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 املقدمة 
إذا كاااالق اع ااااالد اغير اااالم   تاااام اعياااابته غ عرياااات ديااااليتم  لإراااار عريم  اااار  ع تياااات دل تراااار   اااا ق اعت ا اااال  
اغير لمية عشتم إعى أنر يضه عتم كبتم دن األنشاة اغير لمية اعري يجيع إتبهل بيض اع  ل  اعيلدة ك لة عاتم 

 عاااتل اعرلاااجتم اعم اايي  اااي اعجهااال  ا،ما  ااة اعم ااايبة   عاااتل م ااع اعضاااما     عاااتل    صااارم  أل اعياال   اعياالدلتن
 ة  انرتاالل  ااج عهل ا،ما  ااة  اعيلعبااة   تاار   االعل  اعيياام  بل،لاال ة إعااى يلااة اعااتام   ا االم  دشاال كة اعبلاال  د ل ناا

 .بلع الد اغير لم  اعم يي

عاب  بلع لتام  ياز ا   اعراي ع اع لاين ناالم اعيشال  ع دربللباة اع ارم اعيبزعباةاعيشال  ع  عشالم  ي  ذا ا،تل  
د نلاةة دشال كة لدشل  ع اع الد اغير لم   تم اعيبته   ذعك دن حتث يلة عتم األيلم  دت رعة األيم    ا ع ا  دن

 أنشااة على ذعك عيمف  ذه اعيشل  ع بأنهل عةل   عان ل     عأ بلكي ك عهلكيلد    تهل أ   اعيمأ   ي  ذه اعيشل  ع
 اعيباز  كارق  حتاث  دان أ عهيال: يالنبتن دان اعيباز  دان ياز  د  اعيشام  يلرق    ب تث   اعيبز    دن  إما عهل  يره  اير لمية

 اغير االمية األنشاااة داان دهياال   نشاالتل   يشاالم اعيشاام د كاارق  حتااث  داان  لنتهياال   اغير االم   اعبشاال  إما   دلاالق  اار
 .األ م  دتزانبة  ي ي  بل كيب م يبتدج إذ  عأل م 

أصااااة ل كلعيشاااال  ع اع اااارتم   اعيرر اااااة بيالبااااة ياااالتم  عاااات ع اعربيبااااة  اعيبزعبااااةاعيشاااال  ع   اااا ق  ااااي اعرايااااع 
اغير االمية  ااي اعيتياات داان م   اعياالعه  باالعبتم عاات   ل اغير االم   ااي عاار تم  اامأ عياام بلل ااة ا اارايل  ة أياام داان 

 لابة عبل دان علاى ن ار ي لان عركلدم دع  اذه األاتام   اي إنرالس اعلالع  اع اتدل    أصة ل    ب تث    ع اعكبتم لاعيش
ا،ييالعي   ع لاتن دلاررخ ماام اع امم   علاى ن ار  اعي لايبيل يللعت علاى عبر اع لبلام اعبالعج     اغير لم اعرتبي

   كت عة اعكر ل. ل   ي اعيبلتق اعراعت  اير لمي ل  اعررااق  ي ع  تق اعربيبة اغير لمية ا رص على يللعت 

اعجار اعيشامد اعكار ري إعاى  لاع عبتابه  اعيشل  ع اعيربللباة اع ارم دن اعت   اغير لم  اعذ  علعةر  ل   انا ي
يالنرق أصات  اع ارتم   اعيرر ااة  حتاث اعيشام عل  دربللباة اع ارم بجلنا   اعيبزعبة يلنرني دمعةط بييم اعيشل  ع

 اعلايل   بشاأق 2017علبة  330    يه صت   اع ما  اعراايشجع على اغ رايل   ي  ذه اعيشل  ع  بل،لل ة إعى  
  .اع رم دربللبة اع م  عألعيل  بلعرمابص 
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 : أهمية البحث 

دن حتث أ يترهل  ا ل  اهل  د ردال   اعيبزعبةاعيشل  ع  على ي اعريمف  عبت  أ يبة اعيرلرد د م اعة ث 
   ع لتام  اذه اع اما ا  دان اا   اع اما ا  اعراا  اة اعبللياة عهال  كبفبة عبتيتهال اع النرني  اي م عاة اعكر ال   ا ريما  ل 

  عللبط اعضر  على اع لم اعيريرم  ي  ذا اعربتبه  دع  لع حلر   عرصبل   ع  ع ل   ي  ذا اعيجل .

 : البحث   إشكالية 

علاابة  330 يااه  اعااراا    بيرياا  اع ااما   ااي اعكر اال  اعيبزعبااة اعة ااث  ااي إإااماا دللبااة اعيشاال  ع إشااللعبة عباات 
بشااأق اعلاايل  باالعرمابص عألعياال  اع اام  دربللبااة اع اارم   دللبااة األنشاااة اعيلااير  بيز عرهاال  ااي اعيبااز    2017

 بييل  اااة عريلاااق أاااامخ  إشاااللعبة عاااار  اعيباااز  دااان عاااتا   كرنهااال اعيشااال  ع  اااذه عاببياااة  بااالعبتم  م ق د ااام عجااال   
 أ  أدااامه  عااي درا  ااة علااى ح اارعر لاام    األداام يرالاا     اام اع اارم  دربللبااة اعيشاال  ع داان اع ئااة عهااذه اع لصاام
عهاذه اع ئاة  اعربتابه اع النرني اعكار ري إبالق داع اعيبزعباة  اعرجل  اة اعراماابص  عهذه اعللببة اآل ل    دللبة   علبر  اعرصي

  . ي م ا ة ن تية ع لتلبة دن اعيشل  ع

التنظام  الاا ن ن   ها  ما : يلاي كيال اعة اث  د ام عليرلارد ياعم بلا  اعرللؤ   صبل ة  ييلن  على ذعك  ل   عأ بل
 ف  الا ن ن الك يت  ؟ المنزلمةلفئة المش ريع 

 : خطة البحث

 اعيبزعبة اعيشل  ع دللبة :األولالمبحث  •

 اعيشل  ع اعيبزعبة  أ يترهل د هرل  المطلب األول: •
 اعيبزعبة  د ردل  ا ريما  لاعيشل  ع  ا ل ص  المطلب الث ن : •

    ي اع لنرق اعكر ري  اعيبزعبةاعربتبه اع لنرني عليشل  ع  :الث ن المبحث  •
 اعيشل  ع اعيبزعبة  ئة  المطلب األول: •

  اعرماابص اعرجل  ة اعيبزعبة  أ ل  ل  المطلب الث ن : •
 والت صم ت النت ئجالخ تمة:  •



 
 

3 
 

 املبحث األول 
 ماهية املشاريع املنزلية   

 ااي   احاات  باالعم ه داان أق اعيشاال  ع اعيبزعبااة إرصاا هل داان األنشاااة األ اام ة  اعيعبشاابة اعييرياات  علااى شاا ص 
اعرااي عريتااز ب لااة  اع اارم  دربللبااة اعرجل  ااة األعياال  نااالم  ااي عااتام  (1)داان اعيياال  ا بااتنأ    اعرلعاا  داان األحاارا 

 عيم اات بشااأق اعةاالحاتن إااتن اع االم يرياات  غ   ناار م عجاال   عييل  اارهل  ااعكاالعبت عشاارتلهل  عااتل اع ليااة إعااى عاارا م د
بالعم ه دان دلال يرر  اي ا الم  اعاتام اعيالم  عأل ام   عرارا م ادللنباة ع  تاق أ بال  كبتام     اع ارم  اعيربال ي  اعيشم د
  عرهل.ادن دز 

اااار ف أنااراد علااك اعيشاال  ع داان م عااة إعااى أااامخ  داان دجريااع إعااى  ااام   دااتخ حليااة  يميااع إعااىذعااك   عياام
 ع   علاى ذعاك نراامم  اي ناالم  اذا اعيجريع عكام نارد دبهال  أ  إعاى عةالين اع العال  اعراي عبرياي إعتهال  اذه اعيشال  

  د ردااال    اااذه اعبرعباااة دااان اعيشااال  ع   اااه ب اااث ا ااال ص  أ يترهااال اعيبزعباااة اعيشااال  ع د هااارل اعية اااث إعاااى ب اااث 
      كم درلرد  ي دال  دلر م. ا ريما  ل

 املطلب األول 
 وأهميتها   املنزلية   املشاريع   مفهوم   

 املنزلية   املشاريع   مفهوم    -:أولا 

يربللباة اععهاذه اع ئاة دان اعيشال  ع    نار علاى  اما  اعيشام عل    شالد    ل  يلدي ل  إعى أنر غ يريت عيم  بلعبتم  
اغ ربلم إعى عت  ديليتم علربت إعى دؤشما  كيبة  كيتم اعييلعاة  أ  حجاه اغنرالس  أ  حجاه   عريم  هل  اع رم  ييلن

 اعيببيل   أ  حجه األصر  اعالإرة  أ  صرم حجه اعيشم د  غبلب دلك اعت لعم اعرجل  ة.

 

  ع يتااام م   اعرير ااام ا، ااا دي  اااي عبيباااة اعيشااام عل  اع ااارتم   اعيربللباااة اع ااارم  دجلاااة اعيلااارل ا،ما  اااة دةااال ك د يااات اع  اااب ( 1)
  . 160  أ 2014  ميليبم 14  13 اغير لمية  كلبة اغير لم  اعيلرل ا،ما  ة  يلدية عتق  اعبين  د 
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 ا  م اعراي علار تل عات  اعيشال  ع عيربام بياض اعات   اعيشال  ع دربللباة اع ارم أ  اع ارتم   اي    ي  اذا ا،تال 
 ل  كيل  ر اع ل   ي بيض اعت   اع لبجباة كلعكر ال   الابة عيالق      ا دن اعييل   غ يز ت عن عشم  عيل    يلت   

عر ببت اعيشم د اع لبجي عتعه اع ت ا   ي إنشال   عاار م اعيشال  ع اع ارتم   اعيرر ااة )  الم (  ا ق عاتم عيال  
 ل   دان  اه يرةالين  اذا اعياتم بشالم عالل    ا  (1)دل إتن علدم  احت إعاى أ بياة عيال    اط يرما   ا  اعيشم د اع رتم يت 

اااذ  ااي اغعرةاال  أ اات علااى أ االل أناار غ يبرق  ااذا اعيعباال  يعييااليتم اعر ااتل اغير االم  داان م عااة إعااى أااامخ   تاام أ
 .(2)بيض اعيبلصم األامخ ك جه اغنرلس  أ  نرعبة اعييتا  اعري ا ر تدهل  ي اعيشم د   دتخ ادللنبة عار م ل

كيل عمف اعةيض اعيشم د اعيربل ي اع رم إبل  على  أل دل  اعيشم د  حتث عريتاز اعيشام عل  اعيربللباة 
  إغ أق  اااذا اعيعبااال  غ ييلااان اغعريااالم علبااار بي اااممه عبااات عيم ااات (3)اع ااارم بلن  ااالا  أل اعيااال  اعيلااارايم  تهااال

أااامخ  إام  ع رلاا   ااذه اعخبيااة ماااام اعت عااة اعيشام د اعيرباال ي اع اارم باالعبتم غااار ف وبياة اعب اارم داان م عااة إعااى 
 عل لعة اغير لمية  ي اعت عة  ديتغ  اعرض ه  ا ع لد أ يل  اعللع  اعيبرجل . ل  اعراحت  دن  يل إعى  ام    

  ي عيم ت دشلبر عليشل  ع اعيبزعبة عم ال دبتياة اعييام اعت عباة اعيشال  ع اع ارتم  بأنهال عةال   عان  حاتا  
 ااتدل    أنهال عراأع  دان دبرجاتن دلار لتن يييلارق ع لالإهه اع الأ   بياض  اذه   ل  عبرج  عراد  ليصرتم  اع جه  
   ديتااه  ااذه اعيشاال  ع ييرياات علااى اعيياام داان ماااام اعيل لااة   بيااض اآلااام ياات يلاارأيم حاام تتن أ  عياالغ  اعيشاال  ع 

 .  (4)إمأل دل   لإل صرتم  أ   بيل إت ق  أل دل   لإل 

 

دبتيااة اعيياام اعيمبااي  اعيشاال  ع اع اارتم   اعيرر اااة ك باال  عل اات داان اعةالعااة  عشاارتم اعشااةلب  ااي اعاات   اع لبجبااة  دااؤعيم اعيياام ( 1)
  دشال  15:  13  أ أ 2008دال ل  1 بمايم إعاى  23اعيمبي  اعت    اع لدلة  اعا  رق  شمل اعشبخ  د م   ي اع رم  دن 

  79مس  دلر بم اعيشل  ع اع رتم   اعيرر اة  ي م   دجل  اعريل ق  دجلة اعريال ق  د إعبر  ي م ا ة حلتن عبت اعيال  األ 
  .  95  أ 2013أإم م 

( اعجهالا اعيمكاز  علريبئاة اعيلداة  ا،ح ال   2015:  2009م ا ة  ايع اعيشم عل  اع رتم   اعيرر اة  اي د ام اا   اع رام  )(  2)
  .  13  أ 2016اع ل م   د م  أ لا  

حياات اعزدزدااي  عر ناال ياام    دةاالم  اعيياالد   اعي اامطبة ا، اا دبة  عابب هاال  ااي دجاال  اعرير اام األصاارم: م ا ااة حلعااة إمناالدج أ( 3)
  .  9  أ 2001 بريبم  24اع تيت  علرير م األصرم بلعبين  

تن اعيلعتز ة  اعهبتياة   دجلاة حلال اعلتت حليي عار  دجل ت  اير لميل  اعيشم عل  اع رتم    بم اعبهرا إهل  ي لر  اعرجمبر(  4)
  .  554  أ 2020   بريبم 73اعة رث اع لنرنبة  اغير لمية  كلبة اع  رم  يلدية اعيب ر    د م  د 
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 دبتياة   ي Committee for Economic Development( CEDبيبة اغير لمية ) يت عم ل عجبة اعر
 اع يااا  اع  ااال ص  دااان ب لصاااترتن يريتاااز اعاااذ  اعيشااام د ذعاااك  ااار اع ااارتم اعيشااام د باااأق اعيلياااي بلعة اااث  دريتاااز 
 :اعرلعبة

 .دلر لة  ب ر   أ ل ي شلمب أص لبر يتيمه (1
 .كبتم حت  إعى اعش  ي اعالبع ي يم (2
 .إهل يييم اعري اعيبا ة  ي كبتم حت  إعى د لبل   يلرق  (3
 .إعتهل يبريي اعري اع بلعة   ي األعيل   يه حتث  دن نلببل   صرتم حجه عر (4
 .(1)نيره أيم دن اعيل   أل عرير م اعي لم  اعتاالبة على كبتم بشلم ييريت  (5

  اي شاةلة عيؤ لال  اعرير ام دربللباة اع ارم  اعيشال  ع دربللباة اع ارم بأنهاال  Actionكيال عم ال دؤ لاة 
دشل  ع أعيل  صرتم  اع جه  ي اع الد اغير لم   تم اعم ايي أ   تام اعيبارته   عالم  دال عرلا   اذه اعيشال  ع 

 ي عرحتت عأل م  أ مام   يت يلرق دمكز ل ال س اعيبز    عر    ذه اعيشل  ع بأنهل عشلم د ت  اعتام ا 5 دن  أيم
    .(2) لع  األحرا    دن أدالرهل أكشلك اعببع اعجز ي  دشل م اع بلتة   درايع اعببع  ي األ رام

  ااي اع االنرق اعي اام    اات عااه عيم اات اعيشاام عل  دربللبااة اع اارم  ااي ياالنرق عبيبااة اعيشاام عل  اعيرر اااة 
دشم د ي م حجه أعيلعر اعلبر  عن دلترق يببر  أ    بأنهل: "كم 2020علبة   152 اع رتم   دربللبة اع رم  يه  

   ذعااك ب اا ف (3)أعاا  يبباار" 50كاام دشاام د حااتيث اعرأ ااب  ي اام  أل دلعاار اعياات رد أ   أل اعياال  اعيلاارايم عاان 
اعرلااع  ااي اعكر اال حتااث عااه يااره اعرااامم عيلااأعري حجااه اعييلعااة أ   أل داال  اعيشاام د اعيرباال ي اع اارم  حتااث عااه 

  بشااأق اعلاايل  باالعرمابص عألعياال  اع اام  دربللبااة 2017علاابة  330ح اام  ااذه اعيشاال  ع  ااي اع ااما  اعااراا    يااه 
بلعجات   اعيل اق إهاذا اع اما   اعراي يةلشام أ بلإهال م ق اع لياة اع رم بأنهل: "األعيل  ذا  اعاببية اع لصة  اعرا م  

 

  حلا  دتيباة  اي اع ارتم  عليشام عل  دتتانباة م ا اة :اع ارتم  اعيشام عل   اي  اعرير ام اغ ارايل   ا رماعبجبة   كبجر   عبرم  كبجر  (1)
 .6  أ 2007  عيلق  األ مق  يرعتر  ت معفبل   كلبة اعيلرل ا،ما  ة  اعيلعبة  يلديةاع لد  اعيليي اعيؤعيم

  .163دةل ك د يت اع  ب   ع يتم م   اعرير م ا،  دي  ي عبيبة اعيشم عل  اع رتم   اعيربللبة اع رم  اعيميع اعللإق  أ ( 2)

  اعجم ات  اع ارم  دربللباة  اع ارتم  اعيرر ااة   بشاأق عبيباة اعيشام عل 2020علابة  152دان اع النرق  ياه   1دان اعيالم     7اعببت    (3)
   .2020يرعتر  15دلم  ) (  دؤ خ  ي 28اعم يبة اعي م ة  د 
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إعى د م عجل     ذعك  ي إتل  علهتم  معه اعيشل  ع اع رتم    ذعاك ا ارابل  دان اغشارماتل  اعيب ارأ علتهال 
 .(1)جل  ة"  ب صتا  اع   ة اعرب تذية ع لنرق عبتبه عمابص اعي    اعر2013علبة  411 ي اع ما  اعراا    يه 

 ئااة    اعيرر اااة اع اارتم  اعيشاال  ع  بشااأق 2014علاابة  2كااذعك   اات عاامف اع االنرق اغع االم  ا،داال اعي  يااه 
 عاازا    مميااة دؤ لااة أ  شاامكة أ  بأنهاال: " بشاالم عاالل  اعيبشاا    يشاال  عاعيشاال  ع دربللبااة اع اارم لااين عيم  اار عل

  .(2)"اعيرر اة أ  اع رم دربللبة يشيم  بيل كلنل  صرتم  اير لميل   نشلتل  

بلعريالم اعيياليتم اعلالب ة   ى  يلن اع ر  أنار دان اع ايربة  لاع د هارل ميتاق  شالدم عليشال  ع اعيبزعباة  حرا
اع ااات ا   اع  ااال ص  اعتااام ف  عرةااالينبااالعبتم إعاااى أق اع ااات م اعمييباااة عهاااذه اعيياااليتم عاااه ياااره اغع ااالم علتهااال   ذعاااك 

 .     ي اعت عة ن لهل دن  يل آلاماغيريلعبة  اغير لمية دن م عة إعى أامخ 

 بل رةيلمه دعبل   يم  ر عهذه اع ئة دن اعيشل  ع    ي  ذا ا،تل  علر لن اعةلحاة اعجله اعيشمد اعكر ري  ي ع
  أنشااة أ العت   اإركال   اي األ الل دان اعلايل  عليشال  ع اعيبزعباة أل اعيل   حتث ا رهتف اعيشمد   حجه اعييلعة  

اعري يشهت ل اعلرم اعي لي  اعذخ عبرهج طبر  عبل  يتيت    اعيررتما   دع  عربل     اعكر ري اعيراتن عتخ يتيت   عجل  ة
عيرياات علااى اعرلاار ق اعرجاال   ا،عكرم نااي  ااي اعراام  ج عيبرجاال  اعيشاال  ع اعيبزعبااة  علااى أق يلاارق ذعااك   ااق شاام   

  لرابط الصة.

على دل ع تل   ق األ ضم عتل اعر تت بيعبل  د اتم م ق  تامه دان اعيياليتم عليشال  ع اعيبزعباة  ب تاث   ل   عأ بل
داع اعيلاررخ اعيعبشاي عأل امام   داتخ اعر اتل  بل ا  رريره  لع دجيرعاة دان اعيؤشاما   اعيياليتم اعراي ياره ااربل  ال ع

 عكام اغير لم  اعبتلل تببية دعاعيبز   كذعك  اعر بي  ي ديل  ة األعيل  اعرجل  ة دربللبة اع رم  اعري عتا  دن
 ىحرا  ذعاك اع ارم  اعيربللبة اعيشم عل   إتل  لين   ليهل اع رتم  اعيشل  ع  ع ببت  يره  أ ل هل   على  م عة 
 . اع لية عبت   عير لهل ديل  رهل شم   علهتم ا   دن عبيترهل على  اعييم إهل اغ ريلل علت عة ييلن

 

 

 .اع رم ربللبةد اع م  عألعيل  بلعرمابص اعليل   بشأق 2017علبة  330دن اع ما  اعراا    يه  1اعيلم   (1)
  4/3/2014 إرال  خ اع الم    اعيرر ااة اع ارتم   اعيبشا   اعيشال  ع   بشاأق2014علابة  2دان اع النرق اغع الم   ياه  1اعيلم     (2)

 .16/3/2014  إرل  خ 44  ل 561 اعيبشر   ي اعجم ت  اعم يبة  د 
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 عرهاال داان اعريلااق بلألنشاااة اغنرليبااة اعرااي ييلاان دز  دشاال  ع ييلاان عيم اات اعيشاال  ع اعيبزعبااة بأنهاال  علااى ذعااك
أ  ياما ا   اا  اة  كيال  ار  ل  اعيبز   ع ضاع علبتالل اع النرني  اي اعت عاة اعاذ  ي ارل إربتابه عيلهال دان اا   عشام ي

 ي اعكر ل  حتث يره ع تيت صلح  اعبشل  اغنرليي  نرعبة اعبشل  اعيبزعي اعذ  ييل  ر   عيرالا اعيشال  ع   اعبتلل
اعيبزعباااة بلرنهااال عهااال د ردااال  األعيااال  اعرجل  اااة   اعراااي دااان أ يهااال ا اااريما  ة اعبشااال  اعرجااال   اعيبزعاااي  يت عااار علاااى 

   اعيبل لة. 

 )املشاريع متناهية الصغر(   املنزلية   املشاريع   ة أهمي    -:ثانياا    

 ل  إق اعرر ع  ي اعيشل  ع اعيبزعبة يار م إا    ا   امأ عيام ع لعات  عم ضاة دان اعياراتبتن اعكار رتتن    مصا
 عااار م اعيهاال ا  عل  اار  علااى مااام داالم   علااى  ااما  اعيشاام عل  اعيربللبااة اع اارم   ذعااك داان ااا   ا اارايل  

م درالةااال  حبلعااار اعش  ااابة  األ ااام ة  اغ ع ااال  بلعيلاااررخ اعيعبشاااي عأل ااام   ا،إتاعباااة ديااال ييلااان اع ااامم دااان عااار ت
 لعيشاام د اعيبزعااي ييلاان اعبتاام إعباار علااى أناار يلاارق إحااتخ د االم  األداان اغير االم   اعبياار اغير االم  اعاارتبي 

على اعتام اعيبل    اعذ  ييلن ع  تق درالةلعهه  عيتبه ديرلكلعهه  د ل عة ع  تق اغكر ل  اعاذاعي دان   بلع  ر 
 . اعيبز  دن انا يل    اعيهبي اعرجل    اعييم ديل  ة على عشجبيههو درا م ه 

بشام   ل اة ع عذعك   ق  ئة اعيشل  ع اعيبزعبة ك حتخ ع بب ل  اعيشم عل  اعيربللبة اع رم عيت اآلعبة األنلا  
دان اغعريالم  اعة اث علاى اعرلال   اع لردباة  ا الم  انرليباة اع امم عيال يريراع بار صالح  اعييام   األعيل  اع م  إتغ  

  باالعبتم إعااى دلعااك اعيشاام د  اعيلااؤ   عاان إما عاار ى   إما   دشاام عر بلعام  ااة اعيالااداان ديل  ااة اعيياام اعااذ  ي راال ه
    .(1)يلرق  ي اعرلع  ن   اعش ص 

 ي عر تم  امأ اعييام  اعيلال ية  اي عيلباة عارااق اعربيباة اغير المية   ا  كبتم   ا  اعيشل  ع اعيبزعبة م     علي    كيل
 اغيريلعبااة  حتااث عريتااز  ااذه اعيشاال  ع بلن  االا  أل دلعهاال اعاا ال عييل  ااة اعبشاال  اعرجاال   اعيبزعااي   ان  االا 

 اي األ الل علاى عكل ة اعيرام اع لل اع ادة علر ببع  بل،لال ة إعاى ان  الا عكل اة اع مصاة اعرلبفباة عكرنهال عيريات 

 

 – 2010عم   عبت اعمحين اعرعتاتا   أدام د يات اع ال  ف  م   اعيشال  ع اع ارتم   اي عيلاتن اعيامأ  اعم فباة  اي د ل تاة دأمبال )(  1)
  2019  1  ل 1  د 46دياة األ منباة  األ مق  دااج (  م ا ال  اعيلارل ا،نلالنبة  اغيريلعباة  عيالم  اعة اث اعيلياي  اعجل2014
  15أ 
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األيت  اعيلدلة أكام دن اعريلم ل على  أل اعيل   ديال يجيلهال أحات اعي الم  اعم بلاة عرار تم  امأ  لبفباة حخبخباة 
   .(1)ييلن اعيلل ية  ي اع ت دن اعرأ تما  اعللببة عيشللة اعةالعة على األدن اغيريلعي

ع لح  اعيشم د  اعذ  عكرق عتيار اعا اة  اع ات     كيل علل ه اعيشل  ع اعيبزعبة  ي ع لتن اعيلررخ اغيريلعي
حتث ع لن دن نتم  اعيامأ  إعاى ن لاهل    معه عيلتن اعيمأ   على اعريل ق  اعريلدم كيل عللعت  ي إع   وبية اعذا  

حتاث أق ديل  ااة األعياال  اعرجل  ااة اعيبزعبااة يضابت علياامأ  ابااما  ايريلعبااة  ااي عيلد عهال دااع اآلااام ن  إعااى يلناا  
 ي  اي ذا  اعريال اعي ل تاة علاى م   ال اعم بلا رهل  اي اع ضال  علاى اعيشالكم اغيريلعباة اعيمعةااة بلعةالعاةدلل ي

   لعيشاام د (2)اع بااما  اعربتبيبااة  اع بااما  اع لصااة بلع  اار  علااى معااه اعيجريااعإعااى يلناا  اكرلاالب   كااأل دمببااة
       اعيرر اة.اعيبزعي دل  ر إغ نرا  ،حتخ اعيشم عل  اع رتم  أ  

 

 املطلب الثاني 
 استمرارها   ومقومات   املنزلية   املشاريع   ص ئ خصا   

إذا كلنااال اعيشااال  ع اعيبزعباااة عرلاااه بلعيم ناااة  يااات عهل علاااى ع ااالم  أصااا لإهل دااان أ  لااال  ة ا ااارايل  ة أ ااار  
اعي اام  أ  اعياالدلتن أير كاا م   ااة اعرزاداال   عر ياام  غ اعااذاعي  اعرير اام علااى بلعي اال  اعرجل  ااة  باالعبتم عكرنهاال عيرياات 

كياال عااتخ أصااا لب  األااامخ  اعرجل  ااة األنشاااة علااى دلعباال   عبئااال   عشاالم اعرااي اعلاابر ة اعم اارل داان   تم اال اعرجاال   
 ع اااتل  اع ااارم دربللباااة اعيشااال  ع لاااين اعيباااز  دااان انا يااال   يتيااات  دشااال  ع اعيشااال  ع اعيبزعباااة اع ااات   علاااى اإركااال 

 عاه إلالطبة عجل  اة نشالتل   غإركال  يتيت    ليل     ر     ي األ لعت  اعرجل  ة  اعيلدة  اعيررتما    دع   عربل     اعيجريع
 داان نلحبااة أااامخ  اا ق اعر اارغ    اعكاار ري اغير االم  عجلااة معااه  ااي عليلاال ية يؤ لهاال دياال  يباام داان درياارم  عكاان

 

  ياالد اعشاؤ ق اغير المية  دمكاز اعييلردال   اعت ا ال    م اة  عبل  عار م دشل  ع األ م اعيبرجاة  ع ر لهال اعاى دشال  ع عجل  اة  (1)
 .4  أ 2017اعشموبة  اعليرمية   بريبم 

: م ا اة ا ركشالطبة  عيامأ  اعيربللباة اع ارم  اي اعلارماق  غياة نهام اعبتام أنيرذيالأدتم عبت هللا د يت أحيت حياز    اياع دشام عل  ا(  2)
 .  82  أ 2010  ميليبم 6دجلة م ا ل  دجريعبة  دمكز م ا ل  اعيجريع  د 
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اعيشاال  ع اع لصااة   ذعااك عضاايلق اعيشاال كة اغير االمية اعيلعيبااة عرجاار حلعباال ن اار عشااجبع اعيةاالم ا  اع مميااة  معااه 
  .(1)اعرا ية عأل مام   ع لبص م   اع الد اعيلل  عشجبع إمادج اع    ة اعيتعردة دن اعيؤ لل  اعيلعبة اعت عبة

 اعيشاال  ع داان  تم اال عاان عيتز اال اعرااي اع  اال ص  داان بيجيرعااة اعيشاال  ع اعيبزعبااة عر اا  داان ذعااك ل   انا ياا
 :يلي طبيل عر نريما  دل   ر غ ريما ل  كشم  اعي ردل   دن دجيرعة عرا م يبةري كيل اع رتم  

 املنزلية املشاريعخصائص   -:أولا 

ب اا ف   ااهرعة عأ بلااهل عكاارق اعيشاال  ع اعيربللبااة اع اارم عريتااز بييلعااة   أل داال  يلتلااتن بشاالم نلاابي -
  حتث غ عرالا  د ال  ت عشارتم دمع ياة كل،يجال  أ  اع ابلنة أ  اعاتيلر ا     األعيل  اعرجل  ة األامخ 

  ااار األدااام اعاااذ  يااابيل  بشااالم إيجااالإي علاااى عيلباااة علااايتم اعلااالع أ  اع اااتدل  اعراااي ي اااتدهل اعيشااام د 
  إذا كااالق عتيااار اغصاااما   اعايااار  ل  دبزعبااا ل  ديااال يجيااام دااان اعلاااهرعة أق يؤ ااا  اع ااامم دشااام ع  (2)اعيبزعاااي

 اعمغةة  اعيهل ا   اعيارا م اعيلمياة   يال علبار إغ أق ي اتم نارد اعيشام د اعيبزعاي   داتخ يلإلباة األ امام  اي 
يات يشاجع  ديالاعبتئة اغيريلعبة اعي باة بار دان يبام دبرجلعار أ  اتدلعار اعراي ي اتدهل دان اا   اعيباز . 

 . (3)ر اة ،يلدة دام  ذه اعيشل  عأص لب اعيتاما  اع لتلة أ  اعير
عريتاز اعيشال  ع اعيبزعباة ب ارم حجيهال   أل دلعهال  يلاة عااتم عيلعهال  إذ يات يلارق  بالك  امم  احات دلعااك  -

 علداام بلعيشاام د اعيبزعااي  دااع  ياارم احريلعبااة أق يلاالعته أ اامام  تاام داات رعي األياام كأإباال  األ اام   أ  
  دياال يجياام  ااذه (4)األصااتيل   أ  ا اارأيم علداام أ  عياال  بااأيم  أ   تاام ذعااكاعجتااماق  ااي اعيبااز   أ  

 اعيشل  ع عر    ي اعرايع بلعم   األ م ة.

 

داااي العااات إم  ااا  محااا ق  م   دؤ لااال  ا،ياااماا اعبلااال بة  اااي اعيشااال  ع اع ااارتم  األ ااام ة  اااي  للااااتن    ااالعة دليلااارتم  اااي ( 1)
 .57  أ 2014اير لميل  اعربيبة  كلبة اعرجل    اعجلدية ا،  دبة   ز    للاتن  

 .6  اعيميع اعللإق  أ  عبل  عار م دشل  ع األ م اعيبرجة  ع ر لهل اعى دشل  ع عجل  ة (2)
عيلعتز ة  اعهبتية  اعيميع حلال اعلتت حليي عار  دجل ت  اير لميل  اعيشم عل  اع رتم    بم اعبهرا إهل  ي لر  اعرجمبرتن ا( 3)

  .  556اعللإق  أ 

: م ا اة ا ركشالطبة  أدتم عبت هللا د يت أحيت حياز    اياع دشام عل  اعيامأ  اعيربللباة اع ارم  اي اعلارماق  غياة نهام اعبتام أنيرذيال(  4)
 .  73اعيميع اعللإق  أ 
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 شا ص   اي إما عهال بل ار  عبةعريتز اعيشل  ع اعيبزعبة علاى  اما  اعيشام عل  اع ارتم  دربللباة اع ارم  -
ياات  ديلاان  عر  تااق أصاا لإهل يباام داان اعش  ااي  اغ رياالل بلعيم نااة عريتااز  هااي عااذعك  دلعكتهاال أ  دلعكهاال

يلهاال عريتااز بلعيم نااة ا،ما  ااة  إيااما ا  عياام دةلاااة  دمنااة   هااي عريتااز جداان اعبجاال  عليشاام د  دياال ي
إر  تااق صاا   ش  اابة دااع اعبتئااة اع ل يبااة اعي باااة بلعيشاام د اعيبزعااي    اار داال ير  ااق داان ع ياال  

 .(1) عي  ر  ي اعبتئة اعي باة بلعيشم د ش  بة إتن صلح  اعيشم د أ  دتيم ل
عريتز اعيشل  ع اعيبزعبة بلع ت   على اعبير اعيهبي   ذعك بلعبتم إعى أق دلعاك اعيشام د اعيبزعاي  ار داتيمه  -

 بلعيببيااال   اعيريل اااة اعيهااالل دااان اعيتيااات  عرجمباااة اااي ذا  اعريااال  كيااال عراااب  داااام  اااذه اعيشااال  ع اع مصاااة 

    تاام ذعااك  دياال يلااي  باالعريمف علااى كل ااة يراناا  إما   األعياال  األعياال  عااار م اعي ل ااةة   اعرلاار ق 
  اار داال يت ياار إعااى  .(2)اعرجل  ااة   اعرااي إاات   ل عجياام دلعااك اعيشاام د أكااام اباام  بيرالةاال   اارم اعيياام

   ةلة ا،نرمنل.على األ لعت  اعرجل  ة اع تياة كر ل م اعرجل   ا،عكرم نبة عبم ش عار م دشم عر ديريتا  
عريتااز اعيشاال  ع اعيبزعبااة باالعركبت دااع اعيررتااما  اعيلاار ت ة  اعبياار  اعرااار    ب اار   الصااة طبياال يريلااق  -

إرلبباااة  غةااال   أذ ام اعيلااارهلكتن أ  درل اااي اع اااتدل  اعيبزعباااة   ذعاااك ب ااا ف اعيشااام عل  اعيرر ااااة أ  
انرليهل   هذه اعيشل  ع عتيهل اع ت   علاى اعررتتام  اي اعكبتم   اعري ي ي  علتهل عرتتم اااهل أ  اار  

   بل ال  اغنراالس أ  اعرير اام أ  اعرلاار ق  ااي درايهااة اعر لةاال   اعررتااما  اعلاام ية  ااي اعلاارم اعي اابط إهاال
 اع ت   على اعرجتيت  اغإركل  حلا   غةال  اعلارم  إعاى يلنا   اهرعة اع الذ اع اما   اي اعاتار   اع ام س 

 .(3)عى ان  لا األصر  اعالإرة إعى األصر  اعكلبةدن اعلرم بلعبتم إ
 عاة اعيشال  ع اعيبزعباة  ار اعيباز   اي اعرلعاا   اعاذ  يياام إتاياة اناا م اعييام أ  دللنار  ب تااث ادلالق دز  -

يااره اغنراالس بشاالم كلااي أ  يز ااي  ااي اعيبااز   عااذعك يرشاال ك أ اامام األ اام   ااي اعييلباال  اعي رل ااة عليشاام د 
  أ  اعببااع    بياال يلاابام األب أ  األل علااى اعيشاام د  كياال ياات اغنراالس  أ  اعرجهتااز اعيبزعااي كلعشااما   أ 

 .يشل ك بيض أ  ييبع أ مام األ م   ي اعييم بلعيشم د اعيبزعي
 

  اعيشم عل  اع رتم   ي األ مق  اعت   اعربير   اعيشلكم: م ا اة حلعاة د ل تاة اعكامك    العة دليلارتم  اي  دل  إإمالبه اعجمايم (  1)
 .    21  أ 2014اغير لم عيلم  اعت ا ل  اعيلبل  يلدية دؤعة  األ مق  

 .     7ن  األ مق  إت ق عل  خ نشم  أ معتلك عبت  اعييم دن اعيبز   شرم إتري  أدلنة عيلق اعكبمخ   اا   اع بلعة  اعرجل    اعرير ( 2)

 .22 دل  إإمالبه اعجمايم   اعيميع اعللإق  أ ( 3)
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م علييم   يل أيم علرب م   ذعاك عكارق اعيشام د دريارم  اي اعيباز    ا  اعريتز اعيشل  ع اعيبزعبة إريل أك -
دال إاتن اعرب م حتبئذ إغ بيت اارا   ي أ يل  اعيباز    دان  اه  ا   يارم عريال لال ع  اي اعرب ام   يبار  

  ر دل يللعت على عر تم اعب  ال  اعتردباة اعراي ياره ان ليهال  اي اعيراصا     اذا   اعيبز   دللق اعيشم د 
 .(1)لل ة إعى اعيم نة  ي  لعل  اعييم  دب  اعيز ت دن اعريل عأل م بل،

عريتااز اعيشاال  ع اعيبزعبااة بااأق م يااة اع ااار   عبلاال علعبااة  تهاال  حتااث ييلاان إيلدااة دااام  ااذه اعيشاال  ع  ااي  -
  دان د الم  اعيارام األ عباة  األدالكن اع م ةاة  اعي ا   اع ارتم   اعيبلا  اع م ةاة دان األ ارام  اي اع امخ 

    .(2)بلعبتم إعى أق تببية عيم  ذه اعيشل  ع ييريت ب ر   دةلشم  على اغحربليل  اعتردبة عأل مام 
عريتاااز اعيشااال  ع اعيبزعباااة إااات   كبتااام عليااامأ    اااي اعييلبااال  اغنرليباااة مااااام اعيباااز    لعيشاااررغ  اعتت  اااة  -

ألعةاالق عياات داان صاايبه عياام اعياامأ    لعمياام  ااي اعرلعاا  غ  اعرام ااز  حبلكااة اعي باا   صاابلعة دبرجاال  ا
يشل ك  ي دام  ذه اغعيل   حتث يت يرري  م  ه على اعجلن  ا،شما ي على اعييلبل  اغنرليباة  حتاث 
يت ي رل بييلبة اعرلر ق  اعببع    ر دل يرب  عليمأ  حم ة أكبم  ي اغنرلس اعيبزعاي ديال يم اع دلال يرهل  اي 

 .(3)علك اعيشل  ع
عريتز اعيشل  ع اعيبزعبة بأنهل ذا  عل ت  تام  الا   إذ  لعةال غ ي  ام أ امام األ ام  اعاذين يشارمكرق  اي  -

اعيشااام د اعيبزعاااي علاااى أيااام د لإااام دشااال كرهه  اااي اغنرليباااة   لعز ياااة ع ااارل بيلااالعت  ا يهااال دااان اااا   
األ م ة   ع لتن دلاررخ دعبشاة أ امعهل  انرليهل بيض اعيبرجل  اعيبزعبة إتا ع دن إحلل هل بلعيلئرعبة 

  ذا اشرمك األإبل   ي ا،نرلس أ  اعرلر ق عليبرجل  اعيبزعبة  لعةل غ ي  لرق على أيم أ  عل ت دةلشم  
عتين  بيض اعياليل اكم دل ييلن أق ي  لرا علبر  ر ع لتن دلررا ه اعيعبشي   د م ف    لل  اعر 

 

 .6اعيميع اعللإق  ذا  اعيرلع  أ ( 1)
حلال اعلتت حليي عار  دجل ت  اير لميل  اعيشم عل  اع رتم    بم اعبهرا إهل  ي لر  اعرجمبرتن اعيلعتز ة  اعهبتية  اعيميع ( 2)

   . 558اعللإق  أ 

: م ا اة ا ركشالطبة  أدتم عبت هللا د يت أحيت حياز    اياع دشام عل  اعيامأ  اعيربللباة اع ارم  اي اعلارماق  غياة نهام اعبتام أنيرذيال(  3)
 .  75اعيميع اعللإق  أ 
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جااااه ا،نراااالس اع يلااااي اعيبزعااااي اعااااذين  اااال يرا دلاااال ية  يلعااااة  ااااي اعرااااي غ ييلاااان د ل نرهاااال  ااااي وبيرهاااال ب 
 .(1)انرليترر

 املنزلية   املشاريع   مقومات   -:ثانياا 

 عااالعه األعيااال  اعيربللباااة  إق اعيشااال  ع اعيبزعباااة عيااات ااااار    بلاااة ن ااار اعاااتار   اااي ناااالم اعر اااط اعرجااال   
  ااي  ااذا ا،تاال  يبةرااي   دياال يااتعه اغير االم اعاارتبي  اعيلاال ية  ااي عيلبااة اعربيبااة اغير االمية  ااي اعت عااة  اع اارم

علاى  ا  عرا م دجيرعة دن اعي ردل  أ  اعليل   ي صلح  اعيشام د اعيبزعاي   اعراي عيتازه عان اآلاام ن  عجيلار يالم  
ياااؤعي اعيشااام د  يااال ه   أ اااه  اااذه اعي ردااال   ىحرااا  اعياااالإم اعيااازل  اغيرهااالم  اااي عب تاااذ دشااام عر اعم ااالم  اع ااالأ بااار 

 :  (2) اعليل  ييلن إبلنهل على اعب ر اعرلعي

ييلن اعررل  على اعييريل  اعري عيراما تم اق اعيشام د  ىاعمغةة  ي اعبجل   اعا ة بلعب    اعتا عبة حر (1
 رف دن األاال   اعييم على ع لم  عكما  ل  اعرار م  ا،إتاد  اعييم عللعل  تر لة  اعيبزعي   عتل اعر

ييلااان لااايلق إلااال ة وااابه يتيااات   ىدااان اعيشااام د   حرااا ياعم بلااااعهاااتف داااع اغعرااازال  اغنضاااةل  عر  تاااق 
 عليجريع.

ييلاان اع  اار  علااى اااتدل  اعراات     اعيشاار   عم ااع ياات ا  أصاا لب  ااذه  ىحراا عاارا م اعيهاال ا   اع اات ا   (2
اعيشاال  ع داان اعبااراحي اع ببااة  ا،ما  ااة  كلعراات    يباام إاات  اعيشاام د   عااماكه اع بااما  اعلاالب ة  إعااى يلناا  

 . عااذعك   اات ح  اال اعيشاال  ع اعيبزعبااة(3) ااي كاام اعتاام ف لاام    عاارا م اعك اال   ا،ما  ااة ع االح  اعيشاام د

ع شاابر دبااذ     COVID 19 ااي أ بلحهاال دبااذ إتايااة أادااة  باال   تاام ل كر  ناال اعيلاارجت  در االعتا   نياارا  
  مصاااة     ااار دااال  ااابيب هل  حتاااث عااازا  أعيلعهااال بل ااار تال أ ااالعت  اعرجااال   ا،عكرم نباااة2019ميلااايبم 
     .دلر ب    اعرجل  ة  اغ ر  عبة علرر ع

 

د ياات د ااا ى  االنه   ايااع اعرير اام األصاارم    االم عااار مه  ااي  للاااتن: م ا ااة عاببخبااة علااى يااالد  ااز     االعة دليلاارتم  ااي ( 1)
 . 83  أ 2010اعي ل ةة  اعرير م  كلبة اعرجل    اعجلدية ا،  دبة   ز    للاتن  

  .  560:  558حلال اعلتت حليي عار  دجل ت  اعيميع اعللإق  أ أ ( 2)

 .  83اعيميع اعللإق  أ أدتم عبت هللا د يت أحيت حيز   ( 3)



 
 

13 
 

اغ اااريتام  اعيتااام ن ااار اعي ااالتم  اعي لاااربة علاااى اعييااام اعاااتؤ ب  اعيرراصااام  ا ااارايل  اع ااامأ  ايربااالا   (3

ب  ات اعررلا  علاى علاك اعرهتيتا  اعري ع ار  م ق ا اريما  اعيشام د   اع ات   علاى اع الذ اع اما  اعيبل ا  
   اعي لتم.

صاالح  اعيشاام د اعم االم  اعباالي  اع اات   علااى اعيبل لااة  ااي  خإذ يبةرااي أق يراارا م عاات  اع اات   علااى اعيبل لااة (4
اعبتئااة اعي باااة بيشاام عر  ب تااث يياامف كباات  أياان يبااتأ دشاام عر   بياالذا يبااتأ  كياال يجاا  علباار أق ياار ن 
اعييم بام  ة دبركم   ا ية  اي لار  دال يرار م عتيار دان يات ا  علاى ع يام عاتاعبل  األدار  اعيلار ت ة 

إذاعار  يت عار علاى اغإركال   ا،إاتاد  اي اعبشال  اعرجال   اعاذ  ييل  ار  حتاث   ي اعلرم  إعى يلنا    رار
علاالعته  ااذه اعلاايل  علااى اعيبل لااة اع يلعااة دااع اعيشاال  ع األااامخ اعيراا ااة عاار  ااي اعلاارم   اعررلاا  علااى 

 .(1)اع يربل   يبر  اعر تيل  اعلروبة
      

 املبحث الثاني 
     الكويتي   القانون   يف   املنزلية   للمشاريع   القانوني   التنظيم 

 اعبلليااة اعراا  ااة يرالاا  م ا ااة اعربتاابه اع االنرني ع ئااة اعيشاال  ع اعيبزعبااة  ااي اع االنرق اعكاار ري اعريااما عل ااما ا  
اعري عاتم ل  دع اعريما ع تل  اع لنرني عهذه   ييلن اعريمف على ا،شللعبل  اع لنرنبة  ىعهذه اعيشل  ع   ع لتلهل حر

   كبفبااة اصااتا  اعرااماابص عليشاال  ع اعيبزعبااة اعيشاال  ع  ئااة  داان حتااث شاال  ع  ااي بيااض اعاات   اعيمببااةاع ئااة داان اعي
  إذ عياات  ااذه اعرااماابص  ااي اعبتايااة اع خبخبااة غنااا م اعيشاال  ع اعيبزعبااة  ااي اعكر اال  دياال اعيبزعبااة دربللبااة اع اارم

 .    دلر م دال    ي درلرد كميجيم اعت عة حللبة عبتئة األعيل   اعيشل  ع اع رتم   نة ث 

 

 

 

حلال اعلتت حليي عار  دجل ت  اير لميل  اعيشم عل  اع رتم    بم اعبهرا إهل  ي لر  اعرجمبرتن اعيلعتز ة  اعهبتية  اعيميع ( 1)
  .  559اعللإق  أ 
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 املطلب األول 
   املنزلية   املشاريع   فئة 

م  دربللبة اع رم اعيلير  بلعرمابص إهال  اي  األنشاة اع  2017علبة  330حتم دل ق اع ما  اعراا    يه 
 : (1)اعكر ل   ي على اعب ر اآلعي

 عتا علك اعري يبتيهل أحت اع رانتن اعيهببة. كل ة اغ رشل ا  طبيل -
 ع يبه األا ل   اعيلبر ل   األحذية  اعيجر ما . -
 ع يبه اعتيلر ا  اعتاالبة. -
 اال     لل. -
 ع ر م ال يي عليبل ةل .  -
 صبلنة إمدجبل   ع يبه ص  ل  اعيرايع. -
 .ع يبه  بمدجة اعبمدجبل  اع لصة )اعرابب ل  ا،عكرم نبة( -
 .ع يبه اعيرايع ا،عكرم نبة )   ( -
 عبلتق  صبلنة اع تا ق. -
 د ر . -
 عب تذ  إما   اعيرلح  اعيماكز اعا لطبة. -
 اعرميية. -
 ما  اعم للبة.عبتبه اعييل ا  اعيؤعيما   اعييلل -
 عبتبه اعةارغ  اعم للبة. -
 حجز   ل م اعب م  اع بلمم  اعيالعه  األدلكن اعرم تهبة. -
 ع يبه اعهتايل  اعكيلعبل . -

 

اعكر اال اعتااارل  د  إهاال  باالعرمابص اعيلااير  اع اارم للبااةدرب اع اام  األنشاااة بشااأق  2017علاابة  330دل ااق اع ااما  اعااراا    يااه  (1)
 .25/6/2017  اع لم  إرل  خ 63  ل 1346
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 انرلس اع ر  اعير مكة  األ  ل. -
 عيلبه األنشاة اعم للبة  اع برق. -
 عبتبه اعمح   اعلبلحبة  ا، شلم اعلبلحي. -

 اعيلااير  اع ارم دربللبااة اع ام  األنشااة بشااأق  2017علابة  330 يااه  اعي حا  علاى دل ااق اع اما  اعاراا   
ا  عمابص أل  ت أق  ذه األنشاة يت   م  على  بتم اع  م  عب  اعيال    دن  ه    يجرا إص  إهل   بلعرمابص 

  أإباااع اعيااارام اعرذا باااة   أأنشااااة أاااامخ عاااه يرضااايبهل  اااذا اعيل اااق م ق  يااارم د ااام عجااال    ك ااالعرنل  اعرجيتااام 
 .ا،ع نل  اعرجل  ة اعيت رعة  اعرلر ق عبم ا،نرمنل 

 ع ضاى دال دماعال    بشأق حيلية اعيلرهلك أنر: "داع2014علبة  39 يت يم  اعيشمد اعكر ري  ي اع لنرق  يه 
 علاااى اع  ااار  بيااات  إغ  اع اااتدل   اعلااالع عااان ا،عااا ق يجااارا غ, 2006 علااابة 3  ياااه اع ااالنرق  دااان 22 اعيااالم  بااار

 باأ  ا،اا   عاتل داع  كيل يم  اعيشمد  اي اع النرق اعلالع  ذاعار: "(1)"اعي ر ة ا،ما  ة  اعجهل    دن  إذعك  عمابص 
, ميبال   غف ايلاة عجال ا غ  برماداة أشاهم  ارة عجال ا غ دت  بلع ة  ييلي  ,   ام  يلنرق   علتهل  يبص   أشت   ع ربة
 داان اعييلاان يي ااىعلااى أق  .اع االنرق   ااذا داان 26  25 اعياالمعتن أحلاالل ي االع  ديلاان كاام اعي ااربرتن  االعتن ب حااتخ أ 

 اعرأكات  دالار علاى يرياذ   باي تالبع ذا   ا،عا ق عضايبهل اعراي اعييلردال   أق   بال   اعيز م    ر  يلن  عه  إذا   اعي لب 
 أ  بي لم   إهل اعي لرل اعي ربل   إعى بل،لل ة ع ضي أق بل،مانة اع له حلعة  ي علي لية   جرا .(2)"ص رهل  دن

 . علبر اعي لرل ن  ة على انرليهل  ي اعيلر تدة  األم ا   اعي لع ة د م اعللية إع ف

 اا   أ   ار ا   اعي لع اة  إااعاة أ لالعر إرياتيم اعي الع كيل أعزل اعيشامد اعكار ري  اي يالنرق حيلياة اعيلارهلك 
 يلاارق   اعيلاارهلك  اا دة أ  ب اا ة لاام   ياارد اعي لع ااة شااأق داان كاالق  اا ق  يما  اال  ااي اعلجبااة ع ااتم ل ادببااة  راام 
  اع تداة ع اتيه إريا  ياما  إصاتا  – األحارا   ب لا   – اع لنرق  عهذا  اعرب تذية  اع   ة  عبتبهل  اعري  عل راعت      ل    علجبة

 

   اعيبشاار   اعييياار  باار داان 25/5/2014  بشااأق حيليااة اعيلاارهلك  اع االم  إراال  خ 2014علاابة  39داان اع االنرق  يااه  25اعياالم   (1)
 .8/6/2014عل  خ 
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 كل ااة اع االذ  اعلجبااة  علااى  شااأنهل  ااي حلااه صاات   أ  اعر خب اال   انرهاال  ع ااتن اعي لع ااة د اام اعلاالع علااى اعاار    أ 
 .(1)بلعي لع ة اعيلرهلكتن ،ع ل اع ادة اعرتاإتم

اعيشال  ع اعيبزعباة  م ق أق يشايم أصا لب  اذه اعيشال  ع بلنرهالك  بلعم ه دن صيربة  يرم  يلبة  يلعة علاى  
ا رصااترهه ا،عكرم نبااة  باالعبتم إعااى أق  ااذه اعيشاال  ع عيرياات  ااي األ االل علااى شااةلة اعياالعه اغ رمالااي ا،نرمناال  

يجا   لاع  عبال  ب ات  ا،دلالق علميلباة علاى  اذه اعيشال  ع اعراي  داع ذعاك إغ أنر   ه اتدلعه  هبشأق علر ق دبرجلعه
علرم عب لهل على دب ل  اعرراصام اغيريالعي  بالعبتم إعاى أق  يارم  اذه اآلعبال   ارف ييازا دان لاةط اعلارم 

  اغ ريلل بجرم  دبرجل   اتدل   ذه اعيشل  ع.  

 ملطلب الثاني ا 
    وأثارها   املنزلية   التجارية   الرتاخيص 

 شروط الرتاخيص لألعمال التجارية املنزلية    -:أولا 

  شام   اع ارم دربللباة اع م  عألعيل  بلعرمابص  اعليل  بشأق  2017علبة  330 لع اع ما  اعراا    يه  
 عمابص دزا عة األعيل  اعيشل  إعتهل  ي دل ق  ذا اع ما   اعيشل  إعبر  ل ل   ذعك على اعب ر اآلعي: 

 عر بيزا عة اعرجل  . ل   بة دل عه يلن دأذ ن 21أغ ي م  ن صلح  اعرمابص عن  (1
  عيتي عر. 2016علبة  135أق يلرق اعبشل  لين األنشاة اعيلير  بيزا عرهل    ل عل ما  اعراا    يه  (2
 عتل اعريلدم بلعيرام اعضل   بلع  ة اعيلدة  اعل دة  اعي تم  بلع ما ا  اع لم   دن يهل  اغار لأ. (3
 عتل دةلشم  أ  أنشاة لل   بلعبتئة. (4
 ل  عاارا م صاابت م إم اات  ديرياات  عبااراق اعكرم نااي  أ  دااراتن د راال  بيرا  ااة صاالحةر علااى أغ يلاارق دلاالب (5

 .ل  الص
   أيااة عيااتي   عااامأ 2017علاابة  220 لصااة باالعرمابص  اعي ااتم  باالع ما  اعااراا    يااه  ااتام اعم اارل اع (6

 علبر.
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    لبيرذس اعييت عهذا اعرما. ع ل  على اعريهت اع ال     ل  عروبع تلع  اعرمابص ش  ب (7

 دزا عاااة عبتااابه شاااأق  ب2010علااابة  39   حااا  أنااار  اااي ديلكاااة اعة ااام ن يااات صااات  ياااما  دجلااا  اعااارا ا   ياااه 
 اعيبارج اعيباز   اجم  اي اع تات  تلعا  ع تيات شام    : " )أ(  حتل عاه طبار(اعيبرج  اعيبز )  اعيبز   دن  ا،نرليي  اعبشل 
 :دل يلي

 .دت مية  بة عشم   يلني عن عيمه ي م  أغ اعجبلبة  ب م بي يلرق  أق -1
 .عجل    علجم دلعك  تم يلرق  أق -2
 .عر اعيلرأيم ن أ  اعيلعكتن أ  اعيبز   ي اعيخبيتن األ مام  أحت  يلرق  أق -3
 إذا بلع تات  اعيريل اة اغعرزادال    علاى طبر  ا،نرليي اعبشل  دزا عة على اعيبز   دلعك  درا  ة  ي تت   دل  ي تل  أق -4

 .دخبيل اع تت  تلع   كلق إذا  اعيلرأيم اعيلعك دن كم  درا  ة دلرأيما  اع تت  تلع   كلق
 اعراي األ  ام دان نلا ة إ  الم داع اعاراا    عياته اعاذ  اع تات   تلا    نيارذس   اي  اعي اتم   اعببلنل    يلرر ي  أق -5

 .اعراا   ع تم ل
 عيزا عااة اع ادااة اعيرا  اال   أ  اعر اال    أ  اعرااماابص  علااى اعييبباة اعجهاال   داان ح اارعر ي تاات  داال ي اتل أق -6

 ا،نرليباة اعبلحباة دان ا،نراليي اعبشال   اذا عيزا عة اعيبز  ص حبة ي تت   دل يتته  اعيمام   ا،نرليي  اعبشل 
 . اعل دة األدن نلحبة  دن

 دااان ياااما  إر تيااات ل ي ااات  اعراااي األنشااااة إاااتن دااان دزا عرااار اعيالااارب  ا،نراااليي اعبشااال  يلااارق  أق يجااا   -ب 
 .(1)"اعرا م

    نار يياام 2017علابة  330 إذا كالق ياما  دجلا  اعاارا ا  اعة م باي يريتاز عاان اع اما  اعاراا   اعكار ري  يااه 
 بة اعيذكر   ي اع ما  اعكر ري    ق اع ما  اعة م بي يريتز كذعك بأنار يات  21 بة ب  ف  18 ن تلع  اعرمابص 
 :كلعرلعي اعيبرج اعيبز  يتت  ألص لب  عر تم ل عهنص على اع تدل  

 
 

  (اعيباارج اعيبااز ) اعيبااز  داان ا،نرااليي اعبشاال  دزا عااة عبتاابه بشااأق  2010 علاابة 39  يااه اعة م بااي اعاارا ا  دجلاا  يااما  4اعياالم   (1)
 .25/6/2010   اعييير  بر دن عل  خ 24/6/2010   اعيبشر  إرل  خ 22/6/2010اع لم  إرل  خ 
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 . تهل عشرمك أ  اعراا   عخبيهل اعري  اع ل يبة اعتاالبة اعييل ا   ي اغشرماك  -1
 .اعيبرجة األ م دماكز اتدل   دن اغ ر لم   -2
 .عهل اعرلبية اغيريلعبة اعربيبة دماكز  ي اعراا   عخبيهل اعري ا،نرليبة اعرحتا   اتدل   دن اغ ر لم  -3
 .اعيبرجة األ م عربيبة اعرتبي اعيشم د إعى اغنضيلل -4
 .اعيبرجة بلأل م اعيريل ة علجرا ز اعرمش  إدللنبة -5
 اع ارانتن ب لا    ذعاك عجال    نشال  إعاى إر ر لر  نشلتر  اعللد  حلعة   ي  ا،نرليي  اعبشل   صلح    عتعبه -6

 .(1)اعييببة  اعجهل   اعراا ا   دع بلعربلتق اعرتعبه  شم   كبفبة اعراا    ع تم  إهل  اعييير   األنتية

 عمخ اعةلحاة أق دام  ذه اع تدل  دن شأنهل عشجبع أص لب اعيشل  ع اعيبزعبة علاى اغ ع ال  بيلاررخ اعلالع 
   دن ا   لخ اعيز ت دن اغ رايل ا   ي دشل  يهه.  نهلأ  اع تدل  اعري ي تدر 

 إداال   اعكر اال  ا ااة دبتعااة  ااي داان اعرجاال ب اعهلدااة كااذعك  ااي  ااذا ا،تاال   اعرااي ييلاان اغ اار لم  دبهاال  ااي 
ي م عة اغدل ا  اعيمببة اعير ت    اعري عريتز بأنهل دي ل  دن اعم رل  الصة بلعلتت  ا،دل اعبة اعري عم   أإرلبي  

 ي إت  دشم عهل اع لأ    لرلزل ع ت   ل اع  ر  على درا  ة دجل   تتا  أعيل  أإرلبي   ه اع  ر  على 
حتث يشرم  ديل  ة اعبشل  دن يبم اعيراتبة اعياماص   اغير لم  ي أإرلبي  اعيتن  اعرمابص دن ما م  اعر ابط

ت اعيماص بياتل اغاا   بلعضارابط  اعشام   اعراي هدع عي عهل  دن اعيبز  اعي تم  أق يلرق اعرمابص عبشل   احت 
 إر لبي.   ه اع  ر  على عضر ة  م ة عجل    صبلعة أغغبل   ليرهل اعجهة  إغ اعربم اعرمابص 

 

 

 

 

 

  (اعيباارج اعيبااز ) اعيبااز  داان ا،نرااليي اعبشاال  دزا عااة عبتاابه بشااأق  2010 علاابة 39  يااه اعة م بااي اعاارا ا  دجلاا  يااما  9اعياالم   (1)
 اعيميع اعللإق.
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 عب  م اعشم   اع لنرنبة اعري يبةري عرا م  ي اعلتت  ا،دل اعبة تلعةاة عامابص اعيشام د اعيبزعاي    ال عبتالل 
 :(1) ا ة دبتعة يب  م طبيل يلي

اعري غ يررا م عتيهل عمابص  را  إبشل  عجال   أ  حم اي أ  دهباي أ    عليراتبةيره دب  عمابص دبتعة   -1
 عجل   صلم  دن اعجهل  اعي ر ة ب صتا  اعرمابص  ي إدل  أإرلبي.

غ يلي  أل  دراتبة ديل  ة أ  نشل  ذ  تببية  ب بة دان اعيباز  م ق اع  ار  علاى عامابص دلابق  -2
 عي ر ة   إغ تلعرهل اعيلؤ عبة ا،ما  ة  اع لنرنبة.بييل  ة اعييم اعرجل   اعيبزعي دن يهل  اعرمابص ا

كيال ي تام علاى تامف  اام دان  تام اعيراتبال  أق  –يل  عيلعاة  –غ يلي  بل ر ماس ع ل    عيم  -3
 م   اه يلارق  أق علاىيلرق عر م   دةلشم  ي أعيل  اعرمابص  بل رابل  اعيلار تدتن أصا   اي اعيباز   

 صلحةة  عر يمعر  على أق  اعيماص  بلعبشل  صلة أية  عمباهه غ  أق ب ر   در اية    دؤيرة  تببية ذ 
 عضيلق ذعك اعشأق. نبة اع لنر  ا،ما  ة اعيلؤ عبة اعرمابص 

 غ يجرا عأيتم اعما ة علرتم. -4
 غةال   أ  لار    أ  ا  اة  أ  صار    أ   اج  أ  حاما    انةيالث  اعبشال  ديل  ة عن يبرج أق يجرا  غ -5

 اغذاعبااااة اعيرياااال   دااااع اعرااااتاام أ  اعكهمباااال ي  اعرباااال  دااااع اعرااااتاام أ   راااازاا ا  أ  أمابااااة  أ  عهاااا   أ 
 شاأنهل دان أاامخ  أدار  أياة أ   ييهام  أ   بشام ة عجييال   إحاتاث   اي اعرلب   أ  اعهلعفبة   أ    اعرل ز رنبة

 .األشلل  دن شلم بأ  ربيللب اعريرع على  ام ش ص  أ  يت   دن ع ت  أق
علرزل اعلتت  صلحةة اعرمابص بلعي ل تة على اع  ة اعيلدة  األدان اعيالل  داع اغعرازال  اي عاتل اعرلاب   -6

 ة اعري ي ع إهل اعيبز .باعب ليل   ي اعيبا ة اعللب ي ا لم  
أق  اعيبزعبااة عألنشاااة يلاي   غ كياال اعي برعاة اعيياام  العل   ااا   بلعييام علرازل اعلااتت  صالحةة اعراامابص  -7

 علاى يات عهه دان ع ات  قأ   أ اعيبا اة  اللق دضالي ة  اي عرلاب   عرلب   ي ا لم  حمكة اعلابل ا   أ  أق
 .اعييرلم  حبلعهه إبهج اعريرع

 

  علاى 21/4/2021اعشم   اع لنرنبة ،صتا   ا ة دبتعة  دجل   تتا  أعيال  أإارلبي  درياع  م اة أإارلبي  عال  خ اعاتار    (1)
 اعمبط ا،عكرم ني اعرلعي:

https://www.adbusinesswomen.ae/Arabic/services/mubdiah/issuing-mubdia-h-license  

https://www.adbusinesswomen.ae/Arabic/services/mubdiah/issuing-mubdia-h-license
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 عألحبال  اعيالل اعشالم داع يربال ى بيال اعيبز  أدلل عت    عجل  ة  أل ماا   اعيلر تدة  اعلبل ا     ي   يجرا  غ -8
  اي اعرلاب    اي بار عهال اعياماص  اعبشال  ياؤم  غ أق اعرامابص  صلحةة اعلتت  على يشرم  كيل  اعللببة 
 اعللتبة. اعيبا ة  ي اعيلدة اعيراي  على اعضرط

 دزا عة اعببع بلعرجز ة دن اعيبز .د تر    -9
  لااي    ااط  أ  اعجاات اق اع ل يبااة  يلااي  إرلااع أيااة عرحاال  معل بااة  أ  عم  جبااة علااى اعيبااز   غ -10

 عشاايم  يااه اعراامابص   اعبشاال    عةاال   إمناالدج  -إرلااع عرحااة عباات دااتام اعيبااز  عبااتن ا ااه اعراامابص 
دااامبيتن    جااا  أق عكااارق اعلرحاااة دلاااا ة   غ يلاااي  عرجااال ا دلااالحرهل ياااتدتن    شااارم  أق غ -دبتعاااة

  .ب لل عهل  كيل غ يلي  إرلع األع ل  اعلرحل  اعشم ابة
 ع از ن يجارا غ كيال عليبز   اعتاالبة اعجت اق ال س  غ     أ  ديتا    أ   بضل ع  أية  ع ز ن  يجرا  غ -11

 ا،لاما   اي عرلب   أق ييلن أامخ  درام  أية أ  ع شريل   يلإلة أ  ديبرعة  ا   اام   ا    لدة   درام   أية
 اعرلاب   اعاى إت يهال أ   يرم ال ياؤم  أق ييلان  اعراي اع ترانال    إيارا    أ  ع از ن    يباع  اعيلدة   بلع  ة
 .عل ي اعللببة اعاببية عهتيت   أ اعيبا ة  للق إاعلس  ي
 أ   عجال    نشل  عييل  ة يلررم اعيبز  أق دبر يلرت  قأ  أ  يشتم  أق  ييلن  شي   أ    لعييبع   -12
  دبرجل   أية  لع دبع ذعك  ي بيل  -ا،ع نبة  اعلرحة عتا  طبيل  -   لببة   تم  أل تاف  يلررم اعيبز  قأ
 أ   لاع حلعاة   اي اعشاما   اعاى اعتعر  أ    اعيل   انرةله  إ ل    ب  ت   اعجت اقأ      اعبرا ذ   على  عم ا "  أ 
 .نهل بل   اع ل س دن  ؤ رهل يراا عتل طبشرم  اعيبز  ماام  ي األدر  علك دن
 اعخبلل ذعك  ي بيل دبل ةة عما ل اعري  اعرمعتةل   ا،يما ا   كل ة اع لذ   اغير لمية  اعربيبة  عتا م   ي ق -13

 اع لصااة اع اارانتن بلل ااة اعراامابص  صاالحةة  اعراازال اعما ااة  ا اار تال حلاان داان علر  ااق ع ربشاابة  إز اال ا  
  اغ اارئذاق اعبلتيااة  ااي اعي ر ااتن درا  ااة علااى اع  اار  دلااة ل   يااره أق شاام اة اعراامابص  داان اعباارد إهااذا
 .اعيبز   ي اع لتبتن دن
 عيال أ   اتتا   دجلا  يبام دان اعرجال    اعبشال  علاى اعكشا    اعييليباة عىإ اعرمابص  تلعةة  ع ضع -14

       .اإرلبي عيل أ   تتا   عيجل  اعيبت بة اعيرا  ة على عل  ر  اإرلبي
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نجات   2017علابة  330 ياه  اعكار ري لع ما  اعاراا   اع لنرنبة عل  ر  على  ا ة دبتعة ب بي ل نة اعشم    
ييلاان ع لتاام اعك اال   اعرشاارتلبة ع االح  اعيشاام د اعيرباال ي  ى   ذعااك حرااداات  اعراامابص إااا ث  اابرا   أناار ياات حااتم 

أاامخ دان اعيباز   عاه ألنشااة عجل  اة    عاتل دزا عرار دن اعبهرا بيشم عر  اعييم علاى عبيترار  راع رم  ديل ييلب
 اعيلداة بلع ا ة اعضال   اعيارام  داع بلعرزال صلح  اعرمابص بيتل اعريلدم  ى أكر   اعللع    اعراا     اع ما يبص علتهل  
 ذعااك  بلعبتئااة  لاال   أنشاااة أ  دةلشاام  عااتل كااذعك اغار االأ  يهاال   داان اع االم   باالع ما ا    اعي ااتم   اعلاا دة

 تااة علااى اعبتئااة داان كل ااة أنااراد لاعاارا م   ااي نتاالل  ا ااة دبتعااة  اعرااي داان شااأنهل اعي ب اا ف اعضاارابط اعر  ااتلبة 
 اعرلرث اعبتئي  اعة م   اعلييي.

اعةلحاااة لاام    اغ اار لم  داان اعشاام   اع لنرنبااة اعاارا م   ااي  ا ااة دبتعااة  إمداالس داال  خ   ااي  ااذا ا،تاال  عاام 
 دان شاأق إعيلعهال عاتل حتاث أق  2017علابة  330ي  ياه يررا ق دبهل دع اعبتالل اعكار ري  اي اع اما  اعاراا   اعكار ر

      .اعيبزعي اعيشم د صلح   يتماق دن اعرتم ا رصبة انرهلك

 اإلشكاليات القانونية التي تثريها شروط الرتخيص لألعمال التجارية املنزلية    -:ثانياا 

 مم رسة الا صر لألعم ل التج رية المنزلمة  -

عات  يرانا  دبهال د اتا  اغ ريالق  اعا اة إاتن اعرجال    ا  يلاي  اع النرق بيزا عاة إق اعبتئة اعرجل  ة ع ارل علاى   
عأل اامام عألعياال  اعرجل  ااة إغ إذا عااارا م   ااتهه األ لبااة اعرايةاااة   ذعااك لاايلق ياات عهه علاااى درايهااة د االتم  أعةااال  

م ل  اع لنرنبااة إب لاار  اعبشاال  اعرجاال    عااذعك   اات عم اال األ لبااة بأنهاال ياات   اعشاا ص  صاا حترر علااى دةلشاام  اعر اا
إتبيال ي  اات بلأل لبااة اعرجل  ااة صاا حبة اعشاا ص عيزا عااة حم ااة عجل  ااة عضااير  ااي دمكااز ااالأ داابته يلنرناال   علااى 

      .(1)ن ر ي رعر اع  رم اعي م   علرجل      ضير ع عرزادل  اعي م لة علتهه

 

  2 ل ل اعيجيي  اع يلية اع لنرنبة عل لصم: م ا ة د ل نة إتن اع لنرنبة اعكر ري  اعي م   دجلة كلبة اع لنرق اعكر ربة اعيلعيبة  د   (1)
 . 44  أ 2020  يرنتر 30  د عللللي 8ل 
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 كاام   إب اار علااى أق: "1980علاابة  68 ياات  لااع اعيشاامد شاام   األ لبااة اعرجل  ااة  ااي اعرجاال   اعكاار ري  يااه 
 يةلشاام ل  اعرااي اعرجل  ااة اعييلدلااة إباارد أ  بش  اار يريلااق ياالنرني داالنع باار ي ااه  عااه  اابة   عشاام ن إحااتخ إلاا  كاار ري
 .  (1)"بلعرجل   ع شررل  أ   يلرق 

األدم اعذ  ي تت بأق أق ديل  ة األعيل  اعرجل  ة غ عجرا إغ عين يريرع بلأل لباة اعرايةاة أ  األ لباة اع اداة 
عيةلشاامعهل   دااع ذعااك   اات نااص ياالنرق اعرجاال   اعكاار ري علااى صاا حبة اع لصاام عييل  ااة األعياال  اعرجل  ااة يباام إلر اار 

   اذا أل بال   ع خب هل اعيؤدم عجل عر يتل حمدلق اع لصم دن ن اعمشت    ر دل ييمف إبتلل األذق بلعرجل     ذعك ع
 .بر عر أذق دل حت م   ي اعمشت   ن إل  دن دبزعة  ي عجيلر الصة أ لبة عر اعيأذ ق  اع لصم ييب  ا،ذق

 :(2)  ر األدم اعذ  يم ه اعيشمد على اعب ر اعرلعي

  بل ريما ه أ  اعرجل    ذه دن     ةر دلعر إر فبة عأدم  أق علي لية يلا عجل     ي  دل  عل لصم كلق إذا -1
 .اغيرضل  عبت  اعرتبي يلنرنر أحللل دماعل  دع اع لصم  د ل ة بر  ع ضي عيل    ل  تهل 

  علخبلل د تتا أ  علدل  ع ر ضل  اع لصم عن اعبل    عيب   أق  لهل  اعرجل    ي بلغ ريما  اعي لية أدم     ذا -2
 .اعلجم ص ب ة   ي   بشم اعرجل    اعلجم  ي اعر ر ض     تت  عذعك  اع ادة األعيل  بجيبع

 يشااايم  غ إ   ااار  شاااهم   جااارا اعرجااال     اااذه  اااي اعيلاااررلة أدراعااار ب ااات  إغ دلرزدااال اع لصااام يلااارق   غ -3
 .اع لصم ش ص  إعى بلعبلةة أ م أ  علبر يرمع    غ اعرجل     ي اعيلررلة  تم األدرا  ا،  ل

 يلاان عااه داال  اابة 21 عاان اعراامابص  تلعاا   ي اام أغ  2017 علاابة 330  يااه اعااراا    اع ااما   باالعبتم إعااى أق
 عيزا عااة اعي ليااة داان إذق علااى اع لصاام ح اار    ناار يجاارا    اال عل االنرق اعرجاال   اعكاار ري اعرجاال    بيزا عااة عاار دأذ ناال
 عاار ا،ذق اع ضاال    ااض  حاال   ااي نلي اار عل لصاام اعرجل  ااة األ لبااة عتاام حتااث  عل للااي ع تيم اار  االاة   ااي اعرجاال  
 ة.بلتل أعيلعر إذعك  عكرق  اعرجل   بييل  ة

 

   اعيبشر  15/1/1980  بشأق إصتا  يلنرق اعرجل   اعكر ري  اع لم  إرل  خ 1980علبة    68دن اعيم رل ب لنرق  يه    18اعيلم    (1)
 . 25/2/1981   اعييير  بر إرل  خ 19/1/1981إرل  خ  

 عللإق.   بشأق إصتا  يلنرق اعرجل   اعكر ري  اعيميع ا1980علبة  68دن اعيم رل ب لنرق  يه  19اعيلم   (2)
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 كيال يتيات  عجل   يبشئ أق عر ي ق     طبيل يريلق بلعيشل  ع اعيبزعبة    ق اع لصم غ يريرع بلأل لبة اعرجل  ة
  غ ع لااالبر  ا ااارر عر بل اااير أ  اع لصااام باااأدرا  يتيااات  عجااال   انشااال  علبااار علرصاااي أ  علرصاااي أ  علااارعي يجااارا غ

 ص ة يللةر غ اعر مف  ذا   ق اعرتعب  بام ق اعرجل    أق دل ل  ذا األاتم  ى   حراعرليم  ص ة  اع لصم  يلرل  
  لهال علي لياة اعر تيم اة اعلالاة   اي ذعك دن ا رابل   بلك  أق  إغ   اع لتئ  ع م ر  بلب    اعرير ض     ر يم  اعرليم
 اعي ال ة  اذه  ع ارل عل لصام د ال ة  اذا  اي باأق  يت   أنهل حل    ي  عل لصم   عل   اعري  اعرجل    بل ريما   عأدم  أق
 اعي ليااة  يات   حاال    اي حمدلناار اع لصام د اال ة دان يلاارق   ا  أ باال  ع  اق اع ل يااة اعرجال   أق اعي لياة  أ   إذا

 .    بلتلة عيربم أعيلعر   ق ذعك عل 

 الا ن ن طرق التراسل  -

شمتتن:  اع رم دربللبة اع م  عألعيل    عل  ر  على عمابص 2017علبة    330اشرم  اع ما  اعراا    يه  
  ل  الصااا ل  دلااالب يلااارق  أغ بشااام  اعي رااال  اعيااارتن أ  إعكرم ناااي أ عهااال عااارا م صااابت م إم ااات  ديريااات   لنتهااال عباااراق

 د ا   اعرةال ه دياتن يالنرني عيام عرب تاذ  د ا  بلع الذه كرلباة اعيرتن اعي رل   ر اعيرتن اعذ  ير ق علبر اع  رل 
رق اعيما ياال      اار داال ياام ه اعيشاامد  ااي ياالنعلباار اعير ااق اعرجاال    بلعيياام اعيريلااق اع ضاال بة  ا،ع ناال   عليما اا   

   لرق . ديتن يلنرني عيم عرب تذ  د رل  درتن اع لذ  يجرا حتث يم  بأنر: "  1980علبة    38اعيتنبة  اعرجل  ة  يه 
 إ ةال   يجارا  غ .أاامخ  م ق  أعيال  علاى ي امه صاماحة اشارم  إذا إغ اعييم إهذا يريلق دل  عكم  بلعبلةة  اعيرتن   ر
 .(1)"بلعكرلبة إغ اعي رل  اعيرتن   يرم 

    ر دل ي رل  عن اعيرتن اع الأ اعاذ  ياتيم عليركم د رل  درتن  ي  ذا ا،تل  عيت دللع  اعي لدتن  
  إغ أق اع ااما  األصالي اعيارتن  ايدبار اعشا ص أعيال  عجل عار أ  حم رار   بالعم ه داان أق األصام أق ياره ا،عا ق 

حتااث ذكاام   ااتلرتن إااتيلرتن  ياال اعرما اام علااى  اعي راال  اعياارتن  ااي   اياالا ا،عاا ق2017علاابة  330اعااراا    يااه 
 ييريت  عبراق اعبم ت ا،عكرم ني. اع بت م اعبم ت اع

 

  بشاااااأق إصاااااتا  يااااالنرق اعيما يااااال  اعيتنباااااة  اعرجل  اااااة  اع ااااالم  إرااااال  خ 1980علااااابة  38دااااان اعيم ااااارل ب ااااالنرق  ياااااه  15اعيااااالم   (1)
 . 1/11/1980   اعييير  بر دن عل  خ 25/6/1980   اعيبشر  إرل  خ 4/6/1980
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لع بت م اعبم ات  اعييريات كر اتلة ع لتتياة  ب 2017علبة  330 ا،شللعبة عار   بل  ي  بط اع ما  اعراا    يه 
بيباااراق اعبم اااات ا،عكرم نااااي كر ااااتلة إعكرم نباااة    ااااي  ااااذه اع لعااااة كاااالق يبةراااي ألاااال ة )أ ( إااااتن اعر ااااتلرتن اعر لتتيااااة 

يلاارق ع ااالح  اعيشااام د  ى   ذعاااك حرااااع اابت م ا،عكرم ناااي أ  اعبم ااات ا،عكرم نااي"" اع ااابل ة:  ا،عكرم نبااة  عركااارق 
 تة ال رم حم ة اغاربال  إاتن اعر اتلرتن  الصاة  أق اعيلال م اعرجل  اة يجارا ا ةلعهال بلل اة تامم اغ ةال  دربل ي اع 

 ةعلاب 68  ياه اعكار ري اعرجال      يالنرق 1968 علابة 25  ياه  اعرجل  اة  اعيتنباة  اعيارام    اي  ا، ةال    يلنرق    ي    م   عيل
 يريلااق  طبياال  اع  اارل 1980علاابة  38  كااذعك   اات دااب  ياالنرق اعيما ياال  اعيتنبااة  اعرجل  ااة  يااه  عيتي عاار  1980

بااالعامم اعير اااق علتهااال  بااالعبتم إعاااى أق اعييااالد    اع ضااال ي بااال،ع ق بلعرجااال   عليريااالدلتن اع ضااال بة بل،ع نااال  
لااه بلعلاامعة  اعا ااة  ااي اغ رياالق  عااذعك  اا ق اع اابل ة اع لعبااة اعرااي عجيااع إااتن اع اابت م اعبم اات   اعبم اات اعرجل  ااة عر

اغعكرم نااي غ ييلاان اعرةل  اال علااهت  عبتئااة األعياال   اعيشاال  ع اعيبزعبااة إاام علااى اعيلاا  ع ياام  ااي تبلعهاال عي تااتا  
 خ ذه األنشاة اعيربللباة اع ارم.   اي اعيلار بم أ  دةلع   تهل عالع  اعرمابص    ر دل يربل ى دن دب  اعرماابص عه

عرلاااهتم اع  ااار  علاااى اعرااامابص اعيالااارب  ا رصااال  أق يااالنرق اعييااالد    لااام    اغكر ااال  بلعبم ااات ا،عكرم ناااي
        يت دب  اع جبة اع لنرنبة علرما م ا،عكرم ني. 2014علبة  20ا،عكرم نبة  يه 

 اآلثار املرتتبة على الرتخيص لألعمال التجارية املنزلية    -: ثالثاا 

. طبياال يريلااق بلآل اال  اآلااام  االببةإق علرااماابص عألعياال  اعرجل  ااة اعيبزعبااة بيااض اآل اال  اغيجلإبااة  بيضااهل 
 يضاين أق شاأنر دان اعيباز   دان عاتا  اعري اعرجل  ة عليشل  ع   يي بشلم  اعرمابص  اعرلجتم عيلبة    ق  اغيجلإبة
 عااار  اع لنرنباااة اع يلياااة يااار م بيااال  ااالبه بشااالم دشااام عر عأ اااب  علاااى علااالعته اعيزايااال دااان اعيتيااات  اعيشااام د ع ااالح  
 علاااهتم كاااذعك  اعيااالعي  اع باااي عل  ااار  اعيشااام د صااالح    عأ تااام  دشااام د    ااايي بشااالم عي  ااار إعاااى  اعرصااار 
 .اغيريلعي بلعضيلق اع لصة اعيبل ع على اع  ر  يلن   إعى عيشم عر  اعكل ي اعرير م على ح رعر

علرماابص اعيبزعبة عكين  ي ا رر   اعيؤ لل  اعيلعباة  اعي امطبة أصا لب  اذه اعيشال  ع أدل اآل ل  اعللببة  
داان ااا     ااع  اا   اغيرااماا أداالدهه م ق لاارابط عماعااي أق صاالح  اعيشاام د اعيبزعااي  ااي األ االل  اار شاا ص 

شااال  ع   أ  وبااالل أصاا لب  اااذه اعيد اامطبة لااعبت اعيااارا م اعيلميااة  ديااال ييملاار عياااتل  ااتام دااال أااااذه داان يااام ا 
 أ  اع ل  ااة اعلاابل ا   كشااما  اعرجل  ااة األعياال  إرااار م ع يااة عهاال عبلاال أل ااماا  بلع  اار  علااى علااهت   دلعبااة
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داااع األ اااتاف اعيميااار  دااان داااب   اااذا اعبااارد دااان  يريااال ا  كلااار   اااذا اعيجااار ما   شاااما  أ   اعلااابلحي اعلااا م عراااما 
 ي الق إتئة أعيل  دبل اةة ع ئاة اعيشال  ع اعيبزعباة    ز ات اعيشاللة أق اعي ال ف   اعرمابص   دن  اعبرد   ذااعرماابص  

إاااتأ   اااي إنشااال  إما ا  د ر اااة ماالهااال بلعيشااال  ع اعيربللباااة اع ااارم    ااار دااال يرااام  أصااا لب علاااك اعيشااال  ع  اااي 
 . (1)  ماع  ر  على اعيز ت دن اع م ا ديل يضلع  دن ميرنهه اعي مطبة   يما أعيلعهه عإل

 

ب  ااات اعرأكااات دااان  اعيبزعباااة اعيشااال  ع أصااا لب  دبااالا  دتا ياااة باااةدللنا اع ااايربة دااان  ااا ق أاااامخ  نلحباااة  دااان
ديااال ييااازا دااان صااايربة إياااما    2017 علااابة 330  ياااه اعكااار ري اعاااراا    اع اااما ح ااارعهه علاااى اعراااماابص بيريااا  

 إق كاالق بل،دلاالق  لااق اع لاالبل  ا،عكرم نبااة   حياا   ع ربشاابة علااى  ااذه اعيشاال  ع عااممد اعي االع تن داان أصاا لإهل
علاى دب اال  اعرراصام اغيرياالعي عليشال  ع اعيبزعبااة اعي لع اة اعرااي عام س علاالع درشرشاة أ  د لاات  أ  ع اتيه اااتدل  

 بزعبة  تم اعيما ة.   يبة  أ  بلعبلةة عليشل  ع اعي

  ي األاتم يبةري اعرلع  ي اغعرةل  أق اعيشل  ع اعيبزعبة غ عزا   ي إتايلعهل األ عى  ي اعكر ل  عذعك   ق 
اعرشتم أ  اعريل  دع أص لب  ذه اعيشل  ع ب تم حللبلعهه ا،عكرم نبة أ  إ  م دشل  يهه   اتؤمخ إعاى ع لابص 

إدال عشاما   -بيات عرعترار –   األ ضام أق ياره عامك اع م اة عليلارهلك ع اربال   ذا اعشالم دان اعيشال  ع  اي اعيلار بم
اعللية أ  اع تدة دن دام  ذه اعيشل  ع أ  دن د لم  أاامخ در رياة   أق يلارق علاى علاه باأق اعشاما  دان دشام د 

د اعيبزعاي  الية دبزعي دماص ييزا ح ر كيلرهلك  ي اع لذ كل ة ا،ياما ا  اع لنرنباة  اي حلعاة أق ي اتل عار اعيشام  
 د لت  أ  درشرشة أ  اتدة   يبة.    

 

 

 

 

  م ا ة يلنرنبة اعكرم نبة   ة )اعيشل  ع اع م  دربللبة اع رم(أ  ج عبت اعمحين حيلم   م ا ة يلنرنبة عماص األعيل  اعيبزعبة اعرجل  (1)
   على اعمابط ا،عكرم ني اعرلعي:5/4/2021دبشر    عل  خ اعتار  

 http://www.areejhamadah.com/newsDetails/60  

http://www.areejhamadah.com/newsDetails/60
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 اخلامتة 
  عرصالل اعةلحااة إعاى دجيرعاة اعكار ري اع النرق   اي اعيبزعباة اعيشال  ع عبتابه  ي ارلل  ذه اعر ياة اعة اباة عان

 دن اعبرل ج  اعررصبل   اعري ييلن إبلنهل على اعب ر اعرلعي: 

 النتائج:  -أولا 

 اعتام ا لم   ي دلل يرر دن بلعم ه اع رم  اعيربل ي اعيشم د عيم ت  بشأق  اعةلحاتن  إتن  اع لم  يريت   غ (1
 . عرهلادز  دن كبتم  أ بل  ع  تق ادللنبة عررا م عأل م    اعيلم 

 دان دجيرعاة  لع يره ب تث  اعيبزعبة  عليشل  ع اعييليتم دن  تمه م ق  د تم  بيعبل  اعر تت  عتل  األ ضم (2
  ااي اعر بااي اعر ااتل  دااتخ عأل اامام  اعيعبشااي اعيلااررخ  دااع بل اا  ررع ااربل  اال يااره اعرااي  اعييااليتم اعيؤشااما  
 عكم اغير لم  اعبتلل تببية دع كذعك اعيبز   دن عتا    اعري  اع رم  دربللبة  اعرجل  ة  األعيل   ديل  ة
 اع ارم  اعيربللباة اعيشام عل   إتال  لاين   لايهل اع رتم  اعيشل  ع ع ببت  يره  أ ل هل   على  م عة 
 عبات   عير لهل ديل  رهل شم   علهتم ا   دن عبيترهل على   اعييم  إهل  اغ ريلل  علت عة  ييلن  ىحر   ذعك
 .اع لية

  ع ضااع اعيباز  دان  عرهاالادز  ييلان اعراي اغنرليباة بلألنشاااة عريلاق بأنهال اعيبزعبااة اعيشال  ع عيم ات ييلان (3
 اعرلاع  ار كيال  اا  اة  ياما ا   أ  عشم يل   ا   دن  عيلهل  إربتبه  ي رل  اعذ   اعت عة   ي  اع لنرني  علبتلل
  عيراالا ييل  اار  اعااذ  اعيبزعااي اعبشاال   نرعبااة اغنرااليي اعبشاال  صاالح   ع تياات  يااره حتااث  اعكر اال   ااي

 اعرجااال    اعبشااال  ا اااريما  ة أ يهااال دااان  اعراااي اعرجل  اااة  األعيااال  د ردااال   عهااال بلرنهااال اعيبزعباااة اعيشااال  ع
 .   اعيبل لة على  يت عر اعيبزعي

 اعتت  اااة  لعيشاااررغ   اعيباااز   مااااام اغنرليباااة اعييلبااال    اااي عليااامأ   كبتااام إااات   اعيبزعباااة اعيشااال  ع عريتاااز (4
 غ اعرلعاا    ااي  لعمياام اعياامأ   عياام صاايبه داان عياات  األعةاالق دبرجاال    صاابلعة اعي باا   حبلكااة  اعرام ااز
 حتاث  اغنرليباة  اعييلبل   على ا،شما ي اعجلن   على م  ه يرري  يت  حتث  اغعيل    ذه  دام   ي  يشل ك
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  اي دلال يرهل يم اع ديال اعيبزعاي اغنرلس  ي أكبم حم ة عليمأ   يرب   دل    ر   اعببع   اعرلر ق  بييلبة  ي رل  يت 
 .اعيشل  ع علك

 ذعاك  داع عيةلشمعهل  اع ادة األ لبة أ  اعرايةة بلأل لبة يريرع عين إغ غ عجرا ديل  ة األعيل  اعرجل  ة (5
 اعمشات   ان إلر ار يبام اعرجل  اة األعيال  عييل  اة  اع لصام  صا حبة  علاى  اعكر ري  اعرجل    يلنرق   نص     ت 
   اذا أل بال   ع خب هال اعيؤدام عجل عار دان اع لصم حمدلق عيتل  ذعك بلعرجل     األذق  إبتلل  ييمف  دل    ر
  .بر عر أذق دل حت م   ي اعمشت   ن إل  دن دبزعة  ي عجيلر الصة أ لبة عر اعيأذ ق  اع لصم ييب  ا،ذق

 التوصيات:   -ثانياا 

 علابة 68  ياه ب النرق  دم ارل  أ  عياتيم لم     لع عشم ع االأ بلعيشال  ع اعيبزعباة اعيربللباة اع ارم (1
إهاااتف إلااال ة ن ااارأ الصاااة نللياااة ع ئاااة   (اعرجااال    اع ااالنرق ) اعرجااال   يااالنرق  إصاااتا  بشاااأق  1980

 اعيشل  ع اعيبزعبة.
 .اع  ر  على عمابص األعيل  اعرجل  ة اعيربللبة اع رم علهتمبشأق اعريلم اعرما م ا،عكرم ني  (2
إعرل  اعر ال إتن اع بت م اعبم ت اعييريت  عبراق اعبم ات ا،عكرم ناي  ب لال ة )أ ( إاتن اعر اتلرتن اعر لتتياة  (3

  ا،عكرم نبة. 
 اع لنرنباة اعشام   دان اغ ار لم  ضام   بي ت  عبتبه عشم يي االأ بلعيشال  ع اعيبزعباة  أ صاي أق  إعى   (4

 اعبتالل داع دبهال يررا ق دل  إمدلس ا،دل اعبة عليشل  ع اعيبزعبة  ي إدل   أإرلبي   دبتعة   ا ة   ي  اعرا م 
 ا رصبة انرهلك  عتل  إعيلعهل شأق  دن  اعري   2017 علبة  330  يه  اعكر ري  اعراا    اع ما   ي  اعكر ري
   . اعيبزعي اعيشم د صلح   يتماق دن اعرتم

 330  ياه اعاراا    اع اما  دل اق بيمايياة أ صاي اعيبزعباة  بلعيشال  ع الأ  عشم يي  عبتبه  ي ت   أق  عىا (5
  بشااأق األنشاااة اعيلااير  إهاال باالعرمابص  اعيلااير  اع اارم دربللبااة اع اام  األنشاااة بشااأق  2017 علاابة

 دزا عرهل م ق د م عجل   كم علل  را  بلع ذف أ  ب لل ة أنشاة يتيت .
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 املراجع واملصادر قائمة  

 :املراجع القانونية -أولا 

: األصارم اعرير ام دجال   اي  عابب هال  ا، ا دبة  اعي امطبة  اعييالد     دةلم   يم     عر نل  اعزدزدي   أحيت  -
 .2001  بريبم 24 بلعبين  األصرم علرير م اع تيت  إمنلدج حلعة م ا ة

دشااام عل  اعيااامأ  اعيربللباااة اع ااارم  اااي اعلااارماق  غياااة نهااام اعبتااام   اياااعأدتااام عبااات هللا د يااات أحيااات حياااز    -
 .2010  ميليبم 6أنيرذيل: م ا ة ا ركشلطبة  دجلة م ا ل  دجريعبة  دمكز م ا ل  اعيجريع  د 

 دمكاااز اغير ااالمية  اعشاااؤ ق  ياااالد عجل  اااة  دشااال  ع اعاااى  ع ر لهااال اعيبرجاااة األ ااام دشااال  ع عاااار م  عبااال   -
 .2017  بريبم اعليرمية  اعشموبة   م ة  اعت ا ل    اعييلردل  

 د ل تاااة حلعاااة م ا اااة:  اعيشااالكم اعربيااار   اعااات   األ مق   اااي اع ااارتم  اعيشااام عل   اعجمايااام   إإااامالبه  دااال  -
 .2014 األ مق  دؤعة  يلدية اعيلبل  اعت ا ل   عيلم  اغير لم   ي دليلرتم   لعة  اعكمك 

دجل ات  اير الميل  اعيشام عل  اع ارتم    ابم اعبهارا إهال  اي لار  اعرجامبرتن حلال اعلتت حلياي عاار    -
  73اعيلعتز ااة  اعهبتيااة  دجلااة اعة اارث اع لنرنبااة  اغير االمية  كلبااة اع  اارم  يلديااة اعيب اار    د اام  د 

 .2020 بريبم 

جلاة اعريال ق  حلتن عبت اعيال  األ مس  دلر بم اعيشل  ع اع رتم   اعيرر اة  اي م   دجلا  اعريال ق  د -
 .2013  أإم م 79د 

( اعجهااالا اعيمكاااز  2015 :2009)م ا اااة  اياااع اعيشااام عل  اع ااارتم   اعيرر ااااة  اااي د ااام اااا   اع رااام   -
 .2016علريبئة اعيلدة  ا،ح ل   اع ل م   د م  أ لا  

 اعرياار ن  األ مق  معتلااك عباات  اعيياام داان اعيبااز   شاارم إترااي  أدلنااة عياالق اعكباامخ   اا   اع اابلعة  اعرجاال    -
 إت ق عل  خ نشم.
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عم اا  عباات اعاامحين اعرعتااتا   أداام د ياات اع اال  ف  م   اعيشاال  ع اع اارتم   ااي عيلااتن اعياامأ  اعم فبااة  ااي  -
(  م ا اال  اعيلاارل ا،نلاالنبة  اغيريلعبااة  عياالم  اعة ااث اعيليااي  اعجلديااة 2014 – 2010د ل تااة دأمباال )

 .2019  1  ل 1  د 46األ منبة  األ مق  دج 

 اع النرق  كلباة دجلاة  اعي ام   اعكار ري اع لنرنبة إتن د ل نة م ا ة: عل لصم اع لنرنبة  اع يلية  اعيجيي    ل ل -
 .2020 يرنتر  30 عللللي د  8 ل  2 د اعيلعيبة  اعكر ربة

عليشااام عل  كبجااار عبااارم كبجااار  ا ااارماعبجبة اغ ااارايل   اعرير ااام  اااي اعيشااام عل  اع ااارتم : م ا اااة دتتانباااة  -
اع رتم   اي دتيباة حلا   اعياؤعيم اعيلياي اع الد   كلباة اعيلارل ا،ما  اة  اعيلعباة  يلدياة  ت معفبال  عيالق  

 .2007األ مق  يرعتر 

 اع ارم   اعيربللباة اع رتم  اعيشم عل   عبيبة  ي ا،  دي اعرير م م    ع يتم  اع  ب    أحيت   د يت   دةل ك -

  14  13 د اعااابين  عاااتق  يلدياااة ا،ما  اااة   اعيلااارل اغير ااالم  كلباااة  اغير ااالمية  ا،ما  اااة اعيلااارل دجلاااة
 .2014 ميليبم

د ياات د ااا ى  االنه   ايااع اعرير اام األصاارم    االم عااار مه  ااي  للاااتن: م ا ااة عاببخبااة علااى يااالد  ااز    -
 .2010   لعة دليلرتم  ي اعي ل ةة  اعرير م  كلبة اعرجل    اعجلدية ا،  دبة   ز    للاتن 

دي العت إم    مح ق  م   دؤ لل  ا،يماا اعبلل بة  ي اعيشل  ع اع رتم  األ م ة  ي  للاتن    لعة  -
 .2014دليلرتم  ي اير لميل  اعربيبة  كلبة اعرجل    اعجلدية ا،  دبة   ز    للاتن  

 التشريعات والقرارات الوزارية:   -ثانياا 

 اعكر اال   اع اارم دربللبااة اع اام  عألعياال  باالعرمابص  اعلاايل  بشااأق  2017 علاابة 330  يااه اعااراا    اع ااما  -
 .25/6/2017 إرل  خ اع لم   63 ل  1346 د اعترل 

 بشأق األنشاة اع م  دربللبة اع رم اعيلير  بالعرمابص إهال   2017 علبة 330  يه اعراا     اع ما   دل ق -
 .25/6/2017 إرل  خ اع لم   63 ل  1346 د اعترل  اعكر ل 
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  15/1/1980 إرال  خ اع الم  اعكار ري  اعرجال   يلنرق  إصتا  بشأق  1980 علبة  68   يه  ب لنرق   اعيم رل -
 .25/2/1981 إرل  خ بر  اعييير   19/1/1981 إرل  خ  اعيبشر 

 إراال  خ اع االم   اعرجل  ااة  اعيتنبااة اعيما ياال   ياالنرق  إصااتا  بشااأق  1980 علاابة 38  يااه ب االنرق  اعيم اارل -
 .1/11/1980 عل  خ دن بر  اعييير   25/6/1980 إرل  خ  اعيبشر   4/6/1980

  اعييياار   اعيبشار   25/5/2014 إرال  خ اع االم  اعيلارهلك  حيلياة بشااأق  2014 علابة 39  ياه اع النرق  -
 .8/6/2014 عل  خ دن بر
 اعجم ااات  اع اارم   دربللباااة  اع اارتم  اعيرر اااة اعيشااام عل   عبيبااة بشااأق  2020 علااابة 152  يااه اع االنرق  -

 .2020 يرعتر 15  ي دؤ خ  ( ) دلم 28 د اعي م ة  اعم يبة
 إرااال  خ اع ااالم   اعيرر ااااة  اع ااارتم   اعيبشااا    اعيشااال  ع بشاااأق  2014 علااابة 2  ياااه اغع ااالم  اع ااالنرق  -

 .16/3/2014 إرل  خ  44 ل  561 د اعم يبة  اعجم ت   ي  اعيبشر   4/3/2014
 اعيباز ) اعيبز  دن ا،نرليي اعبشل  دزا عة عبتبه بشأق  2010 علبة 39  يه  اعة م بي  اعرا ا   دجل   يما  -

 عاااااال  خ داااااان باااااار  اعييياااااار   24/6/2010 إراااااال  خ  اعيبشاااااار   22/6/2010 إراااااال  خ اع اااااالم   (اعيباااااارج
25/6/2010. 

 

 مواقع اإلنرتنت:   -ثالثاا 

 اعتار  عل  خ أإرلبي   م ة دريع أإرلبي  أعيل   تتا   دجل  دبتعة   ا ة ،صتا  اع لنرنبة  اعشم   -
 :اعرلعي ا،عكرم ني اعمبط على  21/4/2021

https://www.adbusinesswomen.ae/Arabic/services/mubdiah/issuing-mubdia-h-license 

  (اع ارم دربللبة اع م  اعيشل  ع) اعرجل  ة اعيبزعبة األعيل  عماص  يلنرنبة م ا ة حيلم   اعمحين عبت   أ  ج -
 اعرلعي ا،عكرم ني اعمابط على  5/4/2021 اعتار  عل  خ دبشر    اعكرم نبة يلنرنبة م ا ة

http://www.areejhamadah.com/newsDetails/60  
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