
 

 
 

مدختسملا ل$لد                                                                               
 ةردقلا 23اع طالخ

OK1801 

ةماه نامأ تام%لعت  

 .MN;قتسملا عالطالل اهب ظافتحالاو مادختسالا ل;ق ة:انع8 تام%لعتلا ةءارق 01ري
 
 :لثم ،ةهباشملا تامادختسالا وأ طقف UVVWNملا مادختسالل زاهجلا اذه م%مصت مت

bcV dVلماعلا8 ةصاخلا خباطملا  -
N ملاو تالحملاfغو عرازملاو بتاUcامأ نم اهlلمعلا ن. 

 .ة%نكسلا لاfشألا نم اهUcغو ة%قدنفلا ققشلاو قدانفلا  -

dV لا;قتسالا فرغ            -
N قدانفلا. 

 .ةدوصقملا كلت Ucغ ىرخأ ضارغأ يأل همدختسu ال .ماعطلا طلخل زاهجلا اذه م%مصت مت

 

 ريذحت

 .تا8اصإ Wإ يدؤي دق حيحصلا Ucغ مادختسالا

dV زاهجلا مدختسu ال ●
N وأ ة%عانص ةئ�ب dV

N قلطلا ءاوهلا. 



 

dV وأ زاغلا وأ ءا��ه�لا8 لمع: دقوم Mع زاهجلا عضت ال ●
N ع وأ ،هل ةرواجم ةقطنمM ةلواط ةفاح 

 .ت8اثو فاجو �وتسم حطس Mع طقف زاهجلا عض .رقتسم Ucغ حطس Mع وأ
dV روكذملا دهجلا نأ نم دlأت ،ةقاطلا س�قم8 زاهجلا اذه ل%صوت ل;ق ●

N ف%�صتلا قصلم 
 .س�قملا دهج عم قفاوتي

 .طقف ه8 ةقفرملا ة%لصألا تاقحلملا عم زاهجلا مدختسا ●
 .ىوصقلا هتعس زواجتي ام8 طالخلا ق��بإ ألمت ال ●
 ءد8 نم هعنمت نامأ ة%ل�8 زاهجلا د�وزت مت .هل%غشu ل;ق حيحص لfش� زاهجلا عيمجت نم دlأت ●

 .كرحملا ةدحو Mع ةت ثم ةلازإلل ةل8اقلا تاقحلملا تنا� اذإ الإ ل%غش�لا
 زاهجلا ل%غش�ب موق: رخآ ءزج يأ وأ 01Nراخ تقؤم وأ جمU1م عم زاهجلا اذه مدختسu ال ●

ا%ئاقلت
¥. 

امئاد صرحا ●
¥

 .تانوكملا8 ق��بإلا ءلم دنع ىوصقلا ةعسلا ةمالع ةاعارم Mع 
dV لئاوسلا ةجلاعم8 تمق اذإ ●

N ل 1.5 وه ةعسلل ©قألا دحلا نإف ،طالخلا ق��بإU¬. 
dV لئاوسلا ةجلاعم8 تمق اذإ ●

N ل 0.7 وه ةعسلل ©قألا دحلا نإف ،ظفحلا ةجاجزU¬. زواجتت ال 
 .ةوغر نوكت N¬²لا تانوكملا ةجلاعم دنع ةصاخ ،ةعسلل ©قألا تا±°ؤم

µVرُملا Ucغ ءادألا نع ةئشانلا ة%نوناقلا كقوقح8 رطاخ: زاهجلا8 ث;علا  ●
N ةدوجلا نامض وأ. 

  
 

  



 

 زاهجلا فصو
 
A1  خادلا ءاطغلاMN. ·اض:أ مدختس

¥
 .سا%قم� 

A2 طالخلا ق��بإ ءاطغ 
A3 بك طلخ ق��بإUc ل 1.5 ةعسU¬ 
A4 تارفشلا ةدحو 
A5 كرحملا ةدحو 
A6 2 * ظفحلا ةجاجز ءاطغ 
A7 ل 0.7 ةعس ظفح ةجاجزU¬* 2 
A8 حتلا ةدحوfم 
 
 مfحتلا ةدحو فصو
 
B1 ةشاشلا 
B2 ا تاض;نلا رزlسU¬ا 
B3 ب�لا طالخلا ق��بإ زمرUc 
B4 قيقدلا رزÁكملاÂتا 
B5 سكت رزUc جلثلا 
B6 ة�روشلا رز 
B7 ا يذومسلا رزlسU¬ا 
B8 دنل8 يرتون رز 
B9 يذومسلا رز 
B10 ظفحلا ةجاجز زمر 
B11 ل%غش�لا رزÁفاق:إلا 

  
 ةرم لوأل مادختسالا ل;ق
 ق��بإ ،A2 طالخلا ق��بإ ءاطغ ،MN A1خادلا ءاطغلا( ماعطلا سمالت N¬²لا ءازجألا عيمج لسغ بج:
 dVÆادلا ءاملاA7( 8 ظفحلا ةجاجز ،A6 ظفحلا ةجاجز ءاطغ ،A4 تارفشلا ةدحو ،Uc A3ب�لا طالخلا

 .ةمعان شامق ةعطق8 اهف%فجتو اهفطش مث قا;طألا ف%ظنت لئاس نم ةUcغص ة%م�و
 
 :ريذحت

 .ةرفشلا فاوح ب�س� ة8اصإلل ضرعتلا مدع Mع ةدش� صرحا ،A4 تارفشلا ةدحو ف%ظنت دنع
 
 .ةف%ظن شامق ةعطق8 اهففج مث dVÆادلا ءاملا8 ةلل;م ةجنفسا مادختساA5 8 كرحملا ةدحو حسما

 
. 

  



 

 طالخلا عيمجت
 
dV كدعاس�س N¬²لا تاقحلملا8 طالخلا د�وزت مت

N عيمجت كنكم: .ك:دل ةلضفملا تانوكملا ةجلاعم 
 .A7 ظفحلا ةجاجز وأ ،Uc A3ب�لا طالخلا ق��بإ عم امإ ك8 صاخلا طالخلا

 
 Ucب�لا طالخلا ق��بإ عم طالخلا عيمجت

 ةقاطلا س�قم نع اهلصفو A5 كرحملا ةدحو ل%غشu فاق:إ نم دlأت ،هك%كفت وأ طالخلا عيمجت ل;ق ■
dV تسÉل ةراودلا ءازجألا نأو

N ةكرح ةلاح. 
 .خبطملا ةلواط لثم ،فاجو �وتسم حطس Mع A5 كرحملا ةدحو عض ■
A4 dV تارفشلا ةدحو ط��ب مق ■

N فسلا ءزجلاMN طالخلا ق��بإ نم A3. أتlب هع%مجت نم دÊحfو ماËشfل 
 .ق��بإلا نم لئاسلا ب�Âي ال ¬²ح حيحص
dV اهتجلاعم د��ت N¬²لا تانوكملا عض ■

N طالخلا ق��بإ A3. ىوصقلا ةعسلا ةمالع زواجتت ال. 
 .طالخلا ق��بإ Mع A2 ءاطغلا عض ■
MN A1 dVخادلا ءاطغلا لخدأ ■

N ةدوجوملا ةحتفلا dV
N ءاطغلا A2. 

 دوجوملا مهسلا زمر عم زاهجلا ض;قم ةاذاحم8 مق ،A5 كرحملا ةدحو Mع A3 طالخلا ق��بإ عضول ■
dV فل مث ،A5 كرحملا ةدحو Mع

N ²ح ةعاسلا براقع ەاجتا¬ uةمواقملا8 رعش. 
dV ةقاطلا كلس س�اق لخدأ ■

N مادختسالل زهاج طالخلا حبص%ل س�قملا. 
 :ةظوحلم
 .سlاعملا بÉت¬Uلا8 تاوطخلا ررك ،ك%كفتلل

 
  ظفحلا ةجاجز عم طالخلا عيمجت

 
 نأو س�قملا نع اهلصفو A5 كرحملا ةدحو ل%غشu فاق:إ نم دlأت ،هك%كفت وأ طالخلا عيمجت ل;ق ■
dV تسÉل ةراودلا ءازجألا

N ةكرح ةلاح. 
 .خبطملا ةلواط لثم ،فاجو �وتسم حطس Mع A5 كرحملا ةدحو عض ■
dV اهتجلاعم د��ت N¬²لا تانوكملا عض ■

N ظفحلا ةجاجز A7. ىوصقلا ةعسلا ةمالع زواجتت ال. 
A4 dV تارفشلا ةدحو ط��ب مق

N ظفحلا ةجاجز A7. أتlب عيمجتلا نم دÊحfو ماËشfال ¬²ح حيحص ل 
 .ةجاجزلا نم لئاسلا ب�Âي

اسأر A7 ظفحلا ةجاجز بلقا ■
¥

 .A5 كرحملا ةدحو Mع اهعضو بقع Mع 
A7 dV ظفحلا ةجاجز Mع ةدوجوملا تاءوتنلا رقتسu نأ بج: ■

N ةدوجوملا تاحتفلا dV
N كرحملا ةدحو 

A5. ظفحلا ةجاجز ردأ A7 dV
N ²ح ةعاسلا براقع ەاجتا¬ uةمواقملا8 رعش. 

dV ةقاطلا كلس س�اق لخدأ ،نآلاو ■
N مادختسالل زهاج طالخلا حبص%ل س�قملا. 

 
. 
 :ةظوحلم
 .سlاعملا بÉت¬Uلا8 تاوطخلا ررك ،ك%كفتلل
 :ةظوحلم
  لfش� هع%مجت مت اذإ الإ زاهجلا ل%غشu ة%ناfمإ مدع نمض: نامأ لفق8 دوزم طالخلا



 

 زاهجلا ل$غش8
 
 تانوكملا ةجلاعم
 

dV حضوم وه ام� طالخلا عيمجتب مق ●
N ب�لا طالخلا ق��بإ عم طالخلا عيمجت" مسقUc" تنك اذإ 

dV حضوم وه ام� هع%مجت وأ Uc A3ب�لا طالخلا مادختسا د��ت
N عم طالخلا عيمجت" مسق 

 .A7 ظفحلا ةجاجز مادختسا د��ت تنك اذإ "ظفحلا ةجاجز
dV ةقاطلا كلس س�اق لاخدإ دعUc A3، 8ب�لا طالخلا ق��بإ عم عيمجتلا8 موقت امدنع ●

N س�قملا، 
 رارزألا حيباصم ةءاضإ مت�س ام�  B1 ةشاشلا Mع Uc B3ب�لا طالخلا ق��بإ زمر ةءاضإ مت�س
 رز B5 ،تاÂكملاÁقيقدلا رز B4 ،ا¬Uسlا تاض;نلا رز B2 ،فاق:إلاÁل%غش�لا رز B11 :ة%لاتلا
 .ا¬Uسlا يذومسلا رز B7 ،ة�روشلا رز B6 ،جلثلا Ucسكت

dV ةقاطلا كلس س�اق لاخدإ دعA7، 8 ظفحلا ةجاجز عم عيمجتلا8 موقت امدنع ●
N مت�س س�قملا 

 B11 :ة%لاتلا رارزألا حيباصم ةءاضإ مت�س ام�  B1 ةشاشلا Mع B10 ظفحلا ةجاجز زمر ةءاضإ
 .يذومسلا رز B9 ،دنل8 يرتون رز B8 ،فاق:إلاÁل%غش�لا رز

 مدختسا وأ ة�Òلطملا ةجلاعملا ةق��ط رز Mع طغضا .B11 فاق:إلاÁل%غش�لا رز Mع طغضا ●
 .ةقاط ©قأ8 ةUcصقلا تاض;نلا ةطساوب ةجلاعملل B2 تاض;نلا رز

 ةقاطلا كلس س�اق لصفاو فاق:إلاÁل%غش�لا رز M B11ع طغضا ،تانوكملا ةجلاعم درجم8 ●
 .س�قملا نم

 ەاجتا سكعA3 8 طالخلا ق��بإ ردأ ،A5 كرحملا ةدحو نم Uc A3ب�لا طالخلا ق��بإ ةلازإل ●
 .Mعأل ه;حسا مث ،مهسلا زمر عم A3 طالخلا ق��بإ ض;قم ةاذاحم متي ¬²ح ةعاسلا براقع

 براقع ەاجتا سكع8 ظفحلا ةجاجز ردأ ،A5 كرحملا ةدحو نم A7 ظفحلا ةجاجز ةلازإل ●
 .Mعأل اهبحسا مث ،ةعاسلا

 
  



 

 ةجلاعملا لودج

 

 ةدملا جمانHIلا
 تاظحالم ءاعولا ـل بسانم ة$نمزلا

 يذومس
50 

 ة$ناث
 يذومسلا دادعإ

 تاYوWXملاو
 ظفحلا ةجاجز
A7 

 eع ةقاط cقأ` طالخلا ل$غش8 مت^س
 .ةمظتنم تاHgف

 اHgسhإ يذومس
60 

 ة$ناث
 يذومسلا دادعإ

 تاYوWXملاو
 طالخلا قjkبإ
 Ho A3بmلا

 eع ةقاط cقأ` طالخلا ل$غش8 مت^س
 .ةمظتنم تاHgف

 تاWكمrقيقد
70 

 ة$ناث

 تاWكملا مرف
 ةففجملا هhاوفلاو
 قيقدلا نحطو

 طالخلا قjkبإ
 Ho A3بmلا

 eع ةقاط cقأ` طالخلا ل$غش8 مت^س
 .ةمظتنم تاHgف

 ه$توسrةYروش
140 

 ة$ناث
 ةYروشلا طلخ
 ةصلصلاو

 طالخلا قjkبإ
 Ho A3بmلا

 eع ةقاط cقأ` طالخلا ل$غش8 مت^س
 .ةمظتنم تاHgف

 دنل` يرتون
70 

 ة$ناث
 ةلما} ةجلاعم
 تانوكملل

 ظفحلا ةجاجز
A7 

 eع ةقاط cقأ` طالخلا ل$غش8 مت^س
 .ةمظتنم تاHgف

 جلثلا Hoسكت
110 

 ة$ناث
 طالخلا قjkبإ جلثلا Hoسكت

 Ho A3بmلا
 eع ةقاط cقأ` طالخلا ل$غش8 مت^س
 .ةمظتنم تاHgف

 اHgسhإ تاض{ن

 تانوكملا ةجلاعم 
 ةقاط cقأ`
 ةHoصق تاض{�ب

 طالخلا قjkبإ
 Ho A3بmلا

 ظفحلا ةجاجزو
A7 

 طغضلا دنع طقف طالخلا ل$غش8 متي
 .تاض{نلا رز e B2ع

  



 

 
 

 جمدملا يرارحلا مامصلا
ا$ئاقلت زاهجلا ل$غش8 فاق�إ مت اذإ .ةدئازلا ةرارحلا نم كرحملا �3ح� يرارحلا مامصلا

�
 كلس لصفاف ،ل$غش�لا ءانثأ 

 ةدحو نأ نم دhأتو A5 كرحملا ةدحو نم A7 ظفحلا ةجاجز وأ A3 طالخلا قjkبإ ةلاز�ب مق .س�قملا نم ةقاطلا
�� رارمتسالا كنكم� مث A5 كرحملا ةدحو دHIت �gح ةق$قد 30 23اوح رظتنا .تانوكملا` ةدودسم Hoغ A4 تارفشلا

3 
 .طالخلا مادختسا

 
 نامألا لفق
ةصاخ ،حيحص ل�ش� هع$مجت متي مل اذإ ل$غش�لا نم زاهجلا ة�امح eع نامألا لفق لمع�

ً
 Ho A3بmلا طالخلا قjkبإ 

 .A7 ظفحلا ةجاجز وأ
 
 حئاصن

ا{jkقت .مس 1.5 مجح` ةkواس�م تا{عكم 2إ تانوكملا عطق ●
�. 

 .لئاس عم )كلذ 2إ امو ةرذلاو ا$لوصافلاو لفلفلا لثم( ةفاجلا تانوكملا ةجلاعم` مقت ال ●
�� �ادج ةك$مس تانوكملا تح{صأ اذإ ●

 .لئاوسلا نم دªkملا فضأ ،قjkبإلا 3
● ��

 تاHgف eع ماعطلا ةجلاعم` مق .رغصأ تاعفد 2إ اهمّسق ،تانوكملا نم ةHoبك ة$م} ةجلاعم ةلاح 3
 .قأ

● ��
ا$ئاقلت زاهجلا ل$غش8 فاق�إ مت^سف ةلصاوتم قئاقد 3 نم ®hHأل تانوكملا ةجلاعم ةلاح 3

X° اذه .�
 ء3

ا²Yطعم نوك� نأ زاهجلل نكم� كلذ فالخ .دHIي �gح زاهجلا كرتاو ،ةقاطلا كلس س�اق لصفا .3±$بط
�. 

�� ةئفادلا وأ ةنخاسلا تانوكملا بصت ال ●
 ةجرد نأ نم دhأت .A7 ظفحلا ةجاجز وأ Ho A3بmلا طالخلا 3

 .ة²kئم ةجرد 40 ىدعتت ال ةجلاعملا تانوكملا ةرارح
�� .لم 1500 ةجلاعملا تانوكملا تزواجت اذإ ●

�� ،.لم 700 و A3 طالخلا قjkبإ 3
 ،A7 ظفحلا ةجاجز 3

 .روفلا eع زاهجلا ل$غش8 فاق��ب مقف
 نم ®hHأ جلاعت ال ،ا²kصلا ب$لح وأ ب$لحلا لثم ،ةوغر نوكت نأ نكم� �g3لا تانوكملا ةجلاعم` تمق اذإ ●

�� .لم 800
�� .لم 300 و A3 طالخلا قjkبإ 3

 .ظفحلا ةجاجز 3
 

 
 
  



 

 تافصو
 
 ر�Òسلا ÓVخألا يذومسلا

 سÔودق8 قاروأ 10
 را%خ مارج 200

 سفرك مارج 40
 حافت مارج 100

 )يرا%تخا( انيلوUcبس ةUcغص ةقعلم
 جزاط ل%بجنز مارج 4
 ف��ح لفلف ةشر

 نوم%ل Ucصع مارج 20
 ءام .لم 100

dV تانوكملا ل� عض
N ظفحلا ةجاجز A7 يذومسلا رز ةطساوب اهطلخاو  B9. 

 
 
  رمحألا فوفلملاو ةلوارفلا يذومس

 رمحأ فوفلم مارج 100
 رزج مارج 100

 )عذجلا ةعوUVVم( ةلوارف تا;ح 10
 )ة±Âقم( ةنوم%ل

 دنهلا زوج ب%لح .لم 300
dV تانوكملا ل� عض

N ظفحلا ةجاجز A7 يذومسلا رز ةطساوب اهطلخاو  B9. 
 
 زر�لا يدا�ز
 )روذ;لاو قاسلا نود8( ولح رمحأ لفلف ة;ح 1

 )دمجم ،رذ8 نود8( زرك ة;ح 20
 )ة±Âقم( ةلاقترب 1
1Á2 قم( ةنوم%لÂ±ة( 

 ءام .لم 180
 بورÁيدا�ز .لم 180

dV تانوكملا ل� عض
N ظفحلا ةجاجز A7 يذومسلا رز ةطساوب اهطلخاو  B9. 

 
 تورف نوشا;لاو شمشملا
 )ة;لعم وأ ةخوبطم( ةرذ بوك فصن

 تورف نوشا8 ةرمث 1
 )ففجم( شمشم تا;ح 3
1Á2 قم( ةنوم%لÂ±ة( 

 دنهلا زوج ب%لح .لم 250



 

 )U¬V�bcVلل( عانعن ناصغأ 4
dV تانوكملا ل� عض

N ظفحلا ةجاجز A7 دنل8 يرتون رز ةطساوب اهطلخاو B8. 
 
 دنهلا زوجو سفر�لا

 سفرك دوع 2
 )±Âقم( كا�Ucل%س

 جلث تا;عكم .لم 200
 دنهلا زوج ب%لح .لم 200

 )U¬V�bcVلل( عانعن ناصغأ 6
 لسع ةUcغص ةقعلم 2
 ا%ل%نافلا ةUcغص ةقعلم 1
1Á2 غص ةقعلمUcةفرق ة 

dV تانوكملا ل� عض
N ظفحلا ةجاجز A7 دنل8 يرتون رز ةطساوب اهطلخاو B8. 

 
 Ucجرجلاو ودا�وفألا

 Ucجرج مارج 60
 ÓVخأ لفلف ة;ح فصن

 را%خ ة;ح 1
 )رذ�و ±Âق نود8{ ودا�وفأ ةرمث 1
 ةنوم%ل 1

 ءام .لم 300
 ل%بجنز .مس 1.5

dV تانوكملا ل� عض
N ظفحلا ةجاجز A7 دنل8 يرتون رز ةطساوب اهطلخاو B8. 

 
 ل%�لاو ىUÚمÙلاو حافتلا

 سفرك دوع 2
 )روذ;لا ةعوUVVم( ةدحاو ءاÓVخ ةحافت

 )روذ;لا ةعوUVVم( ىUÚم� 1
 )ة±Âقم( ةنوم%ل 1

 ءام .لم 200
dV تانوكملا ل� عض

N ظفحلا ةجاجز A7 دنل8 يرتون رز ةطساوب اهطلخاو B8. 
 
 خيط;لا شالس

 دمجم خيط8 مارج 600
 دمجم خÒخ مارج 300

 لسع ةUcغص ةقعلم 1
dV تانوكملا ل� عض

N طالخلا ق��بإ A3 إ يذومس رز ةطساوب اهطلخاوlسU¬ا B7. 
 



 

 حافتلاو رمحألا فوفلملا يذومس
 رمحأ فوفلم مارج 80

 )رذ8 نود8( قوقرب ة;ح 1
 )رذ8 نود8( رمحأ حافت ةرمث 1

 ءام .لم 200
 بورÁيدا�ز .لم 200

 )U¬V�bcVلل( نافوش مارج 50
dV تانوكملا ل� عض

N طالخلا ق��بإ A3 إ يذومس رز ةطساوب اهطلخاوlسU¬ا B7. 
 
 سانانألاو وجناملا يذومس

 سانانأ مارج 300
 )ةعطقم( وجنام ة;ح 1
 )روذ8 نود8( رفصأ حافت ةرمث 2
 )ة±Âقم ( ةنوم%ل

 دنهلا زوج ءام .لم 100
 )U¬V�bcVلل( عانعن ناصغأ 6

dV تانوكملا ل� عض
N طالخلا ق��بإ A3 إ يذومس رز ةطساوب اهطلخاوlسU¬ا B7. 

 
  خÒخلا يذومس

 دمجم خÒخ مارج 250
 )ةعطقم( ىUÚم� مارج 300
 مسد نودUc 8فك مارج 250
 مسدلا عوUVVم بورÁيدا�ز مارج 200

 )±Âقم( ل%بجنز ةUcغص ةقعلم 2
 ناتك رذ8 ةUcغص ةقعلم 2

dV تانوكملا ل� عض
N طالخلا ق��بإ A3 إ يذومس رز ةطساوب اهطلخاوlسU¬ا B7. 

 
 ودا�وفألا يذومس
 )رذ8 نود8 ،ة±Âقم( ودا�وفأ ة;ح 1
 زوم ة;ح 1

 دمجم سانانأ مارج 300
 دنهلا زوج ءام مارج 500

dV تانوكملا ل� عض
N طالخلا ق��بإ A3 إ يذومس رز ةطساوب اهطلخاوlسU¬ا B7. 

 
 
 
 
 



 

 
 لاقتU1لاو ةولحلا اطاط;لا ة�روش

 رزج مارج 100
 جزاط ل%بجنز مارج 5

 سفرك دوع 30
 )bcVل: ¬²ح نخس·( دنهلا زوج ت�ز ةUcبك ةقعلم 1
1Á4 ةلاقترب، �Â± صعوUc 

 ةولح اطاط8 مارج 400
 ¬Uعز دوع 2

 دنهلا زوج ب%لح .لم 100
 تاوÓVخ ة�روش .لم 350

1-1Á2 بك ةقعلمUcك قاروأ ةÜةر� 
1Á6 غص ةقعلمUcرح;لا حلم ة 

dV تانوكملا ل� عض
N طالخلا ق��بإ A3 ة�روشلا رز ةطساوب اهطلخاو B6. 

 
 لسعلا قيحرو وجاÙلا يذومس

 )ةدرا8( ةخوبطم ةولح اطاط8 مارج 300
 وجا� مارج 50

 لسع ياش ةقعلم 2
 ىUÚمÙلا قيحر مارج 600

1Á3 غص ةقعلمUcب%طلا ةزوج ة 
 مسدلا عوUVVم بورÁيدا�ز مارج 200

dV تانوكملا ل� عض
N طالخلا ق��بإ A3 ة�روشلا رز ةطساوب اهطلخاو B6. 

 
 نافوشلاو زوملا

 ةUcغص زوم ة;ح 1
 )درا8( خÒبطم نافوش .لم 300

 زوج ةUcغص ةقعلم 1
 ركسلا نم WNاخلا بق%قلا با±° ةUcغص ةقعلم 1
1Á3 غص ةقعلمUcةنوحطم ةفرق ة 

 مسدلا WNاخ ب%لح .لم 450
 مسدلا WNاخ يدا�ز .لم 300

dV تانوكملا ل� عض
N طالخلا ق��بإ A3 ة�روشلا رز ةطساوب اهطلخاو B6. 

 
 
 
 
 



 

 راحلا سانانألا Ucصع
 جلث تا;عكم .لم 110
 لاقترب Ucصع .لم 150
 جزاط سانانأ مارج 450

 )روذ8 نودÂ±، 8قم( نوم%ل ة;ح فصن
 )±Âقم( جزاط ل%بجنز مارج 20

1Á4 غص ون�بالاه لفلفUc )8رذ8 نود( 
dV تانوكملا ل� عض

N طالخلا ق��بإ A3 سكت رز ةطساوب اهطلخاوUc جلثلا B5. 
 
 ÓVخألا Ucصعلا

 جلث تا;عكم .لم 120
 دنهلا زوج ءام .لم 120

 ةUcغص زوم ة;ح فصن
 ةجزاط انام مارج 120
 )ناق%س نود8( ل%ك مارج 120
 خنا;س مارج 120

dV تانوكملا ل� عض
N طالخلا ق��بإ A3 سكت رز ةطساوب اهطلخاوUc جلثلا B5. 

 
 مومسلا نم صلختلل سكوتيد با±°

 جلث تا;عكم .لم 230
 ءام .لم 400
  روذ8 نودÓV 8خأ بنع مارج 200
 را%خ مارج 100
 )ناق%س نود8( ل%ك مارج 150

 )ةاونلا عوUVVم( حافت مارج 80
dV تانوكملا ل� عض

N طالخلا ق��بإ A3 سكت رز ةطساوب اهطلخاوUc جلثلا B5. 
 
  زوللاو ةتالوكوشلا نجويف

 جلث تا;عكم .لم 230
 زول ب%لح مارج 350

dVاجألا قيحر ةUcغص ةقعلم 1
N 

 زول ةد�ز ةUcغص ةقعلم 1
 Mحملا Ucغ واÞاÙلا قوحسم نم ةUcغص ةقعلم 2
 زوم ة;ح 1

 )ناق%س نود8( ل%ك مارج 230
dV تانوكملا ل� عض

N طالخلا ق��بإ A3 سكت رز ةطساوب اهطلخاوUc جلثلا B5. 
 
 



 

 
 

 ةنا%صلاو ف%ظنتلا
 
dV زاهجلا اذه نم ءزج يأ ف%ظنت نكم: ال

N نوحصلا ةلاسغ. 
 
 ريذحت
dV ةقاطلا س�اق وأ ةقاطلا كلس وأ زاهجلا رمغت ال ، ة%ئا��هك ةمدص8 ة8اصإلا رطخ عنمل

N لئاس يأ وأ ءاملا 
 .رخآ

 
 طالخلا ق��بإل عــــ�Âلا ف%ظنتلا

 
 .مادختسالا دع8 ة±°ا;م A3 طالخلا ق��بإل عــــ�Âلا ف%ظنتلا ل%غش�ب µNون ■
dV ف%ظنلا درا;لا ءاملا بص ■

N طالخلا ق��بإ A3 غص ة%م� فضأ .ىوصقلا ةعسلا ةمالع ¬²حUcنم ة 
 .MN A1خادلا ءاطغلا ب%كرت عم A2 ءاطغلا ت�ث مث ف%طل نوحص ف%ظنت لئاس
 .س�قملا8 ةقاطلا كلس س�اق ل%صوتب مقو A5 كرحملا ةدحو Mع A3 طالخلا ق��بإ عض ■
àVاوث 3 ةدمل B2 ا¬Uسlإ تاض;نلا رز Mع طغضا ■

N ةلازإ كنكم: .تارم ةدع ة%لمعلا ررك .رزلا ررح مث 
 .ةUcصقلا تاض;نلا مادختسا8 طالخلا ناردجو A4 تارفشلا ةدحو نم تانوكملا ا:اق8

 .A5 كرحملا ةدحو نم A3 طالخلا ق��بإ ةلازÊب مقو س�قملا نم ةقاطلا كلس س�اق لصفا ■
 .A3 طالخلا ق��بإ تا�Òتحم بكسا ■
 
 ءاطغلاو طالخلا ق��بإ ف%ظنت

 
 .A4 تارفشلا ةدحو كف8 مق ،عــــ�Âلا ف%ظنتلا ءارجإ دع8 ■
A4 dV تارفشلا ةدحو MN A1خادلا ءاطغلاو A2 ءاطغلاو A3 طالخلا ق��بإ لسغا ■

N اد ءامdVÆ ة%م� عم 
 .¥اد%ج ءازجألا ففجو فطشا .ةمعان ةجنفسا مادختسا8 ف%طل نوحص ف%ظنت لئاس نم ةUcغص
A4 dV تارفشلا ةدحو ءانث�سا8 ءازجألا ەذه ف%ظنت كنكم: ■

N لعلا ةلسلاÒنوحصلا ةلاسغ نم ة�. 
 
 :ريذحت
 .¥ادج ةداح A4 ةدحولا تارفش .A4 تارفشلا ةدحو عم لماعتلا دنع ¥ادج ¥ارذح نك
 
 ءاطغلاو ظفحلا ةجاجز ف%ظنت

A6 dV ءاطغلاو A7 ظفحلا ةجاجز لسغا ■
N اد ءامdVÆ غص ة%م� عمUcف%طل نوحص ف%ظنت لئاس نم ة 

 .¥اد%ج ءازجألا ففجو فطشا .ةمعان ةجنفسا مادختسا8
dV ءازجألا ەذه لسغ كنكم: ■

N لعلا ةلسلاÒنوحصلا ةلاسغ نم ة�. 
 
 



 

 كرحملا ةدحو ف%ظنت
 .ةف%ظن شامق ةعطق8 اهففج .dVÆادلا ءاملا8 ةلل;م ةجنفساA5 8 كرحملا ةدحو حسما ■
 
 :ريذحت
امئاد دlأت ،A7 ظفحلا ةجاجز وأ Uc A3ب�لا طالخلا ق��بإ ةلازإ ل;ق

¥
امامت A4 تارفشلا ةدحو فقوت نم 

¥
 

 .تارفشلا نارود مدعو
 
 ن�Üختلا

 مث دU1ي زاهجلا كرتاو ،س�قملا نم ةقاطلا كلس س�اق لصفا ،ةل�Òط ة¬Uفل زاهجلا مادختسا مدع دنع ■
اقفو هفظن

¥
dV ةدراولا تام%لعتلل 

N ةنا%صلاو ف%ظنتلا" مسق". 
امامت فاجو ف%ظن )هتاقحلم عيمجو( زاهجلا نأ نم دlأت ،ن�Üختلا ل;ق  ■

¥. 
dV زاهجلا ن�Üختب مق ■

N مfهتلا د%جو ف%ظنو فاج ناÒنع ¥اد%ع�و ةد:دش ةرارح تاجردل ضرعتي ال ة� 
 .تاناويحلا وأ لافطألا لوانتم
 
 ة%نقتلا تافصاوملا
 ة%توصلا ةردقلا نم A ىوتسم لثم: وهو ،)A( ل;�س·د 85 زاهجلل نلعُملا ءاضوضلا ثاع;نا ىوتسم غل;ي
 .PW 1 اهردق ة%عجرم ة%توص ةوق8 قلعتي ام%ف

 
 ة%ئا��ه�لا تامدصلا نم ة:امحلل ةمالسلا ةئف
 .لمحتلا WNاع وأ جودزم لزع ةطساوب ة%ئا��ه�لا تامدصلا نم ة:امحلا Ucفوت متي - ll ةئف

 
dV قحلا8 ظفتحن نحن

N يغتUc ة%نقتلا تافصاوملاو صنلا. 
 .ةئ�بلل ةق:دص ةق��ط8 زاهجلا نم صلختلا 01ري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دروتسملا ناونعو مسا
 
  :ة:دوعسلا ة%��علا ة�لمملا
 رامث�سالل ماتلا نواعتلا

KSA WH - ضا��لا سكمارأ 
 ة:دوعسلا ة%��علا ة�لمملا

 
 :ةدحتملا ة%��علا تارامإلا

Citruss General Trading DWC-LLC 
UAE WH - د سكمارأà1N نس دلرووU¬لا 

 لا¬Uنس دلروو à1Nد
 


