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صنص عرررركصالـ رررررررر ل صة رررر صالمقترررري صورررراصنررررةيتنصال على رررروص  ررررل اص  رررر صالرررري ة صمرررر

 -(صـملص   :الزيا وص–التي  وصالي لض وصص–التي  وصص-صالحقةقص–التجليةص)
% مػػف سرايللػػػل 3ػػػل  لسلػػلل ركملػػال سرلػػتج سرملػدك لف   ػػ  س  ػػ  عمػؿ لػػلل رلػػ لكل  رقػػؿ  ل ػػ .1

        -سرعظم  رمكموع  لكل  سرموس   لرفل ل عل  سف دفلغ  لرقلمؿ    ايللل قؿ لال قلردلر :

 دغللل  لرل سرللرج  -
  دخفلؼ موس  سرللوج -

دضػلؼ سرلػلل لضلؼ  ل   سر لكل  رلمكموع سرقل  رلللرج سرالكح اكل ل قلمت   وف مػوس  قمػل  .2
قلملل رلمكموع سرقل  ريؤالء سرلتج سرذلف رـ للدفل وس مف سر او  سرلل قل  ػ  افػا سرعػلـ وللسعػ  

% رلقللػػل  سرعمللػػل مػػف 11% رلقللػػل  سراظللػػل   15 ػػ   لرػػل ل ػػػػػال ة  مػػل ا ةال لدكػػلو  سرل ػػال 
 -  سردلرلل:سرايلللسرعظم  رلمل ا     لرل سرمفلضلل لدـ سرل ال    سرموس   لج سألورولل

           سرمل ا ذس  سر لكل سأل لج رلاكلح -
 سرمل ا ذس  سر لكل سألعل     سرد للل  -
 سرمل ا سأل ؿ    ال ل سراكلح سرعلمل عل  ملدو  سرفل ل. -

 سرللرج سرماقوؿ  موس  ال للدفل  مف  ل   للل  ل ده . .3

% رلقللػػػػل  11   % رلقللػػػػل  سراظللػػػل15دعػػػوو مػػػػوس  سردخلػػػؼ وسرمػػػػوس  سرم ملػػػل   ػػػػ  ة  ػػػ   .4
سرعملػػػػلل مػػػف سرايللػػػل سرعظمػػػ  رقػػػؿ مػػػل ا  وف سرملػػػلا  لػػػلل سرفل ػػػل سرمقلػػػ   يػػػل سرللرػػػج دلػػػيلت  

 ألعملؿ قادلوال   
لاشػػػل رلللرػػػج سر ػػػل و رطعػػػل ا وسرللرػػػج سرػػػذت رػػػه  ػػػؽ سردقػػػ ـ رتمد ػػػلف مػػػف سرخػػػلل  لػػػلل ك لػػػ ا  .5

 رمكمػوع  لكل  سرموس   لرفل ل  وف ساللدفل ا مف سرفلئو.

 لعلمؿ سرللرج سرغلئج  عذل مق وؿ  و قؿ موس   ل ده معلملل سرللرج سرملدك . .6



  لرال ل رللتج سرمعلضلف رلف ؿ سرايلئو دضلعؼ ريـ  لكل  سرلة ل. .7

ضل ل  لكػل كػوقل ردعػ لؿ  لرػل سرللرػج مػف لسلػج حرػ  اػلكح  مػوس  ةو مػف  .8 ك ل قلل سر لكل وس 
 الكح  مل ا حر  الكح   وف موس .

 . % ) ق ػػ  ة  ػػ    مػػف سرايللػػل25مػػوع سردلسقمػػ  لك ػػل قلػػل سر لكػػل مػػال حضػػل ل  لرالػػ ل رلمك .9
سرعظم  رلمكموع سردلسقمو رمكموع سرللرج  و  لرل ل ال دق لله رلدق لل سألعل  ) سرمقللا  مكلا 

 ـ.24/11/2118   دلللخ 42سركلمعل  كللده ل ـ )

لدكلو  سر   سأل    ريذه سرقوسعػ  و مػل رمكلرا سرقللل  وسرمعله  سدخلذ سرقلسلس  سردافلذلل  مل ال  .11
 ال لدعللو مال سرلوسئح سر سخللل ريذه سرقللل  مال ملسعلا ك ل ا ؼ سر لكل.

 دفعلؿ ركلف سرممد الف  كملال سرقللل  وسرمعله . .11

دقػػػـو سرقللػػػل  دكملػػػال سرمكػػػلملال سرايلئلػػػل رللػػػتج رلفػػػلؽ سرمخدلفػػػل   سلػػػل مػػػف سرلػػػال س ع س لػػػل ةو  .12
 . سألور   ةوؿ  لوؿ 

 .صـ2118/2119عل  ةف لل ؽ ذرؾ سعد للس مف سرعلـ سركلمعو  -

 

صص-: زارـــــالقـ
صالمةاوقرررررروص  رررررر ص ةا رررررر صاليالورررررروصـمررررررلص ررررررةصمةضرررررر صال رررررر  صمرررررر ص

 .إ  غصجم  صالـ  ل ص للجلمعو
 


