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ميحرلا نمحرلا هللا مسب  

 دمحم انديس نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هللا دمحلا
نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو  

 
 دعاست يسردملا عمتجملل ةيحص ةئيب قلخ يف ةريبك ةيمهأ ةيحصلا سرادملا لثمت
 ةيلاثم ةئيب نوكت ىتح ةسردملا تاردق معدو هفادهأ قيقحتو ميلعتلا ةدوج ىلع
 ةحصلا يف انقبس نم دوهجو اندوهجل ًاجوتم جمانربلا ءاج دق  .اهبناوج ةفاكب ةلماكتم
 ةحلصم يهو ةدحاو ةحلصم يف نييوبرتلا عم نييحصك انرودل اجزامو ةيسردملا
 رصانع اهنأ دقتعن ام انددح ثيح مومعلا هجوب ةيلمعلاو ةيملعلا تابلاطلاو بالطلا
  .يسردملا عمتجملا يف ةماعلا ةحصلا زيزعتل هماه
 تاءارجإلل يداشرالا ليلدلا ميمصت مت هقيبطت ةقدو هيف لمعلا ريس نسح ىلع اصرحو
 مييقت دنع ًايساسأ ًاعجرمو اهاوتسم عفرو ةيسردملا ةحصلا زيزعت يف ًامعاد نوكيل
 موقي نم اهنع ينغتسي ال هماع تاداشرإ نمضت امك   .عقاولا ضرأ ىلع جمانربلا رصانع
 .يئاهنلا مييقتلا ةرامتساو جمانربلل مامضنالا ةرامتساو جمانربلا ذيفنتب
 ءارآب ليلدلا اذهل دادعالا قيرف دعسيو هناوخإ نع ءرملا ينغتسي الو لماك لمع دجوي ال
 ةرازو يف جمانربلا عقوم لالخ نم رومألا ءايلوأو نييوبرتلاو نييحصلا هئالمز تاحرتقمو
 :ةحصلا
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 ضارمالا عم لماعتلا وأ ةيضايرلا تاباصإلا عم لماعتلا :ًالثم .ةبولطملا تاءارجإلاو تايلآلا •
 اهيلع علطي زراب ناكم يف ةقلعمو ةبوتكم ةيلآ دوجو كلذ بلطتي اهريغو ةيدعملا
 .كلت تالاحلا عم رشابم لماعت مهل نم ًاصوصخو عيمجلا

 طاشنلا صصحو غارفلا صصحو يحابصلا روباطلا رامثتسإ لمشت :ةيوعوتلا ةطشنألا •
 .ةيحصلا ةيعوتلل ةيملاعلا مايألاو تابسانملاو

 عوجرلاو اهذيفنت دمتُعي ميلعتلاو ةحصلا يترازو نبي ةدمتعملاو اهيلع قفتملا ةلدألا •
 .ةعباتملاو مييقتلاو ذيفنتلا يف ةيباجيإلا ريياعملا مهأ دحأ اهيلا

 ةحصلا جماربو ةيلوألا تافاعسإلا لمشي نيملعملا وأ يحصلا دشرملل يحصلا بيردتلا •
 .ةيحصلا سرادملا جمانرب اهنم نوكي نأ ىلع ةيسردملا

 :يهو ةيسردملا ةحصلا جماربل ةيداشرالا ةلدألاب لمعلا متي •
 ةيسردملا ةئيبلا دقفت ليلد .1
 يفاشكتسالا صحفلا ليلد .2
 ةيسردملا فصاقملل ةيحصلا تاطارتشالا ليلد .3
 سرادملا ةبلطل ةيئاقولا تاميعطتلا مامتإ ةعباتم جمانرب .4
 فصقملا ىلع فارشألل دحوملا ليلدلا .5
 ةئراطلا تالاحلا عم لماعتلا ةيلآ .6
 ةيدعملا تالاحلا عم لماعتلا ةيلآ .7
 سرادملا يف نانسالا سوست نم ةياقولل ةينطولا ةردابملل يداشرالا ليلدلا .8

 ةيئادتبالا
 يئاهنلا عومجملا نم هتجردو رصنعلا فذحيف هايملا تادارب لثم رصنع ءاغلإ لاح يف •

 .مييقتلا دنع وأ تاظحالملا يف ةيلا راشيو
 

 

 

:ةماع تاداشرإ  
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 )ةلماك تانايبلا ةئبعت بجي( ةسردملا تامولعم
  ميلعتلا ةرادإ  ةسردملل يرازولا مقرلا 

 ةسردملا مسا 
rنينب   r ةسردملا سنج    تانب rيئادتبا   r طسوتم       rةلحرملا   يوناث 
r رجأتسم  r ىنبملا    رجأتسم ريغ rيموكح   r ةطلسلا    يلهأ 

 ةبلطلا ددع  نيلماعلا ددع مهريغو نييرادإو نييوبرت )      (
   : ةسردملا فتاه

   : يفاضإ لاوج                                   : لاوج لصاوتلا لئاسو
 : ليميإلا

rماع ميلعت    r ةصاخ ةيبرت   r  ميلعتلا عون     ظيفحت 

 
 ال   معن لادلا طاشنلا رصنعلا            
   ) ناتجرد( @ . هل ةعباتلا يحصلا زكرملا و ةسردملا نيب كرتشم قيرف نيوكت  -1 قيسنتلا

  تاراهملا باستكإل ةيفص ال ةطشنأ
 ةيحصلا تايكولسلاو

   ) ناتجرد( @ .يحصلا فيقثتلا يف طاشنلا صصح رامثتسا  -2

   ) ناتجرد( .ةبلطلل ةيهيفرت ةيحص ةقباسم دوجو -3

   ) ناتجرد( .يحصلا زكرملا عم قيسنتلاب ةيحص تارضاحم ميظنت -4

   ) ناتجرد( @ .ةيملاعلا مايألاو ةيحصلا تابسانملا ليعفت -5

 يحصلا كولسلا رهاظم عيجشت

   ) ناتجرد( @. ةبلطلل ةيصخشلا  ةفاظنلا ةعباتم -6
   ) ناتجرد( .ةصصخملا نكامألا يف تافلخملا عضو -7
   ) ناتجرد( @ . اهقفارم ىلع ةظفاحملاو ةسردملا ةفاظن -8
  ةايملا ةرود نم جورخلاو لوخدلا دنع يديألا لسغ ( لثم ،ةيحصلا تاداعلا عابتإ -9
   ) ناتجرد( .)لكألا دنعو

 ةيسردملا ةحصلا تاردابم ذيفت
   ) ناتجرد( @ .بردم يحص دشرم دوجو -10
  ةيسردملا ةحصلل ةيساسألا جماربلا يف ةكراشملا   ) ناتجرد( @ .ةيسردملا ةحصلا جمارب و تاردابم ذيفنت -11

 ةيحصلا ةيذغتلا

 ) ناتجرد( @ .ةيسردملا فصاقملل ةيحصلا تاطارتشالا ةحئال قيبطت -12
  ءاودلاو ءاذغلا ةئيهو تايدلبلاو ميلعتلا ةحصلا ةرازو نم هرقملا ةحئالا  

   ) ناتجرد( .ةسردملا يف ةيئاذغلا ةيعوتلل ةطشنأ دوجو -13
   ) ناتجرد( .راطفإلا ةبجو لوانت ءانثأ ةبلطلا ةعباتم -14
 ) ناتجرد( .ةميلسلا ةيئاذغلا تايكولسلا عابتإ -15
   لكألا لبق نيديلا لسغ لثم

 
 ةيندبلا ةطشنألاب مامتهإلا

   ) ناتجرد( .ةيندبلا ةطشنألاب ةيوبرتلا رداوكلاو ةبلطلا ةكراشم -16
   ) ناتجرد( @ .يندبلا طاشنلا ةسرامم نع ةيوعوت ةطشنأ -17

 
 
 

 ةيحصلا سرادملا جمانربل مامضنالل يتاذلا مييقتلا ةرامتسا     
 @جمانربلل مامضنالل اهتيزهاج نم دكأتلل اهتئبعتب ةسردملا موقت @     



 

hg 5 ةحفصلا  
 

 

 
 

 
 ال   معن لادلا طاشنلا رصنعلا            

 
 ةبسانملا ةئيبلا  ريفوت
 ةيندبلا ةطشنألا ةسراممل 

  ةيضايرلا ةباصإلا عم لماعتلل ةبوتكم ةيلا دوجو   ) ناتجرد( .ةيضايرلا تاباصإلا نم ةياقولل ةيلآ دوجو -18
 ) ناتجرد( .ةيضايرلا تاباصإلا عم لماعتلا ىلع يحصلا دشرملا بيردت -19

 ةيلوألا  تافاعسإلا وأ ةضايرلا ةباصإلا عم لماعتلا يف ةيبردت ةارود ىلع يحصلا دشرملا لوصح  
 

 ) ناتجرد( @ .ةيندبلا ةطشنألا ةسرامم ىلع دعاست تازيهجتو نكامأ دوجو -20
   

 
 ةنمآلا ةئيبلا

 ) ناتجرد( @ .يسردملا ىنبملل ةيرودلا ةنايصلا -21
   

 ) ناتجرد( @ .ةسردملا جراخو لخاد ثداوحلاو تاباصإلا نم ةياقولل تاءارجإ دوجو -22
   بعالملا يف ةدمعألا ىلع ةيجنفسا تادصم وأ بعالملا ىلع تالضم لثم

   ) ناتجرد( .تافرشلاو ةيولعلا قباوطلا ذفاون نيمأت -23
   ) ناتجرد( @ .)مادختسإلل  ةزهاج( ةسردملاب قباط لكل ةيفاك ئراوط جراخم دوجو -24
 ) ناتجرد( .ءابرغلا نيرئازلا نم ةبلطلا ةيامحل تاءارجإ دوجو -25
   ةسردم سراحو قيثوت لجس :لثم

 
  يحصلا فرصلاو برشلا ةايم
 ةسردملا يف

   ) ناتجرد( @ .ةبلطلا ددع عم بسانتي ريبانص ددعو برشلل فيظن ءام رفوت -26
   ) ناتجرد( @ .ةبلطلا ددعل ةيفاكو ةفيظن ةايم تارود دوجو -27
   ) ناتجرد( .يديألا لسغل ةيفاك ضاوحأ رفوت -28
 ) ناتجرد( .هايملا تانازخل ةيرودلا ةفاظنلا -29

   ةنسلا يف نيترم وأ ةرم ةيضرألاو ةيولعلا 

 
 ةيحصلا تافصاوملا
 ةيسردملا لوصفلل 

   ) ناتجرد( .ةيساردلا لوصفلل ةديجلا ةيوهتلا -30
   ) ناتجرد( .ةديجلا ةءاضإلا -31
   ) ناتجرد( .ةحلاص فييكت ةزهجأ رفوت -32
   ) ناتجرد( .تالمهم ةلس رفوتو لوصفلا ةفاظن نم دكأتلا -33

 
 ةمالسلا تاءارجإ

 ةعزومو ةيفاكو ةحلاص قيرحلا ىلع ةرطيس لئاسو و راذنإ ةزهجأ دوجو -34
   ) ناتجرد( @ .)راذنإ تارفاص  -ءام ميطارخ - تايافط( .ةسردملا ءاحنأ فلتخم يف 

  عدوتسملاو طاشنلا فرغو تاربتخملا يف ةمالسلل تاءارجإ دوجو -35
   ) ناتجرد( .ةسردملا يف ةزهجألا مادختسإل تاميلعت دوجو عم

   ) ناتجرد( يرود لكشب اهيلع بيردتلاو ةسردملل ءالخإ ةطخ دوجو -36

 
 ةيسردملا ةئيبلا ةفاظن

 .ًايموي اهنم صلختلا متي ،تاحاسلا يف تايافنلا يمرل ةصصخم نكامأ دوجو -37
 ) ناتجرد( 
 ) ىرخأ – كيتسالب – نداعم – تايقرو ( اهفينصت لضفُيو 

  

   ) ناتجرد( .ةحفاكملا تاودأ رفوتو ضراوقلاو تارشحلا نم ولخلا -38

 
 ةيساسألا ةيحصلا تامدخلا
 يسردملا عمتجملل 

   ) ناتجرد( .ةنمزملا ضارمألا يوذ ةبلطلا ءامسأب لجس دوجو -39
   ) ناتجرد( @ .ةيلوألا تافاعسإلل تامزلتسم رفوت -40
   ) ناتجرد( .ةيفاعسإلا تالاحلا عم لماعتلل يلخاد ميظنت دوجو -41
   ) ناتجرد( .ةيدعملا تالاحلا عم لماعتلل ميظنت دوجو -42
   ) ناتجرد( @ . ةيحصلا تاطارتشالا قفو ةزهجم ةيبط ةدايع دوجو -43

 
 نيلماعلا ةحص زيزعت

   ) ناتجرد( .ةنمزم ضارمأب نيباصملا نيلماعلا ءامسأب لجس دوجو -44
   ) ناتجرد( .ضارمألا مهأب نيلماعلل ةيحصلا ةيعوتلا -45

  ةيسفنلا لكاشملا نم ةياقولا
 ةسردملا يبوسنمو ةبلطل

  ةيكولسلاو ةيسفنلا تالكشملا نم ةياقولل ةيداشرإو ةيوعوت ةطشنأ دوجو -46
 ) ناتجرد( .ةلحرملا بسح
 ةيكولسلاو ةيسفنلا تالكشملا ديدحت نأشب داشرإلاو هيجوتلا ليلد بسح
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 ال   معن لادلا طاشنلا رصنعلا            
 ةيسفنلا تالاحلل ركبملا فاشتكإلا
 اهعم لماعتلا ةيفيكو 

   ) ناتجرد( .ةيسفنلا تالاحلا عم لماعتلل ميظنت دوجو -47
   ) ناتجرد( @ . يبالط دشرم دوجو -48

  ةبلطلل ةيسفنلا ةحصلا زيزعت
 ةسردملا يف ةسردملا يبوسنمو

 ةفلتخملا تابسانملا يف ةيعامتجإ ةطشنأ دوجو -49
   ةيردانجلا لثم ) ناتجرد( .)..ةيهيفرتو ةيفيقثت تاطاشن  ،ةينطو تابسانم(

 ةمدخ يف ةسردملا ةكراشم
 طيحملا عمتجملا 

  ) ناتجرد( )..ةيعوت تالمح ،ةفاظن تالمح( ةيعمتجملا ةطشنألا يف ةسردملا ةكراشم -50
   ةماعلا تاهزنتملاو ئطاوشلاو قئادحلا فيظنت يف ةكراشملل تاميظنتلاو تاميلعتلا بسح

 100/          ةيلامجالا ةجردلا

 
  :جمانربلل مامضنالل يساسأ بلطتم ينعت ةمجن ) @ (     

  .ةجرد 100 ـب ردقملا يلامجالا نم ناتجرد يواسي بلطتم لك •
 ىندأ دحك ةقحتسملا تاجردلا نم %80 ىلع لوصحلا جمانربلل مامضنالل طرتشي •

 .)ةيساسألا تابلطتملا عيمج اهنمض نم لقألا ىلع بلطتم 40( 
 
 
 

 عيقوتلا ةسردملا دئاق
 
 

 متخ

 عيقوتلا ةيسردملا ةيحصلا نوؤشلا

 

 متخ
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ةيحصلا سرادملل يئاهنلا مييقتلا رصانعو تانوكم       

  م 2020ـھ1441 يساردلا ماعلا
 

)ةلماك تانايبلا ةئبعت بجي( ةسردملا تامولعم  

 میلعتلا ةرادا  ةسردملل يرازولا مقرلا 

 
 ةسردملا مسا 

r  نينب  
r  ةسردملا سنج    تانب 

r  يئادتبا 
 rطسوتم 
r  يوناث 

 ةلحرملا

r  رجأتسم 
r ىنبملا    رجأتسم ريغ r  يموكح   

 r ةطلسلا    يلهأ 

   نیلماعلا ددع 
 ةبلطلا ددع 

   : ةسردملا فتاه
   : يفاضإ لاوج                                   : لاوج لصاوتلا لئاسو

 : ليميإلا
 r ماع ميلعت  
ةصاخ ةيبرت   r 
ظيفحت   r 

 میلعتلا عون

 
 : ةسردملا يف جمانربلل ةيذيفنتلا تاءارجإلا :ًالوأ
 

مييقتلا ردصم ال/معن  لادلا طاشنلا  رصنعلا   

قيثوتلا لجس  .ةسردملاب يحص دشرم دوجو -1  
 
 
 ةيساسألا تاوطخلا .أ
جمانربلا ءدبل ةلباقم   ةنوكم(.ةسردملا يف ةيسردملا ةحصلا ةرسأ ليكشت -2  

 .) ةبلطلا نم ةعومجمو يحصلا دشرملا نم

ةلباقم   
 نم ءاضعأ نم ةنوكم( .ةيسردملا ةحصلا ةنجل دجوي -3
 رضحمو ليكشت رارق لضفي, يحصلا زكرملاو ةسردملا
 ) لقألا ىلع دحاو عامتجا

تاداهش  
 زيزعت يف ىرخأ جمارب ىلع بردم يميلعت رداك دوجو -1  

.ةحصلا  
 رداوك دوجو .ب
 ىلع ةنيعم رداصمو
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ةنياعم .يحص مسق اهب رداصم ةفرغ دوجو -2    
جمانربلا قيبطت  

ةرامتسالا  
 

.يتاذلا مييقتلا ةرامتسا دوجو -1  
 
 
 

 ةيذيفنتلا ةطخلا .ج
 يف جمانربلل
ةسردملا  

ةطخ  
.اهتايولوأ ديدحتو ةيحصلا تالكشملا ةسارد -2   

  )لمقلا , ةفاحنلا, ةنمسلا ( : لثم

ةطخ  

 تاذ ةيحصلا ةلكشملا ةجلاعمل )عورشم( ةغايص -3 
.ةيولوألا  
 ةئفلا ،راعشو مسا لمحي (: عورشملا تانوكم
 تلصح وأ ةعقوتُم جئاتنو لمع ةيلآو فادهألا ،ةفدهتسملا
  )....لعفلاب

ةطخ  
  .اهذيفنتل ينمز لودج عضوو ةطشنألا ديدحت -4 

 ةذفنملا رصانعلا ديدحت , ةددحم ةطشنألا (: ةطخلا تانوكم
 )يساردلا لصفلا لالخ اينمز ةلودجم ةطشنألا ,

ةطخ  
 

 .)عورشملا( ةطخلا ذيفنت -5

 
 

مييقتلا ردصم ال/ معن  لادلا طاشنلا  رصنعلا   
 .جمانربلا نع ةيفاك تامولعم يميلعتلا رداكلا ىدل -1  ةلباقم

 موهفم رشن .أ
 يف ةحصلا زيزعت

ةسردملا  

 .جمانربلا نع ةيفاك تامولعم ةسردملا ةبلط ىدل -2  ةلباقم

 ةنياعم
 تانوكملا مضت جمانربلاب ةيفيرعتلا ةحوللا دوجو -3 

 .ةرشعلا
قيثوتلا لجس .ةيسردملا ةحصلا ةرسا دوجو -1    

 ةيفص ال ةطشنأ .ب
 تاراهملا باستكال

 تايكولسلاو
ةيحصلا  

قيثوتلا لجس  
 ثالث( .يحصلا فيقثتلا يف طاشنلا صصح ضعب رامثتسا -2 

 لصفلا لالخ ىلعا دحك صصح سمخ ىندا دحك صصح
)يساردلا  

قيثوتلا لجس  
 دحك ناتقباسم( .ةيحصلا بناوجلا لوانتت تاقباسم دوجو -3 

  )يساردلا لصفلا لالخ ىلعا دحك تاقباسم سمخو ىندا

قيثوتلا لجس   نيقباستملل زئاوج عيزوت -4  
قيثوتلا لجس .ماظعلا ةشاشه ضرمل يملاعلا مويلا -1    

 مايألا ليعفت .ج
ةيحصلا  

 
 
 

قيثوتلا لجس .ةيذغتلل يملاعلا مويلا -2    
قيثوتلا لجس .يدثلا ناطرسب ةيعوتلا -3    
قيثوتلا لجس .ةنمسلا ةحفاكمل يملاعلا مويلا -4    
قيثوتلا لجس .يركسلل يملاعلا مويلا -5    
قيثوتلا لجس .ةيويحلا تاداضملاب ةيعوتلل يملاعلا عوبسألا -6    
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قيثوتلا لجس .زديإلل يملاعلا مويلا -7    
قيثوتلا لجس .ةيسفنلا ةحصلل يملاعلا مويلا -8    
قيثوتلا لجس   .ةيعيبطلا ةعاضرلل يملاعلا مويلا -9  
قيثوتلا لجس .وبرلل يملاعلا مويلا -10    
قيثوتلا لجس   .ةحصلل يملاعلا مويلا -11  
ةعباتم لودج  .ةبلطلل ةيصخشلا ةفاظنلا ةعباتم -1  

  رهاظم عيجشت .د
يحصلا كولسلا  

ةنياعم  .داشرإلاو ةيعوتلل تاحول دوجو -2  
لجس  .نييلاثملا ةبلطلل زئاوج -3  
ةنياعم  .بتكلا عيمجتل ةسردملا ءانف يف تايواح عضو -4  

ةنياعم  
 بتكلا نم ةدافتسالل ةينعملا تاهجلا عم قيسنت -5 

 ةعجترملا
ةنياعم   اهتايوتحم ةمالسو لوصفلا ناردج ةفاظن -6  
ةنياعم   ةفاظنلل ةعباتم لودج دوجو -7  
ةنياعم   ةسردملا روس ةفاظن -8  
ةنياعم  ءانفلا ةفاظنو ةمالس -9  
ةنياعم   هايملا تارود ةفاظن -10  
ةنياعم    تايافنلل لالس دوجو -11  
ةنياعم   تايافنلا لالس يف كيتسالب سايكأ دوجو -12  

 يحصلا دشرملا جمانرب -1  قيثوتلا لجس
 جمارب ذيفنت .ـه
ةيسردملا ةحصلا  

 ...................جمانرب -2  قيثوتلا لجس
 ...................جمانرب -3  قيثوتلا لجس
 ...................جمانرب -4  قيثوتلا لجس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يحصلا فیقثتلا ً:ایناث   
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 :ةيسردملا ةئيبلا :ًاثلاث
 

مييقتلا ردصم ال/ معن  لادلا طاشنلا  رصنعلا   
 يسردملا ىنبملل ةيرودلا ةنايصلا -1  ةنايصلا فلم

 
 

 ةنمآ ةئيبلا .أ

 ةنايص لوئسم دوجو -2  ةلباقم
 ةنايصلل لجس دوجو -3  لجس

 ةنياعم
 يف ( .ةسردملا مامأ ةيديدح زجاوح وأ ةيعانص تابطم دوجو -4 

 ةيمسرلا تاباطخلا ىلع ةجردلا ىطعت تابطم دوجو مدع لاح
( 

 ماحدزالا عنمل دحاو هاجتاب رورملا ةكرح ميظنت -5  ةنياعم
  ةبلطلا جورخ ةبقارمل يميلعتلا رداكلل لودج دوجو -6  ةنياعم
  ةسردملا ماما ةعرسلا فيفختل ةيداشرا ةحول دجوت -7  ةنياعم
 ةرايزلا نم ضرغلاو خيراتلاو مسالا حضوي نيرئازلل لجس دجوي -8   لجس
  ةصاخلا تاجايتحالا يوذل ةسردملا لخدم ةئيهت -9  ةنياعم
 ةصاخلا تاجايتحالا يوذل  يضرألا رودلا يف لوصفلا ةئيهت -10  ةنياعم
 ةصاخلا تاجايتحالا يوذ لوخدل ةبسانم باوبأ ةئيهت -11  ةنياعم
 ةصاخلا تاجايتحالا يوذل  لقألا ىلع ةدحاو هايم ةرود ةئيهت -12  ةنياعم

 ةنياعم
 تاجايتحالا يوذل  ةسردملا يف تاراسمو تاليهست دوجو -13 

 ةصاخلا

 ةنياعم
 يوذ لبق نم مادختسالل حلاص ئراوط جرخم دوجو -14 

 ةصاخلا تاجايتحالا
 مادختسالل حلاص جرخملل قيرطلا -15  ةنياعم
  ئراوطلا جراخمل ةحضاو تامالع دوجو -16  ةنياعم
 قباط لكب ئراوط جرخم دوجو -17  ةنياعم
  ةفوشكم ةيئابرهك كالسا دجوت ال -18  ةنياعم
 ءابرهكلاب مكحتلا ةفرغ ىلع زجاح دوجو -19  ةنياعم
  رود لك يف يئابرهك مسقم دوجو -20  ةنياعم
  قالزنالاب حمسي ال طالبب ةاطغم تارمملاو ةحاسلا -21  ةنياعم
  قالزنالاب حمسي ال طالبب ةاطغم هايملا تارود -22  ةنياعم
  قالزنالاب حمسي ال طالبب ةاطغم لوصفلا -23  ةنياعم

 ةنايص فلم
 ددع عم بسانتي ريبانص ددعو برشلل فيظن ءام رفوت -1 

 20 لكل روبنصو هايملل ةيقنت زاهج وأ هايم رتلف(  ةبلطلا
 برشلا هايم .ب .)بلاط

 يحصلا فرصلاو
ةسردملا يف  

 .ةيفاكو ةفيظن هايم تادارب دجوت -2  ةنياعم
 لامعتسالل ةحلاصو ةميلس تاداربلا -3  ةنياعم
  .هايملا تارود نع ةديعب هايملا تادارب -4  ةنياعم
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 . لوألا لصفلا ةيادب يف تانازخلا ليسغ-5   ةفاظن فلم
 . يناثلا لصفلا ةيادب يف تانازخلا ليسغ -6  ةفاظن فلم

 ةنياعم
 تارود سمخ ةبلطلا ددعل ةيفاكو ةفيظن هايم تارود دوجو -7 

 . بلاط 50 لكل هايم ةرود مث بلاط 200 لوأل هايم
 .هايملا تارودب ةحلاص طفش حوارم دجوت -8  ةنياعم
 .)بلاط 50 لكل ةلسغم( يديألا ليسغل ةيفاك ضاوحأ ريفوت -9  ةنياعم
  ةبلطلا رمعل بسانم اهعافتراو ضاوحالا عقوم -10  ةنياعم
  مادختسالل ةحلاصو ةفيظن ضاوحالا -11  ةنياعم

 ةنياعم
 قرولاو نوباصلا نم ةفاظنلا تاودأ هايملا تارود يف رفوتي -12 

 . يحصلا
 .ةاطغم شيتفت فرغو ميلس يحص فرص دجوي -13  ةنياعم
 . هايملا تارودل ةيرود ةنايص دجوت -14  ةفاظن فلم
 .يحصلا فرصلل ةيرود ةنايص دجوت -15  ةفاظن فلم

 ةنياعم
 ةحاـــسم 1/6 = ذـــفاونلا ةحاـــسم( لوـــصفلل ةدـــيجلا ةـــيوهتلا-1 

 .)لصفلا

 
 
 

 تافصاوملا .ج
 لوصفلل ةيحصلا

ةيساردلا  

 . تارشحلا لوخد عنمل كلسب ةاطغم ذفاونلا-2  ةنياعم
 .ةبلطلا سوؤر ىوتسم نم ىلعأ ذفاونلا ىوتسم-3  ةنياعم
 .)ةيعانصلاو ةيعيبطلا( ةديجو ةيفاك ةءاضا -4  ةنياعم
 .حيباصملل ةيرود ةنايص دجوي -5  ةنياعم

 ةنياعم
 بـــسح )ةـــئفدتلاو دـــيربتلل( ةحلاـــصلا فـــييكتلا ةزـــهجأ رفوـــت -6 

 .لصفلا ةحاسم

 ةنياعم
 ددـعل لوـصفلا ةحاسمو ةسردملل ةيلامجإلا ةحاسملا ةمئالم -7 

 ( .بالطلا
 )لصفلا يف بلاط لكل )2م1.5-1( و ،ةيلامجإلا ةحاسملا نم 2م10 بلاط لكل

 ةمئالم ةحاسلا ةحاسم -8  ةنياعم
 .ةفيظن لوصفلا -9  ةنياعم
 .ةبلطلا ددعل ةبسانم تايافن  لالس دجوت -10  ةنياعم
 .لالسلا لخاد ةيكيتسالب سايكأ دوجو -11  ةنياعم
 .ًايرود لالسلا غارفإ متي -12  ةنياعم
 . ةبلطلا رامعأل ةبسانم تالواطلاو دعاقملا -13  ةنياعم
 .لوطلا ثيح نم بسانم لوصفلا يف ةبلطلا بيترت -14  ةنياعم
 .لصفلاب لوألا فصلا نم ةبسانم ةفاسم دعب ىلع ةروبسلا -15  ةنياعم

 ةنياعم
 فاعـضو رـصبلا فاعـض( ةيحـصلا فورـظلا يوذـل ةاعارم دجوت -16 

 .)عمسلا

 ةنياعم
 ةـيفاكو بـسانم لوـصفلا يـف دـعاقملا نيب تارمملا ضرع -17 

 .ةبلطلا رورمل
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 ةنياعم
 فــلتخم يــف ةــعزومو ةــيفاكو ةحلاــص قــيرح تاــيافط دوــجو -1 

 .اهلامعتسا ىلع بردم يميلعت رداك كانهو ةسردملا ءاحنأ

ةمالسلا تاءارجإ .د  

 ةمالسو نمأ لوؤسم دجوي -2  ةلباقم
  ةسردملا قفارم يف ناخدلل فاشك دجوي -3  ةنياعم
 ةسردملاب قيرحلا ءافطإل موطرخ دجوي -4  ةنياعم
 .ركبملا راذنإلل ةرفاص دجوي -5  ةنياعم
 .ةحضاو عمجت ةطقن دوجوو ،ةسردملل ءالخإ ةطخ دوجو -6  ةطخ

 .يسارد لصف لك ةرم  ءالخالا ةطخ ىلع بيردتلا مت -7  ةذفنم ةطخ
 ،ةبوتكم تاميلعت

 ةنياعم
 

 .عدوتسملاو ربتخملا يف ةحلاص قيرح ةيافط رفوت -8

 . عدوتسملاو ربتخملا يف ناخدلل فشاك رفوت -9  ةنياعم

 ةبوتكم تاميلعت
 زاـهج لـك قوـف ةحضاوو ةبوتكم مادختسالا تاميلعت دجوت -10 

  ةسردملا قفارم يف يئابرهك

 ةنياعم
 لـــكل دـــحاو( اهددـــع تاحاـــسلا يـــف تاـــيافنلل لالـــس دوـــجو -1 

 )بلاط50

 ةــــئيبلا ةفاظن .ـه
ةـــيسردملا  

 .ةبسانمو ةحضاو نكامأ يف ةعزوم تايافنلا لالس -2  ةنياعم
 .كيتسالب سايكأ اهب تايافنلا لالس -3  ةنياعم
 .ًايموي اهغارفا متي تايافنلا لالس -4  ةنياعم

 .ةحفاكملا داومو تاودأ رفوتو ضراوقلاو تارشحلا نم ولخلا -5  ةفاظنلا فلم

 ةفاظنلا فلم
 ةرازوــل ةــينفلا تافــصاوملا بــسح ًاــيرود ةــسردملا شر متــي -6 

 .ميلعتلا
  .ةفاظنلا ةعباتمل لودج دوجو -7   ةفاظن لودج

 لودج
 ىندأ دح( ةيسردملا ةعاذإلا قيرط نع ةفاظنلا موهفم ليعفت -8 

 )يساردلا لصفلا لالخ تارم عبرا ىلعأ دحو نيترم
 يساردلا لصفلا ةياهن يف لصف لمجأو فظنأل ةقباسم لمع -9  لودج
 ةسردملا نم ةبيرق ةيدلبلل ةريبك ةيواح دجوت -10  ةنياعم
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 :ةيحصلا تامدخلا :ًاعبار
 

مييقتلا ردصم ال/معن  لادلا طاشنلا  رصنعلا   

 .ةبلطلا عيمج ميعطت نم دكأتلا -1  ميعطت لجس

 
 
 تامدخلا رفوت .أ
 ةيساسألا ةيحصلا
 عمتجملل
 يسردملا

 .ةزهجم ةيسردم ةدايع دوجو -2  ةنياعم

 .يدعم ضرمب ةباصملا تالاحلا عم ميلسلا لماعتلا -3  قيثوتلا لجس

 . ةنمزملا تالاحلا عم لماعتلا ىلع  يحصلا دشرملا بيردت -4  بيردت لجس

 ةنمزملا ضارمألاب ةباصملا تالاحلا رصحل لجس دجوي -5   لجس

 . ةنمزملا تالاحلا عم لماعتلا ىلع ملعم بيردت -6  قيثوتلا لجس

 .ةنمزملا تالاحلا عم لماعتلا نع ةيحصلا ةيعوتلا -7  قيثوتلا لجس

 .ةيلوألا تافاعسإلل تاودأ رفوت -1  ةنياعم

 جمانرب دوجو .ب
 ةيلوألا تافاعسإلل

 .اهفاعسإ مت يتلا تالاحلاب لجس دجوي -2   لجس

 .)4 ىلعأ دح2 ىندأ دح(تافاعسإلا ىلع بردم ملعم دوجو -3  تاداهش

 .) 5 ىندا دح(تافاعسإلا ىلع نيبردم ةبلط دوجو -4  لجس

 .ةيفاعسإلا تالاحلا عم لماعتلل يلخاد ميظنت دوجو -5  ةبوتكم تاميلعت

 ةمئاق
 يدوعــسلا رــمحألا لالهلاــب ةــصاخلا فتاوهلاــب ةــمئاق ريفوــت -6 

   .)937( ةيبطلا تاراشتسالاو يحصلا زكرملاو

 
 :ةسردملا يف نيلماعلا ةحصب مامتهالا :ًاسماخ
 

مييقتلا ردصم ال/معن  لادلا طاشنلا  رصنعلا   

.ةنمزم ضارمأب نيباصملا نيلماعلا ءامسأب لجس دوجو -1   قيثوتلا لجس  

 
 ةحص زيزعت .أ
 نيلماعلا

قيثوتلا لجس .ضارمألا مهأب نيلماعلل ةيحصلا ةيعوتلا -2    

قيثوتلا لجس . نيبوسنملل يعامج راطفإ -3    

قيثوتلا لجس  
 طاشنلاو يحصلا ءاذغلا نع ةيهيفرت تاقباسم ميظنت -4 

.يندبلا  
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 :ءاذغلا ةمالسو ةيذغتلا :ًاسداس
 

مييقتلا ردصم ال/معن  لادلا طاشنلا  رصنعلا   
  .ةيحصلا ةيذغألا نع تارضاحم ءاقلإ -1  قيثوتلا لجس

 
 
 ةيذغتلا .أ
 ةيحصلا

  .طشنلا ميلعتلا بيلاسأ مادختساب ةيعوتلا -2  قيثوتلا لجس
 .يحصلا ءاذغلا نع رنبو روص ريفوت -3  ةنياعم

 قيثوتلا لجس
 ءاذغلا لوانت ىلع عيجشتلل ةيسردملا ةعاذإلا نم ةدافتسالا -4 

  .يحصلا
  .ةبلطلل راطفإلا ةبجول ةيموي ةعباتم -5  لودج
ةنياعم ةسردملا روس نمض فصقملل صصخملا عقوملا -1    

 فصقملا .ب
 يسردملا
 ءاذغلا ةمالسو

ةنياعم ةسردملا ءانف نم ًابيرق فصقملل صصخملا عقوملا -2    
ةنياعم هايملا تارود نع ًاديعب فصقملل صصخملا عقوملا -3    
ةنياعم ةسردملا بعلم وأ ءانف يف ةلظم وأ ةريبك ةلاص نم ًابيرق -4    
ةنياعم  ةفاثك عم ةمئالتم ةيعيزوتلا ذفاونلا ددعو فصقملا ةحاسم -5  

  ةبلطلا دادعأ
ةنياعم ةبلطلا دادعأ عم بسانتي فصقملا يف ةعابلا ددع -6    
ةنياعم ةيساردلا ةلحرملل عيبلا ذفاون عافترا ةبسانم -7    
ةنياعم فيظنتلا ةلهس ءاسلم فصقملا لخاد نم ناردجلا -8    
ةنياعم  طالبلاب ةوسكم يديألا لساغمو ليسغلاو ريضحتلا نكامأ -9  

  يناشيقلا
ةنياعم  ةلهسو ةصام ريغو ءاملل ةذفان ريغ داوم نم تايضرألا -10  

 ةقلز ريغو فيظنتلا
ةنياعم  دوجو عم تاققشتلا نم لاخ يوتسم حطس تاذ تايضرألا -11  

هايملل فراصم  
ةنياعم ةيفاكو ةديج ةيوهتلا -12    
ةنياعم ةيفاكو ةديج ةءاضإلا -13    
ةنياعم  لوخد عنمي كلسب ةاطغمو قالغإلا ةمكحم ذفاونلاو باوبألا -14  

ضراوقلاو تارشحلا  
ةنياعم ًايموي غرفت فصقملاب ةصاخ تايافنلل تايواح دوجو -15    
ةنياعم   برشلل حلاصو نمآ ردصم نم ةيفاك هايم رفوت -16  
ةنياعم  يف ةيئابرهكلا ةزهجألل اهتيافكو ةيئابرهكلا تاليصوتلا ةمالس -17  

ةينفلا لوصألل ًاقبط ةذفنم نوكت نأو فصقملا  
ةنياعم ةيقرو ليدانمو نوباص دجوي -18    
ةنياعم  نع ةديعب نوكتو اهمادختساب حرصملا فيظنتلا داوم رفوتت -19  

ةمعطألا نيزخت ناكم  
ةنياعم  ةلهس داوم نم ةعونصم ماعطلا ريضحتل تالواط رفوت -20  
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فيظنتلا  
ةنياعم لامعتسالل ةحلاص تاجالث دوجو -21    
ةنياعم  ديربت ىلإ جاتحت ال يتلا ةمعطألا ظفحل ففرأ و بيلاود رفوت -22  

)رثكأ وأ مس 30( ةبسانم ةفاسمب ضرألا نع ةعفترم نوكتو  
ةنياعم  قيرحلا تايافط لثم ةمالسلاو نمألا تامزلتسم ريفوت بجي -23  

هفالخو  
ةنياعم  فيووركيملا ةزهجأ لثم ماعطلا نيخست ةزهجأ ريفوت -24  

ةيئابرهكلا تايالغلاو  
ةنياعم  قئاقرلاو فيفخلا كيتسالبلا لثم فيلغتلا تامزلتسم رفوت -25  

كلذل ةصصخملا ةيندعملا  
ةنياعم  أدصلل لباقلا ريغ ديدحلا نم يناوألا عيمج نوكت نأ لضفي -26  

 كوشلاو قعالملا مادختسا بوجو عم )ليتس سلناتس(
ةدحاو ةرمل لامعتسالا تاذ ةيكيتسالبلا نيكاكسلاو  

ةنياعم  تاودأو تافظنملاو تارهطملاو ةيرشحلا تاديبملا ظفح -27  
ةيذغألا نيزخت نكامأ نع ًاديعب ةفاظنلا  

ةنياعم تارشح ةديصم رفوت -28    
ةنياعم  عيمجب ،كلذل ةجاحلا تعد املكو ًايموي فصقملا فيظنت -29  

 ةيقرولا ليدانملا مادختسا و ،هتايوتحم
ةنياعم  نع ًاديعب ظفحتو ميثارجلا ىلع ءاضقلل تارهطملا لامعتسا -30  

ةيئاذغلا داوملا  
ةنياعم  ريضحت  يف  ةمدختسم ريغ يرادجلا ناخسلا هايم -31  

ماعطلاو ةنخاسلا تابورشملا  
ةنياعم فيظن ءامب اهمادختسا لبق هكاوفلاو راضخلا لسغ -32    

ةنياعم   داسفلا تامالع نم ةيلاخ ةبلعملا ةيئاذغلا داوملا -33  
ةنياعم  كالهتسالا ةيحالص ةرتف نم لوألا فصنلا نمض ةيئاذغلا داوملا -34  

ةسردملل اهديروت دنع  
ةنياعم  ةيحصلا تاطارتشالا قفو ميلس لكشب متي ةمعطألا ظفح -35  

ةيسردملا فصاقملل  
ةنياعم  فصاقملل ةيحصلا تاطارتشالا قفو بيلحلا عيبب حمسي -36  

 ةيسردملا
ةنياعم  فصاقملل ةيحصلا تاطارتشالا قفو يدابزلا عيبب حمسي -37  

 ةيسردملا
ةنياعم  ةيجاجز ريغ تاوبع يف )%100( ةيعيبطلا رئاصعلا عيبب حمسي -38  

 .ةيسردملا فصاقملل ةيحصلا تاطارتشالا قفو
ةنياعم  ةهكافلا ريصع ةبسن لقت ال يتلا ةبلعملا رئاصعلا عيبب حمسي -39  

 .ةيسردملا فصاقملل ةيحصلا تاطارتشالا قفو )%30( نع اهيف
ةنياعم  ةفصاومل هتقباطم طرشب نخاسلا بيلحلا عيبب حمسي -40  

 فصاقملل ةيحصلا تاطارتشالا قفو GSO 10/2006 بيلحلا
 .ةيسردملا

ةنياعم  ةيحصلا تاطارتشالا قفو بيلحلاب ياشلا عيبب حمسي -41  
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.ةيسردملا فصاقملل  
ةنياعم  وأ نبجلا ( ىلع ةيوتحملا رئاطفلاو تاشتيودناسلا عيبب حمسي -42  

 وأ ينادوسلا لوفلا ةدبز وأ لسعلا وأ ىبرملا وأ رتعزلاو ةنبللا
 ةيحصلا تاطارتشالا قفو ) لوفلا وأ لوقبلا وأ ضيبلا وأ صمحلا
 .ةيسردملا فصاقملل

ةنياعم  قفو ةيمسوملاو ةجزاطلا تاورضخلاو هكاوفلا عيبب حمسي -43  
.ةيسردملا فصاقملل ةيحصلا تاطارتشالا  

ةنياعم  ةيحصلا تاطارتشالا قفو ةففجملا هكاوفلا عيبب حمسي -44  
.ةيسردملا فصاقملل  

ةنياعم  فصاقملل ةيحصلا تاطارتشالا قفو رومتلا عيبب حمسي -45  
.ةيسردملا  

ةنياعم  ةيحصلا تاطارتشالا قفو لومعملاو تيوكسبلا عيبب حمسي -46  
 .ةيسردملا فصاقملل

ةنياعم  تاطارتشالا قفو ةحلمملا ريغ تارسكملا  عيبب حمسي -47  
.ةيسردملا فصاقملل ةيحصلا  

ةنياعم  ةيحصلا تاطارتشالا قفو ةيزاغلا تابورشملا عيب عنمي -48  
  .ةيسردملا فصاقملل

ةنياعم  قفو ةيعانصلا تاهكنلاب يدابزلاو بيلحلا عيب عنمي -49  
  .ةيسردملا فصاقملل ةيحصلا تاطارتشالا

ةنياعم  قفو كامسالا و نجاودلا و قناقنلاو ةدبكلاو موحللا عيب عنمي -50  
 .ةيسردملا فصاقملل ةيحصلا تاطارتشالا

ةنياعم  ةيحصلا تاطارتشالا قفو ) لفالفلا ( ةيمعطلا عيب عنمي -51  
 .ةيسردملا فصاقملل

ةنياعم  درتساكلا ىلع ةيوتحملا رئاطفلا وأ تاشتيودناسلا عيب عنمي -52  
 ةيحصلا تاطارتشالا قفو الينافلا وأ  يفوتلا وأ  ةتالوكوشلا وأ
 .ةيسردملا فصاقملل

ةنياعم  ةيلاع ةرارحب ةيلقملا ةيذغألاو سبيشلا عاونا عيمج عيب عنمي -53  
 . ةيسردملا فصاقملل ةيحصلا تاطارتشالا قفو

ةنياعم  ةيحصلا تاطارتشالا قفو ةحلمملا تارسكملا عيب عنمي -54  
 .ةيسردملا فصاقملل

ةنياعم  فصاقملل ةيحصلا تاطارتشالا قفو ميرك سيآلا عيب عنمي -55  
 .ةيسردملا

ةنياعم  تاطارتشالا قفو يلقملا )نروك بوبلا( راشفلا عيب عنمي -56  
 .ةيسردملا فصاقملل ةيحصلا

ةنياعم  ،يليج( تانولملاو ركسلا نم ةنوكملا  تايولحلا عيب عنمي -57  
 ةيحصلا تاطارتشالا قفو )راب الوكوش ،صاصم ،راب كانس ،زيلول
 .ةيسردملا فصاقملل

ةنياعم  غابصألا نم ةنوكملاو ةقصاللا تايركسلاو كلعلا عيب عنمي -58  
 .ةيسردملا فصاقملل ةيحصلا تاطارتشالا قفو

ةنياعم  قفو ةخوفنملا ةرذلا عباصاو تاركو كفبلا  عيب عنمي - 59  
 .ةيسردملا فصاقملل ةيحصلا تاطارتشالا
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ةنياعم  ىطغم عون يأو ةداسلا اهعاونأ عيمجب ةتالوكوشلا عيب عنمي -60  
 .ةيسردملا فصاقملل ةيحصلا تاطارتشالا قفو ةتالوكوشلاب

ةنياعم  فصاقملل ةيحصلا تاطارتشالا قفو تاللخملا  عيب عنمي -61  
 .ةيسردملا

ةنياعم  فصاقملل ةيحصلا تاطارتشالا قفو زينوياملا عيب عنمي -62  
 .ةيسردملا

ةنياعم  ةاطغملاو ةداسلا اهعاونأ عيمجب تانودلا عيب عنمي -63  
 .ةيسردملا فصاقملل ةيحصلا تاطارتشالا قفو ةتالوكوشلاب

ةنياعم .نيلماعلل ةيصخشلا ةفاظنلاب مامتهالا -64    

ةنياعم .نيلماعلل ةيماظنلا سبالملا ءادترا -65    

ةنياعم .نيلماعلل تازافقلا لامعتسا -66    

ةنياعم .نيلماعلل سأرلا ةيطغأ لامعتسا -67    

ةنياعم .نيلماعلل تامامكلا لامعتسا -68    

ةنياعم .نيلماعلل لوعفملا ةيراس ةيحصلا تاداهشلا -69    

ةنياعم .نيلماعلل تانيصحتلا ةداهش -70    

 
 :داشرإلاو ةيسفنلا ةحصلا :ًاعباس

 
مييقتلا ردصم ال/معن  لادلا طاشنلا  رصنعلا   

 .ةيسردملا ةعاذإلا يف ةيسفنلا ةحصلا ميهافم رشن -1  قيثوتلا لجس

 
 
 نم ةياقولا .أ
 لكاشملا
 ةبلطلل ةيسفنلا
 نيلماعلاو

 قيثوتلا لجس
 ةياقولل ةيرمعلا ةئفلل ةبسانم ةيفيقثت ةطشناو داوم دادعإ -2 

 .ةيكولسلاو ةيسفنلا تالكشملا نم

 قيثوتلا لجس
 ةشقانم يف رومألا ءايلوأ سلاجم  نم ةدافتسالا -3 

 . بلاطلا اهب رمي دق يتلا ةيكولسلاو ةيسفنلا تالكشملا

 قيثوتلا لجس
 ةيسفنلا تالكشملا لحل يبالطلا داشرإلا رود ليعفت -4 

  .ةيكولسلاو

 تاداهش
 يف ةيبيردت تارود ىلع ةسردملا يبوسنم ضعب لوصح -5 

 .ةيسفنلا ةحصلا

 .ةيسفنلا تالكشملا رصح -1  قيثوتلا لجس
 فاشتكالا .ب
 لكاشملل ركبملا
 ةيفيكو ةيسفنلا
 اهعم لماعتلا

 قيثوتلا لجس
 بيردتو ةيسفنلا لكاشملل ركبملا فاشتكالل جمارب دوجو -2 

 .اهيلع نيملعملا

 ةبوتكم تاميلعت
 يف ةنودم ( ةيسفنلا تالاحلا عم لماعتلل تاميلعت دوجو -3 

 .)صاخ  لجس
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 قيثوتلا لجس
 نيباصملا بالطلا معدل ةرسألاو ةسردملا نيب نواعتلا -4 

 .ةيكولس وأ ةيسفن لكاشمب

 داشرإلاو هيجوتلا زكرم وا يحصلا زكرملا ىلا تالاحلا هيجوت -5  قيثوتلا لجس
 .  ةلاحلا بسح

قيثوتلا لجس  وا يبالطلا دشرملا لبق نم  ةلوحملا تالاحلا ةعباتم -6  
 . يحصلا دشرملا

 ةحوتفم تاءاقل
 تاحارتقا قودنص

 ةــحوتفم تاءاــقل لــمعل ةــبلطلاو نيــملعملل ةــصرفلا ةــحاتإ -1 
  مهئارآ نع ريبعتلل

 ةحصلا زيزعت .ج
 بالطلل ةيسفنلا
 يف نيلماعلاو
 ةسردملا

 .يساردلا لصفلا ةيادب يف ةبلطلا لابقتسا ةلفح دوجو -2  قيثوتلا لجس

 ةفلتخملا ةطشنألا يف نيزيمتملاو لئاوألا ميركت -3  ةظحالم

 قيثوتلا لجس
 ةـينطولا تابسانملا يف ةيفيقثتو ةيعامتجا تاطاشن دوجو -4 

  ةيعامتجالاو ةيحصلاو
 ةصاخلا تاجايتحالا يوذل جمارب دجوت -5   لجس

لجس  نيبوهوملل جمارب دجوت -6  

لجس   نيقوفتملل جمارب دجوت -7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

hg 19 ةحفصلا  
 

 

 :عمتجملا عم لصاوتلا :ًانماث
 

مييقتلا ردصم ال/معن  لادلا طاشنلا  رصنعلا   

  تاعامتجا لجس
 ددـعو يميلعتلا رداكلا نم نوكتي ةسردملل سلجم دوجو -1 

 يـف دـحاو ىـندا دـح ءاـقل دـجوي (.عـمتجملا يف رومالا ءايلوأ نم
 )يساردلا لصفلا

 عمتجملا كارتشا .أ
 ةسردملا معد يف

  لوألا يساردلا لصفلا يف سلجملا داقعنا -2  تاعامتجا لجس

 يناثلا يساردلا لصفلا يف سلجملا داقعنا -3  تاعامتجا لجس

تابطاخم  
 تاـباطخو تاوـعد هـيجوتو عـمتجملا تاـسسؤم عم لصاوتلا -4 

  هفادهأو جمانربلاب فيرعتلل ةفلتخملا تاسسؤملل

 تابطاخم
 يـلحملا عـمتجملا تاـسسؤمو ةـسردملا نيب تارايزلا لدابت -5 

 جمانربلاب فيرعتلل

  جمانربلا معد يف ًايلعف تمهاس يتلا تاسسؤملا ةمئاق -6  قيثوتلا لجس

  ةسردملاب ةطيحملا ةئيبلل معد -7  قيثوتلا لجس

 جمانربلا معد يف ةيحصلا قفارملا ةكراشم -8  ةنياعم

 قيثوتلا لجس
 لـهأل ةيحـصلا تارضاحملا يف ةسردملا قفارم نم ةدافتسالا -1 

 لصفلا يف تارضاحم عبرا ىلعأ دحو ناترضاحم ىندأ دح( يحلا
 .)يساردلا

 ةكراشم .ب
 يف ةسردملا
 عمتجملا ةمدخ
 طيحملا

 . ةطشنألا يف رومألا ءايلوأ ةكراشم -2  قيثوتلا لجس

 ةيفيقثتلا تاقباسملا يف يلاهألا ةكراشم -3  قيثوتلا لجس

 .يحلا يلاهأل ةيفيقثت لئاسر عيزوت -4  قيثوتلا لجس

  ةسردملا جراخ ةقلعم ةيحص ةيعوت تاحول دجوت -5  ةنياعم

قيثوتلا لجس   ةينطولا تابسانملا يف ةكراشملا -6  
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 :يندبلا طاشنلا :ًاعسات
 

مييقتلا ردصم ال/معن  لادلا طاشنلا  رصنعلا   

لجس  
 يف ةيضاير تاقباسم ميظنت -1 

 ةسردملا

 طاشنلاب مامتهالا .أ
 يندبلا

لجس  
 يف ةيميلعتلا رداوكلا ةكراشم -2 

 تاقباسملا

لجس  
 ةيمهأب ةيوعوت تارضاحم ميظنت -3 

 يندبلا طاشنلا

لجس  
 يف ةيسردملا ةعاذإلا رامثتسا -4 

 يندبلا طاشنلاب مامتهالا

 لجس
 تاباصإلا عم لماعتلل ةيلآ دوجو -1 

 .  ةيضايرلا

 ةبسانملا ةئيبلا ريفوت .ب
 ةطشنألا ةسراممل
 ةيندبلا

 ةنياعم
 نكامألاب نامأو ةمالس لئاسو ريفوت -2 

  .ةيندبلا ةطشنألا ةسراممل ةصصخملا

 ةنياعم
 ةسراممل صصخم ناكم دوجو -3 

 . ةيندبلا ةطشنألا

 ةنياعم
 ةسراممل  تاودأ و تازيهجت دوجو -4 

 .ةيندبلا ةطشنألا
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 :ريياعملا
 

ةيحصلا ةسردملا مييقت ريياعم ىمظعلا ةجردلا ةقحتسملا ةجردلا      
 1 جمانربلل ةيذيفنتلا تاءارجإلا 10 

 2 يحصلا فيقثتلا 34 

 3 ةيسردملا ةئيبلا 75 

 4 ةيحصلا تامدخلا 13 

 5  نيلماعلا ةحصب مامتهالا 4 

 6 ءاذغلا ةمالسو ةيذغتلا 75 

 7 داشرإلاو ةيسفنلا ةحصلا 18 

 8 عمتجملا عم لصاوتلا 14 

 9 يندبلا طاشنلا 8 
يلكلا عومجملا 251   

ةيوئملا ةبسنلا   

 
 .@مييقتلا ءارجإ دعب ةيئاهنلا ةصالخلا نم ةروصب ةيسردملا ةحصلل ةماعلا ةرادإلا ديوزت متي@
 
 :مييقتلا قــيرف ءاــضعأ
 

عيقوتلا )وضع(مسالا  عيقوتلا  )وضع( مسالا  عيقوتلا  )سيئر( مسالا   

      

 
 
 

هللا دمحب مت  
 


