
ةينانبللا ةيروهمجلا
باونلا سلجم

نوناق عورشم

2022 ماعلل ةماعلا ةنزاوملا
( ةنازوملا و لا ملا ةنجل هتلدع (امك

األلو لصفلا

ةماعلا ةنزاوملا داوم

ةماعلا ةنزاوملا ماقرأ ديدحت ىلو: األ ةداملا

نوناك لوأ يف أدبت يتلا ةيلا ملا ةنسلا نع ةماعلا ةنزاوملا ماقرأ ددحت
نيتداملا ماكح أل ًاقفو 2022 األلو نوناك 31 يف يهتنتو 2022 يناثلا

. نوناقلا اذه نم ةثلا وثلا ةيناثلا

( ةقلعم ) تادامتع :اال ةيناثلا ةداملا

: يتأي ام يف ةنيبملا تادامتع اال ةماعلا ةنزاوملا يف حتفت

( ةريل )2022 ماعلا
ةماعلا ةنزاوملا

األلو 34,6933,313,399,000ءزجلا

يناثلا 3.165,562,744,000ءزجلا

ةماعلا ةنزاوملا 37,858,876,143,000عومجم

. نوناقلا اذهب قحلملا (1) مقر لودجلل ًاقفو كلذو

( ةقلعم ) تادراولا : ةثلا ثلا ةداملا

يلا: تلا هجولا ىلع ةماعلا ةنزاوملا تادراو ردقت

( ةريل )2022 ماعلا
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ةماعلا ةنزاوملا

ةيداعلا تادراولا – األلو 24,312,142,000,000ءزجلا

اال تادراولا – يناثلا ءزجلا
ةيئانثتس

13,546,734,143,000

ةماعلا ةنزاوملا 37,858,876,143,000عومجم

. نوناقلا اذهب قحلملا (2) مقر لودجلل ًاقفو كلذو

ةيابجلا ةزاجإ : ةعبارلا ةداملا

فلتخم ةيابج ، ةذفانلا نيناوقلا ماكح وأل نوناقلا اذه ماكح أل ًاقفو زاجي
(2) مقر لودجلا يف ةنيبملا تادئاعلا التو صاحلا و موسرلا و بئارضلا

. نوناقلا اذهب قحلملا

ضارتق باال ةزاج :اإل ةسماخلا ةداملا

دودح نمضو ، نويدلا لصا تاقاقحتسا ليومت راطإ يف ةموكحلل زاجي -1
ماعلا ىلإ ةرّودملا تادامتع اال قافنإ يفو ةنزاوملا ذيفنت يف رّدقملا زجعلا

آلجلا ةينانبللا ةلمعلا ب ةنيزخ تادنس رادصإ ، ةيفاض اإل تادامتع 2022واال
ةيلا. ملا ريزو نع ردصت تارارقب كلذو ، ةليوطو ةطسوتمو ةريصق

ىلع: ًايلصف باونلا سلجم ةموكحلا علطُت -2

، ةنيزخلا و ةنزاوملا ذيفنت يف ققحملا زجعلا -

، ةيفاض واإل ةرودملا تادامتع اال قافنإ -

، اهديدست مت يتلا ةيجراخلا و ةيلخادلا نويدلا طاسقأ -

اهرادصإ زاجملا ةينانبللا ةلمعلا ب ةنيزخلا تادنس رادصإ ةجيتن -
ةزاجملا ةيبنج التاأل بمعلا امك ، ةداملا هذه نم األلو دنبلا بجومب

. ةصاخ نيناوقب

. ةنيزخلا تافلس -
ضورقلا تاباسح : ةسداسلا ةداملا

يف ذختت ميسارم بجومب ةصاخ ةنيزخ تاباسح ضورقلل حتفت -1
اهل ديقت صتخملا ريزولا و ةيلا ملا ريزو حارتقا ىلع ءانب ءارزولا سلجم
عفدت يتلا ميقلا اهيلع ديقتو ضورقلا هذه لصأ نم ةضوبقملا ميقلا

. ةقحتسملا تادنسلا و طاسق لأل ًاديدست
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، اهباسحل دقعت ،وأ ةلودلا اهدقعت يتلا ضورقلل ةماعلا ةنزاوملا يف حتفت -2
. عفدو دقع تادامتعا

ةيجراخلا ضورقلا و تابهلا قافنإ لوصأ ديدحت : ةعباسلا ةداملا

الاهت، يدعتو ةيمومعلا ةبساحملا نوناق نم 52 ةداملا ماكحأ قفو لبقت -1
نم لك ىلإ ةمدقملا ةيجراخلا ضورقلا و تابهلا ، روتسدلا نم 52 ةداملا وأ
ىلإو ، اهعاونأ ىلع ةلقتسملا حلا صملا و ةماعلا تاسسؤملا و ةماعلا تاراد اإل

تايدلبلا ىلإو ، اهتايمست الف تخا ىلع قيدانصلا و تائيهلا و سلا جملا
قفارم ةرادإ ىلوتت يتلا تائيهلا و تاسسؤملا رئاسو تايدلبلا تاداحتاو

كلذ ناك ءاوس ، ضورقلا نمو ةيدقنلا تابهلا نم قافن اإل عضخيو ، ةماع
األ بسح ةبساحملا ناويد ةباقرل ، يبنج األ ءزجلا نم وأ يلحملا ءزجلا نم

. لوص

نوناقلا عورشم نم 27 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ماكحأ قبطت 2-ال
خيراتب رداصلا 14969 مقر موسرملا بجومب ذيفنتلا عضوم عوضوملا

ثيح ةيدقنلا تابهلا ب ةقلعتملا ةيفاض اإل تادامتع اال ىلع 1963/12/30
صتخملا ريزولا نم رارقب رخآ ىلإ دنب نم تادامتع اال هذه لقن نكمي

اإل تبثت نأ دعبو ، تاقفنلا دقعل يزكرملا بقارملا ريشأت دعب ةيلا ملا ريزوو
. لقنلا اذه ءارجإب ةبهاولا ةهجلا ةبغر ةينعملا ةراد

ذيفنتلا عضوم عوضوملا نوناقلا عورشم نم 104 ةداملا ماكحأ قبطت -3
نوناق ) الهت يدعتو 1963/12/30 خيرات 14969 مقر موسرملا بجومب
تاقفنلا عفدل ةاطعملا ةئراطلا ةيلا ملا تافلسلا ىلع ( ةيمومعلا ةبساحملا
تافلسلل ةزوجحملا تادامتع اال ريودت نكميو ةيدقنلا تابهلا نم ةلومملا

ةيدأتل ةنيعم مةيلا ةنس خالل ةاطعملا تابهلا ب ةقلعتملا و ةئراطلا ةيلا ملا
نيحل تابهلا هذه نم ةلومملا تاقفنلا عفدل ةنسلا اهذيفنت ىدعتي تابجوم

ةقح. لاال ةيلا ملا تاونسلا تانزاوم ىلإ ، ةبهلا ب ةقلعتملا األمعلا ذيفنت ءاهتنا

تابهلا نم ةلومملا ةدوقعملا ريغ ةفاك تادامتع اال ةدصرأ ريودت متي -4
ةقح. لاال نينسلا تانزاوم ىلإ ضورقلا و ةيدقنلا

ةيئانثتس اال تادامتع اال حتف : ةنماثلا ةداملا
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تعد ،اذإ ةيروهمجلا سيئرل نكمي ، روتسدلا نم 85 ةداملا ماكح أل ًاذيفنت
رداص رارق ىلع ًءانب ًاموسرم ذختي ،نأ ةلجعتسم تاقفنل ةئراط فورظ
لقنب وأ ةيفاضإ وأ ةيئانثتسا تادامتعا حتفب ، ءارزولا سلجم نع

ثال تادامتع اال هذه زواجتت ال نأ ىلع ،2022 ماعلا ةنزاوم يف تادامتعا
ةقفاوم ىلع ريبادتلا هذه ضرعت نأ بجيو ، ةينانبل ةريل رايلم ةيامث

كلذ. دعب هيف مئتلي دقع لوأ يف يباينلا سلجملا

ذفانلا نوناقلا نم ةعساتلا ةداملا نم ا دنبلا ليدعت : ةعساتلا ةداملا

و ةماعلا ةنزاوملا نوناق )2020/3/5 خيراتب رداصلا 6 مقر ًامكح

واال ( تادامتع اال لقن ةزاجإ )(2020 ماعل ةقحلملا تانزاوملا

ديدج صنب اهنع ةضاعتس

رداصلا 6 مقر ًامكح ذفانلا نوناقلا نم ةعساتلا ةداملا نم ا دنبلا لدعُي
(2020 ماعل ةقحلملا تانزاوملا و ةماعلا ةنزاوملا نوناق )2020/3/5 خيراتب

: ديدج صنب هنع ضاعتسيو ( تادامتع اال لقن ةزاجإ )

دنب نمو رخآ ىلإ لصف نم ةماعلا ةنزاوملا يطايتحا يف لقنلا زاجي -1
حارتقا ىلع ًءانب ءارزولا سلجم نم رارقب يطايتح اذهاال نمض رخآ ىلإ

ةيلا. ملا ريزو

. ليدعت نود يقابلا و

ةيرامثتس اال ضورقلا دئاوف معدل تادامتعا ظحل : ةرشاعلا ةداملا

)اال ةماعلا ةيلا ملا ةيريدم – ةيلا ملا ةرازو ) ةماعلا ةنزاوملا يف ظحلت
، ةيعانص ، ةيعارز ) ةيرامثتس اال ضورقلا دئاوف معدل ةبولطملا تادامتع
هذه ىلع حابر األ شماوهو ( ةيئيبو ةيتامولعمو ةيجولونكتو ، ةيحايس

اإلسالةيم. فراصملا ب قلعتي اميف ضورقلا

حابر األ شماوهو ، ةموعدملا دئاوفلا نم ةدافتس اال طورشو لوصأ ددحت
صاخ ماظن بجومب اإلسالةيم فراصملا ب قلعتي اميف ضورقلا هذه ىلع
ةيلا ملا ريزو حارتقا ىلع ًءانب ءارزولا سلجم يف ذختي موسرمب ردصي
لوص لأل قافن اإل عضخيو ، نانبل فرصم مكاح يأر الع طتسا دعبو
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. ةيمومعلا ةبساحملا نوناق يف اهيلع صوصنملا

وأ ةصاخلا نانبل فرصم لا ومأ نم ةموعدملا ضورقلا ب قلعتي اميف امأ
تايولو باأل ًارارق ردصي نأ ءارزولا سلجمل دوعيف هيدل طايتح لااال ومأ

ةيلا ملا يريزو نم حارتقاب كلذو هطورشو معدلا نم ةدافتس لال ةيعاطقلا
. نانبل فرصم مكاح يأر الع طتسا دعب ةراجتلا و داصتق واال

ةيحصلا ةجلا عملا تادامتعا : ةرشع ةيداحلا ةداملا

ةحصلا ريزو حارتقا ىلع ًءانب ، ءارزولا سلجم يف ذختي موسرمب عزوت
باب يف ةيلا مجإ ةروصب ةدصرملا تادامتع ًاعم،اال ةيلا ملا ريزوو ةماعلا

تايفشتسملا و تاسسؤملا يف ةجلا عملل ةصصخملا ةماعلا ةحصلا ةرازو
. صاخلا عاطقلا يف ءابط عماأل دوقعلا و ةيموكحلا و ةصاخلا

ةلصحملا تاداري اإل نم ةصح عاطتقا : ةرشع ةيناثلا ةداملا

تايدلب اهيف سيل يتلا ىرقلل تايدلبلا حلا صل

، اهعيزوت لبق ، تايدلبلا حلا صل ةلصحملا تاداري نماإل ةيلا ملا ةرازو عطتقت
يف تافيظنتلا و واألغشلا ةران لإل صصخت ، ًارصح ةريل رايلم 15 غلبم

( تافيظنتو تازيهجتو ةنايصو ةقاط (دبالت تايدلب اهيف سيل يتلا ىرقلا
ىلع ًءانب موسرمب تاداري اإل عزوت . تايدلبلا و ةيلخادلا ةرازو ةطساوب
عيمج موسرملا لمشي نأ ىلع ، تايدلبلا و ةيلخادلا و ةيلا ملا يريزو حارتقا

. تايدلب اهيف سيل يتلا ىرقلا

األرساالرثك ةدعاسمل تادامتعا لقن ةزاجا : ةرشع ةثلا ثلا ةداملا

ةجاح
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يطايتحا باب يف ةظوحلملا تادامتع اال لقن نكمي رخآ، صن خالًافألي
و ةجاح لألرساألرثك ةيعامتجا تادعاسم عيزوتل ةصصخملا و ةنزاوملا
لوص األ قفو ردصي موسرمب ةينانبل ةريل رايلم 134.4 ةميقب ةردقملا

ة. يعامتج اال نوؤشلا ريزو حارتقا ىلع ًءانب

عاضو األ ةجلا عمل تادامتعا لقن ةزاجإ : ةرشع ةعبارلا ةداملا

انوروك سوريف لعفب ةدجتسملا

يطايتحا باب يف ةظوحلملا تادامتع اال لقن نكمي رخآ، صن خالًافألي
و انوروك سوريف لعفب ةدجتسملا عاضو األ ةجلا عمل ةصصخملا و ةنزاوملا
ًءانب لوص األ قفو ردصي موسرمب ةينانبل ةريل رايلم 200 ةميقب ةردقملا

. ةماعلا ةحصلا ريزو حارتقا ىلع

تادعاسم عيزوتل تادامتعا لقن ةزاجإ : ةرشع ةسماخلا ةداملا

توريب أفرم راجفنا ءارج ةينكسلا ةينب األ ميمرت

يطايتحا باب يف ةظوحلملا تادامتع اال لقن نكمي رخآ، صن خالًافألي
راجفنا ءارج ةينكسلا ةينب األ ميمرت تادعاسم عيزوتل ةصصخملا و ةنزاوملا

األ قفو ردصي موسرمب ةينانبل ةريل رايلم 100 ةميقب ةردقملا و توريب أفرم
. ءارزولا سلجم سيئر حارتقا ىلع ًءانب لوص



7

يناثلا لصفلا

جماربلا نيناوق الت يدعت

جماربلا نيناوق ليدعت : ةرشع ةسداسلا ةداملا

هاندأ ةنيبملا جماربلا نيناوق نم لك يف عفدلا تادامتعا جمانرب لدعي
يلي: امل ًاقفو

ءارزولا سلجم ةسائرل جمانرب نوناق -1

ءانغتسا ليبس يف ةماعلا تاراد لإل ةينبأ دييشتل جمانرب نوناق -
واإل ينابملا راجئتسا كأوالف ءابعأ نع ةيمسرلا اهتارادإو ةلودلا

اهل بتاكمو زكارمك اهلغشت يتلا تاءاشن

ةنزاوم )2018/4/18 خيرات 79 مقر نوناقلا نم ةرشع ةسداسلا ةداملا
ًامكح ذفانلا نوناقلا نم ةرشع ةعبارلا ةداملا اميس ال الاهت يدعتو (2018
جمانرب نوناق (2020 ةنزاوم )2020/3/5 خيراتب رداصلا 6 مقر
اهتارادإو ةلودلا ءانغتسا ليبس يف ةماعلا تاراد لإل ةينبأ دييشتل
اهلغشت يتلا تاءاشن واإل ينابملا راجئتسا كأوالف ءابعأ نع ةيمسرلا
لكشلا ىلع عفدلا تادامتعا ديصر عزوي ثيحب اهل. بتاكمو زكارمك

يلا: تلا

: حبصيل

202120222023202420252026

ةريل100200165275-- رايلم

دبالًنم:

2021202220232024

رايلم165275100200
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ةريل

.( ليدعت نود يقابلا (و

ةنيدمل ةيبرغلا ةيبونجلا ةيحاضلا ةقطنم بيترتل جمانرب نوناق 	-
( راسيلا ) توريب

ةنزاوم )2001/6/28 خيرات 326 مقر نوناقلا نم نورشعلا و ةعساتلا ةداملا
ةنيدمل ةيبرغلا ةيبونجلا ةيحاضلا ةقطنم بيترت ) الاهت يدعتو (2001
رداصلا 6 مقر ًامكح ذفانلا نوناقلا نم ةرشع ةعبارلا ةداملا اميس )،ال توريب
عفدلا تادامتعا ديصر عزوي ثيحب (2020 ةنزاوم )2020/3/5 خيراتب

يلا: تلا لكشلا ىلع

: حبصيل

2021202220232024

ةريل4550.5-- رايلم

دبالًنم:

20212022

ةريل4550.5 رايلم

.( ليدعت نود يقابلا (و

ةيلا ملا ةرازو يف جمانرب نوناق -2
ةيئاهنلا طئارخلا عضوو حسملا و ليكلا و ريرحتلا و ديدحتلا لا معأ -

ةينانبللا يضار األ عيمج يف

2002/2/8 خيرات 392 مقر نوناقلا نم نورشعلا و ةيناثلا ةداملا
ريرحتلا و ديدحتلا ألمعلا جمانرب نوناق الاهت, يدعتو (2002 ةنزاوم )
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ذفانلا نوناقلا نم ةرشع ةعبارلا ةداملا اميس )،ال ةحاسملا ةحلصم )
عزوي ثيحب (2020 ةنزاوم )2020/3/5 خيراتب رداصلا 6 مقر ًامكح

يلا: تلا لكشلا ىلع عفدلا تادامتعا ديصر

: حبصيل

202120222023

ةريل5-- رايلم

دبالًنم:

2021

ةريل5 رايلم

.( ليدعت نود يقابلا (و

ءاشنإ عورشم ذيفنتلو ةيلا ملا ةرازو ةينبأ ءاشن إل جمانرب نوناق -
توريب أفرم مرح يف كرامجلا ةراد إل دحوملا ىنبملا

ةنزاوم )2017/11/3 خيرات 66 مقر نوناقلا نم ةرشع ةسداسلا ةداملا
مقر ًامكح ذفانلا نوناقلا نم ةرشع ةعبارلا ةداملا اميس ال الاهت يدعتو (2017

تادامتعا ديصر عزوي ثيحب (2020 ةنزاوم )2020/3/5 خيراتب رداصلا 6
يلا: تلا لكشلا ىلع عفدلا

: ةيلا ملا ةرازول ةينبأ ءاشن إل رامع واال ءامن اإل سلجمل ةمهاسم -

: حبصيل

20212022202320242025

ةريل131.55.2-- رايلم

دبالًنم:

202120222023
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ةريل5.12.513 رايلم

.( ليدعت نود يقابلا (و

ةراد إل دحوملا ىنبملا ءاشن إل رامع واال ءامن اإل سلجمل ةمهاسم -
: توريب أفرم مرح يف كرامجلا

: حبصيل

20212022202320242025

ةريل697.140-- رايلم

نم: دبالً

202120222023

ةريل97.1406 رايلم

.( ليدعت نود يقابلا (و

الك متس اال تاضيوعتو نويد ديدستل جمانرب نوناق -

ةنزاوم )2017/11/3 خيرات 66 مقر نوناقلا نم ةرشع ةعباسلا ةداملا
الهتال يدعتو الك متس اال تاضيوعتو نويد ديدستل جمانرب نوناق (2017

رداصلا 6 مقر ًامكح ذفانلا نوناقلا نم ةرشع ةعبارلا ةداملا اميس
عفدلا تادامتعا ديصر عزوي ثيحب (2020 ةنزاوم )2020/3/5 خيراتب

يلا: تلا لكشلا ىلع

: حبصيل

( تاريللا تارايلمب ) عفدلا تادامتعا

202120222023202420252026

واإل ءامن اإل سلجم
رامع

--01501630

و ةقاطلا ةرازو
هايملا

--040376
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تاراد اإل 2001084--رئاس

ماعلا 2002006140--عومجملا

دبالًنم:

( تاريللا تارايلمب ) عفدلا تادامتعا

2021202220232024

واإل ءامن اإل سلجم
رامع

16300150

و ةقاطلا ةرازو
هايملا

376040

تاراد اإل 8420010رئاس

ماعلا 6140200200عومجملا

.( ليدعت نود يقابلا (و

: لقنلا و ةماعلا األغشلا ةرازو يف جمانرب نوناق -3

يندملا ميظنتلا و ناكس –اإل زرفلا و مضلا ألمعلا جمانرب نوناق -

(1997 ةنزاوم )1997/3/7 خيرات 622 مقر نوناقلا نم نورشعلا ةداملا
2000/2/14 خيرات 173 مقر نوناقلا نم ةسماخلا ةداملا ب ةلدعملا

ميظنتلا و ناكس –اإل زرفلا و مضلا ألمعلا جمانرب نوناق )(2000 ةنزاوم )
ًامكح ذفانلا نوناقلا نم ةرشع ةعبارلا ةداملا اميس الهت،ال يدعتو ( يندملا
ديصر عزوي ثيحب (2020 ةنزاوم )2020/3/5 خيراتب رداصلا 6 مقر

يلا: تلا لكشلا ىلع عفدلا تادامتعا

: حبصيل

202120222023202420252026

ةريل77887- رايلم
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دبالًنم:

2021202220232024

ةريل710515 رايلم

.( ليدعت نود يقابلا (و

ايجولونكتلا و ةيرحبلا مولعلا دهعم ءاشنإ عورشمل جمانرب نوناق -
يرحبلا و يربلا لقنلل ةماعلا ةيريدملل ىنبمو نورتبلا يف (MARSATI)

ةنزاوم )2017/11/3 خيرات 66 مقر نوناقلا نم نورشعلا و ةيناثلا ةداملا
ايجولونكتلا و ةيرحبلا مولعلا دهعم ءاشنإ عورشمل جمانرب نوناق ،(2017

ةرشع ةعبارلا ةداملا اميس ال يرحبلا و يربلا لقنلل ةماعلا ةيريدملل ىنبمو
(2020 ةنزاوم )2020/3/5 خيراتب رداصلا 6 مقر ًامكح ذفانلا نوناقلا نم

يلا: تلا لكشلا ىلع عفدلا تادامتعا ديصر عزوي ثيحب

: حبصيل

( تاريللا (آبالف

2021202220232024بيسنتلا

/2/227/485/129/9/3
2

ةصصختم ةينبأ ءاشنإ

--4.285.77
3

9.000.00
0

/1/229/485/129/9/3
2

سورد تاقفن
لإل ةبقارمو تاراشتساو

تاءاشن

--0500.000

4.285.77--عومجملا
3

9.500.00
0

نم: دبالً

( تاريللا (آبالف

20212022بيسنتلا
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/2/227/485/129/9/3
2

ةصصختم ةينبأ ءاشنإ

4.285.77
3

9.000.00
0

/1/229/485/129/9/3
2

سورد تاقفن
لإل ةبقارمو تاراشتساو

تاءاشن

0500.000

4.285.77عومجملا
3

9.500.00
0

.( ليدعت نود يقابلا (و

هينوج جيلخ يف يحايس أفرم ءاشن إل جمانرب نوناق -

2017/11/3 خيرات 66 مقر نوناقلا نم نورشعلا و ةيداحلا ةداملا
هينوج جيلخ يف يحايس أفرم ءاشن إل جمانرب نوناق ،(2017 ةنزاوم )
نوناقلا نم ةرشع ةعبارلا ةداملا اميس الهت،ال يدعتو ل.ل. رايلم 60 غلا بلا
ثيحب (2020 ةنزاوم )2020/3/5 خيراتب رداصلا 6 مقر ًامكح ذفانلا

يلا: تلا لكشلا ىلع عفدلا تادامتعا ديصر عزوي

( تاريللا (آبالف : حبصيل

2021202220232024بيسنتلا

ىرخأ تاءاشنإ

/227/4522/130/9/3
1/9

--2.347.28912,958,8
60

سورد تاقفن
ل ةبقارمو تاراشتساو

تاءاشن إل

/229/4522/130/9/3

--00
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2/1

( تاريللا (آبالف نم: دبالً

20212022بيسنتلا

ىرخأ تاءاشنإ

9/227/4522/130/9/3
1/

2.347.28
9

12,958,86
0

سورد تاقفن
ل ةبقارمو تاراشتساو

تاءاشن إل

1/229/4522/130/9/3
2/

00

.( ليدعت نود يقابلا (و

– كبلعب سأر - ةيقيفوتلا قيرط ليهأتو لا مكتس ال جمانرب نوناق -
عاقلا

ةنزاوم )2017/11/3 خيرات 66 مقر نوناقلا نم نورشعلا و ةثلا ثلا ةداملا
سأر – ةيقيفوتلا قيرط ليهأتو لا مكتس ال جمانرب نوناق ،(2017
ذفانلا نوناقلا نم ةرشع ةعبارلا ةداملا اميس الهت،ال يدعتو عاقلا - كبلعب
عزوي ثيحب (2020 ةنزاوم )2020/3/5 خيراتب رداصلا 6 مقر ًامكح

يلا: تلا لكشلا ىلع عفدلا تادامتعا ديصر

: حبصيل

( تاريللا (آبالف

202120222023202420252026

--1.691.85
4

10,000,0
00

10,000,0
00

5.000.00
0
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نم: دبالً

( تاريللا (آبالف

2021202220232024

10.000.0
00

5.000.00
0

1,691,85
4

10.000.0
00

.( ليدعت نود يقابلا (و

– سلبارط لا مشلا دارتسوتوأ نم ءزج لا مكتس ال جمانرب نوناق -
ةيلا مشلا دودحلا – يوادبلا مسق - ةيلا مشلا دودحلا

2017/11/3 خيرات 66 مقر نوناقلا نم نورشعلا و ةعبارلا ةداملا
لا مشلا دارتسوتوأ نم ءزج لا مكتس ال جمانرب نوناق ،(2017 ةنزاوم )
ال يدعتو ةيلا مشلا دودحلا – يوادبلا مسق ةيلا، مشلا دودحلا – سلبارط

رداصلا 6 مقر ًامكح ذفانلا نوناقلا نم ةرشع ةعبارلا ةداملا اميس هت،ال
عفدلا تادامتعا ديصر عزوي ثيحب (2020 ةنزاوم )2020/3/5 خيراتب

يلا: تلا لكشلا ىلع

: حبصيل

20212022202320242025

ةريل10105-- رايلم

دبالًنم:

202120222023

ةريل10510 رايلم

.( ليدعت نود يقابلا (و
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: ينطولا عافدلا ةرازو يف جمانرب نوناق .4

حلا صل ةحلم ةيتحت ىنبو تازيهجتو داتع قيقحتل جمانرب نوناق -
شيجلا

تاقفن دقع ةموكحلل ةزاج 2015/11/24(اإل خيرات 30 مقر نوناقلا
( شيجلا حلا صل ةحلم ةيتحت ىنبو تازيهجتو داتع قيقحت لجأ نم
6 مقر ًامكح ذفانلا نوناقلا نم ةرشع ةعبارلا ةداملا اميس الهت،ال يدعتو

ديصر عزوي ثيحب (2020 ةنزاوم )2020/3/5 خيراتب رداصلا
يلا: تلا لكشلا ىلع عفدلا تادامتعا

: حبصيل

( تاريللا (آبالف

2021202220232024بيسنتلا

ةصصختم ةينف تازيهجت

1/2/226/210/111/10/3
--

108.675.0
00

8.722.500

ةفلتخم ةينف تازيهجت

9/2/226/210/111/10/3
--

13.215.00
7

2.500.000

ةيتامولعملل تازيهجت

1/3/226/210/111/10/3
--322.000250.000

لقنلل تازيهجت

1/4/226/210/111/10/3
--

151.490.0
00

0

ةصصختم ةينبأ ءاشنإ

2/2/227/210/111/10/3
--

73.810.00
0

13.570.00
0

ةصصختم ةينبأ ةنايص

2/2/228/210/111/10/3
--5.774.0003.015.000

ةينفلا تازيهجتلا ةنايص

1/6/228/210/111/10/3
--6.360.000560.000

لقنلا لئاسو ةنايص
--

73.534.00
0

8.300.000
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( تاريللا (آبالف

1/8/228/210/111/10/3

تاراشتساو سورد تاقفن
ةفلتخم ةبقارمو

9/1/229/210/111/10/3

--6.360.0000

--عومجملا
439.540.0

07
36.917.50

0

نم: دبالً

( تاريللا (آبالف

20212022بيسنتلا

ةصصختم ةينف تازيهجت

1/2/226/210/111/10/3

108.675.0
00

8.722.500

ةفلتخم ةينف تازيهجت

9/2/226/210/111/10/3

13.215.00
7

2.500.000

ةيتامولعملل تازيهجت

1/3/226/210/111/10/3
322.000250.000

لقنلل تازيهجت

1/4/226/210/111/10/3

151.490.0
00

0

ةصصختم ةينبأ ءاشنإ

2/2/227/210/111/10/3

73.810.00
0

13.570.00
0

ةصصختم ةينبأ ةنايص

2/2/228/210/111/10/3
5.774.0003.015.000

ةينفلا تازيهجتلا ةنايص

1/6/228/210/111/10/3
6.360.000560.000

لقنلا لئاسو ةنايص

1/8/228/210/111/10/3

73.534.00
0

8.300.000
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تاراشتساو سورد تاقفن
ةفلتخم ةبقارمو

9/1/229/210/111/10/3

6.360.0000

عومجملا
439.540.0

07
36.917.50

0

.( ليدعت نود يقابلا (و

ةيدوقنعلا لبانقلا إلزةلا جمانرب نوناق -

2017/11/3 خيرات 66 مقر نوناقلا نم نورشعلا و ةسماخلا ةداملا
الهت،ال يدعتو ةيدوقنعلا لبانقلا إلزةلا جمانرب نوناق (2017 ةنزاوم )
2019/7/31 خيرات 144 مقر نوناقلا نم ةرشع ةعبارلا ةداملا اميس

لكشلا ىلع عفدلا تادامتعا ديصر عزوي ثيحب (2019 ةنزاوم )
يلا: تلا

: حبصيل

20212022202320242025

ةريل3888.5- رايلم

نم: دبالً

202120222023

ةريل7.520- رايلم

.( ليدعت نود يقابلا (و

يلا علا ميلعتلا و ةيبرتلا ةرازو يف جمانرب نوناق -5
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ةينانبللا ةعماجلا ةينب أل جمانرب نوناق -

1994/2/12 خيرات 286 مقر نوناقلا نم نورشعلا و ةيناثلا ةداملا -
)،ال ةينانبللا ةعماجلا ةينب أل جمانرب نوناق ) الاهت يدعتو (1994 ةنزاوم )

خيراتب رداصلا 6 مقر ًامكح ذفانلا نوناقلا نم ةرشع ةعبارلا ةداملا اميس
ىلع عفدلا تادامتعا ديصر عزوي ثيحب (2020 ةنزاوم )2020/3/5

يلا: تلا لكشلا

: حبصيل

202120222023

ةريل22-- رايلم

دبالًنم:

2021

ةريل22 رايلم

.( ليدعت نود يقابلا (و

ةيمسرلا سرادملا نيب ةيتامولعم االت صتا ماظن ءاشن إل جمانرب نوناق -
يلا علا ميلعتلا و ةيبرتلا ةرازول ةيزكرملا ةراد واإل

ةنزاوم )2017/11/3 خيرات 66 مقر نوناقلا نم نورشعلا و ةسداسلا ةداملا
سرادملا نيب ةيتامولعم االت صتا ماظن ءاشن إل جمانرب نوناق (2017
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الهت،ال يدعتو يلا علا ميلعتلا و ةيبرتلا ةرازول ةيزكرملا ةراد واإل ةيمسرلا
خيراتب رداصلا 6 مقر ًامكح ذفانلا نوناقلا نم ةرشع ةعبارلا ةداملا اميس

ىلع عفدلا تادامتعا ديصر عزوي ثيحب (2020 ةنزاوم )2020/3/5
يلا: تلا لكشلا

: حبصيل

20212022202320242025بيسنتلا

ةيتامولعملل تازيهجت

226/981/118/11/3
1/3/

--3.53.53.5

ةريل رايلم تازيهجت ةنايص
ةيتامولعملل

228/981/118/11/3
1/7/

--0.50.50.5

نم: دبالً

202بيسنتلا
1

20222023

ةيتامولعملل تازيهجت

226/981/118/11/3
1/3/

3.53.53.5

ةريل رايلم تازيهجت ةنايص
ةيتامولعملل

228/981/118/11/3
1/7/

0.50.50.5

.( ليدعت نود يقابلا (و

ميلعتلا و ةيبرتلا ةرازول ةيسردم ةينبأ زيهجتو ءاشن إل جمانرب نوناق -
يلا علا
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2017/11/3 خيرات 66 مقر نوناقلا نم نورشعلا و ةعباسلا ةداملا
ةرازول ةيسردم ةينبأ زيهجتو ءاشن إل جمانرب نوناق ،(2017 ةنزاوم )
ذفانلا نوناقلا نم ةرشع ةعبارلا ةداملا اميس يلا،ال علا ميلعتلا و ةيبرتلا
عزوي ثيحب (2020 ةنزاوم )2020/3/5 خيراتب رداصلا 6 مقر امكح

يلا: تلا لكشلا ىلع عفدلا تادامتعا ديصر

: حبصيل

( تاريللا (آبالف

202120222023بيوبتلا

/226/912/119/11/3
1/1

ةيبتكم تازيهجتو تاشورفمو 00470.538ثاثأ

/227/912/119/11/3
2/2

ةصصختم ةينبأ 002.350.000ءاشنإ

/228/912/119/11/3
2/2

ةصصختم ةينبأ 00940.000ةنايص

/229/912/119/11/3
2/1

ل ةبقارمو تاراشتساو سورد تاقفن
تاءاشن إل

00352.500

912 ةفيظولا 04.113.038عومجم

/226/922/119/11/3
1/1

ةيبتكم تازيهجتو تاشورفمو 000ثاثأ

/227/922/119/11/3
2/2

ةصصختم ةينبأ 001.431.250ءاشنإ

/228/922/119/11/3
2/2

ةصصختم ةينبأ 00658.000ةنايص

/229/922/119/11/3
2/1

ل ةبقارمو تاراشتساو سورد تاقفن
تاءاشن إل

00190.900

922 ةفيظولا 002.280.150عومجم

119 لصفلل ماعلا 006.393.188عومجملا

( تاريللا (آبالف نم: دبالً
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2021بيوبتلا

/226/912/119/11/3
1/1

ةيبتكم تازيهجتو تاشورفمو 470.538ثاثأ

/227/912/119/11/3
2/2

ةصصختم ةينبأ 2.350.000ءاشنإ

/228/912/119/11/3
2/2

ةصصختم ةينبأ 940.000ةنايص

/229/912/119/11/3
2/1

ل ةبقارمو تاراشتساو سورد تاقفن
تاءاشن إل

352.500

912 ةفيظولا 4.113.038عومجم

/226/922/119/11/3
1/1

ةيبتكم تازيهجتو تاشورفمو 0ثاثأ

/227/922/119/11/3
2/2

ةصصختم ةينبأ 1.431.250ءاشنإ

/228/922/119/11/3
2/2

ةصصختم ةينبأ 658.000ةنايص

/229/922/119/11/3
2/1

ل ةبقارمو تاراشتساو سورد تاقفن
تاءاشن إل

190.900

922 ةفيظولا 2.280.150عومجم

119 لصفلا 6.393.188عومجم

.( ليدعت نود يقابلا (و

: هايملا و ةقاطلا ةرازو يف جمانرب نوناق -6

قطانملا فلتخم يف ةيئابرهكلا و ةيئاملا لألغشلا جمانرب نوناق -

2001/6/28 خيرات 326 مقر نوناقلا نم نورشعلا و ةيناثلا ةداملا
نوناقلا نم ةرشع ةعبارلا ةداملا اميس الاهت،ال يدعتو (2001 ةنزاوم )

عزوت (2020 ةنزاوم )2020/3/5 خيراتب رداصلا 6 مقر ًامكح ذفانلا
و ةيئاملا لألغشلا جمانرب نوناقل عفدلا جمانرب ديصر تادامتعا
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يلا: تلا لكشلا ىلع قطانملا فلتخم يف ةيئابرهكلا

: حبصيل

( تاريللا (آبالف

األغشلاةفيظولا 2021202220232024فيرعت

631

و رامثتس ،اال ءانبلا ةراد، اإل
طيطختلا

1/4/227/631/105/18/3

ةفشلا هايم تاءاشنإ

دراوم نيمأت
ةيفاضإ ةيئام

--
24.318.88

5
27.222.52

5

631

و رامثتس ،اال ءانبلا ةراد، اإل
طيطختلا

1/4/227/631/105/18/3

ةفشلا هايم تاءاشنإ

هايم عيراشم
برشلا

--0
11.000.00

0

631

و رامثتس ،اال ءانبلا ةراد، اإل
طيطختلا

2/4/227/631/109/18/3

يرلا هايم تاءاشنإ

هايم عيراشم
فرصلا و يرلا
يحصلا

--00

631

و رامثتس ،اال ءانبلا ةراد، اإل
طيطختلا

2/4/227/631/109/18/3

يرلا هايم تاءاشنإ

ميوقت عيراشم
يراجم ةنايصو
األرهن

--974.497534.711

4351

ءابرهكلل ةيديلقتلا رداصملا

1/9/226/4351/108/18/3

ىرخأ تازيهجت

يئابرهك زيهجت
--1.749.616316.238
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( تاريللا (آبالف

عومجملا
-

-
27.042.99

8
39.073.47

4

نم: دبالً

( تاريللا (آبالف

األغشلاةفيظولا 20212022فيرعت

631

و رامثتس ،اال ءانبلا ةراد، اإل
طيطختلا

1/4/227/631/105/18/3

ةفشلا هايم تاءاشنإ

دراوم نيمأت
ةيفاضإ ةيئام

24.318.8
85

27.222.52
5

631

و رامثتس ،اال ءانبلا ةراد، اإل
طيطختلا

1/4/227/631/105/18/3

ةفشلا هايم تاءاشنإ

هايم عيراشم
برشلا

0
11.000.00

0

631

و رامثتس ،اال ءانبلا ةراد، اإل
طيطختلا

2/4/227/631/109/18/3

يرلا هايم تاءاشنإ

هايم عيراشم
فرصلا و يرلا

يحصلا
0

0

631

و رامثتس ،اال ءانبلا ةراد، اإل
طيطختلا

2/4/227/631/109/18/3

يرلا هايم تاءاشنإ

ميوقت عيراشم
يراجم ةنايصو

974.497534.711األرهن

4351

ءابرهكلل ةيديلقتلا رداصملا

1/9/226/4351/108/18/3

ىرخأ تازيهجت

يئابرهك زيهجت

1.749.61
6

316.238

عومجملا
27.042.9

98
39.073.47

4
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.( ليدعت نود يقابلا (و

خيرات 63 مقر نوناقلا بجومب تارازولا ضعبل ةصصخم تادامتعا عيزوت -
:2016/10/27

ةنزاوم )2018/4/18 خيرات 79 مقر نوناقلا نم ةرشع ةسماخلا ةداملا
اهل ةدئاعلا الك متس لااال معأو عيراشملا ضعب ذيفنتل جمانرب نوناق (2018
خيرات 63 مقر نوناقلا ) بصملا ىلإ عبنلا نم يناطيللا رهن ضوح ةقطنم يف
ذفانلا نوناقلا نم ةرشع ةعبارلا ةداملا اميس ال الهت يدعتو (2016/10/27
ديصر عزوي ثيحب (2020 ةنزاوم )2020/3/5 خيراتب رداصلا 6 مقر ًامكح

يلي: امل ًاقفو تارازولا ىلع عفدلا تادامتعا

: حبصيل

: هايملا و ةقاطلا ةرازو باب يف .1

( تاريللا تارايلمب )

هايملا و ةقاطلا ةرازو
دراوملل ةماعلا ةيريدملا

ةيئابرهكلا و ةيئاملا
عفدلا تادامتعا جمانرب

202بيسنتلا
1

202
2

202
3

202
4

20252026

3-18-113-631-224-4-1

هايملا تاءاشن إل تاك ال متسا
ةلذتبملا

--015150

3-18-113-631-227-4-4

ةلذتبملا هايملا تاءاشنإ
--155123123184

3-18-113-631-229-1-9

تاراشتساو سورد تاقفن
ةفلتخم ةبقارمو

--13121216

ماعلا 168150150200--عومجملا
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( تاريللا تارايلمب )

هايملا و ةقاطلا ةرازو

رامثتس لال ةماعلا ةيريدملا
عفدلا تادامتعا جمانرب

202بيسنتلا
1

202
2

202
3

202
4

20252026

3-18-114-631-227-9-1

ةمهاسم – ىرخأ تاءاشنإ
رهنل ةينطولا ةحلصملل

يناطيللا

--0,60.40,40,4

: ةئيبلا ةرازو باب يف .2

( تاريللا تارايلمب )

ةئيبلا عفدلاةرازو تادامتعا جمانرب

202بيسنتلا
1

202
2

2023202420252026

1-9-227-562-103-21-3

ىرخأ تاءاشنإ
--31.51,53

9-1-229-562-103-21-3

تاراشتساو سورد تاقفن
ةفلتخم ةبقارمو

--21.51,52

ماعلا 5335--عومجملا
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عم نواعتلا عأالهب ةروكذملا األمعلا قيبطت ةئيبلا ةرازو ىلوتت نأ ىلع
اذهل ةصصخملا ةمهاسملا عفرت ثيحب يئامن اإل ةدحتملا األمم جمانرب

عأاله. ةروكذملا تادامتع اال لداعي امب جمانربلا

: ةعانصلا ةرازو باب يف .3

( تاريللا تارايلمب )

ةعانصلا عفدلاةرازو تادامتعا جمانرب

202120222023202420252026بيسنتلا

9-1-229-484-100-25-3

تاراشتساو سورد تاقفن
ةفلتخم ةبقارمو

--0,30,30,30,3

: ةعارزلا ةرازو باب يف .4

( تاريللا تارايلمب )

ةعارزلا عفدلاةرازو تادامتعا جمانرب

202120222023202420252026بيسنتلا

9-1-229-421-100-14-3--0,30,30,30,3
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سورد تاقفن
ةبقارمو تاراشتساو

ةفلتخم

نم: دبالً

: هايملا و ةقاطلا ةرازو باب يف .1

( تاريللا تارايلمب )

ةيريدملا هايملا و ةقاطلا ةرازو
و ةيئاملا دراوملل ةماعلا

ةيئابرهكلا
عفدلا تادامتعا جمانرب

2021202220232024بيسنتلا

3-18-113-631-224-4-1

هايملا تاءاشن إل تاك ال متسا
ةلذتبملا

150015

3-18-113-631-227-4-4

ةلذتبملا هايملا تاءاشنإ
123184155123

3-18-113-631-229-1-9

تاراشتساو سورد تاقفن
ةفلتخم ةبقارمو

12161312

ماعلا 150200168150عومجملا

( تاريللا تارايلمب )
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هايملا و ةقاطلا ةرازو

رامثتس لال ةماعلا ةيريدملا
عفدلا تادامتعا جمانرب

2021202220232024بيسنتلا

3-18-114-631-227-9-1

ةمهاسم – ىرخأ تاءاشنإ
رهنل ةينطولا ةحلصملل

يناطيللا

0,40,40,60.4

: ةئيبلا ةرازو باب يف .2

( تاريللا تارايلمب )

ةئيبلا عفدلاةرازو تادامتعا جمانرب

2021202220232024بيسنتلا

1-9-227-562-103-21-3
ىرخأ تاءاشنإ

1,5331,5

9-1-229-562-103-21-3

تاراشتساو سورد تاقفن
ةفلتخم ةبقارمو

1,5221,5

ماعلا 3553عومجملا

عم نواعتلا عأالهب ةروكذملا األمعلا قيبطت ةئيبلا ةرازو ىلوتت نأ ىلع
اذهل ةصصخملا ةمهاسملا عفرت ثيحب يئامن اإل ةدحتملا األمم جمانرب

عأاله. ةروكذملا تادامتع اال لداعي امب جمانربلا

: ةعانصلا ةرازو باب يف .3

( تاريللا تارايلمب )

ةعانصلا عفدلاةرازو تادامتعا جمانرب

2021202220232024بيسنتلا
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9-1-229-484-100-25-3

تاراشتساو سورد تاقفن
ةفلتخم ةبقارمو

0,30,30,30,3

: ةعارزلا ةرازو باب يف .4

( تاريللا تارايلمب )

ةعارزلا عفدلاةرازو تادامتعا جمانرب

202بيسنتلا
1

202
2

20232024

9-1-229-421-100-14-3

تاراشتساو سورد تاقفن
ةفلتخم ةبقارمو

0,30,30,30,3

االصتاالت: ةرازو يف جمانرب نوناق -

تامدخلا و اهتاممتمو ةتباثلا ةكبشلا ةعسوتو ريوطتل جمانرب نوناق -
ةقفارملا

2017/11/3 خيرات 66 مقر نوناقلا نم نورشعلا و ةعساتلا ةداملا
نوناقلا نم ةرشع ةعبارلا ةداملا اميس ال الهت يدعتو (2017 ةنزاوم )

عزوي ثيحب ،(2020 ةنزاوم )2020/3/5 خيرات 6 مقر ًامكح ذفانلا
ةكبشلا ةعسوتو ريوطتل جمانرب نوناقل عفدلا جمانرب تادامتعا ديصر

يلي: امل ًاقفو ، ةقفارملا تامدخلا و اهتاممتمو ةتباثلا

: حبصيل

2021202220232024

رايلم12525--
ةريل

دبالًنم:

20212022
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رايلم12525
ةريل

.( ليدعت نود يقابلا (و

: بيسنتلا لدعي امك

: حبصي ثيحب

وريجوأ ةئيهل ةمهاسم )" ىرخأ تاءاشنإ "1/9/227/461/100/15/3
االت صتا نم ةقفارملا تامدخلا و اهتاممتمو ةتباثلا ةكبشلا ةعسوتو ريوطتل

،( اهاوسو ةيتامولعم جماربو تنرتنأو

نم: دبالً

وريجوأ ةئيهل ةمهاسم )" ىرخأ تاءاشنإ "1/9/227/461/100/115/3
االت صتا نم ةقفارملا تامدخلا و اهتاممتمو ةتباثلا ةكبشلا ةعسوتو ريوطتل

،( اهاوسو ةيتامولعم جماربو تنرتنأو

. ليدعت نود يقابلا و
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ثلا ثلا لصفلا

ةيبيرضلا الت يدعتلا

ىلع ةبجوتملا موسرلا و بئارضلا طيسقت : ةرشع ةعباس لا ةداملا

و ققحتلا تامارغ نم اهئافعإ عم ماعلا نوناقلا صاخشأ

ةبجوتملا ليصحتلا

تايدلبلل نكمي ، طقف ةدحاو ةرملو ةيئانثتسا ةروصبو رخأ، صن خالًافألي
ةبجوتملا ماعلا نوناقلا صاخشأ رئاسو ةماعلا تاسسؤملا و تايدلبلا تاداحتاو

و بئارضلا ةفاكب ةقلعتملا تافلا خملا نع ةجتان ةنيزخلا حلا صل تامازتلإ مهيلع
نع ةجتانلا تامارغلا و ةماعلا ةيلا ملا ةيريدم اهلصحتو اهققحت يتلا موسرلا

ثالث ةدمل تامارغلا و تامازتل اإل هذه طيسقت , ةماعلا ةلودلا ألمالك اهلا غشإ
. ةبجوتملا ليصحتلا و ققحتلا تامارغ نم اهئافعإ ،عم دئاوف ةيأ نود تاونس

ميدقت طيسقتلا اذه نم ةدافتس باإل نيبغارلا صاخش ؤهالءاأل ىلع بجوتي
.2022/12/31 اهاصقأ ةلهم خالل األلو طسقلا ديدستو يطخ بلط

اإل مدع ما،وأ هديعاوم يف نييلا تتم نيطسق ديدست نع فلختلا حلا يفو
لدعمب ةدئاف ةبجوتملا غلا بملا ىلع بستحت ةداملا هذه ماكحأ نم ةدافتس

يلي: امك غلا بملا عاطتقا متيو ةنس ةدمل ةنيزخلا تادنس ةدئاف يواسي

لقتسملا قودنصلا تادئاع نم : تايدلبلا تاداحتاو تايدلبلا صخ ام يف -
.2023/1/1 نم ًارابتعا اهل بجوتت يتلا تايدلبلل

ةمهاسملا نم : ماعلا نوناقلا صاخشأ رئاسو ةماعلا تاسسؤملا صخ ام يف -
.2023/1/1 نم ًارابتعا اهل قحتست يتلا

يريزو نع ردصي رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت قئاقد ءاضتق اال دنع ددحت
. تايدلبلا و ةيلخادلا و ةيلا ملا
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ةقلعتملا ةددسملا ريغ فيلا كتلا ىلع ةيوست ءارجإ : ةرشع ةنماثلا ةداملا

مامأ ةمدقملا ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا بو لخدلا ةبيرضب

تاضارتع اال ناجل

ب ةقلعتملا ةددسملا ريغ فيلا كتلا ىوست ، ةيئانثتسا ةروصبو ، صن خالًافألي
لبق امو 2020 لا معأ نع ، ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا بو لخدلا ىلع ةبيرضلا
خيرات ةياغل اهب تبلا متي ملو تاضارتع اال ناجل مامأ اهيلع ضرتعملا

.2022/3/31

طقف اهيلع ضرتعملا بئارضلا ةميق نم ةئملا ب نيسمخب ةيوستلا ةميق ددحت
. ةبجوتم تناك يتلا ليصحتلا و ققحتلا تامارغ نود

ةيبيرضلا ةراد نماإل مدقتي نأ فلكملا ىلع بجوتي ، ةيوستلا هذه نم ةدافتس لال
ماك ةيوستلا ةجيتنب هيلع بجوتي يذلا غلبملا ددسي نأو يطخ بلطب ةصتخملا

. نوناقلا اذه رشن خيرات نم رهشأ ثالةث اهاصقأ ةلهم الًخالل

دحاولا فيلكتلا نم ءزج نع ةيوستلا نم ةدافتس اال راتخي نأ فلكملل نكمي ال
تارتفلا و طاقنلا ةفاك ةيوستلا لمشت ثيحب ةيبيرضلا ةراد اإل نع رداصلا

. دحاولا فيلكتلا نمض اهيلع ضرتعملا

ءارجإ فلكملا بلط ةيبيرضلا ةراد اإل اهغلبت يتلا تاضارتع اال ناجل فقوتت
. ضارتع باال تبلا نع ، ةيوستلا

رشن خيرات لبق مهيلع ةبجوتملا ةبيرضلا طيسقتب اوماق نيذلا نيفلكملل نكمي
ماكحأ نم اودافتسا نيذلا نيفلكمللو ، طاسق األ ةفاك ديدست متي ملو نوناقلا اذه

و ةماعلا ةنزاوم لا نوناق )2017/11/3 خيرات 66 مقر نوناقلا نم 40 ةداملا
خيرات 79 مقر نوناقلا نم 23 ةداملا ماكحأ 2017)،وأ ماعل ةقحلملا تانزاوملا
ماكحأ 2018)،وأ ماعل ةقحلملا تانزاوملا و ةماعلا ةنزاوم لا نوناق )2018/4/18

و ةماعلا ةنزاوم لا نوناق )2019/7/31 خيرات 144 مقر نوناقلا نم 41 ةداملا
مقر ًامكح ذفانلا نوناقلا نم 28 ةداملا ماكحأ 2019)،وأ ماعل ةقحلملا تانزاوملا

2020)،اال ماعل ةقحلملا تانزاوملا و ةماعلا ةنزاوم لا نوناق )2020/3/5 خيرات 6
يلي: امل ًاقفو ةداملا هذه ماكحأ نم ةدافتس

دعب اهيلع ضرتعملا بئارضلا ةميق نم ةئملا ب نيسمخب ةيوستلا ةميق ددحت "
." طقف ةبيرضلا نم ددسملا ءزجلا مسح

ديدحت )2005/2/4 خيرات 662 مقر نوناقلا ليدعت : ةرشع ةعسات لا ةداملا

( بئارضلا نيناوق بجومب ةضورفملا تامارغلا ةيوست سسأ
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تامارغلا ةيوست سسأ ديدحت )2005/2/4 خيرات 662 مقر نوناقلا لدعي
يلي: امك حبصي ثيحب ( بئارضلا نيناوق بجومب ةضورفملا

ىلو: األ ةداملا

يف ةماعلا ةيلا ملا ةيريدم ىلوتت يتلا موسرلا و بئارضلا ب نوفلكملا حنمُي -1
موسرلا و بئارضلا نيناوقب معالً ، اهليصحتو اهضرف ةيلا ملا ةرازو
نوناقلا اذه رشن خيرات نم رهشأ ةتس ةلهم ، ةرشابملا ريغو ةرشابملا

وأ يتاذلا فيلكتلا بجومب ةبترتملا ءاوس ، موسرلا و بئارضلا لماك ديدستل
ضيفخت عم هرشنل قباس خيراتب ، ةيبيرضلا ةراد اإل اهردصت فيلا كت بجومب

: هردق
نم ةرتفلا خالل ةلصاحلا تافلا خملا نع ةجتانلا تامارغلا نم 100% -

. نوناقلا اذه رشن ةياغلو 2019/10/18
قباس خيراتب ةلصاحلا تافلا خملا نع ةجتانلا تامارغلا نع 90% -

.2019/10/18

ةضفخملا تامارغلا و موسرلا و بئارضلا كلت ديدست مدع حلا يف -2
نيفلكملا ىلع بجوتي عأاله، ةددحملا ةلهملا نمض اهيلع ةبجوتملا

. اهيلع ةيوست ءارجإ نكمي وال تامارغلا لماك عم اهديدست

ةيلا ملا ةيريدم ىلوتت يتلا تامارغلا ىلع ةيوست ءارجإ ةيلا ملا ريزول نكمي -3
و بئارضلا نيناوقب معالً ، اهليصحتو اهضرف ةيلا ملا ةرازو يف ةماعلا

يتلا موسرلا و بئارضلا ىلع ةبترتملا ، ةرشابملا ريغو ةرشابملا موسرلا
رارق بجومب ددحت نأ طرش ، نوناقلا اذه رشنل القح خيراتب ردصت
نم عون لك ضيفختل ةررقملا ةبسنلا و ةيوستلا ماكحأ هنع ردصي يميظنت

: ةيلا تلا بسنلا زواجتي ال ضيفختلل ىصقأ دح نمض تامارغلا عاونأ
. ققحتلا تامارغ نم 85% -

. ليصحتلا تامارغ نم 75% -
. ةعوطقم غلا بمب ةددحملا تامارغلا نم 60% -

فلأ يتيام نع ةضفخملا ةمارغلا لقت نأ زوجي ال لا األوح قلطم يفو
. ةينانبل ةريل

األ ةداملا نم 3 دنبلا يف اهيلإ راشملا ةيوستلا نم ىنثتست : ةيناثلا ةداملا
: نوناقلا اذه نم ىلو

. ةفلا خملا راركت نع ةجتانلا ةمارغلا -1
. ةصاخ ةينوناق صوصنل اهتيوست عضخت يتلا ةمارغلا -2

. اهتيوست ةينوناقلا صوصنلا زجت مل يتلا ةمارغلا -3
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. ةينانبل ةريل فلأ يتيام نع اهتميق لقت يتلا ةمارغلا -4

، نوناقلا اذه نم ىلو األ ةداملا هيلع تصن امب ظافتح :عماال ةثلا ثلا ةداملا
تارايلم سمخلا غلبم ضيفختلا اهعم زواجتي ةمارغ يأ ةيوست ةزاجإ قلعت

. ءارزولا سلجم ةقفاوم ىلع ، ةينانبل ةريل

1996/2/15 خيرات 490 مقر نوناقلا نم 39 ةداملا ىغلت : ةعبارلا ةداملا
نوناقلا نم 33 ةداملا بجومب ةلدعملا 1996 ماعل ةماعلا ةنزاوملا نوناق )

.1997/3/7 خيرات 622 مقر

. ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن روف صنلا اذهب لمعُي : ةسماخلا ةداملا

نم رركم 5 ةداملا نم ثًاثلا دنبلا نم 1 ةرقفلا ليدعت : نورشعلا ةداملا

الهت يدعتو 1959/6/12 خيرات 144 مقر يعارتش اإل موسرملا

2014/248 نوناقلا بجومب لدعملا ( لخدلا ةبيرض نوناق )

يعارتش اال موسرملا نم رركم 5 ةداملا نم ثًاثلا دنبلا نم 1 ةرقفلا لدعت
لدعملا ( لخدلا ةبيرض نوناق الهت( يدعتو 1959/6/12 خيرات 144 مقر

يلي: امك حبصت ثيحب 2014/248 نوناقلا بجومب

نم %50 لداعي يبيرض مسح نم ةيعانصلا تاسسؤملا ديفتست -1
حلا يف ، أشنملا ةينانبللا ةيعانصلا اهتارداص حابرأ ىلع ةبجوتملا ةبيرضلا
ال نانبل يف ةلماعلا فراصملا ىلإ ريدصتلا نع ةجتانلا لا األوم ليوحت

طاشنلا تاياغل لماكلا ب اهمادختسا تابثإ حلا يف ،وأ نانبل يف اهرامثتس
. نانبل يف سرامي يذلا يعانصلا

سمخل (%75) ةئملا ب نيعبسو ةسمخ ىلإ يبيرضلا مسحلا ةبسن عفرُت
. نوناقلا اذه اهيف رشني يتلا ةنسلا نم ًارابتعا تاونس

نع ردصي رارق بجومب , ءاضتق اال دنع ، ةداملا هذه قيبطت قئاقد ددحت
ةيلا. ملا ريزو

اإل موسرملا نم 16 ةداملا ىلإ صن ةفاضإ : نورشعلا و ةيداح لا ةداملا
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ةبيرض نوناق ) الهت يدعتو 1959/6/12 خيرات 144 يعارتشإ

( لخدلا

1959/6/12 خيرات 144 يعارتش اال موسرملا نم 16 ةداملا ىلإ فاضي
يلا: تلا صنلا ( لخدلا ةبيرض نوناق الهت( يدعتو

. ةيفاضإ ةنسل 2020 ةنس خالل لصاحلا زجعلا ريودت نكمي

(Startupcompany) ةئشانلا تاكرشلا حنم : نورشعلا و ةيناث لا ةداملا

سمخ ةدمل حابر األ ىلع لخدلا ةبيرض ىلع يبيرض مسح نم

تاونس

يتلا (Startupcompany) ةئشانلا تاكرشلا ديفتست رخآ، صن خالًافألي
يبيرض مسح نم , نوناقلا اذه رشن خيرات نم تاونس سمخ خالل أشنت
سمخ ةدمل األلو) بابلا ةبيرض ) حابر األ ىلع لخدلا ةبيرض لماك لداعي

نم األلق ىلع %80 نوكي نأ طرش , اهئاشنإ خيرات نم ارابتعا تاونس
. نيينانبللا نم اهيدل نيلماعلا

ريزو نع ردصي رارقب ، ءاضتق اال دنع ، ةداملا هذه قيبطت قئاقد ددحت
ةيلا. ملا

و ةيعانصلا تاسسؤملا و تاكرشلل زفاوح حنم : نورشعلا لاثثلاةو ةداملا

ةياغلو نوناقلا اذه رشن خيرات نم أشنت يتلا ةيراجتلا

اهتيمنتب ةموكحلا بغرت قطانم يف 2024/12/31

اذه رشن خيرات نم أشنت يتلا ةيراجتلا و ةيعانصلا تاسسؤملا و تاكرشلا ديفتست
يتلا قطانملا يف يسيئرلا اهطاشن سرامت يتلا 2024/12/31و ةياغلو نوناقلا
حابر األ ىلع ةبيرضلا لماك لداعي يبيرض مسح نم اهتيمنتب ةموكحلا بغرت
موسر ضفخت امك ، يلعفلا اهطاشن ةسرامم خيرات نم ًارابتعا تاونس 7 ةدمل
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%50 ةبسنب تايل اآل كلت ىلع ةبجوتملا ةيونسلا ريسلا موسرو اهتايلآ ليجست
اهلا معتساو اهتداشإ متت يتلا ةينب األ ىفعت امك ، عبسلا تاونسلا ةرتف ةليط

. ءانبلا مسر نم اهطاشن ةسراممل

رمثتسملا لا ملا سأر ةميق لقت ال نأ يبيرضلا مسحلا اذه نم ةدافتس لإل طرتشي
موقت ،ونأ ًادقن هديدست وأ جراخلا نم الً وحم يكريمأ ودالر لموين نع

نم %60 ةبسنبو ًاينانبل نيسمخ نع اهددع لقي ال ةينانبل ةلا مع مادختساب
. اهيدل نيلماعلا عومجم

سلجم يف ذختي موسرمب اهتيمنت يف  ةموكحلا بغرت يتلا قطانملا ددحت
. ءارزولا

لخدلا ةبيرض نوناق نم 31 ةداملا ليدعت : نورشعلا ةو عبار لا ةداملا

( ةقلعم ) الهت) يدعتو 1959/144 مقر يعارتش اإل موسرملا )

مقر يعارتش اال موسرملا ) لخدلا ةبيرض نوناق نم 31 ةداملا لدعت
يلي: امك حبصت ثيحب الهت) يدعتو 1959/144

نأ دعب ةعوطقم ةروصب ددحم لـا وأ يقيقحلا حبرلا ىلع ةبيرضلا ضرفت
/37,500,000/ل.ل. غلبم نيفلكم لـا نم يعيبط صخش لكل هنم لزني
ـن تلا هـاذ ىلإ فاضيو ، ةينانبل ةريل فلا ةيامسمخو ًانويلم نوث ثوال ةعبس
لـل ةريل فلأ ةيامسمخو ًانويلم رشع انثإ ـلـغ/12,500,000/ بم ـل ـيز
لكل ةريل فلأ ةيامسمخو نانويلم و/2,500,000/ل.ل. جوزتم لـا فلكم

اآلةيت: طورشلا نمض هقتاع ىلع امزيلا يعرش دلو

نيرشعلا و ةسماخلا ةياغل وأ ةرشع ةنماثلا نس زواجتي لـم اذإ روكذلل -
. ةيعماج ةسارد نوعباتي نيذلل ىصقأ دحك

تابثإ طرش روجأم لمعب نوموقي وال ةدعقم ةلعب نيباصم لـا روكذلل -
ةيعامتج اال نوؤشلا ةرازو نع ةرداص ةدافإ بجومب ةدعقم لـا ةلعلا

. ةصاخلا تاجاحلا تبثت
ددع زواجتي ال نأ ىلع ، تاقلطم وأ لمارأ ّنك اذإ وأ نهجاوز لبق -لإلثان

. ةسمخلا نيديفتسم األوالدلـا
ديفتسي ةفيظو لغشي وأ ةنهم ىطاعتي نيجوزلا نم لك ناك حلا يف -

ىلع وأالد نيجوزلل ناك اذإو ، بزاعلل ىطعم لـا ليزنتلا نم امهنم لك
ةاواسم لـا مدق ىلعو امهنيب ام يف ةفصانم ناجوزلا ديفتسي امهقتاع

لا صفن اال حةلا يفو . ةدام لـا هذه نم ىلو األ ةرقفلا ماكح أل اقفو
جوزلا ديفتسي نيجوزلا نيب طالق) وأ جاوز طبالن وأ رجه ) ينوناقلا
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. ةقفنلا عفد مزلُم لـا
وأ ةنهم ىطاعتت هتجوز تناكو اروجأم معال ىطاعتي ال دلا ولا ناك اذإ -
لـا ليزنتلا ىلع عالةو ةجوزلا ديفتست ، ةبيرضلل ةعضاخ ةفيظو لغشت

نعاأل ليزنتلا لماك نمو امك جوزلا نع ليزنتلا لماك نم بزاعلل ىطعم
. ةدام لـا هذه نم ىلو األ ةرقفلا ماكح أل اقفو والد

.2022/1/1 نم ًارابتعا ةداملا هذه ماكحأ قبطت

يعارتش اال موسرملا نم 32 ةداملا ليدعت : نورشعلا ةو سماخ لا ةداملا

( لخدلا ةبيرض نوناق الهت( يدعتو 1959/6/12 خيرات 144 مقر

ةنزاوم )2019/7/31 خيرات 144 مقر نوناقلا بجومب ةلدعملا

(2019 ماعلا

1959/6/12 خيرات 144 مقر يعارتش اال موسرملا نم 32 ةداملا لدعت
خيرات 144 مقر نوناقلا بجومب ةلدعملا ( لخدلا ةبيرض نوناق الهت( يدعتو

يلي: امك حبصت ثيحب (2019 ماعلا ةنزاوم )2019/7/31

ةيراجتلا ريغو ةيعانصلا و ةيراجتلا نهملا حابرأ ىلع ةبيرضلا لدعم ددح
: ةيلا تلا ةروصلا ىلع

زواجتي ال يذلا ةبيرضلل عضاخلا مسقلا نع ( ةئملا ب ةعبرأ )4% -
. ةريل نويلم نورشعو ةعبس /27.000.000/ل.ل.

نع ديزي يذلا ةبيرضلل عضاخلا مسقلا نع ( ةئملا ب ةعبس )%7-
زواجتي وال ةريل نويلم نورشعو ةعبس /27.000.000/ل.ل.

. ةريل نويلم نيعبسو ينثا /72.000.000/ل.ل.
نع ديزي يذلا ةبيرضلل عضاخلا مسقلا نع ( ةئملا ب رشع %12(انثا -

زواجتي وال ةريل نويلم نيعبسو ينثا ل.ل. /72.000.000/
. ةريل نويلم نيتسو ينثاو ةئم /162.000.000/ل.ل.

نع ديزي يذلا ةبيرضلل عضاخلا مسقلا نع ( ةئملا ب رشع ةتس )16% -
زواجتي وال ةريل نويلم نيتسو ينثاو ةئم /162.000.000/ل.ل.

. ةريل نويلم ةرشع ينثاو ةيامث /312.000.000/ل.ل.ثال
نع ديزي يذلا ةبيرضلل عضاخلا مسقلا نع ( ةئملا ب نيرشعو دحاو )21% -

زواجتي وال ةريل نويلم ةرشع ينثاو ةيامث /312.000.000/ل.ل.ثال
. ةريل نويلم نيعبسو سمخو ةيامتس /675.000.000/ل.ل.
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ديزي يذلا ةبيرضلل عضاخلا مسقلا نع ( ةئملا ب نورشعو ةسمخ )25% -
. ةريل نويلم نيعبسو سمخو ةيامتس نع/675.000.000/ل.ل.

ةدودحملا تاكرشلا - ةلفغملا تاكرشلا ) لا األوم تاكرش حابرأ امأ
عضختف ( نيصوملا ءاكرشلل ةبسنلا ب مهس باأل ةيصوتلا تاكرش - ةيلوؤسملا

.( ةئملا ب ةرشع ةعبس )%17 اهردق ةيبسن ةبيرضل

.و ةريل األفل نود ناك ام اهل عضاخلا حبرلا نم كرتي ةبيرضلا باسح دنع
. ةبيرضلا لصأ ىلع عالةو ةيأ فاضت ال

.2022/1/1 نم ًارابتعا صنلا اذه قبطي

يعارتش اإل موسرملا نم 43 ةداملا صن ليدعت : نورشعلا و ةسداس لا ةداملا

( لخدلا ةبيرض نوناق الهت( يدعتو 1959/6/12 خيرات 144 مقر

1959/6/12 خيرات 144 مقر يعارتش اال موسرملا نم 43 ةداملا صن لدعي
يلي: امك حبصي ثيحب ( لخدلا ةبيرض نوناق الهت( يدعتو

اقفو فيلكتلل ةعضاخ ومأاال هطاشن ةسرامم قايس يف عفدي نم ىلع
ةلهم نمض ةبيرضلا ددسيو لا األوم هذه نع ًايلصف حرصي 41نأ ةداملل

ةبوسحملا ةبيرضلا اهنم عطتقا دق نوكي نأ دعب لصلك ةياهن نم ًاموي 15
.42 ةداملا ساسأ ىلع

ةتباثلا لوص لأل ةيئانثتسا مييقت ةداعإ ءارجإ : نورشعلا ةعو باس لا ةداملا

نم ج دنبلا ماكحأب ةلومشملا تاراقعللو لخدلا ةبيرضب نيفلكملل

بجومب ةلدعملا لخدلا ةبيرض نوناق نم 45 ةداملا نم ثًاثلا

2017/10/20 خيرات 64 مقر نوناقلا نم 13 ةداملا
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ةبيرضب نيفلكملل ةتباثلا لوص لأل ةيئانثتسا مييقت ةداعإ ءارجإ زوجي -1
نم 45 ةداملا نم نمثًاثلا ج دنبلا ماكحأب ةلومشملا تاراقعللو لخدلا

64 مقر نوناقلا نم 13 ةداملا بجومب ةلدعملا لخدلا ةبيرض نوناق
يلي: امل ًاقفو 2017/10/20 خيرات

ةبيرضب نيفلكملل ةتباثلا لوص لأل ةيئانثتسا مييقت ةداعإ ءارجإ -1
: لخدلا

ةبساحم كسمب نيمزلملا نييونعملا و نييقيقحلا صاخش لأل زوجي
، طقف ةدحاو ةرملو ةيميظنت وأ ةينوناق صوصنب معالً ةمظتنم

ةيئانثتسا مييقت ةداعإ ءارجإ ،2022/12/31 يف يهتنت ةلهم نمضو
تادنسو نيدلا تادنسو مهس األ اهيف (امب ةتباثلا لوص األ رصانعل
حيحصتل ( ىرخ األ ةتباثلا تادوجوملا و تاراقعلا و ةكراشملا صصحو

. لوص األ كلت ميق يف رييغتلا نع جتانلا يدقنلا مخضتلا راثآ

ةرقفلا يف اهيلإ راشملا لوص األ عيمج مييقتلا ةداعإ ةيلمع لوانتت
نوناك نم لأللو قباس خيراتب ةسسؤملا دويق يف ةجردُملا و ةقباسلا

رعس نع اهمييقت داعملا لوص األ ةميق ديزت ال نأ طرشو ،2022 يناثلا
. مييقتلا ةداعإ ةيلمع ءارجإ خيراتب قوسلا

نيمختلل نيفلحملا ءاربخلا دحأ ةطساوب مييقتلا ةداعإ ةيلمع ىرجت
ةتباث الً وصأ لكشت يتلا تاراقعلل ةبسنلا ب كلذو نانبل يف يراقعلا

نيزاجملا ةبساحملا ءاربخ ةباقن ىلإ نيبستنملا ءاربخلا دحأ ةطساوبو
علاالةق. بحاص هراتخي لوص، األ ةيقبل ةبسنلا ب نانبل يف

ةبيرضل مييقتلا ةداعإ ةيلمع نع ةجتانلا ةيباجي اإل تاقورفلا عضخت
. تاقورفلا هذه ةميق نم ( ةئملا ب ةسمخ )5% اهلدعم ةديدج ةيبسن

ساسأ ىلع نوفلكملا ، ةداملا هذه يف ةنَّيبملا مييقتلا ةداعإ نم ديفتسي
مييقت ةداعإب حمست تادنتسم دوجو تبث ،اذإ ردقملا وأ عوطقملا حبرلا

. ةتباثلا لوص األ رصانع

ةبسنلا ،ب ماكح األ هذه ضراعتت نأ زوجي لا،ال األوح قلطم يفو
و ةيميظنتلا صوصنلا رئاسو فيلستلا و دقنلا نوناق عم ، فراصملل

. نانبل فرصم نع ةرداصلا ةيقيبطتلا

ماكح أل ًاقفو اهمييقت داعملا لوص نماأل لصأ يأ نع غرفتلا ّمت حلا يف
بستحي مييقتلا ةداعإ خيرات ىلع تاونس ثالث رورم لبق ةرقفلا هذه
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ةداعإ لبق هتميقو لص نعاأل غرفتلا ةميق نيب قرفلا ب نيسحتلا حبر
. همييقت

نمث ج دنبلا ماكحأب ةلومشملا تاراقعلل ةيئانثتسا مييقت ةداعإ ءارجإ -2
13 ةداملا بجومب ةلدعملا لخدلا ةبيرض نوناق نم 45 ةداملا نم ًاثلا

:2017/10/20 خيرات 64 مقر نوناقلا نم

نم "ج" دنبلا يف مهيلإ راشملا نييونعملا و نييعيبطلا صاخش لأل زوجي
ةرملو ،2017/10/20 خيرات 64 مقر نوناقلا نم ةرشع ةثلا ثلا ةداملا
مييقت ةداعإ ءارجإ ،2022/12/31 يف يهتنت ةلهم نمضو ، طقف ةدحاو

. اهنوكلمي يتلا تاراقعلل ةيئانثتسا

ةباقن ىلإ نيبستنملا ءاربخلا دحأ ةطساوب مييقتلا ةداعإ ةيلمع ىرجت
علاالةق. بحاص هراتخي نانبل يف يراقعلا نيمختلا ءاربخ

ةبيرضل مييقتلا ةداعإ ةيلمع نع ةجتانلا ةيباجي اإل تاقورفلا عضخت
. تاقورفلا كلت ةميق نم ( ةئملا 3%(ثالةثب اهلدعم ةديدج ةيبسن

مييقتلا ةداعإ ةيلمع نع ةجتانلا ةيباجي اإل تاقورفلا ىلع ةبيرضلا ددست
ةراد اإل ىلإ مييقتلا ةداعإ ىلع ةقفاوملا بلط ميدقت عم نمازتلا ب ًادقن

. ةيبيرضلا

تضفر اذإو ، مييقتلا ةداعإ ةيلمعب ةصتخملا ةيلا ملا ةدحولا تبت
بإالغ اهيلع بجوتي ، ةجيتنلا هذه تلّدع وأ اهتجيتن ىلع ةقفاوملا

ضارتع الءاال ؤهل قحيو ليدعتلا وأب ضفرلا ب اهرارق علاالةق باحصأ
لوص لأل ًاقفو لخدلا ةبيرضب ةصتخملا تاضارتع اال ةنجل مامأ

. ةيبيرضلا تاءارج اإل نوناق يف اهيلع صوصنملا

قرف "أ"و"ب"عأاله، نيترقفلا يف مهيلإ راشملا علاالةق باحصأ ددسي -2
نيرهش ةلهم خالل مييقتلا ةجيتن ىلع ةدايز لا خدإ نع جتانلا ةبيرضلا
ةبسن لداعت اهتبسن ةدئاف نايرس ةلئاط تحت ةراد اإل رارق مهغلبت نم

امك ، ديدستلا نيح ىلإ تاونس سمخ ةدمل ةنيزخلا تادنس ىلع ةدئافلا
مييقتلا ضيفخت حلا يف مهل بجوتملا ةبيرضلا قرف عاجرتسا مهنكمي
. ةصتخملا ةيلا ملا ةدحولا ىلإ هنومدقي يطخ بلط ىلع ًءانب كلذو

، طقف نيترمل مييقتلا ةداعإ ةيلمع ءارج إل ةاطعملا ةلهملا ديدمت نكمي -3
ءانب ءارزولا سلجم يف ذختي موسرم بجومب ، رهشأ ةتس ةدمل ةرم لك
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ةيلا. ملا ريزو حارتقا ىلع

ريزو نع ردصي رارقب ةداملا هذه قيبطت لوصأ , ءاضتق اال دنع ددحت -4
ةيلا. ملا

مقر يعارتش اال موسرملا نم 49 ةداملا ليدعت : نورشعلا و ةنماث لا ةداملا

( لخدلا ةبيرض نوناق الهت( يدعتو 1959/6/12 خيرات 144

1959/6/12 خيرات 144 مقر يعارتش اال موسرملا نم 49 ةداملا لّدعت
يلي: امك حبصت ثيحب ( لخدلا ةبيرض نوناق الهت( يدعتو

و تاصيصختلا و روج واأل بتاورلا عومجم ، ةيفاصلا ريغ تادراولا ب دصقي
مت حلا يفو ، ةينيعلا و ةيدقنلا عفانملا و تايمارك واإل زئاوجلا و تاضيوعتلا

ضيفخت ببسب وأ ينوناق رربم دوجول اهتاقحلمو بتاورلا كلت ضيفخت
. ضفخملا غلبملا ساسأ ىلع ددستو ةبيرضلا بستحت لمعلا تاعاس

نع ردصي رارق بجومب , ءاضتق اال دنع ، ةداملا هذه قيبطت قئاقد ددحت
ةيلا. ملا ريزو

مقر يعارتش اال موسرملا نم 56 ةداملا ليدعت : نورشعلا و ةعسات لا ةداملا

( لخدلا ةبيرض نوناق ) الهت يدعتو 1959/6/12 خيرات 144

خيرات 144 مقر نوناقلا نم 48 ةداملا بجومب ةلدعملا

ماعل ةقحلملا تانزاوملا و ةماعلا ةنزاوملا نوناق )2019/7/31

(2019

1959/6/12 خيرات 144 مقر يعارتش اال موسرملا نم 56 ةداملا لدعت
نوناقلا نم 48 ةداملا بجومب ةلدعملا ( لخدلا ةبيرض نوناق الهت( يدعتو
ةقحلملا تانزاوملا و ةماعلا ةنزاوملا نوناق )2019/7/31 خيرات 144 مقر

يلي: امك حبصت ثيحب ،(2019 ماعل
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ماكح أل ًاقفو ةددحملا ةيفاصلا ةيونسلا تادراولا ىلع ةبيرضلا ضرفت
لكل اهنم لزني نأ دعب لخدلا ةبيرض نوناق نم 48و49و50 داوملا
نم 31 ةداملا ماكح أل ًاقفو يلئاعلا ليزنتلا نيفلكملا نم يعيبط صخش
غلبم ليزنت ىلإ ةفاض ،باإل طورشلا تاذ نمض لخدلا ةبيرض نوناق

. نيدعاقتملل يدعاقتلا شاعملا ساسأ نم ةينانبل ةريل نويلم نيسمخ

يف مهنم لك ةصح ةبسنب أزجُي يلئاع ليزنت نم نيدعاقتملا ةثرو ديفتسي
. يدعاقتلا شاعملا

بجومب ةلدعملا لخدلا ةبيرض نوناق نم 58 ةداملا ليدعت : نوث ثلاال ةداملا

(2019 ماعلا ةنزاوم )2019/7/31 خيرات 144 مقر نوناقلا

144 مقر نوناقلا بجومب ةلدعملا لخدلا ةبيرض نوناق نم 58 ةداملا لدعت
يلي: امك حبصت ثيحب (2019 ماعلا ةنزاوم )2019/7/31 خيرات

امك دعاقتلا تاشاعمو روج واأل بتاورلل ةبسنلا ب ةبيرضلا لدعم ددح -1
: يتأي

ال يذلا ةبيرضلل ةعضاخلا ةيفاصلا تادراولا مسق نع ( ةئملا ب نانثا )2% -
ضفخيو . ةينانبل ةريل نويلم رشع ةينامث /18.000.000/ل.ل. زواجتي

. اهلثامي امو دعاقتلا تاشاعم ساسأ نم فصنلا ىلإ لدعملا اذه
يذلا ةبيرضلل ةعضاخلا ةيفاصلا تادراولا مسق نع ( ةئملا ب ةعبرأ )4% -
زواجتي وال ةينانبل ةريل نويلم رشع ةينامث /18.000.000/ل.ل. نع ديزي

اذه ضفخيو . ةينانبل ةريل نويلم نيعبرأو ةسمخ (45.000.000)ل.ل.
. اهلثامي امو دعاقتلا تاشاعم ساسأ نم فصنلا ىلإ لدعملا

يذلا ةبيرضلل ةعضاخلا ةيفاصلا تادراولا مسق نع ( ةئملا ب ةعبس )7% -
وال ةينانبل ةريل نويلم نيعبرأو ةسمخ /45.000.000/ل.ل. نع ديزي
اذه ضفخيو . ةينانبل ةريل نويلم نيعست /90.000.000/ل.ل. زواجتي

. اهلثامي امو دعاقتلا تاشاعم ساسأ نم فصنلا ىلإ لدعملا
ةبيرضلل ةعضاخلا ةيفاصلا تادراولا مسق نع ( ةئملا ب رشع دحأ )11% -
زواجتي وال ةينانبل ةريل نويلم نيعست نع/90.000.000/ل.ل. ديزي يذلا

اذه ضفخيو . ةينانبل ةريل نويلم نينامثو ةئم /180.000.000/ل.ل.
. اهلثامي امو دعاقتلا تاشاعم ساسأ نم فصنلا ىلإ لدعملا
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ةعضاخلا ةيفاصلا تادراولا مسق نع ( ةئملا ب رشع ةسمخ )15% -
وال ةريل نويلم نينامثو ةئم نع/180.000.000/ل.ل. ديزي يذلا ةبيرضلل
. ةينانبل ةريل نويلم نيتسو ةيامث /360.000.000/ل.ل.ثال زواجتي
. اهلثامي امو دعاقتلا تاشاعم ساسأ نم فصنلا ىلإ لدعملا اذه ضفخيو

ةبيرضلل ةعضاخلا ةيفاصلا تادراولا مسق نع ( ةئملا ب نورشع )20% -
و ةينانبل ةريل نويلم نيتسو ةيامث نع/360.000.000/ل.ل.ثال ديزي يذلا
ةريل نويلم نيعبسو سمخو ةيامتس /675.000.000/ل.ل. زواجتي ال
امو دعاقتلا تاشاعم ساسأ نم فصنلا ىلإ لدعملا اذه ضفخيو . ةينانبل

. اهلثامي
ةعضاخلا ةيفاصلا تادراولا مسق نع ( ةئملا ب نورشعو ةسمخ )25% -
نيعبسو سمخو ةيامتس /675.000.000/ل.ل نع ديزي يذلا ةبيرضلل
دعاقتلا تاشاعم ساسأ نم فصنلا ىلإ لدعملا اذه ضفخيو . ةريل نويلم

. اهلثامي امو

.2022/1/1 نم ًارابتعا صنلا اذه قبطي

نم 59 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا صن ليدعت : نوث ةوثلاال يداح لا ةداملا

1959/144 مقر يعارتش اإل موسرملا ) لخدلا ةبيرض نوناق

الهت) يدعتو

موسرملا ) لخدلا ةبيرض نوناق نم 59 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا صن لدعت
يلي: امك حبصت ثيحب الهت) يدعتو 1959/144 مقر يعارتش اال

سمخو ةيام ) ةريل /125,000/ لداعي غلبمب ساس نماأل ليزنتلا بسحي
نيذلا ةعاسلا ب نيلماعللو ءارج لأل موي لك نع ( ةينانبل ةريل فلا نورشعو

. ةيلئاعلا مهتلا ح نع رظنلا فرصب ةيموي ًاروجأ نوضاقتي

ا موسرملا نم 63 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا ليدعت : نوث وثلاال ةيناث لا ةداملا

ةبيرض نوناق الهت( يدعتو 1959/6/12 خيرات 144 مقر يعارتش ال

( ةقلعم ) ( لخدلا

خيرات 144 مقر يعارتش اال موسرملا نم 63 ةداملا نم ىلو األ ةرقفلا لدعت
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يلي: امك حبصتل ،( لخدلا ةبيرض نوناق الهت( يدعتو 1959/6/12

ا ىلإ اهعفدي يتلا روج واأل بتاورلا نم ةبيرضلا عطتقي نأ لمعلا بر ىلع
ةميقلا ب ةينانبللا ةريللا ب ةنيزخلا ىلإ ةعطتقملا غلا بملا يدؤي نأو ريج أل

ال دعوم يف رهشأ لكثالةث روج واأل بتاورلا كلت اهيف تعفُد يتلا ةيلعفلا
. ةينعملا رهشأ ثلاالةث ةرتف يلي يذلا رهشلا نم رشع سماخلا ىدعتي

ريزو نع ردصي رارق بجومب ءاضتق دنعاال ، ةداملا هذه قيبطت قئاقد ددحت
ةيلا. ملا

مقر نوناقلا نم 47 ةداملا نم 4 دنبلا ليدعت : نوث لاثثلاةوثلاال ةدام لا

تانزاوملا و ةماعلا ةنزاوملا نوناق )2019/7/31 خيرات 144

(2019 ماعل ةقحلملا

2019/7/31 خيرات 144 مقر نوناقلا نم 47 ةداملا نم 4 دنبلا لدعي
امك حبصي ثيحب (2019 ماعل ةقحلملا تانزاوملا و ةماعلا ةنزاوملا نوناق )

يلي:

دعاقت تاشاعمو ، ةينم واأل ةيركسعلا ىوقلا ءادهش ةثرول دعاقت تاشاعم -4
عافدلا نوناق نم 85 ةداملا ماكحأ اهتددح امك ىوقلا كلت يف ىحرجلا

ءانثأ نوفوتي نيذلا ماعلا عاطقلا يفظوم دعاقت تاشاعمو ينطولا
. مهلمع زكارم يف مهدجاوت وأ مهلمع مهتسرامم

و نيمدختسملل ىطعت يتلا تاضيوعتلا ءافعإ : نوث وثلاال ةعبار لا ةداملا

ىلع ةبيرضلا نم مهتلا قتسا وأ ةمدخلا نم مهفرص ةجيتن لا معلا

لخدلا

ربتعت امك روج، واأل بتاورلا ىلع ةبيرضلا نم ىفعت رخآ، صن خالًافألي
ساسأ ىلع نيفلكملا لمعلا باحصأ تادراو نم ليزنتلل ةلباقلا ءابع نماأل
ةجيتن لا ومعلا نيمدختسملل ىطعت يتلا تاضيوعتلا ، يقيقحلا حبرلا

2019/7/1 نم ةدتمملا ةرتفلا ،خالل مهتلا قتسا وأ ةمدخلا نم مهفرص
يف اهيلع صوصنملا دودحلا تزواجت ولو ىتح ،2022/03/31 ةياغلو

. نانبل يف ةذفانلا نيناوقلا
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نع ردصي رارق بجومب ءاضتق اال دنع ، ةداملا هذه قيبطت قئاقد ددحت
ةيلا. ملا ريزو

و ةيدقنلا تادعاسملا ب ةصاخ ةيبيرض ماكحأ : نوث ةوثلاال سماخ لا ةداملا

2020و2021و ماوع خاللاأل تحنم وأ تعفد يتلا ة ينيعلا

2022

لمعلا باحصأ تادراو نم ليزنتلل ةلباقلا ءابع نماأل ربتعت رخآ، صن خالًافألي
وأ تعفد يتلا ةينيعلا و ةيدقنلا تادعاسملا ، يقيقحلا حبرلا ساسأ ىلع نيفلكملا
هذه عضخت و2022وال 2020و2021 ماوع خاللاأل مهيدل نيلماعلل تحنم

. يعامتج اإل نامضلل ينطولا قودنصلا تاكارتش ال تادعاسملا

ريزو نع ردصي رارق بجومب , ءاضتق اإل دنع ، ةداملا هذه قيبطت قئاقد ددحت
ةيلا. ملا

نيذلا نيمدختسملا و نيفظوملا بتاور ءافعإ : نوث وثلاال ةسداسلا ةداملا

ةبيرضلا نم توريب أفرم راجفنا ةجيتن ةمئاد ةقاعإب اوبيصأ

روج واأل بتاورلا ىلع

ةقاعإب اوبيصأ نيذلا نيمدختسملا و نيفظوملا بتاور ىفعت رخآ، صن خالًافألي
نم توريب أفرم راجفنا ةجيتن ةيفاض اإل تاجايتح اإل يوذ نم اوحبصأو ةمئاد

روج. واأل بتاورلا ىلع ةبيرضلا

نع ردصي رارق بجومب اهنم, ةدافتس اإل طورشو ، ةداملا هذه قيبطت قئاقد ددحت
ةيلا. ملا ريزو

اإل موسرملا نم 73 ةداملا نم 5 دنبلا ليدعت : نوث ةعوثلاال باس لا ةداملا

ةبيرض نوناق الهت( يدعتو 1959/6/12 خيرات 144 مقر يعارتش

( لخدلا

خيرات 144 مقر يعارتش اإل موسرملا نم 73 ةداملا نم 5 دنبلا لدعي
يلي: امك حبصي ثيحب ( لخدلا ةبيرض نوناق الهت( يدعتو 1959/6/12
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مهس نعاأل غرفتلا حبر ، تاراقعلل لا واإلقتن غارفلا مسر لداعت ةبيرضل عضخي
تاكرشلا ىدحإ يف مهمهسأ نع مهغرفت دنع نويعيبطلا صاخش األ هققحي يذلا

: ةيلا تلا ةمهاسملا

تاراقعلا كّلمت يساس وأاأل ديحولا اهعوضوم نوكي يتلا تاكرشلا -
. ةينبملا ريغو ةينبملا

وأ ةينبملا ريغو ةينبملا تاراقعلا ةراجت طاشن ىطاعتت يتلا تاكرشلا -
. يراقعلا ريوطتلا طاشن

لماك نم %50 تاراقعلا نم ةتباثلا اهلوصأ ةميق زواجتت يتلا تاكرشلا -
. ةتباثلا اهلوصأ

يلعفلا غرفتلا رعسو مهسلا كلمت ةفلك نيب قرفلا ب ةبيرضلل عضاخلا حبرلا ددحي
هنع.

الً صاح غرفتلا نوكي امدنع %50 ةبسنب يبيرض مسح نم غرفتملا ديفتسي
. عورفلا و لوص األ نيب وأ مهسفنأ نيمهاسملا نيب

نع مهغرفت دنع صاخش ؤهالءاأل هققحي يذلا حبرلا ةبيرضلا نم ىنثتسي
. ةمهاسملا تاكرشلا ةيقب يف مهمهسأ

ةدحاو ةرملو همهس أل ةيئانثتسا مييقت ةداعإ ةيلمع يرجي نأ مهاسم ألي زوجي
.2023/06/30 يف يهتنت ةلهم نمضو

ءاربخ ةباقن ىلإ نيبستنملا ءاربخلا دحأ ةطساوب مييقتلا ةداعإ ةيلمع يرجت
. نانبل يف نيزاجملا ةبساحملا

ةيبسن ةبيرضل مييقتلا ةداعإ ةيلمع نع ةجتانلا ةيباجي اإل تاقورفلا عضخت
. تاقورفلا هذه ةميق نم ( ةئملا ب دحاو )%1 اهلدعم ةديدج

ةيلمع نع حرصي نأ غرفتلا خيرات نم نيرهش ةلهم خالل غرفتملا ىلع بجوتي
ةيلا ملا ةرازو اهدعت ةصاخ جذامن بجومب ةبجوتملا ةبيرضلا ددسي نأو غرفتلا
ةيدأت نع نماضتلا و لفاكتلا النب وؤسم هل غرفتملا و غرفتملا ربتعيو ةياغلا هذهل

. غرفتلا ةيلمع ىلع ةبترتملا ةبيرضلا

ةيلا. ملا ريزو نع ردصي رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت قئاقد ءاضتق دنعاإل ددحت

مقر يعارتش اال موسرملا نم 87 ةداملا ليدعت : نوث وثلاال ةنماثلا ةداملا

( لخدلا ةبيرض نوناق الهت( يدعتو 1959/6/12 خيرات 144

الهت يدعتو 1959/6/12 خيرات 144 مقر يعارتش اال موسرملا نم 87 ةداملا لدعت
يلي: امك حبصت ثيحب ( لخدلا ةبيرض نوناق )
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لجسم نيمأت وأ نهرل يئزج وأ يلك نيقرت ىلع لصحي نأ ناك ألي قحي ال
ةيبيرضلا رئاودلا نم ةقبسم ةقفاوم ىلع لصحي ،اممل دئاوف جتني نيدل ةنامض

. ةصتخملا

رئاودلا هذه ىلوتت ءارج، اإل رئاود ةطساوب نيمأتلا وأ نهرلا ذيفنت حلا يفو
. ةنيزخلا ىلإ اهعفدو ةلصحملا غلا بملا نم ةبيرضلا عاطتقا

وأ نهرلا نيقرت الت ماعم رخآ، صن خوالًافألي ةداملا هذه ماكحأ نم ىنثتست
و ةيعارزلا لألمعلا ةصصخملا تايل واآل ةيحايسلا تارايسلل ةدئاعلا نيمأتلا

بجومب نييعيبطلا صاخش األ نم اهباحصأ اهكلمت يتلا ، ةينكسلا تادحولا
ةعضاخ ةنئادلا ةهجلا ةحلصمل اهنع ةجتانلا دئاوفلا تناك حلا يف ، ضورق

. ةهجلا هذه حابرأ ىلع ةبيرضلل

ةيلا. ملا ريزو نع ردصت تارارقب ةداملا هذه قيبطت قئاقد ددحت

نم 6 ةداملا نم "هـ"و"و" نيدنبلا ليدعت : نوث وثلاال ةعسات لا ةداملا

تاكرشلا ماظن 1983/6/24 خيرات 45 مقر يعارتش اال موسرملا

غندلوه - ةضباقلا

خيرات 45 مقر يعارتش اال موسرملا نم 6 ةداملا نم "هـ"و"و" نادنبلا لدع ي
: يلي امل ًاقفو غندلوه – ةضباقلا تاكرشلا ماظن 1983/6/24

نويلم نوسمخ اهرادقم ةعوطقم ةيونس ةبيرضل غندلوهلا ةكرش عضخت ه-
. ةينانبل ةريل

تناك امهم مةيلا ةنس لوأ نم ءادتبا غندلوهلا ةكرش ىلع ةبيرضلا هذه قبطت
. اهتدم

نعاالمعلا حيرصتلا دنع ةدحاو ةعفد ةكرشلا ىلع ةبجوتملا بئارضلا ىدؤت و-
قبطت ةيبيرضلا اهتابجومل ةكرشلا ةفلا خم حلا يف هل.و ةددحملا ةلهملا خوالل

الهت يدعتو 2008/11/11 خيرات 44 مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا تامارغلا
.( ةيبيرضلا تاءارج اإل نوناق )

.2022 ةيلا ملا ةنسلا نم ًءادتبا صنلا اذهب لمعي

خيرات 45 مقر يعارتش اال موسرملا نم 7 ةداملا ليدعت : نوعبر األ ةداملا

غندلوه - ةضباقلا تاكرشلا ماظن 1983/6/24
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ماظن 1983/6/24 خيرات 45 مقر يعارتش اال موسرملا نم 7 ةداملا لدعت
يلي: امل ًاقفو غندلوه – ةضباقلا تاكرشلا

اال موسرملا اذه نم 3 ةداملا ماكحأ غندلوهلا ةكرش ةفلا خم حلا يف
اهيف تمت يتلا ةيلا ملا ةنسلل ةبسنلا ،ب ةعضاخ ةكرشلا هذه حبصت ، يعارتش
نانبل يف ةلماعلا لا األوم تاكرش ىلع ةقبطملا لخدلا ةبيرضل ةفلا، خملا
فاضي ، اهتاطاشن عيمج نم ةيتأتملا ةيفاصلا ةيونسلا اهحابرأ لماك ىلع

. اهيلع ةبجوتملا ةبيرضلا ةميق نم ةئملا 50ب اهردق ةمارغ اهيلإ

مقر يعارتش اال موسرملا نم 4 ةداملا ليدعت : نوعبر ةواأل يداحل ا ةداملا

جراخ اهطاشن روصحملا تاكرشلا ماظن 1983/6/24 خيرات 46

روش فوأ - نانبل

ماظن 1983/6/24 خيرات 46 مقر يعارتش اال موسرملا نم 4 ةداملا لدعت
: يلي امل ًاقفو روش فوأ - نانبل جراخ اهطاشن روصحملا تاكرشلا

ةبيرضل كلذ نم دبال عضختو حابر األ ىلع لخدلا ةبيرض نم ةكرشلا ىفعت
قبطتو (000.000.10ل.ل). ةريل نيي مال ةرشع اهردق ةعوطقم ةيونس
. اهتدم تناك امهم مةيلا ةنس لوأ نم ءادتبا ةكرشلا ىلع ةبيرضلا هذه

.2022 ةيلا ملا ةنسلا نم ًءادتبا صنلا اذهب لمعي

46 مقر يعارتش اال موسرملا نم 9 ةداملا ليدعت : نوعبر ةواأل يناث لا ةداملا

نانبل جراخ اهطاشن روصحملا تاكرشلا ماظن 1983/6/24 خيرات

روش فوأ -

ماظن 1983/6/24 خيرات 46 مقر يعارتش اال موسرملا نم 9 ةداملا لدعت
يلي: امل ًاقفو روش فوأ - نانبل جراخ اهطاشن روصحملا تاكرشلا

نعاأل حيرصتلا دنع ةدحاو ةعفد ةكرشلا ىلع ةبجوتملا بئارضلا ىدؤت
اهتابجومل ةكرشلا ةفلا خم حلا يف هل.و ةددحملا ةلهملا خوالل معلا
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خيرات 44 مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا تامارغلا قبطت ةيبيرضلا
.( ةيبيرضلا تاءارج اإل نوناق )2008/11/11

مقر يعارتش اال موسرملا نم 10 ةداملا ليدعت : نوعبر لاثثلاةواأل ةداملا

جراخ اهطاشن روصحملا تاكرشلا ماظن 1983/6/24 خيرات 46

روش فوأ - نانبل

ماظن 1983/6/24 خيرات 46 مقر يعارتش اال موسرملا نم 10 ةداملا لدعت
: يلي امل ًاقفو روش فوأ - نانبل جراخ اهطاشن روصحملا تاكرشلا

، يعارتش اال موسرملا اذه نم 2 ةداملا ماكح أل ةكرشلا ةفلا خم حلا يف
ةفلا، خملا اهيف تمت يتلا ةيلا ملا ةنسلل ةبسنلا ،ب ةعضاخ ةكرشلا هذه حبصت

لماك ىلع نانبل يف ةلماعلا لا األوم تاكرش ىلع ةقبطملا لخدلا ةبيرضل
ةمارغ اهيلإ فاضي ، اهتاطاشن عيمج نم ةيتأتملا ةيفاصلا ةيونسلا اهحابرأ

. اهيلع ةبجوتملا ةبيرضلا ةميق نم ةئملا 50ب اهردق

مقر يعارتش اال موسرملا نم 20 ةداملا ليدعت : نوعبر ةواأل عبار لا ةداملا

يلا) ملا عباطلا مسر نوناق )1967/8/5 خيرات 67

نوناق )1967/8/5 خيرات 67 مقر يعارتش اال موسرملا نم 20 ةداملا لدعت
يلي: امك حبصتل يلا) ملا عباطلا مسر

: ةيلا تلا قرطلا ىدحإب يلا ملا عباطلا مسر ىدؤي -20 ةداملا

ال نأ ىلع , ةياغلا هذهل ًاصيصخ ةدعملا ةيلا ملا عباوطلا قاصلإ قيرط نع -
500.000ل.ل. ةباتكلا وأ كصلا ىلع بجوتملا مسرلا ةميق زواجتت

ةقيرط دامتعا ىلع ةحارص نوناقلا اهيف صني يتلا حلااالت ءانثتسابو
. مسرلا ديدستل ىرخأ

أل ًاقفو اهمادختساب مهل صخرملا صاخش األ ىدل مسولا آالت ةطساوب -
500.000.000ل.ل. مسرلا ةميق زواجتت ال نأ ىلع , نوناقلا اذه ماكح

دانس واإل كوكصلا نع لدعلا باّتك ىدل يفرصم كش بجومب ًوأ ادقن -

جردت نا ىلع . مسرلا ةميق تغلب امهمو , اهيلع نوقداصي وأ اهنومظني يتلا
. لدعلا بتاكلا هردصي يذلا لا اإلصي نمض يلا ملا عباطلا مسر ةميق
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مسرلا ةميق تزواجت اذإ ةيلا ملا قيدانص يف يفرصم كش بجومب وأ ًادقن -

ةيلا ملا رئاودلا نع ةرداص ضبق رماوأ بجومب كلذو 500.000ل.ل
دقعلا ىلإ تعمتسا يتلا ةيراقعلا رئاودلا نع وأ تاظفاحملا يف ةصتخملا
ةيضق األ يف نيبستحملا نع وأ ةنواعملا ةيراقعلا بتاكملا كلذ يف امب

دقع ىلإ تعمتسا يتلا تايل واآل تارايسلا ليجست ةحلصم نع وأ
عباطلا مسر جردي نأ ىلع ، ةحلصملل ةعباتلا بتاكملا كلذ يف امب عيبلا
ريسلا موسرو ليجستلا موسر ءافيتس ال مظنملا ضبقلا رمأ نمض يلا ملا

. لمعلا تازاجإ موسرو

ةيلا. ملا ةرازو بناج نم اهدامتعا متي ديدست تاراعشإ بجومب -

يتلا تايل واآل قرطلل اقفو e-stamp ينورتكلا ميلا عباط بجومب -
ةيلا. ملا ةرازو اهدمتعت

نع ردصي رارق بجومب , ءاضتق اإل دنع ، ةداملا هذه قيبطت قئاقد ددحت
ةيلا. ملا ريزو

مقر يعارتش اال موسرملا نم 21 ةداملا ليدعت : نوعبر ةواأل سماخ لا ةداملا

يلا) ملا عباطلا مسر نوناق الهت( يدعتو 1967/8/5 خيرات 67

يدعتو 1967/8/5 خيرات 67 مقر يعارتش اال موسرملا نم 21 ةداملا لدعت
يلي: امك حبصتل يلا) ملا عباطلا مسر نوناق الهت(

: نيتيلا تلا نيتقيرطلا ىدحإب ةقص لاال ةيقرولا عباوطلا عيبو ريضحت متي

اهتائفو اهنم, اهرادصإ نكمملا تايمكلا ديدحت متي اقبسم ةدعم عباوط -1
بجومب لوادتلا يف اهعضو خيراتو اهتعابط ىلع ةباقرلا اهلا،و كشأو

ةيلا. ملا ريزو نع ردصي رارق

نمآالت اهيلع لا صحتس اإل متي e-stamps ةينورتكلا مةيلا عباوط -2
عباوطلا لكشو , اهمادختسا لوصأو اهبيكرتب صيخرتلا متي ةصاخ

ةيلا. ملا ريزو نع ردصي رارق بجومب اهتافصاومو

عباوطلا عيبب صيخرت ىلع نيلصاحلا ةيقرولا عباوطلا ةعاب قوقح ظفحت
اهيلع لصحي يتلا ةلا عجلا ةميق نم ةبسن نم نوناقلا اذه رشن خيراتب

. نوناقلا اذه رودص خيرات نم تاونس سمخ ةدمل ةيمقرلا عباوطلا ةعاب
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ةيلا. ملا ريزو نع ردصي رارقب ةداملا هذه قيبطت قئاقد ددحت

مقر يعارتش اال موسرملا نم 22 ةداملا ليدعت : نوعبر ةواأل سداس لا ةداملا

يلا) ملا عباطلا مسر نوناق الهت( يدعتو 1967/8/5 خيرات 67

نوناق )1967/8/5 خيرات 67 مقر يعارتش اال موسرملا نم 22 ةداملا لدعت
يلي: امك حبصتل يلا) ملا عباطلا مسر

: ةطساوب روهمجلا نم " ًاقبسم ةدعملا " ةيلا ملا عباوطلا عابت

تاسسؤملا ،و يعارتش اال موسرملا اذه ماكح أل اقفو نيزاجملا ةعابلا -1
. موسرلا و بئارضلا ءافيتس ال ةينانبللا ةلودلا عم ةدقاعتملا

كلذو ةماعلا تاسسؤملا و تاراد يفاإل نيفظوملا وأ قيدانصلا ءانمأ -2
ةيلا. ملا ريزو نم رارقب ددحت يتلا حلااالت يف

ال نأ ىلع ، ىرخأ زكارم يأ يفو ةماعلا تاسسؤملا و تاراد يفاإل 3-آالت
اال موسرملا اذه نم 24 ةداملا يف ةددحملا كلت ةلا عجلا ةبسن زواجتت
ريزو نم رارقب اهلوصأ مظنتو ددحت يتلا حلااالت يف كلذو ، يعارتش

ةيلا. ملا
اال موسرملا نم 43 ةداملا نم 6 ةرقفلا ليدعت : نوعبر ةعواأل باس لا ةداملا

مسر نوناق ) الهت يدعتو 1967/8/5 خيرات 67 مقر يعارتش

يلا) ملا عباطلا

خيرات 67 مقر يعارتش اال موسرملا نم 43 ةداملا نم 6 ةرقفلا لدعت
يلي: امك حبصتل يلا) ملا عباطلا مسر نوناق الهت( يدعتو 1967/8/5

تاراعشإو االت صيإو ريتاوف رادصإب نيمزلملا نيفلكملا ةفاك ىلع –6
نع بجوتملا عوطقملا يلا ملا عباطلا مسر اوددسي نأ ةنيدمو ةنئاد
ايرهش اهنوردصي يتلا ةنيدملا و ةنئادلا تاراعش واإلصياالتواإل ريتاوفلا
ءاهتنا نم ًاموي 15 ةلهم خالل ةينورتكلإ ةيرهش حيراصتب اومدقتي نأو

. ةياغلا هذهل ةيلا ملا ةرازو اهعضت جذامن بجومب ، ينعملا رهشلا

رشني يذلا لصفلا يلي يذلا لصفلا لوأ نم ًءادتبا ةرقفلا هذه ماكحأ قبطت
. نوناقلا اذه هيف
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نع ردصي رارق بجومب ءاضتق اال دنع ، ةرقفلا هذه قيبطت قئاقد ددحت
ةيلا. ملا ريزو

يتلا وأ أشنت يتلا تاكرشلا و تاسسؤملا ءافعإ : نوعبر واأل ةنماثل ةدا املا

رشن دعب يندملا و يراجتلا نيلجسلا نم يأ يف اهلجأ ديدمت متي

تاونس ثالث ةدمل يلا ملا عباطلا مسر نم نوناقلا اذه

نم يأ يف اهلجأ ديدمت متي يتلا وأ أشنت يتلا تاكرشلا و تاسسؤملا ىفعت
خيرات نم ًارابتعا تاونس ثالث ةرتف خالل يندملا و يراجتلا نيلجسلا

سيسأتلا ةصخر نع عوطقملا يلا ملا عباطلا مسر نم ، نوناقلا اذه رشن
اال موسرملا ب قحلملا 1 مقر لودجلا نم 3و6 نيدنبلا يف هيلع صوصنملا
يلا) ملا عباطلا مسر نوناق الهت( يدعتو 1967/8/5 خيرات 67 مقر يعارتش

. ةررحملا مهس واأل لا ملا سأر ةميق نع يبسنلا يلا ملا عباطلا مسر نمو

مسر تامارغ نم تاسسؤملا و تاكرشلا ءافعإ : نوعبر واأل ةعسات لا ةداملا

دقعلا ةدم ديدجت مدع ءارج ةبجوتملا يلا ملا عباطلا

تاكرشلا كلذكو يراجتلا لجسلا يف ةلجسملا تاكرشلا و تاسسؤملا ىفعت
ىلع تامارغلا نم ، ةيندملا تاكرشلا ب صاخلا لجسلا يف ةلجسملا ةيندملا
طرش ةسسؤملا وأ ةكرشلا ةدم ديدجت مدع نع ةجتانلا يلا ملا عباطلا مسر

.2022/12/31 اهاصقأ ةلهم خالل مسرلا ديدست متي نأ

لوادجلا يف ةدراولا تاباتكلا و كوكصلا ضعب تافرعت ليدعت : نوسمخلا ةداملا

يلا) ملا عباطلا مسر )67/67 مقر يعارتش اإل موسرملا ب ةقحلملا

ب ةقحلملا لوادجلا يف ةدراولا تاباتكلا و كوكصلا ضعب تافرعت لّدعُت
امك حبصت ثيحب يلا) ملا عباطلا مسر )67/67 مقر يعارتش اال موسرملا

يلي:

رركم ل26 ملست امدنع يلدعلا لجسلل خالةص لك
دارف أل

10.000ل.
ل.
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46

هيطعت لا ملا نم غلبم ضبقب لا صيإ لك
تايدلبلا و ةماعلا تاسسؤملا و ةلودلا

5.000ل.ل.

االصتاالت ةرازو اهردصت ةروتاف لك
تنرتن واإل فتاهلا تامدخب نيكرتشملل

5.000ل.ل.

47
الموأ تساو ءاربإ ىلإ ريشي لا صيإ لك

عاديإ وأ لوصو
1.000ل.ل.

68

باسح كيرحتب ملع لكو نايب فشك لك
وأ فرصم هلسري باسح خالةص لكو
ىلإ ةيعانص وأ ةيراجت وأ مةيلا ةسسؤم

فراصملا كلذكو الء معلا وأ نئابزلا دحا
اهنيب اميف

1.000ل.ل.

94

تسا تبثي ةروتاف وأ ةقرو وأ لا صيإ لك
مةيلا قاروأ وأ دوقن عاديإ وأ الم
)وأ تنراو ) عئاضب تادنس وأ ةيراجت

الت وقنم نم اهاوس وأ عئاضب

1.000ل.ل.

فتاهلا تاسسؤم هردصت لا صيإ لك
االصتاالتاإل تاكرش وأ يويلخلا

ريتاوف ةميق ضبقب ( تنرتن (اإل ةينورتكل
نيكرتشملا

5.000ل.ل.

عفدلا ةقبسم ةقاطب وأ ةروتاف لك
تاكرشلا وأ تاسسؤملا كلت اهردصت

1.000ل.ل.

ةددسم95 ريغ 1.000ل.ل.ةروتاف

111

نوناقلا اذه يف ةروكذملا ريغ قارو األ
اقفو عباطلا مسرل ةعضاخ نوكت امدنع
نوناقلا اذه يف ةدراولا ةماعلا ئدابملل
يبسنلا مسرلل ةعضاخ نوكت ال امدنعو

1.000ل.ل.

90 مقر نوناقلا نم ةيناثلا ةداملا ليدعت : نوسمخلا داحيةو لا ةداملا
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1991/09/10 خيرات

حبصت ثيحب 1991/9/10 خيرات 90 مقر نوناقلا نم ةيناثلا ةداملا لّدعُت
يلي: امك

و جورخلا مسر ءافيتسا ةيفيكو قرطو لوصأ ددحت رخآ صن خالًافألي
ةماعلا واألغشلا ةيلا ملا يريزو نع ردصي كرتشم رارقب هنم ةافعملا تائفلا

. لقنلا و

90 مقر نوناقلا نم ةسماخلا ةداملا ليدعت : نوسمخلا ةو يناث لا ةداملا

1991/09/10 خيرات

ثيحب 1991/9/10 خيرات 90 مقر نوناقلا نم ةسماخلا ةداملا لّدعُت
يلي: امك حبصت

تائفلا و ربلا قيرط نع لوخدلا مسر ءافيتسا ةيفيكو قرطو لوصأ ددحت
. تايدلبلا و ةيلخادلا و ةيلا ملا يريزو نع ردصي كرتشم رارقب هنم ةافعملا

موسرملا نم 9 ةداملا نم 7 دنبلا ليدعت : نوسمخلا لاثثلاةو ةداملا

ةثرو ءافعإب قلعتملا 1959/6/12 يف رداصلا 146 مقر يعارتشا

لا اإلقتن موسر نم توريب أفرم راجفنا يف اوضق نيذلا نيينانبللا

يف رداصلا 146 مقر يعارتشا موسرملا نم 9 ةداملا نم 7 دنبلا لدعي
( ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا لا األوم ىلع لا قتنا مسر ضرف )1959/6/12
2020/8/19 خيرات 185 مقر نوناقلا نم ًاعبار دنبلا بجومب فاضملا

قلعتملا ( موسرلا و بئارضلا نم تاءافع اإل ضعب حنمو لهملا ديدمت )
اال موسر نم توريب أفرم راجفنا يف اوضق نيذلا نيينانبللا ةثرو ءافعإب

يلي. امك حبصي ثيحب لا قتن

خيراتب توريب أفرم راجفنا ءارج نم اوضق نيذلا نيينانبللا ةثرو -7
ةقّلعتملا ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا لا واألوم قوقحلا عيمج ىلع ,2020/8/4
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و حيراصتلا 2022/12/31ب ةياغل اومّدقتي نأ طرش مهيثروم تاكرتب
صيخرتلا مهئاطع إل ةصتخملا ةيلا ملا تادحولا نم ةيتوبثلا تادنتسملا

لا االقتن تاركذم مهئاطعإو اإلثر رصح مكح ىلع لا صحتس لال بولطملا
. لوص لأل ًاقفو

نوناقلا نم ةعساتلا ةداملا نم 5 دنبلا ليدعت : نوسمخلا ةو عبار لا ةداملا

1959/06/12 خيرات 146 مقر

1959/06/12 خيرات 146 مقر نوناقلا نم ةعساتلا ةداملا نم 5 دنبلا لدع ي
يلي: امك حبصيل

: زواجتي ال يذلا ةيفاصلا ةيثر اإل ةصحلا نم ءزجلا مسرلا نم ىفعي -5

. ةريل نويلم ةيامتس : نيدلا وولا جاوز واأل عورفلا نم لكل -1
نويلم نوعبرأو ناتئام تخ: واألخواأل نيدلا ولا ريغ لوص نماأل لكل -2

. ةريل
. ةريل نويلم نورشعو ةئم : ةثرولا يقاب نم لكل -3

: ةيثر األوالداال ةصح نم ىفعملا ءزجلا ةميق ىلإ فاضيو

ةمئاد ةهاعب اباصم دلولا نوكي امدنع ةريل نويلم نوتسو ةئامث ثال -
. لمعلا نع هعنمت

دلولا   لصفي ماعلا رسك وأ ماع لك نع ةريل نويلم نورشعو ةعبرأ -
. هرمع نم ةرشع ةنماثلا نع رصاقلا

وأ جوز ثيرولا قتاع ىلع نوكي امدنع ةريل نويلم نوعبرأو ناتئام -
ةرشع ةنماثلا زواجتي مل دلو لك نع ةريل نويلم نورشعو ةئمو ةجوز

ةريل نويلم ةئامتس دودح تافاض اإل هذه عومجم ىدعتي ال نأ ىلع

نوكي نأ ةرقفلا هذه يف اهدادعت دراولا تافاض نماإل ةدافتس لال طرتشيو
. ثروملا   ةافو خيراتب ًامئاق اهب قحلا أشنا يذلا ببسلا

خيرات 146 مقر نوناقلا نم 16 ةداملا ليدعت : نوسمخلا ةو سماخ لا ةداملا

1959/06/12

امك حبصتل 1959/06/12 خيرات 146 مقر نوناقلا نم 16 ةداملا لدعت
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يلي:

نماأل ىدؤت يتلا حنملا و تاناع واإل تادعاسملا عيمج موسرلا نم ىفع
نويلم رشع ةعبرأ اهتميق زواجتت ال ةبه لك ًاضيأ ىفعتو ، ةماعلا لا وم

ناك اذإ إال ةدايزلا ىلع مسرلا ىفوتسي تداز اذإو . ةريل فلأ ةئامعبرأو
وأ ةينف وأ ةيفاقث وأ ةيضاير ةيعمج وأ ةيريخ ةسسؤم هل بوهوملا

ةيامعست غلبم ءافع اإل لمشيف ةينيدلا فاقو األ اهيف امب ةينيد وأ ةيريخ
. ةريل نويلم

خيرات 146 مقر نوناقلا نم 43 ةداملا ليدعت نوسمخلا ةو ةسداس لا ةداملا

1959/06/12

امك حبصتل 1959/06/12 خيرات 146 مقر نوناقلا نم 43 ةداملا لدع ت
يلي:

اال موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةددحملا لا االقتن موسر ىلع عالةو
عيمج ىلع باألفل ةسمخ هردق عوطقم لا قتنا مسر ضرفي يعارتش

ءانثتساب ، ريغلا ىلإ لوؤت يتلا ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا لا واألوم قوقحلا
قيرط يأب ،وأ فقولا وأ ةبهلا وأ ةيصولا وأ اإلثر قيرطب تايدلبلا و ةلودلا

. ةيقيقحلا اهتميق لداعي ضوع بال رخآ

ةميق عومجم نم ءزجلا ىلع عوطقملا يفاض اإل مسرلا اذه بجوتي
نويلم ي تيام زواجتي يذلا يفاصلا ريغ ةلقتنملا ميقلا و لا واألوم قوقحلا
رصانعلا عومجم ىلع ةبترتملا تامازتل واال نويدلا نم ربتعيو ، ةينانبل ةريل

. ةروكذملا

صصح بسنل ًاقفو مسرلا اذه عيزوت علاالةق، باحصأ بلطل ءانب نكمي
نم ةقباسلا ةرقفلا ماكح ،خالًافأل ةكرتلا ءابعأ نم اهرابتعا نودو ةثرولا

. ةداملا هذه

ىلع لا االقتن موسر الت دعم لودج ليدعت : نوسمخلا و ةعبا سلا ةداملا

( ةقلعم ) : مسرلل ةعضاخلا روطشلا و صصحلا
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ةعضاخلا روطشلا و صصحلا ىلع لا االقتن موسر الت دعم لودج لدعي
يلي: امك حبصيو مسرلل

صصحلا روطش
مسرلل ةعضاخلا

ىلو األ ةيناثلاةئفلا ةثلاةئفلا ثلا ةعبارلاةئفلا ةسماخلاةئفلا ةئفلا

عورفلا

جاوز األ

نادلا ريغولا لوص األ
نيدلا ولا

ةوخ،واأل األ
تاوخ

ةمعلا وأ معلا
لا خلا

وأالداألخ ةلا خلا

تخ وأالداأل

نيفلكملا يقاب

ةياغل
90.000.000

3691216

نم
90.000.001

ىلإ
180.000.000

59121621

نم
180.000.001

ىلإ
300.000.000

712162127

نم
300.000.001

ىلإ
600.000.000

1016202633

نم
600.000.001

ىلإ
1.050.000.00

0

1218243139

نع ديزي ام

1.050.000.00

1218243645
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0

األمالك ةبيرض نوناق نم 36 ةداملا ليدعت : نوسمخلا و ةنم اثلا ةداملا

الهت يدعتو 1962/9/17 خيرات ةينبملا

1962/9/17 خيرات ةينبملا األمالك ةبيرض نوناق نم 36 ةداملا لّدعت
يلي: امك حبصتل الهت يدعتو

: ةيلا تلا لوص األ ةيفاصلا تاداري اإل ريدقت يف ىعارت

، راجي اإل دقع يف ةدراولا راجي اإل لدب ةميق ريدقتلل ًاساسأ دمتعت -1
لوص لأل ًاقفو ةردقملا ةميقلا نم %70 نع لقت ال هتميق تناك اذإ
ةميقلا دمتعت سكعلا حلا يفو ، ةداملا هذه نم 3 دنبلا يف ةعبتملا
. ةداملا هذه نم "3" دنبلا يف ةعبتملا لوص لأل ًاقفو ةردقملا
تاداري اإل ردقت ، راجيا دقع ىلإ ًادنتسم اإلغشلا نكي مل حلا يف -2

. ةلثامم لا وحأو فورظ يف ةرجؤملا ةهباشملا ةينب عماأل ةيفاصلا
رصانعلا ىلإ دانتس باال ةيفاصلا تاداري اإل ردقتف ةنراقملا ترذعت اذإ امأ -3

، ةقطنملا ، ةحاسملا : ةيريجأتلا راقعلا ةميق يف رثؤت يتلا ةيساس األ
خلا....) ، نوفرتنا ، دعاصم ، ديربت ، ةئفدت ) ءانبلا تاممتم ، ءانبلا ةيعون
%2.5 نع لقي امال هكلا مل ءانبلا نمؤي نأ طرش رصانعلا نم اهريغو

. راجيإ لدبك هتميق نم ( ةئملا ب فصنو ينثا )

ةيلا. ملا ريزو نع ردص ت رارقب ةداملا هذه قيبطت قئاقد ددحت

األمالك ةبيرض نوناق نم 47 ةداملا ليدعت : نوسمخلا و ةعسات لا ةداملا

الهت يدعتو 1962/9/17 خيرات ةينبملا

يدعتو 1962/9/17 خيرات ةينبملا األمالك ةبيرض نوناق نم 47 ةداملا لدعت
يلي: امك حبصت ثيحب الهت
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اإل ساسأ ىلع اهب، قحلا ءوشن خيرات ديدحت دعب ، ةبيرضلا ب فيلكتلا متي
ليزنتلا رادقم ، ءاضتق اال دنع اهنم ًاموسحم ةينب لأل ةيفاصلا تاداري

. نكسلا رود ضعبب صاخلا

نم ًارابتعا ةدح ىلع لك راقعلا ماسقأ ىلع ةينبملا األمالك ةبيرض أزجت
حلا يف ، ةيراقعلا رئاودلا ىدل الً وصأ زارف اإل هيف لجس يذلا ماعلا ةيادب

زارف. اإل لبق ام ةرتف نع ةبيرضلا كلت تبجوت

نع ردصي رارق بجومب , ءاضتق اال دنع ، ةداملا هذه قيبطت قئاقد ددحت
ةيلا. ملا ريزو

خيرات ةينبملا األمالك ةبيرض نون اق نم 52 ةداملا ليدعت : نوتسلا ةداملا

الهت يدعتو 1962/9/17

يدعتو 1962/9/17 خيرات ةينبملا األمالك ةبيرض نوناق نم 52 ةداملا لّدعت
يلي: امك حبصتل الهت

نماإل ةريل نويلم نيعبر أ غلبم لزني ،2022 ماعلا تاداريإ نم ًءادتبإ
ٌصخش اهلغشي ةينكس ةدحو لكل ةبيرضلل ةعضاخلا ةيفاصلا تاداري

كلا. ملا مكح يف وه نم وأ ةيكلملا يف ءاكرشلا دحأ وأ مكلا ةفصب يعيبط

ٌلك ةداملا هذه نم ىلو األ ةرقفلا يف مهيلإ راشملا صاخش األ ديفتسي
رود ددع غلب امهم طقف نيتينكس نيتدحو نع ةيكلملا يف هتصح ةبسنب

نيتميقلا تاذ نيتدحولا نع كلذو اهولغشي وأ اهولغش يتلا نكسلا
ىلع. األ نيتيريجأتلا

اذه نم ةداملا هذه نم ىلو األ ةرقفلا يف مهيلإ راشملا صاخش قحاأل ظفحي
مهتدافتسا نم نمزلا رورم ماكحأ لوحت وال مهلا غشإ خيرات نم ًاءدب ليزنتلا

و ةنيزخلا قوقح نم ًاقح ةددسملا بئارضلا ربتعت نأ ىلع ، ليزنتلا اذه نم

. اهدادرتسا نكمي ال

األمالك ةبيرض نوناق نم 54 ةداملا ليدعت : نوتسلا و ةيداحلا ةداملا

( ةقلعم ) الهت يدعتو 1962/9/17 خيرات ةينبملا
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1962/9/17 خيرات ةينبملا األمالك ةبيرض نوناق نم 54 ةداملا لدعت
يلي: امك حبصت ثيحب الهت يدعتو

دوعت يتلا ةيونسلا يفاصلا تاداري اإل ةينبملا اإلمالك ةبيرضل عضخت
: ةيلا التتلا دعملل اقفو ةدح، ىلع راقع لك نم فلكملل

. ةريل نويلم نيرشعو ةيام زواجتي ال يذلا تاداري نماإل رطشلل 4%-

وال ةريل نويلم نيرشعو ةيام ىلع ديزي يذلا تاداري نماإل رطشلل 6%-
. ةريل نويلم نيعبرأو يتئم زواجتي

وال ةريل نويلم نيعبرأو يتئم ىلع ديزي يذلا تاداري نماإل رطشلل 8%-
. ةريل نويلم نيتسو ةيامث  ثال زواجتي

نويلم نويلم نيتسو ةيامث ثال ىلع ديزي يذلا تاداري نماإل رطشلل 11%-
. ةريل نويلم ةيامتس زواجتي وال ةريل

. ةريل نويلم ةيامتس ىلع ديزي يذلا تاداري نماإل رطشلل 14%-

. ةبيرضلا هذه ىلع عالةو ةيأ فاضت وال

ةينبملا األمالك ةبيرض نوناق نم 56 ةداملا ليدعت : نوتسلا ةو يناث لا ةداملا

( ةقلعم ) الهت يدعتو 1962/9/17 خيرات

1962/9/17 خيرات ةينبملا األمالك ةبيرض نوناق نم 56 ةداملا لدعت
يلي: امك حبصت ثيحب الهت يدعتو

األمالك ةبيرض نوناق نم 54 ةداملا يف ةدراولا روطشلا التو دعملا قبطت
.2022 ةنس تاداريإ نم ارابتعا ةلدعملا ةينبملا

ةينبملا األمالك ةبيرض نوناق نم 58 ةداملا ليدعت : نوتسلا ثلااثلةو ةداملا

( ةقلعم ) الهت يدعتو 1962/9/17 خيرات

1962/9/17 خيرات ةينبملا األمالك ةبيرض نوناق نم 58 ةداملا لدعت
يلي: امك حبصتل الهت يدعتو
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اصصح وأ ادحاو اينبم اراقع رمثتسي وأ كلمي ةبيرضلا ب فلكم لك ىلع -1
تاداريإ ىلع هرامثتسا وأ هتيكلم ءارج نم لصحيو دحاو ينبم راقع يف

نم مدقتي ،نأ راقع لك نع ةنسلا يف ةريل نويلم 40 نع ديزت ةيفاص
: هيف نيبي ةنس لك نم ناسين لوأ لبق حيرصتب ةصتخملا ةيلا ملا ةرئادلا

هعقومو راقعلا مقر -

مهس باأل راقعلا يف هتصح رادقم -

ةردقملا وأ ةيقيقحلا راقعلا تاداريإ -

راقعلا ىلع ةبجوتملا ةبيرضلا -

مدقي امدنع راقعلا ىلع ةبجوتملا ةبيرضلا ددسي نأ فلكملا ىلع -2
. حيرصتلا

نع ردصي رارق بجومب , ءاضتق دنعاال ، ةداملا هذه قيبطت قئاقد ددحت -4
ةيلا. ملا ريزو

مسقلا وأ راقعلل ةيريجأتلا ةميقلا ءاطعإ طارتشا : نوتسلا و ةعبار لا ةداملا

طقف راقعلا ىلع ةبجوتملا بئارضلا ديدستب راقعلا نم

ةيريجأتلا ةميقلا ىطعُت , ةنيزخلا حلا صل زجح ةراشإ دوجو مدع حلا يف
ةبجوتملا ةينبملا األمالك ةبيرض ءافيتسا دعب راقعلا نم مسقلا وأ راقعلل
ءافيتساو زارف اإل لبق راقعلا ىلعو راقعلا نم مسقلا وأ راقعلا اذه ىلع

نم 45 ةداملا نم نمثًاثلا ج دنبلا ماكح أل ًاقفو ةبجوتملا لخدلا ةبيرض
ىرخأ بئارض وأ موسر ةيأ ديدست طارتشا نود ، لخدلا ةبيرض نوناق

. عئابلا ىلع ةبجوتم

نع ردصي رارق بجومب , ءاضتق اال دنع ، ةداملا هذه قيبطت قئاقد ددحت
ةيلا. ملا ريزو

مقر نوناقلا نم 19 ةداملا صن ىلإ دنب ةفاضإ : نوتسلا و ةسماخ لا ةداملا

ةميقلا ىلع ةبيرضلا ) الهت يدعتو 2001/12/14 خيرات 379
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( ةفاضملا

2001/12/14 خيرات 379 مقر نوناقلا نم 19 ةداملا صن ىلإ فاضي
: هصن يلا تلا دنبلا ( ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا الهت( يدعتو

خيرات 183 مقر نوناقلا يف اهنع صوصنملا ءاذغلا بهو تايلمع "
بهوب ةينعملا تاهجلا اهب موقت يتلا ( ءاذغلا بهو زيفحت )2020/6/16

. ءاذغلا

نع ردصي رارق بجومب , ءاضتق اال دنع ، ةداملا هذه قيبطت قئاقد ددحت
ةيلا. ملا ريزو

نوناقلا نم 49 ةداملا نم ةريخ األ ةرقفلا ءاغلإ نو: تسلا و ةسداس لا ةداملا

ةميقلا ىلع ةبيرضلا ) الهت يدعتو 2001/12/14 خيرات 379

2020/6/16 خيرات 183 مقر نوناقلا بجومب ةفاضملا ( ةفاضملا

( ءاذغلا بهو زيفحت )

2001/12/14 خيرات 379 نوناقلا نم 49 ةداملا نم ةريخ األ ةرقفلا ىغلت
مقر نوناقلا بجومب ةفاضملا ( ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا الهت( يدعتو

.( ءاذغلا بهو زيفحت )2020/6/16 خيرات 183

30 ةداملا نم ةثلا وثلا ةيناثلا نيترقفلا ليدعت نو: تسلا و ةعباس لا ةداملا

ال يدعتو 2001/12/14 خيرات 379 نوناقلا 379 مقر نوناقلا نم

( ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا هت(

نوناقلا 379 مقر نوناقلا نم 30 ةداملا نم ةثلا وثلا ةيناثلا ناترقفلا لدعت
،( ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا ) الهت يدعتو 2001/12/14 خيرات 379

يلي: امك احبصت ثيحب

..........
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ةلهم نمضو يمالةيد ةنس ةيأ ءاهتنا دعب مدقي نأ ةبيرضلل عضاخلل قحي
، خيراتلا اذهب مسحلل ةلباقلا ةبيرضلا ضئاف ديصر دادرتسا بلط ، ًاموي 20
. ةينانبل ةريل نويلم نيسمخ نع هدادرتساب بلا طملا غلبملا لقي ال نأ ىلع

نمضو ةبيرضلل باستحا ةرتف ةيأ ةياهن دعب ، اومدقي نأ نيردصملل قحي
نع ةبستحملا مسحلل ةلباقلا ةبيرضلا ضئاف دادرتسا بلط ، ًاموي 20 ةلهم
نويلم نيسمخ نع هدادرتساب بلا طملا غلبملا لقي ال نأ ىلع ، ةرتفلا كلت

. ةينانبل ةريل

.........

نم 59 ةداملا نم ةريخ األ لبق ام ةرقفلا ليدعت نمةوسلاتنو: اثلا ةداملا

ىلع ةبيرضلا الهت( يدعتو 2001/12/14 خيرات 379 مقر نوناقلا

( ةفاضملا ةميقلا

خيرات 379 مقر نوناقلا نم 59 ةداملا نم ةريخ األ لبق ام ةرقفلا لدعت
امك حبصت ثيحب ،( ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا الهت( يدعتو 2001/12/14

يلي:

..........

, اموي 20 ةلهم نمضو يمالةيد ةنس ةيأ ةياهن دنع مدقي نأ فلكملل قحي
نأ ىلع , ةداملا هذه ماكح "أل اقفو ةافعملا تايلمعلل ةبسنلا ب دادرتسا بلط
روديو , ةينانبل ةريل نويلم نيسمخ نع هدادرتساب بلا طملا غلبملا لقي ال

حلا يف ةقح,امأ لاال ةنسلا ىلإ ةريل نويلم نيسمخ نع لقي يذلا غلبملا
اال بلط مدقي نأ هل قحيف ةداملا هذه ماكح أل ًاقفو ًافنصم فلكملا دعي مل

. بلطلا ةميق تغلب امهم روكذملا دادرتس

.........

خيرات 144 مقر نوناقلا نم 59 ةداملا ليدعت وسلاتنو: ةع سات لا ةداملا

(2019 ماعل ةماعلا ةنزاوملا نوناق )2019/7/31

ةنزاوملا نوناق )2019/7/31 خيرات 144 مقر نوناقلا نم 59 ةداملا لّدعُت
يلي: امك حبصت ثيحب ،(2019 ماعل ةماعلا
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ىلع ( ةئملا 3%(ثالةثب هردق عوطقم مسر 2023/12/31 ةياغل قّبطُي
نيزنبلا ةدام ءانثتساب ، ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلل ةعضاخلا تادروتسملا

و ةعارزلا و ةعانصلل ةلمعتسملا ةيلو األ داوملا و ةيعانصلا تادعملا و
. ةينم واأل ةيركسعلا ىوقلل ةدئاعلا تادروتسملا

يف ذخّتُي موسرمب عأاله، اهيلإ راشملا ةيلو األ داوملا و تادعملا دّدحُت
واال ةعارزلا و ةعانصلا و ةيلا ملا ءارزو حارتقا ىلع ًءانب ءارزولا سلجم

. ةراجتلا و داصتق

ةقاطلا ىلع ًارصح لمعت يتلا تادعملا و ةزهج األ ءافعإ : نوعبسلا ةداملا

ديلوتل ، ةفيظنلا ةقاطلا رداصم نم رخآ ردصم يأ وأ ةيسمشلا

موسرلا نمو ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا نم ةيئابرهكلا ةقاطلا

ةيكرمجلا

موسرلا نمو ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا نم ىفعت رخآ، صن خالًافألي
ـ3%،ا لا عوطقملا مسرلا و يكرمجلا مسرلل ىند األ دحلا اهيف ،امب ةيكرمجلا
رخآ ردصم يأ وأ ةيسمشلا ةقاطلا ىلع ًارصح لمعت يتلا تادعملا و ةزهج أل

اهداريتسا متي يتلا ، ةيئابرهكلا ةقاطلا ديلوتل ةفيظنلا ةقاطلا رداصم نم

.2024/12/31 ةياغلو نوناقلا اذه رشن خيرات نم ًارابتعا

, ءاضتق دنعاإل ، تادعملا و ةزهج األ اهيف امب ةداملا هذه قيبطت قئاقد ددحت
. هايملا و ةقاطلا و ةيلا ملا يريزو نع ردصي رارق بجومب

يعارتش اال موسرملا نم ىلو األ ةداملا ليدعت : نوعبسلا ةو يداح لا ةداملا

ةبيرض نوناقب لمعلا فيقوت ديدمت )1983/8/17 خيرات 55 مقر

( يضار األ

1983/8/17 خيرات 55 مقر يعارتش اال موسرملا نم ىلو األ ةداملا لدعت
يلي: امل ًاقفو ،(.. يضار األ ةبيرض نوناقب لمعلا فيقوت ديدمت )

يف رداصلا 55 مقر يعارتش اال موسرملا لوعفم 2024/12/31 ةياغل ددمي
. يضار األ ةبيرض نوناق قيبطت فيقوت ديدمتب يضاقلا 1983/8/17و
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يتلا عئاضبلا و علسلا ىلع يكرمج مسر ضرف : نوعبسلا و ةيناث لا ةداملا

عئاضبلا و علسلا ىلعو نانبل يف اهل ٌليثم عنصُيو اهداريتسا متي

ةرخاف ةفنصملا

متي يتلا عئاضبلا و علسلا ىلع 10% هردق يكرمج مسر تاونس 3 ةدمل ضرفُي
اإل يفكت تايمكب عئاضبلا و علسلا كلتل ليثم نانبل يف عنصّي ناك اذإ اهداريتسا

. ةرخاف علسك فنصت يتلا عئاضبلا و علسلا ىلعو ، ٍفاك لكشب يلحملا الك هتس

و ةيلا ملا ءارزو نع ردصي كرتشم رارقب مسرلل ةعضاخلا عئاضبلا و علسلا دّدحُت
. ةعارزلا و ةعانصلا

ةدفاولا ةيضايرلا و ةيحايسلا تاعومجملا ءافعإ : نوعبسلا و ثلااةثل ةداملا

طورش نمض رورملا و ةماق اإل ةمس مسر نم نانبل ىلإ

ىلإ ةدفاولا ةيضايرلا و ةيحايسلا تاعومجملا ىفعت رخآ، صن خالًافألي
ىدعتت ال اهتماقإ ةدم تناك اذإ ، رورملا و ةماق اإل ةمس مسر نم نانبل

.2023/12/31 ةياغل كلذو ، عوبسأ

دحاو نم ةفلؤم ةعومجم لك " ةيضاير وأ ةيحايس ةعومجم " ةرابعب مهفي
. قوف امو ًاصخش نورشعو

20 مقر يعارتش اال موسرملا نم 3 ةداملا صن ءاغلإ : نوعبسلا و ةعبار لا ةداملا

( ةقلعم ) 1939/12/18 خيرات

ةلدعملا 1939/12/18 خيرات LE/20 يعارتش اال موسرملا نم 3 ةداملا ىغلت
اآليت: صنلا ب لدبتستو 173 مقر 2000 ماع ةنزاوم نوناق نم 42 ةداملا ب

واإل تاءاشن واإل غارفلا مسر ىفوتسي ًاينبم اراقع لوانتي لا االقتن ناك "اذإ
ةميقلا برض نم لصاحلا غلبملا ساسأ ىلع ةلدابملا و ةمساقملا و زارف
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اإل ةيلا ملا حلا صملا موقت ثيح ( نوعبرأ )40 مقرلا ب ةنيبملا ةيريجأتلا
نيمختب توريب يف ةينبملا األمالك ةبيرض ةرئادو تاظفاحملا يف ةيميلق

دعب ةيراقعلا موسرلا باستحا ةياغل كلذو اهئاطعإ خيراتب ةيريجأتلا ةميقلا
تانامأ نإو ، نيمختلا يلا مجإ نم ةنمخملا ةصحلل لصفمو حضاو ديدحت

ةميق يف ليدعت يأ نود نيمختلا اذه قيبطتب ةمزلم يراقعلا لجسلا
ديزي غلبملا اذه نوكي امدنع كلذو عيبلا دوقعل ةبسنلا ب ةنمخملا ةصحلا

اهب. حرصملا و كوكصلا يف ةروكذملا راعس األ ىلع

تناك حلا يف ةينكسلا ققشلا عيب دوقع ليدعتلا اذه ليعافم نم ىنثتست
اهنع يفوتساو ،2020 بآ 4 خيراتب توريب أفرم راجفنا خيرات لبق ةخرؤم
ميدقلا صنلا ماكح أل ًاقفو اهنع موسرلا بستحتف يلا، ملا عباطلا مسر

1939/12/18 خيرات LE/20 مقر يعارتش اال موسرملا نم 3 ةداملل
عيب دقعب اهقاحلإو اهمامتإ طرش 1507.5 رعسلا ىلع الر ودلا بسحيو
يف ةروكذملا ةقشلا سفنو ةميقلا سفنبو ءاقرف األ سفن نيب حوسمم

اإل ديق ءانبلا نم مسقلل لاالةمز تاحيلصتلا مامتإ دنع ًاروف عيبلا ةيقافتا
زارف. اإل ةلماعم مامتأو زاجن

ريزو نع ردصي رارقب ءاضتق اال دنع ةداملا هذه قيبطت قئاقد ددحت
." ةيلا ملا

رئاود يف موسرلا ءافيتساو ديدحت : نوعبسلا و ةسماخ لا ةداملا

ورويلا أو يكريم الراأل ودلا ب تايلصنقلا و ةيسايسلا تايضوفملا

تايضوفملا رئاود يف موسرلا ىفوتستو ددحت رخآ صن خالًافألي
. ًارصح ورويلا أو يكريم الراأل ودلا ب تايلصنقلا و ةيسايسلا

يف عدوتو ورويلا وأ يكريم الراأل ودلا ب ةلصحملا غلا بملا ليوحت متي
. نانبل فرصم ىدل نيتلمعلا نيتاه ىدحإب حوتفملا ةنيزخلا باسح

رداغم وأ مداق رفاسم لك ىلع مسر ضرف : نوعبسلا و ةسداس لا ةداملا

( ةقلعم ) توريب – يلودلا يريرحلا قيفر راطم ربع

مقر نوناقلا نم ىلو األ ةداملا بجومب هيلع صوصنملا مسرلا ىلع عالةو
رداغم وأ مداق رفاسم لك ىلع ضرفي الهت، يدعتو 1991/9/10 خيرات 90
ىلع يكريمأ 4ودالر هردق مسر توريب - يلودلا يريرحلا قيفر راطم ربع

. رفسلا ركاذت ىلع ةديدج ةناخ ءاشنإ ربع مسرلا اذه ءافيتسا متي نأ
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نم ًاموي 15 اهاصقأ ةلهم خالل ًايرهش مسرلا اذه ناريطلا تاكرش ددست
جورخ مسرب ةصاخلا ةيبيرضلا ماكح األ هيلع قبطُتو يلا تلا رهشلا ةياهن
حتفُي صاخ باسح يف مسرلا اذه نم ةلصحملا غلا بملا عدوتو نيرفاسملا

صصخُتو ةينانبللا ةلودلا مساب نانبل فرصم ىدل يكريم الراأل ودلا ب
اإل ةيعرملا نيناوقلل ًاقفو هتنايصو راطملا تازيهجت ىلع قافن لإل هتليصح

. ءارج

ريزو نع ردصي كرتشم رارقب ةداملا هذه قيبطت قئاقد ءاضتق دنعاال ددحت
ةيلا. ملا ريزوو لقنلا و ةماعلا األغشلا

144 مقر نوناقلا نم ةرشع ةنماثلا ةداملا صن ءاغلإ : نوعبسلا و ةعباس لا ةداملا

ةقحلملا تانزاوملا و ةماعلا ةنزاوملا نوناق )2019/7/31 خيرات

يتلا ةيحايسلا تاكرشلا ىلع ةمارغ ضرفب قلعتملا (2019 ماعلل

نع اهتدهع يف نم فلخت حلا يف ةيجراخ ًادوفو مدقتست

رخآ صنب هلا دبتساو ةرداغملا

2019/7/31 خيرات 144 مقر نوناقلا نم ةرشع ةنماثلا ةداملا صن ىغلي
ضرفب قلعتملا (2019 ماعلل ةقحلملا تانزاوملا و ةماعلا ةنزاوملا نوناق )

حلا يف ةيجراخ ًادوفو مدقتست يتلا ةيحايسلا تاكرشلا ىلع ةمارغ
يلا: تلا صنلا ب اهنع ضاعتسيو ، ةرداغملا نع اهتدهع يف نم فلخت

لك نع ةيجراخ ًادوفو مدقتست يتلا ةيحايسلا تاكرشلا ىلع ضرفُت
3.000.000ل. ةميقب مةيلا ةمارغ ةرداغملا نع فلختي اهتدهع يف صخش
، ةرداغملا دنع ةرش ابم ىفوتست ،( ةينانبل ةريل مالنيي ثالةث طقف ل.(

. ةرداغملا ب يحايسلا دفولا ءاضعأ يقابل حمسُيو

ريزو نع ردصي كرتشم رارقب ةداملا هذه قيبطت قئاقد ءاضتق دنعاال ددحت
. ماعلا ماعاألنم ريدم حارتقا ىلع ءانب تايدلبلا و ةيلخادلا ريزوو ةيلا ملا

خيرات 189 مقر رارقلا نم 63 ةداملا ليدعت : نوعبسلا و ةنماث لا ةداملا

الاهت يدعتو 1926/3/15

اميس ال الاهت يدعتو 1926/3/15 خيرات 189 مقر رارقلا نم 63 ةداملا لدعت
80/4 مقر نوناقلا 1959/6/12و خيرات 148 مقر يعارتش اال موسرملا

ةنزاوم نوناق )1990/8/20 خيرات 90/14 مقر نوناقلا 1980/4/7و خيرات
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1993).و ةنزاوم نوناق )1993/12/15 خيرات 280 مقر نوناقلا 1990)و
يلا: 1998)كتلا ةنزاوم نوناق )1998/2/5 خيرات 671 نوناقلا

لبق ةنيزخلا قودنص اوعدوي نأ ةيفارغوبوط لا غشأ ءارجإ يبلا ط ىلع
يلي: امك اهرادقم ددحي مةيلا ةفلس االغشلا هذه ذيفنت

: ةينبملا تاراقعلا _1

مسرلا ةميق

راقع لك ةريلنع 1.200.000

: ةينبملا ريغ تاراقعلا _2

مسرلا ةميق

10.000م2. نم ةريللقأ 1.200.000

10000و50000م2. 2.000.000نيب
ةريل

51000و100000م2. 3.200.000نيب
ةريل

هتحاسم زواجتت راقع لك
100000م2.

ةريل 4.000.000

األك رادقم زواجتت ةفلس ةفصب ةنيزخلا قودنص ةعدوملا غلا بملا تناك اذاو
موسرلا رادقمب ًافشك عضي يراقعلا لجسلا نيمأ نإف اهنع لقت الفوأ
هتداعإ بجاولا غلبملا رادقمو ةنيزخلل ةبجوتملا ةيقيقحلا ةيفارغوبوطلا

. مهنم هليصحت وأ مهيلا

مامتإ نع علاالةق باحصأ لدع ولو ةيفارغوبوطلا موسرلا عفد بجوتيو
. ةيفارغوبوطلا األمعلا اهلجأ نم اوبلط يتلا ةلماعملا

نم عادل اهذيفنت عنمي وأ رخؤي ةيفارغوبوط لا غشأ ءارجإ طبلا لكو
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ةنيزخلا ىلإ ددسي ،نأ سدنهملا لا قتنا حةلا يف هيلع بجوتي يعاودلا
نوكي يذلا تقولا نع ًاضيوعت نيعملا غلبملا هاندأ موسرلا ةفرعتل ًاقفو
تاقفن هيلإ ًافاضم راقعلا عقوم يفو ةقيرطلا ىلع هفرص دق سدنهملا

اال ىلإ هتجاح مدع نع ةراد االغشلااإل طبلا ملعا اذاو لا. واالقتن لقنلا
ذإ بجوتي فال مايأ تسب لمعلا ب مايقلل نيعملا دعوملا لولح لبق غشلا

ةروكذملا ةلهملا خالل هذه هتبغر نع ةراد اإل ملعي مل اذا ،امأ ضيوعتلا كاذ
ناو ىتح ةينانبل ةريل فلا ةيام هردق عوطقم ضيوعت عفدب ذئدنع مزليف

. راقعلا عقوم ىلإ سدنهملا لقتني مل

. ًاناجم ةكلمتسملا تاراقعلا ماسقأ ةيفارغوبوطلا موسرلا نم ىفعت

األمعلا عون

راقعلا عقوم يف ةيراج لا غشأ _1

ابايإو ًاباهذ لقنتلا بو راقعلا عقوم يف يضقت ةعاس لك نع مسر عفدي أ-
. ةينانبل ةريل 160.000 هردق

. ةلماك ةعاس ةعاسلا ءازجأ ربتعتو

لا، ومعلا نونواعملا مهيف نمب ، نيفظوملا تاقفن عيمج مسرلا اذه لمشيو
اال زاجن إل ةمز لاال تاعوبطملا نمثو ، ةينفلا نعاآلالت ضيوعتلا رادقمو

غشلا.

ةراد. اإل ىدل اهب لومعملا ةفرعتلا بسحب لقن ةرجأ ىفوتسي ب-

تافاسملل ةينانبل ةريل 150.000 اهردق ةعوطقم لقن ةرجأ ىفوتسيو
15 نع ديزت يتلا تافاسملل ةينانبل ةريل 300.000 ملك 15 نع لقت يتلا

ملك

ةدع زاجنإ ىلإ سدنهملا فرصني امدنعو ، ةنيدملا لخاد لقنلا ىرج اذا
رفسلا تاعاس عزوت ، نيفلتخم نيعدتسمل ةدحاو ةرفس ءانثأ تايلمع

. تايلمعلا ددع ىلع ًايبسن لقنلا روجأو

ةريل 300.000: ةموتخم عالةم وا متخ لك نع : ديدحتلا موخت نمث -2
ةينانبل

. اهبيكرت فورصمو اهزكارمل موختلا لقن ةقفن موسرلا هذه نمض لخديو
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عزنت يتلا موختلا نع ةتبلا مسر ىفوتسي ،ال دودح لا طبإ حةلا يفو
. هسفن كلا ملا ةحلصمل لمعتستو

باسحو تازارف اإل عيراشم عضول لغش ةعاس لك نع : ةيبتكم لا معأ -3
ةيساسأ طئارخ ميظنتو ةحاسملا ةنامأ ةطيرخ حيحصتو تاسايقلا

. ةينانبل ةريل 150.000 تاحاسملا لجس حيحصتو تاحاسملا سايقو

. ةلماك ةعاس ةعاسلا ءازجأ ربتعتو

ل.ل. ةحاسملا ةنامأ ةطيرخ نع خسن بحس -4

تايلمعلا ديق دعب نيعدتسملل يطعتلو ، راقعلا فلم ىلإ مضتل ةدعم خسن
. يراقعلا لجسلا يف ةيفارغوبوطلا

(ل.ل.)

32×22و35×25 سايق نم

بحس لك نع

50.000

47×32وأ35×50 سايق نم

بحس لك نع

75.000

(75×50) ريبك رسن فصن سايق نم

بحس لك نع

75.000

(75×100) ريبك رسن سايق نم

بحس لك نع

100.000

: ةيفارغوتوفلا روصلا موسر -6

(ل.ل.)
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ةيبلس ةحول لك 100.000نع

(24×18) سايق ةيفارغوتوف ةروص لك نع
وأ(19×19)

50.000

×50: سايق ةيفارغوتوف ةروص لك نع
60

500.000

×75: سايق ةيفارغوتوف ةروص لك نع
105

1.000.000

: سايق ةيفارغوتوف ةروص لك نع
100×100

1.200.000

: سايق ةيفارغوتوف ةروص لك نع
100×125

1.500.000

. ةيفاض اإل خسنلا نع ةئملا 40ب ةبسنب موسرلا هذه ضفختو

هردق يفاضإ مسر ىفوتسي ةيبتكم لا معأ ءارجإ بلطلا بجوتسا اذاو
. ةعاسلا نم ءزج وأ لمع ةعاس لك نع ةينانبل ةريل فلا رشع ةينامث

خيرات 189 مقر رارقلا نم 64 ةداملا ليدعت : نوعبس ةولا عسات لا ةداملا

الاهت يدعتو 1926/3/15

اميس ال الاهت يدعتو 1926/3/15 خيرات 189 مقر رارقلا نم 64 ةداملا لدعت
80/4 مقر نوناقلا 1959/6/12و خيرات 148 مقر يعارتش اال موسرملا

خيرات 14 مقر نوناقلا 1980)و ةنزاوم نوناق )1980/4/7 خيرات
خيرات 671 نوناقلا 1993/12/15)و خيرات 280 مقر نوناقلا 1990/8/20و

يلا: 1998)كتلا ةنزاوم نوناق )1998/2/5

معالً ةرئادلا جراخ ىلإ لا لالقتن ةنواعملا بتاكملا ءاسؤر ىعدي امدنع
ةنس راذآ 15 يف خرؤملا 189 مقر رارقلا نم 43و44 نيتداملا ماكحأب

قودنصل اوعفدي نأ علاالةق باحصأ ىلع بجوتي الهت يدعتو 1926
يلي: امك ًاددحم ًاعوطقم ًايفاضإ ًامسر ًاقبسم ةنيزخلا
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(ل.ل.)

يرجي نواعملا بتكملا سيئر لا قتنا ناك -اذا
يراقعلا بتكملا اهيف نئاكلا ةنيدملا لخاد

نواعملا

1.000.000

يرجي نواعملا بتكملا سيئر لا قتنا ناك -اذا
يراقعلا بتكملا اهيف نئاكلا ةنيدملا جراخ

نواعملا

2.000.000

1980 ماعلا ةنزاوم نوناق نم 1 مقر لودجلا ليدعت : نونامثلا ةداملا

الهت يدعتو

ماعلا ةنزاوم نوناق نم 12 ةداملا اميس الهتال يدعتو 1 مقر لودجلا لدعي
نوناق نم 42 ةداملا 1993/280و مقر نوناقلا نم 9 مقر لودجلا 1980و

يلا: 1998/671كتلا مقر نوناقلا نم 9 مقر لودجلا 1995و ماعلا ةنزاوم

ةعوفدملا ليجستلا موسر يف

يراقعلا لجسلا يف ديقلل ةدعملا رضاحملا ميظنت نع ةبجوتملا موسرلا -1
رضاحمل ةمز لاال تاعوبطملا نمثو يمويلا لجسلا يف دوقعلا ديق اهيف امب

000.50ل.ل. ديقلا بلط

فئاحصلا نع ةينيعلا فئاحصلا روص ميظنت نع ةبجوتملا موسرلا -2
دعب: ةحوسمملا ريغ قطانملا يف وباطلا تادنس نعو ةيليمكتلا

000.150ل.ل. دنس لك نع

مسرلا فصن هدنس نع كيرش لك نم ىفوتسيف ًاعئاش كلملا ناك اذاو
نع ةديدجلا تادنسلا ميظنت نع اهسفن موسرلا ىفوتست عااله، روكذملا

. ةيلص اال تادنسلا نع خسن ميظنت دنع وا خلا مضو زارفا رثا

ديق كلذك ةينيعلا قوقحلا ديق تاداهش ميظنت نع ةبجوتملا موسرلا -3
: اهعاونا ىلع ةيراقعلا نوهرلا



74

000.150ل.ل. ةداهش لك نع -

تاراقعلا عيمج نع ةيراقعلا نوهرلا و ةينيعلا قوقحلا ديق تاداهش ميظنت
ةنوهرملا وا قحلل ةعضاخلا و دحاو راقع لجس ةناما ةقطنم يف ةعقاولا

نيدلا سفن لباقم

ةنودملا دويقلا ب ةيدارفا وا ةيلا مجا ح ئاول ميظنت نع ةبجوتملا موسرلا -4
000.50ل.ل. راقع. لك نع يراقعلا لجسلا يف

ةيليمكتلا قئاثولا نع تاص خال وا خسن ميظنت نع ةبجوتملا موسرلا -5
000.50ل.ل. ةحفص لك نع ىفوتسي خالةص وا ةخسن لك نع

ال عاو غيلبت الت ماعم نعو ةيباتك ىتش الت ماعم نع ةبجوتملا موسرلا -6
ن:

يراقعلا لجسلا يف دويق نيقرت وا يطايتحا ديق وا حرش وا ديق لك نع -
000.50ل.ل. وباطلا جسالت وا ليجستلا رتفد يف وا

000.50ل.ل. فلتخم قح وا راقع لك نع -

لك نع ةيبلسلا حئاوللا نعو ديق دوجو مدع نيبت يتلا تاداهشلا نع -
000.50ل.ل. راقع

فئاحصلا و ةيراقعلا فئاحصلا روص ةقباطم تيبثتب تاداهشلا نع -
000.50ل.ل. راقع لك نع لوص لال ةيليمكتلا

تاقفنلا ىلع عالةو يراقعلا لجسلا نيما هيرجي عاالن وا غيلبت لك نع -
000.50ل.ل. ةعوفدملا

موسر وا طئارخلا و ةيراقعلا الت جسلا ةعجارم نع ةبجوتملا موسرلا -7
ىلع ضورفملا ينوناقلا عباطلا ىلا ةفاض باال كلذو راقع لك نع فشكلا

000.50ل.ل. ضئارعلا

ةيكلملا يفن تادافا موسر -

: مهدحأ اهكلمي يتلا تاراقعلا ب فشك -لك

ةريل 50.000 ةيراقع ةقطنم لك نع

ةريل 250.000 ءاضق لك نع
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ةريل 500.000 ةظفاحم لك نع

ةريل 2.000.000 نانبل لك نع

ال تاعماجلا طالب اهمدقي يتلا يفنلا تادافإ موسر فصنلا ىلا ضفخت
. اهبلطل ًءانب اهيلا يمتني يتلا ةعماجلل اهزارب

عااله ةروكذملا ةفاك تادنتسملا و تاداهشلا يلا ملا عباطلا مسرل عضخت -8
يف نيخرؤملا 188و189 مقر نيرارقلا يف اهيلع صوصنملا و

1926/3/15

ميلا عباط قاصلإب لودجلا اذه يف ةينبملا ةعوطقملا موسرلا ىفوتست -

خسن ىلع لا صحتس اال هبجومب بلطي يذلا ءاعدتس اال ىلع مسرلا ةميقب
كلذو طئارخلا و ةيراقعلا الت جسلا ىلع واالطالع اهيلا راشملا تادنتسملا

. ءاعدتس اال ىلع بجوتملا ينوناقلا عباطلا ىلا ةفاض باال

قودنص يف ًادقن عفدت ةريل فلا ةياملا موسرلا هذه ةميق تزواجت اذا اما
. ةنيزخلا

عفدتف دحاو نآ يف عوطقم مسرو يبسن مسرل ةعضاخ ةلماعملا تناك اذا
. ةنيزخلا قودنصل ًادقن ًاعم ةعوطقملا و ةيبسنلا موسرلا ذئدنع

لااألمالك غشإ ىلع ةبجوتملا موسرلا ب ةصاخ ماكحأ : نونامثلا و ةيداح لا ةداملا

ةماعلا

: طقف ةدحاو ةرملو ةيئانثتسا ةروصبو رخآ، صن خالًافألي

دبلالت يلكلا مسحلا نم ةدافتس واال طيسقتلا تابلط ميدقت لهم دّدمت -
دنبلا نم ىلو األ ةرقفلا يف ةددحملا ، تامارغلا و ةيرحبلا لااألمالك غشإ

نم ةيرحبلا لألمالك ينوناقلا ريغ اإلغشلا ةجلا عم :11 ةداملا نم ًانماث
. نوناقلا اذه رشن خيرات نم رهشأ ةتسل  2017/64 مقر نوناقلا

خال ةرازولا موقت ، دادسلا نع ةيرحبلا ةماعلا األمالك لغاش فّلخت حلا يف
عم ديدستلل لغاشلل راذنإ هيجوتب ، هفّلخت خيرات نم رهشأ لثالةث
اذهاإل هغّلبت خيرات نم دحاو رهش اهاصقأ ةلهم خالل ةبجوتملا تامارغلا
ا عمشلا ب عقوملا متخب ةصتخملا ةراد اإل موقت ديدستلا مدع حلا يفو راذن،
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رمح. أل

2020 ماعلا نم ةرتفلا ساسأ ىلع ةماعلا لااألمالك غشإ موسر بستحت
ةرداصلا تارارقلل ادانتسا انوروك ءابو ببسب لا فقإ اهيف لصحي مل يتلا

. تايدلبلا و ةيلخادلا ةرازو نع

ةبيرضل ةعضاخلا ةيرحبلا ةماعلا لألمالك ةلغاشلا تاسسؤملل نكمي -
ةماعلا األمالك لا غشإ دبالت ليزنت يقيقحلا حبرلا ساسأ ىلع لخدلا
ليزنتلل ةلباقلا ءابع األ نمض دعب امو 2020 ةنس ألمعلا ةدئاعلا ةيرحبلا

. ةيونسلا اهتادراو نم

لا معأ فيراصم علاالةق باحصأ ليمحت : نونامثلا و ةيناث لا ةداملا

ريرحتلا و ديدحتلا

ةدئاعلا تاراقعلا ريرحتو ديدحت لا معأ فيراصم علاالةق باحصأ لمحتي -1
يلي: امل ًاقفو راقع لك ةحاسمل ةبسن عوطقم مسر ضرفب كلذو مهل

م(ل.ل.) ـــــــــــ سرلا

ةحاسم نم لقأ -
3000م2

فلأ1.500.000 ةيامسمخو نويلم
ةينانبل ةريل

3000م2 نم -

10.000م2 ىلإ

ةريل3.000.000 مالنيي ثالةث
ةينانبل

10.000 نم -

100.000م2 ىلإ

ةريل6.000.000 مالنيي ةتس
ةينانبل

نم100.000م2 -

قوف امو

ةريل10.000.000 مالنيي ةرشع
ةينانبل

وأ مهبايغ ببسب ريرحتلا و ديدحتلا لا معأ اورضحي مل نيذلا نيك ملاال 2-نإ
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رضاحم ىلع ةراشإ عضوت ةبولطملا موسرلا عفد نع اوعنمت نيذلا
نمزلا رورم يرسي وال مهيلع ةبجوتملا موسرلا ةميقب مهل ةدئاعلا ديدحتلا

. ًازاتمم ًانيد ربتعيو مسرلا اذه ىلع

ريغ قطانملا يف يضار لأل ةحاسملا لا معأ عيرست لجأ نم ةراد اإل ىلع -3
9852 موسرملل ًاقفو ةصصختم ةينف بتاكم عم دقاعتت نأ ةحوسمملا
نم %30 ةبسن ةنيزخلا ىلإ دوعي نا ىلع الهت، يدعتو 2003/4/1 خيرات

. بتاكملل باعتأ لدبك يقابلا بستحيو ةافوتسملا موسرلا

، ةيراقعلا نوؤشلل ةماعلا ةيريدملا يف ةحاسملا ةحلصم ىلوت نأت نكمي -4
واألمالك تاراقعلا ريرحتو ديدحتب مايقلا اهل، ةعباتلا ةحاسملا رئاودو

. ةحوسمملا ريغ قطانملا يف

ةحلصمل %30 ةبسنب 3عأاله دنبلل ًاقفو ةافوتسملا موسرلا عزوت -5
ءاقل كلذو ، نييلسلستلا مهئاسؤرو نيحاسملا ةحلصمل و%70 ةنيزخلا

ىلع ةبسنلا هذه عيزوت متيو اهنودبكتي يتلا ءابع واأل فيراصملا
. ةيلا ملا ريزو نعردصي رارق بجومب نيفظوملا

نع اوفقوت نيذلا دارف واأل تاكرشلا ةدافتسا : نونامثلا و ةثلا لاث ةداملا

ىلإ اوداع اذإ توريب أفرم راجفنا ةجيتن يئاهن لكشب لمعلا

مهحابرأ ىلع ةبيرضلا لماك مسح نم ، ديدج نم مهلا معأ ةلوازم

األ كلذكو لمعلا نع تفقوت يتلا تاكرشلا ديفتست رخآ، صن خالًافألي
،اذإ توريب أفرم راجفنا ةجيتن يئاهن لكشب ، لمعلا نع اوفقوت نيذلا دارف

مهحابرأ ىلع ةبيرضلا لماك مسح نم ، ديدج نم مهلا معأ ةلوازم ىلإ اوداع
2021و2022و2023. ماوع نعاأل

نع ردصي رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت قئاقد , ءاضتق اال دنع ددحت
. ةراجتلا و داصتق واال ينطولا عافدلا و ةيلا ملا ءارزو
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ىلع لخدلا ةبيرض نم ةجمادلا تاكرشلا ءافعإ : نونامثلا و ةعبار لا ةداملا

طورش نمضو ةددحم ةدمل حابر األ

خيرات نم تاونس 3 ةدمل ، ةجمادلا تاكرشلا ديفتست رخآ، صن خالًافألي
ديزي ال نأ ىلع حابر األ ىلع لخدلا ةبيرض لماك ىلع مسح نم ، جمدلا

و ةجمادلا نيتكرشلا لا مسأر ةميق عومجم ىلع ةبيرضلا نم مسحلا كلذ
يمدختسم مادختسا يف ةجمادلا ةكرشلا رمتست نأ طرشو ةجمدنملا

، تاونس نعثالث لقت ال ةدمل , اهيمدختسم بناج ىلإ ةجمدنملا ةكرشلا
نع جمدلا خيراتب ةكرش لك يف نيمدختسملا ددع لقي ال نأ طرشو

خيراتب امهنم لك يف ةيداملا ةتباثلا لوص األ ةميق لقت ال نأو ، ةسمخ
.( ةينانبل ةريل تا رايلم ةرشع ) 10.000.000.000ل.ل. نع جمدلا

اهحابرأ ىلع ةبيرضلا لماك ىلع مسح نم ةجمدنملا ةكرشلا ديفتست امك
. جامدن اال اهيف لصح يتلا ةنسلا خالل ةققحملا

. تاعيزوتلا ىلع ةبيرضلل ةعضاخ جامدن نعاال ةجتانلا حابر األ ىقبت

ةيلا. ملا تاسسؤملا و فراصملا ةداملا هذه صن نم ىنثتسي

نع ردصي رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت قئاقد ، ءاضتق اال دنع ددحت
. لمعلا ريزوو ةيلا ملا ريزو

ىدل ةيبنج التاأل معلا ب ةديدجلا عئادولا ءافعإ : نونامثلا و ةسماخلا ةداملا

مقر نوناقلا نم 51 ةداملا ةبيرض نم نانبل يف ةلماعلا فراصملا

2028/12/31 ةياغل 2003/497

مقر نوناقلا نم 51 ةداملا ةبيرض نم ىفعت رخآ، صن ألي خالًاف



79

ةيبنج التاأل بمعلا عئادولا نع ةجتانلا دئاوفلا ، الاهت يدعتو 2003/497
فراصملا ىدل 2024/12/31 ةياغلو 2019/10/17 نم ًارابتعإ ةعدوملا
فراصملا دحأ نم يفرصم ليوحت خالل نم وأ ًادقن نانبل يف ةلماعلا

. نانبل جراخ ةلماعلا

.2028/12/31 خيراتب ءافع اإل ةلهم يهتنت

مقر نوناقلا نم 13 ةداملا نم 5 دنبلا ليدعت : نونامثلا و ةسداس لا ةداملا

تاو وعلاال موسرلا نوناق الهت( يدعتو 1988/8/12 خيرات 88/60

( ةيدلبلا

1988/8/12 خيرات 88/60 مقر نوناقلا نم 13 ةداملا نم 5 دنبلا لدعي
يلي: امل ًاقفو ( ةيدلبلا تاو وعلاال موسرلا نوناق الهت( يدعتو

2030/12/31،وال ةياغل اهلا غشإ خيرات ذنم ةلودلا نم ةلوغشملا ةينب 5-األ
. اهعفد قبس يتلا موسرلا درتست

ةياغلو اهلا غشإ خيرات ذنم ةماعلا تاسسؤملا نم ةلوغشملا ةينب 6-األ
. اهعفد قبس يتلا موسرلا درتست 2022/12/31وال

خيرات 88/60 مقر نوناقلا نم 80 ةداملا ليدعت : نونامثلا و ةعباس لا ةدامل ا

ةيدلبلا تاو وعلاال موسرلا نوناق الهت( يدعتو 1988/8/12

تاو وعلاال موسرلا نوناق )88/60 مقر نوناقلا نم نونامث ةداملا لدعُت
يلي: امل ًاقفو 1988/8/12 خيرات ة) يدلبلا

ةدحتملا األمم ةمظنم ةفصر واأل ريراجملا ةنايصو ءاشنإ يمسر نم ىفعت
اهنع. ةقثبنملا االت كولا و اهعورفو

: ىفعت امك
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2030/12/31،وال ةياغل اهلا غشإ خيرات ذنم ةلودلا نم ةلوغشملا ةينب 1-األ
. اهعفد قبس يتلا موسرلا درتست

ةياغلو اهلا غشإ خيرات ذنم ةماعلا تاسسؤملا نم ةلوغشملا ةينب 2-األ
. اهعفد قبس يتلا موسرلا درتست 2022/12/31،وال

6 مقر ًامكح ذفانلا نوناقلا نم 35 ةداملا ءاغلإ : نونامث ةولا نماث لا ةداملا

ماعل ةقحلملا تانزاوملا ةو ماعلا ةنزاوملا )2020/3/5 خيرات

( ةقلعم )(2020

ةنزاوملا )2020/3/5 خيرات 6 مقر ًامكح ذفانلا نوناقلا نم 35 ةداملا ىغلت
يلا: تلا صنلا ب اهنع ضاعتسيو (2020 ماعل ةقحلملا تانزاوملا و ةماعلا

: ةينانبللا ةريللا ب ىفوتست

. ةينانبللا ةلودلل دوعت يتلا صصحلا -
. موسرلا و بئارضلا -

فلتخم ربع ةينانبللا ةلودلا اهمدقت يتلا تامدخلا عاونأ لك نع الت دبلا -
، اهلبق نم ًايئزج وأ ًايلك ، ةرادملا وأ ةلومملا وأ ةكولمملا تاسسؤملا عاونأ
دبلال ةبسنلا ب ةيبنجأ ةلمع يأب ةينانبللا ةريللا ةلداعم ةرورضلا تضتقا اذإو

اهددحي يتلا ةريعستلل ًاقفو ًايمازلإ كلذ نوكيف ، تامدخلا ضعب ت
. نانبل فرصم

يلي: ام ةرقفلا هذه ماكحأ نم ىنثتسُي

التاأل بمعلا ةددحملا ةينانبللا ةلودلل دوعت يتلا حابر واأل صصحلا وأالً:
امهتاقتشمو زاغلا و طفنلا جارختسا عاطق نم ةلودلا ةصحك ، ةيبنج

. اهعيبو

دئاوفلا و تادئاعلا و تاداري اإل ىلع ةبجوتملا موسرلا و بئارضلا : ًايناث
: صخ األ ىلعو ، ةيبنج التاأل بمعلا اهيقحتسم ىلإ ةدئاعلا

مقر نوناقلا نم 51 ةداملا ماكحأ بجومب ةبجوتملا ةبيرضلا -
ماعل ةقحلملا تانزاوملا و ةماعلا ةنزاوملا نوناق ) الاهت يدعتو 2003/497

. باسحلا عونل ًاقفو ةبيرضلا عاطتقا يف رارمتس اال ةهجل (2003

اقفو ةيبنج األ ةلوقنملا لا األوم سوؤر تاداريإ ىلع ةبجوتملا ةبيرضلا -
. لخدلا ةبيرض نوناق نم ثلا ثلا بابلا ماكح أل
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و ةيلورتبلا قوقحلا ةبحاص تاكرشلا ىلع ةبجوتملا موسرلا و بئارضلا -
. ةلغشملا ةيلورتبلا قوقحلا ةبحاص تاكرشلا

. يكريم الراأل ودلا ب ًاوجو ًارحب نيرفاسملا نع ةرداغملا موسر -

و ةيسايسلا تايضوفملا رئاود اهيفوتست يتلا ةيلصنقلا موسرلا -
وأ ةيبنج التاأل بمعلا اهؤافيتسا متي ثيح جراخلا يف ةينانبللا تايلصنقلا
. اهماهم ةيلصنقلا وأ ةيسايسلا ةيضوفملا اهيف سرامت يتلا ةيلحملا ةلمعلا ب

. تاراطملا موسر -
تايواحلا تاطحم تامدخ لا معتسا ءاقل ةيئفرملا موسرلا ةفاك -

يف غيرفتلا و ليمحتلا موسر ىلإ ةفاضإ ةيرحبلا ئفارملا يف ةدجاوتملا
موسرلا رئاسو ( ةماعلا عئاضبلا ) نفسلا و ةماعلا تاعدوتسملا و تاحابلا

األ نفسلا نع نويرحبلا الء كولا اهعفدي يتلا موسرلا اهيف امب ةيئفرملا
. يدقنلا يكريم الراأل ودلا ب كلذو ةيبنج

. ءارزولا سلجم نع ردصي رارقب اهديدحت متي موسرو بئارض ةيأ -

رئاسو ةماعلا تاسسؤملا و ةماعلا تاراد اإل حلا صل ةبجوتملا الت دبلا ثًاثلا:
. ةينانبللا يضار األ جراخ ةمدقملا تامدخلا نع ماعلا نوناقلا صاخشأ

ريزو نم رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت قئاقد ، ءاضتق اال دنع ددحت
ةيلا. ملا

2001/273 مقر نوناقلا نم "3" ةداملا ليدعت : نونامثلا و ةعسات لا ةداملا

مقر نوناقلا ب لّدعملا ( راتخملا عباط ) 2001/1/5 خيرات

2014/4/15 خيرات 2014/270

حبصتو ( راتخملا عباط نوناق )2001/273 مقر نوناقلا نم 3 ةداملا لّدعت
: يتأي امك

نم: قودنصلا دراوم فلأتت "

ةريل آالف ةسمخ 5,000ل.ل.( ةميقب راتخملا عباط ىعدُي عباط -1
تاداف التواإل ماعملا عيمج ىلع عباطلا قصلي نأ راتخم لك ىلعو ،( ةينانبل

و ةماعلا تاسسؤملا و ةماعلا تاراد اإل ىلع امك هنع، ةرداصلا تاقداصملا و
يأ نع ةرداصلا الت ماعملا الم تسا مدع ةينعملا عجارملا ةفاكو تايدلبلا

. راتخملا عباطلا نمضتت مل اذإ راتخم
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رادص إل ةعبتملا لوص األ قفو ةيلا ملا ةرازو فارشإب عباطلا ةعابط متت
. قودنصلا ةرادإ حلا صلو ةيلا ملا عباوطلا

اهلوبق قودنصلا ةرادإ سلجم رّرقي يتلا حنملا و تابهلا و تادعاسملا -2
. تايدلبلا و ةيلخادلا ريزو ةقفاوم دعب

ةرادإ سلجم اهّرقي يتلا و نيراتخملا نم ةلّصحملا تاكارتش 3-اال
. تايدلبلا و ةيلخادلا ريزو ةقفاوم دعب قودنصلا

." تايدلبلا و ةيلخادلا ةرازو تامهاسم -4

خيرات 2001/273 مقر نوناقلا نم "4" ةداملا ليدعت : نوعستلا ةداملا

2014/270 مقر نوناقلا ب لّدعملا ( راتخملا عباط )2001/1/5

2014/4/15 خيرات

( راتخملا عباط نوناق )2001/273 مقر نوناقلا نم "4" ةداملا لّدعُت
: يتأي امك حبصتو 2014/270 نوناقلا ب لّدعملا

. راتخملا متخب ًاروهمم ًايمازلإ راتخملا عباط قاصلإ نوكي "

تاداف التواإل ماعملا ىلع راتخملا عباط قاصلإ نع راتخملا عنتما اذإ -2
رّركت اذإو هل، راذنإ هيجوت قودنصلا ةرادإ ىلع هنع، ةرداصلا تاقداصملا و
سلجم نع ردصي رارقب قودنصلا تاميدقت لك وأ ضعب نم مرحي عانتم اال

. قودنصلا ةرادإ

22 ةداملا ماكح أل ًاقفو مهل صخرملا ةعابلا ىلإ راتخملا عباط عابي أ) -3
1967/8/5 خيرات 67 مقر يعارتش اال موسرملا نم

طباور وأ نيراتخملا ىلإ ةرشابم راتخملا عباط عابي نأ زوجي ب)
قودنصلل عباتلا قودنصلا نيمأ ةطساوب نانبل يف نيراتخملا

. نانبل يف نيراتخملل ينواعتلا

طباورو نيراتخملا و نيصخرملا عباوطلا ةعاب ديفتسي ت)
ًافلس مهل مسحت عباوطلا ةميق نم %5 اهردق ةلا عج نم نيراتخملا

ا موسرملا نم 24 ةداملا ماكح أل ًاقفو مهل ةملسملا عباوطلا لصأ نم
."1967/8/5 خيرات 67 يعارتش ال
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ينانبللا رفسلا زاوج ةيح صال ةدم ليدعت : نوعستلا و ةيداح لا ةداملا

ةبجوتملا موسرلا و

2019/07/31 خيرات 144 مقر نوناقلا نم نورشعلا ةداملا لدعت
زاوج ةيح صال ةدم ،(2019 ماعل ةقحلملا تانزاوملا و ةماعلا ةنزاوملا )

: حبصت ثيحب هيلع ةبجوتملا موسرلا و رفسلا

ميظنت )1968/01/08 خيرات 68/11 مقر نوناقلا نم 7 ةداملا لدعت
خيرات 88/46 مقر نوناقلا نم 4 ةداملا )و ةينانبللا رفسلا تازاوجلا

الاهت: يدعتو 1988/07/01

ميظنت )1968/01/08 خيرات 68/11 مقر نوناقلا نم 7 ةداملا لدعت أ-
يلا: كتلا حبصت ثيحب ( ةينانبللا رفسلا تازاوجلا

بلطل ًاقفو تاونس رشع وأ تاونس سمخ ةدمل رفسلا زاوج ىطعي
. ديدج مسر ءاقل لدبيو ، يعدتسملا

ال يدعتو 1988/07/01 خيرات 88/46 مقر نوناقلا نم 4 ةداملا لدعت ب–
يلا: كتلا حبصت ثيحب اهت

يلي: امك رفسلا زاوج رادصإ موسر ددحت

حرتقملا مسرلا مسرلا عون

: رفس زاوج

600.000ل.ل تاونس سمخ ةدمل

1.200,000ل.ل تاونس رشع ةدمل
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ديدج مسر ةفاضإو ليدعت : نوعستلا و ةيناث لا ةداملا

نع ةافوتسملا موسرلا ةميق ديدحتب قلعتملا لودجلا ىلا فاضُيو لدعي
لودجلا يف اهنع صوصنملا ، ةزيمم ًاماقرأ لمحت يتلا رفسلا تازاوج
ةنزاوملا نوناق )2003/10/30 خيرات 497 مقر نوناقلا ب قحلملا /9/ مقر

يلي: 2003)،ام ماعل ةقحلملا تانزاوملا و ةماعلا

   ( ةينانبللا ةريللا (ب

مسرلا ليدعتلاعون عوضوم ينوناقلا حرتقملاةئفلاصنلا مسرلا

ينانبل1 رفس زاوج
تاونس سمخ ةدمل
ًازيمم ًامقر لمحي

مقر نوناقلا نم 4 ةداملا لدعت
اميس ال الهت يدعتو 46/88
نوناقب قحلملا /9/ مقر لودجلا

مقر 2002 ماعلا ةنزاوم
/9/ مقر لودجلا 392/2002و

ماعلا ةنزاوم نوناقب قحلملا
497/2003 مقر 2003

األ ةئفلا نم
ىلو

5.000.000

ةئفلا نم
ةيناثلا

4.500.000

 

ينانبل2 رفس زاوج
تاونس رشع ةدمل
ًازيمم ًامقر لمحي

نوناقلا نم 4 ةداملا لدعت
ال الهت يدعتو 46/88 مقر
/9/ مقر لودجلا اميس

ماعلا ةنزاوم نوناقب قحلملا
392/2002و مقر 2002

قحلملا /9/ مقر لودجلا
2003 ماعلا ةنزاوم نوناقب

497/2003 مقر

األ ةئفلا نم
ىلو

12.000.000

ةئفلا  نم
ةيناثلا

9.000.000

. ماعلا ماعاألنم ريدم نم رارقب اهتائفو ةزيمملا ماقر األ ددحت

موسر )،(2) مقر لودجلا نم (1) مقر دنبلا ليدعت : نوعستلا و ةثلا لاث ةداملا

02 مقر يعارتش اال موسرملا ،ب قحلملا ( ةيبسنلا لا واالقتن غارفلا
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21 خي 841رات مقر يعارتش اال موسرملا 9391/21/81،و خيرات

امهت ال يدعتو ،9591 ناريزح

لا واالقتن غارفلا موسر )،(2) مقر لودجلا نم (1) مقر دنبلا لدعي
1939/12/18،و خيرات 20 مقر يعارتش اإل موسرملا ،ب قحلملا ( ةيبسنلا
امهت، ال يدعتو ،1959 ناريزح 12 خيرات 148 مقر يعارتش اإل موسرملا

يلي: امك حبصي ثيحب

ةلماعملا مسرلاعون بساسأ مسرلا لدعم
ةئملا

ب يراقع ينيع قح غارف -1
عيبلا

عيبو فاقو األ ادع (ام
( ءافولا

وأ راقعلا ةميق
قحلا

نيينانبلل %3

ريغل 5%
نيينانبللا

. ةداملا هذه صن عم ضراعتت يتلا صوصنلا عيمج ىغلت

، تاءاشن وأاإل ًاماسقأ تاءاشن اإل ديق موسر نم ءافعإ : نوعستلا و ةعبار لا ةداملا

ةجيتن تررضتو زاجن وأاإل ءاشن اإل روط يف تناك يتلا تاراقعلا

ىلع لوصحلا نم ءافع 2020واإل بآ 4 يف توريب أفرم راجفنإ

. ميمرت ةصخر

تناك يتلا تاراقعلا ، تاءاشن وأاإل ًاماسقأ تاءاشن اإل ديق موسر نم ىفعت
بآ 4 يف توريب أفرم راجفنا ةجيتن تررضتو زاجن وأاإل ءاشن اإل روط يف
ةينب لأل ءاصحإ ىرجأ يذلا ينانبللا شيجلا نم ةدافإ مضت نأ ىلع ،2020

نماال ةررضتملا تاراقعلا نمض نم وه ديفتسملا راقعلا نأ تبثت ةررضتملا
. ًاماسقأ تاءاشن اإل ديق ةيلمع زاجنإ نم اهنكمي ال لكشب راجفن
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نع ضاعتسيو ميمرت ةصخر ىلع لوصحلا نم تاراقعلا هذه ىفعت امك
10 نع ديزت ةربخ هيدل يرامعم وأ يندم سدنهم نم ةدافإب ةصخرلا هذه

ءانبلا نأ اهيف ًادهعتم توريب يف نيسدنهملا ةباقن نم ةقدصم تاونس
. ميمرتلل حلا صو نيتم

و لقنلا و ةماعلا واألغشلا ةيلا ملا ءارزو نم رارقب قيبطتلا قئاقد ددحت
. ينطولا عافدلا و ةفاقثلا و تايدلبلا و ةيلخادلا

144 مقر نوناقلا نم 60 ةداملا صن ءاغلإ : نوعستلا و ةسم لااخ ةداملا

ماعلل ةقحلملا تانزاوملا و ةماعلا ةنزاوملا )2019/7/31 خيرات

ب قحلملا 1 مقر لودجلا نم رركم 24 دنبلا ليدعتو ،(2019

مسر نوناق )1967/8/5 خيرات 67 مقر يعارتش اال موسرملا

يلا) ملا عباطلا

ةنزاوملا )2019/7/31 خيرات 144 مقر نوناقلا نم 60 ةداملا صن ىغلي
لودجلا نم رركم 24 دنبلا لدعيو ،(2019 ماعلل ةقحلملا تانزاوملا و ةماعلا

نوناق )1967/8/5 خيرات 67 مقر يعارتش اال موسرملا ب قحلملا 1 مقر
يلي: امك حبصيل يلا) ملا عباطلا مسر

24
رركم

ةرازو يف مدقت يتلا الت ماعملا أ:
و تاداف واإل نيبرتغملا و ةيجراخلا

اهنع ردصت يتلا تاقداصملا

25.000ل.ل.
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ديقلا جسالت نم ديقلا جارخإ ةروص ب:
طالقوأ وأ والةد وأ جاوز ةقيثو لكو

ةافو

10.000ل.ل.

نم نورشعلا و ةنماثلا ةداملا ىلإ دنب ةفاضإ : نوعستلا و ةسداس لا ةداملا

تايافنلل ةلماكتملا ةراد 2018/10/10(اإل خيرات 80 مقر نوناقلا

( ةقلعم ) ( ةبلصلا

خيرات 80 مقر نوناقلا نم نورشعلا و ةنماثلا ةداملا ىلإ فاضي
2018/10/10

يلا: تلا دنبلا ،( ةبلصلا تايافنلل ةلماكتملا ةراد (اإل

: ةيلا تلا موسرلا -6

قرطب اهلقنو تايافنلا عمج ةفلك ةيطغتل ةيلحملا ةراد لإل ةرشابم موسر 
ةلا. عف

ةبلصلا تايافنلا ةجلا عم ةلحرم ةفلك ةيطغتل ةنيزخلل ةرشابم ريغ موسر 
يتلا ةيلحملا تاراد لإل ةبسنلا ،ب راصي نأ ىلع اهنم، يئاهنلا صلختلا و

، نوناقلا اذه نم ةعساتلا ةداملل ًاقيبطت ًايئزج وأ ًايلك ةلحرملا هذه ىلوتت
. لقتسملا يدلبلا قودنصلا نم اهتصح ىلع موسرلا هذه ةفاضإ

خالل ةجتنملا تايافنلا ةيعون وأ ةيمكل ًةبسن تاجتنملا ضعب ىلع موسر 
. جتنملا ةيلوؤسم أدبمل ًاقيبطت كلذو اهمادختسا ءارج نم وأ اهعينصت

ذختي موسرمب موسرلا ةميق ةهجل اميس ال ةداملا هذه قيبطت قئاقد ددحت
و تايدلبلا و ةيلخادلا و ةيلا ملا ءارزو حارتقا ىلع ًءانب ءارزولا سلجم يف

. ةيراد اإل ةيمنتلا و ةئيبلا

مقر نوناقلا نم 29 ةداملا نم 1 دنبلا ليدعت : نوعستلا و ةعباس لا ةداملا
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( ةقلعم ) ( ءاوهلا ةيعون ةيامح نوناق )2018/4/13 خيرات 78

2018/4/13 خيرات 78 مقر نوناقلا نم 29 ةداملا نم 1 دنبلا لّدعُي
: يلي امك حبصُي ثيحب ،( ءاوهلا ةيعون ةيامح نوناق )

مقر نوناقلا يف هنع صوصنملا ( عفدي – ثّولملا ) أدبمب معالً
ةجرد بسح رداصملا تاثاعبنا ىلع يدعاصت مسر ضرفُي ،2002/444
ىلع ًءانب ءارزولا سلجم يف ذختُي موسرمب كلذو ، طيحملا ءاوهلل اهثيولت

. ةعانصلا و تايدلبلا و ةيلخادلا و ةيلا وملا ةئيبلا ءارزو حارتقا

ةثولملا ريغ تابكرملا و تارايسلل موسرلا نم ءافعإ : نوعستلا و ةنماث لا ةداملا

يتلا (Hybrid;plug-inHybrid)وأ اهنم ةنيجهلا ، ةئيبلل

(fullelectric) ءابرهكلا ىلع لمعت

full ءابرهكلا ىلع لمعت يتلا ةديدجلا تابكرملا و تارايسلا ىفعت
خيرات نم ًارابتعا تاونس خاللثالث اهداريتسا متي يتلا ،electric

الك هتس اإل مسرو يكرمجلا مسرلا نم %100 نم نوناقلا اذه ذافن
ىدل ( كيناكيملا ) ريسلا موسرو ليجستلا مسر نم ،و%50 يلخادلا

. طقف ىلو األ ةرملل ليجستلا

اهداريتسا متي يتلا (hybrid,plug-inHybrid) ةديدجلا تارايسلا امأ
نم ديفتستف نوناقلا اذه ذافن خيرات نم ًارابتعا تاونس خاللثالث

عأاله. اهيلإ راشملا موسرلا نم %50 ةبسنب ءافعإ

خيرات 144 نوناقلا نم 44 ةداملا ءاغلإ : نوعستلا و ةعسات لا ةداملا

ماعل ةقحلملا تانزاوملا و ةماعلا ةنزاوملا نوناق )2019/7/31

(2019

نوناق )2019/7/31 خيرات 144 مقر نوناقلا نم 44 ةداملا صن ىغلي
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صنلا ب هنع ضاعتسيو (2019 ماعل ةقحلملا تانزاوملا و ةماعلا ةنزاوملا
يلا: تلا

ديدجت وأ لمع ةزاجإ

لمع ةزاجإ

مسرلا ةميق

ليدعتلا دعب

ةلماعملا ةينانبللاعون ةريللا ب مسرلا

ىلوأ ةئف لمع 16.000.000ةزاجإ

ةيناث ةئف لمع 11.000.000ةزاجإ

ثةثلا ةئف لمع 5.000.000ةزاجإ

ةعبار ةئف لمع 1.000.000ةزاجإ

ىلوأ ةئف ةقبسم 5.000.000ةقفاوم

ةيناث ةئف ةقبسم 5.000.000ةقفاوم

ثةثلا ةئف ةقبسم 1.600.000ةقفاوم

ةعبار ةئف ةقبسم 150.000ةقفاوم

و تاكرشلل يلخاد ماظن قيدصت
تاسسؤملا

500.000

و تاكرشلل لمع ماود قيدصت
تاسسؤملا

500.000

لمعلا ةرازول ينورتكل اال عقوملا يف عإالن لدب ءافيتسا : ةئام لا ةداملا

اهعقوم يف تان عإال لدب ةماعلا ةنيزخلا حلا صل ًادقن لمعلا ةرازو يفوتست
ةريل 500.000 هتميق ، بناجأ معاالً بلطت يتلا تاكرشلا نم ينورتكل اإل

. دحاولا رهشلا يف

و لمعلا يريزو نع ردصي كرتشم رارقب ةداملا هذه قيبطت قئاقد ددحت
ةيلا. ملا
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يتلا تامدخلا ءاقل ىفوتست يتلا موسرلا ديدحت : دحاوو ةئاملا ةداملا

ةضايرلا و بابشلا ةرازو اهيدؤت

ةرازو اهيدؤت يتلا تامدخلا نع موسر ةماعلا ةنيزخلا حلا صل ىفوتست
: هاندأ لودجلل اقفو ةضايرلا و بابشلا

ةلماعملا عو نــ

ةيفشك ةيعمج صيخرت بلط

دحاو طاشنب ةيبابش ةيعمج صيخرت سرـــمبلط لاــ

2) دحاو طاشنب ةيبابش ةيعمج عضو ةيوست بلط
( يفاضإ طاشن لكل نويلم

5.000.000ل.ل.

ةدحاو ةبعلب يضاير يدان صيخرت 5.000.000ل.ل.بلط

نويلم 2) ةدحاو ةبعلب يضاير يدان عضو ةيوست بلط
( ةيفاضإ ةبعل لكل

5.000.000ل.ل.

يبعش يدان صيخرت 3.000.000ل.ل.بلط

يضاير يدان ىلإ يبعش يدان صيخرت ليوحت بلط
ةدحاو ةبعلب

2.000.000ل.ل.

ةيبابش ةيعمج ىلإ يبعش يدان صيخرت ليوحت بلط
دحاو طاشنب

2.000.000ل.ل.

يضاير يدان صيخرت ىلإ ةبعل ةفاضإ 2.000.000ل.ل.بلط

ةيبابش ةيعمج صيخرت ىلإ طاشن ةفاضإ 2.000.000ل.ل.بلط

يعماج يدان صيخرت 4.000.000ل.ل.بلط

تاسسؤم يدان صيخرت 4.000.000ل.ل.بلط

داحتا صيخرت ل.بلط 10.000.000
ل.
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ةلماعملا عو نــ

ةيراد اإل ةداف اإل 1.000.000ل.ل.بلط

ةماع ةئيه عامتجا وأ تاباختنا ىلع فارش اإل 500.000ل.ل.بلط

يأ وأ ةماع ةئيه وأ ماع ماظن ىلع قيدصتلا بلط
داحتا وأ يدان صخي دنتسم

250.000ل.ل.

ضارتعا وأ ىوكش 250.000ل.ل.ليجست

وأا ةيعمجلا وأ يدانلا فلم نم دنتسم نع ةخسن بلط
ةرازولا ىدل داحت ال

250.000ل.ل.

- بردم ) تاداحت نعاال ةرداص تاداهش ىلع قيدصتلا
(… خلا - يرادإ - مكح

250.000ل.ل.

يبعش يدانل يونس 250.000ل.ل.مسر

يضاير يدانل يونس 250.000ل.ل.مسر

ةيبابش ةيعمجل يونس 250.000ل.ل.مسر

ةيفشك ةيعمجل يونس 250.000ل.ل.مسر

يعماج يدانل يونس 250.000ل.ل.مسر

تاسسؤم يدانل يونس 250.000ل.ل.مسر

. اهيلع لوصحلا بلط ميدقت عم نمازتلا ب ةمدخ يأب ةقلعتملا موسرلا ددست

ح يفو ةنس، لك نم يناثلا نوناك رهش خالل ددستف ةيونسلا موسرلا امأ
ةهجلا غّلبت خيرات نم رهش ةلهم نمض ةيونسلا موسرلا ديدست متي مل لا

. ةهجلا كلت بطش متي ، ديدستلا ب راذن اإل ةفلختملا
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دضاعت قودنص حلا صل عوطقم مسر ءافيتسا : نانثإو ةئاملا ةداملا

ةاضقلا

ةريل فلأ نوسمخ هردق ًاعوطقم ًامسر ةاضقلا دضاعت قودنص يفوتسي -1
وأ ىوكشلا ميدقت دنع عفدي ، رشابم ءاعدا وأ ةيئازج ىوكش لك نع ةينانبل
، ةمكاحملا و قيقحتلا لحارم نم ةلحرم لك يف كلذكو رشابملا ءاعد اال
وأ ريبخ نع رداص ريرقت لك ىلعو اهب، تبلا و عوفدلا ميدقت دنع ًاضيأو

حلص. دقع بقارم وا ةسيلفت ليكو وأ يعرش بيبط

. قودنصلا حلا صل عباط ةطساوب ًاقصل مسرلا اذه ىفوتسي

يف رييغت يأ نود ةاضقلا دضاعت قودنصب ةقلعتملا موسرلا رئاس ىقبت -2
. اهتميق

يعارتش اال موسرملا نم 13 ةداملا ىلا ةرقف ةفاضإ وثالةث: ةئاملا ةداملا

يلا( ملا عباطلا مسر نوناق )1967/08/05 خيرات 67 مقر

الهت يدعتو 1967/08/05 خيرات 67 مقر نوناقلا نم 13 ةداملا ىلإ فاضُي
: ةيلا تلا ةرقفلا يلا) ملا عباطلا مسر )

مسرلل نانبل يف ميكحتلا فرغ الت ماعم عضخت رخآ صن -خالًافألي
ةرشع ةسمخ /15.000.000/ل.ل.( مسرلا اذه زواجتي ال نأ ىلع يبسنلا

لا. األوح قلطم يف ( ةينانبل ةريل نويلم

يعارتش اال موسرملا نم 65 ةداملا ىلا ةرقف ةفاضإ : ةعبرأ و ةئاملا ةداملا

) لخدلا ةبيرض نوناق الهت( يدعتو 1959/144 مقر
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الهت يدعتو 1959/144 مقر يعارتش اال موسرملا نم 65 ةداملا ىلإ فاضُي
: ةيلا تلا ةرقفلا ( لخدلا ةبيرض نوناق )

يف ةينانبللا تاثعبلا يف نينيعملا نييسامولبيدلا بتاور ةبيرضلل عضخت
. بتارلا ساسأ ىلع جراخلا

ةيلا. ملا ريزو نع ردصي رارقب ءاضتق دنعاال ةرقفلا هذه قيبطت قئاقد ددحت

خيرات 44 مقر نوناقلا نم 30 ةداملا ىلا نيترقف ةفاض :ا ةسمخو ةئاملا ةداملا

( ةيبيرضلا تاءارج اال نوناق الهت( يدعتو 2008/11/11

الهت يدعتو 2008/11/11 خيرات 44 مقر نوناقلا نم 30 ةداملا ىلإ فاضت
: ناتيلا تلا ناترقفلا ( ةيبيرضلا تاءارج اإل نوناق )

، ريتاوفلل ةلثامم تادنتسم وأ ريتاوف رادصإب نيمزلملا نيفلكملا عيمج ىلع
خالل15 ًاينورتكلإ ةيلا ملا ةرازو يف تادراولا ةيريدم ًايلصف اودوزي نأ

يلي: امب لصفلا ءاهتنا نم ًاموي

خيراوتو ريتاوفلل ةلثامملا تادنتسملا و ريتاوفلا ماقرأ نمضتي ًانايب -
ةفاض ،باإل اهبجوت حلا يف اهيف ةدراولا ةبيرضلا ةميقو اهميقو اهرادصإ
صاخش نماأل يئاهنلا كلهتسملا ءانثتساب يبيرضلا همقرو نوبزلا مسا ىلإ

. يبيرضلا مقرلا االمسو ةهجل نييعيبطلا

نم اهيلع اولصح يتلا ريتاوفلل ةلثامملا تادنتسملا و ريتاوفلا ب ًانايب -
ةميقو اهتميقو اهرادصإ خيرات نمضتي ، مهعم نولماعتي نيذلا نيدروملا
همقرو دروملا مسا ىلإ ةفاض ،باإل اهبجوت حلا يف اهيف ةدراولا ةبيرضلا

. يبيرضلا

وأ ريتاوف رادصإب نيفلكملا نم تائف مازلإ ةيلا ملا ريزول نكمي امك
اهرادصإ دنع اهليصافت رهظت ةينورتكلإ ةروصب ريتاوفلل ةلثامم تادنتسم

ةيلا. ملا ةرازو يف دمتعملا ينورتكل اإل ماظنلا ىلع

154 ةداملا نم وأالً دنبلا نم ىلو األ ةرقفلا ليدعت : ةتسو ةئاملا ةداملا

كلذكو ةروكذملا ةداملا نم ثًاثلا دنبلا نم ةثلا ثلا ةرقفلا و 1-



94

2012/10/22 خيرات 243 مقر نوناقلا نم اهنم، ًاسماخ دنبلا

نوناقلا نم 27 ةداملا بجومب ةفاضملا ( ديدجلا ريسلا نوناق )

تانزاوملا و ةماعلا ةنزاوملا نوناق )2019/7/31 خيرات 144 مقر

(2019 ماعل ةقحلملا

مقر نوناقلا نم 1-154 ةداملا نم وأالً دنبلا نم ىلو األ ةرقفلا لدعت
ةداملا بجومب ةفاضملا ( ديدجلا ريسلا نوناق )2012/10/22 خيرات 243

و ةماعلا ةنزاوملا نوناق )2019/7/31 خيرات 144 مقر نوناقلا نم 27
يلا: كتلا حبصتل .(2019 ماعل ةقحلملا تانزاوملا

243 مقر نوناقلا نم 1-154 ةداملا نم ثًاثلا دنبلا نم ةثلا ثلا ةرقفلا لدعت
نم 27 ةداملا بجومب ةفاضملا ( ديدجلا ريسلا نوناق )2012/10/22 خيرات

تانزاوملا و ةماعلا ةنزاوملا نوناق )2019/7/31 خيرات 144 مقر نوناقلا
يلا: كتلا حبصتل (2019 ماعل ةقحلملا

عفد دعب اّلإ ريغلا نم زيمم مقر تاذ ةحولب ةلجسملا اآلةيل عيب نكمي ال
ح كلذ نم ىنثتسي . صيصختلا كص ىلع لا صحتس واال صيصختلا مسر
،وال ةجوزلا و جوزلا نيبو عورفلا و لوص األ نيب ةيكلملا لا قتنا االت

اإلثر. رصح ذيفنت دنع مسرلا اذه قحتسي

خيرات 243 مقر نوناقلا نم 1-154 ةداملا نم ًاسماخ دنبلا لدعي -
نوناقلا نم 27 ةداملا بجومب ةفاضملا ( ديدجلا ريسلا نوناق )2012/10/22

ماعل ةقحلملا تانزاوملا و ةماعلا ةنزاوملا نوناق )2019/7/31 خيرات 144 مقر
يلا: كتلا حبصيل (2019

لجسي ،نأ رفوتم زيمم ريغ صاخ مقر ليجستب بغري صخش ألي نكمي
لداع ي صيصخت لدب ، ةدحاو ةرملو كلذ ءاقل عفدي نأ ىلع مقرلا اذه

. ةينانبل ةريل 800.000

نوناقلا نم 1–154 ةداملا ب قفرملا لودجلا ليدعت : ةعبس و ةئاملا ةداملا

ةفاضملا ( ديدجلا ريسلا نوناق )2012/10/22 خيرات 243 مقر

2019/7/31 خيرات 144 مقر نوناقلا نم 27 ةداملا بجومب
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:(2019 ماعل ةقحلملا تانزاوملا و ةماعلا ةنزاوملا نوناق )

خيرات 243 مقر نوناقلا نم 1/154 ةداملا ب قفرملا لودجلا لدعي
نم 27 ةداملا بجومب ةفاضملا ( ديدجلا ريسلا نوناق )2012/10/22

تانزاوملا و ةماعلا ةنزاوملا نوناق )2019/7/31 خيرات 144 مقر نوناقلا
يلا: كتلا حبصيل (2019 ماعل ةقحلملا

ةئفاال
ماقر

ينصت
فاال

ماقر

( نوناقلا ذافن دعب لجست يتلا ماقر اال ىلع ) صيصخت لدب
ةينانبللا ةريللا ب

يونس مسر

لكاال ىلع )
( ماقر

ةينانبللا ةريللا ب

لداعي3.1 حرط لدب ءاقل ينلعلا دازملا ب حرطي
135.000.000ل.ل

750.000

33.2120.000.000600.000

3.390.000.000450.000

3.460.000.000300.000

3.550.000.000

لداعي4.1 حرط لدب ءاقل ينلعلا دازملا ب حرطي
81.000.000ل.ل

650.000

4.248.000.000450.000

44.324.000.000300.000

4.410.500.000150.000

4.59.000.000

4.67.500.000

لداعي5.1 حرط لدب ءاقل ينلعلا دازملا ب 600.000حرطي
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60.000.000ل.ل

5.224.000.000300.000

55.310.500.000150.000

5.43.900.000100.000

5.53.500.000

5.62.500.000

5.71.500.000

لداعي6.1 حرط لدب ءاقل ينلعلا دازملا ب حرطي
40.500.000ل.ل

600.000

66.224.000.000300.000

6.38.100.000100.000

6.44.000.000

6.53.000.000

6.62.000.000

6.71.000.000

لداعي7.1 حرط لدب ءاقل ينلعلا دازملا ب حرطي
40.500.000ل.ل

600.000

77.224.000.000300.000

7.38.100.000100.000

7.44.000.000

و بئارضلا ىلع ضارتع لال ةيفاضا ةلهم ءاطعإ : ةينامثو ةئاملا ةداملا

ةماعلا ةيلا ملا ةيريدم اهققحت يتلا موسرلا

ةماعلا ةيلا ملا ةيريدم اهققحت يتلا موسرلا و بئارضلا ب نوفلكملا ىطعُي
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خيراتب ًةلماك اهوددسي ملو موسرلا و بئارضلا هذهب مهغيلبت مت نيذلا
صوصنملا ةينوناقلا ةلهملا نمض اهيلع اوضرتعي ملو نوناقلا اذه رودص

2008/11/11 خيرات 44 مقر نوناقلا نم 97و99 نيتداملا يف اهيلع
نم تضفرو اهيلع اوضرتعا )وا ةيبيرضلا تاءارج اال نوناق الهت( يدعتو
اال ناجل مامأ وأ ةيبيرضلا ةراد اال ماما ضارتع اال ةلحرم يف لكشلا ثيح
مامأ وأ ةراد اال كلت مامأ اهيلع مهتاضارتعا ميدقتل ةيفاضا ةلهم ، تاضارتع
نأ طرش ، نوناقلا اذه رودص خيرات نم رهشأ ةتس اهتدم ناجللا كلت
ا كلت ميدقت لبق ةبجوتملا تامارغلا و موسرلا و بئارضلا نم %30 اوددسي

راشملا لدعملل ًاقفو هديدست بجوتملا غلبملا ناك حلا يفو ، تاضارتع ال
ةميق لماك ديدست بجوتي ، ةبجوتملا تامارغلا ةميق نم لقأ عأاله هيلا

. تامارغلا

ةداملا هذهل ًاقفو اهيلا ةمدقملا تاضارتع باال تبلا ةيبيرضلا ةراد اال ىلع
، ءاضتق اال دنع ددحت . نوناقلا اذه رشن ةنس يلت يتلا ةنسلا ءاهتنا لبق

ةيلا. ملا ريزو نع ردصي رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت قئاقد

نم 51 ةداملا نم  وأال ةرقفلا نم 6 دنبلا   ليدع :ت ةعست و ةئاملا ةداملا

ةرشع ةعباسلا ةداملا بجومب ةلدعملا 2003/497 مقر نوناقلا

وثلاال ةسداسلا ةداملا بجومبو 2017/64 مقر نوناقلا نم

نم 31 ةداملا بجومبو 2018/79 مقر نوناقلا نم نوث

2019/7/31 خيرات 144 مقر نوناقلا

2003/497 مقر نوناقلا نم 51 ةداملا نم وأال ةرقفلا نم 6 دنبلا لدعي
بجومبو 2017/64 مقر نوناقلا نم ةرشع ةعباسلا ةداملا بجومب ةلدعملا

31 ةداملا بجومبو 2018/79 مقر نوناقلا نم نوث وثلاال ةسداسلا ةداملا
يلي: امك حبصتل 2019/7/31 خيرات 144 مقر نوناقلا نم

اال موسرملا ) لخدلا ةبيرض نوناق ماكح أل عضخت رخآ، صن ً:خالًافألي وأال
ب ةرشع لدعمب هنم ثلا ثلا بابلا ةبيرضلو الهت) يدعتو 59/144 مقر يعارتش

:(10%) ةئاملا

ىدل ةحوتفملا ةفاك ةنئادلا تاباسحلا تاداريإو تادئاعو دئاوف -1
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تاباسحلا ءانثتساب ،( راخد (اال ريفوتلا تاباسح اهيف امب فراصملا
تاسسؤملا و تايدلبلا تاداحتاو تايدلبلا و ةموكحلا مساب ةحوتفملا

األ ةيلصنقلا و ةيسامولبدلا تاثعبلا تاباسحو ، نانبل فرصم ىدل ةماعلا
. نانبل يف ةيبنج

تناك ةلمع يأب ةيفرصملا تامازتل اال رئاسو عئادولا تادئاعو دئاوف .2
فراصملا نيب عئادولا ءانثتساب ، نيميقملا ريغل ةدئاعلا كلت اهيف امب

.(Interbankdeposits) ةصاخلا

لا. األوم ةرادإو نامتئ اال تاباسح تادئاعو تاداريإو دئاوف .3

فراصملا عيمج اهردصت يتلا عادي اإل تاداهش دئاوفو تادئاع .4
. ةلفغملا تاكرشلا اهردصت يتلا نيدلا تادنسو

. ةينانبللا ةلمعلا ب ةنيزخلا تادنس تاداريإو دئاوف .5

لـا لدعم قيبطت داعيو 2022/12/31 ةياغل لا%10 لدعم قبطي .6
.2023/1/1 نم ًارابتعإ 7%

ةيلا. ملا ريزو نم رارقب ةداملا هذه قيبطت قئاقد ددحت
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عبارلا لصفلا

ةقرفتم داوم

يف رداصلا 275 مقر رارقلا نم 60 ةداملا ليدعت : ةرشعو ةئاملا ةداملا

( ةيصوصخلا ةلودلا مأالك عيبو ةرادإ )1926/25

مأال عيبو ةرادإ )1926/25 يف رداصلا 275 مقر رارقلا نم 60 ةداملا لدعت
يلي: امك حبصتل ( ةيصوصخلا ةلودلا ك

اهميظنت متي ةديازم خالل نم ةيصوصخلا ةلودلا مأالك ريجأت نكمي
ةيلا ملا ريزو هعضي طورش رتفد ىلإ ًادانتسإ ، ماعلا ءارشلا نوناقل ًادانتسا

. ةيراقعلا نوؤشلل ةماعلا ةيريدملا حارتقإ ىلع ًءانب

: ىصق األ اهدح تارتفلو ريجأتلا متي

و ةينبملا تاراقعلل ةبسنلا ب ةدحاو ةرمل ديدجتلل ةلباق تاونس عبرأ -
. اهيلع تاءاشنإ ةماقإ راجي اإل دقع نمضتي ال يتلا ةينبملا ريغ تاراقعلا

ةينبملا ريغ تاراقعلل ةبسنلا ب ةدحاو ةرمل ديدجتلل ةلباق تاونس عست -
. اهيلع تاءاشنإ ةماقإ راجي اإل دقع نمضتي يتلا

ةيلا ملا ريزو ةقفاوم دعب رجؤملا راقعلا رامثتسا ةياغل تاءاشن اإل ةماقإ متت
اهيلع صوصنملا لآلةيل ًادانتسإ , ةيراقعلا نوؤشلا ماع ريدم حارتق ال ًءانب

. ماعلا ءارشلا نوناق يف

وأ راجي اإل ةدم ءاهتنا دنع ةينانبللا ةلودلل تاءاشن اإل هذه ةيكلم لقتنت
ىلع بجوتي نأ نود , ريجأتلا طورش هتفلا خمل رجأتسملا قح طوقس
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. تاءاشن اإل هذه اهكلمت ءاقل ضيوعت وأ غلبم يأ ةلودلا

ماعلا نوناقلا صاخشأ ألدح تاراقعلا اهيف رجؤت يتلا لا األوح ادع اميف
نينثا نع راجي اإل ةميق لقت ال نأ ىلع ًارصح ينلعلا دازملا ب ريجأتلا يرجي

. راقعلل ةينيمختلا ةميقلا نم ةياملا ب

طورشو ىرخ األ ءابع األ ذفنت مل وأ اهقاقحتسا تاقوأ يف ةرج األ عفدت مل اذإ
ري مل اذإ ةيلا ملا ريزو نم رارقب رجأتسملا قح طوقسب مكحلا نكميف ريخأتلا

. ةينوناقلا قرطلا عيمجب دقعلا ذيفنت ةقح مال لضف نماأل

خيرات 144 مقر نوناقلا نم 71 ةداملا ليدعت ة: رشع ةيداحلا و ةئاملا ةداملا

(2019 ماعلل ةقحلملا تانزاوملا و ةماعلا ةنزاوملا )2019/7/31

ةماعلا ةنزاوملا )2019/7/31 خيرات 144 مقر نوناقلا نم 71 ةداملا لّدعت
يلا: كتلا حبصتل (2019 ماعلل ةقحلملا تانزاوملا و

اال نامضلل ينطولا قودنصلل ةبجوتملا ةفاك دئاوفلا و نويدلا طسقت -1
5 ةدملو ةيواستم ماسقأ ىلع 2021 ماعلا ةياهن ةياغل ةلودلا ىلع يعامتج
2022 ماعلا نم لوليأ رهش ةياهن لبق األلو طسقلا ددسي نأ ىلع تاونس

ةيلا. ملا ةرازو لبق نم نويدلا هذه ةميق قيقدت دعب كلذو

ةيلا. ملا ريزو نع ردصي رارقب ةرقفلا هذه قيبطت قئاقد ددحت

ةدئافلا لدعم فصن يزاوت ةيونس ةدئاف ةطسقملا نويدلا ىلع بترتت -2
نع لا األوح قلطم يف ديزت ال نأ ىلع ةنس ةدمل ةنيزخلا تادنس ىلع

.4.5%

تادامتع نماال ةينوناقلا اهديعاوم يف 2022 ماعلا تاقحتسم ددست -3
ةنزاوملا يف ةياغلا هذهل ةصصخملا

ةريللا ب ةنيزخ تادنس ةطساوب يعامتج اال نامضلا نويد ديدست نكمي -4
ةياغلا هذهل ةموكحلا اهردصت ةينانبللا

نع ردصي كرتشم رارقب ءاضتق اال دنع ةداملا هذه قيبطت قئاقد ددحت
. لمعلا و ةيلا ملا يريزو

144 مقر نوناقلا نم نوعست ةداملا ليدعت ة: رشع ةيناثلا و ةئاملا ةداملا
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ةقحلملا تانزاوملا و ةماعلا ةنزاوملا نوناق )2019/7/31 خيرات

(2019 ماعل

نوناق )2019/7/31 خيرات 144 مقر نوناقلا نم نوعست ةداملا لّدعت
يلي: امك حبصت ثيحب (2019 ماعل ةقحلملا تانزاوملا و ةماعلا ةنزاوملا

لكشلا ىلع دعاقتلا ب قحلا حيتت يتلا ةيلعفلا ةمدخلا تاونس ددع ددحُي
يلا: تلا

: يركسعلا كلسلل ةبسنلا -ب

:2019/8/1 نم ًارابتعإ مهلمع اورشاب نيذلل

ءابترلا و دارف لأل ًاماع 23
طابضلل ًاماع ًاماع 25

صاصتخ اال طابضل ًاماع 18

لبق: امو 2019/7/31 خيراتب ةمدخلا اولخد نيذلل

ءابترلا و دارف لأل ًاماع 18
طابضلل ًاماع ًاماع 20

صاصتخ اال طابضل ًاماع 15

شاعملا قاقحتس ال ةينوناقلا ةدملا لا مكتسا ةيناكمإ مدع حلا يف
يدعاقت شاعم مهل قحتسي ةينوناقلا نسلا نييركسعلا غولبل يدعاقتلا

. مهتمدخ نينسل ًاقفو

83/47و مقر يعارتش اال موسرملا نم 25 ةداملا نم نويركسعلا ديفتسي
.2017/46 مقر نوناقلا نم 26 ةداملا بجومب ةلدعملا

: يراد اال كلسلل ةبسنلا -ب
.2019/8/1 نم ًارابتعا مهلمع اورشاب نيذلل ًاماع 25

نأ ىلع لبق امو 2019/7/31 خيراتب ةمدخلا اولخد نيذلل ًاماع 20
. ةأرملا ب ةصاخلا ماكح اال ىعارت

شاعملا قاقحتس ال ةينوناقلا ةدملا لا مكتسا ةيناكمإ مدع حلا يف
م ىلا مهلوخد ءارج نم ةينوناقلا نسلا ةذتاس واال نيملعملا غولبل يدعاقتلا
مهل قحتسي ، نسلا طرش تزواجت ةصاخ نيناوقب ، يمسرلا ميلعتلا الك

. مهتمدخ نينسل ًاقفو يدعاقت شاعم
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: ةينانبللا ةعماجلا ةذتاس أل ةبسنلا -ب
ًاماع. 15

و ةماعلا تاسسؤملا و تاراد نماال بلطلا ة: رشع ةثلا وثلا ةئاملا ةداملا

ةرازو ديوزت .... خلا ةطلتخملا تاكرشلا و ةكرتشملا عيراشملا

ةيراقعلا ةلودلا تادوجوم نع اهكلمت يتلا تامولعملا ب ةيلا ملا

ةيراقعلا ريغو

و ةكرتشملا عيراشملا و ةماعلا تاسسؤملا و ةماعلا تاراد اإل عيمج ىلع
ب ةيلا ملا ةرازو ديوزت ماعلا نوناقلا صاخشأ رئاسو ةطلتخملا تاكرشلا

ةيراقعلا ريغو ، ةيراقعلا ةلودلا تادوجوم نع اهكلمت يتلا تامولعملا
ةينم واأل ةيركسعلا ىوقلا ب ةصاخلا ةيراقعلا ريغ تادوجوملا ءانثتساب
ةهجو ىلإ ةفاض باإل نوناقلا اذه ذافن خيرات نم رهشأ ةتس ةلهم نمض

نم كلذ ريغو اودجو حلا يف اهيلغاشو تاكلتمملا هذه لا معتسا
ءانب ءارزولا سلجم نع ردصي موسرمب ددحت نإ بجي يتلا تامولعملا

ةيلا. ملا ريزو حارتقا ىلع

. تايدلبلا تاداحتاو تايدلبلا صنلا اذه ماكحأ نم ىنثتسي

ةدافتسا دنع يلئاعلا ضيوعتلا بجوت مدع : ةرشع ةعبارلا و ةئاملا ةداملا

شاعم نم مهتصح نم يفوتملا دعاقتملا وأ فظوملا ةلئاع دارفأ

يدعاقتلا مهثروم

ديفتسي ،ال دعاقتملا وأ فظوملا ةافو حلا يف رخآ، صن خالًافألي
. مهنع مهثروم هنم ديفتسي ناك يذلا يلئاعلا ضيوعتلا نم ةثرولا
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يف نيلماعلل ةيعامتجا ةدعاسم ءاطعإ ة: رشع ةسماخلا و ةئاملا ةداملا

( ةقلعم ) نيدعاقتمللو ماعلا عاطقلا

نودعاقتملا اهيف امب ةماعلا تاراد :اإل ماعلا عاطقلا يف نولماعلا ىطعي
اهيف (امب ةماعلا تاسسؤملا ، يدعاقت شاعم نم نوديفتسي نيذلا

و ةلودلا يفظوم ةينواعتو ةينانبللا ةعماجلا و ةيموكحلا تايفشتسملا
لكو ، تايدلبلا تاداحتاو تايدلبلا ( يعامتج اال نامضلل ينطولا قودنصلا

، ةيمومعلا لا األوم نم تاصصخم وأ ًارج أ وأ ًابتار ىضاقتي نم
اال نوؤشلا ةرازو ىدل ةقثبنملا عيراشملا و ةمدخلا ءارجأو نيمدختسملا
، بتارلا نم %100 بــ اهتميق ددحت ةيعامتجا ةدعاسم ، ةيعامتج

يدعاقتلا شاعملا ساسأ وأ األرج ساسأ وأ بتارلا ساسأ ىلع بستحتو
هذه ةميق لقت ال نأ ىلع اهتيمست وأ اهعون ناك امهم ةدايز يأ نود

ةمدخلا يف نولا الزي نيذلل ًايرهش ةينانبل ةريل 2.000.000 نع ةدعاسملا
6.000.000 نع ديزت ال نأو نيدعاقتملل ةينانبل ةريل و000.700.1 ةيلعفلا

ينانبل ةريل و5.100.000 ةيلعفلا ةمدخلا يف نولا الزي نيذلل ةينانبل ةريل
. نيدعاقتملل

نماأل حلا يأب ربتعت ال يهف يلا ،بوتلا يئانثتس اال عباطلا ب ةبهلا هذه مستت
تاشاعم وأ ةمدخلا ةياهن ضيوعت باستح ال ةعضاخلا غلا بملا نمض لا وح
ةصصخملا ةبسنلا عاطتق ال ةعضاخ ىقبتو رخآ، ضيوعت يأ وأ دعاقتلا

. ةلودلا يفظوم ةينواعتل

نأ ةدعاسملا هذه ميدقتب اهتاداريإ حمست ال يتلا ةماعلا ةسسؤملا ىلع
ةفلس ريفوت بلطب ةياصولا ةطلس خالل نم ةيلا ملا ريزو نم مدقتت
ىلإ ةرازولا يأر عم هرودب هعفري يذلا ةمهاسملا هذهب ةقلعتملا ةنيزخلا

. بسانملا ريرقتل ءارزولا سلجم

، ةينانبل ةريل رايلم 6400 ىصق األ هدح دامتعا ةياغلا هذهل دصرُي

. ةصاخلا اهلا ومأ نم ةمهاسملا هذه تايدلبلا تاداحتاو تايدلبلا نمؤت

ةيلا. ملا ريزو نم رارقب ةداملا هذه قيبطت قئاقد ددحت

ةعرشل عضاخلا فظوملا ءاطعإ ةيناكمإ ة: رشع ةسداس ولا ةئاملا ةداملا
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نم ةدافتس واال هتامدخ ءاهنإ بلط يراد اإل كلسلا يف دعاقتلا

ةنس. 11 نع لقت ال ةيلعفلا هتامدخ تناك اذا فرص ضيوعت

نم رهشا ةتس اهاصقأ ةرتف خوالل ةيئانثتسا ةروصبو رخآ صن خالًافألي
. نوناقلا اذه رودص خيرات

بلط حلا يف يراد اإل كلسلا يف دعاقتلا ةعرشل عضاخلا فظوملل نكمي
تناك اذا تاونسلا هذه نع فرص ضيوعت نم ةدافتس ،اال هتامدخ ءاهنإ

ةنس. 11 نع لقت ال ةيلعفلا هتامدخ

ةيلا. ملا ريزو نم رارقب ءاضتق دنعاال ةداملا هذه قيبطت قئاقد ددحت

ماعلا عاطقلا يف عورشم يأ ليومت رظح ة: رشع ةعباسلا و ةئاملا ةداملا

ةلصفم ةيداصتقا ىودج ةسارد دعب اّلإ

ربع ةماعلا ةنزاوملا قيرط نع ماعلا عاطقلا يف عورشم يأ ليومت رظحي
ةيداصتقا ىودج ةسارد ةينعملا ةهجلا دادعإ لبق رخآ ردصم يأ وأ تابه

متي نأ ىلع . عورشملا اذه نم ةدئافلا و ةفلكتلا ليلحت اهيف امب ةلّصفم
و تامييقتلا ءارجإ ةهجل ةيمازلإ ةروصب ذيفنتلا دعب ام لحارم لا مكتسا

. هتساردو عورشملل لاالةمز تاقباطملا

ةينورتكل اإل عفدلا لئاسو دامتعا ة: رشع ةنماثلا و ةئاملا ةداملا

يف دمتعت نأ ةماعلا تاراد لإل نكمي ، ةيديلقتلا عفدلا لئاسو بناج ىلإ
ليوحت تاكرش ربع وأ ةينورتكل اإل عفدلا لئاسو ةبجوتملا موسرلا ءافيتسا

لا. األوم

و ةيلا ملا يزور نع ردصي رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت قئاقد ددحت
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. صتخملا ريزولا

نوناق نم 81 ةداملا ماكحأ قيبطت قيلعت ة: رشع ةعساتلا و ةئاملا ةداملا

تاقحلملو تاضيوعتل ىصقأ دح عضو )2019 ماعلا ةنزاوم

و ةماعلا تاراد اإل يف نولماعلا اهنم ديفتسي يتلا بتاورلا

و تاعاطقلا و تائيهلا و قيدانصلا و سلا جملا و ةماعلا تاسسؤملا

( ةماعلا قفارملا

ةياغل 2019 ماعلا ةنزاوم نوناق نم 81 ةداملا ماكحأ قيبطت قّلعي
يتلا بتاورلا تاقحلملو تاضيوعتل ىصقأ دح عضو )2024/12/31

و سلا جملا و ةماعلا تاسسؤملا و ةماعلا تاراد يفاإل نولماعلا اهنم ديفتسي
( ةماعلا قفارملا و تاعاطقلا و تائيهلا و قيدانصلا

مقر نوناقلا نم 53 ةداملا صنب لمعلا ديدمت : نورشع ولا ةئاملا ةداملا

ةقحلملا تانزاوملا و ةماعلا ةنزاوملا نوناق )2019/7/31 خيرات 144

(2019 ماعل

نم 53 ةداملا صنب لمعلا ، تاونس ثلالث ددمي رخآ، صن خالًافألي
تانزاوملا و ةماعلا ةنزاوملا )2019/7/31 خيرات 144 مقر نوناقلا

.(2019 ماعل ةقحلملا

نوناقلا رشن : نورشع ولا ةيداحلا و ةئاملا ةداملا

. ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن روف نوناقلا اذهب لمعي


