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 تاف&رعتلا :)1( ةداملا

 :كلذ opغ قايسلا ضتقي مل ام ،اijم لg مامأ ةنeبملا ي(اعملا - ةحئاللا هذ_ ^[ تدرو امنيأ - ةيتآلا تارابعلاو ظافلألاب دصقي

 .ةئeبلا ماظن :ماظنلا

 .ر�5تلا ةحفا~مو ي{ابنلا ءاطغلا ةيمنتل yzطولا زكرملا ميظنت :ميظنتلا

 .باطتحالل ةيذيفنتلا ةحئاللا :ةحئاللا

 .ةعارزلاو هايملاو ةئeبلا ةرازو :ةرازولا

 .ةعارزلاو هايملاو ةئeبلا رOزو :ر/زولا

 .ر�5تلا ةحفا~مو ي{ابنلا ءاطغلا ةيمنتل yzطولا زكرملا :زكرملا

 .قطانملا ^[ ام�عورفو زكرملا وأ ةرازولا :ةصتRSا ةClmا

 .تافلا��ا ^[ رظنلا ةن�4 :ةنnlلا

 .ا�jابث�و ا�jف قيقحتلاو ةحئاللا ما~حأ تافلاخم طبضل ،زكرملا ةرادإ سلجم سeئر وأ رOزولا نم رارق م_ديدحتب ردصي نوفظوم :نوشoفملا

  .صاصتخالا بسح ةيلخادلا ةرازوب ةينمأ ة�ج ةيأ :ةينمألا تاClmا

 .ةصاخ وأ ةماع ةOرابتعا وأ ةيعيبط ةفص ھل ص�� يأ :صtSلا

 .�zيب رثأ ھل طاش( يأ ھتسراممب ءدبلا لبق ص��لل زكرملا ا�حنمي ةقيثو :ح/رصتلا

 .�zيب طاش( ةسراممب ھل نذإلل ص��لل زكرملا ا�حنمي ةقيثو :صيخJKلا

 .حOرصتلا IJع لصاح ص�� :ھل حرصملا

 .صيخp لا IJع لصاح ص�� :ھل صخرملا

اباشعأ تناgأ ءاوس ةيعيبطلا تاتابنلا :يyابنلا ءاطغلا
ً

ارا��أ مأ ،تا��op مأ ،
ً

. 

 ،ةيجولوي�4او ،ةيp©لاو ،ةينطولا تا̈_ نملاو ،تاباغلاو ،^§ارملا :لمش{و ا�مكح ^[ امو ةOرب تاتابن IJع يوتحت z¥لا ةلودلل ةكولمملا z¤£ارألا عيمج :يyابنلا ءاطغلا f{|ارأ

 .رز�4او ،ةيلحاسلا قطانملاو ،نايدولاو ،ةيلب�4ا قطانملاو ،)نابثكلا( ةيلمرلا قطانملاو ،ةيل�سلا قطانملاو ،ةبطرلا قطانملاو

اومن ةيمان تناgأ ءاوس ،³pكأف اًفصنو اpً م )م1.5( ضرألا حطس نع عفترتو ،ي®او_ وأ zشخ عذج ا�ل ةر�� يأ :راl~ألا
ً

ايعيبط 
ً

 .ةعر¨ سم وأ 

 .فصنو p م )م1.5( نم لقأ J·إ p م فصن نم ا�عافترا غلبOو ،ةيمان ةعر¨ سم وأ ةيعيبط ةت´ن يأ :تاtl�Kلا

 .صيخرت نود ا�عيب وأ اOijزخت وأ ا�ميحفت وأ ا�لقن وأ ةيp©لا را��ألا عطق :باطتحالا

 .ةيل�5ا ةيp©لا تا��opلا وأ را��ألا روذج وأ عورف وأ ناقيس نم ةي´ش�4ا ءازجألا :��RDا بطCDا

 .^�5Iا بطE5ل لما~لا opغ قاp حالا ةطساوب ھجاتنا متي ام :��RDا محفلا

 .ةحئاللا وأ ماظنلا ما~حأ تافلاخم :تافلاRSا
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 .ةحئاللا وأ ماظنلا ما~حأ فلاخم :فلاRSا

المتشم نو~Oو ،ةينمألا تا��4ا وأ نوش?فملا هدع¸ يذلا رض�5ا :طبضلا رضحم
ً

 ،ا�jلع باو�4او ،قيقحتلا لحم تافلا��او ،ةمزاللا تانايبلاو ،رض�5ا خOراتو مقر IJع 

  .ةلصلا تاذ تاءارجإلا ةفاgو ،ةلدألاو ،ع®اقولاو ،تانياعملاو ،تاشقانملاو

 .لي_أتلا ةداعإب ھمايق رذع{ لاح ا�عفدي z¥لا لي_أتلا ةداعإ فيلا~ت لمش{و ،ھتلازإل وأ ،ھتفلاخم IJع بتp ملا ررضلا p©�4 فلا��ا ھعفدي ام :تاض/وعتلا

اقفو ،�zيبلا نزاوتلا نم ةيعيبطلا ھتلاح J·إ ھتداعإل ؛ثولت وأ �zيب ررض ھب ق45أ وأ ،اَّي¼يب رو_دتم عقوم IJع متي ءارجإ لg :لي�أتلا ةداعإ
ً

 ة��4ا ا_ددحت z¥لا opياعملل 

 .ةصت��ا

 

 قيبطتلا قاطن :)2( ةداملا

 .ةيدوعسلا ةيDرعلا ةكلمملا ^[ صا��ألا عيمج IJع ةحئاللا هذ_ ما~حأ يرس{

 

 محفلاو بط#Fاب قلعتي اميف زكرملا لمع قاطن :)3( ةداملا

 :ي{آلا زكرملا J·وتي

 .محفلاو بط45ا داopتسا ميظنت )1(

 .محفلاو بط45اب ةقلعتملا حOراصتلاو صيخاp لاب ةقلعتملا طباوضلاو طورشلاو دعاوقلا رارقإ )2(

 .محفلاو بط45اب ةقلعتملا ةطش(ألا حOراصتو صيخارت ديدجتو رادصإ )3(

 .تافلا��ا طبضو ةحئاللا هذ_ ذافنإب قلعتي اميف -ھصخي اميف لg- ةينمألا تا��4ا عم قيسÄتلا )4(

 .نoفلا��ا طبضب قلعتي اميف ةدناسملا بلط لاح ^[ ةينمألا تا��4ا عم قيسÄتلاو ،ا�jابثاو ا�jف قيقحتلاو ةحئاللا هذ_ ما~حأ تافلاخم طبضو شeتفتلا )5(

 

 ح&راصتلاو صيخاLMلا :)4( ةداملا

الوأ
ً

 محفلاو بط45اب ةقلعتملا ةطش(ألا :

 محفلا وأ بط45ا داopتسا )1(

 بط45ا عمج )2(

 محفلا وأ بط45ا لقن )3(

 محفلا وأ بط45ا نOزخت )4(

 محفلا وأ بط45ا عيب )5(

 محفلا وأ بطE5ل جOوp لا )6(

 محفلاو بط45ا opضحتل تا��opلاو را��ألا ةنايصو ميلقت لامعأ نع ةجتانلا ةOر��لا تافل��او باشخألا عيطقت )7(

 

ايناث
ً

 حOرصت وأ صيخرت IJع لوصE5ل ةDولطملا تادن?سملا :

اقفرم زكرملل بلطب مدقتي نأ حOرصت وأ صيخرت بلاط لIJ gع
ً

 :ةيلاتلا تادن?سملا ھب 
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)1( )Éلا ةقاطب نم ة��اعاطق ناg لاح ^[ يراجتلا ل�Éلا وأ ،)ص�� ل~ل( ةينطولا ةOو
ً

اصاخ 
ً

 .ةيل_أ ةسسؤم وأ ةيعمج تناg لاح ^[ صيخp لا وأ ،

 .ةدمتعملا تادعملاو لئاسولاو تايمكلاو ،ھل ةDولطملا ةدملاو طاشÄلا عقوم نع ةيليصفت تامولعم )2(

 .ىرخأ تامولعم وأ تادن?سم يأ بلط زكرملل قحي )3(

 

اثلاث
ً

 ةماعلا طباوضلا :

 .كلذب حOرصت وأ صيخرت IJع لوص45ا دعÌ الإ محفلا وأ بط45اب ةقلعتملا ةطش(ألا نم يأ ةسرامم رظحي )1(

الوأ( نم )7( ةرقفلا ^[ ةروgذملا تاطاشÄلل حOرصتلا وأ صيخp لا رصتقي )2(
ً

  :ةيتآلا تالا45ا IJع ةداملا هذ_ نم )

 .ةيم�5ا قطانملا وأ تاباغلا وأ ^§ارملا وأ ةينطولا تا̈_Íتملا ^[ تا��opلاو را��ألا ةنايصو ميلقت لامعأ نع ةجتانلا ةOر��لا تافل��او باشخألا .أ

 .ا�مكح ^[ امو عرازملا ^[ تا��opلاو را��ألا ةنايصو ميلقت لامعأ نع ةجتانلا ةOر��لا تافل��او باشخألا .ب

 حرصملاو يدلبلا قاطنلا لخاد نيدايملاو قئاد45او عراوشلا ^[ تا��opلاو را��ألا ةنايصو ميلقت لامعأ نع ةجتانلا ةOر��لا تافل��او باشخألا .ج

Ðjورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو لبق نم اOتايدلبلاو تانامألا وأ ة. 

 .ا�مكح ^[ امو ةصا�4ا كالمألاو تآشÄملاو ةماعلا قفارملا ^[ تا��opلاو را��ألا ةنايصو ميلقت لامعأ نع ةجتانلا ةOر��لا تافل��او باشخألا .د

 .زكرملا ىدل بلطلا لي�É{ خOرات نم لمع موي )15( ةدم لالخ حOراصتلا وأ صيخاp لا تابلط ^[ زكرملا ت´ي )3(

انمضتم حOرصتلا وأ صيخp لا ردصي )4(
ً

 .زكرملا ا�عضي تاطاp شا يأو ،ھتيحالص ةدم 

انمضتم حOرصتلا وأ صيخp لا ردصي )5(
ً

 .اÐj صخرملا ةدمتعملا تادعملاو لئاسولاو ،طاشÄلل ةDولطملا ةدملاو عاونألاو تايمكلاو عقوملا 

 .زكرملا لبق نم دد�5ا ^·املا لباقملا ءافي?سا دعÌ حOرصتلا وأ صيخp لا ردصي )6(

 .ا�jاطاp شاب حOراصتلاو صيخاp لا ولماح ̈م لي )7(

اقفو ھل حرصملا وأ ھل صخرملا IJع بجي )8(
ً

اثلاث نم )2( ةرقفلل 
ً

 :ي{آلاب م̈ا لالا ةداملا هذ_ نم 

 .يراجتلا مسالا وأ ص��لا مساب فلغملا IJع ةDوتكم نو~ت تامولعم ةقاطبب ا�فOرع{و ةمكحم ةقOرطب تاجتنملا فيلغ{ .أ

 .حOرصتلا وأ صيخp لا مقرو جاتنالا خOراتو ردصملاو ھنزوو محفلا وأ بط45ا عون IJع تامولعملا ةقاطب يوتحت نأ بجي .ب

 .كلذ مijم بلطي امدنع ةينمألا تا��4او نoش?فملل صيخp لا وأ حOرصتلا زاربا .ج
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 تافلاT"ا :)5( ةداملا

 :ماظنلا نم )19( ةداملا نم )1( ةرقفلا ما~حأ ذيفنت ^[ )1(

افلاخم p©تع¸
ً

 نم ا_دOرجت وأ ،اÖjاذيإ وأ ،ا�لقن وأ ،ا�عالتقا وأ ،ي{ابنلا ءاطغلا z¤£ارأ ^[ تاتابنلا وأ باشعألا وأ تا��opلا وأ را��ألا عطق ،ةحئاللاو ماظنلا ما~حأل 

 .زكرملا نم حOرصت وأ صيخرت IJع لوص45ا نود اÐj راجتإلا وأ ،ا�فرج وأ اD×jرت لقن وأ ،اijم ءزج يأ وأ ا�قاروأ وأ اÖjا45

 :ماظنلا نم )20( ةداملا ما~حأ ذيفنت ^[ )2(

 .ا�مكح ^[ امو زبا��او خباطملاو معاطملاg يراجتلا طاشÄلا ^[ نoيل�5ا محفلاو بط45ا مادختسا رظحي

 .)ميحفتلا( ^�5Iا محفلا جاتنإ رظحي

 :ماظنلا نم )32( ةداملا ما~حأ ذيفنت ^[ )3(

افلاخم p©تع¸
ً

 وأ ا�قاروأ وأ اÖjا45 نم ا_دOرجت وأ ،ا�لقن وأ ،ا�عالتقا وأ ،ةيم�5ا قطانملا نم تاتابنلا وأ باشعألا وأ تا��opلا وأ را��ألا عطق ،ةحئاللاو ماظنلا ما~حأل 

 .زكرملا نم حOرصت وأ صيخرت IJع لوص45ا نود ،اÐj راجتإلا وأ ،ا�فرج وأ اD×jرت لقن وأ ،اijم ءزج يأ

ارثؤم نو~ي ام حئاوللاو ماظنلا ما~حأ ^[ اijم ءز�4اب دصقي )4(
ً

اقفو تا��opلا وأ را��ألا تومل يدؤت ةopبك ةجردب 
ً

 .زكرملا هردقي امل 

 

 تاZوقعلا عاقياو تافلاT"ا طبض )6( ةداملا

 ،ةئeبلا ماظنل تاDوقعلا عاقي�و تافلا��ا طبضل ةيذيفنتلا ةحئاللا ما~حأ قفو - )2( و )1( نoلود�4ا ^[ ةدراولا - تاDوقعلا عاقي�و ةحئاللا هذ_ ما~حأ تافلاخم طبض متي

 :^Iي اميف محفلاو بط45ا تافلاخم طبض ةيصوصخ ةاعارم عم

 ^[ ةكراشملل م�jا�ج نم نoفظوم ديدحتل تاظفا�5او قطانملا ^[ ةقالعلا تاذ ىرخألا تا��4او تايدلبلاو تانامألاو ةراجتلا ةرازو عم قيسÄتلا ةصت��ا ة��Eل .أ

 .ا�مكح ^[ امو خباطملاو معاطملاو عيبلا ذفانمك ةOراجتلا ةطش(ألا ^[ ةحئاللا هذ_ تافلاخم طبض

اDورضم ¨45oا لوط( باسحب كلذو طوبضملا محفلا وأ بط45ا ھلغش¸ يذلا ¨45oا م�Ú سايق قOرط نع طوبضملا محفلا وأ بط45ا ةيمك باس?حا متي .ب
ً

 ]^ 

اDورضم ھضرع
ً

 .طبضلا رضحمب ا�قافر�و ةيفارغوتوفلا روصلاب كلذ قيثوتو )ھعافترا ^[ 

 ،ھيلإ ا�jداعإ متeس يذلا ي{ابنلا ءاطغلا عقوم J·إ وأ ،ھيف اOijزخت متeس يذلا نا~ملا J·إ لقنتو فلا��ا نم ةفلا��ا لحم ي{ابنلا ءاطغلا تاجتنم ةداعتسا متي .ج

 رOودت ةداعإ تآشÄم IJع ھعيب نكمOو ،دوقولل بطحك ةفلا��ا لحم بط45ا عيب متي الو .فلا��ا ةقفن IJع كلذو ،زكرملا هررقي امبسحو لاوحألا بسح

 .دوقولل بطحك ةرشابم ھمادختسا نمضتت ال ىرخأ لئادب يأ وأ بش�Eل ةراش( J·إ ھلOوحت وأ ،ةيل�5ا ثاثألا ع(اصم J·إ وأ ،ةيعارزلا تافل��ا
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  )1( باطتحالل ةيذيفنتلا ةحئالل تاZوقعلاو تافلاT"ا :)1( لودج

 

 ةفلا#"ا
 34وألا ةرملل ة,وقعلا

 )لا7ر(

 راركتلا لاح ;: ة,وقعلا

 )لا7ر( ةيناثلا ةرملل

 راركتلا لاح ;: ة,وقعلا

 )لا7ر( ةثلاثلا ةرملل
 تاظحالم

 :^�5Iا محفلاو بط45ا تافلاخم

 )2( بعكم HIم لFل 16.000 10.000 5.000 +*حم بطح لقن 1

 )2( بعكم HIم لFل 16.000 10.000 5.000 +*حم بطح عيب 2

 )2( بعكم HIم لFل 16.000 10.000 5.000 +*حم بطح ن2زخت 3

 )2( بعكم HIم لFل 16.000 10.000 5.000 +*حم محف لقن 4

 )2( بعكم HIم لFل 16.000 10.000 5.000 +*حم محف عيب 5

 )2( بعكم HIم لFل 16.000 10.000 5.000 6*حم محف ن2زخت 6

 )2( بعكم HIم لFل 16.000 10.000 5.000 صيخرت نود +*حم بطح عمج 7

8 
 معاطملاM ،يراجت طاشD6 E 6*حم بطح مادختسا

 ةداملا فلاخي امب ،اTمكح D6 امو زباQRاو خباطملاو

 .ةحئاللا نم ةسداسلا

 )2( بعكم HIم لFل 32.000 20.000 10.000

9 
 معاطملاM ،يراجت طاشD6 E 6*حم محف مادختسا

 ةداملا فلاخي امب ،اTمكح D6 امو زباQRاو خباطملاو

 .ةحئاللا نم ةسداسلا

 )2( بعكم HIم لFل 32.000 20.000 10.000

 :ةنايصلاو ميلقتلا نع ةجتانلا ةOر��لا تافل��او باشخألا عيطقت نم رض�5ا محفلاو بط45ا تافلاخم

10 
 باشخألا عيطقت نم محف وأ بطح `_ضحت

 صيخرت نودب ة2رghلا تافلQRاو
2.000 4.000 8.000  

11 
 باشخألا عيطقت نم رضQjا محفلا وأ بطijا لقن

  صخرملا `_غ ة2رghلا تافلQRاو
2.000 4.000 8.000  

12 
 باشخألا عيطقت نم رضQjا محفلا وأ بطijا عيب

 صخرملا `_غ ة2رghلا تافلQRاو
2.000 4.000 8.000  

13 
 عيطقت نم رضQjا محفلا وأ بطijا ن2زخت

 صخرملا `_غ ة2رghلا تافلQRاو باشخألا
2.000 4.000 8.000  

 :دروتسملا محفلاو بط45ا تافلاخم

  8.000 4.000 2.000 صيخرت نود دروتسم بطح عيب 14

  8.000 4.000 2.000 صيخرت نود دروتسم بطح ن2زخت 15

  8.000 4.000 2.000 صيخرت نود دروتسم محف عيب 16

  8.000 4.000 2.000 صيخرت نود دروتسم محف ن2زخت 17

 :تاتابنلاو باشعألاو تا��opلاو را��ألا عطق تافلاخم

18 
 اTعالتقا وأ يvابنلا ءاطغلا opqارأ نم راnhألا عطق

 .صيخرت نود ،اyz راجتالا وأ اTفرج وأ اTلقن وأ
 )3( ةرLM لFل 20.000 15.000 10.000

19 
 اz|م ءزج يأ وأ اTقاروأ وأ اz}اij نم راnhألا د2رجت

 .صيخرت نود ،اz~{رت لقن وأ
 )3( ةرLM لFل 7.000 5.000 3.000

20 
 اTعالتقا وأ يvابنلا ءاطغلا opqارأ نم ت̀ا_ghلا عطق

 .صيخرت نود اyz راجتالا وأ اTفرج وأ اTلقن وأ
 )3( ةرLM لFل 7.000 5.000 3.000
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21 
 ءزج يأ وأ اTقاروأ وأ اz}اij نم ت̀ا_ghلا د2رجت

 .صيخرت نود ،اz~{رت لقن وأ اz|م
 )3( ةرLM لFل 3.000 2.000 1.000

22 
 وأ داوملا بكس وأ ت̀ا_ghلا وأ راnhألا قرح

 +*ع وأ ا�ءازجأ +*ع وأ ا�zلع هوحنو لزيدلاM لئاوسلا

 اyz رارضإلا +�إ يدؤت �qلا اz~{رت

 )3( ةرLM لFل 20.000 15.000 10.000

23 
 وأ اTلقن وأ اTعالتقا وأ تايمQjا نم راnhألا عطق

 .صيخرت نود ،اyz راجتالا وأ اTفرج
 )3( ةرLM لFل 40.000 30.000 20.000

24 
 اz|م ءزج يأ وأ اTقاروأ وأ اz}اij نم راnhألا د2رجت

 .صيخرت نود ،اz~{رت لقن وأ
 )3( ةرLM لFل 14.000 10.000 6.000

25 
 وأ اTلقن وأ اTعالتقا وأ تايمQjا D6 ت̀ا_ghلا عطق

 .صيخرت نود ،اyz راجتالا وأ اTفرج
 )3( ةرLM لFل 14.000 10.000 6.000

26 
 اTقاروأ وأ اz}اij نم تايمQjا D6 ت̀ا_ghلا د2رجت

 .صيخرت نود اz~{رت لقن وأ ،اz|م ءزج يأ وأ
 )3( ةرLM لFل 6.000 4.000 2.000

27 
 بكس وأ تايمQjا D6 ت̀ا_ghلا وأ راnhألا قرح

 +*ع وأ ا�zلع هوحنو لزيدلاM لئاوسلا وأ داوملا

 اyz رارضإلا +�إ يدؤت �qلا اz~{رت +*ع وأ ا�ءازجأ

 )3( ةرLM لFل 40.000 30.000 20.000

 

 ةDوقعلا فعاضتو ،ةقباسلا ةرملل اÐjا~ترا نم ةنس ةدم دعÌ ا_دعÌ امو ةيناثلا ةرملل ةفلا��ا بكتري نم لIJ gع لود�4ا اذ_ ^[ ةروgذملا راركتلا تاDوقع قبطت )1(

ايئاÛj ةقباسلا ةDوقعلا رارق ةروopص خOرات نم ةنس لالخ ا�سفن ةفلا��ا راركت لاح ^[ فلا��ا IJع ةعقوملا
ً

اقفو 
ً

 تافلا��ا طبضل ةيذيفنتلا ةحئاللا ما~حأل 

 .ةئeبلا ماظنل تاDوقعلا عاقي�و

 .)لوغشملا ¨E5oل عافترالا ^[ ضرعلا ^[ لوطلا برضب ةيمكلا بسحت( بعكملا p ملا نم ءزج وأ )2(

 .)زكرملل كلذ ريدقت دوعÝو ةردانلاو ةرمعملا تا��opلاو را��ألل ةمارغلا رادقم ةميق فعاض )3(
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 ةصتT"ا ةمكحملل لاحت efلا تافلاT"ا :)2( لودج
 

 قيقحتلا ةماعلا ةباينلا J·وتتو ،ا�jف ا�jلع صوصنملا تاDوقعلا عاقي�و ا�jف رظنلل - ةقباسلا ةرملل اÐjا~ترا نم ةنس ةدم لالخ - ا_دعÌ امو ةيناثلا ةرملل بكترت z¥لا تافلا��ا

 .ةصت��ا ةمك�5ا مامأ ءاعدالاو ا�jف

 ةDوقعلا ةفلا��ا

1 
 اMIم ءزج يأ وأ ا>قاروأ وأ اHIاFG نم اEدCرجت وأ ا>لقن وأ ا>عالتقا وأ ي6ابنلا ءاطغلا 0/.ارأ نم را)'ألا عطق

 .صيخرت نود ،اTI راجتالا وأ ،ا>فرج وأ اOPIرت لقن وأ

 تاونس رشع V4ع د7زت ال ةدم نOMلا

 لا7ر نويلم ن^ثالث )V4 )30.000.000ع د7زت ال ةمارغ

 

 هالعأ ن^ت,وقعلا ىدحإب وأ

2 
 ءزج يأ وأ ا>قاروأ وأ اHIاFG نم اEدCرجت وأ ا>لقن وأ ا>عالتقا وأ ي6ابنلا ءاطغلا 0/.ارأ نم تا[\)]لا عطق

 .صيخرت نود اTI راجتالا وأ ،ا>فرج وأ اOPIرت لقن وأ اMIم

4 
 راجتالا وأ اMIم ءزج يأ وأ ا>قاروأ وأ اHIاFG نم اEدCرجت وأ ا>لقن وأ ا>عالتقا وأ تايمG_ا نم را)'ألا عطق

TIصيخرت نود ،ا. 

5 
 راجتالا وأ اMIم ءزج يأ وأ ا>قاروأ وأ اHIاFG نم اEدCرجت وأ ا>لقن وأ ا>عالتقا وأ تايمG_ا نم تا[\)]لا عطق

TIصيخرت نود ،ا. 

 


