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 ا لمعايكااالم...معاخم.

يتقددد المطتددداعامعايردددااصعامإادددةمعا  دددةمطااعدددةمعاخ يدددةمومدددةم دددكلم ددد ا ةميردددااصةميفددد)م
 طييذجميا  م.

همت  ي مقاعيةمتف اماةمعأطيععمعايرااصعامعا دطاواةمعاتديماقد ي امعايصكدزمفديمعايمد مم
 عايصف)م(.مم

صعاساة هيكمية الخدمة

يصتعط تصنيف الخدمة
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المدة الزمنية 
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 زيدد مإط ددازمعايرددااصعامعايطميعددةمعوتعدداصع"ميدد متدداصاخمي دديلمعاراطدداامإاددةمعايخعددصم
فديمعايمد معايصفد)امياختمد مادذعمعادزي مممحدددعايرطيمياتةم  يصم د ا ةمعايردااصةم

تعرا"ماميا  عامعاتاااةم:م



 .طيعمعاراطةميطعارت ام.1
 .طيعمعايرااصعامعايطميعةم.2
 .و  معايرااصعامعايطميعةمم.3
 تاصاخميصي معاراطةمفيمس لمتس المعاراطاامفيمعا ععصةمعافطاةمعايرطاة.  .4

 الوثائق المطموبة

 كتاومصسييمي معا  ةمطااعةمعاخ يةماتضي ميااميم:م  .1
 .طيعمعاراطاام/معأل  زةممعايطميوميرااصت اميتي اف امع كلميخت ص

 .و  معاراطاام

 خا دددااامعاقاددداسمعايطمددديوميرااصت ددداميعاي ددداالامعايظددداع مي/أيمعاعددداصيتصعاميأيم
عاييعفقةمهمأطيععمعايرااصعامعايطميومع صعؤاامومةمعاراطاا(م.

 .ذكصمعاييع فاامعاقااساةمعاتيمستتلمعيي ع امعايرااصةمعايطميعةم

 .أصقالمعاتيع لمي معا  ةمعارايةمطااعةمعاخ يةم

 عاخ يدةمفديمعايصكدزمهمتسدياةميطدد يوم/متسدياةمعا دخصمعايسدؤيلمود ميتاعردةمادذ م
ييثلمعا  ةمعارايةم(م.

 ذكدددصمعاترمايددداامعاخا دددةمعيطايادددةميطقدددلميتددد عيلمعاراطددداامهمإ مكدددا ماطدددا م دددصيطم
خا ةما وميصعوات امم(م.

 يصةمو معا ياةمعا خ اةمايط يوم/مييثلمعا  دةمعادذيماقديلمعتي دالمعاراطداام .2
 إاةميصكزمعالختعاصعامهمأيمتزيا معا ايع معااصقلمعايططيمعاخاصمعهمكا مأ طةم(م

عطاقددةمترصاددد معا  دددازمهميصفقدددةمأيميثعتدددةمومدددةمعا  دددازم(معاادددثمتتضدددي م:معسدددلم .3
 عا  ازمعاكميمامعاي المعايستخ لم.عا  ازمامعاطصعزمامتصيازمعا  ازمامي الم

كتاددومعات دددقالمعاخدداصمعاا  دددازمهمأيمطسددخةميعضددداةمييقددصي ةميطدددهم(مفدديمادددالم .4
 تيفص م.



طسددخةميقدددصي ةمييعضددداةميدد معاييع دددفةمعاقااسددداةمعايطمدديومعايردددااصةميفق دددامهمفددديم .5
ادددالمي دددي مييع دددفةمقااسددداةمتصغدددومعا  دددةمعتطعاق دددامفددديمعايردددااصةميكاطدددامعاليكاطادددةم

 يتيفصةماتطعاق اممفيم ععصةمعايرااصةمعا طاواةم(م.م

فيماالمو لمي ي مييع فةمخا ةمتصغومعا  ةممعتطعاق امايرااصةمعاراطةمميماظة:
/معا  ددددازماماددددتلممعسددددتخ علمعاييع ددددفةمعايرتيدددد ةمفدددديميصكددددزمعالختعدددداصعاميعألعادددداثم

 عا طاواةميعاخا ةمعاايرااصعامعايطميعة.

مترععةمطييذجمعاطمومعايا  مفيمعا ايع م.م  .6
 

 الرسوم

     عيااميم:معاتكااا معايتصتعةمتتيثل

 ل.سمتتيزعمكيااميم:م250عاصسيلميعاطيعع معايطميعةميقايت ام  .1
 ل.سممممطاع مياايمم.م100
 ل.سمممصسلم ط ي)مترايطيم. 150

أ يصمعايرااصعاماميذا ماسومالعاةمأ يصمتق المعاخ ياامعاتيماتقاض امعايصكزم .2
عاي ددا )موماددهميدد مم7/4/2016تدداصاخمم–(مم20همعامعاددةمادديمعيي ددومقددصعصمصقددلمه

 قعلمعاسا ميزاصمعا طاوةم(م.م

 ميماظةم:

  ميددد معأل ددديصمعاياددد  ةمفددديمالعادددةمعأل ددديصمومدددةمعايردددااصعامم25تضدددا مطسدددعةم%
(مفديم4عطا مومةمطموم ااومعارمقةمهماسدوميداميص مفديمعايدا ةمصقدلمهعايستر مةم
(م.م7/4/2016تاصاخمم–م20عاقصعصمصقلم

  فدديمعرددضمعاادداالامعاخا ددةميعاتدديمارددي متقدد اصاامت عصةمعايصكددزماددتلمتا ادد مأ دديصم
عاخدد ياامعاتدديماقدد ي امعايصكددزمعسددتطا ع"ماددصأيما طددةمخا ددةميؤافددةميدد معاسددا معايدد اصم

يي اصاةمعاي اصاةمعايخت ةميصعاسمعا ععصةمعايرطاةمهماسوميداميص مفديمعايدا ةمعارالمام
(م.م7/4/2016تاصاخمم–م20(مفيمعاقصعصمصقلم5صقلمه



الشروط الواجب 
 توفرها لتقديم الخدمة

يضد معاراطدةمفدديماايادةمطظافددةمتيايداميخااادةميدد مأيميميثداامايكدد مأ متدؤثصمفدديم .1
 اةمعاطتاعامهماسومخ ي اةمعاراطةم(ميثم"مييعزا معااصعصةمخااادةميد معيمكسدصم
ييافيظددةمضدددي موعدديعامفماطادددةمامعاكتددلمخااادددةميدد معاخددد يشمييافيظددةمفددديمومع دددام

 عاخا ةم...معاخم

عاراطدةمامارعدصمود مياتديعمعاراطدةماميعاتسدياةمي ي ميم د)مومدةمعاراطدةم/ماايادةم .2
 عا اااةمامراطةمعايصع ميرااصت امم.

خمدديمعاراطدداام/معأل  ددزةميدد مأيمأذعمأيمضددصصمأيمي ددي مخمددلمفدديمعأل ع ماميفدديم .3
اددالمتعددا مي ددي مي ددكمةمأيمخمددلميدداموطدد معاتاقدد)ميدد معاراطددةموطدد معسددتمي امهمطتا ددةم
عافاددددصمعافازادددداعيم(مفرمددددةمطااددددومعاخ يددددةمعاتر دددد معاددددلمعاي ددددكمةميعسددددتكيالمكافددددةم

تراد)مإ دصع معايردااصعامعايطميعدةمعايتطمعاامعاطاق ةمعايترمقدةمعااراطدةم/معا  دازمعاتديم
الماكدددددي ميدددد ماددددد)معايصكدددددزمعالوتددددذعصموددددد متقددددد المعاخ يدددددةم يعااسددددصوةمعاق ددددديعماميعن

 عايطميعةم.م

تردددي مطتددداعامعايردددااصعامعايعاطدددةمفددديمعا ددد ا ةممامراطدددةمعايصسدددمةماميمترتعدددصمعا ددد ا ةم .4
 الغاةمفيماالمي ي مأيمتقااصمأيم طومأيما م.

.عاتزعلمطااومعاخ يةمعاسترا ةمعاراطاامخملمعاي ةمعايا  ةميعايتفد)موما داماماادثم5
 ااتفظمعايصكزمعااراطاامعايصسمةمامختعاصماي ةم  صمي متاصاخم  يصمعاطتاعام.م

اذعمارتعصمعايصكزمغاصميسؤيلمو ماذ معاراطاامفيماالمود لميعدا صةممعا  دةمعارايدةم
عاي ةمعايذكيصةمأوم .مموميدا"مأطدهمادتلمإودملمعا  دةممالستمي امي معايصكزمعر معطت ا 

عارايددةمع دد يصم دد ا ةمعايرددااصةميعا ددصةماددالمي ددا قت اميدد معايدد اصمعارددالماميصكددزمهم
 ااتفاًامأيمعاافاكسمو مطصا)معا ايع م(

عالاتددزعلمعاايقددامعايادد  ماموتددصعضمومددةمطتدداعامعاراطددااميادديمفدديصمعطددمعمعا  ددةم .6
   عايرااصةميقعلمعسترا ت امام  ازمعايرااصمي معايصكز.عاطااعةمومةم  ا ةم



خطوات الحصول عمى 
 الخدمة

إصسالمكتاومصسييمي معا  ةمطااعةمعاخ يةمهماتضي مكافةمعايرميياامعايطميعةم .1
 يعاتيمتيامعت اصةمإاا امفيمفقصةمعايثاع)معايطميعةم(.م

إادةمعاد ايع مفديميصكدزم.معااضيصمعا خ يمايطد يو/مييثدلمعا  دةمطااعدةمعاخ يدةم2
 عالختعاصعامعا طاواةماتي المعاراطاامي معاكتاومعاصسييمعاي اصمإااهمساعقا".

.معسددتملمعاراطددةم/معا  ددازميدد ميطدد يو/مييثددلمعا  ددةمأ دديال"معردد معاتأكدد ميدد متمعاددةم3
 عاراطةمايتطمعاامي صيطمعالستملم.

.ممترععددةمعاطيددديذجمعايرتيددد مفددديمعاددد ايع ميددد مقعددلمعايطددد يوامي فددد مسدددمفةميااادددةميددد م4
 عاتكمفةمعال ياااةمعايتصتعةمومةمتق المعاخ يةمفيم ععصةمعالاصع عاميعاطفقاام.مم

 .مإوملمعا  ةمطااعةمعاخ يةمع اازاةم  ا ةمعايرااصةم.5
.متسدددمالم ددد ا ةمعايردددااصةميددد معاراطدددةمإادددةميطددد يومعا  دددةممعرددد متسددد ا معقادددةمعأل ددديصم6

معايتصتعةموما ا.م
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المخرج الرئيسي من 
 الخدمة
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