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إػالٌ تيغ تانًزاد انؼهُي نهًشج انصاَيح
صادس ػٍ دائشج ضشيثح انذخم ٔانًثيؼاخ
اسرُاداً نُص انًادج  93يٍ قإٌَ ضشيثح انذخم سقى  93نسنُح َ ٔ 4103نص انًنادج  43ينٍ قنإٌَ انينشيثح
انؼايح ػهى انًثيؼاخ سقى  5نسُح  ٔ 0333ذؼذيالذّ ٔ َص انًادج  5يٍ قإٌَ ذذصيم االيٕال االييشيح سقى 5
نسُح ٔ 0344ذؼذيالذّ ذقشس انرُفيز ػهى االيٕال غيش انًُقٕنح انؼائذج نهًكهف ػايش يذًذ يُيش فناس انسنشاض
سقى انٕطُي ٔ 3530141433يؼهٍ نهؼًٕو تاَّ يطشٔح نهثيغ تانًزاد انؼهُي ػٍ طشيق انذائشج ضنشيثح اننذخم
ٔ انًثيؼاخ كايم قطؼح األسض انًٕصٕفح ادَاِ -:
قطؼح األسض سقى  319يٍ دٕض فنارشِ بنثية سقنى  5قشينح انثرنشأم ينٍ ضساضني انزسقناا تًسنادّ إرًانينح
 945و4
ٔ انًٕصٕفح دسة ذقشيش انخثشج ٔدسة سُذ انرسجيم ٔ يخطط االساضي تًا يهي -:
ذثيٍ اٌ قطؼح االسض ذُظيى سكٍ (د) ضًٍ يذيشيح اساضي انزسقاا قشيح انثرشأم ذقغ ػهى باسع  5يرش يؼثنذ
ٔذقغ ذذد يُسٕب انشاسع دٕاني  9يرش ٔانخذياخ يرٕفشج يجأسِ إلسكاٌ ينٍ انُادينح انجُٕتينح ْٔني ضنًٍ
اسننكاَاخ يرٕسننطح ٔكابننفّ ٔذقننذس قيًننّ االسض كننايال تًثهننا ارًنناني  41111ديُنناس ( شًنناَي ٔ ػشننشٌٔ انننف
ديُاس)
فؼهى يٍ يشغة تانششاا يشارؼح دائشج ضنشيثح اننذخم ٔ انًثيؼناخ انطناتق  41يذيشينح انشننٌٔ انقإََينح نجُنح
انثيغ تانًزاد انؼهُي ٔ ذقذيى انؼنشٔض خنالل  91يٕينا ً ينٍ انينٕو اننزم يهني ذناسيه َشنش ْنزا االػنالٌ تانصنذف
انًذهيح يصطذثا ً يؼنّ  % 01ينٍ انقيًنح انرخًيُينح انًقنذسج نقطؼنح االسض ػهًنا تن ٌ ضرنٕس انُشنش ٔ انطٕاتنغ
ذؼٕد ػهى انًزأد االخيش .

سئيس نجُح انثيغ تانًزاد انؼهُي
سانى يذاَاخ

إػالٌ تيغ تانًزاد انؼهُي نهًشج انصاَيح
صادس ػٍ دائشج ضشيثح انذخم ٔانًثيؼاخ
اسرُاداً نُص انًادج  93يٍ قإٌَ ضشيثح انذخم سقى  93نسنُح َ ٔ 4103نص انًنادج  43ينٍ قنإٌَ انينشيثح
انؼايح ػهى انًثيؼاخ سقى  5نسُح  ٔ 0333ذؼذيالذّ ٔ َص انًادج  5يٍ قإٌَ ذذصيم االيٕال االييشيح سقى 5
نسُح ٔ 0344ذؼذيالذّ ذقشس انرُفيز ػهى االيٕال غيش انًُقٕنح انؼائذج نهًكهف انًشدٕينح كنٕشش دسنيٍ دجنشاخ
دجننشاخ سقننى انننٕطُي ٔ 3994111333يؼهننٍ نهؼًننٕو تاَننّ يطننشٔح نهثيننغ تننانًزاد انؼهُنني ػننٍ طشيننق انننذائشج
ضشيثح انذخم ٔ انًثيؼاخ كايم قطؼح األسض ٔيا ػهيٓا يٍ تُاا انًٕصٕفح ادَاِ -:
قطؼح األسض سقى  359يٍ دٕض خشتّ انصٕيفيح سقى  04قشيح ٔادم انسيش يٍ ضساضي غشب ػًاٌ تًسنادّ
إرًانيح  199يرش يشتغ
ٔ انًٕصٕفح دسة ذقشيش انخثشج ٔدسة سُذ انرسجيم ٔ يخطط االساضي تًا يهي -:
انقطؼننح انًٕصننٕفح اػننالِ يقنناو ػهيٓننا تُنناا سقننى  01يكننٌٕ يننٍ طنناتق اسضنني يسننادرّ  031يرننش ٔطنناتق أل
يسادرّ  031يرش استغ ٔارٓاخ يٍ انذجش ٔانثُاا يغهق ٔسؼش انًرش ينٍ انثُناا  441ديُناس ٔسنؼش انًرنش ينٍ
االسض  311ديُاس ٔقذ رااخ انقيًح انرخًيُيح تًثها إرًناني  551511ديُاس(سنرًائح ٔسنرٌٕ اننف ٔسنرًائح
ديُاس ) يفصهح كًا يهي -:
 199و 311X4ديُاس =  149011ديُاس قيًّ االسض
انطاتق االسضي +انطاتق االٔل 901و 441X 4ديُاس =  33411ديُاس قيًح انثُاا
ٔتجًغ انقنيى انسناتقح ذكنٌٕ انقيًنح اإلرًانينح  551511ديُاس(سنرًائح ٔسنرٌٕ اننف ٔسنرًائح ديُناس ) نن سض
ٔانثُاا
فؼهى يٍ يشغة تانششاا يشارؼح دائشج ضنشيثح اننذخم ٔ انًثيؼناخ انطناتق  41يذيشينح انشننٌٔ انقإََينح نجُنح
انثيغ تانًزاد انؼهُي ٔ ذقذيى انؼنشٔض خنالل  91يٕينا ً ينٍ انينٕو اننزم يهني ذناسيه َشنش ْنزا االػنالٌ تانصنذف
انًذهيح يصطذثا ً يؼنّ  % 01ينٍ انقيًنح انرخًيُينح انًقنذسج نقطؼنح االسض ػهًنا تن ٌ ضرنٕس انُشنش ٔ انطٕاتنغ
ذؼٕد ػهى انًزأد االخيش .
سئيس نجُح انثيغ تانًزاد انؼهُي
سانى يذاَاخ

إػالٌ تيغ تانًزاد انؼهُي نهًشج انصاَيح
صادس ػٍ دائشج ضشيثح انذخم ٔانًثيؼاخ
اسننرُاداً نننُص انًننادج ( )93يننٍ قننإٌَ ضننشيثح انننذخم سقننى ( )93نسننُح َٔ 4103ننص انًننادج ( )43يننٍ قننإٌَ
انيشيثح انؼايح ػهى انًثيؼناخ سقنى ( )5نسنُح ٔ 0333ذؼذيالذنّ َٔنص انًنادج ( )5ينٍ قنإٌَ ذذصنيم األينٕال
األييشيح سقى ( )5نسُح ٔ 0344ذؼذيالذّ ٔنغاياخ ذذصنيم دقنٕد دائنشج ضنشيثح اننذخم ٔانًثيؼناخ ينٍ ضنشائة
ٔغشاياخ ذقشس انرُفيز ػهنى األينٕال غينش انًُقٕننح انؼائنذج نهًكهنف َاصنش خينشٔ انسنانى انيٕسنف اننشقى اننٕطُي
( )3410114141نزا يؼهٍ نهؼًنٕو تاَنّ يطنشٔح نهثينغ تنانًزاد انؼهُني ػنٍ طشينق نجُنح انثينغ تنانًزاد انؼهُني
انًشكهح في انذائشج دصح انًكهف تٕاقغ  41004دصح يٍ اصم  435311دصح ٔ يا ػهيٓا يٍ يُشآخ كًا
ْٕ يٕصٕفح ضدَاِ -:
قطؼننح األسض سقننى ( )53ي نٍ دننٕض او انقننم سقننى  04يننٍ اساضنني انفذننيص يذيشيننح اساضنني انسننهط تًسننادّ
إرًانيح 3344ؤ 4انًٕصٕفح دسة ذقشيش انخثشج ٔدسة سُذ انرسجيم ٔيخطط االساضي تًا يهي -:
ذثيٍ ضٌ قطؼح األسض ذقغ في يشذفغ كابف يجأسِ نًذسسّ انًرخصصح نزٔم االدرياراخ انخاصح يٍ انُاديح
انجُٕتيح ٔيًش يٍ خالنٓا خط ضغط ػاني يٍ انٕسط ذقشيثا ٔاالسض ذًيم يٍ انشًال انى انجُٕب اَذنذاس اكصنش
يٍ انًرٕسط  .انشاسع االيايي يؼثذ ٔيٕرذ ضًٍ االسض يٍ انُاديح انشًانيح تُاا يكٌٕ يٍ طاتقيٍ يٍ انذكح
اإلسًُريح يسادّ كم طاتق دٕاني 041يرش يشتغ انثُاا قذيى انشثاتيك انًُينٕو ينغ دًاينّ األسضنيح تنالط تهنذم
ٔانًطثه ػادم بؼثي انطاتق االسضي ينرش ب  091ديُاس ٔانطاتق االٔل يننرش ب  041ديُناس ٔيٕرنذ دفنشِ
ايرصاصيّ ٔقذ رااخ انقيًح انرخًيُيح نهذصح انًؼشٔضح نهثيغ تانًزاد انؼهُي انًٕصنٕفح اػنالِ تًثهنا إرًناني
( )031391ديُاس (يائح ٔشًاَيح ٔسثؼٌٕ انف ذسؼًائح ٔشالشٌٕ ديُاس) يفصهح كًا يهي:
كايم قطؼح االسض  3344و011 X 4ديُاس = (334411ذسؼًائح ٔاشُاٌ ٔاستؼٌٕ انفا ٔيائري ديُاس)
 911يرش 041 Xديُاس = 34111ديُاس قيًح انثُاا كايال
ٔتجًغ انقيى انساتقح  031391 = 41004 X 34111+334411ديُاس قيًح دصص انًكهف
435311
فؼهى يٍ يشغة تانششاا يشارؼح دائشج ضشيثح انذخم ٔانًثيؼاخ انطناتق ( )41يذيشينح انشننٌٔ انقإََينح نجُنح
انثيغ تانًزاد انؼهُي ٔذقذيى انؼشٔض خنالل ( )91يٕينا ً ينٍ انينٕو اننزم يهني ذناسيه َشنش ْنزا اإلػنالٌ تانصنذف
انًذهيح يصطذثا ً يؼّ ( )%01يٍ انقيًنح انرخًيُينح انًقنذسج نقطؼنح األسض ػهًناً تن ٌ ضرنٕس انُشنش ٔانرخًنيٍ
ٔانطٕاتغ ذؼٕد ػهى انًزأد األخيش .
سئيس نجُح انثيغ تانًزاد انؼهُي
سانى يذاَاخ

إػالٌ تيغ تانًزاد انؼهُي نهًشج انصاَيح
صادس ػٍ دائشج ضشيثح انذخم ٔانًثيؼاخ
اسرُاداً نُص انًادج  93يٍ قإٌَ ضشيثح انذخم سقى  93نسنُح َ ٔ 4103نص انًنادج  43ينٍ قنإٌَ انينشيثح
انؼايح ػهى انًثيؼاخ سقى  5نسُح  ٔ 0333ذؼذيالذّ ٔ َص انًادج  5يٍ قإٌَ ذذصيم االيٕال االييشيح سقى 5
نسُح ٔ 0344ذؼذيالذّ ذقشس انرُفيز ػهى االينٕال غينش انًُقٕننح انؼائنذج نهًكهنف َثينم رنٕسض اينيٍ ايسنيخ سقنى
انٕطُي ٔ 3540144413يؼهٍ نهؼًٕو تاَّ يطشٔح نهثيغ تنانًزاد انؼهُني ػنٍ طشينق اننذائشج ضنشيثح اننذخم ٔ
انًثيؼاخ كايم قطؼح األسض انًٕصٕفح ادَاِ -:
قطؼح األسض سقى  03يٍ دٕض بًؼٌٕ سقى  09قشيح ػيشا يٍ ضساضني انسنهط تًسنادّ إرًانينح  3331يرنش
يشتغ .
ٔ انًٕصٕفح دسة ذقشيش انخثشج ٔدسة سُذ انرسجيم ٔ يخطط االساضي تًا يهي -:
ذثيٍ اٌ قطؼح االسض ضنًٍ يذيشينح اساضني انسنهط قشينح ػينشا ذثؼنذ ػنٍ انشناسع دنٕاني  0411يرنش ٔذصنهٓا
طشينق ذشاتيننّ ٔػننشِ ٔانقطؼننح خانيننّ ينٍ األتُيننح ٔاالبننجاس ٔيُذنذسِ رننذا يٕرنذ داخهٓننا طننشد ذشاتيننّ يرؼشرننح
ٔاالسض تذارّ انى اسرصنالح ٔقنذ رنااخ انقيًنح انرخًيُينح تًثهنا إرًناني  04111ديُناس( خًسنح ػشنش اننف
ديُاس ) يفصهح كًا يهي -:
قيًح االسض  04111ديُاس( خًسح ػشش انف ديُاس )
فؼهى يٍ يشغة تانششاا يشارؼح دائشج ضنشيثح اننذخم ٔ انًثيؼناخ انطناتق  41يذيشينح انشننٌٔ انقإََينح نجُنح
انثيغ تانًزاد انؼهُي ٔ ذقذيى انؼنشٔض خنالل  91يٕينا ً ينٍ انينٕو اننزم يهني ذناسيه َشنش ْنزا االػنالٌ تانصنذف
انًذهيح يصطذثا ً يؼنّ  % 01ينٍ انقيًنح انرخًيُينح انًقنذسج نقطؼنح االسض ػهًنا تن ٌ ضرنٕس انُشنش ٔ انطٕاتنغ
ذؼٕد ػهى انًزأد االخيش .
سئيس نجُح انثيغ تانًزاد انؼهُي
سانى يذاَاخ

إػالٌ تيغ تانًزاد انؼهُي نهًشج انصاَيح
صادس ػٍ دائشج ضشيثح انذخم ٔانًثيؼاخ
اسننرُاداً نننُص انًننادج ( )93يننٍ قننإٌَ ضننشيثح انننذخم سقننى ( )93نسننُح َٔ 4103ننص انًننادج ( )43يننٍ قننإٌَ
انيشيثح انؼايح ػهى انًثيؼناخ سقنى ( )5نسنُح ٔ 0333ذؼذيالذنّ َٔنص انًنادج ( )5ينٍ قنإٌَ ذذصنيم األينٕال
األييشيح سقى ( )5نسُح ٔ 0344ذؼذيالذّ ٔنغاياخ ذذصنيم دقنٕد دائنشج ضنشيثح اننذخم ٔانًثيؼناخ ينٍ ضنشائة
ٔغشاياخ ذقشس انرُفيز ػهى األيٕال غيش انًُقٕنح انؼائنذج نهًكهنف ْناَي ادًنذ بنالب اتنٕ َاػًنح اننشقى اننٕطُي
( )3330119533نزا يؼهٍ نهؼًنٕو تاَنّ يطنشٔح نهثينغ تنانًزاد انؼهُني ػنٍ طشينق نجُنح انثينغ تنانًزاد انؼهُني
انًشكهح في انذائشج دصح انًكهف تٕاقغ  0دصح يٍ اصم  3دصح يٍ قطؼح االسض ٔ يا ػهيٓنا ينٍ يُشنآخ ٔ
ابجاس كًا ْٕ يٕصٕفح ضدَاِ -:
قطؼننح األسض سقننى ( )9433يننٍ دننٕض رثننم ػًنناٌ انجذيننذ سقننى  99قشيننح ػًنناٌ يننٍ ضساضنني ػًنناٌ تًسننادّ
إرًانيننح  303و ٔ 4انًقنناو ػهيٓننا ػًنناسج ٔانًٕصننٕفح دسننة ذقشيننش انخثننشج ٔدسننة سننُذ انرسننجيم ٔيخطننط
االساضي تًا يهي -:
ذثيٍ ضٌ قطؼح األسض يُظًح سكٍ (ض) يقاتم يسرشفى ػًاٌ انجشادي انذٔاس انصانس ٔ انثُناا اسنرُاداً نرقشينش
انخثشج ٔ إرٌ االبغال يكٌٕ يٍ -:
قثٕ يسادرّ  539يرنش يشتنغ ػثناسج ػنٍ يٕاقنف ٔ خنذياخ ٔ غشفنح دناس ٔ انطناتق االٔل ٔ انصناَي ٔ انصاننس
يسادرّ  939يرش يشتغ نكم طاتق يشغٕنح تانكاينم ينٍ انثُنك انؼشتني ٔ انطناتق انصاننس  939يرنش يشتنغ ػثناسج
ػٍ سرح يكاذة استغ يُٓا ينرش ٔ انطاتق انشاتغ  939يرش يشتغ ػثاسج ػٍ سنرح يكاذنة استنغ يُٓنا يننرشج ٔ
انطاتق انخايس  939يرش يشتغ ػثاسج ػٍ سرح يكاذة شالز يُٓنا يننرشج ٔ انطناتق انسناد  939يرنش يشتنغ
ػثاسج ػٍ سرح يكاذة خًسح يُٓا ينرشج ٔسذج  43يرش يشتغ ٔاٌ ػًش انثُاا  05ػاو اسرُاداً نرقشيش انخثنشج
ٔ إرٌ االبغال ٔتنزنك ذكنٌٕ انًسنادح انقاتهنح نهرن ريش  4340يرنش يشتنغ ٔقنذ رنااخ انقيًنح انرخًيُينح نهذصنح
انًؼشٔضننح نهثيننغ تننانًزاد انؼهُنني انًٕصننٕفح اػننالِ تًثهننا إرًنناني ( )411111ديُنناس (خًسننًائح انننف ديُنناس)
يفصهح كًا يهي -:
كايننم قطؼننح االسض  303و 0411 X 4ديُنناس = ( 0134411يهيننٌٕ ٔ خًسننح ٔسننثؼٌٕ انننف ٔ خًسننًائح
ديُاس )
كايم انقثٕ  539و 041 X 4ديُاس =  ( 019341يائح ٔ شالز انف ٔ ذسؼًائح ٔ خًسٌٕ ديُاس )
انطننناتق االسضننني ٔ درنننى انسننناد  4340و 441 X 4ديُننناس =  (513341سنننرًائح ٔسنننثؼح ٔشًنننإٌَ اننننف
ٔسثؼًائح ٔ خًسٌٕ ديُاس )
ٔتجًغ انقيى انساتقح ذكٌٕ انقيًح االرًانيح  0153411ديُاس قيًح االسض ٔ انثُاا انًقاو ػهيٓا تطشيق انكهفح
ٔ اسرُادا نرقشيش انخثشج ذذسة انقيًح االرًانيح دسة انذخم كَّٕ ذجاسم ٔ يٕقغ يًيز كًا يهي -:
انًسادح انقاتهح نهراريشX4340ارشج انًرش انًشتغ41ديُاس( 4111111=011Xاشُاٌ يهيٌٕ )
3
ٔتزنك ذكٌٕ انقيًح انرخًيُيح نذصح انًكهف 411111=0X411111
3
فؼهى يٍ يشغة تانششاا يشارؼح دائشج ضشيثح انذخم ٔانًثيؼاخ انطناتق ( )41يذيشينح انشننٌٔ انقإََينح نجُنح
انثيغ تانًزاد انؼهُي ٔذقذيى انؼشٔض خنالل ( )91يٕينا ً ينٍ انينٕو اننزم يهني ذناسيه َشنش ْنزا اإلػنالٌ تانصنذف
انًذهيح يصطذثا ً يؼّ ( )%01يٍ انقيًنح انرخًيُينح انًقنذسج نقطؼنح األسض ػهًنا ً تن ٌ ضرنٕس انُشنش ٔانرخًنيٍ
ٔانطٕاتغ ذؼٕد ػهى انًزأد األخيش .
سئيس نجُح انثيغ تانًزاد انؼهُي
سانى يذاَاخ

