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 يمیداكألا داشرالا لیلد
 رصتخملا

 
 

 / ةذاتسألا دادعأ
 يزنعلا دمحم ماھس

 يلزنملا داصتقالا مسقب يمیداكألا داشرالا ةقسنم

 

 :يلی امك ررقم لك يف بلاطلا اھیلع لصحی يتلا تاریدقتلا بسحت
 

 )٥( نم ریدقتلا نزو ریدقتلا زمر ریدقتلا ةیوئملا ةجردلا
 ٥٫٠٠ +أ عفترم زاتمم ١٠٠-٩٥
 ٤٫٧٥ أ زاتمم ٩٥ نم لقأ ىلإ ٩٠
 ٤٫٥٠ +ب عفترم ًادج دیج ٩٠ نم لقأ ىلإ ٨٥
 ٤٫٠٠ ب ًادج دیج ٨٥ نم لقأ ىلإ ٨٠
 ٣٫٥٠ +ج عفترم دیج ٨٠ نم لقأ ىلإ ٧٥
 ٣٫٠٠ ج دیج ٧٥ نم لقأ ىلإ ٧٠
 ٢٫٥٠ +د عفترم لوبقم ٧٠ نم لقأ ىلإ ٦٥
 ٢٫٠٠ د لوبقم ٦٥ نم لقأ ىلإ ٦٠

 ١٫٠٠ ـھ بسار ٦٠ نم لقأ
 
 
 
 
 
 ىلع لوخدلا مكنكمی تامولعملا نم دیزملل

  ةعماجلا عقوم ¿

 لیجستلا و لوبقلا ةدامع  ¿

  نیناوقلا و حئاوللا ¿

 ةیذیفنتلا دعاوقلا و ةیعماجلا ةلحرملل تارابتخالا و ةساردلا ةحئال ¿

 

 

 



 :ةعماجلا نم باحسنالا
 ةداعإو ةعماجلا نم فرطلا ءالخإ تاءارجإ لامكتسا دعبً ایئاھن ةعماجلا نم باحسنالا ةبلاطلل نكمی
 ىلإ ةدوعلاب ةبلاطلا تبغر اذإو اھل يلصألا فلملا ةداعإل ةیتوبثلا ھقاروأ راضحإو ةیعماجلا ةقاطبلا
  .عاطقنالاب ةصاخلا صوصنلا اھیلع قبطتف ھباحسنا دعب ةعماجلا
 :يلی ام ةعماجلا نم ةبلاطلا باحسنا ىلع بترتیو

 ناك ول امك ةعماجلا نم ةبلاطلا اھلالخ تبحسنأ يتلا ةدملا بسحت .١
  .ةساردلا نعً اعطقنم

 لصفل هلیجست نیح ىلإ لصفلا نم بحسنملا ةبلاطلا ةأفاكم فقو .٢
  .رخآ

 ةیقبو ةبتكملا نم فرطلا ءالخإ كلذكو نكسلا نم فرطلا ءالخإ بجي .٣
 .ةعماجلا قفارم

 :يمكارتلا لدعملاو يلصفلا لدعملا
 تادحولا عومجم ىلع ةبلاطلا اھیلع تلصح يتلا طاقنلا عومجم ةمسق لصاح وھ يلصفلا لدعملا
 ةررقملا ةدحولا برضب طاقنلا بسحتو .يسارد لصف يأ يف اھسرد يتلا تاررقملا عیمجل ةررقملا
  .ةبلاطلا ھسرد ررقم لك يف ھیلع لصح يذلا ریدقتلا نزو يف
 تاررقملا عیمج يف ةبلاطلا اھیلع لصح يتلا طاقنلا عومجم ةمسق لصاح وھ يمكارتلا لدعملا
 .تاررقملا كلتل ررقملا تادحولا عومجم ىلع ةعماجلاب ھقاحتلا ذنم اھسرد يتلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ةبلاطلا يتزیزع

 میلعتلا نع ایرذج افالتخا فلتخت رییاعمل اھیف مییقتلا عضخی ةمدقتم ةیسارد ةلحرم ىلع مویلا لبقت
 لعلو ؛سیردتلا ةئیھ وضعو ةبلاطلا نیب طبرت يتلا ةقالعلاو ،يمیداكألا ماظنلا ةیحان نم ؛ماعلا
 : ةیلاتلا طاقنلا تاحفصلا هذھ يف ھنیبن نأ دون ام مھأ

 رود بعلي هل مرت لوأ يف ةبلاطلا هیلع لصحت يذلا يمكارتلا لدعملا نإ .١
 ثیح ،اھجرخت نیح ماعلا يمكارتلا ريدقتلا يف هلقث هلو مھمو يساسأ
 ىرخألا مارتألا ىلإ ةفاضإلاب اھعم نابسحلاب رمتسي هیلع تلصح ام نأ
 .اھجرخت نیح ىلإ

 راصتقا ىلع هربجم تسیل ررقملا ةذاتسأف اضيأ فلتخم سيردتلا ماظن نإ .٢
 هنا لب ، ررقملا عجرملا نم ةبلاطلل اھیطعت يتلا تاجرخملاو تامولعملا
 ردصمو ررقم نم رثكأ ضرف اھلو ، هتاذب نیعم ررقم ىلع ربجم سیل
 زیمتل يساسأ رود هلو هتیمھأ روضحلل نأ دجن كلذ ىلعو ، تامولعملل
  .ةبلاطلا

 دجنف _ ةسردملا _ ماعلا میلعتلا يف روضحلا نع فلتخم اضيأ روضحلا نإ .٣
 تبیغت ول يتلا ةكراشملاو روضحلل تاجرد عضوب قحلا ررقملا ةذاتسأل نأ
 ماظن كانھو . تاجردلا كلت ىلع لوصحلا يف اھقح نم صقنل هبلاطلا
 وھو الأ نیعم دح ىلإ اھلوصو دنع بایغلل ءازج كانھو بایغلاو روضحلل
 . يئاھنلا رابتخالا ىلإ لوخدلا نم نامرحلا

 
 ةسارد نع راذتعالاو تاراذنإلاو بایغلاو روضحلا تایلآ كاردإ ةبلاطلا ىلع يغبنی ، اریخأو
 ىرخأل ةیلك نم لیوحتلاو عاطقنالاو لیجأتلاو ھنیعب ررقم ةسارد نع ىتح لب يسارد لصف
 ماظنو ،ھباسح ةقیرطو يمكارتلا لدعملاو ، ةعماجلا نم باحسنالاو ىرخأل ةعماج نمو
 . ةداملا هذھ يف اھجلاعنس يتلا ةمھملا لیصافتلا نم كلذ ریغو ، تاریدقتلاو تارابتخالا

 

 

 



 ةفاضالا و فذحلا

 :فذحلا : الوأ
 يساردلا ءبعلل ىندألا دحلا نع ةیساردلا تاعاسلا ددع لقي الا -١

 )ةیسارد ةدحو ١٢( وھو لیجستلل هب حومسملا
 سفنب رخا ررقم عم ابحاصم ابلطتم ةفذح دارملا ررقملا ناك اذا -٢

 .اعم نيررقملا فذحب الا هفذح ةبلاطلل قحي الف ، ىوتسملا
 

 ةفاضإلا: ایناث 
 بلاطلا لودج يف ضراعت دوجو مدع -١
 ةیساردلا ةطخلا نمض ررقملا نوكي نا -٢
 ةبولطملا ةبعشلا يف دعاقملا رفوت -٣
 اقفو هب حومسملا يساردلا دبعلل ىلعألا دحلا زواجت مدع -٤

 .ةبلاطلل يمكارتلا لدعملل
 

 تاراذنإلاو بایغلا
 تارضاحملا روضح ىلع بظاوی نأ ةبلاطلا ىلع بجیو ،ةساردلا يف موی لوأ نم بایغلا بسحی
 يف ھتبسن تلق اذإ ةیئاھنلا تاناحتمالا لوخدو ةداملا يف رارمتسالا نم مرحیو ،ةیلمعلا سوردلاو
 .يساردلا لصفلا لالخ ررقم لكل ةددحملا ةیلمعلا سوردلاو تارضاحملا نم )٪٧٥( نع روضحلا
 ىلع ةبلاطلا لصحیو .ررقملا يفً ابسار بایغلا ببسب ناحتمالا لوخد نم مرح يذلا ةبلاطلا ربتعیو
 . )٢٫٠٠( نع يمكارتلا ھلدعم ضفخنا اذإ راذنإ

 :تآفاكملا
 ةلحرملا يف تامظتنملا تايدوعسلا تابلاطلا عیمجل تآفاكملا فرصت .١

 )٨٥٠( رادقمب( ةیموكح ةھج يأ يف نولمعي ال نيذلاو ةیعماجلا
  .يملعلا مسقلل )١٠٠٠( و يبدالا مسقلل

 جمانربلا ةدم يھو ةیماظنلا ةدملا لالخ ةأفاكملا فرص رمتسي .٢
 سلجم نم ةدمتعملا ةیساردلا ةطخلا بسح جرختلل ةررقملا
 لوبق هیف مت يذلا لصفلا نم ةیماظنلا ةدملا بسحتتو ، ةعماجلا
 لخدي الو ليوحتلاو راذتعالا لوصف كلذ يف امب ةعماجلا يف ةبلاطلا

  .لیجأتلا لوصف اھنمض
 سرد وأ ،ةبلاطلا هیف لجس اذإ الإ يفیصلا لصفلل ةأفاكملا فرصت ال .٣

  .يفیصلا لصفلل قباسلا يناثلا يساردلا لصفلا
  .يساردلا لصفلل نیلجؤملاو نيرذتعملا بالطلل ةأفاكملا فرصت ال .٤
  .)٢( نع هلدعم لقي يذلا رذنملا ةبلاطلل ةأفاكملا فرصت ال .٥
 نیلصفل زایتما ريدقت ىلع نیلصاحلا بالطلل قوفت ةأفاكم فرصت .٦

  .ةدحاولا ةنسلا لالخ نییسارد
  ً.ايرھش بالطلا قودنصل ةأفاكملا نم تالاير )١٠( مصخ متي .٧

 :ةقاعإلا لدب
 :نیتئف ىلإ لدبلا مسقنیو ةقاعإ لدب ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم يعماجلا ةبلاطلل فرصی

 ةبلاطلا/بلاطلل لایر نوعبرأ و نیتئامو فالاةسمخ )٥٢٤٠( ئراق لدب •
 .فیفكلا

 نم ةبلاطلا /بلاطلل حنمت لایر ةئامسمخو فلا )١٥٠٠( ةقاعإ لدب •
 ةصاخلا تاجایتحالا يوذ

 ةـــیوـنــت

 ةقاعا لدب وا ئراق لدب ةأفاكم ىلع لوصحلل يبطلا صحفلا جذومن لامكتسإ نم دبال
 

 



 

 لیوحتلا
 :ةیلكلا لخاد رخآ ىلإ صصخت نم ليوحتلا •

 رخآ ىلإ صصخت نم ليوحتلا ةیلكلا دیمع ةقفاوم دعب ةبلاطلل زوجي
 :طباوضلا قفو ةیلكلا لخاد

 ةيادب ىلع ةرظانملا ماسقألا ىلا ليوحتلا رصتقي نا .١
 ثلاثلا ىوتسملا ىلعو نود امف سماخلا يوتسملا
 بلاطلا ىوتسم ناك امھم ةرظانم ریغلا ماسقألل ةبسنلاب
 هنم لومحملا قباسلا ةمسق يف

 .ًادجتسمً ابلاط نوكي الا .٢

 يف ةددحملا ةرتفلا لالخ ليوحتلا بلطب مدقتي نا .٣
 .يميداكالا ميوقتلا

 ةعماجلا يف بلاطلا ةساردل ةیقبتملا ةدملا نوكت نا .٤
 .جرختلا تابلطتم ءاھنأل ةفاك

 .ليوحتلا هل قبس نوكي الا .٥

 .هیلا لوحملا مسقلا طورش يفوتسي نا .٦

 

 )يساردلا لصفلا فذح( ةساردلا نع راذتعالا
 نأ نود يسارد لصف ةسارد يف رارمتسالا نع راذتعالا ةبلاطلل زوجي .١

 ةیئاھنلا تارابتخالا ةيادب لبق راذتعالا بلطب مدقت اذإً ابسار دعي
 نیلصف راذتعالا لوصف زواجتت ال نأ  ىلع .لقألا ىلع عیباسأ ةسمخب
  .ةیلاتتم ریغ لوصف ةثالث وأ نییلاتتم نییسارد

 نیتیلاتتم ریغ نیتیسارد نیتنس راذتعالا تاونس زواجتت ال نأ بجي .٢
 ريدملو ،كلذ دعب هدیق ىوطي مث ةعماجلا يف ةبلاطلا ءاقب ةلیط
 .كلذ نم ءانثتسالا ةعماجلا

 دصريو ،ددملا هذھ نم ءانثتسالا ةیبالطلا اياضقلل ةمئادلا ةنجلل .٣
 ةمزاللا ةدملا نم لصفلا اذھ بستحيو )W( وأ )ع( ريدقت ةبلاطلل

  .جرختلا تابلطتم ءاھنإل

 يسارد ررقم نع راذتعالا
 دحاو يسارد ررقم ةسارد يف رارمتسالا نع راذتعالا ةبلاطلل زوجي .١

 ةعومجم امبو ىندألا دحلا نع لقي ال نأ ىلع ؛ يساردلا لصفلا يف
 نود ، ةعماجلا يف ةبلاطلا ءاقب ةلیط ىصقأ دحك ةیسارد تاررقم عبرأ
 ةيادب لبق ةیلكلا دیمعل لوبقم رذعب مدقت اذإ ،ً ابسار دعي نأ
  . لقألا ىلع عیباسأ ةسمخب ةیئاھنلا تارابتخالا

 ةساردلا لیجأت
 ءدب نم لوألا عوبسألا ةياھن لبق ةساردلا لیجأت بلطب مدقتلا ةبلاطلل زوجي
 لیجأتلا ةدم زواجتت الأ ىلع ةینورتكلإلا ةباوبلا ربع ةیلكلا دیمعل ةساردلا
 هئاقب ةلیط ىصقأ دحك ةیلاتتم ریغ ةیسارد لوصف ةثالث وأ نییسارد نیلصف
  . كلذ دعب هدیق ىوطي مث ةعماجلا يف

 


