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 ةمدقم

 عضو لالخ نم يتأي اذهو ،اهقيقحتو اهيلا لوصولا دارملا فادهألا ديدحتو مسر وه يسسؤم ءانب وا لمع يأ حاجن زيمي ام مها نا
 طيــطختلا يــف ةدوــشنملا فادــهألا قــقحت يــتلا عيراــشملاو جمارــبلا ميــظنتو ريــس ةــقيرط اــهلالخ نــم جردــني ةلماــش لــمع ةــطخ
 .يجيتارتسالا

 نــم تاــب ،ناطرــسلا ضرــم نــم ةباــصإلا نــم ةــياقولا زــيزعت يــف اــيملاع اــجذومنأ نوــكتت نا ىــلا عــلطتت لؤاــفت ةــيعمج نوــكل ارــظنو
  .لضفألا وحن عمتجملابو ةيعمجلاب يقتري العاف اريثأت هل امظنم المع نوكي يكل ةلماكتم لمع ةطخ دوجو يرورضلا

 اــهقيقحت ىــلا لــمعلا قــيرف ىعــسي يــتلا فادــهالاو جمارــبلا زرــبا ىــلع يوحت يتلا ةيليغشتلا ةطخلا هذه تغيص ساسألا اذه ىلعو
 .كلذ يف قيفوتلا هللا نم نيجار
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 ةيعمجلل يجيتارتسالا ءانبلا

  :نحن نم

 / 4 / 14 خيراــتو 627 مــقر ةــيعامتجالا نوؤــشلا رــيزو يلاــعم رارــق بــجومب ؛)لؤاــفت( ءاــسحألاب ةيريخلا ناطرسلا ةحفاكم ةيعمج نحن
  .عمتجملا دارفأ عيمجل ضرملاب ةيعوتلا ةفاقث رشنو ،مهيوذو ىضرملا ةدناسم ىلع لمعن ،ـه1434

 :ةيؤرلا

 .ىضرملل ةلماكتملا تامدخلا ميدقتو ناطرسلا ضرمب ةباصإلا نم ةياقولا زيزعت يف ًايملاع ًاجذومنأ نوكن نأ

 :ةلاسرلا
 ربع ةيفافشو ةيصوصخب ىضرملل ةلماكتم تامدخ ميدقتو , هراشتنا نم دحلاو ناطرسلا ضرمب ةباصإلا نم ةياقولا زيزعتب مزتلن

 .ةلعاف ةيعمتجم ةكارشو ةيعون تاردابم

 :ميقلا
 .ةيصوصخلا - راكتبالا – ةيفافشلاو مازتلالا – ةلعافلا ةكارشلا –  ةدوجلا
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 ةيجيتارتسالا فادهألا

 

 .راكتبالاو يسسؤملا زيمتلاو ةلماشلا ةدوجلا قيقحت .1

  .يمالعإلا جاتنإلاو تايلمعلا ةبسوح .2

 .ةيلاملا ةمادتسالا قيقحت .3

 .ناطرسلا ضرمب ةباصإلا نم عمتجملا يعو عفرو ةياقولا زيزعت يف ماهسإلا .4

 .ناطرسلا ىضرم نيكمت .5

 .يعوطتلا لمعلا نيكمتو ميظنت يف ماهسإلا .6

 .ةملعتملا ةمظنملا قيقحت .7

 .ةحلصملا باحصأ عم لاعفلا لصاوتلا .8
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  ةيليغشتلا ةطخلا جمارب
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 راكتبالاو يسسؤملا زيمتلاو ةلماشلا ةدوجلا قيقحت )1 (  مقر يجيتارتسالا فدهلا

 راكتبالاو يسسؤملا زيمتلا قيقحت ةبسن )1( مقر يجيتارتسالا رشؤملا
 

 ةيرود فدهتسملا ءادألا رشؤم جمانربلا مسا
 سايقلا

 ذيفنتلا تقو
 عبرلا ةنزاوملا ةلوؤسملا ةرادإلا

 لوألا
 عبرلا
 يناثلا

 عبرلا
 ثلاثلا

 عبرلا
 عبارلا

 ةيذيفنتلا ةرادإلا    1 يونس عبر 1 حئاوللا قيبطت ةبسن لؤافت ةقيثو رادصا
 ةيذيفنتلا ةرادإلا 1 1 1 1 يونس عبر 4 ريراقتلا ددع ةيعبرلا ريراقتلا رادصا 19,000

 ةيذيفنتلا ةرادإلا 1    يونس 1 ريراقتلا ددع يونسلا ريرقتلا رادصا
 10,000 ةيذيفنتلا ةرادإلا 1 1 1 1 يونس عبر 4 ققدملا ريراقت ددع يلخادلا ققدملا

 ءاضر ةبسن نيفظوملا زيفحت
 7,000 ةيرشبلا دراوملا 1 1 1 1 يونس عبر 4 نيفظوملا

 25,000 تاساردلاو ةدوجلا √ √ √ √ يونس 1 دامتعالا ةداهش كايح ةفصاوم
 150,000 تاساردلاو ةدوجلا √ √ √ √ يونس 1 دامتعالا ةداهش يبروألا زيمتلا  دامتعا

 20,000 تاساردلاو ةدوجلا   √  يونس 1 تالحرلا ددع نابايلل لؤافت ةلحر
 ةرادإ لضفأ ةزئاج
 4,000 تاساردلاو ةدوجلا √ √ √ √ يونس عبر 4 تاقباسملا ددع ةدوجلا قيبطتل

 10,000 ةيذيفنتلا ةرادإلا 5 5 5 5 يونس عبر 20 راكفألا ددع راكتبالا زيزعت
 245,000 عومجملا
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 يمالعإلا جاتنإلاو تايلمعلا ةبسوح )2(  مقر يجيتارتسالا فدهلا

 يمالعإلا روهظلا يف ومنلا لدعم )2( مقر يجيتارتسالا رشؤملا
 

 ةيرود فدهتسملا ءادألا رشؤم جمانربلا مسا
 سايقلا

 ذيفنتلا تقو
 ةرادإلا

 عبرلا ةنزاوملا ةلوؤسملا
 لوألا

 عبرلا
 يناثلا

 عبرلا
 ثلاثلا

 عبرلا
 عبارلا

 10,000 ةينقتلاو مالعإلا    √ يونس 1 نيلماعلا اضر ةبسن لؤافت قيبطت
 3,000 ةيذيفنتلا ةرادإلا    √ يرهش 1 ماظنلا قيبطت دفار ماظن ريوطت

 10,000 ةينقتلاو مالعإلا 10 10 10 10 يونس عبر 40 تاعرجلا ددع لؤافت ةعرج
 30,000 ةينقتلاو مالعإلا    100 يونس 100 تاحوللا ددع ةيمالعإلا لؤافت تاحول

 فصن 20 لئاسرلا ددع لؤافت لئاسر
 2,000 ةينقتلاو مالعإلا 5 5 5 5 يونس

 دئاصق باتك رادصا
 25,000 ةينقتلاو مالعإلا  20   يونس 20 دئاصقلا ددع نيلئافتملا

 80,000 عومجملا
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 ةيلاملا ةمادتسالا قيقحت )3(  مقر يجيتارتسالا فدهلا

 تاداريإلا ومن ةبسن )3( مقر يجيتارتسالا رشؤملا
 

 ةيرود فدهتسملا ءادألا رشؤم جمانربلا مسا
 سايقلا

 ذيفنتلا تقو
 ةرادإلا

 عبرلا ةنزاوملا ةلوؤسملا
 لوألا

 عبرلا
 يناثلا

 عبرلا
 ثلاثلا

 عبرلا
 عبارلا

 تاسسؤملا ددع ريخلا هيف كلاير
 دراوملا ةيمنت 10 10 10 10 يونس عبر 40 ةكراشملا

 تاسسؤملا ددع ريخلا اياطع 5,000
 دراوملا ةيمنت 25 25 25 25 يونس عبر 100 ةكراشملا

 دراوملا ةيمنت 3 3 3 3 يونس عبر 12 تاسسؤملا ددع لؤافتل يتاعيبم
 دراوملا ةيمنت 5 5 5 5 يونس عبر 20 قيوستلا تارم ددع عيراشملا قيوست

 3,000 دراوملا ةيمنت 1 1 1 1 يونس عبر 4 نيفقوملا ددع اًفقو فقوأ
 زكرم ءانب معد ةلمح

 لؤافت
  غلبم قيقحت ةبسن

 30,000 دراوملا ةيمنت 1000000 1000000 1000000 1000000 يونس عبر 4000000 معدلا

 دراوملا ةيمنت 25 25 25 25 يونس عبر 100 نيكراشملا ددع ةيوضعلا
3,000 

 دراوملا ةيمنت 100 100 100 100 يونس عبر 400 نيعطقتسملا ددع يرهشلا عاطقتسالا
 41,000 عومجملا
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 ناطرسلا ضرمب ةباصإلا نم عمتجملا يعو عفرو ةياقولا زيزعت يف ماهسإلا )4(  مقر يجيتارتسالا فدهلا

 نيديفتسملا ددع )4( مقر يجيتارتسالا رشؤملا
 

 ةيرود فدهتسملا ءادألا رشؤم جمانربلا مسا
 سايقلا

 ذيفنتلا تقو
 ةرادإلا

 عبرلا ةنزاوملا ةلوؤسملا
 لوألا

 عبرلا
 يناثلا

 عبرلا
 ثلاثلا

 عبرلا
 عبارلا

 ةيجيلخلا ةلمحلا
 جماربلا ةدحو    √ يونس 7 تايلاعفلا ددع ناطرسلاب ةيعوتلل

 65,000 ةماعلا

 ةيعوتلا ةردابم
 نع ركبملا فشكلاو

 ناطرسلا
 جماربلا ةدحو √ √ √ √  6 تاردابملا ددع

 10,000 ةماعلا

 ناطرسب ةيعوتلا رهش
 يدثلا

 تالوحملا ددع
 جماربلا ةدحو √    يونس عبر 100 فشكلا زكارمل

 60,000 ةماعلا

 لؤافت تارايز
 ةياقولا جمارب ددع
 تائفلل ةهجوملا

 ةفدهتسملا
 جماربلا ةدحو √ √ √ √ يونس 40

 30,000 ةماعلا

 جماربلا ةدحو 3 3 3 3 يونس عبر 12 جمارب ددع ةحصلا زيزعت جمارب
 60,000 ةماعلا

 225,000 عومجملا
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 ناطرسلا ىضرم نيكمت )5(  مقر يجيتارتسالا فدهلا

 ةيعمجلا تامدخ نم نيديفتسملا ددع )5( مقر يجيتارتسالا رشؤملا
 

 سايقلا ةيرود فدهتسملا ءادألا رشؤم جمانربلا مسا
 ذيفنتلا تقو

 عبرلا ةنزاوملا ةلوؤسملا ةرادإلا
 لوألا

 عبرلا
 يناثلا

 عبرلا
 ثلاثلا

 عبرلا
 عبارلا

 120,000 نيديفتسملا تامدخ 50 50 50 50 يونس عبر 200 لقنلا تابلط  ددع ىضرملا لقن جمانرب
 ةيفتاهلا تاراشتسالا

 ةيروضحلاو
 ءاضر ةبسن
 نيديفتسملا تامدخ %90 %90 %90 %90 يونس عبر %90 نيديفتسملا

15,000 
 نيديفتسملا تامدخ 3 3 3 3 يونس عبر 12 تارايزلا ددع رئازلا راشتسملا ةدايع

 اًناجم نيديفتسملا تامدخ 3 3 3 3 يونس عبر 12 تارايزلا ددع ىضرملا تارايز
 8,000 نيديفتسملا تامدخ - - - 50 يونس 4 / 200 تاتشك /نيكراشملا ددع تاتشك

 180,000 نيديفتسملا تامدخ - - - - يونس 2 / 88 تالحر /نيكراشملا ددع ةنيدملاو ةكم تالحر
 170,000 نيديفتسملا تامدخ 25 25 25 25 يونس عبر 100 ةملتسملا لئادبلا ددع تاضيوعتلاو لـــئادبلا

 50,000 نيديفتسملا تامدخ 50 50 50 50 يونس عبر 200 تالماعلا تارايز ددع ةيلزنملا تالماعلا
 نيديفتسملا تامدخ - - - 20 يونس 20 نيكراشملا ددع لؤافت لافطأ تالحر

10,000 
 نيديفتسملا تامدخ 1 1 1 1 يونس عبر 4 تالفحلا ددع لؤافت لافطأ تالفح
 5,000 نيديفتسملا تامدخ - - - - يونس 200 نيكراشملا ددع رطفلاو ىحضألا ةدياعملا

 تارودو ةيساردلا حنملا
 10,000 نيديفتسملا تامدخ %100 %100 %100 %100 يونس %100 تابلطلا ةيبلت ةبسن ةيزيلجنالا ةغللا

 6,000 نيديفتسملا تامدخ 3 3 3 3  12 تاسلجلا ددع ياش ةسلج
 نم نيفاعتملا ىقتلم

 50,000 ةماعلا جماربلا ةدحو    √ يونس 500 نيكراشملا ددع ناطرسلا

 500,000 نيديفتسملا تامدخ 2 2 2 2 يونس 8 نيجلاعملا ددع ىضرملا جالع
 20,000 نيديفتسملا تامدخ     يونس 20 نيديفتسملا ددع يفيطلتلا جمانربلا
 200,000 نيديفتسملا تامدخ √ √ √ √ يونس 100 نيديفتسملا ددع ةيلاملا تادعاسملا

 1,344,000 عومجملا
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 يعوطتلا لمعلا نيكمتو ميظنت يف ماهسإلا )6(  مقر يجيتارتسالا فدهلا

 عوطتم )1000 ( نيعوطتملا ددع .1 )6( مقر يجيتارتسالا رشؤملا

 

 

 

 

 

 ةيرود فدهتسملا ءادألا رشؤم جمانربلا مسا
 سايقلا

 ذيفنتلا تقو
 ةرادإلا

 عبرلا ةنزاوملا ةلوؤسملا
 لوألا

 عبرلا
 يناثلا

 عبرلا
 ثلاثلا

 عبرلا
 عبارلا

 - مالعإلا 3 3 3 3 يونس عبر 12 صرفلا ددع يمالعإلا عوطتلا
 2,000 عوطتلا

 قرفلا تاءاقلو تاردابم ةياعر
 عوطتلا     يونس 4 تاردابملا ددع ةيعوطتلا

30,000 
 لمعلا يف تادايقلا ةكراشم

 يعوطتلا
 ددع

 عوطتلا 5 5 5 5 يونس عبر 20 تاكراشملا

 7,000 عوطتلا  1  1 يونس 2 تارودلا ددع نيعوطتملا تاراهم ريوطت
 39,000 عومجملا
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 ةملعتملا ةمظنملا قيقحت )7(  مقر يجيتارتسالا فدهلا

 نيديفتسملا ددع )7( مقر يجيتارتسالا رشؤملا

 

 ةيرود فدهتسملا ءادألا رشؤم جمانربلا مسا
 سايقلا

 ذيفنتلا تقو
 عبرلا ةنزاوملا ةلوؤسملا ةرادإلا

 لوألا
 عبرلا
 يناثلا

 عبرلا
 ثلاثلا

 عبرلا
 عبارلا

 ددع ةيفيقثت تارضاحم
 تامدخ 3 3 3 3 يونس عبر 12 تارضاحملا

 12,000 نيديفتسملا

 تاراهم ةيمنت ةرود
 نييسفنلا نييئاصخألا

 نييعامتجالاو

 ددع
 20,000 جماربلا 25 - - - يونس 25 نييئاصخألا

 دراوملا ةيمنت 6 6 6 6 يونس عبر 24 نيفظوملا ددع ةصصختم ةيريوطت تارود
 ةيرشبلا

30,000 
 تاذلا ريوطت تارود

 تامدخ 1 1 1 1 يونس عبر 4 تارودلا ددع نيديفتسملل
 نيديفتسملا

 تاساردلاو ةدوجلا 1 1 1 1 يونس عبر 4 ثوحبلا ددع ةصتخملا ةيملعلا ثوحبلا
80,000 

 تاساردلاو ةدوجلا √ √ √ √ يونس 2 ثوحبلا ددع يملعلا ثحبلل لؤافت يسرك
 40,000 ةيذيفنتلا ةرادإلا 10 10 10 10 يرهش 40 جماربلا ددع لؤافت ةينينثا

 100,000 تاساردلاو ةدوجلا - - 1 - يونس 1 تارمتؤملا ددع ثلاثلا يملعلا رمتؤملا
 282,000 عومجملا
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 ةيرود فدهتسملا ءادألا رشؤم جمانربلا مسا
 سايقلا

 ذيفنتلا تقو
 ةرادإلا

 عبرلا ةنزاوملا ةلوؤسملا
 لوألا

 عبرلا
 يناثلا

 عبرلا
 ثلاثلا

 عبرلا
 عبارلا

 ةينقتلاو مالعإلا ةرادإ 15 15 15 15 يونس عبر 60 رابخألا ددع نييمالعإلا عم لؤافت لصاوت

15,000 
 دراوملا ةيمنت √ √ √ √ يونس عبر 40 ريراقتلا ددع نيمعادلا عم لصاوتلا
 دراوملا ةيمنت √ √ √ √ يونس عبر 40 ريراقتلا ددع ءاكرشلا عم لصاوتلا

 ةينقتلاو مالعإلا ةرادإ √    يونس 30 نييمالعإلا ددع نييمالعإلا ءاقل
 ءاكرش ميركتل يونسلا لفحلا

 30,000 ةماعلا جماربلا  √   يونس 100 نيمركملا ددع حاجنلا

 20,000 ةيذيفنتلا ةرادإلا 1 1 1 1 يونس عبر 4 تارايزلا  ددع ةربخلا لدابت تارايز
 50,000 ةيذيفنتلا ةرادإلا   1  يونس 1 بتاكملا  ددع يوعوتلا لؤافت بتكم

 عاونأ  ددع لؤافت اياده
 20,000 ةيذيفنتلا ةرادإلا 1    يونس 4 ايادهلا

 135,000 عومجملا

 ةحلصملا باحصأ عم لاعفلا لصاوتلا )8(  مقر يجيتارتسالا فدهلا

 نيديفتسملا ددع )8( مقر يجيتارتسالا رشؤملا
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 : ةيليغشتلا ةطخلا ةعباتم جذومن

 حيضوتلا ةحرتقملا لولحلا
 لوألا عبرلا زاجنإلا

 فدهتسملا ققحتملا ققحتلا ةبسن لماك يئزج زجني مل

        

        

        

        

        

        

 


