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  ففييررااععتتللاا .11

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

  ةةففررععتتللاا  11--11
 وه امك ءانيملاب ةمدقملا تاليهستلاو تامدخلا لباقم باكرلا ىلع وأ ةنحشلا وأ ةنيفسلا ىلع ةررقملا روجألاو موسرلا ينعت 

  .رطق يناوم بناج نم نلعم

    ررططقق  ييننااوومم  22--11
 ةنسل 17 مقر نوناقب موسرملا بجومب ةأشنم )ةيرطق ةمهاسم ةكرش( رطق يناوم - ئناوملا ةرادإل ةيرطقلا ةكرشلا ينعت

 اهل ةعباتلا تاكرشلا قيرط نع وأ اهسفنب ءاوس رطق ةلودب ةفاجلاو ةيرحبلا ئناوملا ليغشتب اهل صخرملاو هتاليدعتو 2009
    .ئناوملا ليغشتو ةرادإ يف اهل حونمملا زايتمالا قحلً اقبط كلذو ،ةلصلا تاذ

  ءءااننييممللاا  33--11
 .رطق ةلود لخاد رطق يناوم ةرادإل عضاخ ءانيم يأ

  ءءااننييممللاا  ددووددحح  44--11
 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

  ءءااننييممللاا  ققففااررمم  55--11
 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 وأً ايلك ةمدختسملا )ةقطنملا

    ممددخختتسسممللاا  66--11
 ءالكولا ،ةيحالملا طوطخلا ،نفسلا كالم كلذ يف امب ءانيملا قفارم مدختسي نم لك :مدختسملا حلطصم لمشي
 تامدخلا ىلع لصحي نم لكو مهئالكو وأ تاسسؤملا ،تاكرشلا ،دارفألا ،نيملتسملا /نينحاشلا ،نحشلا ءالكو ،نييحالملا
 .ءانيملا لخاد ةمدقملا

  ةةننييففسسللاا  77--11
 ." نينهترملاو نيلغشملا ،نيرجأتسملا ،نفسلا كالم“ حلطصم اهانعم يف جرديو اهفاصوأ عيمجب ةمئاعلا تادحولا ينعت

    ةةييببششخخللاا  ددييصصللاا  ننففسس  88--11
 . يهيفرتلا ديصلاو يفرحلاو يراجتلا ديصلا ضارغأل مدختست يتلاو نودب وأ كرحم تاذ ةيبشخلا نفسلا ينعت

    ةةصصااخخللاا  ببررااووققللاا  99--11
 .ةيراجتلا ضارغألا ريغ ىف رفسلا وأ هيفرتلا وأ ةهزنلا ضارغأل مدختست يتلاو نودب وأ كرحم تاذ براوقلا ينعت

    تتااممددخخللاا  1100--11
 .ءانيملا دودح نمض اهذيفنتو اهميدقت متي يتلا تامدخلا عيمج
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  ممووييللاا  1111--11
 ،اهنم ءزج يأ وأ ةعاس )24( مويلاب دصقيو ،يداليملا ميوقتلاب ةفرعتلا هذه يف اهيلع صوصنملا ديعاوملاو ددملا بسحت

  .ًاموي )30( رهشلاب دصقيو

  ييننححششللاا  ننططللاا  //  ننططللاا  1122--11
 ،بعكم رتم 1 لكل مجحلا وأ مجك 1,000 لك نع يرتملا نطلاب فرعي يذلاو ينحش نطك ةمدختسملا نطلا ةدحو رابتعإ متي 
 .ربكأ امهيأ

    ععئئااضضببللاا  1133--11
 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

  تتااييووااححللاا  1144--11
 .اهماجحأو اهعاونأ ةفاكب ةيسايقلا تايواحلا ىنعت

  تتااييووااححللااوو  ععئئااضضببلللل  ةةييسسااسسألألاا  ممووسسررللاا  1155--11
 اهيلإ فاضي دق يتلاو نيزختلاو ةلوانملاو غيرفتلاو نحشلا تامدخ لباقم ةفرعتلا هذه ىف اهيلع صوصنملا موسرلا ينعت
 .مجحلاو نزولاو عونلا ثيح نم ةلوادتملا تايواحلاو عئاضبلا ةعيبطل ًاقفو ةيفاضإ موسر

  ككففللااوو  ططببررللاا  للااممععأأ  1166--11
 ،اهغيرفت نكمي ىتح تايواحلا نيمأت ةطبرأ كفب ةصصختملا ةلامعلا لالخ نم متت ةنيفسلا ىلع كفلاو طبرلا لامعأ

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

    ررببننععللاا  ءءااططغغ  ةةللووااننمم  1177--11
 .ةنيفسلا ربانع قلغل مدختسيو ،“ نوتنب " ًاضيأ هيلع قلطيو ،ربنعلا ءاطغ

 ةنيفسلا ربانع لخاد ةدوجوملا عئاضبلا وأ تايواحلا ىلإ لوصولل فيصرلا تاعفار كيبشت ةدحو ةطساوب ربنعلا ءاطغ حتف متي
 .غيرفتلاو نحشلا لامعأ نم ءاهتنالا بقع ةنيفسلا ىلع ىرخا ةرم هتداعإ متيو

  تتااييووااححلللل  ققببسسممللاا  ددييررببتتللاا  1188--11
 .ةبولطملا ةرارحلا ةجرد ىلإ لوصولل ةيواحلل ءابرهك ردصم ليصوت لالخ نم متي

    ددئئاازز  ننززووبب  ةةللممححممللاا  تتااييووااححللاا  1199--11
 .اهتلوانم ضفر وأ ،اهيلع ةيفاضإ موسر ضرف ىف قحلا رطق يناوملو ،هب حومسملا نم رثكأ نزوب ةلمحملا تايواحلا

    سسااييققممللاا  ججررااخخ  تتااييووااححللاا  2200--11
 ةصاخ تادعم ىلإ جاتحتو ،عافترالا وأ ضرعلا وأ لوطلا ثيح نم ةيواحلا مجح نم ربكأ داعبأ تاذ عئاضبب ةلمحملا تايواحلا ىه
 .اهتلوانمل

  ببصصللاا  ععئئااضضبب  2211--11
 ،ةلقانلا رويسلا ،شابكلا ةطساوب ةنيفسلا ىلإو نم اهتلوانم متي يتلاو ةبئاسلا ةلاحلا يف ةلئاسلا وأ ةفاجلا عئاضبلا يهو
 .تاخضملا وأ طفشلا تادعم

  ةةججررححددللاا  ععئئااضضبب  2222--11
 ىلإو نم اهتدايق نكميو اهب صاخ كرحمو تاراطإ تاذ تادحو يأ وأ ةيكيناكيملا تادعملا ،تابكرملا عيمج اهب دصقي
 .ءانيملا تادعمب اهعفرل ةجاحلا نودب ةنيفسلا
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  ةةممااععللاا  ععئئااضضببللاا  2233--11
 .ددحم عئاضب عونب اهفيرعت متي مل يتلاو ةماعلا عئاضبلا عاونأ لك ينعت

  ددئئااززللاا  ننززووللاا  وو  ممججححللاا  تتااذذ  ةةممااععللاا  ععئئااضضببللاا  2244--11
  .نط 20 اهنزوو راتمأ 3 اهعافتراو ،راتمأ 3 اهضرعو ،رتم 12 اهلوط ىدعتي يتلا دورطلا يه

  ةةررططخخللاا  ععئئااضضببللاا  2255--11
 .ةرطخلا عئاضبلل ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا دوكب ةجردملا ةرطخلا عئاضبلا عيمج ىه

  ءءااننييممللاا  تتااععددووتتسسمم  2266--11
 بسح اهريجأت نكمي يتلاو اهنم ءزج يأ وأ ءانيملا دودح لخاد عقت يتلا ةدربملا وأ ةفاجلا نزاخملاو تاعدوتسملا اهب دصقي 
  .اهرفوت لاح يف بلطلا

  ننييززخختتللاا  تتااححااسس  2277--11
 .ءانيملا دودح لخاد ةنفاسملاو رداصلا ،دراولا عئاضب نيزختل ةصصخملا تاحاسلا يه

  للووااددتتللاا  تتااححااسس  ووأأ//وو  تتااررااييسسللاا  ففققااوومم  ،،  ةةققللغغممللاا  //  ةةححووتتففممللاا  ننييززخختتللاا  تتااححااسس  2288--11
 .موسرلل ةعضاخ ةينيزخت تاحاسم ربتعت يتلاو تايواح وأ عئاضب اهب دجاوتملا ءانيملا دودح لخاد ةدوجوملا قطانملا ينعت

  ))ححااممسسللاا  ممااييأأ((  ةةييننااججممللاا  ننييززخختتللاا  ممااييأأ  2299--11
 .ءانيملا دودح لخادً اناجم عئاضبلا/تايواحلا نيزختل حامسلا مايأ ددع ىه

  ةةننففااسسممللاا    3300--11
 دعب وأ ةرشابم امإ رخآ ءانيمل اهنحش ةداعإ ضرغب ءانيملل ةمداقلا نفسلا ىدحإ رهظ ىلع ةدراولا تايواحلا وأ عئاضبلا
  .ءانيملا دودح نم جورخلاب اهل حامسلا نود ،ةنيعم ةينمز ةدملو كلذل ةصصخم تاحاس يف ءانيملاب اهنيزخت

  ةةععااسس  ووأأ  ةةييددرروو  ووأأ  مموويي  للكك  ننعع  ممووسسررللاا  3311--11
 .مهنم ءزج وأ ةعاس وأ ةيدرو وأ موي لك نع اهباستحا متي يتلا موسرلا يه

    GRT//GT  ةةللججسسممللاا  ةةييللككللاا  ةةللووممححللاا  //  ةةييللككللاا  ةةللووممححللاا  3322--11
  .ةيراسلا ةيلودلا ةلومحلا ةداهش يف تبثم وه امك ةلجسملا ةيلكلا ةلومحلا وأ ةنيفسلل ةيلكلا ةلومحلا ىنعت

  ببااككررللاا  3333--11
  .باكرلا ةمئاق يف نيروكذملا ةنيفسلا نتم ىلع دارفألاو صاخشألا مه

  ممققااططللاا  ددااررففأأ  3344--11
  مقاطلا دارفأ ةمئاقو تالجسلا يف نيروكذملاو ةنيفسلا ىلع نينيعملا دارفألاو صاخشألا مه
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  ةةففررععتتللاا  ممااككححأأوو  ددععااووقق    --22

  ءءااننييممللاا  تتااممييللععتتوو  ددععااووقق  11--22
  .ءانيملا دودح لخاد ةيراسلاو ،رطق يناوم نع ةرداصلا ةنلعملا تاميلعتلاو دعاوقلاب تاقوألا عيمج يف ديقتلا بجي

  ةةففررععتتللاا  ططووررشش  ىىللعع  ةةققففااووممللاا  22--22
 .ةفرعتلا هذه ىف ةدراولا ماكحألاو طورشلا ىلع ةتبثمو ةحيرص ةقفاوم ربتعي ءانيملا قفارمل مدختسملا مادختسا

    ققففااررممللاابب  ررااررضضإلإلاا  ةةييللووؤؤسسمم  33--22
 يناوملو ،ءانيملا قفارم نم يأ مهمادختسا نع جتنت يتلا رارضألا ةفاك نع ةيلوؤسملا ءانيملا ىمدختسم عيمج لمحتي

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

  ةةففررععتتللاا  ررييسسففتتوو  ققييببططتت  44--22  
 .يباتك قحلم يف كلذ ريغ ىلع صني مل ام ءانيملا يمدختسم عيمج ىلع ةفرعتلا هذه يف ةدراولا روجألاو موسرلا قبطُت

    ةةففررععتتللاا  ييفف  للييددععتتللاا  55--22
 ىف 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
 

  ةةللممععللاا  66--22
 .يرطقلا لايرلاب اهدادس متي ةروكذملا موسرلا عيمج

  

  ععئئااضضببللاا  سسااييقق  ةةددححوو  77--22
 رطق يناوم نأب ًاملع عئاضبلا تسفانمو نحشلا ةصيلوب ىلع ءانب ،ةبساحملل سايق ةدحو ينحشلا نطلا رابتعإ متيس

 ةبساحملا متت ضقانت دوجو ةلاح يفو ،تاسايقلا نم دكأتلا ضرغب عئاضبلا نم يأل يئاوشعلا سايقلاب مايقلا قحب ظفتحت
 .رطق يناوم تاسايقلً اقبط

  ننييممأأتتللاا  88--22
 ىلإ ةدراولا تادعملاو نفسلاو تايواحلاو عئاضبلا ىلع ةينيمأتلا ةيطغتلاب مايقلا هدحو ءانيملا مدختسم قتاع ىلع عقي
 تايواحلاو عئاضبلا ىلع ةينيمأتلا ةيطغتلا ةفرعتلا هذهب ةنيبملا روجألاو موسرلا لمشت الو ،هب اهئاقب ةليطو ءانيملا

 .تادعملاو نفسلاو
 

    تتالالججسسللاا  ىىللعع  ععالالططإلإلاا  99--22
 ،عئاضبلا وأ نفسلاب ةقلعتملا تامولعملا نم اهريغو ،عئاضبلاب ةقلعتملا قئاثولا عيمج ىلع عالطالا قحب رطق يناوم ظفتحت

 .ةقحتسملا موسرلا ديدحتو ةمدقملا ريراقتلا نم ققحتلاو قيقدتلا ضرغب كلذو

    تتااددععممللاا  ررييججأأتت  1100--22  
 .رطق يناوم ةفرعتل ًاقبطو اهرفوت لاح يف تادعملا ريجأت متي

    تتييززننااررتتللاا  ععئئااضضبب  1111--22
 لمشت يتلاو ءانيملا ىلإو نم ةرداصلا وأ ةدراولا عئاضبلا وأ تايواحلا عاونأ عيمج يه

  رطق ةلودل ةيربلا ذفانملا ىدحإ لالخ رمت يتلا تايواحلاو عئاضبلا -
 رطق ةلودل ةيرحبلا ئناوملا ىدحإ لالخ رمت يتلا تايواحلاو عئاضبلا -
 وا عيمجتلا وا عينصتلا ضرغب رطق ةلود لخاد ةرحلاو ةيداصتقالا قطانملا لخاد اهلوادت متي يتلا تايواحلاو عئاضبلا -

 ريدصتلا ةداعإ مث نيزختلا
  )يرحبلا يوجلا نحشلا( رطق ةلود تاراطم ىدحإ لالخ نم رمت يتلا تايواحلاو عئاضبلا -

 يتلا تايواحلاو عئاضبلا لكل ءانيملا لخاد نيزختلاو غيرفتلاو نحشلا موسر ىلع 30% مصخ ةبسن تيزنارتلا عئاضب قحتست
 يلحملا كالهتسإلل مدختست الو ءانيملا لالخ نم اهلوادت متي
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    ةةصصااخخللاا  تتااييققااففتتإلإلاا  1122--22
 كلذ ربتعيو ،ادح ىلع ةلاح لكل كلذو ،ءانيملا يمدختسمو ةيحالملا طوطخلا عم ةصاخ تايقافتا ماربإ رطق يناومل زوجي
 .ةفرعتلا هذه يف اهيلع صوصنملا موسرلا نم ءانثتسا
  

  ققببسسممللاا  ععففددللاا  1133--22
 .رطق يناوم عم نامتئا ةيقافتا عيقوت يحالم ليكو وأ طخ لك ىلع

 80 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 %

  ررييتتااووففللاا  ععففدد  1144--22
 )نيثالث( لالخ دادسلا متي نأ ىلع ،ةنيفسلا ةرداغم خيراتل يلاتلا مويلا نم بسحت لمع مايأ )ةثالث( لالخ ريتاوفلا رادصإ متي
 نم لمع مايأ )ةسمخ( لالخ ليمعلا نم ليدعتلا تابلطو قيقدتلا لامعأ لبقتو ةروتافلا مالتسا خيرات نم أدبت ،ايميوقت اموي
 .ةروتافلا مالتسا خيرات

 %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 نيحلوً البقتسم ءانيملا قفارم مادختسا نم مدختسملا عنمي دقو

 .ةفرعتلا هذه ىف اهيلع صوصنملا روجألاو موسرلا عيمج ليصحتب رطق يناوم موقت

  تتااييووااححللاا  وو  ععئئااضضببللاا  للووخخددلل  ددددححممللاا  تتققووللاا  1155--22
 .ةرداصلا عئاضبلا وأ تايواحلا لابقتسإل رطق يناوم اهددحت يتلا ةعاسلا/تقولا يئاهنلا دعوملا وهو

 
 
 
 

  ننييززخختتللاا  تتييققااوومم  1166--22
 .23:59 ةعاسلا ىلإ 00:00 ةعاسلا نم رطق يناوم يف عئاضبلا /تايواحلا نيزخت تقو باستحا متي

 
 
 
 
 

  ءءااننييممللاابب  للممععللاا  تتااععااسس  1177--22
  ءءااننييممللاابب  ةةييررااددإلإلاا  للااممععألألاا    11--1177--22

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

  ذذففااننممللااوو  تتااييللممععللاا  ةةررااددإإ    22--1177--22
 عوبسألا مايأ لاوط ةعاسلا رادم ىلع لمعت ءانيملاب تايلمعلا ةرادإ -
 .ةعمجلا ةالص ءادأل ةعمج موي لك نيتعاس ةدمل تايلمعلا فقوتت -
 .روحسلل ةدحاو ةعاسو راطفإلل نيتعاس ةدمل تايلمعلا فقوتت كرابملا ناضمر رهش لالخ -

 
  ةةييففااضضإلإلاا  للممععللاا  تتااععااسس    33--1177--22
 غيرفتلاو نحشلا ةلامع راجيا موسر باستحا متي ثيح ةيفاضإلا لمعلا تاعاس ماظنب ةيمسرلا تالطعلا مايأ بسحت

 .تايواحلاو عئاضبلل ةيساسألا موسرلا ىلإ ةفاضا كلذو ةفرعتلا هذه يف ءاج امل اقفو ةلوانملاو
 

  ةةييررححببللاا  تتااددححووللااوو  تتااددععممللاا  ،،  ةةللااممععللاا  ءءااغغللإإوو  ززججحح  1188--22
 .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 -
 .تاعاس 6 نع لقت ال ةرتفب قبسم راطخإب متي ةدعم يأ وأ ءانيملا تاعفار زجح -
 .تايلمعلا ءدب لبق نيتعاس نع لقت ال ةرتفب قبسم راطخإب متي ءانيملا تاعفار زجح ءاغلإ -
 ةلامعلا فيراصم مدختسملا لمحتي ،لمع نود رخآ طاشن يأ وأ نزاخملا / تاحاسلا /رخاوبلا ةلامع راظتنإ ةلاح يف -

 .راظتنإلا ةرتف نع تادعملاو
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  ةةييررححببللاا  تتااممددخخللاا  1199--22
  ددااششررإلإلاا    11--1199--22
 .ءانيملا مدختست يتلا نفسلا عيمج ىلع يمازلإ داشرإلا
 ىتح ةنيفسلل دشرملا دوعص نم ةيادب اهنم ءزج وأ ةعاس لك نع ةنيفسلل ةيلكلا ةلومحلل اقفو داشرإلا موسر ضرفُت

 .اهل هترداغم
 

  ددااششررإلإلاا  ببررااقق  22--1199--22
 اهضعبو نفسلا نيب وأ ةنيفسلا ىلإ دشرملا ةطحم نم امإ ةنيفسلا ىلإو نم دشرملا لوزنو دوعصل داشرإلا براق مدختسي
 .ضعبلا

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

  ءءااننييممللاا  ممووسسرر    33--1199--22
 .ءانيملا قفارمل ةمدختسملا نفسلا عيمج ىلع ءانيملا موسر ضرفُت

 .ةنيفسلل ةيلكلا ةلومحلا ىلع بستحت ءانيملا موسر عيمج
 ىتحو ءانيملا فيصر ىلإ ةنيفسلا لوصو ةعاسو خيرات نم ةيادب ،ةعاس 24 لك نع هقيبطت متيس ءانيملا موسر باستحا
  .ةرداغملا ةعاسو خيرات

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

    ةةررههااققللاا  ةةووققللاا  وو  سسققططللاا    44--1199--22
 ةعرس ببسب ةيرحبلا ةحالملا ةكرحو تايلمعلا فقوت ةلاح يف ءانيملا يمدختسم ىلع تامارغ وا موسر يأ باستحا متي ال 
 .ةرهاقلا ةوقلا تالاح نم دعت ةلاحلا هذه نأ ثيح سقطلا فورظ وأ حايرلا

  
    ففااططخخممللاا  ةةققططننمم    55--1199--22
 نع كلذو ةنيفسلل ةيلكلا ةلومحلا ىلع ءانب يجراخلا وأ يلخادلا فاطخملا ةقطنم مدختست يتلا نفسلا ىلع موسر ضرفت

 .ةنم ءزج وأ موي لك
 راظتنا 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
 
 
 

  ننففسسللاا  ططااببرر    66--1199--22
 وأ ةنيفسلا رخأت ببسب طابرلا لامع راظتنإ لاح ىفو فيصرلا طابر تاعمش ىلع نفسلا لابح عضوب طابرلا لامع موقي

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

 

  ررططققللاا  ممووسسرر    77--1199--22
 

 .نفسلا ةرداغمو وسر تايلمع ءانثأ ةيمازلإ رطقلا ةمدخ
 .ةنيفس لكل ةمدختسملا تارطاقلا ددعل ىندألا دحلا رطق يناوم ررقت

 
 

  ففييصصررللاا  ءءالالخخإإ    88--1199--22
 تالدعمب مازتلالا مدع لاح يف وأ ،غيرفتلا وأ نحشلا ةيلمع نم ءاهتنإلا دنع فيصرلا ءالخإب ةنيفسلا رمأ ىف قحلا رطق يناومل
 .ءانيملا تاميلعتو دعاوق ةفلاخم وأ اهيلع قفتملا لوادتلا

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

 
 
 
 

  ففييصصررللاا  للااغغششإإ    99--1199--22
  .نفسلل جودزملا وسرلا ىلع ةفرعتلا قبطت   )أ      

 تايلمعلا ءانثأ طقف نيتعاس ةدمل ،تايلمع نودب فيصرلا لاغشإب باكرلاو تايواحلاو عئاضبلا نفسل حمسي  )ب

 .اهنم ءاهتنإلا دعب نيتعاسو تايلمعلا ءدب لبق نيتعاسو
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 دعب كلذو ةعاس 24 لك نع لاير 2,000 ىندأ دحب ةيلكلا ةلومحلا نم نط لك نع يرطق لاير 0.50 عقاوب موسر ضرف متي  )ج
 :ةيلاتلا تالاحلا يف رطق يناوم ةقفاوم
 يف امهيلع صوصنملا حامسلا نيتعاس نع ديزي امل باكرلاو تايواحلاو عئاضبلا نفسل تايلمع نودب فيصرلا لاغشإ -

 .)ب( ةرقفلا
 .غيرفتلاو نحشلا لامعأب قلعتت ال بابسأل ةفصرألا لغشت يتلا نفسلا -
 

  ةةررططخخللاا  ععئئااضضببللاا  ممووسسرر  2200--22
 غيرفتلاو نحشلا موسر ىلع %50 فاضتو رطق يناوم ةقفاومو قبسملا قيسنتلا دعب ءانيملا يف ةرطخلا عئاضبلا لبقتست

  .ةنفاسملاو ةرداصلا وأ ،ةدراولا تايواحلاو عئاضبلا ىلع كلذو نيزختلاو ةلوانملاو
  

  ةةددررببممللاا  تتااييووااححللاا  ةةببققااررمم  ممووسسرر  2211--22
 .ءابرهكلا لصفو ليصوت تامدخو ةرارحلا تاجرد ةعباتم ،ءابرهكلا ردصم ريفوت ةدربملا تايواحلا ةبقارم موسر نمضتت

 
  PTI  ققببسسممللاا  تتااييووااححللاا  صصححفف  2222--22
 .عئاضبلاب اهتئبعت لبق ةدربملا تايواحلا صحف متي
 .ةفرعتلا هذهلً اقبطو بلطلا بسح قبسملا صحفلا لامعأب رطق يناوم موقت

   .كرحتم يئابرهك دلوم دوجوب الإ تايواحلا ةطحم نم ةئبعملا ةدربملا تايواحلا ميلستب حمسي ال
  

  ييككررممججللاا  ففششككللاا  ضضررغغبب  ععئئااضضببللاا  للققنن  2233--22
 ةطساوب يكرمجلا فشكلا ةقطنم ىلإو نم تايواحلا وأ عئاضبلا لقن دنع نحاشلا وأ ملتسملا ىلع ةيفاضإ موسر ضرفت

 .كرامجلا بلط ىلع ًءانب ،ءانيملا ةلامعو لقنلا لئاسو
 
 
 
 

  ففييصصررللاا  ةةففااظظنن  ممووسسرر  2244--22
 ةيواح لك نع غيرفتلاو نحشلا تايلمع نع ةجتانلا تايافنلا نم صلختلاو فيصرلا ةفاظن موسر ةنيفسلا ىلع ضرفت
 .بعكم رتم 6 مجحب تايافن
 

    ةةللووااننممللااوو  غغييررففتتللااوو  ننححششللاا  تتااممددخخ2255  --22
  ::ييلليي  اامم  تتااييووااححللاا  تتااططححمم  ييفف  ةةللووااننممللااوو  غغييررففتتللااوو  ننححششللاا  تتااممددخخ  للممششتت    11--2255--22
 .ةقالمعلا فيصرلا تاعفار ةطساوب ةنيفسلا ىلإو نم نحشلا / غيرفتلا -
 .تايواحلا ةحاس ىلإو نم لقنلا -
 .اهل ةصصخملا ةحاسلا يف ةيواحلا فيتست -
 .نحاشلا وأ ملتسملا تانحاش نم وأ ىلإ مالتسالا وأ ميلستلا -

  --  ::ممااككححألألااوو  ددععااووققللاا
  

 جراخ تايواحلا وأ دئازلا نزولا تاذ تايواحلل ةلوانملاو غيرفتلاو نحشلا موسر ىلع%50 ةيفاضإ موسر ضرفت -
 .ةمدختسملا تالآلاو تادعملا راجيإ موسر ىلإ ةفاضإلاب سايقملا

 تايواحلا عيمجت ةطحم لخاد اهلوادت متي يتلا سايقملا جراخ عئاضبلل لوادتلا موسر ىلع %50 ةيفاضإ موسر ضرفت -
 )ىنحشلا نطلاب( ةماعلا عئاضبلا ةطحم موسر باستحا متي تايواحلا ةطحم لخاد اهلوادت متي يتلا ةماعلا عئاضبلل -

  سايقملا جراخ تايواحلا موسر ىلإ ةفاضإلاب
 .ايالخ نودب نفسلل كلذو ةيواح لكل ةلوانملاو غيرفتلاو نحشلا موسر ىلع %10 ةيفاضإ موسر ضرفت -
  ادح ىلع ةيواح لكل اهباستحا متي ،ةحطسملا تايواحلا ةمزحل ةلوانملاو غيرفتلاو نحشلا لامعأ موسر -
 .)ةحطسملا تايواحلا لافقأل ةنمآلا ليغشتلا ةلومح ىلإ عجري ةدحاولا ةمزحلل تايواح ددع ىصقأ( -
 طخلا بلط ىلع ةقفاوملا دعب ةماعلا عئاضبلاو سايقملا جراخ عئاضبلاو ةرطخلا عئاضبلا تايواحلا ةطحم لبقتست -

  ليكولا وأ يحالملا
 ميدقت دعب ءانيملا لخاد اهتلوانمو اهلوادت نكمي رشابملا ميلستلا ماظنب اهميلست ررقملا تايواحلاو عئاضبلا -

 ليكولا وا ىحالملا طخلا نم مزاللا دهعتلا
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  ::ييلليي  اامم  ةةممااععللاا  ععئئااضضببللاا  ةةططححمم  ييفف  ةةللووااننممللااوو  غغييررففتتللااوو  ننححششللاا  تتااممددخخ  للممششتت      22--2255--22
  
 .سكعلاو ،)فاطخلا لح لمشي ال( ءانيملا فيصر ىلإ ةنيفسلا نم غيرفتلا ينعت غيرفتلاو نحشلا ةمدخ -
 .سكعلاو ،ءانيملا لخاد نيزختلا تاحاس يف عئاضبلا نيزختو لقن ،فاطخلا لح ينعت عئاضبلا ةلوانم ةمدخ -

  --  ::ممااككححألألااوو  ددععااووققللاا
  
 لقن ةليسو ىلع رشابملا ليمحتلا ،فاطخلا لح ةمدخ لمشت رشابملا مالتسالا وأ ميلستلا ةلوانم موسر -

 .ملتسملا
 ةنحاش ىلع ليمحتلاو ،نيزختلا تاحاس يف عئاضبلا نيزختو لقن ،فاطخلا لح لمشت رشابملا ريغ ميلستلا موسر -

 .نيزختلا موسر فالخب ،ملتسملا
 لقنلاو ،نيزختلا ةحاس ىلإ ردصملا ةنحاش نم غيرفتلا لمشت ةرداصلا ةماعلا عئاضبلل رشابملا ريغ مالتسالا موسر -

 .نيزختلا موسر فالخب ،فيصرلل
 .اهنم ءزج وأ ةعاسلا يف لماع لك نع بستحت ةنيفسلا ربانع لخاد باشخألا عمجو كفلاو طبرلا لامعأ موسر -
 .ةرطخلا عئاضبلا لوادت دنع نيزختلاو ةلوانملاو غيرفتلا وأ نحشلا موسر ىلع %50 فاضي -
 .ةدربملاو ةدمجملا عئاضبلا لوادت دنع نيزختلاو ةلوانملاو غيرفتلا وأ نحشلا موسر ىلع %50 فاضي -
 مدختستو ،ةيبوكسيلتلا تاعفارلاو ةيجربلا ءانيملا تاعفار مادختسال ةيولوألا نوكت ةماعلا عئاضبلا ةطحم يف -

 .رطق يناوم ةقفاوم دعب وأ ةيبوكسيلتلا تاعفارلاو ةيجربلا ءانيملا تاعفار رفوت مدع ةلاح يف طقف نفسلا تاعفار
 هليكو وأ ملتسملا ىلع بجي ،ةيسايقلا تادعملاب اهتلوانم نكمي ال يتلاو دئازلا مجحلا وأ نزولا تاذ عئاضبلا ةلاح يف -

 .رطق يناوم عم ًاقبسم ةمزاللا تابيترتلا لمع
 ىلإ ةفاضإلاب دئازلا مجحلا وأ نزولا تاذ عئاضبلا ىلع نيزختلاو ةلوانملاو غيرفتلاو نحشلا موسر ىلع %30 فاضي -

 .اهمادختسا ةلاح يف ةيجربلا تاعفارلا موسر
 .ةنيفسلا لوصو دعوم نم لقألا ىلع ةعاس 48 لبق ةلامعلا نم بولطملا ددعلا نع قبسملا راطخإلا بجي -
  

  ::ةةييللااتتللاا  ططووررششللاا  ااههييفف  ررففااووتتتت  ننأأ  ببججيي  ةةددححووممللاا  ددووررططللااوو  ننححششللاا  ةةييللببطط
 .نحش ةيلبط ىلع اعم ةطوغضم وأ ةفوفلم نوكت نأ بجي ،ةريغصلا دورطلا )أ
 .ةيوديلا تاعفارلاو ةيكوش تاعفارلاب اهلوادت ةيناكمإل ،ةيسايق نوكت نأ بجي نحشلا ةيلبط داعبأو عافترا )ب
 .رتم 2 نع بناج لوطا ديزي الأو ،بعكم رتم 2 مجح وأ نط 2.5 نحشلا ةيلبط نزو ىدعتي الأ بجي                )ج

  ::ييلليي  اامم  ةةججررححددللاا  ةةططححمم  ييفف  ةةللووااننممللااوو  غغييررففتتللااوو  ننححششللاا  تتااممددخخ  للممششتت    33--2255--22
 .سكعلاو ،ةصصخملا ةحاسلا ىلإ ةنيفسلا حطسأ نم غيرفتلا -
 .هب ةصاخلا لقنلا ةليسووأ هيقئاس ةطساوب ملتسملل اهميلست لمشت ةدراولا ةجرحدلا عئاضب ميلست ةمدخ -
 ةمدختسملا ةلامعلاو تادعملا موسر بسح )ريدصتلل( ةنيفسلا تاروطقم ةئبعت موسر باستحا متي -

  --  ::ممااككححألألااوو  ددععااووققللاا
 ةيناثلا اليرتلا وأ/و رارجلا مادختسا ةلاح يفو رارج دحاو ددع مادختسا لمشت ةجرحدلا عئاضبل غيرفتلاو نحشلا موسر -

 .ادح ىلع امهمادختسا موسر باستحا متيس
 

  ::  ييششااووممللاا  ةةططححممبب  ةةصصااخخ  ممااككححأأوو  ددععااووقق    44--2255--22
 .طقف رشابملا ميلستلا ماظنب ءانيملا يف يشاوملا ةلوانم متي -
  .ةيناويحلا ةحصلا نأش يف 1985 ةنسل 1 مقر نوناقلا نم )7( ةدامللً اقفو ةقفانلا تاناويحلا نم صلختلا متي  -
 .ةلصلا تاذ تاهجلاو يرطيبلا رجحلا ةقفاوم دعب طقف غيرفتلا تايلمع أدبت -
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  ::  ))للئئااسسللاا  وو  ففااججللاا  ((  ببصصللاا  ععئئااضضبب  ةةططححممبب  ةةصصااخخ  ممااككححأأوو  ددععااووقق    55--2255--22
 .طقف رشابملا ميلستلا ماظنب بصلا عئاضب ةلوانم متي -
  .ةلوانملا تايلمعل ةزهجم بصلا عئاضب نفس نوكت نأ طرتشي -
 تاخضملا ،عامقألا ،رداوللا ،تاشابكلا ،طفشلا تادعم ،ةلقانلا رويسلا ،بمار ريفوت نحاشلا / ملتسملا ىلع بجي -

 .غيرفتلاو نحشلا تايلمعل ةمزاللا تادعملاو
 

    تتااييووااححللاا  ععييممججتت  ةةططححممبب  ةةصصااخخ  ممااككححأأوو  ددععااووقق    66--2255--22
 .دحاو رهش نع ةصصخملا نزاخملا يف ةرطخلا عئاضبلل نيزختلا ةرتف ديزت الأ بجي -
 .ةينيزخت لامعا يأ وأ ميلستلا وأ مالتسالا وأ ةيواحلا ةئبعت وأ ةيواحلا غيرفت لبق ةلصفملا عئاضبلا ةمئاق مدقت -

 

  ))ررششااببممللاا  ررييغغوو  ررششااببممللاا((  ممالالتتسسالالااوو  ممييللسستتللاا  ممااظظنن  2266--22
 .ةينيزختلا تاحاسملا رفاوت بسحو ليكولا بلط ىلع ًءانب رشابم ريغ وأ رشابم ناك ءاوس مالتسالا وأ ميلستلا عون ددحي
 

  ررششااببممللاا  ممالالتتسسالالاا  //ررششااببممللاا  ممييللسستتللاا  ييفف  ررييخخأأتتللاا    11--2266--22
 ةلاح يفو ،غيرفتلاو نحشلا لامعأ رارمتسا نامضل تانحاشلا نم فاك ددع ريفوت )امهليكو وأ( ملتسملا / نحاشلا ىلع بجي

 .هليكو وأ ملتسملا/نحاشلا اهلمحتي لمع نودب ةنيفسلا فقوت موسر ضرف متيس ،كلذب مازتلالا مدع
 .ةيناجم نيزخت مايأ حنم نودب نيزختلا موسر قيبطت متي ،ةعاس 12 نم رثكأل ءانيملا لخاد ةلمحم تانحاشلا ءاقب ةلاح يفو
 

    ررششااببممللاا  ررييغغ  ممالالتتسسالالاا  //  ممييللسستتللاا    22--2266--22
 لقن لئاسو ىلع اهلقن مث اهنيزختو ءانيملا تاحاس يف ردصمُلا تانحاش نم مالتسالا لمشت موسرلا ،رداصلا عئاضب ةلاح يف
 ةطساوب ةنيفسلا شنو فاطخ لفسأ نم اهلقن متي دراولا عئاضبلا ةلاح يف وأ ةنيفسلا شنو فاطخ لفسأ ىلإ رطق يناوم
 .ملتسملا تانحاش ىلع اهليمحت مث نيزختلل ءانيملا تاحاس ىلإ رطق يناوم لقن لئاسو
 .رطق يناوم ةفرعتل اقبط ةلصفنم اهباستحا متي يتلاو نيزختلا موسر لمشت ال ةمدخلا هذه

 
    ةةررااضضللاا  ععئئااضضببللاا  ةةللااززإإ  2277--22
 نم اهريغ وأ ىرخألا عئاضبلاب رضت نأ نكمملا نم اهنإ دقتعت تايواح وأ عئاضب يأ لقن وأ فشكلا قحب رطق يناوم ظفتحت
 .كرامجلا ةقفاوم دعب كلذو ،ةنيفسلا وأ هليكو وأ كلاملا ةقفنو ةيلوؤسم ىلع كلذو تاكلتمملا
  

  ننززووللاا  ةةممددخخ  2288--22
ً اقبط ةرداصلاو ةدراولا عئاضبلاو تايواحلا عيمج نزول ةيمازلإ يهف تاعدوتسملاو تاطحملا تاباوب يف نيزاوم يأ تدجو امنيأ
 )(SOLAS ،راحبلا ىف حاورألا ةمالسل ةيلودلا ةدهاعملا تابلطتمل
  

  ججررددتت  مملل  تتااممددخخ  2299--22
 وأ ةحودلا ءانيمب ةصاخلا رطق يناوم ةفرعت قيبطت متي ،ةفرعتلا هذه يف جردت مل تامدخل ءانيملا ميدقت ةلاح يف •

 سيورلا ءانيم
 لكشب كلذو اهركذ قباسلا رطق يناوم تافرعت نم يأ يف جردت مل يتلا تامدخلاب ةصاخلا موسرلا باستحا متيس •

 رطق يناوم لالخ نم اهمييقت متي يتلاو ،لصفنم
 

  تتااممووللععممللاا  وو  تتااننااييببللاا    3300--22
 :يتآلا لمع متي ةئطاخ تامولعم وأ تانايب يأب ءانيملا مدختسم ءالدإ ةلاح يف
 .ةلاح لك نع يرطق لاير 5,000 ةمارغ ضرفت -
 .ةئطاخ تانايبب ءالدإلا نع ةمجانلا ةيفاضإلا فيراصملا ةفاك ءانيملا مدختسم لمحتي -
 فيراصم ةفاك ءانيملا مدختسم لمحتي ،ةئطاخلا تانايبلا تاذ نفسلا وأ عئاضبلا لابقتسا رطق يناوم ضفر ةلاح يف -

   .ءانيملا نم اهجورخ وأ اهريدصت ةداعإ ةيلوئسمو
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  ققااققححتتسسالالاا  ممددعع  تتالالااحح    3311--22
 كلذو تاروطقملاو تارايسلا ،تايواحلا ،ةماعلا عئاضبلا نع نيزختلا موسر نم ءزج وأ لك باستحا مدع يف قحلا رطق يناومل

 :يلاتلا ققحت طرشب رطق يناوم ىلإ دوعي ببسب عئاضبلا كلت نحش وأ ميلست يف ريخأتلا ناك اذإ ةلاح يف
 مدع لامهإلا وأ ريصقتلا ليبق نم ربتعيو ،ةقالعلا بحاص نم لامها وا ريصقتل دوعي جارفإلا يف ريخأتلا ببس نوكي الا -

 .ةعاضبلا ريدصت وأ داريتسال ةقبسملا صيخارتلاو تاقفاوملا ىلع لوصحلا
 .جارفإلا لبق ةلماك ةررقملا موسرلا دادس مدع -
 
 ءاوس اهفالتإ لاح ىف كلذو نيزختلا موسر نم رطق ةلود ىف ةيموكحلا تاهجلا لبق نم ةضوفرملا عئاضبلاو تايواحلا ىفعت

 رطق يناوم ةقفاوم دعبو ادح ىلع ةلاح لكل كلذو اهجراخ وأ رطق ةلود لخاد
 

  ييررططققللاا    ممللععللاا  تتااذذ    ننففسسللاا    3322--22
 :ةيلاتلا تاءافعإلا يرطقلا ملعلا تاذ نفسلا حنم متي 
   ءانيملا موسر نم 50% -
 فاطخملا ةقطنم مادختسا موسر نم 100% -
 

v ءانيملا تاحاسو نزاخمب تايواحلاو عئاضبلل )حامسلا مايأ( ةيناجملا نيزختلا مايأ ددع ليدعت يف قحلا رطق يناومل 
 نامضل كلذو ليغشتلا تابلطتمو لاغشإلا مجحلً اقفو ناصقنلا وأ ةدايزلاب ءاوس ةفرعتلا هذهب اهيلع صوصنملا
.ءانيملاب عئاضبلا سدكت يدافتو لوادتلا ةكرح ةيبايسنا
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    ةةييررححببللاا  تتااممددخخللاا  ممووسسرر  ..33

  ءءااننييممللاا  ممووسسرر  11--33

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف  

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

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

  ففااططخخممللاا  ةةققططننمم  ممااددخختتسساا  ممووسسرر  22--33

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف 

 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(

  

  ددااششررإلإلاا  ممووسسرر  33--33

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 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
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  ددااششررإلإلاا  ببررااقق  44--33

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 1200 ةمدخ لك نع  دشرملا ةرداغمو دوعصل براقلا راجيإ

  

  ةةددننااسسممللاا  ةةررططااققللاا  –  ررططققللاا  ممووسسرر  55--33

     
  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف 

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

 دودح لخاد خلإ.. هيجوتلا يف لطع ،ةردق نودب ةنيفس
 4000 اهنم ءزج وأ ةعاس / ةرطاق ءانيملا

 دودح جراخ خلإ.. هيجوتلا يف لطع ،ةردق نودب ةنيفس
 6000 اهنم ءزج وأ ةعاس / ةرطاق ءانيملا

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

  ررخخآلآل  ففييصصرر  ننمم  للااققتتننالالااوو  ةةررددااغغممللااوو  ووسسررللاا  66--33

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 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
 

    ةةععووننتتمم  ممووسسرر  77--33

  %  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 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

 %50 )رطقلاو داشرإلا ةمدخ ىلع قبطتس( ةكرح لكل )ةبئاسلا ةلاحلا يف( ةرطخلا عئاضبلا تائف

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

  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
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  تتااييووااححللاا  ةةططححمم  ..44

  ))  ررددااصصللاا  //  ددررااووللاا  ((    ةةللووااننممللاا  //  ععييررففتتللااووأأ  ننححششللاا  11--44

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 650 ةيواح لكل ةأبعم مدق 20 ةيواح

 200 ةيواح لكل )ةدربملا ةيواحلا كلذ يف امب( ةغراف مدق 20 ةيواح

 1000 ةيواح لكل ةأبعم مدق 40 ةيواح

 400 ةيواح لكل )ةدربملا ةيواحلا كلذ يف امب( ةغراف مدق 40 ةيواح

 1100 ةيواح لكل ةأبعم ،رثكأ وأ مدق 45 ةيواح

 450 ةيواح لكل ةغراف ،رثكأ وأ مدق 45 ةيواح

 700 ةيواح لكل ةأبعم مدق 20 ةدربم ةيواح

 1100 ةيواح لكل ةأبعم مدق 40 ةدربم ةيواح

 850 ةيواح لكل سايقملا جراخ مدق 20 ةيواح

 1250 ةيواح لكل سايقملا جراخ مدق 40 ةيواح

 540 )غيرفتو نحش( ءاطغ لكل ربنعلا ءاطغ ةلوانم

 540 )غيرفتو نحش( قودنص لكل كيبشتلا تادعم قودنص ةلوانم

  

    ةةددررببممللاا  تتااييووااححللاا  ممووسسرر  22--44

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 200 هنم ءزج وأ موي لك نع ةيواح لكل ءابرهكلاب اهدادمإو ةدربملا تايواحلا ةعباتم

 225 )ةلوانملا لمشت ال( ةيواح لكل تايواحلل قبسملا صحفلا ةمدخ

 225 )ةلوانملا لمشت ال( ةيواح لكل قبسملا ديربتلا ةمدخ

 150  ةيواح لكل تالجسلا/تانايبلا ليزنت

 400 )ةلوانملا لمشت ال( ةيواح لكل ىرخأ ىلإ مدق 20 ةدربم ةيواح نم عئاضب لقن

 800 )ةلوانملا لمشت ال( ةيواح لكل  ىرخأ ىلإ مدق 40 ةدربم ةيواح نم عئاضب لقن

 50 ةيواح لكل  ةبوطرلا وأ ةيوهتلا ،ةرارحلا ةجرد يف ليدعت بلط
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  ففييتتسستتللاا  ةةددااععااوو  ككييررححتتللاا  33--44

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 140 )ربنعلا سفن يف ةيلخل ةيلخ نم( ةكرح لكل ةنيفسلا رهظ ىلع مدق 40وأ 20 ةيواح كيرحت

 240 )ةيلخ-فيصر- ةيلخ( ةكرح لكل ةنيفسلا رهظ ىلع مدق 40وأ 20 ةيواح فيتست ةداعإ

 300 )ربنعلا سفن يف ةيلخل ةيلخ نم( ةكرح لكل ةنيفسلا رهظ ىلع سايقملا جراخ ةيواح كيرحت

 500 )ةيلخ-فيصر- ةيلخ( ةكرح لكل ةنيفسلا رهظ ىلع سايقملا جراخ ةيواح فيتست ةداعإ

 140 )ةصرلا سفن يف( ةكرح لكل فيصرلا وأ ةحاسلا يف مدق 40 وأ 20 ةأبعم ةيواح كيرحت

 430 )لقنلا لمشت( ةكرح لكل  فيصرلا وأ ةحاسلا يف مدق 40 وأ 20 ةأبعم ةيواح لقن

 وأ ةحاسلا يف سايقملا جراخ مدق 40 وأ 20 ةيواح كيرحت
 560 )ةصرلا سفن يف( ةكرح لكل فيصرلا

 وأ ةحاسلا يف سايقملا جراخ مدق 40 وأ 20 ةيواح كيرحت
 710 )لقنلا لمشت( ةكرح لكل فيصرلا

 100 )ةصرلا سفن يف( ةكرح لكل ةحاسلا يف مدق 40 وأ 20 ةغراف تايواح كيرحت

 250 )لقنلا لمشت( ةكرح لكل ةحاسلا يف مدق 40 وأ 20 ةيواح كيرحت

 140 ةكرح لكل ليزنتوأ ليمحت موسر

 150 )ةطحملا لخاد( ةكرح لكل  مدق 40 وأ 20 ةيواح لقن

 عيمجت ةطحم ىلإ ةطحملا جراخ( ةكرح لكل  مدق 40 وأ 20 ةيواح لقن
 320 )تايواحلا

  

  ةةييووااححللاا  –  ))ححااممسسللاا  ممااييأأ((  ةةييننااججممللاا  ننييززخختتللاا  ممااييأأ  44--44

  ححااممسسللاا  ممااييأأ  ننمم  للععففتت  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 مايأ 7 ةحاسلا يف مالتسالا موي نم  ةأبعم ةدراو ةيواح

 مايأ 7 ةحاسلا يف مالتسالا موي نم )دراو / رداص( ةغراف ةيواح

 مايأ 10 ةحاسلا يف مالتسالا موي نم ةأبعم رداص ةيواح

 مايأ 3 ةحاسلا يف مالتسالا موي نم  دراو ةرطخ عئاضب ةيواح

 مايأ5 ةحاسلا يف مالتسالا موي نم رداص ةرطخ عئاضب ةيواح

 موي 15 ةحاسلا يف مالتسالا موي نم ةغراف / ةأبعم ةنفاسم ةيواح

 مايأ 10 ةحاسلا يف مالتسالا موي نم ةنفاسم ةرطخ عئاضب ةيواح
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  ررددااصصللاا  //  ددررااووللاا  ننييززخختت  ممووسسرر  55--44

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 وأ ةدربملا تايواحلا لمشت( ةأبعم مدق 20 ةيواح
 75 حامسلا مايأ دعب مايأ 5 لوأل موي / ةيواح لكل )ةرطخلا

 20 حامسلا مايأ دعب مايأ 5 لوأل موي / ةيواح لكل )ةدربملا تايواحلا لمشت( ةغراف مدق 20 ةيواح

 وأ ةدربملا تايواحلا لمشت( ةأبعم مدق 40 ةيواح
 150 حامسلا مايأ دعب مايأ 5 لوأل موي / ةيواح لكل )ةرطخلا

 40 حامسلا مايأ دعب مايأ 5 لوأل موي / ةيواح لكل )ةدربملا تايواحلا لمشت( ةغراف مدق 40 ةيواح

 185 حامسلا مايأ دعب مايأ 5 لوأل موي / ةيواح لكل ةأبعم ،ربكأ وأ مدق 45 ةيواح

 45 حامسلا مايأ دعب مايأ 5 لوأل موي / ةيواح لكل ةغراف ،ربكأ وأ مدق 45 ةيواح

 150 حامسلا مايأ دعب مايأ 5 لوأل موي / ةيواح لكل مدق 20 سايقملا جراخ ةيواح

 300 حامسلا مايأ دعب مايأ 5 لوأل موي / ةيواح لكل مدق 40 سايقملا جراخ ةيواح

 )%100( ًادعاصف يلوألا ةحيرشلا دعب اهتفعاضم متي رداصلا / دراولا تايواحلل نيزختلا موسر ::ةةظظححالالمم

  ةةننففااسسممللاا  تتااييووااحح  ننييززخختت  ممووسسرر  66--44

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 ةغراف وأ ةأبعم ةيواح
 مايا دعب ، موي 100 لوأ( موي / ةئفاكم ةيواح لكل

 )حامسلا
11 

 سايقملا جراخ ةيواح
 مايا دعب ، موي 100 لوأ( موي / ةئفاكم ةيواح لكل

 )حامسلا
30 

 )%100( ادعاصف يلوألا ةحيرشلا دعب اهتفعاضم متي ةنفاسملا تايواحل نيزختلا موسر :ةةظظححالالمم
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  تتااييووااححلللل  ةةععووننتتمم  ممووسسرر  77--44

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 1500 )ةلوانملا لمشت( ةيواح لكل  مدق 20 ةيواح ةئبعت وأ غيرفت

 1750 )ةلوانملا لمشت( ةيواح لكل  مدق 40 ةيواح ةئبعت وأ غيرفت

 50 قصلم لكل ةرطخلا عئاضبلا قصلم ةلازإ وأ قصل

 100 )ةيساسالا موسرلا ىلإ ةفاضإ( نحش ةصيلوب لكل  ةنيفسلا وأ غيرفتلا ءانيم رييغت

 50  ءاغلإ ةلاح لكل ءانيملل ةنحاشلا لوخدل قبسم زجح ءاغلإ

 185 ةيواح لكل ةيواح نحش ءاغلإ

 20 متخ لكل )صيصرتلا( يحالملا طخلا نمأ متخ صحف

 20 متخ لكل )صيصرتلا( رطق يناوم نمأ متخ

 600 ةيواح لكل ةطحملا ةباوب نم ةيواحلل رخأتملا لوخدلا

 50 ةيواح لكل مدق 40 وأ 20 ةحطسملا تايواحلا بانجا ليزنت

 200 ةيواح لكل مدق 40 وأ 20 ةحطسملا تايواحلا مزح

 600 ةيواح لكل اهكيرحتو بيرست اهب يتلا ةيواحلل يجراخلا صحفلا

 200 هنم ءزج وأ موي لكل بيرست اهب يتلا ةيواحلا ةعباتم

 تادعملا ىلإ ةفاضإلاب( بيرست ةلاح لكل ةحاسلا فيظنت
 1500 )ةمدختسملا

 لمعو ةنحاشلا ىلع ةملتسملا ةغرافلا ةيواحلا صحف
 30 ةيواح لكل ريرقت

 20 ةيواح لكل ةنحاشلا ىلع ،)فاج سنك( ةغرافلا ةيواحلا فيظنت

 25 ةيواح لكل ةنحاشلا ىلع ،)ريماسم ةلازإ( ةغرافلا ةيواحلا فيظنت

 600 )ةلوانملا لمشت( ةيواح لكل  ءانيملا شرو يف ةقلاعلا تايواحلا لافقأ ةلازإ

 باوبألاو اهمالتسا لاح يف تايواحلا هاجتا ليدعت
 140 ةيواح لكل ئطاخلا هاجتالاب

  

 .ةطحملل ةغرافلا ةيواحلا ةداعإو اهتلوانم ،عئاضبلا غيرفت ،لقن لمشت تايواحلا ةئبعت وأ غيرفت تامدخ ::ةةظظححالالمم
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  ةةممااععللاا  ععئئااضضببللاا  ةةططححمم  ..55

  ررددااصصللاا  //  ددررااووللاا  –  غغييررففتتللااوو  ننححششللاا  11--55

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 مادختساب( ةماعلا عئاضبلل غيرفتلاو نحشلا موسر
 29  ينحش نط لكل )ةيجربلا ءانيملا تاعفار

 مادختساب( ةماعلا عئاضبلل غيرفتلاو نحشلا موسر
 24  ينحش نط لكل )ةنيفسلا تاعفار

 مادختساب( ةماعلا عئاضبلل غيرفتلاو نحشلا موسر
72  ينحش نط لكل )ةيبوكسيلتلا ءانيملا تاعفار  

 

    لقا وأ نط 20ةلومح تاذ ةيكوشلا تاعفارلاو كيبشتلا تاودأ ،ةمزاللا ةلامعلا لمشت ةرخابلا ربانع لخاد ةمدخلا :ةةظظححالالمم

  ةةررششااببممللاا  ررييغغ  --  ةةررششااببممللاا  ةةللووااننممللاا  ممووسسرر  22--55

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 7  ينحش نط لكل رشابملا ميلستلا ةلوانم موسر

 18  ينحش نط لكل رشابملا ريغ ميلستلا ةلوانم موسر
  

 20ةلومح تاذ ةيكوشلا تاعفارلاو شانوألا ،كيبشتلا تاودأ ،ةمزاللا ةلامعلا لمشت تاحاسلاو ةفصرألا ىلع ةمدخلا :ةةظظححالالمم
   لقا وأ نط

  ععئئااضضببللاا  ككييررححتت  33--55

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 35 ةيجربلا ءانيملا تاعفار مادختساب ينحش نط لكل ةنيفسلا ىلع فيتست ةداعإ

 30 ةنيفسلا تاعفار مادختساب ينحش نط لكل ةنيفسلا ىلع فيتست ةداعإ

 15 ةلامع وأ ةيكوش ةعفار مادختساب ينحش نط لكل ةنيفسلا ىلع عئاضبلا كيرحت

 تاعدوتسملا لخاد وأ ءانيملا ةحاس يف عئاضبلا كيرحت
 30  ينحش نط لكل )ليزنت - لقن - ليمحت(    

 

  ةةننففااسسممللاا  ممووسسرر  44--55

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 48  ةنيفسلا تاعفار مادختساب ينحش نط لكل ةماعلا عئاضبلا ةنفاسم

 53 ةيجربلا ءانيملا تاعفار مادختساب ينحش نط لكل ةماعلا عئاضبلا ةنفاسم
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  ةةممااععللاا  ععئئااضضببللاا  –  ))ححااممسسللاا  ممااييأأ((  ةةييننااججممللاا  ننييززخختتللاا  ممااييأأ  55--55

  ححااممسسللاا  مماايياا  ننمم  للععففتت  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 تاعدوتسم / ةحوتفم تاحاس( ةدراولا ةماعلا عئاضبلا
 مايأ 10ددع ةنحشلا غيرفت تايلمع ءاهتنا خيرات نم )ةفاج

 تاعدوتسم / ةحوتفم تاحاس( ةرداصلا ةماعلا عئاضبلا
 )ةفاج

 ةحاسلا يف ةنحشلا مالتسا تايلمع ءاهتنا خيرات نم
 مايأ 7 ب ةنيفسلا لوصو لبق عئاضبلا مالتسا أدبي -
 ةعاس 12 ب اهلوصو لبق يهتنيو

 اموي 15 ددع

 / ةحوتفم تاحاس( ةدراولا ةرطخلا ةماعلا عئاضبلا
 )ةفاج تاعدوتسم

 خيرات ىتح ةحاسلا يف ةنحشلا مالتسا خيرات نم
 مايا 3 ددع ملتسملل اهميلست وأ ةنيفسلا ىلع نحشلا

 / ةحوتفم تاحاس( رداصلا ةرطخلا ةماعلا عئاضبلا
 )ةفاج تاعدوتسم

 خيرات ىتح ةحاسلا يف ةنحشلا مالتسا خيرات نم
 مايا 5 ددع ملتسملل اهميلست وأ ةنيفسلا ىلع نحشلا

 ةداعإ خيرات ىتح ةحاسلا يف ةنحشلا مالتسا خيرات نم )ةحوتفم تاحاس( ةماعلا عئاضبلا ةنفاسم
 موي 32 ددع ةنيفسلا ىلع نحشلا

 خيرات ىتح عدوتسملا يف ةنحشلا مالتسا خيرات نم )ةفاج تاعدوتسم( ةماعلا عئاضبلا ةنفاسم
 موي 15 ددع ةنيفسلا ىلع نحشلا ةداعإ

  

  ننييززخختتللاا  66--55

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 5 حامسلا مايأ دعب مايأ 5 لوأ ،ينحش نط لكل ةحوتفم تاحاس - موي لكل نيزختلا

 10 حامسلا مايأ دعب مايأ 5 لوأ ،ينحش نط لكل ةفاج تاعدوتسم - موي لكل نيزختلا

 5 حامسلا مايأ دعب ،ينحش نط لكل ةنفاسملا عئاضبل موي لكل نيزختلا

 مالتسا موي نم ارابتعإ - ينحش نط لكل موي لكل دربملا نزخملا - ةدربملا عئاضبلا نيزخت
 35 دربملا نزخملا يف عئاضبلا

  

 )%100( ادعاصف يلوألا ةحيرشلا دعب اهتفعاضم متي ةماعلا عئاضبلل نيزختلا موسر :ةةظظححالالمم

  ةةممااععللاا  ععئئااضضببلللل  ةةععووننتتمم  ممووسسرر  77--55

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 50  ءاغلإ ةلاح لكل ءانيملل ةنحاشلا لوخدل قبسم زجح ءاغلإ

 500 لمع ةعومجم لكل  ةلامعلا بلط ءاغلا وأ رخأتملا لوصولا موسر

 400 )ماحللا لامعأ وأ تاودألا نمضتم ريغ( ةعاس لكل ةفاظنلا لامعأ وأ كفلاو طبرلا
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  ةةججررححددللاا  ننففسس  ةةططححمم  ..66

  ةةللووااننممللااوو  غغييررففتتللااوو  ننححششللاا  11--66

  ةةررززننججممللاا  تتااددععممللاا  وو  ةةييططااططممللاا  تتااررااططإلإلاا  تتااذذ  تتااببككررممللاا  11--11--66

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 18 ينحش نط لكل ينحش نط 30 ىتح ةيطاطملا تاراطإلا تاذ تابكرملا

 نط 30 نم رتكا ةيطاطملا تاراطإلا تاذ تابكرملا
 15 ينحش نط لكل ينحش

 ردحنم تاذ ةضفخنم هحطس لمشي ينحش نط لكل ينحش نط 30 ىتح ةرزنجملا تادعملا
 38 )موزللا دنع(

 ردحنم تاذ ةضفخنم هحطس لمشي ينحش نط لكل ينحش نط 30 نم رتكأ ةرزنجملا تادعملا
 42 )موزللا دنع(

 

  ةةغغررااففللااوو  ةةأأببععممللاا  ييححالالممللاا  ططخخللاا  ةةررووططققمم  ننححشش  //  غغييررففتت  22--11--66

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 800 ةروطقم لكل مدق 20 ةأبعم ةروطقم

 1200 ةروطقم لكل مدق 40 ةأبعم ةروطقم

 1800 ةروطقم لكل مدق 40 نم رتكا ةأبعم ةروطقم

 400 ةروطقم لكل مدق 20 ةعراف ةروطقم

 600 ةروطقم لكل مدق 40 ةغراف ةروطقم

 800 ةروطقم لكل مدق 40 نم رتكا ةغراف ةروطقم

 

  ةةغغررااففللاا  ييححالالممللاا  ططخخللاا  تتااررووططققمم  ممززحح  33--11--66

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 1300  ةمزح لكل ميزحتلا كف وأ ميزحتلا موسر

 800 تاروطقم ةمزح لكل مدق 20 تاروطقم ةمزح غيرفت / نحش

 1200 تاروطقم ةمزح لكل مدق 40 تاروطقم ةمزح غيرفت / نحش

 1800 تاروطقم ةمزح لكل مدق 40 نم رتكأ تاروطقم ةمزح غيرفت / نحش
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    ةةللييققثثللاا  //  سسااييققممللاا  ججررااخخ  ععئئااضضببللاا  ،،  ددووررططللاا  44--11--66

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 نم ،ةليقثلا عئاضبلاو سايقملا جراخ عئاضبلا ،دورطلا
 29 ينحش نط لكل ةحاسلا ىلإ ةنيفسلا

 
  ففييتتسستتللاا  ةةددااععإإ  وو  ةةننييففسسللاا  ىىللعع  ككييررححتتللاا  22--66

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 تاراطإلا تاذ تابكرملل فيتستلا ةداعإ وأ/و كيرحت
 150 ةدحو لكل ةيطاطملا

 ةرزنجملا تادعملل فيتستلا ةداعإ وأ/و كيرحت
 500 ةدحو لكل تاروطقملاو

 جراخ عئاضبلاو دورطلل فيتستلا ةداعإ وأ/و كيرحت
 30 ينحش نط لكل ةليقثلا – سايقملا

 

  ةةججررححددللاا  ننففسس  ععئئااضضبب  –  ))ححااممسسللاا  ممااييأأ((  ةةييننااججممللاا  ننييززخختتللاا  ممااييأأ  33--66

  ححااممسسللاا  مماايياا  ننمم  للععففتت  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 مايأ 7 ددع ةحاسلا يف مالتسالا خيرات نم ةدراولا ةجرحدلا نفس عئاضبو تابكرمل حامسلا مايأ 

 مايأ 10 ددع ةحاسلا يف مالتسالا خيرات نم ةرداصلا ةجرحدلا نفس عئاضبو تابكرمل حامسلا مايأ

 مايأ 3 ددع ةحاسلا يف مالتسالا خيرات نم  ةدراولا ةرطخلا داوملا عئاضبل حامسلا مايأ

 مايأ 5 ددع ةحاسلا يف مالتسالا خيرات نم ةرداصلا ةرطخلا داوملا عئاضبل حامسلا مايأ

 نفس عئاضبو تابكرم ةنفاسم - حامسلا   مايأ
 موي 15 ددع ةحاسلا يف مالتسالا خيرات نم  ةجرحدلا

 

  ننييززخختتللاا  ممووسسرر  وو  ةةللووااننممللاا  //  غغييررففتتللااوو  ننححششللاا  –  ةةننففااسسممللاا  44--66

    ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 لكل – ةلوانملاو غيرفتلاو نحشلا موسر نم % 140   ةجرحدلا نفس ةنفاسم
ةدحو   140%  

 / سايقملا جراخ عئاضبلاو ةجرحدلا نفس عئاضب نيزخت
 1.6 حامسلا مايأل ةيلاتلا مايألل ،ينحش نط لكل ينحش نط 30 ىتح ةليقثلا

 / سايقملا جراخ عئاضبلاو ةجرحدلا نفس عئاضب نيزخت
80. حامسلا مايأل ةيلاتلا مايألل ،ينحش نط لكل ينحش نط 30 نم رثكأ ةليقثلا  

 20 )حامسلا مايا دعب( ةروطقم لكل موي لكل مدق 20 ةغرافلا ةجرحدلا تاروطقم نيزخت

 40 )حامسلا مايا دعب( ةروطقم لكل موي لكل مدق 40 ةغرافلا ةجرحدلا تاروطقم نيزخت

 60 )حامسلا مايا دعب( ةروطقم لكل موي لكل مدق 40 نم رثكأ ةغرافلا ةجرحدلا تاروطقم نيزخت
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    ننييززخختتللاا  ممووسسرر  55--66

  ةةررززننججممللاا  تتااددععممللاا  وو  ةةييططااططممللاا  تتااررااططإلإلاا  تتااذذ  تتااببككررممللاا  11--55--66

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 10 )حامسلا مايأ دعب( مايأ 5 لوأل ،ينحش نط لكل ينحش نط 30 ىتح ةيطاطملا تاراطإلا تاذ تابكرملا

 نط 30 نم رثكأ ةيطاطملا تاراطإلا تاذ تابكرملا
 20 )حامسلا مايأ دعب( مايأ 5 لوأل ،ينحش نط لكل ينحش

 10 )حامسلا مايأ دعب( مايأ 5 لوأل ،ينحش نط لكل ينحش نط 30 ىتح ةرزنجملا تادعملا

 20 )حامسلا مايأ دعب( مايأ 5 لوأل ،ينحش نط لكل ينحش نط 30 نم رثكأ ةرزنجملا تادعملا
  

 يلوألا ةحيرشلا دعب اهتفعاضم متي ةرزنجملا تادعملاو ةيطاطملا تاراطإلا تاذ تابكرملل نيزختلا موسر ::ةةظظححالالمم
 )%100( ادعاصف

  

  ةةللييققثثللاا  //  سسااييققممللاا  ججررااخخ  ععئئااضضببللاا  ،،  ددووررططللاا  ننييززخختت  22--55--66

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 5 )حامسلا مايأ دعب( مايا 5 لوأل ،ينحش نط لكل ةليقثلا / سايقملا جراخ عئاضبلا ،دورطلا نيزخت موسر
  

 )%100( ادعاصف يلوألا ةحيرشلا دعب اهتفعاضم متي ةليقثلا / سايقملا جراخ عئاضبلاو دورطلل نيزختلا موسر  ::ةةظظححالالمم

  ييححالالممللاا  ططخخللاا  تتااررووططققمم  ننييززخختت  ممووسسرر  33--55--66

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 60  )حامسلا مايأ دعب( مايأ 5 لوأل ،ةدحو لكل مدق 20 ةغراف ةروطقم نيزخت

 120  )حامسلا مايأ دعب( مايأ 5 لوأل ،ةدحو لكل مدق 40 ةغراف ةروطقم نيزخت

 180  )حامسلا مايا دعب( مايأ 5 لوأل ،ةدحو لكل مدق 40 نم ربكأ ةغراف ةروطقم نيزخت

  

 %100( ادعاصف يلوألا ةحيرشلا دعب اهتفعاضم متي يحالملا طخلا تاروطقمل نيزختلا موسر  ::ةةظظححالالمم

 

  ةةححااسسللاا  ننمم  ممييللسستتللاا  ممووسسرر  66--66

  ةةررززننججممللاا  تتااددععممللاا  //  ةةييططااططممللاا  تتااررااططإلإلاا  تتااذذ  تتااببككررممللاا  ممييللسستت  11--66--66

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 3.5 ينحش نط لكل ينحش نط 30 ىتح ةيطاطملا تاراطالا تاذ تابكرملا

 نط 30 نم رثكأ ةيطاطملا تاراطالا تاذ تابكرملا
 4.5 ينحش نط لكل ينحش

 12 ينحش نط لكل ينحش نط 30 ىتح ةرزنجملا تابكرملا

 10 ينحش نط لكل ينحش نط 30 نم رثكأ ةرزنجملا تابكرملا
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  ةةللييققثثللاا  //  سسااييققممللاا  ججررااخخ  ععئئااضضببللاا  ،،  ددووررططللاا  ممييللسستت  22--66--66

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 / سايقملا جراخ عئاضبلا ،دورطلا ميلست 
 18  ينحش نط لكل ةليقثلا

  

 ةلومح تاذ ةيكوشلا تاعفارلاو شانوألا ،كيبشتلا تاودأ ،ةمزاللا ةلامعلا لمشت تاحاسلاو ةفصرألا ىلع ةمدخلا :ةةظظححالالمم
   لقا وأ نط 20

  ةةججررححددللاا  ننففسس  ععئئااضضببلل  ةةععووننتتمم  ممووسسرر  77--66

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 60 ةدحو لكل ههباشم تامدخ وأ ةيراطب ليصوتب تابكرملا ليغشت

 كلذ يف امب( كرحم اهب سيل يتلا تادحولا رطق
 350 ةدحو لكل )ةلطعملا تابكرملا

 500 لمع ةعومجم لكل ةلامعلا بلط ءاغلا وأ رخأتملا لوصولا موسر

 100 نحش ةصيلوب لكل  ةنيفسلا وأ غيرفتلا ءانيم رييغت

 50  ءاغلإ ةلاح لكل ءانيملل ةنحاشلا لوخدل قبسم زجح ءاغلإ

 185 نحش ةصيلوب لكل دورطلا وأ تادحولا نحش ءاغلإ
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    ييششااووممللاا  ةةططححمم  ..77

    ييششااووممللاا  غغييررففتتوو  ننححشش  11--77

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 3 سأر لكل زعاملاو مانغألا غيرفتو نحش

 ةنصحألاو سوماجلا ،لامجلا ،راقبألا غيرفتو نحش
 7 سأر لكل نالزغلاو

 3 سأر لكل زعاملا وأ مانغألا ةلوانم

 7 سأر لكل نالزغلاو ةنصحألاو سوماجلا ،لامجلا ،راقبألا ةلوانم

 1500 ةنيفس لكل تايلمعلا دعب فيصرلا ةفاظن
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  ةةللئئااسسللااوو  ةةففااججللاا  ببصصللاا  ععئئااضضبب  ةةططححمم  ..88

  ررددااصصللاا  //  ددررااووللاا  --  ةةللئئااسسللاا  وو  ةةففااججللاا  ببصصللاا  ععئئااضضبب  ةةللووااننمموو  غغييررففتتوو  ننححشش  ممووسسرر  11--88

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 5 ينحش نط لكل فاجلا بصلا عئاضب غيرفتو نحش

 8 ينحش نط لكل ةلئاسلا بصلا عئاضب غيرفتو نحش

 5 ينحش نط لكل ةلئاسلاو فاجلا بصلا عئاضب ةلوانم

 1000 موي لكل تايلمعلا ءانثأ فيصرلا ةفاظن

  

 ةصاخلا ةمزاللا تادعملاو ةنيفسلا شانوأ مادختساب ةلئاسلاو ةفاجلا بصلا عئاضب غيرفتو نحش تايلمع متت ::ةةظظححالالمم

 .طقف ردصملا وا دروتسملاب
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  تتااييووااححللاا  ععييممججتت  ةةططححمم  ..99

  ععئئااضضببللااوو  تتااييووااححللاا  ككييررححتت  11--99

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 عيمجت ةطحم ىلإ ةطحملا نم مدق 40 وأ 20 ةيواح لقن
 320 ةيواح لكل  تايواحلا

 ةنحاش ىلع ليمحتلاو فشكلل دورطلا ةلوانم
 20 ينحش نط لكل ملتسملا

 ىلع ليمحتلاو فشكلل ةرطخلا عئاضبلا دورط ةلوانم
 30 ينحش نط لكل ملتسملا ةنحاش

 30 ينحش نط لكل تايواحلا عيمجت ةطحم تاعدوتسم لخاد كيرحتلا

  

  تتااييووااححللاا  ععييممججتت  ةةططححمم  –  ))ححااممسسللاا  ممااييأأ((  ةةييننااججممللاا  ننييززخختتللاا  ممااييأأ  22--99

  ححااممسسللاا  مماايياا  ننمم  للععففتت  ةةئئفف

 مايأ 7 نزاخملا يف مالتسالا خيرات نم ةأزجملا ةدراولا عئاضبلل ةينيزختلا حامسلا مايأ

 مايأ 10 نزاخملا يف مالتسالا خيرات نم ةأزجملا ةرداصلا عئاضبلل ةينيزختلا حامسلا مايأ

  

  تتااييووااححللاا  ععييممججتت  ةةططححمم  ننييززخختت  ممووسسرر  33--99

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 عيمجت ةطحم تاعدوتسم - موي لكل نيزختلا موسر
 10 )حامسلا ةرتف دعب( مايأ 5 لوأ ،ينحش نط لكل تايواحلا

 ةلباقملا ةحوتفملا ةحاسلا - موي لكل نيزختلا موسر
 5 )حامسلا ةرتف دعب( مايأ 5 لوأ ،ينحش نط لكل تايواحلا عيمجت ةطحمل

 لخاد عئاضبلا مالتسا خيرات نم أدبت( ينحش نط لكل موي لكل ةرطخلا عئاضبلا نيزخت موسر
 35 )نزخملا

  

 )%100( ادعاصف يلوألا ةحيرشلا دعب اهتفعاضم متي تايواحلا عيمجت ةطحم نيزخت موسر  ::ةةظظححالالمم

  تتااييووااححللاا  ععييممججتت  ةةططححمملل  ةةععووننتتمم  ممووسسرر  44--99

  ييررططقق  للااييرر  سسااييققللاا  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 25 درط لكل نولينلاب ةبسانم ريغ ةقيرطب ةصوصرملا دورطلا فل

 ةقيرطب ةصوصرملا عئاضبلل ةيفاضإ ةلوانم موسر
%30 ينحش نط لكل ةبسانم ريغ  
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  ةةييننممألألاا  تتااممددخخللااوو  صصييخخااررتتللاا  ،،ءءااننييممللاا  للووخخدد  ححييررصصتت  ..1100

  للووخخدد  ححييررصصتت  ججااررخختتسسإإ  ممووسسرر  11--1100

  ييررططقق  للااييرر  ةةددممللاا  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 50 دحاو موي  تقؤم لوخد حيرصت

 100  دحاو عوبسأ  تقؤم لوخد حيرصت

 200 نيعوبسأ تقؤم لوخد حيرصت

 300 دحاو رهش  تقؤم لوخد حيرصت

 400 رهشأ ةثالث  تقؤم لوخد حيرصت

 800 رهشأ ةتس تقؤم لوخد حيرصت

 1200 ةدحاو ةنس لوخد حيرصت

 موسر نم رشابم ريغ وأ رشابم لكشب رطق يناوم عم ةدقاعتملا تاكرشلاو ةيموكحلا تائيهلاو تارازولا ىفعت :ةةظظححالالمم
 .لوخدلا حيراصت جارختسا
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  ةةللووااززممللاا  صصييخخااررتت  وو  ححييررااصصتتللاا  ممووسسرر  22--1100

  ييررططقق  للااييرر  ةةددمم  //  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

  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

 1250 ايونس صيلختلا بتاكمو ةيحالملا تالاكولا حيرصت ديدجت

  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

  150 حيرصت لكل ةنيفسلا ىلإو نم تويز لقن حيرصت

  150 ةداهش لكل ةنيفسلا ةرداغم / رفس حيرصت

  250 ايونس تايلقنلا تاكرش ليجست

  2500 حيرصت لوأ نفسلل دوقو دادمإ ةكرش ليجست

 1250 ايونس نفسلل دوقو دادمإ ةكرش ليجست ديدجت

  2500 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

  

  --  ::ةةظظححالالمم

 قيرط نع ءانيملا نم اهعئاضب صيلخت تاءارجإ ءاهنإ لامعأب موقت يتلا ةصاخلا تاكرشلا ىفعت -
 .ةصصختملا صيلختلا بتاكمل ىونسلا حيرصتلا موسر نم اهيفظوم ىدحإ

 رطق يناومل ةعباتلا ئناوملا لك يف مادختسالل ةحلاص هالعأ ةنودملا ةيونسلا حيراصتلا -
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  ةةييننممالالاا  تتااممددخخللاا  33--1100

  ييررططقق  للااييرر  ةةددمم  //  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 50  اهنم ءزج وأ ةعاس لكل - درف لكل ةينمأ تامدخ

 1000 هنم ءزج وأ موي لكل تاحاسلاو 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
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  تتااممددخخللااوو  ةةللااممععللاا  ،،ءءااننييممللاا  تتااددععمم  ررااججييإإ  ممووسسرر  ..1111

  ءءااننييممللاا  تتااددععمم  ررااججييإإ  ممووسسرر  11--1111
 

  ييررططقق  للااييرر  ةةددمم  //  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 350  اهنم ءزج وأ تاعاس 8 لكل مدق 20 - ليمحتلل ةيديدح ةرمك وأ كيبشت ةدحو

 600  اهنم ءزج وأ تاعاس 8 لكل مدق 40 - ليمحتلل ةيديدح ةرمك وأ كيبشت ةدحو

 150 هنم ءزج وأ موي لكل  ةنيفسلا ربنع لخاد مادختسالل بلصلا حاولأ

 100 هنم ءزج وأ موي لكل تاحاسلاو ةفصرألا تامادختسال بلصلا حاولأ

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

 350 )ناتعاس ىندأ دح( اهنم ءزج وأ ةعاس لكل نط 10 ىلإ 6 نم - ةيكوش ةعفار

 450 )ناتعاس ىندأ دح( اهنم ءزج وأ ةعاس لكل نط 20 ىلإ 11 نم - ةيكوش ةعفار

 600 )ناتعاس ىندأ دح( اهنم ءزج وأ ةعاس لكل نط30 ىلإ 21 نم - ةيكوش ةعفار

 800 )ناتعاس ىندأ دح( اهنم ءزج وأ ةعاس لكل نط 30 نم رتكأ - ةيكوش ةعفار

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

 750 )ناتعاس ىندأ دح( اهنم ءزج وأ ةعاس لكل نط 140 ىتح 81 نم رارج ةرطاق

 1000 )ناتعاس ىندأ دح( اهنم ءزج وأ ةعاس لكل نط 140 نم رتكأ رارج ةرطاق

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

 700 )ناتعاس ىندأ دح( اهنم ءزج وأ ةعاس لكل ةأبعم تايواح ةعفار

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

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

 850 )ناتعاس ىندأ دح( اهنم ءزج وأ ةعاس لكل نط 90 ىلإ 61 نم يبوكسلت شنو

 1200 )ناتعاس ىندأ دح( اهنم ءزج وأ ةعاس لكل نط 130 ىلإ 91 نم يبوكسلت شنو

 1500 )ناتعاس ىندأ دح( اهنم ءزج وأ ةعاس لكل نط 100 ةيجربلا ءانيملا ةعفار

 1750 )ناتعاس ىندأ دح( اهنم ءزج وأ ةعاس لكل نط 140 ةيجربلا ءانيملا ةعفار

 1500 هنم ءزج وأ موي لكل بيرست اهب يتلا تايواحلا لابقتسال ةروطقم

 900 ةدحو لكل بعكم رتم 6 مجحب تايافن ةيواح

 1500 هنم ءزج وأ موي لكل ةدحو لكل )اماهوكوي( ةيطاطملا نفسلا تادصم

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

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

 ةدربملا تايواحلل ءانيملا تادلوم
 ةطحم ةباوب نم جورخلا تقو نم( تاعاس 8 لوأ

 )تايواحلا
اناجم  

 تاعاس 8 لوأ دعب ءانيملا تادلوم
 ةطحم ةباوب ىلإ لوصولا تقو ىتح( ةعاس لكل

 )تايواحلا
50 

 1000  موي لكل عمق لكل  فاجلا بصلا عئاضب غيرفتل عامقأ
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  ةةللااممععللاا  ررااججييإإ  ممووسسرر  22--1111  
 

  ييررططقق  للااييرر  ةةددمم  //  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

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

 40 )تاعاس 4 ىندأ دح( اهنم ءزج وأ ةعاس لكل - درف لكل شانو / لامع بقارم

 300 اهنم ءزج وأ ةعاس لكل - درف لكل ديربت ينف

 30 )تاعاس 8 ىندأ دح( اهنم ءزج وأ ةعاس لكل - درف لكل ةرايس قئاس / دادع بتاك

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

 200 اهنم ءزج وأ ةعاس لكل - درف لكل يئابرهك ينف / يكيناكيم ينف

 

  تتااممددخخللاا  ممووسسرر  33--1111

  ييررططقق  للااييرر  ةةددمم  //  ةةددححوو  ةةففررععتتللاا  ةةئئفف

 ةلصولا ةطساوب( ةبذع هايملاب نفسلا نيومت
 28 نط لكل )ةيضرألا

 50 درف لكل ةنيفسلا مقاط دارفأ رييغت

 ليمعلا تادلومل ةيحالص ةداهش رادصإو صحف
 300 ًايونس - دلوم لكل ةدربملا تايواحلاب ةصاخلا

 20 ةيواح لكل تنرتنإلا ربع مظنلا تامدخ

 30 نازيم نايب لكل ةطحملا ذفنم / ةباوب نازيم
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