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 ةيعوطتلا ةصرفلا ميمصت جذومن

 مهتاراسفتسا نع ةباجإلا وأ نيحشرملا نيعوطتملا عم لصاوتلاب موقيس يذلا صخشلا ةهجلا قسنم مسا

 قسنم لاوج مقر

 ةهجلا
 نيعوطتملا ىلع هلالخ نم لصاوتلاو هيلع درلاب ةهجلا قسنم موقي يذلا لاوجلا مقر

 ةصرفلا ىمسم

 ةيعوطتلا
 ةيعوطتلا ةصرفلل يسيئرلا ىمسملا

 ةصرفلا ناكم

 ةيعوطتلا

 .اهجراخ وأ ةهجلا لخاد ناك ًءاوس هيف ةيعوطتلا ةصرفلا ذيفنت متيس يذلا يحلاو ةنيدملا

 

 ةصرفلا ةعيبط

 ةيعوطتلا

 ذيفنتلا عقوم قيرفلا

 لقتسم لكشب لمعلاب عوطتملا موقيس له

 لمع قيرف نمض نوكيس مأ ،)يدرف(

 ةيعوطتلا ةصرفلا ىلع لمعلا نوكيس له

 .ةمظنملا جراخ يف مأ ةمظنملا رقم لخاد

 تايلوؤسمو ماهم

 عوطتملا
 .ةيعوطتلا ةصرفلل هذيفنت ءانثأ اهب مايقلا عوطتملا نم بولطملا ةيسيئرلا ماهملا

 تافصاوم

 نيعوطتملا

 نيعوطتملل بسانملا رمعلا سنجلا بولطملا نيعوطتملا ددع

 بولطملا نيعوطتملا ددع مك

 ةصرفلا يف مهنيكست

 نيسنجلل ةحاتم يه لهو

 ةصاخ مأ

 بسانملا رمعلا وه ام

 هذهب مايقلل نيعوطتملل

 ةصرفلا

 تالهؤملا

 تاطارتشالاو

 عوطتملل

 ةداهش وأ نيعم يميداكأ ىوتسم وأ صصخت يف ةداهش عوطتملا ىدل نوكي نأ بجي له

 ةددحم تاطارتشاو تافصاوم وأ ،يصصخت لاجم يف ةينهم

 ةبولطملا تاراهملا

 عوطتملل
 ةصرفلا هذهل حشرملا عوطتملا اهنقتي نأ بجي يتلا ةصاخلا تاراهملاو تاردقلا يهام

 فارشإلا ةيلآ

 ةعباتمو ةمهملا ىلع فارشإلل رشابملا لوؤسملا اهقبطيس يتلا بيلاسألاو ةقيرطلل حيضوت

 تايوتسمب فيرعتلا لودجب ةناعتسالا نكميو ةبولطملا ءادألا تاعجارم وأ ريراقتلاو لمعلل هزاجنإ

 جذومنلا لفسأ دوجوملا ةعباتملاو فارشإلا

 مدقُملا معدلا

 عوطتملل

 ةصرفلل هذيفنت ءانثأ عوطتملل اهميدقت متيس يتلا تاودألاو بيلاسألاو ةقيرطلا حيضوت

 هلمع ليهستل ةيعوطتلا

 ةدئاعلا دئاوفلا

 عوطتملا ىلع

 ،ةصرفلا هذه ذيفنتب ماق اذإ عوطتملا اهيلع لصحيس يتلا زفاوحلاو عفانملاو تازايتمالا يهام

 زفاوح لودجب ةناعتسالا نكميو ةفلتخملا نيعوطتملا عفاود ةاعارم متي نأ بجي ثيح

 جذومنلا لفسأ دوجوملا ةحرتقملا نيعوطتملا
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 ينمزلا راطإلا

 تاعاسلا يلامجإ ةياهنلا خيرات ةيادبلا خيرات مايألا ددع

    

 رطاخملا ةرادإ

 رطاخملا عم  لماعتلل ةحرتقملا تاءارجإلا )تايدحتلا( رطاخملا

 دق يتلا قئاوعلا وأ تابقعلا وأ تالكشملا

 ةصرفلا ذيفنت يف عوطتملا هجاوت

 ةيعوطتلا

 نكمي يتلا ةيحيحصتلا وأ ةيزارتحالا تاءارجإلا

 .هبنجت وأ لمتحملا رطخلا فيفختل اهب مايقلا

 ةمهملا ةميق

 ةيرهشلا
 .عوطقم بتارب فظوم عم دقاعتلاب اهلغش مت اذإ ةصرفلا هذه ذيفنتل ةيداملا ةفلكتلا
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  ةعباتملاو فارشإلا ىوتسم ديدحتل ةيداشرإ لوادج
 نيعوطتملل زفاوحلاو

 
 ةعباتملاو فارشإلا تايوتسمب فيرعتلا

 ةصرفلا ةعيبط
 ةيعوطتلا

 رطاخملا ةعفترم رطاخملا ةليلق
 تاراهم جاتحت

 فراعمو
 ةضفخنم

 تاراهم جاتحت
 ةعفترم فراعمو

 تاراهم جاتحت
 فراعمو
 ةضفخنم

 تاراهم جاتحت
 ةعفترم فراعمو

 ةريصق/ةتقؤم
 ىدملا

 ىلع فارشإلا
 ةمهملا

 ىلع فارشإلا
 + ةمهملا
 ءادألا ةعجارم

 ىلع فارشإلا
 + ةمهملا
 ءادألا ةعجارم

 ىلع فارشإلا
 +ةمهملا
 ريوطتلا

 ىدملا ةليوط
 ىلع فارشإلا
 +ةمهملا
 ريوطتلا

 ىلع فارشإلا
 +ةمهملا
 ريوطتلا

 فارشإلا
 يجيتارتسالا

 فارشإلا
 يجيتارتسالا

 سلجم( ةيرود
 فارشإلا  )ةرادإلا

 فارشإلا  يجيتارتسالا
 يجيتارتسالا

 

 
 

  

 مهعفاود ىلع ًءانب نيعوطتملل ةحرتقم زفاوح

 تازفحمو تاجايتحا

 ةيساسألا نيعوطتملا
 حرتقملا ريدقتلا

 ميقلا
 لكشب ديفتسم ليمع نم ةصاخ ركش ةلاسر

 )خلا نسم ،ميتي نم ةلاسر( رشابم

  رمتؤم يف كارتشا موسر فيلاكت عفد ملعتلاو مهفلا

 يعامتجالا عضولا
 لصاوتلا عقاومو نارقألا مامأ ةيدهب ميركت

 يعامتجالا

 تايحالص ءاطعإو ةيقرت / ةيبيردت ةرود ميدقت يفيظولا ريوطتلا

 يمويلا عقاولا نم بورهلا

 بنذلاب روعشلا وأ

 نم جتانلا رثألا ىلع ةحيرصو ةحضاو ةلدأ ميدقت

 هب صاخلا عوطتلا

 يتاذلا ريدقتلا
 لفح وأ ةرادإلا سلجم نم ركش ةلاسر ميدقت

 ةقومرم ةيصخش نم ميركت
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 يحيضوت لاثم
  ةيعوطتلا ةصرفلا ميمصت جذومن

 قسنم مسا

  ةهجلا
 فيسلا هللادبع دلاخ

 لاوج مقر

  ةهجلا قسنم
05552***** 

 ةصرفلا ىمسم

 ةيعوطتلا
 نيرمتعملل ةرمعلا مسوم يف داشراو ميظنت

 ةصرفلا ناكم

  ةيعوطتلا
 ةمركملا ةكم

 ةصرفلا ةعيبط

  ةيعوطتلا

 ذيفنتلا عقوم قيرفلا

o يدرف  o يعامج o ةمظنملا لخاد o ةمظنملا جراخ 

 ماهم

 تايلوؤسمو

 عوطتملا

  نيرمتعملا ةكرح ميظنت

  نيرمتعملا ةلئسأ نع ةباجإلا

 نيرمتعملا نم نيهئاتلا هيجوتو داشرإ

 تافصاوم

 نيعوطتملا

 نيعوطتملا ددع

 بولطملا
 سنجلا

 بسانملا رمعلا

 نيعوطتملل

32 o ركذ o ىثنأ o 25-20 امهالك 

 تالهؤملا

 تاطارتشالاو

 عوطتملل

 جحلا يعوطتم ليهأت جمانرب يف كراش -سويرولاكب

 تاراهملا

 ةبولطملا

 عوطتملل

 لاعفلا لصاوتلاو ةقابللا - تاهاجتالا ةفرعم -طغضلا تحت لمعلا

 فارشإلا ةيلآ
 يف صخش كانه نوكيس ثيح نيعوطتملا ىلع رشابملا فارشإلاب ةيعمجلا موقت

 فارشإلاو ةعباتملل عوطتلا عقوم

 مدقملا معدلا

 عوطتملل

 رفوت امك ،داشرإلاو هيجوتلا تاراهم يف نيعوطتملل ًابيردت ةيعمجلا مدقت

 مهلمع ماهم ليهستل صاخ يز نيعوطتملل
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 ةدئاعلا دئاوفلا

 عوطتملا ىلع

 لصاوتلا تاراهم ريوطتو عوطتلا حور ةيمنت •

 نيرمتعملا ةمدخ يف ميظعلا رجألا •

 ةيعوطتلا تاعاسلا ددعب عوطت ةداهش •

 ينمزلا راطإلا
 تاعاسلا يلامجإ  ةياهنلا خيرات  ةيادبلا خيرات مايألا ددع
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 رطاخملا ةرادإ

 رطاخملا عم لماعتلل ةحرتقملا تاءارجإلا )تايدحتلا( رطاخملا

 نم ةيضرم ىودعل عوطتملا ضرعت

 جاجحلا

 جحلا مسوم لبق ةمزاللا تاميعطتلا ذخأ

 ةيفاك ةرتفب

 ةبرض وأ داهجإل عوطتملا ضرع

 سمش

 ةرشابملا سمشلا ةعشأل ضرعتلا مدع

 لئاوسلا برش نم راثكإلاو

 ةمهملا ةميق

 ةيرهشلا
 لاير فالآ ةسمخ

 


