	ا.   
  

  .�;ر0& و,+( و*�( ��i~ ا	��$2ا	��.ج
  

وا	�Zل ا	�>H	I ا	��	<� 	���	�� ا	�;ارص �;ر0& و,+( و*�( ا	�62�# و�$�&ات .د

  .ا�2Lى
  

�0+� ا_���ء 	����( ا	�R+� 	��;ارص وا	�Zل وآ�	V 	�!����5 ه�ا ا	+;ع �� 

0�I أن 0�( ذآ2 ا	�+��5�� ا	��Uر إ	�CR أ�Z\ آ��*��� �i����� 	V�5 ا	�+5;�8ت ا	�+5;�8ت و

 ا	�02�5 ا	&0;ا �6	ZR5G[ك��.  
  

أ�� *�	+!$� 	�;اردات ا	�+�#ة �� ?2ف ا	�!���5�� أ� ،CR!�6��I أن �<�Q ا	���;رات 

  .وا	�Zل ا	��&�� 	&�C ا	��5ر�0 ا	&0;ا6�� 	ZR5G[ك ��p�2ة ا	���( ا	�R+� 	��;ارص

  

  :�;ر0& ا��G&ة ا	<O2+�� ا	�$ّ�+� *�	�&ول ا	�5	�  .هـ

  

�!�3"���6ن  ا��4�ــ�
�ت  أ��اد ا�
  

  28 - 34م 
  

 �iZ�	���5ل اG[	 25ات ��ّ&ة��5025ت و6�6.  
  

  28 - 35م 
  

  .�;��Gت ا	$;�!�;م ��& 	]���5Gل آ��G&ة
  

  28 - 36م 
  

  .	]���5Gل آ��G&ة ا	"2*;�6ت و|��6 آ2*;�6ت ا	$;�!�;م ��&
  

  % . 33.5ا��;6�25    31 - 02م 
  

  % . 45|�	� ا	�!��ط ا	�2�(   31 - 03م 
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�!�3"���6ن  ا��4�ــ�
�ت  أ��اد ا�
  

04 - 31  
  

  .ا��G&ة ا	$;��G�� ا	��&6�� أو ا	"����و�0 
  

   31 - 05م 

  

  .ك  -ب  -��Gد �2آZ| I|� أن  -

  .|��6 �!��ط ا��;6�� -

   

  .�;ر0& ا	<�;ا�6ت ا	�+5�� 	�Q!+ ا�,�Q .و

  

  .�;ر0& ا	�<�ر ا	<&�0 ا	5";�0 .ز

  

  .�;ر0& ا	�H	V ا	��& 	���iZ وا	���دق ���D �� ?2ف وز20 ا	��iZ .ر

  

 ا	��ء .ط�� I��+5	�* ����5�	ت ا�����	ا.  

  

  :ا	�5	��;ر0& و,+( و*�( ��&ات ا	5�R�# ا	��&ة 	���iZ وا	�&ر��O �8 ا	�&ول  .ن
  

  

�!�3"�  ا��4�ــ�
�ت ��6ن  أ��اد ا�

08 - 73   
  

  .*�;ت �"���
  

  84 - 24م 

  

��&ة 	$� أو ��02' أو رش ا	�;اد ا	�����  ) �!Q��5 و	; *�	�&(afت ��"�6�"�� 

�iZ�	���5ل اG_!<;)� ذات ا�	أو ا.  
  

  84 - 32م 

  

 ��&L2 و�5<�	#ه;ر و��&ات 	#را�� ا	و �iZ��	 ت وأدواتaf+�ت و�آ��

�z ا	$!���� ا�رض و	�#را�� *l5Gm+�ء ا�HG;ا�6ت ا	��&�Ui &��+5	 ة

��O�02	د�0 ا���	وا '�  .وا	<&ا
  

  84 - 33م 

  

 N���آ�+�ت وafت وأدوات 	��( ا	�+5;�8ت ا	�iZ�� ودر�RG، وafت ا	�

 i#م ا	5$� وا	�2ط وا	�2ا*Q و���RR*�p ��&ة 	x+5�- ا	<$;ب وafت �2ز ��

  .8# ا���Uب ا	$�~ وا	�Zل و3�2ه� �� ا	�+5;�8ت ا	�iZ�� l5Gm*+�ء afت
  

34 – 84  

  

  .��آ�+�ت _5G&رار ا	�$� و��آ�+�ت وafت أ2Lى _5G%2اج ا	�$�
  

35 - 84  

  

V	2 ذ���5ح و3	2اب اp%�2 و	ت ,+( اaf �� 2ه��$�ت و3�رات و)2)���.  
  

  36 - 84  

  

  
  

3�2ه� �� ا	��آ�+�ت واabت ا	��	<� 	���iZ وزرا�� ا�زه�ر و�2*�� 

+<Q داQL �� ذ	V اabت ا	��	<� _|$�ت ا	<$;ب ا	����5U ا	H�;ر ا	&ا8+� وا	

 أR8#ة ��"�6�"�� و�x��i 	�<2ارة وafت ا	25)�& و�2*�� ا	H�;ر ا	&ا8+���.  

  87 – 01م 
  

 ��iZ� 28ارات.  
  

  87 - 16م 
  

  . ��آ�+�ت *�ر ا	�$�ر وا��G&ة و��آ�+�ت �;ز�� 	���- 
  

  88 - 02م 

  

�2ات ا	��;د�0 ه���;آ$25 (�ل ا	��iZ 8;�0 ��ّ&ة 	]��5G �2*�ت�H	ا Ql�

�2ات ا	��د�0�H	وا. (  
  

  .أR8#ة و)H( �+���� ��&ة 	5�R�# ا	�2*�ت ا	�;�0 ا	�iZ��  88 – 03م 
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 	��XX02Hت وا���XXUب ا	��XXرة و�XXG;م�;رXX0& وإ�XX56ج و*�$� )XX�XX&ات ا	<2XXUات وا .س

H�	+$���ت وا	ت 6ّ�; ا��x+و�;)��ت ا�6$�ت ، و� CO;ا�	ا  �X8&ر�	|�� ا���	ت ا��+5�	2ات واR

 &XX+$	�*08 - 38    Q��XXGو �XXR�� �XX�* �XXR��6;"� V	�XXوآ &XX05;ر	ا &XX+� �XX�6&0;ا	ا C�	�XX��	ا �XX�02�� �XX�

�iZ�	���5ل )�2ا �� اG[	 &ة��	وا �R�+�	 �>	��	ا I���5	ا .  

  

�;ر0& و,+( و*�( ا�8#اء وا	�H( ا	�+����X وا	5;ا*X( وا	�X;اد ا	�!����5X )�2Xا       .ع

 �XX�   &�XX�	ا IXXو�2اآ �XX�iZ�	ت اabة وا#XXR8ا� IXX�2آ� �XX� �XX�L&ا	�6 أو ا��XX�	أو ا ���XX�5	ا

�5 أ�2��* �R5���( N$�� �5	$<2ي  وا	ا
 

.  

  

�;ر0& و,+( و*�( ا	!�� ا	$<�02 3�2 ا	�5 ه� ��&ة 	�+#ه� أو ا	�O�02 وا	��&ة )10

�\ ا	!�� ا	$<  �02	���iZ ا	$<�02 أو ا	��& ا	$<2ي وآ�	V �8�( ا�R8#ة ا	��&ة 	]د��جR*

  .وآ�	V ا�دوات وا	U$�ك ا	��&ة 	���& ا	$<2ي

  

وا	!�� وا	�2اآI ا	��ّ&ة 	���&  �����ت إ,Zح و,���6 ا	!�� ا	��ّ&ة 	�+�Q ا	$<2ي)11

  .ا	$<2ي 

  

�5 أ�2ا	�2وس وا	$�ور  �;ر0& وإ�56ج و*�()12��* �R5���( N$�� �5	ا.

  

��ل ا	�iZ�� ا	�+�#ة داQL ا	;i&ات ا	�)13pوآ2اء ا� ��*����ل ا	pا� V	�iZ�� وآ

�&�CRا	��&ات ذات ا_���5Gل ا	��iZ وQ�6 ا_�56ج ا��	 ��iZ�	2ف ا? �� �iZ�	 وآ2اء ،

، وآ�	V ا	%&��ت ا	���5�� *�	�+5;�8ت �2ض ا	$���( �� ا�G;اق ا	��;����!��iت 	

��� ا	%&��ت ا	���5�� *�	�+5;�8ت  .ا	�iZ�� وا	��& ا	$<2ي�( N$& و����	وا ��iZ�	ا

.ا	$<2ي *���5 أ�2

  

  .ا	��l ا	��ّ& 	<�t و�$02& �+5;�8ت ا	�ـ�& ا	$<2ي )U;ر)14

  

15(�iZ��	 &ّ��	ء ا��	ا )�*.  

  

و?$( و*�( ا	H;ا*( ا	$02&�0 وا	H;ا*( ا	�$���� �� )$Q ا	&و	� أو ا	�Gq!�ت  �;ر0&)16

 Q��	ا D* ري��	02( اU5�	 ��و� V	�  .ا	��;��� ا	�qه�� 	

  

���� وا�وراق ا	$+"�� وأوراق ا	���6�I وا	���� ا	 �5	�R رواج )�6;�6 وآ�	V �;ر0& ا	)17

  .ا�CRG وا	2)�ع ا	�5� �5	�R+� - ا	��C ا	���;ل *�R *�	$;ر,� �� ?2ف ا	&و	�

  

�;ر0& و�2آ�I و?$( و*�( ا	"I5 وا	�q	��ت وا	�H$;��ت ا	$U��R* �R 3�2 ا	�!�2ة  .أ)18

.	�2آI وا	�<- وا	+�02Uت ا	&ور�0*�	��& ا	H$��� أو ا_,H+��� أو ا

  

�;ر0& و,+( و*�( ا	�+5;�8ت ا	��&ة 	H$( ا	"I5 وا	�<- وا	+�02Uت ا	&ور�0  .ب    

  :وا	+�02Uت وا	"2ار0} ا	�H;�0 ذات ,$�� د����� G��i�� وا	�&ر�8 *�	�&ول ا	�5	� 
  

  

�!�3"�  ��6ن  ا��4�ـ�
�ت  أ��اد ا�



342
  

�!�3"�  ��6ن  ا��4�ـ�
�ت  أ��اد ا�

01 – 37

  
  

Zم �!�G�!i ، �>H ، 3�2 ��;رة ، �� أ�X� �0دة  أ	;اح ��;20 �;�;23ا�� وأ�

  �XXG�!i �>HXX!� �XX020 �;ر;XX�� مZXXأ� ،��XX!+	ى أو ا;XX��	رق ا;XX	رق أو ا;XX	ا ا&XX�

  .3�2 ��;رة وإن آ�R� S6��ة �� أ���3
  

02 -37   

  

أ�Zم  ��;20 �;�;23ا��� * Q"U	��Xت 3 ، �XG�!i�X�� 2X;رة ��X أ�X� �X0دة �X&ا         

�- �XG�!i     ا	;رق أو ا	;رق ا	��;ى أو ا	+!���X�	 Q"XU* �0;ر�	�5;20 ا	م اZأ� ،

  .و3�2 ��;رة
  

03 - 37  
  

  .ورق ��;ى وورق ��ّ& 	��5;20 ا	�;�;23ا�� ��ّ;رة 3�2ّRx� 2ة و �6!
  

  37 - 04م 
  

  .ورق ��;ى وورق ��ّ& 	��5;20 ا	�;�;23ا�� ��ّ;رة 3�2ّRx� 2ة و �6!
  

05 - 37  

  

و�2XRxة �X&ا ا��ZXم ا	�!�X� ����5X      أ	;اح وأ�Zم 	��5;20 ا	�;�;23ا�� ��;رة 

��  .ا	�5;20 ا	!�+��
  

07 - 37  

  

�<�2ات آ����و �0	���5G[ل �� ا	X��� 20;X�5&ا ا	X;ر6�z أو ا	�2Xاء أو ا	�X;اد      

  .ا	Z,�� وا	�<�2ات ا	���|��
  

06 - 76  

  76 – 07و 
  

�G�!>	ا ��  .ورق ا�	;�+�;م ا	��	� _�56ج ا	���

  

     \��0+� ا_���ء *+�ء �� �Rpدة �!��� �� ?2ف وز20 ا	qUون ا	l����� إذا آ�S6 ه

 o%� +5;�8ت�	ا \�ا	�+5;�8ت �%o ?$��� ا	"I5 و�� ?2ف وز20 ا_�Zم إذا آ�S6 ه

  .,+��� ا	�<- وا	��Zت
  

�;ر0& و,+( و*�( ا	;رق ا	��ّ& 	H$��� ا	�<- ا	;ارد �<S *+& ا	��02�5 ا	&0;ا6��  )19

�ا ا_���ء ا	�Gq!�ت ا	�<��� ا	�<&|� ?$�� 	�02U5( ا	��ري *D . �48.01&د R* )�5+و�

 ���>, �!Gq� &ى	آ;ر �ا	��Q وذ	( &+� V����R *5;ر0& ورق ا	�<- أو ا)5+���R ا	;رق ا	�

  . أ2Lى

و�0+� ه�ا ا_���ء 	pw%�ص �� 3�2 ا	�Gq!�ت ا	�<��� *+�ء �� ��Oن *+"�   

 )��� ا	;رق ا	�;ّرد 0�( إ0&ا�D *�_دارة *���� ا�داء �� ا	���� ا�� I8;5!�	ا �����	

و�0"� ����� �$�� ا�داء �� ا	���� . ا	���� 	�&0;ا�6 وذ	�* V	 �$!+	Qّ" ����� �;ر0&

 ا	����� ا	�!I8;5 	&ى ا	�$��O ا	��	�� ا	 C50 �5	�R0& د�( ا	���	�C ا	&0;ا6�� ا	�;{�� ��

  .ا	;رق ا	�;ّرد

   �0;!� Cّ5��R�� S0;�5	�5 0�( ا	ت ا��"�	ء ا;O ��Gq!�ت 	 ه�\ ا	����6ت ��

 ا	���� و0�( اZ%5Gص ا�داء . ا	�<&|� ?$�� 	�02U5( ا	��ري *D ا	��Q ��ا	�<���

��2 ا	�Gq!�ت ا	�<���ا	����� *�	+!$� 	�"���ت ا	�5 	 �R�� S0;�5	ا C50  )�0 C	 �5	أو ا

   .	5;ر���&0��R5 �� أG Q8+� ا*5&اء �� ��رy0 ا

  

  

  

��� �G2;�� ذات ,$�� |����� أو إ���58�� أو ���ـ��  أ2p?��;ر0&  .أ)20��+�G ��+0;"� أو

�5 أ�2 وآ�	V ا��Zم ا	!�+����� ا	�G2;�� ا	��&ة 	��2ض 	���;م��*.   
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��� أو �� أ2p?�  .ب      ��+�G �?2pأ �� ��;G2� �0#��5	وا ���إ�56ج ا��Zم ا	!+��

 .2ض 	���;م أو	�$� ا	��5#ي��&0; وا	��&ة 	��

إ�56ج و�;ز0( و�2ض ا����ل ا	�!i2�� وا	2آ<�� وا	�;G���� وا�د*��  .ج    

وا	"U5���� l5Gm*+�ء ا	�2وض ا	��ّ&�� *�	���ءات ا	�5 �5;	 ��&C0 ��آ;aت و�2Uو*�ت 

   .ZLل ا	�2ض

       

  :�;ر0& و,+( و*�( ا����ل ا	l����� ا	�5	�� )21
  

�5afت �;G���� و. أ  ��* �R5���( N$�� �5	وا �R�+�	 &ة��	;اد ا�	2أ� أ8#اؤه� وا.  
  

�&ة وزارة ا	qUون ا	l����� أو ا	�!�رح  .ب    ��	 ��i2!�	ءة ا�O_;ت وا�	ات ا&��

ا	$�&�0 أوا	�2ق ا	�!i2�� ا	� oL2	�R �� ?ـ2ف وزارة ا	qUون ا	l����� وآ�	V ��&ات 

��  .و)���ت �2ض ا��Zم 	���;م ا	5�R�# وا	�;اد ا	Zز�� 	]�56ج ا	!�+��
  

�5 أ�2 .ج    ��* �R5���( N$�� �5	وا ����"U5	+;ن ا�	اد �!����5 �� ا;� .  
  

  

  .و,+( و*�( ��&ات ا	<�2 وا	�+5�I وأ8#اؤه� و)�R�H ا	�+���� �;ر0&)22
  

  

.ا	+�Q ا	$<2ي وإ0&اع ا	!�� .أ)23

�اآ2 ا	!�2 ا	+�Q ا	�;ي ا	&و	� *�l5G+�ء ا	%&��ت ا	�!&اة ���*Q �2و0 .ب  � �.  

  

  . �ت ا	�;�H02p �0 ا	������ *�	�Qlا	%&� .ج    

  

  . ا	+�Q ا	��02 ا	�25Uك .د    

  

�� ����02 ا	���	�C ا	&0;ا6��  Q�602-87 ا	��;)�� *;ا�HG ا	<��Zت ا	;اردة *�	$+&  .هـ        

  �� �6} ا	��02�5 وا	�5 ه� 87- �03���& ا	;اردة *�	$+& 9أو  8وا	�2*�ت ا	!��رة ذات ��

��V ا	�����ت ا	��5+�� *�	��;)�� وا	�Gq!�ت وا�p%�ص ا	� oL2	Q$( �� CR ا	���	� 

  .ا���58a��ا	�%��5 	;زارة ا	qUون 

  

�� ����02 ا	���	�C ا	&0;ا6�� وا	�2*�ت ا	!��رة  87-02ا	<��Zت ا	;اردة *�	$+&  .و    

%��� )�2ا 	+�Q ا	��;)�� �� �6} ا	��02�5 وا	� 87-�03���& ا	;اردة *�	$+&  9أو  8ذات 

 �� CR	 oL2�	ص ا�%pت وا��!Gq�	وا ��;)��	*� ��5+��	ت ا�����	ا Q$( �� 5+�ة��	وا

  .أو ا	��5+�ة �� )$Q ا	&و	� 	���&�CRا���58a�� 	�%��5 	;زارة ا	qUون )$Q ا	���	� ا
  

رة 	�&ة و �"�0 a	pw%�ص ا	�+��5�� *�_���ء ا	S0;�5 �� ا	<��Zت وا	�2*�ت ا	!��    

 �R�� S0;�5	و�� ,;رة ا ��5;6!	ا ����+�	ا ��!�!	�* �R���!� y0ات إ*5&اء �� ��ر;+G {�L

S0;�5	ا y0!5;8$� �� ��ر�	وا�داءات ا C�	���	د�( ا ���50.  
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�Q 6" �$�رة �;!6�� !� ��!�!*��Q ا	<���� أو ا	�G �*2��رة <��Rp Qدة0�I أن �      

S0;�5�	 ��*�( 2�3 ��(;��	ا" Uرة و��$� )�"S0;�5�	 ��*�( 2�3 "&ّ� ء�R56إ y02 *�5ر��ة �<

�+G2ا وRp0;�� و S0;�5	و��5ّ& �ّ&ة �. ا Q��!� y0ات *&ا�0 �� ��ر;+G {�L S0;�5	2 ا��>

0�I أن �<�Q ه�\ ا	<��Zت وا	�2*�ت ا	!��رة . أو ا	�2*� ا	!��رة *!�!�� �;6!��ا	<���� 

 �R���,ا;� N$�� �,�L ��Z�	2ار �� ا�*Q�+	�* -�"�	ز20 ا;.

د0+�را  I(��0250 آQّ%� Q *;اQ�i I8 ا	���Z ا	��آ;رة *%H�� 8#ا��� �!�وي     

 آo%p Q )�م *Q0;>5 و�R8 إ���5Gل ا	<��Zت أو ا	�2*�ت �� ��H%	�6} ا '$Hو�

  .ا	!��رة ا	��آ;رة
  

    6�p �� 55$��ت	2ي ا�آ;رة و��  *D ا	���R Q و��� 	�02U5( ا	��ريو����0 ا	�%�	��ت ا	�

  

  

ا	%&��ت ا	�+�#ة �� ا	�;ا�6 ا	5;6!�� وا	���5�� *�5&20 ا	$���( ورآ;ب  .ز    

  .ا	�!���02 و*�	�!��+� �� ا	+�Q ا	$<2ي ا	&و	�

  

  

24( ا	%&��ت ا	�G2* ����5ّ; ا	$;ا2L و�$;ر ا	!��ح ا	�+�#ة �� )$Q ا	�Gq!�ت ا	5� �5;	

��� �%��� 	!���i ا	�$;ر *��+�� ��H+� �� 2�5ف	2�5ف �� ا�	ا ��$2م *� ��ا���) �5�

ا	�+H�� وا	;ز20 ا	�2Uف �� ا	��Hع ��0دق ����R *��2 *+�ء �� رأي ا	��+� ا	���� 

   .	]��l5Gر

  

  .yO ا	!;ا�Q *�ر,�� ا	�;ا�6ء .أ)25
     

  .��R�# ا	�2اآI ا	!��i��  .ب    
  

��ت �<Zت ا	!"+ 3�2 ا	��l|q و�!;�0 ا	���رات ا�2Lى �� ?2ف ا	��� ��!;0)26

ا	�<��� وا�p%�ص ا	H$����� 3�2 ا	%��O�� 	wداء �� ا	���� ا	����� �� ا	+�xم ا	<���� 

� ا	���رات ا	��l|q ا	��&ة _0;اء ا	�H$� ?$�� 	"2اس 2pوط ��ّ& *�;�U6 I8ط 2Lf و�!;0

  .�� ?2ف وزارة ا_2pاف �� ا	��Hع

  

  

27( &�i;	داء اw	 ��O�%	ا ����5	وإ��دة ا ����5	ت ا�����   .ا	��5����
  

28( ��O ��L&ا	وا ����5	ء �� ا�HG;	ا ا	��;aت ا	�&�;�� �� )$Gq� Q!�ت ا	��5�� إ	

 ا	5ـ���� �� &�i;	م ا;����	 )O�%	ا ����5	ا N!( 2,�+�.  

  

  .ا	�+5;�8ت ا	�<��� �� ا	���دن ا	�l�+� وا	%���O 	���;م ا	�H*(,+( و*�( ا	��;غ و)29
  

�V أو ,$2ات �;ر0& ا	���� �� ذهI ، وا	�هI و�)30�$G اء آ�ن;G %�م	ا Iه�2آ$�ت ا	

�V أو ,$2ات أو �$G S6اء آ�;G %�م	ا ���	و�2آ$�ت ا ���	ا�,�� وا Iه�أو رp' وا	

و�2آ$�ت ) ذهI أ*�~(�هI وا	��� وا	$�Z�� رp' وا	��� ا�,��� و*���0 وG��?� ا	

'pأو ,$2ات أو ر V��$G اء آ�ن;G %�م	ا ���Z$	ا.
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31(�+l5G_2ود اH	ــ�م ا_���ء �� اx6 S>� !5;ردة�	ر�0 وا��� ��$, Q2دة �� آ��	ا ���

 Qـ��	�* �R��� +�;ص�	2وط اU�	 ��$? V	وذ ��&0;ا6	ا C�	���	&0;ا�6 272ا	ا ���� ��.         

  

32(��%U	ا CR	���5G_ &ة��	<;*� ا��	2 ا�<;*� أو 3��	اء ا;G �02��!�	أد*�ش ا.  
  

33( ��L�5�	ك اZت ا���*�, Q�,�>� ود&>�	.  
  

�� ���ر�0 أو ا	�;ردة �� {2وف أو ?2ود)34$, �R	 S!�	 �5	ا )�   .*02&�0 ا	$��
  

  .إ�56ج ا	��& ا	$<2ي ا	5;6!�)35
  

  :ا	�;ا�~ ا	���5�� *ـ  .أ)36
  

Q ا	�2وض ا	��+;�i �� ?2ف ا	$+V ا	�;�� 	�!"� وآ�	V ا	�2وض ا	�5 50<�-

V+$	ا ا�،����R ه
  

،	$��l�� ا	���ر0�� ا	�;ا�' ���CR	&ى ا ا	�2وض ا	��+;�i _)5+�ء �!�آ� 8&0&ة -
  

-��� Q�>5�	2وض ا�	ا،�R 	$+�ء ا	���رات ا	��&ة 	�!"+
  

،ا	��* Q	� Q0;>5	�Q0;>5 وا	&0+�را_0&ا��ت وإ��l5Gرات ا��;ال *�	���� ا	��*��  -

،ت ا	�+�#ة �� إ?�ر ا	!;ق ا	+�&�0ا	�����-
  

- 25U�	2ض ا�	ت ا�!Gq� Q$( �� �i;+��	2وض ا�	ت ا��إ���) آ� ا	�<&|� *���5

.���دق ����R *��6;ن
  

. ا	�2وض ا	��+;Q$( �� �i ا	�Gq!�ت ا	��	�� _دارة ا	&0;ن-
  

.ا	&0;ن ا	��5+�ة �� )$Q ا	�+�د0' ا	�25Uآ� 	�&0;ن �� إ?�ر �����ت �!+�& ا	&0;ن-
    

	�2وض ا	��+;Q$( �� �i ا	�+&وق ا	;?+� 	�5���& وا	<��H ا_���58�� ا-

. ا	;?+� 	����ن ا_����58  وا	�+&وق
  

- )02U5�	 ��$? �6;ّ"�	ت ا�!Gq��	 �����58_+�د0' ا�	ا Q$( �� �i;+��	2وض ا�	ا

Q��	ا D* ري��	ا.
  

�����ت ا	2Uاء �( ا	��m* &R�5دة ا	$�( 	wوراق ا	��	�� وا�وراق ا	5��ر�0 -

 82003;ان  25ا	�qرخ ��  2003	!+�  49ا	�+�;ص ����R *�	��6;ن �&د 

. 	���5' *�����ت ا	2Uاء �( ا	��m* &R�5دة ا	$�( 	wوراق ا	��	�� وا�وراق ا	5��ر�0ا

  

  

  

  .��;	� ا	���ن ا	�%�;�� 	���&ة ا	�+&وق ا	�;�� 	����ن .ب    
  

��;	� ��&Q0 ا	�2ف ا	�%�;�� 	���&ة ,+&وق ��&Q0 ا	�2ف وI!6 �;ا�&  .ج    

  .ا	�2وض
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   .ا	�;ا�~ ا	$+"�� ا	�&0+� .د    

�;ا�~ ا	�2وض ا	�!+&ة �� ?2ف ,+&وق ا	�2وض و�!��&ة ا	�����ت  .هـ    

  . ا	�<��� 
  

 �Gq!�ت ا	Q0;�5 ا	���2ا	��;aت و�;ا�~ ا	�2وض ا	���2ة ا	�!+&ة �� )$Q  .و    

وا	���5'  62011;��$2  5ا	�qرخ ��  2011	!+�  117ا	�+�;ص ����* �R	�G2;م �&د 

2��   .*x+5��U6 Cط �Gq!�ت ا	Q0;�5 ا	�
  

   .ا	��;aت وا	�;ا�~ ا	���5�� *�	�2وض ا	������ .ز    

  

ا	��رق *�� 2�G ا	S0;�5 و2�G ا_)5+�ء *�+;ان ا	�����ت ا	�+�#ة �� إ?�ر �ـ�ـ;د *�( )37

  .�2ا*<� و*�( ا	!�C وا_�5G+�ع �� )$Gq� Q!�ت ا	�2ض وذ	l5Gm* V+�ء ا	��;aت
  

02U5( ا	��ري *D ا	��Q وذ	V ?$�� 	� إ?�ر ����� إ,&ار ,";ك ا	�$�	� ا	�&�;�� ��)38

  .*�l5G+�ء ا	��;aت

  

إ�56ج  �;ر0& و*�( ا	5�R�#ات وا	�;اد ا	�2ور�0 	��2آ$�ت ا	5�02$�� وآ�	V. أ)39

  .ا	5�R�#ات ا	5��ر�0 ا	%�,� *�	$<� وإ�56ج و���رة ا	�H)�ت ا	�5�&دة
  

.��ء	أر,�� ����� أو )�*�� 	�<�S>� Q ا �;ر0& و,+( و*�( �!H<�ت 	��+5�I أو .ب
  

5�Zل وإ�56ج ا	�<2و)�ت ا	!���� وا	��ز�0)40Gإ.  

  

�2ات ذات�;ر0& و,+( و*�( ا	2و�;p�S وا�*�6�I ا	R;ا��� ا	��&ة )41�H�	  ���5لG_ا

'�.ا	�!"2ي أو ا	��iZ أو ا	5";�0 ا	�R+� أو ���و�� ا	<2ا
  

  ).*�رH0�� –*�رN0 (ج و*�( آS02$ ا	$�ر0;م ا	H$��� إ�56)42
    

    R	 دة �!��� �� �0+� ا_���ء�Rp �\ ا	�+5;�8ت ا	��&ة 	�2Uآ�ت ا	$25و	�� *+�ء ��

  .?2ف وز20 ا_)��5د ا	;?+�  �;O<� *�	%�;ص ,�� ا	�25Uي و و�R8 ا	�+5;ج
  

  : �<��� �� )$Q ا	&و	�  ا	5;ر0& وا	2Uاء)43
  

	�5�R�#ات ذات ا	�$�� ا	�!"�02 وا	&����� .أ    

.ا	!��رات ا	��ّ&ة 	���و�� ا	<2ا�'  .ب    
  

  .ا	!��رات ذات ا	5�R�#ات ا	%�,� *�	%&��ت ا��+�� .ج    

و�Lر�R8  	�2اZGت داQL ا	$ـZد ا	5;6!��ا	%&��ت ا	���5�� *��( وQ�6 و�;ز0( ا)44

وL&��ت ا_د�Lر وا	<!�*�ت ا	��ر�0 *�	$02& وا	%&��ت ا	���5�� *�	<;اaت ا	$02&�0 ا	�+�#ة 

 .�� )$Q ا	U$"�ت ا	��;���

  

ة �� )$Q ا	$��l�� ا	���ر0�� آ�� �Cّ #ا	�$+�� ا	��ّ&ة )�2ا 	�!"� وا	�+�ا	���رات  *�()45

 \�R	 ��*�5	ا ������	!5;د��ت ا�	ا V	ذ �� ��* �R�*و�;ا Q��	ا D* ري��	02( اU5	�* CR�02��

  .ا	��;�������ر0�� ا	$��l�� ا		���&ة ا�p%�ص ا	H$����� أو 	���&ة  ا	���رات



ر�� ا���� 


��ا���
������ن ا������تر�� ا���

ر��م  و$�ا%�$�   وا#"�!�   وأ���ر  آ����  أ��  �����  أو  ا����ء  ذات  	��   �ـ���25.15

5ــ�هــ�ى  2#�ــ�  �ــ   ���،  و,�,�،  وإن  آ�ن  ,.-/ً�  $.-#�ً�  أو���،  أو  ,�+*ً�  %�)،

/���.� أو /:��9، ا�� آ�7 أو أ��اح /."� ,�7+�� أو ,�/6 �

" و/�ز��   و���   ر,��   وأ���ر   أ��   �����   أو25.16 <�ا���   و���   !=�>�   "/�و%��ى

ا����ء،  وإن  آ���  ,.-/?  $.-#�ً�  أو��ً�،  أو  ,�+*�  %�)،  /���.�أو  /:��9،  ا��  آ�7  أو

أ��اح /."� ,�7+�� أو ,�/�6

��E،    و���Eء،    وأ���ر    ,��و�D    أو    ,"��ة،    ,     ا��Cاع    ا�=�7*=��    ��دة25.17

�E�   ،��Cا  FGاع  ا����C  أو  �#H#Hا��  I"ا�+�ق  أو  ا��  FG��  أو  ���!�K��

ا�.�اMN وأ���ر ا��Eان، وإن آ��� ,*���� /����ارة؛

دو��,��،  وإن  آ�ن  ,"��ً�  أو  ,��Hًا،  /=�  %�  ذ�I  ا�Hو��,��  ا�=.-ب  $.-#�ً�  أو��ً�،25.18

أو  ,�+6  $�+�*ً�  /��+ً�  %�)،  /���.�  أو  /:��9،  ا��  آ�7  أو  أ��اح  /."�  ,�7+��  أو

,�/6؛ $�اب ا�Hو��,�� ا�=Hآ�ك�

<�Q؛  أ�H�Tر#�؛  <S  (,Q�",  Q�>   ,  F�R  أو  آ��#�7ت  آ�����م)،  وإن   آ�ن25.20

����U7ت ا��V+�, إ��? آ=��ت >���� ,  ,����ت أو �ً%�W, أو �ً���,

آ�Q  ��  وآ�YU+,  Q  وآ�H�  ،�X�,  Qا  أوآ��H  وه�Hروآ��H  ا�"�����م   ا�Hا��� 25.22

������ Hا��� �%

أ!=��   ,��X   /"�%ـ�   أ��ا�?،   /=�   %�?   اC!=��   ا�="��Z   �7   ا�=+��ن   ا�=�=�25.23

"آ��"�" وإن آ�ن ,���ً��

ز#�ت  �U)  وز#�ت  ,�T���  �E�7  ,   ,�اد  ,*���H  >�ر#�،  �Hا  ��م؛  ,��Wّات  ��Zم 27.10

,-آ�رة  و2  دا���  %\  ,"�ن  أ��،  ,��#�7  ���  ,�  2  #��  �   �
% وز�ً�  ,   ز#�ت

ا��U)   أو   ,    ز#�ت   ,�اد   ,*���H   >�ر#�،   ���   أن   $"�ن   ه-9   ا�[#�ت   ا�*�Eــ�

اC!�!\ %\ ه-9 ا�=��Wات؛ %W^ت ز#�ت :

271012:�U�U� ات�W�,ز#�ت و ‐‐ 

 ‐‐‐ ,*Hّة 2!7*=�2ت ,�Hّدة :

‐‐‐‐ ��Zه�271012119

 ‐‐‐ ,*Hّة 2!7*=^ت أ�� :

‐‐‐‐ ��Zه�271012159

 ‐‐ ��Zه�271019

������� ا����ا��� ����� %20� ������$# "�د 2 : ����� ا������ت ا�%

���



 ‐‐‐ ز#�ت ,�7!+� :

 \��Uا� H����/ دةHّ�=ا� I�$ ��Z ����*=/ \X��=�"ة ����7#� ا�Hّ*, ‐‐‐‐

: �
�������

‐‐‐‐‐ ��Zه�271019159

‐‐‐‐ ,*Hّة 2!7*=^ت أ�� :

‐‐‐‐‐ ��Zه�

‐‐‐‐‐‐ ��Zه�

‐‐‐‐‐‐‐ ��Zه�271019299

‐‐‐ ز#�ت 	���� :

‐‐‐‐ ز#�ت $.��_ و��Zه� :

‐‐‐‐‐ ,*Hّة �=*���� ,�Hّدة :

‐‐‐‐‐‐ ��Zه�271019719

 \��Uا� H����/ دةHّ�=ا� I�$ ��Z ����*=/ \X��=�"ة ����7#� ا�Hّ*, ‐‐‐‐‐

: �
�����
�

‐‐‐‐‐‐ ��Zه�271019759

‐‐‐‐‐ ,*Hّة 2!7*=^ت أ�� :

‐‐‐‐‐‐ ز#�ت ,�ّ�آ�ت، `�اZ) و ���Uت :

‐‐‐‐‐‐‐ ��Zه�271019819

‐‐‐‐ !�ا�X ��>^ت ا���آ� ا�H�Tرو��"ّ�� :

‐‐‐‐‐ ��Zه�271019839

: (a�/2ع ,  ا�.=6 ا��) �X�!  �%ء، /�ا�W�/ ز#�ت ‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐ ��Zه�271019859

‐‐‐‐‐‐ ز#�ت ,�ّ���ت :

‐‐‐‐‐‐‐ ��Zه�271019879

‐‐‐‐‐‐ ز#�ت �.:� ا�=*�دن، ز#�ت ���7#� ا���ا�c وز#�ت ,�Wدة ��b7آ� :

‐‐‐‐‐‐‐ ��Zه�271019919

‐‐‐‐‐‐ ز#�ت $.��_ أ�� و��Zه� :

‐‐‐‐‐‐‐ ��Zه� :

‐‐‐‐‐‐‐‐ ز#�ت $.��_271019992

���



 ‐ ز#�ت �U) وز#�ت ,�T��� �E�7 ,  ,�اد ,*���H >�ر#�، �Hا ��م؛ ,��Wّات 271020

��Z ,-آ�رة و2 دا��� %\ ,"�ن أ��، ,��#�7 ��� ,� 2 #�� �  �
% وز�ً� ,  

ز#�ت ا��U) أو ,  ز#�ت ,�اد ,*���H >�ر#�، ��� أن $"�ن ه-9 ا�[#�ت 

ا�*�Eــ� اC!�!\ %\ ه-9 ا�=��Wات؛  ,��7#� ���  و>�د ا�H#�زال ا����ي 

�Hا %W^ت ز#�ت :

‐‐ ز#�ت أ�� :

‐‐‐ ��Zه�271020909

%��ر وآ��ر و/�وم و#�د :م 28.01

‐ آ��ر280110000

آ��ر#H ه�Hرو<�  (�=a ه�Hروآ��ر#I) ؛ ��,a آ��روآ��I�7#م 28.06

‐ آ��ر�� ه	�رو�	� (�� ه	�روآ��ر��)280610000

أدو#�  (/�!��g7ء  ا��GCف  ا�=-آ�رة  %�  ا����د  �����،  �����  أو  �����) ,�U�R م 30.03

،\X�<ا�*^<\  أو  ا��  c+7*=�ل  %�  ا�!^�  �T��/  �=�%  �N��K,  �gـ�   أو  أآـ��",   ,

�T�  ،�X]�و�"   Y�T,  ��Zة  /=��د#�  ,*�#�ة  أو  /DY"�ل  أو  %�  أH*,  �U�Zة  ����7��/  6

���E, ��hع ,�����

أدو#�  (/�!��g7ء  ا��GCف  ا�=-آ�رة  %�  ا����د  �����،  �����  أو  �����) ,"���م 30.04

7��ت   ,�N��K   أو   H*,   �N��K,   ��Zة   �^!7*=�ل   %�   ا�+c   ا�*^<\   أو�,    ,

ا��>�Y�T,   ،\Xة   /=��د#�   ,*�#�ة   (/=�   %�I�$   �T   ا�=*Hة   �TX�+�i   ���   ا���H) أو

/DY"�ل أو %� أH*, �U�Zة ����6 /��7�[��E, ��h� �T� ،�Xع ,�����

,*�<�   ����g7  ا�[<�ج،  وأ!=��  را$���،  ,�آ��ت  ����U+�  و��Zه�  ,    ,*�<� 32.14

ا��H؛  ,*�<�   ا��.�؛  ,��Wات  N^ء  ا��+�ح  ��Z  ,�7=��  ���ـ�ارة  ���ا<ـ�Tت،

��TT/�D�, ر`��ت، ا��ــــ��ف أوCا�ـ���، اHران ا�H�ا�

33.02�gدة  أو   أآ�,  �T$H��< (�����"ا�=�����  ا�  �T�%  �=/)  (���K,ـ���)  ,�اد  �+�#�  وK,

,   ه-9  ا�=�اد  ا�*+�#�،  ,   ا��Cاع  ا�=�7*=��  آ=�اد  ��م  %�  ا�����E؛  ,��Wات

أ�� >���T$H ,�اد �+�#�، ,  ا��Cاع ا�=�����G �% ��=*7 ا�=.�و/�ت �

�Zاء   ,��W   و9��Z   ,    ا�=�اد   ا�^��G   ا�=��Wة،   ��Z   ,-آ�رة   و2   دا���   %�م 35.06

,"�ن    ��k؛    ,�7��ت    ����G    �^!7*=�ل    آ:�اء    أو    ,�اد    Y�T,    ،��G2ة    ����ــ6

�H�آ��� <�ام وا  � \%�Eا� �Tوز� H#]# 2 ،��G2 ــ� آ:�اء أو ,�ادX]�7��/

ـ ��Zه� :

��	



350691000  �	
�ات ا��ا��� �� ا����د  ��   ��
	�  ا�� ��	� ا�������ـ ـ ��اد #"!� أ�

�ط&أو  ا�

ـ ـ '	�ه�م 35069900

� ا�*( ا�&�	)� م 350699009����+�� أ�	' ��اء �.-� و��اد #"!� �.-�ة أ�' ‐‐‐ 

وا��ا+�0 ا�&�	)�

,��Hات    ���.�ات    وا���ارض    وا�U+�#�ت    وا�C.�ب    ا��Wرة،    ,�>�Uت    ا���iتم 38.08

6����   �U�Zل   أو   أ�"DY/   ةY�T,   ،��	�=,   ت��و,�h=�ت   �=�ا����ت،   و,+�Tات   و,�7

7�[�X  أو  آ=��Wات  أو  أ�Gـ�ف  ,=�	��  (آ��N�DC  وا��X�7U  وا�.=�ع  ا�="��$���/

وأوراق >ـ�7 ا�-/�ب)�

‐ ��Zه� :

380891���‐‐ ��	�ات �1

�ت380892��‐‐ ��	�ات �&

38.16381600000Hت    ا�����أ!=��   و,^ط   و��!���،   و,�آ��ت   ,=�	��   ,�7=��   ����ارة،   �Hا   ,�7

������

أ��/�c   و,�ا!��   و��ا�N_   و��از,�T   (,�g،   ا��Uا�G   واCآ�اع   وا��G^ت)،   , م 39.17

:  XاHا��

5�و+	� �!34 أو �� ��ا�2 391710 �� (���6ـ�� ��ر�� ا"&��:	� (أ'��9 �78 و�*� ‐

�	�	���ز��

أ��اح  وnX�UG  وأZ.��  (أ%^م) وnX�UG  ر>���  وأ�N�D  و>Hد  و��Zه�  ,    أD"�لم 39.19

,�+�� ,  �Hا��G2 ، X ذا$�ً�، وإن آ��� /."� ��Uت :

ـ '	�ه�  ( أ��اح أ�� و"9�2? وأ'1	� (أ�Aم) و"9�2? ر>	!� وأ<�=� و>�د 391990000

 ��C�8�وز :D�  ت�9ّ� FG15 ، ��ل �4&.� �� ��ا�2، #"!� ذا+	ًG>أ �� �و'	�ه

( ��ل أ�G>أو �)�ة �� أ L" �

أ��اح  وnX�UG  وأZ.��  ( أ%^م  ) وnX�UG  ر>���  وأ�N�D  و>Hد  ،  ,   �Hا��Z    Xم 39.20

���#�،  ��Z  ,��اة  وHW�,  2ة  و����  ���  ��,�  وH�7,  2ة  /+�#��  ,=�	��   ,6

,�اد أ���

: ��X��=�"ا��ـ������ز أو ,  ,.ـ7ـ��$ـ? ا�  , ‐

ـ ـ �� ��	��ز ��8د392071

ـ ـ ,  ا!��7ت ا������ز392073

392079��Cُـ ـ ,  ,.��7ت ا������ز ا

أ��اح وnX�UG وأZ.�� (أ%^م) وnX�UG ر>��� وأ�N�D و>Hد أ��، ,  �HاX  :م 39.21

���



ـ ,�7��ت ���#�

392112����Uا� H#ـ ـ ,  /���=�ات آ��ر

ـ ـ ,  !����ز ,�Hد392114

ـ ـ ,  �HاX  ُأ��392119

ـ ��Zه�392190

,����Eت   أ��   ,    ا��HاX    و,����Eت   ,    ا�=�اد   ا��C   ا�Hا���   %�   ا����د   , م 39.26

����� ا�� ����� :

 ، M5�� �3 ذ�� ا�!9�زات ا�)�د�� ، وا�!9�زات A5 أ"‐  أ���4 و��ازم أ��5 ) �4

�م ��9�دًا )�5Nوا �ً(� M5رOا M5�"O�4 اG+ زات�و>9

�ب :392620001	Q�� �5Aّ" �2ا��  ‐ ‐

‐ ��Zه� :392690

‐‐ ��Zه� :

‐‐‐ ��Zه� :

392690972�:�‐‐‐‐ <Rرات "��.� ���D!	? ا#"&�

40.04400400000p����,و   ،(\��=ا   ا�=+�ط   ا�H�   �=�%)   ت   ,    ,+�ط�G�E<ت   و^W%ت   و�#�U�

� �T�, �T��� �E�7, ت�����و

أ��اح   وnX�UG   وأ�N�D   و��Hان   وأD"�ل   ���G   ,    ,+�ط   ,��آ ،   �Hا   ا�=+�طم 40.08

ا�=��� �

‐ ,  ,+�ط ���ى :

400819000(34!� ��ط ���آ� '	&� �� �"��ل �G>ان وأ�	:) : ��ه	' ‐‐

أ��/�c  و,�ا!��  و��ا�N_  ،  ,   ,+�ط  ,��آ   ��Z  ,���  ،  ,6  أو  /Hون   ��از,�Tم 40.09

(,�g ا��Uا�G واCآ�اع وا��G^ت )�

‐ ��Z ,��ا9 أو ,H�7ة /+�#�� أ��ى /=�اد أ�� :

‐ ‐ �M ��ازم40091200

!��ر ��� ,�اد و!��ر ��� ��آ�، ,  ,+�ط ,��آ �40.10

�Hدة  (,����) أو  ,�7*=��،  ,   ,+�ط؛  إ�Nرات  ,E=�7م 40.12,  ��Xرات  ��ر<��  ه�ا�Nإ

أو <�%�ء (�E, FE=�7)، أ�Nq� �N�Dرات، /+���ت أ��/�c (%^/Q)، ,  ,+�ط�

: ��=*7�, ��Xرات ��ر<�� ه�ا�Nـ إ

2�ات 401220001�‐‐ �)ّ�ة ��&

أ��Gف   أ���ـ�   و��از,�T   ( /=�   %\   ذ�I   ا���Uزات   ا�*�د#�،   وا���Uزات   /^   أ�G/6،م 40.15

���,  ��Z   دًا  )،  ,   ,+�ط  ,��آ�U�,  م�T/iر/6  ,*�  واC6  ا/�GCزات  $"��  ا�U<و

�=�6 ا�ZCاض�

���



�م �5Nوا �ً(� M5رOا M5�"O�4 اG+ زات�ـ >9�زات :�د��، و>9�زات A5 أ"�M5، و>9

9�دًا :��

401511000(34!� ��آ� '	�� �=�ـ ـ ��8�ا�� : (>9�زات ��8�ا�� �� �&

<��د   ,��Wة   /*H   ا��Z�/H   أو   ا�7�F�U   وG^ل   و<��د   ,�>��،   ,    ���ا��ت   أ��41.13

�����  Hا���  %\  ا���Hا�  I�$  اH�  ،ف،  وان  آ���  ,.+�رة�Eو��  ا�.*�  او  ا�]�,

:

411330000
 �� ،�!<�‐  �� زوا�T (���د �.-�ة 5)� ا��5�'� أو ا�98D	T و"Aل و���د �

( ��
زوا�W�� Tو:� ا�1)�، وان آ�UV �1&�رة، :�ا +�� ا��ا��� �� ا���� ��

411390000 �� ،�!<��ه� : (���د �.-�ة أ�� 5)� ا��5�'� أو ا�98D	T و"Aل و���د �	'  ‐

�ت أ�� ��Wو:� ا�1)� او ا�*�ف، وان آ�UV �1&�رة، :�ا +�� ا��ا��� �� Vا�	�

( ��
ا���� ��

�.c  ,�.�ر  أو  ,�+���N  6ً�  أو  ,.��ً�  أو  ,�+*ً�  /+�#��  ا��7.��  ا�Hا�Xي،  وإن44.07

�   �                  ?"=!  H#]#  ،( ���7ا�)  ت�#�Tل  ا���G�,  ً�  أو  ,�*=ً�  أو�آ�ن  ,=��

_,

44.13��ّ���> �G�� ل�"Dت أو أ���UG أو �N�Dآ�7 أو أ��اح أو أ �"./ ،Fg", c.�

د��ن  (/�ا,��) آ���ة  وG:��ة  و��Zه�  ,   أ��Gف  ����G  ا���Hن  وأ<[اؤه�،   , 44.16

�.c، /=� %\ ذ�I ا�NCاق

44.17 ,   ،Q��",  ا<�   (%�ش) أو�%  a/��,د،  ه��آ�  وH�  a/��,  ،دH�  د،  ه��آ�H�

c.�  , ،6�!�7وا� H.ا� cا��< �T�% �=/ �#-�t� c؛ >�ا�c.�

ورق   وورق   ,�ّ�ى،   ��Z   ,+�\   ,    ا���ع   ا�=�7*=�   %\   ا�"�7/�   أو   ا�+����   أو48.02

��Zه�  ,   أ�Zاض  %   ا��!_  وا��Z"  (Kا%�I"،  ورق  وورق  ,�ّ�ى  ��g,   ��Zب

��+�>�ت  وأ�N�D  ا��U�  ،c��g7ت  أو  nX�UG،  ,�/*�  أو  ,�Y/  ���+7ي  >��س   آ�ن،

�Hا  ا��رق  ا�Hا��  %\  ا���H  �����  أو  ا���H   �����  ؛  ورق  وورق  ,�ّ�ى  #Hوي

6�Eا�

ورق   ,    ا���ع   ا�=*q�   H!7*=�ل   آ�رق   $�=��   ($�ا���) أو   �=��د#�   إزا��   ,�اد48.03480300

ا�FD��=�    ،�#�+7    اH#Cى    وا�=�HXة،    وا�=��FD    واCوراق    ا�==�	��    �q!7*=�2ت

ا�=�[���  أوا����E،  �.ــ�  ا��ــ������ز  و��Nــ�ت  ,ــ   أ��ـــ�ف  !������ز#�،   وإن

n+أو  ,[��%�   ا��  n+أو  ,����  ا��  ���g,  أو  �,�E�,  أو  ���g,  ة  أوH*�آ���  ,

�nX�UG ت أو�U� �"./ ����+, أو

ورق   وورق   ,�ّ�ى   �U�   �"./   ،\�+,   ��Z   ،��kت   أو   ��Z   ،nX�UG   ,.:�ل   أوم 48.05

�EUه-ا ا�  , � �h�^=دة %\ ا�H�=ا� I�$  , �gق أآ�+/ v��*,

��



:W�W.D�� �ّ(� ـ ورق

480511000 W�W.D�� �ّ(� �2�ـ ـ ورق T*V آ	

ورق   و   ورق   ,�ّ�ى   و   �.�   ا������ز   و���Nت   ,    أ���ف   !����ز#�،   ,+���   أو48.11

,.�/�  أو  ,:+�ة  أو  ,����  ا��+n  أو  ,[��%�  ا��+n  أو  ,+����،  /."�  ��Uت  أو

nX�UG   ,�7+���   أو   ,�/*�،   /Yي   >��س   آ�ن،   �Hا   ا��GCف   ا�Hا���   %\    ا����د

����� أو ����� أو ������

,:��Uت  (�5وف) و/+�>�ت  ر!��X  و/+�>�ت  /�#�E,  ��Z  Hرة  و/+�>�ت  ��=�ا!��،48.17

,    ورق   أو   ورق   ,��ى؛   ��c   و<*c   و,��%w   و,�   #=�	��T،   ,    ورق   أو   ورق

,��ى، ,��#�7 ��� ,�=���ت ,  أوراق ا�=�ا!���

,+����ت ُأ��، /=� %\ ذ�I ا��Eر وا��Eر ا�=+���� وا��Eر ا��Z�$�Uا%��م 49.11

 :���6�� ��ت) +8�ر�� و�����Dرس (آ��ـ �&��:�ت ���:��� واA:Nن و�

: ��ه	' ‐‐

491110901����ت إ:VA	� ذات =�M5 ر�ّ� و�*�.� ::��&� ‐‐‐

50.07�?$^W%  , #� أو��أ>=.� ,���<� ,  

أ>=.� ,���<� ,  �Gف ,�Hوف أو ,  و/� ���_ ,�Hوف �51.11

أ>=.� ,���<� ,  �Gف ,=.) أو ,  و/� ���_ ,=.) �51.12

51.13� ��Kا� �*D  , أ>=.� ,���<� ,  و/� �.  أو

أ>=.� ,���<� ,  >+  ، $��7ى ��� ��% وز�ً� أو أآ�g ,  ا��+ ، 2 #[ن 52.08

� _> ���  , �gأآ �T�, 6/�=ا�=�7 ا�

أ>=.� ,���<� ,  >+ ، $��7ى ��� ��% وز�ً� أو أآ�g ,  ا��+ ، #[ن ا�=�7 52.09

ا�=�/�T�, 6 أآ�g ,  ��� <_ / م��

52.10  �N��K, ، +أ>=.� ,���<� ,  >+ ، $��7ى ��� أ>� ,  ��% وز�ً� ,  ا��

/�Eرة ر����X أو ��E#� ,6 أ���ف $�آ���� أو إG+�����، 2#[ن ا�=�7 ا�=�/6 

,��T أآ�g ,  ��� <_ / م��

52.11 �N��K, ، +أ>=.� ,���<� ,  >+ ، $��7ى ��� أ>� ,  ��% وز�ً� ,  ا��

/�Eرة ر����X أو ��E#� ,6 أ���ف $�آ���� أو اG+����� ، #[ن ا�=�7 ا�=�/6 

,��T أآ�g ,  ��� <_ / م� �

أ>=.� ,���<� أ��، ,  >+  �52.12

���



أ>=.� ,���<� ,  آ�7ن �53.09

53.10 Hأ�� دا��� %� ا��� ��X��� ���أ>=.ـــ� ,���<ـــ� ,ــ  <�ت أو ,  أ���ف ��

������

أ>=.ــ� ,���<� ,  أ���ف ����� ���$�� أ�� ؛ أ>=.� ,���<� ,  ���ط ,  53.11

ورق �

54.07 �E�7=ا� �.=<Cا �T�% �=/ ،ات $�آ������*D أ>=.� ,���<� ,  ���ط ذات

� ����� Hا��� %� ا���Hا�=�اد ا�  , �T���

54.08 �E�7=ا� �.=<Cا �T�% �=/ ،�����+Gات ا��*D أ>=.� ,���<� ,  ���ط ذات

� ����� Hا��� %\ ا���Hا�=�اد ا�  , �T���

55.12 �g7=�ة، $��7ى ��� ��% وز�ً� أو أآ�, ��Z أ>=.� ,���<� ,  أ���ف $�آ����

,  $�I ا���Cف�

أ>=.� ,���<� ,  أ���ف $�آ���� ��Z ,�7=�ة ، $��7ى ��� أ>� ,  ��% وز�ً� 55.13

 �
,  $�I ا���Cف، ,�E/ �N��Kرة ر����X أو ��E#� /�+ ، /�زن 2 7#��وز �

<_ /م��

أ>=.� ,���<� ,  أ���ف $�آ���� ��Z ,�7=�ة ، $��7ى ��� أ>� ,  ��% وز�ً� 55.14

 �
,  $�I ا���Cف، ,�E/ �N��Kرة ر����X أو ��E#� /�+ ، /�زن 7#��وز �

<_ / م� �

أ>=.� ,���<� أ�� ,  أ���ف $�آ���� ��Z ,�7=�ة �55.15

أ>=.� ,���<� ، ,  أ���ف إ��Z �����+G ,�7=�ة �55.16

أ>ـ=.� ,���<� ذات �=� (>ـ��Eة ا�K=� ">ـ+��U" وNـ�#�� ا�K=� "/���ش ")، 58.01

و��v ,  ��ــ�ط >+�H� ، " ����D " ��Uا ا��GCف ا�Hا��� %� ا���H ����� أو 

� ����� Hا���

58.02 �T�	�=#�,و FD��=ا� v��) ���U!Cأ>=.ــ� ,��ـ�<� ,ـ[ردة ,  ا���ع ا

"$��ى") ، �Hا ا��GCف ا�Hا��� %� ا���H ����� ؛ أ>=.� ذات أو/�ر ,  ,�اد 

� �
��� Hا��� %� ا���Hت ا������ ، �Hا ا�=�7��

58.03� ����� Hا��� %� ا���Hف ا���GCا اH� ، �#]Z ةH�*/ v��

59.01 F��:7�� ��=*7�=اع ا���Cأو /:�اء أو /=�اد �.�#�، ,  ا x=E/ ���+, v��

ا��Kر<\ ��"c7 و��Zه� ,  ا2!7*=�2ت ا�==�	��؛ ��v ا!�U.7ف ���� ا��!�م؛ 

 v��  , �T�	�=# �,ام " و�"/ " v�� ؛ "�Uان "آ����C�/ _!��� ة�W�, v��

,���ة ,  ا��Cاع ا�=�����E� ��=*7 ا���*�ت�

���



أ>=.� ,��Eة أو آ�و�D? أ�� ، /*�ض H#]#2 �  �� !_ ، $��7ى ��� �% 60.02

 I�$ اH� ، ط >�/�� ��=) " إ2!�7,�� " أو ,  ���ط ,+�ط���  , �gوز�ً� أو أآ

� ����� Hا��� %� ا���Hا�

أ>=.� ,��Eة أو آ�و�D?، /*�ض   � H#]# 2�� H� _!ا $�I ا�Hا��� %� 60.03

� ����� ،�����  #Hا���

أ>=.� ,��Eة أو آ�و�D? ، /*�ض #[#H �  �� !_ ، $��7ى ��� �% وز�ً� أو 60.04

أآ�g ,  ���ط >�/�� ��=) " إ2!�7,�� " أو ,  ���ط ,+�ط ، �Hا $�I ا�Hا��� %� 

� ����� Hا���

60.05 �N�DCا ���E$ 2تk ��� ����E=ا� I�$ �T�% �=/) ىHات ا����E, �.=<أ

ا�=[رآ.? "<���ن")، �Hا $�I ا�Hا��� %� ا����د ,  ����� إ�� ����� �

أ>=.� ,��Eة أو آ�و�D? ، أ�� �60.06

أر��ـ�   وأ�Gـ�ف   ,=�	��   ،   /Hون   ه��آ�   ،   ��+�    أو   ا���ش   أو   �[ع   ا���Cف   أوم 68.04

ا�.�-  أو  ا���E  أو  ا���7#_  أو  ا��+6،  أ���ر  �D-  أو  H#  ��Gو#�،  وأ<[اؤه�،   , 

أ���ر  ��N*��  أو  ,   ,�اد  �D�-ة  ��N*��  أو  إG+�����  ,"��7  أو  ,   �[ف،   وإن

آ��� /Y<[اء ,  ,�اد أ���

: ��6�ـ أر�	� ُأ��، وأ"��ف �

ـ ـ ,  ,�اد �D�-ة أ�� ,"��7 أو ,  �[ف :680422

: ��DG� �	ّ:�‐‐‐ �� ��اد <��Rة ا"&�

: �	ّ:�‐‐‐‐ �� را+�8�ت +�آ	�ّ	� أو ا"&�

� �!ّ�اة :	' ‐‐‐‐‐

680422121L� ��� �: ��W� #و L� ��� �9ق� �&!5 ،�‐‐‐‐‐‐ أر�	� ��!&M �4&.� وأ�Wاؤه

680422122 ��D�� ��5)���، وأ�Wاؤه< Fآ��ف وه	.�� Wآ�‐‐‐‐‐‐ أر�	� ��!&M، ذات �

680422123 �‐‐‐‐‐‐ أر�	� ��!&M أ�� �4&.� وأ�Wاؤه

680422129 ��ه	' ‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐ �!ـّ�اة :

680422181 L� ��� �: ��W� #و L� ��� �9ق� �&!5 ،�‐‐‐‐‐‐ أر�	� ��!&M �4&.� وأ�Wاؤه

680422182 ��D�� ��5)���، وأ�Wاؤه< Fآ��ف وه	.�� Wآ�‐‐‐‐‐‐ أر�	� ��!&M، ذات �

680422183 �‐‐‐‐‐‐ أر�	� ��!&M أ�� �4&.� وأ�Wاؤه

680422189 ��ه	' ‐‐‐‐‐‐

�ت :G	�	� �� ف أوW� �� ‐‐‐‐

‐‐‐‐‐ �� �Wف :

680422301 L� ��� �: ��W� #و L� ��� �9ق� �&!5 ،�‐‐‐‐‐‐ أر�	� ��!&M �4&.� وأ�Wاؤه

680422302 �‐‐‐‐‐‐ أر�	� ��!&M أ�� �4&.� وأ�Wاؤه

680422303 ��ه	' ‐‐‐‐‐‐

ـ أ�8�ر <.R أو "!F ��و�� 680430000

���



,�اد  �D�-ة  ��N*��  أو  إ��,  �"./  ،  �����+G��p  أو  �����ت  ،  ���  ��ا,�   , 68.05

,�اد   �����   أو   ,    ورق   أو   ورق   ,��ى   أو   ,    ,�اد   أ��،   وإن   آ���   ,�+*�

���k �"D ىY/ ةY�T, أو �+�K, ل ,*��� أو�"DY/

أ��اح  ذات  أ�N  وأ��اح  و$�ا/�6  " /^ط  " وآ�7  وأ��Gف  ,=�	��  ،  ,   أ���ف  ���68.08��$

أو   ,    >y   أو   >.�رة   أو   >+G   6:��ة   أو   د>�pX   أو   �.�رة   أو   %W^ت   أ��    , 

�.Y/ ��7", ،c!=�� أو <S أو ,�اد $=�!���H*, I أ���

68.09� S�,����Eت ,  <S أو ,  ,�آ��ت أ!�!�T ا�

68.10
,����Eت ,  أ!=�� أو ,  ا��K!��� أو ,  ��� إG+����، وإن آ��� ,�����

k<�  (�Nب) وآ�7  و$�ا/�6  و/^ط  و>+6  �[%��  أ��،  ,   د>�p  ا���U#�ت  ا��������69.01

(,�g ، ا�"�����ر وا��7#����� أو ا�H#�$�,��) أو ,  أ$�/� !������ ,=�	���

k<�    (�Nب) وآ�7    و$�ا/�6    و/^ط    و>+6    �[%��    ,=�	��    �����ء    ��ر#�    (,�7=��م 69.02

����ارة)،    �Hا    ا�=�7��ت    ,     د>�p    ا���U#�ت    ا��������    أو    اC$�/�    ا��������

ا�==�	���

690210000
��4	�م (��) Gم( ��) أو ا��	4�^� ا�"��: �� �ًVوز %�� �� �Q3 أآ�: ���D.� ـ

��� 5ـ ��� و���  و ����ًا :��(� ،�(D8� د_ أو�95 Fوم (��)، آ�أو ا�Gــ

ـ ,��7#� ��� أآ�g ,  ��% وز�ً� ,  أ��,��� �����) ) أو ,  ا����"� " 690220

ا����Q" (���� ) أو ,  ���) أو ,�آI�$  , c ا�=�7��ت

: ( ���� " ا��4	`" (G�	4ا� �� �ًVوز �Q% أو أآ	3 ��: ���D.� ‐‐ 

690220101 ��a ‐‐‐

: ��ه	' ‐‐

: ��ه	' ‐‐‐ 

� " ا��4	`":G�	4ا� �� �ًVوز %	� �� Fّ<وأ %�� �� �Q3 أآ�: ���D.� ‐‐‐‐

690220991 ��a ‐‐‐‐‐

ـ ��Zه� :690290

� �� ا�WرbV	�م 690290001ًVوز �Q% أو أآ�3 ��: ���D.� ��ه	' ‐‐

k<� (�Nب) /��ء وآ�7 $���) و��Zه� ,  ا��GCف ا�==�	�� ، ,  �[ف �69.04

,����Eت أ�� ، ,  �[ف :69.14

: " \��G "  ��!ـ ,  /�ر

691410009��ه	' ‐‐

���



‐ ��Zه� :

691490009��ه	' ‐‐

" وز<�ج   ,���   أو   ,��Eل   ا��<?    أوم 70.05 " %��ت       _#�*7��/   ?���   �E�7,   ز<�ج

ا��<�T ،  أ��ا�ً�  أو  nX�UG  ،  وإن  آ�ن  ذو  �G�,  ���N  ��آ��  أو  ��Z  ��آ��   ،

و�"  ��Z ,.:�ل /+�#�� أ��ى �

‐ ز<�ج n��, ��Z ُأ�� :

700521 n+ا�� ���ـ ـ ز<�ج ,��ن %\ آ7�7? أو ,*7_ أو ,nUE /[<�ج أ�� (,[دوج) أو ,

: (�%

700521250 L� �،� �: ��W� # �‐‐‐ ذو �

700521300 L� �،� وز�8D� #و L� �،� �: ��W� �‐‐‐ ذو �

700521800L� �،� �: ��W� �‐‐‐ ذو �

700529: 9��Z ـ ـ

700529250 L� �،� �: ��W� # �‐‐‐ ذو �

700529350 L� �،� وز�8D� #و L� �،� �: ��W� �‐‐‐ ذو �

700529800L� �،� �: ��W� �‐‐‐ ذو �

‐ ز��ج ��4?70053000

�آ700530001�4: �‐‐ ذو =�!� '	

: ��ه	' ‐‐

�ج أ�� (�Wدوج) أو ���8 ا�4&? 700530002�W5 ?9*� أو LD(� أو dD�Dج ���ن �� آ�‐‐‐ ز�

�!e أو ذو =�!� ��"� أو :�آ�4

700530009 _�	' ‐‐‐

ز<�ج   ,    ا��Cاع   ا��اردة   %�   ا����د   ����
   أو   ����
   أو   ����
،   ,���ً�   أو70.06

,.:�ل  ا���اف  أو  ,��Uرًا  أو  ,��g/ً�  أو  ,+��ً�  /��=���ء  أو  ,.:�2ً  /+�#��  أ��ى

، و�"  /Hون أ�N و2 ,[ود /=�اد أ���

>�ار#�  `K=�  ( د,����ت  ) و>����  و>�ار#�  ودوارق  و/�N=���ت  وأ��/�c  و��Zه�70.10

,   اCو���  ا�==�	��  ,   ز<�ج  ����  أو  ��V�*7  ا���6  ؛  /�N=���ت  �wU  ,   ز<�ج  ؛

!Hادات وأZ+�� و����Zت أ��، ,  ز<�ج �

72.07� (X^Kا� ��Z  , c�G  , أو ، H#H�  , ه[ة�> FE� ت��7�,

72.13،Fا��   �=h7�,   ��Z   ت�U�   �"./   ،ارة����/ (��%رH,)   ا��ت�+!i�/   ��".,   ،انH��

� (X^Kا� ��Z  , c�G  , أو ،H#H�  ,

>��Wن  ,   �H#H،  أو  ,   ��Z   ,  c�G  ا�Y/  ���:.,  ��Z  ،(X^Kآ�g  ,    ا�+�ق72.14

�T�%    �=/    ،ارة����/    ،pgأو    ا��    cأو    ا��� (��%رHا�)    ا��ت�+!i�/    p�<�7أو    ا�

ا����Wن ا�=H*/ ���7U ا�Hر%�� �

72.16��Z     ,   c�G    ,   أو   ،H#H�    , (و%�^ت�/)   �G��   ل�"Dزوا#�   و>+���ت   وأ

� (X^Kا�

أ!^ك  ,  �H#H ، أو ,  ��Z  , c�Gا�X^K) �م 72.17

���



721720I�]��/ 9�+:, أو ���+, ‐

��5ن :Gا� �� �Vوز %��� �� F<3  أ�: ���D.� ‐‐

721720100 L� �،� �: �C�!&M ا�)�� L8� �‐‐‐ �!Fّ أآ�

:�Qأو أآ L� �،� �C�!&M ا�)�� L8� �‐‐‐ أآ�

721720301 L� � �: ��W� #و �Qأو أآ L� �،� �C�!&M ا�)�� L8� �‐‐‐‐ أآ�

��5ن :Gا� �� �Qأو أآ �V3 ���% وز�: ���D.� ‐‐

721720909 ��ه	' ‐‐‐

‐ ,:+�ة /=*�دن ��د#� أ�� :721730

��5ن :Gا� �� �Qأو أآ �V3 ���% وز�: ���D.� ‐‐

721730909 ��ه	' ‐‐‐

 ‐ ��Zه� :721790

��5ن :Gا� �� �Qأو أآ �V3 ���% وز�: ���D.� ‐‐

721790909 ��ه	' ‐‐‐

73.06�,�=W=ا�    ،�g, )    أ��    �%��,�ا!��    وأ��/�c    وأD"�ل    ��)    �G/�و%�^ت( ,

ا��ــ�اف  أو  ا�=���,�  أو  ا�=��D=�  أو  ا�=:��ــ�  /+�#��  ,=�	��  ) ،  ,   �H#H   أو

� c�G

,�.bت  (/��g7!zء  ا�=����  ,����  ا�6�E  ا�Hا���  %�  ا���H  �����) وأ<[اء  ,�.bت م 73.08 

(,�g،   ا����ر   و,��6N   ا����ر   و/�ا/�ت   ا��Hود   واC/�اج   وا��Eارى   وا����ف

�X�7!ر#6   و�E=اب   وا��/Cه�   و���7ت   ا�Nاب   وا���ا%-   وأ�/Cوه��آ�   ا����ف   وا

ا�U<Cل   وا�=���H   (درا/[# ) وا���H,�ت   واH=�Cة)،   ,    �cG   H#H   أو   �H#H    أو

c�G؛     أ��اح     و>��Wن     وزوا#�     و>+���ت     وأD"�ل     ���G     وأ��/�c     و,�ا!��

� c�G أو H#H� أو cG H#H�  , ،تb.�=7*=�ل %� ا�!q� ةY�T, ،�T�	�=#�,و

‐ ��4ر و�!�=M ��4ر730810000

�[ا��ت    و�TGر#v    و��ا/�    وأو���    ,=�	��    ��=�6    ا�=�اد    (�Hا    أو���    ا�:�ز73.09730900

،�7�  ���  �T7*!  وز��7$  ،c�G  أو  H#H�  أو  cG  H#H�   ,  ،(���=ط  أو  ا��:W=ا�

��Z ,[ودة /7��T[ات ���k أو ��ار#� ، وإن آ��� ,�+�� أو ��ز�� ����ارة �

73.12 ,   �T�	�=#  �,ل  ر%6  و���رة  و�UW,  ل  وآ�/^ت  ،  وأ,�اس���و��  ،  H�أ!^ك  ,

�H#H أو ��Z ،c�G ,*[و�� ��"�T/�ء �

,��,ــ��   ،   و,��,ــ��   $��ـــ�H   ،   ود/�/�ــQ   ورق   ا��!_   و�ـــ�رزات   ,=�<�   أوم 73.17

,.+�%?،   و,.�/I   ��رزة   (�Hا   ا�Hا���   %�   ا���H   �����) وأ��Gف   ,=�	��   , 

�cG  H#H  أو  �H#H  أو  c�G،  وإن  آ���  /�ؤوس  ,   ,�اد  أ��،  �Hا  ا��7  /�ؤوس

,  ���س �

!�ـ�ة :�� ‐ 

^�، FG15 أ<�=� أو �9ّ�ت 731700200ّ*� �	��4� ‐‐ 

���



73.20� c�G أو H#H�  , ، a/ا�� y#ور a/ا��

>��Wن و��Hان، زوا#� وأD"�ل ���G (/�و%�^ت)، ,  أ��,���م �76.04

,�ا!�� وأ��/�c ,  أ��,���م �76.08

��ازم ,�ا!�� أو أ��/�c (,�g، ا��G^ت واCآ�اع واCآ=�م)، ,  أ��,���م �76.09760900000

�[ا��ت    و�TGر#v    و��ا/�    وأو���    ,=�	��،    ��=�6    ا�=�اد    (�Hا    أو���    ا�:�ز76.11761100000

ا�=W:�ط    أو    ا�=���) ,     أ��,���م،    7$��وز    !*    �T7���    ���Z    ،�7    ,[ودة

7��T[ات ���k أو ��ار#� ، وإن آ��� ,�+�� أو ��ز�� ����ارة �/

76.12I,   أ��,���م  (/=�  %�  ذ�  ��	وأو���  ,=�  cو��  p#د��Gا��ت  و/�ا,��  ود��ن  و]�

اCو���    ا���C/��    ا����E    أو    ا�+�#�) ��=�6    ا�=�اد    (/z!ـ��g7ء    أو���    ا�:�ز

ا�=W:�ط   أو   ا�=�ــ��)،   2   7$��وز   !*�T7   ���   �ــZ   ،�7ــ��   ,ــ[ودة   /7��T[ات

���k أو ��ار#�، وإن آ��� ,�+�� أو ��ز�� ����ارة �

��رف  ور%�ش  ،  و,*�ول  و,��%�  و,*�زق  ،  و,-ارى  وأ,.�ط  ؛  %Rوس  و/�+�ت82.01,

و�Hد  >�N*�  ,=�	��؛  ,��Eت  $���_  ,   أى  ��ع  ؛  ,��<�  و!"�آ�   >ــy  و,�ــ[ات

أ�.ــ�ب    وأ!ــ�%�     ��c.K    و�Hد    أ��    ,�7*=��    %�    ا�[را��    أو    ا����$�     أو

ا�:�/�ت �

�Hد  #Hو#�  (/=�  %��T  ا���ا6N  ا�=�!��  ��[<�ج)،  ��Z  ,-آ�رة  و2  دا���  %�  ,"�نم 82.05

��k؛   ,�ا>H   ا����م؛   ,�[,�ت   و,�   #=�	�H�   ،�Tا   $�I   اC<[اء   ا��7   $*��7   ��ازم   أو

�T6   ه��آ�,  -�D  cادة  >�/��  ���=�؛  دوا��H�  د  ا}���؛  !��د# ؛  أآ�ارH*��  أ<[اء

$Hار /���H أو /���Hم�

ـ �Hد #Hو#� ُأ�� (/=� %��T >�ا6N ,�!�� ��[<�ج): 

‐‐ ��Zه� :820559

�ل أ<^�ل ا��8` وا��ه�V	ـ�820559100‐‐‐ :�د ا����2		�، ا��4�آ	�، :

820559800��ه	' ‐‐‐

أ!^ك  و��Hان  وأ��/�c  وأ��اح  وأ>+�ب  ���م  آ�X�/�T  و,�7��ت  ,=�	��،  ,   ,*�دن83.11

�TE�    ةH���,    ات�W�=/    ة    أو    ,�.�ة��",    ،���H*,    اتH�/د#�    أو,     آ���

" %�"Q   "،   ,    ا��Cاع   ا�=�7*=��   %�   ا����م   أو   %�   $�!�c   ا�=*�دن ا�=*�دن   

ا�*�د#�  أو  ا�"�/�Hات  ا�=*���H  ؛  أ!^ك  و��Hان  ,   ,����p  ,*�دن  ��د#�   ,"��7،

,  ا��Cاع ا�=�7*=�� %� ا�+^ء ا�=*��H /���ش �

��	



�7��ام   أو   أ>�)،   /=�   %�م 84.23�!   �   �T7�!���   xا   ا�=ـ�از#    ا�7\   $�ـ�H�)   ة   وزن]T>أ

��ت   ,�از#                             (�G   ا�*�,��   /���زن؛   (�Wوا�   H*ة   ا�]T>ا����/�    وأ   Iذ�

���رات ) ��=�6 أ��اع ا�=�از#  �

‐ أ<T[ة وزن ا�KDCص، /=� %� ذ�I ,�از#  ا�UNCل؛ ,�از#  ,�[��� 842310

842310100�	�W�� از���� ‐‐

842310900��ه	' ‐‐

842320000��<�V ر�	�3 �: ���!��M2 ا�-��� �D4‐ أ��Wة ���زن ا�

6�dD5 وأ��Wة وزن و>��5	� ��MC ا��اد �� أآ	�س أو :��ات 842330000 �	 ‐ أ��Wة ��زن آ

�5زن �.�د

‐ أ<T[ة وزن أ�� :

842381: xآ� ��وز �� ‐ ‐ ذات >Hرة وزن 7$ 2

� �� ذ�� أ��Wة 8423811005 ،��a Fّ	ـ(+ ،��دا :�3 وزن �.ّ�د ��4!D:ا>�� ا�‐‐‐ أ��Wة �

���ّ(ا�9�ز ا�

842381300 ��Df�(+ 7�� �Dت ا��8D��ع :�3 ا�<�‐‐‐ a#ت وأ��Wة ��زن ا��-�M2 و�*7 ا�

8�رّ�� 842381500Dت ا�A.‐‐‐ ��از�� ا�

842381900 ��ه	' ‐‐‐

أ<T[ة   ���k   ( وإن   آ���   $Hار   /���H) ��ش   و�ـ�g   و�U{   ا���ا�X   أو   ا�=����p؛م 84.24

أ<T[ة  إ�UNء  ا���اpX،  وإن  آ���  ,*�Yة  ؛  ,�H!�ت  رش  وأ<T[ة  ,=�	��  ؛   2kت

وأ<T[ة �U{ ا���Kر أو >-ف ا��,�ل، و2kت وأ<T[ة ,=�	�� �

 ‐ a#ت وأ��Wة إ=9�ء ا�.�ا72 ، وإن آ�h�(� UVة842410000

: �‐‐ a#ت وأ��Wة أ�

84248900��ه	' ‐‐ 

�آ��ت �� �	M ا�VOاع 842489001‐‐‐ أ��Wة 'F4 5ّ��ر ا�

2kت  وأ<T[ة  وأدوات  ,=�  #�7*=�  %�  ا�[را��  أو  ا�����7  أو  ا�:�/�ت  ���W�7   أوم 84.32

%^�� ا��7/�؛ ,��دل ا��HاpX أو ا�=^�c ا��#�`�� �

‐ 2kت $ـUـ7ـ�� آ7ــ� ا��7/�، و2kت $ـ�ــ��c و$=H�T ا��7/� ��[را�� ، و2kت �[ع 

ا�C.�ب:

ـ ـ ��Zه� :843229

843229100 �5�Dا� i	�!+ ت#a ب و�1:Oع اWV ت#a ‐‐‐

�ا�5 843229300Dا� FDآ U	D9+ ت#a ‐‐‐

843229500�	ّ�a زق�(� ‐‐‐

843229900 ��ه	' ‐‐‐

ـ 2kت %�ش و$�ز#6 اH=!Cة ا�*�W#� وا�=��EKت :843240

: �	ّ2�		Gأو ا� �	ّV�(�ة ا��j� ‐‐

�ا 842340101D� ��� ��D(� وز�8D+ # ‐‐‐

842340109��ه	' ‐‐‐

���



��ه	' ‐‐

843240901 ��� ��D(� وز�8D+ # ،�	ّ2�		Gأو ا� �	ّV�(�ة ا��Oة :�ا ا��Oا Mت +�ز�#a ‐‐‐

�اD�

843240909��ه	' ‐‐‐

‐ أ�Wاء84329000

843290001 �	C����دل ا�.�ا72 أو ا�i:A ا�.� ��*9�� M&<اء وWأ� ‐‐

843290009��ه	' ‐‐

2kت  وأ<T[ة  أ��  ,=�  #�7*=�  %�  ا�[را��  أو  ا����$�   أو  ا�:�/�ت،  أو  $�/��  ��Nرم 84.36

ا�Hوا<    أو   ا����،   /=�   %�   ذ�I   أ<T[ة   اi!���7ت   ا�=[ودة   /7��T[ات   ���k    أو

��ار#�؛ أ<T[ة ����W و$��N ~#�Uر ا�Hوا< �

‐ 2kت وأ<T[ة ��7/�� ا�+��ر ا�Hا<�� /=� %\ ذ�I أ<T[ة ����W و$�U#~ ا�+��ر 

ا�Hا<�� :

ـ ـ a#ت وأ��Wة ا�.-��V و+9��k =	�ر ا��وا��843621000

843629000 �ـ ـ '	�ه

ـ 2kت وأ<T[ة ُأ��:843680

843680900 ��ه	' ‐‐ 

‐ أ<[اء :

ـ ـ l#ت وأ��Wة +�5	� ا�&	�ر ا��ا��� 843691000

843699000��ه	' ‐‐

" (,�g    ,��,�تم 85.04 ,��2ت    آ��X�/�T    و,:��ات    آ��X�/�T    !�آ��    "إ��"�7و!�$�7"��

ا���7ر) ووY$ 6X�D	�� آ�X�/�T ( ,��gت )�

: ��X�! ��ّX�/�Tـ ,�2�ّت ذات ��ازل آ

ـ ـ $[#H< Hر$�T �  ������ (ك� ف� أ) :850423

850423009��ه	' ‐‐‐

,��Hات   (<=���ت) آ��X�/�T،   /=�   %�   ذ�I   %�ا�T�G،   !�اء   آ���   ,�7+���   أوم 85.07

,�/*� أم �2

850780000��ات أ���� ‐

أ<T[ة   آ�E��/   ?���7��   ��X�/�Tت   أو   /���ؤ#�   (,�g   اC<�اس   وا��UEرات   و����تم 85.31

�%  �T�,  ��H#   �,  اH�  ،(p#ا���>�  أو  ا���  H`  ?���7ة  ا�]T>��2  أو  ا����ن  وأHا�

������ Hأو ا��� ����� Hا���

‐ ����ت ا���2H أو ا��ــ��ن ا�=��7#� ��� أدوات ذات /���رات !���X (���) أو 853120

(��G=�,�ت 	���W�� �g��/ ��Xء (�

853120200(���5�:�Q ��-�ء ( �	2��ت �6�� ‐‐ +.�Dي :�3 "

 : ��2�‐‐ +.�Dي :�3 أدوات ذات ��5رات �

853120400�&1V i��2 ذات >�ا�� ‐‐‐ +.�Dي :�3 أدوات ذات ��5رات �

853120950��ه	' ‐‐‐ 

���



أ<T[ة    آ�G��    ��X�/�T    و>+6    أو    ��>�#�    أو    ����7_    ا�Hوا�X    ا�"�g,)    ��X�/�Tم 85.35

" وأ<T[ة ا�=n�$�U    وا�=��TEات    و,��*�ت    ا��Eا�p    و,�Hدات    ا��HT    "ا��$�7

��G�7ف    ا���Gوأ    ��X�/�T"ا�    -�b=ت    ا�^Gوو    ��X�/�T"ت    ا��,HEص    ا��E7,إ

� (���%) � ����  � H#]# "�$�$" HT�� ،(��G�7ا� cو�� ��Cا

 : \X�/�T"و>+6 ا���7ر ا� �Gو n�$�U,و _���$ n�$�U, ـ


� (ك
 ف) :� �: Fّـ!� �+ّ�D� ‐‐

853530101 L	4!+ ?	+�9� ‐‐‐

853530109 �2�5��Gر ا��	Dا� M&<و F"و ?	+�9� ‐‐‐

: ��ه	' ‐‐

853530901 L	4!+ ?	+�9� ‐‐‐

853530909 �2�5��Gر ا��	Dا� M&<و F"و ?	+�9� ‐‐‐

�=��ت    وأ��/�c    آMW$    ،��X�/�T    /�7هv    ا�.*��ات    أو    /��x#�U7،    /=�    %�    ذ�Iم 85.39

" وا��=��ت     واc�/��C     ذات     اDC*�     %�ق ��U�,     n�/�E,"     ف     ا�=�=�ة��GCا

��� أو اDC*� $�� ا��=�اء ؛ �=��ت >�!�� ��Uا���

: ����Uق ا���% �*D2ا ا��=��ت ذات اH� ، x#�U7��/ MW$ c�/وأ�� n�/�E, ‐

853931 :  ��! c��! c+< ذات ،�*.*., cوأ��/�ــ n�/�E, ـ ـ

853931100 �	+�:�‐‐‐ �Wّودة 5!

853931900��ه	' ‐‐‐ 

G=�,�ت  	����X  و$�ا�[!�7رات  وأدوات  ��G�,  ��D  ,=�	��؛  أدوات  ��G�,  ?�Dم 85.41

�%   �*=����!�   ���Wء،   /=�   %�   ذ�I   ا�K^#�   ا���X�W   ا���X�7��U،   وإن   آ���   ,

D"�  و�Hات  أو  ,Y�Tة  /."�  ����ت؛  G=�,�ت  	���W��  �g��/  ��Xء؛  /���رات  /�[و

آ��X�/�T ,�آ���

‐ أدوات  ��G�, ?�D����W�� �!ء، /=� %� ذ�I ا�K^#� ا���X�W ا���X�7��U، وإن 854140

 �g��/ ��X��	 ت�,�=G ت؛��ة /."� ��Y�T, ات أوH�و �"D �% �*=�آ��� ,

���Wء

8)� �FG> 3 و��ات أو ��	hة 854140900� UV��2	�، وإن آD��9ا� �	ا�-�2 ��Abا� ) ��ه	' ‐‐ 

�ت)��� FG15


� )� م 87.01��� Hا��� %� ا���Hارة ا���<�ارات (�Hا ا�*�/�ت ا�

870120��UEق ��=�+�رات ا�ـ��N ارات�> ‐

‐‐ ����ة :

870120101 �� ��(D4�ف ا��"Oارات ، �� ا�‐‐‐ رؤوس �ّ�ارات أو رؤوس �!&�رات و �ّ

oVا�ا�

870120109��ه	' ‐‐‐

: ��(D4� ‐‐

��



870120901 �� ��(D4�ف ا��"Oارات ، �� ا�‐‐‐ رؤوس �ّ�ارات أو رؤوس �!&�رات و �ّ

oVا�ا�

870120909��ه	' ‐‐‐

‐ ��Zه� :870190

�ء ا�8�ارات ا�*^	�ة) ذات :A8ت :�QD��5 ) �	ّ5��ارات ��Aّ	� و�ّ�ارات 'ّ� ‐‐ 

870190500��(D4� ‐‐‐

�7 ���
� �م 87.14� �
أ<[اء و��ازم ا�=�آ��ت ا�Hا��� %� ا����د ,  ���

‐ ��Hرا<�ت ا���ر#� (/=� %\ ذ�I ا�Hرا<�ت ا�*�د#� /=��آ�ت 	�/7?) :871410

871410100���ا�F وأ�Wا2� ‐‐

871410200��� ا�4�:� وأ�Wا2		^+ i�: ‐‐

� و+�اM5 ا��را��ت871410300�‐‐ :A8ت وأ�Wا2

871410400��‐‐ آ�+L ا�*�ت و��ا�	� ا�)�دم وأ�Wا2

871410500���ت و أ�Wا2!1(� ‐‐

871410900��ه	' ‐‐

871420000�	<�(����Oت ا�5��:� ذات ا�)A8ت أو ا�)!�� ‐ 

‐ ��Zه� :

‐‐ أ�Nاق (<��ط) وأ!��خ ��^ت :871492

‐‐‐ أ�	�خ :A8ت871492900

871493000 Fا��5��ـD)1	7 و� Fا���اآW أو �.�ور :A8ت (:�ا ��اآW ا�)A8ت ذات ا�9� ‐ ‐

�رات ��4ـ�� ��)A8ت ا�&�	!�= ،(Wاآ�ا�

 ‐ ‐ %�ا,�، /=� %� ذ�I ,�اآ[ ا�*�^ت ذات ا��Uا,� /��ـp�.*7، و%�ا,� ا�=�اآ[، 871494

وأ<[اؤه� :

871494200Fا��� ‐‐‐

871494900��‐‐‐ أ�Wا2

�وج)871495000�) �:�!� ‐‐

‐‐ /Hا2ت "دوا!�ت" وأذرع $Hو#� و أ<[اؤه� :871496

‐‐‐ �5ا#ت "دوا��ت"871496100

871496300�‐‐‐ أذرع +�و�

871496900��‐‐‐ أ�Wا2

‐‐ ��Zه� :871499

871499100�5�!� ‐‐‐

871499300�(Dت أ�A��� ‐‐‐


ّ	�ت ����871499500� ‐‐‐

�ه�؛أ�Wاء :	' ‐‐‐

‐‐‐‐ وا>	�ت ا�&	�871499901

871499909��ه	' ‐‐‐‐

أدوات   وأ<T[ة   ��+c   أو   ا���ا��   أو   cN   اC!��ن   أو   ا�+c   ا���+�ى،   /=�   %��Tم 90.18

c+ة    ا�]T>ه�    ,     أ��Zاف) و���7�!)    ���*Diا    a�,���/    S�K.7ة    ا�]T>أ

��hة إ���7ر ا��]T>أ I�-وآ ��X�/�T"ا�

: ���6�� ��ة وآ�	�#ت و�&4< i	5�Vوأ �‐ �!� وأ5

901831: �Tو�H/ أو �/Y/ ،  �� ‐‐

‐‐‐ �� ��ا901831100�2

���



901831900��ه	' ‐‐‐

901839000
((�	V���� �� ذ�� ا�.!�i2 ا�15 ) ���6�� ��ة وآ�	�#ت و�&4< i	5�Vأ) ��ه	' ‐‐

�Hادات ��:�زات أو ا���ا�X أو ا�"�T/�ء ، /=� %��T أ<T[ة ,*�#�$��Tم 90.28

‐ �Hادات آ�T/�ء902830

�وب :�D� �2�5���ر آ	D� ‐‐

 ‐‐‐ أ��دي ا�&�ر902830110

 ‐‐‐ �D)�د اO=�ار902830190

902830900��ه	' ‐‐

���



ر�� ا���� 


��ا���
������ن ا������تر�� ا���

��� ا������� 

ا����ا��� %

أ���ك #���ة، �,��+��ء ا�(ا)' و%�ه� #" �!�م ا ���ك م 03.03

ا��ا�34 12 ا���� 03.04.

�س)، ����9 #65ّ8 ا��5" ���ع >� "#) ���ـ  �ـ�? >

�س (آ�>��وا��س) ��D�#E]، ����+��ء ا آ��د ��F�[ا�

: وا���J و%�د ا��Iآ�

030341(�����Kس أ���0ـ ـ ��? >��� ���Lء (>
�س ا���آ�رس)030342��اء (>�M N��Oذات ز ���0ـ ـ >
0ـ ـ ��? ����9 #658 ا��5" :030343
�س أو����س) :030344��F) ���9 ا������0ـ ـ أ���ك �
�س 030345��F) ر��ءRا� N��ORاء ذات ا�ـ ـ أ���ك ا����� ا�!�

�س) :���F0
030346 ����ـ ـ أ���ك ا����� ا�!�اء ذات ا�N��OR ا�Rر��ء ا���

�س #�آ��ـ1) :��F)
0

0ـ ـ %�هـ�030349

�Sــ" (��� 2
 ذ�? �S" ا��3" ا��8+)م 04.06

04069020ـ أ��Sن أ4

04.09040900
���T U�O20

�رة، وإن آ��R�# 9و�O ا���EV أو  م 07.13)X# ����� ����ل �X�

ّ�ةZ# أو ���3�#

0ـ \�]071320000

�س) :م 07.13�����2 ،��V�2) ����M�2 ء أو����ـ �

071331000 ��V�2 أو � ه��V��# ��V�2 ع�� "# ����M�2 ء أو����ـ ـ �

?�RZ3�0راد��>�، و
�س 071332000�����2) (
ة (أدزوآ�VM اء�\ ����M�2 ء أو����ـ ـ �

(D�رK�Vأ� ��V�2 0أو
071333:(D�ر�V���س 2������ �Oد�� (�2��M�2 ء أو����ـ ـ �

0--- ���هـ�071333900

0ـ �Oس071340000م 07.13

2
 ��� ا������� ا����ا��� ��O ا���ر�� J��8���� د 3 : ��)�� ا������ت ا�������O ^!3#

���



�ز ه��ي)، �Tز�S  م 08.01�) �`�Zز ا��Sو U�از�ز ا��Sو ��aز ا��S

bه� أو ��و�)X� ،�2�S أو

 

�ز ه��ي)�) �`�Zز ا��S ـ

080131��	
� - -0
0- - �
ـ	�ر080132

ه� أو ��و�b م 08.02)X� ،�2�S أو �Sز�T ،��Fر �(�� أ4

ـ �ـ�ز :

080211��	
� - -

080211900���� ---0

ـ	�ر080212� - -

080212900���� ---0

ه� أو ��و�b م 08.02)X� ،�2�S أو �Sز�T ،��Fر �(�� أ4

�ة :�2�ـ �

080221000��	
� - -0
0- - �
ـ	�ر080222000

ه� أو ��و�b م 08.02)X� ،�2�S أو �Sز�T ،��Fر �(�� أ4

ـ ��2^ :

080251000��	
� - -0
0- - �
ـ	�ر080252000

ه� أو ��و�b م 08.02)X� ،�2�S أو �Sز�T ،��Fر �(�� أ4

ـ %�هـ� :080290

0-- �ّ��ت ا������ ���ة080290500

�ز ا�����Eن، �Tزج أو #��N م 08.03# b�2 ��� ،ز�#

080390d�% -

��زج080390100 --0
080390900���� --0

�ا�2  م 08.04Sو (
Z� و>�" وأ����س وأو2�آ�دو (آ�+ى أ#�<

����"، �Tز�S أو #����V��#و ،�V��#و

���



ـ >ـ�" :080420

-- !ـ�ف :

080420901"#$��� ��ّ%� ---0
080420909���� ---0

�ا�2  م 08.04Sو (
Z� و>�" وأ����س وأو2�آ�دو (آ�+ى أ#�<

����"، �Tز�S أو #����V��#و ،�V��#و

 

20ـ أ����س080430000

�ا�2  م 08.04Sو (
Z� و>�" وأ����س وأو2�آ�دو (آ�+ى أ#�<

����"، �Tز�S أو #����V��#و ،�V��#و

 

080440000(
Z�20ـ أ2�آ�دو (آ�+ى أ#

�ا�2  م 08.04Sو (
Z� و>�" وأ����س وأو2�آ�دو (آ�+ى أ#�<

����"، �Tز�S أو #����V��#و ،�V��#و

�ز ا����م)080450000S) "����V�#و �V��# ،�2ا�20ـ %

>��ح و إ�Sّص " آ�+ى " و���T ،USز�S م 08.08

20ـ >��ح080810

2�اآb أ4ى، �Tز�S م 0810

20ـ �2آ�a ا��Zـ�ي081050000

�"، وإن آ�ن #!��j أو #�Rوb�# �O ا���2�Z"؛ �(�ر و%KEت م 09.01

#" �"؛ أ��ال �" #!���� k� "� 13O�� ���� آ��9

:'()� ��� *� -

0-- ��� ��/وع ��" ا�,�+��*090111000

0-- ��/وع ��" ا�,�+��*090112000

`�ي، وإن آ�ن #�Zّـaً� :م 09.02

0- :�ي أ�81 (��� �6)�) +4 ��3ات أ090220000.�1

0- :�ي أ<�د (�6)�) و:�ي �6)� !/>��، +4 ��3ات أ090240000.�1

10.01 �3�` m# �5�\ 6�340\��5 (��') و

���



0أرز10.06

ًا م 12.06�Z# وإن آ�ن ،D�)د ا���O رI�

- ���ه� :


	��؛ +B 4	�ة �(ّ/زة ���8ء أو ر��دّ@?120600910� --0
-- ���ه�120600990

ة م 12.07�Z# 9وإن آ�� ،��Fر و�Iور ز���� أ4

ـ �Iور ����120740

0-- %�هـ�120740900

ة أو #!���n؛ ���4ري (آ���2ر) وأ��ا�b  م 16.04L!# ك���أ

ة #" ��J ا ���كL!ا��

و#� :�# �% "Z��5، و�X# ك آ�#�3 أو���ـ أ

5�3
 (��ردا)160414T9 أ���20ـ ـ >��� و����9 #658 ا��5" و�

�رة ر)���� #m ا RaSة  م 85.29j� ًا أوj\ ل�����E� اء #��ةRSأ

ا��ا�34 2
 ا����د #" 85.25 إ�1 85.28

ـ ه�ا)��ت و�Oآ��ت ه�ا)�ــ�ت #" m��S ا ��اع؛ أRSاء #��ة 

�E�����ل #m هdI ا ��Mف :

 -- ���ه� :


��ل اFر<�ل ��3 اBD)�ر ا����3ّ�?852910951#>G ت�H0--- �3آ

اس  م 85.31S ا ،U+#) ��ؤ�ت أو ���j��� b����3� ��(��aة آRaSأ

 �q bة ا�����RaSأو ا����ن وأ ��Kت ا���\�وا�j��رات و�

2
 ا���� 85.12 أو  �a�# U4�� �# ا�O ،(^�ا���� أو ا�!

ا���� 85.30

853110�3F��# ةRaSوأ ^�0ـ أRaSة >���q bـ� ا���� أو ا�!
   

853180: ـ أRaSة ُأ4

أ!L/ة آ�L�� ?�<��F:�رة ا����K? أو ا�)�>�? آ�:�? ��)$�دن  م 853180950

85.30 M85.12 أو ا��� M4 ا���+ �L�� N1M@ �� اM30

 #Iآ�رة  م 85.43�% ،�a<اI� ��(�� N(�nذات و ��(��aة آRaSت وأKs

Uj�ا ا�Iه "# 4s ن�Z# 
وK دا2 �34

854370: ـ Ksت وأRaSة أ4

0آ�:� ��)$�دن م 854370909

���



����

�

  4ــ	 �ـــ�د ��ـ�


��
 ا�����ت ا�������  

 
���داء ��� ا���� �� ا�������
ا��!� 

���ن ا�����ت #�$%�ا�&�� ا�

ا����ل 010229م 

 01041030 رؤوس ا���ن
���ى وزن ا��ا��ة �����غ 185د��ك ود!�!�ت �   010511 

���ى وزن ا��ا��ة �����غ 185)' �   010513 
���ى �غ 185وزن ا��ا��ة ����إوز �   010514 

���ى وزن ا��ا��ة �����غ 185+*+* �   010515 
 01.06 ا�56*ات ا����4, ا��3ّ!�, �01/�, ا�.-���!-,

��6م ا8)�7ر ا�3.ّ*دة

020110000 
020120200 
020120300 
020120500 
020120900 

��6م ا���ن ا�3.ّ*دة 020410000 
020421000 

4ـ*اخ ا8:ـ3ـ�ك 03.01م 

!ـ3.*ي C >4ـA1B )�ـ� د@ـ3?< 03.06م 

د@ـ��-ـG ا�7ـ��F-ـ�ت 03.07م 

د@ـ��-ـG ا�7ـ��F-ـ�ت 03.08م 

 04.01 ا�K-16 ا��Jزج
�?�-L ا�K-16 ا���3د� A!�3ا� K-16�6ق ا�N� 040221 

O�*0�1� ��� K?P� Q-( 040711 
040719 

��/ك:R� �ّ�3ا� Q040721000 ا�ـ.ـ-ــ 
S-Tا��*ا U� >��Pا� Q-.ا� 04072100003

04079010004
وا��راW, ��ـ� �1�0ـ*�Q-(O ا��7روص 05.11م 

��< ا�]-*ان و��7ح وأ!�, ا�6-�ا�Xت 051110000 
051199859 

��13, 4< اXa.�ت 4< ا��53_` وا��.�_�ت وا8^�ل وا��[ور وا���Jم �U ا�X8اع N3ا�

�b/ت ا�0/�-,N3ا�

0602101001
0602101009
0602201000



����

�

���ن ا�����ت #�$%�ا�&�� ا�

��13, 4< اXa.�ت 4< N3اع ا��X8ا U� م��Jا��53_` وا��.�_�ت وا8^�ل وا��[ور وا�

�b/ت ا�0/�-,N3ا�

0602209003
0602209004
0602209005
0602209006
0602209007
0602209008
0602901000
0602902000
0602903000
0602905002
0602905004

 �W�J( 070110 �1.[ر
��ـ/ك:R� ا��3ّ�ة �Wـ�J070190900 ا�.ـــ 

��/ك:R� �ّ�3ا�.?` ا� م 0710310
*T�B�1� A!�� م�T 070320م 

ا��ــX�.1ـ, ا��1ـ0-, 071310م 

,X�.1ور ا��]( 071310م 

G36ور ا�]( 071320م 

)[ور ا��0ل 071350م 

 071410 !ـ[ور ا�X�3-ـ�ك
^J��)d3F (K1ـ,   100111 

K1?ا� d37100111 )[ور ا� 
^J��)d3F (K1ـ,   100119 

Uـ-� d3ـF 100191م 

U-1ا� d37100191 )[ور ا� 
Uـ-� d3ـF 100199م

 100199000 ا�d37 ا��01<
S100290 ا�ـ5-1ـ 

 100310 )[ور ا��5-*
*-�C 100310

ا�'��% ا����# 100390

 100410 )[ور ا�7?-.,
 100510 �.ـ�ب ا�[رة
 100590 �.ـ�ب ا�[رة

 10.06 ا8رز
�-Bـ�ل� 100860 ا��ـ*

�-�Bل�*�)[ور ا� 100860م 

م 120600 �.�ب @.�د ا�g35 �1.[ر



����

�

���ن ا�����ت #�$%�ا�&�� ا�

UـJ7120729 �.ـ�ب ا� 
ا�0?, �1.[ر�.�ب   120921 

��آ, �1.[رN0120923 ا� 
S-:*.1, )[ور ا�Nور ا�]( 120929م 

,�)[ور ا���7ر 120991م 

 121292 ا�Pـ*وب
��F `BC >4 ,1ا�K ا�0ّ?ـ,B� ت�� 6N� 121410ـ�ق وآ*

ا�ـ�رع ا��01ـ< 121490م 

 >Xدا�Nـ�ت ا��0ل ا��ا��Pم) ا��Bآ�و�,(ز  150810900 
ا�B3ّ*رة) ا��Bآ�و�,(ا��0ل ا��NداX< ز�ـ�ت   150890900 

 151110900 ز�ـ�ت ا��P-` ا��Pم
 151190991 ز�ـ�ت ا��P-` ا�B3ّ*رة
 151190999 ز�ـ�ت ا��P-` ا�B3ّ*رة

 151211910 ز�ـ�ت @.�د ا�g35 ا��Pم
م151219900 ز�ـ�ت @.�د ا�g35 ا�B3ّ*رة

 S�1Nـ�ت ا��ا��Pم) ا�j��Bا(ز  151411901 
 S�1Nـ�ت ا��ا�B3ّ*رة) ا�j��Bا(ز  151419900 

 S�1Nـ�ت ا��ا��Pم) ا�j��Bا(ز  151491901 
 S�1Nـ�ت ا��ا�B3ّ*رة) ا�j��Bا(ز  151499900 

 151521900 ز�ـ�ت ا�[رة ا��Pم
 151529900 ز�ـ�ت ا�[رة ا�B3ّ*رة

L3C 15219091013 ا��6` ا��Pم
 ,-kا]bا8ما��63*ات ا� U.1� `ـk13, آ.�ا��N3ا�  1901 

>kا]bا� U-190211 ا��� 
>kا]bا� U-190219 ا��� 
>kا]bا� U-190230 ا��� 

 190240 ا�lNBNB +-* ا��63*
�ـ�ج ا�[)�), ا��3-7,Xa ,�!�3ا� Uـ��1� 3m 210220-*ة و ��PXـ, ا�d37 و ��اد ا�

 U.1� `ـk13, آ.�ا��N3ا� ,-kا]bا8ما��63*ات ا�  2106 
�ـ, )�X8.�ب*�*Nا� ,�]b� 220290 ا��63*ات ا�b[اk-ـ, ا�1k�N, ا��3!�ـ, �?*ا �1

��6Nق ا�3:8ك 23.01م 

�ـ�ج ا�[)�), ا��3-7,Xa ,�!�3ا� Uـ��1� 230230 ا�3P-*ة و@��PX l1ـ, ا�d37 و@l1 ��اد ا�

�, ا�6-�ا�Xت) ا��Nاري(d3F ,��PX و�.�ب أm*ى ]b�ا��3!�, �

23023010015
23023090017
23024010011
23024090013

دا)ـ�ق ا�ـ[رة 230310م 

_0ـ` ا�n01 ا�BNـ*ي 230320م 



����

�

���ن ا�����ت #�$%�ا�&�� ا�

�01Pـ�ت _J7-ـ* ا�[رة 230330م 

�ـ�رةا�?�!�-4 230400م 

 >Xدا�Nـ�رة ا��0ل ا��-4),�ا��Bآ�و 230500م  (

UJ7ـ�رة �.�ب ا��-4 230610م 

��ن4-�ـ�رة Bا� 230620م 

g35ـ�رة @.�د ا��-4 230630م 

�ـ�رةا�j��Bا-4 230641م 

�ـ�رة !�ز ا����-4 230650م 

`-Pـ�رة ا���-4 230660م 

K0ـ` ا���_ 230800م 

أ+ـ[�, ��!�, ��q-�ء ا�k�3-, وأ@/ف �*آ., ��bـ[�, ا8:ـ�3ك 23.09م 

 230990 ا8@ـ/ف ا�3*آ., �61-�ان
_0ـ` ا�n01 ا�BN*ي ا��1P3ط )���3�س 230990م 

 U@ `7_ � ,.NX l1@ ,����U ا�*��د% �F40ا�K ا�g61 ا�63 230990م 

 t.P27.03 ا� 
��م ا��3ّ�ة �/:���3ل آ�:�3ةj-X�3ت ا���� 283321 آ.*

���3ل ا�0/�<:R� م ��ّ�ة�-:�_�( U� ات*�-X�_ـ���*�-X 28.34م
���3ل آ�:�3ة0:�4ـ�ت :R� �ّ�� ا�.�_�:-�م م28.35 

���3ل آ�:�3ة:R� �ّ�� ت ا�.�_�:-�م�X�(*آ >X�Tـ�ت وX�(*Bم28.36 ا�
4ـ*��ل 29.12م 

d-F/� 30.02 ا�8?�ل وا��X�B3ت اm8*ى ��1م وا�
 30.03 ا8دو�, ا��< �-g ��� �]-` �?��ع �16-ـّ�

,���30039000904 ا���63-` ا��ر
 30.04 ا8دو�, ا��< �-g ��� �]-` �?��ع �16-ـّ�

m-�ط ��37ّ, �*)' ا���7ات 30.06م 

ا�3:8ة   31ا�0?`

�ـ�ج ا�[)�), ا��3-7,Xa ,�!�3ا� Uـ��1� 3m 320420-*ة و ��PXـ, ا�d37 و ��اد ا�
�� �U@ v5B1 �*ض ا�BN*ي ا*?� ,13��N316-` ا�.�ل وا��م ا��� ,-1@�0�W*C8, ا�

�1�, وw�ت NX g-F., ا�BN* 4< ا��مBوا���3@�0ت ا�
382200 

 (fer chelate eddha)%  ���, @l1 @�?* ا��6��6ا�P3?.�ت ا�63 382490979 
(sh 80) >.J�3ل ا���:R� Ukا�� U� ت�.-.� 390410000م

���وز � � x3: ذات Ukا�� U� dk�0^0.15  ��z*@ ى����^S�34 S و�  392043100م

,-B-�C.�ك أX.ـ�)-, )/:ـ 39.23م 

39233010001 @.�ات �Pّ??, �3*اF.ـ, _��W< ا��J5�3ت
,-B-� 39.26   ا���3�3ت ا�./:

,-B-�C.�ك أX.ـ�)-, )/:ـ 39.26م 

واF-�ت ��L ا�36` 40.14م 

���وز /دm110 >-X-' وا�� أو F-�س /دX-< 110ا�P-ـ�ط ا���N-ـ, F-ـ�س �U-J-m أو F-�س  54.02 



����

�

���ن ا�����ت #�$%�ا�&�� ا�

دX-< ا��3!�, �?*ا �?�L وإ^/ح C.�ك ا�?-� ا�.6*ي 1680

70109099993 @.�ات �Pّ??, �3*اF.ـ, _��W< ا��J5�3ت
K1^ أو ��NX 73144900003| وC.�ك وأ��اح و:-�!�ت B.C-, أm*ى �U أ:/ك ��

« T » ̀ BC ذات x-���U� ,-0 ا�./: 848180999م

L3Nي ا��F�4 `.F U� �3ل��:R� ,�!�3ا� (FM) ,� 851769 أX{3, ا����ات ا��*دد
�7ـ.�ل ا�J*4< ا�0�3?1,:aة اj�!85287119993 أ

~�ت ��L ا�36` 90.18م 

��13, اN316-` ا�.�ل وا��م ا��� ,-1@�0��� �U@ v5B1 �*ض ا�BN*ي W*C8, ا�*?�

�1�, وw�ت NX g-F., ا�BN* 4< ا��مBوا���3@�0ت ا�
902780 

�* ا����3<��� 903289004 أ!�jة _�{-S و_���` ا��73د�* ا�k�(*�B-, ا�1� ,�!�3
�

�



����

�

5ــ	 �ـــ�د ��ـ�

����� ا�����ت 

� ا�داء ��� ا����� ا������� � ا�����"� !��� ��

 

 

ا��$# !��ن ا�����ت �ا�)�� ا��"'&�

وا����را���� ا����
�� �	 ا������ ا����
	 �������ت  12 01.06م 

ا������ت ا�,+ا*�  ا��
ّ(ة �&��%  ا�%$ف ا��"آ�  6

210210 
230990 
250810 
250840 

�"اب 12 25.30م 

 253090 ا������ت ا�,+ا*�  ا��
ّ(ة �&��%  ا�%$ف ا��"آ�  6
12 1�2 27.03م 

ا������ت ا�,+ا*�  ا��
ّ(ة �&��%  ا�%$ف ا��"آ�  6

280120 
280490 
281700 
282090 
282110 
2827 

283090 
283325 
283329 
283630 
291529 
292241 
292310 
293040 
2936 

294190 
300610300 9=ا>; �&: ا����
��  �	 ا��"ا9  أو �	 67 ا���5ن 6
ا���5ن ا��=>@ ��5$
��ل ا���	ا���A=ان ا��=>@ ��5$
��ل ا���	 و<
�=ن  6  330510 
 330610 ا���A=ان ا��=>@ ��5$
��ل ا���	 و<
�=ن ا���5ن ا��=>@ ��5$
��ل ا���	 6
 350790 ا������ت ا�,+ا*�  ا��
ّ(ة �&��%  ا�%$ف ا��"آ�  6
�9���ت ا��=���<�( ا�&���  �&��%  ���ك ا�&�( ا���"ي 12 39.08م 

12 
 F> ات"�
دNO��K أو أآM" وذات JK "�L=ق ا������" وا����
��   H67=���<�( ذات �

��&�( ا���"ي
39.16م 



����

�

ا��$# !��ن ا�����ت �ا�)�� ا��"'&�

12 (  	9$Jا����ع ا� 	�  ��
��> R��5$ا�� F> س��أآ)"UVا�  W�

(ة ��> 39.23م 

6 
ا�آ��س ا��
��  ��J] ا�(م و<����A@ وا���Vع ا�
�Z	 وا��	 Y ���=ي %�X <��=ل 

"MVا�� )\
392690 

12 
وآ+�X�% R آّ"ا�5ت  72و 48و 24و 12ا�O"ا�5ت ا��(ر5�  ا��"�L  ��^ أ%ـ(اد 

X��5=ت وا���`=Jوا��� "K=&وا��  ���ا��,�ل ا����
482020000

12 
 F>  %=�&>و ،N��=ع آ�=b F> )�% ذات  �H�M( ا���"ي ا��ا�& )*�&�H  c�2 ك���

<=اد <�;و>  �c"��Hص
56.08م 

12 
 )A�  c�2 اد <�;و>  ��9ل=> F>  %=�&>  �H�M( ا���"ي ا��ا�& )*�&>

�c"��Hص
56.08م 

12 
	9$Jا����ع ا� 	�  ��
��>  �%���cأو ا  ���آ"�  ���b اد=> F> س��ة  (أآ)ّ
>

"UVا�  W�
��(...
63.05م 

12  �Kا��"د f� 6�% g�&� ة)ّ
 72.10 ا��f*�J ا��
(b�  ا��=ّردة وا��
<��وم ��&(أ h+ا*	أH�b�F> 6 ا�&�6  12 73.04م 

<���;<�ت أH�b�6�c F> 6 <��وم ��&(أ ���k�;ات إ��bج ا����6 12 73.07م 

F> �5$5 ا�&�6 <��وم ��&(أ h+ا*	 12 73.15م 

12 
زRH�b أ2"ى <6ّc )K)9 F أو K)9( أو 6�c و���9ت و<RH�A وأو��د و<�"�Lت 

���9ت و<��<�" ��
(ات ا�&�( ا���"ي
73.18م 

6 ��
(ات ا�&�( ا���"ي 12�c أو )K)9 6ّ أوc )K)9 F> ا�6 أ2"ى=� 73.20م 

���9ت <F ا����س ��
(ات ا�&�( ا���"ي 12 74.15م 

أو%�  آ"�K�<=�=�  F> أ�����=م 12 76.12م 

12  K"6 ����"آ�ت ا����c أو )K)9 F>  ��ّ� 6�H�bأ 83.07م 

12  �OAا�  �����>  �Kا��"د f� 6�%  ��hأ��Jا�  �k5  83.09 
أ>;اء <�VUت أ2"ى ���=ا*� 12 84.13م 

أ>;اء أ>k;ة �O��f و��"K( ا�k=اء 12 84.15م 

أ>;اء أ2"ى Yoت �&J�  و����  ا��=ا*� وا�,�زات 12 84.21م 

12  )����H ات ا��+آ=رة)
h�Yq "ت ا��H�V; وا��"��7ت 84.38أ>;اء �k<p;ة وا�� 84.38م 

ا��=�(ات ا��H"kO*�  وا��=�(ات ا����وH�  ����"آ�ت ا���"K أ>;اء  12 85.11م 

12 	*�H"kت ذات <�ّ"ك آ�H"
 870390 ا�
12 	*�H"kت ذات <�ّ"ك آ�H"
 870490 ا�

6  K6 ا�دو��
��  k<=ا�� F901831900 ا���

�



����

�

  ����6 ��د 

	
��  ����	 ا�����ت ا��

����
� أو ا������ �� ا���
  ا��# ا"�	!� ��� ا�

��#$
  %ا�)'!��ن ا�����تا�%� ا��

�0
ـل أ�
	� �����ل010121

0أرا�� و���ت أ�
	� �����ل010221م 

��0ل010229م 

010310��
	� ا�! �ز"# $% �
0أ�
	� �����ل : '
ا��ت 'ّ


ا��ت %$ #"
	� ا�*(ن أ�
	� �����ل01041010'0

0  رؤوس ا�*(ن01041030


ا��ت %$ #"
	� ا�.��- أ�
	� �����ل01042010'0

ك ود�4�4ت 3 �012ى 010511�15غ 185وزن ا�ا'0ة د

010512�
ك ود�4�4ت رو%�15غ 3185 �012ى وزن ا�ا'0ة د

15غ 185>; 3 �012ى وزن ا�ا'0ة 010513

15غ 3185 �012ى وزن ا�ا'0ة % =� اوز010514

�012ى وزن ا�ا'0ة % =�010515 3 �>�>18515

01.06 �'�?	� �=4�ات ا� �#�1 ا�.@Aا��
4�
B0ا�

 010611%$ م 

 D010690إ�
�ي'
ا��ت '
� أ��ى@B2=�ك ا�G�� �G�G4=� أ% �
>15

0إ>I أ�
	� �����ل010613م 

�����0لرا�K أ�
	� أ010614م 

 $%020110000   

 D020120900ا�  
�دةّB.ر ا��L<Mم اA�  5

 $%020210000   

 D020230900ا�  
م ا�L<Mر ا�.�ّ.0ةA�  15

020410000  

و

020421000  

�دةB.م ا�*(ن ا�A�
5

 $%020430000   

 D020443900إ�
م ا�*(ن ا�.�ّ.0ةA�  15

م ا��40ج ا�.�ّ.0ة020712A�15

م �0ر ا��40ج ا�.�ّ.02071410000A�15

م ا�0�O ا��و%� ا�.�ّ.0ة 020727A�)QRا�Sescalope (
5 



����

�اخ اGM.�ك  03.01م #  
0

  

 $%030211100   

 D030229800ا�  

  030245100و 

�دة وا�.�ّ.0ةّB.ز�4 و ا��W ك�.G10  أ

 $%030251100   

 D030251900ا�  

 $%030254110   

 D030259300ا�  

 $%030299310   

 D030299600ا�  

 $%030311000   

 D030319000ا�  

 $%030331100   

 D030339850ا�  

030351000  

030355100  

 $%030363100   

 D030363900ا�  

 $%030365000   

 D030369800ا�  

 $%030381100  Dا�

030383000  

 $%030389310  Dا�

030399400  

 $%030389600  Dا�

030399700  

�ي #� ZS	Y >01 ا��0."�  03.06م B.4  0
1
�ت03.07م [Lا� \
0د��%
0د�."� ا�.�Aر030711م 

1
�ت03.08م[Lا� \
0د��%

�W Kزج04.01	'  0


K ا�.�0د040221	Aا� ]
 "2� Y4
K ا�.	Aق ا�A�%  
0 

040291

� أ��ى	A_ اد� %*�ف أو %ZG D	� ��2A% آ-ة أو� أ�اع: أ��Bن و]@0ة، %


� أ��ى أ��ى	A_ اد� %*�ف أو %ZG D	� ي2A_ 3
15

040299
 D	� ��2A% آ-ة أو�
� أ��ىأ��Bن و]@0ة، %	A_ اد� %*�ف أو %ZG :اع أ�


� أ��ى أ��ى	A_ اد� %*�ف أو %ZG D	� ي2A_.
15

040410
 D	ف و��*% �ZG D	� ��2A% آ-ا أو�اد %"I ا�	B$ %01ل أم 3، وإن آ�ن %%


	A_� ى�أ�
10

040490

�"! ا 	�� وإن آ�ن ��آ�ا أو �
���� �	� ��� ���ف أو ��اد �
	�� أ��ى، 

� �%�,� +	�* (��)�� ، وإن  آ�'&  �
���� �	� ��� �� �%�$�ت� �'��

  :���ف أو ��اد  �
	�� أ��ى ��3 �2آ�رة و/  دا�	� .- ���ن أ��

�ه�.1
>.  

27

040711
  و

040719

e��?2	� 01% K"!% f
<

15 



����


f ا�.2G3 01=�ك040721000B0ا�
04072100003

  و

04079010004

f ا�!��� %$ Bا�g
hا�0  ا��

040811
 f
  )%Q(�?�ر >

 --j?�%
10

040819
 f
  )%Q(�?�ر >

 --j?�% �
>
27

040891
  �
> f
  )%Q(�?�ر >

 -- j?�%
27

040899
   �
> f
  ) %Q(�?�ر >

 --j?�%�
>
27

�ي050100@Bا� �3 أو % -و�� ده Y، #*�ت ا�@1�k% ي ��م، وإن آ�ن�@<�1S0
050210��1� وو>� ا�! -S Y_�*#ي و�Bا� ��0أو ا�! -

050290

  ��� "� �1S $% l�
� و<��kا� �1Sي، و�ّBا� ��� أو ا�! -�1� و و>� ا�! -S

 $
  :، #*�_=�)ا�?�ش( ا�?�ا4

�ه�.2
>.  

0

050400
�دة  آ�%	� أو ]�W، �1pز�4 أو) �0ا اGM.�ك (%"�ر�$ و%���oت و01% '
ا��ت B%

Q	.% أو #� %�ء �A	.% أو %�??� أو %�0 � أو %�.0ة أو ،
0

05.05

6	ـ�د (��ر وأ�6اء أ�� �� (��ر، �8:��9 أو 3�9��8، ر�7 (��ر وا�6اؤ4 

� ا �%�A@ أو )�:92ً� وان آ�ن(� �Bأآ !CD �8�	� �$� E  �8 ��م أو(�G6 ،*3ز ،

�$ �(G ��8 أو اI� ر�7 أو ا�6اء ر�7 ا ���J'و K�+�L� �8 ؛AJ+ N"O9.  

0

05.06
�Rون ، ��م أو  �%�و�� ا Nه� أو ا P8م  أو �
��ة  �
���ا ��Aم وأروم 

�I�L9)�,�� ل��DT9 �(IO� ��3 �،أو �)� $� 9
��K�+�L� ، U و'���Jت )  �

  ه42 ا G%�$�ت

0

050790

�=r gs� ، ج�� l�?A	أودرق( ا�� I�ت )ذAا� O# ت�A
?� ،)�=
# �.<

�ون و]�ون )اMه0اب[ ، ���A< ت�
�0h $% l�
�أو <#�rا#- وأ%@�B1 و'

� %�ZS)< �1pLل 
�ا >�
�p وإ�.� <
*A_ ة�*A% م أو�� ،�
و%!��K و% �]

v
  :و�?��� هlw ا�. ��2ت����،%��'
�ه�
ـ <

10

051000
�B � 0س Lا� K
W ،K=Sم(أ��2Gآ�( Q�؛ ) ذ>�ب ه 0ي(، ز>�د و%�O ؛ ذرار

�اء وإن?� 12�% �.	� #� إ�0اد آ��y %�??� ؛ <0د و% ��2ت '
ا�
� أ�

��L أ��ى�p< �2[z% �r?A%دة أو %�.0ة أو�B% ز�4 أو�W،��0
�ات ا�"*A%. 
0

�ان 051110
h � %)ر�L<Mر ا0)ذآ


f ا��Lروص051191م< e��?2	� 01% �Wرا0وا�

051199

�%�$�ت +��ا'�� اV,! ��3 �2آ�رة و/ دا�	� .- ���ن أ�� ،+��ا'�ت ����  

W	G:� �G�  نP"J (و ) 1(ا� (   �
  :ا �:�ي  P8��Pك، ��3 ,� 
�ه�-
>:  

�ه� --
>.

0

06.01

P�"9ت وP"9ت ودر'ـ& و26ور در'�� و9"	�� و���Oن أر]�� 

  26ا���أور��و��ت،راRــNة، �%��ــ� أو �ـ�هـــ�ة ، '���ـ�ت و6ــ2ور ه%9Nـ�ء(

  �12.12ــNا ا $ــ2ورا Nا�	� .ــ- ا �%��D (  Nــ�ر�� (  

0

0602101001
اع�Mم %$ ا1pور وا�wل وا���Mت وا�_�B وا� I_�@.ت  ا��B�|#� ا �	ا�.�12.

�
.#� ا�.��k2ت ا�?�'
0

0602101009
0602201000
0602209003



��	�

0602209004
0602209005
0602209006
0602209007
0602209008
0602901000
0602902000
0602903000
0602905002
0602905004

06.04
gا���ه� %$ أ4-اء ا� �B_�ت، دون أزه�ر أو >
أ<"�ن وار]� وأوراق وأ# �ن و<

 �>B"% أو %�??� أو �BWر ، � �وأ�@�ب وK��AW وأ� � S	�B]�ت أو �	-

 �<�
*� أو %@B%ىأو���L أ��p< ة�*A% أو.  

0

070110�W�pBور ا�w<0

0ا��W�pB ا�.01ة ��2G=�ك070190900

0  ا�I"B ا�.2G�� 0ّ1=�ك   070310م 

�070320م h�Z2	� Y4م %h0

07131010���B	ور ا��w<0

90071310�
0ا��ــ	��Bـ� ا�1	ـ?

w<0ور ا�?ل071350م 

07.14

	*، R	�Oس رو�- �I9(� +	�ة، ) ��'��ق(26ور ا G%��8ط L راروت واVوا

� (�ز�6 أو ���دة أو �$NGة أو � �%�V���3ة ا %:�ء أوا �	_�G� و26ور ودر'�ت

  �)���6(�$�JJ، آ��	� أو �OــI)ـ� و 9:�! آ���ت ���	� ،  ـ* ا %`�ـ! ا N%8ي 

0

081400
 e
p< رأو ، �Wز�4 أو %�.0ة أو %�??� )>.� #
Y ا�@.�م(]@ر '.*
�ت و]@

r?A%�}?A0 ا�"L< �اد أ�% Y
�ت أو %*�ف إ�BZ% أو Q	.% �2 #� %�ء[z%

y[ا�.

0

09019090101�".A% �
> $< D	� ��2A.ا� $B27أ>0ال ا�
090300 Y2ـ%)Yــ
_�%(15

09.05�
10  #��
ــــ	

09.06�#�[ �#�Lة ا���S 15وأزهـ�ر

09.07 Iـ?��
�Lن وh.�ر(]Gش وB15)آ


K و>�Y2G�B و 'K ا�=�ل 09.08pز ا�4)�	[�[(
15 

09.09
� 
ن �����ن أو ����� وآ->�ة وآ.ن وآ�او�� ؛ '�Bت ) �4ذ>
�(>wور .Sو

����
15

09.10

I وز�?�ان وآ�آg وز�2� وأوراق <�ر Bوآ�ري ) ر�0(ز�� I<او>=�رات و_

�أ�
15

10.02 g
	S)در4(0
100310�
w<0ور ا�@1

100390 �
� ا�@1
� Y4ّ	wBرا�<.  17

100410�B
"Lور ا�w<  0
0ذرة10.05

ب ا�0رع100710B'رwB	�15



��
�

2
�Zل100860��0ا�2

11.06

0 B#� ا� �	ـ� ا�0ا��<�

� ا���ق ا�LBـل ا�LـA�%ـ0 و
.Gو vـ
د]
v  07.13 د]

ق �K ا� !
I ا�= 0ي A�%0 و
.Gو)4�G ( ورwق ا��A�%0 و
.Gو v
د]

 0 B#� ا� �	رة#� 07.14أوا�0ر��ت ا�0ا�
0 و%��'
v ا�. ��2ت ا�.wآ.Gو v
،د]

 I"?8(ا�(

15

11.07 ;S�� �
1S)y��% (�".A% 15، وإن آ�ن
110811�p ' $%ء�@�)[Q.(27
27ذرة�@�ء110812$%
27) %��
ق( �@�ء%$ % =
ط110814
27أ�اع �@�ء أ��ى110819

�10@�ء %$ ا��W�pB   110819م 
110900 �p Aا� $
_	4)Q.L10، وإن آ�ن �4#�) ا�
�ا12.01�Z% وإن آ�ن ، ��#0ل ا�"

120300 I
�ا( �K ��ر4<10 .)آ
�ًا120400�Z% ر آ�2ن ، وإن آ�نw<10
�ي(ا��	�w< gر 12.05Bا� y?	ا) ا���Z% ا ، وإن آ�ن-�Z10أو ا�

120710I
K�10 و�اة ا� !
120721$p[ ورw<0
� �=4ّ	wBر120729% �
> $p[ ورw<  0
w<10ور ��وع120730
120760gW�w<10ور ]
120770e
p< ورw<10
w<10ور ا�!@!�ش120791

120799
�
2��ةآ��yوإنأ��ىh.�رو>wورز�Z%:  

�ه�.�
>:�

�ه�-- 
>.  

  

10  

12.080
.Gو v

0 ا�!�دلد].Gو v
2
� ، �0ا د]�w<  15ور وh.�ر ز
  $%120910  Dا�

120930  

�� _yA ا�w<  0 Bور� _	O ا�. *
اع ا�.0ّ1ة �	wBار <�Mى %$ اوh.�ر و�

 �?��  120991ا�12
0

w<0ور ا�L �ر��120991م 
�ع أ��ى>wور �*�120991مLور ا�w< ء� o2G�<15

12.10
 IZ@< أو �[A�%أو�Sو��% yز�4 أو %�??� ، وإن آ���W ، ر� �h.�ر '@
@� ا�0

��ت %2Z	� �B> ،ر '@
@� ا�0� �ر�آ
27

w415ور 4 � � 121120
15)��ق ا��س(w4ور ا��س 121190م

121221���A< ه�أ�@�ب�

� و<R�.ا� K��Ap4=� ا�%$ ا��ي.@B2=�ك ا�G��10
121229�
> �
R�.ا� K��Apه� %$ ا��
�� و<�A< يا�أ�@�ب�@B2=�ك ا�G�� �=4.10
121291�Z0ر ا���S10

ب 121292���وب(�ّ�(0

121293�Zا�� K"[10
121294 ��ّ�Bور ا�= 0>�ء ا�w4)��رZ
S(10

� أ��ى121299_�B� و% ��2ت Kى و��  10

121300
�� أو ) ]@ر( ]� و_B$ و�"�#�ت Ap% ،�.@=% yب ، ��م وإن آ��B'

�W أو >@�2Z% IZتk*% .
15

ا�K ا�?"�121410[ IZS �# �	2Z% ت���ق وآA�%0



��1�

  121490م 

�0ر %	?فS?� و	�2 �?� )�� < ( g
G�) #"� (�	?� وw4ور �	?
� وآ�ء و>

I?ان (و�? G ( � G�
ـ� ( وآــ��K �	?� و_�%� وآــL
< (�	h�.% �
و% ��2ت �	?

 �	2Z% ت����?�  وإن آ��IZ@< y آ�� ا�0رع ا�1	?� ا�. *ي _yA ا�B 0 ا�12
>

121490901.

10

0ا�0رع ا�1	?�121490901

13.01
2
ـ� �غ، را_ ��ت، �.غ را_ �
�ورا_ �ـ�ت ز.� ،O	ا� �.�)Io% gG�Bآ�� (

�
1
BW.  
27

13.02

��"�رات و����ت _�B� ،�2تZ<_� 
2Z<و ، �
 
2Z<ادأ�4ر%اد  –أ�4ر ، %

Y�01% yوإن آ�� ،�
_�B� ��2ت % $% �L2@% ت�?oZ%و �
W�!%.  
15

14.01  

اد%�
_�B��	.12�%�?"<�
�
R#�ر��� �وا���ل�"Aا�)Io%صBا�

�زانا�= 0ي
أوأوا��ا#
�أوا�"?"�فأوا��.�را�= 0يأوا�K"Lأوا�!

ب]@�لB'js .ا�f
B.غأوا�B".نأوا�#-�)أو��Aءا�-

0

14.04م
�>�o2G �ء ا�A �ء��� %wآرة و3 دا�	� #� %�Zن 
> �
_�B� ��2ت %  yA_ ��ا�. *

 �?��  .140490007ا�B 0 ا�12
0

15.01
 ��م � -AS)��
=� ده$ ا�! -# �.< ( 0 B#� ا� �	ر دوا4$ �0ا ا�0ا�
W مASو

 .15.03أو 02.09
10

15.020 B#� ا� �	ا�0ا� O	_ أو ا�*(ن أو ا�.��- �0ا �LBا� IR�"# نم ودهAS 15.03  10

150300
gASده$ و $�2
�رG
2��$ ز�4�%
2�2
�ر�$ زGو��� وز�y ده$ ا�! -�ا�! -

 �L��W ة >(ي�*A% 3و �W� A2�%	�B و3 %!	
ز�y ده$ وgAS ا�دك ، <ـ

أ��ى

10

150410$% �=_���ت و4-�10آ0B اGM.�ك ز
1504200BZا� y�ت و4-���_=�، %$ أG.�ك، �0ا ز�0دهن وز
150430،���A< ت�
�0h $% ،�=_���ت و4-�10دهن وز
150500 Y % �L2@% �

$( ده$ ا�"ف و%اد ده ��Mا O10)>.� #� ذ�

150600
$Zرة و��Z% yوإن آ��، �=_�
R-4ى و�ت '
ا�
� أ��م ودهن وزAS  �
>

��%��01 آ
.�و
10

150710
��
�و.
� %0ّ1ل آ
> $Zرا، و��ّZ% وإن آ�ن ،Y_�
R-4و ��ل ا�"# y� : ز

Yk.� I�ـ ز�y ��م وإن آ�ن ]0 أز
0

150790
 ��
�و.
� %0ّ1ل آ
> $Zرا، و��ّZ% وإن آ�ن ،Y_�
R-4و ��ل ا�"# y�  :ز

�
  ه�ـ <
10

150810
دا�� و4-���_Y، وإن آ�نG ل# y�
�و�� ز.
� %01ل آ
> $Zرا و��Z% :  

ـ ز�y ��م
0

150890

 ��
�و.
� %01ل آ
> $Zرا و��Z% وإن آ�ن ،Y_���دا�� و4-G ل# y�  :ز

�
.ه�ـ <
10 

151110
��
�و.
� %01ل آ
> $Zرا ، و��Z% وإن آ�ن Y_���  :ز�y ا� !
I و4-

ـ ز�y ��م
0

151190
�را ، Z% وإن آ�ن Y_���
�و��ز�y ا� !
I و4-.
� %01ل آ
> $Zو� :   

   -�
  ه�<
10

151211
�=_����gW و4-Lد ا�@.� أو ا��B� ورw< ت� :ز

ت ��م�ـ ـ ز
0

151219
�=_����gW و4-Lد ا�@.� أو ا��B� ورw< ت� :ز

 -- �
ه�<
10

151221
Y_�
R-4و $pLرة ا�w< y�
� ا�"?�اء : زّApا�� Yا�ز�y ��م وإن �-�y أ�

ل(B
G)ا��
0

151229  �?��� ذ�O ا�. *ي _yA ا�B 0 ا�12
> Y_�
R-4و $pLرة ا�w< y�15122110ز



��2�

151311
4ز ا�= 0  y��ا (ز<
�_Y) آR-4و:  

ـ ز�y ��م
0

151319
4ز ا�= 0  y��ا (ز<
�_Y) آR-4و:  

-�
ه�<
10

151321
-  I��ازBا� I!� y�ى ا� !
I وز� y�(زG�<�< (Y_��� : و4-
ز�y ��م-

0

151329
 I��ازBا� I!� y�ى ا� !
I وز� y�(زG�<�< (Y_��� :و4-

-�
ز�y ��م <
10

151411
�=_�
R-4و f?! .ا� O
Gو���-ا ذات ��f.' �B ا|Zأو ا� g�	ت ا��� : ز

ت ��م�ز
0

151419
�=_�
R-4و f?! .ا� O
Gو���-ا ذات ��f.' �B ا|Zأو ا� g�	ت ا��� : ز

�
.ه�<
10

151491
ت�� %��01  أو ا��	�g ز
> $Zرة، و��Z% yوإن آ�� ،�=_�
R-4دل و��-ا ا�!Zا�

��
�و.
�ه�: آ
>  

ت ��م.1�ز

0

151499

g�	ت ا���� %��01  أو ز
> $Zرة، و��Z% yوإن آ�� ،�=_�
R-4دل و��-ا ا�!Zا�

��
�و.
�ه�: آ
>  

2.�
  ه�<
10

151511
Y_�
R-4�2ن وZر ا�w< y�:ز

ز�y ��م-- 
0

151519
Y_�
R-4�2ن وZر ا�w< y� : ز

 --�
ه�<
10

151521
Y_�
R-4رة وwا� y� : ز

ـ ـ-�y ��م
0

151529
Y_�
R-4رة وwا� y� : ز

�ه�ـ ـ 
>
10

151530 Y_�
R-4وع و�� y�10ز
151550 Y_���10ز�g�.G y و4-

151590

� �h>�2 أ��ى _�B� نت وده�4>� ( ز4 y�
=� ز# �.< ( ، Y_�
R-4و yوإن آ��

��
�و.
� %��01 آ
> $Zرة و��Z% :   

l�
  ـ <

10

15.16
�

� و4-���_=� ، %=0ر�4 آ	_�B� أو �
ت '
ا��م وزASن و��� ،%��01 أو ده-4 

2�ة GMا)�=_�2Gة ا�
k2.أو %�1دة) ا� �L��p< ��A.أو ا� �=_�2Gأ) l-	�Mوإن )ا ،

�
ـ> �= Zرة، و��Z% yآ�� Oذ� $% �oة أآ�*A%  

10

151800


� أو %zآ�0ة أو	k% ،�=_�
R-4و �
م '
ا�
� أو �Bـ�_ASن و% -وع  ز�ــت وده


�ت R-0ة ا��'�_� أو % ?�� أو %BZ% ة(%�ؤه� أو�.	B% (�# $
ا�?�اغ أو  >���2!

��L أ��ى �0ا ا�0ا�	� % =� #�'#� <�ز �p< ��
�و.
 15.16ا�I%�  0 B أو %��01 آ

�ات*A% أو ;
��!%  �
م وا�0هن أو<A@ـ$ ا�% Iآ�� �A���  ت�ا�-

ت�م وا�0هن وا�-A@ت ا��
R-4 $% أو �
_�B أو ا� �

ا�Aا� �	?� ا�0ا�	ا�.!2   

� %wآرة و3 ا�0ا�	�
> I"?ا ا�wه �# �#� %�Zن أ�

10

�ول152000
�
	4) $��
�
	4(�
 ��
�
��ت 4	10: ،��م %
�l و]	

152110
 �
_�B� ع.S) 0ا��
h�o0ات ا���
�
ع ا� IA وS.ــع) ا��	.Sات و�أ��ى  '@

ت Aض ا��

�2(و>G�%�
BG (���رة أو%	Z% yوإن آ�� ، : 
�
_�B� ع.S ـ

10

  152190م 

 �
_�B� ع.S)�
h�o0ات ا���
�
ع ا� IA وS.ــع) �0ا ا��	.Sات و�@' 

ت Aض ا��

�2(أ�ــ�ى و>G�%�
BG (رة أو�Z% yوإن آ�� ، ��	% :

 �
ه�ـ <

10



����

152190م 
 �
_�B� ع.S)�
h�o0ات ا���
�
ع (�0ا ا��	.Sو IA ع ا�.Sات و�أ�ــ�ى  '@

ت Aض ا��

�2(و>G�%�
BG ( رة�Z% yوإن آ�� ،:IA ع ا�.S
0

152200�
_�B أو ا� �

ا�Aع ا��� ��_�� �$ %����1 ا�.اد ا�0ه 
� أو ا�@.�L< ،ا���10د

170112
� ��م ZG$�2ي �	Z % D=�ت أو %اد _	A� 3�#�*%:  

�0رS�ZG ـ ـ)�� <(
0

170113
 �#�*% $�2ي �	Z % D=�ت أو %اد _	A�� ��م 3 ZG :  

 �s'�.��< ر� ]"K ا�.wآZG 2ـ ـ I"?ا ا�w=� �
ّ��د ا�? Bت ا��s'�% $%
0

170114
 �#�*% $�2ي �	Z % D=�ت أو %اد _	A�� ��م 3 ZG:  

 ��� K"[ �ZG ـ ـ
0

170191
�0رS �ZG أو K"[ �ZG)�� < (Y2��A<،��
�و.
      :ا�"	�B و�ZGروز ��L آ

2ي �	Z % D=�ت أوA� �ZG �#�*% $�اد _	%
10

170199909
�0ر S �ZG أو K"[ �ZG)�� <(Y2��A<،��
�و.
      : ا�"	�B و�ZGروز ��L آ

�#�*% $�2ي �	Zّ % D=�ت أو %اد _	A�� ذ�O ا�wي 
>. 
0

  17.02 م
�ي Zي وا���
_Z
G I
��D ا�. .� �"

� ا�.0ّ1ة �"Rاwkات ا��*A.اد وا�ا�.

 Q.Lق ا�
��0ّ دا>G��' $% نZ2@� $�wأو ا�)$
_	4(
0

170211
  و

170219
2ز وIR�G ا��آ2ز Z�10

17022090
 KL
[ �ZGKL
[ IR�Gو : KL
[ IR�Gو KL
[ �ZG KL
[ �ZG ء� o2G�<  ���Aا� D	�

�$ %*�#� ا���#�2ي �	Z % D=�ت أو %اد _	A.ا�
27

170230
  و

170240

آز	4 IR�Gز وآ	4
10

170250��
�و.
#27�آ2ز ��L آ

170260م 
�� �	Z % D=�ت2A% �
أو%اد  أ�اع أ��ى %$ ا�?�آ2ز و IR�G ا�?�آ2ز<

�#�*% $�	_
27

170290م 

�� �	Z % D=�ت أو أ�اع أ��ى %$ ا�?�آ2ز و IR�G ا�?�آ2ز2A% �
اد  <%

�
> �#�*% $�	_ O	_  D	� ��2A.50ا�  % D	� �<�A% ،زوز�� %$ ا�?�آ2

�$ : ا����A ا���#��2دآ�2	%

10

17.03I�� دGد>�(أ�ZG(�_�� $% 2!�صGأو إ ���Z_ �Z0  .ا��

ب آ�آ�و وآ��را_=�18010000102B': ��0م

ب آ�آ�و وآ��را_=�18010000908B': �".A%10

0آ�آ�و أ��ى ]@ر و�"�#�ت و<�3ت و�?���ت180200


 � آ�آ�و18.03���=.G27  .، وإن آ�ن % -و�� د

18.04Y2�27ز>0 آ�آ�و ، دY.G وز

19.01م
 ��wk2� ا�.0ّ1ة �
Rاwkات ا��*A.لا��?WMوا ]��ا�.��D وا�.�12.	� آ0BاIR ا�

�	B$ اMم
10

19.01م
�ي Zي وا���
_Z
G I
��D ا�. .� �"

� ا�.0ّ1ة �"Rاwkات ا��*A.اد وا�ا�.

�
G��' $% نZ2@� $�wأو ا� Q.Lق ا�
$(�0ّ دا>_	4(
0

�� ا���[ و اWM?�ل 190110م wk2� 0ة %0ّ1ة@Lأو ا� K
	Aا� �=G�Gات أ�*A%D��15ا�.

190190م 

K أو ا�L@0ة 	Aا� �=G�Gات أ�*A% ا�.0ّ1ة O	_ �
�� ا���[ و اWM?�ل <wk2�

D��� ا� �S; ت���� :ا�.
)%��y(ا�@1
10

19.02م
��D ا�.� �"

� ا�.0ّ1ة �"Rاwkات ا��*A.اد وا��ي أو ?%Zي وا���
_Z
�	
 

�
G��' $% نZ2@� $�wا� Q.Lق ا�
$(�0ّ دا>_	4(
0

190211�Rاwkا� $
0ا��1



����

  و

190219  

  و

190230
�190240م *A.ا� �
> D�Z�Z0ا�

19.03م
��D ا�.� �"

� ا�.0ّ1ة �"Rاwkات ا��*A.اد وا��ي أو ?ا�.Zي وا���
_Z
�	
 

�
G��' $% نZ2@� $�wا�  Q.Lق ا�
$(�0ّ دا>_	4(
0

19.03م 

آ� وأ>0ا�=�<�_ IZ@< ، ة %$ ا� @�ء�*A% ت أو�B
B' أو vR�[ب %0ورة أو رB' 

. أو >(�ZSل %.�h	� �!�3ت
10

  19.05م 
��D ا�.� �"

� ا�.0ّ1ة �"Rاwkات ا��*A.اد وا��ي أو ?ا�.Zي وا���
_Z
�	
 

�
G��' $% نZ2@� $�wا�  Q.Lق ا�
$(�0ّ دا>_	4(  
0

20.05م
��D ا�.� �"

� ا�.0ّ1ة �"Rاwkات ا��*A.اد وا��ي أو ?ا�.Zي وا���
_Z
�	
 

�
G��' $% نZ2@� $�wا� Q.Lق ا�
$(�0ّ دا>_	4(
0

20.07م
��D ا�.� �"

� ا�.0ّ1ة �"Rاwkات ا��*A.اد وا��ي أو ?ا�.Zي وا���
_Z
�	
 

�
G��' $% نZ2@� $�wا� Q.Lق ا�
$(�0ّ دا>_	4(
0

��1: ����ت وأرواح و%�آ-ات210111م �G ة�*A.ة ا�=Lو>�ن ا�w0ا�
��1 ا�wو>�ن: ����ت وأرواح و%�آ-ات210111009�G ة�*A.ة ا�=Lا��
>.10

210120
�ات أG�G=� هlw ا�!���ت *A%و Y2% ي أو�S آ-ات�����ت وأرواح و%

Y2.ا�@�ي أو ا� �=G�Gآ-ات أو أ�.واMرواح أوا�.
15

210130
ر��(هـ 0>�ء ZS ( $Bه� %$ أ>ـ0ال ا��
ا�.A."� و����_=� %A."� أو <

وأروا'=� و%�آ-ا_=�
15


� ا�.0ّ1ة �" ��� ا��Mف ا�.�آ�B  210210مRاwkت ا��LA	.0ا�
10004210210���1# �
' �R�.�:  ة�L2 % �R�.�) رع-	� �R�.� (�
'27


.�210220مL1ا� �<�<w4=� |��2ج ا��ة ا�.
0ا�!.

21.06م
 ��wk2� ا�.0ّ1ة �
Rاwkات ا��*A.لا��?WMوا ]��ا�.��D وا�.�12.	� آ0BاIR ا�

�	B$ اMم
10

21.06م
��D ا�.� �"

� ا�.0ّ1ة �"Rاwkات ا��*A.اد وا��ي أو ?ا�.Zي وا���
_Z
�	
 

�
G��' $% نZ2@� $�wا� Q.Lق ا�
$(�0ّ دا>_	4(
0

210610م
و

210690م

 �
Rاwkت ا��LA	.4=� �" ��� ا��ف %��Gzت وا�.ّردةا�.اد اMو�
� ا�.W $%

�
�0
� ��� اMدو�� وا�. ��2ت ا�"
0

210690981
�� %wآرة و3 دا�	� #� %�Zن أ�
> �
Rاw> ات�*A% :  ] "� آ-ة�����ت %

�
�AZا� �
> ��
$ا�.@�و>�ت ا��kز

$ ا�.1 
وا�.ردة %$ ]IB ا�" ��
0

 21.07  م
 �"

� ا�.0ّ1ة �"Rاwkات ا��*A.اد وا��ي أو ?�.��D ا�ا�.Zي وا���
_Z
�	
 

�
G��' $% نZ2@� $�wا� Q.Lق ا�
$(�0ّ دا>_	4(
0

ب220290م  B�M�< �������ا��wk2	� ا�"' �=4
� ا���R	� ا�.Rاwkات ا��*A.0ا�
� ا�.p1	�220710م
> �
	
2�ل ا|AZ0ا�

001220710
 Ip1% �
> I
o�ل إAل(آA% �
ل  1
�ر% )<AZا�g�Aا� ��=
?80 % �oأو أآ

�"��Q ا�0و�� : '�.�
15

001220720
 Ip1% I
o�ل إAل(آA% ( �	p1.ى، ا���Mا �
�AZرواح ا�Mا $% l�
و<

) ��A.ا� (�
�Aا�0و�� : >(ي در�4 آ Q��"�
15

ق اGM.�ك23.01م A�%0
م 230110AS 3ت�o'اف؛�Wم أو أ'@�ء وأA� $%،�2تZ%0 و
.Gو v

ا�
�د]'  15

23.02
ل LBب أو ا�BAأو %����1 ا� $AW أو �	<�> ���L< $% ه��
�� و<��!��� و�!��� 4

  . وإن آ���2Z% IZ@< yت
15


.�230230مL1ا� �<�<w4=� |��2ج ا��0!��� ا�Q.L ا�.



����

23023010015  

و

23023090017  

و

23024010011  

و

23024090013

ب أ��ى B'و Q.[ ���!�)0اريG (ا��ت
Aا� ��wk2� �=4ا�.
0 

230310�	h�.% ���L<ا� @�ء و ��� � ���L<0
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  8ملحـــــــــق عدد 
  قائمة المنتجات المنتفعة عند ا�نتاج با�عفاء من 

  المعلوم للمحافظة على البيئة
  

  بيان المنتجات  رقم التعريفة  رقم البند

  زيوت تشحيم ومواد تزييت أخرى  271019711من    27-10م

    271019999إلى      

  بأشكالھا ا�وليةبوليمرات الستيرين     390390909            39-03م

    39042100000          39 -04م 
   39042200000و        

بوليميرات كلورور الفنيل أو ا�وليفينات المھلجنة 
  ا,خر، بأشكالھا ا�ولية

      

  390512000              39-05م
  و        

            039052100  

ا,خر، بوليمرات أسيتات الفنيل أو أسترات الفنيل 
بأشكالھا ا�ولية؛ بوليميرات الفنيل ا�خرى، بأشكالھا 

  ا�ولية
      

  بوليمرات أكريليكية بأشكالھا ا�ولية    390690909              39-06م

      

  390750001               39-07م
  و       

            390750009  

بولي أسيتال وبولي أثيرات أخرى وراتنجات 

في أشكالھا ا�ولية، بولي كربونات،  إيبوكسيدية،

، وبوليستر أليليك وبولي )راتنجات ألكيدية( ألكيدات 

  أسترات أخر، بأشكالھا ا�ولية

    390910001            39-09م

  

راتنجات أمينية وراتنجات فينولية وبولي أوريتينات، 

  بأشكالھا ا�ولية 

والمواسير والخراطيم مرنة من غيرھا من ا�نابيب   39173990008  39-17م
  .لدائن

صفائح قابلة للتمطيط، غير مطبوعة، من بولي إيثيلين   39201024004  39 – 20م 
  .0,94مم وبكثافة أقل من  0,125ذات سمك D يتجاوز 

غيرھا من ألواح وصفائح وأغشية وصفائح رقيقة   39201026099  
وأشرطة وقدد غير مطبوعة باستثناء تلك المعدة للفIحة 
والمحافظة على رطوبة ا�رض من بولي إيثيلين ذات 

  .0,94مم وبكثافة أقل من  0,125سمك D يتجاوز 
غيرھا من ألواح وصفائح وأغشية وصفائح رقيقة   39201027003  

 D وأشرطة وقدد مطبوعة من بولي إيثيلين ذات سمك
  .0,94مم وبكثافة أقل من  0,125يتجاوز 

غيرھا من ألواح وصفائح وأغشية وصفائح رقيقة   39201028095  
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  بيان المنتجات  رقم التعريفة  رقم البند

وأشرطة وقدد من بولي إيثيلين ذات سمك D يتجاوز 
باستثناء  0,94وبكثافة تساوي أو تتجاوز  مم 0,125

  . تلك المعدة للفIحة والمحافظة على رطوبة ا�رض 
  39201040011  

39201040099  
غيرھا من ألواح وصفائح وأغشية وصفائح رقيقة 
وأشرطة وقدد من بوليمرات اPيثيلين ا�خرى ذات 

  .مم 0,125سمك D يتجاوز 
غيرھا من ألواح وصفائح وأغشية وصفائح رقيقة   39201089014  

وأشرطة وقدد من بوليمرات اPيثيلين ا�خرى ذات 
مم معدة للفIحة أو المحافظة على  0,125سمك يتجاوز 

  .رطوبة ا�رض
ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخر من بوليميرات   39203000006  

مع  ستيرين غير خلوية وغير مقواة أو منضدة أو متحدة
  مواد أخرى، دون حوامل

وصفائح ) أفIم(غيرھا من ألواح وصفائح وأغشية   39219090094  39-21م
رقيقة وأشرطة وقدد من لدائن أخرى معدة بطريقة 

  .أخرى غير خلوية باستثناء تلك المعدة للتغليف الغذائي
  39221000008من   22-39

  39229000095 إلى
أحواض  ،مغاسل، )دوش(مغاطس، أحواض، مرشات 

 ،مقاعد وأغطية مراحيضو ، مراحيض)بيديه(استبراء 
 مماثلةأصناف و )سيفونات(خزانات تدفق المياه 

  .DستعماDت صحية من لدائن
 39231000005  39-23م 

 
   39232100006من  
   39232990002إلى    

صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة من لدائن  
  أكياس وحقائب ومخاريط من لدائن

  قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة من لدائن

  39233010001      
39233090003  

  
  

   39235010003من      
  39235090094إلى    
 

39239090907  

سدادات وأغطية وكبسوDت وغيرھا من أصناف  
  .اPغIق من لدائن 

  
  أصناف أخرى للنقل أو لتعبئة البضائع من لدائن 

  
  39241000002  39-24م 

  
39249090017  
39249090095  

  أدوات مائدة ومطبخ من لدائن
  

أدوات وأواني منزلية أخرى وأدوات للنظافة والعناية 
  بالصحة من لدائن

  
  39269092313  39-26م 

39269097410  
  .أكياس لتجميع البول، مصنوعة من أوراق من لدائن

  .لتجميع البول، مصنوعة من لدائنأخرى أكياس 
غيرھا من خيوط الخياطة من شعيرات تركيبية أخرى   54011018008  54-01م

  .غير مھيأة للبيع بالتجزئة
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غيرھا من خيوط وحبال وأمراس من بولي إيثيلين أو   56074911102  56-07م

بولي بروبيلين مضفورة ذات قطر أقل أو يساوي       
  .مم 44

نسيج متحصل عليه غيرھا من أكياس تعبئة وتغليف من   63053399009  63-05م
من صفيحات أو أشكال مماثلة من بولي إيثيلين أو بولي 

  .غ 120بروبيلين يتعّدى وزن المتر المربع 
مسخنات أطباق من الحديد أو الصلب، مع الفرن، بما   73211110108  73-21م

في ذلك ا�فران المنفصلة تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود 
  .آخر

آخر، من الحديد أو الصلب، مع الفرن، بما أجھزة طبخ   73211110904  
في ذلك ا�فران المنفصلة تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود 

  .آخر
مسخنات أطباق، من الحديد أو الصلب، بدون فرن تعمل   73211190100  

  .بالغاز أو بالغاز ووقود آخر
أفران طبخ، من الحديد أو الصلب، بدون فرن تعمل   73211190917  

  .بالغاز ووقود آخربالغاز أو 
أجھزة طبخ آخر، من الحديد أو الصلب، بدون فرن   73211190995  

  .تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر
مسخنات أطباق، من الحديد أو الصلب، تعمل بوقود   73211200018  

  سائل
أفران طبخ، من الحديد أو الصلب، بدون فرن تعمل   73211200029  

  بوقود سائل
أجھزة طبخ آخر، من الحديد أو الصلب، تعمل بوقود   73211200096  

  .سائل
مسخنات أطباق، من الحديد أو الصلب، بما في ذلك   73211900013  

  مسخنات أطباق التي تعمل بالوقود الصلب
أفران طبخ آخر، من الحديد �و الصلب، بدون فرن، بما   73211900024  

  .في ذلك ا�جھزة التي تعمل بالوقود الصلب
أجھزة طبخ آخر، من الحديد أو الصلب، بنا في ذلك   73211900091  

  .ا�جھزة التي تعمل بالوقود الصلب
آDت غسل أخر، مما يستعمل في المنازل أو المحIت   84501200014  84-50م

العامة، غير تلك ا�وتوماتيكية، سعة كل منھا من الغسيل 
كغ، مدمجة بأجھزة تجفيف تعمل  2,5الجاف تقل عن 
  .بالطرد المركزي

آDت غسل أخر، مما يستعمل في المنازل أو المحIت   84501200025  
العامة، غير تلك ا�وتوماتيكية، سعة كل منھا من الغسيل 

كغ،  6كغ وD تتجاوز  2,5الجاف تساوي أو تزيد عن 
  .مدمجة بأجھزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي
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يستعمل في المنازل أو المحIت آDت غسل أخر، مما  84501200092  

العامة، غير تلك ا�وتوماتيكية، سعة كل منھا من الغسيل 
كغ ، مدمجة  10كغ وD تتجاوز  6الجاف وD تزيد عن 

 .بأجھزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي
آDت غسل أخر، مما يستعمل في المنازل أو المحIت  84501900020  

سعة كل منھا من الغسيل العامة، غير تلك ا�وتوماتيكية، 
 .كغ 6كغ وD تتجاوز  2,5الجاف تساوي أو تزيد عن 

آDت غسل أخر، مما يستعمل في المنازل أو المحIت  84501900097  
العامة، غير تلك ا�وتوماتيكية، سعة كل منھا من الغسيل 

 .كغ 10كغ وD تتجاوز  6الجاف تساوي أو تزيد عن 
حقن من لدائن، بإبر أو بدونھا ذات استعمال وحيد، ذات        90183110013  90-18م 

  .مل 50سعة أقل من 
حقن من لدائن، بإبر أو بدونھا ذات استعمال وحيد، ذات   90183110024  

  .مل 50سعة تساوي أو تفوق 
  أثاث من لدائن  94037000000  94-03م
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