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 :ةكرحتملا يساركلا يمدختسم لقن يف ةمدختسملا ةبكرملا عون /ًالوأ

 .قئاسلا دعقم كلذ يف امب دعاقم ةعبس )7( نع لقي الو دعاقم ةعست )9( نع ديزي ال دعاقملا ددع .1
 .م 2.75 نع نيروحملا يزكرم نيب ةفاسملا لقت الأ .2
 .طاشنلا يف اهلاخدإ دنع اهجراخ وأ ةكلمملا لخاد اهليجست قبسي ملو ةديدج ةرايسلا نوكت نأ .3
 .عنصلا ةنس نم تاونس عبس نع ةرايسلل يليغشتلا رمعلا ديزي الأ .4

 
 
 :ةبولطملا تازيهجتلاو تافصاوملا /ًايناث

 :ةرجألا تارايسب ةصاخلاو ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلاو تافصاوملا ةاعارم عم

 نامضل ًاعساو بابلا ضرع نوكي نأ ةاعارم عم حتفلا ةلهس ةبكرملل )ةيبناجلا وأ ةيفلخلا( باوبألا نوكت نأ بجي .1
 .)ملم 800( نع لقي ال امبو ،ةبكرملا لخاد ىلإ يسركلا عم بكارلا لقن

 مدختسمل نكمي ثيحب همدختسمو كرحتملا يسركلل عستتل ةبكرملل ةيفاكلا ةيلخادلا ةحاسملا ةئيهت بجي .2
  .ةيحيرا لكب فافتلالا كرحتملا يسركلا

 .كرحتملا يسركلا لغاش قفارمل مدختست ةيلخادلا ةحاسملا يف دحاو دعقم نع لقي ال ام زيهجت بجي .3
 كلذو ،ةضفخنملا ةيضرألا تاذ تابكرملل تاردحنم ريفوتو .ةعفترملا ةيضرألا تاذ تابكرملل تاعفار ريفوت بجي .4

 ال ام اهلمحت ةوق نوكت نا ثيحب ةبكرملا لخاد ىلإ ةكرحتملا يساركلا يمدختسم باكرلا لقنل اهمادختسال
  .ىندأ دحك مجك 400 نع لقي

 :ةيلاتلا تافصاوملا تاردحنملا يف رفوتت نا بجي .5
 .ملم6 نع اهلوط ديزي يتلا تاءوتنلا نم ةيلاخو ،قالزنالل ةلباق ريغ حطسأ تاذ نوكت نا بجي -
 يعابر يسرك لمحل ةيافكلا هيف امب ًاعستم نوكي ثيحب ملم750 نع يفاصلا ردحنملا ضرع لقي ال نا بجي -

 .تالجعلا
 عنمل كلذو ملم 50 نع نيبناجلا يف هعافترا لقي ال ةيبناج زجاوحب ًادوزم ردحنملا حطس نوكي نا بجي -

 .ةبكرملا نم لوزنلا وا دوعصلا ةيلمع ءانثا يسركلا فارحناو قالزنا
 نم ردحنملا طسب مت اذإ ةيوئم ةجرد 45 زواجتت ال ثيحب ةنكمم ةجرد لقأب ردحنملا ةيواز نوكت نا بجي -

  قيرطلا حطس وا فيصرلا ىوتسم ىلا ةبكرملا
 ،لوزنلا وا دوعصلا ةيلمع ءانثا هناكم نم هكرحت وا ردحنملا زازتها بنجتل ماكحإب ًاتبثم ردحنملا نوكي نا بجي -

 .ملم15 ردحنملاو ةبكرملا نيب دوجوملا غارفلا زواجتي ال ثيحبو
 كرحتملا يسركلل صصخملا ناكملا محازي ال ثيحب ةبكرملا ىلع نمآ ناكم يف ردحنملا ظفح متي نا بجي -

 .ئجافم لكشب اهراسم فرحنا وا ةبكرملا تفقوت ول اميف باكرلل ًاررض وا ًارطخ لكشي الو
 :يتالا قفو كرحتملا يسركلا مدختسمو كرحتملا يسركلا تيبثت متي نا بجي .6

 لمحت ىلع ةرداق نوكت نا ىلع يسركلل نامأ ةمزحأ ريفوت عم مامألا هاجتاب كرحتملا يسركلا تيبثت بجي -
 يسركلا ةكرح عنمل ةيفاك ةجردب ةنيتم نوكت نأ بجي امك ،نتوين 8000 نع لقي ال امب يتاذلا روصقلا ىوق
  .ةبكرملا ريس ءانثأ ةكرحلا نم كرحتملا

 نم نانثاو ،مامألا نم اهنم نانثا :ةبكرملا ةيضرأب ةتبثم نامأ ةمزحأ ةعبرأ نع لقي ال امب بكارلا تيبثت بجي -
 :ةيلاتلا تافصاوملاب كلذو فلخلا

 .ىندأ دحب مجك 900 نع هفتكو بكارلا رجح لوح فتلملا نامألا مازح يف ءاسرإلا ةطقن لمحت ةردق لقت ال -
 .ىندأ دحب مجك 1200 نع ةتبثملا رويسلا ءاسرإ ةطقن لمحت ةردق لقت ال -
 .مجك 900 نع ةبكرملا رادجب ةلصتملا فتكلا مازح ءاسرإ ةطقن لمحت ةردق لقت ال -
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 :ةماع تارابتعا /ًاثلاث
 :ةيلاتلا طباوضلاب مازتلالا ةرجألا طاشن ةسراممل ةصخرملا تآشنملا ىلع

 .ةكرحتملا يسركلا يمدختسمل باكرلا لوزن/دوعص ةيفيكل نيقئاسلا بيردت .1
 .لوزنلاو دوعصلا ةلاح يف نيقئاسلا لبق نم ةينيتورلا ةدعاسملا ميدقت .2
 .ةئيهلا نم ةدمتعملا ةرجألا ةريعستب ديقتلا .3
 .ةرجألا ةرايس يف ةكرحتملا يساركلا يمدختسم نم طقف دحاو بكار لقن .4
 .ئراوطلا تامولعمب ةصاخلا تاراطخإلاو لاصتالا قرطو لقنلا راعسأ حيضوت .5
 يمدختسمل ةصصخملا تابكرملل يفلخلا جاجزلا ىلعو ،نميألا يفلخلا يبناجلا بابلا ىلع ةيريبعت ةروص عضو .6

 ةصصخم ةبكرم( ةرابع اهتحت بتكيو ،)2( مقر لكشلا يف ةحضوملا ةروصلل ةقباطم ةكرحتملا يساركلا
 .)مس50*مس40( اهتاساقم نوكت ،)ةكرحتملا يساركلا يمدختسمل

 
 
 
 

 
  

 .بكارلا تيبثت ماظنو مامألا هاجتاب كرحتملا يسركلا تيبثت ةمزحأ )1( لكشلا

 

 يساركلا يمدختسمب ةصاخلا تابكرملا ىلع عضوت ةيريبعت ةروص )2( مقر لكش      
 .ةكرحتملا
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