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ذالقسـم األول

 رضمذاظصػحةذاحملتوؼات

ضــاغونذععـدلذظؼـاغونذخدعـةذاألصــرادذ ذذذذذ-ذ2020(ذظدــةذذ1ضـاغونذرضـمذ ذذ*ذ

ذاظؼواتذاملدؾحة
ذ234

ذ255ذضاغونذععدلذظؼاغونذاظزراسةذ-ذ2020(ذظدـةذ2ضاغونذرضمذ *ذ

ذ257ذضاغونذإظغاءذضاغونذدجالتذاألراضيذ-ذ2020(ذظدـةذ3ضاغونذرضمذ *ذ

ذ259ذاظـظاعقنيذظؾؼضاةذئقةاظؼضاذاخلدعةذغظامذ-ذ2020ذظدـة(ذ2 ذرضمذغظام*ذ

ــمذ ذ*ذ ـــةذ3غظــامذرض ــاتذذذذذ-ذ2020(ذظد ــدذوا ساغ ــامذاظتؼاس ــدلذظـظ ــامذعع غظ

ذاألردغقنيذاظبقطرؼنيذظألرباء
ذ272

غظـامذععـدلذظـظـامذتـظـقمذادـتثؿاراتذشـ ذذذذذذذذ-ذ2020(ذظدـةذ4غظامذرضمذ *ذ

ذاألردغقني
ذ274

 يتبع.....    

 

16/1/2020(ذذ*****ذاظصادرذبتارؼخذ5617صفرسذاظعددذ    
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 رضمذاظصػحةذاحملتوؼات

ذ276ذغظامذععدلذظـظامذمجعقةذاظػـادقذاألردغقةذ-ذ2020(ذظدـةذ5غظامذرضمذ *ذ

ذـــرطاتذغظـــامذععـــدلذظـظـــامذعؽاتـــ ذوذ-ذ2020(ذظدــــةذ6غظـــامذرضـــمذ *ذ

 اظدقاحةذواظدػرذاألردغقة
ذ281

ذ287ذاظرطاب غظامذاالدتعالمذاملبؽرذسنذ-ذ2020(ذظدـةذ7غظامذرضمذ *ذ

حملاصظــةذسؾــىذاظدــج ذاغظــامذإجــراءاتذذ-ذ2020(ذظدـــةذ8غظــامذرضــمذ *ذ

ذاظعؼاريذ ذحالذتؾفذأيذعنذوثائؼهذ
ذ291

ذ296ذملـطؼةذاحملؿدؼةذاظتـؿوؼةذضرارذبتصحقحذا حداثقات*ذ

ذ297 2020تعؾقؿاتذسالوةذشالءذاملعقشةذظؾؿتؼاسدؼنذظدـةذتعؾقؿاتذععدظةذظ*ذ

املؽؾػنيذو/أوذاملخـاظػنيذوبـنيذذذذأدسذاظـظرذ ذاملطاظباتذاظعاظؼةذبني*ذ

ذ2019دائرةذاجلؿاركذظدـةذ
ذ299

املؽؾػـنيذوبـنيذدائـرةذضـرؼبةذاظـدخ ذذذذذذذؼاذاظعاظؼةذبـنيذاظؼضاأدسذتدوؼةذ*ذ

ذ2019واملبقعاتذظدـةذ
ذ301

سذوآظقــاتذتؼــدؼمذاخلــدعاتذاألدادــقةذأدــضــرارذبــءجراءذتعــدؼالتذسؾــىذ*ذ

ذواظتؽؿقؾقةذضؿنذبرغاعجذاظدسمذاظتؽؿقؾي
ذ303

اظػـقـــةذ املؽاتـــ ذا ـددـــقةذذذذيذاخلـــدعاتتعؾقؿـــاتذتصــــقفذعؼـــدعذذ*ذ

ذ2020واالدتشارؼة(ذظدـةذ
ذ304

ذ377ذ2019ظبقوتذاظضقاصةذظدـةذذاظتعؾقؿاتذاظتـظقؿقة*ذ

ذ384 صادرذسنذاظدؼوانذاخلاصذبتػد ذاظؼواغنيذ-ذ2020ذ(ذظدـةذ1ذضرارذرضمذ *ذ

ذ389 2019خدعاتذعقـاءذاظعؼبةذظدـةذذالئحةذععدظةذظالئحةذبدالت*ذ

 يتبع...
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 القسم الثاني
 
 رضمذاظصػحةذاحملتوؼات

ذ394ذذ*ذوطاالتذاظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء

ذ395ذذ*ذاظتؿثق ذاظدبؾوعادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيذ

ذ396ذذـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون*ذاملوزػــــــ

ذ404ذذ*ذاالدتؿــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكذذذ

ذ406ذذــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة*ذاظشؤونذاظبؾدؼــــــــــــــــــــــــــــ

ذ454ذذ*ذاملواصػاتذاظؼقادقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةذ

ذ455ذذـــــــــــــــــــــات*ذا سالغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذ459ذذ*ذاملطاظبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ذ536ذذاالجتؿاسيذانــــــــضراراتذصادرةذسنذاملؤددةذاظعاعةذظؾضؿ*ذ

ةذــــــيذاملؤددـــــــضراراتذصادرةذسنذجلـةذذؤونذاظضؿانذص*ذ

ذظؾضؿانذاالجتؿاسيذاظعاعة

ذ
ذ542

ذ548ذذ*ذسؼودذسؿ ذمجاسقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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 انخعهًٛبث انخُظًٛٛت
 0202نبٕٛث انضٛبفت نظُت  

 

 (: 3ثٌّجهر )

  ٙجهًر دجالّضٕجه إٌٝ 4237صّْٝ ٘يٖ ثٌضع١ٍّجس  ثٌضع١ٍّجس ثٌضٕن١ّ١ز ٌذ١ٛس ث١ٌٞجفز ٌْٕز  

  ٚصذوأ دجٌٕفجى دعو 3779( ٌْٕز 9ًلُ )( ِٓ ٔنجَ ثٌّٕٖجس ثٌفٕول١ز ٚث١ٌْجف١ز 35ثفىجَ ثٌّجهر )

 ( ٠ِٛج ِٓ صج٠ًل ٌٖٔ٘ج فٟ ثٌؾ٠ٌور ث١ٌٌّّز.72ًٌِٚ )

 

 (: 4ثٌّجهر )

٠ىْٛ ٌٍىٍّجس ٚثٌعذجًثس ثٌضج١ٌز ف١غّج ًٚهس فٟ ٘يٖ ثٌضع١ٍّجس ثٌّعجٟٔ ثٌّنٚٚز ٌٙج ثهٔجٖ ِج ٌُ 

 صوي ثٌم٠ٌٕز عٍٝ غ١ٌ ىٌه :

 ثٌمجْٔٛ: لجْٔٛ ث١ٌْجفز ثٌٕجفي.  

 ًر : ٍٚثًر ث١ٌْجفز ٚث٢عجً. ثٌٍٛث

 ث٠ٌٌٍٛ: ٠ٌٍٚ ث١ٌْجفز ٚث٢عجً. 

 ثٌٍؾٕز : ٌؾٕز ث١ٌْجفز ثٌّٖىٍز دّمضٞٝ ثفىجَ لجْٔٛ ث١ٌْجفز ثٌٕجفي.

 ث١ٌّٞف: ثٌٖن٘ ثٌ ذ١عٟ ثٚ ثالعضذجًٞ ثٌقجًٙ عٍٝ ًمٚز د١ش ث١ٌٞجفز.

 ث١ٌٞف:  ًٚثه ث١ٌْجفز ِٓ ثألًه١١ٔٓ ٚغ١ٌ ثألًه١١ٔٓ. 

 ث١ٌٞجفز. ثٌٌمٚز: ًمٚز د١ش

ٟجٌخ ثٌضٌم١٘:ثٌٌٖوز؛ أٞ ٌٕوز ِْؾٍز ٌوٜ هثةٌر ٌِثلذز ثٌٌٖوجس وٌٖوز ىثس ِْؤ١ٌٚز 

ِقوٚهر أٚ ٌٕوز صٞجِٓ أٚ ص١ٙٛز د١ْ ز فم٠  أٚ ثٌؾّع١ز؛ أٞ ؽّع١ز 

ِْؾٍز ٌوٜ ٍٚثًر ثٌض١ّٕز ثالؽضّجع١ز صمع ّٝٓ ثمضٚجٗ ثٌٍٛثًر  ثٚ 

 ٌضؾجًر ٚثٌض٠ّٛٓ.ثٌّؤّْز ثٌفٌه٠ز؛ ثٌّْؾٍز فٟ ٍٚثًر ثٌٕٚجعز ٚث

 

 (: 5ثٌّجهر )

 ٌغج٠جس ٘يٖ ثٌضع١ٍّجس:

ىثس ثٌٍّى١ز ثٌنجٙز  ثٌّؤعغز ثٌّٕٖأر ٠مٚو دذ١ش ث١ٌٞجفز:  ثٌٛفور ثٌعمج٠ًز ثٌْى١ٕز   .أ 

 ٚثٌّؤٍ٘ز الّضمذجي ٚإ٠ٛثء ث١ٌٞٛ  ٚثٌٌّمٚز ِٓ لذً ثٌٍٛثًر  ٚصٕٚف عٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ: 

 ء ثٌفٕولٟ.ثٌفتز )أ( ثٌَّثًع ثٌضٟ صموَ موِز ثال٠ٛث  .3
 ثٌفتز )ح( ثٌذ١ٛس ثٌّْضمٍز.  .4
 ثٌفتز )ػ( ثٌٖمك ثٌْى١ٕز فٟ ثٌٍّى١جس ثٌعمج٠ًز ثٌّٖضٌوز.  .5

 
 . أْ ٠ضٌثٚؿ عوه غٌ  ثٌَٕٛ د١ٓ )ٚثفور ٚعالعز(. 3 .ح 

%( ِٓ 72) ٍٝأْ ال ص٠َو ِْجفز غٌ  ثٌَٕٛ فٟ ثٌذٕجء ثٌّىْٛ ِٓ أوغٌ ِٓ ٕمز ع .4

 ِْجفز ثٌٖمز. 
ثٌٌّثفك ثٌٚق١ز ثٌّالةّز ٚموِجس ثٌ عجَ ثٌيثص١ز ٌّٕٚجّخ ثْ ٠ضٛثفٌ ثألعجط ثٌٌَّٕٟ ث .5

 ( ِٓ ٘يٖ ثٌضع١ٍّجس.3)ٚفك ِض ٍذجس ثٌض١ٕٚف ثٌٛثًهر فٟ ثٌٍّقك ًلُ 
٠ٖضٌٟ إلجِز ٟجٌخ ثٌضٌم١٘ ٌٍفتز )ح( ٚ)ػ( ثٌّذ١ٕز فٟ ثٌفمٌر )أ( ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر فٟ  .ػ 

ثٌذضٌث  ٚفٟ فجي وجْ ٟجٌخ  ثٌعمجًثس ثٌضٟ صمع فٟ ِقجفنز ثٌعجّٙز ٌِٚثوَ ثٌّقجفنجس ِٚو٠ٕز

ثٌضٌم١٘ ٌٕوز ثٚ ؽّع١ز ٠ٖضٌٟ ثلجِز ثفو ثٌٌٖوجء فٟ ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ ثٚ ثالعٞجء فٟ 

 ثٌٕنجَ ثالّجّٟ ٚفك ِمضٞٝ ثٌقجي.
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( ٠ِٛجً 72ال ٠ّْـ دضأؽ١ٌ د١ٛس ث١ٌٞجفز ثٌقجٍٙز عٍٝ ًمٚز ِٓ ثٌٍٛثًر ٌّور ص٠َو عٍٝ ) .ه 

 ّٙز ثٚ فٟ ٌِثوَ ثٌّقجفنجس أٚ فٟ ِو٠ٕز ثٌذضٌث. ٠ّٕٛجً ثىث وجْ ثٌعمجً ٠مع فٟ ِقجفنز ثٌعج

 

 (: 6ثٌّجهر )

٠موَ ٍٟخ ِعجٍِز ثٌقٚٛي عٍٝ ًمٚز د١ش ث١ٌٞجفز الٚي ٌِر ِٓ لذً ٟجٌخ ثٌضٌم١٘ أٚ    .أ 

ِّغٍٗ ثٌمجٟٔٛٔ عٍٝ ثٌّٕٛىػ ثٌّعضّو ٌٙيٖ ثٌغج٠ز ثٌّٛؽٛه عٍٝ ثٌّٛلع ثالٌىضٌٟٚٔ ٌٍٍٛثًر 

 ٌِفمجً دٗ ثٌٛعجةك ثٌضج١ٌز: 

ٍِى١ز أٚ عمو ث٠ؾجً ِْؾً فْخ ثالٙٛي  ِٚن ٠ صٕن١ّٟ ٌٍّٛلع ِٚن ٠ ِْ ـ ّٕو  .3

 ٌٍٖمك فٟ ثٌٍّى١ز ثٌعمج٠ًز ثٌّٖضٌوز.
وضجح عوَ ِّجٔعز ِٓ ِجٌه ثٌعمجً فٟ فجي ثال٠ؾجً/ ثٚ ثىث وجْ ٟجٌخ ثٌضٌم١٘ ثفو ثفٌثه  .4

 عجةٍز ثٌّجٌه/ ثٌّْضأؽٌ. 
 ٍز ّج٠ًجْ.د جلز ثالفٛثي ثٌّو١ٔز ٌ جٌخ ثٌضٌم١٘ ٚهفضٌ ثٌعجة .5
 ثٌقٚٛي عٍٝ ِٛثفمز )ؽّع١ز ثٌّجٌى١ٓ( ثٚ ؽ١ّع ثٌْىجْ ثٌمج١ٕٟٓ فٟ ثٌذٕج٠ز ٌٍفتز )ػ(. .6

ٕٙجهر مٍٛ ِٓ ثالٌِثٛ ٌ جٌخ ثٌضٌم١٘ ٚثفٌثه ثٌعجةٍز ٚفك هفضٌ ثٌعجةٍز ٚثٌّم١ّ١ٓ ِعٗ  .7

 فٟ ٔفِ ثٌعمجً.

ضٌ ٕٙجهر عوَ ِقى١ِٛز ٚفْٓ ١ٌّر ٍّٚٛن ٌ جٌخ ثٌضٌم١٘ ٚثفٌثه عجةٍضٗ ٚفك هف .8

 ثٌعجةٍز ٚثٌّم١ّ١ٓ ِعٗ فٟ د١ش ث١ٌٞجفز.
ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ ٌٌٍٖوز ثٚ ثٌّؤّْز ثٌفٌه٠ز غج٠ضٗ د١ش ١ٝجفز أٚ ٕٙجهر صْؾ١ً  .9

 ثٌؾّع١ز ٚثٌٕنجَ ثالّجّٟ غج٠ضٗ د١ش ١ٝجفز ٚفمج ٌ جٌخ ثٌضٌم١٘. 
  .ٚثٌؾٙجس ث١ٌٌّّز ٚثٌذٍو٠ز ثٌّع١ٕز ٍٚثًر ثٌوثم١ٍزثٌقٚٛي عٍٝ ِٛثفمجس  .8
دأٙٛي ث١ٌٞجفز/ إهثًر ثٌّٕٖ س ثٌفٕول١ز فْخ ِمضٞٝ ثٌقجي ِٓ ؽٙز ٕٙجهر صو٠ًذ١ز  .7

 ِعضّور ٚفك ثفىجَ ثٌض٠ٌٖعجس ثٌٕجفير صٛثفك ع١ٍٙج ثٌٍٛثًر.
 صمو٠ُ ٚع١مز صج١ِٓ ٝو ثٌغ١ٌ.  .32

صعذتز ّٔٛىػ دجٌّض ٍذجس ثٌّضعٍمز دذ١ش ث١ٌٞجفز ثٌيٞ ٠ضّٞٓ ثٌٌٖٟٚ ٚثٌّٛثٙفجس  .ح 

فٟ ىٌه ًٙٛ فٛصٛغٌثف١ز ٌذ١ش ث١ٌٞجفز ِٚق١ ٗ ( دّج 3ثٌّٕٚٛٗ ع١ٍٙج فٟ ثٌٍّقك ًلُ )

 صنٌٙ وجفز ؽٛثٔذٗ ثٌوثم١ٍز ٚثٌنجًؽ١ز ٚثٌٌّثفك ثٌٚق١ز ٚثٌّ ذل.
صضٌٛٝ ٌؾٕز ثٌض١ٕٚف عٍٝ ثٌّٕٖ س ث١ٌْجفز ثٌىٖف عٍٝ ثٌّٕٖأر ٌٍضقمك ِٓ صٛثفٌ ثٌٌٖٟٚ  .ػ 

 ( ًٚفع صم٠ٌٌ٘ج ٌٍؾٕز.3ٚثٌّٛثٙفجس ثٌّٕٚٛٗ ع١ٍٙج فٟ ثٌٍّقك ًلُ )
خ عٍٝ ثٌٍؾٕز ِعٍَثً دجٌٛعجةك ثٌّ ٍٛدز ٚدضم٠ٌٌ ٌؾٕز ثٌض١ٕٚف عٍٝ ثْ صٌفع ٠عٌٛ ثٌ ٍ  .ه 

 ص١ْٕذٙج ٠ٌٌٍٍٛ مالي ّذعز أ٠جَ ِٓ صج٠ًل ثّضالَ ثٌ ٍخ.
 ٠ٚوً ث٠ٌٌٍٛ لٌثًٖ مالي ثّذٛع ِٓ صج٠ًل ص١ْٕخ ثٌٍؾٕز ٚدنال  ىٌه صعضذٌ ِٛثفمز. .ٖ 
ّٖجً ث١ٌٙج فٟ ثٌفمٌر )أ( ِٓ ٘يٖ صعضذٌ ثٌّٛجةً ثالٌىض١ٌٔٚز ِعضّور ٌغج٠جس صمو٠ُ ثٌٛعجةك ثٌ .ٚ 

 ثٌّجهر.
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 ( : 7ثٌّجهر )

صٚوً ثٌٌمٚز دجُّ ثٌٖن٘ ثٌ ذ١عٟ ثٚ ثالعضذجًٞ ثٌّْؾً ٌوٜ ثٌؾٙجس ث١ٌٌّّز ثٌّع١ٕز  .أ 

 عٍٝ ثْ ٠قوه ثٌذ١ش ثٌيٞ ّضموَ ف١ٗ ثٌنوِز ٚفتضٗ. 

ُ ٠ىٓ صموَ ثٌنوِجس فٟ  د١ش ث١ٌٞجفز ثٌٌّم٘  ٠ْٚضغٕٝ ِٓ ىٌه موِز صؾ١َٙ ثٌ عجَ  ِجٌ .ح 

 فجٙالً عٍٝ ِٛثفمجس ثٌؾٙجس ث١ٌٌّّز ىثس ثٌعاللز.
صىْٛ ثٌٌمٚز ٠ّٕٛز ثعضذجًثً ِٓ ث١ٌَٛ ثالٚي ِٓ ٌٕٙ وجْٔٛ ثٌغجٟٔ ٠ٕٚضٟٙ ثٌعًّ دٙج فٟ  .ػ 

ث١ٌَٛ ثٌقجهٞ ٚثٌغالع١ٓ ِٓ ٌٕٙ وجْٔٛ ثالٚي ِٓ صٍه ثٌْٕز ٚىٌه دغٜ ثٌٕنٌ عٓ ثٌضج٠ًل 

 ثٌيٞ ٙوًس ف١ٗ.
 ٍ ثٌضٕجٍي عٕٙج.صىْٛ ثٌٌمٚز ٕن١ٚز ٚال ٠ؾٛ .ه 
ال صعفٟ ثٌٌمٚز ثٌٚجهًر ٚفك ثفىجَ ٘يٖ ثٌضع١ٍّجس ِٓ ثٌقٚٛي عٍٝ ثٌضٌثم١٘ ٚثٌّٛثفمجس  .ٖ 

ٚثٌضٚج٠ًـ  ثٌضٟ صض ٍذٙج ثٌض٠ٌٖعجس ىثس ثٌعاللز ٌضمو٠ُ ثٞ موِز ِٓ ثٌنوِجس دّج فٟ ىٌه 

 ثٌنوِجس ثٌٌّٚؿ ٌٗ  دّّجًّضٙج ٚفك ثفىجَ ٘يٖ ثٌضع١ٍّجس.
 ٝ ؽّع١ز ثٌفٕجهق ثالًه١ٔز.عٍٝ ث١ٌّٞف ثالٔضْجح ثٌ .ٚ 
 ٠ّْـ ١ٌٍّٞف دجٌقٚٛي عٍٝ ًمٚز د١ش ١ٝجفز ٌّٛلع ٚثفو فم٠. .ٍ 
 ٠ّْـ دجّضنوثَ ثٚ صٛظ١ف ٕن٘ ٚثفو ٌٍعًّ ٌوٜ ث١ٌّٞف عٍٝ ثْ ٠ىْٛ ثًهٟٔ ثٌؾ١ْٕز. .ؿ 

 

 (:  8ثٌّجهر )

 ٠ٍضََ ث١ٌّٞف عٕو صمو٠ُ موِجصٗ فٟ د١ش ث١ٌٞجفز  دّج ٠ٍٟ :

 ثٌٌّٚؿ ٌٗ دضمو٠ُ ثٌنوِز ف١ٗ ١ٌِٚ فٟ أٞ ِٛلع آمٌ.صمو٠ُ ثٌنوِز فٟ د١ش ث١ٌٞجفز  .أ 
 فضـ د١ش ث١ٌٞجفز صقش إٌٕث  ث١ٌّٞف ثٚ ثٌّم١ّ١ٓ ِعٗ ِٓ ثفٌثه عجةٍضٗ.  .ح 
ُّ( عٍٝ دجح د١ش ث١ٌٞجفز فم٠  7ُّ * 37ٚٝع ٠جف ز ثعال١ٔز ال صضؾجٍٚ ِْجفضٙج ) .ػ 

 ِٛٝـ ف١ٙج صمو٠ُ موِز د١ش ١ٝجفز.
ثالٔنّز ٚثٌضع١ٍّجس ثٌٚجهًر دّمضٞجٖ ٚثٌضم١و دٌٖٟٚ ٌِثعجر ثفىجَ لجْٔٛ ثٌٚقز ثٌعجِز ٚ  .ه 

 ثٌٚقز  ٚثٌٕنجفز ثٌٛثًهر فٟ ثفىجَ ثٌض٠ٌٖعجس ثٌٕجفير .
ثنعالْ عٓ ثّعجً ثٌنوِجس ثٌضٟ ٠موِٙج فٟ ِىجْ دجًٍ هثمً د١ش ث١ٌٞجفز الٟالع ث١ٌٞٛ    .ٖ 

 ع١ٍٙج. 
ع١مز ثعذجس ثالفضفجظ دْؾً مجٗ ٠ضّٞٓ ثّّجء ث١ٌٞٛ  ٚصج٠ًل ثلجِضُٙ ًٚٙٛر عٓ  ٚ  .ٚ 

 ثٌٖن١ٚز ٚصمو٠ّٗ ثٌٝ ثٌؾٙجس ثال١ِٕز فجي ٚٙٛي ث١ٌٞف.
 ثٌّقجفنز عٍٝ ثالِٓ ٚثالٌضَثَ دجٌٕنجَ ثٌعجَ ٚث٢هثح ثٌعجِز . .ٍ 
 ثٌعًّ عٍٝ صق١ًٚ ٠ٌٝذز ثٌّذ١عجس ثٌّفٌٚٝز دّٛؽخ ثفىجَ ثٌض٠ٌٖعجس ثٌٕجفير. .ؿ 
 ٠ٍضََ دضمو٠ُ ثاللٌثً ث٠ٌٌٞذٟ فْخ ثألٙٛي . .ٟ 
 صٛف١ٌ ثؽٛثء ٠ٌِقز ٌٍَثةٌ.ثٌّقجفنز عٍٝ ثٌٙوٚء ٚ .ٞ 

 

 (: 9ثٌّجهر )

٠ضُ ثٌضعجلو د١ٓ ث١ٌٞف ٚث١ٌّٞف دّٛؽخ ٚع١مز ث١ٌٞجفز ثٌّعور ٌٙيٖ ثٌنوِز ٚثٌّعضّور ِٓ لذً 

ثٌٍٛثًر دجٌٍغض١ٓ ثٌعٌد١ز ٚثالٔؾ٠َ١ٍز ٚثٌضٟ صضّٞٓ وجفز ثٌٌٖٟٚ ٚثالفىجَ ثٌّٕنّز ٌذ١ش ث١ٌٞجفز 

 ١ٙج ِٓ لذً ثٌٍٛثًر دّج فٟ ىٌه دوالس ثٌنوِجس ثٌّموِز.ٚثٌضٟ ٠ضُ ثٌّٛثفمز عٍٝ ثٌٌٖٟٚ ثٌٛثًهر ف



ذ380
 
 

 الجريدة الرسمية

 

 (: 8ثٌّجهر )

 ٠ضٌصخ عٍٝ ث١ٌٞف دجنٝجفز ثٌٝ ِج صضّٕٞٗ ٚع١مز ث١ٌٞجفز ثالٌضَثَ دّج ٠ٍٟ : 

 ٌِثعجر ٚثفضٌثَ ثٌعجهثس ٚثٌضمج١ٌو ثالًه١ٔز. .3
 ثفضٌثَ م١ٙٛٚز د١ش ث١ٌٞجفز ٚثٌّم١ّ١ٓ ف١ٗ.  .4
صٌٚ  ِٓ ٕأٔٗ ثلالق ثٌٌثفز ٌٍّم١ّ١ٓ فٟ د١ش  عوَ ثٙوثً ثٞ ثٍعجػ ثٚ ٝٛٝجء ثٚ  .5

 ث١ٌٞجفز  ثٚ ثٌْىجْ ثٌّؾج٠ًٚٓ.
 ِْؤ١ٌٚضٗ عٓ وً ًٌٝ ثٚ مْجًر ٠ٛلعٙج فٟ د١ش ث١ٌٞجفز. .6
 

 ( ثفىجَ عجِز: 7ثٌّجهر )

٠ىْٛ ث١ٌّٞف ِْؤٚال عٓ ثالِضعز ٚثٌّمض١ٕجس ٚثالِٛثي ثٌّؤصّٓ ع١ٍٙج ٚثٌّٛٝٛعز د١ٓ ٠و٠ٗ  .3

 قًّ ثٌّْؤ١ٌٚز عٓ وً عًّ ٔجصؼ عٓ م أ ثٚ ثّ٘جي ِٕٗ .دٛثّ ز ث٠ٚجي  وّج ثٔٗ ٠ض

٠ؾخ عٍٝ ث١ٌّٞف ثالفضفجظ دجأل١ٕجء ثٌّفمٛهر ثٌضٟ ٠عغٌ ع١ٍٙج فٟ د١ش ث١ٌٞجفز ٚثدالة  .4

 ٙجفخ ثٌعاللز ٚص١ٍّْٙج ٌٗ ٚإىث صعيً ىٌه ع١ٍٗ ثدالة ثلٌح ٌِوَ ثِٕٟ ديٌه .

 فْل ثالصفجق فًٛثً .ثْ وً ِنجٌفز ِٓ لذً ث١ٌٞف ٌٛع١مز ث١ٌٞجفز صؾ١َ ١ٌٍّٞف  .5
١ٌٍّٞف ثٌقك دومٛي ثٌغٌ  ثٌّؤؽٌر فٟ د١ش ث١ٌٞجفز دّٛثفمز ث١ٌٞف ٌغج٠جس صٌص١ذٙج   .6

ٚصٕن١فٙج ٚصج١ِٓ ِج ٠ٕم٘ ِٓ فجؽجس ف١ٙج فم٠ دٌٖٟ عوَ ثٍعجػ ث١ٌٞف ٚثفضٌثَ ًثفضٗ 

 ٚم١ٙٛٚضٗ.

 

 

 ( : 32ثٌّجهر )

 ؾٙجس ثٌّنضٚز فًٛثً.فٟ فجي صعٌٛ ث١ٌٞف ثٌٝ م ٌ أٚ إٙجدز عٍٝ ث١ٌّٞف ثعالَ ثٌ .أ 

فٟ فجي ٚلٛع ٚفجر فعٍٝ ث١ٌّٞف ثدالة ثٌٌّوَ ثالِٕٟ فًٛث ٚثْ ٠ّضٕع عٓ ص١ٍُْ ث٠ز  .ح 

 ث١ٕجء صن٘ ثٌّضٛفٟ ثال دعو ِٛثفمز ثٌٌّثؽع ثٌّنضٚز .                    

 

 (: 33ثٌّجهر )

أٚ فٟ أٞ وً ِٓ ٠نجٌف أفىجَ ٘يٖ ثٌضع١ٍّجس ٠عجلخ دجٌعمٛدجس ثٌّٕٚٛٗ ع١ٍٙج فٟ ثٌمجْٔٛ 

 مٌ.ص٠ٌٖع أ

 
 جمذ حمًذ شٕٚكت

 ٔسٚز انظٛبدت ٔاٜثبر
                                                             

                                                 



ذ381
 
 

 الجريدة الرسمية

 (1ملحق رقم )
 

  ثٌّٛلع   ثٌّذٕٝ   ثٌذ١تز ثٌّق١ ز(1)  
 ِعج١٠ٌ ثٌضم١١ُ /ثٌمُْ  ثٌٛٙف

 ثٌّٛلع 1-1
 ١َِّثس ثٌّٛلع1-1-1 ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ ثٌّٛلع ٚثٌّٕ مز ثٌّق١ ز دٗ ِالة١ّٓ ٌٙيٖ ثٌفتز

 ثٌّذٕٝ (2-1)
ثْ ٠ىْٛ ثٌّذٕٝ ِٓ ثٌنجًػ ٔن١فج  ٚثٌ الء ٚثٌَمجً  ثٚ ث٠ز ِٛثه 

 ثمٌٜ ِْضنوِز دقجٌز ؽ١ور
 ثٌٛثؽٙز   (2-1-1)

ثٌٕٛثفي ٚثٌْضجةٌ  (1-2-2) زًٌٝٚر ٚؽٛه ٔٛثفي مجًؽ١ز ٔن١فز ٕٚذجن دقجٌز ؽ١ور ٚٔن١ف

 ثٌنجًؽ١ز
 ( ثٌ ٠ٌك ثٌّؤهٞ ٌٍّٕٖجر1-3)

 ٌٟق ثٌٛٙٛي (1-3-1)  ٠ؾخ ثْ ٠ىْٛ ثٌ ٠ٌك ثٌّؤهٞ ثٌٝ ثٌّذٕٝ ًّٙ ثٌٛٙٛي ث١ٌٗ ٚآِٓ
 ثٌذ١تز ثٌّق١ ز (4-1) 

ٔنجفز ثٌذ١تز  (1-4-1)  ٠ؾخ ثٌّقجفنز عٍٝ ٔنجفز ثٌّٕ مز ثٌّق١ ز دجٌّذٕٝ

 ثٌّق١ ز
 ف ث١ٌْجًثس ِٛثل (5-1)

 ِٛثلف ث١ٌْجًثس (1-5-1) ٚؽٛه ِٛثلف وجف١ز مجٙز ٌٍّذٕٝ 
 ثالِجوٓ ثٌعجِز (2)

 ِٕ مز ثالّضمذجي  (1-2) 
ِْجفز ِٕ مز  (2-1-1) صٛف١ٌ ِْجفز وجف١ز ٌّىضخ ثالّضمذجي ِٕٚ مز ١ِٙتز الّضمذجي ثٌَٕالء

 ثالّضمذجي ِٚىضخ ثالّضمذجي
 ث١ٌٚجٔز ٚثٌٕنجفز (2-2)

ٔنجفز ثال١ًٝجس  (2-2-1) َثَ دجٌّقجفنز عٍٝ ثٌٕنجفز دٖىً ٠ِٟٛ٠ؾخ ثالٌض

ٚثٌؾوًثْ ٚثالّمف ٚؽ١ّع 

 ثٌٌّثفك
ثٌٛثْ ثٌؾوًثْ  (2-2-2)  ٠ؾخ ثْ صىْٛ ثٌٛثْ ثال١ًٝجس ِضٕجّمز ِع  ثٌٛثْ ثٌؾوًثْ 

 ٚثال١ًٝجس 
 ثالٝجءر  (2-2-3) ٠ؾخ ثْ صىْٛ ثالٝجءر ِٕجّذز ٚدقجٌز ؽ١ور 

 ز ٚثٌٌّٖٚدجس( صٛف١ٌ ثالٟع4-5ّ(
صٛف١ٌ ِىجْ ٌضٕجٚي ثالٟعّز ٚثٌٌّٖٚدجس دّْجفز ِعمٌٛز   ِٚىجْ ١ِٙأ 

 ِٕٚجّخ العوثه ثالٟعّز ٚثٌٌّٖٚدجس
ِىجْ صٕجٚي ثالٟعّز  (1-3-2)

 ٚثٌٌّٖٚدجس 
 ثٌضجع١ظ ٚثٌو٠ىًٛ (4-2)

 ثٌضجع١ظ ٚثٌو٠ىًٛ (2-4-1) صٛف١ٌ ه٠ىًٛ دّْضٜٛ ؽ١و ِٓ ص١ْٕك ثالعجط ٚثٌضؾ١َٙثس 
 ثالِجوٓ ثالمٌٜ (5-2)

٠ؾخ صٛف١ٌ ٕفجٟجس عج١ٌز ثٌؾٛهر ٚفعجٌز  ٚدجح ٠غٍك صٍمجة١ج ٌّٕع 

 ص٠ٌْخ ًٚثةـ ثٌ عجَ ثٌٝ ثٌغٌ  ٚثٌٌّثفك ثالمٌٜ
 ثٌّ ذل  (1-5-2)

ص١ًْٙ ثٌومٛي  (2-5-2)  

ٌيٚٞ ثالفض١جؽجس 

 ثٌنجٙز)ثٌّعجل١ٓ(
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ٚ ٠ؾخ أْ صىْٛ ؽ١ّع  ثٌٌّثفك ٚثٌغٌ  مج١ٌز ِٓ ثٌٚوأ أٚ ثٌعفٓ أ

 ثٌٌٚثةـ ثٌغ١ٌ ِْضقذٗ
عوَ ٚؽٛه ثٌٚوأ  (3-5-2)

ٚثٌعفٓ ثٚ ثٌٌٚثةـ فٟ ؽ١ّع 

 ثٌٌّثفك
 ثهٔٝ ِعج١٠ٌ غٌ  ثٌَٕالء (3)  

 غٌ  ثٌَٕالء (1-3)
 ثٌقو ثالهٔٝ ٚثالعٍٝ ٌعوه ثٌغٌ  (3-1-1) (5( ٚثٌقو ثالعٍٝ )3ثٌقو ثالهٔٝ )

ؾ١خ أْ صىْٛ ٠(ثٌعوه ثالهٔٝ ٌٍٕٛثفي( 2-1-3) .٠ؾخ صٛف١ٌ ٔجفير ٚثفور عٍٝ ثاللً فٟ وً غٌفز

ؽ١ّع ثٌٕٛثفي ِ ٍز عٍٝ ِٕنٌ مجًؽٟ أٚ 

 ( ٝٛء ٟذ١عٟ
ًٌٝٚر ٚؽٛه ثلفجي ٌالدٛثح ِع ثِىج١ٔز ثلفجٌٙج ِٓ 

 ثٌوثمً
 ( ثلفجي ثالدٛثح3-1-3)

 ( ثٌضأع١ظ ِٚعج١٠ٌ ثمٌٜ 3-2)
( ّالي  ثٌّّٙالس)وجفز ّالي 1-2-3) صٛف١ٌ ّالي ِّٙالس

 صىْٛ ِمجِٚٗ ٌٍق٠ٌك(ثٌّّٙالس ٠ؾخ ثْ 
ٚؽٛه ه٠ىًٛ ِضٕجّك ِع ثالعجط دجٌغٌفٗ ِع عوَ ٟالء 

 ثٌؾوًثْ دجٌٛثْ فجلعٗ ٚغ١ٌ ِضٕجّمز ِع ثالعجط 
 ( ثالعجط ٚثٌو٠ىًٛ 3-2-2)

 ( ٌّٙٛز ثٌقٌوز3-2-3) ًٌٝٚر ٚؽٛه ِْجفز ِٕجّذز ٌٌْٙٛز ثٌقٌوز 
٠ؾخ ثْ صىْٛ ثٌٛثْ ثٌؾوًثْ ٚثال١ًٝجس  ِضٕجّمز ِع 

 ٚثالعجط
 ( ِنٌٙ ثٌؾوًثْ 3-2-4)

 صٛف١ٌ ّضجًر فجؽذز ٌٍٞٛء 

ثٚ ٌقؾخ ثٌٌال٠ز ِٓ مجًػ ثٌغٌفز )ّضجًر مف١فز أٚ ِج 

 ٕجدٙٗ(

 ( ّضجةٌ ثٌٕٛثفي3-2-5)

 ( ثالٌّر ٚثٌذ١جٝجس6-2-3) صٛف١ٌ ٠ٌٌّ ٚد١جٝجس ىٚ ؽٛهر ؽ١ور
مَثٔز دٌفٛ  أٚ ِج ٕجدٙٙج ٚعال لجس ِالدِ )ِضّجعٍز( 

 ٌضع١ٍك ثٌّالدِ فٟ ؽ١ّع ثٌغٌ ِٓ ثٌذالّض١ه/ ثٌنٖخ 
 ( مَثٔز ثٌّالد3-2-7ِ)

 ( ثالٝجءر8-2-3) صٛف١ٌ ِٚوً ثٝجءر ِٕجّخ
 ( ِْضٍَِجس غٌ  ثٌَٕالء 4)
 ( ِْضٍَِجس غٌ  ثٌَٕالء4-1)

صٛف١ٌ ١ِجٖ ٌٌٍٖح ِعذأر صموَ ِؾجٔج ٌىً ثٌَٕالء عٕو 

 ثٌٛٙٛي 
 ( ١ِجٖ ٌٌٍٖح)ٍؽجؽز(4-1-1)

 ( ٔنجفز غٌ  ثٌَٕالء5)
( ٔنجفز ثال١ًٝجس ٚثٌْؾجه ٚؽ١ّع 1-1-5) ؾخ ثْ صىْٛ ٔن١فز هثةّج٠

 ِقض٠ٛجس ثٌغٌفز
 ( ثهٔٝ ِعج١٠ٌ ثٌٌّثفك ثٌٚق١ز فٟ غٌ  ثٌَٕالء6)
 ( ثهٔٝ ِعج١٠ٌ ثٌٌّثفك ثٌٚق١ز فٟ غٌ  ثٌَٕالء6-1)

 ( ثٌٌّثفك ثٌٚق١ز1-1-6) صٛف١ٌ ٌِثفك ٙق١ز فٟ وً غٌفز
ِعوثس ٚصؾ١َٙثس ٠ؾخ ثْ صقضٛٞ ثٌٌّثفك ثٌٚق١ز عٍٝ 

ِٓ ٔٛع١ز ؽ١ور ٚثْ صىْٛ مج١ٌٗ ِٓ ثٌٚوأ ٚثٌض٠ٌْذجس 

 ٚثٌضٖممجس ٚثٌعفٓ 

 ( ثٌّعوثس ٚثٌضؾ١َٙثس ٚثٌٌٚثةـ 6-1-2)

 ( ثٌو3ٓٚ-1-6) ٠ؾخ ثْ ٠ىْٛ فٟ وً ٌِفك ٙقٟ هٚٓ
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 ( ثٌٌّفجٛ ٚثٌٖ ج  4-1-6) ٠ؾخ صٛف١ٌ ٕ ج  ٠وٚٞ دقّجَ ثٌغٌ  
 ( ٌّٙٛز ثٌقٌوز هثمً ثٌقّجَ 5-1-6) وجف١ز ٌقٌوز ث٠ًٌَٕ صٛف١ٌ ِْجفز ِٕجّذز عٍٝ ثْ صىْٛ 

٠ؾخ ثْ صىْٛ ىثس ٔٛع١ٗ ؽ١ور ٚدجٌٛثْ فجصقز ِٚضٕجّمز 

 ِع صؾ١َٙثس ٚصٌو١ذجس ثٌقّجَ
 ( ثغ ١ز ثٌؾوًثْ ٚثال١ًٝجس 6-1-6)

 ( ِْضٍَِجس ثٌٌّثفك ثٌٚق١ز فٟ غٌ  ثٌَٕالء7)
 ( ِْضٍَِجس ثٌٌّثفك ثٌٚق١ز7-1)

 ( ثٌّٕجٕف1-1-7) فز ٚمج١ٌز ِٓ ثٌذمع ٚثٌٌٚثةـ ثٌى٠ٌٙزصٛف١ٌ ِٕجٕف ٔن١
 ( ٕٙوٚق ِقجًَ ًٚل١ز2-1-7) ٠ؾخ صٛف١ٌ٘ج فٟ ِىجْ ِٕجّخ ٚثٌّقجفنز عٍٝ ؽفجفٙج

( ٍّز ِّٙالس ِمجِٚٗ ٌٍٚوأ 3-1-7) ٠ؾخ صٛف١ٌ٘ج

 ٚثٌق٠ٌك
 ( ًٚق صٛث١ٌش ٌٚفجفجس ثٝجف4ٗ١-1-7) ٠ؾخ صٛف١ٌ ٔٛع١ز ؽ١ور عٍٝ ثْ صىْٛ ؽجفٗ

صٛف١ٌ ل ع ٙجدْٛ ّٚجةً ثالّضقّجَ ثٚ ّجةً ث١ٌو٠ٓ  ٠ؾخ

 ٔٛع١ز ؽ١وٖ ٚٙق١ز ٚلجدٍٗ ٌالّضنوثَ ٞى
( ل ع ثٌٚجدْٛ ثٚ ّجةً ثالّضقّجَ 7-1-5)

 ثٚ ّجةً ث١ٌو٠ٓ
٠ؾخ صٛف١ٌ ٕجِذٛ/ِٕعُ ىٚ ٔٛع١ٗ ؽ١وٖ ٚٙقٟ لجدً 

 ٌالّضنوثَ
 ( ٕجِذٛ/ِٕع7-1-6ُ)

 ( ِعج١٠ٌ ثٌنوِز ٚثٌؾٛهر8)
 َالء( صْؾ١ً ث8-1ٌٕ)

( ثؽٌثءثس صْؾ١ً ثٌَٕالء عٕو 1-1-8) ٠ؾخ صٛف١ٌ ّؾً ٌٍَٕالء

 ثٌٛٙٛي
 ( ثٌضود١ٌ ثٌفٕول8-2ٟ)

( موِجس ثٌضود١ٌ ثٌٌَّٕٟ دوْٚ 1-2-8) ًٌٝٚر ثال٘ضّجَ دٌثفز ثٌَٕالء

 ثٍعجػ ثٌَٕالء
٠ؾخ ثْ صىْٛ ثٌٌٖثٕف ِٓ ٔٛع١ز ؽ١ور ًٌٚٝٚر 

 صغ١ٌ٘ج دٖىً ٠ِٟٛ ثىث ٍٟخ ث٠ًٌَٕ ىٌه 
 ( صغ١١ٌ ثٌٌٖثٕف 8-2-2)

 ( موِجس غًْ ثٌّالدِ ثمض١ج3ًٞ-2-8) صٛف١ٌ موِجس ثٌغ١ًْ
٠ؾخ ثْ صىْٛ غٌ  ثٌضن٠َٓ ٔن١فز ٌِٚصذز ِع ٚؽٛه 

 ثًفف ِٕجّذز
( غٌفز ٌضن٠َٓ ثٌٌّثصخ ٚثٌٌٖثٕف 8-2-4)

 ِٚٛثه ثٌضٕن١ف ٚثهٚثس ثٌٕنجفز 
 ( ِعج١٠ٌ ثٌعج١ٍِٓ 9)

 ( ثٌّنٌٙ ثٌعجَ ٌٍّٛظف١ٓ 1-1-9) ٚثٌٕنجفز ىٚ ِنٌٙ ؽ١و ِع ثالٌضَثَ دجٌَٞ ثٌٌّّٟ 
 ( ِعج١٠ٌ ثٌضؾ١َٙثس ثٌف١ٕز10)

 ( ثِوثه ثفض١جٟٟ ١ٌٍّج1ٖ-10) صٛف١ٌ ثِوثه ثفض١جٟٟ ١ٌٍّجٖ
صٛف١ٌ ٚفوثس صى١١ف ِٕفٍٚز فٟ غٌ  ثٌَٕالء ٠ّىٓ 

 ثٌضقىُ فٟ وً ِٕٙج عٍٝ فوٖ 
 ( صى١١ف ثٌٙٛثء دجًه/ ّجمٓ 10-2)

ثٌضى١١ف فٟ ) ٠ٌٕ ز عوَ صٌو١خ ثؽَٙر 

ٚثؽٙز ثٌّذجٟٔ ( ٌٍّقجفنز عٍٝ ؽّج١ٌز 

 ثٌّذٕٝ
وً ِٕجٟك ثٌَٕالء ٚثٌٌّثفك ثٌٚق١ز ٠ؾخ ثْ صىْٛ 

 وفجءر عج١ٌز َِٞٚهٖ دٕنجَ ص٠ٛٙز ى
 ( ثٌض٠ٛٙز10-3)

 ( ِعج١٠ٌ ثٌنوِجس ثٌٚق١ز ٚثٌْالِز ثٌعجِز11)
 ثّعجفجس ث١ٌٚز ( صٛف١ٌ ٕٙوٚق 1-11) صٛف١ٌ ٕٙوٚق ثّعجفجس ث١ٌٚز فٟ ِىضخ ثالّضمذجي

 ( ٚؽٛه ِ فأر ٌٍق٠ٌك2-11) صٛف١ٌ ٟفج٠ز ف٠ٌك ٙجٌقز ٌالّضنوثَ   


