
 

 

 

 ز()'ا ةيلآ

 تانايبلا ميدقت عم يTوROكلإلا ديNOلا LMع ةKولطملا ةعاقلا ز(G ةيناEمإ نم دكأتلل زكرملاب صت:9ا فظوملا عم لـــــــصاوتلا متي .١

  .ةحاتملا تاقوألا ef درلا متcو .نaينعملا عم لصاوتلا ماقرأو ،ةيضقلاب ةقلعتملا

٢. ef ايمـــــــسر زكرملا ةبطاخمب ةمد:'ا بلاط وأ رجأتـــــــسملا موقي ةقفاوملا لاح
ً

 ليـــــــصافتلا ركذ عم ةمد:'ا بلط وأ ةعاقلا ز()' 

 :ةيلاتلا ةيلاتلا

 ةمد4"ا بلاط وأ ةرجأتسملا ة$#"ا ²

 ةعاقلا ز#> بلط خ9رات ²

 ةعاقلا ز#E" بولطملا تقولا ²

 مكتHIا مسا ²

 هدض مكتHIا مسا ²

 )دجو نإ( رسلا نMمأ مسا ²

 روضI"ا ددع ²

 .لوبقلا وأ ضفرلا ةلاح ef لسرملا ديNOلا LMع درلاب زكرملا موقيس .٣

ادكؤم ز()'ا NOتعzال .٤
ً

ايمسر هدامتعا متي {|ح 
ً

 .ةيحالصلا بحاص نم 

 :ز()'ا تي�ثت دع�

 تاعوبطم نم ةسل('ا صخي ام ل� راضحا ز()�ل ةبلاطلا ة�('ا LMع بجي .١

 زكرملاب صا:'ا يTوROكلالا ديNOلا NOع تاراسفتسالا نع ةباجإلاو تاءارجإلاو طباوضلا حرش� زكرملا ةرادإ موقت .٢

 طورشلاو تاءارجإلا

الوأ
ً

 ةماع طورش :

 ةمد:'ا ميدقتل بولطملا خcراتلا نم فا� تقو لبق ز()'ا متي .١

 ةلا�'ا هذھ ef زكرمللو اقبسم ا��لع قفتملا aOغ ةيلاعفل وا ضرغل ا�مادختسا وأ ىرخأ ة�(' ةعاقلا aOخأتب رجأتسملا مايق عنمي .٢

 .رجأتسملل عوجرلا نودب ةيلاعفلا فاقيإ ef ق�'ا

اقفو ةKولطملا تامد:'او  ��فلاو ��قتلا معدلا aOفوتب زكرملا موقي .٣
ً

 ةمد:'ا بلط جذومن ef ددحم و� امل 

 ef ةــحاــتملا دــعاــقملا ددــع روـــــــــــــض�'ا زواــجت مدــع نم دــكأــتلا ةــمدــ:'ا بــلاــط LMعو ةددــحم ةــيباــعي¢ـــــــــــــسا ميكحتلا تاــعاــق نم لــEل .٤

 .ةعاقلا

 .�ªسر رضحمب ةفرغلاب نمألا فرشمل ا�ميلس¨ متي تادوقفم يأ مظنملا دجو لاح efو تادوقفم يأ نع ةلوؤسم تس¥ل زكرملا .٥

الوؤــسم نوEي ةمد:'ا بلاط .٦
ً

 ةcزاROحالا تاءارجإلا ةفاEب عيم('ا ما¬Rلا عم ،زكرملا جراخ نم روــض�'ا ما¬Rلا نع ةلما� ةيلوؤــسم 

 ةررقملا

 

 

 رسلا ةنامأ تامدخ ميدقتو تاعاق aOجأت دعاوق

 يراجتلا ميكحتلل ةمركملا ةكم زكرمب
ئال أت ةح (ج اق * اع  ةكم ةفرغ ت



 

 

 

 

 

ايناث
ً

 :دقعلا :

 دروام ةفاEب نaفرطلا نaب دقع ةباثمب دعz بلطلا LMع زكرملا ةقفاومو عامتجالاب ةـــــــــصا:'ا  بلطلا ةرامتـــــــــسا ةئبعتب ةمد:'ا بلاط مايق نإ

  .ةحئاللا هذھ ef مأ ةقفاوملا باطخ ef ءاوس ماEحأو طورش نم

اثلاث
ً

 :تقولاب ما89لإلا :

  ًءاسم تاعاس )١٠( زواجتت الاأ LMع ةمد:'ا ميدقت وأ عامتجالا تاقوأ ةمد:'ا بلاط وأ رجأتسملا ددحي .١

٢. ef تعاـــــس رجأتـــــسملا رخأت لاحaق�'ا زكرملل قبـــــسم راعـــــشا نودب ھيلع قفتملا تقولا نع ن ef غلابملاب ظافتحالاو .ز()'ا ءاغلا 

  .زكرملا باس�' ةعوفدملا

اع@ار
ً

 :تاينقتلاو تادعملا :

 .ا��لع قفتملا وا عقوملا ef ةدوجوملا aOغ ةيفاضإ تاودأ aOفوتب مزلم aOغ زكرملا .١

٢. ef غ تاــينقت مادــختـــــــــــــساــب رجأــتـــــــــــــسملا ةــبغر ةــلاــحaO ولطملا ةــينقتلا قفاوت ىدــم مييقتب زكرملا موقيـــــــــــــس ةرفوتمKةــعاــقلا ةــي·بل ةــ 

 .ا�aOفوتل ةلما� فيلاEتلا ليمحتب رجأتسملا مزلcو ا��لع ةقفاوملا لاح ef دقعلا ef ا�¸ع لصفم دنب فاضcو

٣. ef ¹وؤسم فارشأب ا�كفو ا�ليعفت متي ةيجراخ ةز�جأ مادختسا لاحf نفوº� زكرملا. 

 

اسماخ
ً

 :تاضMوعتلا موسرلا عفد طباوض :

١. ef ع لوـــــــص�'ا دع¼و ي«دبملا ز()'ا ةلاحLM لاب ةدحاو ةعفد موـــــــسرلا لما� عفدت ،زكرملا نم ةيط:'ا ةقفاوملاEعوبـــــــسأ لبق لما 

 ةسل('ا وا عامتجالا دعوم نم

  .رشابم لcوحتب ما efرصم  كيش� ءاوس ،زكرملاب ةصت:9ا ةرادإلا ىدل موسرلا عفد متي .٢

٣. ef زكرملا لبق نم ةمد:'ا ميدقت نع راذتعالا وأ عامتجالا ءاغلا ةلاح ef لاب موسرلا ةداعإ متي ،ىوصقلا ةرورضلا ةلاحEلما. 

٤. ef رجأتــسملا ( ةبلاطلا ة�('ا لبق نم عامتجالا ءاغلا ةلاح ( ماقا نم مايأ ةثالث لبقÀرادإ موــسر عاطقتــسا متي ا�cعقاوب ة )٢٥٪ ( 

 .ةررقملا موسرلا ةميق نم ) ٪٥٠ ( عفدب ةرجأتسملا ة�('ا مزلتت ةROفلا كلت دع� مت ءاغلإلا متي نا ةلاح efو ةررقملا ةميقل ا نم

٥. ef ةبلاطلا ة�('ا نم عامتجالا ءاغلا وا راذتعا لاح ef ماقا مويÀلاب موسرلا ة�('ا كلت لمحتت ا�Eلما. 
 

 


