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+*ارجإلا ل$لدلا
, 

012كس-ل
 فئاظولا ,6غاش

ة$م$لعتلا



٣د$همت

 لوألا با(لا

٥تاف23عتلا

٧@?<كس;لا عو89م
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@Cاثلا با(لا
D 

٩ة$م$لعتلا بترلا

٩ة$ف$ظولا تا$مسملاو  بترلا @?Iمرت

١١ة$ف$ظولا ماقرألا م$قرت ةداعإ

 ثلاثلا با(لا

Uغاش @?<كسXD ١٣ة$م$لعتلا فئاظولا

١٤ة$م$لعتلا فئاظولا بتاور ملس

١٥بتاورلل D_اقتنإلا ملسلا

@gاص صقن ضc3عت ةأفا`م
D ١٦بتارلا

١٧  D_اقتنإلا ملسلا  لوادج

 عبارلا با(لا

٢٦ةمدخلا ةkاهن ةأفا`م

٢٧بتاورلاو تmفا`ملا ةلداعم

٢٨ةc3نسلا ةوالعلا

٢٩ةc3نسلا ةوالعلا نم نامرحلا

٢٩ة$قIsلا ةوالع

 سماخلا با(لا

٣١@?<ف89ملاو ءالuولاو ةداقلا ةأفا`م

٣٢ه$فاxy9و ة3رادإ لامعأw ملعم ف$ل`ت رارق

٣٤فرطلا ءالخإ عفر

٣٥ةy9ا(م بلط عفر

 عطق وأ ف$ل`تلا دkدجت مدع بلط
٣٨ف$ل`تلا

 سداسلا با(لا

٤١@?<ملعملل ة$فاضإلا صصحلا ةأفا`م

٤٢ة$فاضإ صصحw ف$ل`تلا رارق

 صصحw ف$ل`تلا رارقل مدختسملا ل$لد
٤٤ة$فاضإ

٤٩ة$فاضإلا صصحلا ف� رارق

صصحلا ف� رارقل مدختسملا ل$لد
٥١ة$فاضإلا

�D ٥٥ة$حالصلا مدعل د$قلا

٥٦ة$حالصلا مدعل د$قلا �D رارق

 مدعل د$قلا �D رارقل مدختسملا ل$لد
٥٨ة$حالصلا

�D رارق رادصإ دعw فرطلا ءالخإ بلط
٦٢د$قلا

 سر$فلا



ءارزولا سلجم رارق ()ع ًءانب

 ه١٤٤٠ /١٠/٠٩ خ>راتو٢٤٨١ مقر

 ،ةيميلعتلا فئاظولا بتاور ملس ()ع ةقفاوملاب

 مقر ة>رشVلا دراوملا ةرازو باطخ ()ع  ًءانPو

اذيفنتو ، ه١٤٤٠ /١١/٠٦ خ>راتو٢٧٨٦٨
ً

 م̂احأل 

.اdرطأو اdداوم bc ةدراولا ةحئاللا

اصرحو
ً

()ع نoكسmلا ةيلمع ذيفنت ليkسi ()ع 

 دقف ة>رشVلا دراوملا bc نoصتخملل ديدqrا ملسلا

 داوم قيبطت bc مxyدعاسمل ليلدلا اذd دادعإ مت

.ناقت|و ةقدب ةحئاللا

دي$مت
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لوألا بابلا



تاف&رعتلا
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 : ةحئاللا
.ةيميلعتلا فئاظولا ةحئال

 : ةرازولا
.ميلعتلا ةرازو

  : ةيميلعتلا فئاظولا
 بسحب اIJلع فيلGتلا متي :9لا كلت وأ ةيناA@ملا <= دمتع; :9لا ةتباثلا فئاظولا
 .ةحئاللا <= ةدراولا ءامسألا

 : بترلا
.بتاورلا ملس <= ةدراولا ةيميلعتلا فئاظولا ءامسأ

 : ملعم دعاسم
.ميلعتلا ةن`مل ةدناسم ما`م سرام̂و ،ةبترلا هذY لغشU نم

 : ملعملا
الYؤم لمحي وYو ةحئاللا ذافن دنع ميلعتلا ةن`م لوازي نم

ً
 ھنيكس متو <lماjkا نود 

 ةبترلا هذop Yع

 ،اYCم لX مامأ ةUVوملا يSاعملا– ليلدلا اذNO P تدرو امنيأ ظافلألا هذBC دصقُي
:كلذ _^غ قايسلا ضتقي ملام

:سرامم ملعم
.اyJايلوؤسمو اyJام`م ةسرامم <= أدxو ،ةبترلا هذop Yع لوصjvا طورش ققح نم



:مدقتم ملعم
.اyJايلوؤسمو اyJام`م ةسرامم <= أدxو ،ةبترلا هذop Yع لوصjvا طورش ققح نم

:_^بخ ملعم
.اyJايلوؤسمو اyJام`م ةسرامم <= أدxو ،ةبترلا هذop Yع لوصjvا طورش ققح نم

:ةسردملا ليكو
 {@ياعملا ققحو ،ھبايغ لاح <= ھنع بون̂و ھلامعأ ءادأ <= ةسردملا دئاق دعاسU نم

.ةمزاللا طورشلاو ةين`ملا

:ةسردملا دئاق
اقفو ،ةيميلعتلا ةسايسلا ذيفنت نع لوألا لوؤسملا

ً
 لخاد ةددحم تايحالصل 

.ةمزاللا طورشلاو ةين`ملا {@ياعملا ققح يذلاو ،ميلعتلا لحارم عيمج <= ةسردملا

:يوjرت فرشم
 �pإ فدyJ :9لا ة^وب{�لا تاراش�سالاو تايلمعلاو تامد�jا نم ةعومجم مدقي نم
 ةين`ملا {@ياعملا ققح دقو ،ھفادYأو ميلعتلا تاياغ قيقحت opع ةسردملا ةدعاسم
.ةمزاللا طورشلاو

 :ةيفاضإلا صصlVا
مايأ لالخ ا`س�ردتب ةيميلعتلا فئاظولا اولغاش فلGي :9لا ةيس�ردتلا صصjvا
 لحارملا <= صصختلا ��انمل ةدمتعملا ةيساردلا ةط�jا نمض ةيعوبسألا لمعلا
.ةسردملاب ةيساردلا

تاف&رعتلا
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ةيلمع
ن+كس)لا

 بتاورلا ملس نم ةيميلعتلا فئاظولا sOغاش لقن
ايلاح  ھب لومعملا بتاورلا ملس xyإ قباسلا

ً
 قفو 

.ةديد�lا ةيميلعتلا فئاظولا ةحئال تابلطتم

ةيميلعتلا فئاظولا 23غاش ن-كس*

 ةعجار ةيذغ; opع لوصjvاو ةحئاللا ذيفنت⚙
.ةبذاج لمع ةئ�ب قيقحتل

⚙yĴردتو ن@فظوملا ةئي�Jتا{@غتملاعم لماعتلل م 
.ةحئاللا <= ةدراولا

 فاد.أ
 ةيلمع

ن+كس)لا
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: ن+كس)لا عورشم

 بتاورلا ملسو ةيميلعتلا فئاظولا ةحئال دامتعاب ءارزولا سلجم رارق syع ًءانب
 فئاظولا sOغاش ن^كس� عورشم قلطنا ھيف ةدراولا ةي��نملا قفو ديد�lا
 ميقرتو �^مرت ةداعإ نم ھنمضتي امب ديد�lا بتاورلا ملس syع ةيميلعتلا
.ة�رادإلا تارارقلاو تآفا�ملاو تاوالعلاو تالدبلاو بتاورلا ليدع�و فئاظولل

 ن@ملعملا لقنب ةصا�jا تاءارجإلا ع�رس;و لي`س;⚙
 بتاورلا ملس �pإ قباسلا بتاورلا ملس نم
ايلاح  ھب لومعملا

ً
.ةقدلا تاجرد opعأب

تايملعلاو ةرادإلا  ةدوج ىوتسم  عفر⚙



ي+اثلا بابلا
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مدقتم ملعم ملعم دعاسم / ملعم-,بخ ملعم سرامم ملعم

ةيميلعتلا بترلا

 ا�ع�زوتو ا�صيصخت ةرازولا xyوتتو ،ةلودلل ةماعلا ةينا�^ملا NO بترلا ثادحإ متي
اقفو ا�Cلإ ةجاlVا بسحب ماعلا ميلعتلا لحارم NO سرادملا syع

ً
 تاليكش�لل 

 :ةيلاتلا ءامسألا نم بترلا نوكتتو ،ةدمتعملا ةيسردملا

:ةيميلعتلا بترلا

:ةيفيظولا تايمسملاو بترلا >+مرت

اقفو ةيميلعتلا بترلا تزمُر
ً

 نم درو يذلا١٤٤١/٥/٢٥ خ�راتو٦٦٧٠ مقر باط��ل 
 بسح ةديد�lا ةيميلعتلا تايمسملا تائف زومر نأش£ ةيندملا ةمد�lا ةرازو
:xOاتلاX تناXو ةيميلعتلا ةحئاللا

ةبترلا

٧٧١
ملعم

دعاسم ملعم
١٠١٠٢١٧٧١

١٠١٠٢٠٧٧١

ةبترلا زمر يفيظولا 56سملا يفيظولا 56سملا زمر

دعاسم / ملعم
ملعم



10 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

ةيميلعتلا بترلا

ةبترلا ةبترلا زمر يفيظولا 56سملا يفيظولا 56سملا زمر

مدقتم ملعم٧٧٣

{@بخ ملعم٧٧٤

سرامم ملعم٧٧٢ سرامم ملعم

مدقتم ملعم

{@بخ ملعم

١٠١٠٢٠٧٧٣

١٠١٠٢٠٧٧٤

١٠١٠٢٠٧٧٢



ايناث
ً

فئاظولا ميقرت ةداعإ :

 دعاسم
ملعم

ملعم
 ملعم
سرامم

مدقتم ملعم

 مقرلا نم أدبت

١٠٠٠٠٠

مقرلا دنع BCت@تو

١٩٩٩٩٩

 مقرلا نم أدبت

٢٠٠٠٠٠

مقرلا دنع BCت@تو

٢٩٩٩٩٩

 مقرلا نم أدبت

٣٠٠٠٠٠

مقرلا دنع BCت@تو

٩٩٩٩٩٩

 اJلغاش لقت@ي
 OP ھمقر سفنب
 عم سرامم ملعم

Sزمر ليدع 
ةفيظولا

 لاح سرامم �pإ ){@بخ( و )مدقتم( ةفيظو ماقرأ دوع;
ةفيظولا زمر ليدع; عم ب¡س يأل لمعلا ا`لغاش كرت

{@بخ ملعم
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ةيفيظولا ماقرألا ميقرت ةداعإ

:ةيفيظولا ماقرألا

ادان�سا
ً

 ا�فئاظو ميقرت NO ةرازولا تايحالصلو ةيميلعتلا فئاظولا ةحئالل 
 ةمد�lا ةرازوب فل�ملا بتاورلاو فئاظولا في§صتل دعاسملا ليكولا باط�lو
 تا�وتسملا في§صت ءاغلإ مت ھنأ ثيح١٤٤١/٠٥/٢٦ خ�راتو٦٨٦٥٥ مقر ةيندملا
 تمت دقف ن^ملعملل بترك ديد�lا في§صتلا xyإ لاقتنالاو ن^ملعملل ةيفيظولا
 :sOي امك فئاظولا ميقرت ةداعإ



ثلاثلا بابلا
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ايناث
ً

فئاظولا ميقرت ةداعإ : ةيميلعتلا فئاظولا 23غاش ن-كس*

 ملس xyإ قباسلا بتاورلا ملس نم ةيميلعتلا فئاظولا sOغاش لقن ھب دصقُ�و
ايلاح  ھب لومعملا بتاورلا

ً
 نوكتسو ةيميلعتلا فئاظولا ةحئال تابلطتم قفو

XاتلاxO:  

Gغاش ن+كسJK ةيميلعتلا فئاظولا:

13

 sOغاش ن^كس� تايلمع

ةيميلعتلا فئاظولا

 ىوتسملا VPغاش عيمج لقن
 )سداسلا ،سما\]ا ،عYارلا(
 ملعمل ةصص\eا فئاظولا :a`إ

 سرامم

ىوتسملا VPغاش لقن
 :a`إ ثلاثلاو يjاثلا و لوألا

ملعم دعاسم / ملعم ةبتر

 ىوتسملا VPغاش لقن

 :a`إ سما\]او عYارلا

سرامم ملعم ةبتر

 ىوتسملا VPغاش لقن
 :a`إ سداسلا

مدقتم ملعم ةبتر

 سرامي نم لقن
 يوpرت فرشم تامJم

 VPغاش نم ناs اذإ
 عYارلا ىوتسملا

: a`إ سما\]او
مدقتم ملعم ةبتر

s نمل
ُ

١٤٤١/٤/١٩ لبق لxؤم Vaع لصحت وأ فل



 

 

 سلم رواتب وعالوات الوظائف التعليمية
      

 

1 5200 7570 9950 12650 
2 5500 8070 10490 13250 
3 5800 8570 11030 13850 
4 6100 9070 11570 14450 
56400 9570 12110 15050 
6 6700 10070 12650 15650 
 300 500 540 600 

     

 

1 7000 10570 13190 16250 
2 7320 11090 13750 16870 
3 7640 11610 14310 17490 
4 7960 12130 14870 18110 
5 8280 12650 15430 18730 
6 8600 13170 15990 19350
 320 520 560 620 

     

 

1 8920 13690 16550 19970 
2 9260 14230 17130 20610 
3 9600 14770 17710 21250 
4 9940 15310 18290 21890 
5 10280 15850 18870 22530 
6 10620 16390 19450 23170 
 340 540 580 640 

     

 

1 10960 16930 20030  
2 11320 17470 20610  
3 11680 18010 21190  
4 12040 18550 21770  
5 12400 19090   
6 12760 19630   
 360 540 580  

     

 

1 13120 20170   
2 13500 20710   
3 13880 21250   
4 14260    
5 14640    
6 15020    
 380 540   

     

 

1 15400    
2 15800    
3 16200    
4 16600    
5 17000    
6 17400    
 400    
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:ةيميلعتلا فئاظولا بتاور ملس

ايناث
ً

فئاظولا ميقرت ةداعإ : ةيميلعتلا فئاظولا تاوالعو بتاور ملس

:ةيميلعتلا ةحئاللا NO تدرو امك ةيميلعتلا فئاظولا تاوالعو بتاور ملس sOي اميف



15 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

ايناث
ً

فئاظولا ميقرت ةداعإ : بتاورلل M3اقتنالا ملسلا

أ
ُ

 اC»ا�وتسمو بترلا ديدحتل ديد�lا xyإ ميدقلا ملسلا نم xOاقتنالا ملسلا دع
 عم  ةيميلعتلا ةحئاللا NO درو ام syع ءانب تا�وتسملل ةلباقملا ةديد�lا اC»اجردو
: sOي ام ةاعارم

:بتاورلل SKاقتنالا ملسلا

 مت�س نَم عيمج
اقفو ھنيكس;

ً
 ةحئالل 

ةجردلا <= نكسُ�س
ھبتار  يواس; :9لا
.لقنلا تقو قباسلا

 ةجرد دجوت مل اذإ
 ىطعُيف ھبتارل ة̂واسم

د̂زت ةجرد برقأ بتار
 opع قباسلا ھبتار opع

.ةقحتسملا ةبترلا

 opع د̂زي ھبتار نا¦ اذإ
 <= ةجرد رخآ بتار
 ةقحتسملا ةبترلا
 هذop Yع عضويف

. ةجردلا



ايناث
ً

فئاظولا ميقرت ةداعإ : بتارلا U3اص صقن ض&وع* ةأفاOم

:بتارلا K[اص صقن ضYوعG ةأفاUم ةلداعم

تف بتارلا NOاص صقن لاح NOو ديد�lا ملسلا syع ملعملا ن^كس� دنع
ُ

ھل فرص
اقفو ة�ر�ش ةأفا�م

ً
: ي�آلل 

 ةأفا�م ھل فرصُي ناXو ةحئاللا syع ھلقن متو سداسلا ىوتسملا لغش¯ ناX نم و
 :sOي ام متيف ،ھنم ة_^خألا ةجردلا xyإ ھلوصول ىوتسملا كلذ NO ھتوالع لداع�

 ملعملل فرصت
 ة̂ر`ش ةأفاGم

صقنلا رادقمب

 ةأفاGملا صقان�ت
ام ردقب كلذ دع¨
 نم ھيلع لصحي

ھبتار <= ةدا̂ز

ةأفا{ملا فرص فقوي
sلJوأ ا Yا��م ضع 

 Vaع أرطي ام بسحب
يذلا  يفيظولا ھعضو

�Cلا ةدا�زلا ھنع جتن
 OPاص OP صقن a`إ تدأ

ھبتار

 ةأفا�ملا هذP قرف فرص NO رمتس¯⚙

 NO ةدا�ز نم ھيلع لصحي ام ردقب كلذ دع£ ةأفا�ملا صقان�ت⚙

ھبتار

16 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و
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لوألاىوتسملا
ملعم دعاسم / ملعممیدقلا ملسلا يف

يساسألا بتارلاةیونسلا ةوالعلاةجردلا ىوتسملايساسألاةجردلاىوتسملا
بتارلا يفاصلقنلا لدبدعاقتلالباقملا  دیدجلا

114445

 ىوتسملا
لوألا

1

300

52004685005232
124745152004685005232
135045152004685005232
145345255004955005505
155645358005225005778

166340564005765006324

176640667006035006597

186940

 ىوتسملا
يناثلا

1

320

70006307007070

19724027320658.87007361.2

110754037640687.67007652.4

111784047960716.47007943.6

112814058280745.27008234.8

1138440686007747008526

1148740

 ىوتسملا
ثلاثلا

1

340

8920802.87008817.2

115904029260833.47009126.6

1169340396008647009436

117964049940894.67009745.4

118994049940894.67009745.4

11910240510280925.270010054.8

12010540610620955.870010364.2

12110840

 ىوتسملا
عبارلا

1

360

10960986.470010673.6

122111402113201018.870011001.2

123114403116801051.270011328.8

124117404120401083.670011656.4

125120404120401083.670011656.4

ايناث
ً

فئاظولا ميقرت ةداعإ : بتاورلل M3اقتنالا ملسلا

:ملعم دعاسم / ملعم ةبترل SKاقتنالا ملسلا

17 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

لوألاىوتسملا
ملعم دعاسم / ملعممیدقلا ملسلا يف

يساسألا بتارلاةیونسلا ةوالعلاةجردلا ىوتسملايساسألاةجردلاىوتسملا
بتارلا يفاصلقنلا لدبدعاقتلالباقملا  دیدجلا

114445

 ىوتسملا
لوألا

1

300

52004685005232
124745152004685005232
135045152004685005232
145345255004955005505
155645358005225005778
166340564005765006324

176640667006035006597

186940

 ىوتسملا
يناثلا

1

320

70006307007070

19724027320658.87007361.2

110754037640687.67007652.4

111784047960716.47007943.6

112814058280745.27008234.8

1138440686007747008526

1148740

 ىوتسملا
ثلاثلا

1

340

8920802.87008817.2

115904029260833.47009126.6

1169340396008647009436

117964049940894.67009745.4

118994049940894.67009745.4

11910240510280925.270010054.8

12010540610620955.870010364.2

12110840

 ىوتسملا
عبارلا

1

360

10960986.470010673.6

122111402113201018.870011001.2

123114403116801051.270011328.8

124117404120401083.670011656.4

125120404120401083.670011656.4

فئاظولا ميقرت ةداعإ :ًايناث بتاورلل -,اقتنالا ملسلا

:ملعم دعاسم / ملعم ةبترل -,اقتنالا ملسلا



18 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

يناثلاىوتسملا
ملعم دعاسم / ملعممیدقلا ملسلا يف

يساسألا بتارلاةیونسلا ةوالعلاةجردلا ىوتسملايساسألاةجردلاىوتسملا
بتارلا يفاصلقنلا لدبدعاقتلالباقملا  دیدجلا

215350
 ىوتسملا

لوألا

2

300

55004955005505
225715358005225005778
236080461005495006051
246445667006035006597
256810

 ىوتسملا
يناثلا

1

320

70006307007070

26757037640687.67007652.4

27793547960716.47007943.6

288300686007747008526

298665

 ىوتسملا
ثلاثلا

1

340

8920802.87008817.2

210903029260833.47009126.6

2119395396008647009436

212976049940894.67009745.4

21310125510280925.270010054.8

21410490610620955.870010364.2

21510855

 ىوتسملا
عبارلا

1

360

10960986.470010673.6

216112202113201018.870011001.2

217115853116801051.270011328.8

218119504120401083.670011656.4

21912315512400111670011984

220126806127601148.470012311.6

22113045

 ىوتسملا
سماخلا

1

380

131201180.870012639.2

22213410213500121570012985

223137753138801249.270013330.8

224141404142601283.470013676.6

225145055146401317.670014022.4

ايناث
ً

فئاظولا ميقرت ةداعإ : بتاورلل M3اقتنالا ملسلا



19 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

ثلاثلاىوتسملا
ملعم دعاسم / ملعممیدقلا ملسلا يف

يساسألا بتارلاةیونسلا ةوالعلاةجردلا ىوتسملايساسألاةجردلاىوتسملا
بتارلا يفاصلقنلا لدبدعاقتلالباقملا  دیدجلا

316390
 ىوتسملا

530064005765006324لوألا

326825
 ىوتسملا

يناثلا

1

320

70006307007070
33726027320658.87007361.2
34769547960716.47007943.6
35813058280745.27008234.8

368970

 ىوتسملا
ثلاثلا

2

340

9260833.47009126.6

379405396008647009436

38984049940894.67009745.4

3910275510280925.270010054.8

31010710

 ىوتسملا
عبارلا

1

360

10960986.470010673.6

311111452113201018.870011001.2

312115803116801051.270011328.8

313120154120401083.670011656.4

314124506127601148.470012311.6

31512885

 ىوتسملا
سماخلا

1131201180.870012639.2

316133202

380

13500121570012985

317137553138801249.270013330.8

318141904142601283.470013676.6

319146255146401317.670014022.4

32015060

 ىوتسملا
سداسلا

1

400

15400138670014714

32115495215800142270015078

32215930316200145870015442

32316365416600149470015806

32416800517000153070016170

32517235617400156670016534

ايناث
ً

فئاظولا ميقرت ةداعإ : بتاورلل M3اقتنالا ملسلا



20 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

 عبارلاىوتسملا
سرامم ملعممیدقلا ملسلا يف

يساسألا بتارلاةیونسلا ةوالعلاةجردلا ىوتسملايساسألاةجردلاىوتسملا
بتارلا يفاصلقنلا لدبدعاقتلالباقملا  دیدجلا

417570

 ىوتسملا
لوألا

1

500

7570681.307007588.70
42808038570771.307008498.70
43859049070816.307008953.70
44910059570861.307009408.70
459610610070906.307009863.70

4610625

 ىوتسملا
يناثلا

2

520

11090998.1070010791.90

47111353116101044.9070011265.10

48116454121301091.7070011738.30

49121555126501138.5070012211.50

410126656131701185.3070012684.70

41113175

 ىوتسملا
ثلاثلا

1

540

136901232.1070013157.90

412136851136901232.1070013157.90

413141952142301280.7070013649.30

414147053147701329.3070014140.70

415152154153101377.9070014632.10

416157255158501426.5070015123.50

417162356163901475.1070015614.90

41816745

 ىوتسملا
عبارلا

1

540

169301523.7070016106.30

419172552174701572.3070016597.70

420177653180101620.9070017089.10

421182754185501669.5070017580.50

422187855190901718.1070018071.90

423192956196301766.7070018563.30

42419805
 ىوتسملا
1540201701815.3070019054.70سماخلا

ايناث
ً

فئاظولا ميقرت ةداعإ : بتاورلل M3اقتنالا ملسلا

:سرامم ملعم ةبترل SKاقتنالا ملسلا



21 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

 سماخلاىوتسملا
سرامم ملعممیدقلا ملسلا يف

يساسألا بتارلاةیونسلا ةوالعلاةجردلا ىوتسملايساسألاةجردلاىوتسملا
بتارلا يفاصلقنلا لدبدعاقتلالباقملا  دیدجلا

518060
 ىوتسملا

لوألا

2

500

8070726.307008043.70
52857038570771.307008498.70
53908059570861.307009408.70
549590610070906.307009863.70
5510100

 ىوتسملا
يناثلا

1

520

10570951.3070010318.70

56111403116101044.9070011265.10

57116504121301091.7070011738.30

58121605126501138.5070012211.50

59126706131701185.3070012684.70

51013180

 ىوتسملا
ثلاثلا

1

540

136901232.1070013157.90

511136901136901232.1070013157.90

512142002142301280.7070013649.30

513147103147701329.3070014140.70

514152204153101377.9070014632.10

515157305158501426.5070015123.50

516162406163901475.1070015614.90

51716750

 ىوتسملا
عبارلا

1

540

169301523.7070016106.30

518172602174701572.3070016597.70

519177703180101620.9070017089.10

520182804185501669.5070017580.50

521187905190901718.1070018071.90

522193006196301766.7070018563.30

 ىوتسملا52319810
سماخلا

1
540

201701815.3070019054.70

524203202207101863.9070019546.10

ايناث
ً

فئاظولا ميقرت ةداعإ : بتاورلل M3اقتنالا ملسلا



22 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

عبارلاىوتسملا
مدقتم ملعممیدقلا ملسلا يف

يساسألا بتارلاةیونسلا ةوالعلاةجردلا ىوتسملايساسألاةجردلاىوتسملا
بتارلا يفاصلقنلا لدبدعاقتلالباقملا  دیدجلا

417570

 ىوتسملا
لوألا

1

540

9950895.507009754.50
42808019950895.507009754.50
43859019950895.507009754.50
44910019950895.507009754.50
45961019950895.507009754.50

4610625311030992.7070010737.30

47111354115701041.3070011228.70

48116455121101089.9070011720.10

49121556126501138.5070012211.50

41012665

 ىوتسملا
يناثلا

1

560

131901187.1070012702.90

411131751131901187.1070012702.90

412136852137501237.5070013212.50

413141953143101287.9070013722.10

414147054148701338.3070014231.70

415152155154301388.7070014741.30

416157256159901439.1070015250.90

41716235

 ىوتسملا
ثلاثلا

1

580

165501489.5070015760.50

418167452171301541.7070016288.30

419172553177101593.9070016816.10

420177654182901646.1070017343.90

421182754182901646.1070017343.90

422187855188701698.3070017871.70

423192956194501750.5070018399.50

42419805
 ىوتسملا

1580200301802.7090019127.30عبارلا

ايناث
ً

فئاظولا ميقرت ةداعإ : بتاورلل M3اقتنالا ملسلا

:مدقتم ملعم ةبترل SKاقتنالا ملسلا



23 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

 سماخلاىوتسملا
مدقتم ملعممیدقلا ملسلا يف

يساسألا بتارلاةیونسلا ةوالعلاةجردلا ىوتسملايساسألاةجردلاىوتسملا
بتارلا يفاصلقنلا لدبدعاقتلالباقملا  دیدجلا

518060

 ىوتسملا
لوألا

1

540

9950895.507009754.50
52857019950895.507009754.50
53908019950895.507009754.50
54959019950895.507009754.50
5510100210490944.1070010245.90

56111404115701041.3070011228.70

57116505121101089.9070011720.10

58121606126501138.5070012211.50

5912670

 ىوتسملا
يناثلا

1

560

131901187.1070012702.90

510131801131901187.1070012702.90

511136902137501237.5070013212.50

512142003143101287.9070013722.10

513147104148701338.3070014231.70

514152205154301388.7070014741.30

515157306159901439.1070015250.90

51616240

 ىوتسملا
ثلاثلا

1

580

165501489.5070015760.50

517167502171301541.7070016288.30

518172603177101593.9070016816.10

519177704182901646.1070017343.90

520182804182901646.1070017343.90

521187905188701698.3070017871.70

522193006194501750.5070018399.50

 ىوتسملا52319810
عبارلا

1
580

200301802.7090019127.30

524203202206101854.9090019655.10

ايناث
ً

فئاظولا ميقرت ةداعإ : بتاورلل M3اقتنالا ملسلا



24 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

سداسلاىوتسملا
مدقتم ملعممیدقلا ملسلا يف

يساسألا بتارلاةیونسلا ةوالعلاةجردلا ىوتسملايساسألاةجردلاىوتسملا
بتارلا يفاصلقنلا لدبدعاقتلالباقملا  دیدجلا

619260

 ىوتسملا
لوألا

1

540

9950895.507009754.50
62985519950895.507009754.50
6310450210490944.1070010245.90
64110454115701041.3070011228.70
65116405121101089.9070011720.10

6612900

 ىوتسملا
يناثلا

1

560

131901187.1070012702.90

67134952137501237.5070013212.50

68140903143101287.9070013722.10

69146854148701338.3070014231.70

610152805154301388.7070014741.30

611158756159901439.1070015250.90

61216470

 ىوتسملا
ثلاثلا

1

580

165501489.5070015760.50

613170652171301541.7070016288.30

614176603177101593.9070016816.10

615182554182901646.1070017343.90

616188505188701698.3070017871.70

617194456194501750.5070018399.50

61820040
 ىوتسملا

عبارلا

2

580

206101854.9090019655.10

619206353211901907.1090020182.90

620212304217701959.3090020710.70

ايناث
ً

فئاظولا ميقرت ةداعإ : بتاورلل M3اقتنالا ملسلا



ع/ارلا بابلا



 راي�lا

لوألا

 ةمد�jا تاونس نم ةلما¦ ةنس ل¦ نع ةأفاGم فرص
 ةدملاكلذ <= امب فئاظولا كلت ىدحإ opع ت�ضق :9لا
اقفو ةحئاللا دافنل ةقباسلا

ً
.)١( لودªkل 

 راي�lا
يSاثلا

 ةمد�jا ماظنب ن@لومشملل ةمد�jا ةياJ» ةأفاGم فرص
 ةافولاو يماظنلا دعاقتلل ر`شأ ةتس بتاور ةيندملا
.ركبملا دعاقتلل ر`شأ ةع°رأ بتاور وأ <¯صلا زk®لاو

)١( لودج

ايناث
ً

فئاظولا ميقرت ةداعإ : بترلا ةلداعم

 ھنإف ةيميلعتلا ةحئاللا نم٢٩ ةداملا NO ةدراولا طباوضلاو طورشلا ءافي�سا دع£
ت
ُ

ةحئاللاب ةلومشملا ةيميلعتلا فئاظولا بتر sOغاشل ةمد�lا ةياC¶ ةأفا�م فرص
اقفو

ً
:ي�آلا نم لضفألل 

ةمدخلا تاونس ددع
ةیمیلعتلا فئاظولا بتر

ریبخ ملعممدقتم ملعم سرامم ملعمملعم دعاسم / ملعم

80090010001100ةنس١٦ نم  لقأ و تاونس١٠

1100120013001500ةنس٢١ نم لقأو ةنس١٦

1500160017002000ةنس٢٦ نم لقأو ةنس٢١

2000210022002500ةنس٣١ نم لقأو  ةنس٢٦

3000310032003500 رثكأو ةنس٣١

26 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

:ةمدdeا ةياab ةأفاUم



ايناث
ً

فئاظولا ميقرت ةداعإ : بترلا ةلداعم

:تالدبلاو تآفاUملا ةلداعم

ن ام ادع اميف
ُ

 قوقlVا نم اP_^غو تآفا�ملاو تالدبلا نإف ،ةحئاللا NO ھيلع ص
ت ؛ةيذيفنتلا ھحئاولو ةيندملا ةمد�lا ماظنب ةررقملا ةيلاملا ايازملاو

ُ
syع فرص

بتاور ملس£ ةررقملا بتارملاب ةحئاللا NO ةدراولا ةيميلعتلا بترلا ةلداعم ساسأ
اقفو ،ةيندملا ةمد�lا ماظنب ق�Vملا ماعلا ن^فظوملا

ً
:ي�آلا ب¼ت_«لل 

 ملس AB ةلباقملا ةبترملاحئارشلا
ماعلا نFفظوملا بتاور

ةيميلعتلا بترلا opع حئارشلا ع�زوت

ىوتسملاةبترلا

لوألاملعم دعاسم / ملعم5%$وألا

ي9اثلاملعم دعاسم / ملعم6ةيناثلا

7ةثلاثلا
ع>ارلا / ثلاثلاملعم دعاسم / ملعم

لوألاسرامم ملعم

8ةع-ارلا

 سداسلا / سماABاملعم دعاسم / ملعم

ي9اثلاسرامم ملعم

لوألامدقتم ملعم

9ةسما0/ا
ع>ارلا و ثلاثلاسرامم ملعم

ي9اثلامدقتم ملعم

10ةسداسلا

سماABاسرامم ملعم

ثلاثلامدقتم ملعم

لوألاHIبخ ملعم

11ةع-اسلا
ع>ارلامدقتم ملعم

ي9اثلاHIبخ ملعم

ثلاثلاHIبخ ملعم12ةنماثلا

27 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و



ايناث
ً

فئاظولا ميقرت ةداعإ : ة&ونسلا ةوالعلا

:ةYونسلا ةوالعلا

 اBC ق�Vملا بتاورلا ملس قفو ة�ونسلا ةوالعلا ةحئاللاب لومشملا فظوملا  حنمُي-١
.ةيندملا  ةمد�lا ماظنب ن^لومشملا ن^فظوملل  ررقملا ب¼ت_«لا قفوو

 لمحي وPو ،_^بخ ملعم ةبتر NO ةجرد رخآ xyإ ةحئاللاب ن^لومشملا نم لصي نم-٢
الPؤم

ً
 ميلعتلا لا�Á ةبسانملا تاصصختلا ىدحإ NO _^تسجاملا ةدا�ش نع لقي ال 

: sOي ام متيف،ماعلا

يذلا ىوتسملا xyإ ھلغش¯ يذلا ىوتسملا نم ةحئاللاب لومشملا فظوملا لقنُي-٣
اقفو ا�سفن ةبترلا NO ةرشابم ھيلي

ً
:ي�آلل 

28

⚙Uاضاقت ةوالع رخآ رادقمب ة^ونس ةدا̂ز ھحنم <= رمتسYع اop اذإ ةبترلاكلت 
.ھيدل ا`حنم طورش ترفاوت

ت⚙
ُ

.ة^ونسلا ةوالعلا قاقحتسا تقو ةدا̂زلا هذY حنم

⚙;
ُ

ت الوبتاورلا ملس <= {@يغ; اIJلع  بت{�ي ال ةأفاGم ةدا̂زلا هذY دع
ُ

 بس�ح
.دعاقتلا ضرغل

ت ال⚙
ُ

.¹º¸قأ دحب تارم ثالث نم {µكأ ةدا̂زلا هذY حنم

 opع لصحي نأ
 تاوالعلا عيمج

 <= ة^ونسلا
 ت¡ثملا ىوتسملا

 ھيلع

 <= :¹«مي نأ
 نم ة{@خألا ةجردلا

 ال ةدم ىوتسملا
ةنس نع لقت

Uُنم دعب�س 
 ةدم ة{@خألا ةنسلا

 ال :9لا بايغلا
 بتار فرصُي

 اJ¼ع

      م^وقت لقي الأ
 يفيظولا ءادألا

  ن@تقباسلا ن@ت½سلل
 وأ ديج  ريدقت نع

ھلداعU ام

 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و



ايناث
ً

فئاظولا ميقرت ةداعإ : ة&ونسلا ةوالعلا

:ةYونسلا ةوالعلا نم نامرdjا

 نم )١( ةرقفلا NO ةدراولا ة�ونسلا ةوالعلا نم ةحئاللاب لومشملا فظوملا مرحُي
: ةيلاتلا تالاlVا NO ةحئاللا نم )٢٤( ةداملا

 وأ نود امف )ضرم( ريدقتب يفيظو ءادأ م^وقت opع لصح اذإ
ة^ونسلا ةوالعلا ھقاقحتسال ةقباسلا ةنسلا <= ھلداعU ام

 ة{�فلا لالخ اYددجي مل وأ ةين`ملا ةصخرلا opع لصحي  مل اذإ
ةئي`لا ىدل ةين`ملا صخرلل ةمظنملا تاب�ت{�لاو دعاوقلل ةددv¾ا

اددم وأ ةدم ة`jkا ھلبقت رذع نودب ھلمع نع بيغ; اذإ
ً

 د̂زت 
اموي )رشع ةسمخ( opع

ً
 ھقاقحتسال ةقباسلا ةنسلا لالخ 

ة^ونسلا ةوالعلا

:*ةيقlmلا ةوالع

 ÆÇلا ةبترلا ىوتسم NO ةجرد لوأ بتار ھتيقرت دنع ةحئاللاب لومشملا فظوملا حنمُي
اقفو ا�Cلإ Èyري

ً
: ي�آلل 

 م^وقت
 ءادألا

يفيظولا

 ةصخرلا
ةين`ملا

بايغلا

29 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

 حنميف ھيلع د�زي وأ ةجردلا هذP بتار يواس¯ ةيق_«لا دنع ھبتار ناX نإ⚙

 .ھبتار زواجتت ةجرد لوأ بتار

 ة�ونسلاةوالعلا رادقم نع ھبتار Èy NOرملا ا�Cلع لصحي ÆÇلا ةدا�زلا لقت الأ⚙
 .syعألا ةبترلا syع ةيق_«لا لبق ا�لغش¯ ناÆÇ Xلا ةبترلل ةددÁVا

اينقت ةيقQRلا ةوالع عم لماعتلا متKس*⚙
ً



سما12ا بابلا



ةيسردملاو ةيفارشإلا تاليكشWلا

:ن+فرشملاو ءالكولاو ةداقلا ةأفاUم

 فرشملاو ةسردملا ليكو و ةسردملا دئاق نم ل�ل  فرصُيس فيل�تلا ة_«ف لالخ
 : تآفا�ملا هذP يوب_«لا

 لا̂ر٨٠٠

يوب{�لا فرشملاةسردملا ليكو ةسردملا دئاق

 لا̂ر٥٠٠ لا̂ر٥٠٠

: فيلUتلا تاءارجإ

31  ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

فرط ءالخإ١ فيل�تلا رارق ٢

فيل�تلا ةرشابم فيل�تلا ديدجت مدع٣

فيل�تلا عطق ٥

٤



:)١(ةمدdeا فصو

ة�وjرت ة�رادإ لامعأب مايقلل ملعملل فيل�ت رارق رادصإ

:ةمدdeا Juع ميدقتلا

ملعم فيل�ت رارق لاخدإب موقي ن^ملعملا نوؤش ةرادإب صت�Áا فظوملا
ةيتاذلا ةمد�lا ق�رط نع ةيفارشإ وا ة�رادا لامعأب

ھيفارش|و ة>رادإ لامعأب ملعم فيل^ت رارق

32  ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

:نيدمتعملا لسالس

 صت\eا فظوملا
Yن�ملعملا نوؤش

 نوؤش ريدم
ن�ملعملا

 ريدم دعاسم
 نوؤشلل ميلعتلا

ةيسردملا

 دراوملا ريدم
ميلعتلا ريدمة�رش�لا



:ن+ملعملا فيلUت ةمدخ قيبطت طباوض

ھيفارش|و ة>رادإ لامعأب ملعم فيل^ت رارق

 ةسردملا ليكو وأ دئاق ةفيظو opع فلGملا ةبتر لقت ال نأ⚙
.سرامم ملعم نع

 ، لمعلا سأر opع( ھفيلGت بوغرملا ملعملا ةلاح نوكت نا⚙
.)فلGم ملعم

 فيلGتلا Áºسم سفنب ةفيظولا Áºسم ليدع; متي فوس⚙
.فيلGتلا ةيادب خ̂رات نم

 لدبكن@فلGملل بتاورلا {@سم عم ةأفاGملا فرص متي⚙
.ھيفارشÄو ة̂رادا لامعأب فيلGت

33  ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

 طباوض
قيبطت

 ةمدخ
 فيلUت
 د̂زت ال نأ opع ةرشابملا خ̂رات نم فيلGتلا ةدم بس�حت⚙ن+ملعملا

 ةدمل اYديدمت زوج̂و  تاونس ع°رأ نع ةدحاولا فيلGتلا ةدم
.¹º¸قأ دحب تاونس ع°رأ نع د̂زت ال ددم وأ



فرطلا ءالخإ عفر

:)٢(ةمدdeا فصو

«Cا فدlس£ ملعم فرط ءالخإل ةمد�Êلمعلاب ھل فيل�ت رارق رودص ب
.فيل�تلا ةدم نم ءاËCنالا دع£ وا ةيفارشإ وا ة�رادا لامعا

 دع£ فل�ملا ملعملا ق�رط نع فرط ءالخإ بلط عفر syع ميدقتلا متي
. رارقلا خ�رات نم موي١٥ زواجتت ال ةدم لالخ فيل�تلا رارق رودص

 موقي فل�ملا ملعملا نإف فيل�تلا ما�مو فيل�تلا نم ءاËCنالا دع£ كلذك
. فيل�تلا نم ءاËCنالا بÊس£ فرط ءالخا عفرب

34

:نيدمتعملا لسالس

ريدملا
رشابملا

 ةرادإ
نوز\eا ةبقارم

ريدم
ة�رش�لا دراوملا

:ةمدdeا Juع ميدقتلا

 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

 نوؤش ريدم
ن�ملعملا



فرطلا ءالخإ عفر

35

:فرطلا  ءالخإ ةمدخ قيبطت طباوض

.ملعملل فيلGت رارق رودص⚙

فرطلا ءالخا ةيلاعف خ̂رات opع ¹º«م دق نوكي ال نا⚙
 ءالخا عفرب مقي مل اذا ،موي15 نم {µكا رارقلا <= دوجوملا
.<Éال {ÈتعU فيلGتلا رارق نإف فرطلا

.د`ع دوجو لاح <= فرطلا ءالخا opع مدقتلا نكمي ال⚙

 متي نكلو فرطلا ءالخا ب¡س¨ بتارلا فاقيا متي ال⚙
.ةأفاGملا فاقيإ

 بجيف فيلGتلا ءاÊJنا ب¡س¨ فرطلا ءالخا ميدقت لاح <=⚙
.ليدب فظوم لاخدإ ھفيلGت :Ëتنملا فظوملا opع

 طباوض
 قيبطت

ةمدخ
 ءالخإ
فرطلا

 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و



ةرشابملا بلط عفر

:)٣(ةمدdeا فصو

«Cا فدlھل فيل�ت رارق رودص دع£ ملعم ةرشابم بلط  عفرل ةمد� 
 فيل�تلا ةدم نم ءاËCنالا دع£ وأ ةيفارشإ وا ة�رادا لامعا لمعلاب

.ھفرط ءالخإ دامتعا دعÌو

 فل�ملا ملعملا ق�رط نع فيل�ت ةرشابم بلط عفر syع ميدقتلا متي
ھلمع ة�ج نم ھفرط ءالخإ دع£ يوjرت فرشم وا ةسردم دئاقك لمعلاب

 دامتعا دعÌو فيل�تلا ما�مو فيل�تلا نم فل�ملا ملعملا ءاËCنا دع£ كلذك
.ةديد�lا لمعلا ة�ج NO ةرشابم عفرب فظوملا موقي ھفرط ءالخإ

36

:نيدمتعملا لسالس

 ريدملا
رشابملا

ةرادإ
ن�ملعملا نوؤش

ريدم
ة�رش�لا دراوملا

:ةمدdeا Juع ميدقتلا

 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و



37

:ةرشابملا عفر ةمدخ قيبطت طباوض

.فرط ءالخÄو ملعملل فيلGت رارق رودص⚙

⚙;Íkملا ملعملل رشابم ريدم ليGفل.

 فرصلا ةيادب نوكتو اYدامتعا نم نوكي ةرشابملا خ̂رات⚙
.ةرشابملا دامتعا خ̂رات نم

 نإف ملعمك لمعلل ھعوجرو فيلGتلا نم ملعملا ءاÊJنا لاح <=⚙
 <= ريدملا ديدحت ةشاش  ق̂رط نع متي  رشابملا ريدملا ديدحت
.ن@ملعملا نوؤش ريدم ةيحالص نمض نم نوكتو ةيتاذلا ةمد�jا

 طباوض
 قيبطت

ةمدخ
 عفر

ةرشابملا

 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

ةرشابملا بلط عفر

 رصنع ءاشÎا متي ھنإف فيلGتلل ملعملا ةرشابم دع¨⚙
.ةأفاGملا فرصل

.فيلGتلا ءاÊJنا خ̂رات دنع فرصلا فاقيا⚙

 <= بغر̂وةيفارشÄو ة̂رادإ لامعأب فلGم ملعملا نا¦ اذإ⚙
.فيلGتلا رارق نم رشابملا ريدملا ددحي ماظنلا نإف ةرشابملا عفر



فيل^ت عطق وا فيل^تلا ديدجت مدع بلط

:)٤(ةمدdeا فصو

«Cا فدlفيل�تلا عطق وأ فيل�تلا ديدجت مدع رارق بلط  عفرل ةمد�
ءاC¶او فرصلا فاقيإ متيل ةيفارشإ وأ ة�رادا لامعأب فل�ملا  ملعملل
.ة�رادإلا ملعملا ما�م

  فل�ملا  ملعملل  فيل�تلا عطق وأ فيل�تلا ديدجت مدع رارق بلط عفر متي
.يوب_«لا فارشإلا ةرادإ ق�رط نع

 وأفيل�تلا ديدجت مدع رارق بلط عفري نأ فل�ملا ملعملا عيطتس¯ كلذك
.ھفيل�ت عطق متيل فيل�تلا عطق

:ةمدdeا Juع ميدقتلا

 ةرشابمو فرط ءالخاو ملعملل فيلGت رارق رودص⚙
ةدمتعم

 فيلGتلا عطق وا ءاJ»ا خ̂رات نم ةأفاGملا فرص فاقيا متي⚙
 بلطلا <= جردملا

 بلط عفر نم فلGملا ملعمللو صت�¾ا فظوملل حامسلا⚙
ملعم فيلGت عطق وأ ءاJ»إ

 طباوض
  قيبطت

 ديدجت ةمدخ
فيل�تلا

  عطق وأ
فيل�تلا

38  ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و



فيل^ت عطق وا فيل^تلا ديدجت مدع بلط

39

ملعملا
فل{ملا

ريدملا
رشابملا

ةJج
*صاصتخالا

 نوؤش
ن�ملعملا

 دراوملا

ة�رش�لا ميلعتلا ريدم

:  نيدمتعملا لسالس

: فل�ملا ملعملا لبق نم فيل�تلا عطق-١

 دعاسملا
 نوؤشلل
ةيسردملا

ةيسردم ةدايق وأ يوpرت فارشإ*

فظوملا
صت\eا

ريدملا
رشابملا

ةJج
*صاصتخالا

 نوؤش
ن�ملعملا

 دراوملا
ة�رش�لا ميلعتلا ريدم

:صت�Áا فظوملا لبق نم فيل�تلا ديدجت مدع-٢

 دعاسملا
 نوؤشلل
ةيسردملا

ةيسردم ةدايق وأ يوpرت فارشإ*

 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و



سداسلا بابلا



ن-ملعملل ةيفاضإلا صصabا

:ن+ملعملل ةيفاضإلا صصdjا ةأفاUم

-  ةرازولل زوجي ھنأ xyإ )٣( ةرقف  )٩( ةداملا NO ةديد�lا ةيميلعتلا ةحئاللا تقرطت
اقفو ةجاlVا دنع

ً
 Nyوتسا نمم ملعملا فل�ت نأ-ةيميلعتلا ة�Vصملا تايضتقمل 

تو ، ھتقفاوم  دع£  ةدئاز صصحب ھباصن
ُ

طباوض  syع ًءانب ةأفا�ملا هذP ھل فرص
 .ةيندملا ةمد�lا ةرازولا ن^ب قافتالا ب ا�فرص  طورشو اPرادقم ددحت

:ةيفاضإلا صصdjا تاءارجإ

ةيفاضا صصحب ملعملل فيل�ت رارق رادصا ١

ملعملل ةيفاضالا صصlVا غلبم فرص بلط ٢

:ةأفا�ملا  رادقم

41 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

 ةيفاضا ھصح لX نع )لا�ر١٠٠( غلبم ملعملل فرصي



42 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

:)١(ةمدdeا فصو

«Cا فدlنع د�زت ةيفاضإ صصحب ملعملل فيل�ت رارق رادصإل ةمد� 
 .كلذ xyإ ةجاlVا بسح ÎÇيلعتلا ھباصن

:ةمدdeا Juع ميدقتلا

)ةسردملا دئاق(ريدملا ةيحالص ق�رط نع ةمد�lا syع ميدقتلا متي

:ھفيلUت دارملا ملعملا

 sOعفلا باصنلا لمتكم نوكي نا طرش£ ھفيل�ت دارملا ملعملا رايتخا متي
.باصنلا لمكي مل نا ميدقتلا عيطتس¯ نل ھنا ثيح ھيدل

:نيدمتعملا لسالس

ةسردملا دئاق
 بتكم ريدم

ميلعتلا
 نوؤش ريدم

ن�ملعملا
 ةرادإ ريدم
بتاورلا

 دراوملا ريدم
ة�رش�لا ميلعتلا ريدم

ةيفاضإ صصحب فيل^تلا رارق



:ةيفاضإ صصحب فيلUتلا رارق ةمدخ قيبطت طباوض

 ةيميلعتلا ةدامللو ةبترلل ررقملا باصنلا ءافي�سا⚙
 .ھتيلوؤسم تحتو بلطلا مدقم اJ¼م ققحت̂و

 نوكت ثيحب ةمد�jا <= ةيميلعتلا ةبصنألا لاخدا⚙
 مل يذلا ملعملل فيلGتلا بلط ميدقت دنع دئاقلل رشؤم

Uھباصن <=وتس*. 

.ا`ضع¨ عم فيلGتلا تا{�ف لخادتت ال نأ بجي⚙

.ر`ش نع د̂زت ال فيلGتلا ة{�ف⚙

 غلبم opع طابترالل ةيفاضا صصjv فيلGتلا جاتحي ال⚙
.ةيفاضإلا صصjvا ةأفاGم فرصل

 طباوض
 قيبطت

 رارق ةمدخ
 فيلUتلا
 صصحب
ةيفاضإ

ةيفاضإ صصحب فيل^تلا رارق

:ن^ملعملل صصlVا ÎÇ NOيلعتلا باصنلا *

ةصاخ ةيxرت ملعم
١٨)سرامم ملعم(

ةصاخ ةيxرت ملعم
١٦)مدقتم  ملعم(

ةصاخ ةيxرت ملعم
١٤){@بخ ملعم(

٢٤ملعم- سرامم ملعم

٢٢مدقتم ملعم

١٨{@بخ ملعم

43 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و



44 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

:ةيلاتلا تاوطdeا عب)ن ل�اروا جمانرب Juع لوخدلل

 :xOاتلا طبارلا رايتخاب مق مث تن_«نالا حفصتم syع لوخدلا
https://sshr.moe.sa

 : ةكبشلا لخاد نم وا
https://frsprod.moe.gov.sa

مدختسملا مسا لخدا⚙

رسلا ةملs لخدا⚙

 ققحتلا دوك لخدا⚙

 لي��S رز طغضا⚙

  لوخدلا

ةيفاضإ صصحب فيل^تلا رارق : مدختسملا ليلد



45 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

:ةيتاذلا ةمدdeا ةشاش Juع لوخدلا

ريدملل ةيتاذلا ةمد�lا ةيحالص رايتخا1.

ةيفاضإلا صصlVا فيل�ت رارق رايتخا2.

ةيفاضإلا صصlVا فيل�ت رارق3.

مدختسملا مسا لخدا⚙

رسلا ةملs لخدا⚙

 ققحتلا دوك لخدا⚙

 لي��S رز طغضا⚙

  لوخدلا

1

ةيفاضإ صصحب فيل^تلا رارق : مدختسملا ليلد

1

2

3



46 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

4

.4NO ا فيل�ت ةشاشlVفيل�ت رارقةفاضإل ملعملا رايتخاب مق ةيفاضإلا صص 
ءارجالا syع طغضلابةيفاضإلا صصlVا

.5NO ا فيل�ت رارق ةشاشlVع طغضا  ةيفاضإلا صصsy عsy ةفاضإ

5

ةيفاضإ صصحب فيل^تلا رارق : مدختسملا ليلد



47 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

:نم نوكتت ÆÇلا ةjولطملا تانايبلا لاخدإ دع£قيبطت syع طغضلا6.

 متت ا��ق�رطو اJل فل{ملا ةسردملا
رايتخالاو ثحبلاب ةسردملا مسا

�P شلاو ةنسلا نع ةرابعJدارملا ر 
 ثحبلاب متت ا��ق�رطو ا��ف فيل{تلا
رايتخالاو

ة¡ فلا

 P`ا£]ا باصنلا وxو
 .ملعملل

 باصنلا
VPعفلا

مقر نع ةرابع
 ددع

 صص£]ا
ةيفاضإلا

فورح و ماقرأ لاخدإباصنلا ملعملا ةبترم بسح رايتخالل ةمئاق
 ب�س

فيل{تلا

6

ةيفاضإ صصحب فيل^تلا رارق : مدختسملا ليلد



48 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

 بلطلا ص��م كل ر�ظيس مثxOاتلا syع طغضا ، ةشاشلا هذP رو�ظ دنع7.

7

 بلطلا  مامتإلذيفنت syع طغضلاب مق ، بلطلا ص��م كل ر�ظيس8.
.ةيفاضإلا صصlVا فيل�ت رارق  رادصØو

ةيفاضإ صصحب فيل^تلا رارق : مدختسملا ليلد



49 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

:)٢(ةمدdeا فصو

«Cا فدlا ةأفا�م فرص رارق رادصإل ةمد�lVع ءانب ةيفاضإلا صصsy 
 .كلذب رداصلا فيل�تلا رارق

:ةمدdeا Juع ميدقتلا

ثيح ،)ةسردملا دئاق(ريدملا ةيحالص ق�رط نع ةمد�lا syع ميدقتلا متي
.ھفيل�ت فرص دارملا ملعملا رايتخا مت¼س

:نيدمتعملا لسالس

ةسردملا دئاق
 بتكم ريدم

ميلعتلا
 نوؤش ريدم

ن�ملعملا
ةرادإ

بتاورلا
 ةرادإ ريدم
بتاورلا

ةيفاضإلا صص�qا فرص رارق

 دراوملا ريدم
ة�رش�لا



:ةيفاضإلا صصdjا فرص  رارق  ةمدخ قيبطت طباوض

.ةيفاضإ صصjv لمعلاب ملعم فيلGت رارق رودص⚙

طباوض
 قيبطت

ةمدخ
 فرص رارق
 صصdjا
ةيفاضإلا

50 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

ةيفاضإلا صص�qا فرص رارق

.فيلGت بلط لGل فرص بلط ميدقت متي⚙

 ةيفاضا ةصح ل¦ نع )لا̂ر100( غلبم ملعملل فرصي⚙

 ھليغش; متي يدارفإ  {@سم ق̂رط نع غلبملا فرص متي⚙
.بتاورلا ةرادإب صت�¾ا فظوملا ق̂رط نع

 ، بايغ(ب¡س يأل فظوملا بيغ; اذإ غلابم يأ فرص متي ال⚙
.فيلGتلا ة{�ف سفنل )ب̂ردت ،بادتنا ،ةزاجإ

 نم{µكا ملعملا اYرضح :9لا صصjvا ددع نوكي ال نا⚙
اéJ ھفيلGت مت :9لا صصjvا ددع



51 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

:ةيتاذلا ةمدdeا ةشاش Juع لوخدلا

ريدملل ةيتاذلا ةمد�lا ةيحالص رايتخا1.

ةيفاضإلا صصlVا فرص رارق رايتخا2.

ن^ملعملل ةيفاضإلا صصlVا فرص رارق syع طغضلا3.

 ن^فظوملا ر�ظيس ةيفاضإلا صصlVا فرص رارق syع طغضلا دنع4.
ريدملل

1

1

2

3

ةيفاضإلا صص�qا فرص رارق : مدختسملا ليلد



52 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

فرص رارق ھل عفر دارملا فظومللءارجالا syع طغضلاب مق5.

.6NO ا فرص رارق ةشاشlVرارقلا ليصافت : ن^ملعملل ةيفاضإلا صص ،  
ةفاضإ syع syع طغضا

ةيفاضإلا صص�qا فرص رارق : مدختسملا ليلد

5

6



53 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

"بÊس£ ةيفاضا صصح فرص رارق " ةمئاق نم رايتخا7.

7

8

 طغضلابمق كلذ دع£ ، فيل�تلا رارقب ةصا�lا تانايبلا ھفاX ر�ظتس8.
قيبطت syع

نودمتعملاو بلطلا ص��م كل  ر�ظيسوxOاتلا syع طغضلاب مق9.

9

ةيفاضإلا صص�qا فرص رارق : مدختسملا ليلد



54 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

.10NO طغضلاب مق ، نودمتعملاو بلطلا ص��م دجتس ، رارقلا تانايب ةشاش 
.عفرلا ةيلمع مامتإلذيفنت syع

10

ةيفاضإلا صص�qا فرص رارق : مدختسملا ليلد



ةيحالصلا مدعل ديقلا يط

:ةيحالصلا مدعل ديقلا يط

 ًءادتبا ن^عملا فظوملا دعُ¯ ھنأ xyا )٨( ةداملا NO ةديد�lا ةيميلعتلا ةحئاللا تقرطت
تÊثت مل اذإف )ن^ت§س( ةدمل ةjرجتلا تحت ةحئاللا هذ�ل ةعضا�lا  فئاظولا syع

ارارق ر�زولا ردصيف ةدملا هذP لالخ ھتيحالص
ً

.*ھتمدخ ءاC¶إب 

:ةيحالصلا مدعل ديقلا يط تاءارجإ

١ لمعلل ةيحالصلا مدع بÊس£ ديق يط رارق رادصا

ديقلا يط رارق رادصإ دع£ فرطلا ءالخا بلط ٢

:ھنإف  ةjرجتلا تحت فظوملا ةمدخ ءاC¶ا ارارق رادصا دنع*

55 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

 ام ھلدرُي
 نم عطقتسا

 تادئاع
.ةيدعاقت

ھتبغر نع رظح ة¡ فل عضخي ال
OP غ ةفيظو لغشل مدقتلا�¡ 
 ترفوت اذإ ةحئاللاب ةلومشم
 كلذو اJلغش تالxؤم ھيدل

 تاءارجإ و دعاوق بسح
.فيظوتلا

ت ال
ُ

 ھل بسح
 :9لا تاوالعلا

 اIJلع لصح
.ةxرجتلا ءانثا



56 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

:)١(ةمدdeا فصو

«Cا فدlلبق ةيحالصلا مدعل ملعملا ديق يط  رارق رادصإل ةمد� 
 ÆÇلا ةدراولا ر�راقتلل اقبط كلذو )نات§س( ةjرجتلا ة_«فل ملعملا لامتكا
. ةن�ملاب لمعلل ةيحالصلا مدع ديفت

:ةمدdeا Juع ميدقتلا

يفف ،)ةسردملا دئاق(ريدملا ةيحالص ق�رط نع ةمد�lا syع ميدقتلا متي
 يط رارق عفرب موقي ةسردملا دئاق نإف لمعلل ملعملا ةيحالص مدع لاح
 .ملعملا تامدخ ءاC¶إل دامتعالل ديقلا

ةسردملا دئاق
 صت\eا فظوملا
Yن�ملعملا نوؤش

 نوؤش ريدم
ن�ملعملا

 ةرادا ريدم
فيظوتلا

 دراوملا ريدم
ة�رش�لا ميلعتلا ريدم

 ةيحالصلا مدعل ديقلا يط رارق

:نيدمتعملا لسالس



:ةيحالصلا  مدع ب�س� ملعملا ديق  يط ةمدخ قيبطت طباوض

مدع و ،)ن@يعتلا دع¨ ةرشابم ، ن@يع; رارق( رودص⚙
.ن@ماع :¹«م

 طورش
 قيبطت

ةمدخ
 ديق يط
ملعملا

57 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

 :¹«م لبق ةسردملا دئاق �pا ھي¡نتلا ةلاسر لوصو⚙
.ملعملا ةرشابم خ̂رات نم )ن̂ر`ش¨( ن@ت½س

.ةيدعاقت تادئاع نم عطقتسا ام ملعملل دري⚙

 ة{�ف ءانثا اIJلع لصح :9لا تاوالعلا ملعملل بسحت ال⚙
.ةxرجتلا

 يطخ̂رات نم هديق يوطملا فظوملا باسح فاقيإ متي⚙
.ديقلا

 ةيحالصلا مدعل ديقلا يط رارق

 ةلاح {@يغتب ماظنلا موقي ديقلا يط بلط دامتعا دنع⚙
 كلذكو تايحالصلا لقن مت̂و ھبتار فاقيÄو فظوملا
 تدجونإ ملعملل ةملسملا د`علاو دامتعالل ةقلعملا تابلطلا
.ليدبلا فظوملل



58 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

:ةيتاذلا ةمدdeا ةشاش Juع لوخدلا

ريدملل ةيتاذلا ةمد�lا ةيحالص رايتخا1.

ريدملا تابلط ةمئاق2.

فظوم ديق يط رارق syع طغضلا مثديقلا يطل ةيتاذلا ةمد�lا3.

1

2

3

 ةيحالصلا مدعل ديقلا يط رارق : مدختسملا ليلد



59 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

.4NO ا ةشاشlع طغضلاب ملعملا رايتخاب مق ديقلا يطل ةيتاذلا ةمد�syءارجالا

4

ديدج بلط لي��Üلةفاضإ syع طغضا5.

5

 ةيحالصلا مدعل ديقلا يط رارق : مدختسملا ليلد



60 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

 ديقلا يط رارق بÊس نمضتت ÆÇلاو ةjولطملا تانايبلا لاخدإب مق6.

قيبطت syع طغضلاب مق7.

نودمتعملاو بلطلا ص��م كل  ر�ظيسوxOاتلا syع طغضلاب مق8.

6

7

8

 ةيحالصلا مدعل ديقلا يط رارق : مدختسملا ليلد



61 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

.9NO نودمتعملاو بلطلا ص��م دجتس ،"ةعجارم: فظوملا ديق يط رارق" ةشاش ، 
.عفرلا ةيلمع مامتإلذيفنت syع طغضلاب مق

9

 ةيحالصلا مدعل ديقلا يط رارق : مدختسملا ليلد



62 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

:)٢(ةمدdeا فصو

«Cا فدlس£ ملعم فرط ءالخإل ةمد�Êمدعل ديق يط  رارق رودص ب 
ةيحالصلا

ديقلا يط رارق رادصإ دع� فرطلا ءالخا بلط

:ةمدdeا Juع ميدقتلا

 دعبف ،)ةسردملا دئاق(ريدملا ةيحالص ق�رط نع ةمد�lا syع ميدقتلا متي
 دئاق نإف، ھتيحالص مدع بÊس£ ملعملا ديق يط رارق دامتعا خ�رات
ملعملل فرطلا ءالخا بلط ميدقتب موقي ةسردملا

:نيدمتعملا لسالس

ةسردملا دئاق
 تامد\]ا ةرادإ

ةماعلا

 ةمدخ ةرادإ
فظوم

ةرادإ
بتاورلا

 دراوملا ريدم
ة�رش�لا



:ديقلا يط رارق رادصإ دع� فرطلا ءالخإ ةمدخ قيبطت طباوض

.ديقلا يط رارق رودص⚙

  طباوض
قيبطت

ةمدخ
 ءالخإ
فرطلا

63 ة2رش/لا دراوملل ةرازولا ةلا"و

 لوصjvا فظوملا عيطتسU فرطلا ءالخا دامتعا دع¨⚙
 .ةيدعاقتلا تادئاعلا opع

⚙Uا فظوملا عيطتس¾� لمع بتاورلا ةرادإب صت
 دع¨ ةيدعاقتلا تادئاعلا ةداعتسال فظوملل ة^وس�لا
.ديقلا يط دامتعا

ديقلا يط رارق رادصإ دع� فرطلا ءالخا بلط



ةیرشبلا دراوملل میلعتلا ةرازو ةلاكو


