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تهنننننمو يةم يل نننننو يةاننننن  نو يةننننن  يانننننت عيع ية  نننننا  منننننا ية الننننننو ية  عننننننو    ننننن    نننننا  
يالقتصنننامت  تل ننننم يةت مننننو يالقتصنننامنو  يةعميةنننو يالتتما ننننو منننا  ننن   ت نننمنع يالننننعيمي  
يةانننن  نو يةمت قعننننو يةتننننن مصننننامعدا يال  نننن و يالقتصننننامنو يةم ت  ننننو  ي ننننام  ت لننننن  دنننن   

م يةععيقنننن عنعنننن  معتنننو يإلننننعيمي    ننن  ية   نننا  يةت نننمن نو  يةعاانننماةنوا   منننا يا يالقتصنننا
  ننننننع  ال تمنننننام    ننننن  يالننننننعيمي  ية   ننننننوت  يا يانننننعاع يةننننن    تمتنننننال  ت  ننننن  ها   نننننم  
ياننننت عيعدات ةنننن ةم انننندا يةم يل ننننو ميامننننا ت نننن ا يةاننننلنو ية  ننننع    ننننمما تنننن     ياننننعاع 

  ننن  اا يالانننتمعيع انننن دننن ي يةننن ها نميننن    نننأ يانننتعيتنتنا ن ننن م  يةتأ ننننميةننن   ا  ال نننم منننا 
منننا يال نننت ال  يالقتصنننامنو   ننن  يةصنننعنم يةنننمي  ن  ية ننناعتنا    نننا    ننن   يةننن  يةملننننم

 ةننننم ال ننننم  يا ن نننن ا يةم  نننند يةنننن   ن دنننن  ي ننننميم م يل ننننو انننن  نو مت يل ننننو تعتمننننم   نننن  
يالاننته  ن مننا تا نند  ةإل  ننا منن يعم ماةنننو مت   ننو يةمصننامع مننا تا نند  تع نننم     ننن 

 ي عا
 

ا    نننع  م اع ننو  اةاننعع يةمي نن  اننن م ننع     نننف انندا ي   ننا  ياننعاع يةنن    يةنن  ماننت ن
م الع  عمننن  انن و نع ننن  تننل منناةن ن ننمع  56يةم تننعا يصنن و  دنن   2020م يل ننو  ننا  

 30يةننن  مانننت نا   لنننم م  يأل ننننع تعةنننن ا من ننناعت يال يا ي هنننناع يانننعاع يةننن     ٥٠ لننن يةن 
 ٨٠م الع ة  عمننننن  انننن و نننننةمت يةنننن  لنننننام    نننننع  اننننن يةعتننننل يةم  نننن  قننننم تصنننن  يةنننن  

 تعةن ا من اع  عيقنا
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ةعننننا   متننننأ ع يلتمنننناال ت ياللتمننننا  يال  ت دنننن  يا نننننت  ي ننننميم م يل ننننو  ٣ عت ننننم   تنننن م 
 ة ننننا  عننننم يتننننعي  ت  نننننخ   نننننع    عيتهننننا  اصننننو اننننن تا نننند ية   ننننا    نننن نها  ٢٠٢٠

يةت نننمن نو  يةعاانننماةنوا  ياللتمنننا  يةينننا نت دننن   نننم  مصنننميع م يل نننو  يالانننتمعيع  صنننعو 
لاننند قنننا  ا يالميع  يةماةننننوا يمنننا ياللتمنننا  يةياةننن  اهننن  ي نننميم  2019منننا م يل نننو  1/12

 يالاتي اان ية ت نمع انف يةععي ا م يل و  اعاو تتأق   م  ية عو
 

مننننا يةاننننع عت يا نننننت    ننننا  يةمنلي نننننو   عن ننننو مل مننننو ناننننتهمو   نننن   عاناننننن لنننننام  
يالنننننعيمي  انننننع ية   نننننو  ت  نننننخ ية   ننننا  ةمعتننننو   نننننع  ة ننننا م ا يةماننننا   نننناألم ع 

 يةت دعنو يةتن تم  لنا  يةم ي  ناا
 

نتننننام ل نننن    ننننام و  ت عنننننو  ة ننننا ال ننننم مننننا يةعمنننن    نننن  تصننننلن  يةمانننناع مننننا  نننن   م
ة م يل نننو مانننت    تعتمنننم   ننن  ت  نننن  متننن يلا ةمصنننامع يالننننعيمي  يةاننن  نوت  يعاننناةها يةننن  
ية عةمننناا  نننأقعد  قننن  مم نننا  نت ااننند مننن   يقننن  ياننن ي   يانننعاع يةننن    يةلاةننننو  ت قعاتهنننا 
 ننن   دنننن ي يةعننننا ا  تتاننننما يةم يل ننننو ية اعاننننو يت ننننا  يتننننعي ي  مهمننننو  يااانننننو ةمننننع  

ت   ةنننم منننا 2020دمو انننن معاةتنننو تنننل  منننا يةعتنننل ية  ننننع يةمت قننن  انننن م يل نننو يةمانننا
     لنام  يالنعيمي   ت  ن  ية   ا ا

 
   تنننعا يم نننا  يالتنننعي ي   يةم ننناعن  يةتنننن نم نننا يت ا دنننا ةمنننع  معاةتنننو يةننن  خ ية  ننننع 

 ان يالنعيمي  ية   نو يةتن ما يةمت ق  يا تلم      د ي يةعا ا
 

د يت ا دنننا دننن  ي نننام  دن  نننو يةم يل نننو   عن نننو ننننت  منننا   ةهنننا ت  ننننخ يا ي     ننن   نتننن
ية   ننننا   يةتع نننننل   نننن  يةمصنننناعنو يةت ننننمن نو يالااانننننوا  يت ننننا  يتننننعي ي  تانننناد  اننننن 
لنننننام  يالنننننعيمي   ت  نننننخ ية   ننننا  منننن  يالةتننننلي   م ننننما يةعميةننننو يالتتما نننننو اننننن ت لننننن  

 يةم يعما
 

 يميعتهننننا   نننن   ياننننتي اان  تننننمت  ي ننننام   نننن ةم مننننا يةاننننع عت تننننمي تعانننننم يةمنننن يعم 
تعتنننند يةلانننا ا  يالقتصنننامنوت  ي نننام  ية  نننع انننن لةننننا  ت لنننن   صنننعو يةمننن يعم يةماةننننوا 
  ننننن ةم تمننننن  يالمننننن ي  ية ااانننننو يةم تننننن م  انننننن  عننننن  يةننننن ليعي   ية نننننع ا  ةمنننننع  

 يالات ام  م ها ان ت  نخ يةعتلا
عيانننو  نننم  متنننعي ي  م هنننا ية  ننند منننا يمنننا انمنننا نتع نننم  اةاناانننو ية  مننننو  يةماةننننو اننننم ا م

ية  نننم يةمع نننلت  معيانننو اااننن  ية نننناعي  ةمعاةتنننو ياللمنننو يةماةننننو  منننا انننن  ةنننم يالقتنننعي  
منننننا ية  نننننم يةمع نننننلت  يةمصننننناعو يةل  مننننننوت يةعيانننننمنا  يةع ننننننم  يةمصنننننعو يةععيقنننننن 
ة تتننناع ت ااننن   نننا معيانننو يم ا ننننو يصنننميع اننن مي  ل  مننننو   نعهنننا انننن يةاننن   يةماةننننو 
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 نننننوا  مننننا يألاانننن  تت نننند يالقتننننعي  مننننا ية  نننن م ية اعتنننننو ةمننننا ةهننننا مننننا انننن  نا  يةمل
مانننت   نو   ننن  يةت مننننو يالقتصنننامنوا  ننن ةم نتننند يت نننا  يتنننعي ي   اعانننو إلصننن ا ية  نننا  
يةمصننننعان  مننننا ناننننما لنننننام  م عدننننا اننننن م نننن  يالقتصننننام يةععيقننننن  لمانننننو ينننننمي ا  

 يةم ي  ناا
 

م  يةتننننأمنا يةل نننن من  يالد ننننن مننننا  نننن   يت ننننا   مننننا   تننننعا ت عننننن  ق ننننا  يةتننننأمنا  ي ننننا
يتننننعي ي  اعاةننننو ةلنننننام  ينننننعيمي  ق ننننا  يةتننننأمنا  اصننننو يةل نننن منا  ت مننننا ادمنننننو ق ننننا  
يةتننامنا ةننن  ا نن  اننن تنن انع يةلمانننو ةممت  ننا  يأل نن اخ  يةم نناعن   ي مننا ننن اع ينننعيمي  

نا انننن م ننن    نننا   انننن ةو   مننننف تاننناد  انننن لننننام  يننننعيمي  يةم ةنننو  لننننام م ع ق نننا  يةتنننام
 يةم اعن ا

 
ال ن  ننن   نن  ية نناعي ية ننعن  م ع ق ننا  يةانننعياد اننن يةننم   يةمنم عي نننو يةمت نن ع  يةتنننن 
تعت نننننع يةانننننعياد يةمصنننننمع يةعانانننننن إلننننننعيمي  يةل  منننننوا   ننننننو ة نننننم لا يال يا الت نننننا  
متننننعي ي   اعاننننو  تعننننمن   عنننن  ية نننن ي نا ةمننننع  لنننننام  ينننننعيمي  يةاننننعياد ةننننن  ا نننن  

نننننعيمي   ي مننننا ةتل نننننم يةعميةننننو اننننن ت لننننن  يالنننننعيمي    نننن  يةمنننن ي  نا   ااننننو ةلنننننام  يال
 نننعياله ا  ال نننم منننا تل ننننم ا  نننع يننننعيم مم نننا منننا اعاةننننا  يةم ااننن  يةلم مننننو منننا  ننن   

دن  ننو انن  ا  يةم اانن  يةلم منننو ةمننع  م نن  لصنن   ية اننام يةنن ت  إل ننام ي  ننا  يال ة نننو 
ت لنننن  اا  نننادع  ية انننام انننن يةم ااننن  يةلم مننننو   ننننعي   ننن  يننننعيمي  يةم ةنننو تنننأينعيننننةيع 

مت يعيننو مننا لمننا ية  ننا  يةاننا م  منن  يالاننو تعننلل  اننن اتننع  مننا  عننم يةانن     اصنن   
و ماتمعيو إلنعيمي  يةم ةو  قم لا يأل يا ةل  د   يةم   و ت عناا  ن     لن ا

  ننن م  منننا تتنننمع يال ننناع  يةننن  يا  نننن   عننن    ننناعي  يةم ةنننو  ي نننام  ية  نننع انننن م ننناة  
ينتنناع يمنن م يةم ةننو  تع هننا تت اانند منن  ياننعاع انن   يةع نناعت انن و ننن اع ينننعيمي  مهمننو 

 ة ل  موا
 

يمننا م ع ق ننا  يةنن     يةمننال اننن يةم يل ننو انتنند يا نننت  تمنننع   ت نن نع   لنن  يألاانن  مننا 
يتنننن  لنننننام  يالنننننعيمي ا   دنننن ي نت  نننند يا تأ نننن  يةم يل ننننو ية ع نننناما يالاننننتيماعت ةنننن ليع  

ملمننن  يةتنننمت  م ننن  يةم ننناعن  تلننن  يال  نننا  ةمنننع  يإلانننعي  انننن م تالدنننا يةننن      ننن  
 يةت عننننم  ننننا م يل نننو ل ننن   تننن ال  يةتنننعي نخ  م يل نننف ل ننن   يةتهنننم يةننن   نا   ننن ةم 
م ننن  يةننن ليع  ة قتنننعي  منننا يةمصننناعو يةل  مننننو ةتم نننن  م ننناعن  ي تنننا   ت ننن نع يةمنننال 

ع    ألدمنتننننف اننننن يةمصننننالد  يةلننننع  م نننناعن  ت نننن نع يةمصنننناان   اصننننو مصنننن    نننن
ت  ننننخ يانننتنعيم يةم تتنننا  ية   ننننو ةمعتنننو   ننننع ا  لننن   ليع  يةننن      ننن  يةتعاقنننم  صننننمو 
يةت ننننمن  يةم ننننتعم منننن  ية  ننننا  ية نننناخ يألت  نننننا   نننن ةم معياننننو ية ص صننننو يةتلانننننو 
 ية نننعي و  ننننا  نننع و ت لنننن  يةم تتنننا  ية   ننننو   نننع و تع انننو يةمنننال ةمنننا ةننن ةم منننا يدمننننو 
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 ليع  يةنن     تل نننم ينننعيمي  مننا  ننن  تننل  مننا  انن و دنن   يالصنن   اننن اننن ت  نننخ    ننا  
تم نننن  يةم يل نننوا   نم نننا ت  ننننم دننن ي يالتنننعي    ننن  م  نننر  ية  ننن   يةت لنننن  انننن  ليع  
ية هع نننا ت  انننن   ننن  ية قننن  ال  نننم منننا ي نننام  دن  نننو   نننا  يةت اننننو انننن  ليع  ية هع نننا  

 ةتع ن  يإلنعيمي ا
 

ناننناد  انننن لننننام  يالننننعيمي  منننا  ننن   ي نننميم   نننو  ات نننو يمنننا ق نننا  يةصننن ا و اننننم ا يا 
 ياننننتي اانو ة ننننع ا   ليع  يةصنننن ا و  يصننننميع تع نمننننا   اةاننننماا   ص صننننو ية ننننع ا  
ية اانننع    ص صنننو تلاننننو ي  يةم ننناع و مننن  ية  نننا  ية ننناخ ة  نننع ا  يةمت  انننو  تننن انع 

 يةم   ة  ع ا  يةعي لو ما يت  لنام  ي تاتنتهاا
 

يمنننا ية  نننا  يةلعي ننننت انننت ما ادمنتنننف منننا  ننن   تننن انع يةنننم   ةنننف ةمنننع  لننننام  يال تنننا  
 تلاننننا يةعم ننننو يةتاننن ن نو  لننننام    نننا  تصننن نعف ألانننعي  يال ت نننا  يةننن يتن  يةتصنننمنعا 
 ننن ةم م ننن  يانننتنعيم يةم تتنننا  يةلعي ننننو  يةلن ي ننننو يةتنننن ن اعدنننا يةاننن   يةععيقنننن  تننن انع 

مننننا يتنننن  لنننننام  يال تننننا  يةلعي ننننن  تاننننهن  يتننننعي ي  يةننننم   ية امنننن     نننن   مننننمع   
 يةتصمنع ةإل تا  ية اا ا

 
 ننن ةم ال نننم يا ت ننن   يةم يل نننو  تم ننننو  عننن  ية   نننا   اصنننو يألمننن ي  يةمتننن اع  منننا يةنننم   

 يةما لو ةمع  يات ميمها ان ي ام  ي ماع يةمما يةمممع ا
 

تمنننن ن و ق ننننن و   ماةننننو  مننننا يةاننننع عت يةم ا ننننع   اةم نننناعن  يالاننننتعيتنتنو يةتننننن تاننننت م  
  نننننع     ننننا  م نننناعن  ياننننتعيتنتنو مينننن  مميمننننو يةاننننم م   لنننننعي   ننننلنا يةمنننننا     ننننا  

  لنعي  تمنم  ان يةصلعي  ية عن و ما  ع     يةاما    ية اصعنوا
 

ياننااو يةنن   ةننم انناا مننا يةاننع عت تننمي يت ننا  يالتننعي ي  يةاننع عنو تننمي ةإلاننعي  اننن 
نم   يةل  منننو يإلة تع  ننننو ةمنننا ةننن ةم منننا يدمننننو   ننننع  انننن   نننا  مت   نننا  يةل  منننو يةع ننن

لنننام  يالنننعيمي  مننا  نن   يةمننا  م ع ية اننن  يةمت  نن  يةنن ت نتانن د اننن ت  نننخ يال تاتنننو 
  نلنم ما دمع يةما  يةعا ا

 
يا معاةتننو م نن  و ية  اةننو   نن   صننلن    مننا دنن  معمنن   اننن يةننم   يال ننع  يةتننن  انن و 

٪ نت  ننند يت نننا  متنننعي ي  مهمنننو ادمهنننا ت  ننننم  ع ننناما    نننن ١٠ية  اةنننو انهنننا ال تتعنننم  
ة تننمعند مننا يتنن  يةت  نننو اننن ية  ننا  ية نناخ  ت  نننخ ية  اةننوت  نن ةم تم ننن  يةم نناعن  
يةصننننمنع   ية  نننننع   اصننننو يةنننن عت يإل تاتنننننو يةتننننن تانننناد  اننننن ي تننننا  ية انننناا  يةمت   ننننو 

  يةلعانو  تا ن ها مي  نا   اعتناا
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لنننن  ت منننا اننننف  تيةعنننا ية  ننن  يةنننمي  ن مهننن  تنننمي اننن ي  ية ننناخ ي   نعت نننع ق نننا  يةمنننع ع  

نت  ننند يالمنننع يت نننا  يتنننعي ي  مننن يعم  يننننع  نم نننا ة ل  منننو يا تعننننم ية  نننع  هننناا   ننننف 
اننننعنعو إل ننننام   دن  ننننو  ت نننن نع ق ننننا  ية  نننن  يةننننمي  ن  ت  ننننن  يةمننننع عت  ية ننننم   لم ننننو 
صننننا و  تنننعمن  ية ننن يع  انننن يةملاا نننا   ية نننع  ية اعتننننو  يةتنننن انننتلنم منننا ت نننمن  
ية ننن   يةعام نننو  ت نننمن   عننن  يةم ننناعن   ي  يةع قنننوت  ت ننن نع   نننا  انننعياد اعنننا  نهنننمو 

ننننعيم منننا تهنننو  صننننا و ية نننع   اننن م يةلمننننم  ت  نعدنننا  لننننام  يةعماةنننو منننا ةلننننام  يإل
 تهو ي ع ا

 
يانننااو يةننن   ةنننم اننندا ية نننم   ت عنننن  يةم ننناعن  انننما يت اقننننو ية نننعي و  ننننا يةعنننعي   يةصننننا 
اننن و ناننناد  انننن   نننا  م ننناعن  تمننننم  منننا تهنننو  انننماا ت نننمن   ماةنننو  عيقننننو   اننن و 

   نع ا
 

  نننم ت ننن ن  ل  منننو مةقتنننو ةمنننع  ت  نننن   يةننن ليعي مم  ننن ةم معيانننو مم ا ننننو ت  ننننخ  ننن
 يةمصاعنو يالااانوا

 
مات ننناع    ننننع ننننت   25 ا ننننعي اننناا ت ننن ن  اعننننم منننا يةمات ننناعنا ال ن ننن   نننممد   نننا 

ي تننننناعد   مقننننو  تت نننند يةملاصصننننو  يةملا ننننا  ي  يةع قننننا   ي مننننا نننننت  يال تننننناع  اننننم 
م نننننو  مننننا ية  ننننا  يةعننننا   ية نننناخ معنننناننع ية  ننننا   اننننن يةت صننننخ  ية  ننننع  يةع منننننو  يةع

 يةتامعنننا   م  منننا  يةمتتمننن  يةمنننم نت  يصنننميع يمنننع منننن ي ن منننا ق ننن  مت ننن  يةننن لعي ا 
 نننننعت   ية عنننننم  ننننعان  مت نننن  يةنننن لعي ت  نهننننمو ية عنننننم يةنننن  متا عننننو  تاننننهن  ت  ننننن  

و منننا م تننند  يةم يل نننو ية اعانننو مننن  يةننن ليعي  يةمع ننننوا   ننننت  ت صننننخ م ننناا ةهننن  قعن نننا
يةنننن لعي  ي  يالما ننننو يةعامننننو ةمت نننن  يةنننن لعي ا  تصننننعو ةهنننن  لنننن يال ي   عاننننن  مت نننن 

م اانننر  مع  ةنننو تت ااننند مننن  تهننن مد     نننعيته   انننماا يانننتمعيعد  انننن  امي  مهمنننته  
  تمنوا

 
ة ننننم لا يال يا ألا  عمنننن   ع  نننننو يالقتصننننام يةلننننع  ت  ننننن    نننن م يةماننننت عا ال ن تننننم م ننننعع 

  اننننن ي ننننميم يةم يل ننننو ية اعاننننو  يةعمنننن    نننن  إلنتننننام يال نننن يع ةععق ننننو دنننن   يةت تننننف يةمهنننن
 ي تالهاا

 
 اةتأ ننننم د نننام م تعلنننا  ي نننع  اعاةنننو تاننناد  انننن ت ننن نع   نننو  مننن  يةننن ليع  ية اممنننوت 
 ع مننننا نتننننم يةنننن ع  اا يةم تعلننننا  يةمنننن   ع  ي نننن   انننننع قا  ننننو ة ت  نننننم  انننننع  م نننننو 

يةم تعلنننا  يةننن    ننناةعا  منننا ي  نننن يع  ي هنننا قا  نننو يةت  ننننم  ة نننا نم نننا يانننااو  عننن  دننن  
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 6من  6 صفحة 2020إجراءات عاجلة لتضمينها ف 
 

م تعلننننا  ي ننننع  مننننا يتنننن  ي ننننميم م ننننع   م يل ننننو تانننن  ية  ننننم   نننن  ية عنننننم يةانننن ن  
  يآلماا
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