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َشــــــــــــــشة ْبيـــــــــــــــت نهؼــــــــــــــــبو انذساســـــــــــــ5106/ 5105 ٙ

حضشة أٔنٛبء األيٕس انكشاو
ببأليم ٔانؼضًٚت َبذأ انًسٛشة يؼًب نؼبيُب انذساس 5106/5105 ٙيخًُ ٍٛنكى جًٛؼًب انصحت ٔانسؼبدة ٔنغهبخُب يضٚذًا يٍ انخقذو
ٔانُجبح ػهٗ كبفت األصؼذة َٔضغ ب ٍٛأٚذٚكى انخؼهًٛبث انخبصت بإػبدة انخسجٛم ٔانشسٕو انًذسسٛت ساج ٍٛأخزْب بؼ ٍٛاالػخببس.

أٔال  :إػبدة حسجٛم انغهبت نهؼبو 5106/ 5105
ٚخى انخضجٛم خالل صاعاث انذٔاو انزصً ٙابخذاءً يٍ ٕٚو االثُٔ5105/3 /5 ٍٛحخٗ ٕٚو انسبج . 2520/4 /4
ٔعهَ ّٛزجٕ اإلصزاع ف ٙإعادة انخضجٛم نهطهبت انقذايٗ الٌ انًقبػذ يحذٔدة ٔاإلدارة بعذ ْذِ انًٓهت انًعطاة نهطهبت صخبذأ بقبٕل
طهبت جذد ٔعُذْا ٚفقذ انطانب حقّ ف ٙانخضجٛمٚٔ .خى إعادة انخضجٛم ٔفق األصش اٜحٛت:
-0
-5
-3
-4
-5

حسذٚذ األقسبط انًسخحقت نهسُت .5105/5104
حؼبـئــــت ًَٕرج عهب إػبدة حسجٛم نهؼبو انذساس.5106/ 5105ٙ
(ٔال ٚسخشد بؼـــذ يشٔس أسبٕع يٍ دفؼـــّ).
دفغ يبهغ ٔقذسِ  55دُٚبسًا أسدًَٛب ْٕٔ .سسى نحجض انًقؼذ انًذسسٙ
َؼهًكى بؼـــذو قبٕل حسجٛم انغهبت انز ٍٚنى ٚقٕيٕا بإٚفبء انخضايبحٓى انًبنٛت ػٍ أٚت فخشة سببقت إال بؼذ حسذٚذْب.
ال ٚؼبد قبٕل أ٘ عبنب سبق ٔأخز ٔسقت اَخقبل إنٗ يذسست أخشٖ.

ثبَٛـــب  :إجـــــشاءاث حسجٛــــم انغهبت انجــــذد نهشٔضـــــت األٔنٗ ٔ ,انثــــبَٛـــــــت:
 ٚبـــــذأ انخسجٛــــــم ٚــــــٕو االثُٛــــــٍ . 5105/ 3/ 5 -حزّٔد إدارة انزٔضت باصى انطانب /انطانبت ٔرقى انٓاحف نخحذٚذ يٕعذ انًقابهت ٔانخضجٛمٚٔ ،زجٗ انخقٛــذ بانًٕعــذ انًحــــذد.

يالحظت  -:انًقاعذ ف ٙقضــى انزٔضت يحذٔدةٔ ،حعطٗ األٔنٕٚت إلخـــٕة طهبخُــأ ،آخز يٕعذ نخضجٛـــم انطهبت انقذايٗ ٔاإلخٕة انجذد
ٕٚو االثَُ . 2520-7-75 ٍٛزجٕ انخقٛذ ٔاالنخــزاو ٔ. ...بعذ ْذا انخارٚــخ صُبذأ بخضجٛـــم انطهبت انجــذد نهــزٔضت.

ثبنثب  :األقسبط انًذسسٛـــــت :

الصــــف

المبلغ بالدينار األردني

انزٔضت األٔنٗٚ ( KG1 :ذفع انقضط قبم بذاٚت انذٔاو انًذرصٙ
)

 150 + 020شبيم انكخب ٔانقشعبسٛت ٔانُشبعبث خالل انسُت .

انزٔضت انثاَٛتٚ ( KG2 :ذفع انقضط قبم بذاٚت انذٔاو انًذرصٙ
)

 200 + 020شبيم انكخب ٔانقشعبسٛت ٔانُشبعبث ٔحفهت انخخشج خالل انسُت

انظف األٔل  --انظف انثاَٙ

005

انظف انثانث  --انظف انزابع

040

انظف انخايش  --انظف انضادس

005

انظف انضابع  --انظف انثايٍ

1050

انظف انخاصع  --انظف انعاشز

1100

األٔل ثإَ٘ ـ عهً - ٙأدبٙ

1325

انثاَ ٙثــــإَ٘ عهًــ – ٙيعهٕيــــاحٛــــت
) ٚذفــــع انقضط قــــــبم بذاٚــــت انذٔاو انًذرص( ٙ

1440

انخخفٛضــــــــبث ٚ - :خصى  %5يٍ قسظ انغبنب انثبَ %01 - ٙيٍ قسظ انغبنب انثبنث  %05 - ،يٍ قسظ انغبنب انشابغ .

عشٚقـــــــــت دفــــــــــــغ انـــــــــشسٕو :
 حذفع انزصٕو عهٗ دفؼخ ,ٍٛانذفؼت األٔنٗ :قبم بذاٚت انذٔاو انذراصٔ ٙانذفؼت انثبَٛت خالل شٓز كإٌَ األٔل ( أ٘ قبم بــذاٚت انفظم انذراص ٙانثاَــ.) ٙ ٚخى ششاء انكخب ٔانًالبس ػُذ إبشاص ٔصم حسذٚذ انقسظ األٔل ٔصٛحذد الحقًا حارٚخ بٛع انًالبش ٔانكخب. -ال حزد األقضاط انًذرصٛت بعذ أصبٕع يٍ دفعٓا ف ٙحال اضطز انطانب نخزك انًذرصت.

انًٕاصالث ٔأجٕسْب انسُٕٚت

ف ٙحبل انخجضئت

انًبهغ ببنذُٚبس األسدَٙ

اســـــــى انًُغقت

انًُبعق انقـــــشٚبت

340

100

ح ٙانجبيؼــــــــــت

300

210

اإلسكــــــــــــبٌ

440

240

عشٚقــــــــــت دفــــغ سسٕو انًٕاصـــالث :
-

حذفع رصٕو انًٕاطالث كايهت ف ٙيذة أقظاْا َٓاٚت شٓز أٚهٕل . 2520
انًذرصت غٛز يضؤٔنت عٍ حأي ٍٛانًٕاطالث نهطانب انذ٘ ٚخغٛز عُٕاٌ صكُّ بعذ بذاٚت انعاو انذراص ٙإنٗ يُطقت أخزٖ ال حظم إنٓٛا حافالث انًذرصت.
َعهًكى بأٌ انخٕقٛج انظباح ٙنجٕالث انباص ٚخغٛز شٓزًٚأْ ،ذا ٚعُ ٙيٍ كاٌ ف ٙانجٕنت األٔنٗ ُٚخقم إنٗ انجٕنت انثاَٛتٔ ،انثاَٛت إنٗ األٔنٗ ْٔكذا.
انزجاء ححذٚذ يٕقع انضكٍ ححذٚذًا دقٛقًأ ،ف ٙحال حعذر ٔطٕل انحافهت انًذرصٛت نهًٕقع فضٛخحًم األْم حٕطٛم أبُائٓى يٍ ٔإنٗ انًذرصت.
ال حخحًم اإلدارة يضؤٔنٛت حأي ٍٛانطهبت انًشارك ٍٛف ٙاألَشطت انًذرصٛت أٔ انحظض اإلضافٛت بعذ اَخٓاء انذٔاو انًذرصٙ
ٔباألخض طهبت انظف انثاَ ٙعشز بفزع. ّٛ

َ -شجٕ يٍ أٔنٛبء أيٕس انغهبت انًشخشك ٍٛف ٙانحبفالث خبصت األعفبل اَخظبسْى أيبو انًُضل السخاليٓـــى.

األخج فشَشٛسكب خًٛس
يذٚشة انًذسست

