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 :ةمدخلا ميدقتل ةقفاوملا ىلع لوصحلل اهرفوت بجاولا تابلطتملاو طورشلا :ًالوأ

 .)AVL( تابكرملا ةرادإل يلآلا ماظنلا ةمدخ ميدقت ىلع لمتشم ،لوعفملا يراس يراجت لجس .1

 ةرادإل يلآلا ماظنلا ةمدخ ميدقتل تامولعملا ةينقتو تالاصتالا ةئيه نم لوعفملا يراس صيخرت .2
  .)AVL( تابكرملا

 .)لصو ةصنم( لقنلل ةماعلا ةئيهلا يف ينقتلا ماظنلا عم لماكتي ينورتكلإ ماظن .3

 .لصاوتلا لئاسوو ةمدخلا ميدقت لوؤسم .4

 .يدوعس لاير فلأ ةئام )100,000( ةردقو غلبمب لقنلل ةماعلا ةئيهلا مسإب يلام نامض .5

 :ةمدخلا ميدقتل ةقفاوملا ىلع لوصحلا تاءارجإ :ًايناث

 .)ًالوأ( دنبلا يف ةدراولا طورشلا عيمج ءافيتسا .1

 تاونقلا ربع لقنلل ةماعلا ةئيهلل ةقفاوملا ىلع لوصحلا يف ةبغارلا ةأشنملا نم بلط ميدقت .2
 .ةئيهلل ةيمسرلا

 عطقو ،ةرجألا تارايسل لقنلل ةماعلا ةئيهلا نم ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلا ةفاك ريفوتب دهعتلا .3
 .ةيراجتلا ةفرغلا نم قدصم ،اهل ةمزاللا ةنايصلاو رايغلا

 :ةمدخلا مدقم تامازتلا :ًاثلاث

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اهب لومعملا حئاوللاو ةمظنألا عيمجب ديقتلا .1
 .ةرجألا ةطشنأ ةسراممب ةئيهلا نم مهل صخرملا عم دقاعتلا لوبق .2
 يف حضوملا ةرجألا تابكرمل ةمزاللا تازيهجتلا عيمج ةرجألا تآشنم عم دقعلا نمضتي نأ .3

 ةيلئاعلا ةرجألاو ةصاخلا ةرجألاو ةماعلا ةرجألاو راطملا ةرجأ ةرايسل ةينفلا تازيهجتلاو تافصاوملا
 .ةكرحتملا يساركلا يمدختسم لقنل ةصصخملا ةرجألاو

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةمظنأ قفو تانايبلل ةيصوصخلا ةسايس .4
 .ةئيهلا يف ينقتلا ماظنلل ةأشنملا ماظن نم ةمدقملا تانايبلا عيمج ةقدو ةحص نامض .5
 .ىرخأ ضارغأ يأل مهعم دقاعتملا مهل صخرملا تانايب مادختسا مدع .6
 .طقف مهل صخرملل ةئيهلا لبق نم ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلاب ةرجألا تارايس زيهجت .7
 .طقف ةئيهلا نم ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلا بيكرت .8
 .لصاوتلا لئاسو وأ يسيئرلا زكرملا عقوم رييغت دنع ةئيهلا راعشإ .9

 .ةئيهلا نم دمتعملا ىلع ًءانب ةزهجألا ةرياعمو ةجمرب .10
 .موي 180 نع لقت ال ةدمل تامولعملاو تانايبلا ظفح  .11
 .لمع مايأ ةسمخ )5( زواجتت ال ةدم لالخ ءاعدتسالا دنع ةئيهلا ةعجارم .12
 تازيهجتلا عيمج بيكرت نم دكأتلا دعب مهعم دقاعتملا ةرجألا تآشنمل ةقفاوملا باطخ رادصإ .13

 .ةدمتعملا ةينفلا تافصاوملا قفو ةينفلا
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 :ةمدخلا ميدقتل ةينفلا تابلطتملا :ًاعبار

 ةيدوعسلا ةئيهلا لبق نم )ةرجألا تارايس دادع( ـل ةينطولا زارطلا دامتعا ةداهش رادصإ .1
 ةدوجلاو سيياقملاو تافصاوملل

 تافصاوملل ةيدوعسلا ةئيهلا لبق نم سيياقملاو تافصاوملل ةقباطم ةينفلا تازيهجتلا نوكت نأ .2
 .ةدوجلاو سيياقملاو

 .ءالمعلا ةمدخو ينف معد زكرم ريفوت .3
 ينورتكلإلا ماظنلاب طبترم لاعف تابكرم عبتت ماظن وأ ةرجألا دادع عم جمدم تابكرم عبتت ماظن .4

 تالاصتالا ةئيه لبق نم ةدمتعم تابكرملا عبتت ةزهجأ نوكت نأ ىلع ،ةمدخلا مدقمل عباتلا
 .لاسرإلاو لقنلا يف ةيلاع ةدوجو ةينف تافصاوم تاذو تامولعملا ةينقتو

 يلآ لكشب اهلاسرإو ةئيهلا نم ةبولطملا تامولعملا ةفاك ريفوتل ةمدخلا دوزم ماظن ةيلباق .5
 .ةئيهلل ينقتلا ماظنلل يظحلو

 ةزهجأ عيمج ىلع (G❹) نع اهتينقت لقت الو دودحمال تانايب مجحب لاصتا حئارش رفوت نم دكأتلا .6
 .ماظنلل تانايبلا لاسرإ ةعرس نامضل تابكرملا عبتت

 .تنرتنالا تامجهو سسجتلا جماربو تاسوريفلا نم ةيامحلاو نمألا ةمظنأ رفوت .7

 :ةقفاوملا ءاغلإ :ًاسماخ

 ةيلوئسم ىندأ نود ،ةمدخلا مدقمل ةحونمملا ةقفاوملا ءاغلإ يف قحلا لقنلل ةماعلا ةئيهلا سيئرل /أ         
 كلذو )تدجو نإ( ةقحتسملا تامازتلالا دادس نيحل ،هنم مدقملا نامضلا ىلع ظفحتلا عم ةئيهلا ىلع
 :ةيلاتلا تالاحلا يف

 .)ًالوأ( دنبلا يف ةدراولا طورشلا نم يأل ةمدخلا مدقم لالخإ .1
 هراذنإ دعب )ًاعبار( دنبلاو )ًاثلاث( دنبلا يف ةدراولا طورشلا نم طرش يأب ةمدخلا مدقم مازتلا مدع .2

 .راذنإلا خيرات نم ًاموي رشع ةسمخ )15( لالخ ةعضو حيحصت نود )ًايباتك(

 ةبغرلا مدع وأ ،اهئاهتنا لبق ةئيهلا نم هل ةرداصلا ةقفاوملا ءاهنإ ةمدخلا دوزم بلط لاح يف /ب          
 ىلإ مهعم دقاعتملا تانايب لقنل تامازتلالاو فيلاكتلا ةفاك لمحتب مزتلي هنإف ،ةقفاوملا ديدجت يف
 .كلذ ىلع ةبترتملا ىرخألا فيلاكتلاو تامازتلالا ةفاكو ،ةئيهلا نم هل قفاوم رخآ ةمدخ دوزم

  :ةقفاوملا ةدم :ًاسداس

 .كلذب بلط ميدقت دعب ةلثامم ةدمل ددجتتو ،ةدحاو ةنس ةدمل ةئيهلا نم ةقفاوملا ردصت       
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