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مالحظات المصرف  

 المركزي 

السبب وراء 

 التغييرات 

التعديالالت لى  ص  المدا م م  

الدتدغديدرات  ددالدىد     تدظدىديددغ 

 األخضر

رقم الما م   ص  الما م األصىي  رقم الما م المعيلة

 األصىي

تحددث دد    لغرض 

 البيانات

 

ا    ألول ب   وظدد    تددس ددددأ 

شددددرسددم  عددددددا  ددم  ددا ددم  

 ددددك وظ   ا)ال عر ف  دددداوبا  و

ألول ب  اللطظ  شرسم  عا  م  

و لجب  ر ددلأ أل ير    ) ا م

صددداعن  ا صدددامب العددد ل 

وخددان     ألول ب   ا ددانو  مدداسك 

تك صدديا م وظلع  . 13/2/1968

الظظاأ ا  ددا دد   سا ا ددخظاعا 

الى قدانل  الرددددرسدات  قدانل  

ال صدرف ال رسي   لل   قبا 

 . ا وعثللرر ط ال برنو قي

 

ا      ت هيث ألول ب   وظدد   تددس ددددأ 

شددددرسددم  عدددددا  ددم  ددا ددم  

)ال عر ف  ددداوبا  و  دددك وظ  

شدددددرسددم   الدلطدظد   ألودل دبد  

 عدددددا  ددم  ددا ددم) و لجددب  

 ر دددلأ أل ير  صددداعن  ا  

صدددامب العددد ل ماسك ا انو 

  13/2/1968ألول ب  وخدان    

 ا دخظاعا الى البانل  اتتحاع  

ق  شدس     2015( لعدظم  2نقك )

البلانيا الردددرسات الخيان م  

ال عدثلدم لدل  للا حدل الخظةيدس دم 

 تظةيدسا  مادا دلق قبدث  اقبد  

الي عيدم الع ل يدم العددددظل دم  

الدظدظدداأ   تدعددث دد   لدلدبدظدد   دلدى 

ا  دددددا دددد  للبظد  و دا  خة   

الد ددسسدلن   الدبدداندل    ألمدادداأ 

 ال ر دلأ وبانل  اتحاع  نقك  

ق  شدددس    2018( لعدددظم  14)

ال صدددرف ال رسي    تظظيك  

م  ال ظرددددات  اتنردددديم ال الي 

 تعث التل  لل   قبا للرددر ط  

 ال برنو قي ا وعث

 ت هيث

لغرض   الخعددث دد  

تعددان     ا خ دداع 

الدلانعو   الدخدعدداوديدر 

ق  البرانات لات 

ع     الصددددددلدددم 

الحداجدم لخعر ةهدا  

عا دد    جد ديدعدهددا 

 الظظاأ ا  ا  .

ق   سا الظظاأ ا  دا د ق  ال  

الد دعدداند    الدخددالديددمق  لدلدخدعدداوديدر 

ال حدثعو قر ا سد   ظهدا  دا لك 

 لجث ق   دددديان الظ   ا  ث  

ق  ما   جثت   لى  ير لل . 

ق   دسا الظظداأ ا  ددددا دددد ق   

 ال  للخعداوير الخداليدمق ال عدان  

ال حدثعو قر ا سد   ظهدا  دا لك  

 لجث ق   دديان الظ   ا  ث   

  لى  ير لل . 

(1 ) 
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ق   ددسا  تعدداوير  ير  عرقددم 

الظظداأق قد ندل  عخ دث تعر   تلد   

قدداندل   قد   الدلانعو  الدخدعدداوديدر 

الردددرسات أل  علي  الحلس م أل  

يدم نظداأ الحلس دم ال س ددددعدددد 

الخعددانض  مددا   للبظلكق  ق  

 عخ دث الخعر   الدس   يدب أل  

  علع قانلنا :

 

: البدانل  قداص   الرددددركدات تحث   البيانات 

( لعددددظدم 32نقك )اتتحداع   

ق  شددس  الرددرسات  2021

الخيدان دم  أل  تعدث د   يرأل 

  ليل.

 

البددانل    الرددددرسددات:  قددانل  

( نقدك  لعددددظددم  2اإلتدحدداع    )

ق  شددددس  الرددددرسات  2015

تعددث دد   يرأل  الخيددان ددم  أل  

  ليل.

 

 

1 

الخعر     ت خ داع 

معدددب البرانات  

ع     الصدددددداعنو 

الحدداجددم لددسسر دا  

الدددظدددظددداأ   قددد  

 ا  ا  .

: الحالم  تعارض المصالدددد   )تك مسف الةبرو(

  الخ   خدسرر قيهدا ميداع ات دال

البران وعددددبدب  صددددلحدم 

شدد صدديم  اع م أل   عظل م  

ميد  تخدثا د  أل  تبدث  ألنهدا  

تخثا    صددددالط ا طراف 

لات العالقدم     صدددددالط  

البظ  سا  أل   ظث ا دخغال   

الصددةم ال هظيم أل  الر دد يم 

لخحبي   ظةعددم   وير بددم  ددا 

 ش صيم.

1 
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الخعر     ت خ داع 

معدددب البرانات  

ع     الصدددددداعنو 

الحدداجددم لددسسر دا  

الدددظدددظددداأ  قددد   

 ا  ا  .

ن يأ األطراف ذات العالقدة     )تك مسف الةبرو(

اإلعانو    أل ضددددددا   ديدلدأ 

الخظةيددس ددم   أل ضدددددا  اإلعانو 

العليدا ودالبظد ق   ل ةل البظد  

 الردددرسات الخ   عدددا ك قيها 

أل   ا  ست   و دا ت  بد   ا  

%  ا نألس  ددالهددا  سددسا 03

الرددرسات الخاوعم أل  الرددبيبيم  

 أل  الحليةم للبظ 

1 

الخعر     ت خ داع 

معدددب البرانات  

ع     الصدددددداعنو 

الحدداجددم لددسسر دا  

الدددظدددظددداأ   قددد  

 ا  ا  .

الخعدا الت أل    :الصدددد  دات  )تك مسف الةبرو(

الخ   اتتةدداقيددات  ا   العبلع 

ت  الدبدظدد   الدخد    دبدر دهددا 

الظرددددداط  تددث دد  ادددد ا 

الدخد   أل   لدلدبدظدد   الدر ديعدددد  

تخضد ا شدر ط تةضديليم ت 

الددبددظدد   دداعو    دد ددظددحددهددا 

لدلد دخدعددا دلديدا  دعددل  أل ددم  

صددددةبدات ا رد تحدثع دا 

الدهديدمددم  دا  قدد    در 

أل   تدعدلديد ددات  أل   ودبدرانات 

 تعا يك تصثن ا.

 

1 

الخعر     ت خ داع 

 البانل معب ا ك  

المركزي المصددددرف  :  قدداص   

اتتحدداع  نقك  عظ     البددانل  

ق  شدددس   2018( لعدددظم  14)

ال درسي   تظدظديدك   ال صددددرف 

ال ظرددددات  ا نردددديدم ال داليدم  

 س دا  خك تعدث لدل أل  تحدث ودل أل  

1   
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 ا خبثالل  ا ميا الى آ ر.

الخعر     ت خ داع 

 معب ا ك البران

الك كمددة عليدد   ليددغ  :   عظ  

الحلس م الصاعن و لجب قران  

الهيمدم نقك ن يأ  يلأ اعانو  

أ وردددس  2020/ن أ( لعدددظم 3)

ا خ اع علي  ملس م الردددرسات 

ال عدا  م العا م س ا  خك تعث لل  

أل  تحث ول أل  ا ددخبثالل  ا ميا 

 الى آ ر.

1   

الخعر     ت خ داع 

 معب ا ك البران

صظدا  الك كمدة المسيددددسدددديدة 

:   عظ  الظظاأ الصدداعن  لىبن ك

الد درسدي   الد صدددددرف   دا 

 83/2019و لجب الخع يك نقك  

وردس  نظاأ الحلس م ال س دعديم  

أل   تدعددث دلددل  لدلدبدظدلك  سد ددا  دخدك 

تحث ول أل  ا خبثالل  ا ميا الى 

 آ ر.

1   

تحدث د  البيداندات  

معددب الخعر ةات  

 اليث ثو. 

 رسي البظد  الر يعدددد    حلدل 

ألول ب    ق   ددث ظددم  البددانلن  

ألودل دبد ق   اإل ددانات ودد  ددانو 

العرويدم ال خحدثو.      را داو 

الد صدددددرف   قدداندل   ألمدادداأ 

لد ديدلدأ    الد درسدي ق  ديدلل 

اإلعانو أل   ظرئ أل   ةخط قر  ا 

للبظدد    أل  تلسيالت  أل   ادداتددب 

عا د  ع لدم اإل دانات العرويدم 

 ال خحثو   انجها.

الدر ديعددددد   درسدي    الدبدظدد  

  حلدل البدانلن  ق   دث ظدم 

ألول ب ق   ودد  ددانو  ألول ب  

ألمددداددداأ     ددد   دددرا ددداو 

ال ر ددددلأ وبدانل  اتحداع   

ق   2018( لعددظم  14نقك )

شددس  ال صددرف ال رسي  

 تظظيك ال ظردات  اتنرديم  

ال دداليددم  تعددث التددلق  يلل  

ل يلأ اإلعانو أل   ظردئ أل  

 ةخط قر  دا أل   اداتدب أل  

 لدم  تلسيالت للبظد  عا د  ع

اإل دانات العرويدم ال خحدثو 

   انجها.

 

3   . 
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اادددداقدم ا ادانيدم   

  ان ددم ا   ا   

الدد صددددددرقدديددم  

اإل ددال يم.   اا  

للبظد  البيداأ ودسلد   

 ا  ال  الظداقدسو 

 اإل ال يم.  

البياأ لحعداول أل  لحعداا الغير  

وس   وااقم ا   ا  ال صدرقيم 

 ال اليم الخ  تع ط وها البلانيا 

ال ر يددم  الظدداقددسو  ا  قدد  

  ر ع   مصدددر أل  ا دددخوظا   

وديد ديد     الدخدعددا دد   الدخدعدداطد  

ودهددا  الدخد   الد دخدعدلدبددم  ا  دلن 

تددث دد  ادددد ا ا خصدددددا  

الخيددان ددم  ق    ال صددددددانف 

ال خعددانف  البلا دث  ا  راف 

و دا ق  للد   حليدا   ع ليدا   ليهدا  

ألنردددديم ا   ا  ال صددددرقيم  

و بدداع    الخيا ددا   اإل ددددال يددم 

الردددر عمق معدددب ا تعددد ط ول 

الدعدروديددم   اإل ددانات  قدلانديدا 

تدظدةديددسا  الد دخدحددثو.  لدلدبدظدد  

  رااددل ال سسلنو أل   ير  

ج ي  الخصدددرقات  ال عا الت  

 العبلع الالل ددم لددسلدد    ظهددا 

  لى  بي  ال وا  ت الحصر

البياأ لحعداول أل  لحعداا الغير  5

وس   وااقم ا   ا  ال صرقيم  

وهددا   تعدددد ط  الخ    ال دداليددم 

البلانيا ال ر يدم  الظداقدسو  ا 

أل     قدد    ر ع   مصددددر 

ا ددددخوظدا   الخعدا د   الخعداط  

ودهددا  الد دخدعدلدبددم  ا  دلن  وديد ديد  

 الخ  تث   اد ا ا خصدا   

الخيددان ددم  ق   ال صدددددانف 

البلا دث  ا  راف ال خعدانف 

 حليدا   ع ليدا .   للبظد   ليهدا  

تظةيسا   رااددل ال سسلنو أل   

الدخصددددرقددات   جد ديد    ديدر  

 ال عدا الت  العبلع الالل دم  

لسل    ظها  لى  دددبي  ال وا   

 ت الحصر

5 

تحدث د  البيداندات  

معددب الخعر ةات  

 اليث ثو.

جدد دديدد    اجددرا  

الدددخصدددددددرقدددات 

 ال عدا الت   بدث 

ج ي  ألنلاع العبلع 

ال خعلبم وس راادل  

 الالل دم لخحبيبهدا  

الدخد   دا  تدلدد   أل  

شددسنها أل  تعددا ث 

 لى تحبي   تظةيدس  

أل رااددل أل  تي ث 

قي دم ألصددددللدل أل  

  خلااتل أل  مبلقل 

أل  تحب  لدل نوحدا  

أل قدددر  دددددددلا  

الدخصدددددرقددات   5-1 جد ديد   اجدرا  

 ال عا الت   بث ج ي  ألنلاع 

وددس راادددددل   ال خعلبددم  العبلع 

 الالل دم لخحبيبهدا أل  تلد  الخ   

 ا شددددسنهدا أل  تعددددا دث  لى  

أل راادددددل أل    تحبي   تظةيددس 

تي ث قي م ألصددللل أل    خلااتل  

لددل نوحددا   أل  مبلقددل أل  تحب  

أل قر  دلا  وصدلنو  باشرو أل  

اشرو     را او ألمااأ  ير  ب

ال ر دددلأ وبانل  اتحاع  نقك  

ق  شدددس    2018( لعدددظم  14)

ال صددددرف ال رسي   تظظيك  

ال ظرددددات  اتنردددديم ال اليم  

  تعث التل.

5-1 
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وصددلنو  باشددرو  

أل   ير  بداشددددرو 

ألماداأ     را داو  

ل  ال صدددرف  قان

 ال رسي .

 

تحدث د  البيداندات  

معددب الخعر ةات  

 اليث ثو.

ال خاجرو وا  ل  لحعاول  وا ك  

 لحعددددداا الغير واداقدم ألنلاع 

اتةداقيدات  ال رددددخبدات ال داليدمق  

)الددر ددبددل(ق   الردددددرا   ا دداعو 

الد دهديدادلددمق   الد ددالديددم  ا ع ات 

ا جدظدبديددم    الد دعدداع  الدعد دالت 

و ددا  خلاق    ألمادداأ الو يظددم     

 ألمااأ البانل    قانل  الررسات

( نقدك  لعدددددظددم 4اتتدحدداع    )

أ ق  شددس   يمم   ددلن  2000

الد ددالديددم   لدا نان  اإل ددانات 

قانل  ال صرف  العل   ألمااأ  

الدلدل  الد درسدي  ا دط  جد ديد  

  ا نظ م الصاعنو تظةيسا  لها.

ال خداجرو ودا دددد دل  لحعدددداودل  5-9

 وا دددك  لحعددداا الغير وااقم 

ال دداليددمق   ال رددددخبددات  ألنلاع 

الردددددرا    ا دداعو  اتدةدداقديددات 

الد ددالديددم   ا ع ات  )الدر دبدل(ق 

الع الت    ا جظبيددمال هيالددمق 

الو يظددم و ددا  خلاق    ال عدداع  

   ألماداأ قدانل  الرددددرسدات  

الدبدداندل    الدخديددان ددم  امدادداأ 

( نقدك  لعددددظددم  4اتتدحدداع    )

أ ق  شدس   يمم   دلن 2000

الد ددالديددم   لدا نان  اإل ددانات 

 العددددل   اماداأ  ال ر ددددلأ  

( لعظم  14وبانل  اتحاع  نقك )

ق  شددددس  ال صددددرف   2018

ال رسي   تظظيك  ال ظردددددات 

ال دداليددم  ج ي      اتنردددديددم 

الللا ط  ا نظ دم الصددددداعنو  

 تظةيسا  لها.

5-9 

تحدث د  البيداندات  

معددب الخعر ةات  

 اليث ثو.

ت لدد   وي   شددددرا   ا يددان 

 ا ددددخميددان  ن ا  انتهددا   

ا  لا  ال ظبللم   ير ال ظبللم 

وددالبددثن  الحبلن  ألنلاع   ج ي  

الس  تع ط ول البلانيا ال ر يم 

الد صدددددرف    دظدهددا   قدداندل  

 ال رسي .

ت ل   وي   شدددرا   ا يان  5-11

 ا ددخميان  ن ا  انتها  

الد دظدبدللددم   ديدر  ا  دلا  

ألندلاع  الد دظدبدللددم  جد ديد  

الحبلن والبثن الس  تعدد ط 

ودل البلانيا ال ر يدم   ظهدا  

ال ر ددددلأ وبدانل  اتحداع  

ق    2018( لعددظم 14نقك )

5-11 



Articles Review – Amended Articles  

Page 7 of 25 

شددس  ال صددرف ال رسي  

 تظظيك  ال ظرات  اتنريم 

 ال اليم  تعث التل.

 

اادددداقدم نردددداط   

 جث ث

اعانو صددددظداع   ات ددددخو دان  

اإلعانو   تدددبدددث دددك  دددث دددات 

للصددظاع   ات ددخو ان م و ا ق  

 ددث ددات للدد  ع   مصددددرق  

ا   دددد ق   تدبددان در  الد دادخددب 

 ا عا ق ال  اطر  اتلخياأ.

5-14  5-14 

اادددداقدم نردددداط   

 جث ث

تبث ك  ث ات العدي  للصدظاع   

ات ددددخو دان دم   دث دات  سيد   

 الخحل  .

5-15   

اادددداقدم نردددداط   

 جث ث

اقدراض  اقدخدراض  ألنرددددديددم 

 ا  هك.

5-16   

اادددداقدم نردددداط   

 جث ث

اإلقراض  تبث ك ات خ ا   باو   

 ا  نان ال اليم.

5-17   

اادددداقدم نردددداط   

 جث ث

ا  يا   الحةن  تبددث ك  ددث ددات 

 لاصل  اتقخراايم.

5-18   

اادددداقدم نردددداط   

 جث ث

   19-5 تبث ك  ث ات اإلصثان.

اادددداقدم نردددداط   

 جث ث

تبث ك  ث ات ال اصددم والير   

العاأ ا  ل   اصدثانات مبلن 

 ا  لل م.

20-5   

تحدث د  البيداندات  

معددب الخعر ةات  

 اليث ثو.

 يا لم س  نردداط  صددرق  أل  

 ال   دلا  لحعداول أل  لحعداا 

ألمدادداأ  ا  در دا  د   درا دداو 

الد درسدي  الد صددددرف    قدداندل  

الد در ديددم   لدلدبدلانديدا   طدبدبددا 

  ا  راف العا ثو

 يا لم س  نرداط  صدرق  أل    5-26

 ال   دلا  لحعداول أل  لحعداا  

ألمادداأ   ا  ر ا     را دداو 

ال ر دددلأ وبانل  اتحاع  نقك  

ق  شدددس    2018( لعدددظم  14)

ال صددددرف ال رسي   تظظيك  

ال ظرددددات  اتنردددديم ال اليم  

لدلدبدلانديدا    تدعددث دالتددل  طدبدبددا 

 .ال ر يم  ا  راف العا ثو

5-26 

ق    تددددلاددددددديددددط    ال رددددددانسددم  أل   الددث ل   5-28   
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  الحاليم  ن ددمال  ا

قد    ا دخد دداع ددا 

 .الظظاأ ا  ا  

الردرسات أل  تس ديأ الردرسات 

 اعانتهاق  الث ل  ق   ران    

 رددددخرسمق  قخط الةر ع عا    

ع لدم اإل دانات العرويدم ال خحدثو  

  انجهاق  تعدديي  الرددرسات  

 اشددددهان ا  تر ي  الةر ع  

  اعانتها.

اادددداقدم ا ادانيدم   

  ان ددم ا   ا   

الدد صددددددرقدديددم  

اإل ددال يم.   اا  

للبظد  البيداأ ودسلد   

 ا  ال  الظداقدسو 

 اإل ال يم.

ا نردددديددم    ددان دددددم ج ي  

اإل دال يم ال عد ل   ال صدرقيم  

الخيا دا  و بداع    و  دان ددددخهدا 

الردددر عم س ا  ل  عددد ل  وها  

اإل ددانات  قدلانديدا  ود دلجددب 

الد دخدحددثو  قدرانات  الدعدروديددم 

 ال صرف ال رسي 

5-29   

تحدث د  البيداندات  

معددب الخعر ةات  

 اليث ثو.

 

الدظد    تدعددث دد  

معددب الخعث الت  

ا  دديددرو  ددلددى  

 قانل  الردددرسات

)الدددددبددددداندددددل   

 32نقك  اتتحداع   

 (2021لعدددددظددم  

 . (198)ال اعو 

    را داو ألماداأ  (أ)

قدانل  الرددددرسدات 

قددانددل     ألمددادداأ 

الددددد صددددددددرف  

 ديدلل    الد درسدي 

ل دداعو نألس  ددا   

البظ  )أل( و صددثان  

أل ددهك جث ثو وظةأ  

البي ددم ات دددد يددم 

لا هددددددك ا صليم  

أل    للبظدد     يلل 

اادددددداقددم    دبدرن 

 ال و اصدثان الى  

البي ددم ات دددد يددم 

 ا  تحثع  للعددددهك

أل   ظط  بددثان ددا  

 صددددك اصددددثان  

الددبدديدد ددم    ددلددى 

اإل ددد يم لا دددهك 

معددب ا  عدد ط ول 

 قانل  الردددرسات 

ودر ددددد دلددم  )ا( 

امدادداأ د    أل-15 قدداندل      درا دداو 

الرددددرسات الخيان م    ألمااأ 

ال ر ددلأ وبانل  اتحاع   نقك  

ق  شدددس    2018( لعدددظم  14)

ال صددددرف ال رسي   تظظيك  

ال ظرددددات  اتنردددديم ال اليم  

 تعدث التدل  يلل ل داعو نألس  

 ا  البظ  )أل( و صددثان أل ددهك  

جدث دثو وظةأ البي دم ات دددد يدم 

لا هددددددددددددك ا صليم   يلل 

ن ااددداقم  ال و للبظ  أل   بر

اصددددثان الى البي م ات دددد يم 

للعددددهك  ا  تحدثع  بدثان دا  

)ا( ور دد لم امخياط  البظ   

العددددظددثات  وخحل دد   )ج(  أل  

 الصددددالك البداولدم للخحل د . 

س دا  يلل ت ةي  نألس  دا   

البظ ق     را او ألمااأ قانل   

 الررسات الخيان م  تعث التل.

 أل-15
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البظدد    امخيدداط  

ودخدحدل دد    )ج(  أل  

العددددددددددظددددددثات  

 الصددالك الباولم  

سد ددا  لدلدخدحدل دد . 

تد دةديد     ديدلل 

البظد ق  نألس  دا  

    را داو ألماداأ 

قدانل  الرددددرسدات 

الددددخدددديددددان ددددم 

  تعث التل.

 

وددسمادداأ   اتلخدياأ 

الحلس دم  قرانات  

الصدددددداعنو  دا  

الددددد صددددددددرف  

)ندظدداأ   الد درسدي 

الددددحددددلسدددد ددددم 

ال س دعديم للبظلك 

 (83/2019نقددك  

   .(2-3ال اعو (

 يدب أل   ال  سداقدم أل ضددددا   

اإلعانو  ددا  دديددر    دديددلددأ 

الخظةيدس ياق س دا  يدب أل   ال   

 ا ال عددخبليا  رلوهك  لى ا ق   

و برات   ليددم    ا  خ خعل  

ود ددا  دعدلع   قدظديددم    دهددانات 

  البظ .وال صلحم  لى 

اإلعانو   17-2 لدد دديددلددأ   دديددلل 

ت صددددي   دثع  ا ال بدا دث  

  ضدا   عدخبليا  خك انخ اوهك  

الع ل يددم   الي عيددم  قبدد    ا 

للبظد  ودالخصددددل د  العددددر   

تدظديدبد    وديدا  دا  الدخدراسد د   دا 

 ليهك شدر ط ات دخبالليم الخ   

 حدثع دا  يلأ اتعانو وبران 

 . صثنه

17-2  

 

وددسمادداأ   اتلخدياأ 

الحلس دم  قرانات  

الصدددددداعنو  دا  

الددددد صددددددددرف  

)ندظدداأ   الد درسدي 

الددددحددددلسدددد ددددم 

ال س دعديم للبظلك 

 (83/2019نقددك  

 .(2)ال اعو 

 عخبر  يلأ اإلعانو  عددددس ت   

ورددا   اأ  ا اعانو البظ  و ا  

ق  للد   ادددد   دددديدا ددددات  

   ليات ملس م  س ددددعدددديم  

قل دم تخظدا دددددب     دددد دات  

الظظددا يددم.  ال  دداطر  أل  يخددل 

س ا أل   يلأ اإلعانو  عددس    

ا  ا ال لاقبم  اإلشددراف أل  ضدد 

مدلسد ددم  اطددان  تدظدةديددس   دلدى 

وددالدبدظدد    دلا  ددم  الد د دداطدر 

أل ثاقل اإل ددخراتيييم    عنجم 

لدلد د دداطدر.  دخدعديدا  دلدى   تدبدبدلددل 

الدخددسسددث  دا  اإلعانو   ديدلدأ 

ات خودا  لدثليد  الحلس دم  نظداأ  

ق  للبظلك  الرددددرسددات  ملس ددم 

ل يلأ اإلعانو اصثان  ا  راه  18

 ظدا ددددبدا   ا قرانات لخظظيك 

شدددس   الحلس م ق  البظ  و ا 

ت  خعدانض    الخرددددر عدات 

 لات العالقم الظاقسو ق  الث لم.

 

18 
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ألطر  تظةيددس   اإلشددددراف  لى 

  دديا ددات الحلس م الثا ليم ق 

الدودبدداقددم    قضددددال   دا تدعدي دي 

ال س ددددعدددديدم  الحلس دم ويا  

الدددعدددلددديدددا  اإلعانات  اإلعانو 

 ال  خلةم ق  البظ .

 

وددسمادداأ   اتلخدياأ 

الحلس دم  قرانات  

الصدددددداعنو  دا  

الددددد صددددددددرف  

)ندظدداأ   الد درسدي 

الددددحددددلسدددد ددددم 

ال س دعديم للبظلك 

 (83/2019نقددك  

  يمدم    (3)ال داعو  

ال دداليددم   ا  نان 

)علديدد      العددددلد 

ملس م الردرسات  

ال عدددا  م العا م  

ن.أ. لعددظم  3نقك  

)الدد دداعو  (  2020

6+9)  . 

 ظخ ب أل ضددا   يلأ اإلعانو 

صدددددداعن  ا   قدران  ود دلجددب 

الع ل يددم  للدد   ا الي عيددم  

الدخدراسد د    الدخصددددل دد    دال  

واقخراع  ددددر   لى أل  ت تب   

اإلنددان  ددددلا   دا  نعددددبددم 

ا  ضددددددا    أل   الد درشددددحديدا 

ال ظخ بيا  ا الظعددبم ال يللوم 

قدانلندا ق     را داو الحصددددل   

الدد صدددددرف    ددلددى  ددلاقددبددم 

أل   الدخدعديديدا  قدبدد   الد درسدي  

الخرشددديط أل  الخيث ث لعضدددل م 

أل   ضددل  يلأ اعانو.  خللى 

اإلعانو أل ضددددددا    دديددلددأ 

 ظاصدددبهك ل ثو رالن  دددظلات  

ال ددثو  عدداع   نهددا ددم  ددسه   ق  

تردداي  ال يلأق   يلل ا اعو 

انخ اا ا  ضددا  الس ا انخه   

 دثتهك.  يدب ألت تخيدا ل قخرو  

تلل   ظصدددب  ضدددل  يلأ  

اعانو  عددددخبد  ق  البظد  ارظ   

 ردددر  دددظم  خخاليمق تحخعدددب  

ا خبانا   ا تان   تعييظلق   ظث 

تلل  ال ظصدب ت  انبضدا  قخرو  

  عخبر العضل  عخبال .

 ظخ ب أل ضدا   يلأ اإلعانو   19

ل ثو رالن  دددظلات  ق  نها م 

تردددداديدد   الد ددثو  دعدداع   ددسه 

ا دداعو   الدد دديددلددأق   دديددلل 

انخ اا ا  ضدا  الس ا انخه   

 . ثتهك

19 

اتلددددددددخددددددددياأ  

ودددالدددخدددعدددث دددالت  

ا  دديددرو  ددلددى  

 ال  رالريا   ل يلأ اإلعانوق  

ق أل   عيا أل ضدددددا  ق   ل ددا  

أل   دعديدا  19 اإلعانو   لد ديدلدأ 

أل ضا  ق  ال راسي الخ  ت لل 

ق  ألرظا  العظم  لى أل   عرض 

19 
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 قانل  الردددرسات

)الدددددبددددداندددددل   

 32اتتحداع  نقك  

( 2021لعدددددظددم  

 . (145)ال اعو 

ألردظددا    قد   تد دلدل  الدخد   الد دراسدي 

العددددظددم  لى أل   عرض  ددسا  

الخعييا  لى الي عيدم الع ل يدم  

إلقدران  لدهددا  اجدخد دداع  أل    قد  

تدعديديدا  ديدر دك   أل   تدعديديدظدهدك 

ق  مدا  و لجدب قران  داع .  

لك  عيا ال يلأ  ضددلا  جث ثا  

ق  ال رسي الردا ر  ال  ال ثو 

اليهدداق  جددب  لى  ال رددددددان 

الدخدرشددددط  ودداا  قدخدط  الد ديدلدأ 

ا  ضل لل رسي الرا ر  تنخ ا

لدلديد دعديددم   اجدخد دداع  أل    قد  

 الع ل يم.

 

الديد دعديددم   الدخدعديديدا  دلدى   ددسا 

الع ل يدم ق  أل   اجخ داع لهدا 

تدعديديدا  أل   تدعديديدظدهدك  إلقدران 

  ير ك و لجدب قران  داع .  

 

وددسمادداأ اتلخدياأ   

قرانات الحلس دم  

الصدددددداعنو  دا  

الددددد صددددددددرف  

)ندظدداأ   الد درسدي 

الددددحددددلسدددد ددددم 

ال س دعديم للبظلك 

( 83/2019نقددك  

 .(2-3)ال اعو 

أل   عيا   يلل ل يلأ اإلعانو  

  ن يعددددا  تظةيدس دا  أل   دث را   دا دا  

ال يلأ  البظدد    حددثع  إلعانو 

ا خصددددداصددددداتدل   اداقدستدل. 

أل ضددددددا   أل   دعديدا   لدلد ديدلدأ 

تدةدل د  أل   ا  در دا   الد ددثنا  

البظدد    وددالظيدداوددم  ا  اللسال  

  تحث ث صالمياتهك   ااقاتهك.

 يلل ل يلأ اإلعانو أل   عيا  21

 ا ويا أل ضدا ل  ضدلا  ظخثوا 

أل  ألسور لإلعانو   حثع ال يلأ  

 ا خصاصاتل   ااقستل.

21 

اتلددددددددخددددددددياأ  

ودددالدددخدددعدددث دددالت  

ا  دديددرو  ددلددى  

 قانل  الردددرسات

)الدددددبددددداندددددل   

 32اتتحداع  نقك  

قران   للبظدد  و لجددب   يلل 

أل    صددد  نعدددبم  ا  

أل   العددددظل ددم  ا نوددا    ا 

الددد دددخدددراسددد دددم   ا نودددا  

لل عددددس ليدم ال يخ عيدم    

23-1  

 

قدران   ود دلجددب  لدلدبدظدد    ديدلل 

 دا  أل   بدثأ  عدددددا  دات 

طل يدمق   يدب ألت تي دث  لى  

%(  ا  خل دددد  ا نودا  2)

الصدداقيم للبظ   ال  العددظخيا 

ال اليخيا العداوبخيا للعدظم الخ   

23-1 
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( 2021لعدددددظددم  

 .(244)ال اعو 

 244 را داو ألماداأ ال داعو  

 ا قدانل  الرددددرسدات.  لى  

أل   را   لل  الخ صدددي  

  ا  ست :

أل  تال   دسه ال عددددا  دات  

أل ددراض   قدد   الدديددل دديددم  

 ال عس ليم ال يخ عيم.

 

ال عدددددا  ددم   تلدد   قيهددا  تبددثأ 

اليل يدمق   خعيا  را داو  دا  

 : ست 

أل  تال   ددسه ال عدددددا  ددات 

أل راض  دث دم    اليل يدم ق 

 .ال يخ  

وسمااأ   اتلخياأ 

الحلس م   قرانات 

الصاعنو  ا  

ال صرف  

)نظاأ   ال رسي 

الحلس م 

للبظلك  ال س عيم 

(  83/2019نقك  

 .(2-3)ال اعو 

البظدد    الخلقي   ا  م     لدد  

ن ديدأ  سدد   دا  اندةدراع   دلدى 

أل   نددا دبددل  أل   اإلعانو   ديدلدأ 

الر يأ الخظةيس   أل  أل   ضدددل 

 آ ر  ةلال ال يلأ ق  لل .

البظدد   25 الخلقي   ا    لدد  م  

ن ديدأ  سدد   دا  اندةدراع   دلدى 

أل    نددا دبددل  أل   اإلعانو   ديدلدأ 

 ضدل  يلأ اإلعانو ال ظخثا 

أل  أل   ضددددل آ ر  ةلاددددل 

 .ال يلأ ق  لل 

25 

وددسمادداأ   اتلخدياأ 

قرانات الحلس دم  

الصدددددداعنو  دا  

الددددد صددددددددرف  

)ندظدداأ   الد درسدي 

الددددحددددلسدددد ددددم 

ال س دعديم للبظلك 

( 83/2019نقددك  

 .(4)ال اعو 

 عبدث  يلأ اإلعانو اجخ دا داتدل 

ألمددث   قد   أل   الدبدظدد   قد   درسدي 

قر  دل ال حليدم أل  ال دانجيدم  

سل دا ع د  الحداجدم الى انعبداعه 

وظدا   لى ع لو الر يأ أل  وظدا   

طدلددب  ضدددددل دا  دا   دلدى 

أل ضدددددا  ال يلأ   يددب أل  

الخ    ال   ددثع اتجخ ددا ددات 

ا   اإلعانو  قبدد   عبددث ددا  يلأ 

الددحددلسدد ددم  تمددادداأ   نددظدداأ 

 ظلك.ال س عيم للب

 عبدث  يلأ اإلعانو اجخ دا داتدل   26

ألمددث   ق   أل   البظدد   ق   رسي 

قر  دل ال حليدم أل  ال دانجيدم  

سل دا ع د  الحداجدم الى انعبداعه 

أل    الدر ديدأ  ع دلو  ودظددا   دلدى 

وظا   لى طلب  ضددددل ا  ا 

أل ضدددددا  ال يلأ   يدب أل   

الخ     ال   دثع اتجخ دا دات 

ا   اإلعانو  قبدد   عبددث ددا  يلأ 

الرددددرسددات   قددانل   تمادداأ 

يدان دم  تعددث التدل  لللا ط  الخ

الدحدلسد ددم   ندظدداأ    دعددا ديدر 

ال س دددعددديم للبظلك ق  البظ  

اإل ددانات   لددث لددم  الد درسدي  

 العرويم ال خحثو.

26 
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الدد دداعو  دداددرنو   

ميدد  تارن نةأ  

ال عظى ق  ال داعو  

قددددخددددبددددرن    21

ع يه دا ق   داعو 

  امثو.

أل    29 (تك مسف الةبرو) قد   الدحد   اإلعانو  لد ديدلدأ 

أل    لدلدبدظدد    ددثو   دعديدا  ددث درا  

 دث ر ا أل   سال   ةلادددديا 

  أل   حثع صالمياتهك

29 

الدظد    تدحددث دد  

ودددظدددا   دددلدددى  

الدخدعددث دالت  دلدى  

 الخعان  . 

 لى س   ضدددل ق   يلأ اعانو 

الخى  لليهددم  أل   لددل  تال   البظدد  

  ولهدا و يلأ اإلعانو  صددددلحدم  

صدةبم    خعانادم ق  ردخرسم أل  

ت عدرض  لدى  يدلدأ   تعددا دد   أل  

اإلعانو إلت دال قران وردددددسنهدا أل  

للدد   أل   دودبدد    الد ديدلدأ   دبدلدل 

اقرانه ق   حضددر اليلعددمق  ت 

 يلل لل اإلشدخراك ق  الخصدل   

ال ا  والبران الصداعن ق  شدس  

  سه الع ليم.

 لى سدد   ضددددل ق   يلأ  31

اعانو البظد  تال  لدل أل  لليهدم  

اإلعان  ود ديدلدأ  و  الدخدى  د دودلدهددا 

 صلحم  رخرسم أل   خعانام 

ف ق  ال اعو   )معب ا  ل  عددر 

 ا  سا الظظاأ( ق  صددددةبم   1

أل  تعدا د  ت عرض  لى  يلأ 

اإلعانو إلت ال قران وردسنها أل   

للدد   أل   وبدد    ال يلأ   بلل 

اقرانه ق   حضدددر اليلعدددمق  

 ت  يلل لدل اإلشددددخراك ق   

الخصددددل د  ال دا  ودالبران  

 الصاعن ق  شس   سه الع ليم.

 

32 

وددسمادداأ   اتلخدياأ 

قرانات الحلس دم  

الصدددددداعنو  دا  

الددددد صددددددددرف  

)ندظدداأ   الد درسدي 

الددددحددددلسدددد ددددم 

ال س دعديم للبظلك 

( 83/2019نقددك  

 (4-12)الدد دداعو  

اتلدددددددخدددددددياأ و

تال   اداقدسو ن يأ  أل ضددددا   

ردداوخددم   اإلعانو  ادداقددسو   يلأ 

     بدانو  ا  بلل  ددددظل  

الي عيددم   تلاق   ليددل  ردداودد  

الع ل يدم.   يدب ا ددددخبعداع أل  

 اداقدسو أل  أل  عقعدات تحةيي دم  

البظدد .  ق  قددا  ددم   ألعا   لى 

تحدثع الي عيدم الع ل يدم  بدثان  33

 اداقدسو أل ضدددددا   يلأ اإلعانو  

را داو ألماداأ قدانل    ددددظل دا      

(  56الرددددرسدات  ألماداأ ال داعو )

  ا  سا الظظاأ.

34 
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ودددالدددخدددعدددث دددالت  

ا  دديددرو  ددلددى  

 قانل  الردددرسات

)الدددددبددددداندددددل   

 32اتتحداع  نقك  

( 2021لعدددددظددم  

  (171)الددد ددداعو  

 ديدمددم  قدرانات   

ال دداليددم   ا  نان 

)علديدد     العددددلد  

ملس م الردرسات  

ال عدددا  م العا م  

ن.أ. لعددظم  3نقك  

)الدد دداعو  2020  )

29). 

ج ي  ا ملا   يددب ألت تي ددث  

%  ا الروط 10ال اداقدسو   لى  

الصدداق  للعددظم ال اليم ال ظخهيم 

وعث  صك س   ا ات خهالسات  

 اتمخيداطيداتق س دا  يلل ا  

 ثق  البظ   صددان   أل  ألتعاوا   

أل   اداقدسو ااددددداقيدم أل   رتبدا   

الددس   برنه   وددالبددثن  شددددهر ددا  

 ا   يلأ اإلعانو  ّ   ضدددل

أل ضددا ل الا سا  لل  العضددل 

أل   بددس     ع دد  ق  أل  ليظددم

جهلعا   اصدددم أل   بلأ وس  ا  

ااددددداقيدم ل دث دم البظد  قلن 

 اجبداتدل العداع دم سعضددددل ق  

البظدد   للدد  و ددا    يلأ اعانو 

العددددديددا ددددددات   ددخددةدد   دد  

 اإلجرا ات ال عخ دثو ق  البظد   

ال يببددمق  ت  يلل    البلانيا 

صدرف وث  مضدلن لر يأ ا  

اإلعانو  دا   ضددددل    ديدلدأ  

 مضلن اجخ ا ات ال يلأ.

 

    را او الضدلاو  الخ  تصدثن 

الردددددس   وعددث  وهددسا  الهيمددم   ا 

الحصددددل   لى  لاقبدم الي عيدم 
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الع ل يمق  يلل أل   صددرف لا  

 ضددددل  يلأ اعانو ألتعاوا   بانو 

ت  دخديددا ل    دا  دبدلدل  دبديدلع 

(  ا خ  ألل  عن ك ق  200,000)

حب  نهدا دم العددددظدم ال داليدم الا لك   

البظ  ألنواما  مال  تل  العددددظم أل  

ق  مدا  مب  البظد  ألنودامدا   سدا  

نصدديب  ضددل  يلأ اإلعانو  ا 

(  200.000تلد  ا نودا  ألقد   ا )

 ا خ  ألل  عن كق  ق   سه الحدالم  

الد دادداقددسو  وديدا  الديد د   ت  ديدلل 

  ا تعاا.

وددسمادداأ   اتلخدياأ 

قرانات الحلس دم  

الصدددددداعنو  دا  

ا  نان   دديددمددم 

  ال داليدم  العددددل 

مدلسد ددم   )علديدد  

الردددددددددرسدددددات 

ال عدددا  م العا م  

ن.أ. لعددظم  3نقك  

)الدد دداعو  2020  )

 قددانددل     (.  41

  الردددددددددرسدددددات

)الدددددبددددداندددددل   

 32اتتحداع  نقك  

( 2021لعدددددظددم  

)الددددددددد ددددددددداعو  

174+175). 

توجه الدعوة إلى المساهممن  
بعد الحصااااااااااااو  ع ى  وا     
الهنئاااا   ع   نشر   اااااااااااااان 

ا جااااااا اااااااماااااااه   ااااااا     إعاااااااما 
تصاااد   صاااحنن ن   ح ن ن    

العن نااااا   باااااهل  ااااا   إحااااادامماااااه 
و ك ب  ساااااا    تو الا نو نه   
   خم  البنشااد ا لا نو   
و/تو النساااااااااااااااه ا  ال صاااااااااااااانا  

تو و  ه  ألي  نش      ال صننة
إخطه  تساامب اهه الهنئ      
مااااا ال ااااااااااااااااا ا  و لااا   بااا  
لمج ماااااه   المحاااااد   الموعاااااد 

( يو ه   21اواحد وع ااااااااانش   
ع ى األ    وش وز إ ساااااااااه   
الاادعواإ إلى المساااااااااااااااهممن  
لحضاو  اج مهعهإ ال معن  

الدددى   36 الدددث دددلو  تدددلجدددل 

لدحضددددلن  الد عددددددا د ديدا 

الدديدد ددعدديددم   اجددخدد ددا ددات 

قد    ودد  دال   الدعد دل ديددم 

صددددحديدةدخديدا  دحدلديدخديدا  دا 

الصدح  العرويم  صدحيةم  

إلنيليي دم تصددددثن وداللغدم ا

 واخدب  عدددديلدم  للد  قبد   

ال ل ددث ال حددثع لالجخ دداع  

(  ل ا   15و  عدددم  ردددر )

 لى ا ق ق   يلل ان ددا   

الدث لات الى ال عددددا  يا 

اجدخد ددا ددات   لدحضدددددلن 

الددعدد ددل دديددم   الدديدد ددعدديددم 

    نةلل عا  يا ق   ضل   

( 15تب   ا   عدم  ردر )

 ل دا و لاقبدم  عدددددا  يا 

ا قدد    ٪  95 د دودلدل   دلدى 

ب أل     ي  ا نألس ال ا .  

جددث    الددث لو  تخضدددد ا 

ا   ا   تان   ا دددخحبان  

ق    اتسخخدداا  أل   ا نوددا  

أل ددهك ل اعو نألس ال ا  ا   

  جث.

37 
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العمو ناا  ل مساااااااااااااااهممن      
غضااااااااوا   نة ت   ع  واحد  

( يو ه بموا     21وع ااانش   
يمث وا ع ى األ       سهممن 

الااماااااااه  95    ٪  اا   تا 
وش ب تا ت ضااااااااااااام  الدعوة  

األعااماااااااه    و اااااااه اا   جااااااادو  
المع و هإ المط و   بموجب  
ال اااااااااااااان ااااهإ و لناااا     ااااه وا 

 الحو م  
 

 

وددسمادداأ   اتلخدياأ 

قرانات الحلس دم  

الصدددددداعنو  دا  

ا  نان   دديددمددم 

 ال داليدم  العددددل   

مدلسد ددم   )علديدد  

الردددددددددرسدددددات 

ال عدددا  م العا م  

ن.أ. لعددظم  3نقك  

)الدد دداعو  2020  )

 قددداندددل  (.  40

  الردددددددددرسدددددات

)الدددددبددددداندددددل   

 32اتتحداع  نقك  

( 2021لعدددددظددم  

 .(183)ال اعو 

 عدددديد  ال عدددددا  ل  الدس ا 

 ر بل  ق  مضددددلن الي عيم  

العددي    ق الع ل يم أل دد ا هك  

اعانو  الددس  تعددثه  اإللاخر ن   

لهددسا   الغرض ق   رسي  البظدد  

أل   ا  ال   ظصددددددم  البظدد  

الاخر نيم   صددصددم لسل  ق  

  مدا  انعبداع اتجخ داع  ا وعدثق 

 لل  قب  اللق  ال حثع إلنعباع  

سدداف.   ولقدد   اإلجخ دداع  للدد  

  خضد ا العدي  ا دك ال عدا ك 

  ثع ا  هك الخ    لاها   ثع 

ا  ددددهك الخ    ولها  أل دددد ا   

  الايها    تبث ك  ظث اللسالم.

 

 

 

 عدددديد  ال عدددددا  ل  الدس ا   38

 ر بل  ق  مضددلن الي عيم 

الع ل يم أل ددد ا هك ق   دددي  

لددسلدد  ق   رسي   ددا   عددث 

ال حددثع   ال ل ددث  قبدد   البظدد  

الدعد دل ديددم   الديد دعديددم  تندعدبدداع 

  خضد ا العدي  ا دك ال عدا ك 

الخ    لاهددا   ا  ددددهك    ددثع 

الخ    ولهددا   ا  ددددهك    ددثع 

 أل دد ا   الايها    تبث ك  ددظث 

 اللسالم.

 

ى ال عدددددا ك أل  الظدا دب    عي

وياقم لحضلن اتجخ اع  سسر 

الخ    ا صددددلات  قيهددا  ددثع 

 . حلل ا ألصالم   سالم

39 
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اتلددددددددخددددددددياأ  

ودددالدددخدددعدددث دددالت  

ا  دديددرو  ددلددى  

  قانل  الردددرسات

)الدددددبددددداندددددل   

 32اتتحداع  نقك  

( 2021لعدددددظددم  

 .(185)ال اعو 

الديد دعديددم  اندعدبدداع  ت  دادل  

الا  ات  صددددحديدحددا   الدعد دل ديددم 

 عدددددا  ل    ولل   مضددددره  

 ا       عل  وال ا م  ا نألس

البظد   لى ا قد ق قد لا لك  خلقر  

 ددسا الظصددددداا ق  اتجخ دداع  

الديد دعديددم  ع دلو  ا     جددب 

الع ل يدم الى اجخ داع ردا   عبدث  

(  5ق   ثو ت تب   ا   عددم )

أل اأ  ت تخيا ل   عدددم  ردددر 

  تدان   اتجخ داع (  ل دا  ا 15)

الودان   ا      عخبر اتجخ داع 

صدددحيحا  وصدددرف الظظر  ا 

 ثع ال عددددا  يا الحضددددلنق 

الديد دعديددم   قدرانات   تصددددددثن 

ال يلبددم  وددا  لبيددم  الع ل يددم 

لا ددددهك ال  ولدم ق  اتجخ داع  

ق  الحاتت الخى ت  خيلب قيها  

قانل  الردددرسات ا دددخصدددثان  

الديد دعديددم   قدران  ددا   دا 

 الع ل يم.

الديد دعديددم   40 اندعدبدداع  ت  دادل  

الع ل يدم صددددحيحدا  ات الا  

مضددره  عددا  ل    ولل   

  عددددل  وال ا م  ا نألس 

 دا  البظد   لى ا قد ق قد لا  

لك  خلقر  سا الظصدددداا ق   

اتجخ اع ا     جب ع لو 

الدى   الدعد دل ديددم  الديد دعديددم 

اجخ داع ردا   عبدث ق   دثو ت 

( أل اأ  ت 5تب   ا   عم )

( 15تخيا ل   عدم  ردر )

الخددال    الخددان     ل ددا  ا 

ا      دعدخدبدر   لدالجدخد دداع 

خ داع الودان  صددددحيحدا  اتج

وصددددرف الظظر  ا  دثع  

ال عدددددا  يا الحضددددلنق  

 تصددددثن قرانات الي عيم 

الع ل يدم ودا  لبيدم ال يلبدم  

قد   الد د دودلددم  لدا دددددهدك 

اتجخ داع ق  الحداتت الخى 

قدداندل    قديدهددا  ت  دخديدلددب 

الرددرسات ا ددخصددثان قران  

الدديدد ددعدديددم    ددا   ددا 

 الع ل يم.

 

41 

اتلددددددددخددددددددياأ  

ودددالدددخدددعدددث دددالت  

ا  دديددرو  ددلددى  

  الردددرساتقانل  

)الدددددبددددداندددددل   

 32اتتحداع  نقك  

( 2021لعدددددظددم  

 .(184)ال اعو 

 رألس الي عيدم الع ل يدم ن يأ  

اإلعانو   ظددث  يدداوددل    يلأ 

 رأل ددددهدا ندا دب ن يأ  يلأ  

اإلعانو أل   ضل  يلأ اإلعانو 

اإلعانو  الددس   دعديدظددل  ديدلدأ 

تد دلد    مددالددم  لددسلدد .  قد  

مضدددددلن   الد ددسسدلن دا  دا 

أل  اتجخ دداع   الي عيددم   خرألس 

 يلأ اإلعانو  خك     ا أل ضددا 

الدعد دل ديددم   41 الديد دعديددم   درألس 

اإلعانو   دظددث   ن ديدأ  ديدلدأ 

 يداودل  رأل ددددهدا ندا دب ن يأ 

أل   ضدددددل   اإلعانو   ديدلدأ 

الددس   دعديدظددل   اإلعانو   ديدلدأ 

لددسلدد .   ق    اإلعانو   يلأ 

ال ددسسلن ا  ا   مددالددم ت ل  

تدعديدا  اتجدخد دداع  مضدددددلن 

الي عيدم  ا ويا ال عددددا  يا 

42 
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لدهددسه  الد ديدلدأ  ا دخديددانه  دا 

الغدا دم.  ق  مدا   دثأ ا خيدان 

الد ديدلدأ     ضددددلق  درألس 

الي عيم الع ل يم أل  شددد    

الدعد دل ديددم. الديد دعديددم    تدعديدظددل 

الدديدد ددعدديددم  ددبددرنا     تددعدديددا 

إل ددثاع  دحضددددر   لدالجدخد دداع 

 اتجخ اع.

  ن يعا  لهسا اتجخ اع.

الددر دديددأ  ددبددرنا      ددعدديددا 

اردظديدا لدالجدخد دداع    دراجدعديدا 

لةرل ا صددددلات  لى أل  تبر 

 الي عيم الع ل يم تعييظهك.

 

اتلددددددددخددددددددياأ  

ودددالدددخدددعدددث دددالت  

ا  دديددرو  ددلددى  

  قانل  الردددرسات

)الدددددبددددداندددددل   

 32اتتحداع  نقك  

( 2021لعدددددظددم  

)الددددددددد ددددددددداعو  

176+177  +

178). 

ع دلو  اإلعانو   دلدى  ديدلدأ 

الي عيدم الع ل يدم لالجخ داع  

 خى طلدب اليدل للد    دثق  

 ق  مدا   دثأ    الحعدددداودات 

الدث و  قيداأ ال يلأ وخلجيدل 

( اتجخ دداع  ال   (  5لعبددث 

  عددددم أل داأ  ا تلب  طلدب 

 دثقب  الحعددددداوداتق  يلل 

ل دثق  الحعددددداودات تلجيدل  

الث لو  باشددرو لعبث اجخ اع  

الدعد دل ديددم.   دخدك   الديد دعديددم 

عبداع الي عيدم  ال   دثو ت ان

( 15تب   ا   عدم  ردر )

ردالرديدا   تديددا ل  ا  ت   دل دد 

(  ل ا   ا تان   الث لو  30)

 لإلجخ اع.

 

ع دلو  45 اإلعانو   دلدى  ديدلدأ 

لالجخ دداع   الع ل يددم  الي عيددم 

للدد    ددثق   اليددل   خى طلددب 

أل   ددثع  ددا   الددحعدددددداوددات 

ال عدا  يا   لال   لى ا ق   

أل   20 الدد ددا   نألس  %  ددا 

الهيمدمق   يدب تلجيدل الدث لو  

( 5 ال    عددم )ق  الحالخيا  

 ا اأ  ا تان   تبث ك اليلب.

46 
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أل    دديددلل     عددددددا ددك 

 ي ل دم  ا ال عدددددا  يا 

% 10 د دخدلدادل   ديدخد دعديدا  

نألس  ددا   اتقدد   ا   لى 

الد ديدلدأ   الدبدظدد ق  ديددالدبددم 

وخلجيدل الدث لو لعبدث اجخ داع  

للي عيددم الع ل يددم.   يددب  

ميدظدمددس  اإلعانو   لدى  يدلدأ 

الدعد دل ديددم   الديد دعديددم  ع دلو 

( أل داأ  ا 5 ال    عددددم )

اليلددب   خك    تبددث ك  تددان   

انعبداع الي عيدم  ال   دثو ت 

( رالريا  (  ل ددا   30تيددا ل 

  ا تان   الث لو لإلجخ اع. 

 

(   عدم أل اأ 5للهيممق  وعث )

 ا تدان   طلبهدا الى ن يأ  

 يلأ اتعانو أل    ا  بلأ  

تددث ل  لى نةبددم  بددا ددل أل   

البظد  الي عيدم الع ل يدم ق  

مددا   دا  أل   تدحدبد   مددا  

 ا ملا  الخاليم:
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(  30ق  مدالدم  ر ن ) (أل

ودعددث  ردالرديدا  دل ددا 

قد   الد دحددثع  الدخددان د  

( ا دداله 44الدد دداعو   )

( ألنوعم اشدهر  4)أل  )

العددددظددم   نهددا ددم  وعددث 

ال دداليددم( ع   تلجيددل  

الددث لو لعبددث اجخ دداع  

 الي عيم الع ل يم 

 

اندد ددةدد   ددثع  الا   (ا

أل ضددددددا   دديددلددأ  

ع    الدى  ددا  اتعانو 

الحدث اتعنى ال يللا  

الظصدددددداا  تسخ ددا  

البانلن  الاللأ لصحم  

اجدخد ددا ددات   اندعدبدداع 

 ال يلأ 

 

الا اتضط ق  أل   ق   (ج

انل سان   ظاك   الةم 
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للبدانل  أل   دسا الظظداأ 

ا   دددل  اعانو للبظ    

 أل 

 

اإلعانو   ع( تبددا أ  يلأ  الا 

ن ك طلدب   ا ع لتهدا لالنعبداع 

%  10 عدددا ك أل  ألسور   ولل  

 ا نأل دد ا  البظ  معددب ا  ل  

  سسلن أل اله.

تحدث د  البيداندات  

معددب الخعر ةات  

 اليث ثو.

الدخديا ددات  ل دداعو  قديد ددا  ددثا 

ال عدددا  يا الخ   ردددخرط قيها  

 لاقبدم ج ي  ال عدددددا  يا أل  

تعث   الغرض ا  دا د  للبظ   

أل  نب  ال رسي الر يعددد  للبظ   

ألودل دبد ق  الدى  ددانج  ددث دظددم 

أل   العد دل يددم  للديد دعديددم   يدلل 

تصدددددثن قران  دا  لخعدث د  

الظظاأ ا  دا د  للبظ  أل ا سان   

ألمادا ل و دا ق  لل  ل اعو نألس 

ال ا  أل  ت ةيضدددل أل  اطالم أل  

تبصددددير  دثو البظد  أل  اع داج 

البظد  ق  وظد  آ ر أل  ملدل أل  

وي  ال ردر ع الس  قاأ ول البظ   

أل  الخصددددرف قيدل ودس   جدل 

أل   دداددل    آ ددرق   ردددددخددرط 

 لادلع الخعث   قث تك تةصديلل 

ق  ا ال  الددث لو     را دداو 

ألماداأ البلانيا الظداقدسو  اماداأ  

قانل  قانل  الرددرسات  ألمااأ 

 ال صرف ال رسي .

الخيا ددات   46 ل دداعو  قي ددا  ددثا 

ال عددا  يا الخ   رددخرط قيها 

 لاقبدم ج ي  ال عددددا  يا أل   

تعث   الغرض ا  دا د  للبظ  

أل  نب  ال رسي الر يعدد  للبظ  

ألول ب ق  الى  ددانج  ددث ظددم 

أل    الع ل يددم  للي عيددم   يلل 

تصدددددثن قران  دا  لخعدث د  

الظظداأ ا  ددددا دددد  للبظد  أل دا 

ا ددل و ددا ق  للد   سدداندد  ألمادد 

ل اعو نألس ال ا  أل  ت ةيضددل 

أل  اطالم أل  تبصددير  ثو البظ  

أل  اع اج البظ  ق  وظ  آ ر أل   

ملل أل  وي  ال ردر ع الس  قاأ  

ول البظ  أل  الخصددرف قيل وس  

 جل آ رق   رددخرط أل   ال  

 لالع الخعث   قث تك تةصيلل  

ق  ا ال  الدث لو     را داو  

اداأ ألماداأ البلانيا الظداقدسو  ام

الخيدان دم   قدانل  الرددددرسدات 

 تعدث التدل  اماداأ ال ر ددددلأ  

( لعظم  14وبانل  اتحاع  نقك )

ق  شددددس  ال صددددرف   2018

ال رسي    تظظيك  ال ظرددددات 
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 . اتنريم ال اليم

الدظد    تدحددث دد  

لديدلاقد   الدعدرود  

اإلندادلديدي    الدظد  

وددسمادداأ  الخيا ددا  

  قانل  الردددرسات

)الدددددبددددداندددددل   

 32اتتحداع  نقك  

( 2021لعدددددظددم  

 .(182)ال اعو 

لي عيدم الع ل يدم  ل  ت  يلل

أل  تخثا   ق   ير ال عددا   

اللانعو ق  جدث   ا   دا  

 ال رق  و  ال  الث لو.

 

للي عيدم الع ل يدم أل  تخدثا    أل-47

ق   ير ال عددددا   اللانعو ق   

جث   ا   ا  ال رق  و  ال   

 الث لو.

 أل-48

وددسمادداأ   اتلخدياأ 

قانل  ال صدددرف  

نقددك  الدد ددرسددي  

 2018لعدددظم  14

 (.  2-79)ال اعو 

الدديدد ددعدديددم  قددرانات  تدداددل  

لديد ديد   الدعد دل ديددم  دلدي ددم 

سدداندلا   الد عددددددا د ديدا  ددددلا   

مدااددددر ا ق  اإلجخ داع الدس   

صدددثنت قيل  سهل البرانات أل  

سددانلا    ددا بيا  ظددل   ددددلا   

 لاقبيا  ليهدا أل   عدانادددديا  

ا  لهداق   خك اوال  صددددلنو  ظهد 

الهيمددم  العددددلن   الى سدد   ا 

ال ال  ال ثنجم قيل أل دهك البظ  

 قبا  للضدددلاو  الصددداعنو  ا 

 الهيمم وهسا الرس .

البظد    قي دا  خعل  و  دان دددددم 

لا  ا  ال صدرقيم اإل دال يمق  

وظددا    الع ل يددم  الي عيددم  تعيا 

 لى ترشدددديط  يلأ اإلعانوق 

الدعدلديددا   الدهديدمددم  اجددالو   ودعددث 

الد صدددددرف   قد   الردددددر ديددم 

لدلدرقدداوددم   لديدظددم  الد درسدي ق 

الرددددر يم الثا ليم ل  ان ددددم  

الرقاوم  لى ا نردديم ال خلاقبم 

   ألمااأ الرددر عم اإل ددال يم.  

الليظددم  لي ددم    تال  قرانات 

للبظدد .  تيب   لى ترددددايدد   

الليظم  أل ضددا ها   ضددل خها  

الدديدد ددعدديددم   48 قددرانات  تدداددل  

لديد ديد   الدعد دل ديددم  دلدي ددم 

سددانلا  ال عددددددا  يا  ددددلا   

ماادددر ا ق  اإلجخ اع الس   

صددثنت قيل  سهل البرانات أل   

 ددا بيا  ظددل   ددددلا   سددانلا 

 لاقبيا  ليها أل   عانادددديا 

لهداق   خك اوال  صددددلنو  ظهدا 

الى سد   ا الهيمدم  العددددلن 

ال دال  ال دثنجدم قيدل أل ددددهك 

البظ   قبا  للضدلاو  الصداعنو  

  ا الهيمم وهسا الرس .
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 أل  دالهدا  اجخ دا داتهدا  سد   دا  

الدبدرانات  ألمدادداأ  ودهددا   دخدعدلد  

الد صددددرف   الصدددددداعنو  دا 

 ال رسي  وهسا ال صل .

وددسمادداأ   اتلخدياأ 

 قانل  الردددرسات 

)الدددددبددددداندددددل   

 32  اتتحداع  نقك

( 2021لعدددددظددم  

 (245)الددد ددداعو  

قران ال صددددرف  

الددددد دددددرسدددددي  

 عا ير  و صل   

ال دداليددم  ال خبددان ر 

الددددخددددثقدددديدددد    

ال دانج  )ال داعو 

3) 

 ال  للبظ   ثق  معددداوات أل  

ألسور تعيظدل الي عيدم الع ل يدم  

ل دثو  ددددظدم قداولدم للخيدث دث.  ت 

 يلل أل   خللى  ثق  الحعاوات  

  ليدم الخدثقي  ق  البظد  لةخرو  

تي ث  لى )6(  ددد   دددظلات  

 خخداليدم  ا تدان   تلليدل  هداأ  

الخثقي  والبظ .      خعيا ق   و   

الرددددر دد   الحددالددم تغيير   ددسه 

ال عددددس    ا أل  دا  الخدثقي  

رالن    )3( انخهددا   وعددث  للبظدد  

 دددظلات  خخاليم.    ردددخرط ق  

 ثق  الحعداوات أل   ال   بيثا   

لددل   الدهديدمددم   در د   لددث  

 و يا لم ال هظم.

أل-49  ال  للبظ   ثق  معدداوات أل    

ألسور تعيظدل الي عيدم الع ل يدم 

ل ثو  ددظم قاولم للخيث ث ل ثو ت 

تخيا ل رالن  ددظلات  خخاليمق 

ل.   رددددخرط ق    تبدثن ألتعداود 

 دثق  الحعددددداودات أل   ال  

 بيدثا  لدث  الهيمدم   ر   لدل  

 و يا لم ال هظم.

 

أل-50  

تحدث   نقك ال داعو  

قددددانددددل    قدددد  

الرددرسات معددب  

ا  ديدر  الدخدعددث دد  

الددبددانددل      ددلددى 

)الدددددبددددداندددددل   

 32اتتحداع  نقك  

 .(2021لعظم 

 بدثأ  دثق  الحعدددداودات الى  

تبدر را   العد دل يددم  اليد دعديددم 

الدبديددانددات   رددددخد دد   دلدى 

ال ظصدل   ليها ق  ال اعو 

 ا قانل  الررساتق   (252)

  ليدل أل   حضددددر اجخ داع  

الي عيدم الع ل يدم  أل   دثل   

ق  اتجخ داع ورأل دل ق  سد  

ودعد دلددل  ودلجددل    ددا  دخدعدلد  

البظدد .  ق   ييانيددم   ددا  

  ال  ال ثق   عدددملت  ا  

البيانات اللانعو ق   صددددحم 

تبر ره ولصددددةدل  سيال   ا  

 ي لع ال عددددا  يا.  لا  

 عددددا ك ألرظدا   بدث الي عيدم 

تبر ر   أل   ظدداقر  الع ل يددم 

الى    الحعددددداودات بدثأ  دثق    51

تدبدر درا   الدعد دل ديددم  الديد دعديددم 

الدبديددانددات    ردددددخد دد   دلدى 

ال ظصددددل   ليهدا ق  ال داعو 

لردددرساتق  (  ا قانل  ا250)

اجخ دداع     ليددل أل   حضددددر 

الي عيددم الع ل يددم  أل   دثل   

ق  اتجخ داع ورأل دل ق  سد   دا 

 خعل  وع لدل  ولجدل  دا  ق   

 ييانيدم البظد .   ال  ال دثق   

 عدددملت  ا صدددحم البيانات 

اللانعو ق  تبر ره ولصددددةددل 

 سيال   ا  ي لع ال عا  يا. 

ألرظددا   بددث    لادد   عددددددا ك 

الي عيددم الع ل يددم أل   ظدداقر 

تبر ر ال ثق   أل   عدخلادحل 
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ال ثق   أل   عدخلادحل   ا 

  نع قيل.

 

 .  ا  نع قيل

تحدث د  البيداندات  

معددب الخعر ةات  

 .اليث ثو

% أل رد ت صددد  10 بخي   

لحعددددداا اتمخيداط  ال دا  

قددانددل    لدد ددخدديددلددبددات  طددبددبددا  

 لل  الى   ال صدرف ال رسي 

%  50أل   بلل  دسا اتمخيداط   

 ا نأل دددد دا  البظد ق  ت  ح   

ل عدددا    البظ  ا دددخ ثاأ  سا 

 اتمخياط .

% أل رد ت صد   10 بخي    55-2

لحعدددداا اتمخيداط  ال دا   

الد در ددددلأ   لد دخديدلدبددات  طدبدبددا  

( لعظم  14وبانل  اتحاع  نقك )

ق  شددددس  ال صددددرف   2018

ال ظردددددات    ال رسي   تظظيك

 تعدث التدل    اتنردددديدم ال داليدم

أل   ددبددلددل  ددسا   الددى   للدد  

%  ا نأل د ا   50اتمخياط   

ل عدددددا     البظدد ق  ت  ح  

 .البظ  ا خ ثاأ  سا اتمخياط 

56-2 

وددسمادداأ   اتلخدياأ 

 قانل  الردددرسات

)الدددددبددددداندددددل   

 32اتتحداع  نقك  

( 2021لعدددددظددم  

 (171)ال اعو 

 خك  صدك  ااقسو  يلأ اإلعانو 

 33معددب ا نصدد   ليل ال اعو 

الظظداأ وحيد  ت تي دث   ا  دسا  

(  رددددرو ودال دا دم  ا 10 ا )

ا نوا  الصداقيم وعث الحصدل  

   لى  لاقبم الي عيم الع ل يم.

% 10  صددد  وعث  ا تبثأ ) 55-4

سحث ألقصى(  ا الباق  ل ااقسو 

  يلأ اإلعانو.

56-4 

الددخددسسدديددث  ددلددى   

ودبدرانات  اتلدخدياأ 

الددددد صددددددددرف  

الد درسدي   دظددث  

 الخعانض. 

تعدرد ألمااأ  سا الظظاأ قي ا ت  

قدداندل    ألمدادداأ   دخدعددانض  د  

الردرسات  قرانات ال صدرف 

ال رسي    البلانيا  البرانات 

 ا نظ دم  الللا ط  الخعلي دات  

ال خعلبدم ودا  نان ال داليدم الخ  

تصددثن  ا اليهات ال  خصددم 

ق  الث لم   ا العدددلن ال ال  

ال ثنجم قيل أل هك البظ . وغ  

الظظر  ا ألماداأ  دسه ال لاع ق 

 قي ا لك  رع تحث ث ا ق  قرانات 

ال صدددرف ال رسي ق تعدددر   

ج ي  ألمااأ البرانات الصاعنو  

مددالددم  جلع   ق   الهيمددم.   ا 

الحلس ددم  عليدد   ويا  تعددانض 

تعدددرد ألمااأ  سا الظظاأ قي ا  63

ت  خعدانض    ألماداأ قدانل  

الرددددددرسددات  الددبددلاندديددا  

 البرانات  ا نظ دم  الللا ط  

ي دات ال خعلبدم ودا  نان  الخعل

ال اليم الخ  تصثن  ا اليهات 

ال  خصدددددم ق  الددث لددم   ا 

العددددلن ال دال  ال دثنجدم قيدل  

 .أل هك البظ 
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 نظداأ الحلس دم ال س ددددعدددديدم 

الحددالددم  ق   ودد   ددسه  للبظلكق 

الحلس ددم  وظظدداأ  البظدد    لخيأ 

 ال س عيم للبظلك

تحدث د  البيداندات  

معددب الخعر ةات  

 .اليث ثو

قددانل   وددسمادداأ  البظدد    لخيأ 

 ج ي    ال صدرف ال رسي 

الللا ط  ا نظ م الصددداعنو  

 تظةيسا  لل.

 

وسمااأ ال ر ددددلأ   لخيأ البظد    64

( لعظم  14وبانل  اتحاع  نقك )

ق  شددددس  ال صددددرف   2018

ال رسي    تظظيك ال ظردددددات 

 اتنردددديدم ال داليدم  تعدث التدل  

الدلدلا دط  ا ندظد ددم   جد ديد  

 .الصاعنو تظةيسا  لل
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