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 ةيئانثتسا :   ةرود                                               ةيبرغملا ةكلمملا  
 ةقلغم : ةسلج                                       ةــيلخادلا ةرازو    
     ةرــــــــــــفينخ مـيلقإ   
 ةرـفينخ  ةـعامج   

    ةـظفاحلا ةـــــقرولا              *-*-*       
 ةعاقب احابص رشع ةيداحلا ةعاسلا ىلع٢٠٢١ رياني١٤ سيمخلا موي ةيئانثتسا ةرود ةرفينخ ةنيدمل يعامجلا سل&ا دقع

 ةيناثلا ةيرادإلا ةقحلملا سيئر دئاقلا روضحبو يعامجلا سل&ا سيئر  ابعأ ميهاربإ ديسلا ةسPر تحت ةرفينخ ةعامج رقمب تاعامتجالا
 نم دحلل ةيزارتحالا ريبادتلاو تاءارجإلل اقيبطت ةقلغم تناك ةسلجلا ناف ةيلحملا ةطلسلا نم بلطبو بغار ديعس ديسلا ةرفينخب
 . mوروك ءlو راشتنا

 .اوضع  ٣٩ :           ةرفينخ ةنيدمل يعامجلا سلQا هنم نوكتي يذلا ينوناقلا ددعلا -
 .اوضع ٣٩ :                            سلQا ةريظحب مهماهم نيلوازملا ءاضعألا ددع -
 .اوضع ٣٠ :                                                       نيرضاحلا ءاضعألا ددع -

 سـلQا لـخاد ةـفصلا ٣٠: نورـضاحلا ءاـضعألا
 يعامجلا سل7ا سيئر ابعأ ميهاربإ -١
 سيئرلل لوألا بئانلا  يشرح يناجتلا -٢
 سيئرلل يناثلا بئانلا عيجقأ فسوي نب -٣
 سيئرلل ثلاثلا بئانلا دمحم ليدرا -٤
 سيئرلل عبارلا بئانلا عانعن نب دمحم -٥
 سيئرلل سماخلا بئانلا يوازعلا دمحم -٦
 سيئرلل سداسلا بئانلا ريقفلا ةفيطل -٧
 سيئرلل عباسلا بئانلا ينارمع ديمح -٨
  يعامجلا سل7ا بتاك  عيجروب ديعسا -٩

 بتاكلا بئj يديحولا دمحم -١٠
 يعامجلا سل7ا وضع هللا دبع وبأ دمحا .م -١١
 يعامجلا سل7ا وضع  تاسلاو  ميهاربا -١٢
 يعامجلا سل7ا وضع ةحلاصلا يدارب -١٣
 يعامجلا سل7ا وضع كالس ةرهز -١٤
 يعامجلا سل7ا وضع شورحما ىفطصم -١٥
يعامجلا سل7ا وضع   قيزرو ىفطصم -١٦  
يعامجلا سل7ا وضع       يدبع دمحم- ١٧  
 يعامجلا سل7ا وضع يرصانلا دمحم -١٨
 يعامجلا سل7ا وضع نوزحمأ ىفطصملا -١٩

 ٢٠٢١رياني رهشل ةيئانثتسا ةرود رضحم
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 يعامجلا سل7ا وضع       وتوته ةرهز -٢٠

 يعامجلا سل7ا وضع ~{ ىفطصملا.م -٢١
 يعامجلا سل7ا وضع ناروكع دمحم -٢٢
 يعامجلا سل7ا وضع                                              نينح ماهلا -٢٣
 يعامجلا سل7ا وضع يلجع ناميإ -٢٤
 يعامجلا سل7ا وضع ءالدلا زيزع -٢٥
 يعامجلا سل7ا وضع وساد دمحم -٢٦
 يعامجلا سل7ا وضع يبجوت ىفطصملا -٢٧
 يعامجلا سل7ا وضع يربص ليبن -٢٨
 يعامجلا سل7ا وضع رمع يفاولا -٢٩
 يعامجلا سل7ا وضع ن~زما دمحم -٣٠

     
 سـل>ا لـخاد ةـفصلا ٠٨: رذعب نوبئاغلا ءاضعألا

 يعامجلا سل7ا وضع لالعنب عيبر
 يعامجلا سل7ا وضع حاتيت زيزعلا دبع
 يعامجلا سل7ا وضع روبابلا ديمح
 يعامجلا سل7ا وضع نوملقأ دمحم
 يعامجلا سل7ا وضع شيليلق ماشه
 يعامجلا سل7ا وضع يرمعلا نيسحلا
 يعامجلا سل7ا وضع يسورد نامثع
 يعامجلا سل7ا وضع     ةنوحتوب ديعس

 
 .      يعامجلا سل7ا وضع :قازرم دمحم ديسلا -        :  ٠١ رذع نودب نوبئاغلا ءاضعألا - 
 .دحأ ال :     مهبصانم ةرغاشلا ءاضعألا -   

 : ةـيراشتسا ةـفصب نورـضاحلا -
 .دحأ ال  :            ةيجراخلا حلاصملا -

 دحا ال :  ةيوشابلل ةعباتلا حلاصملا نـم -         
 
 : ةداسلا ةـيعامجلا حلاصملا نم -  

 ةيعامجلا حلاصملا ريدم  نيمي ديعس -
  سل&ا ةطشنأ ةحلصم سيئر  حويرملا نامحرلا دبع -
 ليخادملا عيسش دلاخ يروكدم
 يبيرضلا ءاعولا ةحلصم سيئر ميركلا دبع ميهف
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 قلعتملا ١١٣٫١٤ مـقر يميظنتلا نوناقلا نم ٤٢ ةداملل اقبط ةسلجلا دقعل ينوناقلا باصنلا لامتكا نم دكأتلا دعب

lميركلا روضحلاو نويعامجلا نوفظوملاو دئاقلا ديسلاو ءاضعألا ةداسلل بيحرت ةملكب ةسلجلا سيئرلا ديسلا حتتفا تاعامجل.  
 اظافح ةيزارتحالا ريبادتلاو تاءارجإلل امارتحاو ةيحصلا ئراوطلا ةلاح ببسب ةيلحملا ةطلسلا نم بلطب ةقلغم نوكتس ةسلجلا نl راشأ و
 .)١٩ ديفوك ( mوروك ءlو رطخ نم نينطاوملا و تانطاوملا ةمالس ىلع

 : يتآلا لكشلا ىلع وه يذلا ةرودلا هذه لامعأ لودجب ةدراولا طقنلا ةوالتب مدقت كلذ دعب و
 

 
  قلعتملا ٤٧٫٠٦ مقر نوناقلا ميمتتو رييغتب٠٧٫٢٠  مقر ديدجلا نوناقلا رثا ىلع ةرفينخ ةعامجل يئابجلا رارقلا نييحت   - ١

 .ةيلحملا تاعامجلا ت�ابجب

 . برشلل حلاصلا ءاملا ةكبشب ةرفينخب ايجولونكتلل ايلعلا ةسردملا طبرل نواعتو ةكارش ةيقافتا ىلع ةقداصملاو ةساردلا -٢

  . ةينازيملا نم يناثلا ءزجلا لصف ناونع ريغت -٣
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 : ىلوألا ةطقنلا
 
 

  
 

   
  : سيئرلا دـيسلا

   ةيلخادلا ريزو ديسلا ةلاسر ىلع ءانب ةيميلقإلا ةطلسلا نم بلطب تءاج ةرودلا هذه نأ راشأ هلخدت لهتسم يف               
 نوناق رودص رثا ىلع ةيئابجلا ا ارارق ليدعتل ٢٠٢١ رياني ١٥ لبق ةلجعتسم ةرود دقع ىلع ةيبارتلا تاعامجلا اهيف ثحي يذلا
 ىلع ةيرازولا ةلاسرلا صن ةوالتب مدقتو. ةيلحملا تاعامجلا ت¤ابجب قلعتملا ٤٧٫٠٦ مقر نوناقلل ممتملاو ريغملا٠٧٫٢٠ مقر ديدج
 ةيلاملا دراوملا ةيمنت ةحلصمو ةيمومعلا قفارملا ةنجل عم ةجمربلاو ةينازيملاو ةيلاملا ةنجل ناف ةلاسرلا هتاه ىوتحمل اذيفنتو . سل&ا راظنأ
 يذلا بتكملا ءاضعأل عورشم اومدقو ةديدجلا تارييغتلاو تاهيجوتلl المع يئابجلا رارقلل دادعإو ةسارد ىلع تبكنا ةعامجلل
mلوادتلل مكمامأ ضورعم نآلا وهو ةبئاصلا تاحارتقالاو تاظحالملا عيمج رابتعالا نيعب ذخألا عم ةضيفتسم ةشقانم هشق 
  . تاحيضوتلا نم ديزملا دصق يبيرضلا ءاعولا ةحلصم سيئرل ةملكلا ىطعأو.

 
 

  :ميركلا دبع ميهف ديسلا
 

 ٦٩٤٨ ددع ةيمسرلا ةديرجل{ روشنملا ةيلحملا تاعامجلا ت~ابجب قلعتملا ٤٧-٠٦ نوناقلل ممتملاو ريغملا ٠٧-٢٠ مقر نوناقلا ىلع ادانتسا       
 موي ةعامجلا ا� تلصوت ةيرود ةيلخادلا ريزو ديسلا ردصأ ،٢٠٢١ رياني حتاف نم اءادتبإ ذيفنتلا زيح لخد يذلاو.٢٠٢٠ ربنجد ٣١ خيراتب
 تاليدعتلا نم ةعومجم نمضتي يذلا .روكذملا نوناقلا عم ةمئالتمو ةيشامتم نوكت ىتح ةيئابجلا تارارقلا نييحت لجأ نم .٢٠٢١ رياني ٧ سيمخلا

 علاقملا داوم جارختسإ نع مسرلاو ىرخألا يحايسلا ءاويإلا لاكشأو ةيحايسلا تاسسؤمل{ ةماقإلاو ءانبلا تايلمعب ةقلعتملا موسرلا راعسأ صخت
 فرط نم ةرم لوأل ناقبطيس نيذللاو يضارألا ةئزجت تايلمع نع مسرلاو ةينبم ريغلا ةيرضحلا يضارألا نع مسرلا قيبطت لاجم عيسوت ىلإ ةفاضإل{
 ىلع اهضرعو ةيئابجلا ا¨ارارق نييحت صوصخب ا¨ابلطتمل ةقباطم ةقيقد تاحارتقإ عضول ةيبارتلا تاعامجلا ةيرازولا ةيرودلا تعد دقو .تاعامجلا ضعب
 قفو ٢٠٢١ رياني رهش نم لوألا فصنلا لالخ اهدقع نيعتي ضرغلا اذهل ةصصخم ةيئانثتسإ ةرود يف اهيلع تيوصتلاو اهتساردل اهسلاجم تالوادم
 : ةيلاتلا ئدابملا مارتحا راطإ يف كلذو .تاعامجل{ قلعتملا ١١٣-١٤ مقر يميظنتلا نوناقلا نم ٣٧ ةداملا تايضتقم

 ةيبرتلا تاعامجلل ةيتاذلا دراوملا ةيمنت -

 يلاملا اهلالقتسا معد -

 .راعسألا ديدحت يف ةعوضوم ريياعم نع دامتعالا -

 اهيلع قداصم ةيليدعتلا ةيئابجلا تارارقلا هذه نم ةينورتكلإ خسنب ٢٠٢١ رياني رهش ةيا´ لبق ةيلخادلا ةرازو ةافاوم ةرورضب ةركذملا سفنب ءاج هنأ امك -

 تاءاغلإلا و تانييحتلا و تاليدعتلا عورشم يلي اميف و .لامعلا و ةالولا ةداسلا فرط نم اهيلع رشؤم و تاعامجلا سلاجم فرط نم

 : يئابجلا رارقل� ةحرتقملا تافاضإلا و 

 ضرــــــــــــــــعلا

 ٠٧٫٢٠  مقر ديدجلا نوناقلا رثا ىلع ةرفينخ ةعامجل يئابجلا رارقلا نييحت

 .ةيلحملا تاعامجلا تaابجب قلعتملا ٤٧٫٠٦ مقر نوناقلا ميمتتو رييغتب

 

 .ةيلحملا تاعامجلا 

 

 ةشقانملا
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 ذيفنتب ) ٢٠٠٧ ربنون ٣٠ ( ١٤٢٨ ةدعقلا يذ نم ١٩ يف رداصلا ١-٠٧-١٩٥ مقر فيرشلا ريهظلل اهنيمضتب :يئابجلا رارقلا ةج�د نييحت -
 ١٫٢٠٫٩١ مقر فيرشلا ريهظلا هذيفنتب رداصلا ٠٧٫٢٠ مقر نوناقل{ هميمتتو هرييغت عقو امك ةيلحملا تاعامجلا ت~ابجب قلعتملا ٤٧-٠٦ مقر نوناقلا
 قلعتي ، ٢٠١٩ يام ٢٧ : خيراتب ٣٩ :ددع يليدعتلا يئابجلا رارقلا نيمضت اذك و. )٢٠٢٠ ربمسيد ٣١( ١٤٤٢ ىلوألا ىدامج ١٦ خيراتب
 وأ ةيراجت ضارغأل اتقؤم ةماعلا ةيعامجلا كالمألا لغش ىلع ضورفملا مسرل{ صاخلا ٢٠١٨ تشغ ٢٤ خيراتب ٧٢ مقر يئابجلا رارقلا نم ٣٥ لصفل{
 .ةينهم وأ ةيعانص
 صاخلا ٢٠١٨ تشغ ٢٤ خيراتب ٧٢ مقر يئابجلا رارقلا نم ٣٣ لصفل{ قلعتملا ، ٢٠٢٠ سرام ٠٤ : خيراتب ١٨ :ددع يليدعتلا يئابجلا رارقلا مث
 ٢٠١٩ يام ٢٧: خيراتب ٤٠:ددع يليدعتلا يئابجلا رارقلا كلذكو .راجيإلا تارايسب قلعتملا نيرفاسملل ماعلا لقنلل ةدعملا ت{رعلا فوقو ىلع مسرل{
 .تالصاوملل ةماعلا تاكبشلا يدهعتم ندل نم اتقؤم ةماعلا ةيعامجلا كالمألا لغش ىلع ضورفملا مسرل{ قلعتي ،
 ينهملا مسرلا
  مسرلا اذهل مظنملا نوناقلا نييحت :١ لصفلا
 رداصلا ٠٧٫٢٠ مقر نوناقل{ هميمتت و هرييغت مت امك  ،ةيلحملا تاعامجلا ت~ابجب قلعتملا ٤٧٫٠٦ مقر نوناقلا نم ١٨ ىلإ ٥ داوملا قفو هقيبطت متي
 .   )٢٠٢٠ ربمسيد ٣١( ١٤٤٢ ىلوألا ىدامج ١٦ خيراتب ١٫٢٠٫٩١ مقر فيرشلا ريهظلا هذيفنتب
 نكسلا مسر
 مسرلا اذهل مظنملا نوناقلا نييحت : :٢ لصفلا
 رداصلا ٠٧٫٢٠ مقر نوناقل{ هميمتت و هرييغت مت امك ةيلحملا تاعامجلا ت~ابجب قلعتملا ٤٧٫٠٦ مقر نوناق نم ٣٢ ىلإ ١٩ داوملا قفو هقيبطت متي
 . )٢٠٢٠ ربمسيد ٣١( ١٤٤٢ ىلوألا ىدامج ١٦ خيراتب ١٫٢٠٫٩١ مقر فيرشلا ريهظلا هذيفنتب
  ةيعامجلا تامدخلا مسر
 مسرلا اذهل مظنملا نوناقلا نييحت : :٣ لصفلا
 هذيفنتب رداصلا ٠٧٫٢٠ مقر نوناقل{ هميمتت و هرييغت مت امك ةيلحملا تاعامجلا ت~ابجب قلعتملا ٤٧٫٠٦ نوناقلا نم ٣٨ ىلإ ٣٣ داوملا قفو هقيبطت متي 
 .   )٢٠٢٠ ربمسيد ٣١( ١٤٤٢ ىلوألا ىدامج ١٦ خيراتب ١٫٢٠٫٩١ مقر فيرشلا ريهظلا
 ةينبملا ريغ ةيرضحلا يضارألا ىلع مسرلا
 مسرلا اذ� ةقلعتملاراعسألا ليدعت : :٤ لصفلا

 :يلي امك نوناقل{ ددحملا ىصقألا رعسلا دودح يف ةينبملا ريغ ةيرضحلا يضارألا ىلع مسرلا رعس ددحي
 

 حرتقملا رعسلا ايلاح قبطملا رعسلا ىوصقلا و ايندلا راعسألا قطانملا

 مهارد ٨ مهارد ٦ مهرد ٢٠ ىلإ ٠٤ نم تارامعلا ةقطنم

 مهارد ٦ مهارد ٤ مهرد ١٢ ىلإ ٠٢ نم تاليفلا ةقطنم

 مهارد ٤ مهرد ٢٫٥٠ مهرد ١٢ ىلإ ٠٢ نم يدرفلا نكسلا ةقطنم

 مهارد ٤ مهرد ٢٫٥٠ مهرد ١٢ ىلإ ٠٢ نم ىرخألا قطانملا

  
 ينابملا عيسوتو ءانبلا ةداعإ و ءانبلا تايلمع ىلع مسرلا

 :٥لصفلا
 اهضعب ةفاضإ و تايلمعلا هذه راعسأ نييحت :ءانبلا تايلمع •

 راعسألا دودح يف يلي امك ىطغم عبرم رتم نم ءزج وا عبرم رتم لك نع ينابملا عيسوت و ءانبلا ةداعإ و ءانبلا تايلمع ىلع مسرلا غلابم ددحت
 .نوناقل{ ةددحملا ىوصقلا
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 و ايندلا راعسألا تايلمعلا
 ىوصقلا

 قبطملا رعسلا
 ايلاح

 ةظحالم حرتقملا رعسلا

 ٠٧٫٢٠ مقر نوناقل{ تدرو مهارد ٥  مهارد ١٠ ىلإ ٥ نم حيفصلا رود ينطاق ءاويإ ةداعإ -١
 ٠٧٫٢٠ مقر نوناقل{ تدرو مهارد ٥  مهارد ١٠ ىلإ ٥ نم طوقسلل ةليآلا رودلا ةجلاعم -٢
 وأ ةيعامجلا نكسلا تارامع -٣

 ةيراقعلا تاعوم7ا
  مهارد ٢٠ مهارد ٢٠ مهارد ٢٠ ىلإ ١٠ نم

 وأ يعانص ضرغل ةدعملا تاراقعلا-٤
 يرادإ وأ يراجت

  مهارد ١٥ مهارد ١٥ مهارد ٢٠ ىلإ ١٠ نم

  مهارد ٢٠ مهارد ٢٠ مهارد ٣٠ ىلإ ٢٠ نم ةيدرفلا نكاسملا-٥
  مهرد ٢٥ مهرد ٢٥ مهارد ٣٠ ىلإ ٢٠ نم تاليفلا -٦

 
 .ةيانب لكل مسرلا باستحا يف ةفعاضم دعت تازوربلا هذه ةحاسم ناف يعامجلا ماعلا كلمل{ ةعقاو تازورب ىلع ةيانبلا رفوت ةلاح يف

 لوصحلا بجوتست يتلا و ةينوناقلا ريغ ت¤انبلا ةيوست ةصخر وأ ءانبلا ةصخر عوضوم ءانبلا تايلمع ىلع تاليدعت لاخدإ دنع
 مسرلا رعس لقي نأ نكمي ال تالاحلا عيمج يفو ةدئازلا راتمألا دودح يف ىدؤي ةلاحلا هذه يف مسرلا نإف ةديدج ةصخر ىلع
 .ءانبلا ةيوست وا ءانبلا ةصخر عوضوم تايلمعلل ةبسنلl مهرد ١٠٠٠ نع قحتسملا
 )نييحت(.ءانبلا ميمصت يف ليدعت وأ مدهلا ةصخر وأ  حالصإلا ةصخر عوضوم تايلمعلا •

 : يتألاك الصفم نوناقل{ ددحملا ىصقألا رعسلا دودح يف  ميمرتلا تايلمعل تبÅ غلبم ددحي
 رعسلا تايلمعلا

 ......................... :مدهلا ةصخر -
 ......................:حالصإلا ةصخر -
 .............. :يلصألا ميمصتلا يف ليدعت -

 ةصخر لك نع مهرد ٥٠٠٫٠٠
 ةصخر لك نع مهرد٣٠٠٫٠٠
 ميمصت لك نع مهرد ٥٠٠٫٠٠

 :يه و ايلاح هب لومعملا يئابجلا رارقل� ةنمضملا ميمرتلا تايلمع ءاغلإ •

 هب لومعملا رعسلا غلبم ةيلمعلا عون

 مهرد ٢٥٠٬٠٠ ......................................طيلبتلا -

 مهرد ٢٠٠٬٠٠ ....................... كييزوم وأ جيلزتلا -

 مهرد   ٢٠٠٬٠٠ .......  برشلل حلاصلا ءاملا تاونق و يحصلا فرصلا تاونق -
 

 مهرد ٣٠٠٬٠٠ ............................ ةفيقسلا وأ ةرتسلا -
 

 مهرد ٢٠٠٬٠٠ ......................................... ملسلا -

 مهرد ٢٠٠٬٠٠ .............................. نكسلا ب{ حتف -

 ةذفj لكل مهرد ١٥٠٬٠٠ .................................... ذفاون حتف -

 مهرد ٣٠٠٬٠٠ ............................ةرايسلا بآرم حتف -



7 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 ت�ورشملا عيب لاحم ىلع مسرلا

 
 تiورشملا عيب لاحم ىلع مسرلi صاخلا لصفلا نم ةرقف ليدعت :٧ لصفلا

 
  ىلع ةبيرضلا باستحا نود ةققحملا ليخادملا عومجم نم ٪١٠ يف ةيلوحكلا ت�ورشملا عيب لاحم ىلع مسرلا رعس ديدحت

 .ايلاح هب لومعملا ٪٠٥ضوع ةفنصملا ريغ تاسسؤملل ةبسنل� ةفاضملا ةميقلا
 

 ةيحايسلا تاسسؤملا يف ةماقإلا ىلع ضورفملا مسرلا
  ةفاضإ و نييحت :٨ لصفلا
 .نوناقل{ ددحملا ىصقألا رعسلا دودح يف كلذ و ةيلاتلا راعسألا بسح ةيحايسلا تاسسؤملا يف ةماقإلا ىلع ضورفملا مسرلا قحتسي

 قبطملا رعسلا ىوصقلا و ايندلا راعسألا فانصألا 
 ايلاح

 ةظحالم حرتقملا رعسلا

 روصق و زكارم و ةفايضلا رود أ
 ةرخافلا قدانفلا و تارمتؤملا

  مهرد ١٥  مهرد ١٥  مهرد ٣٠ ىلإ ١٥ نم

 
 
 ب

  مهرد ١٥ مهرد ١٥ مهرد ٢٥ ىلإ ١٠ نم موجن ٥ قدنف
  مهارد ٧ مهارد ٧ مهرد ١٠ ىلإ ٥ نم موجن ٤ قدنف
  مهارد ٥ مهارد ٥ مهرد ٧ ىلإ ٣ نم موجن ٣ قدنف
  مهارد ٣  مهارد ٣ مهارد ٧ ىلإ ٢ نم نيتمجن قدنف
  مهارد ٣  مهارد ٣  مهارد ٥ ىلإ ٢ نم ةدحاو ةمجن قدنف

  مهرد ٢٥ ىلإ ١٠ نم  ةيقدنفلا يداونلا ج
 ـــ

 ٠٧٫٢٠ نوناقلا بجومب ةديدج ةفاضإ مهرد ١٠

  مهرد ٢٥ ىلإ ١٠ نم حايسلل ةرجؤملا لزانملا و تاضHرلا د
 ـــ

 ٠٧٫٢٠ نوناقلا بجومب ةديدج ةفاضإ مهرد ١٠

  مهارد ٥ مهارد ٥ مهرد ١٠ ىلإ ٥ نم  لطعلا ىرق ـه
  مهارد ٥  مهارد ٥ مهرد ٧ ىلإ ٣ نم ةيحايسلا تاماقإلا و
 ىرخألا لاكشألا و تاسسؤملا ز

 يحايسلا ءاويإلل
  مهارد ٣  مهارد ٣ مهارد ٥ ىلإ ٢ نم

 
 
 

 مهرد ٥٠٠٬٠٠ . ينهم وا يعانص يراجت ضرغل ب{ حتف -

 مهرد ٥٠٠٬٠٠ ..........روس وا يئاقو جايس وا طئاح ةماقإ -

 مهرد ٥٠٠٬٠٠ ...................................ناوبص ءانب -

 مهرد ٥٠٠٬٠٠ ..............................ءانبلا ةناتم ةيوقت -

 مهرد ٢٠٠٬٠٠ ............................ةطالب  dall ميمرت
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 علاقملا داوم جارختسا ىلع مسرلا
 نييحت :١١ لصفلا

  :يلي امك نوناقل{ ددحملا ىصقألا رعسلا دودح يف علاقملا داوم جارختسا ىلع ضورفملا مسرلا رعس ددحي
 و ايندلا راعسألا فانصألا

 ىوصقلا
 قبطملا رعسلا

 ايلاح
 ةظحالم حرتقملا رعسلا

 مهرد ٣٠ ىلإ ٢٠ نم لوساغلا
 )بعكم رتم لك نع(

   مهرد ٢٠ مهرد ٢٠

 مهرد ٢٠ ىلإ ١٥ نم ةيسكتلا يف مدختسملا ماخرلا
 )بعكم رتم لك نع(

 ةفاضإ مهرد ١٥ 
 ةديدج

 مهرد ٢٠ ىلإ ١٥ نم ةيسكتلا يف مدختسملا تينارغلا
 )بعكم رتم لك نع(

  مهرد ١٥ مهرد ١٥

 و ةيندملا ةسدنهلا يف مدختسملا لمرلا
 ءانبلا

  مهارد ٦ ىلإ ٣ نم
 )بعكم رتم لك نع(

 ةفاضإ مهارد٣ 
 ةديدج

 و ةيندملا ةسدنهلا يف مدختسملا نيطلا
 ءانبلا

  مهارد ٦ ىلإ ٣ نم
 )بعكم رتم لك نع(

 ةفاضإ مهارد٣ 
 ةديدج

  مهارد ٦ ىلإ ٣ نم ىصحلا وأ ءانبلا رجحل دعملا سلكلا
 )بعكم رتم لك نع(

 ةفاضإ مهارد٣ 
 ةديدج

  مهارد ٦ ىلإ ٣ نم ةيفزخلا ةعانصلل دعملا نيطلا
 )بعكم رتم لك نع(

  مهارد٣ مهارد ٣

 ةيعانص وأ ةينهم وأ ةيراجت ضارغأل اتقؤم ةماعلا ةيعامجلا كالمألا لغش ىلع ضورفملا مسرلا
  ةفاضإ : ٣٥لصفلا
 ةيمومعلا تاحاسل{ تانحاشلا و تارايسلا ضرعب قلعتملا  اتقؤم ةماعلا ةيعامجلا كالمألا لغش ىلع رعس :ةفاضإ
  .موي لك نع عبرم رتملل مهارد ٥٫٠٠ :وه حرتقملا رعسلا

 بجي تقولا سفن يفو اهليخادم ةيمنتل يباجيا يئابج رارق ىلإ ةجاحلا سمأ يف ةعامجلا نأ ىلإ راشأ : :9 ىفطصملا .م دـيسلا
 .ةنيدملا ىوتسم رابتعالا نيعب ذخألا
 تمت دقو , ةينعملا ةحلصملاو ةيلاملا ةنجل فرط نم هدادعإ مت يذلا يئابجلا رارقلا عورشم ةساردب ماق بتكملا نأ حضوأ : يشرح يناجتلا ديسلا
 ةيراعلا يضارأل{  ةقلعتملا تابجاو نم مهتمذب ام ءادأل ت~دادولا باحصأ عم اولصاوتي نأ سل7ا ءاضعأ نم بلاط ةبسانمل{و .تالاحلا عيمج ةاعارم
  . تاد~زلاو تامارغلا نع تاءافعإلا نم ةدافتسالل
 يف ةماقإلا ىلع ضورفملا مسرلا نأ امك .ةيئزجلاو ةيلكلا مدهلا ةصخر ةفيرعت حضوي مل يئابجلا رارقلا نأ راشأ : ليدرا دحم ديسلا
 .عفترم ةدحاولا ةليلل مهارد ١٠ ةيحايسلا تاسسؤملا
 ةلاكوو يبيرضلا ءاعولا يتحلصم يفظومو ةيلاملا ةنجل فرط نم هدادعإ مت دقف يئابجلا رارقلا عورشم صخي اميف هنا هباوج يف ءاج :سيئرلاديسلا
 ايفازج ةددحم يهف مدهلا ةصخر صوصخب ىوتسملا ءاوس بناوجلا عيمج ةاعارم عم يفاكلا تقولا هل يطعأ و هسرادت يذلا بتكملا ىلع ضرع مث ليخادملا

 يف ةماقإلا ىلع مسرلل ةبسنلl امأ. اµ لومعملا ةقيرطلl بسحت يهف غلبملا اذه نم رثا تناك اذاو.مهرد ١٠٠٠ نم لقا تناك اذإ مهرد ٥٠٠ يف
 و ةيسيسحت ةيلمعب موقتس ةعامجلا نأ ىلع دكأ ريخألا يفو. هقيبطت نكمي يذلا ىندألا دحلا وه مهارد ١٠ ناف ةيحايسلا تاسسؤملا
 . ةنكمملا قرطلا عيمجب تاءافعإلا هذµ نينطاوملا غالبإ
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 ةرفينخ ةعامجل يئابجلا رارقلا ليدعت ىلع عامجإلi نورضاحلا ةرفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص
 : يلي امك ةيلحملا تاعامجلا تaابجب قلعتملا ٤٧٫٠٦ مقر نوناقلل ممتملاو ريغملا  ٠٧٫٢٠ مقر نوناقلل اذيفنت 

 
  يميظنتلا نوناقلا ذيفنتب ) ٢٠١٥ زويلوي ٧ ( ١٤٣٦ ناضمر نم ٢٠ خيراتب رداصلا ١٫١٥٫٨٥ مقر فيرشلا ريهظلا ىلع اءانب -

 .تاعامجل{ قلعتملا ١١٣٫١٤ مقر
  تاعامجلل ةيمومعلا ةبساحملا ماظن نسب ) ٢٠١٧ ربنون ٢٣ ( ١٤٣٩ لوألا عيبر نم ٤ يف رداصلا ٢-١٧-٤٥١ مقر موسرملا ىلع اءانب -

 .تاعامجلا نيب نواعتلا تاسسؤم و
 قلعتملا ٤٧-٠٦ مقر نوناقلا ذيفنتب ) ٢٠٠٧ ربنون ٣٠ ( ١٤٢٨ ةدعقلا يذ نم ١٩ يف رداصلا ١-٠٧-١٩٥ مقر فيرشلا ريهظلا ىلع اءانب -

  خيراتب ١٫٢٠٫٩١ مقر فيرشلا ريهظلا هذيفنتب رداصلا ٠٧٫٢٠ مقر نوناقل{ هميمتتو هرييغت عقو امك ةيلحملا تاعامجلا ت~ابجب
 . )٢٠٢٠ ربمسيد ٣١( ١٤٤٢ ىلوألا ىدامج ١٦ -
 نسب ٣٩-٠٧ مقر نوناقلا ذيفنتب ) ٢٠٠٧ ربنجد ( ١٤٢٨ ةجحلا يذ نم ١٦ يف رداصلا ١-٠٧-٢٠٩ مقر فيرشلا ريهظلا ىلع اءانب -

 .ةيلحملا تاعامجلا ةدئافل ةقحتسملا ىوÚألا و تامهاسملا و قوقحلا و موسرلا ضعبب قلعتي اميف ةيلاقتنا ماكحأ
 تابجاولا و تاوÚإلا و قوقحلا و موسرلا و بئارضلا راعسأ و بسنل ددحملا ،٢٠١٨ تشغ ٢٤ خيراتب ٧٢:ددع يئابجلا رارقلا ىلع ءانب -

 . ةرفينخ ةعامج ةينازيم ةدئافل ةقحتسملا
 ٢٠١٨ تشغ ٢٤ خيراتب ٧٢ مقر يئابجلا رارقلا نم ٣٥ لصفل{ قلعتي ، ٢٠١٩ يام ٢٧ : خيراتب ٣٩ :ددع يليدعتلا يئابجلا رارقلا ىلع ءانب -

 .ةينهم وأ ةيعانص وأ ةيراجت ضارغأل اتقؤم ةماعلا ةيعامجلا كالمألا لغش ىلع ضورفملا مسرل{ صاخلا
 تشغ ٢٤ خيراتب ٧٢ مقر يئابجلا رارقلا نم ٣٣ لصفل{ قلعتي ، ٢٠٢٠ سرام ٠٤ : خيراتب ١٨ :ددع يليدعتلا يئابجلا رارقلا ىلع ءانب -

 .راجيإلا تارايسب قلعتملا نيرفاسملل ماعلا لقنلل ةدعملا ت{رعلا فوقو ىلع مسرل{ صاخلا ٢٠١٨
 ندل نم اتقؤم ةماعلا ةيعامجلا كالمألا لغش ىلع ضورفملا مسرل{ قلعتي ، ٢٠١٩ يام ٢٧: خيراتب ٤٠:ددع يليدعتلا يئابجلا رارقلا ىلع ءانب -

 .تالصاوملل ةماعلا تاكبشلا يدهعتم
 .٢٠٢١ رياني ١٤ خيراتب ةيئانثتسا ةرود لالخ........... مقر ةرفينخ ةنيدمل يعامجلا سل7ا ةلوادم ىلع اءانب -

 :يلي ام ررقي                                               
 لوألا بابلا

 تامهاسملا و ىو¨ألاو قوقحلا و موسرلا راعسأ و بسن
 ىوصقلا  اهبسن ديدحت ىلع رصتقا و اهراعسأ و اهبسن نوناقلا ددحي مل يتلا 

 
  : يلي امك ىوصقلا اهبسن ديدحت ىلع رصتقا وأ اهراعسأ و اهبسن نوناقلا ددحي مل يتلا موسرلا راعسأ و بسن ددحت

 ينهملا مسرلا
  ١ لصفلا
 رداصلا ٠٧٫٢٠ مقر نوناقل{ هميمتت و هرييغت مت امك  ةيلحملا تاعامجلا ت~ابجب قلعتملا ٤٧٫٠٦ مقر نوناقلا نم ١٨ ىلإ ٥ داوملا قفو هقيبطت متي
 .   )٢٠٢٠ ربمسيد ٣١( ١٤٤٢ ىلوألا ىدامج ١٦ خيراتب ١٫٢٠٫٩١ مقر فيرشلا ريهظلا هذيفنتب

 ررــــــــــــــقملا
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 نكسلا مسر

 ٢ لصفلا
 رداصلا ٠٧٫٢٠ مقر نوناقل{ هميمتت و هرييغت مت امك ةيلحملا تاعامجلا ت~ابجب قلعتملا ٤٧٫٠٦ مقر نوناق نم ٣٢ ىلإ ١٩ داوملا قفو هقيبطت متي
 .   )٢٠٢٠ ربمسيد ٣١( ١٤٤٢ ىلوألا ىدامج ١٦ خيراتب ١٫٢٠٫٩١ مقر فيرشلا ريهظلا هذيفنتب

 
  ةيعامجلا تامدخلا مسر

 ٣ لصفلا
 هذيفنتب رداصلا ٠٧٫٢٠ مقر نوناقل{ هميمتت و هرييغت مت امك ةيلحملا تاعامجلا ت~ابجب قلعتملا ٤٧٫٠٦ نوناقلا نم ٣٨ ىلإ ٣٣ داوملا قفو هقيبطت متي 
 ..   )٢٠٢٠ ربمسيد ٣١( ١٤٤٢ ىلوألا ىدامج ١٦ خيراتب ١٫٢٠٫٩١ مقر فيرشلا ريهظلا
 

 ةينبملا ريغ ةيرضحلا يضارألا ىلع مسرلا
 ٤ لصفلا

 :يلي امك نوناقل{ ددحملا ىصقألا رعسلا دودح يف ةينبملا ريغ ةيرضحلا يضارألا ىلع مسرلا رعس ددحي
  رعسلا قطانملا

 مهارد ٨ تارامعلا ةقطنم

 مهارد ٦ تاليفلا ةقطنم

 مهارد ٤ يدرفلا نكسلا ةقطنم

 مهارد ٤ ىرخألا قطانملا

 مهرد ٢٠٠٫٠٠ نع لقي ال يذلا مسرلا ءادأ وأ رادصإ متي ال 
 ينابملا عيسوتو ءانبلا ةداعإ و ءانبلا تايلمع ىلع مسرلا

 :٥لصفلا
 ءانبلا تايلمع •

 ىوصقلا راعسألا دودح يف يلي امك ىطغم عبرم رتم نم ءزج وا عبرم رتم لك نع ينابملا عيسوت و ءانبلا ةداعإ و ءانبلا تايلمع ىلع مسرلا غلابم ددحت
 .نوناقل{ ةددحملا

 رعسلا تايلمعلا
 مهارد ٥ حيفصلا رود ينطاق ءاويإ ةداعإ-١
 مهارد ٥ طوقسلل ةليآلا رودلا ةجلاعم-٢
 مهارد ٢٠ ةيراقعلا تاعوم7ا وأ ةيعامجلا نكسلا تارامع-٣
 مهارد ١٥ يرادإ وأ يراجت وأ يعانص ضرغل ةدعملا تاراقعلا-٤
 مهارد ٢٠ ةيدرفلا نكاسملا -٥

 مهرد ٢٥ تاليفلا -٦
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 .ةيانب لكل مسرلا باستحا يف ةفعاضم دعت تازوربلا هذه ةحاسم ناف يعامجلا ماعلا كلمل{ ةعقاو تازورب ىلع ةيانبلا رفوت ةلاح يف
 ةديدج ةصخر ىلع لوصحلا بجوتست يتلا و ةينوناقلا ريغ ت~انبلا ةيوست ةصخر وأ ءانبلا ةصخر عوضوم ءانبلا تايلمع ىلع تاليدعت لاخدإ دنع -

 تايلمعلل ةبسنل{ مهرد ١٠٠٠ نع قحتسملا مسرلا رعس لقي نأ نكمي ال تالاحلا عيمج يفو ةدئازلا راتمألا دودح يف ىدؤي ةلاحلا هذه يف مسرلا نإف
 .ءانبلا ةيوست وأ ءانبلا ةصخر عوضوم
 .ءانبلا ميمصت يف ليدعت وأ مدهلا ةصخر وأ حالصإلا ةصخر عوضوم تايلمعلا •

 : يتألاك الصفم نوناقل{ ددحملا ىصقألا رعسلا دودح يف  ميمرتلا تايلمعل تبÅ غلبم ددحي
 

 رعسلا تايلمعلا
 ................... :مدهلا ةصخر -
 ............... :حالصإلا ةصخر -
 ...... :يلصألا ميمصتلا يف ليدعت -

 ةصخر لك نع مهرد ٥٠٠٫٠٠
 ةصخر لك نع مهرد٣٠٠٫٠٠
 ميمصت لك نع مهرد ٥٠٠٫٠٠

 
  يضارألا ةئزجت تايلمع ىلع مسرلا

 ٦لصفلا
 .نوناقل{ ددحملا ىصقألا رعسلا دودح يف زيهجتلا اهبلطتي يتلا ةيلامجإلا ةفلكتلا عومجم نم %٥ ةبسنب يضارألا ةئزجت تايلمع ىلع مسرلا رعس ددحي  

 ت�ورشملا عيب لاحم ىلع مسرلا
 ٧ لصفلا

 :يلي امك ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا باستحا نود ةنس عبر لك نع ىدؤي و نوناقل{ ددحملا رعسلا دودح يف ت{ورشملا عيب لاحم ىلع مسرلا رعس ددحي
  :ةفنصملا تاسسؤملا -أ

 .ةيلوحكلا  ت{ورشملا عيب لاحمل ةبسنل{ ةيلامجإلا  ليخادملا غلبم نم %١٠
 .ةيلوحكلا ريغ ت{ورشملا عيب لاحمل ةبسنل{ ةيلامجإلا ليخادملا غلبم نم %٥
 :ةفنصملا ريغ تاسسؤملا -ب

 .ةيلوحكلا  ت{ورشملا عيب لاحمل ةبسنل{ ةيلامجإلا ةيونسلا ليخادملا غلبم نم %١٠
 .ةيلوحكلا ريغ ت{ورشملا عيب لاحمل ةبسنل{ ةيلامجإلا ةيونسلا ليخادملا غلبم نم %٠٢

 ةيحايسلا تاسسؤملا يف ةماقإلا ىلع ضورفملا مسرلا
  ٨ لصفلا
 .نوناقل{ ددحملا راعسألا دودح يف كلذ و ةيلاتلا راعسألا بسح ةيحايسلا تاسسؤملا يف ةماقإلا ىلع ضورفملا مسرلا قحتسي

  رعسلا فانصألا 
 قدانفلا و تارمتؤملا روصق و زكارم و ةفايضلا رود أ

 ةرخافلا
  مهرد ١٥

 
 
 ب

 مهرد ١٥ موجن ٥ قدنف
 مهارد ٧ موجن ٤ قدنف
 مهارد ٥ موجن ٣ قدنف
  مهارد ٣ نيتمجن قدنف
  مهارد ٣ ةدحاو ةمجن قدنف

 مهارد ١٠  ةيقدنفلا يداونلا ج

 مهارد ١٠ حايسلل ةرجؤملا لزانملا و تاض ~رلا د
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 مهارد ٥  لطعلا ىرق ـه
  مهارد ٥ ةيحايسلا تاماقإلا و
  مهارد ٣ يحايسلا ءاويإلل ىرخألا لاكشألا و تاسسؤملا ي

 
 ةدئاملا هايم و ةيندعملا هايملا ىلع مسرلا

 ٩لصفلا
 رسك وأ رتل لك نع مهرد ٠٬١٠ يف نوناقل{ ةددحملا ىوصقلا راعسألا دودح يف ،كالهتسالل ةدعملا ةدئاملا هايم و ةيندعملا هايملا ىلع مسرلا رعس ددحي
 .تانينق لكش يف كالهتسالل ةدعملا ةدئاملا هايم وأ ةيندعملا هايملا نم رتللا

 نيرفاسملل يمومعلا لقنلا ىلع مسرلا
 ١٠ لصفلا

  :يلي امك نوناقل{ ددحملا رعسلا دودح يف نيرفاسملل يمومعلا لقنلا ىلع ضورفملا مسرلا رعس ددحي
 

  امهرد ١٠٠٬٠٠ ةنس عبر لكل ريغص يسكاط : يناثلا فنصلا نم ةرجألا تارايس -
  امهرد ١٢٠٬٠٠: ةنس عبرن لكل ريبك يسكاط :لوألا فنصلا نم ةرجألا تارايس -

 
  مهرد ١٥٠٬٠٠ ةنس عبر لكل دعاقم ٧ نم لقا  تالفاحلا 
  مهرد ٣٠٠٬٠٠ ةنس عبر لكل ج ةلسلسلا نم تالفاحلا
  مهرد. ٥٠٠٬٠٠ ةنس عبر لكل ب ةلسلسلا نم تالفاحلا
  مهرد ٨٠٠٬٠٠. ةنس عبر لكل أ ةلسلسلا نم تالفاحلا

 علاقملا داوم جارختسا ىلع مسرلا
 ١١ لصفلا

  :يلي امك نوناقل{ ددحملا ىصقألا رعسلا دودح يف علاقملا داوم جارختسا ىلع ضورفملا مسرلا رعس ددحي
  رعسلا فانصألا

 مهرد ٢٠ لوساغلا
 مهرد ١٥ ةيسكتلا يف مدختسملا ماخرلا
 مهرد ١٥ ةيسكتلا يف مدختسملا تينارغلا
 مهارد ٣ ءانبلاو ةيندملا ةسدنهلا يف مدختسملا لمرلا
 مهارد ٣ ءانبلا ةيندملا ةسدنهلا يف مدختسملا نيطلا
 مهارد ٣ ىصحلا وأ ءانبلا رجحل دعملا سلكلا

 مهارد ٣ ةيفزخلا ةعانصلل دعملا نيطلا
 

  :يلي امك مسرلا دئاع عزوي
 .ةيعامجلا ةينازيملا ةدئافل .%٩٠ -
 .ةهجلا ةينازيم ةدئافل  %١٠ -

 
 رزاQا يف حبذلا ىلع ضورفملا مسرلا
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  حبذلا ةبيرض •
 ١٢ لصفلا

  :يلي امك رزا7ا يف حبذلا نع يلصألا مسرلا رعس ددحي
  مهرد ٠٬٣٠ :هتدوج وأ هعون ناك امفيك محللا نم مارغ وليك لك نع -١
 .ددحملا رعسلا نم %٥٠ ةبسنب هالعأ روكذملا بجاولا ضيفخت نكميف كالهتسالل ةحلاص ريغ ا´أ تبث يتلا موحللا صخي اميف امأ -٢
  ةيريخلا عيراشملا ةدئافل رزاQا يف حبذلا ىلع ضورفملا يفاضإلا مسرلا •
 ١٣ لصفلا
 .حبذلل يلصألا مسرلا رعس نم %٥٠ ب ددحي ةيريخلا عيراشملا ةدئافل مسر حبذلا ىلع يلصألا مسرلا ىلإ فاضي
  حبذلا ةبيرضل ةعباتلا موسرلا •
  ١٤ لصفلا
  :يلي امك رزا7ا اهمدقت يتلا تامدخلا عون رابتع{ ةيعامجلا رزا7ا يلغتسمل ةمدقملا ةيفاضإلا تامدخلا ىلع ةيعبتلا موسرلا راعسأ ددحت       

ü قاوسألا موحل صحف 
  ١٥ لصفلا
 .محللا نم غلك لكل مهرد ٠٬٣٠ ب ددحي مسر قاوسألا موحلل يرطيبلا صحفلا نع ىدؤي 

ü يئانثتسالا حبذلا موحل صحف  
  ١٦ لصفلا
 .ةيداعلا حبذلا تاقوأ جراخ زجنملا يئانثتسالا حبذل{ ةقلعتملا تايلمعلا ةبسانمب ةيلاتلا تابجاولا ضبقت
  مهرد ٠٬٠٥ :مارغ وليك لك نع لبإلا و رقبلا -
 مهرد ٠٬٠٣ :مارغ وليك لك نع زعملا و منغلا -
 
ü ءاشحألا لسغم موسر  

  ١٧ لصفلا
  :يلاتلا مسرلا ءادأ  مئاوقلا و سوؤرلا ئي¨ و ءاشحألا لسغل ةصصخملا تالحملا لامعتسا بجوتسي
 مهرد 00, 2 :ةمي� لك نع لبإلا و رقبلا -
 مهرد50, 1 : ةمي� نع زعملا و منغلا -
 
ü ديربتلا موسر  

  :١٨ لصفلا
 .مويلا يف مهرد .10, 0 ب ددحي مسر فاص مارغ وليك لك نع ةيعامجلا ديربتلا تاعدوتسم يف موحللا عضو نع  صلختسي

ü  لبطسإل� طبرلا موسر  
  ١٩ لصفلا
 .موي لك نع يلي امك ددحي مسر حبذلا راظتنا يف ةرز7{ تjاويحلا ءاويإل ةدعملا تالحملا و تالبطسإلا لامعتسا بجوتسي
 مهرد  00, 2 :ةمي� لك نع لبإلا و رقبلا -
 مهرد.50, 1 : ةمي� نع زعملا و منغلا -
-  
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ü ةتيملا ت°اويحلا علق موسر  
  ٢٠ لصفلا
 :يلي امك ددحي بجاو ةتيملا مئاهبلا ةلازإ و علق نع ىدؤي
 مهرد00, 10 :ةمي� لك نع لبإلا و رقبلا -
 مهرد..00, 5 : ةمي� نع زعملا و منغلا -
ü موحللا لقن موسر  

 ٢١ لصفلا
 موسرلا ءادأ بجوتسي موحللا لقن زايتما لالغتسا راطإ يف وأ ةيعامج تارايس ةطساوب عيبلا نكامأ ىلإ ةرز7ا لخاد نم حئ{ذلا ءاشحأ و موحل لقن نإ
  :ةيلاتلا
  مهرد .10, 0 :يفاصلا محللا نم مارغ وليك لكل -
  مهرد..50, 0 :دحاولل لبإلا و رقبلا ءاشحأ -
  مهرد...25, 0 دحاولل زعملا و منغلا ءاشحأ -
ü دولجلا عاديإ مسر  

  ٢٢ لصفلا
  :ةيلاتلا تابجاولا ةيعامجلا ةرز7{ اهل ةصصخملا تاعاقل{ دولجلا ثوكم نع يدؤي
  مهرد.00, 1 : مويلل دلج لك نع لبإلا و رقبلا دولج -
 مهرد..50, 0 : مويلل دلج لك نع زعملا و منغلا دولج -
  مهرد ١٬٠٠ : مويلل دلج لك نع ىرخألا تjاويحلا دولج -

 
  ةماعلا عيبلا نكامأ و قاوسألا يف ةضوبقملا موسرلا

 
  :يلي امك ةماعلا عيبلا نكامأ و قاوسألا يف ةضوبقملا موسرلا راعسأ ددحت
 مئاهبلا قاوسأ تابجاو •
  ٢٣ لصفلا

  :يلي امك مئاهبلا قوس ىلإ لوخدلا تابجاو ددحت و  ضرغلا اذهل ةصصخملا قاوسأل{ الإ مئاهبلا عيب نكمي ال
        مهرد..١٥٬٠٠ : سأر لك نع لوجعلا و رقبلا -
   مهرد ١٥٬٠٠: سأر لك نع لاغبلا و ليخلا لبإلا -
                  مهرد .٠٥٬٠٠ : سأر لك نع ريمحلا -
  مهرد .٠٢٬٠٠ : سأر لك نع نافرخلا و ن~دجلا و زعاملا و منغلا -
 يعوبسألا قوسل� مئاهبلا طبرم •
  ٢٤ لصفلا
  مهرد ٠٢٬٠٠ : سأر لك نع لامجلا و لاغبلا و رقبلا و لويخلا -
  مهرد ٠١٬٥٠ : ريمحلا -
  تاجاردلا و ةلمعتسملا ةيحالفلا تايلآلا و تانحاشلا و تارايسلا قوس •
•  
  ٢٥ لصفلا
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 ءادأ مهيلع بجوتسي ةيحالفلا تايلآلا و تانحاشلا و تارايسلا و ةيرانلا و ةيداعلا تاجاردلا مهضرعب يعوبسألا قوسلا نولغشي نيذلا ةعابلا نإ
 :يلاتلاك ةدحو لك ىلع يموي مسر
  مهرد١٠٬٠٠ : ةيداعلا تاجاردلا -
 مهرد .٢٠٬٠٠: ةيرانلا تاجاردلا -
 مهرد ١٠٠٬٠٠: اهعاونأ عيمجب تارايسلا -
 مهرد ١٥٠٬٠٠: تانحاشلا -
 مهرد ١٥٠٬٠٠: ةيحالفلا تايلآلا -
 ةلمجل� جاجدلا عيبل يمويلا قوسلا •
 ٢٦ لصفلا
 .يفاصلا نزولا نم مارغوليكلل مهرد .٠٬٢٥ ب ددحم مسر ءادأ بجوتسي ةلمجل{ جاجدلا عيبل يمويلا قوسلا ىلإ لوخدلا نإ
 . ةدحاولل مهرد .٠١٬٠٠ : نازيم دجوي مل ذإ ةجاجد لك نع 
 

 ةماعلا عيبلا نكامأ و قاوسأل� فوقولا وأ لوخدلا تابجاو
  لوخدلا تابجاو

 ٢٧ لصفلا 
  :يلي امك ةماعلا عيبلا نكامأ و يعامجلا قوسلا ىلإ تاجتنملا و عئاضبلا و علسلا لوخد تابجاو ددحت

  نجاودلا قوس -أ
  مهرد ٠٬٥٠ :سأر لك نع جاجدلا -
  مهرد  ٠١٬٠٠: سأر لك نع زوإلا و طبلا و يبيب -
 مهرد ٠٬٥٠: سأر لك نع بنارألا -
  مهرد.٠٬٢٠:سأر لك نع مامحلا  -
   مهرد.٠٬٥٠ :ةنيز لكل ضيبلا -

  دولجلا قوس -ب
  مهرد.٠٢٬٠٠ :دحاولل دولجلا عاونأ عيمج -
 فوصلا قوس -ج
 ةدحاولل مهرد٠٬٥٠ : فوصلا ةزد -
  ةدحاولل مهرد ٠٢٬٠٠ : ريصحلا -
   ةدحاولل مهرد..٠٢٬٠٠ :ةفيطقلا و لبنحلا -
  ةدحاولل مهرد  ٠٣٬٠٠ : ةيبرزلا -
  بوبحلا قوس -د
 راطنقلا نم ءزج وا  راطنقلل مهرد .٠٢٬٠٠ : ةرذ وأ ريعش وأ حمق -
 راطنقلا نم ءزج وا مهرد .٠٣٬٠٠ : نالجنزلا -
 راطنقلا نم ءزج وا راطنقلل مهرد ١٠٬٠٠ :ةسبايلا هكاوفلا -
-  
  ت�رعلا و علسلا ضعب لوخد بجاو -أ
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 ةدحاولل مهرد  ٠٤٬٠٠ :نبتلا نم سيك وا  } ةل{ { ةمزر -
  دحاولل مهرد ٠١٬٠٠ : رضخل{ ءولمم سيك وأ يراوش -
  دحاولل مهرد .٠٬١٠ :رضخ ةلس وأ قودنص -
  راطنقلل مهرد .٠١٬٠٠ : حلملا رجح -
  مويلل ةدحاولل مهرد ٠١٬٠٠ : ةيوديلا ت{رعلا -
  مويلل ةدحاولل مهرد  ٠٥٬٠٠ : }ادنوهلا{ و مئاهبل{ ةرور7ا ت{رعلا -
  مويلل ةدحاولل مهرد ١٠٬٠٠ : علسل{ ةلمحملا تارايسلا و ةريغصلا تانحاشلا -
 مويلل ةدحاولل مهرد  ٢٥٬٠٠ : قوف ام و مارغوليك٣٥٠٠ نم تانحاشلا -
     راطنقلل مهرد  ٠١٬٠٠ : يعوبسألا رضخلا نازيم -

 فوقولا تابجاو
 ٢٨ لصفلا
  :يلي امك قوقحلا هذه ددحت و ةماعلا عيبلا نكامأ و ةيعامجلا قاوسألا عيمج يف فوقولا قوقح ضبقت

  عبرملا رتملل.مهرد.......٠٬٩٠ ةيئاذغلا داوملا و ةيذحألا و يبارزلا و ةيلزنملا ثÅألا و باوثألا اوعئ{ -
 عبرم رتملل مهرد..٠٬٥٠ :رضخلا اوعئ{ -
 عبرم رتملل مهرد ٠٬٣٠ : ةيبعشلا يهاقملا باحصأ -
 عبرم رتملل مهرد ٠٣٬٠٠ : بهذلا اوعئ{ -
 عبرم رتملل مهرد ٠٢٬٠٠ : ةضفلا اوعئ{ -
 عبرم رتملل مهرد  ٠٬٣٠ : نوقالحلا و نيكاكسلا و نوزارخلا و ةينيطلا يناوألا اوعئ{ -
 عبرم رتملل مهرد  ٠٬٣٠ : فوصلا اوعئ{ -
 عبرم رتملل مهرد ٠٬٣٠ :ةلاخنلا اوعئ{ -
 عبرم رتملل مهرد ٠٬١٠ :مودلا ففق و للسلا اوعئ{ -
 عبرم رتملل مهرد  ٠٬١٠ يعانطصالا لسعلا و تيزلا اوعئ{ -
 عبرم رتملل مهرد   ٠١٬٠٠ يعيبطلا لسعلا اوعئ{ -

 يمومعلا عيبلل ىرخا ةحاسب ةضوبقم تابجاو
  : ٢٩ لصفلا
 و علسلل مهضرعب كلذ و ةراق ريغ ةروصب يعوبسألا قوسلا ريغ ،ةصتخملا تاطلسلا فرط نم صخرملا ماعلا يعامجلا كلملا نولغشي نيدلا ةعابلا نإ
  :يلي امك عبرم رتم لك نع يموي مسر ءادأ مهيلع بجوتسي كلذ هباش ام و رضخلا و تاجتنملا و عئاضبلا
  عبرم رتملل مهرد ٠٬٥٠ :ةيموي موسر
 عبرم رتملل.مهرد ١٠٬٠٠:ةيرهش موسر

  : ةيبرزلا قوس -أ
  ةدحاولل مهارد .٠٢٬٠٠ :ريصحلا -
 ةدحاولل مهارد. ٠٢٬٠٠ :لبنحلا -
  ةدحاولل مهارد ٠٣٬٠٠ :ةيبرز-
 

 زجحملا موسر
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  ٣٠لصفلا
  : يلي امك ءايشألا وأ عئاضبلا وأ علسلا وأ تjاويحلا صخي اميف مسرلا اذه راعسأ ددحت

 
  ةماقإلل ىوصقلا ةدملا  موي لك نع ةماقإلا بجاو ةزوجحملا ت{رعلا و تjاويحلا و ءايشألا ةيعون

 تjاويحلا
  م~أ ةسمخ مهارد ٠٣٬٠٠  بالكلا
 اموي رشع ةسمخ مهارد ١٠٬٠٠  لامجلا و لاغبلا و لويخلا و رقبلا
 اموي رشع ةسمخ مهارد ٠٣٬٠٠  ريمحلا
 اموي رشع ةسمخ مهارد ٠٣٬٠٠ زعاملا و منغلا
  م~أ ةسمخ مهارد ٠٢٬٠٠  ةريغصلا تjاويحلا و نجاودلا و ططقلا
 ت{رعلا
  اموي رشع ةسمخ مهارد ٠٥٬٠٠  نيتلجع تاذ ت{رع
 اموي رشع ةسمخ مهارد ٠٦٬٠٠  تالجع عبرأ تاذ ت{رع
 اموي رشع ةسمخ  مهارد ٠٢٬٥٠  ةيودي ت{رع
 اموي رشع ةسمخ مهارد ٠٦٬٠٠  ةروطقم ت{رع
 تاجاردلا
 اموي رشع ةسمخ مهارد ٠٧٬٥٠  ةيرj تاجارد
 اموي رشع ةسمخ مهارد ٠٣٬٠٠  ةيداع تاجارد
 عئاضبلا و علسلا

 دحاو موي مهارد ٠٧٬٠٠  هنم ءزج وأ راطنقلا نع يشالتلل ةلباق علس
 اموي رشع ةسمخ مهارد ٠٥٬٠٠ هنم ءزج وأ راطنقلا نع يشالتلل ةلباق علس
 اموي رشع ةسمخ مهارد ٠٨٬٠٠  هنم ءزج وأ بعكملا رتملا نع مجحلا ةريبك تاودأ
 اموي رشع ةسمخ مهارد ٠٥٬٠٠ هنم ءزج وأ بعكملا رتملا نع مجحلا ةريغص تاودأ

 
 ةمدخلا جراخ داوم و تالوقنم عيب لوصحم  : ٣١ لصفلا
 . ةرسمسلا فيراصم ةيطغتل %١٠ ةبسن عيبلا نمث ىلع فاضي و ةعامجلا ةزوح يف ةمدخلا جراخ داوم و تالوقنملا ينلعلا دازمل{ عابت

 عئاضبلا نم اهريغ و ت°اويحلا عيب لوصحم
 ددحملا تقولا يف ا�احصأ ا� بلاطي مل يتلا

  ٣٢لصفلا
 صالختسا دعب عيبلا نمث لعجي و ددحملا لجألا لالخ اهعاجرتسا متي مل يتلا و ةزوجحملا داتعلا و رضخلا و علسلا و تjاويحلا ينلعلا دازمل{ عابت
 .زوجحملا عيب خيرÚ نم اءادتبا ،موي و ةنس لجا ةليط هبحاص ةراشإ نهر هب ثوكملا و زجحملا ىلإ لوخدلا موسر
 ليربا ٢٦ ( ١٣٣٧ بجر ٢٥ يف خرؤملا فيرشلا ريهظلل اذيفنت هنا ريغ ،لجألا اذه مارصنا دعب ةعامجلا ةينازيم ىلإ ةضوبقملا غلابملا فاضت و 

 يضم دعب الإ ا�احصأ  اهعجرتسي مل يتلا يتلا ةزوجحملا تارايسلا ينلعلا دازمل{ عابت نإ نكمي ال ،يربلا لقنل{ قلعتملا عيرشتلل ممتملا ) ١٩١٩
 .زجحملا  يف اهلالخ تيقب يتلا ىلوألا ةينوناقلا ةرتفلا مارصنا خيرÚ نم رهش
 ةبسنل{ ضيفختلا اذه قبطي و %٥٠ ةبسنب ضفخت جراخل{ ةلجسملا تارايسلا عيب ةبسانمب اهصالختس{ كرامجلا ةحلصم موقت يتلا قوقحلا نإ
 .ةيمومع ةحلصم وأ ةرادإ ةيأ فرط نم ةرداصملا تارايسلا ةفاكل
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 نيرفاسملل ماعلا لقنلل ت�رعلا فوقو  ىلع ضورفملا مسرلا
 ٣٣لصفلا

  نوناقل{ ةددحملا ىوصقلا راعسألا دودح يف ةنس عبر لك نع نيرفاسملل ماعلا لقنلل ةدعملا ت{رعلا فوقو ىلع ضورفملا مسرلا رعس ددحي
  :يلي امك كلذ و

  مهرد   ٦٥٬٠٠: ريغص يسكاط يناثلا فنصلا نم ةرجألا ةرايس  -١
  مهرد  ١٠٠٬٠٠ : ريبك يسكاط  لوألا فنصلا نم ةرجألا ةرايس -٢
 مهرد   ٢٠٠٬٠٠: ج فنصلا نم ماعلا لقنلا تالفاح  -٣
 مهرد  ٣٠٠٬٠٠ : ب فنصلا نم ماعلا لقنلا تالفاح  -٤
 مهرد  ٤٠٠٬٠٠ :  أ فنصلا نم ماعلا لقنلا تالفاح -٥
 مهرد ٥٠٫٠٠  :راجيإلا تارايس -٦
 مهرد ٣٠٠٬٠٠   :س– ل -ت  ةلسلسلا نم راجيإللا تالفاح -٧
 مهرد ٤٠٠٬٠٠ : ت – ةيناثلا  ةلسلسلا نم راجيإللا تالفاح -٨
 مهرد ٥٠٠٬٠٠:  ت – ىلوالا  ةلسلسلا نم راجيإللا تالفاح -٩

 ةيعامجلا كالمالا لغش ىلع ضورفملا مسرلا
 ءانبلا ضارغال اتقؤم ةماعلا 

 ٣٤لصفلا
 رعسلا دودح يف ةنس عبر لك نع عبرملا رتملل مهرد ٣٠٫٠٠ يف ءانبلا ضارغأل اتقؤم ةماعلا ةيعامجلا كالمألا لغش ىلع ضورفملا مسرلا رعس ددحي
 .نوناقل{ ددحملا

 ةيعامجلا كالمألا لغش ىلع ضورفملا مسرلا
 ةيعانص وأ ةينهم وأ ةيراجت ضارغأل اتقؤم ةماعلا

  ٣٥لصفلا
 يعامجلا كلملا نم ةلوغشملا ةحاسملا رابتع{ ةينهم وأ ةيعانص وأ ةيراجت ضارغأل اتقؤم ةماعلا ةيعامجلا كالمألا لغش ىلع ضورفملا مسرلا رعس ددحي
  : يلي امك يعامجلا سل7ا ةلوادم دعب هلغشي ام عون و هنم لوغشملا ءزجلا عقوم و ماعلا
 

 رهشأ ةثالث لك نع عبرملا رتملل مسرلا عقوملا طاشنلا عون
 وأ يسيئر عراش  كاشكألا

Åيون  
 مهرد ١٠٠٬٠٠

 وأ يسيئر عراش  ةلقنتملا باعلألا تاءاضف و كرسلا
Åيون 

 مهرد ٩٠٬٠٠
 موي لكل مهرد ١٬٠٠ وا

 وأ يسيئر عراش   تاجوتنملا عيبل ضراعم
Åيون 

 مهرد............. ٦٠٬٠٠
 موي لكل مهرد......... ١٬٠٠ وا

  معاطملا و يهاقملا
 رارقلل اقفو اهعقومو اهرعس ددحي
 خيراتب ٣٩ :ددع يليدعتلا يئابجلا
    ٢٠١٩ يام ٢٧:

 ةيسيئرلا عراوشلا
 : يهو
 ينوطقرزلا عراش
 سماخلا دمحم عراش
 ءارضخلا ةريسملا عراش
 سداسلا دمحم عراش

  مهرد ٢٠٬٠٠ 
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مهرد ١٥٬٠٠  عراوشلا يق{  
مهارد ١٠٬٠٠  ةقزألا  

 قيرطلا نطابب ةعوضوملا دوقولا تjازخ
 تالî ةقلعتم ريغ وأ ةقلعتملا يمومعلا
  ةبيرضلل ةعضاخلا عيزوتلا

 
 يسيئرلا قيرطلا

 
  دحاولل مهرد ١٠٠٬٠٠

 يسيئر عراش  دوقولا ةطحم
  يونÅ عراش
 ىرغصلا ةقزألا

 مهرد ..................٢٬٠٠
 مهرد ..................١٬٥٠
 مهرد ..................١٬٠٠

 وأ يسيئر عراش  ةيفتاه عداخم
Åيون 

 ةدحاولل مهرد .........١٥٠٬٠٠
 

 حطس قوف تالصتالا طوطخ ريرمت
 تآشنملا و ضرألا نط{ وأ ضرألا
  ا� ةطبترملا

 لك نع ةنس عبر لك نع يلوطلا رتملل مهارد ١٫٥٠ 
 يطخ رتم
 

 
 ىلع تالاصتالا طوطخ طبر بلع
   ضرألا حطس ىوتسم

  عبرملا عبرتملل مهرد ٢٥٬٠٠ 
 ةنس عبر لك نع

 ةينقتلا تادعملا ءاويإل ةدعملا بيلاودلا
 و نيكرتشملا ةمدخ و طبرب ةصاخلا
   ةيفتاهلا عداخملا و طبرلا تايئاوه

 ةنس عبر لك نع عبرم رتملل مهرد ١٠٠٬٠٠ 

 جاربأ (ةيئ{رهكويدارلا تاطحملا ةماقإ
 و)تالاصتإلا تايئاوه و
  ا� ةطبترملا تازيهجتلا

  ةنس عبر لك نع ةدحولل مهرد ٥٠٠٠٬٠٠ 

 وأ يسيئر عراش  ديربلا لئاسر قيدانص
Åيون 

  ةدحاولل مهرد .........١٥٠٬٠٠

 وأ يسيئر عراش  تاسسؤملا مامأ نكامألا صيصخت
Åيون 

 مهرد ................٩٠٬٠٠

 وأ يسيئر عراش  راهشإلا تاتفال
Åيون 

 ةدحاولل مهرد.......... ٣٠٠٬٠٠

 عيزوت تاطحم ىلإ لوخدلا تارمم
 دوقولا

 عبرم رتملل مهرد ..............٠٤٬٠٠ 

 عبرم رتملل مهرد............... ٠٧٬٠٠  ىربكلا قاوسألا ىلإ لوخدلا تارمم
 صحفلا زكارم ىلإ لوخدلا تارمم
  تانحاشلا و تارايسلل ينقتلا

 عبرم رتملل مهرد................ ٠٧٬٠٠ 

 لسغ ةطحم ىلإ لوخدلا تارمم
  تارايسلا

 عبرم رتملل مهارد  ٠٢٬٠٠ 
 

 تاحاسلا يف تارايسلا ضرع
  ةيمومعلا

 موي لك نع عبرم رتملل مهارد  ٥٬٠٠ 
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 تايلآلاو تانحاشلا و تارايسلا ضرع
  كلذل ةصصخملا عيبلا تالحم مامأ ىرخألا

 

 عبرملا رتملل مهرد٥٠٬٠٠ 
 

 عبر لك نع مسرلا ةيراهشالا تاحوللا
 ةنس

  مهرد ١٠٠٬٠٠ عبرم رتم ٥٠ ىلإ عبرم رتم ١ نم ةيطئاحلا ةهجاول{ ةيراهشإلا تاحوللا
 

 مهرد ١٢٠٬٠٠ عبرم رتم ٥٠ قوف ام ةيطئاحلا ةهجاول{ ةيراهشإلا تاحوللا
 ٤٠ اهتحاسم ىدعتت ال نأ ىلع يعامجلا ماعلا كلملا ىلع ةلطملا تاحوللا
  عبرم رتم

 مهرد ٢٠٠٬٠٠

 و ةينكسلا تاعوم7ا و ةيراقعلا تðزجتل{ ةصاخلا ةيراهشإلا تاحوللا
 ةيدرفلا تارامعلا

 مهرد ١٠٠٬٠٠

 و ةينكسلا تاعمجتلا و تðزجتل{ ةقلعتملا ةيراقعلا عويبلل ةيراهشإلا تاحوللا
 تارامعلا

 مهرد ١٠٠٬٠٠

 ²م /مهرد ٥٬٠٠  ينابملا و ةاشنملا ىلع ةيئاعدلا تاحوللا
 مهرد ٣٠٬٠٠  ينابملا مامأ ةدمعأ ىلع ةبكرملا تاحوللا
 مهرد ٢٠٬٠٠ ةيبناجلا ةفصرألا ىلع ةتبثملا ةيئاعدلا ةينالعإلا تاحوللا
 مهرد ٣٠٠٬٠٠ ²م ٦ نم لقا : TOTEM ةيراهشإلا تاحوللا
 مهرد ٥٠٠٬٠٠ قوف امف راتما ²م ٦ :TOTEM   ةيراهشإلا تاحوللا
 ةصاخلا و ةيتامدخلا و ةيراجتلا تالحملا تاهجاوب ةقلعملا ةيراجتلا تjالعإلا

 ا�
 مهرد ٣٠٬٠٠

 مهرد ١٠٠٬٠٠ ةيدومعلا ء{رهكلا ةدمعأ ىلع ةتبثملا ةينالعالا تاحوللا
 PALISSADE ءانبلا شاروا زجاوح ىلع ةيراهشالا تاقصلملا

 
 مهرد ١٥٬٠٠

   bus يرضحلا لقنلا تالفاحب ةقصلملا ةيراجتلا تjالعإلا
 مهرد ١٠٠٬٠٠

 ةيتامدخلا و ةيعانصلا و ةيراجتلا تالحملا تاهجاوب ةيمقرلا تاشاشلا 
  ²م ٢ نم لقا طسوتملاو ريغصلا مجحلا •
 ²م راتما ٤ ىلإ ٢ نم طسوتملا مجحلا •
 ²م ٤ قوف ام ريبكلا مجحلا •

 
 مهرد ٢٠٠٬٠٠
 مهرد ٢٥٠٬٠٠
 مهرد ٣٠٠٬٠٠

 
 ةيعامجلا كالمألا لغش ىلع ضورفملا مسرلا

 ةينهم وا ةيعانص  وا ةيراجت لامعأ ةسراممب طبترت تاراقع وا تالوقنمب اتقؤم ةماعلا
 

 ٣٦ لصفلا
 ةحاسملا رابتع{ ةينهم وأ ةيعانص ةيراجت لامعأ ةسراممب طبترت تاراقع وأ تالوقنمب اتقؤم ةماعلا ةيعامجلا كالمألا لغش ىلع ضورفملا مسرلا رعس ددحي
 .٨٩٫٣٠ مقر نوناق نم ١٩٣ ىلإ ١٨٩ داوملل اقبط ماعلا يعامجلا كلملا نم ةلوغشملا
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 يناثلا بابلا

 
 ةفصب ةريسملا ة�اشملا حلاصملا و يراجتلا وا يحالفلا عباطلا تاذ تالالغتسالا جوتنم و ةادؤملا تامدخلا لباقم ةضوبقملا ىرخألا قوقحلا

 ةرشابم
 
  : يلي امك يه و ةيتآلا تالالغتسالا نع و ةادؤملا تامدخلا ىلع ةبترتملا ىرخألا قوقحلا راعسأ ددحت
 
  برشلل حلاصلا ءاملا تاونق ءانب رئاوص عاجرتسا

 
  ٣٧ لصفلا
 نم ٧٩ لصفل{ اهيلع صوصنملا دعاوقلا قفو كلذ و برشلل حلاصلا ءاملا تاونق ءانب فيراصم عيمج ةماعلا قرطلل ةروا7ا تاراقعلا ب{رأ لمحتي
 .ا¨ائيه و ةيلحملا تاعامجلا ت~ابجب قلعتملا نوناقلا
  برشلل حلاصلا ءاملا ةكبشب كالمألا طبر رئاوص عاجرتسا
  ٣٨ لصفلا
 .ةيلمعلا هذه نع ةجتانلا فيراصملا عيمج برشلل حلاصلا ءاملا ةكبشب طبرلا ةيلمع نم ديفتسملا لمحتي
  
  راحلا داولا ةكبشب كالمألا طبر رئاوص عاجرتسا
  :٣٩ لصفلا
 ةيلمعلا هذه نع ةجتانلا فيراصملا عيمج راحلا داولا ةكبشب طبرلا ةيلمع نم ديفتسملا لمحتي
 
  غارفإلا و ريهطتلا ةحلصم لوخدم    
 ٤٠ لصفلا

  :يلي امك ةفاظنلا ةحلصم فرط نم تاونقلا فيظنت و غارفإلا و ريهطتلا تابجاو ددحت
 .ةيلمع لك نع مهرد ٣٥٫٠٠ : هردق تبÅ بجاو -
  ريهطتلا رئاوص عاجرتسا
  ٤١ لصفلا

  :يلي امك ردقي بجاو ءادأ بجوتست يعامجلا يحصلا بتكملا ا� موقي يتلا ريهطتلا ةيلمع نا
  بعكم رتم لك نع مهرد .٠٫٢٠ : لزانملا فيظنت -
 بعكم رتم لك نع مهرد . ٠٫٤٠ : دهاشملا تاعاق فيظنت -
 بعكم رتم لك نع مهرد.. ٠٫٦٠ : قدانفلا فيظنت  -

 ٤٢ لصفلا
  :يلي امك ت{رعلا و تارايسلا و ةعتمألا و عئاضبلا ريهطت غلبم ددحي

  :تارايسلا ريهطت •
  ةيلمع لك نع مهرد.. ٦٫٠٠ : ريغص وأ ريبك يسكاط -

 ةيلمع لك نع مهرد .١٣٫٠٠ : ادعقم ١٥ نم لقا تالفاحلا -
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 ةيلمع لك نع مهرد.١٨٫٠٠: ادعقم ١٥ نم رثكأ تالفاحلا -
 
 ةيعامجلا فاعسإلا ةرايس ةطساوب لقنلا رئاوص عاجرتسا
  ٤٣لصفلا

  :يلاتلا لكشلا ىلع ىحرجلا و ىضرملل ةيعامجلا فاعسإلا ةرايس تالقنت نع ةضوبقملا تابجاولا ددحت
  ضيرم لك نع يرضحلا رادملا لخاد •

  امهرد.٥٠٬٠٠ :ارا´ -
  ةسداسلا ىتح ةنماثلا نم  امهرد. ٨٠٬٠٠ : اليل -
  ضيرم لك نع يرضحلا رادملا جراخ •
  مهارد.٣٬٠٠ :{~إ و {اهذ رتموليك لك نع ارا´ -
  مهارد ٤٬٠٠ : {~إ و {اهذ رتموليك لك نع لطعلا م~أ و اليل -
  امهرد ٥٠٬٠٠ :ب ردقي ةرايس جورخ بلط نع ىدؤي تبÅ بجاو تابجاولا هذه ىلإ فاضي و

 تاومألا نفد و رباقملا
 ٤٤ لصفلا

v رباقمل{ يضارألا ءارك بجاو  
  :ةيلاتلا تابجاولا عفد بجوتسي رباقمل{ تازايتمالا صيصخت نإ
  مهرد  ٢٠٠٬٠٠ :ربق لكل و دبؤم زايتما -
  مهرد  ١٠٠٬٠٠ : ةنس نيسمخ و تاونس رشع نيب ام حوارتت ةدمل تقؤم زايتما -
 ليكلا و نزولا قوقح و ةيمومعلا نيزاوملا جوتنم                       
 ٤٥ لصفلا

  :ةيمومعلا نيزاوملا لامعتسا بجاو يلي امك ددحي
  ةيلمع لكل مهرد  ١٠٬٠٠ :             تارايسلا -
 ةيلمع لكل مهرد  ١٥٬٠٠ :    ةغرافلا تانحاشلا -
  هنم ءزج وا نطلل مهرد  ٣٬٠٠ :    ةلمحملا تانحاشلا -
  راطنقلل مهرد  ١٬٠٠ :  يعوبسألا رضخلا نازيم -

 داوم و ةيعانصلا داوملا �اقب و قئادحلا ت�افن عفر موسر
 ةيمومعلا قيرطلا ىلع ةكورتملا ءانبلا 

 ٤٦ لصفلا
 ةيئاقلت ةفصب امإ ةفاظنلا ةحلصم لامع فرط نم ةيمومعلا قيرطلا يف ةروجهملا ضافنالا ~اقب و ةيعانصلا داوملا ت~افن عفر و نيتاسبلا ت~افن ةلازإ نإ
  :هردق مسر ءادأ بجوتسي رمأل{ نيينعملا نم بلطب وأ

  بعكم رتم لك نع مهرد  ٥٬٠٠ -
 
 

 نيرفاسملا لقنل ةيقرطلا تاطحملا جوتنم
  ٤٧ لصفلا

  :ةيلاتلا تابجاولا نيرفاسملل ماعلا لقنلل ةصصخملا تالفاحلا و ت{رعلا فرط نم نيرفاسملا لقنل ةيقرطلا ةطحملا  لامعتسا نع ىدؤي
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  ةعتمألا ظفح لحم §
  :يلاتلا لكشلا ىلع ددحي بجاو ةعتمألا ظفح لحمب ةعدوملا ةعتمألا نع ىدؤي

  مهرد ٢٬٠٠ :  هنم ءزج وا موي لك نع ةريغصلا ةبيقحلا -
  مهارد ٥٬٠٠ : هنم ءزج وا موي لك نع ةريبكلا ةبيقحلا -
 مهارد ٧٬٠٠ : كلذ قوف ام عئاضب -
 تالفاحلا تيبم §

 .ةلفاح لك نع ~رهش مهرد٢٠٠٬٠٠ يعامجلا ضباقلا قودنص ىلإ اقبسم ىدؤت يتلا ةيقرطلا ةطحمل{ تالفاحلا تيبم تابجاو ددحت 
 ةفصرألا ىلإ لوزنلا §

 لوزنلا بجاو اودؤي نأ ةرفسلا ةركذت ىلع مهلوصح نود مهيوذ راظتنا وا عيدوتل ةطحملا ةفصرأ ىلإ لوزنلا يف نوبغري نيذلا صاخشألا ىلع
  صخش لك نع مهرد ٢٬٠٠ غلابلا
 مهرد ١٬٠٠ و مهارد ٢٬٠٠ :ةفصرألا ىلا تالجعلا ةيثالثلا تاجاردلا و ةيوديلا ت{رعلا و عئاضبلا لقن تارايس و ةصاخلا تارايس لوخد §

 .ةيوديلا ت{رعلل ةبسنل{
  ركاذتلا كيبابش §

  :يلي امك ردقي ةلفاح لكل يرهش بجاو ةيقرطلا ةطحملل ةعباتلا ركاذتلا كيبابش لالغتسا نع ىدؤي
  مهرد ٥٠٬٠٠  ركاذتلا عيبل كابش لك نع -
  روبعلا وأ فوقولا §
  :ةطحملا نم قالطنالا ةطقن اهل يتلا تالفاحلا -أ

 .ةدحاولا ةرفسلل رتموليكلل مهرد.٠٬٢٠ : ملك ٦٠ قوفي طخ اهل  يتلا تالفاحلا +
  ةدحاولا ةرفسلل رتموليكلل مهرد .٠٬٥٠ : ملك ٦٠ نع لقي  يتلا تالفاحلا +

  ةرباعلا تالفاحلا  -ب
 .فيصرلا لالغتسا بجاوك مهرد ٥٬٠٠ ىلإ ةفاضإ روبع لك نع مهرد ٢٠٬٠٠ : هردق تبÅ غلبم ىدؤي +

  :ةيوديلا ت{رعلا و عئاضبلا لقن تارايس  -ت
  :هردق بجاو ةطحملا ةفصرأ ىلإ ةيوديلا ت{رعلا و ادنوه عئاضبلا لقن تارايس لوخد نع ىدؤي
  مهرد .١٬٠٠ : }ادنوه{ عئاضبلا لقن تارايس +
 مهرد .٠٬٥٠ :                ةيوديلا ت{رعلا +

 تارايسلا و تاجاردلا فوقو تاطحم جوتنم
 ٤٨ لصفلا

  :يلي امك ةرفينخ ةنيدمب فوقولا تاطحمب تانحاشلا و تارايسلا و ت{رعلا و تاجاردلا ةسارح و فوقو نع ىدؤملا بجاولا ددحي
 مويلل مهرد ٠٬٥٠ ةيداع ةجارد لك نع ىدؤي -
 مويلل مهرد ١٬٠٠ . ةيرj ةجارد لك نع ىدؤي -
 مويلل مهرد ٠٬٥٠ . ةبرع لك نع ىدؤي -
 مويلل مهرد ٢٬٠٠.. ةرايس لك نع ىدؤي -
 مويلل مهارد ٥٬٠٠ . ةنحاش لك نع ىدؤي -

 
  ةيعوبسألا قاوسأل� تانحاشلا و تارايسلا فوقو تابجاو

 ٤٩ لصفلا
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  مهارد ٢٬٠٠ . ةفيفخلا تارايسلا -
  مهارد ٥٬٠٠ تانحاشلا -

 ةيمومعلا ضيحارملا لامعتسا تابجاو
 ٥٠ لصفلا
  :يلي امك ةرفينخ ةنيدمب ةيمومعلا ضيحارملا لامعتسا نع ىدؤملا بجاولا ددحي 

  مهرد ١٬٠٠ .رابكلا -
  مهرد ٠٬٥٠.لافطألا -
  مهرد ٥٬٠٠  رابكلا شود -
  مهرد ٢٬٥٠  لافطألا شود -

 حباسملا لالغتسا لوصحم
 :يدلبلا حبسملا •

 ٥١ لصفلا
  :يليام هردق بجاو هنع ىدؤي يدلبلا حبسملا ىلإ لوخدلا نإ
 

 لوصحم

 سنيتلا بعالم لالغتسا
  سنيتلا بعلم •

   ٥٢لصفلا
  :يلي ام هردق بجاو هنع ىدؤي برضملا ةرك بعلم ةيضرأ لامعتسا نإ

 
 ةعاسلل يرهشلا كارتشالا  ةعاسلل يمويلا ءادألا  صاخشألا

  مهرد.١٢٥٬٠٠  مهرد .٥٬٠٠  نوبعاللا
 

 راضملا و عفانملا ثاحبا رئاوص
 ٥٣ لصفلا
  امهرد ١٦٠٬٠٠ : يف نوناقب ةددحم راضملا و عفانملا ثاحبأ تابجاو نا

 تاراقعلا ميقرت
 ٥٤ لصفلا
  :يلي امك ددحي بجاو لزانملا ميقرت تايلمع نع ىدؤي
  ميقرت لكل مهرد= ٣٥٬٠٠ -
-  

 ةديازملا تافلم و تاعوبطملا و ميماصتلا عيب
 

 ٥٥لصفلا

 حرتقملا يرهشلا كارتشالا  يمويلا ءادألا نومحتسملا
 مهرد ٢٤٠٫٠٠ مهارد ١٠٫٠٠ نودشارلا

 مهرد .١٠٠٫٠٠ مهارد. ٥٫٠٠ ةنس ١٢ نم لقا لافطألا
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  :يلي امك كلذ يف نيبغارلا صاخشألل قئاطبلا و ميماصتلا و تافلملا نامثأ ددحت
 ةينقتلا قئÅولا و ميماصتلا ميلست رجا ديدحتب قلعتملا ةصصوخلا و ةيلاملا ريزو رارق قفو هقيبطت متي : تاقفصلا و ةديازملا ميماصت و تافلم -١

  ةارابملا وا قبسملا ءاقتنالا و ضورع بلط فلم يف ةنمضملا
  :ىرخألا ةيرادإلا تاعوبطملا و ميماصتلا  -٢
 مهرد ١٠٠٠٬٠٠.:ةئيهتلا ميماصت -
  مهرد ٢٠٠٬٠٠ . : ةخسن لكل يدلب رارق -
  مهرد ١٠٬٠٠ . :ةفلتخم قئاطب -

 :يلي امك ةارابملا وأ قبسملا ءاقتنالا وأ ضورعلا بلط فلم يف ةنمضملا ةينقتلا قئÅولا و ميماصتلا روجأ افيرعت ددحت
 نمثلا ةقيثولا لكش و ةعيبط

 يلوطلا رتملل/ مهرد ١٥ ميمصتلا
  ناولأل{ عبطلا ضيبألا و دوسأل{ عبطلا  
 

 قئÀو
 ةينقت

 
 
 
 
 

A4 } ٢١٠x رتميليم ٢٩٧{ 
A3 } ١٩٧x رتميليم ٤٢٠{ 
A2 } ٤٢٠x رتميليم ٥٩٤{ 

 

 ةحفصلل مهرد ٢٠ ةحفصلل مهارد ٥

A1 } ٥٩٤x رتميليم ٨٤١{ 
A0 } ٨٤١x رتميليم ١١٨٩{ 

 مهرد ٥٠ ةحفصلل مهارد ١٠
 ةحفصلل

 
 } ةينازيملا نم ٢٠٫٤٠٫٥٠ لصفلا { ةمسرملا تاراذنإلا

 تاعويبلا ليجست 
 ٥٦لصفلا
 : ةيلاتلا تابجاولا مئاهبلا عيب ليجست نع ىدؤي

 مهارد .١٠٬٠٠ :سأرلل لبإلا و ليخلا و رقبلا -
 مهارد ..٥٬٠٠ : سأرلل ريمحلا -
   مهرد .١٬٠٠ : سأرلل زعاملا و منغلا -

  :اهتميق بسح ةفلتخم ءايشأ ليجست
  مهرد .٢٠٬٠٠ :                            مهرد ٥٠٬٠٠ نم لقا -
  مهراد .٢٬٥٠ :        مهرد ١٥٠٬٠٠ ىلإ مهرد ٥١٬٠٠ نيبام -
  مهارد ..٤٬٠٠ :    مهرد ٥٠٠٬٠٠ ىلإ مهرد ١٥٤١٬٠٠ نيبام -
  مهارد ٨٬٠٠ :                           مهرد ٥٠١٬٠٠ قوف ام -

 .يرتشملا فرط نم اهبلط دنع الإ عيبل{ ةقلعتملا كوكصلا ملست الو ~رايتخا مئاهبلا تاعويب ليجست ربتعي و
 تانحاشلا و تارايسلا و تاجاردلا عيب ليجست

 ةلمعتسملا ةيحالفلا تايلآلا و 
 ٥٧ لصفلا



26 
 

  :ةيلاتلا تابجاولا ضرغلا اذهل ةدعملا ةلمعتسملا ةيحالفلا تايلآلا و تانحاشلا و تارايسلا و تاجاردلا عيب ليجست نع ىدؤي
   مهرد .٥٬٠٠ :ةدحاولل ةيداعلا تاجاردلا -
  مهرد .١٠٬٠٠ :ةدحاولل ةيرانلا تاجاردلا -
  مهرد .٣٠٬٠٠ :ةدحاولل تارايسلا -
  مهرد ..٦٠٬٠٠ : ةدحاولل تانحاشلا -
 مهرد  ٦٠٬٠٠ :ةدحاولل ةيحالفلا تايلآلا -

 ةيدلبلا ةنازخلا يف طارخنالا تابجاو
 ٥٨ لصفلا

  :ةيلاتلا موسرلا ءادأ ةنازخلا يف يونسلا طارخنالا بجوتسي
  مهرد ٢٠ : ةبلطلا -
  مهرد ٣٦٬٠٠ : نيرخآ صاخشأ -

 ةيمومعلا تاعيبملا نم   هيلع لصحملا ةيوئملا ةبسنلا
 

 ٥٩لصفلا
 و ةيدلبلا كالمألا لوصحم و هكاوفلا اذك و لامعتسالل ةحلاصلا ريغلا تاودألا و ءايشأل{ ةيمومعلا تاعيبملا نم اهيلع لصحملا ةيوئملا ةبسنلا ددحت
 . راهشإلا فيراصم لجأل عيبلا لوخدم نم %١٠ يف ةزوجحملا تjاويحلا

 ةرعسملا تاراذنإلا
 ٦٠لصفلا
 . ةفلاخم لك نع امهرد ١٠٠٬٠٠ يف نوناقب ددحم ةرعسملا تاراذنإلا رعس نإ

 يفاقثلا دهعمل� ليجستلا تابجاو
 ٦١لصفلا
  :ةيلاتلا موسرلا ءادأ يقيسوملا دهعمل{ ةساردلا و ليجستلا بجوتسي

  :جيفلوصلا -١
v رهش مهرد . ١٥٠٬٠٠ : ذيمالتلا~ 
v رهش مهرد ١٨٠٬٠٠ : ةبلطلا~ 
v رهش مهرد.٢٥٠٬٠٠ : ىرخأ تائف و نوفظوملا~ 
  : كيبوريالا و يكيسالكلا صقرلا -٢
v رهش مهرد .٣٥٠ : ذيمالتلا~  
v رهش مهرد.٢٥٬٠٠ : : ةبلطلا~ 
v رهش مهرد.. ٣٥٬٠٠ : ىرخأ تائف و نوفظوملا~ 
 ~رهش مهرد.. ٣٠٠٬٠٠ : يحرسملا نفلا -٣
 ~رهش مهرد ..١٠٠٬٠٠ :نيماتلا تابجاو -٤

 ةعامجلل ةعباتلا تايلا ءارك
 

 ٦٢ لصفلا
  :ةيلاتلا تابجاولا كلذ لباقم صلختست و ةعامجلل ةعباتلا تايلآلا ءاركب صاوخلل وأ ةيمومعلا تارادإلل صيخرتلا نكمي

  صلختسي ام ىندأ مهردل� ءاركلا تابجاو تايلآلا عون
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 ةعاس نع
 ةدحاو

 تاعاس ينامث نع
  ةلماك

 ١٠٠٬٠٠ }رونيفارك { ىصحلا رسكم
  مهرد

  تاعاس عبرأ ءارك بجاو مهرد١٠٠٠٬٠٠

 ١٠٠٬٠٠  زودنبير
 مهرد

 تاعاس عبرا ءارك بجاو مهرد١٠٠٠٬٠٠

 ٢٠٠٬٠٠  } سكارط { رفحلا ةلا
 مهرد

 تاعاس عبرا ءارك بجاو مهرد٢٠٠٠٬٠٠

 ١٠٠٬٠٠ }زولفين { ةيوستلا ةلا
 مهرد

 تاعاس عبرا ءارك بجاو مهرد١٠٠٠٬٠٠

 ١٠٠٬٠٠  روتكابمك نط ٦ كدلا ةلا
 مهرد

 تاعاس عبرا ءارك بجاو مهرد١٠٠٠٬٠٠

 ١٠٠٬٠٠ نط ٢ كدلا ةلا
 مهرد

 تاعاس عبرا ءارك بجاو مهرد١٠٠٠٬٠٠

 ٥٠٬٠٠  ةنحاش قوف لومحم جيرهص
 مهرد

 تاعاس عبرا ءارك بجاو مهرد٤٠٠٬٠٠

 ٢٠٠٬٠٠  بعكم م ٢ روطقم جيرهص
 مهرد

 تاعاس عبرا ءارك بجاو مهرد٢٠٠٠٬٠٠

 ٦٠٬٠٠  روجراش ناحش
 مهرد

 تاعاس عبرا ءارك بجاو مهرد٦٠٠٬٠٠

 ١٠٠٬٠٠  نط ٨ ةنحاش
 مهرد

 تاعاس عبرا ءارك بجاو مهرد١٠٠٠٬٠٠

 { رفحلل طغض زاهج
 }روسيرموك

٦٠٬٠٠ 
 مهرد

 تاعاس عبرا ءارك بجاو مهرد٦٠٠٬٠٠

 فاضت و ةنيدملا لخاد ةيلمع لكل مهرد   ٨٠٬٠٠ جjابيد  - فاعسإ ةنحاش
 ةنيدملا جراخ لخدتلل رتم وليكلل مهرد ١٠٬٠٠

 
 ةيعامجلا كالمألا تابجاو

  ٦٣ لصفلا
 اقبط ةعامجلا هكلمت راقع لكو اهريغو نكسلا تالحمو ينهم وأ يعانص وأ يراجت طاشن ةلوازمل ةصصخملا نكامألاو نيكاكدلا لالغتسا طورش ددحت
 . ضرغلا اذهل ةدعملا تالمحتلاو طورشلا رتافد قفوو لمعلا ا� يراجلا ةمظنألاو نيناوقلل
 ٦٤لصفلا
 ال ابجاو نيرشابملا نيديفتسملا ةدئافل اهيدؤت ىرخأ ةمدخ ةيا لباقم ةعامجلا يفوتست افلس اهركذ دراولا تامدخلا لباقم ةضوبقملا قوقحلا ىلإ ةفاضإ

 .ةعامجلل ةينقتلا وأ ةيرادإلا حلاصملا لخدت اهبجوتسي يتلا ةماعلا تاقفنلا و تاودألا و داوملا كلذ يف امب ةمدخلا كلت ةفلكت نمث نع لقي نا زوجي
 ٦٥لصفلا
  Dépannage  ةعامجلا زجحم ىلإ تايلآلا و تارايسلا رطق و لمح رئاوص عاجرتسا

  : يلي امك تايلآلا و ترايسلا رطق و لمح تالآ لامعتسا تابجاو ددحت
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 رعسلا ةزجنملا  رطقلا وأ لمحلا ةيلمع عون

 مهرد ١٠٠٬٠٠ غلك ٣٥٠٠ اهتلومح نزو زواجي يتلا ت{رعلا -

 مهرد ٣٠٠٬٠٠ غلك ٨٠٠٠ ىلا ٣٥٠٠ نيب ام اهتلومح نزو ديزي يتلا ت{رعلا -

 مهرد ١٠٠٠٬٠٠ غلك ٨٠٠٠ ىلع اهتلومح نزو ديزي يتلا ت{رعلا -

 مهرد ٣٠٬٠٠ ةيع{رلا و ةيثالثلا تاجاردلا و ةيرانلا تاجاردلا -

 
 مت يذلا و مدقملا يلاملا ضرعلل اقبط يفازج غلبمب ردقت ةيونس ىوÚا يدؤي هيلا ضوفملا ناف ضوفملا ريبدت قيرط نع قفرملا اذه لالغتسا حنم ةلاح يف 
 ضورعلا بلط ةنجل فرط نم هلوبق

 ثلاثلا بابلا
  ةيلاقتنا تايضتقم

 ٦٦ لصفلا
 .ميلقإلا لماع ديسلا فرط نم هيلع ريشأتلا خيرÚ نم ءادتبا ذيفنتلا زيح لخدي يذلا.رارقلا اذهل ةفلاخملا ةقباسلا تايضتقملا عيمج ىغلت
 ٦٧ لصفلا
 ةينقتلا حلاصملا و يبيرضلا ءاعولا ةحلصم سيئر و ليخادملا عيسش و يعامجلا ضباقلا و يميلقإلا نزاخلا نم لك ىلإ رارقلا اذه ت~وتحم ذيفنتب دهعي 
 .هصاصتخا ةرئاد يف لك كلذ و ةرفينخ ةعامجل ةيرادإلا و

 ........................:خيراتب ةرفينخب                                                                                                  
 ةرفينخل يعامجلا سلQا سيئر

  
 هب لمعلا لجأ نم هيلع علطا                     هيلع رشا

 ............................. نم ءادتبا                      .....................يف................
 
 

 ةــعاـــمجلا سلــجم سيــــئر                    مــــــيلقإلا لــــماع دـــــيسلا      
================================== 

 
 سـل>ا بـتاك                              يعامجلا سل>ا سـيئر                         

  
 

 
 

 .عيجروب ديعسا                     ابعأ ميهاربإ       
 

 

 ايجولونكتلل ايلعلا ةسردملا طبرل نواعتو ةكارش ةيقافتا ىلع ةقداصملاو ةساردلا : ةيناثلا ةطقنلا
 . برشلل حلاصلا ءاملا ةكبشب ةرفينخب
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  : سيئرلا ديسلا
 ةكبشب ايجولونكتلل ايلعلا ةسردملا طبر لجا نم ةكارش ةــيقافتl قلعتت ةــطقنلا هذه نأ ىلإ هــلخدت يف راــــشأ                    
 سلطألا تاعامجلا ةعومجم ةعامجلا  يميلقإلا سل&ا يه عورشملا اذه يف مهاستس يتلا فارطألا نأ ثيح , برشلل حلاصلا ءاملا
 .- ءاملا عاطق– برشلل حلاصلا ءاملاو ءlرهكلل ينطولا بتكملاو 
 

 
 :سيئرلا ديسلا
 . سل&ا راظنأ ىلع ةيقافتالا صن ضرعب مدقت      
 : عانعنب دمحم ديسلا
 .عورشملا بحاص نعو ةعامجلا ةمهاسم نع لءاست                
 ب ردقت هتمهاسمو عورشملا بحاص وه يميلقإلا سل&او مهرد ٢٥٠٫٠٠٠٬٠٠ غلبت ةعامجلا ةمهاسم نl باجأ : سيئرلا ديسلا

 . مهرد ٩٠٠٫٠٠٠٬٠٠ غلبمب مهاستس ةعوم&ا امنيب مهرد  ١٥٠٫٠٠٠٬٠٠
 

 
              

 ةرفينخ ةعامج و ةرفينخل يميلقإلا سل>ا نيب ةكارش ةيقافتا ىلع عامجإلi نورضاحلا ةرفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص   

 ايلعلا ةسردملا طبرل - ءاملا عاطق -برشلل حلاصلا ءاملاو ءiرهكلل ينطولا بتكملاو سلطألا ةيبارتلا تاعامجلا ةعومجمو
 : يلي امك برشلل حلاصلا ءاملا ةكبشب ةرفينخب (EST) ايجولونكتلل

 

 ةجاــــــــبيد
 ةرورضلل ارابتعاو؛هللا هرصن سداسلا دمحم كلملا ةلالج هتقالطنا ىطعأ يذلا ةرفينخ ميلقإ ليهÀ ةداعإ جمmربو اماجسنا •
 لاغتشالا ءدبل ةيرورضلا تازيهجتلا لك نم اهنيكمتل برشلل حلاصلا ءاملا ةكبشب ايجولونكتلل ايلعلا ةسردملا طبرل ةحلملا
 ؛اهتفيظو ءادأو
 )١٩٧٧ رياربف ١٥( ١٣٩٣ رفص نم ٢٥ خيراتب ١-٧٥-١٦٨ مقر نوناق ةباثمب فيرشلا ريهظلا رابتعالا نيعب اذخاو •
 ؛هميمتتو هرييغت عقو امك؛لامعلا تاصاصتخl قلعتملا
 نوناقلا ذيفنتب)٢٠١٢ ربمتبس ٢٩( 1432 ةدعقلا يذ حتاف يف رداصلا1.11.160 مقر فيرشلا ريهظلا ىلع ءانبو •
 ؛برشلل حلاصلا ءاملاو ءlرهكلل ينطولا بتكملl قلعتملا 40.09 مقر

 ضرــــــــــــــــــعلا

 ةـــــــــشقانملا

 ررــــــــــــــــــــــــــــقملا
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     مقر نوناقلا قيبطتب )2012 ليربأ٥(١٤٣٣ىلوألÔدامج نم13 يف رداصلا2.12.89 مقر موسرملا ىلع ءانبو •
 ؛برشلل حلاصلا ءاملاو ءlرهكلل ينطولا بتكملl قلعتملا  40.09

 يميظنتلا نوناقلا ذيفنتب )٢٠١٥ ويلوي ٠٧( ١٤٣٦ ناضمر ٢٠ يف رداص ١٫١٥٫٨٤ مقر فيرشلا ريهظلا ىلع ءانبو •
 ؛ميلاقألاو تالامعلl قلعتملا ١١٢٫١٤ مقر
 نوناقلا ذيفنتب )٢٠١٥ ويلوي ٠٧( ١٤٣٦ ناضمر نم ٢٠ يف رداص ١٫١٥٫٨٥ مقر فيرشلا ريهظلا ىلع ءانبو •
 .تاعامجلl قلعتملا ١١٣٫١٤ مقر يميظنتلا
 ةبساحملل ماظن نسب )٢٠١٧ ربنون ٢٣( ١٤٣٩ لوألا عيبر ٤ يف رداصلا 2.17.450 مقر موسرملا ىلع ءانبو •
 ؛ا اعومجمو ميلاقالاو تالامعلل ةيمومعلا
 ةبساحملل ماظن نسب )٢٠١٧ ربنون ٢٣( ١٤٣٩ لوألا عيبر ٤ يف رداصلا 2.17.451 مقر موسرملا ىلع ءانبو •
 ؛تاعامجلا نيب نواعتلا تاسسؤمو تاعامجلل ةيمومعلا
 ؛ةيقافتالا هذه ىلع ةقداصملl....................خيراتب ةرفينخل يميلقإلا سل&ا ةلوادم ىلع ءانبو •
 ؛ةيقافتالا هذه ىلع ةقداصملl.............................خيراتب ةرفينخ ةعامج ةلوادم ىلع ءانبو •
 ؛ةيقافتالا هذه ىلع ةقداصملl............... .خيراتب سلطألا ةيبارتلا تاعامجلا ةعومجم ةلوادم ىلع ءانبو •

          
 ءاملا ةكبشب ايجولونكتلل ايلعلا ةسردملا طبر عورشم هب دوعيس يذلا لضفلl قافتالا ىلع ةعقوملا فارطألا نم اعانتقاو  
 ؛برشلل حلاصلا

 
 :يلي ام ىلع ءاكرشلا قفتا

 
 ةيقافتالا فارطأ :٠١ لصفلا

 ؛يميلقإلا سل&l قافتالا دونب يقl يف هب دصقيو ؛ةرفينخل يميلقإلا سل&ا •
 ؛ةعامجلl قافتالا دونب يقl يف هب دصقيو؛ةرفينخ ةعامج •
 ؛ةعوم&l قافتالا دونب يقl يف هب دصقيو ؛سلطألا ةيبارتلا تاعامجلا ةعومجم •
 حلاصلا ءاملل ينطولا بتكملl قافتالا دونب يقl يف هب دصقيو ، - ءاملا عاطق-برشلل حلاصلا ءاملاو ءlرهكلل ينطولا بتكملا •
 .برشلل

 ةيقافتالا عوضوم :٠٢ لصفلا

 .برشلل حلاصلا ءاملا ةكبشب ةرفينخب ايجولونكتلل ايلعلا ةسردملا طبر عورشم زاجنال ،هالعا فارطألا تامازتلاو ةيفيكو طورش ديدحت

 

 

 

  ةيقافتالا نم فادهألا :٠٣ لصفلا
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 ؛هجو نسحأ ىلع اهتفيظو ءادأ نم ايجولونكتلل ايلعلا ةسردملا نيكمتل ةيرورضلاو ةيساسألا تازيهجتلا ريفوت •
 ؛كرتشملا مامتهالا تاذ عيضاوملا يف ةعاجنلا نم ديزم قيقحتو ةيبارتلا ةيمنتلا لاجم يف نيلعافلا فلتخم نيبنماضتلاو نواعتلا حور ءاكذإ •

 عورشملا ىوتحم :٠٤ لصفلا

 ردقي لوط ىلع ةرفينخب يميلقإلا ىفشتسملا نم اقالطنا برشلل حلاصلا ءاملا ةكبشب ايجولونكتلل ايلعلا ةسردملا طبرل ةانق رج 

 .ملك ٢ ب 

 عورشملا ةفلك :٠٥ لصفلا

 مهرد  1.300.000,00ب هزاجنإ فيراصمو بئارضلا عيمج نمضتت يتلا عورشملا ةفلك ردقت ،ةيلوألا تاساردلا بسح

 م�امهاسمو ءاكرشلا تامازتلا :٠٦ لصفلا

  يذلا يميلقإلا سل&ا ىلإ ةباتك اهتنياعم متت يتلا بويعلاو م اظحالم عفر ىلإ لاغشألا ذيفنت مهعبتت راطإ يف ءاكرشلا عيمج مزتلي

 ؛عورشملا بحاص هرابتعl ةقفصلا نم ةديفتسملا ةلواقملل ديحولا رواحملا ربتعي

 :يميلقإلا سل>ا <
 ؛عورشملا ذيفنتل مهرد 150.000,00 هردق يلام فالغب ةمهاسملا •
 :ب هيلإ دهعي كلذ لجألو عورشملا زاجنا •
o يراجلا نيناوقلاو رطاسملا قفو ةقفصلا ماربإ µ؛لمعلا ا 
o ؛اهعبتتو لاغشألا زاجنا ىلع فوقولا 
o ءاكرشلا راظنأ ىلإ اهعفرو لاغشالا مدقت بسنو عورشملا ذيفنت لحارم فلتخم يف مظتنم لكشب ريراقت دادعا. 

 :ةعوم>ا <
o ؛مهرد 900.000,00 هردق يلام فالغب عورشملا ذيفنت يف ةمهاسملا 
o لاغشألا ذيفنت عبتت، 

 :ةعامجلا <
o ؛مهرد250.000,00 هردق يلام فالغب عورشملا ذيفنت يف ةمهاسملا 
o ؛لاغشألا ذيفنت عبتت 
o ؛يبارتلا اهلاجم دودح يف ةمزاللا صيخارتلا حنم 

 :برشلل حلاصلا ءاملل ينطولا بتكملا <
o مايقلا lةصاخلا طورشلا رتفد اهيف امب عورشملا زاجنال ةمزاللا تاساردل (CPS)؛ 
o ؛لاغشألا ذيفنت عبتت  
o لاغشألا مالتسا دعب ةزجنملا تآشنملا ةنايصو رييست،   

 
 ةيقافتالا ذيفنت عبتت :٠٧ لصفلا
 :نع الثمم اهتيوضع يف مضتو هلثمي نم وأ ةرفينخ ميلقإ لماع ديسلا اهسأرتي ةدايقلل ةنجل ثدحت ةيقافتالا هذه عبتتل
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 ؛يميلقإلا سل&ا •
 ؛ةرفينخ ةعامج •
 ؛ةرفينخب سلطألا ةيبارتلا تاعامجلا ةعومجم •
 -برشلل حلاصلا ءاملا عاطق -برشلل حلاصلا ءاملاو ءlرهكلل ينطولا بتكملا •
 اهلاغشا يف ةنجللا ةدافإل هلهؤي ام ةبرجتلاو ةربخلاو تالهؤملا نم هل يرابتعا وأ يتاذ صخش لك ةوعد ةنجلل نكميو
 :ةيلاتلا ماهملا ةنجلل دنسي
 ؛قافتالا ذيفنت نسح نم دكأتلا §
 ؛عورشملا ذيفنت عبتت §
 ؛هذيفنت ضرتعت يتلا لكاشملل ةبسانملا لولحلا داجيإ §
 .لاغشألا ذيفنت صوصخب ةلجسملا تاظحالملاو يميلقإلا سل&ا نم ةعوفرملا ريراقتلا ةسارد §

 

 عورشملا بحاص :٠٨ لصفلا
 .لمعلا اµ يراجلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا قفو لاغشألا ذيفنت ىلوتيو عورشملا بحاص يميلقإلا سل&ا نيعي §
  هالعأ سداسلا لصفلا يف اهيلع صوصنملا ةيلاملا ام امهاسمل ةعوم&او ةعامجلا ليوحتب نيهر ةقفصلل يميلقإلا سل&ا ماربإ §
 .ةرفينخب يميلقإلا نزاخلا ىدل حوتفملا يميلقإلا سل&ا ةينازيم باسحل كلذو      
 تازيهجتلا ةيكلم،عورشملا مالتسا :٠٩ لصفلا
 ؛ءاكرشلا ةفاك هرضحي عامتجا يف عورشملل تقؤملا مالتسالا متي §
 .اهتنايصو اهرييست ىلوتي يذلا برشلل حلاصلا ءاملل ينطولا بتكملل اكلم عورشملl ةصاخلا تازيهجتلا حبصت §
 ةيقافتالا ةيحالص :١٠ لصفلا
 حلاصلا ءاملل ينطولا بتكملا فرط نم اهعيقوتو اهيلع ةعوم&او ةعامجلاو يميلقإلا سل&ا ةقداصم دعب ذيفنتلا زيح ةيقافتالا هذه لخدت
 .اهيلع ةيميلقإلا ةطلسلا ريشÀو برشلل
 

 قافتالا ليدعت :١١ لصفلا
 عضخي قحلم عوضوم حرتقملا ليدعتلا نوكيو عيمجلا هب لبقي رربم ساسأ ىلع ةيقافتالا هذه ليدعت فارطألا نم فرط يأل نكمي
  .ءاكرشلا لك فرط نم عيقوتلاو ةقداصملل
 تاعازنلا ضف:١٢ لصفلا
 لبق ةيميلقإلا ةطلسلا ميكحت ىلإ وأ ةيبحلا لئاسولل ءوجللl اهدونب ليوÀ وأ ةيقافتالا هذه ذيفنتب ةقلعتملا تاعازنلا عيمج يف لصفلا متي
 .صاصتخالا تاذ مكاحملا ىلع رمألا ةلاحإ
 
 
 
 
 قافتالا خسف :١٣ لصفلا
 :ةيلاتلا تالاحلا يف ةيقافتالا هذه خسف متي
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 ؛ةيقافتالا هذه تايضتقم قيبطتب مزتلي ملو هتادهعتب ءاكرشلا دحأ في مل اذإ §
 ؛قافتالا نم باحسنالا بابسأ هيف للعي فارطألا دحأ نم يباتك بلطب §
 ؛ةليدب لئاسوب ىرخأ تاهج فرط نم برشل حلاصلا ءاملl ايجولونكتلل ايلعلا ةسردملا ديوزت لكشم لح مت ام اذإ §
 .اهيوذل ةيلاملا تامهاسملا ةداعç يميلقإلا سل&ا مزتلي ،ةيقافتالا خسف دنع
 ةيقافتالا رئاظن :١٤ لصفلا

 .اهيلع ريشأتلاو عيقوتلا ةقداصملا تاءارجإ دافنتسا دعب فرط لكل ريظن اهنم ملسي ةيلصأ رئاظن ٠٩ يف ةيقافتالا هذه تررح
                                                                           
 ............................: يف ةرفينخ                                                                                    
 

 تاـــــــــــــــــــــــــعيقوتلا
 برشلل حلاصلا ءاملا ةكبشب ةرفينخب(EST) ايجولونكتلل ايلعلا ةسردملا طبرل نواعتو ةكارش ةيقافتا

 ةرفينخ ةعامج سيئر ةرفينخل يميلقإلا سلQا سيئر

 سلطألا ةيبارتلا تاعامجلا ةعومجم سيئر
 

 

 حلاصلا ءاملاو ء�رهكلل ينطولا بتكملل يوهجلا ريدملا
 - ءاملا عاطق-     برشلل

 
 

Éةرفينخ ميلقإ لماع ديسلا ةريش 
 

 

-------------------------------------------------------- 
              
   سـل>ا بـتاك                  يعامجلا سل>ا سـيئر                  
                       

 
 
 

 .عيجروب ديعسا                              ابعأ ميهاربإ
 

       
 . ةينازيملا نم يناثلا ءزجلا لصف ناونع رييغت : ةثلاثلا ةطقنلا
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  :سيئرلا دـيسلا 

 ةينازيملi ناونعلا اذه رييغت نم دبال ناكو روس ءانب ناونعب اهتجمرب تمت ةطقنلا هذه نأ حضوأ                
 . ةلبقملا ةرودلا يف اهتجمرب ةداعإو اهءاغلإ متيس ايلاح هنكل.زاجنالا ةرطسم ليهست لجا نم

                    

 

 

 

 ةشقانم نودب 

 

 

 

 

  لصف ناونع رييغتب ةقلعتملا ةطقنلا ءاغلإ ىلع عامجإل� نورضاحلا ةرفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص       
 .بسانملا بيوبتلi اهتجمرب ةداعإ دصق ةلبقملا رياربف ةرود ىلإ اهليج®و  ةينازيملا نم يناثلا ءزجلا نم 

 
 .سـل>ا بـتاك                .يعامجلا سل>ا سـيئر       
 
 
 

 
 .عيجروب ديعسا                      ابعأ ميهاربإ                      
 
 

 .هديأو هللا هرصن سداسلا دمحم كلملا ةلالج A@إ صالخ;و ءالو ةيقرب عفرب س1ئرلا  مدقت  مات'&ا #"و
 .لاوزلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تعفرو

 ضرـــــــــــــــعلا

 ةـــــــــشقانملا

 ررقملا


