ايذي ٌٝاملٛسذ
يًخذَات املكذَ ١يًُٛاطٓني مبشاؾع ١ايبشري٠

أٚال.خذَات املباْٞ
ّ

اطِ اـذَ١

1

طًب اطتخشاز بٝإ بـالس ١ٝاملكع َٔ ايٓاس ١ٝايتخطٝطٚ ١ٝاالػرتاطات 2
ايبٓا١ٝ٥

3

طًب تشخٝف أعُاٍ ( تعً) ٘ٝ

4

طًب تشخٝف اعُاٍ (إكاؾ) ١

5

طًب تشخٝف اعُاٍ بٓا ( ٤تعذ) ٌٜ

6

طًب تشخٝف أعُاٍ بٓا( ٤اطتهُاٍ)

7

طًب تشخٝف اعُاٍ بٓا ( ٤تؼطٝبات خاسد) ١ٝ

8

طًب ػذٜذ تشخٝف بٓا٤

9

طًب تشخٝف اعُاٍ بٓا( ٤تشَ)ِٝ

10

طًب تشخٝف اعُاٍ بٓا ( ٤تذع)ِٝ

11

سخـٖ ١ذّ َٓؼآت آ ١ًٜيًظكٛط ( دض – ٞ٥نً) ٞ

12

طًب تشخٝف باهلذّ يًُباْٚ ٞاملٓؼآت غري اآل ١ًٜيًظكٛط

13

طًب تٛؿ ٌٝعذاد اْؼاَٝ ( ٞ٥ا – ٙنٗشبا) ٤

14

تـشٜح باؿؿش يتٛؿ ٌٝاملشاؾل

15

طًب تـشٜح بتٛؿَ ٌٝشاؾل يًُباْ ٞايكذمي١

16

طًب تـشٜح سؿش بتٛؿَ ٌٝشاؾل يًُباْ ٞاؾذٜذ٠

17

طًب تـشٜح بتٛؿَ ٌٝشاؾل دا (١ُ٥نٗشباَٝ– ٤ا–ٙغاص– ؿشف ؿش18 ) ٞ

19

طًب اؿـ ٍٛعً ٢سخـ ١تؼػَ ٌٝـعذ

20

طًب اْؼا ٤اؼاد ػاغًني

21

طًب سخـ ١اقاَٚ ١تؼػ ٌٝقط ١تك ١ٜٛقٍُٛ

22

طًب ػٗاد ٠بامتاّ اعُاٍ ايرتَ ِٝا ٚاهلذّ ( نً/ٞدض)ٞ٥

23

طًب ْكٌ ًَه ١ٝتشخٝف ايبٓا٤

24

َعا ١ٜٓعكاس آ ٌٜيًظكٛط

25

طًب اطرتداد تأَني ْكٌ كًؿات املباْٞ

ّ

اطِ اـذَ١
طًب تشخٝف أعُاٍ ( بٓا ٤دذٜذ)

طًب اؿـ ٍٛعً ٢سخـ ١تشنٝب َـعذ يف َبٓ ٢دذٜذ

.1

طًب اطتخشاز بٝإ بـالس ١ٝاملٛقع َٔ ايٓاس ١ٝايتخطٝطٚ ١ٝاالػرتاطات ايبٓا١ٝ٥

 -1االدشا٤ات
 ٤ٌَ ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
 تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب ١يًخذَ١
 طذاد سط ّٛاملعا١ٜٓ
 بعذ ادشا ٤املعا ١ٜٓبٛاطط ١االداس ٠املختـ .. ١تعتُذ ايتأػري َٔ ٠سٝ٥ع اؿ ٢بشؾض ايطًب إٕ ٚدذت كايؿ ١أ ٚبتظذٜذ ايشط ّٛاملكشس ٠يًخذَ١
 تظذٜذ ايشطٚ ّٛتًك ٢اـذَ١
 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو األسض أٚ ٚن ٌٝأعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٞثل )
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتأخش٠
 -3املظتٓذات املطًٛب١
 ؿٛس ٠عكذ املًه١ٝ
 ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايكَٞٛ
 سطِ نشٚنٜ ٞبني املٛقع ٚايطشم املؤد ١ٜإيٜٛ ٘ٝقع عًَٓٗ َٔ ٘ٝذغ ْكابٞ
 االٜـاٍ ايذاٍ عً ٢طذاد ايشط ّٛاملظتشك١
 -4ايشطّٛ

املذ ٠ايضَٓ١ٝ

سطِ اؿذاس  200دٜٓ ( ٘ٝضٜذ ٖزا ايشطِ  %3طٜٓٛا اعتباسا َٔ ػٗش ابش 7 ٌٜأٜاّ ) 2010

.2

طًب تشخٝف أعُاٍ بٓا ( ٤تعً) ٘ٝ

 -1االدشا٤ات
 ٤ٌَ oايُٓٛرز اـاق باـذَ١
 oتكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛبٚ ١اعتُاد ناؾ ١املظتٓذات غتِ املٗٓذغ ٚاطتالّ اٜـاٍ بٗا
 oطذاد سطِ ايؿشف

 oاعتُاد ايشخـَٛ ١كٛع اـذَ١
 oطذاد سط ّٛايشخـ١
 oاطتالّ ايشخـ ١يبذ ٤ايعٌُ بٗا

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ oايو االسض أٚ ٚن ٌٝأعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٞثل )
 oعذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتاخش٠
 oإٔ ٜه ٕٛايعكاس ؿادس ي٘ تشخٝف طابل
 -3املظتٓذات املطًٛب١


ؿٛس َٔ ٠املظتٓذ ايذاٍ عًًَ ٢ه ١ٝاألسض َٛكٛع ايرتخٝف






ؿٛس َٔ ٠بطاق ١ايشقِ ايك َٞٛملٔ طٝـذس ايرتخٝف بامس٘
تؿٜٛض أ ٚتٛن ٌٝسمس ٞباطِ املايو أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ يًُٗٓذغ أ ٚاملهتب
اهلٓذط ٞيًظري يف ادشا٤ات اطتخشاز ايرتخٝف
سظاب ق ١ُٝتهايٝـ األعُاٍ




ؿٛس ٠بٝإ ؿالس ١ٝاملٛقع يًبٓا َٔ ٤ايٓاس ١ٝايتخطٝطٚ ١ٝاالػشاطات ايبٓا ١ٝ٥ايـادس ٠عٔ
اؾٗ ١االداس ١ٜاملختـَٛ ١قع٘ َٔ املٗٓذغ أ ٚاملهتب اهلٓذطٞ
ثالثْ ١ظخ َٔ يشطَٛات اهلٓذطَ ١ٝعتُذ َٔ ٠املٗٓذغ أ ٚاملهتب اهلٓذطٞ
ٚثٝك ١تأَني َشؾل بٗا ْظخ َٔ ١ايشطَٛات االْؼا ١ٝ٥املعتُذَ َٔ ٠هتب اجملُع ١املـش١ٜ





ػٗاد ٠ؿالس ١ٝاألعُاٍ يًرتخٝف



تكشٜش َٔ َٗٓذغ اْؼا ٞ٥ي٘ خرب ٠ال تكٌ عٔ  15عاٌَ أَ ٚهتب ٖٓذط ٞاْؼا ٞ٥ته ٕٛخرب٠
املظ ٍٛ٦عٓ٘ َـذس ايتكشٜش ال تكٌ عٔ  15عاَا
ؿٛس ٠ايرتخٝف ايظابل



ًَ شٛظ : ١ال جيٛص اؿذاس تشخٝف ايبٓا ٤أ ٚايبذ ٤يف ايتٓؿٝز يألعُاٍ اييت تبًؼ قُٝتٗا ًَ ٕٛٝدٓ ٘ٝؾأنجش أ ٚاملبٓ ٢امله َٔ ٕٛأسبع ١طٛابل ؾأنجش أ ٚايتعًٝات أٜا
ناْت قُٝتٗا اال بعذ إٔ ٜكذّ طايب ايرتخٝف ٚثٝك ١تأَني ٜٚظتجٓ َٔ ٢اؿهِ املتكذّ أعُاٍ ايتعً ٘ٝاييت ال ػاٚص قُٝتٗا َا٥ت ٢أيـ دٓ ٘ٝملشٚ ٠اسذٚ ٠يطابل
ٚاسذ ٚيف سذٚد االػرتاطات ايتخطٝطٚ ١ٝايبٓا ١ٝ٥املعتُذ٠
 -4ايشط ٚ ّٛاملذ ٠ايضَٓ١ٝ
سطِ ؾشف  20دٓ + ٘ٝسطِ اؿذاس  200دٓ ٘ٝيهٌ دٚس عذ أقـ 1000 ٢دٜٓ ( ٘ٝضٜذ ٖزا ايشطِ  %3طٜٓٛا اعتباسا َٔ ؾرباٜش  + ) 2009تأَني  َٔ %0.2ق ١ُٝاألعُاٍ املطًٛب
تشخٝـٗا  +دَػات ٖٓذط 1.5 ١ٝيف األف َٔ ق ١ُٝاألعُاٍ املكذَ ١بٛاقع  4.5يف األف عٔ ايجالخ ْظخ َٔ ايشطَٛات اهلٓذط + ١ٝسطِ َٛاسد  10قشٚؾ  +كشٜبْٛ ١ع60 ١ٝ
دٓ٘ٝ

.3

طًب تشخٝف اعُاٍ بٓا ( ٤إْؼا) ٤

 -1االدشا٤ات

 ٤ٌَ ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
 تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛبٚ ١اعتُاد ناؾ ١املظتٓذات غتِ املٗٓذغ ٚاطتالّ اٜـاٍ بٗا
 طذاد سطِ ايؿشف
بعذ ؾشف االداسات املختـ ١باؿٜ ٢تِ اطتهُاٍ املظتٓذات املطًٛب َٔ ١االداس ٠اهلٓذطٚ ١ٝتظًُٗٝا

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١

ًَ و األسض أٚ ٚن ٌٝأعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل)
 اخطاس بذ ٤ايتٓؿٝز قبٌ ايتٓؿٝز بأطبٛعني َشؾل بٗا ( ػٗاد ٠االػشاف  +عكذ املكاٚي) ١

 اعتُاد ايشخـَٛ ١كٛع اـذَ١
 تظذٜذ ايشط ّٛباـض ١ٜٓاملختـ١
 اطتالّ ايشخـ ١يبذ ٤ايعٌُ بٗا

 عذّ ٚدٛد كايؿات اَ ٚظتشكات َتأخش٠

 -3املظتٓذات املطًٛب١

 ػٗاد ٠ؿالس ١ٝاألعُاٍ يًرتخٝف
 ؿٛس َٔ ٠املظتٓذ ايذاٍ عًًَ ٢ه ١ٝاألسض َٛكٛع ايرتخٝف
 ؿٛس َٔ ٠بطاق ١ايشقِ ايك َٞٛملٔ طٝـذس ايرتخٝف بامس٘
 تؿٜٛض أ ٚتٛن ٌٝسمس ٢باطِ املايو أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ يًُٗٓذغ اٚ
املهتب اهلٓذط ٞيًظري يف ادشا٤ات اطتخشاز ايرتخٝف
 سظاب ق ١ُٝتهايٝـ األعُاٍ
 ؿٛس ٠بٝإ ؿالس ١ٝاملٛقع يًبٓا َٔ ٤ايٓاس ١ٝايتخطٝطٚ ١ٝاالػرتاطات
ايبٓا ١ٝ٥ايـادس ٠عٔ اؾٗ ١االداس ١ٜاملختـَٛ ١قع٘ َٔ املٗٓذغ أٚ
املهتب اهلٓذطٞ

 ثالثْ ١ظخ َٔ ايشطَٛات اهلٓذطَ ١ٝعتُذ َٔ ٠املٗٓذغ أ ٚاملهتب
اهلٓذطٞ
ٚ ثٝك ١تأَني َشؾل بٗا ْظخ َٔ ١ايشطَٛات االْؼا ١ٝ٥املعتُذَٔ ٠
َهتب اجملُع٘ املـش١ٜ
ًَ شٛظ : ١ال جيٛص اؿذاس تشخٝف ايبٓا ٤أ ٚايبذ ٤يف ايتٓؿٝز يألعُاٍ
اييت تبًؼ قُٝتٗا ًَ ٕٛٝدٓ ٘ٝؾأنجش أ ٚاملبٓ ٢امله َٔ ٕٛأسبع ١طٛابل
ؾأنجش أ ٚايتعًٝات أٜا ناْت قُٝتٗا اال بعذ إٔ ٜكذّ طايب ايرتخٝف
ٚثٝك ١تأَني ٜٚظتجٓ َٔ ٢اؿهِ املتكذّ أعُاٍ ايتعً ٘ٝاييت ال ػاٚص
قُٝتٗا َا٥ت ٢أيـ دٓ ٘ٝملشٚ ٠اسذٚ ٠يطابل ٚاسذ ٚيف سذٚد
االػرتاطات ايتخطٝطٚ ١ٝايبٓا ١ٝ٥املعتُذ٠

 -4ايشطّٛ
سطِ ؾشف  20دٓ + ٘ٝسطِ اؿذاس  200دٓ ٘ٝيهٌ دٚس عذ أقـ 1000 ٢دٜٓ ( ٘ٝضٜذ ٖزا ايشطِ  %3طٜٓٛا اعتباسا َٔ ؾرباٜش  + ) 2009تأَني  َٔ %0.2ق ١ُٝاألعُاٍ املطًٛب تشخٝـٗا +
دَػات ٖٓذط 1.5 ١ٝيف األف َٔ ق ١ُٝاألعُاٍ املكذَ ١بٛاقع  4.5يف األيـ عٔ ايجالخ ْظخ َٔ ايشطَٛات اهلٓذط + ١ٝسطِ تَُٓٛ ١ٝاسد  10قشٚؾ  +كشٜبْٛ ١ع 60 ١ٝدٓ٘ٝ

.4

طًب تشخٝف أعُاٍ بٓا ( ٤تعذ) ٌٜ

االدشا٤ات
 اعتُاد ايشخـَٛ ١كٛع اـذَ١
 ٤ٌَ ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
 تظذٜذ ايشط ّٛباـض ١ٜٓاملختـ١
 تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛبٚ ١اعتُاد ناؾ ١املظتٓذات غتِ املٗٓذغ ٚاطتالّ اٜـاٍ بٗا
 اطتالّ ايشخـ ١يبذ ٤ايعٌُ بٗا
 طذاد سطِ ايؿشف
بعذ ؾشف االداسات املختـٜ ١تِ اطتهُاٍ املظتٓذات املطًٛب َٔ ١االداس ٠اهلٓذطٚ ١ٝتظًُٗٝا
 -1املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
ًَ و األسض أٚ ٚن ٌٝأعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل)
ًَ و األسض أٚ ٚن ٌٝأعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل)
 -2املظتٓذات املطًٛب١
 ؿٛس ٠بٝإ ؿالس ١ٝاملٛقع يًبٓا َٔ ٤ايٓاس ١ٝايتخطٝطٚ ١ٝاالػرتاطات ايبٓا ١ٝ٥ايـادس٠
 ؿٛس َٔ ٠املظتٓذ ايذاٍ عًًَ ٢ه ١ٝاألسض َٛكٛع ايرتخٝف
عٔ اؾٗ ١االداس ١ٜاملختـَٛ ١قع٘ َٔ املٗٓذغ أ ٚاملهتب اهلٓذطٞ
 ثالثْ ١ظخ َٔ يشطَٛات اهلٓذطَ ١ٝعتُذ َٔ ٠املٗٓذغ أ ٚاملهتب اهلٓذط ٞقبٌ
 ؿٛس َٔ ٠بطاق ١ايشقِ ايك َٞٛملٔ طٝـذس ايرتخٝف بامس٘
ايتعذٚ ٌٜبعذ ايتعذٌٜ
 تؿٜٛض أ ٚتٛن ٌٝسمس ٞباطِ املايو أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ يًُٗٓذغ أٚ  ٚثٝك  ١تأَني َشؾل بٗا ْظخ َٔ ١ايشطَٛات االْؼا ١ٝ٥املعتُذَ َٔ ٠هتب اجملُع١
املـش١ٜ
املهتب اهلٓذط ٞيًظري يف ادشا٤ات اطتخشاز ايرتخٝف
 تكشٜش َٔ َٗٓذغ اْؼا ٞ٥ي٘ خرب ٠ال تكٌ عٔ  15عاَا أَ ٚهتب ٖٓذط ٞاْؼاٞ٥
 سظاب ق ١ُٝتهايٝـ األعُاٍ
ته ٕٛخرب ٠املظ ٍٛ٦عٓ٘ َـذس ايتكشٜش ال تكٌ عٔ  15عاَا
 ػٗاد ٠ؿالس ١ٝاألعُاٍ يًرتخٝف
 -3ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَٓ١ٝ
سطِ ؾشف  20دٓ + ٘ٝسطِ اؿذاس  200دٓ ٘ٝيهٌ دٚس عذ أقـ 1000 ٢دٜٓ ( ٘ٝضٜذ ٖزا ايشطِ  %3طٜٓٛا اعتباسا َٔ ؾرباٜش  + ) 2009تأَني  َٔ %0.2ق ١ُٝاألعُاٍ
املطًٛب تشخٝـٗا  +دَػات ٖٓذط 1.5 ١ٝيف األيـ َٔ ق ١ُٝاألعُاٍ املكذَ ١بٛاقع  4.5يف األيـ عٔ ايجالخ ْظخ َٔ ايشطَٛات اهلٓذط + ١ٝسطِ َٛاسد  10قشٚؾ +
كشٜبْٛ ١ع 60 ١ٝدٓ٘ٝ

-4

طًب تشخٝف أعُاٍ بٓا ( ٤إكاؾ) ١

 -1االدشا٤ات
 ٤ٌَ ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
 تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛبٚ ١اعتُاد ناؾ ١املظتٓذات غتِ املٗٓذغ ٚاطتالّ اٜـاٍ بٗا
 طذاد سطِ ايؿشف
بعذ ؾشف االداس ٠املختـٜ ١تِ اطتهُاٍ األٚسام املطًٛب َٔ ١االداس ٠اهلٓذطٚ ١ٝتظًُٗٝا
 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
ًَ و األسض أٚ ٚن ٌٝأعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل)

 اعتُاد ايشخـَٛ ١كٛع اـذَ١
 طذاد سط ّٛايشخـ١
 اطتالّ ايشخـ ١يبذ ٤ايعٌُ بٗا

ًَ و األسض أٚ ٚن ٌٝأعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل)

 -3املظتٓذات املطًٛب١
 ؿٛس َٔ ٠املظتٓذ ايذاٍ عًًَ ٢ه ١ٝاألسض َٛكٛع ايرتخٝف
 ؿٛس َٔ ٠بطاق ١ايشقِ ايك َٞٛملٔ طٝـذس ايرتخٝف بامس٘
 تؿٜٛض أ ٚتٛن ٌٝسمس ٞباطِ املايو أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ يًُٗٓذغ أ ٚاملهتب اهلٓذط ٞيًظري يف ادشا٤ات اطتخشاز ايرتخٝف
 سظاب ق ١ُٝتهايٝـ األعُاٍ
 ػٗاد ٠ؿالس ١ٝاألعُاٍ يًرتخٝف
 ؿٛس ٠بٝإ ؿالس ١ٝاملٛقع يًبٓا َٔ ٤ايٓاس ١ٝايتخطٝطٚ ١ٝاالػرتاطات ايبٓا ١ٝ٥ايـادس ٠عٔ اؾٗ ١اإلداس ١ٜاملختـَٛ ١قع٘ َٔ املٗٓذغ أ ٚاملهتب اهلٓذطٞ
 ثالثْ ١ظخ َٔ يشطَٛات اهلٓذطَ ١ٝعتُذ َٔ ٠املٗٓذغ أ ٚاملهتب اهلٓذطٞ
ٚ ثٝك ١تأَني َشؾل بٗا ْظخ َٔ ١ايشطَٛات االْؼا ١ٝ٥املعتُذَ َٔ ٠هتب اجملُع ١املـش١ٜ
 تكشٜش َٔ َٗٓذغ اْؼا ٞ٥ي٘ خرب ٠ال تكٌ عٔ  15عاَا أَ ٚهتب ٖٓذط ٞاْؼا ٞ٥ته ٕٛخرب ٠املظ ٍٛ٦عٓ٘ َـذس ايتكشٜش ال تكٌ عٔ  15عاَا
 -4ايشط - ّٛاملذ ٠ايضَٓ١ٝ
سطِ ؾشف  20دٓ + ٘ٝسطِ اؿذاس  200دٓ ٘ٝيهٌ دٚس عذ أقـ 1000 ٢دٜٓ ( ٘ٝضٜذ ٖزا ايشطِ  %3طٜٓٛا اعتباسا َٔ ؾرباٜش  + ) 2009تأَني  َٔ %0.2ق ١ُٝاألعُاٍ
املطًٛب تشخٝـٗا  +دَػات ٖٓذط 1.5 ١ٝيف األيـ َٔ ق ١ُٝاألعُاٍ املكذَ ١بٛاقع  4.5يف األيـ عٔ ايجالخ ْظخ َٔ ايشطَٛات اهلٓذط + ١ٝسطِ َٛاسد  10قشٚؾ +
كشٜبْٛ ١ع 60 ١ٝدٓ٘ٝ
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طًب تشخٝف أعُاٍ بٓا ( ٤تؼطٝبات خاسد) ١ٝ

 -1االدشا٤ات
 ٤ٌَ ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
 تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛبٚ ١اعتُاد ناؾ ١املظتٓذات غتِ املٗٓذغ ٚاطتالّ اٜـاٍ بٗا
 طذاد سطِ ايؿشف
 اعتُاد ايشخـَٛ ١كٛع اـذَ١
 طذاد سط ّٛايشخـ١
 اطتالّ ايشخـ ١يبذ ٤ايعٌُ بٗا
 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو األسض أٚ ٚن ٌٝأعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل)
 عذّ ٚدٛد كايؿات اَ ٚظتشكات َتأخش٠
 -3املظتٓذات املطًٛب١
 سطَٛات ايٛادٗات
 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَٓ١ٝ
سطِ ؾشف  20دٓ + ٘ٝسطِ اؿذاس  200دٓ ٘ٝيهٌ دٚس عذ أقـ 1000 ٢دٜٓ ( ٘ٝضٜذ ٖزا ايشطِ  %3طٜٓٛا اعتباسا َٔ ؾرباٜش  + ) 2009تأَني  َٔ %0.2ق ١ُٝاألعُاٍ املطًٛب
تشخٝـٗا  +دَػات ٖٓذط 1.5 ١ٝيف األيـ َٔ ق ١ُٝاألعُاٍ املكذَ ١بٛاقع  4.5يف األيـ عٔ ايجالخ ْظخ َٔ ايشطَٛات اهلٓذط + ١ٝسطِ َٛاسد  10قشٚؾ  +كشٜبْٛ ١ع3 ١ٝ
دٓ٘ٝ
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طًب تشخٝف أعُاٍ بٓا ( ٤اطتهُاٍ )

 -1االدشا٤ات

 ٤ٌَ ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
 تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب ١يًخذَٚ ١اعتُاد ناؾ ١املظتٓذات غتِ املٗٓذغ ٚاطتالّ اٜـاٍ بٗا
 طذاد سطِ ايؿشف

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١

َ ايو األسض أٚ ٚن ٌٝأعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل)

 -3املظتٓذات املطًٛب١

 ؿٛس َٔ ٠املظتٓذ ايذاٍ عًًَ ٢ه ١ٝاألسض َٛكٛع ايرتخٝف
 ؿٛس َٔ ٠بطاق ١ايشقِ ايك َٞٛملٔ طٝـذس ايرتخٝف بامس٘
 تؿٜٛض أ ٚتٛن ٌٝسمس ٞباطِ املايو أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ يًُٗٓذغ أٚ
املهتب اهلٓذط ٞيًظري يف ادشا٤ات اطتخشاز ايرتخٝف
 سظاب ق ١ُٝتهايٝـ األعُاٍ
 ػٗاد ٠ؿالس ١ٝاألعُاٍ يًرتخٝف

 اعتُاد ايشخـَٛ ١كٛع اـذَ١
 طذاد سط ّٛايشخـ١
 اطتالّ ايشخـ ١يبذ ٤ايعٌُ بٗا

َ ايو األسض أٚ ٚن ٌٝأعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل)
 ؿٛس ٠بٝإ ؿالس ١ٝاملٛقع يًبٓا َٔ ٤ايٓاس ١ٝايتخطٝطٚ ١ٝاالػرتاطات ايبٓا ١ٝ٥ايـادس ٠عٔ اؾٗ١
اإلداس ١ٜاملختـَٛ ١قع٘ َٔ املٗٓذغ أ ٚاملهتب اهلٓذطٞ
 ثالثْ ١ظخ َٔ ايشطَٛات اهلٓذطَ ١ٝعتُذ َٔ ٠املٗٓذغ أ ٚاملهتب اهلٓذطٞ
ٚ ثٝك ١تأَني َشؾل بٗا ْظخ َٔ ١ايشطَٛات االْؼا ١ٝ٥املعتُذَ َٔ ٠هتب اجملُع ١املـش١ٜ
 تكشٜش َٔ َٗٓذغ اْؼا ٞ٥ي٘ خرب ٠ال تكٌ عٔ  15عاَا أَ ٚهتب ٖٓذط ٞاْؼا ٞ٥ته ٕٛخرب ٠املظٍٛ٦
عٓ٘ َـذس ايتكشٜش ال تكٌ عٔ  15عاَا
 ؿٛس ٠بٝإ ؿالس ١ٝاملٛقع يًبٓا َٔ ٤ايٓاس ١ٝايتخطٝطٚ ١ٝاالػرتاطات ايبٓا ١ٝ٥ايـادس ٠عٔ اؾٗ١
اإلداس ١ٜاملختـَٛ ١قع٘ َٔ املٗٓذغ أ ٚاملهتب اهلٓذطٞ

ًَ شٛظ : ١ال جيٛص اؿذاس تشخٝف ايبٓا ٤أ ٚايبذ ٤يف ايتٓؿٝز يألعُاٍ اييت تبًؼ قُٝتٗا ًَ ٕٛٝدٓ ٘ٝؾأنجش أ ٚاملبٓ ٢امله َٔ ٕٛأسبع ١طٛابل ؾأنجش أ ٚايتعًٝات أٜا
ناْت قُٝتٗا اال بعذ إٔ ٜكذّ طايب ايرتخٝف ٚثٝك ١تأَني ٜٚظتجٓ َٔ ٢اؿهِ املتكذّ أعُاٍ ايتعً ٘ٝاييت ال ػاٚص قُٝتٗا َا٥ت ٢أيـ دٓ ٘ٝملشٚ ٠اسذٚ ٠يطابل ٚاسذ
ٚيف سذٚد االػرتاطات ايتخطٝطٚ ١ٝايبٓا ١ٝ٥املعتُذ٠
 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَٓ١ٝ
سطِ ؾشف  20دٓ + ٘ٝسطِ اؿذاس  200دٓ ٘ٝيهٌ دٚس عذ أقـ 1000 ٢دٜٓ ( ٘ٝضٜذ ٖزا ايشطِ  %3طٜٓٛا اعتباسا َٔ ؾرباٜش  + ) 2009تأَني  َٔ %0.2ق ١ُٝاألعُاٍ املطًٛب
تشخٝـٗا  +دَػات ٖٓذط 1.5 ١ٝيف األيـ َٔ ق ١ُٝاألعُاٍ املكذَ ١بٛاقع  4.5يف األيـ عٔ ايجالخ ْظخ َٔ ايشطَٛات اهلٓذط + ١ٝسطِ َٛاسد  10قشٚؾ  +كشٜبْٛ ١ع60 ١ٝ
دٓ٘ٝ
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إؿذاس تشاخٝف ايبٓا ( ٤ايرتَ) ِٝ

 -1اإلدشا٤ات
 ٤ٌَ ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
 تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب ١يًخذَٚ ١اعتُاد ناؾ ١املظتٓذات غتِ املٗٓذغ ٚاطتالّ اٜـاٍ بٗا
 طذاد سطِ املعا١ٜٓ
 بعذ َعا ١ٜٓاإلداس ٠املختـٜ .. ١تِ اطتهُاٍ األٚسام املطًٛب َٔ ١االداس ٠اهلٓذطٚ ١ٝتظًُٗٝا
 اعتُاد ايشخـَٛ ١كٛع اـذَ١
 طذاد سط ّٛايشخـ١
 اطتالّ ايشخـ ١يبذ ٤ايعٌُ بٗا
 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو ايعكاس أٚ ٚن ٌٝأعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل)
 عذّ ٚدٛد كايؿات اَ ٚظتشكات َتأخش٠
 -3املظتٓذات املطًٛب١
 ايكشاس ايٓٗا ٞ٥ايـادس َٔ اؾٗ ١اإلداس ١ٜا ٚايتذع ِٝأ ٚنًُٗٝا
 تكشٜش ؾين َـشٛب بشطَٛات تؿـ ١ًٝٝبايرتَٚ ِٝايتذع ِٝاملطًٛب ٚ ،يف ساي ١تشَ ِٝأ ٚتذع ِٝايعٓاؿش اإلْؼاٜ ١ٝ٥ه ٕٛايتكشٜش ايؿين َٔ َٗٓذغ اطتؼاسٟ
َتخـف يف اهلٓذط ١اإلْؼاٚ ١ٝ٥إٔ ٜؼتٌُ ايتكشٜش عً ٢أطًٛب ايتذع ِٝأ ٚايرتَٚ ِٝتؿاؿ ٌٝايتٓؿٝز  ،مبا حيكل األَإ ايهايف أثٓاٚ ٤بعذ ايتٓؿٝز َ ،ـشٛبا
بايشطَٛات اإلْؼا ١ٝ٥ايالصَ. ١
َ كاٜظ َٔ ١املٗٓذغ ا ٚاملهتب اهلٓذط ٞتؼٌُ بٓٛد األعُاٍ ٚقُٝتٗا .
 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَٓ١ٝ
سطِ ؾشف  20دٓ + ٘ٝسطِ اؿذاس  200دٓ ٘ٝيهٌ دٚس عذ أقـ 1000 ٢دٜٓ ( ٘ٝضٜذ ٖزا ايشطِ  %3طٜٓٛا اعتباسا َٔ ؾرباٜش  + ) 2009تأَني  َٔ %0.2ق ١ُٝاألعُاٍ
املطًٛب تشخٝـٗا  +دَػات ٖٓذط 1.5 ١ٝيف األيـ َٔ ق ١ُٝاألعُاٍ املكذَ ١بٛاقع  4.5يف األيـ عٔ ايجالخ ْظخ َٔ ايشطَٛات اهلٓذط + ١ٝسطِ َٛاسد  10قشٚؾ +
كشٜبْٛ ١ع 3 ١ٝدٓ٘ٝ
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طًب ػذٜذ تشخٝف بٓا٤

 -1اإلدشا٤ات
 تكذ ِٜطًب عاّ يًذساط١
 تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛبٚ ١اعتُاد ناؾ ١املظتٓذات غتِ املٗٓذغ ٚاطتالّ إٜـاٍ بٗا
 طذاد سطِ ايؿشف
 بعذ إدشا ٤املعا ١ٜٓبٛاطط ١اإلداس ٠املختـ .. ١تعتُذ ايتأػري َٔ ٠سٝ٥ع اؿ ٢بتظذٜذ ايشط ّٛاملكشس ٠يًخذَ١
 اطتالّ ػٗاد ٠اداس ١ٜتؿٝذ ػذٜذ ايرتخٝف
 -2املعاٜش املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو ايعكاس أٚ ٚن ٌٝاعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٞثل )
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتأخش٠
 -3املظتٓذات املطًٛب١
 أؿٌ سخـ ١املباْ٢
 طًب َكذّ يشٝ٥ع اؿ٢
 ؿٛس ٠ايبطاق ١سقِ قَٞٛ
 ػٗاد ٠اػشاف َٗٓذغ ْكاب + ٢عكذ َكاٚيَ ١عتُذ طبكا يًكإْٛ
 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَٓ١ٝ
سطِ ؾشف  20دٓ + ٘ٝسطِ اؿذاس  200دٓ ٘ٝيهٌ دٚس عذ أقـ 1000 ٢دٜٓ ( ٘ٝضٜذ ٖزا ايشطِ  %3طٜٓٛا اعتباسا َٔ ؾرباٜش  + ) 2009تأَني  َٔ %0.2ق ١ُٝاألعُاٍ
املطًٛب تشخٝـٗا  +دَػات ٖٓذط 1.5 ١ٝيف األيـ َٔ ق ١ُٝاألعُاٍ املكذَ ١بٛاقع  4.5يف األيـ عٔ ايجالخ ْظخ َٔ ايشطَٛات اهلٓذط + ١ٝسطِ َٛاسد  10قشٚؾ +
كشٜبْٛ ١ع 3 ١ٝدٓ٘ٝ
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طًب ػذٜذ تشخٝف بٓا٤

 -1االدشا٤ات
 تكذ ِٜطًب عاّ يًذساط١
 تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛبٚ ١اعتُاد ناؾ ١املظتٓذات غتِ املٗٓذغ ٚاطتالّ اٜـاٍ بٗا
 طذاد سطِ ايؿشف
 بعذ إدشا ٤املعا ١ٜٓبٛاطط ١اإلداس ٠املختـ .. ١تعتُذ ايتأػري َٔ ٠سٝ٥ع اؿ ٢بتظذٜذ ايشط ّٛاملكشس ٠يًخذَ١
 اطتالّ ػٗاد ٠اداس ١ٜتؿٝذ ػذٜذ ايرتخٝف
 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو ايعكاس أٚ ٚن ٌٝاعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٞثل )
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتأخش٠
 -3املظتٓذات املطًٛب١
 أؿٌ سخـ ١املباْ٢
 طًب َكذّ يشٝ٥ع اؿ٢
 ؿٛس ٠ايبطاق ١سقِ قَٞٛ
 ػٗاد ٠اػشاف َٗٓذغ ْكاب + ٢عكذ َكاٚيَ ١عتُذ طبكا يًكإْٛ
 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَٓ 7 – ١ٝأٜاّ
سطِ ؾشف  20دٓ + ٘ٝسطِ اؿذاس  200دٓ ٘ٝيهٌ دٚس عذ أقـ 1000 ٢دٜٓ ( ٘ٝضٜذ ٖزا ايشطِ  %3طٜٓٛا اعتباسا َٔ ؾرباٜش  + ) 2009تأَني  َٔ %0.2ق ١ُٝاألعُاٍ
املطًٛب تشخٝـٗا  +دَػات ٖٓذط 1.5 ١ٝيف األيـ َٔ ق ١ُٝاألعُاٍ املكذَ ١بٛاقع  4.5يف األيـ عٔ ايجالخ ْظخ َٔ ايشطَٛات اهلٓذط + ١ٝسطِ َٛاسد  10قشٚؾ +
كشٜبْٛ ١ع 60 ١ٝدٓ٘ٝ

 -11سخـٖ ١ذّ َٓؼآت آ ١ًٜيًظكٛط ( دض – ٞ٥نً) ٞ
 -1االدشا٤ات
 ٤ٌَ ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
 تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛبٚ ١اعتُاد ناؾ ١املظتٓذات غتِ املٗٓذغ ٚاطتالّ اٜـاٍ بٗا
 طذاد سطِ ايؿشف
 بعذ ؾشف االداس ٠املختـٜ ١تِ اطتهُاٍ األٚسام املطًٛب َٔ ١االداس ٠اهلٓذطٚ ١ٝتظًُٗٝا
 اعتُاد ايشخـَٛ ١كٛع اـذَ١
 تظذٜذ ايشط ّٛباـض ١ٜٓاملختـ١
 اطتالّ ايشخـ ١يبذ ٤ايعٌُ بٗا
 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو ايعكاس أٚ ٚن ٌٝاعُاي٘ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٞثل )
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتأخش٠
 -3املظتٓذات املطًٛب١
 ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايك َٞٛيًُايو َكذّ طًب ايرتخٝف
 قشاس ْٗا ٞ٥باهلذّ ايـادس َٔ اؾٗ ١االداس ١ٜطبكا يًُادتني  َٔ 92 ، 90ايكإْٛ
 تكشٜش َٔ َٗٓذغ اْؼا ٞ٥خربت٘ ال تكٌ عٔ طبع ١طٓٛات َٛكشا ب٘ ايطشٜك ١املظتخذَ ١يتٓؿٝز عًُ ١ٝاهلذّ ٚ ،االستٝاطات ايالصَ ١يتأَني ايؼاغًني ٚاملاس٠
ٚاملٓؼآت اجملاٚس٠
 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَّٜٓٛ 30 ١ٝ
سطِ ؾشف  20دٓ + ٘ٝسطِ اؿذاس  200دٓ ٘ٝيهٌ دٚس عذ أقـ 1000 ٢دٜٓ ( ٘ٝضٜذ ٖزا ايشطِ  %3طٜٓٛا اعتباسا َٔ ؾرباٜش  + ) 2009تأَني  َٔ %0.2ق ١ُٝاألعُاٍ
املطًٛب تشخٝـٗا  +دَػات ٖٓذط 1.5 ١ٝيف األيـ َٔ ق ١ُٝاألعُاٍ املكذَ ١بٛاقع  4.5يف األيـ عٔ ايجالخ ْظخ َٔ ايشطَٛات اهلٓذط + ١ٝسطِ َٛاسد  10قشٚؾ +
كشٜبْٛ ١ع 60 ١ٝدٓ٘ٝ

 -11طًب تشخٝف أعُاٍ بٓا ( ٤تذع) ِٝ
 -1اإلدشا٤ات
 ٤ٌَ ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
 تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛبٚ ١اعتُاد ناؾ ١املظتٓذات غتِ املٗٓذغ ٚاطتالّ اٜـاٍ بٗا
 طذاد سطِ املعا١ٜٓ
 بعذ ؾشف اإلداس ٠املختـٜ ١تِ اطتهُاٍ األٚسام املطًٛب َٔ ١االداس ٠اهلٓذطٚ ١ٝتظًُٗٝا
 اعتُاد ايشخـَٛ ١كٛع اـذَ١
 طذاد سط ّٛايشخـ١
 اطتالّ ايشخـ ١يبذ ٤ايعٌُ بٗا
 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو ايعكاس أٚ ٚن ٌٝاعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٞثل )
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتأخش٠
 -3املظتٓذات املطًٛب١
 ايكشاس ايٓٗا ٞ٥ايـادس َٔ اؾٗ ١االداس ١ٜبايرتَ ِٝأ ٚايتذع ِٝأ ٚنًُٗٝا
 تكشٜش ؾَٓ ٢ـشٛب بشطَٛات تؿـ ١ًٝٝبايرتَٚ ِٝايتذع ِٝاملطًٛب ٚ ،ؾ ٢ساي ١تشَ ِٝأ ٚتذع ِٝايعٓاؿش االْؼاٜ ١ٝ٥ه ٕٛايتكشٜش ايؿَٓٓٗ َٔ ٢ذغ اطتؼاسٟ
َتخـف يف اهلٓذط ١االْؼاٚ ، ١ٝ٥إ ٜؼتٌُ ايتكشٜش عً ٢أطًٛب ايتذع ِٝأ ٚايرتَٚ ِٝتؿاؿ ٌٝايتٓؿٝز  ،مبا حيكل األَإ ايهاؾ ٢اثٓاٚ ٤بعذ ايتٓؿٝز َـشٛبا
بايشطَٛات االْؼا ١ٝ٥ايالصَ. ١
َ كاٜظ َٔ ١املٗٓذغ ا ٚاملهتب اهلٓذط ٞتؼٌُ بٓٛد األعُاٍ ٚقُٝتٗا
 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَّٜٓٛ 30 ١ٝ
سطِ ؾشف  20دٓ + ٘ٝسطِ اؿذاس  200دٓ ٘ٝيهٌ دٚس عذ أقـ 1000 ٢دٜٓ ( ٘ٝضٜذ ٖزا ايشطِ  %3طٜٓٛا اعتباسا َٔ ؾرباٜش  + ) 2009تأَني  َٔ %0.2ق ١ُٝاألعُاٍ
املطًٛب تشخٝـٗا  +دَػات ٖٓذط 1.5 ١ٝيف األيـ َٔ ق ١ُٝاألعُاٍ املكذَ ١بٛاقع  4.5يف األيـ عٔ ايجالخ ْظخ َٔ ايشطَٛات اهلٓذط + ١ٝسطِ َٛاسد  10قشٚؾ +
كشٜبْٛ ١ع 3 ١ٝدٓ٘ٝ

 -12طًب تٛؿ ٌٝعذاد اْؼاَٝ ( ٞ٥ا – ٙنٗشبا) ٤






 -1االدشا٤ات
تكذ ِٜطًب عاّ ٜكذّ سٝ٥ع اؿ٢
تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب ١يًخذَ١
طذاد سط ّٛاملعا١ٜٓ
بعذ إدشا ٤املعا ١ٜٓبٛاطط ١اإلداس ٠املختـ ١تعتُذ ايتأػري َٔ ٠سٝ٥ع اؿ ٢بشؾض ايطًب إ ٚدذت كايؿ ١أ ٚبتظذٜذ ايشط ّٛاملكشس ٠يًخذَ١
تظذٜذ ايشطٚ ّٛتًك ٢اـذَ١
 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو ايعكاس أٚ ٚن ٌٝاعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٞثل )
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتأخش٠
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املظتٓذات املطًٛب١
ؿٛس ٠سخـ ١املباْ٢
ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايكَٞٛ
ؿٛس َٔ ٠ػٗاد ٠االػشاف – عكذ َكاٚي – ١اخطاس بذ ٤ايتٓؿٝز

 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَٓ 7 ١ٝأٜاّ
سطِ اؿذاس  2دٓ + ٘ٝسطِ َٛاسد  10قشٚؾ  +كشٜبْٛ ١ع 90 ١ٝقشؾ

 -13طًب تشخٝف باهلذّ يًُباْٚ ٢املٓؼآت غري اآل ١ًٜيًظكٛط
 -1االدشا٤ات

 ٤ٌَ ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
 تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛبٚ ١اعتُاد ناؾ ١املظتٓذات غتِ املٗٓذغ ٚاطتالّ
اٜـاٍ بٗا
 طذاد سطِ ايؿشف

 اعتُاد ايشخـَٛ ١كٛع اـذَ١
 طذاد ايشط ّٛباـض ١ٜٓاملختـ١
 اطتالّ ايشخـ ١يبذ ٤ايعٌُ بٗا

بعذ ؾشف االداس ٠املختـٜ ١تِ اطتهُاٍ األٚسام املطًٛب َٔ ١االداس ٠اهلٓذطٚ ١ٝتظًُٗٝا
 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١

َ ايو ايعكاس أٚ ٚن ٌٝاعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٞثل )
 إٔ ٜه ٕٛايعكاس غري َذسز يف نؼٛف سـش املباْ ٢احملعٛس ٖذَٗا

 -3املظتٓذات املطًٛب١





ػٗاد ٠عكاس َٔ ١ٜايؼٗش ايعكاس ٟبعذّ
ٚدٛد سْٖٛات عً ٢ايعكاس
ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايكَٞٛ
عكذ املًهَ ١ٝظذٌ بايؼٗش ايعكاسٟ
نؼـ َٔ َأَٛس ١ٜايلشا٥ب ايعكاس١ٜ
( نؼـ َؼتُالت )

َ ايو ايعكاس أٚ ٚن ٌٝاعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٞثل )

 اقشاس َٔ املايو َٛثل بايؼٗش ايعكاسٜ ٟؿٝذ عذّ ٚدٛد َظتادش ٜٔباملبٓ٢
 سطِ نشٚنَ ٞبني عً ٘ٝايعكاس ٚايؼٛاسع اجملاٚسَ ٠عتُذ َٔ املٗٓذغ ايٓكاب٢
 عذد  4ؿٛس ٠ؾٛتٛغشاؾ ١ٝيًكعاس َٔ  4دٗات
 اقشاس عً ٢املايو قبٌ ايؼشٚع بأطبٛعني بتكذ ( ِٜاخطاس اؾٗ ١االداس – ١ٜتكذ ِٜػٗاد ٠اػشاف َٔ َٗٓذغ َعتُذ –
تكشٜش ٖٓذطَ ٞؼتٌُ عً ٢األطًٛب ايؿٓ ٢ايز ٟطٝتبع يف تٓؿٝز أعُاٍ اهلذّ – عكذ َكاٚيٚ ١اعتُاد َٔ ٠االؼاد
املـش ٟملكاٚىل ايتؼٝٝذ يف ساي ١خلٛع٘ – ٚيف ساي ١عذّ خلٛع٘ ٜكذّ َا ٜؿٝذ ايتعاقذ َع َكاٍٚ

 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَّٜٓٛ 30 ١ٝ
سطِ اؿذاس تشاخٝف ٖذّ  200دٓ + ٘ٝسطِ َعا 100 َٔ ١ٜٓدٓ ٘ٝإىل  800دٓ ٘ٝسظب امجايَ ٞظطح املبٓ + ٢سطِ ؾشف  20دٓ ٘ٝيًٓظخ ١ايٛاسذ + ٠تأَني َٔ %0.2
ق ١ُٝاألعُاٍ املطًٛب تشخٝـٗا  +دَػات ٖٓذط 1.5 ١ٝيف األيـ َٔ ق ١ُٝاألعُاٍ املكذَ ١بٛاقع  4.5يف األيـ عٔ ايجالخ ْظخ َٔ ايشطَٛات اهلٓذط + ١ٝسطِ َٛاسد 10
قشٚؾ تَُٓٛ ١ٝاسد

 -14طًب تـشٜح بتٛؿَٛ ٌٝاؾل يًُباْ ٢ايكذمي١
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االدشا٤ات
ٌَ ٤ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
طذاد سطَ ّٛعا١ٜٓ
بعذ ادشا ٤املعا ١ٜٓبٛاطط ١االداس ٠املختـ ١تعتُذ ايتأػري َٔ ٠سٝ٥ع اؿ ٢بشؾض ايطًب إٔ ٚدذت كايؿ ١أ ٚبتظذٜذ ايشط ّٛاملكشس ٠يًخذَ١
تظذٜذ ايشطٚ ّٛتًك ٢اـذَ١
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املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َايو ايعكاس أٚ ٚن ٌٝاعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٞثل )
ال ٜٛدذ قشاس تشَٚ ِٝيف سايٚ ١دٛدٜ ٙتطًب ػٗاد ٠بامتاّ ايرتَِٝ
ال ٜٛدذ َظتشكات َتأخش٠
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املظتٓذات املطًٛب١
ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايك َٞٛملكذّ ايطًب
ؿٛس ٠املظتٓذ ايذاٍ عًًَ ٢ه ١ٝايعكاس أ ٚعكذ االجياس
ؿٛس ٠سخـ ١املباْ٢
نؼـ َؼتُالت
خطاب َٔ االداس ٠ايضساع ١ٝبعذّ ٚدٛد كايؿات ( يف ساي ١اقاَ ١ايعكاس عً ٢أسض صساع١ٝ
سهِ ْٗا ٞ٥بايربا ٠٤ارا نإ املبٓ ٢قشسا عٓ٘ قلش باملخايؿ١
تكشٜش َٔ َٗٓذغ اطتؼاسٜ ٟؿٝذ ؿالس ١ٝايعكاس َٔ ايٓاس ١ٝاالْؼا ١ٝ٥يتٛؿ ٌٝاملشاؾل اي٘ٝ

 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَّٜٓٛ 15 ١ٝ
سطِ اؿذاس  2دٓ ٘ٝيهٌ َشاؾل  +سطِ َٛاسد  10قشٚؾ  +كشٜبْٛ ١ع 90 ١ٝقشؾ باالكاؾ ١اىل أْ٘ طٝتِ طذاد ق ١ُٝاملكاٜظ ١ايت ٢تعذٖا اؾٗ ١املظؤٚي ١ؾُٝا بعذ عٓذ
تٛؿ ٌٝاملشؾل ٚبعذ اؿـ ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١ايٛسذ ٠احملً١ٝ

 -15طًب تـشٜح يتٛؿ ٌٝاملشاؾل ملباْ ٢قا١ُ٥
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االدشا٤ات
ٌَ ٤ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب ١يًخذَ١
طذاد سط ّٛاملعا١ٜٓ
بعذ ادشا ٤املعا ١ٜٓبٛاطط ١االداس ٠املختـ ١تعتُذ ايتأػري َٔ ٠سٝ٥ع اؿ ٢بشؾض ايطًب ايطًب إ ٚدذت كايؿ ١أ ٚبتظذٜذ ايشط ّٛاملكشس ٠يًخذَ١
تظذٜذ ايشطٚ ّٛتًك ٢اـذَ١

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو ايعكاس أٚ ٚن ٌٝاعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٞثل )
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتاخش٠
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املظتٓذات املطًٛب١
ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايكَٞٛ
ؿٛس ٠سخـ ١املباْ ٢أ ٚنؼـ َؼتُالت
سطِ نشٚن َٔ ٞاملشؾل ( نٗشباَٝ – ٤ا – ٙغاص )

 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَّٜٓٛ 10 ١ٝ
ق ١ُٝتايـ ايشؿـ سظب عكذ املكاَ %15 + ٍٚـاسٜـ اداس + ١ٜدَػات 6.50دٓ %5 + ٘ٝؿٓذٚم ْعاؾ١

 -16طًب تـشٜح بتٛؿَ ٌٝشاؾل دا ( ١ُ٥نٗشباَٝ – ٤ا – ٙغاص – ؿشف ؿش) ٢
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االدشا٤ات
ٌَ ٤ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب ١يًخذَ١
طذاد سط ّٛاملعا١ٜٓ
بعذ ادشا ٤املعا ١ٜٓبٛاطط ١االداس ٠املختـ ١تعتُذ ايتأػري َٔ ٠سٝ٥ع اؿ ٢بشؾض ايطًب ايطًب إ ٚدذت كايؿ ١أ ٚبتظذٜذ ايشط ّٛاملكشس ٠يًخذَ١
تظذٜذ ايشطٚ ّٛتًك ٢اـذَ١
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املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َايو ايعكاس أٚ ٚن ٌٝاعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٞثل )
عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتاخش٠
بؼشط اطتهُاٍ مجٝع ايتؼطٝبات اـاسدٚ ١ٝاألدضا ٤املؼرتن ١يًُبٓ٢
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املظتٓذات املطًٛب١
ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايكَٞٛ
ؿٛس ٠ؾٛتٛغشاؾ ١ٝيًعكاس
ػٗاد ٠ؿالس ١ٝاملبٓ ٢يالػػاٍ َشؾل بٗا ْظخ َٔ ١ايشطَٛات َعتُذ َٔ ٠املٗٓذغ املؼشف
ؿٛس ٠سخـ ١املباْ٢
تكشٜش سبع طٓ َٔ ٟٛاملٗٓذغ املؼشف عً ٢األعُاٍ املشخف بٗا
أؿٌ اٜـاٍ ايتأَٓٝات
اخطاس بذ ٤ايتٓؿٝز
ؿٛس ٠عكذ املكاٚي١
ؿٛس ٠ػٗاد ٠االػشاف

 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَّٜٓٛ 15 ١ٝ
سطِ اؿذاس  2دٓ ٘ٝيهٌ َشؾل  +سطِ َٛاسد 10قشٚؾ  +كشٜبْٛ ١ع 90 ١ٝقشؾ

 -17طًب تـشٜح سؿش بتٛؿَ ٌٝشاؾل يًُباْ ٢اؾذٜذ٠
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االدشا٤ات
ٌَ ٤ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب ١يًخذَ١
طذاد سط ّٛاملعا١ٜٓ
بعذ ادشا ٤املعا ١ٜٓبٛاطط ١االداس ٠املختـ ١تعتُذ ايتأػري َٔ ٠سٝ٥ع اؿ ٢بشؾض ايطًب ايطًب إ ٚدذت كايؿ ١أ ٚبتظذٜذ ايشط ّٛاملكشس ٠يًخذَ١
تظذٜذ ايشطٚ ّٛتًك ٢اـذَ١

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو ايعكاس أٚ ٚن ٌٝاعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٞثل )
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتاخش٠
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املظتٓذات املطًٛب١
ؿٛس ٠ايعكذ
ؿٛس ٠ؾٛتٛغشاؾ ١ٝيًعكاس
ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايكَٞٛ
ػٗاد ٠ؿالس ١ٝاملبٓ ٢يالػػاٍ
نشٚن ٞـط طري اؿؿش َٔ ػشنات املشاؾل
ؿٛس ٠سخـ ١املباْ ٢أ ٚعذد  2نؼـ َؼتُالت آلخش ؾرتتني

 -4ايشط -ّٛاملذ ٠ايضَّٜٓٛ 15 ١ٝ
سطِ اؿذاس  2دٓ ٘ٝيهٌ َشؾل  +سطِ َٛاسد 10قشٚؾ  +كشٜبْٛ ١ع 90 ١ٝقشؾ

 -18طًب اؿـ ٍٛعً ٢سخـ ١تؼػَ ٌٝـعذ
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االدشا٤ات
ٌَ ٤ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
تكذ ِٜاألٚسام املطًٛب١
طذاد سط ّٛاملعا١ٜٓ
بعذ ادشا ٤املعا ١ٜٓبٛاطط ١االداس ٠املختـ ١تعتُذ ايتأػري( ٠بشؾض ايطًب إ ٚدذت كايؿ ١أ ٚبايكبٚ ٍٛؼذٜذ ايشط)ّٛ
طذاد ايشطٚ ّٛتًك ٢سخـ ١تؼػَ ٌٝـعذ

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو ايعكاس أٚ ٚن ٌٝاعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٞثل ) أ ٚسٝ٥ع اؼاد ايؼاغًني
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتأخش٠
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املظتٓذات املطًٛب١
ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايك َٞٛيًُايو َٚكذّ ايطًب
ؿٛس ٠عكذ ؿٝاَْ ١ع أسذ ايؼشنات املشخف هلا مبضاٚي ١املٗٓ١
تٛن ٌٝسمسَ َٔ ٢كذّ ايطًب يف ساي ١تٛن ٌٝآخش ٜٔباْٗا ٤االدشا٤ات
ٚثٝك ١تأَني عً ٢املـعذ ٚعذد سناب٘
ػٗاد ٠ؿالس ١ٝتؼػ ٌٝاملـعذ َعتُذ َٔ ٠ػشن ١املـاعذ طبكا يًهٛد املـشٟ

 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَّٜٓٛ 30 ١ٝ
سطِ ؾشف  200دٓ + ٘ٝسطِ اؿذاس  200دٓ ٘ٝيهٌ َـعذ عذ أقـ 1000 ٢دٜٓ ( ٘ٝضٜذ ٖزا ايشطِ  %3طٜٓٛا اعتباسا َٔ ؾرباٜش  + ) 2009سطِ َٛاسد  10قشٚؾ  +كشٜب١
ْٛع 3 ١ٝدٓ + ٘ٝتأَني  َٔ %0.2ق ١ُٝاألعُاٍ  +دَػات ٖٓذط 1.5 ١ٝيف األيـ َٔ ق ١ُٝاألعُاٍ املكذَ ١بٛاقع  4.5يف األيـ عٔ ايجالخ ْظخ َٔ ايشطَٛات اهلٓذطٖٚ ١ٝزا
ٜطبل عً ٢املباْ ٢ايكا١ُ٥

 -19طًب ؿـ ٍٛعً ٢سخـ ١تشنٝب َـعذ
 -1االدشا٤ات

 ٤ٌَ ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
 تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب١

 بعذ ادشا ٤املعا ١ٜٓبٛاطط ١االداس ٠املختـ ١تعتُذ ايتأػري( ٠بشؾض ايطًب إ ٚدذت كايؿ ١أ ٚبايكبٚ ٍٛؼذٜذ ايشط)ّٛ
 طذاد ايشطٚ ّٛتًك ٢سخـ ١تشنٝب َـعذ
طذاد سطِ املعا١ٜٓ

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١

َ ايو ايعكاس أٚ ٚن ٌٝاعُاٍ ( تٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل ) أ ٚسٝ٥ع اؼاد ايؼاغًني
َ ايو ايعكاس أٚ ٚن ٌٝاعُاٍ ( تٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل ) أ ٚسٝ٥ع اؼاد ايؼاغًني
 يف ساي ١املباْ ٢اييت تظتٛدب تشنٝب عذد َٔ املـاعذ باملبٓ ٢طبكا يًكاْ 119 ٕٛيظًٜٓ 2008 ١ضّ تكذ ِٜعكذ َـاعذ ؿظاب ق ١ُٝتهايٝـ تشنٝب املـعذ ؼظب
كُٔ سط ّٛتشخٝف املبٓ٢

 -3املظتٓذات املطًٛب١
 ؿٛس َٔ ٠تشخٝف ايبٓا٤
 عكذ تشنٝب املـعذ َٔ اسذ ٣ػشنات املـاعذ املتخــَ ١عتُذا َٔ اؼاد املكاٚيني ٚؿٛس َٔ ٠تـشٜح َضاٚي ١املٗٓ ١يًؼشن١
 ؿٛس ٠بطاق ١قٝذ ٚتـٓٝـ ػشن ١املـاعذ باالؼاد املـش ٟملكاٚىل ايتؼٝٝذ ٚايبٓا٤
ًَ ـ املٛاؿؿات ايؿٓٚ ١ٝايشطَٛات اهلٓذط ١ٝالْؼا ٤املـعذ ْٚظخ َٔ ػٗاد ٠اختٝاسات ايطشاص يًُهْٛات
ْٛ ت ١سظابَ ١ٝتلُٓ ١سظابات دال ٌ٥اؿشنٚ ١سظاب َعاٌَ اؿباٍ ٚسظابات اؾش ٚايلػط ايٓٛعٚ ٢سظابات كذات ايب٦ش
َ كاٜظ ١تتلُٔ األعُاٍ
 تٛنٌ سمسَ ٢كذّ
 تكشٜش َٔ َٗٓذغ اطتؼاسٚ ٣اْؼاٜ ٞ٥ؿٝذ ؼٌُ املبٓ ٢ؿُٛي ١املـعذ َٚؼتُالت٘ ٚاؿشن ١ايٓاػ ١عٓ٘ يف ساي ١تشنٝب َـعذ يف َبٓ ٢قاِ٥
 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَّٜٓٛ 30 ١ٝ
سطِ ؾشف  20دٓ + ٘ٝسطِ اؿذاس  200دٓ ٘ٝيهٌ َـعذ عذ أقـ 1000 ٢دٜٓ ( ٘ٝضٜذ ٖزا ايشطِ  %3طٜٓٛا اعتباسا َٔ ؾرباٜش  + ) 2009سطِ َٛاسد  10قشٚؾ  +كشٜب١
ْٛع 3 ١ٝدٓ + ٘ٝتأَني  َٔ %0.2ق ١ُٝاألعُاٍ  +دَػات ٖٓذط 1.5 ١ٝيف األيـ َٔ ق ١ُٝاألعُاٍ املكذَ ١بٛاقع  4.5يف األيـ عٔ ايجالخ ْظخ َٔ ايشطَٛات اهلٓذط( ١ٝ
ٖٚزا ٜطبل عً ٢املباْ ٢ايكا) ١ُ٥

 -21طًب سخـ ١اقاَٚ ١تؼػ ٌٝقط ١تك ١ٜٛقٍُٛ
 -1االدشا٤ات

 ايتكذّ إىل ايؼباى بايُٓٛرز املختف ٚاملظتٓذات املطًٛب١
 اطتالّ اـذَ١

 -2املعاٜش املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١

ٚ ن ٌٝأعُاٍ ايؼشن ١بتؿٜٛض سمس٢
تطبل االػرتاطات ايٛاسد ٠بكشاس احملاؾغ سقِ  378يظٓ2005 ١

 ايتكذّ إىل ايؼباى بايُٓٛرز املختف ٚاملظتٓذات املطًٛب١

ٚ ن ٌٝأعُاٍ ايؼشن ١بتؿٜٛض سمس٢

 -3املظتٓذات املطًٛب١

َٛ اؾك ١اؾٗات املعٓ ١ٝعً ٢اقاَ ١قط١
 اٜـاٍ سطِ ؾشف
 ؿٛس ٠ايشقِ ايك َٞٛيًُؿٛض َٔ قبٌ ايؼشن١
 منٛرز ايتـٓٝـ ايبَ ٞ٦ٝعتُذ َٔ ايؼشن ١ايشاغب ١يف اْؼاٚ ٤اقاَ ١احملط ( ١ؾاسؽ )
باطتخشاز ايرتخٝف
 ؿٛس ٠عكذ اجياس َهإ اقاَ ١احملط ١بني ايؼشن١
َٚايو ايعكاس أ ٚطٓذ ملًه ١ٝاألسض املضَع اقاَ ١احملط١
 تكشٜش َٔ َٗٓذغ اطتؼاسٜ ٟؿٝذ ؿالس ١ٝاملٛقع َٔ ايٓاس ١ٝاهلٓذطٚ ١ٝؼٌُ ايعكاس اْؼاٝ٥ا
عًٗٝا ٚيف ساي ١ايٛسثٜ ١طًب اعالّ ايٛساث ١أ ٚتشخٝف
المحاٍ احملطٚ ١ادضاٗ٥ا
املباْ٢
 سطِ نشٚنَ ٞعتُذ َٔ َهتب ٖٓذط ٞيًُٛقع املشاد
 خطاب تؿٜٛض َٔ ايؼشن ١ايشاغب ١يف اْؼاٚ ٤اقاَ ١احملط ١ألسذ َٓذٚبٗٝا يًتعاٌَ َع ايٛسذ٠
اقاَ ١احملط ١عً ٘ٝباالبعاد املطًٛب١
احملً١ٝ
َظتٓذ ٜذٍ عًٚ ٢دٛد َشؾاؾل ( نٗشباَٝ – ٤ا – ٙؿشف
 ػٗادَٓ ٠ظٛب َٔ ٖ ١٦ٝاملظاس ١يف ساي ١ايطشم اؿششاٚ ١ٜٚاألْٛطرتاد ٚايهٛسْٝؽ( خاسز ايهتٌ
ؿش – ٞتًٝؿْٛات ) باملٓاطل ايعؼٛا ١ٝ٥ايت ٢خططت
ايظهٓ) ١ٝ
َؤخشا
 تؿٜٛض َٔ ايؼشن ١يًُؿٛض
 ػٗادَٓٗ َٔ ٠ذغ اطتؼاسْ ٟكابٜ ٢تعٗذ ؾٗٝا باالػشاف عً ٢عًُ ١ٝاقاَ ١احملطٚ ١تشنٝبٗا
ػٗادَ ٠طابكٚ َٔ ١صاس ٠ايطريإ املذْ (٢يف ساي ١اقاَ ١قطات ايتًٝؿ ٕٛبايكشب َٔ املطاسات )
 خطاب َٔ اؾٗاص ايك ٢َٛيًتٓعٚ ِٝاالتـاالت

 خشٜطَ ١ظاسَ ١ٝبٓٝا عًٗٝا َٛقع ايعكاس عًٚ ٢د٘ ايتشذٜذ

 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَٓ – ١ٝاملٛاؾك ١املبذ ١ٝ٥خالٍ ٜٚ ّٜٛ 15تِ اؿذاس ايرتخٝف ايٓٗا ٞ٥خالٍ ّٜٛ 15
كشٜبْٛ ١ع 3 ١ٝدٓ + ٘ٝسطِ تَُٓٛ ١ٝاسد  35قشٚؾ  +سطِ ؾشف سطَٛات ٖٓذط 100 ١ٝدٓ + ٘ٝتـاسٜح ْٗا َٔ %0.2 ٞ٥تهًؿ ١احملطات  +املـاسٜـ االداس١ٜ

 -21طًب اْؼا ٤اؼاد ػاغًني
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االدشا٤ات
ٌَ ٤ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب ١يًخذَ١
طذاد سطِ اـذَ١
بعذ ؾشف اداس ٠ايؼ ٕٛ٦ايكاْٜ ١ْٝٛتِ اطتهُاٍ األٚسام املطًٛب َٔ ١االداس ٠اهلٓذطٚ ١ٝتظًُٗٝا
اعتُاد اؼاد ايؼاغًني َٛكٛع اـذَ١
كِ اؼاد ايؼاغًني ٚتًك ٢اـذَ١

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
 سٝ٥ع اؼاد ايؼاغًني
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتأخش٠
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املظتٓذات املطًٛب١
ؿٛس عكٛد املًه١ٝ
طٓذ اػػاٍ اعلا ٤االؼاد املٓتخب
ؿٛس بطاق ١ايشقِ ايك َٞٛملكذّ ايطًب
ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايك َٞٛيشٝ٥ع االؼاد
قلش فتُع اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛايتأطٝظ١ٝ
َا ٜؿٝذ ايذع ٠ٛيًذُع ١ٝايعُٚ ١َٝٛاطتالّ األعلا ٤هلا
دذ ٍٚبٝإ عل ١ٜٛاؼاد املشؾل بٓعاّ اؼاد ايؼاغًني بايكاْ ٕٛسقِ  200يظٓ2009 ١

 -4ايشط – ّٛغري قذد............... ٠فاْا

 -22طًب ْكٌ ًَه ١ٝتشخٝف ايبٓا٤
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االدشا٤ات
ٌَ ٤ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب ١يًذساط١
تعتُذ االداس ٠املختـ ١بٓكٌ تشخٝف املباْٚ ٢اثبات٘ بايشخـ١
ؼذد ايشط ّٛاملكشس٠
طذاد ايشطٚ ّٛتًك ٢ايشخـ١
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املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َايو األسض أٚ ٚن ٌٝأعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل )
عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتأخش٠
تكذ ِٜاألؿ ٍٛيًتشكل َٔ ؿشتٗا
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املظتٓذات املطًٛب١
ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايكَٞٛ
ؿٛس َٔ ٠ايشخـ١
ؿٛس َٔ ٠طٓذ املًه١ٝ
ؿٛس َٔ ٠ايتٛن ٌٝيف ساي ١ايٛناي١

 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَّٜٓٛ 15 ١ٝ
 سطِ عح  50قشؾ  +سطِ تَُٓٛ ١ٝاسد  10قشٚؾ  +كشا٥ب ْٛع 60 ١ٝدٓ٘ٝ

 -23طًب ػٗاد ٠بامتاّ أعُاٍ ايرتَ ِٝأ ٚاهلذّ ( نً / ٢دض) ٞ٥
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االدشا٤ات
ٌَ ٤ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب ١يًذساط١
طذاد سط ّٛايؼٗاد٠
بعذ ايبشح َٔ ٚاقع طذالت االداس ٠املختـ ١تعتُذ ايؼٗاد ٠بتأػري َٔ ٠سٝ٥ع اؿٚ ٢سٝ٥ع االداس ٠املختـ١
تظذٜذ ؾشم ايشط ( ّٛإ ٚدذ ) ٚتًك ٢اـذَ١

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو ايعكاس اٚ ٚن ٌٝأعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل ) أ ٚاعالّ ٚساث١
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتأخش٠
-3







املظتٓذات املطًٛب١
ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايكَٞٛ
املظتٓذ املجبت يـؿَ ١كذّ ايطًب يف ساي ١تكذمي٘ َٔ غري املايو
ؿٛس ٠ايرتخٝف
تكشٜش ؾَٓٓٗ َٔ ٢ذغ اطتؼاسَ ٟتخـف يف اهلٓذط ١االْؼا ١ٝ٥ا ٚتـُ ِٝاملٓؼآت اـشطاْ ١ٝا ٚاملعذْ ١ٝمبظٛ٦يٝت٘ عٔ تٓؿٝز اعُاٍ ايرتَ ِٝأ ٚاهلذّ َعتُذ َٔ
ْكاب ١املٗٓذطني ٚ ،ريو بايٓظب ١يألعُاٍ اييت متع ايعٓاؿش االْؼا . ١ٝ٥أَا بايٓظب ١يألعُاٍ ايت ٢ال متع ايعٓاؿش االْؼاٜ ١ٝ٥كذّ تكشٜش َٔ َٗٓذغ ْكابَ ( ٢ذْ٢
 /عُاسَ ) ٠عتُذ َٔ ْكاب ١املٗٓذطني
االٜـاٍ ايذاٍ عً ٢طذاد ايشط ّٛاملظتشك١

 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَّٜٓٛ 15 ١ٝ
سطِ عح  50قشؾ  1 +دْٓ ٘ٝظخ عٔ نٌ ٚسق ١يف ايؼٗاد + ٠سطِ َٛاسد  10قشٚؾ  +كشٜبْٛ ١ع 3 ١ٝدٓ٘ٝ
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طًب اطرتداد تأَني ْكٌ كًؿات املباْ ( ٢طًب عاّ)

االدشا٤ات
ايتكذّ اىل ايؼباى بايُٓٛرز املختف ٚاملظتٓذات املطًٛب١
ايتٛد٘ إىل اـض ١ٜٓيذؾع املظتشكات املطًٛب١
اطتالّ اـذَ١

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو ايعكاس أٚ ٚن ٌٝاعُاٍ ( بتٛن ٌٝمسَٛ ٢ثل )
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتأخش٠
-3





املظتٓذات املطًٛب١
خطاب ٖ ١٦ٝايٓعاؾ١
ؿٛس َٔ ٠اٜـاٍ ايتأَني
اٜـاٍ طذاد ايتأَني املؤقت  /ايٓٗاٞ٥
ؿٛس ٠ك َٔ ١ٝ٥ٛؼكٝل ايؼخـ ١ٝيًُكا ٍٚأ ٚؿٛس َٔ ٠ايتٛنٌٝ

 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَٓ 7 ١ٝأٜاّ
فاْا
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االدشا٤ات
ٌَ ٤ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب ١يًخذَ١
طذاد سطِ املعا١ٜٓ
بعذ ادشا ٤املعا ١ٜٓمبعشؾ ١االداس ٠اهلٓذط١ٝ
اعذاد تكشٜش املعا١ٜٓ
اعتُاد ايتكشٜش ٚتًك ٢اـذَ١

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو ايعكاس أَ ٚظتأدش أٚ ٚن ٌٝاعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل )
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتأخش٠
-3





املظتٓذات املطًٛب١
ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايكَٞٛ
ؿٛس ٠عكذ االجياس ا ٚايتًُٝو
نؼـ َؼتُالت آلخش ؾرتتني
ؿٛس ؾٛتٛغشاؾ ١ٝيٛادٗ ١ايعكاس ٚأَانٔ ايتـذعات بٗا

 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَٓ 7 ١ٝأٜاّ
فاْا

َعا ١ٜٓعكاس آ ٌٜيًظكٛط

ّ

ثاْٝا.خذَات احملالت
خذَات احملالت
ّ
27
29

26
28

اطِ اـذَ١
طًب ايرتخٝف بؿتح قٌ ػاس ٣أ ٚؿٓاعٞ
طًب تشخٝف بؿتح قٌ عاّ

30

طًب تعذ ٌٜتشخٝف قٌ عاّ

31

32

طًب ْكٌ سخـ ١قٌ ػاس ٣أ ٚؿٓاع ٢أ ٚعاّ يٛؾا ٠املشخف ي٘

33

34
36

طًب اطتخشاز بذٍ تايـ  /ؾاقذ يشخـ ١قٌ ػاس ٣أ ٚؿٓاع ٢اٚ
عاّ
تشخٝف ػخـَ ( ٢ذٜش َ /ؼشف َ /ظتػٌ )

35

اطِ اـذَ١
طًب ػذٜذ سخـ ١تؼػ ٌٝقٌ ؿٓاع ٢أ ٚػاس٣
طًب تعذ ٌٜتشخٝف قٌ ػاس ٣أ ٚؿٓاع٢
طًب ْكٌ سخـ ١قٌ ػاس ٣أ ٚؿٓاع ٢أ ٚعاّ يف ساي١
ايتٓاصٍ
طًب تعذ ٌٜسخـ ١باكاؾ ١أ ٚاخشاز ػشٜو أ ٚػشنا٤
يًُشالت ايتذاس ١ٜأ ٚايـٓاع ١ٝأ ٚاملالٖ٢
طًب ايػا ٤تشخٝف احملاٍ ػاس ٠ؿٓاع١ٝ
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طًب ػذٜذ سخـ ١تؼػ ٌٝقٌ ؿٓاع ٢أ ٚػاس٣

االدشا٤ات
ٌَ ٤ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب ١يًخذَ١
ؾشف ايٛسام ٚاملظتٓذات مبعشؾ ١االداس ٠اهلٓذط ١ٝاملختـ١
تظً ِٝاـذَ ١ملتًك ٢اـذَ١

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو ايعكاس أَ ٚظتأدش أٚ ٚن ٌٝعٓ٘ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل )
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتأخش٠
-3







املظتٓذات املطًٛب١
ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايك٢َٛ
أؿٌ ايشخـ ١املطًٛب ػذٜذٖا
ؿٛس ٠عكذ االجياس  /ايتًُٝو
تٛن ٌٝسمس ٢يف ساي ١ايٛناي١
ايؼٗاد ٠ايـش ١ٝيًعاًَني بايٓظب ١يًُشالت ايت ٢تتعاٌَ يف األغزٚ ١ٜاملؼشٚبات
اٜـاٍ طذاد ايشطّٛ

 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَّٜٓٛ 15 ١ٝ
سطممِ َعآٜمم ١تكممذس بكُٝمم ١االجيمماس ايؼممٗش 12 × ٣ػممٗش ( ايٓمماتر حيظممب نُمما ٚاسد ظممذ ٍٚمنممٛرز ايتٓعممٚ ِٝاالداس + ٠سط مِ ايتؿتممٝؽ عٓممذ عممذّ تٛادممذ آخممش اٜـمماٍ
تؿتممٝؽ تظممذد نُمما ٚاسد ظممذ ٍٚمنممٛرز ايتٓعممٚ ِٝاالداس + ٠سطممِ تُٓٝممَ ١ممٛاسد  10قممشٚؾ  +كممشا٥ب ْٛعٝمم ( ١يًـممٓاعٚ ٢اؾممضاس 18 ٠دٓٝمم٘ – ػمماس 3 ٣دٓٝمم٘ –
يًُشممالت ايعاَمم 12 ١دٓٝمم٘ ) ٜ +ظممتشل َبًممؼ ؼممت سظمماب ايلممشٜب ١عًمم ٢أسبمما ايٓؼمماط ايتذمماسٚ ٟايـممٓاعٜ ٞعممادٍ ْظممبَ %10 ١ممٔ ايشطممِ املكممشس يتذذٜممذ ايرتخممٝف
ٚريممو ملممٔ ميممٓح هلممِ تممشاخٝف ملضاٚيمم ١ايٓؼمماط يًشممشؾٝني ( تطبٝكمما يًُممادَ 66 ٠ممٔ ايكمماْ ٕٛسقممِ  91يظممٓ 2005 ١املمماد ٠األٚىل َممٔ قممشاس ٚصٜممش املايٝمم ١سقممِ  536يظممٓ١
2005
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طًب ايرتخٝف بؿتح قٌ ػاس ٣أ ٚؿٓاع١

 -1االدشا٤ات
 ٤ٌَ ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
 تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب ١يًخذَ١
 ؾشف ايٛسام ٚاملظتٓذات مبعشؾ ١االداس ٠اهلٓذط ١ٝاملختـ١
 عٓذ املٛاؾك ١عً ٢ايٓؼاط ٜتِ طذاد سطِ املعا ١ٜٓباـض ١ٜٓاملختـ١
 تظذٜذ ايشط ّٛباـض ١ٜٓاملختـٚ ١اطتالّ ايشخـٚ ١تًك ٢اـذَ١






بعذ ادشا ٤املعا ١ٜٓتك ّٛاالداس ٠املختـ ١بتشذٜذ اػرتاطات ايشخـ١
امتاّ االػرتاطات ٚتكذ ِٜطًب بزيو
تك ّٛاالداس ٠املختـ ١باملعا ١ٜٓيًتأنذ َٔ تٓؿٝز اػرتاطات ايشخـ١
اعتُاد ايشخـ١

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو ايعكاس أَ ٚظتأدش أٚ ٚن ٌٝأعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل )
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتأخش٠
 -3املظتٓذات املطًٛب١
 ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايك٢َٛ
 ؿٛس ٠عكذ االجياس  /ايتًُٝو
 خشٜطَ ١ظاس ١ٝيًُشٌ
 ػٗاد َٔ ٠ايلشا٥ب ايعكاس ١ٜبايك ١ُٝاالجياس ١ٜيًُشٌ
 عذد ْ 3ظخ َٔ ايشطَٛات اهلٓذط ١ٝيًُشٌ ( يف ساالت احملاٍ ايـٓاع ١ٝايت ٢تظتخذّ آالت مبٛتٛس ٚارا َا نإ احملٌ ٜته َٔ ٕٛأنجش َٔ ٚسذ ٠أ ٚتضٜذ َظاست٘
عٔ َ 100رت َشبع ( ؾكط َاَ ١٥رت َشبع )
ٚ يف مجٝع األسٛاٍ ًٜتضّ َكذّ ايطًب بتكذَ ِٜا ٜجبت طذاد ايتآَٝات االدتُاع ١ٝي٘ ٚيًعاًَني باحملٌ ( ػٗاد – ٠خطاب – اٜـاٍ ٚ ) ...نزيو ؿٛس ايؼٗادات
ايـش ١ٝاـاؿ ١بِٗ ( بايٓظب ١يًُشالت اييت تتعاٌَ َع األغزٚ ١ٜاملؼشٚبات ) ٚؿٛس ٠ايبطاق ١ايلشٜب ١ٝملكذّ ايطًب بعذ االطالع عً ٢األؿٚ ٍٛريو عٓذ امتاّ
االػرتاطات املطًٛب ١يف احملاٍ ايتذاسٚ ١ٜايـٓاعٚ ١ٝقبٌ اؿذاس ايرتخٝف
 -4ايشط – ّٛاملذّٜٛ 30 ٠
سطِ َعا ١ٜٓتكذس بك ١ُٝاالجياس ايؼٗش 12 × ٣ػٗش ( ايٓاتر حيظب نُا ٚاسد ظذ ٍٚمنٛرز ايتٓعٚ ِٝاالداس + ٠سطِ ايتؿتٝؽ عٓذ عذّ تٛادذ آخش اٜـاٍ تؿتٝؽ تظذد
نُا ٚاسد ظذ ٍٚمنٛرز ايتٓعٚ ِٝاالداس + ٠أبٓ ١ٝتعً ١ُٝٝيًٓؼاط ايـٓاع ٞعذ أدْ 25 ٢دٓٚ ٘ٝعذ أقـ 50 ٢دٓ + ٘ٝدَػات ٖٓذطٚ ١ٝؼذد سظب تهًؿ ١ايشطّٛ
اهلٓذط ١ٝيًُشٌ بٛاقع  1.5يف األيـ َٔ ق ١ُٝاألعُاٍ املكذَ ١بٛاقع  4.5يف األف عٔ ايجالخ ْظخ َٔ ايشطَٛات اهلٓذط _ ١ٝسطِ َٛاسد  10قشٚؾ  +أسبا ػاس ١ٜتكذس
بٓؿع تكذٜش سطِ املعا + ١ٜٓكشٜبْٛ ١ع 18 ( ١ٝدٓ ٘ٝيًـٓاعٚ ٢اؾضاس 3 – ٠دٓ ٘ٝيًتذاس) ٣
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طًب تعذ ٌٜتشخٝف قٌ ػاس ٟا ٚؿٓاع٢

 -1االدشا٤ات
 ٤ٌَ ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
 تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب ١يًخذَ١
 ؾشف ايٛسام ٚاملظتٓذات مبعشؾ ١االداس ٠اهلٓذط ١ٝاملختـ١
 عٓذ املٛاؾك ١عً ٢تعذ ٌٜايٓؼاط ٜتِ طذاد سطِ املعا ١ٜٓباـض ١ٜٓاملختـ١
 تظذٜذ ايشط ّٛباـض ١ٜٓاملختـٚ ١اطتالّ ايشخـٚ ١تًك ٢اـذَ١
 -2ملعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو ايعكاس أَ ٚظتأدش أٚ ٚن ٌٝأعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل )

 بعذ ادشا ٤املعا ١ٜٓتك ّٛاالداس ٠املختـ ١بتشذٜذ اػرتاطات ايتعذ ٌٜإ ٚدذت
 ايزٖاب يًُشنض يتهٓٛيٛد ٞعٓذ امتاّ االػرتاطات ٚتكذ ِٜطًب بزيو
 تك ّٛاالداس ٠املختـ ١باملعا ١ٜٓيًتأنذ َٔ تٓؿٝز اػرتاطات ايشخـ١
اعتُاد تعذ ٌٜايشخـ١

 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتأخش٠

 -3املظتٓذات املطًٛب١
 عذد ْ 3ظخ َٔ ايشطَٛات اهلٓذط ١ٝبايتعذ ٌٜاملطًٛب َعتُذَٓٗ َٔ ٠ذغ ْكابَٚ ٞظتٛؾا ٙايذَػ ١اهلٓذط١ٝ
 ؿٛس َٔ ٠بطاق ١ايشقِ ايكَٞٛ
 ؿٛس ٠عكذ االجياس ( يف ساي ١تػٝري ايك ١ُٝاالجياس ١ٜايٓاػ ١عٔ ايتعذٜالت )
 تٛن ٌٝسمس ٢يف ساي ١ايٛناي١
َٛ اؾك ١املايو عً ٢ايتعذ ٌٜبايٓظب ١يًُشاٍ املؤدش٠
 أؿٌ ايرتخٝف
 ؿٛس ٠ايبطاق ١ايلشٜب ١ٝبايٓؼاط اؾذٜذ  اٜـاٍ طذاد سط ّٛايشطّٛ
َٛ اؾك ١اؾٗات املختـ ( ١اهل ١٦ٝايعاَ ١يًتـٓٝع  ،اؾٗاص املشنض ٟيًتعب ١٦ايعاَٚ ١االسـا ، ٤اهل ١٦ٝايعاَ ١يًبرتٚ ، ٍٚصاس ٠ايـشٚ ، ١صاس ٠ايذاخًٚ ١ٝغريٖا َٔ
اؾٗات ٚريو بايٓظب ١يألْؼط ١ايت ٢ؽف نال َٓٗا ) ٚريو ٚؾكا يًُاد َٔ 1 ٠قشاس ٚصٜش االطهإ سقِ  730يظٓ1967 ١
 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَّٜٓٛ 90 ١ٝ
 ؼـٌ سط ّٛاملعا ١ٜٓبك ١ُٝايتعذ ٌٜعً ٢أطاغ ايؿشم بني ايشط ّٛاملؿشٚك ١عً ٢احملٌ قبٌ ادشا ٤ايتعذٚ ٌٜقُٝتٗا بعذٙ
 يف ساي ١ادشا ٤أ ٣تعذ ٌٜيف احملاٍ املشخف بٗا تكتل ٢صٜاد ٠أْ ٚكف يف سط ّٛايتؿتٝؽ املكشس ٠عً ٢احملٌ ؼـٌ ٖز ٙايشط ّٛباي ١ُٝاؾذٜذ ٠اعتباسا َٔ آٜ ٍٚاٜش
َٔ ايظٓ ١ايتاي ١ٝيًظٓ ١ايت ٢سذخ ؾٗٝا ايتعذٌٜ
سطِ ْعش  40قشؾ  +سطِ َعا ١ٜٓتكذس باالجياس ايؼٗش 12 × ٟػٗش ( ايٓاتر جيظب نُا ٚاسد ظذ ٍٚمنٛرز ايتٓعٚ ِٝاالداس + ٠سطِ تؿتٝؽ عٓذ عذّ تٛادذ آخش اٜـاٍ
تؿتٝؽ تظذد نُا ٚاسد ظذ ٍٚمنٛرز ايتٓعٚ ِٝاالداس + ٠تَُٓٛ ١ٝاسد  10قشٚؾ  +كشٜبْٛ ١ع ( ١ٝيًـٓاع 18 ٞدٓ –٘ٝيًتذاس 3 ١ٜدٓ + ) ٘ٝدَػات ٖٓذطٚ ١ٝؼذد
سظب تهًؿ ١ايشط ّٛاهلٓذط ١ٝيًُشٌ بٛاقع  1.5يف األيـ َٔ ق ١ُٝاألعُاٍ املكذَ ١بٛاقع  4.5يف األيـ عٔ ايجالخ ْظخ َٔ ايشطَٛات اهلٓذط١ٝ
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طًب تشخٝف بؿتح قٌ عاّ

 -1االدشا٤ات
 ٤ٌَ ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
 تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب ١يًخذَ١
 ؾشف ايٛسام ٚاملظتٓذات مبعشؾ ١االداس ٠اهلٓذط ١ٝاملختـ١
 عٓذ املٛاؾك ١عً ٢تعذ ٌٜايٓؼاط ٜتِ طذاد سطِ املعا ١ٜٓباـض ١ٜٓاملختـ١






بعذ ادشا ٤املعا ١ٜٓتك ّٛاالداس ٠املختـ ١بتشذٜذ اػرتاطات ايتعذ ٌٜإ ٚدذت
ابالؽ ايٛسذ ٠احملً ١ٝعٓذ امتاّ االػرتاطات ٚتكذ ِٜايطًب بزيو
تك ّٛاالداس ٠املختـ ١باملعا ١ٜٓيًتأنذ َٔ تٓؿٝز اػرتاطات ايشخـ١
تظذٜذ ايشط ّٛباـض ١ٜٓاملختـٚ ١اطتالّ ايشخـٚ ١تًك ٢اـذَ١

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتاخش٠
َ ايو احملٌ أَ ٚظتأدش أٚ ٚن ٌٝأعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل )
ٚ يف مجٝع األسٛاٍ ًٜتضّ َكذّ ايطًب بتكذَ ِٜا ٜجبت طذاد ايتأَٓٝات االدتُاع ١ٝي٘ ٚيًعاًَني باحملٌ ( ػٗاد – ٠خطاب – اٜـاٍ ٚ ) ....نزيو ؿٛس ايؼٗادات
ايـش ١ٝاـاؿ ١بِٗ ٚؿٛس ٠ايبطاق ١ايلشٜبٚ ١ٝؿٛس ٠ايظذٌ ايتذاس ٟبعذ االطالع عً ٢األؿٚ ٍٛريو عٓذ امتاّ تٓؿٝز االػرتاطات املطًٛب ١يف احملاٍ ايعاَٚ ١قبٌ
اؿذاس ايرتخٝف .
 -3املظتٓذات املطًٛب١
 ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايك٢َٛ
 ؿٛس ٠عكذ االجياس أ ٚاملًه١ٝ

 ػٗاد َٔ ٠اداس ٠ايتذٓٝذ بهٝؿَ ١ٝعاًَ ١طايب ايرتخٝف َٔ سٝح اـذَ ١ايعظهش١ٜ
 ؿشٝؿ ١اؿاي ١اؾٓا ١ٝ٥يطايب ايرتخٝف ٚارا نإ أدٓبٝا ٜكذّ ػٗاد َٔ ٠داس ايتُجٌٝ
ايذبًَٛاط ٢أ ٚايكٓـً ٢يًذٚي ١ايتابع هلا عٔ طٛابك٘ أ ٚعظٔ طريٚ ٠طًٛن٘
 ارا نإ طايب ايرتخٝف ٖ ١٦ٝأ ٚػشنٜ ١شؾل بايطًب ؿٛسَ ٠عتُذَ َٔ ٠ظتٓذات
 خشٜطَ ١ظاس ١ٝيًُٛقع ٚايشطَٛات اهلٓذط ١ٝيًُشٌ
تهٜٗٓٛا ٚاألٚسام اـاؿ ١بتشذٜذ ايؼخف املظ ٍٛ٦عٔ تٓؿٝز أسهاّ ايكإْٛ
 ػٗاد َٔ ٠ايلشا٥ب ايعكاس ١ٜبايك ١ُٝاالجياس ١ٜايظٓ ١ٜٛيًُشٌ

 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَٓ١ٝ
سطِ ْعش  40قشؾ  +سطِ َعا 50 ١ٜٓقشؾ يهٌ َرت َشبع عٝح إٔ ال ٜكٌ عٔ ٚ ًَِٝ 500ال تضٜذ عٔ  35دٓ + ٘ٝسطِ تؿتٝؽ  َٔ %5ايك ١ُٝاالجياس ١ٜعٝح ال ٜكٌ عٔ 1
دٓٚ ٘ٝال ٜضٜذ عٔ  100دٓ ٘ٝبايٓظب ١يًُشالت ايت ٢تكذّ املؼشٚبات ايشٚس ( ١ٝاؿذ األدْ 3 ٢دٓ – ٘ٝاؿذ األقـ 300 ٢دٓ + ) ٘ٝسطِ تَُٓٛ ١ٝاس 10 ٠قشٚؾ  +كشٜب١
ْٛع 12 ١ٝدٓ + ٘ٝدَػات ٖٓذطٚ ١ٝؼذد سظب تهًؿ ١ايشط ّٛاهلٓذط ١ٝيًُشٌ بٛاقع  1.5يف األيـ َٔ ق ١ُٝاألعُاٍ املكذَ ١بٛاقع  4.5يف األف عٔ ايجالخ ْظخ َٔ
ايشطَٛات اهلٓذط١ٝ

 -31طًب ْكٌ سخـ ١قٌ ػاس ٟا ٚؿٓاع ٞا ٚعاّ
 -1االدشا٤ات
 ٤ٌَ ايُٓٛرز اـاق باـذَٚ ١ايتأنذ َٔ اطتٝؿاٗ٥ا

اعتُاد أؿٌ ايشخـ َٔ ١االداس ٠املختـٚ ١سٝ٥ع اؿ ٢بعذ ايتعذ ٌٜا ٚاؿذاس أٚسْٝو سخـ١
دذٜذ٠
 طذاد ايشط ّٛاملكشس ٠يًخذَ١
 تٛد ٘ٝايطًب َشؾل باملظتٓذات يالداس ٠املختـ ١يًؿشف ٚاملعا١ٜٓ
 اطتالّ املتٓاصٍ ي٘ ايرتخٝف ٚتًك ٢اـذَ١

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َايو احملٌ أَ ٚظتأدش أٚ ٚن ٌٝأعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل )

 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتاخش٠
 يف مجٝع األسٛاٍ ٜظش ٣عً ٢املتٓاصٍ اي ٘ٝمجٝع االػرتاطات املكشس ٠قاْْٛا عً ٢املشخف ي٘ األؿًَٛ ( ٢اؾك ١األَٔ يف ساي ١املطابع ٚقاٍ بٝع األطًشَٚ ١شانض
ايهُبٛٝتش ...ااخل ) َٛاؾك ١ايـش ١حملاٍ بٝع األغزٚ ١ٜاملؼشٚبات  .......اخل َٛ ،اؾك ١ايتُ ٜٔٛيًُشاٍ رات ايـً ١باؿـف ايتُ .... ١ٜٝٓٛاخل )
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املظتٓذات املطًٛب١
عكذ تٓاصٍ َـذقا عً ٢تٛقٝعات طشؾ ( ١ٝاملتٓاصٍ – املتٓاصٍ اي ) ٘ٝباسذ َهاتب ايتٛثٝل
عكذ اجياس قشس َٔ املايو اىل املتٓاصٍ ايَٛ ٘ٝثكا بايؼٗش ايعكاسٟ
َا ٜؿٝذ ػرتاى املتٓاصٍ اي ٘ٝبايتآَٝات االدتُاع١ٝ
أؿٌ سخـ ١احملٌ
يف سايْ ١كٌ ايشخـ ١حملٌ عاّ ٜكذّ املتٓاصٍ ايَ ٘ٝا ٢ًٜ

 -1بٝإ املٛقـ َٔ ايتذٓٝذ ارا نإ ايظٔ بني  30 ، 21طٓ١
 -2ؿٛس ٠ايرتخٝف ايؼخـ ٢يًُظتػٌ ٚاملذٜش ٚاملؼشف ( املٛدٛد َِٓٗ )
 -3ؿشٝؿ ١اؿاي ١اؾٓا١ٝ٥
 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَّٜٓٛ 30 ١ٝ
سطِ َعا ١ٜٓتكذس بك ١ُٝاالجياس ايؼٗش 12 × ٣ػٗش ( ايٓاتر حيظب نُا ٚاسد ظذ ٍٚمنٛرز ايتٓعٚ ِٝاالداس + ٠سطِ ايتؿتٝؽ عٓذ عذّ تٛادذ آخش اٜـاٍ تؿتٝؽ تظذد
نُا ٚاسد ظذ ٍٚمنٛرز ايتٓعٚ ِٝاالداس + ٠سطِ تَُٓٛ ١ٝاسد  10قشٚؾ  +كشا٥ب ْٛع ( ١ٝيًـٓاعٚ ٞاؾضاس 18 ٠دٓ – ٘ٝيًتذاس 3 ٣دٓ – ٘ٝيًُشالت ايعاَ 12 ١دٓ) ٘ٝ
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طًب تعذ ٌٜتشخٝف قٌ عاّ

 -1االدشا٤ات
 ٤ٌَ ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
 تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب ١يًخذَ١
 ؾشف األٚسام ٚاملظتٓذات مبعشؾ ١االداس ٠اهلٓذط ١ٝاملختـ١
 عٓذ َٛاؾك ١عً ٢تعذ ٌٜايٓؼاط ٜتِ طذاد سطِ املعا ١ٜٓباـض ١ٜٓاملختـ١
بعذ ادشا ٤املعا ١ٜٓتك ّٛاالداس ٠املختـ ١بتشذٜذ اػرتاطات ايتعذ ٌٜإ ٚدذت
 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َايو احملٌ اَ ٚظتادش أٚ ٚن ٌٝاعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل )
 -3املظتٓذات املطًٛب١
 ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايك٢َٛ
 تٛن ٌٝسمس ٢يف ساي ١ايٛناي١
 أؿٌ ايرتخٝف
 ؿٛس ٠ايبطاق ١ايلشٜب ١ٝبايٓؼاط اؾذٜذ
 اٜـاٍ طذاد ايشطّٛ

 ايزٖاب يًُشنض ايتهٓٛيٛد ٢عٓذ امتاّ االػرتاطات ٚتكذ ِٜطًب بزيو
 تك ّٛاالداس ٠املختـ ١باملعا ١ٜٓيًتانذ َٔ تٓؿٝز اػرتاطات ايشخـ١
 اعتُاد تعذ ٌٜايشخـ١
 تظذٜذ ايشط ّٛباـض ١ٜٓاملختـ١
اطتالّ ايشخـٚ ١تًك ٢اـذَ١
عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتاخش٠

 عذد ْ 3ظخ َٔ ايشطَٛات اهلٓذط ١ٝبايتعذ ٌٜاملطًٛب َعتُذَٓٗ َٔ ٠ذغ ْكابَٚ ٢ظتٛؾا ٙايذَػ ١اهلٓذط١ٝ
 ؿٛس ٠عكذ االجياس ( يف ساي ١تػٝري ايك ١ُٝاالجياس ١ٜايٓاػ ١عٔ ايتعذٜالت )
َٛ اؾك ١املايو عً ٢ايتعذ ٌٜبايٓظب ١يًُشاٍ املؤدش٠
َٛ اؾك ١اؾٗات املختـ ( ١اهل ١٦ٝايعاَ ١يًتـٓٝع  ،اؾٗاص املشنض ٟيًتعب ١٦ايعاَٚ ١االسـا ، ٤اهل ١٦ٝايعاَ١
يًبرت ٚ ، ٍٚصاس ٠ايـشٚ ، ١صاس ٠ايذاخًٚ ١ٝغريٖا َٔ اؾٗات ٚريو بايٓظب ١يألْؼط ١ايت ٢ؽف نال َٓٗا ) ٚريو
ٚؾكا يًُاد َٔ 1 ٠قشاس ٚصٜش االطهإ سقِ  730يظٓ1967 ١

 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَّٜٓٛ 90 ١ٝ
 ؼـٌ سط ّٛاملعا ١ٜٓبك ١ُٝايتعذ ٌٜعً ٢أطاغ ايؿشم بني ايشط ّٛاملؿشٚك ١عً ٢احملٌ قبٌ ادشا ٤ايتعذٚ ٌٜقُٝتٗا بعذٙ
 يف ساي ١ادشا ٤أ ٣تعذ ٌٜيف احملاٍ املشخف بٗا تكتل ٢صٜاد ٠أْ ٚكف يف سط ّٛايتؿتٝؽ املكشس ٠عً ٢احملٌ ؼـٌ ٖز ٙايشط ّٛباي ١ُٝاؾذٜذ ٠اعتباسا َٔ أٜٓ ٍٚاٜش
َٔ ايظٓ ١ايتاي ١ٝيًظٓ ١ايت ٢سذخ ؾٗٝا ايتعذ ٌٜسطِ َعا 50 ١ٜٓقشؾ يهٌ َرت َشبع ٚال تضٜذ عٔ  35دٓ + ٘ٝتَُٓٛ ١ٝاسد  10قشٚؾ  +تَُٓٛ ١ٝاسد  3دٓ10ٚ ٘ٝ
قشٚؾ  +كشٜبْٛ ١ع 18 ١ٝدٓ + ٘ٝدَػات ٖٓذطٚ ١ؼذد سظب تهًؿ ١ايشط ّٛاهلٓذط ١ٝيًُشٌ بٛاقع  1.5يف األيـ َٔ ق ١ُٝاألعُاٍ املكذَ ١بٛاقع  4.5يف األيـ
عٔ ايجالخ ْظخ َٔ ايشطَٛات اهلٓذط١ٝ
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طًب تعذ ٌٜسخـ ١باكاؾ ١أ ٚاخشاز ػشٜو أ ٚػشنا ٤يًُشالت ايتذاس ١ٜا ٚايـٓاع ١ٝأ ٚاملالٖ٢

االدشا٤ات
ايتكذّ إىل ايؼباى بايُٓٛرز املختف ٚاملظتٓذات املطًٛب١
ايتٛد٘ إىل اـض ١ٜٓيذؾع املظتشكات املطًٛب١
اطتالّ اـذَ١

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو احملٌ اَ ٚظتادش أٚ ٚن ٌٝاعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل )
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتاخش٠
 -3املظتٓذات املطًٛب١
 ؿٛس ٠عكذ ػشنَٛ ١ثل بايتعذ ٌٜاملطًٛب ( ااكاؾ ١ػشٜو – اخشاز ػشٜو )
 ؿٛس ٠يًبطاق ١ايلشٜبَ ١ٝتلَُٓ ١ا مت َٔ تعذ ٌٜؾ ٢ايؼشنا٤
 ؿٛس ٠املظتٓذ ايزٜ ٣ؿٝذ باػرتاى ايؼشنا ٤اؾذد ؾ ٢ايتأَٓٝات ( خطاب – ػٗاد٠
– اٜـاٍ ) ؿشٝؿ ١اؿاي ١اؾٓا ١ٝ٥يًؼشنا ٤اؾذد ( يًُشٌ ايعاّ ٚاملالٖ ٢ؾكط )


أؿٌ سخـ ١احملٌ
 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَٓ 7 ١ٝأٜاّ
ؼذد نُا ٖٚ ٛاسد بُٓٛرز ايتٓعٚ ِٝاالداس ٠سظب ْٛع احملٌ

 ؿٛس ٠عكذ اجياس َٛثل باطِ املتٓاصٍ اي ٘ٝيف ساي ١خشٚز ايؼشٜو
ؿاسب عكذ االجياس ايكذِٜ
 ؿٛس ٠ايشقِ ايك ٢َٛيًؼشنا ٤اؾذد
 تٛن ٌٝسمس ٢يف ساي ١ايٛناي١
 املٛقـ َٔ ايتذٓٝذ ( ؾ ٢سايْ ١كٌ ايشخـ ١حملٌ عاّ أ) ٢ًَٗ ٚ
يًؼشنا ٤اؾذد إرا ناْت اعُاسِٖ بني  30 : 21طٓ١
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طًب ْكٌ سخـ ١قٌ ػاس ٣أ ٚؿٓاع ١أ ٚعاّ يٛؾا ٠املشخف ي٘

 -1االدشا٤ات
 ٤ٌَ ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
 تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب ١يًخذَٚ ١ايتأنذ َٔ اطتٝؿاٗ٥ا
تٛد ٘ٝايطًب َشؾل باملظتٓذات يالداس ٠املختـ ١يًؿشف ٚاملعا١ٜٓ

 طذاد ايشط ّٛاملكشس ٠يًخذَ١
 اطتالّ ايٛسث ١ايرتخٝف ٚتًك ٢اـذَ١

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو احملٌ اَ ٚظتادش أٚ ٚن ٌٝاعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل )

 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتاخش٠
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 اعتُاد أؿٌ ايشخـ َٔ ١االداسٚ ٠سٝ٥ع اؿ ٢بعذ ايتعذ ٌٜأ ٚاؿذاس أٚسْٝو سخـ ١دذٜذ٠

املظتٓذات املطًٛب١
أؿٌ سخـ ١احملٌ
ؿٛس ٠اعالّ ايٛساث١
تٛنَٛ ٌٝثل َٔ ايٛسث ١ألسذِٖ أٜٛٓ َٔ ٚب عِٓٗ يف اؽار ادشا٤ات ْكٌ ايرتخٝف ايٜٚ ِٗٝهٖ ٕٛزا ايٓا٥ب َظٛ٦ال عٔ تٓؿٝز أسهاّ ايتؼشٜعات اؿانُ ١ألدا٤
ٖز ٙاـذَ١
اَظتٓذ ايزٜ ٣جبت طذاد ايتآَٝات االدتُاع ١ٝاىل املطًٛب ْكٌ ايرتخٝف اي ( ِٗٝػٗاد ٠خطاب – اٜـاٍ ) ......
ؿٛس َٔ ٠قشاس ايٛؿا ، ١ٜؿٛسَٛ َٔ ٠اؾك ١ايٓٝاب ١اؿظب ( ١ٝيف سايٚ ١دٛد قـش َٔ بني ايٛسث) ١

يف سايْ ١كٌ ايشخـ ١حملٌ عاّ ٜكذّ املطًٛب ْكٌ ايرتخٝف ايَ ِٗٝا : ٢ًٜ
 بٝإ املٛقـ َٔ ايتذٓٝذ ارا نإ ايظٔ  30 ، 21طٓ١
 ؿٛس ٠ايرتخٝف ايؼخـ ٢يًُظتػٌ ٚاملذٜش ٚاملؼشف ( املٛدٛد َِٓٗ )
 ؿشٝؿ ١اؿاي ١اؾٓا١ٝ٥
 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَّٜٓٛ 30 ١ٝ
سطمممِ َعآٜممم ١تكمممذس بكُٝممم ١االجيممماس ايؼمممٗش 12 × ٣ػمممٗش ( ايٓممماتر حيظمممب نُممما ٚاسد ظمممذ ٍٚمنمممٛرز ايتٓعمممٚ ِٝاالداس + ٠سطمممِ ايتؿتمممٝؽ عٓمممذ عمممذّ
تٛادممممذ آخممممش اٜـمممماٍ تؿتممممٝؽ تظممممذد نُمممما ٚاسد ظممممذ ٍٚمنممممٛرز ايتٓعممممٚ ِٝاالداس + ٠سطممممِ تُٓٝممممَ ١ممممٛاسد  10قممممشٚؾ  +كممممشا٥ب ْٛعٝمممم ( ١يًـممممٓاعٞ
ٚاؾضاس 18 ٠دٓ – ٘ٝيًتذاس 3 ٣دٓ – ٘ٝيًُشالت ايعاَ 12 ١دٓ) ٘ٝ
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طًب ايػا ٤تشخٝف احملاٍ ػاس / ١ٜؿٓاع / ١ٝعاَ١

االدشا٤ات
ٌَ ٤ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب ١يًخذَ١
ؾشف األٚسام ٚاملظتٓذات مبعشؾ ١االداس ٠اهلٓذط ١ٝاملختـ١
تًك ٢اـذَ١

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو احملٌ اَ ٚظتادش أٚ ٚن ٌٝاعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل )
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتاخش٠
 -3املظتٓذات املطًٛب١
ؾ ٢ساي ١طًب ايػا َٔ ٤املشخف ي٘ األؿً ٢أٚ ٚنً٘ٝ
 oأؿٌ سخـ ١احملٌ أَ ٚظتخشز سمسَٗٓ ٢ا ؾ ٢ساي ١ؾكذٖا
 oؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايك ٢َٛيـاسب ايرتخٝف املطًٛب ايػاؤ ٙأ ٚايٛن ٌٝعٓ٘ مبٛدب تٛن ٌٝسمس ٢خاق بايػا ٤ايرتخٝف ٚ ،ؾٖ ٢ز ٙاؿايٜ ١شؾل أؿٌ ايتٛنٌٝ
بايطًب
َٛ oاؾكَ ١ذٜش ١ٜايتُٚ ٜٔٛايتذاس ٠ايذاخً ١ٝبايٓظب ١يًُشاٍ رات ايـً ١باؿـف ايتُ١ٜٝٓٛ
 oاٜـاٍ طذاد سط ّٛايتؿتٝؽ عٔ ايعاّ اؿاىل
َ oا ٜؿٝذ اخطاس َـًش ١ايلشا٥ب بااليػا٤
َٛ oاؾكَ َٔ ١هتب ايك ٣ٛايعاًَ ١ايز ٣تتبع٘ املٓؼأ ٠عً ٢ايػا ٤ايرتخٝف
 يف سايٚ ١ؾا ٠املشخف ي٘ األؿًٜ ٢لاف يًُظتٓذات ايظابكَ ١ا : ٢ًٜ
 oتٛن ٌٝسمس ٢خاق َٔ ايٛسث ١ألسذِٖ أٚ ٚن ٌٝعِٓٗ الؽار ادشا٤ات االيػا٤
 oاعالّ ايٛساث١
َٛ oاؾك ١ايٓٝاب ١اؿظب ( ١ٝيف سايٚ ١دٛد قـش )
 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَٓ 7 ١ٝأٜاّ

فاْا
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طًب اطتخشاز بذٍ ( تايـ  /ؾاقذ ) يشخـ ١قٌ ػاس ٣أ ٚؿٓاع ٢أ ٚعاّ

 -1اإلدشا٤ات
 -5ايتكذّ إىل ايؼباى بايُٓٛرز املختف ٚاملظتٓذات املطًٛب١
 -6ايتٛد٘ إىل اـض ١ٜٓيذؾع املظتشكات املطًٛب١
 -7اطتالّ اـذَ١
 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو احملٌ اَ ٚظتادش أٚ ٚن ٌٝاعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل )
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتاخش٠
-3







املظتٓذات املطًٛب١
ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايك٢َٛ
قلش ػشط ١ؾ ٢ساي ١ايؿكذ
ايشخـ ١ايتاؾ ١ؾ ٢ساي٘ ايتًـ
ؿٛس ٠آخش اٜـاٍ طذاد سطِ ايتؿتٝؽ
ؿٛس ٠املظتٓذ ايذاٍ عً ٢طذاد ايتأَٓٝات االدتُاع ( ١ٝػٗاد / ٠خطاب  /اٜـاٍ )
ؿٛس ايؼٗادات ايـش ١ٝيًعاًَني باحملالت ايت ٢تتعاٌَ َع األغزٚ ١ٜاملؼشٚبات

 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَٓ 7 ١ٝأٜاّ
كشا٥ب ْٛع ( ١ٝيًـٓاعٚ ٢اؾضاس 18 ٠دٓ – ٘ٝيًتذاس 3 ٣دٓ – ٘ٝيًُشالت ايعاَ 12 ١دٓ + ) ٘ٝسطِ تَُٓٛ ١ٝاسد  10قشٚؾ
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ّ
37
39
41
43

اطِ اـذَ١

ثايجاخذَات اإلعالْات – اإلػػاالت

طًب ايرتخٝف باعالٕ
طًب اؿـ ٍٛعً ٢تشخٝف ا ٚػذٜذ ( بشٚص – اعالٕ – تاْذٙ
– ؾاتش – ٜ٘ٓعشب) ١
طًب ْكٌ سخـ ١اػػاٍ طشٜل ؾ ٢ساي ١ايتٓاصٍ عٔ احملٌ
طًب اطتخشاز بٝإ ٜؿٝذ طذاد كايؿات اػػاٍ طشٜل ( خاق
باحملالت )

اطِ اـذَ١
ّ
 38ايرتخٝف اؾذٜذ أ ٚػذٜذ ايرتخٝف باػػاٍ طشٜل ( خاق باحملالت )
40

ؾشؾ َٓاطبات َٛمس ١ٝيًُشالت املشخـ١

 42طًب اطرتداد َلبٛطات اػػاالت ايطشٜل ايعاّ
 44طًب عذاد َؤقت يهؼو
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تشخٝف ػخـَ ( ٢ذٜش َ /ؼشف َ /ظتػٌ )

 -1االدشا٤ات
 ٤ٌَ ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
 تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب ١يًخذَ١
ايتظذٜذ يف اـض ١ٜٓاملختـٚ ١اطتالّ ايشخـٚ ١تًك ٢اـذَ١

ؾشف االداس ٠املختـ١
 ؼشٜش قظ ١ُٝايظذاد

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو احملٌ اَ ٚظتادش أٚ ٚن ٌٝاعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل )
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتاخش٠






 -3املظتٓذات املطًٛبَ ١ظتٓذات سٝ٥ظ ١ٝتكذّ يف ساي ١طًب ( تشخٝف أ ٚػذٜذ تشخٝف ) ػخـَ ( ٢ظتػٌ – َؼشف – َذٜش ) يًُشاٍ ايعاَ١
ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايك٢َٛ
ؿشٝؿ ١اؿاي ١اؾٓا١ٝ٥
ػٗاد َٔ ٠داس ايتُج ٌٝايذبًَٛاط ٢ا ٚايكٓـً ٢يًذٚي ١ايتابع هلا عٔ طٛابك ١أ ٚعظٔ طريٚ ٙطًٛن٘ ( ارا نإ طايب ايرتخٝف ادٓبٝا )
ؿٛسَ ٠عتُذَ َٔ ٠ظتٓذات ته ٜٔٛايؼشن ١أ ٚاهل َٔٚ ١٦ٝاألٚسام اـاؿ ١بتشذٜذ ايؼخف املظ ٍٛ٦عٔ اعُاٍ االطتػالٍ أ ٚاالداس ( ٠إرا نإ طايب ايرتخٝف يف
االطتػالٍ ا ٚاالداس ٠ػشن ١أ) ١٦ٖٝ ٚ
ػٗاد َٔ ٠اداس ٠ايتذٓٝذ تؿٝذ املعاًَ ١ايعظهش ١ٜيطايب ايرتخٝف ارا نإ ايظٔ َا بني  30 : 21طٓ ١املظتٓذات ايذاي ١عً ٢تٛاؾش ايؼشٚط املطًٛب ١يًعٌُ يف بعض
األْؼطَ ١جٌ ( ػٗاد ٠ؿش ١ٝبايٓظب ١يًعاًَني يف فاٍ األغزٚ ١ٜاملؼشٚبات َٛ /اؾك ١اؾٗات األَٓ ١ٝيًعٌُ يف املطابع ٚقاٍ األطًش ... ١اخل )

يف ساي ١طًب تشخٝف ػخـَ ( ٞظتػٌ – َؼشف – َذٜش ) يًُشاٍ ايعاَ ١تكذّ املظتٓذات ايتاي ١ٝباالكاؾ ١إىل املظتٓذات ايشٝ٥ظ ١ٝايظابك١
َظتٓذ ٜجبت ايعالق ١ايتعاقذ ١ٜبني طايب اـذَٚ ١املٓؼأ ( ٠عكذ اداس / ٠اطتػالٍ  ....اخل ) َا ٜؿٝذ االػرتاى بايتأَٓٝات االدتُاع١ٝ
عذد  2ؿٛس ٠ؾٛتٛغشاؾ ١ٝتًـل اسذاُٖا عً ٢ايطًب
يف ساي ١طًب ػذٜذ تشخٝف ػخـَ ( ٞظتػٌ – َؼشف – َذٜش ) يًُشاٍ ايعاَٜ ١كذّ باالكاؾ ١إىل املظتٓذات ايشٝ٥ظ ١ٝايظابك ١أؿٌ ايرتخٝف املطًٛب ػذٜذٙ
 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَٓ 7 ١ٝأٜاّ
ؾ ٢ساي ١طًب ايرتخٝف (  60قشؾ سطِ عٔ ايشخـ ١يعٌُ ٚاسذ أٚدٓ ٘ٝألنجش َٔ عٌُ ) ٚ ..ؾ ٢ساي ١ايتذذٜذ (  30قشؾ سطِ ػذٜذ ايرتخٝف ٚي ٛتلُٔ بأنجش َٔ
عٌُ )  +سطِ تَُٓٛ ١ٝاسد  10قشٚؾ  +كشٜبْٛ ١ع 3 ١ٝدٓ + ٘ٝدٓ ٘ٝسطِ ؿظاب ايتأَني االدتُاع ٢ايؼاٌَ
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طًب ايرتخٝف باعالٕ

االدشا٤ات
ٌَ ٤ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب ١يًخذَ١
تك ّٛاالداس ٠املختـ ١بذساط ١ايطًب ٚايتأػري ٠باملٛاؾك ١أ ٚايشؾض
ؼذٜذ سط ّٛاـذَ ١بٓا ً ٤عً ٢ايتأػري٠
طذاد ايشطٚ ّٛتًك ٢اـذَ١

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ؿٛض َعتُذ عٔ ايؼشن١
 عذّ ٚدٛد كايؿات ٚدٛب ١ٝاالصاي ١بايعكاس أ ٚقشاس تشَ ِٝمل ٜتِ تٓؿٝز ( ٙيف ساي ١االعالْات أعً ٢ايعكاسات )
-3








املظتٓذات املطًٛب١
تؿٜٛض َٔ ايٛناي١
ؿٛس ٠بطاق ١كشٜب١ٝ
ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايك ٢َٛيًُؿٛض ي٘
ؿٛس َٔ ٠ايظذٌ ايتذاس٣
ػٗاد ٠اطتؼاس ٣يتشٌُ ايعكاس
ؿٛس ٠ؾٛتٛغشاؾ َٔ ١ٝاالعالٕ املشاد تشخٝـ٘
طًب عاّ كت ّٛغتِ ايؼشنَ ١ع رنش عٓٛإ ايؼشن١

 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَٓ 7 ١ٝأٜاّ
 ؼظب عً ٢دذ ٍٚايتٓعٚ ِٝاالداس٠
 سظب ال٥ش ١االعالْات

طًب اؿـ ٍٛعً ٢تشخٝف أ ٚػذٜذ
-39
( بشٚص – اعالٕ – تاْذ – ٠ؾاتش – ١ٜٓعشب) ١
 -1االدشا٤ات
 ٤ٌَ ايُٓٛرز اـاؿ ١باـذَٚ ١ايتأنذ َٔ اطتٝؿاٗ٥ا
 طذاد سطِ املعا١ٜٓ
بٓا ٤عًَ ٢عا َٔ ١ٜٓاالداس ٠املختـ ١ؼذد سط ّٛايرتخٝف

 طذاد سط ّٛايرتخٝف يف اـض ١ٜٓاملختـ١
 اطتالّ تشخٝف اػػاٍ ايطشٜل

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو احملٌ اَ ٚظتأدش أٚ ٚن ٌٝأعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل )
سلٛس ؿاسب ايؿاتش ١ٜٓبٓؿظ٘

َ ايو احملٌ اَ ٚظتأدش أٚ ٚن ٌٝأعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل )

 -3املظتٓذات املطًٛب١
َظتٓذات سٝ٥ظ ١ٝتكذّ يف سايت ٢طًب ( ايرتخٝف أ ٚػذٜذ ايرتخٝف ) باػػاٍ ايطشٜل
 ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايك٢َٛ
 االٜـاٍ ايذاٍ عً ٢طذاد سطِ ايٓعش َظتٛؾٝا ايذَػ١
ؾ ٢ساي ١طًب ايرتخٝف باػػاٍ ايطشٜل تكذّ املظتٓذات اآلت ١ٝباالكاؾ ١إىل املظتٓذات ايشٝ٥ظ ١ٝايظابك١
 ؿٛس ٠تشخٝف احملٌ
 سطِ ٖٓذط ٞا ٚنشٚن ٞملٛقع االػػاٍ
 ؿٛس ٠ايبطاق ١ايلشٜب١ٝ

يف ساي ١طًب ػذٜذ ايرتخٝف باػػاٍ ايطشٜل ٜكذّ املظتٓذ اآلت ٢باالكاؾ ١إىل املظتٓذات ايشٝ٥ظ ١ٝايظابك ١ايشخـ ١أ ٚاالٜـاٍ ايذاٍ عً ٢طذاد سط ّٛتشخٝف
االػػاٍ أ ٚػذٜذٙ
 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَّٜٓٛ 15 ١ٝ
سظب َا ٚسد بُٓٛرز ايتٓعٚ ِٝاالداس + ٠دَػات ٖٓذطٚ ١ٝؼذد سظب تهًؿ ١ايشط ّٛاهلٓذط ١ٝيًُشٌ بٛاقع  1.5يف األيـ َٔ ق ١ُٝاألعُاٍ املكذَ ١بٛاقع  4.5يف األيـ
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ايرتخٝف اؾذٜذ أ ٚػذٜذ ايرتخٝف باػػاٍ طشٜل ( خاق باحملالت )

االدشا٤ات
ٌَ ٤ايُٓٛرز اـاؿ ١باـذَ١
تكذ ِٜاملظتٓذات اـاؿ ١باـذَٚ ١ايتأنذ َٔ اطتٝؿاٗ٥ا
طذاد سطِ املعا١ٜٓ
بٓا ٤عًَ ٢عا َٔ ١ٜٓاالداس ٠املختـ ١ؼذد سط ّٛايرتخٝف
طذاد سط ّٛايرتخٝف يف اـض ١ٜٓاملختـ١
اطتالّ تشخٝف اػػاٍ ايطشٜل

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو احملٌ اَ ٚظتأدش أٚ ٚن ٌٝأعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل )
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتأخش٠
 -3املظتٓذات املطًٛب١
َظتٓذات سٝ٥ظ ١ٝتكذّ يف سايت ٢طًب ( ايرتخٝف أ ٚػذٜذ ايرتخٝف ) باػػاٍ ايطشٜل
 ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايك٢َٛ
 االٜـاٍ ايذاٍ عً ٢طذاد سطِ ايٓعش َظتٛؾٝا ايذَػ١
ؾ ٢ساي ١طًب ايرتخٝف باػػاٍ ايطشٜل تكذّ املظتٓذات اآلت ١ٝباالكاؾ ١إىل املظتٓذات ايشٝ٥ظ ١ٝايظابك١
 ؿٛس ٠تشخٝف احملٌ
 سطِ ٖٓذط ٞا ٚنشٚن ٞملٛقع االػػاٍ
 ؿٛس ٠ايبطاق ١ايلشٜب١ٝ
يف ساي ١طًب ػذٜذ ايرتخٝف باػػاٍ ايطشٜل ٜكذّ املظتٓذ اآلت ٢باالكاؾ ١إىل املظتٓذات ايشٝ٥ظ ١ٝايظابك ١ايشخـ ١أ ٚاالٜـاٍ ايذاٍ عً ٢طذاد سط ّٛتشخٝف
االػػاٍ أ ٚػذٜذٙ
 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَّٜٓٛ 15 – ١ٝ
سظب َا ٚسد بُٓٛرز ايتٓعٚ ِٝاالداس + ٠دَػات ٖٓذطٚ ١ٝؼذد سظب تهًؿ ١ايشط ّٛاهلٓذط ١ٝيًُشٌ بٛاقع  1.5يف األيـ َٔ ق ١ُٝاألعُاٍ املكذَ ١بٛاقع  4.5يف األيـ
عٔ ايجالخ ْظخ َٔ ايشطَٛات اهلٓذط١ٝ
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طًب ْكٌ سخـ ١اػػاٍ طشٜل يف ساي ١ايتٓاصٍ عٔ احملٌ

االدشا٤ات
ايتكذّ إىل ايؼباى بايُٓٛرز املختف ٚاملظتٓذات املطًٛب١
ايتٛد٘ إىل اـض ١ٜٓيذؾع املظتشكات املطًٛب١
اطتالّ اـذَ١

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو احملٌ اَ ٚظتأدش أٚ ٚن ٌٝأعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل )
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتأخش٠
-3





املظتٓذات املطًٛب١
سخـ ١اػػاٍ ايطشٜل ايـادس٠
االٜـاٍ ايذاٍ عً ٢طذاد سطِ ايٓعش
عكذ تٓاصٍ عٔ ايرتخٝف باالػػاٍ َٔ املتٓاصٍ إىل املتٓاصٍ اي٘ٝ
ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايك َٞٛيًُتٓاصٍ ٚاملتٓاصٍ اي٘ٝ

 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَّٜٓٛ 15 ١ٝ
سطِ ْعش  2دٓ 3 + ٘ٝدٓ ٘ٝكشٜبْٛ ١ع 10 + ١ٝقشٚؾ سطِ تَُٓٛ ١ٝاسد
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ؾشؾ َٓاطبات َٛمس ١ٝيًُشالت املشخـ١

االدشا٤ات
ٌَ ٤ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب ١يًخذَ١
عٌُ َعاٚ ١ٜٓابذا ٤سأ ٣االداس ٠املختـ١
ؼشٜش قظ ١ُٝايظذاد
ايتظذٜذ يف اـض ١ٜٓاملختـٚ ١اطتالّ ايتـشٜح ٚتًك ٢اـذَ١

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو احملٌ اَ ٚظتأدش أٚ ٚن ٌٝأعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل )
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتأخش٠
-3




املظتٓذات املطًٛب١
أؿٌ ايشخـ١
آخش اٜـاٍ تؿتٝؽ
آخش اٜـاٍ ْعاؾ١

 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَٓ١ٝ
دٓ ٘ٝسطِ ْعش  +سطِ تاَني ( املظطح × دسد ١ايؼاسع )  +سغ تَُٓٛ ١ٝاسد  10قشٚؾ  +كشٜبْٛ ١ع 3 ١ٝدٓٚ .. ٘ٝبعذ ادشا ٤املعا ١ٜٓؼذد ايشط ّٛسظب عذد األَتاس
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طًب اطتخشاز بٝإ ٜؿٝذ طذاد كايؿات اػػاٍ طشٜل ( خاق باحملالت )

االدشا٤ات
ٌَ ٤ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب ١يًخذَ١
طذاد سط ّٛايبٝإ
حيشس ايبٝإ ٜٚعتُذ بتأػري َٔ ٠سٝ٥ع اؿٚ ٢سٝ٥ع االداس ٠املختـ١
اطتالّ ايبٝإ ٚتًك ٢اـذَ١

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو احملٌ اَ ٚظتأدش أٚ ٚن ٌٝأعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل )
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتأخش٠
-3




املظتٓذات املطًٛب١
ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايك٢َٛ
قظ ١ُٝطذاد املخايؿ ١أ ٚؿٛس ٠هلا
اخطاس مبشلش املخايؿ ١أ ٚؿٛسَٗٓ ٠ا

 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَٓ 7 ١ٝأٜاّ
عح  50قشؾ عٔ نٌ طٓ 1 + ١دْٓ ٘ٝظخ عٔ نٌ ٚسق١
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طًب اطرتداد َلبٛطات اػػاالت ايطشٜل ايعاّ

 -1االدشا٤ات
 ايتكذّ إىل ايؼباى بايُٓٛرز املختف ٚاملظتٓذات املطًٛب١
 ايتٛد٘ إىل اـض ١ٜٓيذؾع املظتشكات املطًٛب١
 اطتالّ اـذَ١
 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو احملٌ اَ ٚظتأدش أٚ ٚن ٌٝأعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل )
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتأخش٠
 -3املظتٓذات املطًٛب١
 ؿٛس ٠احمللش ببٝإ امللبٛطات املتشؿغ عًٗٝا
 ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايك٢َٛ
َ ظتٓذ َا ٜؿٝذ ًَهٖ ١ٝز ٙامللبٛطات ( إ ٚدذ )
 االٜـاٍ ايذاٍ عً ٢طذاد ايشط ّٛاملطًٛب١
 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَٓ١ٝ
ٜتِ طذاد سطِ ايٓعش ٚسطِ االػػاٍ باالكاؾ ١يًُـشٚؾات االداس١ٜ

سابعاخذَات أخش٣
سقِ
اـذَ١

اطِ اـذَ١

سقِ
اـذَ١

45

طًب اطتخشاز سخـ ١با٥ع باألطٛام

46

47

طًب اؿـ ٍٛعًَ ٢عآَ ١ٜٓؼأ٠

48

49

طًب طذاد سط ّٛايتؿتٝؽ يًرتاخٝف
ايذا١ُ٥

50

اطِ اـذَ١
طًب ػٗاد ٠بٝاْات عٔ َٓؼأ( ٠
طهٓ / ١ٝػاس) ١ٜ
طًب يًشـ ٍٛعً ٢ؿٛس ٠طبل األؿٌ
َٔ املظتٓذات املٛدٛد ٠بايٛسذ٠
احملً١ٝ
طًب ػه٣ٛ
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طًب عذاد َؤقت يهؼو

االدشا٤ات
ٌَ ٤طًب عاّ َكذّ يشٝ٥ع اؿ٢
تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب ١يًخذَ١
تعتُذ ايتأػري َٔ ٠سٝ٥ع اؿ ٢بشؾض ايطًب إ ٚدذت كايؿ ١أ ٚبتظذٜذ ايشط ّٛاملكشس ٠يًخذَ١
بعذ ادشا ٤املعا ١ٜٓبٛاطط ١االداس ٠املختـٜ ١ظذد سطِ املعا١ٜٓ
تظذٜذ باق ٢ايشطٚ ّٛتًك ٢اـذَ١

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
 ػاغٌ ايهؼو
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتاخش٠
 -3املظتٓذات املطًٛب١
 ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايك٢َٛ
 ؿٛس ٠آخش اٜـاٍ طذاد سط ّٛتشخٝف اػػاٍ ايطشٜل
 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَٓ 7 ١ٝأٜاّ
سطِ اؿاس  2دٓ + ٘ٝسطِ َٛاسد  10قشٚؾ  +كشٜبْٛ ١ع 90 ١ٝقشؾ
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طًب اطتخشاز سخـ ١با٥ع باألطٛام
( أَ ٍٚش / ٠ػذٜذ )

االدشا٤ات
ايتكذّ إىل ايؼباى بايُٓٛرز املختف ٚاملظتٓذات املطًٛب١
ايتٛد٘ إىل اـض ١ٜٓيذؾع املظتشكات املطًٛب١
اطتالّ اـذَ١

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
ًَ و احملٌ أَ ٚظتأدش أٚ ٚن ٌٝاعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل )
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتأخش٠
-3








املظتٓذات املطًٛب١
عح ادتُاعٞ
ؿشٝؿ ١اؿاي ١اؾٓا١ٝ٥
ؿٛس ٠ايؼٗاد ٠ايـش١ٝ
ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايكَٞٛ
عذد  2ؿٛس ٠ػخـ ١ٝيًبا٥ع
االٜـاٍ ايذاٍ عً ٢طذاد ايشطّٛ
َا ٜؿٝذ االػرتاى يف ايتأَٓٝات االدتُاع١ٝ

 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَّٜٓٛ 15 ١ٝ
ثالث ١دٓٗٝات كشٜبْٛ ١ع 10 ، ١ٝقشٚؾ سطِ تَُٓٛ ١ٝاسد  +ق ١ُٝاالجياس ايظٓ ٣ٛيًُظاس ١املخــ ١يًبا٥ع يف ايظٛم
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طًب اؿـ ٍٛعًَ ٢عآَ ١ٜٓؼأ٠

االدشا٤ات
ايتكذّ إىل ايؼباى بايُٓٛرز املختف ٚاملظتٓذات املطًٛب
ايتٛد٘ إىل اـض ١ٜٓيذؾع املظتشكات املطًٛب١
اطتالّ اـذَ١

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو احملٌ أَ ٚايو ايعكاس أَ ٚظتأدش أٚ ٚن ٌٝأعُاٍ (بتٛن ٌٝسمسَٛ ٞثل )
 -3املظتٓذات املطًٛب١
 ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايكَٞٛ
 املظتٓذ املجبت يـؿَ ١كذّ ايطًب
 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَٓ 7 ١ٝأٜاّ
 50دَٓ ٘ٝـاسٜـ اداس١ٜ
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طًب ػٗاد ٠بٝاْات عٔ َٓؼأ ٠طهٓ ١ٝػاس١ٜ

-1






االدشا٤ات
ٌَ ٤ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب ١يًخذَ١
طذاد سط ّٛايؼٗاد٠
بعذ ايبشح َٔ ٚاقع طذالت االداس ٠املختـ .. ١تعتُذ ايؼٗاد ٠بتأػري َٔ ٠سٝ٥ع اؿٚ ٢سٝ٥ع االداس ٠املختـ١
تظذٜذ ؾشم ايشط ( ّٛإ ٚدذت ) ٚتًك ٢اـذَ١

-2




املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َايو املٓؼأ ٠أ ٚايٛسذ ٠أٚ ٚن ٌٝاعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٞثل
عذّ ٚدٛد َظتشكات َتأخش٠
رنش املخايؿات إ ٚدذت

-3




املظتٓذات املطًٛب١
ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايكٚ ٢َٛايتٛنٝالت إ ٚدذت
خطاب اؾٗ ١املٛد٘ هلا ػٗاد ٠ايبٝاْات َٚزنٛس بٗا َا املطًٛب بٝاْ٘ َٔ االداس ٠احملً١ٝ
اٜـاٍ طذاد ايشطّٛ

 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَٓ 7 ١ٝأٜاّ
سطِ ؾشف  50قشؾ عٔ نٌ عاّ  1 +دْٓ ٘ٝظخ عٔ نٌ ٚسق١
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طًب طذاد سط ّٛايتؿتٝؽ يًرتاخٝف ايذا١ُ٥

االدشا٤ات
ٌَ ٤ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب ١يًخذَ١
ايبشح يف ايظذالت
ؼشٜش قظ ١ُٝايظذاد
ايتظذٜذ يف اـض ١ٜٓاملختـٚ ١تًك ٢اـذَ١

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو احملٌ أَ ٚظتأدش أٚ ٚن ٌٝأعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل )
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتأخش٠
 -3املظتٓذات املطًٛب١
 ؿٛس ٠ايشخـ١
 ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايك٢َٛ
 ؿٛس ٠عكذ االجياس ا ٚايتًُٝو
 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَْٓ ١ٝؿع ايّٛٝ
ؼذد سظب دؾاتش االٜشادات بايٛسذ ٠احملً١ٝ
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طًب اؿـ ٍٛعً ٢ؿٛس ٠طبل األؿٌ َٔ املظتٓذات املٛدٛد ٠بايٛسذ ٠احملً١ٝ

 -1االدشا٤ات
 ٤ٌَ ايُٓٛرز اـاق باـذَ١
 تكذ ِٜاملظتٓذات املطًٛب١
 طذاد ايشط ّٛاملظتشك ١يًخذَ ١باـض ١ٜٓاملختـ١
 اؿذاس االداس ٠اهلٓذطٚ َٔ ١ٝاقع املًؿات ؿٛس َٔ ٠املظتٓذ املطًٛب ٚاعتُادٖا بؼعاس اؾُٗٛس١ٜ
 اطتالّ ايـٛسٚ ٠تًك ٢اـذَ١
 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ ايو احملٌ أَ ٚظتأدش أٚ ٚن ٌٝأعُاٍ ( بتٛن ٌٝسمسَٛ ٢ثل )
 عذّ ٚدٛد كايؿات أَ ٚظتشكات َتأخش٠
-3







املظتٓذات املطًٛب١
ؿٛس ٠بطاق ١ايشقِ ايك٢َٛ
ؿٛس ٠عكذ االجياس ا ٚاملًه١ٝ
تٛن ٌٝسمس َٔ ٢ايطايب يف ساي ١ايٛناي١
خطاب اؾٗ ١اؿه ١َٝٛارا تطًب األَش ريو
ؿٛس َٔ ٠قلش ايؼشط ١يف ساي ١ؾكذ ايشخـ١
االٜـاٍ ايذاٍ عً ٢طذاد سط ّٛاطتخشاز ؿٛس ٠املظتٓذ

 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَٓ 7 ١ٝأٜاّ
عممح  50قممشؾ عممٔ نممٌ طممْٓ + ١ظممخ  1دٓٝمم٘ عممٔ نممٌ ٚسقمم + ١تُٓٝممَ ١ممٛاسد  10قممشٚؾ  +كممشٜبْٛ ١عٝمم 30 ١قممشؾ ( كممشٜبْٛ ١عٝمم 60 ١دٓٝمم٘ يف سايمم١
طًممب ؿممٛس ٠طبممل األؿممٌ َممٔ سخـممَ ١بمماْ ٢أٖ ٚممذّ ) ارا نممإ احملممشس َممٔ عممذْ ٠ظممخ ا ٚؿممٛس ولمما ٙاطممتشكت عًمم ٢نممٌ ْظممخ ١أ ٚؿممٛس ٠كممشٜب ١ٝايذَػمم١
ايت ٢تظتشل عً ٢األؿٌ ؾُٝا عذا ايلشٜب ١ايٓظب ١ٝؾال ؼـٌ اال َشٚ ٠اسذ ٠عً ٢األؿٌ
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طًب ايؼه٣ٛ

االدشا٤ات
ٌَ ٤منٛرز ايؼه٣ٛ
تكذ ِٜاملظتٓذات ٚايتأنذ بـًتٗا مبٛكٛع ايؼه٣ٛ
ٜك ّٛسٝ٥ع اؿ ٢بتٛد ٘ٝايؼه ٣ٛيالداس ٠املختـ١
تبشح االداس ٠املختـَٛ ١كٛع ايؼه٣ٛ
ٜتِ ايشد ػؿٜٛا عٔ ػهَٚ ٣ٛا مت ؾٗٝا

 -2املعاٜري املؤًٖ ١يًشـ ٍٛعً ٢اـذَ١
َ كذّ ايؼه ٣ٛأ ٚر ٚؿً ١مبٛكٛع ايؼه٣ٛ
 -3املظتٓذات املطًٛب١
ايشقِ ايك ٢َٛعًْ ٢ؿع ايعٓٛإ َٚا ٜجبت ؿًت٘ باملهإ قٌ ايؼه ٣ٛأ ٚؿٛس ٠ايعكذ
 -4ايشط – ّٛاملذ ٠ايضَٓ 7 ١ٝأٜاّ
فاْا

