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 فيراعتلا -1

 .رخأ ىنعم قايسلا ضتقي مل ام ، اهنم لك نيرق ةنيبملا يناعملا ةيلاتلا تارابعلاو تاملكلاب دصقي  ةفرعتلا هذه يف 

 ةفرعتلا   1-1
 امك ءانيملاب ةمدقملا تاليهستلاو تامدخلا لباقم باكرلا ىلع وأ عئاضبلا وأ ةنيفسلا ىلع ةررقملا روجألاو موسرلا ينعت 

  .رطق يناوم بناج نم نلعم وه

  رطق يناوم   1-2
 17 مقر نوناقب موسرملا بجومب ةأشنم )ةيرطق ةمهاسم ةكرش( رطق يناوم -ئناوملا ةرادإل ةيرطقلا ةكرشلا ينعت
 تاكرشلا قيرط نع وأ اهسفنب ءاوس رطق ةلودب ةفاجلاو ةيرحبلا ئناوملا ليغشتب اهل صخرملاو هتاليدعتو 2009 ةنسل
    .ئناوملا ليغشتو ةرادإ يف اهل حونمملا زايتمالا قحل ًاقبط كلذو ،ةلصلا تاذ اهل ةعباتلا

 ءانيملا   1-3
 .رطق ةلود لخاد رطق يناوم ةرادإل عضاخ ءانيم يأ

 ءانيملا دودح   1-4
 يأو تارمملا ،قرطلا ،نيزختلا تاحاس ،تاصنملا ،ةفصرألا ،ضاوحألا ،ةيحالملا تاونقلا ،ةيربلا دودحلا ،ةيرحبلا دودحلا ينعت

 .رطق يناوم لبق نم رادت يتلاو ءانيملا لخاد قفارم وأ تآشنم

ءانيملا قفارم    5-1 
 كلت ىلع وأ يف ةدوجوملا تادعملا وأ ةزهجألا وأ ينابملا كلذ يف امب ( ءانيملا لخاد ةيربلاو ةيرحبلا ةقطنملا اهب دصقي
 .نفسلا غيرفت وأ نحشل ايئزج وأ ًايلك ةمدختسملا ) ةقطنملا

  مدختسملا  1-6
 ءالكولا ،ةيحالملا طوطخلا ،نفسلا كالم كلذ ىف امب ءانيملا قفارم مدختسي نم لك :مدختسملا حلطصم لمشي
 ىلع لصحي نم لكو مهئالكو وأ تاسسؤملا ،تاكرشلا ،دارفألا ،نيملتسملا /نينحاشلا ،نحشلا ءالكو ،نييحالملا
 .ءانيملا لخاد ةمدقملا تامدخلا

 ةنيفسلا   1-7
 ." نينهترملاو نيلغشملا ،نيرجأتسملا ،نفسلا كالم" حلطصم اهانعم يف جرديو اهفاصوأ عيمجب ةمئاعلا تادحولا ينعت

 توخيلا - ةصاخلا براوقلا   1-8
 .ةيراجتلا ضارغألا ريغ ىف رفسلا وأ هيفرتلا وأ ةهزنلا ضارغأل مدختست يتلاو نودب وأ كرحم تاذ براوقلا ينعت

  تامدخلا   1-9
 .ءانيملا دودح نمض اهذيفنتو اهميدقت متي يتلا تامدخلا عيمج

 مويلا   1-10
 ٫اهنم ءزج يأ وأ ةعاس )24( مويلاب دصقيو , يداليملا ميوقتلاب ةفرعتلا هذه يف اهيلع صوصنملا ديعاوملاو ددملا بسحت

  .ًاموي )30( رهشلاب دصقيو

 باكرلا   1-11
 .باكرلا ةمئاق يف نيروكذملا ةنيفسلا نتم ىلع دارفألاو صاخشألا مه
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 مقاطلا دارفأ   1-12
 .مقاطلا دارفأ ةمئاقو تالجسلا يف نيروكذملاو ةنيفسلا ىلع نينيعملا دارفألاو صاخشألا مه

  عئاضبلا  1-13
 اهلوادت متي ،ةيزاغ وأ ةلئاس وأ ةبلص ةلاح يف نوكت ، ةيركف وأ ةيعانص وا ةيعارز وأ ةيناويح تناك ءاوس تاجتنم وأ داوم يأ

 .ءانيملا دودح لخاد

  كفلاو طبرلا لامعأ  1-14
 ،اهغيرفت نكمي ىتح تايواحلا نيمأت ةطبرأ كفب ةصصختملا ةلامعلا لالخ نم متت ةنيفسلا ىلع كفلاو طبرلا لامعأ

 كلذكو لامعألا ةذهل ةبولطملا تاودألا حلطصملا اذه لمشي الو ،نحشلا دعب اهنيمأتل تايواحلا طبر متي ،سكعلابو
  ماحللا لامعأ

 ةعاس وأ ةيدرو وأ موي لك نع موسرلا   1-15
  .مهنم ءزج وأ ةعاس وأ ةيدرو وأ موي لك نع اهباستحا متي يتلا موسرلا يه

  GRT/GT ةلجسملا ةيلكلا ةلومحلا / ةيلكلا ةلومحلا   1-16
  .ةيراسلا ةيلودلا ةلومحلا ةداهش يف تبثم وه امك ةلجسملا ةيلكلا ةلومحلا وأ ةنيفسلل ةيلكلا ةلومحلا ينعت

  يحالملا ليكولا لادبتسإ /رييغت   1-17
 .رخآ يحالم ليكوب يحالملا ليكولا لادبتسإب ةنيفسلا لغشم وأ كلام مايق ينعت
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 ةفرعتلا ماكحأو دعاوق  -2

 ءانيملا تاميلعتو دعاوق   2-1
  .ءانيملا دودح لخاد ةيراسلاو ،رطق يناوم نع ةرداصلا و ةنلعملا تاميلعتلاو دعاوقلاب تاقوألا عيمج يف ديقتلا بجي

 ةفرعتلا طورش ىلع ةقفاوملا  2-2
 .ةفرعتلا هذه ىف ةدراولا ماكحألاو طورشلا ىلع ةتبثمو  ةحيرص ةقفاوم ربتعي ءانيملا قفارمل  مدختسملا  مادختسا

  قفارملاب رارضإلا ةيلوؤسم  2-3
 يناوملو ،ءانيملا قفارم نم يأ مهمادختسا نع جتنت يتلا رارضألا ةفاك نع ةيلوؤسملا ءانيملا يمدختسم عيمج لمحتي

  .تاقفنلاب مدختسملا ةبلاطمو حالصإلاب رطق يناوم موقت نأ وأ ،حالصإلاب مدختسملا مازلإ يف قحلا رطق

 ةفرعتلا ريسفتو قيبطت   2-4 
 .يباتك قحلم يف كلذ ريغ ىلع صني مل ام ءانيملا يمدختسم عيمج ىلع ةفرعتلا هذه يف ةدراولا روجألاو موسرلا قبطُت

  ةفرعتلا يف ليدعتلا   2-5
 ةدراولا روجألاو موسرلا نم لك وأ يأل قحلم رادصإ وأ ،رييغت وأ ،ليدعتل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا يف قحلاب رطق يناوم ظفتحت

 .قبسم راعشإ يأ نودب وأ عم رخآ ىلإ تقو نم ةفرعتلا هذه ىف

 ةلمعلا   2-6
 .يرطقلا لايرلاب اهدادس متي ةروكذملا موسرلا عيمج

 نيمأتلا   2-7
 ىلإ ةدراولا مهتعتمأ و باكرلا و عئاضبلا و نفسلا ىلع ةينيمأتلا ةيطغتلاب مايقلا هدحو ءانيملا مدختسم قتاع ىلع عقي
 باكرلا و عئاضبلا و نفسلا ةينيمأتلا ةيطغتلا ةفرعتلا هذهب ةنيبملا روجألاو موسرلا لمشت الو ٫ هب اهئاقب ةليطو ءانيملا

 .مهتعتمأ و
 

  تالجسلا ىلع عالطإلا   2-8
 نفسلاب ةقلعتملا تامولعملا نم اهريغو ،مهتعتمأو باكرلاب ةقلعتملا قئاثولا عيمج ىلع عالطالا قحب رطق يناوم ظفتحت
 .ةقحتسملا موسرلا ديدحتو ةمدقملا ريراقتلا نم ققحتلاو قيقدتلا ضرغب كلذو ،عئاضبلا وأ

  تادعملا ريجأت   2-9 
 .رطق يناوم ةفرعتل ًاقبطو اهرفوت لاح يف تادعملا ريجأت متي

 قبسملا عفدلا   2-10
 .رطق يناوم عم نامتئا ةيقافتا عيقوت يحالم ليكو وأ طخ لك ىلع

 هتميق وه ام عاديإب موقي نأ ةروكذملا نامتئالا ةيقافتإ عقوي مل يحالم ليكو ةيطغت تحت ءانيملا ىلإ ةمداقلا نفسلا ىلع
 .ةنيفسلا وسر لبق كلذو تايلمعلل ةيريدقتلا موسرلا نم % 80

 ريتاوفلا عفد   2-11
 )نوثالث( لالخ دادسلا متي نأ ىلع ،ةنيفسلا ةرداغم خيراتل يلاتلا مويلا نم بسحت لمع مايأ )ةثالث( لالخ ريتاوفلا رادصإ متي
 لمع مايأ )ةسمخ( لالخ ليمعلا نم ليدعتلا تابلطو قيقدتلا لامعأ لبقتو ةروتافلا مالتسا خيرات نم  أدبت  يميوقت موي

 .ةروتافلا مالتسا خيرات نم

 %10 ىصقا دحبو ريتاوفلا ةميق نم موي لك نع %1 ةميقب ريخأت ةمارغ باستحا ىلإ يدؤي فوس دادسلا يف ريخاتلا نأب ًاملع
 .ةادؤملا ريغ ةقحتسملا موسرلا عيمج دادس مامت نيحلو ًالبقتسم ءانيملا قفارم مادختسا نم مدختسملا عنمي دقو

 .ةفرعتلا هذه ىف اهيلع صوصنملا روجألاو موسرلا عيمج ليصحتب رطق يناوم موقت
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 ءانيملاب لمعلا تاعاس   2-12
 ءانيملاب ةيرادإلا لامعألا   2-12-1

 .ةيعوبسألا لمعلا مايأ لالخ 15:00 ةعاسلا ىلإ 07:00 ةعاسلا نم ءانيملاب ةيرادإلا لمعلا تاعاس

 ذفانملاو تايلمعلا ةرادإ  2-12-2
 .عوبسألا مايأ لاوط ةعاسلا رادم ىلع لمعت ءانيملاب تايلمعلا ةرادإ

 
 ةيفاضإلا لمعلا تاعاس  2-12-3
 اقفو ةمدختسملا ةلامعلا راجيا موسر باستحا متي ثيح ةيفاضإلا لمعلا تاعاس ماظنب ةيمسرلا تالطعلا مايأ بسحت
 .اهيلع صوصنملا ةيساسألا موسرلا ىلإ ةفاضا كلذو ةفرعتلا هذه يف ءاج امل

 
 ةيرحبلا تادحولاو تادعملا ، ةلامعلا ، فيصرلا ءاغلإو زجح    2-13
 .ةعاس 24 نع لقت ال ةرتفب قبسم راطخإب ةلامعلا زجح متي
 .ةنيفسلا وسر لبق تاعاس 6 نع لقت ال ةرتفب قبسم راطخإب متي ةلامعلا زجح ءاغلإ
 هب حرصملا ةنيفسلا لوصولردقملا تقولا نم مايأ 7 لبق قبسم راطخإب متي ةنيفسلا لوصو ءاغلإ

 .راظتنالا ةرتف نع تادعملاو ةلامعلا فيراصم مدختسملا لمحتي ، لمع نود تادعملا و ةلامعلا راظتنا ةلاح يف
 

 ةيرحبلا تامدخلا   2-14
 داشرإلا  2-14-1
 .ءانيملا مدختست يتلا نفسلا عيمج ىلع يمازلإ داشرإلا
 ىتح ةنيفسلل داشرإلا تايلمع نم ةيادب  اهنم ءزج وأ ةعاس لك نع ةنيفسلل ةيلكلا ةلومحلل اقفو داشرإلا موسر ضرفُت
   .اهنم ءاهتنإلا

 
 داشرإلا براق   2-14-2
 اهضعبو نفسلا نيب وأ ةنيفسلا ىلإ دشرملا ةطحم نم امإ ةنيفسلا ىلإ و نم دشرملا لوزنو دوعصل داشرإلا براق مدختسي
 .ضعبلا

 .لامعألا كلت ةفرعتل ًاقبط موسرلا ضرفت ،ىرخأ ضارغأل داشرإلا براق مادختسا ةلاح يف
 

 ءانيملا موسر  2-14-3
 .ءانيملا قفارمل ةمدختسملا نفسلا عيمج ىلع ءانيملا موسر ضرفُت

 .ةنيفسلل ةيلكلا ةلومحلا ىلع بستحت ءانيملا موسر عيمج
 ءانيملا فيصر ىلإ ةنيفسلا لوصو ةعاسو خيرات نم ةيادب ، هنم ءزج وأ موي لك نع هقيبطت متيس ءانيملا موسر باستحا

  .ةرداغملا ةعاسو خيرات ىتحو
  .ةنيفسلل ةيلكلا ةحازإلا ساسأ ىلع ةلومح ةداهش اهل ردصي مل يتلا نفسلل ءانيملا موسر باستحا لوبق متي دق

 
  ةرهاقلا ةوقلا و سقطلا  2-14-4

 نل ،ءانيملا اهنع نلعي يتلا ةيوجلا فورظلا ببسب غيرفتلاو نحشلا تايلمع وأ/و ةرداغملاو وسرلا تايلمع فقوت دنع
 .) رطق يناوم ريدقتل عضخت (  ريخأتلا تامارغو ءانيملا موسر باسح متي
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  فاطخملا ةقطنم   2-14-5     
 كلذو ةنيفسلل ةيلكلا ةلومحلا ىلع ءانب يجراخلا وأ يلخادلا فاطخملا ةقطنم مدختست يتلا نفسلا ىلع موسر ضرفت

 .هنم ءزج وأ موي لك نع
 ببسب دجاوتلا ناك اذإ ام لاح ىف فاطخملا ةقطنم مادختسا موسر نم فاطخملا ةقطنم ىف ةدجاوتملا نفسلا ىفعت
  .ةيوجلا لاوحألا ءوسل وأ وسرلا ىلع ءانيملا ةقفاوم راظتنإ

 
 نفسلا طابر  2-14-6
 وأ ةنيفسلا رخأت ببسب طابرلا لامع راظتنا لاح ىفو فيصرلا طابر تاعمش ىلع نفسلا لابح عضوب طابرلا لامع موقي

 .اهنم ءزج وأ ةعاس لك نع ريخأتلا موسر قيبطت متي اهليكو
 

 رطقلا موسر  2-14-7
 .نفسلا ةرداغمو وسر تايلمع ءانثأ ةيمازلإ رطقلا ةمدخ
 .ةنيفس لكل ةمدختسملا تارطاقلا ددعل ىندألا دحلا رطق يناوم ررقت

 
 فيصرلا ءالخإ  2-14-8
 .اهيلع قفتملا ةدملا ءاهتنا دنع فيصرلا ءالخإب ةنيفسلا رمأ يف قحلا رطق يناومل

 يرطق لاير 0.50 عقاوب موسر ضرف متي اهيلع قفتملا ةدملا دعب فيصرلاب ةنيفسلا ءاقب ىلع رطق يناوم ةقفاوم لاح ىفو
 .ةعاس 24 لك نع يرطق لاير 2,000 ىندأ دحب ،ةعاس 24 لك نع ةيلكلا ةلومحلا ىلع

 
 فيصرلا لاغشإ  2-14-9

 دعب نيتعاس و تايلمعلا ءدب لبق طقف نيتعاس ةدمل ، تايلمع نودب فيصرلا لاغشإب باكرلا نفسل حمسي )أ
 .اهنم  ءاهتنالا

 كلذو ةعاس 24 لك نع لاير 2,000 ىندأ دحب ةيلكلا ةلومحلا نم نط لك نع يرطق لاير 0.50 عقاوب موسر ضرف متي )ب
 :ةيلاتلا تالاحلا يف رطق يناوم ةقفاوم دعب

 .)أ( ةرقفلا يف امهيلع صوصنملا حامسلا نيتعاس نع ديزي امل تايلمع نودب فيصرلا لاغشإ -
 .باكرلا دوعص و لوزن لامعأب قلعتت ال بابسأل ةفصرألا لغشت يتلا نفسلا -
 

 
 يكرمجلا فشكلا ضرغب عئاضبلا لقن   2-15
 يكرمجلا فشكلا ةقطنم ىلإو نم باكرلا ةعتمأ وأ عئاضبلا لقن دنع نحاشلا وأ ملتسملا ىلع ةيفاضإ موسر ضرفت
 .كرامجلا بلط ىلع ًءانب ،ءانيملا ةلامعو لقنلا لئاسو ةطساوب

 
 فيصرلا ةفاظن موسر   2-16
 ةيواح لك نع باكرلا لوزن و دوعص تايلمع نع ةجتانلا تايافنلا نم صلختلاو فيصرلا ةفاظن موسر ةنيفسلا ىلع ضرفت
 .بعكم رتم 6 مجحب تايافن
 

 : باكرلا ةطحمب ةصاخ ماكحأو دعاوق    2-17
 .مسوم لك نم ىلوألا ةرملل ءانيملا روزت يتلا نفسلل ةبسنلاب باكرلا ةلوانم موسر ىلع ضيفخت 50% -
  .رطق ةلود ربع ةنيفسلل مهترداغم وأ مهقاحتلا ةلاح يف باكرلا ةلوانم موسر ىلع ضيفخت 50% -
 .اماع 80 قوف ام نينسملا و ةصاخلا تاجايتحالا يوذ موسرلا نم ىفعي -
 .)باكرلا ةمئاق( تسفانملل ًاقفو نوكي باكرلا ددع باستحا -
  .مسوملا ةياهن عم ضيفختلا ةميق  ةيحالملا ةيحايسلا طوطخلا درتست -
 .ةدح ىلع ةلاح لكل رطق يناوم لبق نم اهديدحت متيس اهب ةصاخلا تايقافتالا ماربإو باكرلا نفس موسر ضيفخت -
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 تامولعملا و تانايبلا    2-18
 :يتآلا لمع متي ةئطاخ تامولعم وأ تانايب يأب ءانيملا مدختسم ءالدإ ةلاح يف
 .ةلاح لك نع يرطق لاير 5,000 موسر  ضرفت -
 .ةئطاخ تانايبب ءالدإلا نع ةمجانلا ةيفاضإلا فيراصملا ةفاك ءانيملا مدختسم لمحتي -

 
 يرطقلا ملعلا تاذ  نفسلا   2-19

 :ةيلاتلا تاءافعإلا يرطقلا ملعلا تاذ نفسلا حنم متي 
 .ءانيملا موسر نم 50% -
 .فاطخملا ةقطنم مادختسا  موسر نم 100% -

 
 جردت مل تامدخ   2-20

 ءانيم وأ دمح ءانيمب ةصاخلا رطق يناوم ةفرعت قيبطت متي ،ةفرعتلا هذه يف جردت مل تامدخل ءانيملا ميدقت ةلاح يف -
 .سيورلا

 لكشب كلذو اهركذ قباسلا رطق يناوم تافيرعت نم يأ يف جردت مل يتلا تامدخلاب ةصاخلا موسرلا باستحإ متيس -
 .رطق يناوم لالخ نم اهمييقت متي يتلاو ،لصفنم

 
  ةصاخلا تايقافتإلا    2-21
 كلذ ربتعيو ،ةدح ىلع ةلاح لكل كلذو ،ءانيملا يمدختسمو ةيحالملا طوطخلا عم ةصاخ تايقافتا ماربإ رطق يناومل زوجي
 .ةفرعتلا هذه يف اهيلع صوصنملا موسرلا نم ءانثتسا
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  ةيرحبلا تامدخلا موسر -3

 ءانيملا موسر 3-1

 يرطق لاير سايقلا ةدحو ةفرعتلا ةئف 

 0.15 )هنم ءزج وأ( مويلا/ ةيلكلا ةلومحلا ءانيملا موسر

  

  : ةظحالم 
 24 لكل ةنيفس لك نع لاير 2,000 وه قوف امف 5,001 ةيلك ةلومح تاذ نفسلل ءانيملا موسرل ىندألا دحلا -

 .ةعاس
 .ةعاس 24 لكل ةنيفس لك نع قر 1,000 وه 5,000 ىلإ 1,001 نم ةيلك ةلومح تاذ نفسلل ءانيملا موسرل ىندألا دحلا -
 .ةعاس 24 لكل ةنيفس لك نع قر 300 وه 1,001 نم لقأ ةيلك ةلومح تاذ نفسلل ءانيملا موسرل ىندألا دحلا -

 

 فاطخملا ةقطنم مادختسا موسر 3-2

 يرطق لاير سايقلا ةدحو ةفرعتلا ةئف 

 مويلا/ةيلكلا ةلومحلا / مايأ 5 لوأ نع يلخادلا فاطخملا
 0.03 )مويلا/لاير 200 ىندأ دح(

 مويلا/ةيلكلا ةلومحلا / مايأ 5 لوأ دعب يلخادلا فاطخملا
 0.05 )مويلا/لاير 200 ىندأ دح(

 مويلا/ةيلكلا ةلومحلا / مايأ 5 لوأ نع يجراخلا فاطخملا
 0.02 )مويلا/لاير 150 ىندأ دح(

 مويلا/ةيلكلا ةلومحلا / مايأ 5 لوأ دعب يجراخلا فاطخملا
 0.04 )مويلا/لاير 150 ىندأ دح(

 

 داشرإلا موسر 3-3

  يرطق لاير سايقلا ةدحو ةفرعتلا ةئف

 300 اهنم ءزج وأ ةعاسلل ةيلك ةلومح 2.500 ىتح نفسلا

 600 اهنم ءزج وأ ةعاسلل ةيلك ةلومح 20.000 ىتح 2.501 نم نفسلا

 1200 اهنم ءزج وأ ةعاسلل ةيلك ةلومح 80.000 ىتح 20.001 نم نفسلا

 1400 اهنم ءزج وأ ةعاسلل ةيلك ةلومح 80.000 نم رثكأ نفسلا

 

 داشرإلا براق 3-4

 يرطق لاير سايقلا ةدحو ةفرعتلا ةئف

 1200 ةمدخ لك نع  دشرملا ةرداغمو دوعصل براقلا راجيإ
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 ةدناسملا ةرطاقلا – رطقلا موسر 3-5

     
 يرطق لاير سايقلا ةدحو ةفرعتلا ةئف 

 2000 )نيتعاس ىصقأ دحب ةروانم( ةكرح / ةرطاق  فيصرلا ةرداغمو وسرلا تايلمع

 دودح لخاد خلإ.. هيجوتلا يف لطع ، ةردق نودب ةنيفس
0004 اهنم ءزج وأ ةعاس / ةرطاق ءانيملا  

 دودح جراخ خلإ.. هيجوتلا يف لطع ، ةردق نودب ةنيفس
0006 اهنم ءزج وأ ةعاس / ةرطاق ءانيملا  

 .ةرطاق لك نع ةعاس لكل قر 2000 موسر باستحإ متي ،) نيتعاس ( ىصقألا دحلل ةروانملا نمز ىدعت ةلاح ىف : ةظحالم

 

 رخآل فيصر نم لاقتنإلاو ةرداغملاو وسرلا 3-6

 يرطق لاير سايقلا ةدحو ةفرعتلا ةئف

 300 ةنيفس لكل ةيلك ةلومح 2.500 ىتح نفسلا

 600 ةنيفس لكل ةيلك ةلومح 20.000 ىتح 2.501 نم نفسلا

 1200 ةنيفس لكل ةيلك ةلومح 80.000 ىتح 20.001 نم نفسلا

 1800 ةنيفس لكل 80.000 نم رثكأ نفسلا

 

  ةعونتم موسر 3-7

 % يرطق لاير سايقلا ةدحو ةفرعتلا ةئف

 نيتعاس لالخ فيصر رييغت وأ ةرداغملا ، لوصولا ءاغلإ
 تامدخلا ءدب تقو لبق

 براق ،داشرإلا ،رطقلا ةمدخ ىلع قبطتس( ةكرح لكل
%50 )ةرداغملاو وسرلا موسرو داشرإلا  

 ردقملا تقولا لبق مايأ 7-4 ةنيفسلا لوصو ءاغلإ
 0.15 ةيلكلا ةلومحلا / ةنيفس لكل / ةرايز لكل  هب حرصملا لوصولل

 ردقملا تقولا لبق ةعاس 72 ةنيفسلا لوصو ءاغلإ
 0.20 ةيلكلا ةلومحلا / ةنيفس لكل / ةرايز لكل هب حرصملا لوصولل

 500 اهنم ءزج وأ ةعاس لكل اهليكو وأ ةنيفسلا رخأت ةلاح يف طابرلا لامع راظتنإ

  1200 )تاعاس 3 ىندأ دح( اهنم ءزج وأ ةعاس لكل  عيرسلا براقلا راجيإ

 ةمدخ ريغ ىرخأ ضارغأل داشرالا براق مادختسا
 2000 اهنم ءزج وأ ةعاس لكل داشرالا

 )رطق ةدش نط 15 ىتح( ةريغصلا ةرطاقلا مادختسا
 2500 اهنم ءزج وأ ةعاس لكل ةنيفسلا ةرداغم / وسر لامعا ريغ ىرخأ ضارغأل

 )رطق ةدش نط 15 نم رثكأ( ةرطاقلا مادختسا
 4000 اهنم ءزج وأ ةعاس لكل ةنيفسلا ةرداغم / وسر لامعا ريغ ىرخأ ضارغأل

 براوق و ةصاخلا براوقلا و توخيلل ءانيملا موسر
 300  مايأ 3 لوأل ديصلا

 براوق و ةصاخلا براوقلا و توخيلل ءانيملا موسر
 300 مايأ 3 لوأ دعب موي لكل ديصلا

 .ءانيملا موسر نم يرطقلا ملعلا تاذ توخيلاو ةصاخلا براوقلاو ةيبشخلا ديصلا نفس ءافعإ متي :ةظحالم
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 باكرلا ةطحم -4

 مسوم لكل باكرلا ددع – باكرلا ةلوانم موسر 4-1

 

 يرطق لاير سايقلا ةدحو ةفرعتلا ةئف

 50 بكار لكل  بكار 10.000 ىلإ - 1 نم

 45 بكار لكل  بكار 20.000 ىلإ - 10.001 نم

 40 بكار لكل  بكار 30.000 ىلإ - 20.001 نم

 35 بكار لكل  بكار40.000 ىلإ - 30.001 نم

 30 بكار لكل  رتكأو بكار 40.001 نم

 30 بكار لكل مسوملا ريغ يف ةمداقلا نفسلا

 50 ةرايس لكل  ةيصخشلا باكرلا تارايس لوزن وأ دوعص موسر

 و تانحاشلا و ةيراجتلا تارايسلا لوزن وأ دوعص موسر
 200 ةرايس لكل تاصابلا

 

 .ماع لك نم ليربأ 30 ىف يهتنيو ربوتكأ 1 نم أدبي ةيرحبلا تالحرلا طوطخ مسوم : ةظحالم

 

 
 ةينمألا تامدخلا و صيخارتلا ، ءانيملا لوخد حيرصت -5

 لوخد حيرصت جارختسا موسر 5-1

 

 يرطق لاير ةدملا ةفرعتلا ةئف

 50 دحاو موي  تقؤم لوخد حيرصت

 100 دحاو عوبسأ  تقؤم لوخد حيرصت

 200 نيعوبسأ تقؤم لوخد حيرصت

003 دحاو رهش تقؤم لوخد حيرصت  

 400 رهشأ ةثالث تقؤم لوخد حيرصت

 800 رهشأ ةتس تقؤم لوخد حيرصت

 1200 ةدحاو ةنس لوخد حيرصت
 

 نم رشابم ريغ وأ رشابم لكشب رطق ىناوم عم ةدقاعتملا تاكرشلاو ةيموكحلا تائيهلاو تارازولا ىفعت - :ةظحالم
 لوخدلا حيراصت جارختسا موسر
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 ةلوازملا صيخارت و حيراصتلا موسر 5-2

 

 يرطق لاير ةدم / ةدحو ةفرعتلا ةئف

  200 )بيكرتلا لماش( ةنحاش لكل ويدارلا تاددرت قيرط نع تانحاشلا فيرعت موسر

 اليرتلا /ةنحاشلا تانايب وأ فيرعتلا ةقاطب رييغت موسر
  25  )بيكرتلا لماش( رييغت لكل  ءانيملاب ةلجسملا

  2500   حيرصت لوأ صيلختلا بتاكمو ةيحالملا تالاكولا حيرصت

100/1200 ايونس / ايرهش  صيلختلا بتاكمو ةيحالملا تالاكولا حيرصت ديدجت  

  1200  رييغت لكل  يحالملا ليكولا رييغت موسر

  1250 حيرصت لوأ نفسلا نيومت حيرصت

 650 ايونس نفسلا نيومت حيرصت ديدجت

  2500 حيرصت لوأ نفسلل ةنايص لامعأ حيرصت

 1250 ايونس نفسلل ةنايص لامعأ حيرصت ديدجت

  3500 حيرصت لوأ  نفسلا ةنياعمو شيتفت حيرصت

 1750 ايونس نفسلا ةنياعمو شيتفت حيرصت ديدجت

  250 ةنيفس لكل حيرصت لكل  ماحل لامعأ حيرصت

 / تامدخلا ددعتم حيرصت / تافلخملا عمج حيرصت
  150 حيرصت لكل ةنيفسلا ىلإو نم تويز لقن حيرصت

  150 ةداهش لكل ةنيفسلا ةرداغم / رفس حيرصت

 50  ةداهش لكل  ةريغصلا براوقلا و توخيلا رفس حيرصت

  250 ايونس تايلقنلا تاكرش ليجست

  2500 حيرصت لوأ نفسلل دوقو دادمإ ةكرش ليجست

 1250 ايونس نفسلل دوقو دادمإ ةكرش ليجست ديدجت

  2500 ليجست / حيرصت لوأ تايافنلا عمج ةكرش ليجست

 1250 ايونس تايافنلا عمج ةكرش ليجست ديدجت

 50 ةداهش لكل عئاضب غيرفت تابثإ ةداهش

 50 ريرقت لكل تايفلت ريرقت

 
 رطق يناومل ةعباتلا ئناوملا لك يف مادختسالل ةحلاص هالعأ ةنودملا ةيونسلا حيراصتلا - :ةظحالم

  ديدجلا يحالملا ليكولا اهلمحتي يحالملا ليكولا رييغت موسر  -
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 ةينمالا تامدخلا 5-3

 يرطق لاير ةدم / ةدحو ةفرعتلا ةئف

 50  اهنم ءزج وأ ةعاس لكل - درف لكل ةينمأ تامدخ

 1000 هنم ءزج وأ موي لكل .تاحاسلا و نفسلل ةينمأ تامدخ موسر

 10 هنم ءزج وأ موي لكل / ةدحو لكل يرورملا قيرطلا زجاح

 1400 هنم ءزج وأ موي لكل لوخدلا ةبقارم زجاح

 100  اهنم ءزج وأ ةعاس لكل - درف لكل ءافطإلا لجر ةبوانم

 1500  اهنم ءزج وأ ةعاس لكل - ةرايس لكل قيرحلا ةحفاكم ةرايس

 500  اهنم ءزج وأ ةعاس لكل - ةرايس لكل فاعسإ ةرايس

 500  اهنم ءزج وأ ةعاس لكل - ةرايس لكل نمأ ةرايس ةقفارم

 
 تامدخلا و ةلامعلا ، ءانيملا تادعم راجيإ موسر -6

 ءانيملا تادعم راجيإ موسر 6-1
 

 يرطق لاير ةدم / ةدحو ةفرعتلا ةئف

 175 )ناتعاس ىندأ دح( اهنم ءزج وأ ةعاس لكل نط 5 ىتح - ةيكوش ةعفار

 500 )ناتعاس ىندأ دح( اهنم ءزج وأ ةعاس لكل نط 80 ىتح رارج ةرطاق

 600 اهنم ءزج وأ تاعاس 8 لكل ةضفخنم ةحطس وأ يفام ةروطقم

نط 60 ىلإ 50 نم ةيبوكسلت ةعفار  750 )ناتعاس ىندأ دح( اهنم ءزج وأ ةعاس لكل 

 900 ةدحو لكل بعكم رتم 6 مجحب تايافن ةيواح

 400 )ناتعاس ىندأ دح( اهنم ءزج وأ ةعاس لكل صاخشأ ةعفار

 500 هنم ءزج وأ موي لكل )ةنيفسلل( لقنتم موينوملألا ملس

 1000 هنم ءزج وأ موي لكل   ) ىطلل لباق ( كرحتم ىديدح ملس

 ةلامعلا راجيإ موسر 6-2 

 يرطق لاير ةدم / ةدحو ةفرعتلا ةئف

 50 )تاعاس 4ىندأ دح( اهنم ءزج وأ ةعاس لكل - درف لكل ةدعم قئاس / فرشم

 40 )تاعاس4 ىندأ دح( اهنم ءزج وأ ةعاس لكل - درف لكل شانو / لامع بقارم

 ةرايس قئاس / دادع بتاك
 ىندأ دح( اهنم ءزج وأ ةعاس لكل - درف لكل

 )تاعاس8
30 

 ةراشا لماع / لماع
 8 ىندأ دح( اهنم ءزج وأ ةعاس لكل - درف لكل

 )تاعاس
20 

 200 اهنم ءزج وأ ةعاس لكل - درف لكل يئابرهك ينف / يكيناكيم ينف
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 تامدخلا موسر 6-3

 يرطق لاير ةدم / ةدحو ةفرعتلا ةئف

 50 درف لكل ةنيفسلا مقاط دارفأ رييغت

 28 نطلل )ةيضرأ ةلصو( ةبذعلا هايملا تادادمإ

 نطلل ) ةيضرأ ةلصو ( ةمداعلا هايملا فيرصت
 ةميق نم 20%

 هايملا تادادمإ
  ةبذعلا
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