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 :  خدَات ايطجٌ ايتجازٟ ايفضٌ األٍٚ

 

 

 ايتعسٜف باخلد١َ

 

ٖرٙ اخلد١َ تتعًل بايتعسٜف مبتطًبات ايتطجٌٝ ٚايتجدٜد ٚايػطب ٚايتعدٌٜ 

( يط١ٓ  33يف ايطجٌ ايتجازٟ ٚضجٌ األمسا٤ ايتجاز١ٜ ٚذيو ٚفكًا يًكإْٛ زقِ ) 

ّ بػإٔ 2003( يط١ٓ  20ّ بػإٔ ايطجٌ ايتجازٟ ٚتعدٜالت٘ ٚايكإْٛ زقِ ) 1991

 األمسا٤ ايتجاز١ٜ.

 أٚاًل:ايطجٌ ايتجازٟ

 ايكٝد يف ايطجٌ ايتجازٟ  

 يف ايطجٌ ايتجازٟاإلغٗاز ]املٓػآت ٚاملؤضطات ايفسد١ٜ  [قٝد ايتاجس ايفسد: -أ 

 -ايٛثا٥ل املطًٛب١ ٖٞ :  

ٜتكدّ صاحب ايػإٔ بطًب ايكٝد إىل َهتب ايٛشاز٠ ايذرٟ ٜكذا ا ذٌ ايتجذازٟ يف       

 -دا٥ست٘ َسفكًا ب٘ َا ًٜٞ:

 صٛزٙ ايبطاق١ ايػدض١ٝ. .1

 صٛزٙ جلٛاش ايطفس بايٓطب١ يألجاْب. .2

 .4x6أزبا صٛز  حدٜج١ غدض١ٝ  .3

 صٛزٙ َٔ زخط ايبًد١ٜ يًُخٌ ايتجازٟ. .4

 املهتب املدتط.صٛزٙ  غس َعا١ٜٓ ايطجٌ ايتجازٟ َٔ  .5

َٛافك١ اجل١ٗ املػسف١ ع٢ً ايٓػاط بايٓطذب١ يألْػذط١ ايذت تتطًذب َٛافكذ١       .6

 َطبك١.

 -فبعض األْػط١ تتطًب َٛافكات َطبك١ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ:                        

 َٛافك١ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ  [املدازع اخلاص١[. 

 – َٛافك١ ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ [ اجلاَعات اخلاص١ [. 

  َٛافك١ ٚشاز٠ اإلعالّ [اإلعالّ ٚاألْتاج ايفين [. 

  َٛافكذذ١ ٚشاز٠ ايتعًذذِٝ  [نًٝذذات امتُذذا  –َسانذذص َٚعاٖذذد ايتذذدزٜب

 .]ايفين

     ايهػذذافات  –املدتذذتات  –ايضذذٝديٝات ا املسانذذص ايضذذخ١ٝ ٚاملطتٛصذذفات– 

 . (َٛافك١ ٚشاز٠ ايضخ١)املطتػفٝذذذذذذذذذذذذات

 َٛافك١ ايطريإ املدْٞ  [ٚناالت ايطفسٜات[. 

  َٛافك١ ٚشاز٠ ايٓكٌ [ ايٓكٌ ٚاخلدَات املالح١ٝٚناالت [. 

  َٛافك١ ٚشاز٠ ايطٝاح١  [ايفٓادم ٚاملطاعِ ايطٝاح١ٝ  –خدَات ايطٝاح١[. 

  َٛافك١ ايبٓو املسنصٟ  [اخلدَات املاي١ٝ  –ايضساف١  –ايبٓٛى ايتجاز١ٜ[. 

 َٛافك١ ٚشاز٠ ايجكاف١  [ٚايطباع١ ٚايٓػس ذلالت بٝا ايهتب ٚايضخف ٚامالت[. 
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 يتأَني)اإلغٗاز يف ايطجٌ ايتجازٟ(اايػسنات ايتجاز١ٜ  ٚغسنات قٝد   -ب  

 -ايٛثا٥ل املطًٛب١ ٖٞ :

 -طًب َٔ اإلداز٠ ايعا١َ يًػسنات َسفل ب٘ ًَف حيتٟٛ ع٢ً:   

 األَٛاٍ.ْطد١ َعُدٙ َٔ عكد ايتأضٝظ ٚايٓعاّ األضاضٞ بايٓطب١ يػسنات  .1

 أصٌ عكد ايتأضٝظ بايٓطب١ يػسنات األغداظ. .2

 صٛزٙ يكساز ايرتخٝط بايٓطب١ يػسنات األَٛاٍ. .3

صٛزٙ  غس اجتُذا  اجلُعٝذ١ ايعَُٛٝذ١ يًػذسن١ بتعذٝني املذدٜس ايعذاّ )يف         .4

 حاي١ عدّ ايتخدٜد يف   ايٓعاّ األضاضٞ أٚ عكد ايتأضٝظ(

 (. 4x6ٛزتني يًُدٜس ايعاّ أٚ ز٥ٝظ دلًظ اإلداز٠ ) ص .5

 صٛز٠ يًبطا٥ل ايػدض١ٝ أٚ جٛاش ايطفس يًػسنا٤. .6

 صٛز٠ يًػٗاد٠ ايبٓه١ٝ بإٜدا  زأع َاٍ ايػسن١.  .7

 

 (فسٚ  ايػسنات ٚايبٝٛت ايتجاز١ٜ إغٗاز ) ايفسٚ  األجٓب١ٝقٝد  –ج 

 -ايٛثا٥ل املطًٛب١ ٖٞ :

 -حيتٟٛ ع٢ً: ًَف طًب َٔ اإلداز٠ ايعا١َ يًٛناالت ٚايفسٚ  األجٓب١ٝ َسفكًا ب٘           

صٛزٙ َعُدٙ َذٔ عكذد ايتأضذٝظ ٚايٓعذاّ األضاضذٞ يًػذسن١ األّ َذا تس ذ١          .1

 َعتُدٙ َٔ ج١ٗ زمس١ٝ.

 صٛزٙ َطتدسج٘ يًطجٌ ايتجازٟ يًػسن١ األّ. .2

 صٛزٙ آلخس َٝصا١ْٝ يًػسن١ األّ . .3

 صٛزٙ يًػٗاد٠ ايبٓه١ٝ بإٜدا  زأع املاٍ يًفس . .4

 .ٚاألقا١َ ضاز١ٜ املفعٍٛايطفسصٛزٙ يكساز تعٝني َدٜس ايفس  َا صٛزٙ جلٛاش  .5

 صٛزٙ يًكساز ايٛشازٟ بايرتخٝط بفتح ايفس  بايُٝٔ. .6

 ( ملدٜس ايفس  . 4x6أزبا صٛز حدٜج١ )  .7

 اجلُعٝات ايتعا١ْٝٚ )اإلغٗاز يف ايطجٌ ايتجاز ٟ(قٝد   - د

 -ايٛثا٥ل املطًٛب١ ٖٞ :

  -طًب زمسٞ َٔ ايػ٦ٕٛ االجتُاع١ٝ َسفكًا ب٘ ًَف حيتٟٛ ع٢ً:

 يًٓعاّ األضاضٞ يًجُع١ٝ. صٛزٙ َعُدٙ .1

 صٛزٙ َعُد٠ يرتخٝط اجل١ٗ املػسف١ )ايػ٦ٕٛ االجتُاع١ٝ(. .2

 صٛزٙ يًػٗاد٠ ايبٓه١ٝ بإٜدا  زأع َاٍ اجلُع١ٝ . .3

نػف بأمسا٤ املطاُٖني َا حتدٜد حض١ نٌ َطاِٖ َعتُد َذٔ اجلٗذ١    .4

 املػسف١.

 صٛزٙ يٛثٝك١ تعٝني َدٜس عاّ اجلُع١ٝ َعتُد٠ َٔ اجل١ٗ املػسف١. .5

 ( . 4x6صٛز  حدٜج١ ملدٜس عاّ اجلُع١ٝ ) أزبا  .6

 ايػسنات ٚاملؤضطات ايعا١َ )اإلغٗاز يف ايطجٌ ايتجاز ٟ(قٝد  -ٖذ

 -ايٛثا٥ل املطًٛب١ ٖٞ :

 -طًب زمسٞ َٔ اجل١ٗ  املػسف١ َسفكًا ب٘ ًَف حيتٟٛ ع٢ً:    

 صٛزٙ َعتُدٙ َٔ قساز إْػا٤ ايػسن١ أٚ املؤضط١ ايعا١َ. .1

 األضاضٞ.صٛزٙ َعتُدٙ َٔ ايٓعاّ  .2
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 صٛزٙ َٔ قساز ايرتخٝط َٔ اجل١ٗ املػسف١. .3

 صٛزٙ َٔ قساز تعٝني املدٜس ايعاّ ايتٓفٝرٟ. .4

 ( . 4x6أزبا صٛز حدٜج١ يًُدٜس ايعاّ )  .5

 

 املػسٚ  االضتجُازٟ )اإلغٗاز يف ايطجٌ ايتجاز ٟ(قٝد   -ٚ

 ايتاجس ايفسد )َايو املػسٚ  االضتجُازٟ(  –أ 

 -ايٛثا٥ل املطًٛب١ ٖٞ:

ٜتكدّ صاحب املػسٚ  بطًب ايكٝد إىل َدٜس عاّ َهتب ايٛشاز٠ باهل١٦ٝ ايعا١َ                

 -يالضتجُاز أٚ فسٚعٗا يف ا افعات َسفكًا ب٘ ًَف حيتٟٛ ع٢ً:

 صٛزٙ ايبطاق١ ايػدض١ٝ أٚ جٛاش ايطفس يألجاْب. .1

 صٛزٙ يسخض١ ايبًد١ٜ يًُخٌ ايتجازٟ. .2

 الضتجُاز بايرتخٝط يًُػسٚ .صٛزٙ َٔ قساز ز٥ٝظ اهل١٦ٝ ايعا١َ ي .3

 ( يضاحب املػسٚ . 4x6أزبا صٛز  حدٜج١ )  .4

 ايػسنات املٓفر٠ ملػازٜا اضتجُاز١ٜ)اإلغٗاز يف ايطجٌ ايتجاز ٟ( -ب

 -ايٛثا٥ل املطًٛب١ ٖٞ:

ٜتكدّ صاحب ايػسن١ بطًب ايكٝد إىل َدٜس عاّ َهتب ايٛشاز٠ باهل١٦ٝ ايعا١َ   

 -يالضتجُاز أٚ فسٚعٗا يف ا افعات َسفكًا ب٘ ًَف حيتٟٛ ع٢ً:

 ْطد١ َٔ عكد ايتأضٝظ )غسنات أغداظ(. .1

 ْطد١ َٔ ايٓعاّ األضاضٞ )غسنات أَٛاٍ(. .2

 صٛزٙ َٔ قساز تسخٝط اهل١٦ٝ ايعا١َ يالضتجُاز يًػسن١. .3

 صٛز٠ يٛثٝك١ تعٝني َدٜس عاّ ايػسن١. .4

 صٛزٙ يًػٗاد٠ ايبٓه١ٝ بإٜدا  زأع املاٍ. .5

 ( ملدٜس عاّ ايػسن١ . 4x6أزبا صٛز  حدٜج١ )  .6

 ايتجدٜد  يف ايطجٌ ايتجازٟ   

 جتدٜد ضجٌ ايتاجس ايفسد  - 1

 -ايٛثا٥ل املطًٛب١ ٖٞ:

مت فٝ٘ ٜتكدّ صاحب ايػإٔ أٚ ٚنًٝ٘ بطًب ايتجدٜد إىل َهتب ايٛشاز٠ ايرٟ 

 -:َا ًٜٞ ايكٝد َسفكًا ب٘ 

 أصٌ بطاق١ ايطجٌ ايتجازٟ. .1

 صٛزٙ يًبطاق١ ايغسٜب١ٝ. .2

 صٛزٙ يبطاق١ ايعغ١ٜٛ يف ايغسف١ ايتجاز١ٜ. .3

 صٛزٙ يًبطاق١ ايتأ١َٝٓٝ يًعاًَني يدٜ٘ . .4

 جتدٜد ضجٌ ايػسنات ايتجاز١ٜ ٚغسنات ايتأَني: -2

 -ايٛثا٥ل املطًٛب١ ٖٞ :

 -َسفكًا ب٘ َا ًٜٞ :طًب َٔ اإلداز٠ ايعا١َ يًػسنات 

 أصٌ بطاق١ ايطجٌ ايتجازٟ يًػسن١. .1

 صٛزٙ يًبطاق١ ايغسٜب١ٝ. .2

 صٛزٙ يبطاق١ ايعغ١ٜٛ يف ايغسف١ ايتجاز١ٜ. .3

 صٛزٙ يًبطاق١ ايتأ١َٝٓٝ يًعاًَني. .4
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 جتدٜد ضجٌ ايفس  األجٓيب: -3

 -ايٛثا٥ل املطًٛب١ ٖٞ:

 -طًب َٔ اإلداز٠ ايعا١َ يًٛناالت ٚايفسٚ  األجٓب١ٝ َسفكًا ب٘ َا ًٜٞ :           

 أصٌ بطاق١ ايطجٌ ايتجازٟ يًفس  األجٓيب. .1

 صٛزٙ يًبطاق١ ايغسٜب١ٝ. .2

 يًعاًَني يف ايفس  األجٓيب . ١صٛزٙ يًبطاق١ ايتأَٝٓٝ .3

 جتدٜد ضجٌ اجلُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ: -4

 -ايٛثا٥ل املطًٛب١ ٖٞ :

 -إداز٠ اجلُع١ٝ َسفكًا ب٘ َا ًٜٞ :طًب َٔ 

 أصٌ بطاق١ ايطجٌ ايتجازٟ يًجُع١ٝ. .1

 صٛزٙ يًبطاق١ ايغسٜب١ٝ أٚ صٛز٠ َٔ اإلعفا٤ .ايغسٜيب ضازٟ املفعٍٛ . .2

 صٛزٙ يبطاق١ ايعغ١ٜٛ يف ايغسف١ ايتجاز١ٜ. .3

 صٛزٙ يًبطاق١ ايتأ١َٝٓٝ يًعاًَني. .4

 جتدٜد ضجٌ ايػسن١ ٚاملؤضط١ ايعا١َ: -5

 -ٖٞ :ايٛثا٥ل املطًٛب١ 

 -طًب َٔ إداز٠ ايػسن١ أٚ املؤضط١ ايعا١َ َسفكًا ب٘ َا ًٜٞ :

 أصٌ بطاق١ ايطجٌ ايتجازٟ يًػسن١ أٚ املؤضط١ ايعا١َ . .1

 صٛزٙ يًبطاق١ ايغسٜب١ٝ أٚ صٛز٠ َٔ اإلعفا٤ ايغسٜيب ضازٟ املفعٍٛ  . .2
 

 

 جتد ٜد ضجٌ املػسٚ  االضتجُازٟ: -6

 املػسٚ  االضتجُازٟ ايفسدٟ.  . أ

 ايٛثا٥ل املطًٛب١:       

إىل َهتب اهل١٦ٝ ايعا١َ يالضتجُاز ايرٟ مت فٝ٘ تكدّ صاحب املػسٚ  بطًب ايتجدٜد ٜ 

 ايكٝد َسفكا ب٘ َا ًٜٞ:

 أصٌ بطاق١ ايطجٌ ايتجازٟ. .1

 صٛزٙ يًبطاق١ ايغسٜب١ٝ يف حاٍ اْتٗا٤ فرت٠ اإلعفا٤ ايغسٜيب. .2

 صٛزٙ يبطاق١ ايعغ١ٜٛ يف ايغسف١ ايتجاز١ٜ. .3

 بطاق١ ايتأ١َٝٓٝ يًعاًَنيصٛزٙ يً .4

 جتدٜد ضجٌ ايػسن١ االضتجُاز١ٜ: . ب

 ايٛثا٥ل املطًٛب١       

ٜتكدّ صاحب ايػسن١ االضتجُاز١ٜ بطًب ايتجدٜد اىل َهتب اهل١٦ٝ ايعا١َ 

 يالضتجُاز  ايرٟ مت فٝٗا ايكٝد َسفكا ٜ٘ َا ًٜٞ:

 أصٌ بطاق١ ايطجٌ ايتجازٟ يًػسن١. .1

 ٗا٤ فرت٠ اإلعفا٤ ايغسٜيب.صٛزٙ يًبطاق١ ايغسٜب١ٝ يف حاٍ اْت .2

 صٛزٙ يبطاق١ ايعغ١ٜٛ يف ايغسف١ ايتجاز١ٜ. .3

 صٛزٙ يًبطاق١ ايتأ١َٝٓٝ يًعاًَني .4
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 ايتعدٌٜ يبٝاْات ايطجٌ ايتجازٟ 

 تعدٌٜ ضجٌ ايتاجس ايفسد – 1

 -ايٛثا٥ل املطًٛب١ عٓد تعدٌٜ بٝاْات ايطجٌ ايتجازٟ :         

َا ٜتكدّ صاحب ايػإٔ بطًب ايتعدٌٜ إىل َهتب ايٛشاز٠ ايرٟ مت فٝ٘ ايكٝد َسفكًا ب٘      

ًٜٞ :- 

 أصٌ بطاق١ ايطجٌ ايتجازٟ.  .1

 ذلغس َعا١ٜٓ )يف حاٍ تعدٌٜ عٓٛإ ا ٌ ايتجازٟ(. .2

 اإلعالٕ يف إحد٣ ايضخف ايسمس١ٝ بايتعدٌٜ. .3

 تعدٌٜ ضجٌ ايػسن١ ايتجاز١ٜ أٚ غسن١ ايتأَني   –2

 : ايٛثا٥ل املطًٛب١ عٓد تعدٌٜ بٝاْات ايطجٌ ايتجازٟ يًػسن١

 -طًب َٔ اإلداز٠ ايعا١َ يًػسنات َسفكًا ب٘ َا ًٜٞ:  

 أصٌ بطاق١ ايطجٌ ايتجازٟ يًػسن١. .1

صٛزٙ  غس اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ باملٛافك١ ع٢ً تعدٌٜ ايٓعاّ األضاضٞ أٚ  .2

 عكد ايتأضٝظ.

 َٛاٍ(.صٛزٙ َٔ ايٓعاّ األضاضٞ املعدٍ )غسن١ أ .3

 صٛزٙ َٔ عكد ايتأضٝظ املعدٍ )غسن١ أغداظ( . .4

صٛزٙ َٔ قساز ايرتخٝط باملضادق١ ع٢ً تعدٌٜ ايٓعاّ األضاضٞ )غسنات  .5

 أَٛاٍ(.

 جدٜد صٛزتني غدض١ٝ يف حاٍ تعٝني ز٥ٝظ دلًظ اإلداز٠ أٚ َدٜس عاّ .6

 ايػسن١ .

 صٛزٙ يإلعالٕ يف إحد٣ ايضخف ايسمس١ٝ بايتعدٌٜ. .7

 األجٓيبتعدٌٜ ضجٌ ايفس  –3

 -: ايٛثا٥ل املطًٛب١ عٓد تعدٌٜ بٝاْات ايطجٌ ايتجازٟ يًفس  األجٓيب 

 -طًب َٔ اإلداز٠ ايعا١َ يًٛناالت ٚايفسٚ  األجٓب١ٝ َسفكًا ب٘ َا ًٜٞ:

 أصٌ بطاق١ ايطجٌ ايتجازٟ يًفس . .1

صٛزٙ يكساز تعٝني َدٜس عاّ ايفس  ) يف حاٍ تعٝني َدٜس عاّ جدٜد  .2

 يًفس  (.

 (. ١4x6 ملدٜس عاّ ايفس  ) أزبا صٛز  حدٜج .3

 تعدٌٜ ضجٌ اجلُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ – 4

 -ايٛثا٥ل املطًٛب١ عٓد تعدٌٜ بٝاْات ايطجٌ ايتجازٟ يًجُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ :

 -طًب زمسٞ َٔ ايػ٦ٕٛ االجتُاع١ٝ َسفكًا ب٘ َا ًٜٞ:

 أصٌ بطاق١ ايطجٌ ايتجازٟ. .1

 صٛزٙ َعتُدٙ َٔ ايٓعاّ األضاضٞ املعدٍ. .2

   اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ يًُٛافك١ ع٢ً ايتعدٌٜ.صٛزٙ  غس اجتُا .3

 صٛزٙ يٛثٝك١ تعٝني َدٜس عاّ يًجُع١ٝ ) يف حاٍ تعٝني َدٜس جدٜد ( . .4

 ( . 4x6أزبا صٛز حدٜج١ ملدٜس عاّ يًجُع١ٝ )  .5

 صٛز٠ يإلعالٕ يف إحد٣ ايضخف ايسمس١ٝ. .6
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 تعدٌٜ ضجٌ ايػسن١ ٚاملؤضط١ ايعا١َ – 5

 -ايٛثا٥ل املطًٛب١ عٓد تعدٌٜ بٝاْات ايطجٌ ايتجازٟ يًػسن١ ٚاملؤضط١ ايعا١َ :      

 -طًب زمسٞ َٔ اجل١ٗ املػسف١ َسفكًا ب٘ َا ًٜٞ:

 أصٌ بطاق١ ايطجٌ ايتجازٟ يًػسن١ أٚ املؤضط١ ايعا١َ. .1

 صٛزٙ َٔ ايٓعاّ األضاضٞ املعدٍ يًػسن١ أٚ املؤضط١ ايعا١َ. .2

 باملضادق١ ع٢ً تعدٌٜ ايٓعاّ األضاضٞ.صٛزٙ يكساز اجل١ٗ املػسف١  .3

صٛزٙ يكساز دلًظ اإلداز٠ باملٛافك١ ع٢ً ايتعدٌٜ إذا نإ ْعاَٗا األضاضٞ  .4

 ٜٓط ع٢ً ذيو.

رٟ ) يف حاٍ تعٝني َدٜس عاّ صٛزٙ َٔ قساز تعٝني املدٜس ايعاّ ايتٓفٝ .5

 جدٜد(.

 (. 4x6أزبا صٛز حدٜج١ يًُدٜس ايعاّ )  .6

 سمس١ٝ.صٛز٠ يإلعالٕ يف إحد٣ ايضخف اي .7

 تعدٌٜ ضجٌ املػسٚ  االضتجُازٟ – 6

 -:  ايٛثا٥ل املطًٛب١ عٓد تعدٌٜ بٝاْات ايطجٌ ايتجازٟ يًُػسٚ  االضتجُازٟ

 -طًب َٔ صاحب املػسٚ  أٚ ايػسن١ االضتجُاز١ٜ َسفكًا ب٘ َا ًٜٞ:

 أصٌ بطاق١ ايطجٌ ايتجازٟ يًُػسٚ  االضتجُازٟ ) فسد + غسنات (. .1

 املعدٍ )غسنات أَٛاٍ(.صٛزٙ يًٓعاّ األضاضٞ  .2

 صٛزٙ يعكد ايتأضٝظ املعدٍ )غسنات أغداظ(. .3

صٛزٙ يكساز ز٥ٝظ اهل١٦ٝ ايعا١َ يالضتجُاز باملضادق١ ع٢ً ايٓعاّ األضاضٞ أٚ  .4

 عكد ايتأضٝظ املعدٍ بايٓطب١ يًػسنات.

صٛزٙ يكساز ز٥ٝظ اهل١٦ٝ ايعا١َ يالضتجُاز باملضادق١ ع٢ً تعدٌٜ بعض  .5

 ايبٝاْات )َػسٚ  فسدٟ(.

 اإلعالٕ يف إحد٣ ايضخف ايسمس١ٝ )فسد + غسنات(. .6

 
 

 ايػطب يًطجٌ ايتجازٟ 

 -غطب ضجٌ  ايتاجس ايفسد:  -1

 -يف حاي١ اعتصاٍ ايتجاز٠ ألٟ ضبب نإ ٜسفل بايطًب َا ًٜٞ :  –أ 

 أصٌ بطاق١ ايطجٌ ايتجازٟ. .1

 صٛزٙ  غس َعا١ٜٓ َهتب ايطجٌ ايتجازٟ ٜؤند إغالم ا ٌ ايتجازٟ  . .2

 اإلعالٕ يف إحد٣ ايضخف ايسمس١ٝ.   .3

 دفا َطتخكات ايدٚي١ َٔ زضّٛ ٚغساَات إٕ ٚجدت.   .4

 -يف حاي١ ٚفا٠ ايتاجس ٜتكدّ ايٛزث١ بطًب ايػطب َسفكًا ب٘ َا ًٜٞ: -ب 

 أصٌ بطاق١ ايطجٌ ايتجازٟ. .1

 صٛزٙ َعتُدٙ يػٗاد٠ ايٛفا٠. .2

 اإلعالٕ يف إحد٣ ايضخف ايسمس١ٝ. .3

 ٚغساَات إٕ ٚجدت.دفا َطتخكات ايدٚي١ َٔ زضّٛ  .4
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 -:غطب ايطجٌ ايتجازٟ يف حاي١ تضف١ٝ ايػدط االعتبازٟ    - 2

بايٓطب١  إجسا٤ات ايتضف١ٝ َرنس٠ َٔ اإلداز٠ ايعا١َ يًػسنات ُتفٝد اضتهُاٍ -      

 يًػسنات  ايتجاز١ٜ.

َرنس٠ َٔ اإلداز٠ ايعا١َ يًٛناالت ٚايفسٚ  األجٓب١ٝ تفٝد اضتهُاٍ إجسا٤ات  -      

 تضف١ٝ ايفس  األجٓيب.

جسا٤ات تضف١ٝ أٚ َرنس٠ زمس١ٝ َٔ ايػ٦ٕٛ االجتُاع١ٝ تؤند اضتهُاٍ إ -      

 اجلُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ 

أٚ  أٚ َرنس٠ زمس١ٝ َٔ اجلِٗ احله١َٝٛ املػسف١ ع٢ً ايػسن١ ايعا١َ -      

 املؤضط١ ايعا١َ َسفكًا بٗا قساز ايتضف١ٝ .

 -ٜسفل بايطًب َا ًٜٞ :    

 أصٌ بطاق١ ايطجٌ ايتجازٟ. .1

 صٛزٙ  غس اجتُا  اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ باملٛافك١ ع٢ً ايتضف١ٝ. .2

 صٛزٙ يكساز ايتضف١ٝ َٔ اجل١ٗ املػسف١. .3

 -صٛزٙ يإلعالٕ يف إحد٣ ايضخف ايسمس١ٝ:  .4

 -:#]ضاعات   [-شَٔ إزلاش اخلد١َ :

 . ]ثالث١ أٜاّ  [ضاع١  72ضاع١ ٚأقض٢ َد٠ إلزلاش املعا١ًَ ا  24ايّٝٛ ا 

 

ّ 

 احلاي١                        

 ايبذذٝذذذذذإ

 غطب تعدٌٜ جتدٜد قٝد

 ضاع١ 72 ضاع١ 72 ضاع١ 48 ضاع١ 72 دايتاجس ايفس 1

 ضاع١ 48 ضاع١ 48 ضاع١ 24 ضاع١ 48 ايػسنات ايتجاز١ٜ 2

 ضاع١ 48 ضاع١ 48 ضاع١ 24 ضاع١ 48 ايفسٚ  األجٓب١ٝ 3

 ضاع١ 24 ضاع١ 24 ضاع١ 24 ضاع١ 48 اجلُعٝات ايتعا١ْٝٚ 4

 ضاع١ 24 ضاع١ 48 ضاع١ 24 ضاع١ 48 ايػسنات ٚاملؤضطات ايعا١َ 5

 ضاع١ 48 ضاع١ 48 ضاع١ 24 ضاع١ 48 املػسٚ  االضتجُازٟ 6

بػسط إٔ ٜهٕٛ ايطًب َطتٛفًٝا يًبٝاْات  األقض٢ايصَٔ ايصَٔ ا دد ضابكًا ُٜعتت #

 املطًٛب١. ٚايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات

 زضّٛ ايطجٌ ايتجازٟ  

 :املكسز٠  ع٢ً خدَات ايطجٌ ايتجازٟ ٚفكا يآلتٞ تطتٛف٢ ايسضّٛ

اضتٝفا٤ زضّٛ ايكٝد ٚايتعدٌٜ ٚايػطب ٚايسضّٛ األخس٣ عٔ خدَات ايطجٌ ايتجازٟ    -أ

 ّ.2009( يط١ٓ  331مبٛجب قساز دلًظ ايٛشزا٤ زقِ ) 

 2002( يط١ٓ  10اضتٝفا٤ زضّٛ ايتجدٜد نٌ مخظ ضٓٛات مبٛجب ايكإْٛ زقِ )  - ب

.ّ 

ٖٛ  اتضدٜل  نَُكداز زضّٛ ايطجٌ ايتجازٟ يًكٝد ٚايتجدٜد ٚايتعدٌٜ ٚايػطب ٚاي

 -َٛعح  يف اجلداٍٚ اآلت١ٝ :
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 زضّٛ ايكٝد يًتاجس ايفسد  -أٚال 

 ضجٌ جتازٟ فسدٟيًخضٍٛ ع٢ً  يف َهاتب ٚشاز٠ ايضٓاع١ ٚايتجاز ايسضّٛ املدفٛع١ - أ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايسضّٛ                      ّ

 ايبٝإ       

ق١ُٝ  ايسضّٛ

 ايهست

 اإل ايٞ ايت١ُٝٓ َطبٛعات

 33,100 2,500 100 500 30,000 اضترياد 1

 32,100 1,500 100 500 30,000 تضدٜس 2

3 ١ً  30,000 500 100 2,500 33,100 

 22,100 1,500 100 500 20,000 جتص١٥ 4

 22,100 1,500 100 500 20,000 خدَات 5

 9,100 1,000 100 500 7,500 امل١ٝٓٗ سفاحل 6

      املكاٚالت ايفسد١ٜ 7

 42,100 1,500 100 500 40,000 دزج١ أٚىل + ثا١ْٝ 

 32,100 1,500 100 500 30,000 دزج١ ثايج١ + زابع١

 16,600 1000 100 500 15000 ايٛزش 8

      املضاْا ايفسد١ٜ 9

 42,100 1,500 100 500 40,000 ًَٕٝٛ فأنجس 30زأع املاٍ  

 32,100 1,500 100 500 30,000 ًَٕٝٛ  29- 10زأع املاٍ 

 22,100 1,500 100 500 20,000 ًَٕٝٛ 10زأع املاٍ أقٌ َٔ 

 72527 ذذذذذذذذذذ 27 577 7777 ايطجٌ ايضٓاعٞ َٔ ايدٜٛإ

      املطاعِ يألفساد 17

 42,100 1,500 100 500 40,000 )حبطب تضٓٝف ايطٝاح١( أٚىلدزج١  

 
 27,100 1,500 100 500 25,000 )حبطب تضٓٝف ايطٝاح١(دزج١ ثا١ْٝ

      ايفٓادم ايطٝاح١ٝ 11

 42,100 1,500 100 500 40,000 زلّٛ 4زلّٛ +  5   

 22,100 1,500 100 500 20,000 زلّٛ 3

 42,100 1,500 100 500 40,000 ايجك١ًٝٚنال٤ ايطٝازات ٚاملعدات  12

األْػط١ ايفسد١ٜ ايضغري٠ ا دد٠ بكساز دلًظ ايٛشزا٤  13

 َٔ ايكساز 3ظ 2009( يًعاّ  331زقِ ) 
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 يألفساد االضِ ايتجازَٟٚهاتبٗا يغسض قٝد   ايسضّٛ املدفٛع١ يف دٜٛإ عاّ ايٛشاز٠ –ب       

 

 ّٛذذذذذذذذايسض                                               ّ

 إذذذذذايبٝ       

% ٠37 بٓطب١ دايسضّٛ ا د

حبطب قإْٛ االمسا٤ 

 (36ايتجاز١ٜ َاد٠ )

ايتجازٟ  االضِأجٛز ْػس قٝد  َطبٛعات

 يف دل١ً ايتجاز٠

 اإل ايٞ

 29,020 20,000 27 9000 اضترياد 1

 29,020 20,000 27 9000 تضدٜس 2

3 ١ً  9000 27 20,000 29,020 

 26,020 20,000 27 6000 جتص١٥ 4

 26,020 20,000 27 6000 خدَات 5

 23,020 20,000 27 3777 احلسف امل١ٝٓٗ 6

     املكاٚالت ايفسد١ٜ 7

 32,020 20,000 27 12,000 دزج١ أٚىل + ثا١ْٝ 

 29,020 20,000 27 9000 زابع١دزج١ ثايج١ +  

 24,520 20,000 27 4500 ايٛزش 8

     املضاْا ايفسد١ٜ 9

 32,020 20,000 27 12,000 ًَٕٝٛ فأنجس 30زأع املاٍ  

 29,020 20,000 27 9000 ًَٕٝٛ  29- 10زأع املاٍ 

 26,020 20,000 27 6000 ًَٕٝٛ 10زأع املاٍ أقٌ َٔ 

 23,020 20,000 27 3000 ايدٜٛإايطجٌ ايضٓاعٞ َٔ  

     املطاعِ يألفساد 17

 32,020 20,000 27 12,000 )حبطب تضٓٝف ايطٝاح١( دزج١ أٚىل 

 27,520 20,000 27 7500 )حبطب تضٓٝف ايطٝاح١( دزج١ ثا١ْٝ

     ايفٓادم ايطٝاح١ٝ 11

 32,020 20,000 27 12,000 زلّٛ 4زلّٛ +  5 

 26,020 20,000 27 6000 زلّٛ 3

 32,020 20,000 27 12,000 ٚنال٤ ايطٝازات ٚاملعدات ايجك١ًٝ 12

األْػط١ ايفسد١ٜ ايضغري٠ ا دد٠ بكساز دلًظ  13

 َٔ ايكساز 3ظ 2009( يًعاّ  331ايٛشزا٤ زقِ ) 
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 ٚايتجاز٠يف َهاتب ٚشاز٠ ايضٓاع١ زضّٛ ايتجدٜد يًتاجس ايفسد  -ثاْٝا 

 

 ّٛذذذذذذايسض                                                  ّ

 إذذذذذذذذايبٝ       

 اإل ايٞ َطبٛعات ايت١ُٝٓ ايسضّٛ

 17,600 100 2,500 15,000 اضترياد 1

 6,600 100 1,500 5,000 تضدٜس 2

3 ١ً  5,000 2,500 100 7,600 

 6,600 100 1,500 5,000 جتص١٥ 4

 6,600 100 1,500 5,000 خدَات 5

 6,100 100 1,000 5,000 امل١ٝٓٗ سفاحل 6

     املكاٚالت ايفسد١ٜ 7

 21,600 100 1,500 20,000 دزج١ أٚىل + ثا١ْٝ 

 16,600 100 1,500 15,000 دزج١ ثايج١ + زابع١

 6,600 100 1,500 5,000 ايٛزش 8

     املضاْا ايفسد١ٜ 9

 21,600 100 1,500 20,000 ًَٕٝٛ فأنجس 30زأع املاٍ  

 16,600 100 1,500 15,000 ًَٕٝٛ 29- 10زأع املاٍ 

 11,600 100 1,500 10,000 ًَٕٝٛ 17زأع املاٍ اقٌ َٔ 

 3,520 27 ذذذذذذذذذذ 3,500 ايطجٌ ايضٓاعٞ َٔ ايدٜٛإ

     املطاعِ يألفساد 10

 16,600 100 1,500 15,000 )حطب تضٓٝف ايطٝاح١(دزج١ أٚىل  

 11,600 100 1,500 10,000 )حطب تضٓٝف ايطٝاح١(دزج١ ثا١ْٝ 

     ايفٓادم ايطٝاح١ٝ 11

 21,600 100 1,500 20,000 زلّٛ 4زلّٛ +  5 

 11,600 100 1,500 10,000 زلّٛ 3

 21,600 100 1,500 20,000 ٚنال٤ ايطٝازات ٚاملعدات ايجك١ًٝ 12

ايضغري٠ ا دد٠ بكساز دلًظ االْػط١ ايفسد١ٜ  13

 َٔ ايكساز 3ظ 2779( يًعاّ 331ايٛشزا٤ زقِ )

5,000 1,500 100 6,600 

 ( زٜاٍ يف حاٍ فكدإ أٚ تًف ايبطاق١ . 3000( زٜاٍ ق١ُٝ بطاق١ يف حاٍ اْتٗا٤ صفخات ايتجدٜد ،  ٚ)  500ٜتِ دفا َبًغ ٚقدز٠ )  ٚ
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 ٚايفسٚ  األجٓب١ٝزضّٛ ايكٝد يًػدط االعتبازٟ  -ثايجا 

 يف حاي١ عدّ ٚجٛد غسٜو أجٓيبايكٝد  .1

 

 

ّ .2009( يط١ٓ  331( َٔ قساز دلًظ ايٛشزا٤ زقِ )  1َٔ املاد٠ زقِ ) ]أ \ 15ثاًْٝا :  [مت احتطاب زضّٛ قٝد اجلُعٝات ايتعا١ْٝٚ مبٛجب ايبٓد  #

 ّٛ  ذذذذذذذذذايسض                               ّ

 إذذذذذذذايبٝ       

ق١ُٝ  ّٛذذذايسض

 ايهست

% حبطب قإْٛ 33ايسضّٛ  ا دد٠ بٓطب١  َطبٛعات ايت١ُٝٓ

 + َطبٛعات (36االمسا٤ ايتجاز١ٜ َاد٠ )

 االضِأجٛز ْػس قٝد 

 ايتجازٟ يف دل١ً ايتجاز٠

 اإل ايٞ

 103,540 30,000 27 22,500 20 500 500 50,000 ايػسنات املطا١ُٖ 1

 60,340 30,000 27 9,300 20 500 500 20,000 غسنات ايتٛص١ٝ باألضِٗ 2

 61,840 30,000 27 10,800 20 500 500 20,000 ايػسنات ذات املط٦ٛي١ٝ ا دٚد٠ 3

 60,340 30,000 27 9,300 20 500 500 20,000 ايتغا١َٝٓايػسنات  4

 55,340 30,000 27 9,300 20 500 500 15,000 غسنات ايتٛص١ٝ ايبطٝط١ 5

 63,540 30,000 27 7,500 20 500 500 25,000 غسنات َٚؤضطات ايكطا  ايعاّ 6

 44,040 30,000 27 3000 20 500 500 10,000 #اجلُعٝات ايتعا١ْٝٚ 7

 124,040 30,000 27 33,000 20 500 500 60,000  ايبٓٛى ايتجاز١ٜ 8

 124,040 30,000 27 33,000 20 500 500 60,000  ايبٓٛى املتدضض١ 9

 124,040 30,000 27 33,000 20 500 500 60,000  فسٚ  ايػسنات ٚايبٝٛت ايتجاز١ٜ األجٓب١ٝ . 17

 124,040 30,000 27 33,000 20 500 500 60,000  ايػسنات االضتجُاز١ٜ األجٓب١ٝ 11

 124,040 30,000 27 33,000 20 500 500 60,000  ) ميين + أجٓيب ( ايػسنات االضتجُاز١ٜ املدتًط١  12

 124,040 30,000 27 33,000 20 500 500 60,000  االضتجُازات ايفسد١ٜ األجٓب١ٝ 13

َهاتب غسنات ايطريإ ٚاملالح١ ٚايٓكٌ  14

 األجٓب١ٝ

 60,000 500 500 20 33,000 27 30,000 124,040 

 124,040 30,000 27 33,000 20 500 500 60,000  اجلاَعات اخلاص١ 15

 124,040 30,000 27 33,000 20 500 500 60,000  املدازع اخلاص١ 16

 124,040 30,000 27 33,000 20 500 500 60,000  املطتػفٝات اخلاص١ 17

 124,040 30,000 27 33,000 20 500 500 60,000  ٚاملسانص ايضخ١ٝاملطتٛصفات  18
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 أجٓيبيف حاي١ ٚجٛد غسٜو ايكٝد  .2

 

 ايسضّٛ                      ّ

 ايبٝإ       

ق١ُٝ  ايسضّٛ

 ايهست

% حبطب قإْٛ 33ايسضّٛ ا دد٠ بٓطب١  َطبٛعات ايت١ُٝٓ

 ( + َطبٛعات36االمسا٤ ايتجاز١ٜ َاد٠ )

أجٛز ْػس قٝد االضِ 

ايتجازٟ يف دل١ً 

 ايتجاز٠

 اإل ايٞ

 116,040 30,000 27 25,500 20 500 500 60,000 ايػسنات املطا١ُٖ 1

 112,040 30,000 27 21,000 20 500 500 60,000 غسنات ايتٛص١ٝ باألضِٗ 2

 113,540 30,000 27 22,500 20 500 500 60,000 ايػسنات ذات املط٦ٛي١ٝ ا دٚد٠ 3

 112,040 30,000 27 21,000 20 500 500 60,000 ايػسنات ايتغا١َٝٓ 4

 112,040 30,000 27 21,000 20 500 500 60,000 غسنات ايتٛص١ٝ ايبطٝط١ 5

 109,040 30,000 27 18,000 20 500 500 60,000 غسنات َٚؤضطات ايكطا  ايعاّ 6
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 زضّٛ ايتجدٜد يًػدط االعتبازٟ ٚايفسٚ  األجٓب١ٝ -زابعا 

يف حاي١ عدّ ٚجٛد غسٜو أجٓيب ايتجدٜد   -أ  

 

 ايسضّٛ                      ّ

 ايبٝإ       

 اإل ايٞ اجٛز ايٓػس يف دل١ً ايتجاز٠ َطبٛعات ايت١ُٝٓ ايسضّٛ

 45,520 25,000 20 500 20,000 ايػسنات املطا١ُٖ 1

 35,520 25,000 20 500 10,000 غسنات ايتٛص١ٝ باألضِٗ 2

 40,520 25,000 20 500 15,000 ايػسنات ذات املط٦ٛي١ٝ ا دٚد٠ 3

 40,520 25,000 20 500 15,000 ايػسنات ايتغا١َٝٓ 4

 35,520 25,000 20 500 10,000 غسنات ايتٛص١ٝ ايبطٝط١ 5

 40,520 25,000 20 500 15,000 غسنات َٚؤضطات ايكطا  ايعاّ 6

 30,520 25,000 20 500 5,000 اجلُعٝات ايتعا١ْٝٚ 7

 55,520 25,000 20 500 30,000  ايبٓٛى ايتجاز١ٜ 8

 46,520 25,000 20 500 21,000  ايبٓٛى املتدضض١ 9

 55,520 25,000 20 500 30,000  فسٚ  ايػسنات ٚايبٝٛت ايتجاز١ٜ األجٓب١ٝ . 17

 55,520 25,000 20 500 30,000  ايػسنات االضتجُاز١ٜ األجٓب١ٝ 11

 50,520 25,000 20 500 25,000  ايػسنات االضتجُاز١ٜ املدتًط١   ) ميين + أجٓيب ( 12

 55,520 25,000 20 500 30,000  االضتجُازات ايفسد١ٜ األجٓب١ٝ 13

 50,520 25,000 20 500 25,000  َهاتب غسنات ايطريإ ٚاملالح١ ٚايٓكٌ األجٓب١ٝ 14

 55,520 25,000 20 500 30,000  ايفٓادم ايعا١ًَ بأمسا٤ غسنات ضٝاح١ٝ أجٓب١ٝ 15

 55,520 25,000 20 500 30,000  اجلاَعات اخلاص١  16

 50,520 25,000 20 500 25,000  املدازع اخلاص١  17

 55,520 25,000 20 500 30,000  املطتػفٝات اخلاص١ 18

 50,520 25,000 20 500 25,000  املطتٛصفات ٚاملسانص ايضخ١ٝ  19

 

 ( زٜاٍ يف حاٍ فكدإ أٚ تًف ايبطاق١ . 3000( زٜاٍ ق١ُٝ بطاق١ يف حاٍ اْتٗا٤ صفخات ايتجدٜد ، ٚ)  500ٜتِ دفا َبًغ ٚقدز٠ ) 
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 ٚجٛد غسٜو أجٓيبحاي١ يف ايتجدٜد  - ب

 
 ايسضّٛ                      

 ايبٝإ       

اجٛز ايٓػس يف دل١ً  َطبٛعات ايت١ُٝٓ زضّٛ ايتجدٜد

 ايتجاز٠

 اإل ايٞ

 50,520 25,000 20 500 25,000 ايػسنات املطا١ُٖ 1

 50,520 25,000 20 500 25,000 باألضِٗغسنات ايتٛص١ٝ  2

 50,520 25,000 20 500 25,000 ايػسنات ذات املط٦ٛي١ٝ ا دٚد٠ 3

 50,520 25,000 20 500 25,000 ايػسنات ايتغا١َٝٓ 4

 50,520 25,000 20 500 25,000 غسنات ايتٛص١ٝ ايبطٝط١ 5

 50,520 25,000 20 500 25,000 غسنات َٚؤضطات ايكطا  ايعاّ 6

 

 

 ٚاالمسا٤ ايتجاز١ٜ زضّٛ تعدٌٜ ايبٝاْات يف ايطجٌ ايتجازٟ -خاَطا 

 يد٣ ايدٜٛإ ايعاّ زضّٛ تعدٌٜ ايبٝاْات يف ايطجٌ ايتجازٟ - أ

 
 ايسضّٛ                      ّ

 ايبٝإ       

أجٛز ْػس  َطبٛعات ايسضّٛ

ايتعدٌٜ يف دل١ً 

 ايتجاز٠

 اإل ايٞ

 9,520 7,500 20 000 ,2 ايفسدتعدٌٜ بٝاْات ايتاجس  1

 15,020 10,000 20 5,000 تعدٌٜ بٝاْات ايػسنات ايتجاز١ٜ 2

 20,020 15,000 20 5,000 تعدٌٜ بٝاْات ايفسٚ  األجٓب١ٝ 3

 15,020 10,000 20 000 ,5 تعدٌٜ بٝاْات اجلُعٝات ايتعا١ْٝٚ 4

 15,020 10,000 20 000 ,5 تعدٌٜ بٝاْات ايػسنات ٚاملؤضطات ايعا١َ 5

 زٜاٍ. 500ا ايطجٌبطاق١ ق١ُٝ          
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يًػسنات ايتجازٟ زضّٛ تعدٌٜ ايبٝاْات يف االضِ  -ب  

ّ 

 

 ّٛ  ذذذذذذذذايسض                  

 إذذذذايبٝ       

 ٌذذذذذذذذذٛ  ايطجذذذذْ

 

 سذذٛز ايٓػذذذأج ّٛذذذذايسض

 

 اٍذذاإل ايٞ بايسٜ اتذذَطبٛع

 

2 

 

 

 ٌذذذذذذايتعدّٜٛ ذذذذذزض

 

 52,520 20 25,000 27,500 ايػسنات املطا١ُٖ

 39,320 20 25,000 14,300 غسنات ايتٛص١ٝ باألضِٗ

 40,820 20 25,000 15,800 ايػسنات ذات املط٦ٛي١ٝ ا دٚد٠

 39,320  25,000 14,300 ايػسنات ايتغا١َٝٓ

 39,320 20 25,000 14,300 غسنات ايتٛص١ٝ ايبطٝط١

 37,520 20 25,000 12,500 غسنات َٚؤضطات ايكطا  ايعاّ

 33,020 20 25,000 8,000 #اجلُعٝات ايتعا١ْٝٚ

 63,020 20 25,000 38,000 ايبٓٛى ايتجاز١ٜ

 63,020 20 25,000 38,000 ايبٓٛى املتدضض١

 63,020 20 25,000 38,000 فسٚ  ايػسنات ٚايبٝٛت ايتجاز١ٜ األجٓب١ٝ .

 63,020 20 25,000 38,000 ايػسنات االضتجُاز١ٜ األجٓب١ٝ

 63,020 20 25,000 38,000 ايػسنات االضتجُاز١ٜ املدتًط١    ) ميين + أجٓيب (

 63,020 20 25,000 38,000 االضتجُازات ايفسد١ٜ األجٓب١ٝ

 63,020 20 25,000 38,000 َهاتب غسنات ايطريإ ٚاملالح١ ٚايٓكٌ األجٓب١ٝ

 63,020 20 25,000 38,000 اجلاَعات اخلاص١ 

 63,020 20 25,000 38,000 املدازع اخلاص١ 

 63,020 20 25,000 38,000 املطتػفٝات اخلاص١

 63,020 20 25,000 38,000 املطتٛصفات ٚاملسانص ايضخ١ٝ 
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 يد٣ ايدٜٛإ ايعاّ  زضّٛ غطب ايكٝد يف ايطجٌ ايتجازٟ -ضادضا 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ايتضدٜكات   

 -: عكد عٌُ يفسد أجٓيب –أ 

 -َرنس٠ بطًب املضادق١ َٔ صاحب ايعٌُ َسفكًا بٗا ايتايٞ : -     

 صٛزٙ يًطجٌ ايتجازٟ يضاحب ايعٌُ . .1

 صٛزٙ يإلقا١َ ٚصٛزٙ جلٛاش ايطفس يًعاٌَ . .2

 -عُاْات غري َاي١ٝ : --عُاْات يغري ايتجاز : -ب

 صٛزٙ يًطجٌ ايتجازٟ يًغأَ ٚدلددًا. .1

 إٔ ٜهٕٛ االضِ ايتجازٟ َطجاًل بايٛشاز٠ . .2

 إٔ تهٕٛ ايغُا١ْ َٛقع٘ ٚرلت١َٛ َٔ قبٌ ايغأَ  .3

 -أَٓا٤ رلاشٕ .... اخل(: –عُاْات َاي١ٝ )أَٓا٤ صٓادٜل  -ج 

 صٛزٙ يًطجٌ ايتجازٟ يًغأَ ٚدلددًا . .1

 ًغأَ َطجاًل بايٛشاز٠ .إٔ ٜهٕٛ االضِ ايتجازٟ ي .2

 إٔ تهٕٛ ايغُا١ْ َٛقع٘ ٚرلت١َٛ َٔ قبٌ ايغأَ . .3

 إٔ ال ٜهٕٛ ايغأَ َٔ صغاز ايتجاز .  .4

  

 ايسضّٛ                      ّ

 ايبٝإ       

 اإل ايٞ َطبٛعات ايسضّٛ

 020 ,2 27 000 ,2 غطب بٝاْات ايتاجس ايفسد 1

 3,020 20 3,000 غطب بٝاْات ايػسنات ايتجاز١ٜ 2

 3,020 20 3,000 غطب بٝاْات ايفسٚ  األجٓب١ٝ 3

 3,020 20 3,000 غطب بٝاْات اجلُعٝات ايتعا١ْٝٚ 4

 3,020 20 3,000 بٝاْات ايػسنات ٚاملؤضطات ايعا١َغطب  5
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 -ايتضدٜل ع٢ً ايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات يألغساض ايتجاز١ٜ : –د 

 صٛزٙ يًطجٌ ايتجازٟ ٚدلددًا. .1

 إٔ ٜهٕٛ االضِ ايتجازٟ َطجاًل بايٛشاز٠ . .2

 ٚ رلت١َٛ . إٔ تهٕٛ ايٛثٝك١ َٛقع٘ .3

 إٔ ٜهٕٛ ايتضدٜس إىل بًدإ غري عسب١ٝ . .4

ايطجٌ ايتجازٟ أٚ غريٖا َٔ ايٛثا٥ل ٚاملطًٛب ايتضدٜل عًٝٗا َطابك١ ملا ٖٛ ذلفٛظ يف  ٚ عكد ايتأضٝظ أٚ صٛز٠إٔ ٜهٕٛ ايٓعاّ األضاضٞ أ .5

 ًَف ايتاجس يف ايطجٌ ايتجازٟ .

 

 زضّٛ ايتضدٜكات ٚاملطتدسجات -ضابعا 

 ايسضّٛ                      ّ

 ايبٝإ       

 اإل ايٞ َطبٛعات ايسضّٛ

 020 2 20 000 ,2 عكد عٌُ يفسد أجٓيب 1

 020 ,2 20 2,000 عُاْات يغري ايتجاز  2

 020 ,2 20 2,000 ٚثا٥ل ألغساض جتاز١ٜ ) يًتاجس ايفسد ( . 3

 3,020 20 3,000 فسٚ  ايػسنات ٚايبٝٛت ايتجاز١ٜ األجٓب١ٝ. 4

 4,020 20 4,000 ايتضدٜل ع٢ً ايٓعاّ األضاضٞ ٚعكد ايتأضٝظ يًػسن١  5

 3,020 20 3,000 ايتضدٜل يًطجٌ ايتجازٟ يًػسن١. 6

 32727 20 3,000 زضّٛ ايتأغري بايسٖٔ يف ايطجٌ ايتجازٟ 7

 32727 20 3,000 زضّٛ بدٍ فاقد أٚ تايف يًبطاق١ 8

 

 -َالحع١:

 تاجلداٍٚ ايطابك١ ٖٞ زضّٛ نٌ خدَات ايطجٌ ايتجازٟ بػهٌ عاّ ٚبايٓطب١ يًػسنات ايتجاز١ٜ ٚغسنات ايتأَني ٚايٛناالايسضّٛ ايٛازد٠ يف 

ّ اإلغٗاز ايتجاز١ٜ  ٚفسٚ  ايػسنات ٚايبٝٛت  األجٓب١ٝ  مت أخر ايسضّٛ َٔ  ٖرٙ اجلداٍٚ ٚإعافتٗا نٌ يف اجلص٤ املدضط ي٘ يف ٖرا ايديٌٝ َجٌ زضٛ

  .إٔ ٜطددٙ طايب اخلد١َ  زٟ  ٚنرا زضّٛ ايتجدٜد يًطجٌ ٚزضّٛ ايتعدٌٜ ٚايػطب  ٚذيو بغسض إٜغاح املبًغ اإل ايٞ  ايرٟ جيبيف ايطجٌ ايتجا
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 ثاْٝا: األمسا٤ ايتجاز١ٜ 

 ايتطجٌٝ يألمسا٤ ايتجاز١ٜ –1

 تطجٌٝ االضِ ايتجازٟ يًتاجس  ايفسد –أ             

 -ايٛثا٥ل املطًٛب١ يًتطجٌٝ :            

 صٛزٙ يًبطاق١ ايػدض١ٝ. .1

 صٛزٙ يًطجٌ ايتجازٟ دلددًا أٚ ايػٗاد٠ املؤقت١ َطابك١ يألصٌ. .2

 صٛزٙ ملٛافك١ اجل١ٗ املػسف١ ع٢ً ايٓػاط إٕ ٚجدت. .3

 ا ع٢ً ايطًب َٔ صاحب ايػإٔ.يالضِ ايتجازٟ املطًٛب تطجًٝ٘ ٚايتٛقٝ ثالث١ بدا٥ٌتعب١٦ طًب تطجٌٝ االضِ ايتجازٟ َا اختٝاز  .4

 ]فسدٟ + اعتبازٟ  [تطجٌٝ االضِ ايتجازٟ يًُػسٚ  االضتجُازٟ  -ب      

 -ايٛثا٥ل املطًٛب١ يًتطجٌٝ :                

 َرنس٠ طًب تطجٌٝ االضِ ايتجازٟ َٔ َهتب ايٛشاز٠ باهل١٦ٝ ايعا١َ يالضتجُاز  

 -َا حتدٜد ثالث١ بدا٥ٌ يالضِ ايتجازٟ  َسفكًا بٗا َا ًٜٞ : 

 صٛزٙ يًبطاق١ ايػدض١ٝ أٚ جٛاش ايطفس بايٓطب١ يألجاْب. .1

 صٛزٙ ملٛافك١ اجل١ٗ املػسف١ ع٢ً ايٓػاط إٕ ٚجدت. .2

 صٛزٙ يًٓعاّ األضاضٞ ٚعكد ايتأضٝظ بايٓطب١ يًػسنات. .3

 ٚغسنات ايتأَنيتطجٌٝ االضِ ايتجازٟ يًػسنات ايتجاز١ٜ  -ج    

 -ايٛثا٥ل املطًٛب١ يًتطجٌٝ :             

 طًب تطجٌٝ اضِ ايػسن١ َٔ اإلداز٠ ايعا١َ يًػسنات َا حتدٜد ثالث١ بدا٥ٌ               

 -الضِ ايػسن١ َسفكًا ب٘ َا ًٜٞ :              

 صٛزٙ يًٓعاّ األضاضٞ بايٓطب١ يػسنات األَٛاٍ. .1

 ػسنات األغداظ.صٛزٙ يعكد ايتأضٝظ بايٓطب١ ي .2

 ]أفساد + غسنات  [تطجٌٝ االضِ ايتجازٟ  يًطًبات ايٛازد٠ َٔ ا افعات عت ايفانظ–د    

 -ايٛثا٥ل املطًٛب١ يًتطجٌٝ :           

 طًب تطجٌٝ االضِ ايتجازٟ َا حتدٜد ثالث١ بدا٥ٌ يالضِ ايتجازٟ ٜسضٌ              

 - افع١ َسفكًا ب٘ :بايفانظ عت َهتب ايٛشاز٠ با             
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 صٛزٙ ايبطاق١ ايػدض١ٝ. .1

 صٛزٙ ملٛافك١ اجل١ٗ املػسف١ ع٢ً ايٓػاط إٕ ٚجدت. .2

 صٛزٙ يًطجٌ ايتجازٟ ٚدلددًا أٚ ايػٗاد٠ املؤقت١ َطابك١ يألصٌ. .3

 صٛزٙ يٛثٝك١ زضّٛ ايٓػس يف دل١ً ايتجاز٠. .4

 ايتعدٌٜ يألمسا٤ ايتجاز١ٜ –2

 تعدٌٜ االضِ ايتجازٟ يًتاجس ايفسد –أ           

 -ايٛثا٥ل املطًٛب١ يًتعدٌٜ :            

 طًب َٛقا ٚرلتّٛ َٔ صاحب ايػإٔ أٚ َٔ ٜٓٛب٘ زمسًٝا . .1

 تعب١٦ طًب ايتعدٌٜ َا حتدٜد ثالث١ بدا٥ٌ يالضِ ايتجازٟ ٚايتٛقٝا عًٝ٘ َٔ صاحب ايػإٔ أٚ َٔ ٜٓٛب٘ زمسًٝا . .2

 ػٗاد٠ املؤقت١ َطابك١ يألصٌ.أصٌ بطاق١ ايطجٌ ايتجازٟ أٚ اي .3

 ايسمس١ٝ. ١ٝاإلعالٕ يف إحد٣ ايضخف ايَٝٛ  .4

 

 ]أفساد + اعتبازٟ  [تعدٌٜ االضِ ايتجازٟ يًُػسٚ  االضتجُازٟ  -ب        

 -ايٛثا٥ل املطًٛب١ يًتعدٌٜ :            

َرنس٠ بطًب تعدٌٜ االضِ ايتجازٟ َٔ َهتب ايٛشاز٠ باهل١٦ٝ ايعا١َ يالضتجُاز َا حتدٜد ثالث١ بدا٥ٌ َٛقا ٚرلتّٛ َٔ قبٌ صاحب                        

 -ايػإٔ  َسفكًا بٗا َا ًٜٞ :

 أصٌ بطاق١ ايطجٌ ايتجازٟ . .1

 صٛزٙ يًٓعاّ األضاضٞ ٚعكد ايتأضٝظ املعدٍ بايٓطب١ يًػسنات. .2

 يكساز ز٥ٝظ اهل١٦ٝ ايعا١َ يالضتجُاز بتعدٌٜ اضِ املػسٚ .صٛزٙ  .3

 صٛزٙ يإلعالٕ يف إحد٣ ايضخف ايسمس١ٝ.             .4

 تعدٌٜ االضِ ايتجازٟ يًػسنات ايتجاز١ٜ  ٚغسنات ايتأَني -ج

 -ايٛثا٥ل املطًٛب١ يًتعدٌٜ :            

 -د ثالث١ بدا٥ٌ َسفكًا ب٘ َا ًٜٞ :طًب تعدٌٜ اضِ ايػسن١ َٔ اإلداز٠ ايعا١َ يًػسنات َا حتدٜ   

 أصٌ بطاق١ ايطجٌ ايتجازٟ. .1
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 صٛزٙ  غس اجتُا  اجلُع١ٝ ايع١َُٝٛ باملٛافك١ ع٢ً ايتعدٌٜ. .2

 صٛزٙ يعكد ايتأضٝظ أٚ ايٓعاّ األضاضٞ املعدٍ. .3

 صٛزٙ يإلعالٕ يف إحد٣ ايضخف ايسمس١ٝ. .4

 

 -: ]أفساد + غسنات  [تعدٌٜ االضِ ايتجازٟ يًطًبات ايٛازد٠ َٔ ا افعات عت ايفانظ  -د

 -ايٛثا٥ل املطًٛب١ يًتعدٌٜ :            

 -طًب تعدٌٜ االضِ ايتجازٟ َا حتدٜد ثالث١ بدا٥ٌ يالضِ ايتجازٟ ٜسضٌ بايفانظ عت َهتب ايٛشاز٠ با افع١ َسفكًا ب٘ َا ًٜٞ : -

 ايتجازٟ ٚدلددًا أٚ ايػٗاد٠ املؤقت١ َطابك١ يألصٌ.صٛزٙ يًطجٌ  .1

 صٛزٙ يعكد ايتأضٝظ ٚايٓعاّ األضاضٞ املعدٍ بايٓطب١ يًػسنات. .2

 صٛزٙ يإلعالٕ يف إحد٣ ايضخف ايسمس١ٝ. .3

 صٛزٙ يٛثٝك١ زضّٛ ايٓػس يف دل١ً ايتجاز٠. .4

 ايتٓاشٍ عٔ االضِ ايتجازٟ- 3

 -ايٛثا٥ل املطًٛب١ يًتٓاشٍ :            

 ايتٓاشٍ عٔ االضِ ايتجازٟ َعتُدٙ َٔ ا ه١ُ ايتجاز١ٜ ٚثٝك١ .1

 أصٌ ضجٌ املتٓاشٍ املكٝد فٝ٘ االضِ ايتجازٟ .2

 صٛز يػٗاد٠ ايكٝد يف ايطجٌ ايتجازٟ َطابك١ يألصٌ بايٓطب١ يًُتٓاشٍ ي٘. .3

 تعب١٦ طًب تطجٌٝ االضِ ايتجازٟ َٔ قبٌ املتٓاشٍ ي٘ أٚ َٔ ٜٓٛب٘ زمسًٝا ٚايتٛقٝا عًٝ٘ . .4

  إحد٣ ايضخف ايسمس١ٝ.اإلعالٕ يف .5

 َرنسٙ زمسٝ٘ َٔ َهتب ايٛشاز٠ باألَا١ْ أٚ ا افع١ تؤند قٝاّ املهتب بػطب االضِ ايتجازٟ يًُتٓاشٍ ٚايتأغري يف ايطجالت بريو. .6
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  ]يًتاجس ايفسد  [غطب االضِ ايتجازٟ  -4

 -ايٛثا٥ل املطًٛب١ يًػطب :            

 -ٚتٛقٝا صاحب ايػإٔ َبًٝٓا أضباب ايػطب َٚسفكًا ب٘ : طًب بػطب االضِ ايتجازٟ حتت ختِ

 أصٌ بطاق١ ايطجٌ ايتجازٟ املدٕٚ عًٝٗا االضِ ايتجازٟ. .1

 صٛزٙ  غس َعا١ٜٓ إغالم ا ٌ ايتجازٟ َٔ َهتب ايٛشاز٠ ٜؤند ذيو. .2

 اإلعالٕ يف إحد٣ ايضخف ايسمس١ٝ. .3

 ٚايتأغري يف ايطجالت.إحغاز َرنس٠ َٔ َهتب ايٛشاز٠ ٜؤند غطب االضِ ايتجازٟ  .4
 

 (يف أضفٌ ايضفخ١(. 3املالحع١ زقِ )ٚ بايٓطب١ يػطب االضِ ايتجازٟ يًػدط االعتبازٟ )اْعس 

 -:]ضاعات  [شَٔ إزلاش اخلد١َ       

 احلاي٘                                             ّ

 ايبٝإ       

 غطب تٓاشٍ تعدٌٜ تطجٌٝ

 ضاع١ 72 ضاع١ 72 ضاع١ 72 ضاع١ 72 ايتاجس ايفسد 1

 ضاع١ 48 ضاع١ 48 ضاع١ 48 ضاع١ 48 املػسٚ  األضتجُازٟ 2

 ضاع١ 48 ضاع١ 48 ضاع١ 48 ضاع١ 48 ايػسنات ايتجاز١ٜ 3

 ضاع١ 72 ضاع١ 72 ضاع١ 72 ضاع١ 72 ايطًبات ايٛازدٙ َٔ ا افعات عت ايفانظ 4

 

 -َالحع١  :       

 ايصَٔ األقض٢ بػسط إٔ ٜهٕٛ ايطًب َطتٛفًٝا يًبٝاْات ٚايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات املطًٛب١ .ايصَٔ املػاز إيٝ٘ ضابكًا ٜعتت  -

 . ]ثالث١ أٜاّ  [`ضاع١  72ضاع١ ، ٚأقض٢ َدٙ إلزلاش املعا١ًَ ا  24ايّٝٛ ا  -
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  زضّٛ االضِ ايتجازٟ   -5

  

ّ 

 

 ايسضّٛ                    

 ايبٝإ

 ْٛ  ايطجٌ

 

 أجٛز ايٓػس ايسضّٛ

 

 اإل ايٞ بايسٜاٍ َطبٛعات

 

1 

 

 

  ٌذذتطجّٝٛ ذزض

 ازٟذذذِ ايتجذاألض

 

 29,020 20 20,000 9000 اضترياد

 29,020 20 20,000 9000 تضدٜس

١ً  9000 20,000 20 29,020 

 26,020 20 20,000 6777 جتص١٥

 26,020 20 20,000 6000 خدَات

 23,020 20 20,000 3777 احلسف امل١ٝٓٗ

 املكاٚالت ايفسد١ٜ

 32,020 20 20,000 12000 دزج١ أٚىل + ثا١ْٝ

 
 29,020 20 20,000 9000 دزج١ ثايج١ + زابع١

 24,520 20 20,000 4500 ايٛزش

 املضاْا ايفسد١ٜ

 32,020 20 20,000 12,000 ًَٕٝٛ فأنجس 30زأع املاٍ 

 29,020 20 20,000 9000 ًَٕٝٛ  29- 10زأع املاٍ 

 26,020 20 20,000 6000 ًَٕٝٛ 10زأع املاٍ أقٌ َٔ 

 23,020 20 20,000 3000 ايطجٌ ايضٓاعٞ َٔ ايدٜٛإ

 املطاعِ يألفساد

 32,020 20 20,000 12,000 دزج١ أٚىل

 27,520 20 20,000 7500 دزج١ ثا١ْٝ
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 ايفٓادم ايطٝاح١ٝ  

 

 32,020 20 20,000 12,000 زلّٛ 4زلّٛ +  5

 26,020 20 27777 6000 زلّٛ 3

 32,020 20 27777 12000 ٚنال٤ ايطٝازات ٚاملعدات ايجك١ًٝ

األْػط١ ايفسد١ٜ ايضغري٠ ا دد٠ 

(  331بكساز دلًظ ايٛشزا٤ زقِ ) 

 َٔ ايكساز 3ظ 2009يًعاّ 

 

3000 

 

20,000 

 

 

20 

 

23,020 

2 

 

 

 ٌذتعدّٜٛ ذذزض

 ازٟذذاألضِ ايتج

 

 20,000 11,000 اضترياد

 

20 31,020 

 31,020 20 20,000 11,000 تضدٜس

١ً  11,000 20,000 20 31,020 

 28,020 27 20,000 8,000 جتص١٥

 28,020 20 20,000 8,000 خدَات

 25,020 20 20,000 5,000 احلسف امل١ٝٓٗ

 املكاٚالت ايفسد١ٜ

 34,020 20 20,000 14,000 دزج١ أٚىل + ثا١ْٝ

 
 31,020 20 20,000 11,000 دزج١ ثايج١ + زابع١

 26,520 20 20,000 6,500 ايٛزش

 املضاْا ايفسد١ٜ

 34,020 20 20,000 14,000 ًَٕٝٛ فأنجس 30زأع املاٍ 

 31,020 20 20,000 11,000 ًَٕٝٛ  29- 10زأع املاٍ 

 28,020 20 20,000 8,000 ًَٕٝٛ 10زأع املاٍ أقٌ َٔ 
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 25,020 20 20,000 5,000 ايطجٌ ايضٓاعٞ َٔ ايدٜٛإ  

 املطاعِ يألفساد

 34,020 20 20,000 14,000 دزج١ أٚىل

 29,520 20 20,000 9,500 دزج١ ثا١ْٝ

 ايفٓادم ايطٝاح١ٝ

 

 34,020 20 20,000 14,000 زلّٛ 4زلّٛ +  5

 28,020 20 27777 8,000 زلّٛ 3

ٚنال٤ ايطٝازات ٚاملعدات 

 ايجك١ًٝ

14,000 27777 20 34,020 

األْػط١ ايفسد١ٜ ايضغري٠ 

ا دد٠ بكساز دلًظ ايٛشزا٤ زقِ ) 

 َٔ ايكساز 3ظ 2009( يًعاّ  331

                        

   5,000            

      

                                    

27777 

                 

       20      

                 

                             

 25,020                 

     

ِ ذذاألض بذذغطّٛ ذذزض 3

 ازٟذذايتج

 2,020 27 ذذذذ 2777 ذذذذ

4 

 

 

 زضّٛ َطتدسج بٝاْات

  يألضِ ايتجازٟ

 11,020 20 ذذذذ 11,000 اضترياد

 11,020 20 ذذذذ 11,000 تضدٜس

 11,020 20 ذذذذ 11,000  ١ً

 8,020 27 ذذذذ 8,000 جتص١٥

 8,020 20 ذذذذ 8,000 خدَات

 5,020 20 ذذذذ 5,000 احلسف امل١ٝٓٗ

 املكاٚالت ايفسد١ٜ

 14,020 20 ذذذذ 14,000 دزج١ أٚىل + ثا١ْٝ
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 11,020 20 ذذذذ 11,000 دزج١ ثايج١ + زابع١  

 6,520 20 ذذذذ 6,500 ايٛزش

 املضاْا ايفسد١ٜ

 14,020 20 ذذذذ 14,000 ًَٕٝٛ فأنجس 30زأع املاٍ 

 11,020 20 ذذذذ 11,000 ًَٕٝٛ  29- 10زأع املاٍ 

 8,020 20 ذذذذ 8,000 ًَٕٝٛ 10زأع املاٍ أقٌ َٔ 

 5,020 20 ذذذذ 5,000 ايطجٌ ايضٓاعٞ َٔ ايدٜٛإ

 املطاعِ يألفساد

 14,020 20 ذذذذ 14,000 دزج١ أٚىل

 9,520 20 ذذذذ 9,500 دزج١ ثا١ْٝ

 ايفٓادم ايطٝاح١ٝ

 14,020 20 ذذذذ 14,000 زلّٛ 4زلّٛ +  5

 8,020 20 ذذذذ 8,000 زلّٛ 3

ٚنال٤ ايطٝازات ٚاملعدات 

 ايجك١ًٝ

 14,020 20 ذذذذ 14,000

األْػط١ ايفسد١ٜ ايضغري٠ 

ا دد٠ بكساز دلًظ ايٛشزا٤ زقِ ) 

 َٔ ايكساز 3ظ 2009( يًعاّ  331

                        

 5,000              

            

                  ذذذذ

20             

         

5,020 
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