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 ثغى هللا انشحًٍ انشحٛى

 

  عهطخ إلهٛى انجزشا انزًُٕ٘ انغٛبحٙ

 

 

 

 

 8/9102لوازم  الؼطبء رلن :                     

 

 

 /  استئجبر ثشأى

 9ػدد فوب فوق  9102ثك أة دثل كبثيي هوديل  -

                                             

 0د ػدفوب فوق  9102 هوديل ( ركبة 01ثبص حوولخ ) -

 

 

 

 الجترا التٌووي السيبحي إللين سلطخهغ للؼول                             
 

 

 00/2/9102 الؼروض إليداعهوػد  أخر

   اآلالد اسن صبحت 

 ديٌبر 211 كفبلخ دخول الؼطبء

 

 

 هالحظبد هبهخ  :   

 

 .   ثهغذ أجٕس اإلػالٌ ثبنظحف انٕٛيٛخ ػهٗ يٍ ٚشعٕ ػهّٛ انؼطبء يًٓب  01

 

 حبنزٓب انًٛكبَٛكٛخ أطٕنٛب  .  نجٛبٌرخؼغ كبفخ اٜنٛبد نهفحض انفُٙ  02
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 اليخ ػمد استئجبر هركجخ/

 

 فًٛب ثٍٛ :

 ........................................................................................... الفريك االول

 

    .......................................................................................... :الثبًيريك الف

 

 الومدهخ:

 ............................................................اعزئجبس اٌ انفشٚك االٔل ٚشغت فٙ حٛش

 

 ................... سلىانًشكجخ اٜنٛخ / ٔحٛش اٌ انفشٚك انضبَٙ ْٕ انًبنك ٔانًزظشف فٙ 

 

 حغت يب ْٕ يضجذ فٙ انٕصبئك انًشفمخ يغ ْزا انؼمذ ْٔٙ : ......................................

 

1- ....................................................... 

2- ....................................................... 

3- ....................................................... 

 

 ٔثُبء ػهٗ انؼشع انًمذو يٍ انفشٚك انضبَٙ فمذ ارفك انفشٚمبٌ ػهٗ يب ٚهٙ:
 

 رؼزجش ْزِ انًمذيخ جضء يٍ انؼمذ ٔرمشأ يؼّ. -1
 

ٚؤجش انفشٚك انضبَٙ نهفشٚك االٔل انًشكجخ / االنٛخ  انًشبس انٛٓب اػالِ نهؼًم نذٖ انفشٚك  -2

 .....االٔل فٙ يحبفظّ ................
 

 يذح االعزئجبس: -3

رجذأ يٍ ربسٚخ ايش انًجبششح انظبدس يٍ انفشٚك  خرمًٕٚٛ شٕٓس (عزخ) :ٔانجبص نهًشكجبد - أ

 االٔل.

( عبػخ ػًم فؼهّٛ رجذأ يٍ           ٕٚو ػًم فؼهٙ أٔ )       (                 )       :نٝنٛبد - ة

 ربسٚخ أيش انًجبششح انظبدس يٍ انفشٚك االٔل.
 

          يجهغ الجك اة دثل كبثيي الواحدح  للوركجخ ثذل ػًم ك االٔل نهفشٚك انضبَٙٚذفغ انفشٚ -4

دُٚبس ٔرنك أجشح انٕٛو انٕاحذ /أجشح عبػخ انؼًم نٝنٛخ يٕػٕع ْزا انؼمذ شبيهخ  )           (

ؼًم فٙ (ٕٚيب ٔثؼذ اَزٓبء ان30كبفخ يب ٚهضو نؼًم انًشكجخ/االنٛخ ٔٚزى رمذٚى انًطبنجبد انًبنٛخ كم )

 ْزِ االٚبو ْٔكزا حزٗ َٓبٚخ يذح االعزئجبس.

)                    يجهغ  ( ركبة01) حوولخ الجبص للوركجخ ثذل ػًم ٚذفغ انفشٚك االٔل نهفشٚك انضبَٙ -5

دُٚبس ٔرنك أجشح انٕٛو انٕاحذ /أجشح عبػخ انؼًم نٝنٛخ يٕػٕع ْزا انؼمذ شبيهخ كبفخ يب ٚهضو  (

(ٕٚيب ٔثؼذ اَزٓبء انؼًم فٙ ْزِ االٚبو 30ٚزى رمذٚى انًطبنجبد انًبنٛخ كم )نؼًم انًشكجخ/االنٛخ ٔ

 ْٔكزا حزٗ َٓبٚخ يذح االعزئجبس.
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عبػبد  صًبٌ (8يٕػٕع انؼمذ ) الجك اة دثل كبثيي الوستأجرح الوركجخركٌٕ يذح ػًم  -6

يمغٕيّ ػهٗ  خػًم فؼهّٛ فٙ انٕٛو انٕاحذ ٔعٛزى احزغبة اجٕس االنّٛ حغت عبػبد انؼًم انفؼهٛ

 .نغبٚبد احزغبة اجشح انغبػبد االػبفٛخ (8) انؼذد
 

ٔػهٗ  خعبػ ػشش ٖاحذ (11يٕػٕع انؼمذ ) الجبص الوركجخ الوستأجرحركٌٕ يذح ػًم  -7

نغبٚبد  (11) ْزا االعبط فبٌ اجشح انغبػخ انٕاحذح رغبٔ٘ االجشح انٕٛيٛخ يمغٕيّ ػهٗ انؼذد

 احزغبة اجشح انغبػبد االػبفٛخ.
 

يٍ لًٛخ انؼطبء ٔانزٙ ٚزى  %(10نفشٚك انضبَٙ كفبنخ حغٍ رُفٛز أ شٛك يظذق ثمًٛخ )ٚمذو ا -8

 احزغبثٓب كًب ٚهٙ :

 أجشح انٕٛو انٕاحذ(.× 22×)يذح االعزئجبس ثبنشٓش  :للوركجبد - أ

(, أٔ )يذح االعزئجبس ثبنغبػخ 6× أجشح انغبػخ انٕاحذح × )يذح االعزئجبس ثبنٕٛو  :لآلليبد  - ة

 .ٕاحذح(أجشح انغبػخ ان× 
 

 فٙ انظحف يًٓب ركشس.ٚهزضو انفشٚك انضبَٙ ثزغذٚذ سعٕو االػالٌ  -9
 

( فٙ انحبالد انطبسئخ 6,5ٚحك نهفشٚك االٔل رًذٚذ عبػبد انؼًم انًشبس إنٛٓب فٙ انجُذٍٚ ) -10

 م.ٔحغت يب رمزؼّٛ ؽجٛؼخ انؼً
 

 بالد انزبنٛخ :ال ٚزى دفغ أجٕس نهًشكجبد / اٜنٛخ انًغزأجشح يٕػٕع انؼمذ فٙ انح -11
 

أٚبو انؼطم ٔاالػٛبد انشعًٛخ ٔانذُٚٛخ إال إرا ؽهت انفشٚك االٔل انؼًم ثٓب ثًٕجت كزبة  –أ    

 خطٙ 

 أٚبو انؼطم انًٛكبَٛكٙ ٔأ٘ ػطم آخش يًٓب كبٌ عجت رنك .  –ة   

أٚبو انزٕلف ػٍ انؼًم ثغجت غٛبة انغبئك أٔ ػذو رٕفش يحشٔلبد أٔ ٞٚخ أعجبة أخشٖ  –ط   

 جًخ ػٍ فؼم انفشٚك انضبَٙ . َب

 أٚبو انزٕلف ػٍ انؼًم ثغجت ْطٕل االيطبس أٔ رغبلؾ انضهٕط أٔ رؼزس انؼًم ثغت انٕحم . –د   
 

إرا رى رٕلٛف اٜنٛخ انًغزأجشح ػٍ انؼًم ثأيش انفشٚك يٍ انفشٚك االٔل أٔ ثغججّ فٛذفغ ػٍ   -12

 :م ٔ حغت انزبنٙو أٔ عبػخ انؼً%( يٍ االجشح انًحذدح ن25ٕٛ) كم رٕلٛف
 

) إرا نى ٚزى رشغٛم انًشكجخ / اٜنٛخ َٓبئٛبً ال ٚحغت رنك انٕٛو يٍ يذح  :للوركجبد واآلليبد - أ

% يٍ االجشح انٕٛيٛخ ٔٚحغت يذح 25ٚحظم انفشٚك انضبَٙ ػهٗ  أٔ ,ساالعزئجب

 االعزئجبس (

ػهٗ )ارا رى رشغٛم االنّٛ نًذح رمم ػٍ عذ عبػبد ٚحظم انفشٚك انضبَٙ  :لآلليبد - ة

 .%( يٍ اجشح ثبلٙ انغبػبد (25)

 

ٚهزضو انفشٚك انضبَٙ ثٕػغ انًشكجخ/االنّٛ انًؤجشح رحذ رظشف انفشٚك االٔل ٔفٙ يٕلغ  -13

 انؼًم انًطهٕة ٔػهّٛ االنزضاو ثًب ٚهٙ :
 

انًحبفظخ ػهٗ ثمبئٓب ثحبنخ فُّٛ ٔيٛكبَٛكّٛ جٛذح ٔطبنحخ نهؼًم ٔػًم انظٛبَخ انالصيخ  - أ

 انؼٕٛة انزٙ رحٕل دٌٔ االَزفبع ثٓب نهغبٚخ انًؤجشح يٍ اجهٓب . نكٙ ركٌٕ خبنّٛ يٍ
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رضٔٚذ انًشكجخ /االنّٛ انًؤجشح نًب ٚهضو نزشغٛهٓب ثشكم جٛذ يٍ )عبئك يؤْم ٔيشخض  - ة

 ٔفُٙ ٔيحشٔلبد ٔغٛشْب ػهٗ َفمزّ(.
 

 اٞٔلفشٚك رأجٛش انًشكجخ / االنّٛ انًؤجشح انٗ انغٛش دٌٔ يٕافمّ ان انضبَٙال ٚجٕص نهفشٚك   -14 

 .انخطٛخ ٔانًغجمخ

 

 

ٚكٌٕ َطبق ػًم االنّٛ انًؤجشح فٙ ا٘ يٕلغ ٚحذدِ انفشٚك االٔل داخم حذٔد انًحبفظخ ايب  -15

( فبَّ ٚحك نهفشٚك االٔل اعزؼًبنٓب خبسط حذٔد ,ثبصارا كبٌ انًغزأجش يشكجخ )لالة ,ثكت

 .خًغّ يشاد شٓشٚب (5انًحبفظخ ثًب ال ٚضٚذ ػٍ)
 

ٚك انضبَٙ َمم االنّٛ انًؤجشح انٗ يٕلغ انؼًم انًطهٕة ػهٗ َفمزّ انخبطخ فٙ ٚزحًم انفش -16

 انحبالد انزبنٛخ:
 

 .ػُذ يجبششح انؼًم فٙ انًٕلغ انًطهٕة - أ

 .ػُذ االَزٓبء يٍ انؼًم انًطهٕة - ة

 .ػُذ حبجخ االنّٛ نإلطالح أ انظٛبَخ -ط

  .يٍ يٕلغ انٗ اخش ػًٍ َطبق انؼًم اصُبء يذح االعزئجبس -د
 

انفشٚك انضبَٙ ثأٌ ركٌٕ انًشكجخ/ االنّٛ انًغزأجشح يشخظّ ٔيؤيُخ ربيُٛب شبيال ٔفٙ  ٚهزضو -17

لًٛخ ا٘ اػشاس أ رؼٕٚؼبد رحذس  انفشٚك اٞٔلزحًم ٚحبنخ انزأيٍٛ ػذ انغٛش فمؾ فال 

 .نهًشكجخ/االنّٛ اصُبء فزشح ػًهٓب نذٖ انٕصاسح يًٓب كبَذ االعجبة
 

ثغٛشْب ٔثُفظ يٕاطفبرٓب فٙ حبنخ  انًغزأجشحزجذال انًشكجخ / االنٛخ ـ ٚهزضو انفشٚك انضبَٙ ثبع18

( عبػخ يٍ ثذء رٕلفٓب ػٍ انؼًم 48رؼطهٓب أ رؼزس رشغٛهٓب نغجت يب ٔرنك خالل يذح الظبْب )

ٔرحغت االجشح نهًشكجخ / االنٛخ انجذٚهخ يٍ ربسٚخ رشغٛهٓب ٔثُفظ ششٔؽ ْزا انؼمذ , ػهٗ اٌ 

ثبعى انفشٚك انضبَٙ ٔال ػاللخ نهفشٚك االٔل يغ يبنك االنٛخ / انًشكجخ  رظذس انًطبنجبد انًبنٛخ

انجذٚهخ , ٔارا نى ٚهزضو انفشٚك انضبَٙ ثزبيٍٛ يشكجخ / انٛخ ثذٚهخ ٚحك نهفشٚك االٔل اعزئجبس يشكجخ / 

 .فشق انغؼش اٌ ٔجذ ٛهّانٛخ ثذٚهخ ػهٗ َفمخ انفشٚك انضبَٙ ٔرحً
 

ٔانًمذيخ فٙ ػشػخ اصُبء يذح  انًغزأجشحال انًشكجخ / االنٛخ ـ ال ٚحك نهفشٚك انضبَٙ اعزجذ19

 .ثًٕافمخ انفشٚك االٔل انخطٛخ االعزئجبس اال
 

 خاللفٙ يٕلغ انؼًم جبْضح نهزشغٛم  انًغزأجشح/ االنّٛ  انًشكجخـ ٚهزضو انفشٚك انضبَٙ ثٕػغ 20

 .صالصخ اٚبو يٍ ربسٚخ ايش انًجبششح ثبنؼًم (3)
 

ٔثُفظ ششٔؽ  %(25صٚبدح أ رخفٛغ يذح االعزئجبس ثُغجخ ال رزجبٔص ) ٚحك نهفشٚك االٔل -21

 انؼمذ ٔثذٌٔ أٚخ رؼٕٚؼبد يبنٛخ.
 

/ االنٛخ ثبنًشكجخال ٚحك نهفشٚك انضبَٙ انًطبنجخ ثأ٘ رؼٕٚغ ػٍ أ٘ ػطم أ ػشس ٚهحك  -22

أ أ اػطشاثبد داخهّٛ أٚب كبٌ َٕػٓب  ائكػُذ حذٔس انكٕاسس انطجٛؼٛخ أٔ حش انًغزأجشح

 .يظذسْب أ أ٘ ايٕس خبسجّ ػٍ اسادِ انفشٚك االٔل
 

َضاع أ خالف ثٍٛ انفشٚمٍٛ حٕل رُفٛز أ رفغٛش ْزا انؼمذ ركٌٕ انًحبكى  ٕءفٙ حبل َش -23

 نهُظش فٙ ْزا انُضاع. انًخزظخْٙ  اٞسدَٛخ
 

 :نٛخانزب انحبالدٚحك نهفشٚك االٔل فغخ انؼمذ دٌٔ اخطبس أ اَزاس انفشٚك انضبَٙ فٙ  -24
 

 انكفبنخ اػبدِٔفبح انفشٚك انضبَٙ يغ  -أ 

 .االخالل ثششٔؽ انؼمذ يغ يظبدسح انكفبنخ -ة 
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 ٛخ ػٍ انؼًم يغ يظبدسح انكفبنخ.ن/االانًشكجخركشاس رغٛت ٔرؼطم   -ط 

ٚحك نهفشٚك االٔل فغخ انؼمذ فٙ أ٘ ٔلذ ٚشبء ػهٗ اٌ ٚزى رؼٕٚغ انفشٚك انضبَٙ يب لًٛزّ  -د 

 (.11,13,23الخز ثؼٍٛ االػزجبس يب ٔسد ثبنجُٕد )يٍ ثبلٙ يذح االعزئجبس يغ ا %(10)
 

 ( ثُذا ثًب فّٛ ْزا انجُذ.25ٚزكٌٕ ْزا انؼمذ يٍ ) -25

 

 

 

 

 

 .ٔػهٗ َغخزٍٛ        حشس ْزا انؼمذ ثزبسٚخ     /     /  

 

 

 

 

 يريك الثبًالف                   الفريك االول                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


