
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةسراممل صيخرتلا طورشو تاءارجإ

 ندملا لخاد تالفاحلاب ماعلا لقنلا



  

  
 2 ندملا لخاد تالفاحلاب ماعلا لقنلا ةسراممل صيخرتلا طورشو تاءارجإ

 

 

  :ةمدقم

 لالخ نم ندملا لخاد تالفاحلاب ماعلا لقنلا تامدخ ةدوج عفرل لقنلل ةماعلا ةئيهلا ىعست
 تابلطتمو ريياعم ىلعأ ققحي امب ليغشتلا ةءافك عفرو ،هيلع فارشالاو طاشنلا ميظنت
 ةيمنتلا فادهأ عم قفتي امب رامثتسالا بذجل ةبسانم ةئيب قلخ ىلع صرحتو ،ةمالسلا
 ماعلا لقنلا ماظن : ـل ًاقفو طورشلاو تاءارجالا هذه يتأتو ،ةكلمملل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 خيراتو )25/م( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب قرطلا ىلع

 خيراتو )323( مقر ءارزولا سلجم رارقب رداصلا لقنلل ةماعلا ةئيهلا ميظنتو ،ـه21/6/1397
 .تاليدعت نم هيلع أرط امو ،ـه14/9/1434
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 :تافيرعتلا :ًالوأ

 ةنيبملا يناعملا – طورشلاو تاءارجإلا هذه يف تدرو امنيأ – ةيلاتلا تارابعلاو ظافلألاب دصقُي
 :كلذ فالخ صنلا قايس ِضتقي مل ام اهمامأ

 .لقنلل ةماعلا ةئيهلا : ةئيهلا 1
 .لقنلل ةماعلا ةئيهلا سيئر : سيئرلا 2
 .ندملا لخاد تالفاحلاب ماعلا لقنلا ةسرامم : طاشنلا 3
 تاــــــــســـــــسؤملاـك ينوناـق ناـيك اـهل ةـيراـبتعا ةـيـــــــصخـــــــش لـك : ةأشنملا 4

 .تاكرشلاو
 ةــــــسرامم ىلع ةأــــــشنملل ةقفاوملاب ةئيهلا نع ردــــــصت ةقيثو : صيخرتلا 6

 .طورشلاو تاءارجإلا هذه ماكحأ قفو طاشنلا
 .تالفاحلاب ماعلا لقنلل صيخرتلا طورشو تاءارجإ : طورشلاو تاءارجإلا 7
 .طاشنلا يف لمعلاب ةلفاحلل حيرصتلاب ةئيهلا نع ةرداص ةقيثو : ليغشتلا ةقاطب 8
 ماعلا لقنلا عورـشمل ةكلاملا ةهجلاو لقانلا نيب مربملا دقعلا : دقعلا 9

 .صيخرتلا لحم ةنيدملا يف ندملا لخاد تالفاحلاب
 قفو مهتامزلتـــسمو طاـــشنلا يف ةمدختـــسملا لقنلا ةليـــسو : ةلفاحلا 10

  .ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلاو طورشلاو تافصاوملا
 ةـــــــسراممب ةأـــــــشنملل صيخرتلا مت يتلا ةظفاحملا وأ ةنيدملا : صيخرتلا لحم ةنيدملا 11

 .اهيف طاشنلا
 .طاشنلا ةسراممب اهل صخرملا ةأشنملا : لقانلا 12
 .طاشنلا تامدخ نم يئاهنلا ديفتسملا : بكارلا 13
 .ةلفاحلا ةدايقل قئاس ةقاطب ىلع لصاحلا يعيبطلا صخشلا : قئاسلا 14
 يف ةلفاحلا ةدايقب قئاـسلل حيرـصتلاب ةئيهلا نع ةرداـص ةقيثو : قئاسلا ةقاطب 15

 .طاشنلا
 صحفلا زكارم دـحأ يف لـماـك لـكـــــــشب ةـلفاـحلا ىلع فـــــــشكلا : يرودلا ينفلا صحفلا 16

  .ةدمتعملا يرودلا ينفلا
 .ةلفاحلا يف اهرفوت بجاولا ةدمتعملا تاودألاو ةزهجألا :  ةينفلا تازيهجتلا 17
 .طاشنلا يف ةلفاحلا مادختسال ةدمتعملا ىوصقلا ةدملا : يليغشتلا رمعلا 18
 لحم ةنيدملا يف ندملا لخاد تالفاحلاب ماعلا لقنلا عورشم : عورشملا 19

 .صيخرتلا
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 هذه ماكحأ نم يأ ةفلاخمل ةجيتن ضرفت يتلا غلابملا : ةيلاملا تامارغلا 20
 .طورشلاو تاءارجإلا

 صيخرتلا ديدجت/رادصإ ريظن ةيلام دراوم نم ةئيهلل صصخي ام : يلاملا لباقملا 21
 تامدخلا نم ي أ وأ نيقئاسلا تاقاطب وأ ليغشتلا تاقاطب وأ
 .ةئيهلا اهمدقت يتلا ىرخألا

 ىلع ماعلا لقنلا ماظن 22
 هتحئالو ،قرطلا
 ةيذيفنتلا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب قرطلا ىلع ماعلا لقنلا ماظن :
 ،ـه21/6/1397 خيراتو )25/م( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا
 رارقب ةرداصلا ةيذيفنتلا هتحئالو ،تاليدعت نم هيلع أرطي امو
 خيراتو )3( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو

 .ـه05/01/1412
 هتحئالو رورملا ماظن 23

 ةيذيفنتلا
 خيراتو )85/م( مقر يكلملا موـــــــسرملاب رداـــــــصلا رورملا ماظن :

 ريزو رارقب ةرداــــــــصلا ةـيذـيفنتلا هـتحئالو ،ـــــــــــــــه26/10/1428
 امهيلع أرطي امو ،ــــــه3/7/1429 خيراتو )7019( مقر ةيلخادلا
 .تاليدعت نم
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 :صيخرتلا :ًايناث

 :يلي ام طاشنلا ةسراممل صيخرت ىلع ةأشنملا لوصحل طرتشُي

 :ةيلاتلا تاغوسملا ءافيتسا -1
 .ةدمتعملا ةئيهلا تاونق ربع ةأشنملا نم مدقم بلط -أ

 يراس )ندملا لخاد تالفاحلاب باكرلا لقن( طاشن نمضتي ةأشنملل يراجت لجس -ب
 .لوعفملا

 .لوعفملا ةيراس ةيعامتجالا تانيمأتلا ةداهش -ج
 )ةنس نم رثكأ يراجتلا لجسلا ىلع ىضم اذإ( لوعفملا ةيراس لخدلاو ةاكزلا ةداهش -د

 لحم ةنيدملا يف عورشملا ةرادإ نع ةلوؤسملا ةهجلا عم مربملا دقعلا نم ةخسن ريفوت -2
 .صيخرتلا

 مادختسا روجأ ديدحت ةسايس عم قفاوتت نأ ىلع ةمدخلا مادختسا روجأ ةسايس ديدحت -3
 .ةدمتعملا ماعلا لقنلا لئاسو

 ًاقفو صيخرتلا لحم ةنيدملا يف تالفاحلا تيبمو ءاويإل عقومو بسانم زكرم ريفوت -4
 .ةقالعلا تاذ تاهجلا نع ةرداصلا تاطارتشالا وأ ،ةدمتعملا ةينفلاو ةيدلبلا تاطارتشال

 .اهددحت يتلا ةينورتكلإلا ةئيهلا ةمظنأب طابترالا -5
 .)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس -6
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس -7

 :صيخرتلا رادصإ تاءارجإ :ًاثلاث

 نيتس )60( اهاصقأ ةدم لالخ صيخرتلا تابلطتمو طورشلا عيمج يفوتست نأ ةأشنملا ىلع -1
 .ًايغال بلطلا دُع الإو ،بلطلا ميدقت خيرات نم اًـموي

 .ًاموي نيثالث )30( زواجتت ال ةدم لالخ تالفاحلاب لقنلل ةماعلا ةرادإلا لبق نم بلطلا سردي -2
 .ةدحاو ةنس هتدم نوكتو ،ةأشنملا مساب صيخرتلا ردصي -3

 ةمزالم )اًيناث( دنبلا نم )5-4( ةرقفلاو )ب/1( ةرقفلا يف ةدراولا صيخرتلا تابلطتم :ًاعبار
 الأ لقانلا ىلع بجيو ،صيخرتلا فاقيإ متي تابلطتملا هذه نم يأب لالخإلا لاح يفو ،هنايرسل
 ةررقملا ةيلاملا ةمارغلا عاقيإب ةئيهلا قحب لالخإلا مدع عم ،فاقيإلا ةرتف لالخ طاشنلا سرامي
 .طرشلا كلذ نع
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 .ةقالعلا تاذ تاميلعتلاو ةمظنألاب ماعلا لقنلا قفارمل هليغشت دنع لقانلا مزتلي :ًاسماخ

 :صيخرتلا ديدجت :ًاسداس

 قفوو ،ةلثامم ةدمل لقانلا نم بلطب صيخرتلا ديدجت متي ،)ًايناث( دنبلا يف درو ام ةاعارم عم -1
 :ةيلاتلا طباوضلا
 ءاهتنا خيرات قبست يتلا ةرتفلا لالخ هطورش عيمج ءافيتساو ديدجتلا بلط ميدقت -أ

 .ًاموي نيتس )60(ـب صيخرتلا ةيحالص
 .)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس -ب
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس -ج

 .صيخرتلا ةدم ءاهتنا دعب طاشنلا ةسرامم زوجي ال -2

 نع ةلوؤسملا ةهجلا ةقفاومب الإ ،اهل حونمملا صيخرتلا نع لزانتلا ةأشنملل زوجي ال :ًاعباس
 .ةئيهلاو عورشملا ةرادإ

 :صيخرتلا ءاغلإ :ًانماث

  :ةيلاتلا طباوضلا قفو ،صيخرتلا ءاغلإ بلطب مدقتلا لقانلل -1
 .عورشملا ةرادإ نع ةلوؤسملا ةهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا -أ

 .ةصاخ ةلفاح وأ صاخ لقن ىلإ ةماع ةلفاح وأ ماع لقن نم تالفاحلا ليجست عون ليدعت -ب
  .)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس -ج
  .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس -د

  :ةيلاتلا تالاحلا يف – تدجو نإ – ةيلاملا تامارغلا دادس دعب صيخرتلا ىغلُي -2
  .عورشملا ةرادإ نع ةلوؤسملا ةهجلا عم مربملا دقعلا ءاغلإ -أ

  .يئاهن يئاضق مكحب وأ اهتدم ءاهتنال وأ ءاكرشلا قافتاب تناك ءاوس ةكرشلا ةيفصت -ب
 .ةيدرفلا ةسسؤملا بحاص ةافو -ج
 ةيدرفلا ةسسؤملا بحاص ةثرول زوجي ،دنبلا اذه نم )ج/2( ةرقفلا يف درو ام ةاعارم عم -د

 يماظنلا ةسسؤملا عضو حيحصت بلط ةافولا خيرات نم ًاموي نيعست )90( لالخ يفوتملا
 درو امب مازتلالاب ةثرولل يعرشلا ليكولا دهعتي نأ ىلع ؛طاشنلا ةسرامم يف رارمتسالل
  .حيحصتلا ةدم لالخ طورشلاو تاءارجإلا هذه يف

 :تالفاحلا :ًاعسات
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 ةدمتعملا ةيسايقلا تافصاوملاو ،ةيذيفنتلا ةحئالو رورملا ماظن ماكحأب لالخإلا مدع عم -1
 لقنلل ةصصخم ةلفاحلا نوكت ،ةدوجلاو سيياقملاو تافصاوملل ةيدوعسلا ةئيهلا لبق نم
 ةينفلا تازيهجتلاو طورشلاو تافصاوملا ديدحت هنم رارقب سيئرلل زوجيو ،ندملا لخاد ماعلا
 .ةمالسلا تابلطتمو طاشنلا يف ةمدختسملا ةلفاحلل

 ؛ةيليومتلا ريجأتلا دوقع لالخ نم وأ ،رشابم لكشب ةأشنملل ةكولمم تالفاحلا نوكت نأ بجي -2
 .ةلفاحلل يلعفلا مدختسملا يه ةأشنملا نوكت نأ ىلع

 هتحئالو رورملا ماظنل ًاقفو ،ةماع ةلفاح وأ ماع لقن ةلفاحلا ليجست عون نوكي نأ بجي -3
 وأ ،اهتيكلم لقن وأ ،اهريس ةصخر ديدجت وأ اهليجست دنع ةئيهلا ةقفاوم ذخأو ،ةيذيفنتلا
 .اهطاقسا وأ ،اهتاحول لادبتسا وأ ،اهليجست عون ليدعت

 ةنس نم تاونس رشع نع طاشنلا يف ةمدختسملا تالفاحلل يليغشتلا رمعلا ديزي الأ بجي -4
 .عنصلا

 :ليغشتلا ةقاطب :ًارشاع

 قفو ،طاشنلا يف اهليغشت لبق ةلفاح لكل ليغشت ةقاطب ىلع لوصحلا لقانلا ىلع بجي -1
  :ةيلاتلا طباوضلا

 .لوعفملا يراس صيخرتلا نوكي نأ -أ
 .دمتعملا دودح يف يليغشتلا اهرمع نوكي نأ -ب
  .ةماع ةلفاح وأ ماع لقن ةلجسم ةلفاحلا نوكت نأ -ج
 .لوعفملا ةيراس ةلفاحلا ريس ةصخر نوكت نأ -د
  .لوعفملا ةيراس ةلفاحلل يرودلا ينفلا صحفلا ةداهش نوكت نأ -ه
  .لوعفملا ةيراس ةلفاحلا ىلع نيمأتلا ةقيثو نوكت نأ -و
 .)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس -ز
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس -ح

 رمعلا وأ صيخرتلا ءاهتنا خيرات اهتيحالص زواجتت الأ ىلع ،ةنس )1( ةدمل ليغشتلا ةقاطب ردصت -2
 .برقأ مهيأ ريسلا ةصخر ءاهتنا وأ ةلفاحلل يليغشتلا

 

 :ليغشتلا ةقاطب ديدجت :رشع يداحلا
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 نم بلطب ليغشتلا ةقاطب ديدجت متي ،)ًارشاع( دنبلا نم )1( ةرقفلا يف درو ام ةاعارم عم -1
  :ةيلاتلا طباوضلا قفوو ،ةلثامم ددمل لقانلا
 ءاهتنا خيرات قبست يتلا ةرتفلا لالخ طورشلا عيمج ءافيتساو ديدجتلا بلط ميدقت -أ

  .ًاموي نيثالث )30(ـب ليغشتلا ةقاطب ةيحالص
 .)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس -ب
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس -ج

 .ليغشتلا ةقاطب ةدم ءاهتنا دعب ةلفاحلاب طاشنلا ةسرامم ةأشنملل زوجي ال -2

 :ليغشتلا ةقاطب ءاغلإ :رشع يناثلا

  :ةيلاتلا تالاحلا يف ليغشتلا ةقاطب ىغلُت

 .اهطاقسإ وأ ،اهتاحول لادبتسا وأ ،اهليجست عون ليدعت وأ ،ةلفاحلا ةيكلم لقن -1
  .دمتعملا يليغشتلا رمعلل ةلفاحلا زواجت -2
 .)تدجو نإ( يلاملا لباقملاو ةيلاملا تامارغلا دادس دعب لقانلا نم بلطب -3

 :نيقئاسلا :رشع ةثلاثلا

  :يلي ام لقانلا عم لمعي يذلا قئاسلا يف طرتشي

 هتحئالو رورملا ماظنل ًاقفوو لوعفملا ةيراس ةماع ةدايق ةصخر ىلع لصاح نوكي نأ -1
 .ةيذيفنتلا

 .قباوسلا نم ولخ ةداهش ىلع لصاح نوكي نأ -2
 .ةدمتعم ةيلوأ تافاعسإ ةرود ىلع لصاح نوكي نأ -3
 .ةئيهلا لبق نم ددحملا يبطلا صحفلا زايتجا -4
 .)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا وأ يلاملا لباقملا دادس -5

 :قئاسلا ةقاطب :رشع ةعبارلا

 قئاس ةقاطب ىلع لوصحلا لقانلا ىلع بجي ،)رشع ةثلاثلا( دنبلا يف درو ام ةاعارم عم -1
  :ةيلاتلا طباوضلا قفو ،هيدل لمعي قئاس لكل
  .لوعفملا يراس صيخرتلا نوكي نأ -أ

  .لوعفملا يراس قئاسلل ةيوهلا تابثإ نوكي نأ -ب
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  .لقانلاو قئاسلا نيب ةيدقاعت ةقالع دوجو -ج
 .)6*4( ساقم قئاسلل ةيصخش ةروص -د
 .)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس -ه
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس -و

 ةقاطبلا ةيحالص زواجتت الأ ىلع ،ةنس )1( ةدمل لقانلا نم بلطب قئاسلا ةقاطب ردصت -2
 .برقأ امهيأ ةدايقلا ةصخر وأ صيخرتلا ءاهتنا خيرات

 .قئاسلا ةقاطب ةدم ءاهتنا دعب ةلفاحلا ةدايق قئاسلل زوجي ال -3

 :قئاسلا ةقاطب ديدجت :رشع ةسماخلا

 نم بلطب قئاس ةقاطب ديدجت متي ،)رشع ةعبارلا( دنبلا نم )1( ةرقفلا يف درو ام ةاعارم عم
  :ةيلاتلا طباوضلا قفوو ،ةلثامم ددمل لقانلا

 ءاهتنا خيرات قبست يتلا ةرتفلا لالخ اهطورش عيمج ءافيتساو ديدجتلا بلط ميدقت -أ
  .ًاموي نيثالث )30(ـب قئاسلا ةقاطب ةيحالص

 .)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس -ب
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس -ج

 :قئاسلا ةقاطب ءاغلإ :رشع ةسداسلا

 يتلا تابلطتملاو طورشلا نم يأب لالخإلا لاح يف قئاسلا ةقاطب ءاغلإ ةئيهلل قحي -1
 .ًءادتبا اهب تردص

 نإ( يلاملا لباقملاو ةيلاملا تامارغلا دادس دعب لقانلا نم بلطب ةقاطبلا ءاغلإ زوجي -2
 .)تدجو

 ،تاصاصتخا نم ىرخألا طبضلا تاطلسل امو تافلاخملا طبض ةيلآ ةاعارم عم :رشع ةعباسلا
 هذه ماكحأ تافلاخم طبضو ءادألا مييقتو شيتفتلاو ةباقرلا ةيحالصب ةمدخلا بقارم صتخي
 .طورشلاو تاءارجإلا

 

 :ةماع طورش :رشع ةنماثلا

 .ةئيهلل ةيليغشتلا عورشملا ةطخ ميدقتب لقانلا مزتلي -1
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 .تالفاحلا تيبمو ءاويإ عقوم وأ يسيئرلا زكرملا عقوم رييغت دنع ةئيهلا راعشإب لقانلا مزتلي -2
 .ينوناقلا ةأشنملا نايك يف تاليدعت يأ لاخدإ دنع ةئيهلا راعشإ -3
 ىتم اهنم مهنيكمتو ةينعملا ةيموكحلا تاهجلل وأ ةئيهلل تالفاحلا ريفوت لقانلا ىلع بجي -4

 ءالجإ يعدتست يتلا ةيعيبطلا ثراوكلا وأ ئراوطلا تالاح ةهباجمل اهبلط رمألا ىعدتسا ام
 .نيررضتملا

 ينف صحفل هترادإ وأ هفارشإ تحت لمعت وأ لقانلل ةعبات ةلفاح يأ عاضخإ ةئيهلل زوجي -5
 لمع ةيماظنو ،لقنلا ةيلمع ةمالس نم دكأتلل ؛تالفاحلا تيبمو ءاويإ عقوم يف ئجافم
 ىلع ةظفاحملاب ةليفكلا تاءارجإلا ذاختا ،صحفلا جئاتن ءوض ىلع اهلو ،قئاسلاو ةلفاحلا

 .قئاسلاو ةلفاحلاو لقانلا هاجتا باكرلا ةمالس
 .ةئيهلا لبق نم ةدمتعملا باكرلا قوقحب مازتلالا لقانلا ىلع -6
 خيرات نم لمع مايأ ةرشع )10( زواجتت ال ةدم لالخ ةئيهلا ةعجارم لقانلا ىلع بجي -7

 .ءاعدتسالا
 يف ًاصاخ وأ ًاماع ًافلخ ةئيهلا ربتعُت الو ،ريغلا هاجت هتامازتلا عيمجب ءافولا لقانلا ىلع بجي -8

 ءوشن لاح يفو ،هئاهتنا وأ هفاقيإ وأ هئاغلإ دعب وأ صيخرتلا نايرس ةدم لالخ ءاوس كلذ
 .ةصتخملا تاهجلل كلذ يف عجرُيف ،فارطألا نم يأو لقانلا نيب فالخ

 هيعبات ءاطخأ وأ هئاطخأ نع ةمجانلا رارضألا نع يونعملاو يداملا ضيوعتلاب لقانلا مزتلي -9
 .هببسب وأ طاشنلا ةيدأت ءانثأ لصح أطخ نع ئشان ررضلا ناك اذإ ريغلاب قحلت يتلا
 .ةئيهلا نم ةرداصلا ةقالعلا تاذ تاميلعتلاو حئاوللاب ديقتلا لقانلا ىلع بجي -10

 :تابوقعلاو تافلاخملا :رشع ةعساتلا

 همازتلا نم ققحتلاو ،لقانلا ءادأ ةعباتم ةيلوؤسم اًماظن هيلإ دنسُي نمو ةئيهلا ىلوتت -1
 طبضو قيبطتو ،طورشلاو تاءارجإلا هذهو قرطلا ىلع ماعلا لقنلا ماظن ماكحأب
 ًاقفو ،طورشلاو تاءارجإلا هذهو ماظنلا ماكحأل ةفلاخم يأل ًايلآو ًايرشب تابوقعلا
 .طورشلاو تاءارجإلا هذهب قحلملا تابوقعلاو تافلاخملا لودجل

 ةفلاخملاب فلاخملا راعشإ خيرات نم ًاموي نيتس )60( لالخ ةحلصم يذ لكل قحي -2
 ملظتلا هل قحيو ،"يربلا لقنلا تافلاخم ىلع تاضارتعالا يف رظنلا ةنجل" مامأ ضارتعالا
 لبق نم هرارقإ خيرات نم اًموي نيتس )60( لالخ ةيرادإلا ةمكحملا مامأ ةنجللا رارق نم
 .ةنجللا

 بوجوب ةفلاخملاب راعشإلا خيرات نم موي نيتس )60( يضم دعب فلاخملا ةئيهلا غلبت -3
 ةمكحملا مامأ ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا اًماظن هيلإ دنسُي نمو ةئيهلل قحيو ،دادسلا
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 تاداريإ ماظنل ًاقفو ةفلاخملا ةميق دودح يف فلاخملا لاومأ ىلع زجحلل ةصتخملا
 .ةيذيفنتلا هتحئالو ةلودلا
 

   :نورشعلا

 ةمدخ ميدقت رارمتسا اهيف رذعتي يتلا قطانملا ىلع طورشلاو تاءارجإلا هذه ماكحأ قيبطت متي
 )ةسماخلا( ةداملا يف درو ام قفو كلذو ،مازتلالا قيرط نع ندملا لخاد تالفاحلاب باكرلا لقن
 .ماكحأ نم اهعم ضراعتي ام عيمج يغلُتو ،قرطلا ىلع ماعلا لقنلا ماظن نم

 

 خيرات نم اهب لمعُيو ،ةيمسرلا ةديرجلا يف طورشلاو تاءارجإلا هذه رشنُت :نورشعلاو دحاولا
 .اهرشن
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  تابوقعلاو تافلاخملا لودج
 ةفلاخملا ةميق ةفلاخملا فصو م
 لاير فالآ ةسمخ 5000 صيخرتلا ىلع لوصحلا نود طاشنلا ةسرامم 1
 لاير فالآ ةسمخ 5000 يهتنم صيخرتب طاشنلا ةسرامم 2
 لاير فالآ ةعبرأ 4000 صيخرتلا فاقيإ ةرتف لالخ طاشنلا ةسرامم 3
 لاير فالآ ةسمخ 5000  صيخرتلا لحم ةنيدملا يف طاشنلا ةسراممل يسيئر زكرم ريفوت مدع 4

 لاير فالآ ةسمخ 5000  صيخرتلا لحم ةنيدملا يف تالفاحلل تيبمو ءاويإل عقوم ريفوت مدع 
 لاير فالآ ةسمخ 5000 اهددحت يتلا ةينورتكلإلا ةئيهلا ةمظنأب طابترالا مدع 5

6 
 تازيهجتلاو طورشلاو تافصاوملا ةفاك اهب رفوتي ال ةلفاح ليغشت

 ةدمتعملا ةينفلا
 لاير فالآ ةسمخ 5000

7 
 تازيهجتلاو طورشلاو تافصاوملا نم يأ اهب رفوتي ال ةلفاح ليغشت

 ةدمتعملا ةينفلا
 لاير فلأ 1000

 لاير فالآ ةسمخ 5000  ةدمتعملا ةمزاللا ةمالسلا تابلطتم ةفاك اهب رفوتي ال ةلفاح ليغشت 8

9 
 ةمزاللا ةمالسلا تابلطتم نم يأ اهب رفوتي ال ةلفاح ليغشت

 ةدمتعملا
 لاير فلأ 1000

 لاير فالآ ةثالث 3000 ةيغلم قئاس ةقاطب / قئاس ةقاطب ىلع لوصحلا نود قئاس ليغشت 10
 لاير فلأ 1000 ةيهتنم قئاس ةقاطبب قئاس ليغشت 11
 لاير فالآ ةسمخ 5000 دمتعملا يليغشتلا رمعلا نع ديزت ةدمل طاشنلا يف ةلفاح لامعتسا 12
 لاير فالآ ةسمخ 5000 ليغشت ةقاطب ىلع لوصحلا نود ةلفاح ليغشت 13
 لاير فالآ ةثالث 3000 ةيهتنم ليغشت ةقاطبب ةلفاح ليغشت 14
 لاير فلأ 1000 يسيئرلا زكرملا عقوم رييغت دنع ةئيهلا راعشإ مدع 15
 لاير فالآ ةسمخ 5000 ينوناقلا ةأشنملا نايك يف تاليدعت يأ لاخدإ دنع ةئيهلا راعشإ مدع 16

17 
 لقانلا تالجس ىلع عالطالا نم ةئيهلاب ةمدخلا بقارم نيكمت مدع

 طاشنلاب ةقالعلا تاذ تادنتسملا وأ تامولعملاب هديوزت وأ
 لاير يفلأ 2000

18 
 مهينكمتو ةينعملا ةيموكحلا تاهجلا وأ ةئيهلل تالفاحلا ريفوت مدع

 ةيعيبطلا ثراوكلا وأ ئراوطلا تالاح يف اهنم
 لاير فالآ ةسمخ 5000

 لاير يفلأ 2000  ةلفاحلل ئجافملا ينفلا صحفلا ءارجإ نم ةئيهلا نيكمت مدع 19

20 
 خيرات نم لمع مايأ ةرشع )10( ةدم لالخ ةئيهلا ةعجارم مدع

 ءاعدتسالا
 لاير فالآ ةثالث 3000
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