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32 -------- جاوزلا ىلع  تالبقملاو  نيلبقملا  ليهأت  جمانرب 

جاوزلا يثيدح  ليهأت  جمانرب  ذيفنو  دادعإ 

يرسألا حالصإلاو  ةيعامتجالا  تاراشتسالا  تامدخ  ريفوت 

قالطلا دعب  امل  ليهأتلاو  معدلا  تاسلج  جمانرب  ذيفنت 

مهئانباو تاديفتسملل  يوعوتلا  ةدوم  جمانرب  ذيفنت 

: ةيرسالاجئاتنلا ةايحلا  بناوجب  ةيعاو  رسأ  دمألا 1.1 : ةبيرق 

: ةيومنتلامسقلا جماربلاو  ةيعامتجالا  ةدناسملا  ةرادإ 

ةرتفللتارشؤملاجرخملا ةرتفللفدهتسملا  ةرتفلايلعفلا  ءادأ 

جاوزلا ىلع  نيلبقم  دارفأ  : 1.1.1 .جرخملا
قيقحت ىلع  ةرداق  جاوزلا  ةثيدح  رُسأو 
اهنايك ىلع  ظافحلاو  ةيجوزلا  ةداعسلا 

ددع
تارودلا

ةيبيردت ةرود  ةيبيردت0  ةرود   0%0

ددع
نيبردتملا

نيديفتسملا ددع  نيديفتسملا0  ددع   0%0

ةهجاوم ىلع  ةرداق  رسأ  : 1.1.2 جرخملا
ككفتلا نم  ةيامحلاو  لكاشملاو  تايدحتلا 

يرسألا

ددع
نيديفتسملا

نم
تامدخلا

نيديفتسملا ددع  نيديفتسملا50  ددع   50%100

ددع
تاديفتسملا

نيديفتسملا ددع  نيديفتسملا20  ددع   20%100

ددع
تاديفتسملا

مهئانباو

نيديفتسملا ددع  نيديفتسملا50  ددع   50%100
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33 -------- ةيعمجلل ةمدقتملا  تالاحلا  ةساردو  لوبق 

تاديفتسملل ةينيعلاو  ةيداملا  تادعاسملا  فرص 

ةيساسألا تاراهملل  ليهأتلل  ةقالطنا  جمانرب  ذيفنت 

 ( ينورتكلالا رجتملا  جمانرب (  ذيفنت 

تابكرملل هأرملا  ةدايق  بيردت  معد  جمانرب  ذيفنت 

جمانربلل ةياعر  دوجو  لاح  يف  هذيفنت  متي  ينقتلا  جمانربلا 

ةقدنفلاو ةحايسلا  عاطق  نيطوتل  ًاعم  جمانرب  ذيفنت 

فيظوتلا نيكمتلا و  تامدخ  ميدقت 

: ًايداصتقاجئاتنلا ةنكمم  رسا   . 1.2 دمألا : ةبيرق 

: ةيومنتلامسقلا جماربلاو  ةيعامتجالا  ةدناسملا  ةرادإ 

ةرتفللتارشؤملاجرخملا ةرتفللفدهتسملا  ةرتفلايلعفلا  ءادأ 

ةنيعو ةيدام  تادعاسم  : 1.2.1 جرخملا
ةرفوم

ددع
تاديفتسملا

تالجسملا ددع  تالجسملا50  ددع   50%100

ريرافتلا ريرقتددع  ريرقت3   3%100

تالهؤم تاقلطم  ءاسن  جرخملا 1.2.2 : 
لمعلا قوسل 

ددع
تابردتملا

نيديفتسملا ددع  نيديفتسملا0  ددع   0%0

ددع
تابردتملا

نيديفتسملا ددع  نيديفتسملا20  ددع   20%100

ددع
تابردتملا

نيديفتسملا ددع  نيديفتسملا25  ددع   25%100

ددع
تابردتملا

نيديفتسملا ددع  نيديفتسملا0  ددع   0%0

ددع
تابردتملا

نيديفتسملا ددع  نيديفتسملا0  ددع   0%0

ددع
تاديفتسملا

نيديفتسملا ددع  نيديفتسملا10  ددع   10%100
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ىدل جاوزلل  نيلبقملا  نع  مالعتسالل  ةنيب  عورشمل  دييأتلا  بسك 
34 -------- ةيعامتجالا ةيمنتلاو  لدعلا  يترازو 

ةديدج ةسارد 

ةينوناقلا ةنضاحلا  جمانرب  بئاقح  حيقنتو  ريوطت 

يقوقحلا نوعلا  ميدقتل  ةروشم  قودنص 

ةينوناقلا ةنضاحلا  جمانرب  نم  رشع  ةيداحلا  ةرودلا  ذيفنت 

ةينوناقلا ةلقنتملا  ةدحولا  ليعفت 

رمألا ليعفتل  ةيعامتجالا  ةيمنتلاو  لمعلا  ةرازو  عم  نواعتلا  لامكا 
يرسألا فنعلا  تالاحل  يقوقحلا  نوعلا  ميدقتب  قلعتملا  يماسلا 

اهليعفتو ةينوناقلا  ةرادإلا  صخت  يتلا  ةيملاعلا  مايألا  يف  ةكراشملا 

لمش زكارم  قالغإ   : 1.3.3.1.2

ةيامحو ةيرسالا  ةيامحلا  زكارم  ليغشت   ) ةيامحلا زكارم   : 1.3.3.2
( تاونس ةدمل 3  لفطلا 

: دادزاجئاتنلا يقوقحلا  يعولا   1.3 دمألا :  ةبيرق 

: ةيقوقحلامسقلا جماربلا 

ةرتفللتارشؤملاجرخملا ةرتفللفدهتسملا  ةرتفلايلعفلا  ءادأ 

نيناوق جرخملا 1.3.1 :
ةجلاعمل تاعيرشتو 

ةيلعافب ةيرسألا  اياضقلا 
لدعو

ةدمتعم ةساردةسارد  ةسارد0   0%0

ةيبيردتةسارد بئاقح  ةيبيردت0  بئاقح   0%0

ريوطتلا تاجايتحإب  ريرقتت 
ةرون ةريمالا  ةعماج  نم 

ةيبيردت بئاقح  ةيبيردت1  بئاقح   0%0



ةيلدع ةئيب  جرخملا 1.3.2 :
اياضقلا ةجلاعمل  ةلهؤم 

ةيرسألا

حضوي لسكا  ريرقت 
ةرادإلل ةراولا  تاراشتسالا 

ةينوناقلا

ريرقت ريرقت50   134%268

بتكملا8 دقع  بتكملا2  دقع   0%0

تابردملاو نيبردملا  ةيبيردتمييقت  بئاقح  ةيبيردت0  بئاقح   0%0

تاعاسلا زاجنا  ريرقتريرقت  ريرقت0   0%0

ريرقتريرقت ريرقت1   0%0

ةينوناقريرقت ةراشتسا  ةينوناق20  ةراشتسا   56%280

ريرقتريرقت ريرقت1   1%100

روصت زاجنا -  ريرقتريرقت  ريرقت0   1%0

دانسالا جرخملا 1.3.3 :
يموكحلا

زكارم عورفلاقالغا 8  قالغا  ريرقت  عورفلا0  قالغا  ريرقت   0%0

زكارملا راجياددع  دقع  راجيا0  دقع   0%0

ثيثأت دقعو  ميمرت  دوقعدقع  دوقع0   0%0

يفيظو لكيه  دمتعمدامتعا  يفيظو  لكيه  دمتعم0  يفيظو  لكيه   0%0

ةمظنالا ةعباتمقيبطت  ريرقت  ةعباتم0  ريرقت   0%0

ةمظنالا ةعباتمقيبطت  ريرقت  ةعباتم0  ريرقت   0%0

نيبردملا نيفظوملا  نيقحتلملاددع  ددعب  ةمئاق  نيقحتلملا0  ددعب  ةمئاق   0%0

ةيرود ةيئاصحإ  ريراقت 
ةزجنملا تامدخلاب 

يئاصحا ريرقت  يئاصحا0  ريرقت   0%0

ةيرود ةيئاصحإ  ريراقت 
ريراقت ةزجنملا  تامدخلاب 

نيديفتسملا مييقت 
تامدخلل

يئاصحا ريرقت  يئاصحا0  ريرقت   0%0

يئاصحا ةيبيردتريرقت  بئاقح  ةيبيردت0  بئاقح   0%0

ينف ينفريرقت  ريرقت  ينف1  ريرقت   1%100



ةقفاوملا باطخباطخ  باطخ1   0%0

ةيلاملاو ةيرادإلا  تاءارجإلاو  حئاوللا  قيبطتو  ةمكوحلا  ماظن  ريوطت 
35 -------- ةرازولا نم  دراولا  ريرقتلا  قفو  ةيليغشتلا  ططخلاو 

ةسسؤم دراولا  ءادألا  ريرقت  قفو  يسسؤملا  زيمتلا  ريياعم  ريوطت 
دلاخ كلملا 

ةيحبر ريغ  تامظنملاب  مييقتلاو  ةعباتملا  ماظن  سيسأت  عورشم 

ةدوجلل ةقوثوملا  ةموظنملا  ريياعم  قيبطت 

باحصأ اضر  قيقحتو  عمتجملا  ىلع  عيراشملاو  جماربلا  رثا  سايق 
ةيعمجلا نم  ةحلصملا 

لاعفو حضاو  يلام  ماظن 

ةدوم ةيعمج  جمارب  ةمادتسا 

ةيسيسأتلا ةقيثولا  ءانب 

ريضحتلا ىلوألا :  ةلحرملا  ىلع :  لمتشت  ةيجيتارتسالا  ةطخلا  ءانب 
ةحلصملا باحصأ  فينصتو  ديدحت  لمعلا  قيرف  ليكشت  ةطخلا  دادعأل 

لمعلا ةطخ  دادعا 

تادنتسملا ةسارد  تامولعملا  ليلحتو  عمج  ةيناثلا :  ةلحرملا 
ةميقلا ديدحتو  ءالمعلا  حئارش  ديدحت  يعابرلا  ليلحتلا  ءارجا  قئاثولاو 

ةيجيتارتسالا اياضقلا  ديدحت 

 - ةيرهوجلا ميقلا  هلاسرلا - ةيؤرلا -  ةيجيتارتسالا  ( ةطخلا  دادعا 
ةيجيترتسالا رواحملاو  ريظانملا 

ةيذيفنتلا ططخلل  تاسايس  دادعا  يليغشتلاو :  يذيفنتلا  طيطختلا 
رطاخملا ةطخ  ةيليغشتلا  ةطخلا  ةيذيفنتلا  ةطخلا  ةيليغشتلاو 



فادهألا

لمعلا ةرازو  نم  ةيعمجلا  سيسأتلل  ةمزاللا  صيخارتلاو  ةقفاوملا  ذخا 
ةيعامتجالا ةيمنتلاو 

ةينعملا تاهجلا  عم  تايقافتاو  تاكارش  دقع 

ةيوهلا ءانب 

ينطولا ناونعلاو  مقر 700  ىلع  لوصحلا 

ةيعامتجالا تانيمأتلا  يف  باسح  حتف 

ةيكنبلا تاباسحلا  حتف 

يفيظولا رداكلا  ءانب 

لاصتا زكرم  ءاشنإ 

ينورتكلإ عقوم  ءاشنا 

ثوحبلا زكرم  سيسأت  ىودج  ةسارد  ىلوألا : ةلحرملا 

يثحبلا قيرفلا  رايتخا  ةيناثلا : ةلحرملا 

يثحبلا قيرفلا  بيردت  ةثلاثلا :  ةلحرملا 

ةمكحم ةيملع  ةلجم  يف  ثحبلا  رشن  ةعبارلا : ةلحرملا 

ةرادإلا    سلجم  نم  اهدامتعاو  ءاكرشلل  ريياعم  عضو 

اهدامتعاو اهتعجارمو  تاءارجإلاو   جذامنلا  ءانب 

ةيليغشتلا   ةطخلا  ىلع  ءانب  جايتحالا  ديدحت 

ةقالعلا   تاذ  تاهجلا  ديدحت 

ةهج  لكل  ةكارشلا  عون  ديدحت 

تاكرشلا   ليعفت 

تاكارشلا   مييقتو  ةعباتم 

تادجتسملا يلع  مهعالطال  ةيعمجلا  ءاضعأ  عم  لصاوتلا 

مالعإلا عم  لماعتلا  ليعفت 

ةيعامتجالا و تاكبشلا  ينورتكلإلا و  عقوملا  ىلع  دجاوتلا  ليعفت 
ةطشنألا

جماربلل نيمعادلاو  ةاعرلا  عم  تاقالعلا  ليعفت 

: ةمادتسمجئاتنلا ةيلام  ةءافك  دمالا 2.1 : ةبيرق 

: ةيذيفنتلامسقلا ةرادإلا 

ةيرادالاو ةيلاملا  نوؤشلا 



ةرتفللتارشؤملاجرخملا ةرتفللفدهتسملا  ءادأيلعفلا 
ةرتفلا

راطإ جرخملا 2.1.1 : 
فافشو طباض  ةمكوح 

يف ةفرعملا  هساسأ 
رارقلا ذاختا 

ةمكوح ةبسن  ىلع  لوصح 
ةيلاع

ةبسن ةبسن0   0%0

ةيعبر ةعباتم  ريراقت  ريرقتدادعإ  ريرقت1   1%100

نم ققحتل  ريراقتلا  ددع 
راطإ قيبطت  مازتلا  ىدم 

ةمكوحلا

ريرقت ريرقت0   0%0

ةداهش ىلع  ةداهشلوصح  ةداهش0   0%0

يليغشت ليلد  يليغشتدامتعا  ليلد  يليغشت0  ليلد   0%0

عورشملا تارشؤم  ريرقتقيبطت  ريرقت0   0%0

نينعملا اضر  سايق  ريرقتريرقت  ريرقت0   0%0

اضرلا ةبسنىوتسم  ةبسن0   0%0

ةدترملا ةيذغتلا  سايق 
نيديفتسملا يواكشل 

يواكشلا لجس  يواكشلا1  لجس   1%100

ماظن  : 2.1.2 جرخملا
حضاو يلامو  يرادا 
ليغشتو ةرادإل  طباضو 

ةيعمجلا

يلخادلا ققدملا  ريرقتريرقت  ريرقت3   4%133.33

ةدمتعم 0%0ةطخ 

ةرادالا سلجم  رضحمعامتجا  رضحم0   0%0

ةرادالا سلجم  رضحمعامتجا  رضحم0   0%0

لخد جرخملا 2.1.3 : 
نامض عم  داز  ةيعمجلا 

رداصملا عونت 

تاباطخلا تاباطخلاددع  ددع  تاباطخلا0  ددع   0%0

هلمحلا نع  ريرقتريرفت  ريرقت1   1%100

هلمحلا نع  ريرقتريرفت  ريرقت0   0%0

ةلمحلا نع  ريرقتريرقت  ريرقت0   0%0

معدلا معدلاغلبم  غلبم  معدلا0  غلبم   0%0

معدلا معدلاغلبم  غلبم  معدلا0  غلبم   0%0



معدلا معدلاغلبم  غلبم  معدلا0  غلبم   0%0

معدلا معدلاغلبم  غلبم  معدلا0  غلبم   0%0

معدلا معدلاغلبم  غلبم  معدلا0  غلبم   0%0

معدلا معدلاغلبم  غلبم  معدلا0  غلبم   0%0

معدلا معدلاغلبم  غلبم  معدلا0  غلبم   0%0

ةيعمج جرخملا 2.1.4 :
يرسالا فنعلا 

ةقيثولا نم  ةخسن 
ةدمتعملا

ةقيثولا نم  ةخسن  ةقيثولا0  نم  ةخسن   0%0

ةقيثولا نم  ةخسن 
ةدمتعملا

ةقيثولا نم  ةخسن  ةقيثولا0  نم  ةخسن   0%0

ةمئاقو لمعلا  قيرف  ةمئاق 
ةطخو ةحلصملا  باحصأ 

ةدمتعم لمع 

لمعلا قيرف  ةمئاق   2
ةحلصملا باحصأو 

لمعلا قيرف  ةمئاق   0
ةحلصملا باحصأو 

%0

تامولعملا ليلحت  جذومن 
يئاهنلا

ليلحت جذومن   0
يئاهنلا تامولعملا 

ليلحت جذومن   0
يئاهنلا تامولعملا 

%0

ةدمتعم ةيجيتارتسا  ةيبيردتةطخ  بئاقح  ةيبيردت0  بئاقح   0%0

ةدمتعم ةيجيتارتسا  ةيجيتارتساةطخ  ةطخ   0
ةدمتعم

ةيجيتارتسا ةطخ   0
ةدمتعم

%0

ةيذيفنتلا ةطخلا 
ةدمتعملا ةيليغشتلاو 

ةيليغشتو ةيذيفنت  ةطخ   0
ةدمتعم

ةيليغشتو ةيذيفنت  ةطخ   0
ةدمتعم

%0

ةصخرةصخر ةصخر0   0%0

تاكارشلاو تايقافتالا  ددع 
ةعقوملا

تايقافتالا ددع   0
ةعقوملا تاكارشلاو 

تايقافتالا ددع   0
ةعقوملا تاكارشلاو 

%0

ةدمتعم ةدمتعمةيوه  ةيوه  ةدمتعم0  ةيوه   0%0

صاخ مقر 700 رادصا 
ةيعمجلاب

ةيبيردت بئاقح  ةيبيردت0  بئاقح   0%0

لعفم لعفمباسج  باسح  لعفم0  باسح   0%0

كونبلا ىدل  يكنب  باسح 
ةدمتعملا

ةدمتعم ةيكنب  تاباسح  ةدمتعم0  ةيكنب  تاباسح   0%0

يفيظولا ملسلا  ةحئال     يفيظو +  ملس  ةحئال0  يفيظو +  ملس   0%0



ةيرشب دراوم  ةحئال  دمتعملا 
ةيبيردت ةطخ  ةدمتعم 

ةدمتعم

ةطخ  + ةيرشب دراوم 
ةدمتعم ةيبيردت 

ةطخ  + ةيرشب دراوم 
ةدمتعم ةيبيردت 

زهجم لاصتا  زهجمزكرم  لاصتا  زكرم  زهجم0  لاصتا  زكرم   0%0

زهجم ينورتكلا  زهجمعقوم  ينورتكلا  عقوم  زهجم0  ينورتكلا  عقوم   0%0

زكرم جرخملا 2.1.5 : 
ثاحبألا

%0

 : 2.1.7.1 جرخملا
عورشم ةطخ   ) تاكارشلا
( تاكارشلا

%0

راشتنا  : 2.1.7.2 جرخملا
عمتجملا يف  ةيعمجلا  رود 

يدوعسلا

نيبستنملا نيبستنملاددع  ددع  نيبستنملا0  ددع   0%0

ريرقتلا ريرقتلامقر  مقر  ريرقتلا1  مقر   0%0

تاعامتجالا تاعامتجالاددع  ددع  تاعامتجالا2  ددع   0%0

روهظلا يمالعاريرقت  ريرقت  يمالعا1  ريرقت   4%400

تاقاتشاه تاقاتشاهددع  ددع  تاقاتشاه6  ددع   28%466.67

 + ريتوت  ) تاروشنملا ددع 
( مارقتسنا

تاروشنم ددع  تاروشنم330  ددع   341%103.33

تيوتر تيوترددع  ددع  تيوتر15  ددع   3%20

ةيجراخ تاكراشملا  تاكراشملاددع  ددع   1
ةيجراخ

تاكراشملا ددع   2
ةيجراخ

%200

عقوملاب ربخ   22 ددع
تاكراشملا ينورتكلالا و 
ةينويزفلتلا ةيعاذالا و 
ماعلا لاوط 

ريرقت ريرقت10   38%380

رابخالا رابخالاددع  ددع  رابخالا1  ددع   7%700

تسوب ريرقتربخ +  ريرقت2   2%100

تسوب ريرقتربخ +  ريرقت0   0%0

ريرقتريرقت ريرقت0   0%0



تسوب ريرقتربخ +  ريرقت0   0%0

تسوب ريرقتربخ +  ريرقت2   8%400

تسوب ريرقتربخ +  ريرقت2   7%350

ريرقتتسوب ريرقت1   13%1300

ريرقتتسوب ريرقت0   0%0

لاوط نالعا  دادعا 24 
لصاوتلا عقاومب  ماعلا 

دادعا 2 يعامتجالا و 
يفحصلا ريرقتل 

ريرقت ريرقت15   162%1080



فادهألا

36 -------- تامولعملا ةينقتل  ةيتحتلا  ةينبلا  ريوطت 

ةيلاحلا ةمظنألا  ةيقرتو  ريوطت 

تامولعملا نمأ  ةنايصو  ليغشت 

STC ةمادتسالا ةصنم  عم  نواعتلا  ليعفت 

ةيعمجلا لمع  لاجم  يف  ةصصختملا  رداوكلا  ليهأت 

: يعامتجالاجئاتنلا رامثتسالا  دمألا 2.2 : ةبيرق 

: ةيرادالاومسقلا ةيلاملا  نوؤشلا 

ةرتفللتارشؤملاجرخملا ةرتفللفدهتسملا  ةرتفلايلعفلا  ءادأ 

لوحتلا جرخملا 2.2.1  :
يمقرلا

زكرمل ةيتحتلا  ةينبلا  ليعفت 
تانايبلا

ريرقت ريرقت0   0%0

ةيريوطتلا تامدخلا  ددع 
ةينيسحتلاو

ريرقت ريرقت1   2%200

نمأ حئاوللاو  ةمظنأ  قيبطت 
تامولعملا

رضحم رضحم0   0%0

صيخارت جمانربددع  معد  جمانرب1  معد   1%100

ريوطت  2.2.2 جرخملا
نيلماعلا

ريرقتريرقت ريرقت1   0%0

رضحمرضحم رضحم1   0%0

يفيظولا ءاضرلا  ةبسن  ريرقتريرقت  ريرقت1   1%100

ةكرش عم  نواعتلاب  ةطخةطخ  ةطخ1   0%0

دامتعا ريرقترضحم  ريرقت1   0%0

دامتعا عامتجارضحم  رضاحم  عامتجا0  رضاحم   0%0
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