تعليمات رقم  142لسنة 2009
تعليمات تنظيم تحصيل بدالت الخدمات في منطقة وادي رم وتعديالتها

صادرة بمقتضى الصالحياا الموللالل لجمسجالي االف ال قالرة ن ا مالد المالادة ن12ا مالد ظاالات تظماالل
مظطقالالل لادر رت ر الالت ن24ا لسالالظل  2001الصالالادر بمقتضالالى الالاظلد مظطقالالل التقبالالل ا تصالالادال
الواصل ر ت ن32ا لسظل  2000لتتداحته .رر المسجي الملااقل عجى التتجاما التالال :
المادة 1
تسالالمى هالاللت التتجامالالا ن تتجامالالا تظاالالات تيصالالاا بالالد
 2009لاتما بها اعتبارا ً مد تاراخ . 2010/7/1

الوالالدما االالف مظطقالالل لادر رت ا لسالالظل

المادة 2
اكلد لجكجما لالتبارا التالال ياثما لرد اف هلت التتجاما المتاظف الموصصل لها دظالات مالا
لت تدا القراظل عجى غار للك :
مظطقالالل لادر رت :المظطقالالل المتجظالالل بملسالال الالرار مسجالالي ادارة سالالجطل إ جالالات التقبالالل ر الالت ن18ا
لالمتول اف سجسته ر ت  96/1بتاراخ  1996/7/1ل ر تتداا له اقرت المسجي بتد ظ ال يكات هلا
الظاات لاصادق عجاه مسجي اللزراء.
السجطل  :سجطل مظطقل التقبل ا تصادال الواصل.
المسجي :مسجي م لضف سجطل مظطقل التقبل ا تصادال الواصل.
الزلار :زلار مظطقل لادر رت مد غار السكاد الميجااد .
السكاد الميجالد:هت مالكل راض ل مسالاكد ثابتالل االف راالل رت ل الر ياللض الداسالل ل راتالف
الشاكرال لالصاليال لالقاطظاد اف بال الشتر اف مظطقل لادر رت
صظدلق المظطقل :هل اليسا الواص ضمد ملازظل السجطل لإلظ اق مظه اف تظماالل مظطقالل لادر
رت.
مركز الزلار :مركز زلار مظطقل لادر رت الطباتال الاللر االدار مالد بالا ادارة مظطقالل لادر رت
الطباتال لاقاللت المركالز بتقالدات الوالدما لجالزلار لتظاالات سماالط الظشالاطا السالاايال لهالت لاتتبالر
ظقطل اظطحق لسماط الزلار إلى داوا المظطقل .
الظقا الساايف الصيرالر :ظقا الزلار ل متتتهت ل دلا الطتات لالشرا مالد مركالز زلار
لادر رت لجملا الالط السالالاايال داوالالا مظطقالالل لادر رت لالمتتمالالدة مالالد المظطقالالل بلاسالالطل السمالالاا ل
الساارا ل الواا .

المادة 3
إلدارة مظطقل لادر رت تيصالاا بالدا والدما مقابالا إدارتهالا لجمظطقالل لاالتت إاالداعها االف صالظدلق
المظطقل عجى د اتت إظ ا ها اف تظمال مظطقل لادر رت يس الملازظل السظلال المقرة .
المادة 4
إلدارة مظطقل لادر رت تيصاا بدا ودما مقابا السماح لجزلار بالدولا إلى المظطقل لكما
اجف :
ائمل بأستار الدولا
المسملعل
األاراد األردظالد لغار األردظااد المقاماد اف
األردد لالتر
األاراد غار األردظااد مد غار التر
الطح األردظالد
األط اا دلد  12سظل

الستر
داظار لايد
ومسل دظاظار
ظصف داظار
مساظا

ائمل بأستار ريح المركبا نتقلت إدارة المظطقل بتيصاا األسرة لمد ثت تلرادها لمقدت
الودملا
ريح سمتال رت الساايال لجمركبا :
الر ت
1
2
3

4
5

6

الل
ساعل

الريجل
عالالاد لالاللراظي ن راالالل رت
المتبالالالالد الظبطالالالالف عالالالالاد
للراظيا
ساعتاد
الوزعج الالالالف ن را الالالالل رت
المتبالالالالد الظبطالالالالف عالالالالاد
للراظي الوزعجف ا
الغرل ل ريجل شالرلق ن ساعتاد لظصف
رال رت المتبالد الظبطالف
عاد للراظي الوزعجالف
الغرل ا
الرماا ن رال رت المتبالد ثحث ساعا
لظصف
الظبطالالف عالالاد لالاللراظي
الوزعجف الرماا ا
ثحث ساعا
البرج الصغار ن رال رت
المتبالالالالد الظبطالالالالف عالالالالاد
ل الالاللراظي الوزعج الالالف
البرج الصغار ا
ثحث ساعا
باال لالاللراظي ن راالالل رت
لظصف
المتبالالالالد الظبطالالالالف عالالالالاد
ل الالاللراظي الوزعج الالالف

المساال
14كت

الستر
 25داظاراً

 30كت

35داظارا ً

35كت

 44داظارا ً

40كت

 51داظاراً

35كت

 44داظاراً

45كت

 59داظارا ً

7

8

9

10
11

البالالالالرج الصالالالالغار باالالالال
للراظي ظقلش الظ اشالبل
الرماا ا
برج ت ارلث ن رال رت
المتبالالالالد الظبطالالالالف عالالالالاد
ل الالاللراظي الوزعج الالالف
البالالرج الصالالغار بالالرج ت
االالرلث باالال لالاللراظي
ظقلش الظ اشبل الرماا ا
بالالالرج بالالالردة ن راالالالل رت
المتبالالالالد الظبطالالالالف عالالالالاد
ل الالاللراظي الوزعج الالالف
البالالرج الصالالغار بالالرج ت
ارلث بالرج بالردة باال
للراظي ظقلش الظ اشالبل
الرم الالالالاا الوارط الالالالل
الغرل ا
س الالاق الب الالرة ن را الالل رت
المتبالالالالد الظبطالالالالف عالالالالاد
ل الالاللراظي الوزعج الالالف
البالالرج الصالالغار بالالرج ت
ا الالالرلث ب الالالرج ب الالالردة
الغرل
األسرة الالمال لألمتتل
األسرة الالمال لجركا

ربط ساعا

 50كت

 67داظارا ً

ومي ساعا

 60كت

75داظاراً

 8ساعا

65كت

 80داظاراً

 8ساعا
 8ساعا

-

 57داظاراً

 80داظارا ً

ريح سمتال الداسل الساايال لجمركبا :
الر ت
1
2
3

4
5

الريجل

المساال
15كت
18كت

الستر
 25داظارا ً
 35داظارا ً

الل
ساعل
ساعتاد

20كت

 44داظاراً

ثحث ساعا

40كت

 51داظاراً

ربط ساعا

50كت

 67داظاراً

ا ماجح
سالالاق ت الطالاللا ف ن رم الالاا
اليصاظف ا مالاجح سالاق
ت الطلا ف
الغرل ل ريجل شالرلق ن ساعتاد لظصف
رماا اليصاظف ا ماجح
ساق ت الطلا ف الغالرل
ا
البالالرة ن ت عشالالراد با ال
للراظي البرة ا مالاجح
ساق ت الطلا ف
بالالردة ن رمالالاا اليصالالاظف

6

7
8

ا ماجح ولر ت عشراد
با للراظي ت االرلث
بردة ا
ب الالردة ا الاللت كام الالا ن رم الالاا
اليص الالاظف ا م الالاجح ت
عشراد با للراظي ت
االالرلث بالالردة سالالاق ت
الطلا ف الغرل ا
األسرة الالمال لألمتتل
األسرة الالمال لجركا

 8ساعا

60كت

 80داظارا ً

 8ساعا
 8ساعا

-

57داظارا ً
 80داظارا ً

ائمل بأستار ريح السماا ن تقلت إدارة المظطقل بتيصاا األسرة لمد ثت تلرادها لمقدت
الودملا
ريجلالسماا  /سمتال رت
الر ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الريجل
المتبد الظبطف
التاد
الرماا
غرل المغر
الوزعجف لالتاد
غرل ت صبطل
القصار  +الرماا
الت كامالا ن ت االرلث ا ل
ت عشراد
ريجل الت كاما مط مبا ن
بردت ا
ريج الالالل ا الالاللت كام الالالا  -ظق الالالا
متتل

الل
 45د اقل
ساعل لظصف
ثحث ساعا
ثحث ساعا
ربط ساعا
ومي ساعا
ومي ساعا
س ساعا

المساال
 1كت
 6كت
 12كت
 12كت
 14كت
 18كت
 25كت
م تليل

الستر
 4دظاظار
 10دظاظار
 20داظارا ً
 18داظارا ً
 20داظارا ً
 25داظارا ً
 25داظارا ً
 30داظارا ً

ثماظف ساعا

م تليل

 60داظارا ً

ثماظف ساعا

م تليل

 30داظارا ً

ريجل السماا  /سمتال الداسل
الريجل
الر ت
1
ريجل صارة
2
ظق الالالالالالالالالالاللش الغ الالالالالالالالالالالرل +
اليصاظف

الل
ساعل
ساعتاد

سالالاق ت الطالاللا ف  +ظقالاللش

ثحث ساعا

3

المساال
 3كت
 8كت

الستر
 10دظاظار
 15داظارا ً

 9كت

 20داظارا ً

4
5
6
7

ا مجاح
سالالاق ت الطالاللا ف  +ظقالاللش
ا مجاح  +ت عشراد
ريجل الت كاما
ريجل الت كاما مط مبا
ريج الالالل ا الالاللت كام الالالا  -ظق الالالا
متتل

ربط ساعا

 14كت

 25داظارا ً

س ساعا

م تلح

 30داظارا ً

ثماظف ساعا
ثماظف ساعا

م تلح
م تلح

 60داظارا ً
 30داظارا ً

المادة 5
إلدارة مظطقالالل لادر رت تيصالالاا بالالدا والالدما مقابالالا السالالماح لجمركبالالا لا الالالداط الربالالاعف
لالالاللاردة االالف التتجامالالا الواصالالل بتظاالالات الالالدولا إلالالى مظطقالالل لادر رت بالالدولا المظطقالالل لهالالف
عشرلد داظارا ً عد كا الت تقضاه داوا المظطقل .
المادة 6
إلدارة مظطقل لادر رت تيصاا بالدا والدما مقابالا السالماح لجمركبالا لا الالداط الربالاعف لا
الجليا الساايال بدولا المظطقل لهف ومسل لثحثلد داظارا ً عد كا الت تقضاه داوا المظطقل
ل د تستتما اف الظقا الساايف ل اف ظقا الطتات لالشرا .
المادة 7
إلدارة مظطقال ل لادر رت تيصالالاا بالالدا والالدما مقابالالا السالالماح بالالالتواات بلاسالالطل الكرااظالالا داوالالا
المظطقل اف الملا ف الموصصل لللك لبتد داط البدا الميدد بومسل دظاظار عد كا لاجل اقضالاها
اف المظطقل .
المادة 8
إلدارة مظطقل لادر رت تيصاا بدا ودما مد مالكف المركبا التامجالل االف ظقالا الالزلار داوالا
المظطقل بلا ط داظار لايد عد كا مركبل تست اد مد الدلر ميمجل بالزلار ل األمتتل .
المادة 9
إلدارة مظطقل لادر رت تيصالاا بالدا والدما مالد مركبالا الصالظدلق األردظالف الهاشالمف لجتظماالل
البشرال التامجل اف ظقا الزلار بلا ط داظار لايد عد كا مركبل تدوا إلى مظطقل لادر رت .
المادة 10
إلدارة مظطقل لادر رت تيصالاا بالدا والدما مالد مالالكف السمالاا التامجالل االف ظقالا الالزلار داوالا
المظطقل بلا ط ظصف داظار عد كا سما است اد مد الدلر ميمح بالزلار ل األمتتل .
المادة 11
إلدارة مظطقل لادر رت تيصاا بدا ودما مقابا السماح لجبايثاد باستودات سكد مركز الزلار
بلا ط عشرة دظاظار لجشوص اللايد عد كا لاجل .

المادة 12
إلدارة مظطقل لادر رت تيصاا بدا ودما بلا ط ومسل دظالاظار عالد كالا ر ي واالا اظقالا زلار
داوا المظطقل .
المادة 13
إلدارة مظطقل لادر رت تقاضف مبجغ داظار لايد عد كا تصراح تصدرت لجتواات .
المادة 14
تقلت إدارة مظطقل لادر رت بتيداد الملا اد المسؤللاد عد عمجال تيصاا بد
األظامل المالال.
المادة 15
تقلت إدارة مظطقالل لادر رت بلضالط اإلسالراءا
إدارة المظطقل بشكا اتاا .

الك اجالل لتيصالاا بالد

الودما لاق

الوالدما التالف ت رضالها

المادة 16
ايق إلدارة مظطقالل لادر رت يسالز مبجالغ ومسالاد داظالارا مسالترستل مقابالا لصالا مالالف عالد كالا
مركبل داط رباعف تدوا مظطقل لادر رت عجى د تتما اف الظقا الساايف ل اف ظقا والدما
الطتات لالشرا لايق إلدارة مظطقل لادر رت استا اء هلا المبجغ كغرامل االف يالالل موال الل هاللت
المركبل لتتجاما المظطقل .
المادة 17
ايق إلدارة مظطقل لادر رت ارض ال بد
مظطقل لادر رت عجاها .

ودما

ور اف المظطقل بتد ملااقالل لسظالل إدارة

المادة 18
ملا ل مظطقل لادر رت مكج لد بمتابتل كا موالف لهلت التتجاما بهالا لاتا ال الموالالف يسال
القلاظاد لاألظامل المرعال  ،بتلساه تظباه ل إصدار موال ل يس مقتضى الياا لتيلاجه لجسهل
لا ا وتصاص بملس المادة  10مد ظاات تظمال مظطقل لادر رت .
المادة 19
اسلز لمدار مظطقل لادر رت إصدار عقلبا إدارال بيق الموال اد لتتجامالا المظطقالل االف يالالل
تكرار الموال ل يس مقتضى الياا .
المادة 20
ناستمر التما بالتتجاما ر ت ن101ا لسظل  2006المظشلرة بتدد السرادة الرسمال ر ت ن4771ا
تالالاراخ  2006/7/16يتالالى تالالاراخ  2010/7/1لتجغالالى التتجامالالا المالاللكلرة اعتبالالارا ً مالالد تالالاراخ
2010/7/1ا.

المهظدي يسظف بلغادا
رئاي مسجي م لضف سجطل
مظطقل التقبل ا تصادال الواصل

