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  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيرادإلاو ةيلاملا تايحالصلا

 يذيفنتلا زاهجلاو ةرادالا سلجم
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  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

  

 

 

 ايلعلا ةيرادإلا تايحالصلا :1 لودج

 

 ةيحالصلا بحاص

 

 

 دنبلا

 ةرادإلا سلجم سيئر

 حيشرتلل وعدي 

 ةيمومعلا ةيعمجلا

 حشرت 

 ةرازولا/ةفرشملا ةهجلا

 دامتعا 

 ةرادإلا سلجم ءاضعأ نييعت

 

 ةرادإلا سلجم

 ةيصوت

 ةيمومعلا ةيعمجلا

 دييأت 

 ةرازولا/ةفرشملا ةهجلا

 دامتعا 

 سلجم ءاضعأ ةيوضع ديدجت

 اهئاهنا وا / ةرادإلا

 يذيفنتلا ريدملا

 ةيصوت

 ةيذيفنتلا ةنجللا

 دييأت 

 ةرادإلا سلجم

 دامتعا 

 نم ةفدهتسملا تائفلا ديدحت

 ةيعمجلا تامدخ

 يذيفنتلا ريدملا

 ةيصوت 

 ةيذيفنتلا ةنجللا

 دييأت 

 ةرادإلا سلجم

 دامتعا 

 عورف ءاشنإ ىلع ةقفاوملا

 .ةكلمملا لخاد ةيعمجلل

 يجراخلا عجارملا

 دادعإ 

 ةيذيفنتلا ةنجللا

 ةيصوت 

 ةرادإلا سلجم

 دامتعا 

 يجراخلا تاباسحلا عجارم ريرقت

 باسحلاو ةينازيملا نع

 .يماتخلا

 يذيفنتلا ريدملا

  ةيصوت 

 ةيذيفنتلا ةنجللا

 دييأت وأ ةيصوت 

 

 ةرادإلا سلجم

 دامتعا 

 ةصاخلا ططخلاو تاسايسلا

 .رامثتسالاب
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  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

  

 

 

 يذيفنتلا ريدملا

 ةيصوت 

 ةيذيفنتلا ةنجللا

 دييأت 

 ةرادإلا سلجم

 دامتعا 

 ةيرادإلاو ةيلاملا حئاوللا دامتعا

 ريس مظنت يتلا ةيميظنتلاو

 ةيعمجلاب لمعلا

 يذيفنتلا ريدملا

 دادعإ

 ةرادإلا سلجم

 ةيصوت

 ةيمومعلا ةيعمجلا

 دامتعا 

 يجراخ تاباسح عجارم نييعت

 هباعتإ ديدحتو

 ةيذيفنتلا ةنجللا 

 ةيصوت 

 ةرادإلا سلجم

 دامتعا 

 ديدحتو يذيفنتلا ريدملا نييعت

 هايازمو هتايلوئسمو هتاصاصتخا

 ةيلاملا

  ةيذيفنتلا تارادإلا

 ةيصوت

  يذيفنتلا ريدملا

 دييأت

 ةيذيفنتلا ةنجللا

 دامتعا 

 ءاربخلاب ةناعتسالا

 دهعي ام ءادأل نيراشتسملاو

 لامعأ نم مهيلإ

 يذيفنتلا ريدملا 

 دامتعا 

 ةرادالا سلجم

 راطخا 

 تابهلاو حنملا ضفر وأ لوبق

 تاناعإلاو

 وأ ةيلاملا نوؤشلا ريدم

 يلاملا فرشملا

 ةيصوتو دادعإ

 يذيفنتلا ريدملا

 دييأت 

 ةرداإلا سلجم

 دامتعا

 اهيف عدوت يتلا كونبلا ديدحت

 .ةيعمجلا لاومأ

 

 

 ةيذيفتنلا ةنجللا

 ةيصوت

 ةرادإلا سلجم

 دامتعا 

 وأ ةمئادلا ناجللا ليكشت

 سلجملا نم ةقثبنملا ةتقؤملا
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  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

  

 

 

  ةيذيفنتلا تارادإلا 

 ةيصوت 

 يذيفنتلا ريدملا

 دامتعا 

 وأ ةمئادلا ناجللا ليكشت

 ةرادإلا نم ةقثبنملا ةتقؤملا

 ةيذيفنتلا

 يذيفنتلا ريدملا

 ةيصوت 

  ةيذيفنتلا ةنجللا

 دييأت

 ةرادإلا سلجم

 دامتعا 

 ةمدقملا تامدخلا عون ليدعت

 وأ ةفاضإلاب ءاوس نيديفتسملل

 .ءاغلإلا

 ةيذيفنتلا ةنجللا 

 ةيصوت 

 ةرادإلا سلجم

 دامتعا 

 يلخادلا عجارملا نييعت

 ةيعمجلل

 يذيفنتلا ريدملا

 ةيصوت 

 ةيذيفنتلا ةنجللا

 دييأت 

 ةرادإلا سلجم

 دامتعا

 ةيسيئرلا جماربلا دامتعا

 اهطورشو ةيعمجلل ةطشنألاو

 يذيفنتلا ريدملا

 ةيصوت 

 ةيذيفنتلا ةنجللا

 دييأت 

 ةرادإلا سلجم

 دامتعا

 نم عون يأ ةيعمجلا ليصحت

 يف ةدراولا كلت فالخب تاداريإلا

  ةيلاملا ةمادتسالا
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  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

  

 

 

 ميظنتلا تايحالص :2 لودج

 

 ةيحالصلا بحاص

 

 

 دنبلا

 يذيفنتلا ريدملا

 ةيصوت 

 ةيذيفنتلا ةنجللا

 دييأت 

 ةرادإلا سلجم

 دامتعا

 يميظنتلا لكيهلا

 ةيذيفنتلا تارادإلا 

 ةيصوت

 يذيفنتلا ريدملا

 دامتعا 

 ةيعرفلا ةيفيظولا لكايهلا

 ةيذيفنتلا تارادإلا

 ةيصوت

  يذيفنتلا ريدملا

 دييأت

 ةيذيفنتلا ةنجللا

 دامتعا 

 فئاظولا بيترتو فينصت

 بتارملاو تايمسملا(

 )اهلغش تابلطتمو

 

 ةيلاملا نووئشلا ريراقتو حئاول دادعإ تايحالص :3 لودج

 دنبلا ةيحالصلا بحاص

 /يذيفنتلا ريدملا  

  ةيذيفنتلا تارادإلا

 ةيصوت

  ةيذيفنتلا ةنجللا

 دييأت

 ةرادإلا سلجم

 دامتعا 

 ةيلاملا حئاوللاو تاسايسلا 

 /يذيفنتلا ريدملا   

  ةيذيفنتلا تارادإلا

 ةيصوت

 نيما / يلاملا فرشملا

 قودنصلا

 دامتعا 

 ةيلاملا تاءارجإلا
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  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

  

 

 يذيفنتلا ريدملا  

 ةيصوت 

 ةيذيفنتلا ةنجللا

 يلاملا فرشملاو

 دييأت 

 ةرادإلا سلجم

 دامتعا

  ةيريدقتلا ةنزاوملا

 / يذيفنتلا ريدملا    

 ةيذيفنتلا تارادإلا

 دادعا

  ةرادإلا سلجم

 دامتعا

 عضولا نع ةيونس عبر ريراقت

 .ةيعمجلل يلاملا

 

 تاسايسلاو حئاوللا دادعإ تايحالص :4 لودج

 

 ةيحالصلا بحاص

 

 

 دنبلا

  يذيفنتلا ريدملا  

 ةيصوت

  ةيذيفنتلا ةنجللا

 دييأت

 ةرادإلا سلجم

 دامتعا 

 تاسايسلاو حئاوللا
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  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

  

 

 ةيرشبلا دراوملا تايحالص :5 لودج

 

 ةيحالصلا بحاص

 

 

 دنبلا

ةيذيفنتلا تارادإلا  

 ةيصوت

يذيفنتلا ريدملا  

 دييأت

ةيذيفنتلا ةنجللا  

 دامتعا

 فئاظو لغشل نييعتلا

  غرفتم ريغ  راشتسم

 تالباقملا ةنجل

 ةيصوت 

ةيذيفنتلا تارادإلا  

 دييأت

 يذيفنتلا ريدملا

 دامتعا 

 ىرخالا فئاظو لغشل نييعتلا

ةيذيفنتلا تارادإلا   

 ةيصوت

 يذيفنتلا ريدملا

 دامتعا 

 ةرغاشلا فئاظولا  نع نالعإلا

ةيذيفنتلا تارادإلا   

 ةيصوت

يذيفنتلا ريدملا  

 دامتعا

 لغشل تالباقملا ةنجل ليكشت

 فئاظولا

 تالباقملا ةنجل 

 ةيصوت  

يذيفنتلا ريدملا  

دامتعا  

 رايتخا ةجيتن دامتعا

 نيمدقتملا

ةيذيفنتلا تارادإلا  

 ةيصوت

  ةيذيفنتلا ةنجللا

 دييأت

ةرادإلا سلجم  

دامتعا  

 تابلطتم ضعب نع لزانتلا

 ةحلصمل ةفيظولا لغش

 لمعلا

ةيذيفنتلا تارادإلا   

  رشابملا سيئرلا/

 ةيصوت

يذيفنتلا ريدملا  

دامتعا    

 ةرتف نع ةيحالصلا ريراقت

 ةبرجتلا

 

 

 

 ةيذيفنتلا ةنجللا

 ةيصوت 

 

       ةرادإلا سلجم سيئر

دامتعا  

 :ةكلمملا لخاد بادتنا

 يذيفنتلا ريدملا



pp 

 

 

 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

  

 

 

 ةيذيفنتلا تارادإلا 

 ةيصوت

 يذيفنتلا ريدملا

 دامتعا 

 ةيعمجلا يفظوم بادتنا

 ةيذيفنتلا ةنجللا 

 ةيصوت 

       ةرادإلا سلجم سيئر

 دامتعا

 :ةكلمملا جراخ بادتنا

 يذيفنتلا ريدملا

 ةيذيفنتلا تارادإلا

 ةيصوت

 يذيفنتلا ريدملا

 دامتعا 

 :ةكلمملا جراخ بادتنا

 ةيعمجلا يفظوم

 ةيذيفنتلا تارادإلا 

 ةيصوت

 يذيفنتلا ريدملا

 دامتعا 

 مسق ىلإ مسق نم لقنلا

 ةرادإلا لخاد رخآ

 ةيذيفنتلا تارادإلا 

 ةيصوت

 يذيفنتلا ريدملا

 دامتعا 

 ةرادإ ىلإ ةرادإ نم لقنلا

 ةيعمجلا لخاد

 ةيذيفنتلا تارادإلا

 ةيصوت

 يذيفنتلا ريدملا

 دييأت 

       ةرادإلا سلجم سيئر

 دامتعا

  لمع ةعيبط لدب

      ةرادإلا سلجم سيئر 

   ةيصوت

       ةرادإلا سلجم سيئر

 دامتعا

 ريدملل ةيعيجشتلا ةأفاكملا

  يذيفنتلا

 يذيفنتلا ريدملا 

 ةيصوت 

      ةرادإلا سلجم سيئر

 دامتعا

 ةيقبل ةيعيجشتلا تأفاكملا

  نيفظوملا

 ةيذيفنتلا تارادإلا 

 ةيصوت

 يذيفنتلا ريدملا

 دامتعا 

 يفاضإلا لمعلاب فيلكتلا

 نيفظوملل

 يذيفنتلا ريدملا  

 دامتعا 

 يفرشم تافاكم فرص

  جماربلا

 ةيذيفنتلا تارادإلا 

 ةيصوت

 يذيفنتلا ريدملا

 دامتعا 

 ةيئانثتسالا ةزاجإلا :تازاجإلا

 

 

 ةيذيفنتلا تارادإلا

 ةيصوت

 يذيفنتلا ريدملا

 دامتعا 

 ىطعت جحلا ءادأ ةزاجإ

 ،ةدحاو ةرمل فظوملل

  مايأ ةعبس زواجتت ال ةدملو
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  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

  

 

 

 ةيذيفنتلا تارادإلا 

 ةيصوت

 يذيفنتلا ريدملا

 دامتعا 

 ةيضرملا ةزاجإلا

 ةيذيفنتلا تارادإلا 

 ةيصوت

 يذيفنتلا ريدملا

 دامتعا 

 ةيرارطضالا ةزاجإلا

    ةرادإلا سلجم سيئر  

 دامتعا

 ريدملل ةيونسلا ةزاجإلا

 يذيفنتلا

 ةيذيفنتلا تارادإلا 

 ةيصوت

 يذيفنتلا ريدملا

 دامتعا

 عيمج ةيونسلا ةزاجإلا

 ةيعمجلا يفظوم

 ةرادإلا سلجم سيئر 

 ةيصوت

 ةرادإلا سلجم

 دامتعا 

 ريدملا يفيظولا ءادأ مييقت

 يذيفنتلا

 

 ةيذيفنتلا تارادإلا 

 ةيصوت

 يذيفنتلا ريدملا

 دامتعا

  ءادأ مييقت

 عيمجو ،تارادإلا ءاردم

 نيفظوملا

 يذيفنتلا ريدملا 

 ةيصوت 

 ةيذيفنتلا ةنجللا

 دامتعا

 ىلإ ةلاحإلا :قيقحتلا

 قيقحتلا

 يذيفنتلا ريدملا 

 ةيصوت 

 ةيذيفنتلا ةنجللا

 دامتعا

 قيقحتلا ةنجل ليكشت

 قيقحتلا ةنجل

 يصوت 

 يذيفنتلا ريدملا

 دييأت 

 ةيذيفنتلا ةنجللا

 دامتعا

 عيمجل تاءازجلا عيقوت

 نيفظوملا

ةيذيفنتلا تارادإلا   

ةيصوت  

 يذيفنتلا ريدملا

دامتعا  

 جماربو ططخ :بيردتلا

 لخاد ةيونسلا بيردتلا

 ةكلمملا

ةيذيفنتلا تارادإلا   

 ةيصوت

 يذيفنتلا ريدملا

 دامتعا

 نيحشرملا مئاوق دامتعا

 بيردتلل

 يذيفنتلا ريدملا

 ةيصوت 

 ةيذيفنتلا ةنجللا

 دامتعا 

  ةرادإلا سلجم

 راطخا

 تاركذم ىلع عيقوتلا

 ريغلا تايقافتالاو مهافتلا

 ةمزلم
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  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

  

 

 

 تاكورتملا عيب يف فرصتلا :7 لودج

 

 ةيحالصلا بحاص

 

 

 دنبلا

يذيفنتلا ريدملا   

 ةيصوت

  ةرادإلا سلجم

 دامتعا

 

 ديزت يتلا تاكورتملا عيب يف فرصتلا

 لاير فلأ 20 نع ةيرتفدلا  اهتميق

 قوف امو ةدحاولا ةدحولل

 

ةيذيفنتلا تارادإلا   

 ةيصوت

 يذيفنتلا ريدملا

 دامتعا 

 لقت يتلا تاكورتملا عيب يف فرصتلا

 لاير فلأ 20 نع ةيرتفدلا اهتميق

 ةدحاولا ةدحولل

 

  :تاظحالم

 حبصاو تكلهأ وا اهنـع ءانغتـسالا مـتو اهـلامعتـسا لطـب يتـلا لوـصألاو تادعمـلاو داومـلا نـع ةرابـع :تاـكورتمـلا

  .لقأ وأ دحاو لاير اهتميق يفاص

 ةصتخملا تارادإلا عـم قيـسنتلا لالـخ نـم اهـنامـثأ رـيدقـتو تاـكورتمـلاـب مـئاوـق ريضحتـب درـجلا ةنجـل موقـت – 2

 .يسيئرلا زكرملاب
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  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

  

 

 

 تامدخلاو داوملا ءارش ىلع تاقفاوملا وا دامتعا ةيحالص : 8 لودج

 

 ةيحالصلا بحاص

 

 

 دنبلا

 يذيفنتلا ريدملا 

 ةيصوت 

 ةيذيفنتلا ةنجللا

 دييأت

  ةرادإلا سلجم سيئر

 دامتعا

 زواجتـت اهتميـق يتـلا غـلابمـلا

  ,لاير 30,000

 يذيفنتلا ريدملا  

 ةيصوت 

 ةيذيفنتلا ةنجللا

 دامتعا

 يتـــــلا غـــــلابمـــــلا

 30,000 نم لقأ اهتميـــــق

 لاير

 ةفلسلا بحاص 

 دادعإ 

 يلاملا فرشملا

 دييأت 

 ةيذيفنتلا ةنجللا

 دامتعا 

 دامتـــعاو عيـــقوـــت

 ةـــعوـــفدمـــلا ريـــتاوفـــلا

 ةمـيدتـسملا ةفلـــسلا نـــم

 لاير 5000 نـع دـيزـت يتـلا

 لاير 10,000 ىصقأ دحبو

 ةفلسلا بحاص 

 دادعإ 

 يلاملا فرشملا

 دييأت 

 يذيفنتلا ريدملا

 دامتعا 

 دامتـــعاو عيـــقوـــت

 ةـــعوـــفدمـــلا ريـــتاوفـــلا

 ةمـيدتـسملا ةفلـــسلا نـــم

 لاير 5000 نـع دـيزـت ال يتـلا

 يذيفنتلا ريدملا  

 دامتعا

  ةرادإلا سلجم

  راطخا

  ةيعمجلل رقم راجئتسا
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  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

  

 

  :تاظحالم

 ةررقملا جذامنلــل اقــفو ةدمتعــمو ةقــفرــم تادنتــسم بــجومــب ديقــلاو فرصــلاو ليصحتــلا متــي . .1

  .ةيلصألا قاروألا اهب قفريو

 ةرادإلا سلـجم سيـئر ةقـفاوـم دعـب فرصـلا زوجـي هـناـف اهغلبـم دادـس لبـق تادنتـسم يأ نادقـف لاـح يـف .2

 .دادـعإ دعـب ةيلـصألا تادنتـسملل ةروـص وأ دـقاـف لدـب تادنتـسم بـجومـب

 ةيكنبلا تالاوحلاو تاكيشلا عيقوت : 9 لودج

 دنبلا  ةيحالصلا بحاص

 :أ ةئفلا

 .ةرادإلا سلجم سيئر بئان ةرادإلا سلجم سيئر

 نينثأ تاكيشلا ىلع عيقوتلا ىلوتي :ةيكنبلا تالاوحلا و تاكيشلا ىلع عيقوتلا

 )قودنصلا نيمأ )يلاملا فرشملا عيقوت عم [ أ ]ةئفلا نم امهدحأ

 

 ةبطاخمو ةيلاملا نوؤشلا جذامنو ريراقتلا دامتعاو ةيريدقتلا ةنزاوملا يف تالقانملا ىلع ةقفاوملا تايحالص :10 لودج

 كونبلا

 دنبلا ةيحالصلا بحاص

 يذيفنتلا ريدملا 

 يصوي

  ةرادإلا سلجم

 دييأت

  ةيمومعلا ةيعمجلا

 دامتعا

  ةيريدقتلا ةنزاوملا

 يذيفنتلا ريدملا 

 ةيصوت 

 ةيذيفنتلا ةنجللا

 دييأت

  ةرادإلا سلجم سيئر

 دامتعا

 دادعا تاميلعتو سسأ عضو

  ةيريدقتلا ةينازيملا

 يلاملا فرشملا 

 ةيصوت

 ةيذيفنتلا ةنجللا

 دييأت

 ةيعمجلا /ةرادإلا سلجم

 ةيمومعلا

 دامتعا

  :ةيلاملا ريراقتلا

  يونسلا يلاملا ريرقتلا



pp 

 

 

 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

  

 

 

 يلاملا فرشملا 

 ةيصوت

 ةيذيفنتلا ةنجللا

 دييأت

  هبئان /ةرادإلا سلجم سيئر

 دامتعا

  ةيلاملا نوؤش جذامن

 يلاملا فرشملا 

 ةيصوت

 يذيفنتلا ريدملا

 دييأت

 بئان /ةرادإلا سلجم سيئر

 ةرادإلا سلجم سيئر

 دامتعا

 تاكيشلا بلطل كونبلا ةبطاخم

 بلطو اهئاغلإ وأ اهفاقيإ وأ

 .ةيعمجلا تاباسح تافوشك

 يلاملا فرشملا  

 ةيصوت

 بئان /ةرادإلا سلجم سيئر

 ةرادإلا سلجم سيئر

 دامتعا

 ىدل تنرتنالا ةمدخ بلط

 .ةيعمجلا تاباسح ىلع كونبلا

 

 رامثتسالا تايحالص :  11 لودج

 

 ةيحالصلا بحاص

 

 

 دنبلا

 ةنجل \يذيفنتلا ريدملا 

 رامثتسالا

 ةيصوت 

 ةرادإلا سلجم

 دييأت

 ةيمومعلا ةيعمجلا

 دامتعا

 ةصاخلا ططخلاو تاسايسلا

 .رامثتسالاب

 ةرادإلا سلجم سيئر  

 ةيصوت

  ةرادإلا سلجم

 دامتعا

 ديدحتو رامثتسالا ةنجل ليكشت

 اهتايحالص

 \يذيفنتلا ريدملا  

 رامثتسالا ةنجل

 ةيصوت 

 ةرادإلا سلجم

 دامتعا

 ةيعوألاو تاونقلا رايتخا

 ةفلتخملا ةيرامثتسالا

 \يذيفنتلا ريدملا  

 رامثتسالا ةنجل

 ةيصوت 

 ةرادإلا سلجم

 دامتعا

 يتلا رامثتسالا تارارق ذاختا

  ةيعمجلا اهب موقت



pp 

 

 

 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

  

 

  رشابملا ءارشلا وا ةسفانملا قيرط نع دقاعتلا تايحالص : 12 لودج

 

 ةيحالصلا بحاص

 

 

 دنبلا

 /ةيذيفنتلا تارادإلا  

 يذيفنتلا ريدملا

 

  ةيصوت

 ريدملا /ةيذيفنتلا ةنجللا

  يذيفنتلا

  دامتعا

 نع ديزي ال امب رشابملا ءارشلا

 لاير  30,000

 يذيفنتلا ريدملا 

 ةيصوت 

 ةيذيفنتلا ةنجللا

 دييأت

  ةرادإلا سلجم سيئر

 دامتعا

 نع اهتميق ديزت تاسفانم

 لاير )100,000(

 يذيفنتلا ريدملا  

 ةيصوت 

 ةيذيفنتلا ةنجللا

 دامتعا

 نع اهتميق لقت تاسفانم  

 نم ىلعأ ىلإ لاير )100,000(

 لاير 30,000

  :تاظحالم

  .ةثالث نع اهئاضعأ ددع لقي ال ثيحب فيراظملا حتف ةنجل ليكشت متي .1

 نـم ةـثالـث نـع اهـئاضـعأ ددـع لقـي ال ضورعـلا ليلـحتو ةـساردـل يذيفنتـلا رـيدمـلا نـم رارقـب ةنجـل ليكشـت متـي .2

   .يذيفنتلا رـيدملـل اهـتايـصوـت عـفرـتو نيينفـلا نـم هارـت نمـب نيعتـست نأ اهـلو .نيصتخمـلا

  .اهاري ىرخأ بابسأ يأل وأ ضورعـلا ليلـحتو ةـسارد ةنجـل ةيـصوـت ىلـع ءانـب ةسـفانمـلا ءاغـلإ ةيـحالصـلا بـحاصـل زوجـي .3

 .ديحولا ضرعلا لوبق يف ةيحالصلا بحاص هسفن وه ةسفانملا دامتعا يف ةيحالصلا بحاص .3

 نم ةدافتسالا ضرغــب وأ نيــماتــلا قرــط نــم ىرــخأل ةقــيرــط نــم لوحتــلا ضرغــب تاــجايتــحالا ةــئزــجت زوجــي ال . .4

  .تايحالصلا تايوتسم

  .ةيعمجلا تاعدوتسم يـف اـهدـيروـت بولطمـلا داومـلا رـفوـت مدـع نـم دـكأتـلا ةيعمـجلا تاـجايتـحا نيـماـت دنـع ىـعارـي .5
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  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

  

 

 راجيإلا دوقع ىلع ةقفاوملا تايحالص : 14 لودج

 

 ةيحالصلا بحاص

 

 

 دنبلا

 يذيفنتلا ريدملا 

 ةيصوت 

 ةيذيفنتلا ةنجللا

 دييأت

  ةرادإلا سلجم سيئر

 دامتعا

 نع ديزت يتلا راجيإلا دوقع

لاير 000100,  

 يذيفنتلا ريدملا  

 ةيصوت 

 ةيذيفنتلا ةنجللا

 دامتعا

 نع ديزت ال يتلا راجيإلا دوقع

 لاير .100,000

 

 فلسلا : 15 لودج

 

 ةيحالصلا بحاص

 

 

 دنبلا

  يذيفنتلا ريدملا 

 ةيصوت

 يلاملا فرشملا

 دييأت

 ةبئان وأ ةرادإلا سلجم سيئر

 دامتعا

 يف ةميدتسم ةيدقن فلس

لاير 15,000 دودح  

  يذيفنتلا ريدملا 

 ةيصوت

 يلاملا فرشملا

 دييأت

 ةبئان وأ ةرادإلا سلجم سيئر

 دامتعا

    دودح يف ةتقؤم ةيدقن فلس

 لاير25,000

 

  :تاظحالم

  اهنم فرصلا دودحو اهغلبمو اهضرغ ةفلسلا ءاشنإ رارق نمضتي نأ بجي .1

 اهنم ضرغلا ءاهتنا دنع وأ يلاملا ماعلا ةياهن يف ةفلسلا ةيوست بجي .2

 ةرادإلا سلجم سيئر ةقفاوم ذخا نيعتي هالعأ ددحملا غلبملا نع ةفلسلا غلبم داز ول اميف .3

  



pp 

 

 

 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

  

 

 

 ةماعلا تاقالعلاو ةيعامتجالا تاطاشنلا :16 لودج

 

 ةيحالصلا بحاص

 

 

 دنبلا

 تاطاشن نع فحصلا يف نالعإلا  يذيفنتلا ريدملا   

 اهططخو ةيعمجلا

 وا / ةرادإلا سلجم سيئر   

  يذيفنتلا ريدملا وا / ةبئان

  مالعالا لئاسول تاحيرصتلا

 ةيعمجلا فويضل تالفح ةماقإ يذيفنتلا ريدملا   

 مهميركتو اهيفظوم عيدوتو

 فحصلا يف كارتشالا يذيفنتلا ريدملا   

 ةيمسرلا دوفولا ةوعد ةبئان /ةرادإلا سلجم سيئر   
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  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

  

 

 ةيعمجلا نم ةرداصلا تاباطخلا عيقوت : 17 لودج

 

 ةيحالصلا بحاص

 

 

 دنبلا

 مداخ عم تاباطخلا لدابت   هبئان /ةرادإلا سلجم سيئر   

 بحاصو نيفيرشلا نيمرحلا

 ،دهعلا يلو يكلملا ومسلا

 يلو يكلملا ومسلا بحاصو

 ومسلا باحصأو ،دهعلا يلو

 يلاعمو ،ءارمألا يكلملا

 ءارزولا

 ءاضعأ عم تاباطخلا لدابت  يذيفنتلا ريدملا   

 باحصأو ةرادإلا سلجم

 تارازولا باون نم يلاعملا

 ءاردمو تارازولا ءالكو ةداعسو

 قيدانصلاو تاسسؤملا

 نيماعلا ءاردملاو ةلثامملا

 كونبلاو تاكرشلا يريدمو

 

 

 

 
 


