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زّػ الجمٍِلَ رلم 
 
 ( 2001/ 16مػعل بةلكةهٍن )95/1995لةهٍن الجة

 بٌة المػمٍل للوظم يبكةً  – الرمػهّة والػؿٍم الوػااب ثؾجصق (27) مةدة•
ة مػعات من اؿجّػادى ِجم مة غلَ – ة بكمع وغًّػ زًّػ

 
شنةم وفكةً  ثة

 
 ًغا ل

 . الكةهٍن

 ثلم غلَ المكػرة الرمػهّة والػؿٍم للوػااب بةلوؾبة المؤزػ وِػةمو•
زػ بةلوؾبة لةهٍهةً  المكػرة المػةملة بغات المػعات

 
 معة يٍال وذلم ، للمؾجة

زّػ
 
 . الجة

و الػكع فؾض شةلة وفَ•
 
ن دون معثي اهجٌةء او ابًةلي ا

 
زػ ِؾجػمو ا

 
 المؾجة

 .والػؿٍم الوػااب ًغى فجؾجصق الفػاء فَ شكي
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زّػ الجمٍِلَثةبع 
 
لةهٍن الجة  

   : 28 مةدة•

 ثم غمة ؿعدت الجَ الرمػهّة والػؿٍم الوػااب ثػد          
ة بكمع امٍال من اؿجّػادى زًّػ

 
ًً  ثة شنةم وفكًة

 
 الكةهٍن ًغا ل

 هو غن %20 طمم بػع وذلم المٍال، ًغى ثمعِػ اغّع اذا
 وثصؾب غوٌة الفػاج ثةرِض من اهكوت الؾوة من زؼء او ؿوة
 . هةملة ؿوة الؾوة هؾٍر 
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شنةم المةدة  زّػ الجمٍِلَ 186/1986. من ق( 8)مكةرهة بّن ا 
 
ولةهٍن الجة  

( 8)المةدة  المكةرهة م زّػ الجمٍِلَ 
 
 الجة

 الفػاج الوٌةىئ الفػاج المؤلت بػؿم إغةدة الجمعِػ هظةم الفػاج 1

2 

مٍلف 
الوػِبة 
 الرمػهّة

من الوػِبة غوع الفػاج غن % 2ثؾعد هؾبة 
%  20المعة المًلٍب الفػاج طاللٌة بصع المَ 

ؿوًٍِة وفَ شةلة الفػاج الوٌةىئ ثصمو هةمو 
الوػااب والػؿٍم موكًٍلًة موٌة الوػِبة المؾعدة 

 فَ قٌػ الجؾٍِة

ثصمو الوػِبة الرمػهّة بنةملٌة غوع الفػاج غلَ ان ثػد 
غن هو ؿوة او زؼء % 20غوع اغةدة الجمعِػ بػع طمم 
 موٌة

4 
اللوةف 
 المفػج غوٌة

زٌؼة غعا الصةلت الجَ ِفػج 
 
اللت والمػعات وال

من لةهٍن الرمةرك 101غوٌة يبكًة لصنم المةدة   

زّػ .. هو 
 
موكٍل مةدى او مػوٍى ِنٍن مٍهٍغة لػكع ثة

ثمٍِلَ مجَ هةن لزمة لمبةقػة هفةط اهجةزَ ؿلػَ او 
زػ وفكة للكٍاغع الجَ ِمعر بٌة لػار 

 
هفةط طعمَ للمؾجة

.من الٍزِػ المظجك    

 الومةهةت 5
ة من  ثصمو هةمو الوػِبة الرمػهّة وغًّػ
شع الومةهةت المكػرة 

 
 الوػااب والػؿٍم بة

------------------------ 
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.موةيق شػة  
 :وثوكؾم الَ •

  شػة معِوة  1)
 
 الموفئ 1977 لؾوة 12 رلم الكةهٍن مدو لةهٍن بمٍزب وثوفة

 . الصػة بٍرؿػّع لمعِوة

  الصػة الموةيق بوظةم ثػمو مفػوغةت غعة وثوم غةمة شػة موًكة2)
 
 وثوفة

 .همػ بمعِوة الػةمة الصػة الموًكة مدو الٍزراء مرلؽ راّؽ من لػار بمٍزب

 . الصػة الموةيق بوظةم ِػمو واشع مفػوع غلَ وثكجمػ طةلة شػة موًكة3)
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 الغفةءات الرمػهّة للموةيق الصػة

   غل1997َ/ (8) رلم بةلكةهٍن المةدر الؿجدمةر وشٍافؼ همةهةت لةهٍن من 32 المةدة ثوك•

شنةم مػاغةة مع           
 
ة الجَ ال ن واللٍااس الكٍاهّن ثكػًر

 
و البوةاع بػن ثعاول موع بفة  ثظوع ل المٍاد، ا 

ة الجَ البوةاع و البالد طةرج إلَ الصػة الموًكة مفػوغةت ثمعًر  للكٍاغع هفةيٌة لمؼاولة ثؾجٍردًة ا 
 ثظوع ل همة والٍاردات، بةلمةدرات الظةلة الرمػهّة لإلزػاءات ول والجمعِػ بةلؿجّػاد الظةلة
ة المبّػةت غلَ الػةمة والوػِبة الرمػهّة للوػااب  .والػؿٍم الوػااب من وغًّػ

ة المبّػةت غلَ الػةمة والوػِبة الرمػهّة الوػااب من ثػفَ الػهٍب ؿّةرات وغعا            والػؿٍم الوػااب من وغًّػ
دوات زمّع

 
لت والمٌمةت ال

آ
 بي المػطك الوفةط لمؼاولة الالزمة ، اهٍاغي برمّع ، الوػورِة الوكو ووؿةاو وال

 الوفةط ًغا مؼاولة وهػورات يبّػة الجوت ولٍ اهٍاغٌة برمّع الصػة الموةيق داطو المجٍازعة للمفػوغةت
 والمٌمةت الدوات الَ بةلوؾبة وذلم الٌّة وإغةدثٌة البالد داطو الَ الصػة الموًكة من مؤلجة بمفة طػوزٌة
لت

آ
 غلَ بوةء الٍزراء مرلؽ راّؽ من لػار بٌة ِمعر الجَ واإلزػاءات والفػوط وبةلومةهةت الصةلت وفَ وال

 الٌّبة وراّؽ المةلّة وزِػ غػض
 واالالت والمهمات االدوات لخروج المنظمة واإلجراءات والشروط والضمانات الحاالت بشأن 2005 لسنة 1689 رقم الوزراء رئيس قرار صدر       )     

 .وإعادتها البالد داخل الى الحرة المنطقة من مؤقتة بصفة
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 إزػاءات وقػوط الموةيق الصػة

ن لةشب ِكعم_ - 1  
 
 : الجةلّة المؾجوعات المظجمة الموًكة إدارة إلَ الفة

    (   
 
 الػةمة الٌّبة ثػعى الغى للومٍذج وفكةً  الصػة الموةيق بػؿم بوةاع واردات إلػار ( ا

لو من الصػة والموةيق لالؿجدمةر
 
 .ولٍرثّن ا

 .بةلػؿةاو الظةلة الػبٍة وبّةن الفٍاثّػ ( ب )    
لو الموًكة إدارة ثػجمع - 2   

 
ن ِفّع بمة اإللػار ا

 
ن الصػة الموةيق بوظةم ِػمو المفػوع ا

 
 وا

لوةف من بةإللػار الٍاردة البوةاع
 
لو وِؾلم بي، المػطك   للوفةط الالزمة ال

 
 ولٍرثي ال

ن لمةشب
 
 .الفة

لو ِكعم-  3   
 
 قٌةدة بمٍزب الرمػهّة اإلزػاءات لثظةذ المظجك الرمػك إلَ ولٍرثي اإللػار ا
 .الصػة الموًكة إلَ البوةاع وثوكو زمػهّة، ثػاهؼِت
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 ثةبع قػوط وإزػاءات الموةيق الصػة

 إلػار ولٍرة الرمػهَ اإلرؿةل يلب مع – الشأن لصاحب البضائع تسلم-  4
 غلَ الجػاهؼِت إزػاءات ثمةم ِفّع بمة المظجك الرمػك من غلٌّة مؤقػاً  الٍاردات
 وثصػِػ مػةِوجٌة إلثمةم الموًكة إدارة إلَ لوكلٌة – الصػة الموًكة إلَ المػؿلة البوةاع
لو من المػةِوة بّةهةت

 
ن لةشب شوٍر  فَ ولٍرثّن ا

 
 .الفة

 مػفكةً  المظجك الرمػك إلَ – اعتماده بعد – اإلرسال طلب كعب يعاد-5   
 .المػةِوة بّةهةت من بمٍرة

شٍال زمّع وفَ•
 
ن لةشب ِنٍن ال

 
و غرؼ من للبوةاع ِصعث لع غمة مؾبٍلً  الفة

 
 فكع ا

و
 
خوةء ثلف ا

 
 .الصػة الموًكة إلَ الرمةرك من هكلٌة ا
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إزػاءات وقػوط الموةيق الصػة ثةبع  

ن لةشب يلب غلَ بوةء الرمةرك لمملصة الٌّبة ثكعم•
 
 غلَ المؾجصكة الرمػهّة والػؿٍم الوػااب لّمة غن همةهةً  الفة

و الصػة الموةيق الَ الرمػهّة العوااػ من هكلٌة اخوةء وذلم الرمةرك مملصة ثصعدى لمة وفكة البوةاع و الػنؽ ا   بّن فّمة ا 
 . البػن بػوٌة الصػة الموةيق

 

شٍال زمّع فَ•
 
 غوٌة وِفػج  الظةرج من الػؿةاو فٌّة ثػد الجَ ال

ن ولةشب المظجمة والرمةرك الموًكة من خالخّة بلروة مػةِوجٌة ِجم ، الصػة الموةيق بػؿم الرمةرك من      
 
 الفة

و  او الفٍاثّػ غلَ المًةبكة بػع المػةِوة هجّرة بي مٍهصة بجٍلّػٌم بّةن وِصػر  المفػوع مكػ داطو ِوّبي من ا 
ن لمةشب الػؿةلة وثؾلم الػبٍة بّةن

 
 الرمػك وِظًػ النةملة مؾبٍلّجي وثصت غٌعثي فَ وثمبس الفة

 .الرمػهّة العااػة داطو للػؿةلة الظةًػِة بةلمػةِوة وِن جفَ والمًةبكة المػةِوة بوجّرة المظجك
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 :موٌة الغػض          
 المفػوغةت إللةمة الؿجدمةرات زغب بغػض 83/2002 رلم بةلكةهٍن اهفبت   •

 وزِةدة . الػةلم فَ مدّالثٌة مع الموةفؾة غلَ الكةدرة والظعمّة والموةغّة الؼراغّة
   :يػِق غن وذلم الػةلمّة الجرةرة فَ ممػ شمة

داء الدارة ؿلًة ثٍشّع1.
 
غلَ وفكة غملٌة وا

 
   الػةلمّة المؾجٍِةت ل

رلَ والظعمةت المػافق ثٍفّػ2.
 
   .الفوّة والمٍالفةت المػةِّػ بة

 هةفة فَ والجومّة الؿجدمةر يةلةت بإيالق الن فّلة واإلغفةءات الوظم ثًبّق3.
 . والزجمةغّة اللجمةدِة المرةلت

 . لغلم والالزمة المعربة البفػِة الكٍى ثٍفّػ4.

 .لالؿجدمةر زةذب للػمو موةخ افوو ثٌّبة5.

 

 . مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة
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 الغفةءات الرمػهّة للموةيق اللجمةدِة

شنةم الموًكة غلَ ثؾػى  ل ( 41 مةدة)  
 
 ثومّة ورؿٍم والعمغة المبّػةت هػااب لٍاهّن ا

ي غلٌّة ؾػى ِ ل همة ، العولة مٍارد
 
ٍع ا طػ ه

آ
و الػؿٍم من ا

 
 المبةقػة الوػااب ا

و
 
 . المبةقػة غّػ ا

 

هٍاع زمّع ومن المبّػةت هػِبة ومن الرمػهّة الوػااب من ثػفَ  ( 42 مةدة )
 
 ا

طػى  والػؿٍم الوػااب
 
لت المػعات ال

آ
زٌؼة وال

 
 والمٌمةت الظةم والمٍاد وال

ِة الغّةر ولًع
 
و مٍاد وا

 
طػى  منٍهةت ا

 
و الٌّبة ثؾجٍردًة ا

 
و الفػهةت ا

 
 ا

ت
آ
و الموفة

 
 لمؼاولة لزمة هةهت مجَ ، الظةرج من الموًكة فُ الػةملة الفػوع ا
 بنةفة والمػهبةت الؾّةرات ثػفَ همة . الموًكة داطو بي المػطك الوفةط
هٍاغٌة

 
و ؿلػُ إهجةزُ لوفةط مظممة هةهت مجَ والػؿٍم الوػااب من ا

 
 ا

 . الٌّبة إدارة مرلؽ من لػار بٌة ِمعر الجُ للمػةِّػ وفكة طعمُ
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 الوظةم الرمػهَ للموًكة اللجمةدِة

 

 وزِػ مٍافكة بػع الٌّبة إدارة مرلؽ من لػار بي ِمعر الرمػهّة لإلدارة طةص هظةم للموًكة ِنٍن•
 : ِلُ مة طةلة بمفة وِجومن المةلّة

   
 
 . وؿػِع فػةل بفنو ( والمٍالفةت النمّةت وشمػ الجبوّع ) الجفجّـ إزػاء     ا
ؿؽ    ب

 
 . ومػلوة واهصة ثنٍن بصّح ، ممػ فُ الوةفغة العولّة الجرةرة لثفةلةت يبكة الجدمّن ا
ة الرمػهُ اإلفػاج إزػاءات ثبؾّى    ج لو وفَ بن فةءة ثجم بصّح ، واطجمةًر

 
 . ممنوة معة ا

ؿؽ    د
 
   . واشع مٍلع وفَ والفةمو العلّق الفصك ِومن بمة للػلةبة الظةهػة للػّوةت المػملُ الفصك ا
  قٌةدات إلعار إزػاءات    ً 

 
 . وؿػغة بعلة ثجم بصّح ، موٌة والجصكق الموفة

ن غلَ المصلَ الؾٍق إلَ المجرٌة الموجرةت فُ المؾجٍردة المنٍهةت هؾبة ثصعِع لٍاغع    و
 
 لٍاغع ثنٍن ا

 . ومػلوة وبؾًّة واهصة
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 العااػة الرمػهّة للموًكة اللجمةدِة
• 

 
 ثصت غملٌة الرمػهّة العااػة وثبةقػ بةلموًكة طةلة زمػهّة دااػة المةلّة وزِػ من بكػار ثوفة
 لٌة الجوفّغي المعِػ وبجػّّن بٌة الػمو وإزػاءات ولٍاغع بجفنّلٌة ِمعر للرمةرك غلّة لروة إقػاف
ثُ الوصٍ غلَ الػلّة اللروة ثفنّو وِنٍن المةلّة وزِػ مٍافكة بػع الٌّبة راّؽ من لػار

آ
   : ال

   غوٍاً    الرمةرك لمملصة ممدو                       راّؾةً  المةلّة لٍزارة ممدو        
    غوٍاً                    للٌّبة ممدو                         ً غوٍاً   المّوةء إلدارة مدوم        
 غوٍاً                    الػاّؾّة الجومّة قػهة ممدو        
 غوٍاً             الرمػهّة للعااػة الجوفّغي المعِػ        

 الؾّةؿةت ثوفّغ وغلَ بةلموًكة الظةص الرمػهُ الوظةم ثوفّغ غلَ بةإلقػاف اللروة ًغى وثظجك               
ة الجُ والكػارات ن ًغا فُ الٌّبة إدارة مرلؽ ِمعًر

 
 . الفة
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 إزػاءات دطٍل وهكو البوةاع للموةيق اللجمةدِة
و الٌّبة واردات هكو ِجم        و الفػهةت ا  ت ا 

آ
و الموفة  بوظةم الموًكة إلَ الرمػهّة العوااػ من الموًكة فُ الػةملة الفػوع ا 

  : إلَ اإلزػاءات وثوكؾم الجػاهؼِت

 : الٌّبة بإدارة اإلزػاءات – ا          

و المفػوع ِكعم  1. لو من إلػاراً  الٌّبة إدارة إلَ الفػهة ا   
ن لغلم المػع الومٍذج غلَ ولٍرى ا

 
 واردى البوةاع بة

 . اللجمةدِة الموةيق بػؿم

ن ِفّع بمة اإللػار الٌّبة ثػجمع  2. ن اللجمةدِة الموةيق بوظةم ِػمو المفػوع ا   من بةإللػار الٍاردة البوةاع وا 
لوةف

 
   .الموًكة داطو بي المػطك الوفةط لمؼاولي الالزمة ال

ي من البوةاع هكو إزػاءات إلثمةم الرمػك إلَ المفػوع موعوب  ِجكعم  3.  
 اللجمةدِة الموًكة إلَ زمػهُ مّوةء ا

 . الجػاهؼِت بوظةم
 :  اإلرؿةل زمػك فُ اإلزػاءات  -ب       

لو من إرؿةل يلب ثكعِم  1.  الرٌة بٌة مٍهصة    الفصن بٍلّمة  الفٍاثّػ ) بي مػفكةً  م.ك 25 همٍذج ولٍرثّن ا 
ي  - لغلم المػع الومٍذج غلَ الٌّبة مٍافكة - المالشُ الجؾلّم إذن  - للػؿةلة الوٌةاّة  

طػى  مؾجوعات ا  ثًلبٌة ا 
 .( الرمةرك
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ازػاءات الموةيق اللجمةدِة تابع  

 إلٌّة ثػؿو  الجَ للموًكة الرمػهّة العااػة إلَ زمػك موعوب لصبة البوةاع ثوكو اإلرؿةل    .2   
ي بةلفةهؽ الػبٍة وبّةن والفٍاثّػ اإلرؿةل يلب

 
 البوةاع امة إلّن جػوهُ هكو وؿّلة ا

 . الفػية شػاؿة ثصت هكلٌة ِجم اؿجّػادًة المصظٍر 

 – مػةِوة ) غةلّة غوٌة الموٍى اإلزػاءات بإثمةم الجظؼِن بمٍلع الرمػهّة اللروة لّةم بػع  .3   
ن لمةشب اإلرؿةل يلب وِؾلم الممّنن اإللػار يبةغة ِجم  ( الض ... هفف

 
 بي مػفكة الفة

 بةلمٍرة وِصجفٌ ،الؿجالم إِمةل اؿجػداد مكةبو الػبٍى وبّةن الفٍاثّػ من هٍاّة لٍرا
 . الرمػهُ اإللػار بملف

 الموًكة زمػك ازػاءات - ج       

و غرؼ دون ؿلّمة البوةغة ولٍل غوع  .1   
 
 بمػػفة ِؤقػ اللجمةدِة الموًكة إلَ مالشظةت ا

و غرؼ وزٍد بػعم اإلرؿةل يلب هػب غلَ الموًكة زمػك شػهة إدارة
 
 . مالشظةت ا

و بةلفةهؽ اإلرؿةل يلب والو اإلرؿةل يلب هػب الموًكة زمػك إدارة ثػؿو  .2    
 
 لصبة ا

 الرؿةل  زمػك إلَ الرمػك موعوب
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 الموةيق الؿجدمةرِة

ثٌة
 
 :هفة

 اشنةم بػن بجػعِو 2007لؾوة 19 رلم الكةهٍن
 لؾوة 8 رلم الؿجدمةر وشٍافؼ همةهةت لةهٍن
 46 بػلم زعِعة مةدة اهةفة بمٍزبي ثم ،الغى1997

 موةيق – الػابع الفمو - غوٍان ثصت(منػر )
 ( 2007 مةٍِ 16 فَ(منػر )19 الػعد الػؿمّة الرػِعة).الؿجدمةر
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 الفمو الػابع موةيق الؿجدمةر

 غلَ بوةء الٍزراء مرلؽ راّؽ من بكػار ِرٍز  – (منػر )46 مةدة      
 مظجلف فَ لالؿجدمةر موةيق اهفةء المظجمة الدارِة الرٌة الجػاح

 46 ، 42 ، 41 ، 38 ،31 ، 30المٍاد اشنةم غلٌّة ثؾػى  المرةلت
 (الؿجدمةر وشٍافؼ همةهةت لةهٍن) الكةهٍن ًغا من

و موًكة هو إدارة وِجٍلَ     
 
ه دػ ا

 
 من لػار بجفنّلي ِمعر إدارة مرلؽ ا

 الكًةع من لفػهةت ِػطك ان ،ولي المظجمة الدارِة الرٌة راّؽ
   . بٌة لالؿجدمةر الجػوِذ او الموةيق ثلم إدارة او ثومّة او بإلةمة الظةص
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مكةرهة بّن الموةيق الصػة والموةيق اللجمةدِة ذات الًبّػة الظةلة       
 والموةيق الؿجدمةرِة

اللجمةدِة الموةيق الموةيق الصػة المكةرهة م  الموةيق الؿجدمةرِة 

الكةهٍن  1
 الموفئ

همةهةت وشٍافؼ الؿجدمةر 
8/1997رلم   

2002لؾوة  83الكةهٍن رلم  2007/ 19الكةهٍن رلم    

الغػض من  2
 الهفةء

زغب الؿجدمةرات الزوبّة غن 
 :يػِق

 اغفةاٌة من هةفة الوػااب 1.

غعم طوٍغٌة لإلزػاءات 2.
الرمػهّة والكٍاغع الؿجّػادِة 

 والجمعِػِة

موصٌة بػن الومةهةت 3.
المجػلكة بةلجكةهَ وازػاءات 

 الصرؼ الدارى 

ثٍشّع ؿلًة الدارة وفكة 1.
غلَ المؾجٍِةت الػةلمّة

 
 ل

ثٍفّػ المػافق والظعمةت وفق 2.
 .  اغلَ المػةِّػ

 .ثًبّق الوظم واإلغفةءات3.

ثٍفّػ الكٍى البفػِة المعربة 4.
ثٌّبة افوو موةخ زةذب 

 لالؿجدمةر

إلةمة و ثومّة و إدارة ثلم الموةيق او 
 :الجػوِذ لالؿجدمةر بٌة غن يػِق

 ثبؾّى الزػاءات 1.

ثٍشّع زٌةت موس الجػاطّك  2.
والمٍافكةت من طالل لروة مفنلة 
لٌغا الغػض ممدو بٌة هةفة الرٌةت 

 .  المػوّة  
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الؿجدمةرِة -اللجمةدِة  –الصػة ) ثةبع المكةرهة بّن الموةيق   

 
 الموةيق الؿجدمةرِة الموةيق اللجمةدِة الموةيق الصػة المكةرهة م

الغفةءات  3
 الرمػهّة

دوات والمٌمةت و  البوةاع ثػف1َ.
 
زمّع ال

لت ووؿةاو الوكو الوػورِة برمّع اهٍاغي 
آ
وال
ثؾجٍردًة لمؼاولة الجَ   (غعا ؿّةرات الػهٍب)

هفةيٌة للوػااب الرمػهّة والوػِبة الػةمة 
ة من الوػااب والػؿٍم  .غلَ المبّػةت وغًّػ

ولٍ الجوت يبّػة وهػورات مؼاولة ًغا 2.
الوفةط طػوزٌة بمفة مؤلجة من الموًكة 
الصػة الَ داطو البالد وإغةدثٌة الٌّة وذلم 
لت وفَ 

آ
بةلوؾبة الَ الدوات والمٌمةت وال

الصةلت وبةلومةهةت والفػوط واإلزػاءات 
الجَ ِمعر بٌة لػار من راّؽ مرلؽ الٍزراء 

 وراّؽ الٌّبة بوةء غلَ غػض وزِػ المةلّة

 

 هػِبة ومن الرمػهّة الوػااب من ثػفَ
هٍاع زمّع ومن المبّػةت

 
 الوػااب ا

طػى  والػؿٍم
 
لت المػعات ال

آ
 وال

زٌؼة
 
 ولًع والمٌمةت الظةم والمٍاد وال

ِة الغّةر
 
و مٍاد وا

 
طػى  منٍهةت ا

 
 ا

و الٌّبة ثؾجٍردًة
 
و الفػهةت ا

 
ت ا

آ
 الموفة

و
 
 الظةرج من الموًكة فُ الػةملة الفػوع ا
 الوفةط لمؼاولة لزمة هةهت مجَ ،

 ثػفَ همة . الموًكة داطو بي المػطك
هٍاغٌة بنةفة والمػهبةت الؾّةرات

 
 من ا

 مظممة هةهت مجَ والػؿٍم الوػااب
و ؿلػُ إهجةزُ لوفةط

 
 وفكة طعمُ ا

 مرلؽ من لػار بٌة ِمعر الجُ للمػةِّػ
 . الٌّبة إدارة

 

ثؾػى غلٌّة اغفةءات 
 الؿجدمةر العاطلَ
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(الؿجدمةرِة –اللجمةدِة  –الصػة ) ثةبع المكةرهة بّن الموةيق   

اللجمةدِة الموةيق الموةيق الصػة المكةرهة م  الموةيق الؿجدمةرِة 

الزػاءات  4
 الرمػهّة

 إلػار المظجك الرمػك إلَ المفػوع ِكعم1.
 وفكةً  الصػة الموةيق بػؿم بوةاع واردات
 لالؿجدمةر الػةمة الٌّبة ثػعى الغى للومٍذج
لو من الصػة والموةيق

 
  من ػجمعم ولٍرثّن ا

 الػبٍة وبّةن الفٍاثّػ بي مػفكةً  الموًكة إدارة
 .بةلػؿةاو الظةلة

 البوةاع وثوكو زمػهّة، ثػاهؼِت قٌةدة ثصػر 2.
 .الصػة الموًكة إلَ

 خالخّة لروة بمػػفة الرمػهّة المػةِوة ثجم 3.
 وبػع الفةن ولةشب والرمةرك الٌّبة من

هع
 
 الفػلّة للمػةِوة المؾجوعات مًةبكة من الجة

ن لمةشب البوةاع ثؾلم
 
 زمػك وِظًػ الفة

 المػةِوة بوجّرة الرؿةل

 

ن لةشب  كعمِ  .1   
 
 الرمػك الَ الفة

لو من إلػاراً  المظجك
 
 غلَ ولٍرى ا

  الٌّبة من معجػم لغلم المػع الومٍذج
 البوةاع هكو إزػاءات لثظةذ وذلم
 . الجػاهؼِت بوظةم

 والجدمّن المػةِوة ازػاءات ثجم.2
 للموًكة الرمػهّة الدارة بمػػفة
ن لمةشب وثؾلم

 
 الفة

و غرؼ وزٍد غعم شةلة فَ .3
 
 ا

 اللجمةدِة الموًكة إلَ مالشظةت
 زمػك شػهة إدارة بمػػفة ِؤقػ

 اإلرؿةل يلب هػب غلَ الموًكة
و غرؼ وزٍد بػعم

 
  وِظًػ مالشظةت ا

 الرؿةل  زمػك

 

ثؾػى غلٌّة ازػاءات 
المفػوغةت 
  الؿجدمةرِة


