
 الالكترونة  موقٓهةا ْلة  وونةٓهاا 9102 املاليةة بالػةةة الخاقةة الزخل نضيبة اقضاصات بححزيث الزائضة قامد

 وؾةةضتات وافةضار مػةحدزمح  مةة  املكلفةح  فئةات لجميةٔ الالكترونيةةة الحكومةة بضنةام  ْلةة وبضمجهاةا ثة  ارخالهةا و 

 .http://www.istd.gov.jo/Arabic/All/Returns.aspx الضابٌ ْل  ثةموية ومةايق

 صق  الزخل نضيبة قانو   ْل  يضأت التي القانونية الحٓزيالت مٔ لححوافقالهضيبية  الاقضاصات ثحزيث ث  وقز

 .9102 املالية الػةة خالل املححققة املكلفح  رخول  بدكوف 9103 لػةة 43

فح املكلفةةةةةح  مةةةةة  ا فئةةةةةات تافةةةةةة الةةةةةزخل نةةةةةضيبة اقةةةةةضاصات نمةةةةةاس ثحةةةةةزيث  وؾةةةةةمل  والافةةةةةضار( املػةةةةةحدزمح ) ملةةةةةَو

 املاليةةةةة والؿةةةةضتات الحةةةةامح  واْةةةةارة الحةةةةامح  وؾةةةةضتات البةةةةةو )املحمثلةةةةة  ةةةة   املاليةةةةة الؿةةةةضتات فياةةةةا بمةةةةا والؿةةةةضتات

 قةةةةاو توامل والٓقةةةةاص   والحجةةةةاص   الكةةةةةا   للنؿةةةةاى الاخةةةةض   والؿةةةةضتات( الحمويليةةةةة والانؿةةةةًة املاليةةةةة والوغةةةةاية

 .وغحرها... والخزمات

 الاغةةخثماص هيئةة/ الحةمويةة املةةةايق  ة  املسةجلح  بةةاملكلفح  الخةاف الةزخل نةةضيبة اقةضاص س و نمة ثحةةزيث ثة  كمةا

غةةلًة   ةة  املسةةجلح  ملكلفح خةةاف بةةا نمةةوس  واغةةححزاذ الحةمويةةة املةةةايق راخةةل مماصغةةهاا املةةضخل لألنؿةةًة

 9102 املاليةةة الػةةةة خةةالل املححققةةة الةةزخول  ْةة  الاقةةضاصات لحقةةزي  القانونيةةة ضةةالفحةة خةةالل الاقةةضاصات لحقةةزي  املكلفةةح  الةةزائضة وثةةزْو،  ضاةالبحةة اقلةةي 

 
 
 .41/3/9191 لغايةو  0/0/9191 م  اْحباصا

 لالْترانات داغححزر
 
ترانات مضك   للةُض  القهايا   مزيضية  الزائضة قػما  الْا

 
 الهاضب الهةضييي ومةزيضيات  كافحةمملزيضيات كباص املكلفح  و  ظيا

باةةةز  قةةةزوص نُةةةاظ الحةُةةةي  الاراص  للةةةزائضة والةةةش  قةةةزص  ةةة  الجضيةةةزة الضغةةةمية مًلةةةٔ الٓةةةاظ الجةةةاص  نةةةو  وسلةةةي  ةةة   رافعةةة  الهةةةضائ  حوغةةةً م

ترام بما يهم  الٓزالة الهضيبية تةرام  ة  مةزيضيات    حةح  ابقةد الةزائضة  ،ثوحيز اجضا ات هيئات الْا  وقةز كمةا ية قةغاص املكلفةح  هيئةات الْا

ترام بالحنػيق مٔ مزيضية القهاياآوايجار  ث  اغححزاذ مػاص الكترون  لالْترانات    .لية موحزة لكافة هيئات الْا
 

   القًاْح  الٓاظ والخةاف زائضة الػارة املزصا  املاليح  الثشكض 

الةةةة  نةةةةضوصة ثوفيةةةةةق اقحًةةةةاّ مبةةةةالا نةةةةةضيبة الةةةةزخل مةةةة  الضواثةةةةة  

فح  للػةةةةةةةةةةة املاليةةةةةةةةةة  بمةةةةةةةةةةا  9191والاجةةةةةةةةةوص للمػةةةةةةةةةحدزمح  واملةةةةةةةةةَو

فةةةةا ات الاخكةةةةية والٓائليةةةةة الحةةةة   اقضهةةةةا ةيخةاغةةةة  مةةةةٔ ءجةةةة  الْا

وجٓزيالثةةةا والةةةش   9103( لػةةةةة 43قةةةانو  نةةةضيبة الةةةزخل صقةةة  )

فةةةا ات ال اخكةةةية والٓائليةةةة بخػةةةٓة الا  ريةةةةةاص حةةةزر ءجةةة  الْا

وما يليا ونضوصة ثوصيز هةش  الاقحًاْةات  9191لكل مناما لٓاظ 

 
 
 .9191م  بزاية ْاظ  بؿكل ؾهض  اْحباصا

كمةةةةةةةةةا وثةةةةةةةةةشكض الةةةةةةةةةزائضة املةةةةةةةةةزصا  املةةةةةةةةةاليح  بهةةةةةةةةةضوصة ثظويةةةةةةةةةز الةةةةةةةةةزائضة 

فح  واملػةحدزمح  الحة   ثة  ةبكؿو  الاقحًاْات الػةةوية للمةَو

قبةةةةةل  اايةةةةةة ؾةةةةةهض  9102ا ْةةةةة  الػةةةةةةة املاليةةةةةة اقحًاْهةةةةةا وثوصيةةةةةزه

 .9191تانو  ران  م  الٓاظ 



 املكلفةةح  خةةزمات اقػةةاظ صؤغةةا  لكافةةة ْمةةل وصؾةةة الةةزائضة ْقةةزت

 الخةةةةةةزمات وثًةةةةةةويض لححػةةةةةةح  الةةةةةةزائضة ومضاكةةةةةةظ مةةةةةةزيضيات جميةةةةةةٔ  ةةةةةة 

 املاليةةة اراصة اقةةال  مؿةةضوّ مةةٔ بالحٓةةاو   الةةزائضة ملضاجعةة  املقزمةةة

 (.USAID) الٓامة

يةةةض  الٓزيةةةز مةةة   الةةةشه ي والٓكةةة  ظةالتركيةةة جلػةةةة ثهةةةمةد وقةةةز

 للمكلفةةةةح  املقزمةةةةة الخةةةةزمات وثحػةةةح  لحًةةةةويض الافكةةةاص للمؿةةةةاصكح 

 ثبػةةةيٌ اجةةةل مةةة  الواحةةةزة والةافةةةشة الجمهةةةوص  خزمةةةة مكاثةةة  ضةْبةةة

 ومحلقةةةة  مقةةةةزظ ْلةةةة  والجهةةةةز الوقةةةةد واخحكةةةةاص الاجةةةةضا ات وجػةةةةهيل

 مةةةةةةةة  الٓزيةةةةةةةةز ثمحةةةةةةةةةأ رصاغةةةةةةةةة الةةةةةةةة  الوصؾةةةةةةةةة هةةةةةةةةش  هةةةةةةةةزفد، زمةةةةةةةةةالخ

  .الالكترون  الححول  نحو والحوجا الجمهوص  خزمة مكاث  ضةْب املقزمة الخزمات ْزر واخحكاص للمكلفح  مةزاملق الخزمات

 وثحػةةح  لحًةةويض زائضةالةة اغةةتراثيجية نةةم  غةةةو   بؿةةكل الهةةضيبية والثقافةةة املكلفةةح  خةةزمات مزيضيةةة قبةةل مةة  الجلػةةات هةةش  مثةةل ْقةةز ويةةيج 

 .الهضائ  لزافع  املقزمة الخزمات

 اكةةةةز فيةةةةا ْلةةةة  تافةةةةة املةةةةزققح  الهةةةةضيب
 
هةةةةضوصة الحيكةةةةز مةةةة  رفةةةةٔ بح  ياقةةةةزص  املةةةةزيض الٓةةةةاظ جٓميمةةةةا

خشةةةةةخاف غحةةةةةر املقيمةةةةةح  والؿةةةةةةضتات ْقةةةةةور الحوصيةةةةةز والتركيةةةةةة  مةةةةة  قبةةةةةل أنةةةةةضيبة املبيٓةةةةةات ْلةةةةة  

ونةةضوصة رفةةٔ نةةضيبة بةةزل الخزمةةة ْةةةز ثضكيةة  ثلةةي الا ت واملاكةةةات أجةبيةةة للمؿةةاصملٔ املحليةةة 

زظ الاقحكاص ْل  اخش نضيبة املبيٓات ْل  ثلي الػلٔ والا ت.   ْو

خةةةاص   ض املقةةةي  بتركيةةة  الػةةةلٔ املةةةوصرة مةةة ةاملةةةوصر أجةيةةةي أو غيةةة قيةةةاظ ا  ةةة  حةةةالأنةةة وبةةةح  الحٓمةةةي 

 بزفٔ نضيبة املبيٓات 
 
 لهش  الخزمة وملظما

 
اململكة يكو  مالي املؿضوّ    هش  الحالة مػحوصرا

  حكةةةاظ املةةةارثح  )
 
/ ( مةةة  قةةةانو  92/هةةةة( و ) 2ْةةة  قيمةةةة هةةةش  الخزمةةةة املػةةةحوصرة وسلةةةي اغةةةخةارا

 وجٓزيالثا. 0223( لػةة 2الهضيبة الٓامة ْل  املبيٓات صق  )

بةةةشل الٓةايةةة ْةةةز ثةةزقيق ْمليةةات اغةةححرار الػةةلٔ )  ت واملٓةةزات  وصة واكةةز الحٓمةةي  ْلةة  نةةض 

واملكةةائ  واملةةةوار ينؿةةائية ومةةةا  ةة  حكمهةةةا( مةة  قبةةةل املكةةانٔ واملؿةةةاصملٔ املحليةةة للحيكةةةز مةة  وجةةةور 

ْمليةةةةة ثضكيةةةة  لهةةةةش  الػةةةةلٔ  ةةةة  هةةةةش  املكةةةةانٔ واملؿةةةةاصملٔ املحليةةةةة ويمكةةةة  الاغةةةةحز ل ْلةةةة  خزمةةةةةة 

 -:التركي  م  خالل 

  جور فضق كبحر بالظيارة بح  قيمة الػلٔ )  ت واملٓزات واملكائ  وينؿا ات املةفشة و

وما    حكمها( املسجلة    رفاثض وسجالت املكانٔ واملؿاصملٔ املحلية وقيمة سات الػلٔ 

 الواصرة لها    البيانات الجمضكية.

 صملٔ املحليةةةة مةةة  بةةةي  وغةةةيلة أربةةةات أخةةةض  مثةةةل ْقةةةور التركيةةة  بةةةح  هةةةش  املكةةةانٔ واملؿةةةا

 جهة واملوصر أجةيي م  جهة أخض .

  حكةةةةاظ 
 
وسلةةةةي ملحاغةةةةبة مػةةةةحوصر خزمةةةةة التركيةةةة  ْةةةة  هةةةةش  الخزمةةةةة  ةةةة  نةةةةضيبة املبيٓةةةةات غةةةةةزا

 0223( لػةةةةةةةةة 2/ ( مةةةةةةة  قةةةةةةةانو  الهةةةةةةةضيبة الٓامةةةةةةةة ْلةةةةةةة  املبيٓةةةةةةةات صقةةةةةةة  )92/هةةةةةةةة( و )2املةةةةةةةارثح  )

  حكةةاظ املةةارثح  ) وجٓزيالثةةا
 
/ب( مةةة  قةةانو  نةةضيبة الةةةزخل 09/أ( و )4و ةة  نةةضيبة الةةةزخل غةةةزا

 وجٓزيالثا. 9103( لػةة 43صق  )
 

فةةةةةةا ات مةةةةةة  الهةةةةةةضائ  والضغةةةةةةوظ والبةةةةةةز ت قةةةةةةض  ص مجلةةةةةةؼ الةةةةةةوطصا  املوافقةةةةةةة ْلةةةةةة  أيقةةةةةةا  مةةةةةةة  ْي

وسلةةةةةي رو  املػةةةةةاع  9191 اايةةةةةة الٓةةةةةاظ  ىةالحكوميةةةةةة للؿةةةةةضتات واملنؿةةةةة ت والجهةةةةةات أخةةةةةض  ححةةةةة

فا ات املمةوحة بموج  الخؿضملٓات املٓمول باا  .والاثفاقيات املبرمة مٔ الحكومة باإْل

ييي ا الهاةةةضب الهةةةض زائضة أ  ْةةةزر قهةةةايالةةةقالةةةد 

ى ةححةةةةة 9102ْةةةةاظ التةةةةي ثةةةة  أنجاطهةةةةا مةةةةةش بزايةةةةة 

قهةةية،  9092بلغةةد  جؿةةضي  اول املايةة ي اايةةة 

قهةةةةةةةةةية أنجةةةةةةةةةظت ييلةةةةةةةةةة ْةةةةةةةةةاظ  0230ة مقاصنةةةةةةةةةة بةةةةةةةةة

نةةضيبة ثظيةةز  ثحكةةيلألةة   أر  سلةةيممةةا  9102

ضة ةخةالل نفةؼ الفحة ثحكةيلاْة  نةٓف  مةا ثة  

  .م  الٓاظ املاي ي

الهاةةةضب فحةةةة وبينةةةد الةةةزائضة أ اةةةا ثةةةول  ملةةة  مكا

مةةة  خةةةالل مزيضيةةةةة  الهةةةضييي الاهحمةةةاظ املًلةةةوب

مكافحة الهاضب الهضييي وونٔ خًة مزصوغة 

أرا  للوقةةةةول ألةةةة  املكلفةةةةح  الةةةةشي  يجةةةة  ْلةةةةيا  

والوقةةةةةةول ألةةةةةةة   الهةةةةةةضيبة الحقيقيةةةةةةة والواقٓيةةةةةةةة

املكلفةةح  امللةةظمح  بالخسةةجيل  ةة  ؾةةبكة املكلفةةح  

    الهضيبة الٓامة ْل  املبيٓات.

ئضة ألةةةةةةةةةةةةةة  أ  مكافحةةةةةةةةةةةةةة الهاةةةةةةةةةةةةةةضب أؾةةةةةةةةةةةةةاصت الةةةةةةةةةةةةةزاو 

ات وثلقةة  يةةباص خضييي لةة  جٓةةز جٓحمةةز ْلةة  ي الهةة

واثجهةةةةد ألةةةةة  أغةةةةةلوب  الضغةةةةائل مةةةةة  املةةةةةوايةح 

مةةة  خةةةالل  الٓلمةةةي  ةةة  مكافحةةةة الهاةةةضب الهةةةضييي

 غةةةةةةةةةةةةةةةة القًاْةةةةةةةةةةةةةةةات الاقحكةةةةةةةةةةةةةةةارية املدحلفةةةةةةةةةةةةةةةةرصا

 أكثر القًاْات تاضبةا مة  الهةضيبة ظ ْل ةوالتركي

 الهةةةةةةةةضييي وأكةةةةةةةةزت مواقةةةةةةةةلهاا مكافحةةةةةةةةة الهاةةةةةةةةضب

 لةخًةةةة التةةةي ثةةة  ونةةةٓها مةةة  قبةةةل مزيضيةةةة 
 
وفقةةةا

 .لخًوصةاغؼ أوفق  مكافحة الهاضب الهضييي



يةةة للحجةةاص والكةةةاْيح  ومةة ر  الخةةزمات ممةة  بلغةةةوا  ثواقةةل فةةضق الةةزائضة ثقةةزي  يصؾةةار والحوجيةةا والحْو

 لحٓضنه  الوقّو    أ  مدالفات وثكبيزه  غضامات 
 
حز الخسجيل    الهضيبة الٓامة ْل  املبيٓات ثجةبا

 متزايزة.

طيةةةةةاصتا  وثقةةةةةزي  يصؾةةةةةار  دوالكةةةةةةاْيح  ومةةةةة ر  الخةةةةةزمات الةةةةةشي  ثمةةةةة وأوضةةةةةحد الةةةةةزائضة أ  ْةةةةةزر الحجةةةةةاص 

 يل    ؾبكة الهضيبة الٓامة ْل  املبيٓات.منا  بالخسج 0011بارص ما يظيز ْ   0211والةصح له  حوال  

بلةا مجمةّو أيضاراثةا مة  الة  ريةةاص فمة   41للقًاّ الخةزم  ا  حز الخسجيل    نضيبة املبيٓات   ويشكض

ؾةةةهضا مححاليةةةا او ا  جةةةظ  مناةةةا وجةةة  ْليةةةا الخسةةةجيل  ةةة  نةةةضيبة  09الةةة  ريةةةةاص خةةةالل  41مةةة ر  الخةةةزمات 

 52ال  ريةاص فمة  بلةا مجمةّو مبيٓاثةا  52الحجاص  والكةا    املبيٓات    حح  ا  حز الخسجيل للقًاّ

ؾةةةهضا او ا  جةةةظ  مناةةةا وجةةة  ْليةةةا الخسةةةجيل  ةةة  ؾةةةبكة مكلفةةة  الهةةةضيبة الٓامةةةة ْلةةة   09الةةة  ريةةةةاص خةةةالل 

 املبيٓات.

مةةال  ةة  ْةةزر  ةةو  والحثقيفةة  لكافةةة انؿةةًة الْا وغحواقةةل فةةضق الةةزائضة ثةفيةةش ْمليةةات املسةةح امليةةزان  الحْو

مةةال مةة  الحجةةاص ومةة ر  الخةةزمات والكةةةاْيح  مةة  محافُةةا ت اململكةةة للحيكةةز مةة  مةةز  التةةزاظ ا ةةحاب الْا

بالخسةةجيل  ةة  ؾةةبكة مكلفةة  الهةةضيبة الٓامةةة ْلةة  املبيٓةةات مةة  غحةةر املسةةجلح  الخانةةٓح  للهةةضيبة الٓامةةة 

ات ْلةةةةة  املبيٓةةةةةات والةةةةةشي  ثحجةةةةةاوط مبيٓةةةةةاتا  حةةةةةز الخسةةةةةجيل ويةةةةةيج  هةةةةةشا املسةةةةةح ثةفيةةةةةشا لخًةةةةةٌ واغةةةةةتراثيجي

الةةةةزائضة للوقةةةةول للمكلفةةةةح  امللةةةةظمح  قانونيةةةةا لححقيةةةةق مبةةةةزا الٓزالةةةةة واملػةةةةاواة الهةةةةضيبية بةةةةح  املكلفةةةةح  مةةةة  

خةةةةالل ؾةةةةمول تافةةةةة امللةةةةظمح  بالخسةةةةجيل الهةةةةضييي ليةةةةح  مٓةةةةاملها  نةةةةضيبيا بةةةةةفؼ املٓةةةةايحر وفةةةةق الخؿةةةةضملٓات 

 الةافشة التي ثةُ  الٓالقة بح  الزائضة واملكلفح .

ا للمكلفةةح  الةةشي  بةةارصوا بالخسةةجيل  ةة  ؾةةبكة مكلفةة  الهةةضيبة الٓامةةة ْلةة  املبيٓةةات الةةزائضة ؾةةكضه وقةةزمد

يواْية، وثزْو الحجاص والكةةاْيح  ومة ر  الخةزمات ممة  بلغةوا حةز الخسةجيل املبةارصة ألة  مضاجٓةة اقةضب 

 لحٓضنةةةةةةه  نةةةةةةضييي مضكةةةةةةظ مزيضيةةةةةةة أو 
 
للةةةةةةزائضة للخسةةةةةةجيل  ةةةةةة  ؾةةةةةةبكة الهةةةةةةضيبة الٓامةةةةةةة ْلةةةةةة  املبيٓةةةةةةات ثجةبةةةةةةا

 إلجضا ات القانونية التي يح  اثداسها بحق املحدلفح  ْ  الخسجيل    نضيبة املبيٓات.ل

فةا ات التةي قػةححقها صب الاغةضة املٓيةل خةالل ْةاظ  غةخبقى كمةا ية   9191اوضحد الةزائضة ا  مجمةّو الْا

فةةا ات وانمةةا جغيةةالةة  ري 94ْليةةا الحةةال  ةة  الٓةةاظ الحةةال    ض هيكةةل ةةةةاص ولةة  يحةةزذ ا  جغيحةةر ْلةة  مجمةةّو الْا

فا   فا ات بحيث غيكب  الْا  .للمٓيلالا  ريةاص  2و لالْظب  ريةاص الا  2الْا

مقابةةل نفقةات الٓةةال  والحٓلةي  وييجةةاص  9191وانسةجاما مةةٔ نُةاظ الفةةوثضة اقةب  اْفةةا  الاغةضة خةةالل ْةاظ 

مػةةةة الا  ريةةةةاص بةةةز  مةةة  رالرةةةة الا  ريةةةةاص حيةةةث مةةةة  القةةةانو  ألةةة  وفوائةةةز قةةةضوم يغةةةكا  واملضابحةةةة خ

 ريةاص للمكل  وال  ريةاص لظو  املكل  وأل  ريةاص لكل ولز وبحز اقص ى رالرة او ر .

اقةةة املػةةحمضة والزائمةةة اْفةةا  بواقةةٔ  الةةزائضة وبينةةد  9111ا  القةةانو  املٓةةزل قةةز مةةة  الاخشةةخاف سو  ْي

فةةةا ات الػةةةابقة، و  ريةةةةاص لكةةةل مٓةةةاق مهمةةةا بلةةةا ؾةةةاصت انةةةا يحةةةق للاةةةخل أْةةةزره  ثهةةةا  الةةة  مجمةةةّو الْا

فةةا ات الخاقةةة باملٓةةالح  املقيمةةح   ةة  اململكةةة أسا تةةا  يحةةول  ةالًبيعةة  أصرنةة  غيةة ض املقةةي  الاغةةحفارة مةة  ْي

 أْالها .

فةةةةا  للمٓةةةةالح  و ةةةة  حةةةةالا  واوضةةةةحد الةةةةزائضة  الحقةةةةزظ  للمكلةةةة  املةةةةضأة املٓيلةةةةة الحةةةةق  ةةةة  الحكةةةةول ْلةةةة  الْا

فةةةا  مةة  اكثةة الةةة ؾةةضيًة ثقةةةزي  ةلالغةةحفارة مةة  هةةشا ْي ض مةة  مكلةةة  مٓيةةل يةةح  ثقاغةةمها حػةةة  نػةةبة الْا

 فواثحر او مػخةزات مٓظط  لشلي والا فانا يح  ثقاغمها بالخػاو  بح  املٓيلح .

مكلة  كانا لغايةات احخػةاب نةضيبة الةزخل فةا  تةل فةضر  ة  الاغةضة مة  غحةر الةظو  والظوجةة قٓامةل  وبيند

مػةةحقل و  يةةزخل الةةزخل الةةش  يحققةةا نةةم  رخةةل صب الاغةةضة، واؾةةاصت ا  اقةةضاصات نةةضيبة الةةزخل التةةي 

 .9102 ْ  الػةة املاليةثحٓلق بالزخل املححقق  0/0/9191غيح  ثقزيمها اْحباصا م  

ايلقةةةد الةةةزائضة مةكةةةة جٓضيفيةةةة 

با حكةةةةةةةةاظ امللظمةةةةةةةةة ْلةةةةةةةة  موقٓهةةةةةةةةا 

الالكترونةةةةةةةةةةة  لحٓضيةةةةةةةةةةة  املكلفةةةةةةةةةةةح  

واملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوايةح  بكافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الاحكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاظ 

ة والخاقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة امللظمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الٓامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

لحًبيقهةةةةةةةةةا ْلةةةةةةةةة  تافةةةةةةةةةة الحةةةةةةةةةا ت 

حمارهةةا كيغةةاع  ةة   املخؿةةاباة ْ 

الحٓامةةةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةةةٔ تافةةةةةةةةةةةةةة املكلفةةةةةةةةةةةةةح  

زالة.  بؿفافية ْو
 

ويةةةةةةةةةةةةةةةيج  ايةةةةةةةةةةةةةةةالق هةةةةةةةةةةةةةةةش  املةكةةةةةةةةةةةةةةةة 

الحٓضيفيةةةةةةةةة التزامةةةةةةةةا مةةةةةةةة  الةةةةةةةةزائضة 

بمٓيةةةاص الؿةةةفافية وثًبيقةةةا ملبةةةزأ 

الٓزالةةةة الهةةةضيبية وسلةةةي نةةةم  

 افهل املماصغات الٓاملية.
 

  لجةةةةة الاحكةةةاظ امللظمةةةة ويةةةشكض أ

 ةةةةةةة  الةةةةةةةزائضة تانةةةةةةةد قةةةةةةةز اقةةةةةةةزصت 

اول احكامهةةةةةةةةةةةةةا الٓامةةةةةةةةةةةةةة امللظمةةةةةةةةةةةةةةة 

حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول مونةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّو صر نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةضيبة 

املبيٓةةات ْلةة  الػةةلٔ والخةةزمات 

املػةةةةةةةةةةحٓملة واكةةةةةةةةةةزت فيةةةةةةةةةةا ْلةةةةةةةةةة  

جةةةةةةواط صر نةةةةةةضيبة املبيٓةةةةةةات ْلةةةةةة  

الػةةةةةةةلٔ والخةةةةةةةزمات املػةةةةةةةةحدزمة 

الخانةٔ لغايات مظاولة النؿاى

لهةةةةةةضيبة املبيٓةةةةةةات حةةةةةةال ثحقةةةةةةةق 

الةةةةةةضر الةةةةةةواصرة  ةةةةةة  املةةةةةةارة ؾةةةةةةضوى 

( مةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانو  الهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةضيبة 91)

الٓامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ْلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  املبيٓةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

والحٓليمةةةةةةةةةات الكةةةةةةةةةارصة بموج اةةةةةةةةةا 

 الغاية.لهش 
 

هةةةةةةةةةشا وغحواقةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةزائضة نؿةةةةةةةةةض 

تافةةةةة الاحكةةةةاظ امللظمةةةةة ْلةةةة  هةةةةش  

املةكةةةةةةةةةةةة ْلةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةوقع  الةةةةةةةةةةةزائضة 

بةةةةةةةةةةةةةةاب الةةةةةةةةةةةةةزاخل  والخةةةةةةةةةةةةةةاص    ةةةةةةةةةةةةةة 

الخؿةةةةةضملٓات حةةةةةال قةةةةةزوصها مةةةةة  

.الةجةة 



املٓةةزل لةُةةاظ يقةةضاصات الهةةضيبية والسةةجالت واملػةةخةزات ونػةة   الةُةةاظلٓةةاظ حػةةاظ ابةةو ْلةة  ا  اكةةز املةةزيض ا

 .التي ث  ارصاجها    هشا الةُاظ أصبا    قٓ ي فضم نضائ  جزيزة وانما جا  للخػهيل ْل  القًاْات
 

بةةح  الةةزائضة والقًاْةةات  ْليةةا مةةا حوافةةقوفةةق مةةا ثةة  الالةة  ا  هةةشا الةُةةاظ حةةزر نػةةبة الاقحًةةاّ  ابةةو ْلةة  واؾةةاص

ْلةةةة  املكلفةةةةح  ويجةةةةة ا  والجهةةةةز وبةةةةح  ا  ثحزيةةةةز هةةةةش  النػةةةة  غةةةةيوفض الكلفةةةةة والوقةةةةد  سات الٓالقةةةةة والةقابةةةةات

 الوقّو    الغضامات القانونية.

باغةةحاةا  ا  مةة  الاخشةخاف او الجهةةات التةةي يكةةو  وسلةةي مةة  الةُةةاظ الاقةل   2املةةارة  ْةزلقةةز  الةُةةاظ وبةح  ا 

 غحر خانٔ لهضيبة الزخل م  ثقزي  يقضاصات الهضيبية.رخلها مٓفى او 

باملئةةة مةة  ييةةضارات املػةةححقة او املقبونةةة  01نػةةبة صبةة  قةةا     ثقةةل ْةة   اْحمةةز الةُةةاظ املٓةةزلانةةا  ا  و 

 حػ  مقحض ى الحال لقًاّ املقاو ت الانؿائية.

غةةةةةكا  واملكاثةةةةة  ػةةةةةححقة لقًةةةةةاّ الا باملئةةةةةة مةةةةة  الايةةةةةضارات امل 31الةةةةة   92نػةةةةةبة صبةةةةة  قةةةةةائ  مةةةةة   وثةةةةة  اْحمةةةةةاركمةةةةةا 

 مٔ الػما  ايها باْحمار الضب  الكا   لهش  القًاْات. والؿضتات الهةزغية

موار انافية ْل  الةُاظ الاقل  ؾملد اغحاةا  الؿضتات املػةاهمة  4 انا  الةُاظ املٓزل وبح  ابو ْل  ا 

يةةةةٔ الاغةةةةه  او حكةةةةل الؿةةةةضتات الٓامةةةة وؾةةةةضتات املػةةةةاهمة الخاقةةةةة مةةةة  احخػةةةةاب نةةةةضيبة رخةةةةل ْلةةةة  اصبةةةةا  ب

 واصبا  بئ الاغه  للاخل الًبيع  املقي  او غحر املقي .

حةةةزر النػةةة  التةةةي غةةةحٓحمز  غةةةخيفا  نةةةضيبة الةةةزخل مةةة  ْمليةةةات بيةةةٔ املٓةةةزل قةةةز الةُةةةاظ واؾةةةاص الةةة   ا  كمةةةا 

الة   921ط باملئةة مة  قيمةة البيةٔ اسا تانةد   ثحجةاو  1ص2نفةة الةشكض، حيةث ثة  ثحزيةز آالاغه  وبئ الحكل 

الةة   921باملئةة اسا تانةةد قيمةة البيةٔ ثظيةز ْة   1ص52فةضم نةضيبة بنػةبة و  ريةةةاص  011ريةةاص وبمةا   يقةل ْة  

 0ص2والةةة  ريةةةةاص و  ثحجةةةاوط مليةةةو  ريةةةةاص  211باملئةةةة اسا تانةةةد ثظيةةةز ْةةة   0الةةة  ريةةةةاص و 211ريةةةةاص و  ثحجةةةاوط 

باملئةة ا  تانةد قيمةة البيةٔ ثظيةز  9مليةو  ريةةاص و 4ثحجةاوط  باملئة ا  تاند قيمة البئ ثظيةز ْة  مليةو  ريةةاص و  

مليةةو  ريةةةاص  2باملئةةة ا  تانةةد قيمةةة البيةةٔ ثظيةةز ْةة   4مليةةو  ريةةةاص واحخػةةاب  2مليةةو  ريةةةاص و  ثحجةةاوط  4ْةة  

ةةةاص مليةةو  ري 01مليةو  ريةةةاص و  ثحجةاوط  5باملئةةة اسا تانةد قيمةةة البيةةٔ ثظيةز ْةة   3مليةةو  ريةةاص، و 5و  ثحجةاوط 

 مليو  ريةاص. 01قيمة البئ ْ   طارتباملئة ا   2باإلنافة ال  احخػاب نػبة 

ْةةةزظ اثةةةا قةةةز  الةُةةةاظ املٓةةةزلواكةةةز ابةةةو ْلةةة  ا   صغبةةةها  بؿةةةموله   للمكلفةةةح  املؿةةةمولح  باةةةش  النػةةة   ةةة  حةةةال 

للؿةضتات التةي  احخػاب نةضيبة الةزخل وفةق البيانةات املاليةة الاقةولية املزققةة مكا ا ينا بإف بالنػ  املشتوصة

 يح  بئ الاغه  او الحكل فياا.

ماصغةة النؿةاى ػخثمض املسجل    املةًقة الحةضة ملحزر نػبة نضيبة الزخل املفضونة ْل  املوبح  ا  الةُاظ 

، بةةا ل  مةة  قيمةةة البهةةاْة التةةي يةةح  ثدظيناةةا  ةة  مػةةحورْاثا ْةة  تةةل ْمليةةة ثةةةاطل او بيةةةٔ 9الحجةةاص ، بةةةنػبة 

 3الةةزخل مةة  الاةةخل املةةورّ  ةةة  املةًقةةة الحةةضة مةة  مماصغةةة النؿةةاى الحجةةاص  بنػةةةبة  كةةشلي نػةةبة نةةضيبةو 

ا    يقةةةةل مقةةةةزاص الهةةةةضيبة  ةُةةةةاظل ةةةة  حةةةةح  اؾةةةةترى ا بةةةةا ل  مةةةة  قيمةةةةة البهةةةةاْة ْةةةة  تةةةةل ْمليةةةةة ثةةةةةاطل او بيةةةةٔ

الواجةةة  اغةةةةخيفاؤها مةةةة  املػةةةةخثمض 

املسةةةةةةةةةةةجل والاةةةةةةةةةةةخل املةةةةةةةةةةةورّ  ةةةةةةةةةةة  

ريةةةةةةةةةةةةةةاص  21املةًقةةةةةةةةةةةةةة الحةةةةةةةةةةةةةضة ْةةةةةةةةةةةةة  

ل املحيج  م  نؿةاى مػحاةيا الزخ

الترانظيةةةةةد للم غػةةةةةة املسةةةةةجلة  ةةةةة  

ة التةةي ثمةةاصع نؿةةاى املةةةايق الحةةض 

مةةةةةةةةةةةةةةة  نةةةةةةةةةةةةةةةضيبة  الترانظيةةةةةةةةةةةةةةةد فقةةةةةةةةةةةةةةةٌ

اْحمةةةةةةةةةةةةةار مبلةةةةةةةةةةةةةا  وكةةةةةةةةةةةةةشلي الةةةةةةةةةةةةةزخل

فلةةةةةةةةةةةةةةةةؼ ْةةةةةةةةةةةةةةةة  تةةةةةةةةةةةةةةةةل  211مقةةةةةةةةةةةةةةةزاص  

  .مٓاملة ثدليل

ْمةةةةةةةةةة  املةةةةةةةةةةزيض الٓةةةةةةةةةةاظ كحةةةةةةةةةةاب 

املحٓلةةةةق رولةةةةة صئةةةةيؼ الةةةةوطصا  

ٓةةةزظ ال جةةةظ ْلةةة  ؾةةةضتا  أو ب

مفونةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالحوقئ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

الؿةةةةةةةةةةةةةضتات سات املػةةةةةةةةةةةةة ولية 

املحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزورة او املػةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهمة 

الخاقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة او املػةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهمة 

الٓامةةةةةةةةةةةةة املحةةةةةةةةةةةةةزورة بػةةةةةةةةةةةةةب  

ريةةةو  ْلةةة  الؿةةةضتات نفػةةةها 

بموجةةةةةةةةةةةةةةةة  قةةةةةةةةةةةةةةةةضاصات اراصيةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ا لة وسلةةي ثحةةد يائلةةة املػةة

 القانونية.
 

مةةةةةة  سلةةةةةةي  واغةةةةةةخث ى الكحةةةةةةاب

  ثكةةةةةةةةةو  فياةةةةةةةةةا ةالحةةةةةةةةةا ت الحةةةةةةةةة

الؿضكة قز اقضت باملزيونية 

الهةةةةةةةةةةةةضيبية او الجمضكيةةةةةةةةةةةةة او 

املػةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةححقة للهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةما  

الاجحمةةةةا   ولةةةة  ثقةةةة  بحوصيةةةةز 

املػةةححقات ْلياةةا ففةة  هةةش  

الحالةةةةةةةةة يجةةةةةةةةوط فياةةةةةةةةا ال جةةةةةةةةظ 

ْةةةة   ْلةةةة  املفةةةةوم بةةةةالحوقئ 

الؿضكة والحا ت التي يكو  

أع مةةةةةةةةةةةةةةةةال الؿةةةةةةةةةةةةةةةةضكة فياةةةةةةةةةةةةةةةةا ص 

ملتزمةةةا بةةةا مةةة  قبةةةل الؿةةةضتا  

وغحةةر مػةةزر بالكامةةل فيكةةو  

الؿةضتا  امللتزمةو  مػةة ولح  

بةةةةةةةةةةةةةةةةةيمواله  الخاقةةةةةةةةةةةةةةةةةة ْةةةةةةةةةةةةةةةةة  

ظظ ةالجةةةةظ  غحةةةةر املػةةةةزر وامللحةةةة

 با م  قبله .
 

مةةةةةةةةةة  تافةةةةةةةةةةة الػةةةةةةةةةةارة  ويلةةةةةةةةةة 

املةةةةةةةةةةةةةةةةةةزصا  وصؤغةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  املضاكةةةةةةةةةةةةةةةةةةظ 

ٓةةةةةةةةةةةةةةةةة مضاجٓةةةةةةةةةةةةةةةةةة جميةةةةةةةةةةةةةةةةةٔ  محاب

الحةةةةا ت الػةةةةابقة وثوفيقهةةةةا 

ْة بالػةةةةةض  واقعةةةةة  الحةةةةةالمةةةةةٔ 

القكو .



يبة الٓامة ْل  املبيٓات والش  غيٓحمز مٔ بز  الفترة زائضة الةموس  املٓحمز لحقزي  اقضاص الهض الحزرد 

  ( وسلةةةةةةةةةةي01+2الهةةةةةةةةةةضيبية )
 
اْحبةةةةةةةةةةاصا

 ديلبةةةةةةةةةو   0/00/9102مةةةةةةةةة  ثةةةةةةةةةاصيذ  

الزائضة م  الػارة املكلفح  نضوصة 

الٓمةةةةةةةةةةةل ْلةةةةةةةةةةة  اْحمةةةةةةةةةةةار واغةةةةةةةةةةةحدزاظ 

الةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةوس  املحةةةةةةةةةةةةةةةةةةزذ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ثقةةةةةةةةةةةةةةةةةةزي  

اقةةةةةضاصاتا  الهةةةةةضيبية حيةةةةةث انةةةةةا لةةةةة  

يةةةح   اْحمةةةار الةمةةةوس  القةةةزي  بٓةةةز 

 . 0/00/9102ذ ثاصي

الةةةةةةزائضة  ببرمجةةةةةةة الةمةةةةةةوس   وقامةةةةةةد

املحةةةةزذ ْلةةةة  انُمةةةةة الةةةةزائضة ونؿةةةةض 

الةمةةةةةةةةةةةةوس  املحةةةةةةةةةةةةزذ ْلةةةةةةةةةةةة  موقٓهةةةةةةةةةةةةا 

  .9102   ايقونة الةماس  املٓحمزة لٓاظ www.istd.gov.jo الالكترون  

 ةةة   4وصقةةة   9 صقةةة  ػةةة  الهةةةضيبية لةخةةةانحح وبينةةةد الةةةزائضة ا  الححةةةزيث اؾةةةحمل ْلةةة  ثفكةةةيل وثوطملةةةٔ الن

للهةةةةةةضيبة حيةةةةةةث ثةةةةةة   الخانةةةةةةٓة الخانةةةةةةٓة واملػةةةةةةحوصرات املحليةةةةةةة باملؿةةةةةةتريات الاقةةةةةةضاص الهةةةةةةضييي املحٓلقحةةةةةةح 

لكةةةل   ةةة  خانةةةات مػةةةحقلة واخةةةض  % 3 و% 01و% 02 الهةةةضيبية النػةةة  ثوطملٓهةةةا حػةةة و ثفكةةةيل الخانةةةات 

 .واحزة خانة نم  ملهاقؿ تا  الش  الػابق الةموس  ْليا تا  ما نػبة خال 

فياةةةةةا واْهةةةةةا اا  ْممةةةةةد غضفةةةةةة ثجةةةةةاصة ْمةةةةةا  نمةةةةةوس  اقةةةةةضاص الهةةةةةضيبة الٓامةةةةةة ْلةةةةة  املبيٓةةةةةات املحةةةةةزذ ْلةةةةة  مَو

 ْ  الححزيث باإل 
 
نافة ال  اْال  ثضويي  ومةخػبياا وقامد بنؿض الةموس  املحزذ والحٓمي  املحٓلق با وخبرا

يوضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح الفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةضق بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح  الةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوس  القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزي  والجزيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز ْلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  موقٓهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا الالكترونةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ْلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةضابٌ   

http://www.ammanchamber.org  ليكةةةو   ةةة  محةةةةاول اْهةةةا  الهيئةةةة الٓامةةةة وصؤغةةةا  الةقابةةةات والجمٓيةةةات

 الحجاصية والةقابات وا حاب الٓمل وجمئ محكفح  املوقٔ.

تانةةةةةد قةةةةز خايبةةةةةد ؾةةةةضتا  الةةةةزائضة وم غػةةةةةات املجحمةةةةٔ املةةةةةزن  بمةةةةا ف اةةةةا مةةةةة  غضفةةةةة ثجةةةةةاصة ويةةةةشكض ا  الةةةةزائضة 

وقةاْة وجمٓيات ونقابات لحٓمي  نموس  اقضاص نضيبة املبيٓات املٓةزل والةش  غةيٓحمز  ة  الفتةرة الهةضيبية 

فياا ومةخػبياا  0/00/9102ثقزي  اقضاصاتاا اْحباصا م   بزأ( والش  2+01)  .ْل  مَو
 

 
 
نمةةوس  كحةةاب و ةخةةل مححةةو  امللةة  الهةةضييي محةةزذ ملثهةةم  اْحمةةار نمةةوس   اقةةزص املةةزيض الٓةةاظ جٓميمةةا

 لغايات الالتزاظ بمححوياثا ْةز ثظويز مزيضية القهةايا بامللفةات  باالحغًية املحٓلق 
 
 واحزا

 
ليكب  نموسجا

 ل  م  اجل ثحويلها للةيابة الٓامة إلجضا  املقحض ى القانون .الهضيبية التي يترث  ْلياا غضامات املث

 
 
ة   نةةضوصة محابٓةةة الالتةةزاظ بحٓبئةةة كحةةاب الحغًيةةة والةمةةوس  لكةةل ملةة  نةةضييي ْلةة  حةةز ْلةة  م كةةزا وغةةْض

 
 
ثظويز مزيضية القهايا بامللفات م  خالل ثدكيل مزقق مٓحمز    تل مزيضية ملحابٓة ثلي امللفات مةٓا

 
 
 ْل  حق الخظيةة. للحقارظ وحفاَا

ة مةةةوار مةةة  الكحةةةاب املٓحمةةةز لغايةةةات ثةُةةةي  اجةةةضا ات اثةةةال  الارويةةةة واملةةةوار الخًةةةضة وايةةةْمةةة  املةةةزيض الٓةةةاظ 

  اخحكةةةةاف وطاصة البيئةةةةة
 
ًةةةةضة والارويةةةةة  م كةةةةزا بانةةةةا ثةةةة  جٓةةةةزيل قةةةةيغة الكحةةةةاب الخةةةةاف بةةةةإثال  املةةةةوار الخ

 ةة  جةةضر البهةةاْة وجػةةليمها الةة   ة الةجةةةة املؿةةكلة مةة  قبةةل الةةزائضة وريةةوا  املحاغةةبة ثةحكةةض لحكةةب  مهمةة

 مةزوب وطاصة البيئة    موقٔ الؿضكة ليح  اثالفها م  قبل وطاصة البيئة حػ  الاقول املحبٓة لزيا .

http://www.istd.gov.jo/


ايةةة املةةزيض الٓةةاظ حػةةاظ ابةةو ْلةةجةةض   ثدةةضي  روصة   ثحةةد ْص

فح  الجةةةةةةةةزر    ةوالحةةةةةةةةالقةةةةةةةةانو  واملحاغةةةةةةةةبة الهةةةةةةةةضيبية للمةةةةةةةةَو

 مةةةةةةةةة   43اغةةةةةةةةحمضت ملةةةةةةةةةزة رالرةةةةةةةةةة أغةةةةةةةةةابئ بمؿةةةةةةةةةاصكة 
 
فةةةةةةةةةا مَو

ومضاكظهةةا الهةةضيبية مةة  مدحلةة  مدحلةة  مةةزيضيات الةةزائضة 

 الحدككات.

وقةةةال املةةةزيض الٓةةةاظ ا  هةةةش  الةةةزوصة جٓةةةز الاغةةةاع  ةةة  اْةةةزار 

مةةةةةةةةةةال الحةةةةةةةةةةزقيق املةةةةةةةةةةزققح  الهةةةةةةةةةةضيبح  وتايئةةةةةةةةةةها  للقيةةةةةةةةةةاظ بيْ

الهضييي واغةحمٔ بزايةة الة  مالحُةات املحةزصبح  حةول املةارة 

مة  الحزصيبية والحزصي  واملةزصبح  مة  اجةل ْمليةات الحًةويض والححػةح  للبةرام  الحزصيبيةة مػةحقبال مة  حيةث جُٓةي  الانجةاطات ومٓالجةة الثغةضات 

بزايةةة الٓةةاظ القةةارظ غةةيح  الاهحمةةاظ بةةالبرام  الحزصيبيةةة لحكةةو  نةةم  حقائةة   الةاحيةةة الٓمليةةة والٓلميةةة وبةةح  انةةا ومةةٔ ايةةالق املٓهةةز الحةةزصييي مةةٔ

 ثزصيبية نضيبية محدككة م  الةاحية الةُضية والٓملية.

ة وبةةةةح  ا  هةةةةش  الةةةةزوصة املكثفةةةةة ثقةةةةزظ صؤوع اقةةةةالظ للمحةةةةزصبح  ويلةةةة  مةةةة  تافةةةةة املحةةةةزصبح  نةةةةضوصة الجةةةةز والاجهاةةةةار ومضاجٓةةةةة تافةةةةة املةةةةوار الحزصيبيةةةة

 ل  الظمال  املزصبح     ا  غ ال حول املوانئ املحٓلقة بالزوصة والاغحفارة منا .والضجّو ا

 
 
  بةةزوص  وؾةةكض  كمةةا وار ةةى ْلةة  جهةةور الةةظمال  واجهاةةاره   ةة  اكخػةةاب املٓلومةةات واملهةةاصات والفةيةةات الالطمةةة للقيةةاظ بيْمةةال الحةةزقيق الهةةضييي  حقةةا

ل  ثقزي  تافة خبراتا  وثجاصبا  الةُضية والٓملية للظمال  الجزر.الظمال  املزصبح  املٓحمزي  لهش  الغاية ْل  جه  وره  الحزصيبية ْو

مةةةال الهةةةضيبية التةةةي يقومةةةو  باةةةا ةجٓحبةةةالةةةزوصة هةةةش  ويةةةشكض ا   ض القاْةةةزة الاغاغةةةية  ةةة  اْةةةزار املةةةزققح  الهةةةضيبح  القةةةارصي  ْلةةة  القيةةةاظ بكافةةةة الْا

كةةل مةةة  نةةضيبتي الةةةزخل واملبيٓةةةات  ةة  حةةةح  قؿةةحمل الجانةةة  الاخةةةض ْلةة  اجةةةضا ات ويةةةضق جؿةةمل جةةةانبح  الاول محدكةةل بالخؿةةةضملٓات الهةةةضيبية لو 

  .املحاغبة الهضيبية لكافة القًاْات الحجاصية والكةاْية والخزمية

زر م  مزصا  املزيضيات الحةفيشية والاراصية واملػانزة.  هشا وحهض حفل الحدضي  مػاْزو املزيض الٓاظ ْو

 ةةةةة  ايقونةةةةةة الاحكةةةةةاظ امللظمةةةةةة ْلةةةةة  الكةةةةةفحة الضئيػةةةةةية ملوقٓهةةةةةا الالكترونةةةةة  واملحهةةةةةم  حكمةةةةةا  9102( لػةةةةةةة 9نؿةةةةةضت الةةةةةزائضة الحكةةةةة  امللةةةةةظظ صقةةةةة  )

ة ْل  غلٔ جؿتر  مٔ غلٔ اخض     ونٔ الارخال امل قد إلنحا    غلٔ ث  ثكزيضها.بدكوف صر نضيبة املبيٓات املزفْو

كةة  الٓةةاظ الكةةارص ْةة  لجةةةة الاحكةةاظ امللظمةةة بانةةا يةةح  صر نةةضيبة املبيٓةةات التةةي غةةبق ثحكةةيلها ْلةة  الػةةلٔ او الخةةزمات املكةةزصة او  التةةي وبةةح  الحم

ةةة  اغةةحٓملد  ةة  انحةةا  غةةلٔ اخةةض  ثةة  ثكةةزيضها كمةةا ا  اغةةحٓمال غةةلٓة مزفْو

غلٔ م  ارخال م قد ومة   نضيبة املبيٓات    انحا  غلٓة اخض  م  مكونات

ةة ْلة  الػةلٔ  ر  ثكزيض الػلٓة جاهظة   ي رض ْلة  صر نةضيبة املبيٓةات املزفْو

 الزاخلة    الػلٓة املكزصة.

كة  انةةا   يجةوط قيةةاع ونةٔ الػةلٓة مةة  ارخةال م قةةد ْلة  الػةةلٔ  واوضةح الحم

   املةايق الحضة    الػلٔ مة  ارخةال م قةد ثكةو  رخلةد املةًقةة الجمضكيةة 

  رةةة  غةةةاهمد مةةةٔ الػةةةلٔ رافٓةةةة الهةةةضيبة بإنحةةةا  غةةةلٔ اخةةةض  ثةةة  ثكةةةزيضها ومةةة

وبالحةةةةال  مةةةة  حةةةةق املكلةةةة  الةةةةش  قةةةةاظ بحكةةةةزيض الػةةةةلٓة بةةةةالضر ؾةةةةضيًة ا  يكةةةةو  

 مالكا للػلٓة رافٓة الهضيبة التي رخلد    انحا  الػلٓة املكزصة.

كةةة  انةةةةا يجةةة  ا  ثحةةةوفض ؾةةةةضوى الخكةةة  والةةةضر الةةةةواصرة  ةةة  الحٓليمةةةةات  وبةةةح  الحم

( 2ات الٓالقةةة وانًبةةاق ؾةةضوى الحكةةزيض الةةواصرة  ةة  جٓليمةةات الحكةةزيض صقةة  )س

وجٓزيالثا فاسا ثحققد الٓةاقض فم  حق املكلة  مكةزص الػةلٓة  9114لػةة 

ةةةةةةةةة ْلةةةةةةة  مةةةةةةةةزخالت الػةةةةةةةةلٔ املكةةةةةةةزصة مةةةةةةةة  املةًقةةةةةةةةة  صر نةةةةةةةضيبة املبيٓةةةةةةةةات املزفْو

  . الجمضكية بغو الةُض ا  تاند املكونات الاغاغية م  ارخال موقد اظ

كةةةة  يةةةةيج  ثةفيةةةةشا  حكةةةةاظ املةةةةارة ) /أ( مةةةة  قةةةةانو  الهةةةةضيبة 91ويةةةةشكض ا  هةةةةشا الحم

 الٓامة ْل  املبيٓات وجٓليمات الخك  والضر الكارصة بموجبا.



قةةانو  نةةضيبة الةةزخل وصؾةةة ْمةةل حةةول   ْقةةز مضكةةظ خةةزمات نةةضيبة رخةةل ومبيٓةةات الًفيلةةة

 بالحٓةةاو  مةةٔ غضفةةة ثجةةاصة محافُةةة الًفيلةةةالحكومةةة الالكترونيةةة خةةزمات املٓةزل واغةةحدزاظ 

  . 9102قبل بز  ثقزي  الاقضاصات ْ  الػةة املالية  غضفةال   مب ى 

 42صقة   لهةضيبة الةزخل القانو  املٓزل ْل ابضط الحٓزيالت التي يضأت  خاللها اغحٓضامث  

ؾةةةض  املكلةة  والةةزائضة و تةةةل مةة   والواجبةةات املترثبةةة ْلةة  مٓارلةةة الحقةةةوق  يةةا وب 9102ة ةلػةة

 الحٓامةل كيفيةمبػٌ لباإلنافة ال  ؾض   املحبٓة للخػهيل ْل  املكلفح الجضا ات الهضيبية ل

  الالكترونية الخزمات مٔ بضام 
 
 . وثقزي  الاقضاصات الهضيبية الكترونيا

الاؾترا  والاغحفارة ْل   ا وحثلز  املكلفح  الهضييي  الالتزاظ هزفد هش  الوصؾة ال  جٓظيظ

 التي ثوفض الوقد والجهز واملال ْل  تل م  مقزظ الخزمة ومحلقياا. الالكترونية م  الخزمات

يةةة الهةةضيبية لهةةا روص هةةاظ  ةة  ثحقيةةةق  ابةةضاهي اكةةز صئةةيؼ املضكةةظ الػةةيز و  ْبةةزالكضي  بةةةا  الحْو

  اهةةةزا  الةةةزائضة الاغةةةتراثيجية وا  الٓمةةةل
 
ؾةةةاص   ةةة  ثقةةةزي  هةةةش  الوصؾةةةة و  الجوهضيةةةة للةةةزائضة والامحثةةةال الةةة  القةةةي  لضؤيةةةة والضغةةةالةل مػةةةحمض وفقةةةا

زر م  ْامض  الظميلصئيؼ املضكظ با نافة ال   الحجاص  وم ر  الخةزمات  ة  ْزيةات وحهض الوصؾة نائ  الضئيؼ واْها  غضفة ثجاصة الًفيلة ْو

املحافُة.

حيث ث   نيػا  املقبل 41لغاية  لتي جػحمض ضة القانونية للحقزي  واةخالل الفح 9102زائضة املكلفح  أل  ثقزي  أقضاصات نضيبة الزخل ْ  ْاظ الرْد 

 وجٓزيالثا. 9103لػةة  43جٓزيل تافة الاقضاصات الهضيبية وفقا للحٓزيالت التي يضات ْل  قانو  نضيبة الزخل املٓزل صق  

رفٔ و  9102ض ْ  واقٔ أنؿًة أْماله  خالل الٓاظ املاي ي ةم  م  املكلفح  جٓبئة يقضاصات باملٓلومات الواقٓية والصحيحة التي جٓب يلبد الزائضةو 

 املبالا املٓلةة    هش  يقضاصات ونضوصة أصفاق املٓلومات املحٓلقة بينؿًها  الاقحكارية خالل الٓاظ.

كضت الزائضة املكلفح  ب
ّ
 .وثحزيث أ  بيانات أخض  ثحٓلق با هضوصة ثحزيث بيانات الٓةوا  وصق  الهاث  الخلو  والبريز يلكترون  وس

ظها لةحكول ويلبد الهضيبة م  املكلفح  الشي  ل  قؿترتوا بدزمات نضيبة الزخل واملبيٓات يلكترونية املبارصة أل  مضاجٓة مزيضيات الزائضة ومضاك

  ضوص ْلةة  اغةة  مػةةحدزظ وتلمةةة مةة
 
والحكةةول ْلةة  ْةةزر مةة  الخةةزمات أخةةض  رو  الحاجةةة ألةة  ْةةةا  مضاجٓةةة  لحمكيةةنا  مةة  ثقةةزي  يقةةضاصات ألكترونيةةا

 الزائضة أو مزيضياتاا.

 أ  الححػةةة  الةةةش  َهةةةض  ةةة  مجةةةال أثمحةةةة حػةةةاظ أبةةةو ْلةةة  الػةةةيزٓةةةاظ الزيض املةةةقةةةال 

 نم  م ؾض ثبػيٌ الخزمات الهضيبيةالخزمات الحكومية وثبػيٌ يجضا ات 

يةةة  والتةةةي مةةة  نةةةمناا    يجةةةضا ات التةةةي نفةةةشتاا الةةةزائضةجةةةا  نخيجةةةة غلػةةةلة مةةة ثَو

 مواصرها البؿضية والفةية لححقيق هشا الهز .

مةةال  وأنةةا   ةة  جٓليةةق ْلةة  القفةةظة التةةي حققهةةا أصر   ةة  ثقضيةةض م ؾةةض أنؿةةًة ْأ

أ  الةةةةةزائضة ثبةةةةةشل تةةةةةل الجهةةةةةور املمكةةةةةةة  الةةةةةش  اقةةةةةزص  البةةةةةةي الةةةةةزول  9191اظ لٓةةةةة

 جةةةةضا ات وثحويلهةةةةا ألكترونيةةةةملواكبةةةةة محًلبةةةةات املػةةةةخثمضي  واملكلفةةةةح  وثبػةةةةيٌ ي 
 
 ا

 ومضاجٓهاا باغحمضاص لهما  أْل  مػحويات الخزمة.

ثةةةةوفض أيةةةةاصا مةاغةةةةبا قػةةةةم   ة يجةةةةضا ات وحوغةةةةبة جميةةةةٔ الخًةةةةواتوأكةةةةز أ  أثمحةةةة

ض ثبػةةةةةةةةةةيٌ ةت وأفةةةةةةةةةةضار بحقةةةةةةةةةةزي  مػةةةةةةةةةةححقاتا  وأقةةةةةةةةةةضاصاتا  الهةةةةةةةةةةضيبية ْبةةةةةةةةةةللؿةةةةةةةةةةضتا

 أمةةةةض الةةةةش  أر  ألةةةة  ثقليةةةةل املضاجٓةةةةات
 
ألةةةة  الةةةةزوائض  يجةةةةضا ات وثقةةةةزيمها ألكترونيةةةةا

 غوا . حز وخفو الحكالي  ْل  املكلفح  والزائضة ْل  وامل غػات الحكومية

الهةةةةةضيبية ورفةةةةةٔ وؾةةةةةزر ْلةةةةة  ا  الةةةةةزائضة جٓمةةةةةل ْلةةةةة  ثبػةةةةةيٌ خةةةةةزمات يقةةةةةضاصات 

 نضائ  الٓمل و
 
ما قلةل مة  الوقةد الةش  ثقهةيا م الاؾتراتات يلظامية ألكترونيا

 وطار كفا ة الٓمل والححكيل.    الامحثال لاللتزامات الهضيبيةالؿضتات 

ْةةةة  انهةةةةماظ  الػةةةةيزٓةةةةاظ الزيض املةةةةاْلةةةة   حػةةةةاظ ابةةةةو ْلةةةة  

اململكةةةةة الاصرنيةةةةة الهاؾةةةةمية الةةةة  ْهةةةةوية املةحةةةةز  الٓةةةةالمي 

للؿةةةةةةةةفافية وثبةةةةةةةةارل املٓلومةةةةةةةةات لغايةةةةةةةةات مكافحةةةةةةةةة الهاةةةةةةةةضب 

ْةةةةةةة قواْةةةةةةز الػةةةةةةلو  الخةةةةةةاف ظاظ بمجمو ةالهةةةةةضييي والالحةةةةةة

مال والحٓاو  الزول     هشا املجال.  بالهضائ  ْل  الْا
 

وييج  انهةماظ الاصر  للمةحةز  الٓةالمي للؿةفافية  ة  ايةاص 

اغةةةةةةةةحمضاص الػياغةةةةةةةةة الاصرنيةةةةةةةةة الضاميةةةةةةةةةة الةةةةةةةة  جٓظيةةةةةةةةظ اواقةةةةةةةةةض 

ملؿةةةةةاصكة االحٓةةةةةاو  الةةةةةزول  بةةةةةح  الاصر  وبةةةةةا   رول الٓةةةةةال  و 

وليةة  ة  املجةا ت التةي ثة ر  الفاْلة ْل  تافة الكةٓز الز

الةة  مواكبةةة رول الٓةةال  املحقةةزظ  ةة  مجةةال محاصبةةة الهاةةضب 

 
م
مكةةةةة  مةةةةةة  الحجةةةةةةة  الهةةةةةضييي ومٓالجةةةةةةة الاخةةةةةحال ت التةةةةةةي ث

الهةةةةةضييي بؿةةةةةكل يةةةةة ر  الةةةةة  ثحػةةةةةح  الحكةةةةةيلة الهةةةةةضيبية 

ظاظ الهةةةضييي وجٓظيةةةظ الثقةةةة املحبارلةةةة مةةةٔ ةوصفةةةٔ كفةةةا ة الالحةةة

 املكلفح .

 



م كةزا ْةزظ وجةور رصاغةة  مليةاص ريةةاص  9الػةةو   ة  الاصر   ألة  أ  ءجة  الهاةضب الهةضييي نفى املزيض الٓاظ حػاظ أبو ْل   حة أصقةاظ التةي جؿةحر 

 هاي أكزو  أصقاظ ْلمية ثثبد هش 
 
ول هةا  رصاغات حول الهاضب الهضييي وجميٓها   ثقة وانما الهضيييأصقاظ رقيقة ل ج  الهاضب ْزظ وجور  ا

 ملياص ريةاص تاضب نضييي. 9أ  هةا  

 ألة  أ  كثية لضق  الهضييي قٓحمز ْل  الفضنيات التي جٓحمةزها الزصاغةاتوبح  أ  ثقزيض ا
 
ض مة  الةشي  يكحبةو  ْة  الهاةضب الهةضييي يدلًةو  ة فحةا

ليةةةةل أو ْةةةةزظ الةةةةزفٔ مةةةة  خةةةةالل الغةةةةـ أو ثق   مدالفةةةةة القةةةةوانح ةفةةةةالهاضب الهةةةةضييي قٓةةةةة ية املحةةةةيخضة وبةةةةح  الهاةةةةضب الهةةةةضيييبةةةةح  املػةةةةححقات الهةةةةضيب

 ْ  م  يحيخض    رفٔ الهضيبة.ثماما وهشا مدحل   الهضيبة أو التزويض ونحو سلي

وأ  القهةةايا  تاةةضب نةةضييي فياةةاكةةةاْية   يوجةةز ضا مةة  القًاْةةات الةم كةةزا أ  كثيةة اتاةةضب نةةضييي ونةةضوصة مٓالجحةةحةةا ت وجةةور أبةةو ْلةة  بوبةةح  

 املحٓلقة بؿضكتي الفوغفات والبوثاع   ْالقة لها بالهاضب الهضييي.املةُوصة أماظ املحاك  و 

وثةابٔ أ   ْل  محاصبة الهاضب الهةضيييوأ  الحكومة جٓمل  مجمٓة ْل  مكافحة الهاضب الهضيييوقال أ  جمئ الفٓاليات الاقحكارية والحكومة 

يةةة  امكانيةةةة ثةةةوفحر البيانةةةات لةةةز  رائةةةضة نةةةضيبة الةةةزخل  0/0/9102صيذ بحةةةا ابةةة  بةةةز  الٓمةةةل ةظات  ةةة  قةةةانو  نةةةضيبة الةةةزخل الجزيةةةز والحةةةةأحةةةز  امليةةة

ةة فهةو  ات بالهةضيبة للوقةو  ْلة  البيانةاتالجهةمة  ٓزيةز ال صبٌث  واملبيٓات وهكشا  وبةشلي محاصبةة الهاةضب الهةضييي  ة  أصر  لة  قٓةز نُةاظ فْظ

 و .يح  وفق خًة وم غػة جٓحمز ْل  مٓالجة بيانات ث  ثوفحرها م  خالل القان

ب بل نخيجة أ  هشا أمض ليؼ ناثجا ْ  طيارة الهاض  و  9102ْ  ْاظ  %011بنػبة ثظيز  حا ت نبٌ الهاضب الهضييي   أ  هةا  طيارة  واوضح

 وهةا   يج  الكؿ  ْ  أ  ؾضكة نبًد مهاضبة نضيبيا. يوج  الحفاٍ ْل  غضية املٓلومات أ  القانو  كما سكض  فاْلية مكافحة الهاضب

قامد بٓز ثزقيق البيانات والحػابات التي يح  ثقزيمها لها بهبٌ ْزر الزائضة با اا  داوضح

مةة  املدالفةةات ثةة  اصثكاباةةا وثةة  اثدةةاس الاجةةضا ات الالطمةةة بوقةة  الاخشةةخاف الةةشي  اصثكبةةوا هةةش  

 املدالفات ْ  مضاجٓة الزائضة. 

ضا  مةة  الةةزائضة وممثةةل ْةة  ريةةوا  املحاغةةبة ةةةةة مؿةةكلة  ةة  الةةزائضة ثهةة  خبةةْلمةةا بةةي  هةةةا  لج

ثحةةول  القيةةاظ بةةإجضا ات الححقيةةق والحةةزقيق والحيكةةز مةة  البيانةةات واملٓلومةةات التةةي يةةح  ثقةةزيمها 

لفةح  ظاظ مة  يقةزمو اا مة  الوغةًا  الةشي  يةح  ثفويهةه  نيابةة ْة  املكةللزائضة والحيكز مة  الحة

 ، ٌ املهةيةباملٓايحر والهواب

ثقةةوظ هةةش  الةجةةةة بإْةةزار ثقاصيضهةةا وثوقةةياتاا بكةةل حالةةة مةة  الحةةا ت املدالفةةة وصفةةٔ ثوقةةياتاا 

لةةةإلراصة  ثدةةةةاس الاجةةةضا ات الالطمةةةةة بحةةةق املدةةةةالفح  بمةةةةا يهةةةم  املحافُةةةةة والحةةةضف ْلةةةة  ارامةةةةة 

 الثقة مٔ جمئ املكلفح  واملحافُة ْل  حقوق الخظيةة.

 بانةا ثةة  مة   الةةزائضة دواوضةح 
 
مضاجٓةةة الةزائضة ملةةزر  ْة  خضا وقةة  حةوال  خمػةةة ْؿةض خشخكةةا

 محفاوثة.

وقةةةةةةةةةةةةةزمد الةةةةةةةةةةةةةزائضة 

ألةةةةةة  جميةةةةةةٔ  الؿةةةةةةكض 

املفونةةةةةةةةةةةةةةةةةةح  ْةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

ظمح  ةاملكلفةةةةةح  امللحةةةةة

بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاإلجضا ات 

والهةةةوابٌ املهةيةةةة 

واغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحمضاصه  

بإرامةةةةةةةةةةةةةةا الحٓةةةةةةةةةةةةةةاو  

والحنػةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيق مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٔ 

الةةةةزائضة وثقةةةةزيمه  

لخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزماتا  

للمكلفةةةةةةح  والٓمةةةةةةل 

 بمهةية.
 

 

الةةةةةزائضة مػةةةةةورة نُةةةةةاظ أحكةةةةةاظ وؾةةةةةضوى  نؿةةةةةضت

أْفةةةةةةةةا  أصبةةةةةةةةا  الضأغةةةةةةةةمالية الةاؾةةةةةةةةئة ْةةةةةةةة  بيةةةةةةةةٔ 

أغه  أو حكل ؾةضتات وم غػةات ثكةلوجيةا 

املٓلومةةةات مةةةة  نةةةضيبة الةةةةزخل قةةةارص بمقحضةةةة ى 

( مةةةةةةة  3( مةةةةةةة  الفقةةةةةةةضة )أ( مةةةةةةة  املةةةةةةةارة )5البةةةةةةةةز )

 9103( لػةةةةةةة 43و  نةةةةةضيبة الةةةةةزخل صقةةةةة  )قةةةةةان

ْلةة  املةكةةة الخؿةةاوصية الالكترونيةةة للخؿةةضملٓات 

الهضيبية وسلي لألخش بمالحُات واصا  الؿضتا  

حةةةةةةول هةةةةةةش  الحٓةةةةةةزيالت قبةةةةةةل اقضاصهةةةةةةا بكةةةةةةوصتاا 

 الناائية.

الةةةةةةةةزائضة مةةةةةةةة  الػةةةةةةةةارة ؾةةةةةةةةضتا  الةةةةةةةةزائضة  ويلبةةةةةةةةد

بةةةةةا ياّل ْلةةةةة  مػةةةةةورة ثلةةةةةي الحٓليمةةةةةات وثظويةةةةةز 

ملالحُةةات ْلةة  هةةش  املػةةورة لزصاغةةهاا الةةزائضة با

وارصا  املالحُةةةةات التةةةةي ثدةةةةزظ املكلةةةة  والةةةةزائضة 

نةةةةةةةةةةةم  هةةةةةةةةةةةةش  الخؿةةةةةةةةةةةةضملٓات قبةةةةةةةةةةةل انهاةةةةةةةةةةةةا  مهلةةةةةةةةةةةةة 

الخؿاوص وسلي حػ  ما هو مبح  م  مٓلومات 

الخؿةةةةةةةضملٔ مونةةةةةةةّو الخؿةةةةةةةاوص الالكترونةةةةةةة  راخةةةةةةةل 

ايقونةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الخؿةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوص الالكترونةةةةةةةةةةةةةةةةةة  للخؿةةةةةةةةةةةةةةةةةةضملٓات 

.لزائضةْل  املوقٔ الالكترون  ل الهضيبية



اية املزيض الٓةاظ بةاليوظ الٓةالمي لةجةورة للٓةاظ الثةان  ْلة   اححفلد الزائضة ثحد ْص

ظاظ الةةزائضة بحًبيةةق مٓةةايحر الجةةورة الؿةةاملة  ةة  تافةةة ةالحةةوال  وسلةةي ثيكيةةزا ْلةة  الحةة

ْملياتاا بز  م  املزخالت وقو  ال  املدضجات باز  ثقزي  خزمات سات جورة 

   الخزمة.ْالية ملحلق

واكز املزيض الٓاظ الػيز حػاظ ابةو ْلة  ْلة  نةضوصة مواقةلة الاغةضاّ  ة  ْمليةات 

الحًةةويض والححػةةح  لكافةةة الاجةةضا ات والخةةزمات املقزمةةة لةةزافع  الهةةضائ  نةةم  

 ض الجورة الؿاملة.ةافهل املماصغات الزولية ووفق اغؼ ومٓايي

فح  ْل  الحوجا ال  الوقول لحًبيق م فهوظ اغةٓار املكلة  بةزل وحث تافة املَو

البقا  ْةز ثًبيق مفهوظ صنا املكل  ومحلق  الخزمة م  خالل مواقلة الاصؾار 

يةةةة للمكلفةةةح  الةةة  الاجةةةضا ات التةةةي ثمكةةةنا  مةةة  الوقةةةول الةةة  الخزمةةةة باقةةةل وقةةةد وجهةةةز ممكةةة  ورْةةةا الةةة  نةةةضوصة  الاغةةةضاّ  ةةة  محابٓةةةة  والحوجيةةةا وثْو

 .ْمليات الححػح  والحًويض

ض املنؿور حيث ث  انافة ةض خًوة اغاغية وانًالقة ال  الحغييةا  مجلؼ الوطصا  اقض نُاظ الهيكلة الجزيز للزائضة وهشا القضاص قٓحبابو ْل  وبح  

 قزظ ومحلق  الخزمة.ملخمؼ مزيضيات جزيزة لخزمة القًاْات املدحلفة وغخػاه  بؿكل فاْل    ثحػح  الخزمات 

زمات املكلفةةةح  والثقافةةةة الهةةضيبية وثنػةةةيقها املحواقةةةل مةةةٔ تافةةةة مةةزيضيات ومضاكةةةظ الةةةزائضة والٓمةةةل بةةةضو  وار ةةى املةةةزيض الٓةةةاظ ْلةةة  جهةةور مزيضيةةةة خةةة

 الفضيق للوقول ال  ثًبيق ثلي املٓايحر لححقيق اهزا  الزائضة التي ي  جظ    يحجظأ م  اهزا  الاقحكار الوي ي.

ةةزر مةة  مةةزصا  املةةزيضيات وصؤغةةا  ضا  الهةةضائ  كؿةةضيي اغامةة ي مةة  ؾةةةوحهةةض الاححفاليةةة صئةةيؼ جمٓيةةة خبةة ضتا  الةةزائضة ومػةةاْزو املةةزيض الٓةةاظ ْو

فح  الٓةاظ  ة  الاصر   القًةاّ مػةحو   ْلة  املٓةايحر هةش  ثًبيةق  ة  الػةباقة الةزوائض م  ويشكض ا  الزائضة تاند، الاقػاظ والؿٓ  وجمٔ م  املَو

ملةةد وجٓمةةل ْلةة  9112 ْةةاظ مةةةش فياةةا تافةةة بةةح  الجةةورة رقافةةة نؿةةض ْو  بمةةا وثًبيقهةةا الجةةورة بمٓةةايحر الالتةةزاظ لترغةةيذ وؾةةضتا اا ومػةةحدزمياا مَو

 الخزمة. ملحلق  املقزمة الخزمات جورة لهما  الاجضا ات وثًويض ثوحيز يهم 

   ثةةةةةة  اغةةةةةةححزاكاا ْلةةةةةة  الهيكةةةةةةلةالحةةةةةة املةةةةةةزيضيات ْلةةةةةة  ابةةةةةةو حػةةةةةةاظالػةةةةةةيز  ٓةةةةةةاظال زيضاملةةةةةة ثفقةةةةةةز

 م كةةةةةزا جاهظيهاةةةةةا مةةةةة  للحاكةةةةةز   باؾةةةةةضت ْملهةةةةةا مًلةةةةةٔ الٓةةةةةاظ الجةةةةةاص  ةالحةُيمةةةةةي للةةةةةزائضة والحةةةةة

 .وثقزي  الخزمة املثل  له   املكلفح  ْل  والخػهيل الاجضا ات ثبػيٌ ْل  الٓمل نضوصة

فح  نةةةةضيبةمزيضيةةةةة  :مةةةةزيضياتْةةةةزة  اغةةةةححزاذهةةةةشا وقةةةةز ثةةةة   مزيضيةةةةة و  ،والاقحًاْةةةةات املةةةةَو

،  الحةضة واملةةايق ،الحةمويةة املةةايق  ة  املسةجلة امل غػةات نةضيبة مزيضيةو  ،امله  ا حاب

 الاراص   الحةُةةةةي  نُةةةةاظ جٓةةةةزيل بموجةةةة  الفةةةةوثضة ؾةةةة و مزيضيةةةةة و  ،الهةةةةضييي املٓهةةةةزمزيضيةةةةة و 

 وسلي املجال باشا الزولية واملماصغات الاغؼ افهل نم  واملبيٓات الزخل نضيبة لزائضة

 .الاصر     الهضائ  رافع  ْل  والحبػيٌ للخػهيل

فح  مزيضيةةةةةة وجٓمةةةةةل فح  الخزمةةةةةة ثقةةةةةزي ْلةةةةة   والاقحًاْةةةةةات املةةةةةَو   ةةةةة  واملػةةةةةحدزمح  للمةةةةةَو

مةةة  الجهةةةات التةةةي قٓملةةةو   ثةةةح  التةةةي الاقحًاْةةةات ْمليةةةة ومحابٓةةةة والخةةةاف الٓةةةاظ القًةةةاْح 

  جؿةغلا الةش  ىةاملبةة  ة  للمكلفةةح  خةزماتاا املزيضيةة وثقةزظ القةانو ، وفةق ها فيةة
 
 مزيضيةةة حاليةا

 .الحل وقف  الؿهيز ؾاّص    ْما  ؾمال

 جؿةةةةغلا الةةةش  ىةاملبةةةةة  ةةة  تافةةةةة للمهةيةةةح  الخزمةةةةة حقةةةزي ب املهةةةة  ا ةةةحاب مزيضيةةةةة كمةةةا وثقةةةوظ

 مزيضيةة  ة  حةح  جٓمةلكمةا  ،الكةويفية  ة  الكةائ  ْمةا  غةضب ومبيٓةات رخل نضيبة مزيضية

 لخزمةةةةةةةةا ثقةةةةةةزي ْلةةةةةةة   الحةةةةةةضة واملةةةةةةةايق الحةمويةةةةةةةة املةةةةةةةايق  ةةةةةة  املسةةةةةةةجلة امل غػةةةةةةات نةةةةةةضيبة

 .البر  ْماصة    الٓامة الاراصة مب ى    خزماتاا املزيضية وثقزظ فياا املسجلح  للمكلفح 

  ةةةةة  الٓاملةةةةةة البؿةةةةةضية الكةةةةةوارص ومهةةةةةاصات قةةةةةزصات ثًةةةةةويض الةةةةة  الهةةةةةضييي املٓهةةةةةز مزيضيةةةةةة وتاةةةةز 

 فيما الزائضة ؾضتا  م  الٓالقة سات والؿضتات امل غػات    الٓاملح  ال  باإلنافة الزائضة

 .الوي ي الفوثضة نُاظ بحًبيق الالتزاظ مز  محابٓة الفوثضة ؾ و  مزيضية ػهاز ج

 9102نؿةةةةةةةةةضت الةةةةةةةةةزائضة ثقضيضهةةةةةةةةةا الػةةةةةةةةةةو  لٓةةةةةةةةةاظ 

بؿةةةةكلا ومهةةةةمونا املحةةةةزذ واملًةةةةوص ْلةةةة  موقٓهةةةةا 

الالكترون  ليكو     محةةاول البةاحثح  والزاصغةح  

واملهحمةةةةةةةةح  بالؿةةةةةةةةي  الهةةةةةةةةضييي والاقحكةةةةةةةةار  ْلةةةةةةةة  

هةةشا الحقضيةةض ا  ليةةة تةةو  الػةةاححح  الٓضبيةةة والزو 

وريقةةةةة أغاغةةةةية ثحةةةةو  تافةةةةة بيانةةةةات واحكةةةةا ات 

 9102وانجةةةةةةةةاطات وانؿةةةةةةةةًة الةةةةةةةةزائضة خةةةةةةةةالل ْةةةةةةةةاظ 

.باملقاصنة مٔ الػةوات الثالذ الػابقة

ا  ايةةةةةةضارات نةةةةةةةضيبتي الةةةةةةةزخل  وقةةةةةةز بةةةةةةةح  الحقضيةةةةةةةض 

( 35021مبلةةةا ) 9102واملبيٓةةةات ثجةةةاوطت  ةةة  ْةةةاظ 

  مةةةةةةةةةةة  بمةةةةةةةةةةةا فياةةةةةةةةةةةا ْؿةةةةةةةةةةةضات املاليةةةةةةةةةةةح مليةةةةةةةةةةةاص ريةةةةةةةةةةةةاص 

املحيخضات الهةضيبية ْة  غةةوات غةابقة ثجةاوطت 

% مةةةةةة  أجمةةةةةةال  ييةةةةةةضارات املحليةةةةةةة 21مةةةةةةا نػةةةةةةبحا 

لخظيةة الزولة أصرنية بكلفة ثحكيل بما مقزاص  

( لكةةةةةةل ريةةةةةةةاص ممةةةةةةا يةةةةةةزلل ْلةةةةةة  الاغةةةةةةحمضاص 151122)

.بةهج الزائضة بترؾيز الاغهاال  ونبٌ الانفاق



 

hashem_ahmadah@yahoo.com

 

حاغةةبة مةة  جامٓةةة مل ةة  ابكةالوصيوع الاملاجػةةححر  بحقةزيض جيةةز جةةزا  ةة  املحاغةةبة مة  الاتاريميةةة الٓضبيةةة للٓلةةوظ وؾةةهارة  رصجةةةحكةل الظميةةل ْلةة  

 عجلةةةو  الثانويةةةة للبةةةةح  مةةة  مزصغةةةةالاربةةة  الفةةةّض  ةةة  وتةةةا  قةةةز حكةةةل ْلةةة  ؾةةةهارة الثانويةةةة الٓامةةةة  جيةةةز بحقةةةزيض  املوقةةةل  ةةة  الجمهوصيةةةة الٓضاقيةةةة

 جيز. بحقزيض 

 صئيؼ مضكظ خزمات نضيبة رخل ومبيٓات جضؽ 
 

ة  مةةاب، ْهةو لجةةة اجةاطة القةضاصات، مزقق نضييي    مز   يضيات ْزيزة ) مزقق، مزقق اْترانةات، مةزقق مَو

ةالظ الهةضييي( الاثكةال وصئيؼ لجةة اجاطة القضاصات، مزقق مٓلومات    مزيضية املٓلومات والاقحًاْات، مزقق    قػ  الاثكال  ة  مزيضيةة  الْا

 مة  ؾةهض ايلةول ْةاظ  ظ خزمات نةضيبة رخةل ومبيٓةات جةضؽصئيؼ مضكوم  ر  وصئيؼ ؾٓبة الحزقيق    مضكظ خزمات جضؽ 
 
حتةى  9102اْحبةاصا

 .ثاصيدا

   /اسعهااا/ملالااااودريملل  اااا/   ململالقااان واملحاسبن اااادرملل اقااا/   ملا  اااا

7991 

 7991مهن اتملال عنململمعملا  اهو مل ملاسعه/ملالودريملل  /   مل 

 7999مهن اتملال فنحضمل ملاسعه/ملالودريملل  /   مل 

 7999وجيهملاسوظفملا  /ي/مل ملاسعه/ملالودريملل  /   ملت 

 قااااان وامل اااااا درملاسديعااااانتملحت ديقنتااااااهمل ملاسعهااااا/ملالاااااودريملل  اااااا/   مل

0222 

 0227ا حن وبملالشنململ ملجنمعرملآلملالديتمل 

 0220تع/يالتملقن وامل ا درملال/خلمل ملاسعه/ملالودريملل  /   مل 

 0220ا حن وبملالشنململ ملجنمعرملآلملالديتمل 

 0222عه/ملالودريملل  /   ملمبن درملحكوميرمل ملاس 

 ICDL 0222اتبن ملا  اعينتمل ململ 

  0222رملتجن ةملا ب/ملفقن وامل ا درملاسديعنت ملغا 

 مل ائاااااااةململ0229لساااااا رململ01قاااااان وامل ااااااا درملالاااااا/خلملاس قااااااتمل قاااااا ململ 

 0272 ا درملال/خلملحاسديعنتمل

 لساا رململ09القاان واملاس قااتملاسعاا/لمللقاان وامل ااا درملاسديعاانتمل قاا مل

 0272سديعنتمل مل ائاةمل ا درملال/خلملحامل0229

 0270ددنعرملكاديوتامل ملماكزملاكن يايرملألاج برملالع ايرمل 

 0270ت ديقنتملالا تر تمل ملماكزملاكن يايرملألاج برملالع ايرمل 

 0270بامجينتملجنهزةمل ملماكزملاكن يايرملألاج برملالع ايرمل 

 0272ت و املا نلي ملالعالمل ملمعه/ملالا ا ةملالعنمرمل 

 لاا/خلملحاسديعاانتملخاا/منتملا حكوماارملالالكترح ياارمل مل ائاااةمل ااا درملا

 0272 مل

 ب اااااااااناملال ئااااااااانجملالرااااااااااائعيمللااااااااا   اململجاهو  ااااااااارملال ااااااااا املالشاااااااااعديرململ

 0279 72 02-مل72 71الفترةم مل

 

 

 



يفة الاغاع بالنػبة لكافة الاراصات الهضيبية ةجٓحب يفة املزقق الهضييي الَو حيث جٓز واجبات حول الٓال  ض َو

 لٓمةةةةةةل ثلةةةةةةةي الا 
 
راصات ومةةةةةةٔ ثًةةةةةةةوص الخؿةةةةةةضملٓات والاجةةةةةةةضا ات الهةةةةةةضيبية والححةةةةةةةول ومهةةةةةةاظ املةةةةةةةزقق الهةةةةةةضييي اغاغةةةةةةةا

ظاظ الًةةو   ومحاصبةةة تافةةة اؾةةكال ة غةةحدزاظ الوغةةائل الالكترونيةةة وطيةةارة الٓمةةل ْلةة  جاةةجئ املكلفةةح  ْلةة  الالحةة

وايقةةاّ ْةةة   اربةةات  ةةةحة  9102الهاةةضب الهةةضييي و ةةة  نةةو  الحٓةةةزيالت ْلةة  قةةانو  نةةةضيبة الةةزخل الاصرنةةة  لٓةةاظ 

ةةا    43مةة  قةةانو  نةةضيبة الةةزخل صقةة   0/ /44الهةةضييي ْلةة  تاهةةل املةةزقق الهةةضييي غةةةزا إلحكةةاظ مةةارة صقةة  الْو

وجٓزيالثا اقب   بز مة  ثًةويض مةهجيةات واليةات ْمليةة الحةزقيق الهةضييي وثًةويض قةزصات ومهةاصات  9103لػةة 

 ال  ثحقيق اهزا  وصغالة الزائضة التي ي  جظ 
 
 م  اهزا  الاقحكار الوي ي. ومٓاص  املزقق الهضييي وقو 

 

ا  الحزقيق الهضييي يضثكظ بالزصجة الاول  ْل  الٓةكض البؿض  واملحمثل    املةزقق الهةضييي والةش  واسا ما ْضفةا 

قٓةةز مةةضآة للةةةزائضة لةةيٓكؼ الانًبةةةاّ والكةةوصة ْةةة  املةةزقق والةةزائضة والهةةةضيبة ويمكةة  القةةةول بةةا  املةةةزقق هةةو مةةة  

ئضة واملكل  والتي ثب ي ْلياا ريمومة الٓالقة وفقا لهش  املٓارلة انةافة الة  نةضوصة ي غؼ مٓارلة الثقة بح  الزا

الححلة  بةةالقي  الجوهضيةةة للةةزائضة فةةا  للمةزقق الهةةضييي الةةةااح قةةفات يحوجةة  الححلة  باةةا ويمكةة  ثكةةني  هةةش  

 الكفات ال  اصبٓة محاوص صئيػية ثحمثل   : 
 

يي بًبيٓة الحال قٓحمز ْل  الحٓامل الانػان  الش  يححا  ال  مهاصات قٓبة ثحًل  الحٓامل بيغالي  ثضثق  ال  املػحو  الانػان  الحزقيق الهضيا  

املهةيةةة ويحوجةة  هةةةا ْلةة  املةةزقق الهةةضييي الحمحةةز والححلةة  بةةا خالق الحميةةزة وحػةة  الحٓامةةل مةةٔ الاخةةضي  والضقةةانة  ةة  الحكةةضفات واللباقةةة والكياغةةة 

ليةةةا الُهةةةوص بمةةةا قٓةةةظط هيبةةةة الةةةزائضة والٓمةةةل الٓةةةاظ باإلنةةةافة الةةة  تافةةةة وامل ُهةةةض الحػةةة  والثقةةةة بةةةالةفؼ كمةةةا يحوجةةة  ْليةةةا بةةةةا  الاخكةةةية القويةةةة ْو

يفة الٓامة.  الكفات التي جٓكؼ الكوصة الايجابية للزائضة محمػكا بقواْز وغلوكيات الَو
 

الةااح ا  يكو  ْل  مٓضفة ثامة بالقوانح  والانُمة والحٓليمات باإلنافة ال  املٓضفة بالٓمل الف ي    مجةال الاحخػةاب يحوج  ْل  املزقق الهضييي 

اع الةش  يةًلةق املال  واملحاغيي ومحابٓة املػحجزات م  القضاصات والحغيحرات الخؿضملٓية والاجضائية املحٓلقة بالٓمل الهضييي وملٓحبر هةشا املحةوص الاغة

يفيةةةة كمةةا ويحوجةةة  ْليةةةا مةةةا املةةة حًةةةويض ساثةةا وقزصاثةةةا وطيةةةارة مٓاصفةةا مةةة  خةةالل الاهحمةةةاظ بحهةةةوص ل الػةةع زقق الةةةااح للقيةةةاظ بمهامةةةا وواجباثةةا الَو

  لواجباثةةةةا ومهامةةةةا  راأالةةةةزوصات الحزصيبيةةةةة ووصؽ الٓمةةةةل سات الٓالقةةةةة ومحابٓةةةةة الحًةةةةوصات الحكةولوجيةةةةة التةةةةي ثظيةةةةز مةةةة  مهاصاثةةةةا وخبراثةةةةا بمةةةةا يدةةةةزظ 

 َيفية ْل  افهل قوصة.الو 
 

  جػةةوص الثقةة وملاةةجٔ ْلةة  ةض هةةش  الكةفات مةة  مقومةات املةةزقق الهةةضييي الةةااح ولححقيةةق الةجةا  املًلةةوب فةال بةةز مةة  ا  يححلة  بالكةةزق ليبةةةجٓحبة

ةا  الهةضييي بكةل ؾةفافية والةش  ينةح  ْةةا الحةق الخؿاصكية بح  الزائضة واملكل  والتي ثجٓةل املكلة  يبارلةا هةشا الؿةٓوص وبةشلي  يةح  الوقةول الة  الْو

الةةةش  يًبةةةق بقةةةضاص املةةةزقق الهةةةضييي فينةةةح  الٓةةةزل والةةةش  يضيةةة ي تافةةةة الايةةةضا  وهةةةشا مةةةا يحقةةةق اقصةةة ى رصجةةةات الضيةةة ى لةةةز  املكلةةة  ويحقةةةق الٓزالةةةة 

 الهضيبية وملػاه  بؿكل صئيس ي    ثحقيق اهزا  وصؤية وصغالة الزائضة.
 

ةة  ْةةاظ وبالحةةال  فهةةو مةة ثم  ْلةة  القيةةاظ بواجباثةةا ومهامةةا ْلةة  اكمةةل وجةةا وبةةشلي فاملةةزقق الهةةضييي الةةةااح يحةةافِ ْلةة  ةقٓحبةة ض املةةزقق الهةةضييي مَو

يفةة الٓامةة الوقد ويبشل الٓةاية املهةية ويحافِ ْل  ممحلكات الزائضة ويحافِ ْل  غضية املٓلومات    الزائضة ويحوج  ْليةا ا  قٓمةل ب يمانةا بالَو

 ويبحٓز ْ  الؿ اات وا  يواط  بح  حق املكل  وحق الخظيةة نم  الخؿضملٓات الةافشة .
 

 لةواخي
 
 واقحزا   بقول الضغول قل  هللا ْليا وغل  )م  تا  ي م  باهلل واليوظ  خض فةال يقفةّ  مواقة  الةها ( وثةفيةشا  مةض هللا ونُةضا

 
حػاغةية ْمةل ضا

يي يج  ْليا أ  يضا      جمئ أفٓالا وأقوالا وأمةاك  ثواجةز  هيبةة ْملةا كقاية ي أمةوال بةح  املةواي  وخظيةةة الّزولةة    أ  انحةضا  املزقق الّهضي

  ةة  الحٓامةةل مةةٔ  خةةضي  و  يقبةةل أيةةة مٓاملةةة خاقةةة ة ةة  مػةةلي املةةزقق يفقةةز  الهيبةةة والاححةة
 
ليةةا أ  يبحٓةةز ْةة  مةةواي  الؿةة اات وأ  يكةةو  أميةةةا ضاظ ْو

يفةة لةكةل الةة  الضيةارة ْلةة  املػةحو  الةةو ثة يفحةا ويجة  ْليةةا أغةالق تةةل مةفةش مة  مةافةةش الؿة اة واغةةحغالل الَو    يحفةةق مةٔ محًلبةةات َو
 
ي ي بً  أمةضا

 والاقليمي.
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 يقليمةةةي الاجحمةةةاّ ؾةةةاصكد الةةةزائضة  ةةة 

 الح تةةةةةةةةةةةةةةةل قاْةةةةةةةةةةةةةةةزة الخةةةةةةةةةةةةةةةامؼ لحًبيةةةةةةةةةةةةةةةق

 للةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزول   ((BEPS أصبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  وثحويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل

  ةةةةةةةة  ْقةةةةةةةةز الةةةةةةةةش  و غةةةةةةةةيوية أوصوبيةةةةةةةةة

 01الةةةةةةةة  2 ضةةالفحةةةةةةةة خةةةةةةةةالل بةةةةةةةةاتو مزيةةةةةةةةةة

 وطاصة باغحهةةةةةةافة املايةةةةةة ي اول  جؿةةةةةضي 

 أسصبيجةةةةةةةةةةةةةا  جمهوصيةةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةة  الهةةةةةةةةةةةةةضائ 

( OECDوالحةميةةة ) الاقحكةار  او  الحٓةة ( ومةُمةةIOTAالهةةضيبية ) لةإلراصات أوصوبيةة املةُمةةة بالحٓةاو  مةٔ

 والزصاغات. الحدًيٌ مزيضية مزيض الػضخ  حػح  وقز مثل الزائضة الظميل

 أصبةةةةا  وثحويةةةةل الح تةةةةل قاْةةةةزة ثًبيةةةةق ثةفيةةةةش  ةةةة  والححةةةةزيات والحجةةةةاصب الحًةةةةوصات آخةةةةض املؿةةةةاصتو   ونةةةةاقـ

BEPS) ) بةةالححول لالقحكةار الضقمةةي املحٓلةق الهةةضييي باإلنةافة الةة  الٓمةل أصبٓةةة الةزنيا املٓةةايحر سلةي  ةة  بمةا 

 أصبةةا  وثحويةةل الح تةةل ثةفيةةش قاْةةزة جهةةور رْةة   ةة  ويقليميةةة الزوليةةة للمةُمةةات القةةزصات بةةةا  ومبةةارصات

(BEPS) ٔأيضا  املحٓزرة املٓاهزة ْل  والحكزيق والحوقي (MLI.) 

 الٓالقةةةات قػةةة  وصئةةةيؼ فةةاليي  أيلكةةةح  الػةةةيز أسصبيجةةا  لجمهوصيةةةة الهةةةضائ  وطيةةض نائةةة  الاجحمةةةاّ وافحةةح 

 بةةةة  والحةميةةةةة الػةةةةيز الاقحكةةةةار  الحٓةةةةاو   مةُمةةةةة  ةةةة  الهةةةةضيبية ويراصة الػياغةةةةة بمضكةةةةظ والحةميةةةةة الٓامليةةةةة

 والػةةةيز أسصبيجةةا  جمهوصيةةة  ةة  الهةةضائ  وطاصة مةة  موغةةايي  أوصتةةا  الػةةيز صئاغةةهاا  ةة  وؾةةاص  ريكنػةةو  

 .(IOTA) الهضيبية لإلراصات أوصوبية املةُمة م  بوثجر فولفغانا

 املاليةةةةة وطاصات مةةةة  مػةةةة ولو   بيةةةةنا  مةةةة  تةةةةا  رولةةةةة 03 يمثلةةةةو   خشةةةةخل 51 مةةةة  أكثةةةةر الاجحمةةةةاّ  ةةةة  وؾةةةةاص 

 الحٓةاو   ومكحة   غةيو   الحةميةة بةي ْ  وممثلح  و غيوية    تل م  الزول أوصوبية الهضائ  وأراصات

 & PwC ، Deloitte ، EY ، KPMG ، McKinsey لؿةةضكة املحليةةة والفةةضوّ القوقةةاط لجةةةوب الػوملػةةض  

Company ةةةةةةزر مةةةةةة  امل غػةةةةةةات الحكوميةةةةةةة وم غػةةةةةةةات  لجمهوصيةةةةةةة الحكوميةةةةةةة الةةةةةةةفٌ ؾةةةةةةضكة أسصبيجةةةةةةا  ْو

 وم غػات املجحمٔ املزن  الاسصبيجانية. املجحمٔ املزن  الاسصبيجانية

زائضة نُةةةةةاظ الاصؾةةةةةةفة الةةةةةيةةةةةوصت 

الؿاملة بإنافة بضمجة جزيزة 

ْلةةةة  الةُةةةةةاظ تاةةةةةز  الةةةةة  اصؾةةةةةفة 

واغةةةةةترجاّ الورةةةةةائق والانجةةةةةاطات 

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال للمهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاظ الاراصيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  والْا

والفةيةةةةةةةةةةة لكةةةةةةةةةةل مزيضيةةةةةةةةةةة ومضكةةةةةةةةةةظ 

خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزمات رو  الضجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّو الةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

مزيضيةةةةةةةةةةة ثقةيةةةةةةةةةةة املٓلومةةةةةةةةةةات  ةةةةةةةةةة  

الةةةةةةةةةزائضة الضئيػةةةةةةةةةية مةةةةةةةةة  خةةةةةةةةةالل 

مضكةةظ خةةزمات مةةة  تةةل مزيضيةةة و 

 صق  خاف با.

وياةةةةةةةةةةةةةةةةةةز  هةةةةةةةةةةةةةةةةةةشا الاجةةةةةةةةةةةةةةةةةةضا  الةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

املحافُةةةة ْلةةة  ورةةةائق وانجةةةاطات 

واْمةةةةةةال تةةةةةةل مزيضيةةةةةةة باإلنةةةةةةافة 

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الاححفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاٍ بالبيانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

ضة يويلةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةٔ ةوالحقةةةةةةةةةةةةاصيض لفحةةةةةةةةةةةةة

امكانيةةةةة اغةةةةترجاّ ثلةةةةي الورةةةةائق 

 ةة  ا  وقةةد مةة  خةةالل قةةةالحية 

خاقةةةةة باغةةةةترجاّ ثلةةةةي الورةةةةائق 

مةةةةةةةةةةة  قبةةةةةةةةةةةل املةةةةةةةةةةةزيضيات واملضاكةةةةةةةةةةةظ 

ضيبية مةةةةة  ايقونةةةةةة الاصؾةةةةةفة الهةةةةة

 الؿاملة.

وثمكةةةةةةةةةةةة  هةةةةةةةةةةةةش  البرمجةةةةةةةةةةةةة تافةةةةةةةةةةةةة 

املزيضيات واملضاكظ الهضيبية م  

غةةةةةةةةهولة حكةةةةةةةةض تافةةةةةةةةة انجاطاتاةةةةةةةةا 

واْمالها ومهامها الضئيػةية ْةةز 

الحاجةةةةةة ْلمةةةةةا بانةةةةةا ثةةةةة  فهضغةةةةةة 

وثكةةةةةةةةني  نُةةةةةةةةاظ الاصؾةةةةةةةةفة بمةةةةةةةةا 

يخةاغةةةةة  مةةةةةٔ الهيكةةةةةل الحةُيمةةةةةي 

لكةةةةةةةةل مزيضيةةةةةةةةة وحػةةةةةةةة  يبيٓةةةةةةةةة 

غترجاّ ما ث  اْمالها لػهولة ا

 اصؾفحا.


