
 وزارة النقل

 2442لسنه  024قرار رقم 

 2/9/2442الصادر بتاريخ 

 بشأن تحديد مقابل االنتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة

 التابعة للهيئات العامة للموانى ومصلحة الموانى والمنائر

 وزير النقل

 بإ شدد اإلط ئة ددعإلط ع مددعإل مة دد اإلإل7661 سدد  إلإل6بعدداإلطالعددلىإلالددنإلط ردد    إل  دد إل
إلطالسك ا ةعإل:

 إلبإ ش اإلط ئة عإلط ع معإل مة  اإلب  سعةاإل:إل7681 س عإلإل88 النإلط ر    إل   إل
 بإصداط إل دد    إل سد  إلطال شد اإل ط اع ة دد  إلإل7681 سد عإلإل42 الدنإلط رد    إل  دد إل

إل  س  إلط م ط نإل ط م    إل ط  س إل ط مك ثإل اعاةلا إل:
  عإل مدد ط نإلبإ شدد اإلط ئة ددعإلط ع مددإل7618 سدد ع471 الددنإل دد ط   ةجإلط رمئ  ةددعإل  دد

 ط بح إلطألحم :

 إلبإ ش اإلهة عإلمة  اإلامة عإل:إل7681 س عإلإل171 النإل  ط إل  ةجإلط رمئ  ةعإل   إل
 إلفنإلشأ إلا ظة إل زط ةإلط  رلإل:إل4114 س عإلإل11 النإل  ط إل  ةجإلط رمئ  ةعإل   إل
 بشددأ إلاحاةدداإلمر بدددلإلإل7661 سدد عإلإل1 الددنإل دد ط إل زةدد إلط  رددلإل ط م طصددل إل  دد إل

 باددعإل ط ع  مددعإلط ا بعددعإل لئة دد  إلط ع مددعإل لمدد ط نإلطال افدد ىإلب  مئمدد  إل ط م شدد  إلط  
إل مصلحعإلط م ط نإل ط م    إل اعاةلا إل

 :النإلم إلا   إلالة  إل  ةجإل ع ىإلط  رلإلط بح ىإل  

 قــرر

 ) المادة األولى (

مر بلإلطال اف ىإلب  مئم  إلط   باعإل ط ع  معإلط ا بععإل ئة   إلط م ط نإلط مص ةعإل مصلحعإل ةحاا
إل ئذطإلط ر ط إل.إل4،إلإل7لم فقإلط م ط نإل ط م    إلعبرً إل 

 ) المادة الثانية ( 

إل%إل(إل كلإلب اإلمر بلإل س إل  ةبعإلط مبةع  إلالنإلإرم  يإلط ف طاة إل.71ا  فإل سبعإل)إل



 ) المادة الثالثة (

إلط ر ع ط إل ط  حاط إلفنإلاملة  إلط رع إل ط  ب عإل ةسام  إلب  ر ط ط إلط م ظمعإلالساخاط  ط عمل
إلبغ ضإلطال ش اإلب  م ط نإل.

 الرابعة () المادة 

إل زة إلإل إل  ط  إل ةلغن إل، إلةخص  إلفةم  إلكل إلط ر ط  إلهذط إلا فةذ إلط رئ  إلط مخاصع النإلرمةع
 اعاةلا إل،إلكم إلةلغنإلأىإلحك إلةخ  فإلم إل  اإلبئذطإلإل7661 س عإلإل1ط  رلإل ط م طصل إل   إل

 ط ر ط إلم إلأحك  إل

 ) المادة الخامسة (

إلهإل.ة ش إلهذطإلط ر ط إلفنإلط     عإلط مص ةعإل،إل ةعملإلب إلم إلا  ةخإل ش إل
إل زة إلط  رل

إلمئ اجإل/إلحماىإلط ش ةب
 
 

 
 ( 1مرفق ) 

إلاحاةاإلمر بلإلطال اف ىإلب  مئم  إل ط معاط إل ط م ش  إلط   باعإل ط ع  مع
إلط ا بعدعإل لئة د  إلط ع مدعإل لم ط دنإل مصلحدعإلط م ط دنإل ط م    

 
إلط  حاط إلط بح ةعإل:إل)إلفنإلغة إلأغ طضإلطال ش اإل(إل:إل–أ اًلإل

 ط ر ع ط إل:

إلا ال إل/إلس اعإل.إل141حص  إل....................................إلإل4111  ع ةإلحانإل
إلا ال إل/إلس اعإل.إل281حص  إل.................................إلإل4111  ع ةإلأك  إلم إل

 احسددبإلمدداةإلط رعدد إلطبادداطاإلمدد إلط   دد إلط ددذىإلاصددلإلفةدد إلط ردد ع ةإلإ ددنإلر  ددبإلط سددفة عإلحاددنإل
إلطال ائ اإلم إلم    ائ إل بحاإلأا نإلس ااة إل.

إلا ال إل/إلس اعإل.إل81 إلطال ش اإل...................................................إل  ش 
إل
 



 ط   طفعإلط ع  معإل:

ا ال إل/إلسد اعإلإل441ع إل............................................إلإل11حم  عإلحانإل
إل.

ا ال إل/إلسد اعإلإل221ع إل......................................إلإل61إل–إل11حم  عإلم إل
إل.

ا ال إل/إلسد اعإلإل111عد إل...............................................إلإل61أك  إلم إل
إل.

فنإلح  عإلطساخاط إلط   طفعإلفنإلاملة  إلط ارعةعإل طال اش لإل)إلفةم إلااطإلط مس ااةإلفدنإلطال رد ذإل(إل
إل،إلاك  إلف  ائ إلك آلانإل:
/إلة  إلامدلإلإلا ال إل661ع إل.........................................إلإل11حم  عإلحانإل

إل.
ا ال إل/إلةد  إلامدلإلإل7141ع إل.................................إلإل61إل–إل11حم  عإلم إل

إل.
ا ال إل/إلةد  إلامدلإلإل7161عد إل..........................................إلإل61أك  إلم إل

إل.
  حاط إلط مس حعإلط بح ةعإل:إل)إل  شإلمس حعإلمرئزإل(إل:

ا ال إل/إلةد  إلامدلإلإل111.............................................إلألام لإلط مس حعإل
إل.

 ا ال إل/إلس اعإل.إل761ألام لإلط شم ا  ط إل ط  ر  ئ إل.................................إل

 ط صب  نإل:

إلا ال إل/إلس اعإل.إل71ع إل............................................إلإل11حم  عإلحانإل
إلا ال إل/إلس اعإل.إل41......................................إلإلع إل61إل–إل11حم  عإلم إل
ا ال إل/إلسدد اعإلإل41عدد إل................................................إلإل61أك دد إلمدد إل

إل.
فنإلح  عإلطساخاط إلط صب  نإلفنإلاملة  إلط ارعةعإل طال اش لإل)إلفةم إلاداطإلط مسد ااةإلفدنإلطال رد ذإل

 (إل،إلاك  إلف  ائ إلك آلانإل:

 

 



إل
ا ال إل/إلةد  إلامدلإلإل11عد إل..........................................إلإل11حانإلحم  عإل

إل.
ا ال إل/إلةد  إلامدلإلإل11عد إل....................................إلإل61إل–إل11حم  عإلم إل

إل.
ا ال إل/إلةد  إلامدلإلإل61عد إل.............................................إلإل61أك  إلمد إل

إل.
   ش  إلطالعف اإل:

 طالعف اإل:ألغ طضإل

إلا ال إلح كعإل/إلة  إل.إل44حص  إل.......................................إل4111حانإل
إلا ال إلح كعإل/إلة  إل.إل11حص  إل...................................إل4111أك  إلم إل

إل ا  فإل ةمعإلط م طاإل ط معاط إلط ايإلةا إلطسائلكئ إل.
 فيإل  عإلطالساعاطاإلبر ط إلط سفة عإل:إلا اإلعلب إل لاأمة إله  شإلطالعف اإلأ إلط رع إلح لإلا طرا

إلا ال إلأم ةكيإل/إلح كعإلة  إل.إل7111حص  إل...........................إلإل4111حايإل
إلا ال إلأم ةكيإل/إلح كعإلة  إل.إل7111حص  إل.......................إلإل4111أك  إلم إل

إل ةردد زإل مرلددجإلإاط ةإلهة ددعإلط مة دد اإلط اع  دداإلع ةددلإلطألرددلإليإلاشدد إلسدد  ط إلالدديإلطأل ددلإليإلمددع
%(إلإل41 فيإلهذهإلط ح  عإلةخفدضإلمر بددلإلطال افدد ىإلب سبددعإل)إل1ط ش ك  إلب  ش  عإلط ايإلة عئ إل

إل.
   ش  إلغعجإل:

ا ال إل/إلةد  إلامدلإلإل7711  شإلغعجإلامةقإل)إلمرئزإل(إل..............................إل
إل.

ا ال /إلةد  إلامدلإلإل111  شإلغعدجإلاد ا.إل...........................................إل
إل.

ا ال إل/إلةد  إلامدلإلإل761بإل..................................................إل  شإل كد إل
إل.

إل
إل
 



   ش  إل معاط إلط اعئة إلط مساخامعإلفيإلإزط عإلط ال ثإل:إل

إلإلسحبإلط زة  إل ط مخلف  إلم إلط م اإل:)إلأإل(إل
إل.إل4ا ال إل/إلما إل81زة إلأ إلط مزجإلط زةايإل............................إل

 .إل4ا ال إل/إلما إل11.......................إلمة هإلط ص ب  ةإلغة إلط  ظةفع

 .إل4ا ال إل/إلما إل11ط اص ةفإل)إلاف ةغإلط مة هإلط مل  عإلفيإلط بح إل(إل.....إل

إل.إل4ا ال إل/إلما إل21ف ل إلط سف إلأ إلط مخلف  إل ط عب ط إل طألرس  إلط ع فةعإل
إلهذهإلط اكلفعإل لما إلط م بعإلبخلفإلأ.إلغ طم  إلا  عئ إلهة   إلط م ط يإل.إل

إل)إلبإل(إلطساخاط إل حاط إل معاط إلمك فحعإلط ال ثإلط بح .إل:إل
إلا ال إل/إلس اعإل.إل111 حاةإلا  معإلذطاةعإلط ح كعإل كشعإلط زة  إل......إل

 ا ال إل/إلس اعإل.إل11 حاةإلا  معإلس ك عإل كشعإلط زة  إل...............

 س  إل/إلس اعإل لما إل.إل41ح طرزإلا  معإليإلط بح إلط مفا حإليإل.....

 ا ال إل/إلس اعإل.إل41....................م خعإل غعإلا  يإلالإله ط يإل.

 ا ال إل/إلس اعإل.إل11 حاةإل شإلمشاا  إل..............................

 

 ا ال إلإل/إلس اعإل.إل71رئ زإل لكشفإلا إلط غ زط إل.......................

إلم طاإلمشااعإل.......................عبرً إل لاكلفعإلط فعلةعإل   ىإلط مشا إل.
إلش  عإلا م إل:إل

إل%إل(إل711فيإلح  عإلط سم حإلب ساخاط إلط معاط إلخ  جإلط مة  اإلا  افإلط ف   إلب سبعإل)
%(إلم إلط رةمعإلط محااةإلفيإلح  عإلط عملإلبعاإلط ائ اإلس ا  إلط عملإل41ا  فإل سبع)

إل%إل(إلفيإلط فا ةإلم إلط غ  بإلط يإلط ش  قإل.11) ط  سمةع،
 ةعاب إلكس إلط س اعإلس اعإلك ملعإلا اإلط اح سبإل كس إلط ع إلع ً إلك مًلإل.

 ما ًطإل.إلإل11اا إلط مح سبعإلا اإلطساخاط إلح طرزإلا  معإلبحاإلأا يإل

احااإل ةمعإلط م طاإلط مشااعإل ط مذةب  إل ط م ظف  إلط ايإلاساخا إلفيإلط عملإل فرً إل سع إل
 ط س قإلط محليإلم  فً إلإ ة إلط مص  ةفإلطالاط ةعإل.

إل) إل سبع إلط ذة إل71ا  ف إل ألف طا إلكمك فأة إلاص ف إلط ف ا  ة إل ةمع إلإرم  ي إلالي )%
 يإلاملةعإلمك فحعإلط ال ثإل.س هم طإلف

 ط حاإلطألا يإل لمح سبعإلب   سبعإل ل حاط إلط بح ةعإلس اا  إل.

 ط معاط إلط ايإلائلكإلأ   اإلط عملةعإلاحسبإل ةمائ إلاليإلط عملةعإل.



 ةع اإلارة إلط مر بلإلفيإلح  عإلش طاإلمعاط إلاغ ة إلم طصفائ إلط ب  اإلط س برعإل

إلط معاط إلط مساخامعإلفيإلغة إلط ال ثإل:إل–جإل
إلا ال إل لع إلإل41لمخلف  إل...............................إلطسارب لإلط ع إل 

إلع إلإل71بحاإلأا يإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 م كة   إلط  زحإل:إل

إلا ال /إلة  إلاملإل.إل771ع إل.....................إلإل61علمب  إلط سحبإلحايإل
إلا ال إل/إلة  إلاملإل.إلإل761إلع إل.........................إل711-61أك  إلم إل
إلا ال إل/إلة  إلاملإل.إل441ع إل.......................إلإل411–إل711أك  إلم إل
إلا ال إل/إلة  إلاملإل.إل111ع إل..............................إلإل411أك  إلم إل

إلط كب ش  إل:إل-إل77
إلا ال إل لع إل.إل41ط  حاط إلط مرئزةإلبكب ش  إل......................................إل

إلا ال إل/إلس اعإل.إل111ط  حاط إلط مساخامعإلفيإلاملة  إلط اعئة إلأ إلط اعمةقإل.......إل
إلط م طاة إل:إل-إل74

إلا ال إل/إلة  إلاملإل.إل771ع إل..........................................إلإل411حايإل
 ا ال إل/إلة  إلاملإل.إل441ع إل.......................................إلإل411أك  إلم إل

 

 

 

إل
إلطعة إل:إلط ب إلإل-إل71

إلا ال إل/إلة  إلاملإل.إل761ع إل...................................إلإل711حايإلحم  عإل
إلا ال إلإل/إلة  إلاملإل.إل221ع إل......................................إلإل711أك  إلم إل

ا ال إل/إلةددد  إلإل21فل كدددعإل لغعدددجإل..............................................إلإل-إل72
إلاملإل.

ا ال إل/إلةددد  إلإل711 طاإلما ردددلإل......................................إل ددد غعإلهدددإل-إل71
إلاملإل.

ا ال إل/إلةددد  إلإل761م  ددداإلإ ددد  ةإلما ردددلإل.........................................إلإل-إل76
إلاملإل.



ا ال إل/إلةدد  إلإل441م كة ددعإل عددعإل  حدد  إلما رلددعإل.................................إلإل-إل71
إلاملإل.

ا ال إل/إلةدد  إلإل111عإل  حدد  إلاحدد إلط مدد اإل............................إلم كة ددعإل عددإل-إل78
إلاملإل.

ا ال إل/إلس اعإلإل61أخص  يإلف يإلغعجإل.......................................إلإل-إل76
إل.

ا ال إل/إلس اعإلإل21ف اإلغعجإلخفةفإل..........................................إلإل-إل41
إل.

ا ال إل/إلس اعإلإل661فةاة إليإل.......................إلك مة طإلاص ة إلاح إلط م اإليإلإل-إل47
إل.

إلش ملعإلك فعإلط اك  ةفإل
ةدا إلط اح سددبإلالدديإلأسد جإلط ددا ال إلطألم ةكدديإلةعد الإلر ةدد إلمصدد .إلفديإلح  ددعإلاأاةددعإلط خامددعإل
 سدددفة عإل طفعدددعإلط علددد إلط مصددد .إلأ إلط شددد ك  إلط مصددد ةعإل ط اددديإلةزةددداإل أجإلط مددد لإلط مملددد كإل

إل%(إل.إل11 مص ةة إلا إلإلإلإل)
إلط معاط إلط ب ةعإل:إلإل–   ةً إل

إل  شإلش كعإل: -2
ر ة إل/إلسد اعإلإل41ع إل.......................................................إلإل1حايإل

إل.
ر ة إل/إلس اعإلإل21ع إل................................................إلإل1-1أك  إلم إل

إل.
ر ة إل/إلسد اعإلإل61ع إل..............................................إلإل71-1أك  إلم إل

إل.
ر ةد إل/إلسد اعإلإل11ع إل..........................................إلإل71م إله إلأك  إلم إل

إل.
إل  شإلالسك بيإلأ إلا ا.إل: -2

ر ةددددددد إل/إلإل11عدددددد إل......................................................إلإل41حادددددديإل
إلس اعإل.



ر ة إل/إلس اعإلإل771.......إلع إل.........................................إل41أك  إلم إل
إل.

إلبةل ا إل:إل-إل1 -2
ر ةد إل/إلسد اعإلإل61أما  إل..............................................إلإل1ا ضإلحايإل

إل.إل
ر ةددددد إل/إلإل61أماددددد  إل..................................................إلإل1أك ددددد إلمددددد إل

إلس اعإل.
إل   .إل لبإل:إل -2

ر ة إل/إلسد اعإلإل11.........................إلع إل..............................إل1حايإل
إل.

ر ة إل/إلسد اعإلإل11ع إل..............................................إلإل71-1أك  إلم إل
إل.

ر ةددددد إلإل/إلإل61عددددد إل.................................................إلإل71أك ددددد إلمددددد إل
 س اعإل.

 

 

 

إل   .إلا ا.إل:إل-إل1 -2
إلر ة إل/إلس اعإل.إل21...................................................إلع إلإل1حايإل

إلر ة إل/إلس اعإل.إل11ع إل..........................................إلإل71-1أك  إلم إل
إلر ة إل/إلس اعإل.إل81ع إل..............................................إلإل71أك  إلم إل

إلا بعإلف ع جإل:إلإل-6 -2
إلر ة إل/إلس اعإل.إل11...................................................إلع إلإل1حايإل

إلر ة إل/إلس اعإل.إل11ع إل..........................................إلإل71-1أك  إلم إل
إلر ة إل/إلس اعإل.إل711ع إل............................................إلإل71أك  إلم إل

إلر ط إل:إل-1 -2
إلر ة إل/إلس اعإل.إل21..................................إلحص  إل............إل11حايإل

إلر ة إل/إلس اعإل.إل61حص  إل...........................................إلإل11أك  إلم إل



إلط مرع  ةإل:إل-8
إلر ة إل/إلس اعإل.إل11ع إل..................................................إلإل71حايإل

إلر ة إل/إلس اعإل.إل11.........................إلع إل.....................إل71أك  إلم إل
ر ةددد إل/إلإل771ا بدددعإل  شدددعإلمرئدددزةإل.............................................إلإل-6

إلس اعإل.
ر ةدد إلإل/إلإل771 دد إلمحمددلإلالدديإلا بددعإل........................................إلإلإل-إل71

إلس اعإل.
ر ةددددد إل/إلإل111....................إلط ر ةدددددا إل...................................إل-77

إلس اعإل.
ر ةدد إل/إلةدد  إلإل111 طكددبإل................................إلإل77ط مةك  بدد جإلحادديإلإل-74

إلاملإل.
ر ةدد إل/إلةدد  إلإل211 طكددبإل.................................إلإل41مة دديإلبدد جإلحادديإلإل-71

إلاملإل.
ر ةدد إل/إلةدد  إلإل611.......إلأا بةسدد  إل...........................................إل-72

إلاملإل.
إلا بعإلإسع فإل:إل-71
ر ةدددددد إلإل21اطخددددددلإلط ماة ددددددعإل...........................................إل .إلأ

إل لح كعإلط  طحاةإل.
ر ةدددد إلإل771كةلدددد ما إل(إل.........إلإلإل111خدددد  جإلط ماة ددددعإل)إلبحدددداإلأ صدددديإل .إلب

إل لح كعإلط  طحاةإل.
ر ةددد إل/إلإل61.....................................................إلا بدددعإل م مدددعإلإل-76

إلس اعإل.
إلط ئ طجإل:إل-71
إلر ة إل/إلس اعإل.إل21ع إل...................................................إلإل1حايإل

إلر ة إلإل/إلس اعإل.إل11ع إل........................................إلإل1م إله إلأك  إلم إل
ر ةددد إل/إلإل711....................................................إلط مح  دددعإل....إل-78

إل لع إل.



إلاح سبإلط ش ك  إلطألر بةعإلاليإلأس جإلط ر ة إلط مص .إلةع الإلا ال إلأم ةكيإل.إل-76
إلط ح ضإلط ر فإل ط رز   إل:إلإل–    ً إل

إل
إل

إلط ح ضإلط ر فإل:
 ........إل.إلا ال إل221مر بلإلطال اف ىإلا إلكلإلة  إلم إلة ميإلط اخ لإل ط خ  جإل
 ا ال إل.إل111مر بلإلطال اف ىإلا إلكلإلة  إلم إلطألة  إلط ا  ةعإل لاخ لإل...........إل 

 إلا ال إل.إل221مر بلإلطال اف ىإلا إلط  حاةإلبعاإلط ة  إلط ع ش إل...................إل
إلط رز   إل:

إلع إل:إلإل411ط رزفإلحايإل (إلب)
 ا ال إل.إل411مر بلإلطال اف ىإلا إلكلإلة  إلم إلة ميإلط  فعإل طال زطلإل..........إل 

 إلا ال إل.إل441مر بلإلطال اف ىإلا إلكلإلة  إلم إلطالة  إلط ا  ةعإل ل فعإل.............إل
 إل411مر بددلإلطال افدد ىإلادد إلكددلإلةدد  إلبعدداإلط ةدد  إلط ع شدد إل.................إل

إلا ال إل.
إلع إل:إلإل611إل–إل211ط رزفإلأك  إلم إل)ج(إل
 إلا ال إل.إل181مر بلإلطال اف ىإلا إلكلإلة  إلم إلة ميإلط  فعإل طال زطلإل..........إل
 ا ال إل.إل411لإلطال اف ىإلا إلكلإلة  إلم إلطألة  إلط ا  ة إل ل فعإل.............إلمر ب 

 إلا ال إل.إل181مر بلإلطال اف ىإلا إلكلإلة  إلبعاإلط ة  إلط ع ش إل..................إل
)إلاإل(إلاح سددبإلط سددف إلط  طفعددعإل لعلدد إلط مصدد .إلالدديإلأسدد جإلط ددا ال إلطألم ةكدديإلةعدد الإل

إلط ر ة إلط مص .إل
إل/إلط معاط إلط ايإلااخلإل لعملإلفيإلط مة  اإل:إلط سة  ط إلبأ  طائ إل– طبعً إل

 صدفإل ردلإلإل–أرد ةإلإل–ةا إلاحصةلإلط مب  غإلط م  حعإلفةم إلبعاإلا إلكدلإلسدة  ةإل)إلملكديإل
إلبةكإلأبإلأ إلا بعإل   .إلأ إلمعاةإلااخلإل لعملإلب  مة  اإلمر بلإلطساخاط إلم طفقإلط مة  اإل:إل

س اعإليإلم إلط س اعإلط   م دعإلصد بحً إلإل42اص ةحإلاخ لإلا إلط ة  إلط  طحاإل)إلةباأإلط ة  إليإل -7
إل(إل:إل

إلط سة  ط إلط ملكيإل،إلطألر ةإل،إلط  صفإل رلإلبةكإلأبإل:إل)إلأإل(إل
 إلر ة إل.إل4س ا  إلم إل   إلاخ لإلط مة  اإل...........................إلإل8ا إل



 ......................................إلر ة إل/إلس اعإل.إل1.1.إلم إلزطاإلا إلذ كإل
إلط مةك  ب جإل طألا بةجإل:

 ر ةئ  إل.إل1س ا  إلم إل   إلاخ لإلط مة  اإل.........................إلإل8ا إل 

 إلر ة إل/إلس اعإل.إل1.1م إلزطاإلا إلذ كإل.......................................إل
إلا بعإل رلإلبا  إلمرع  ةإل:)إلجإل(إل
 ر ةئ  إل.إل71..........إلس ا  إلم إل   إلاخ لإلط مة  اإل.............إل8ا إل 

 إلر ة إل/إلس اعإل.إل7.1م إلزطاإلا إلذ كإل.......................................إل
إلا بعإلا ةللإلأ إلك سحعإلأ إلكل كإلأ إل  شإلش كعإل:)إلهدإل(إل
 ر ةئ  إل.إل71س ا  إلم إل   إلاخ لإلط مة  اإل.......................إلإل8ا إل 

 ر ة إل/إلس اعإل.إل7.1.......................................إلم إلزطاإلا إلذ كإل 

إل
إل

إلأ   شإلالنإلك  اشإلأ إلحصة ةإل:)إل إل(إل
 ر ةئ  إل.إل71س ا  إلم إل   إلاخ لإلط مة  اإل.......................إلإل8ا إل 

 إلر ة إل/إلس اعإل.إل4م إلزطاإلا إلذ كإل..........................................إل
إ ةئ إلط سة  ط إل ط معاط إلط ممل كعإل لمص  حإلط حك مةعإلط ع ملدعإلاعفنإلم إلط ف   إلط مش  إل

إلب  مة  اإل كذطإلط ا بععإل لر ط إلط مسلحعإل ط ش ععإل.
اص ةحإلاخ لإل بعإلس  ىإل/إلس  ىإل لعملإلب  مة  اإل لرئ  إلط ادنإلاعلدبإلاصد ةحإلاخد لإلإل-4

إل ع ب ائ إل معاطائ إل،إلاك  إل ةمعإلطالشا طكإلط  بعإلس  ىإل/إلط س  ىإلك آلانإل:

 ط بةدددد  
 ماةإلطالشا طك

 س  ى  بعإلس  ى

إلر ةئ إًلإل411 ر ةئ إًلإل11 ط سة  ط إلط ملكنإل.....................................إل-7



 ر ةئ إًلإل411 ر ةئ إًلإل11 ط سة  ط إلط بةكإلأبإل....................................إل-4

 ر ةئ إًلإل411 ر ةئ إًلإل11 طأل ا بةجإلأ إلط مةةك  ب صإلأ إلط مة نإلب جإل...........إل-1

 ر ةئ إًلإل211 ر ةئ إًلإل741 سة  ةإل رلإلبا  إلمرع  ةإل.............................إل-2

 ر ةئ إًلإل611 ر ةئ إًلإل411 سة  ةإل رلإلبمرع  ةإل..................................إل-1



 ر ةئ إًلإل611 ر ةئ إًلإل411 ط ا ةللإلأ إلط ك سح  إل..................................إل-6

 ر ةئ إًلإل7111 ر ةئ إًلإل111 طأل   شإل ط معاط إلط  رةلعإل.............................إل-1

 ر ةئ إًلإل7111 ر ةئ إًلإل111   شإلش كعإل..........................................إل-8

الةسدداخا إلهددذطإلطالشددا طكإلفددنإلأةدد  إلطالردد زط إلط  سددمةعإل ط ععددل إلطألسددب اةعإل الإلةددا إل
صدب حً إلحادنإلإل8فدنإلط داخ لإل ط خد  جإلمد إلط مة د اإلبدة إلط سد اعإلإلإساخاط إلهدذطإلطالشدا طكإلإال

إلمس ًاإل،إل فنإلح  عإلط مبة إلةا إلط اح سبإلب  مر بلإلط محااإل لمبة إل.إل8ط س اعإل
إلش  عإلا معإل:

إلب   سبعإل لمعاط إل:إل–ط اًلإل
إلصب حً إل.إل811س ا  إلاباأإلم إلط س اعإلإل8ةعاب إلة  إلط عملإلط  سمنإل -7
سدد طاإلط ب ةددعإلأ إلط بح ةددعإلخدد  جإلط مة دد اإلفددنإلح  ددعإلط سددم حإلبإسدداخاط إلط معدداط إل -4

 %إل(إل.711ا  افإلط ف   إلب سبعإل)إل

%إل(إلمددد إلط رةمدددعإلط محدددااةإلفدددنإلح  دددعإلط عمدددلإل ل حددداط إلط ب ةدددعإلأ إل41ة ددد فإل)إل -1
 ط بح ةعإلبعاإلم طاةاإلطألام لإلط  سمةعإل.

إل
إل
إل

الإلةسددمحإلبإسدداخاط إلط معدداط إلط مدد خصإلبئدد إل لعمددلإل رئدد  إلماخصصددعإلباأرة هدد إل -2
عإلط مة  اإل الإلةسمحإلباخ لإلأ.إلمعاط إل لعمدلإلب  مة د اإل لغة إلإالإلباصاةقإلم إلهة 

 إالإلباصاةقإلم إلهة عإلط مة  اإل.

إلب   سبعإل لح ضإلط ر فإل ط رز   إلط ا بععإل لئة عإل:إلإل–   ةً إل
إلفيإلح  عإلاص ةعإلك طسيإلراةاةإل ل حاةإلةا إلطالاف قإلاليإلط اكلفعإلفيإلحة  إل. -1
 بعاإلط مع ة عإل.أ.إلأصلح  إلأخ .إلغة إلط مذك  ةإلفيإلعلبإلط اشغةلإلةافقإلالةئ إل -6

فيإلح  دعإلط ائد اإلحمةدعإلطألامد لإلط   ا ةدعإل طألامد لإلط معل بدعإل كدلإل حداةإل سداطاإل -1
 ط مساحر  إلةربإلإ زطلإلط  حاةإلف  ًطإلب  ح ضإلط ر فإلأ إلط رز   إل.إل

 ةربإلم ط بعإلط ئة عإلمسبرً إلاليإل ة  إلط رئعإلط ع  بعإلبعملإلط م طشمعإل. -8



ةسددعإلط اراة ةددعإلعبرددً إل%إل(إلأم  ددعإلمدد إلاحدد إلحسدد بإلط عملةددعإلمدد إلط مر إل11ةددافعإل) -6
  لعلبإلط مرا إلم إلط عمةلإلب الصلح  إلط معل بعإل لعملةعإلب  ك ملإل.

ةاعئاإلط عمةلإلبساطاإلب  يإل ةمدعإلط اكد  ةفإل لعملةدعإلب  ك مدلإل بدلإلط دزطلإلط  حداةإلمد إل -71
 ط رزقإلبشةكإلمرب لإلط افعإلأ إل راًطإل.

م د إلفنإلح  عإلاا إلساطاإلط عمةلإلبد  نإلط عملةدعإلبعداإلإ ائد اإلطالصدلح  إلط معل بدعإل -77
%إل(إلمدد إل711فددنإلأمدد إلط شددغلإلط خدد صإلب   حدداةإلا  ددعإلغ طمددعإلط اددأخة إلب ط ددعإل)إل

 مر بلإلطال اف ىإلط ة منإلا إلكلإلة  إل ل حاةإل ذ كإلا إلكلإلة  إلاأخة إل.

فنإلح  عإلإسام ط إلط عمةلإلفنإلاا إلساطاإلط مساحقإل لئة عإل حانإلط ة  إلط س بعإلةا إل -74
 حر  إلط ئة عإل.ط احفظإلالنإلط  حاةإل ااخذإلطالر طاط إلط ر    ةعإل احصةلإلمسا

إذطإلاالإلط ع  دبإلاد إلعلبد إلةاحمدلإلب  مصد  ةفإلط ادنإلاكبداائ إلط ئة دعإلفدنإلاملةدعإل -71
 ط اح ة إل لعملةعإل.

%إل(إلمد إلأةد  إل11ازطاإلف   إلمر بلإلطال اف ىإلاد إلةد منإلط سدحبإل طال دزطلإلب ط دعإل)إل -72
 ط رمعإل ط ععل إلط  سمةعإل طألاة اإل.

%إل(إل11ةعإل إل)إل%إل(إلمدد إلط ف دد  إلفددنإلغةدد إلأ  دد  إلط عمددلإلط  سددم41ادزطاإل سددبعإل)إل -71
 فنإلط فا ةإلم إلط غ  بإلإ نإلط ش  قإل.

إلةعاب إلكس إلط ة  إلة مً إلك مًلإل كس إلط س اعإلس اعإلك ملعإلا اإلط مح سبعإل. -76
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل

إل(إل4م فقإل)إل
إلط ر طااإلط خ صعإلبأر  إلاملة  إلط مس ااةإلفنإلطال ر ذ

إلط انإلار  إلبئ إلهة   إلط م ط نإلط مص ةعإل لسف إلط  طفععإل عل إلأر بن
إل



ارا إلعلب  إلط مسد ااةإلفدنإلطال رد ذإلمد إلط سدف إلمب شد ةإلأ إلمد إلط رئدعإلأ إلط شد كعإلط ادنإلإل–أ اًلإل
اابعئ إلإ نإلط ئة عإلط ع معإل لمة  اإل،إل الإلةعاب إلط علبإلمربد اًلإلإالإلبم طفردعإل  دةجإلط ئة دعإل
أ إلم إلةف   إلكا بعإل،إل ةر زإلفنإلأح طلإلطالساعر لإلط انإلاسدااانإلط سد اعإلط رصد ىإل

 مابعدعإلأ إلاصدا إلهدذهإلط م طفردعإلشدف هعإلالدنإلأ إلاعدززإلأ إلا اإلطالسداغ  عإلب   سد  لإلط
كا بدددعإلفدددنإلأ ددد بإل  ددد إلممكددد إلمدددعإلإ ادددزط إلط ع  دددبإلبسددداطاإلط اكددد  ةفإلعبردددً إل لفددد ا  ةإل
ط مسدداخ رعإلمدد إلط ئة ددعإلمددعإلإاابدد  إل ةمددعإلط فدد ا  ةإلهددنإلط اكلفددعإلط  ئ  ةددعإل الإلةردد زإل

إلط عع إلفةئ إل.
ةح  إلبة إلط ئة عإلط ع معإل لمة  اإل ط سفة عإلأ إلط رئعإلط ع  بدعإلأ إلط  سدةععإلارداإل ط  د ط إلإل–   ةً إل

كا بنإلة صإلفة إلالنإلأ إلط  حاط إلمعل بعإل عملةعإلط مسد ااةإلفدنإلطأل رد ذإل أ إلط عد فإل
ط  دد  نإل دداإلطعلددعإلالددنإلط اع ةفددعإلط م صدد صإلاةئدد إلفددنإلهددذهإلط ل حددعإل  بددلإلمع ملادد إل

ادأمة إلةعد الإل صدفإلط اكد  ةفإلط اراة ةدعإلط كلةددعإلإلب  ف د  إلط د ط اةإلبئد إل ذ دكإلبعداإلإةداطى
 اك  إل ةماد إلاحد إلعلدبإلط ئة دعإلط ع مدعإل لمة د اإل،إلالدنإلأالإلةردلإل ةمدعإلمبلدغإلط ادأمة إل

إلا إلأ فإلا ال إل.
 ةكافددنإلفددنإلط حدد ال إلط ع رلددعإلب  حصدد لإلالددنإلإ دد ط إلكادد بنإلمدد إلط سددفة عإلأ إلط رئددعإل

مة إلط دذىإلاحدااهإلط ئة دعإلط ع  بعإلأ إلط  سةععإلةا م إلط بة  د  إلط سد برعإلبعداإلافدعإلط ادأ
إلالنإلأ إلاسا فنإلإر طاط إلط اع  اإلبعاإلذ كإل.

إل ة  عإلط عراإلا إلط ئة عإل  ةسئ إلأ إلم إلةف   إلفنإلذ كإل.
احااإلف   إل أر  إلاشدغةلإلط  حداط إل ط معداط إل طألا ط إل طألفد طاإل ط خبد ةإلط ف ةدعإل كدذ كإلإل–    ً إل

إلالنإلط  ر إلطآلانمص  ةفإلطال ار لإل بالإلط سف إلفنإلح  عإلط مس ااةإلفنإلطال ر ذإل،إل
إلمر بلإل حاط إلطال ر ذإلط ا بععإل لئة عإل:)إلأإل(إل

إلس اعإلاباأإلم إلس اعإلبااإلط اح كإلمعإلإااب  إلرزاإلط ة  إلة مً إلك مًلإل:إل42ا إلط ة  إلمحس بً إلالنإلأس جإل

 ا ال إل.إل1111حص  إل............................إلإل7111  ع ةإلإ ر ذإلأ لإلم إل 

 ا ال إل.إل2111....................إلإلحص  إل4111إ نإلإل7111  ع ةإلإ ر ذإلم إل 

 ا ال إل.إل1111حص  إلفأك  إل..........................إلإل4111  ع ةإلإ ر ذإلم إل 

 ا ال إل.إل7111  شإلغعجإلامةقإل)إلمرئزإل(إل..................................إل 

 ا ال إل.إل111  شإلغعجإلا اىإل...............................................إل 

إل
 



إل
 ا ال إل.إل211 ك بإلصغة إل...............................................إل  شإل 

 ا ال إل.إل111ع إل........................................إلإل11  شإلا   إلحانإل 

 ا ال إل.إل7111ع إل.................................إلإل61إل–إل11  شإلا   إلم إل 

 ا ال إل.إل4111..............إلع إل..........................إل61  شإلأك  إلم إل 

 إلا ال إل.إل11فل كعإلأ إلا رنإل....................................................إل
إل)إلبإل(إلمر بلإلط معاط إل:

إلس اعإلاباأإلم إلس اعإلط اح كإلمعإلطااب  إلرزاإلط ة  إلة مً إلك مًل:إل42ا إلط ة  إلمحس بً إلالنإلأس ج

 ا ال إل.إل411.................إلع إل.....................إل61علمبعإلسحبإلحانإل 

 ا ال إل.إل211ع إل.......................إلإل711حانإلإل61علمبعإلسحبإلأك  إلم إل 

 ا ال إل.إل111ع إل.....................إلإل411حانإلإل711علمبعإلسحبإلأك  إلم إل 

 ا ال إل.إل7111ع إل...............................إلإل411علمبعإلسحبإلأك  إلم إل 

 ا ال إل.إل111..............................................إل  غعإله طاإلما رلإل 

 ا ال إل.إل111م  اإلإ   ةإلما رلإل................................................إل 

 ا ال إل.إل111م كة عإل ععإل  ح  إلما رلعإل........................................إل 

 ...............ا ال إل.إل7111...................إلم كة عإل ععإل  ح  إلاح إلط م اإل 

 ا ال إل.إل7111ك مة طإلاص ة إلاح إلط م اإل)إلفةاة إل(إل...........................إل 

 )إلفنإلط س اعإلش ملعإلك فعإلط اك  ةفإل(إل

 ا ال إل.إل111ع إل...................................إلإل711ب ع  إلحانإلحم  عإل 

 إلا ال إل.إل111.................إلع إل......................إل711ب ع  إلأك  إلم إل
إل)إلجإل(إلمر بلإلطألا ط إل:

إلةف   إل.اا إلط مح سبعإلالةئ إلعبرً إل لاكلفعإلط فعلةعإل ئ إلب  س قإلط محلنإلم  فً إلإ ةئ إلط مص  ةفإلطالاط ةعإلبعاإلم طفرعإلط سةاإل  ةجإلط ئة عإلأ إلم إل

إل)إلاإل(إلمر بلإلأر  إلاشغةلإلطألف طاإلا إلط س اعإل ةعاب إلرزاإلط س اعإلس اعإلك ملعإل:
 ا ال إل.إل711أخص  نإلف نإلغعجإل.............................................إل 

 ا ال إل.إل711أخص  نإلف نإلإ ر ذإل...............................................إل 

 ا ال إل.إل711أخص  نإلف نإلأام لإل.............................................إل 

 ................ا ال إل.إل711...................................إلف اإلف نإلإ ر ذإل 

 ا ال إل.إل11ف اإلمع   عإل.......................................................إل 

 ا ال إلفنإلط س اعإل.إل711ف اإلغعجإلامةقإل....................................إل 



  لمع   عإل ط بحثإل ط كسح

إل
 

 ا ال إلفنإلط س اعإل.إل411....................................إلف اإلغعجإلامةقإل 

  لرععإل ط لح  إل ط اصبة 

 ا ال إلفنإلط س اعإل.إل11ف اإلغعجإلخفةفإل.....................................إل 

  لمع   عإل ط بحثإل ط كسح

 إلا ال إلفنإلط س اعإل.إل711ف اإلغعجإلخفةفإل....................................إل
إلط لح  إل ط اصبة  لرععإل إل

إل)إلهدإل(إلمر بلإلط مع ة عإل:
 احسبإلالنإلط  ح إلط ا  نإل:

 ب   سبعإل لسفة عإلط ر  حعإلأ إلط مص بعإل: -7

اددااإلطألةدد  إلتإلط اكدد  ةفإلط فعلةددعإلعبرددً إل لف دد  إلإل×%إل(إلمدد إلط حم  ددعإلا ال إل/إلعدد إل1)إل
ط دد ط اةإلبدد  فر ط إل)إلأإل،إلبإل،إلجإل،إلاإل(إلتإلط مصدد  ةفإلطالاط ةددعإل مصدد  ةفإلطال اردد لإل بددالإل

إلط سف إلفنإلح  عإلط مس ااةإلفنإلطال ر ذإلخ  جإلحا اإلط مة  اإل.
إلب   سبعإل لسفة عإلط غ   عإل: -4
 فعلةددعإلعبرددً إل لف دد  إلاددااإلطألةدد  إلتإلط اكدد  ةفإلطإل×%إل(إلمدد إلط حم  ددعإلا ال إل/إلعدد إل71)إل

ط دد ط اةإلبدد  فر ط إل)إلأإل،إلبإل،إلجإل،إلاإل(إلتإلط مصدد  ةفإلطالاط ةددعإل مصدد  ةفإلطال اردد لإل بددالإل
إلط سف إلفنإلح  عإلطال ر ذإلخ  جإلحا اإلط مة  اإل.

إل)إل إل(إلط خب ةإلط ف ةعإل:إل
ارا إلا اإلعلبإلا فةذإلاملةعإلط مس ااةإلفنإلطال ر ذإلبمبلغإلةحااإلبمع فدعإل   داإلطال رد ذإلفدنإل

حسددبإلمدداىإلط خعدد  ةإل كددذطإلط ظدد  فإلأ إلط ع طمددلإلط ر ةددعإل ط بح ةددعإلكددلإلح  ددعإلفددنإلحدداةإل
ط سدد  اةإلبم عرددعإلط عمددلإلبعدداإلإاام اهدد إلمدد إل  ددةجإلط ئة ددعإل ةعابدد إل دد ط هإل ئ  ةددً إلفددنإلهددذطإل

إلط شأ إل.
إل)إلزإل(إلمص  ةفإلطال ار لإل بالإلط سف إلفنإلح  عإلط مس ااةإلفنإلطال ر ذإلخ  جإلحا اإلط مة  اإل:

 طصل إل  رلإلطألف طاإل ط معاط إلم إلط ئة عإلإ دنإلةاكفلإلط ع  بإلبك فعإلمص  ةفإل س  لإلط م
إلمك  إلط عملإل كذطإل فر  إلطالا شعإلبم إلفنإلذ كإلطال ار لإلأ   اإلط عملةعإل فسئ إل.

إلارا إل ةمعإلط مس ااةإلفنإلطال ر ذإل،إلالنإلط  ح إلط ا  نإل:إل– طبعً إل



إلفنإلح  عإلإام  إلط مس ااةإلفنإلطال ر ذإل:)إلأإل(إل
إلهذطإلط م فقإل.ط اك  ةفإلط فعلةعإلعبرً إل لب اإل    ً إلم إل -7
  ةمعإلط خب ةإلط ف ةعإل. -4

  ةمعإلم إلةك  إل اإلفراإلأ إلالفإلم إلمئم  إلأ   اإلاملةعإلط مس ااةإلفنإلطال ر ذإل. -1

 %إل(إلم إلهذهإلط رة إلكمص  ةفإلإاط ةعإل.71)إل -2

 مبلغإلاحااهإلط ئة عإل،إل ة طانإلا اإلاراة هإلطآلانإل: -1

إل

إل

 .م إلا إلط مس ااةإلفنإلإ ر ذهإلم إل فجإل م لإل 

 إلط ع  اةإلم إلاملةعإلط مس ااةإلفنإلطال ر ذإل. ةمعإلاحااإلعبرً إل لم فععإل
إل)إلبإل(إلفنإلح  عإلاا إلإام  إلاملةعإلط مس ااةإلفنإلطال ر ذإل،إلاحسبإلط اك  ةفإلك آلانإل:

 .ط اك  ةفإلط فعلةعإلعبرً إل لب اإل    ً إلم إلهذطإلط م فقإل 

 .ةمعإلإلم إلةك  إل اإلالفإلأ إلفراإلم إلمئم  إلأ   اإلاملةعإلطال ر ذإل  

 إلكمص  ةفإلإاط ةعإل.%إل(إلم إلط اك  ةفإلط فعلةعإل71)إل
%إل(إلالنإلإرم  نإل ةمدعإلط فد ا  ةإلاصد فإلكمك فدأةإل ألفد طاإلط دذة إل71ا  فإل سبعإل)إلإل–خ مسً إل

إلس هم طإلفنإلاملةعإلط مس ااةإلطال ر ذإل.
ةرصاإلب  مس ااةإلفنإلطال ر ذإلأ إلاك  إله  كإلرئد  إل   مدعإلبعملةد  إلطال رد ذإل ل حداةإلإل–س اسً إل

إلط عملةعإل.ط مساغة عإل ةعلبإلمس ااةإلهة عإلط مة  اإلفنإلهذهإل
إلاح سبإلط سف إلط  طفععإل لعل إلط مص ىإلالنإلأس جإلط ا ال إلطألم ةكنإلةع الإلر ة إلمص ىإل.إل–س بعً إل

إل
إل
إل
 


