تعليمات رقم ( ) 139لسنة 2009
تعليمات أحكام التخزين في منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة وتعديالتها
استتادا اًًللصتتياتااًالولةلتتمًللوبلتتبًاوةبتتاًاادتتا ًالوتتا ً ً)15فق ت ً )ًوتتنًنتتادةنًود قتتمً
العقاتتمًاتناصتتا تمًاللاصتتمًةاع تيات ً نت ً ً)32لستتدمًً،ً2000نت ًالوبلتتبًاااتتا ًالاعلتوتتااً
الاالتمًً ً:
ً
الوا ًً 1
اسوىًهذهًالاعلتوااً اعلتوااًأادا ًالالزتنًفت ًود قتمًالعقاتمًاتناصتا تمًاللاصتمً نت ًً139
لسدمًً2009علىًانًتعولًاهاًونًاا تخًدش هاًف ًالب ت ًال سوتم.
ً
الوا ًً 2
تدةنًللدلوااًةالعاا ااًالاالتمًاتثواًة اًف ًهذهًالاعلتوااًالوعاد ًالولصصمًلهاًأ دتاهًوتاً
ل ًا لًالق تدمًعلىًغت ًذلكًً ً:
ً
القادةنً:نادةنًود قمًالعقامًاتناصا تمًاللاصمًالوعوةلًا ًً ً.
ًً
الود قمً:ود قمًالعقامًاتناصا تمًاللاصمًً ً.
ًً
الود قمًالبو دتمً:ا اض ًالوولدمًةوتاههاًاتنلتوتمًااساثداءًالود قمًً ً.
ًً
السل مً:سل مًود قمًالعقامًاتناصا تمًاللاصمًً ً.
ًً
الوبلبًً:وبلبًالوفةضتنًف ًسل مًود قمًالعقامًاتناصا تمًاللاصمًً ً.
ًً
الوفةض :وفةضًالبوا كًةاتت ا ااًةالشؤةنًاإل ا تمًةالوالتمً .
ًً
الو ت تمً:و ت تمًالالزتنً ً.
ًً
الو ت ً:و ت ًالو ت تمًً ً.
ًً
ائ ًالبوا كً ً:ائ ًالبوا كًات دتمًً ً.
ًً
نادةنًالبوا كً:نادةنًالبوا كًالوعوةلًا ًً ً.
ًً
الوؤسسمًالوسبلمً:الشلصًالوسبلًل ىًالسل مًً .
ًً
الوة ً:الشلصًالوشاةدمًألو هًأةًإلسو ًالاضاعمًالوت ا ًالزتدهتاًأةًالشتلصًالواةلتمًإلتت ً
اال قًالقادةدتمًةاشولًااولًاةلتصمًالشانًاألصلتمًةالةدتلًالقادةد ًأليًوده ًً ً.
ًً
الوساة عااًالعاومًً:األ ادتمًةالسااااًةالوساة عااًالا ًاقتوهاًالسل مًةاشولًالودشتتاًالات ً
اساأب هاًلغاتااًالالزتنًةالا ًاؤةلًالتهاًةفقاًًألادا ًالقادةنًً ً.

ً

ًالوساة عااًاللاصمًً:األادتمًةالسااااًةالوساة عااًالا ًتقتوهتاًالوستاثو تنًعلتىًالوقتا
الوؤب ًاةًالوولةدمًله ً اللًود قمًالعقامًاتناصا تمًةتا ًاعاوا هاًلغاتااًالالزتنًً ً.
ًً
الاضاعم:دلًوا ً اتعتمًأةًوداجًاتةاد ًأةًز اع ًأةًصداع ًاواًف ًذلكًال انمًالده اائتمًً ً.
ًً
الو دزًاللةبتسا ً:هةًو دزًالالزتنًالولاصًااق ت ًدافمًالل وااًالالزتدتمًونًاتثًالشانً
ةالدقلًةالاأوتنًةالاللتصًةغت هاًونًل وااًالالزتنًالوعاو ًونًناتلًالوبلتبًةفقتاًلشت ة ً
اعاوا ًو ادزًالالزتنًاللةبساتمًً .
ً ً.
ًوةنت ًالالتتزتنًاللتاصًً:هتتةًالوةنت ًالولتتاصًاالتزتنًالاضتتائ ًالعائت ًلوالتتكًوةنت ًالالتتزتنً
الوساثو )ًةالوعاو ًونًنالًالوبلبًةفقاًلهذهًالاعلتوااً ً.
ً
ًالوستتاثو ًً:الشتتلصًال اتعتت ًاةًالوعدتتةيًالوالتتكًاةًالوستتاأب ًلوةنتت ًالالتتزتنًاللتتاصًاةً
الو دزًاللةبسا ًً .
ً
الدلفمًالاشغتلتمً:الوالغًالوق ًلدلفمًالوةظفًف ًو ت تمًالالزتنًةفت ًالوعا لتمًالوالتتمًالوعاوت ً
لهذهًالغاتمًً .
اتتتتتتانًات لتتتتتالً ً:ً)AT9الاصتتتتت تيًالتتتتتذيًتتتتتتا ًاوةباتتتتت ًاتتتتتت ا ًالاضتتتتتاعمًفتتتتت ًوةانتتتتت ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
الالزتنًواتداًفت ًدافمًالعداص ًالووتز ًللاضاعمًةدوتااهاً.
ً
اتانًاتلت ا ً ً:ً) SE9الاصت تيًالتذيًتتا ًاوةبات ًالت ا ًالاضتاعمًاةًبتزءًودهتاًةالوة عت ً
اصةتًواتداًفتهاًدافمًالعداص ًالووتز ًللاضائ ًةًدوتااهاًً .
ً
الوا ً3
أً-تتا ًاعاوتتا ًالو ادتتزًاللةبستاتمًاقت ا ًوتتنًالوبلتبًادتتاءاًعلتتىًادستتاًالوفتتةضًةةفت ًاستتبً
اعاوا ًو ادزًالالزتنًاللةبساتمًالوق ًونًالوبلبً .
ا ً-تتتا ًاعاوتتا ًوةان ت ًالالتتزتنًاللاصتتمًاقت ا ًوتتنًالوبلتتبًادتتاءاًعلتتىًادستتتاًالوفتتةضًةفت ً
وا لاااًاعاوا ًوةان ًالالزتنًاللاصمًالوق ًونًالوبلبًً .
اً-تتتا ًاعاوتتا ًوعتتا ضًالستتت ا ااًفت ًود قتتمًالعقاتتمًاتناصتتا تمًاللاصتتمًاقت ا ًوتتنًالوبلتتبً
اادستاًونًالوفةضًةف ًاسبًاعاو ًلهذهًالغاتمً .
ث ً-تتتا ًإعاوتتا ًناادتتااًالاتتةزتنًللوةان ت ًاللاصتتمًاةًالو ادتتزًاللةبستتاتمًالوعاو ت ًاق ت ا ًوتتنً
الوفةضًاادستاًونًالو ت ًةًاع ًاساتفاءًالش ة ًالفدتمًالو لةام.
ً
الوا ًً 4
 تبتاًأنًادتةنًوةانت ًالالتزتنًاللاصتمًوعت هًةفت ًأستبًةنةاعت ًالالتزتنًالستلتومًوتنًاتتتثًالاهةتتتمًةالو ت اللًةالولتتا ًةاإلدتتا ًةوستتالزوااًالصتتامًةالستتيومًالعاوتتمًةالاتئتتمًةةض ت ً
األسةا ًةاتستبمًاليزومًلهذهًالوةان ًةف ًالوا لاااًالوعاو ه ً
ً
الوا ًً 5
و ًو اعا ًواًة ًف ًالوا ً ً)77ونًهذهًالاعلتوااًتسويًاواًتل ًً ً:
أ ً-و ت ًو اعتتا ًالازاوتتااًالوولدتتمًال ةلتتتمًتتتا ًالتتزتنًالاضتتائ ً ةنً لصتتمًإستتات ا ًةتًت لتتاً
اشأدهاًعد ًاإل لالًشها ااًالودشأًًأةًالاالتلًالولا يًًةاص ً لاًالةثائ ًالوعاو ًبو دتاً
عد ًال ا ًالاضائ ًواًل ًادصًاتمًاعلتوااًال ىًعلىًغت ًذلكً ً.

اً-ال ا ًاآلتاًةاآللتااًةن عهاًإلىًالود قمًأةًالود قمًالبو دتمًلغاتااًاإلصيحًةاإلعا ً
ةفقاًللدوةذ ًالوع ًلهذهًالغاتمًً .
ً
الوا ًً 6
أً-تا ًالزتنًالاضائ ًاوةباًاتادااًإ لالً ً .ً)AT9
ا-لغاتتتااًادظتتت ًاتادتتااًات لتتالًتتتا ًاعاوتتا ًإست ًالوصت حًالتتةا ًعلتتىًإذنًالاستتلت ًأةًالاتتتانً
البو د ًأةًافةتضًأصةل ًونًصاااًالعينمًً .
ًعلىًالةدتلًالاا يًاق ت ًالودافساًللو ت تمًليلًً48ساعمًونًاا تخًةصةلًالاال ًف ًالااتاًالا ًاساةباًذلكًً .
ًعلتتىًالوصت حًادظتتت ًاتتتانًإ لتتالً ً)AT9االاضتتاعمًالتتةا ًاات اًلغاتتتااًالالتتزتنًلتتيلًساعمًأتا ًعولًونًاا تخًةصةلًالاال ًاةًليلًً48ساعمًونًادبازًالاتانًالبو د ًً .
هـً-علىًالوص حًادظت ًاتانًإ لالًاالاضاعمًالةا ًا اًليلًً24ستاعمًوتنًاتا تخًةصتةلً
الاضاعمًلوةن ًاتساي ًً .
ة-لغاتااًادظت ًاتادااًاتل ا ًًSE9تشا ًانًتدةنًالوص حًوفةضاًاساًاتصةلًً .
ً
ً
الوا ًً 7
ً تا ًاتش افًعلىًالزتنًةال ا ًالاضائ ًف ًالوةان ًةالودا ًاللاصمًةالو ادتزًاللةبستاتمً
ونًنالًوةظف ًالو ت تمًةفقاًلهذهًالاعلتوااًً .
ً
الوا ًً 8
تًتبةزًالزتنًأ تمًاضائ ًوعدةدمًللود قمًاتناصا تمًاللاصمًةو للمًاوةباًاتادااً ً)AT9
إتًف ًوةان ًالالزتنًةف ًاالًالوةافقمًعلىًالزتنًأيًودهاًأليًسااًدتانًفت ًالوتدتاءًأةًأيً
وةن ًآل ًتساةفىًعدهاًا لًالل وااًالوق ًً .
ً
الوا ًً 9
تدةنًالوة ًوسؤةتًً عنًصامًالاتادااًالةا ًف ًالةثائ ًالوق ومًونًنال ًةتًادتةنًالستل مً
وسؤةلمًعنًأيًالايفًاتنًالاضاعمًةاتنًواًة ًف ًالكًالةثائ ًةالاتادااًً .
ً
الوا ًً 10
ادةنًبوت ًالاضائ ًالولزدمًف ًالوستاة عااًاللاصتمًةالوستاأب ًةالوةانت ًاللةبتستاتمًعلتىً
عه ًةوسئةلتمًالوساثو ًةعلت ًوسكًالسبياًةفايًالقتة ًاليزومًةاساًالدواذ ًالوع ًلهتذهً
الغاتمًً .
ً
الوا ًً 11
تستتتتتتتويًاالتتتتتتتزتنًالاضتتتتتتتائ ًالعائتتتتتتت ًللوستتتتتتتاثو تنًفتتتتتتت ً وةانتتتتتتت ًالالتتتتتتتزتنًالعاوتتتتتتت ًًةً
اللاصمًاوةباًاتادااً ً)AT9اواًف ًذلكًالو ادزًاللةبساتمً .
ً
ً
الوا ًً 12
ًً
أ.علىًالوة ًأنًتقة ًاف زًالاضائ ًاساًوا دااهاًةأ ناوهاًةاسلتوهاًليلًلوستمًأتتا ًعوتلً
ونًاا تخًةصةلًالاضاعمًةاع ًادظت ًاتانًات لالً ً .)AT9

اًً.تباًعلىًوةظف ًالو ت تمًعد ًًاساي ًةًاسلت ًالاضاعمًالااق ًونًصدفًةًع ًةًودشأً
الاضاع ًةو ااقاهاًو ًالفةاات ًةالةثائ ًالوعاو هً .
ً
الوا ًً 13
 .تا ًاساي ًةًاستلت ًالاضتائ ًالات ًتاعتذ ًإاصتاؤهاًأةًعت هاً دوتم)ًداتبتمًل اتعاهتاًا شت افً
لبدمًاوةافقمًالو ت ًةاداءًعلىً لاًل ًونًصاااًالعينمًأةًةدتل ًةعلتىًوستؤةلتا ًلاتتنً
إل ابهاًً .
ً
الوا ًً 14
ااقتتىًالاضتتائ ًولزدتتمًف ت ًالود قتتمًللو ت ًالا ت ًت لاهتتاًالوتتة ًإتًف ت ًالاتتاتاًالا ت ًاستتا ع ً
إل ابهاًدظ اًًل اتعاهاًأةًلاللفًالوة ًعنًاأ تمًالازاواا ًأةًلولالفا ًألادتا ًهتذهًالاعلتوتااً
ةأتمًاعلتوااًأل ىًوعوةلًاهاًً .
ً
الوا ًً 15
لضوانًاقةقًالسل مًللو ت ًأنًتستاةف ًوقت واًاأوتدتاًدقت تاًاةًشتتكًاددت ًوصت قًتًتقتلًعتنً
الا تاًالا ًن ًاا ااًعلىًالزتنًالاضاعمًلو ًسامًأشته ًنا وتمًً،ةإذاًدادتاًالاضتاعمًناالتمً
للالفًأةًاداهاءًالصياتمًأةًدقصانًالقتوتمًتداغت ًانًتدتةنًنتوتمًالاتأوتنًالوقت ًتغ ت ًادتالتفً
اتايفًةًالدقلًةًايًدلفًأل ىًًً .
ً
الوا ًً 16
علىًالوساثو ًأ نًتاقت ًاالزتنًالاضائ ًةفت ًدةعتاهتاًة اتعاهتاًاشتدلًتًتتؤ يًالتىًاإلضت ا ً
ااإل سالتااًاألل ىً اللًالوساة ًً .
ً
الوا ًً 17
أً ً-الوستتاثو ًوستتؤةلًعتتنًأيًدقتتصًأةًالتتايفًفت ًعت ًةةزنًةدتتة ًالاضتتائ ًالولزدتتمًل تت ً
ةعلت ًالذًدافمًاتااتا ااًاليزومًللواافظمًعلىًهذهًالاضائ ًً ًً.
اً-تعاات ًأيًدقتتصًاةًالتتايفًًفت ًالدتتة ًاةًالعت ًاةًالتتةزنًللاضتتائ ًًالولزدتتمًفت ًالوةان ت ً
ةالودا ًاللاصمًةالوساة عااًاللاصمًةالو ادزًاللةبساتمًف ًاد ًالاضائ ًالوه امًةا ا ً
اشأدهاًأادا ًالقادةنًًً .
ً  ً-علتتىًالوستتاثو ًانًتاقت ت ًاالتتزتنًالاضتتائ ًةف ت ًدةعتاهتتاًةً اتعاهتتاًاشتتدلًًًًتتتتؤ يًالتتىً
اتض ا ًاات سالتااًاتل ىً اللًالوساة ًً .
ً
الوا ًً 18
الوساثو ًوسؤةلًاالادافلًةالاضتاونًوت ًالوتة عتنًل تت ًعتنًأتتمًات تاًاستاا ًللستل مًعلتىً
الاضائ ًالا ًالزنًل ت ًللغت ًً .
ً
الوا ًً 19
تًتبةزًا لالًالاضائ ًالاالفمًأةًغت ًالصالامًليساهيكًللالزتنًةاأيًاالًونًاتاةالً .
ً
الوا ًً 20
تًتبتةزًاستتاعوالًأةًاستاغيلًالوستتاة عااًالوعت ًللالتزتنًألتتتمًأغت اضًألت ىًولالفتتمًلهتتذهً
الاعلتوااًأةًأتمًاعلتوااًأل ىًً .
ً

الوا ًً 21
ًأ.ادةنًبوت ًالاضائ ًالا ًتا ًالزتدهاًف ًبوت ًوةان ًالالزتنًالوعاو ًاااً نااتمًالو ت تتمً
ةلوةظفتهاًا ً لةلًهذهًالوساة عااًةالقتا ًا ب اءًالا نت ًعلىًالقتة ًةالوااةتااًااضتة ً
صاااًالوةن ًاةًونًتفةض ًدلواً عاًالاابمًالىًذلكًًً .
ً
ا.للو ت ت ًاةًوتتنًتفةض ت ًًاعلت ت ًدشتتا ًأيًش ت دمًوستتاثو ًف ت ًن تتا ًالالتتزتنًاةًالش ت دااً
الوص امًأليًسااًت اهًوداسااًً .
ً
ً ً.للوبلبًإلغاءًاعاوا ًأيًوةن ًالزتنًلةبسا ًاةًلاصًتلالفًش ة ًاعاوا هًاداءًعلىًًًًًً ً
ادستاًونًالوفةضً .
ً
الوا ًً 22
تا ًوعاولمًالاضائ ًالا ًتا ًالزتدهاًف ًوةان ًالالزتنًا ت ًالل تأًوعاولتمًالاضتائ ًالو للتمً
اوةباًاتادااً ً)AT9ةا ا ًاشأدهاًاادا ًهذهًالاعلتوااًً .
ً
الوا ًً 23
تًتسويًاأيًاالًونًاألاةالًاالزتنًالاضائ ًالو للمًاوةباًاتادااًًAA9و ًالاضائ ً
الو للمًاوةباًاتادااًًًAT9إتًف ًااتاًاساثدائتمًةاوةافقمًالو ت ًش ت مًانًادةنًاوادنً
الالزتنًودفصلمًادفصاتًااواًةاع ًاالاذًالا اات ًاليزو ًلضوانًع ًالاي هاًً .
ً
ً
الوا ًً 24
أً–ً تبةزًللوساثو ًةاوةافقمًونًالو ت ًاةًونًتفةض ًأنًتلزنًف ًوساة عاا ًالوولةدمًلت ًاةً
الوساأب ًاضائ ًعائ ًللغت ًاوةباًاتادااًًAT9ش ت مً ف ًً%30ونًا تاًالالزتنًالا ً
اا ااًعلىًالاضاعمًفتواًلةًلزداًاالولازنًالعاوتمًً،ةاعفتىًالوشتاقااًالدف تتمًالات ًاشتولً ً
ادزتنًالستا ااًاةًال ائ ااًً،دازً ً،تزلًً،الغازًالودزل ً)ًةالوةا ًالغذائتمًالسائامً الااةا)ً
ونًا تاًالالزتنًعد ًالغت ً .
اً–ًاساثدىًالو ادزًاللةبساتمًالوعاو ًةالوشا ًإلتهاًف ًالوا ً /3أً)ًونًهتذهًالاعلتوتااًوتنً
ا لًالالزتنًللغت ًةالوساةفا ًةفقاًلهذهًالوا ًً .
الوا ًً 25
ًأً ً-تبةزًدقلًولدتمًالاضاعمًالوة عتمًأصتةتًفت ًالولتازنًاوةبتاًاتادتااً ً)AT9وتنًناتلًًًًًً
والدهتتاًاألصتتل ًأةًةدتلت ًالقتتادةد ًإلتتىًالغتت ًاوةبتتاًادتتازلًأصتتةل ًةاوةافقتتمًال ت فتنًً،ةتً
تعاا ًالادازلًنادةدتاًإتًاع ً ف ًا لًالادازلًةالا تاًالوسااقمًعلىًالاضاعمًً .
ً
اً-تا ًادظت ًاتانًإ لالً ً)AT9ب ت ًاوااةتااًالادازلًةتااق ًعلت ًالا لًالوق ًونًالتتة ً
الاال ًونًاا تخًالادازلًةف ًهذهًالاعلتوااً .
ً
ً–ًاوديًالاضائ ًالعائ ًللوساثو تنًف ًالوةان ًاللاصمًةالا ًتا ًالادازلًعدهاًلاسااًالغت ً
وهلمًأساة ًإلل ابهاًةاليفًذلكًا ا ًعلتهاًالا تاًالوق ًف ًهذهًالاعلتوااًً .
ً

ً ااساثداءًالاضائ ًالولزدمًا س ًالالزتنًالتةو ًاعفىًالاضائ ًالعائ ًللوساثو تنًونًا لًالالزتنًةالا ًتا ًالادازلًعدهاًلاسااًالغت ًلو ًً7اتا ًتل ا ًالاضاع ًةدواًتل ًً .:
-)1ونًاا تخًالادازلًلةثائ ًالادازلً .
-)2ونًاا تخًادظت ًاتانًاتل ا ًًلاتادااًالا ادزتاً ً
ةًاليفًذلكًا ا ًعلتهاًالا تاًالوق هًف ًهذهًالاعلتواا ً
ً
الوا ًً 26
تستتويًةاوةافقتتمًالوتت ت ًاةًوتتنًتفةضتت ًاتت ب اءًعولتتتااًالتت وجًةالابزئتتمًةالااةتتتلًةالفتت زً
ةالاغلتفً ةالاعائتمًةالوتز ًةالللت ًةالادظتتفًةالاشتات ًةالاق تت ًةالت قًةالادستت ًةالااوتتصً
ةالسا ًةالا نت ًةعولتااًالفكًةالا دتاً ًللق ً)ًًًةذلكًااش افًالو ت تمًًةفقاًليب اءااً
الوعاو ًلهذهًالغات ً .
ً
الوا ًً 27
تا ًاعاوا ًالاتادااًالبو دتمًتل ا ًالاضائ ًونًوةان ًالالزتنًاع ًاسادوالًدافمًاإلب اءااً
الو لةامًةاس ت ًالا تاًالوسااقمً .
ً
الوا ًً 28
تبتتةزًدقتتلًالاضتتائ ًالولزدتتمًاوةبتتاًاتادتتااًًAT9التتىًوةانت ًالالتتزتنًاأللت ىًاوةبتتاًإذنً
ا دمًةاع ًاس ت ًدافمًالا تاًالوسااقمًعلىًالاضاعمًً،علىًأنًتا ًفايًنت ًب ت ًللاضاعمًف ً
الوةن ًالب ت ًةتع اا ًاا تخًالدقلًهةًاا تخًالالزتنًالفعل ًلغاتااًااقت ًالا تاًً .
ً
الوا ًً 29
أ -للو ت ًأ نًتدقتلًعلتىًدفقتمًةوستؤةلتمًالوتة ًالاضتائ ًالات ًتااتتنًأدهتاًولالفتمًللاتادتااً
الوق ومًأةًأدهاًوصت ًل ت ًللاضتائ ًالولزدتمًابةا هتاًأةًوضت ًاالصتامًالعاوتمًاةً
الاتئمًأةًاودشتاًالسل مًإلىًأيًودانًوداساًةاالادست ًو ًالبهتااًذااًالصتلمًةتالتغً
الوة ًاهذاًاتب اءًً .
ً
ا -للو ت ًأنًتالذًالا اات ًالا ًتقاضتهاًاسنًافظًالاضائ ًةل ًأنًتعت ًاغلتفًال ة ًأةً
إصياهاًأةًصتاداهاًعلىًدفقمًالوة ًدلواً أىًذلكًض ة تاًًً ً.
ً
ًًًً ً -إذاًااتنًأن ًالاضاعمًالوة عمًس تعمًالالفًأةًأن ًالض ًالةان ًعلتهاًأةًعلىًغت هاً
اسااهاًاصايًبستواً ًااساًاق ت ًالو ت ًاداءًعلىًاق ت ًفد ًونًالبهااًالولاصمًدلًاساً
الاصاص ًً،فتباًعلت ًال ا ًالوة ًاسااًالاضاعمًليلًالفا ًالا ًتق هاًً،ةاذاًل ًتق ً
الوة ًاذلكًتا ًللو ت ًانًتقة ًاات ًالاضاعمًاالوزا ًالعلد ًونًليلًلبدمًالات ًاةًاايفهاً
اوةباًواض ًتةن ًونًات افًالولاصمًةف ًبوت ًاتاةالًللسل مًالعة ًعلىًصاااهاً
االا تاًةدفقااًاتايفًاذاًل ًاغ ًاصتلمًالات ًذلكًً .
ً
الوا ًً 30
ًللسل مًالا ًاالاص فًاالاضائ ًالاالتمًةاالشدلًالذيًا اهًوداسااًدواًتل ًً :
أ .الاضائ ًالزائ ًةالاضائ ًغت ًالوع ةفًوص هاًاةًاصاااهاًةأتمًاضائ ًأل ىًذااً
نتومًابا تمًداابمًعنًوللفااًالاضائ ًاةًالاضائ ًالغت ًناالمًللات ً.
ا .الاضائ ًالا ًتعث ًعلتهاًف ًوةان ًالالزتنًةتًتسا لًعلىًوص هاًأةًأصاااهاًً.
ًًًً ًًً.الاضائ ًالا ًتا ًالادازلًعدهاًللسل مًً .

ً
ً
الوا ًً 31
تدةنًالوساثو ًوسؤةتًًعنًأتمًاض ا ًاق ًونًنالت ًأةًوتنًناتلًووثلتت ًاةًوستال وت ًاةًاستااً
ودشتا ًاةًاتبهز ً اللًوساة عاا ًسةاءًلي ةاحًأةًالودشتاًأةًالاضائ ًاألل ىً اللًوةان ً
الالزتنًً .
ً
الوا ًً 32
للو ت ًدقلًالاضائ ًالولالفمًأةًالوابةز ًأةًالوصا ًةالاضائ ًالا ًتا ًالادازلًعدهاًللستل مً
الىًالوساة عااًالعاومًعلىًدفقمًاصاااًالعينمًأةًالاافظًعلتهاًف ًوساة عااًالوساثو ًً .
ً
الوا ًً 33
أ ً.علىًالوة ًال ا ًاقاتاًالاضائ ًةالفضياًالدابومًعنًعولتمًات لتالًةاتلت ا ًةالتيفً
ذلكًللو ت ًأنًتقة ًااتعهاًأةًإايفهاًةالعة ًعلىًالوة ًاالدفقااًالو اامًعلىًذلكًً .
ًً
الوا ًً 34
تًادةنًالسل مًوسؤةلمًعواًتل ًً ً:
ً
أ .العتاًأةًالض ًأةًالالفًالتذيًًتلات ًاالاضتاعمًاستااً اتعاهتاًأةًوتنًبت اءً تقتمً
اغلتفهاًأةًع ًاغلتفهاًأةًونًاأثت ًا ا ًالبةًةال ةامًً ً.
ً
ا .العتتتتتاًأةًالالتتتتفًأةًالضتتتت ًأةً التتتتدقصًالتتتتذيًتلاتتتت ًاالاضتتتتاعمًوتتتتنًبتتتت اءًالفتتتتانً
ةاتض ااااًةسائ ًااتاًالقة ًالقاه ً .
ً
 .التدقصًأةًات لتتايفًفت ًوااةتتتااًال ت ة ًاذاًدادتتاًعدت ًاستتايوهاًفت ًاالتتمًظاه تتتمً
سلتومًواًل ًتثااًأنًالعاثًةن ً اللًوةان ًالالزتنًً.
ً
ًًً .تًادةنًالسل مًوسؤةلمًعنًايًالايفًللةزنًالفعل ًعواًهتةًةا ًفت ًالةثتائ ًاللاصتمً
االاضاعمًةللوة ًالا ًف ً لاًاب اءًاسلت ًالاضاعمًعلىًاسابًالتةزنًالفعلت ًعلتىًدفقات ً
ةوسؤةلتا ً .
ً
الوا ًً .35
ادتتتةنًالستتتل مًوستتتؤةلمًعتتتنًالعتتتتاًاةًالالتتتفًاةًالضتتت ًاةًالتتتدقصًللاضتتتائ ًالولزدتتتمًفتتت ً
الوساة عااًالعاومًاذاًثااًاد ًدب ًع نًفعتلًاةًاهوتالًايًوتنًوةظفتهتاًاةًوستال وتهاًةتبتةزً
للوفةضًاةًونًتفةض ًانًتعق ًايًاسةتمًو ًصاااًالاضاعمًللاعةتضًالذيًتسااق ً .
ً
الوا ًً 36
إذاًداداًالاضائ ًع ضمًللالفًأةًالاس اًأةًع ضمًلاقلاًاتسعا ًأةًداداًنتواهتاًتًاااوتلً
دفقااًالواافظمًعلتهاًاةًداداًف ًاالمًاؤث ًف ًسيومًالاضائ ًاتل ىًاةًالودشتاًالوةبة ً
فتهاًفللو ت ًانًتق ًالات ًاالوزا ًالعلد ً ةنًالاقت ًاالو ًالودصةصًعلتهاًً .
ً

الوا ًً 37
علىًالوة ً ف ًا تاًالالزتنًالوسااقمًعلىًالاضاعمًالوة عمًف ًالولازنًالعاومًةالاضائ ً
الوة عمًللغت ًف ًالوساة عااًالوؤب ًةالوستاة عااًاللاصتمً التلًوةانت ًالالتزتنًاوةبتاً
اتادااً ً)AT9و ًدلًسامًاشه ًعلىًاتدث ًً،ةاع ًادقضاءًهتذهًالوت ًت ستلًالوت ت ًللوتة ً
اشعا اًاالا ت ًالوسبلًاةًاتمً تقمًاثااًاا تخًاتساي ًت لاًود ً ف ًواًتساا ًعلت ًً،ةاع ً
و ة ًشه ًونًاا تخًالاالتغًتا ًللو ت ًاوةافقمًالوفةضًاب اءًواًتل ًً ً:
ً
أًً.أ نًتات ًاالوزا ًالعلد ًبزءًونًالاضاعمًتعتا لًاستاًاقت ت هًوقت ا ًالواتالغًالوستااقمًعلتىً
الوة ًً،أواًإذاً داداًالاضاعمًغت ًناالمًللابزئمًفااا ًدلهاًعلىًانًتب يًالات ًاااًإشت افً
لبدمًالات ًً.ةتًاعاا ًالسل مًوسؤةلمًعنًأيًأض ا ًالا ًاالاضاعمًونًب اءًهذاًالات ًً ً.
ًً
اً.تساةفىًونًثونًالات ًالواالغًالوسااقمًعلىًالوة ًللسل مًةأتتمً ستة ًةوصتا تفًألت ىً
ا اااًعلىًالاضاعمًةواًتزت ًتقت ًف ًاسااًاتوادااًً ًً.
ً.للوفتتةضًاادستتتاًوتتنًالو ت ت ًا بتتاءًعولتتتمًالات ت ًللو ت ًالا ت ًت اهتتاًوداستتامًاذاًدادتتاًنتوتتمً
الاضائ ًاعلىًادثت ًونًالواالغًالوسااقمًللسل مًً ًً.
ً.تا ًاشدتلًلبدتمًالاتت ًوتنًاثدتتنًوتنًوتةظف ًالو ت تتمًةوةظتفًالوتتنًوتنًو ت تتمًبوتا كً
الود قمًااةلىًاوة ًالات ًاالوزا ًالعلد ًضونًاب اءااًالات ًالوق ًً .
ً
الوا ًً 38
ف ًاالًاعذ ًإتصالًإشعا ااًالاالتغًإلىًأصاااًالاضائ ًلع ًاةف ًعدةانًةاضيًله ًتعاات ً
اعينًالات ًاوثاامًاالتغً سو ًألصاااًالاضائ ًً .
ً
الوا ًً 39
تا ًاااا ًاتب اءااًالاالتمًلات ًالاضائ ًالا ًتاق ًاتعهاًةفقاًلهذهًالاعلتوااًً ً:
ً
أًً.اص ًالاضتائ ًالودتةيًاتعهتاًعتنً تت ًدشتةفااًاتدظ ًلهتذهًالغاتتمًتتا ًاعاوا هتاًوتنًناتلً
الو ت ًً ً.
ًاً.الوتنًنتومًالاضائ ًونًنالًولونًبو د ًولاصًً .
ًً
ً.ب ةلمًالواتعااًدلواًاةاف اًاضائ ًدافتمًاناصا تاًللقتا ًاالات ًعلىًانًادةنًو ًدتلًستامً
اشه ًعلىًاتنلًً ًً.
ً.الادستاًللو ت ًليعينًعنًودانًةاا تخًالات ًً ً.
ًً
هـً.اتعينًعنًالات ًف ًصاتفاتنًتةوتاتنًلو ًةاا ًةعلىًلةامًاتعيدااًف ًالو ت تتمًاةً
ف ًايًودانًآل ًا اهًالو ت تمًوداسااًةاذاًدادتاًنتوتمًالاضتائ ًتًاااوتلًدفقتااًالدشت ًفتدافتىً
ااعلت ًإعينً الدش ًف ًالودانًالتذيًستتا ًفتت ًالاتت ًً،علتىًانًتدتةنًاتعتينًناتلًوةعت ًالاتت ً
اأساة ًعلىًاتنلًةتاضونًالوعلةوااًالواعلقمًاالاضائ ًةعلتىًانًتشتولًاتعتينًالادةتت ًالتىً
واًتل ًً :
ً. 1ص فًالدظ ًعنًات ًالاضائ ًالا ًتقة ًاصاااهاًااس ت ًالا تاًالوسااقمًعلتهاًنالًوةع ً
الات ًً ً.
ً. 2اودادتمًوعاتدمًالاضائ ًنالًعولتمًالات ًةليلًساعااًال ةا ًال سو ًةتعاا ًدلًوزاة ًااد ً
عاتنًالاضائ ًالوعلنًعدهاًةتًتسويًاأيًا عاءًل ًفتواًاع ًتلالفًذلكًً ً.
ً.3تدةنًا لًاتعينًعلىًونًت سةًعلت ًالوزا ًً ً.

ً.4تا ًات ًالاضائ ًا ةنً سة ًبو دتمًً ً.
ً. 5علتىًدتلًوتتنًت غتاًاالت لةلًفت ًالوتتزاة ًانًتت ف ًدقت اًاةًاةاست مًشتتتكًوصت قًع اةدتتاً
اأوتدتاًتعا لً ً)%10ونًنتومًالوزاة ًً ً.
ًً
ةً.ادفتذًاب اءااًالات ًاالوزا ًالعلد ًةادظت ًوااض ًاذلكًً .
ً
ً
ً
ً
الوا ًً 40
تباًانًتاضونًاعينًالات ًالوعلةوااًاللاصمًاالاضاعمًونًاتثًً ً:
ً
أً.دة ًالاضاعمًةع ًال ة ًةأوادنًالزتدهاًً ً.
ًً
اً.اس ًوالكًالاضاعمًة ن ًاتانًات لالًً ًً.
ً.أتمًوعلةوااًأل ىًً .
ً
الوا ًً 41
تا ًاتقافًاااسااًا تاًالالزتنًعلىًالاضائ ًالوع ةضتمًللاتت ًوتنًاتا تخًدشت ًاعتينًالاتت ً
ااساثداءًالاضائ ًالا ًتقة ًاصاااهاًااس ت ًالا تاًالوسااقمًعلتهاًةال ابهاًً .
ً
الوا ًً 42
تًتبةزًاب اءًالات ًاالوزا ًالعلد ًاتًااضة ًاعضاءًاللبدمًوباوعتنًً .
ً
الوا ً 43
تب يًالات ًف ًالودانًالذيًاةب ًفتت ًالاضتائ ًةللوت ت ًانًتقت ًالاتت ًفت ًايًودتانًآلت ًوعت ً
لهذهًالغاتمًً .
ً
الوا ً 44
تًاقالًالوزاة ًإتًونًاألشلاصًالواةاب تنًشلصتاًًأثداءًالوزاة ًأةًةديئه ًالذتنًتا زةنً
افةتضاًًأةًاةدتيًًنادةدتاًًً .
ً
ً
الوا ًً 45
أً.للبدمًالات ًاإلاالمًعلىًالوزاة ًاأللت ًإذاًدانًالا لًالو فة ًتساةيًأةًتزت ًعنًً%70وتنً
نتومًالالوتنًً ًً..
اً.اذاًعق ًثيثًبلسااًوزاة ًةدانًالا لًالو فة ًانلًونًنتوتمًالالوتتنًللوفتةضًةاادستتاً
الو ت ًأنًتق ًإواًالوةافقمًعلىًالات ًأةًإعا ًالوتزاة ًلتيلًعشت ًاتتا ًوتنًاتا تخًالقت ا ًً،
ةف ًوثلًهذهًالاالمًا ًواالغًالاأوتنًالىًاصاااهاًً ًً.
ً.تا ًتيًوزاة ًض ًادسامًً%10ونًنتوتمًأعلتىًات لًوت فة ًاالاضتاعمًناتلًصت ة ًنت ا ً
اإلاالمًةاليفًذلكًتًتقالًالض ًً .
ً
ً

ً
الوا ًً 46
تباًانًتذد ًف ًن ا ًاإلاالمًالدصًالاال ًً ً:
ً
ع ضاًلبدمًالات ًو ااةتااًاتانًات لالً ن ً ً)....اا تخً ً).....للاتت ًاتالوزا ًةدتانًاعلتىً
ا ت لًللات ت ًن ت ًع ت ضًوتتنًناتتلًالوتتزاة ًالستتت ًً)..... /ةالاتتالغً  ً).....تدتتا ًً،علوتتاًاتتأنًالقتوتتمً
الوق ًلهذهًالاضاعمً  ً)....تدا ًةتةن ًاعضاءًاللبدمًً .
ً
الوا ًً 47
أًً.علىًالوشا يً ف ًثونًالاضائ ًليلًساعمًأتا ًعولًونًاا تخًااالمًالات ًً،ةالتيفًذلتكً
تعاا ًوساددفاًةتصا ًالع اةنًالاتأوتد ًةتتا ًعت ضًالاضتائ ًعلتىًالوتزاة ًالتذيًتلتت ًاالات لً
الذيًن و ًاذاًةاف ًعلىًذلكًً ًً.
اً.تب يًاسلت ًالاضائ ًالوااعمًف ًأوادنًالزتدهاًةتااوتلًالوشتا يًدفقتااًالاعائتمًةالاغلتتفً
ةالا اوتلًةأتمًدفقااًأل ىًوا اامًعلىًالاضائ ًةعلىًالوشا يًال ابهتاًوتنًأوتادنًالالتزتنً
لتتيلًوت ً ً14تتتة ًعوتتلًوتتنًاتتا تخًإاالتتمًالات ت ًعلتت ًوعفتتا ًوتتنًداوتتلًالات تاًةاعاات ًا س ت ً
الالزتنًالتةو ًاع ًادقضاءًهذهًالو ًً،ةاو ًو ًاإلعفاءًعلىًال ا ًالاضاعمًاوةافقمًالوت ت ً
ةاداءًعلىً اةصتااًلبدمًالوزا ًةاأساااًوات ًةذلتكًاستاً اتعتمًةدوتتمًالاضتاعمًالوااعتمً
ةاإلب اءااًالا ًاا ًعلتهاًةًاا ًانصىًً14تة ًعولًإضافتــــمً .
ً
الوا ًً 48
للو ت ًةاداءً علىًادستاااًلبدمًالات ًانًتق ًإايفًالاضائ ًغت ًالقاالمًللات ًةالاضائ ًالاالفمً
ةالاضائ ًالولالفمًل وا لاااًالوةاصفااًةالوقاتتبًةال ناامًعلىًالغذاءًةالعة ًعلتىًاصتاااهاً
االا تاًالوسااقمًةدفقااًاإلايفًةفقاًللاعلتوااًً .
ً
الوا ًً 49
ًأ-تًتبةزًالسواحًاال ا ًاتمًاضائ ًولزدمًاوةباًاتانً ً)AT9اتًاع ًادظت ًاتانًال ا ً
ً)SE9ة ف ًدافمًالا تاًالوسااقمًعلىًالاضاعمًةادبازًالاتادااًالبو دتمًالو لةامًاةً
اوةباًوااض ًإايفًأصةلتمً .
اً-للو ت ًاةًونًتفةض ًالسواحًا ل ا ًالاضائ ًالودبز ًبو دتاًةالغت ًو فةعمًالا تاًلقاءً
اعه ًاصةل ًل ف ًالا تاً .
ً
ً
الوا ًً 50
أً ً.اعاا ًالاضاعمًالوة عمًفت ًالولتازنًالعاوتمًةالوستاة عااًالوتؤب ً التلًوةانت ًالالتزتنً
وشوةلمًااةلتصمًاأوتنًالسل مًاتًاذاًاا زًالوة ًاةلتصمًاأوتنًلاصمًلاضاعا ًشتاولمًلدافتمً
اتل ا ًالا ًاغ تهاًاةلتصمًاأوتنًالسل مًةاعاو ًونًاا تخًاق توهاًً ًً.
اً.اذاًاداهاًو ًس تانًاةلتصمًالاأوتنًالوق ومًونًالوة ًاثداءًالزتنًالاضتاعمًا ات ًعلتىً
ا لاضتتاعمًاادتتا ًالفقت ً أ)ًوتتنًهتتذهًالوتتا ًً،ةًف ت ًاالتتمًاب تت هاًاةًاو تت هاًاعاوت ًوتتنًاتتا تخً
اق توهاًةًاعاوا هاًونًنالًالو ت تمً .
ً.و ًو اعا ًواًة ًاالفق ً أ)ًونًهذهًالوا ًتساةفىًا لًاأوتنًعنًالف قًاقتومًالاضاعمًإذاً
داداًنتومًالاضاعمًالولزدمًادا ًونًنتومًاةلتصمًالااوتنًالوعاو ًً .
ً
ً

الوا ًً 51
أ ً-اساةفىًا تاًالالزتنًعلىًأسابًالةزنًالفعل ًةاعاا ًةا ًاتستاتفاءًال تنًةتعاات ًبتزءً
ال نً داًلغاتااًاتساتفاءًً .
اً-اساةفىًا تاًالالتزتنًالتتةو ًةالات تاًاأللت ىًةفقتاًللفئتااًالودصتةصًعلتهتاًفت ًهتذهً
الاعلتوااًةاااق ًونًاا تخًإ لالًالاضائ ًإلىًوةان ًالالزتنًً .
ً تدةنًالا ًاأل دىًلا لًالالزتنًعلتىًأيًاضتاعمًو بتمًفت ًاتتانًإلت ا ًاةًادتازلًأةًاذنًا دمًلوسمًةعش ةنً تدا اً .
ًاساةفىًا تاًالزتنًالاضائ ًالوا ًعنًعش ًأتا ًدا ًأ دىًإذاًداداًفا ًالالتزتنًانتلًونًذلكًً .
هً-اساةفىًا تاًالزتنًالاضائ ًالوا ًو هًدلًً60تةواًً .
زً-اساةفىًا تاًالالزتنًعلىًالةزنًالقائ ً تشولًةزنًالاضاع ًةةزنًةستلمًالدقل)ًللاضائ ً
الا ًالزنًعلىًظه ًةسائلًالدقلًف ًوةان ًالالزتنًً ً.
ً
الوا ًً 52
أً-تا ًاأبت ًالودشتاًةًالعقــا ااًةًات اض ًً اللًوةان ًالالزتنًالاااعمًللو ت تمًةفقا"ًلواً
تل ًً -:
.1اقة ًالو ت تمًااا ت ًالوةن ًةًالوساامًةًالا تاًالوسااقمًةو ًاتتبا ًً .
ً.2ااةلىًو ت تمًات اض ًةًالعقا ااًًوهومًاا ا ًالعقة ًةًفقاًلوضوةنًالفق ً أ\ً)1ونًهذهً
الوا هًً .
اً-تدةنًا لًاتتبا ًللعقا ااًةًات اض ًةًالودشتاًدواًتل ًً :
.1الوااد ًاتسوداتمًةالوداااًً:لوسةنًً تدا ًللوا ًالو ا ًسدةتا"ًً .
.2الوساة عااًالوغلق ً:ثوادتمًعش ًً تدا ًللوا ًالو ا ًسدةتاً"ً .
.3السااااًالودشةفمً:ثوادتمًً دادت ًللوا ًالو ا ًسدةتا"ً .
.4الوساة عااًالوا هًً)400 ً:فلبًللوا ًالو ا ًتةوتا"ً .
تا ًااصتلًا لًاتتبا ًةًواااعمًاتلازا ًاعقة ًاتتبا ًونًنالًالو ت تمًً .ً
الوا ًً 53
أً-تساةفىًا لًإعاوا ًناادااًللوةان ًاللاصمًةالو ادزًاللةبساتمًالوعاو ًوالغًلوسمًآتفًً
تدا ًسدةتاً .
اً-تساةفىًا لًاةزتنًالستا ااًالشاادمًاةان ًلوسمً دادت ًلدلًاسال ا ًً .
ً
الوا ًً 54
ادةنًأبة ًا ل افعمًالشةدتمًالعا تمًأةًالده اائتمًعش ةنًً تدا اًلدتلًستاعمًعوتلًعلتىًأنًتً
اقلًو ًالاأبت ًعنًساعمًةًتعاا ًبزءًالساعمًساعمً .
ً
الوا ًً 55
ااإلضافمًالىًا لًالل وااًالعاومًةًا لًالاأوتنًتساةفىًا لً ا ًةالزتنًالااةتااًالوا ًواً
تل ًً ً:
ًًًااةتمًفئمًً40ن ً ً35ً:تدا اًللااةتمًالةاا ًتةوتاًً ً.
ًًااةتمًفئمًً20ن ً ً25ً:تدا اًللااةتمًالةاا ًتةوتاً ً
ً
ً
ً

الوا ًً 56
أ-اساةفىًا تاًالاأوتنًاوع لً لوسمًااتلف)ًونًنتومًالاضاعمًسدةتاًًةفقاًًلواًتل ًً ً:
ً
نتومًالاضاعم ً
الو ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ً
ً%ً30ونًنتومًالاأوتنًسدةتاًًً ًً.
ًونًتة ًةلغاتمً ً)30تةواًًًًً ًً%ً60ونًنتومًالاأوتنًسدةتاًً ًً.
ًلغاتمً ً)180تةواًًًًً ًً%100ونًنتومًالاأوتنًسدةتاًً ًً.
ًلغاتمًسدمًةاا ًًًًًًًًًًًًًًً ًاضافًالدسامًاساًالش ائيًالواتدمًأعيهًً ًً.
ًألدث ًونًسدمًًًًًًًًًًًًًًً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ً
اً ً-تدتتةنًالات ًاأل دتتىًلات لًالاتتأوتنًعتتنًاتتتمًاضتتاعمًو بتتمًا لتتاًالت ا ًاةًإذنًا دتتمًاةً
ادازلًلوسمًةًعش ةنًً تدا اًوهواًداداًنتواهاًأةًو ًالزتدهاً .
ً
ً
الوا ًً 57
ً-1تساةفىًا لًالادازلًعنًالاضائ ًةالستا ااًةاآللتااًةًالقةا اًةًال ابااًالدا تمً
الولزدمًدواًتل ً :
ً
أًً.عش ةنً تدا اًعنًدلًةثتقمًادازلًعنًالاضاعمًً .
اً.لوسمًةعش ةنً تدا اًعنًدلًستا ًأةًآلتمًاةًنا اًاةً ابمًدا تمًولزدمًف ًالوةان ً
العاومً ًً.
ً.لوسمً دادت ًعنًدلًستا ًأةًآلتمًاةًنا اًاةً ابمًدا تمًولزدمًاااًةض ًالا ادزتاً
ف ًوةان ًالالزتنًاللاصمًةالودا ًاللاصمًةًالو ادزًاللةبساتمً .
ً
ً-2ف ًاالمًاغتت ًالو سلًإلت ًف ًاتانًاتل ا ًًSE9تعاا ًذلكًاوثاامًادازلًًًةتساةفىً
ا تاًالادازلًالوق ًً .
ً
الوا ًً 58
ً
أً-ااإلضافمًإلىًا تاًالالزتنًتساةفىً تدا ًةاا ًا لًل وااًعاومًعنًدلً نًاةًبزءًود ً
عد ًال ا ًالاضاعمًاةًالادازلًعدهاًاةًدقلهاًاوةباًاذنًا دمًً .
ً
اً-تدةنًًالا ًاأل دىًلا لًالل وااًالعاومًلوسمًةعش تنً تدا اًعنًأيًاضاعمًو بمًف ً
اتانًإل ا ًاةًادازلًاةًإذنًا دمًوهواًداداًو ًالزتدهاًً .
ً
ًتساةفىً ً50تدا ًا لً وجًعنًدلً لاً وجًلاتادااًات لالً .ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ًً

الوا ًً 59
ااإلضتافمًالتىًات تاًالالتزتنًةاللت وااًالعاوتمًةالات تاًاأللت ىًالودصتةصًعلتهتاًفت ًهتتذهً
الاعلتوااًاساةف ًالو ت تمًالا تاًالاالتمًً :
ًأًً.تساةفىًا لًدلومًس ًةاسال ا ًالوةن ًاتلدا ةد ًللو ت ت ًوالغً ً50تدا ًسدةتاًلدلً
ود ةاًااب ًأةًش دمًوص امًا غاًاادبازًوعاوياهاًةف ًدظا ًالالزتنًالواةساًوااش ً
علىًانًاساةفىًف ًا اتمًدلًسدمًً .
ا-تساةفىًوالغً ً5دادت ًا لًاص ت ًاةًا لًاص ا ًصة ً ا ًاألصلًأليًةثتقمًونًةثائ ً
الو ت تمًً .
ً.تساةفىًوالغً تدا ًةاا ًوقاالًغيفًالولفًالوااةيًعلىًالاتادااًً .
ً.تساةفىًوالغً  ً)10دادت ًوقاالًاص ا ًدشفًأ ص ًش د ًة ن ًاةًالدا ةد ًً .
هـً-تساةفىًوالغً ً100تدا ًا لًاسبتلًش دمًوساثو ًتةلًو ًعلىًالدظا ًاتلدا ةد ً
للش دااًالغت ًوسبلمًً .
ةً-تساةفىًوالغً  ً)10دادت ًا لًاع تلًًًًاةًإلغاءًأيًةثتقمًلاتادااًالالزتنًاع ًالاأدت ًًةنالً
ف ًالا تاًً،ةًتساةفىً  ً)25تدا ًاع ً ف ًالا تاًً .
ز ً-تساةفىًوالغًعش ً دادت ًا لًأوادااً ةاا ًلدلًةثتقمًادازلًةف ًنادةنًال ةاا ً ن ًً20
لسدمًً2001ةًاع تيا ًً .
حً-تساةفىًوالغً ً)ً250فلبًلدلًدتلةًةا /ساعمًا لًل ومًالده ااءًالوق ومًللوساثو تنًف ً
وةان ًالالزتنًالعاومًً .
ًتستتاةفىًو التتغً تدتتا تنًلدتتلًوا ت ًودعتتاًا ت لًل وتتمًالوتتتاهًالوق وتتمًللوستتاثو تنًف ت ًوةان ت ًالالزتنًالعاومًً .
ً
الوا ًً 60
أًً.تستتاةفىًً% ً50وتتنًاتت تاًاللتت وااًالوقتت ًللاضتتائ ًالاتت ًتتتا ًالزتدهتتاًفتت ًالو ادتتزً
اللةبتساتمًةالودا ًًاللاصمًالا ًاعولًاوةبتاًاافانتتااًلاصتمًوتاًلت ًاتدصًهتذهًاتافانتتااً
علىًغت ًذلكًً ًً.
ا-تساةفىًوالغً ً5دادت ًات لًاللت وااًعتنًدتلًستتا ًاةًآلتتمًاةًنتا اًاةً ابتمًدا تتمًًتتا ً
الزتدهاًف ًالوةان ًالعاومًاةًالوةان ًاللاصمًاةًالو ادزًاللةبتساتمًأةالودا ًاللاصمًً .
ً
ً.اعاولًالاضائ ًالوا ًةالسائلمًالو للتمًالتىًالو ادتزًاللةبتستاتمًةالوةانت ًاللاصتمًوعاولتمً
الاضائ ًالبافمًلغاتااًاااسااًا لًالل وااًالعاومًً .
ً
ً
الوا ًً 61
تا ًاساتفاءًا لًالدلفمًالاشغتلتمًالوق ًللع ًاليز ًونًالوةظفتنًدا لًللل وااًالعاومًللوةان ً
ةودا ًالالزتنًاللاصمًةفقاً ًليافانتااًالوا ومًو ًهذهًالوةان ًةللوبلتبًأنًتقت ًا اتقهتاً
علىًأيًوةان ًأل ىًت اهاًوداسامًً،ةًتعا ًالدظ ًاهاًدلواً عاًالاابمًلذلكًً .
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

دة ًالاضاعم
 الدراجات النارية السيارات والبكباتوالباصات و القوارب
والروافع الشوكية
 اآلليات الثقيلة وغيرهاأً.الاضائ ًالةا ً
ضونًااةتااًً20ن واً
اً.الاضائ ًالةا ً
ضونًااةتااًً40ن واً
 البضائع الجافـــــــةبمخلتف أنواعها
البضائع السائلة
والسائبه (دكمه)
بمختلف انواعها
 -البضائع المبردة

ةا ً
اتساتفاء
الواحدة
الواحدة

بدل التخزين في
اليوم الواحد
دينار واحد
 5دنانير

الواحدة
الةاا

 10دنانير
 ً10دادت

الةاا
الطن

 ً20تدا
 500فلس

الطن

 200فلس

الطن

 600فلس

ً
الوا ً62
ً
اساةفىًا تاًالالزتنًعلىًالاضائ ًالا ًالتزنًفت ً
وةان ًالالزتنًالعاومًةًفقاًلواًتل ًً :
ً
ً
ً
ً
ً

ً
ً
ً
الوا ًً 63
أ ً-اعفىًالاضائ ًالولزدمًةًالةا ًا س ًبيلمًالولكًاةًا س ًال تةانًالولد ًونًدافمًالا تاً
الوسااقمًً .
اً-اعفىًالاضائ ًالولزدمًةالعائ ًلسل مًود قمًالعقامًاتناصا تمًاللاصمًونًدافمًالا تاً
الوسااقمًً .
ً
الوا ًً 64
أ -للوبلبًاداءًعلىًادستاًالوفةضًأنًتلفضًدسامًتًاابتاةزًً%50وتنًات لًالالتزتنً
الوا ااًعلىًالاضاعمًإذاًاناد ًااألساااًالوا ًلذلكً.
ا-تبةزًللوبلبًاداءًعلىًادستاًالوفةضًاا ا ًاافانتااًثدائتمًلاصمًااضونًاساتفاءً
ات تاًلاصتتمًعتتنًأيًوتنًالات تاًالودصتتةصًعلتهتاًفت ًهتتذهًالاعلتوتااًوقااتتلًالاتتزا ً
ال فًالثاد ًاالزتنًدوتااًوا ًونًالاضائ ًةليلًو ًزودتتمًوات ًاةًأيًدتة ً
آل ًونًاتلازاواا
 ااساثداءًواًة ًف ًالاد ً أ)ًاعفىًةزا ًالصداعمًةالابا ًوتنًات لًالالتزتنًالوا ااتمًعلىًوا ا ًالقويًةالشعت ًالولزدمًااس ًالةزا ًً.
ًًًً ً-للوبلبًالا ًف ًاعا ًالدظ ًفت ًآلتتااًالعوتلًةًاتافانتتااًالوا وتمًدلوتاً عتاًالاابتمً
لذلكً.
الوا ًً 65
ًاا ًأتمًا تاًأةًأبة ًغت ًودصةصًعلتهاًف ًهذهًالاعلتوااًاق ا ًونًالوبلبً .
ً
الوا ًً 66
ًأ-ااةلىًالو ت تمًعولتمًادظت ً لةلًةل ة ًاتشلاصًةةسائ ًالدقلًالىًوةان ًالالزتنً
اوةباًاصا تيًتا ًاعاوا هاًةفقاًللا اتاااًالا ًتق هاًالو ت ً .
ً
ا-اعاو ًاصا تيًالاللتصًالصا ًعنً ائ ًالبوا كًات دتمًلغاتمًووا سمًدشا هاًل ىً
و ت تمًالالزتنً .
ً
ً
ً

ً
الوا ًً 67
ا ا ًاادا ًالقادةنًةالاش تعااًالدافذ ًالوفعةلًعلىًاتمًولالفمًا اداًليفاًلهذهًالاعلتواا ً
ًً
ً أادا ًعاوم) ً
ً
الوا ًً 68
ا ا ًهذهًالاعلتوااًعلىًبوت ًوةان ًالالزتنًةللوبلبًاداءًعلىًادستاًالوفةضًا اتقهاًعلىً
أتمًوةان ًأل ىًااساثداءًالوةان ًالا ًاادوهاًاش تعااًأل ىً .
ً
الوا ًً 69
تاظ ًالزتنًالاضائ ًالاالتمًف ًبوت ًوةان ًالالزتنًاااً ائلمًوصا اهاً ةنًايًاعةتضً ً
أً-الوةا ًاإلشعاعتمًإتًاوةافقمًةإش افًو ت تمًالادظت ًالاتئ ًف ًالسل مًً ً.
اً-الوتةا ًست تعمًاتشتاعالًةالوتةا ًالد ادتمًةالوتةا ًالل ت ًالات ًتتا ًاا تت هاًوتنًناتلًو ت تتمً
الادظت ًالاتئ ًف ًالسل مًً ً.
ًالول ااًااساثداءًواًتلز ًلصداعمًاأل ةتمًةالوةا ًالصت تدتمًةف ًواًاا هًةزا ًالصامً ًًاألستتلامًالدا تتتمًةالتتذلائ ًةالوافبتت ااًةاأللعتتااًالدا تتتمًةفقتتاًًلوتتاًاقتت هًستتل ااًاألوتتنًالولاصمًً ً.
هًً-الوةا ًالغذائتمًالوودةعمًالفاس ًاةًالوداهتمًالصياتمًاةًأةًذااًض ًصا ًاتئ ًً .
ةًً-الاضائ ًذااًالودشأًاةًالوص ًالواظة ًالاعاولًوع ًً .
ً
الوا ًً 70
تاظ ًالقتا ًااألعوالًالاالتمًف ًوةان ًالالزتنًً ً:
أً-إشعالًالدا ًاأتمًصة ًداداًاواًف ًذلكًاشعالًالشتوة ًاةًالغتازًاةًالاات ةلًاةًوشتاقاا ًاةً
الداةلًاةًالق ااااًاةًالثقااًااىًةلةًدانًذلكًليساعوالًالشلص ًً ً.
اً-الا لتنً اللًالوساة عااًةالوداااًةالوشا ت ًاتل ىًةف ًالسااااًً ً.
ًاساعوالًالوا ةنااًالسائلمًةالغازتمًليدا ًً ً.ًاساعوالًالاتا ًالده اائ ًلغت ًاتدا ً اللًالوداااًةالوساة عااًاتًضونًالشت ة ًالفدتتمًالوق ًونًنالًالسل مًً ً.
هً-إناومًالعوالًأةًالوسال وتنًف ًالود قمًاةًاداةلًال عا ًفتهاًاتًف ًاتوادنًالولصصمًلذلكً
ً.
ًالغتتىًالاعلتوتتااً ن ت ًً65ً+ً64لعتتا ًً2004ةاع ت تياهاًاع ت ًان ت ا ًهتتذهًالاعلتوتتااًةدشتت هاً
االب ت ًال سوتمًً ً.

