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 حعهًٛبث حصُٛف يمذيٙ اخلذيبث
 0202انفُٛت )املكبحب اهلُذطٛت ٔاالطخشبرٚت( نظُت 

 

 ( ٌْٓرٕز 48( ِٓ ٔنجَ ثٌّٖض٠ٌجس ثٌقى١ِٛرز ًلرُ )332/أ  34عّال دأفىجَ ثٌّجهص١ )4237  

دٕرجء عٍرٝ صٛٙر١ز ٌؾٕرز ثٌنروِجس  -٠8/3/4242ل فٟ ؽٍْرضٗ ثٌّٕعمرور دضرجًثًٌٍٛثء ِؾٍِ لًٌ 

ـرر 45/34/4237ٚثٌذٕررٝ ثٌضقض١ررز ٚثٌٖررؤْٚ ثالؽضّجع١ررز ثٌٚررجهًر عررٓ ؽٍْررضٙج ثٌّٕعمررور دضررج٠ًل 

( دٚر١غضٙج ثٌٌّفمرز دىضرجح 4242عٍٝ )صع١ٍّرجس صٚر١ٕف ِمروِٟ ثٌنروِجس ثٌف١ٕرز ٌْرٕز ثٌّٛثفمز 

  عٍٝ أْ ٠ضُ صعرو٠ً ثّرُ 37/34/4237صج٠ًل  8/س/3/3ع ٛفز ًة١ِ ه٠ٛثْ ثٌض٠ٌٖع ًلُ ه س

ثٌضع١ٍّجس ١ٌٚرذـ   صع١ٍّرجس صٚر١ٕف ِمروِٟ ثٌنروِجس ثٌف١ٕرز )ثٌّىجصرخ ثٌٕٙوّر١ز ٚثالّضٖرج٠ًز( 

 .   4242ٌْٕز 

 
 

( 4237صْرررّٝ ٘ررريٖ ثٌضع١ٍّرررجس ) صع١ٍّرررجس صٚررر١ٕف ِمررروِٟ ثٌنررروِجس ثٌف١ٕرررز ٌْرررٕز  -3 ثٌّرررجهر

 ور ث١ٌٌّّز.ِٓ صج٠ًل ٌٖٔ٘ج فٟ ثٌؾ٠ٌدعو ًٌِٚ صْع١ٓ ٠ِٛج ٠ٚعًّ دٙج 

 

٠ىْٛ ٌٍىٍّجس ٚثٌعذجًثس ثٌضج١ٌز ف١غّج ًٚهس فٟ ٘يٖ ثٌضع١ٍّجس ثٌّعجٟٔ ثٌّنٚٚز ٌٙرج  - 4ثٌّجهر 

 أهٔجٖ ِج ٌُ صوي ثٌم٠ٌٕز عٍٝ غ١ٌ ىٌه:

 ٍٚثًر ثألٕغجي ثٌعجِز ٚثنّىـــجْ. : ثٌٍٛثًر

 ٠ٌٍٚ ثألٕغجي ثٌعجِز ٚثنّىـــجْ. : ٌثٌـ٠ٍٛ

 ٌقى١ِٛــــــز.هثةٌر ثٌع جءثس ث : ثٌـوثةٌر

 وثةٌر.ثٌِو٠ٌ عجَ  : ثٌّو٠ٌ

 ٔمجدز ثٌّٕٙو١ّٓ ثألًه١١ٔــــــٓ. : ثٌٕمجدـز

 ١٘تز ثٌّىجصخ ثٌٕٙو١ّـــــــز. : ث١ٌٙتز

ثٌوًثّررررررجس ٚثٌضٚررررررج١ُِ ثٌٕٙوّرررررر١ز ٚثٌف١ٕررررررز ٌألٕررررررغجي  : ثٌنوِجس ثٌف١ٕز

ٚثٌّٖررج٠ًع ثٌٕٙوّرر١ز ٚثنٕررٌث  عٍررٝ صٕف١رري٘ج ٚصٖررغ١ٍٙج 

ٓ أؽَٙر ِٚٛثه ٌٚٛثٍَ ٚأعّجي دّج فٟ ٚوً ِج ٠ٍََ ىٌه ِ

ىٌه ثٌفقٛٗ ثٌّنذ٠ٌز ٚث١ٌّوث١ٔز ٚأعّرجي ثٌّْرجفز ٚأٞ 

 ثّضٖجًثس ف١ٕز أٚ ٕ٘و١ّ ز صضعٍك دجألٕغجي. 

أٞ ِىضررررخ ِْررررؾً ٌرررروٜ ثٌٕمجدررررز فْررررخ ٔنررررجَ ثٌّىجصررررخ  : ثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ

ٌروٜ ثٌروثةٌر  ِْٚرؾً ٚغ١رٌ ِٚرٕفٚثٌٌٖوجس ثٌٕٙوّر١ ز 

 ٌف١ٕز.٠ٚمَٛ دضمو٠ُ ثٌنوِجس ث

أٞ ٕرررن٘ ٟذ١عرررٟ أٚ ِعٕرررٛٞ ِْرررؾً ثّضٖرررجًٞ ٌررروٜ  : ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز

ثٌٕمجدررز فْررخ ٔنررجَ ثٌّىجصررخ ٚثٌٖررٌوجس ثٌٕٙوّرر١ ز ٠ٚمررَٛ 

ٌررروٜ ثٌررروثةٌر دجٌفترررجس  ِٚٚرررٕفدضمرررو٠ُ ثٌنررروِجس ثٌف١ٕرررز 

ثألٌٚٝ ٚ/أٚ ثٌغج١ٔز ٚ/أٚ ثٌغجٌغز أٚ أٞ ثةضال  أٚ أ٠ ز ١ٙغز 

 صعجْٚ ِعضّور فٟ ٘يٖ ثٌضع١ٍّجس.

أٚ  ٘ٛ ثٌعًّ ثٌٕٙوّرٟ ثٌريٞ ٠ّجًّرٗ ِمروَ ثٌنوِرز ثٌف١ٕرز : ثالمضٚجٗ

فررٟ أفررو ألْررجَ ثٌٕٙوّررز ثٌٌة١ْرر١ز أٚ  ثٌّىضررخ ثٌٕٙوّررٟ

 فٌٚعٙج ٚثٌّْؾً فٟ ثٌٕمجدز.
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ثالمضٚجٙررجس فْررخ ثألّرررِ  ِؾرررجالسثٌضم١رر١ُ ثٌعررجَ فررٟ  : ثٌض١ٕٚف

ٚثٌٖررٌٟٚ ٚثٌضع١ٍّررجس ثٌّعّررٛي دٙررج ٌرروٜ ثٌرروثةٌر ٌغج٠ررجس 

ع جءثس ثٌنروِجس ثٌف١ٕرز ثٌقى١ِٛ رز ٠ٖٚرًّ  ثٌّٖجًوز فٟ

ثٌضٚرر١ٕف ألٚي ِررٌر ٚثٌضؾو٠ررو ٚثٌضٌف١ررع ٚثٌضّو٠ررو ٚإٝررجفز 

 ص١ٕٚفجس ِٕٚٛٗ ع١ٍٙج فٟ ٘يٖ ثٌضع١ٍّجس. ِؾجي أٚ أٞ

ٟ٘ ٌؾٕز ص١ٕٚف ِموِٟ ثٌنوِجس ثٌف١ٕز ثٌّٖىٍز دّٛؽخ  : ٌؾٕز ثٌض١ٕٚف

 أفىجَ ٘يٖ ثٌضع١ٍّجس.

   

ٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ ٌروٜ ثٌروثةٌر فْرخ صْرؾ١ٍٗ ٌروٜ ثٌٕمجدرز ٚٚفمرج ٌٕنرجَ ٠ُعضّو صْؾ١ً ث -أ -5ثٌّجهر 

 ثٌّىجصخ ٚثٌٌٖوجس ثٌٕٙو١ّ ز.

٠ررضُ صٚرر١ٕف ِمرروَ ثٌنوِررز ثٌف١ٕررز ٌرروٜ ثٌرروثةٌر فررٟ ثٌّؾررجالس ٚثٌفتررجس ثألٌٚررٝ ٚ/أٚ  -ح

ثٌغج١ٔز ٚ/أٚ ثٌغجٌغز فْخ ثٌّعج١٠ٌ ٚثٌّض ٍذجس ثٌٛثًهر فٟ ثٌضع١ٍّجس ٌغج٠جس ثٌّٖجًوز 

 ثٌنوِجس ثٌف١ٕز ثٌقى١ِٛ ز. فٟ ع جءثس
 

٠ٖررىً ثٌرر٠ٌٍٛ ٌؾٕررز ٌضٚرر١ٕف ِمرروِٟ ثٌنرروِجس ثٌف١ٕررز ٚثٌّىجصررخ ثٌٕٙوّرر١ز ٌضمررو٠ُ  -أ -6ثٌّررجهر 

ثٌنوِجس ثٌف١ٕز دٌةجّز ثٌّو٠ٌ ثٌعجَ ٚع٠ٛٞز أفو عٖرٌ عٞرٛثً ِرٓ ثٙرقجح ثٌنذرٌر 

 ٚثالمضٚجٗ ِٓ ثٌم جع١ٓ ثٌعجَ ٚثٌنجٗ.

 ٚثفور. ىْٛ ِور عًّ ثٌٍؾٕز ّٕزص -ح

صضني ثٌٍؾٕز لٌثًثصٙج دأغٍذ١ز أٙٛثس أعٞجةٙج ثٌقج٠ٌٝٓ عٍٝ ثْ ال صمً عٓ ّذعز  -ػ

أٙٛثس ٚفٟ فجي صْجٚٞ ثالٙٛثس ٠عضذٌ ٙرٛس ثٌرٌة١ِ ٌِؽقرجً  ٠ٚىرْٛ ثٌٕٚرجح 

 دقًٞٛ أوغٌ ِٓ ٔٚف عوه ثألعٞجء عٍٝ أْ ٠ىْٛ ثٌٌة١ِ أفوُ٘.

 ٌٍؾٕز أٚ ثع١ٕٓ إىث ثلضٞٝ ثٌقجي. أ١ِٓ ٠ٌّع١ٓ ثٌّو٠ٌ   -ه

 

  -صضٌٛٝ ٌؾٕز ثٌض١ٕٚف ثٌٚالف١جس ٚثٌّٙجَ ثٌضج١ٌز: -أ -7جهر ثٌّ

 ثٌٕنٌ فٟ ٍٟذجس ثٌض١ٕٚف دعو هًثّضٙج أ١ٌٛٙجً ِٓ لذً ثٌوثةٌر. -3
ٞ أِررًٛ أثٌٕنررٌ فررٟ ثٌٖررىجٜٚ ٚثالعضٌثٝررجس عٍررٝ لررٌثًثس ٌؾٕررز ثٌضٚرر١ٕف ٚ -4

( ِرٓ ثٌّرجهر 8( ٚ )7أمٌٜ ٚفرك ثنؽرٌثءثس ثٌّٕٚرٛٗ ع١ٍٙرج فرٟ ثٌذٕرو٠ٓ )

 ضع١ٍّجس. ( ِٓ ٘يٖ ث8ٌ)
ثٌٕنررٌ فررٟ ثعضّررجه ًالّررجء ثالمضٚررجٗ دعررو ِمررجدٍضُٙ عٍررٝ أْ ال ٠َ٠ررو عّررٌ   -5

( ّٕز إال إىث وجْ ٠قًّ ٕرٙجهر 87عٍٝ ) ألٚي ٌِرًة١ِ ثالمضٚجٗ ثٌّضمو َ 

 ثعضّجه ِٕٟٙ دٌصذز ِْضٖجً فٟ ٔفِ ثالمضٚجٗ ِٓ ثٌٕمجدز.
ثٌضٚر١ٕف ٠ٍجًر ِمٌ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز عٕو ثٌضٌف١رع ٚثٌّىضرخ ثٌٕٙوّرٟ عٕرو  -6

ٌٌٍّر ثألٌٚٝ ٌٍٚؾٕز ثٌض١ٕٚف أٚ ِٓ صفٛٝٗ ٠ٍرجًر ِمرٌ ِمروَ ثٌنوِرز ثٌف١ٕرز 

فٟ أٞ ٚلش ٚثٌضأوو ِٓ ثٌضَثِٗ دضٛف١ٌ ثٌّض ٍذجس ثٌضٟ صرُ ثٌضٚر١ٕف دّٛؽذٙرج 

ٌٚٙج ثٌقك دئعجهر ثٌٕنٌ فٟ ص١ٕٚف ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز ٚفتز ص١ٕٚفٗ إىث أمرً 

 دٙيٖ ثٌّض ٍذجس.
 ِضعٍمز دجٌض١ٕٚف.ثٌٕنٌ فٟ أٞ أًِٛ أمٌٜ  -7
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٠ؾٍٛ ٌٍؾٕز ثٌض١ٕٚف أْ صْضع١ٓ دجٌنذٌثء ٚثٌف١١ٕٓ دجألًِٛ ثٌّضعٍمز دّموَ ثٌنوِز  -ح

ثٌف١ٕز ٚثٌّىجصخ ثٌٕٙو١ّز ٚأهثةُٙ ِٓ مالي صٖى١ً ٌؾرجْ ف١ٕرز ِضنٚٚرز ٚثٌٕنرٌ 

فٟ ص١ْٕذجس صٍه ثٌٍؾجْ ثٌف١ٕز  ٠ٌٌٍٍٛٚ دٕجء عٍٝ ص١ْٕخ ثٌّو٠ٌ ِٕـ ثعٞجء ٘يٖ 

 ثٌّىجف س ثٌّج١ٌ ز ثٌضٟ صضٕجّخ ِع ثٌّٙجَ ثٌضٟ وٍفٛث دٙج. ثٌٍؾجْ ثٌف١ٕز
 ٚإلٌثً٘ج أ١ٌٛٙجً.  ث٠ٌٌٍٛ ٌٍّٚجهلز ع١ٍٙجثٌٍؾٕز ص١ْٕذجصٙج إٌٝ صٌفع  -ػ

 

 -عٍٝ ثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ ٟجٌخ ثٌض١ٕٚف ألٚي ٌِر صمو٠ُ ثٌٛعجةك ثٌضج١ٌز: -أ -8ثٌّجهر 
( ثٌفمرٌر )ح( 7ُ )فْخ ثٌّٕرجىػ ثٌرٛثًهر فرٟ ثٌٍّقرك ًلرصعذتز ٍٟخ ثٌض١ٕٚف  -3

ثٌّٕٖررًٛعٍٝ ِٛلررع ثٌرروثةٌر ثنٌىضٌٚٔررٟ ٌِفمررج  وضجدررج ٠ٛٝررـ ثٌّؾررجي ٚثٌفتررز ٚ

 ثٌّ ٍٛد١ٓ ٌٍض١ٕٚف.
 وٖفجً فو٠غج ٙجهًثً عٓ ثٌٕمجدز دأّّجء ثٌّٕٙو١ّٓ ثٌعج١ٍِٓ. -4
 وٖفجً فو٠غجً ٙجهًثً عٓ ثٌٕمجدز ٠ذ١ٓ صج٠ًل صْؾ١ً ثالمضٚجٙجس ٌو٠ٗ. -5
ثٌعجِرز ٌٍٞرّجْ ثالؽضّرجعٟ دأّرّجء ثٌؾٙرجٍ  وٖفجً فو٠غجً ٙرجهًثً عرٓ ثٌّؤّْرز -6

ثٌفٕررٟ ثٌّ ٍررٛح ٌٍضٚرر١ٕف  عٍررٝ أْ ٠ررضُ إًفررجق ٙررًٛر عررٓ وضررجح ثٌضمجعررو أٚ 

 ( ّٕز.82ث٠ٌٛٙز ثٌٖن١ٚز ٌّٓ صؾجٍٚ ثي)
فْرخ ثٌّٕرجىػ ث١ٌٌْر ثٌيثص١ز دجٌٍغز ثٌعٌد١ز ٌٍؾٙرجٍ ثٌفٕرٟ ثٌّ ٍرٛح ٌٍضٚر١ٕف  -7

عٍٝ ِٛلررررع ثٌرررروثةٌر ٚثٌّٕٖررررًٛ( ثٌفمررررٌر )ه( 7ثٌررررٛثًهر فررررٟ ثٌٍّقررررك ًلررررُ )

ثنٌىضٌٟٚٔ ِع صمو٠ُ ٕرٙجهثس ثٌنذرٌر ٚوٖرف ِرٓ ثٌٕمجدرز دجٌّىجصرخ ثٌضرٟ عّرً 

 ٌو٠ٙج ثٌّٕٙوُ.
ٕررٙجهر فو٠غررز ٙررجهًر عررٓ ٌِثلررخ ثٌٖررٌوجس أٚ ٌِثلررخ ثٌْررؾً ثٌضؾررجًٞ ِررٓ  -8

 ٍٚثًر ثٌٕٚجعز ٚثٌضؾجًر ٚثٌض٠ّٛٓ دأّّجء ثٌٌٖوجء ثٌقج١١ٌٓ.
ضؾرجًر ٚثٌضّر٠ٛٓ دضْرؾ١ً ثالّرُ ٕٙجهر فو٠غز ٙرجهًر عرٓ ٍٚثًر ثٌٚرٕجعز ٚثٌ -9

 ثٌضؾجًٞ.
صمو٠ُ أفوط ١َِث١ٔز ٌٌٍٖوز لذً ثٌْٕز ثٌّ ٍٛدز ٌٍض١ٕٚف ٚصمو٠ُ ِرالءر ِج١ٌرز  -8

 ( ثٌفمٌر )ػ(. 7دٕى١ز فْخ ثٌّٕجىػ ثٌٛثًهر فٟ ثٌٍّقك ًلُ )
صررأ١ِٓ ثٌّْررؤ١ٌٚز ث١ٌّٕٙررز ٙررجهًرً عررٓ ٕررٌوجس صررأ١ِٓ ِق١ٍ ررز ِعضّررور  ٚعررجةك -7

ٝ أْ صىرْٛ ثٌٛع١مرز ْٔرنز أٙر١ٍز دجٌٍغرز ثٌعٌد١رز ٚفْخ ِض ٍذجس ثٌروثةٌر  عٍر

ّرج٠ًز ثٌّفعرٛي ِٚٛلعرز أٙر١ٌٛجً ِرٓ وررً ِرٓ ثٌّرؤِٓ ٚثٌّرؤِٓ ٌرٗ ِرع إًفررجق 

 ٌٕٟ ثٌضقى١ُ دًٛلز ِْضمٍز ِٚٛلعز أ١ٌٛٙجً.
ٕٙجهر ثعضّجه ّج٠ًز ثٌّفعٛي ٙجهًر عٓ ٚفور ثالعضّجه/ِؤّْرز ثٌّٛثٙرفجس  -32

جي فق٘ ثٌّٛثه عٍٝ أْ صٖرًّ ٚثٌّمج١٠ِ ٌٍّىضخ ثٌيٞ ٠ ٍخ ثٌض١ٕٚف فٟ ِؾ

 (.4ثٌفقٛٙجس ثٌّ ٍٛدز دجٌٍّقك ًلُ )
ٕررٙجهثس ِعررج٠ٌر فو٠غررز ٌألؽٙررَر ثٌّنذ٠ٌررز ٌّىجصررخ ثّررض الع ثٌّٛلررع ٚفقرر٘  -33

 (.7ثٌّٛثه فْخ ثٌٍّقك ًلُ )
( ٌٍّىجصررخ ثٌضررٟ ص ٍررخ ثٌضٚرر١ٕف فررٟ ISO 9001نررجَ إهثًر ثٌؾررٛهر )ٔ ٕررٙجهر -34

( ٌٍّىجصررخ ثٌضررٟ ص ٍررخ ISO 14001ثٌّؾررجالس ؽ١ّعٙررج إٝررجفز ثٌررٝ ٕررٙجهر )

 ثٌض١ٕٚف فٟ ِؾجي ثٌذ١تز 

 ًمٚز ِٙٓ ّج٠ًز ثٌّفعٛي. -35
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إٝررجفز إٌررٝ صم١رر١ُ ٙررجفخ ثٌعّررً ٌٍّٖررج٠ًع  ٕررٙجهثس ثألهثء ِررٓ ٙررجفخ ثٌعّررً -36

 ثٌّٕؾَر ٚىٌه فْخ ثٌّٕجىػ ثٌضٟ ٠ضُ ثعضّجه٘ج ٌٙيٖ ثٌغج٠ز.
 ثٞ ٚعجةك ثمٌٜ ص ٍذٙج ثٌوثةٌر. -37
( ِرٓ 7ز أٚ ًٙٛر ِٚولز عٕٙج دجّرضغٕجء ثٌذٕرو )٠ضُ صمو٠ُ ثٌٛعجةك ث١ٌٌّّز ثأل١ٍٙ  -ح

ثٌفمٌر )أ( ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر  ف١ظ ٠ضرٌن صقو٠رو ٟذ١عرز ٕرٙجهثس ثٌنذرٌر ثٌّ ٍٛدرز إٌرٝ 

 ثٌوثةٌر.
ِٓ لذرً ثٌروثةٌر ندروثء ثٌّالفنرجس ٚصقو٠رو ثٌٕرٛثل٘ فرٟ ثٌض١ٕٚف ٠ضُ صول١ك ٍٟخ    -ػ

 ضىّجي ٍٟذٗ أ١ٌٛٙجً. الّثٌض١ٕٚف ثٌ ٍخ ٚثٌٛعجةك إْ ٚؽوس  ِٚٓ عُ إعالَ ٟجٌخ 

ثٌّىضرخ صٚر١ٕف دعرو ثّرضىّجي ثٌ ٍرخ ٌٍٕنرٌ فرٟ ثٌضٚر١ٕف ٌؾٕرز ثٌّعجٍِز إٌٝ  صقٛي   -ه

أ١ٌٛٙجً ف١ظ ٠ضُ ثالّضّجع إٌرٝ عرٌٛ صمرو٠ّٟ ِمروَ ِرٓ ثٌّىضرخ ثٌٕٙوّرٟ ٠ٛٝرـ 

ٚٝعٗ ثنهثًٞ ٚثٌّجٌٟ ٚأُ٘ ِٖج٠ًعٗ ِٚٓ عُ ِمجدٍز ًالّرجء ثالمضٚرجٗ إْ ٌرََ 

 ضخ.ثالٌِ ٠ٍٚجًر ِمٌ ثٌّى

ٚفْخ ِج صٌثٖ ِٕجّذجً  ٠رضُ ثٌضْٕر١خ ٌّعرجٌٟ ثٌض١ٕٚف فٟ فجي ِٛثفمز ثٌٍؾٕز عٍٝ      -٘ـ

 . ثٌض١ٕٚفث٠ٌٌٍٛ ٌٍّٚجهلز عٍٝ لٌثً ثٌٍؾٕز ٚإٙوثً ٕٙجهر 

 عٍٝ ِٛلع ثٌوثةٌر ثنٌىضٌٟٚٔ. صعٍٓ أّّجء ثٌّىجصخ ثٌّٕٚفز    -ٚ

ثٌْٕرنز ثًٌٛل١رز دعرو ٕرٌٙ ِرٓ ٕفز ٍٟخ ثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ إٌىض١ٌٔٚرجً ٚإصرال  ٠ضُ أً    -ٍ

٠ٚقك ٌٍّىضخ ثٌٕٙوّرٟ ثّرضعجهر ٍٟذرٗ ِرع ثٌٌّفمرجس مرالي صٍره  صج٠ًل ثصنجى ثٌمٌثً

 ثٌّور.

 
  -عٍٝ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز عٕو صؾو٠و ثٌض١ٕٚف  صمو٠ُ ثٌٛعجةك ثٌضج١ٌز : -أ -9ثٌّجهر 

( ثٌفمرٌر )ح( 7ثٌض١ٕٚف فْخ ثٌّٕجىػ ثٌٛثًهر فرٟ ثٌٍّقرك ًلرُ )صعذتز ٍٟخ  -3

ثًٌّٕٖٛ عٍٝ ِٛلع ثٌوثةٌر ثنٌىضٌٟٚٔ ٌِفمج دٗ وضجدج ٠ٛٝـ ثٌّؾرجي ٚثٌفترز ٚ

 ثٌّ ٍٛد١ٓ ٌٍض١ٕٚف. 
 وٖفجً فو٠غج ٙجهًثً عٓ ثٌٕمجدز دأّّجء ثٌّٕٙو١ّٓ ثٌعج١ٍِٓ. -4
 وٖفجً فو٠غجً ٙجهًثً عٓ ثٌٕمجدز ٠ذ١ٓ صج٠ًل صْؾ١ً ثالمضٚجٙجس. -5
ضّرجعٟ دأّرّجء ثٌؾٙرجٍ وٖفجً فو٠غجً ٙجهًثً عٓ ثٌّؤّْز ثٌعجِرز ٌٍٞرّجْ ثالؽ -6

ثٌفٕررٟ ثٌّ ٍررٛح ٌٍضٚرر١ٕف  عٍررٝ أْ ٠ررضُ إًفررجق ٙررًٛر عررٓ وضررجح ثٌضمجعررو أٚ 

 ( ّٕز.82ث٠ٌٛٙز ثٌٖن١ٚز ٌّٓ صؾجٍٚ ثي)
ثٌْررر١ٌر ثٌيثص١رررز دجٌٍغرررز ثٌعٌد١رررز ٌٍؾٙرررجٍ ثٌفٕرررٟ ثٌّ ٍرررٛح ٌٍضٚررر١ٕف ٚفْرررخ  -7

ثٌّٕررٛىػ ثٌّضررٛفٌ عٍررٝ ِٛلررع ثٌرروثةٌر ثنٌىضٌٚٔررٟ ِررع صمررو٠ُ ٕررٙجهثس ثٌنذررٌر 

ِٓ ثٌٕمجدرز دجٌّىجصرخ ثٌضرٟ عّرً ٌرو٠ٙج ثٌّٕٙروُ )ال هثع نعرجهر صمرو٠ُ  ٚوٖف

 ٕٙجهثس ثٌنذٌر ٌٍىجهً ثٌفٕٟ ثٌيٞ ٌُ ٠ ٌأ ع١ٍٗ صغ١١ٌ(.
ٍٚثًر  -ٕٙجهر فو٠غز ٙجهًر عٓ ٌِثلخ ثٌٌٖوجس أٚ ٌِثلخ ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ  -8

 ثٌٕٚجعز ٚثٌضؾجًر ٚثٌض٠ّٛٓ دأّّجء ثٌٌٖوجء ثٌقج١١ٌٓ.
ٍٚثًر ثٌٕٚجعز ٚثٌضؾرجًر ٚثٌضّر٠ٛٓ دضْرؾ١ً ثالّرُ ٕٙجهر فو٠غز ٙجهًر عٓ  -9

 ثٌضؾجًٞ.
ٚصمو٠ُ ِالءر ِج١ٌز ٍض١ٕٚف صمو٠ُ أفوط ١َِث١ٔز ٌٌٍٖوز لذً ثٌْٕز ثٌّ ٍٛدز ٌ -8

 ( ثٌفمٌر )ػ(. 7دٕى١ز فْخ ثٌّٕجىػ ثٌٛثًهر فٟ ثٌٍّقك ًلُ )
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ٚعررجةك صررأ١ِٓ ثٌّْررؤ١ٌٚز ث١ٌّٕٙررز ٙررجهًرً عررٓ ٕررٌوجس صررأ١ِٓ ِق١ٍ ررز ِعضّررور  -7

 ٍذجس ثٌوثةٌر  عٍٝ أْ صىرْٛ ثٌٛع١مرز ْٔرنز ثٙر١ٍز دجٌٍغرز ثٌعٌد١رز ٚفْخ ِض

ّج٠ًز ثٌّفعٛي ِٚٛلعز ث١ٌٛٙج ِٓ وً ِٓ ثٌّؤِٓ ٚثٌّرؤِٓ ٌرٗ ِرع ٝرًٌٚر 

 إًفجق ٌٕٟ ثٌضقى١ُ دًٛلز ِْضمٍز ِٚٛلعز أ١ٌٛٙجً.
ٕررٙجهر ثعضّررجه ّررج٠ًز ثٌّفعررٛي ٙررجهًر عررٓ ٚفررور ثالعضّررجه ِررٓ ِؤّْرررز  -32

ثٌريٞ ٠ ٍرخ ثٌضٚر١ٕف فرٟ ِؾرجي ثٌنوِرز ثٌف١ٕرز  ّموَثٌّٛثٙفجس ٚثٌّمج١٠ِ ٌ

 (.4فق٘ ثٌّٛثه عٍٝ أْ صًّٖ ثٌفقٛٙجس ثٌّ ٍٛدز دجٌٍّقك ًلُ )
ٕٙجهثس ِعرج٠ٌر فو٠غرز ٌألؽٙرَر ثٌّنذ٠ٌرز ٌّىجصرخ ثّرض الع ثٌّٛلرع ٚفقر٘  -33

 (.7فْخ ثٌٍّقك ًلُ ) ثٌّٛثه
 ًمٚز ِٙٓ ّج٠ًز ثٌّفعٛي. -34
ِمروِٟ ثٌنروِجس فترجس  ِرٓ ؽ١ّرع (ISO 9001) إهثًر ثٌؾرٛهر ٔنرجَٕرٙجهر  -35

  (ISO 14001)  ثٌّٕٚف١ٓ فرٟ ثٌّؾرجالس ؽ١ّعٙرج إٝرجفز ثٌرٝ ٕرٙجهر ثٌف١ٕز

( ٌٍفتررجس ISO 18001ٚ ) ثٌّٚررٕف فررٟ ِؾررجي ثٌذ١تررزّمرروَ ثٌنوِررز ثٌف١ٕررز ٌ

 ثألٌٚٝ )أ( فٟ ثٌّؾجالس ؽ١ّعٙج.
إٝرجفز إٌرٝ صم١ر١ُ ٙرجفخ ثٌعّرً ٌٍّٖرج٠ًع  ٕرٙجهثس ثألهثء ِرٓ ٙرجفخ ثٌعّرً -36

 فْخ ثٌّٕجىػ ثٌضٟ ٠ضُ ثعضّجه٘ج ٌٙيٖ ثٌغج٠ز.ثٌّٕؾَر ٚىٌه 
 ثٞ ٚعجةك ثمٌٜ ص ٍذٙج ثٌوثةٌر. -37
( ِرٓ ٠7ضُ صمو٠ُ ثٌٛعجةك ث١ٌٌّّز ثأل١ٍٙز أٚ ًٙٛر ِٚولز عٕٙج دجّضغٕجء ثٌذٕو )   -ح

ثٌفمٌر )أ( ِٓ ٘يٖ ثٌّرجهر ف١رظ ٠ضرٌن صقو٠رو ٟذ١عرز ٕرٙجهثس ثٌنذرٌر ثٌّ ٍٛدرز إٌرٝ 

 .ثٌوثةٌر
ِٓ لذً ثٌوثةٌر ندوثء ثٌّالفنجس ٚصقو٠و ثٌٕٛثل٘ ثٌض١ٕٚف و٠و ٠ضُ صول١ك ٍٟخ صؾ   -ػ

الّررضىّجي ٍٟذررٗ ثٌضٚرر١ٕف فررٟ ثٌ ٍررخ ٚثٌٛعررجةك إْ ٚؽرروس  ِٚررٓ عررُ إعررالَ ٟجٌررخ 

أ١ٌٛٙجً ٠ًّٚٙ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز ِور ٠ٌٕٙٓ ِٓ صج٠ًل صمرو٠ُ ثٌ ٍرخ فروث ألٚرٝ 

 الّضىّجي ثٌٕٛثل٘ ٠ٚعضذٌ ثٌ ٍخ ٍِغٝ إىث صؾجٍٚ صٍه ثٌّور. 
ي ثٌّعجٍِررز إٌررٝ    -ه  ٛ ِمرروَ ٚرر١ٕف دعررو ثّررضىّجي ثٌ ٍررخ ٌٍٕنررٌ فررٟ صثٌضٚرر١ٕف ٌؾٕررز صقرر

 ثٌنوِز ثٌف١ٕز أ١ٌٛٙجً. 

ٚفْرخ ِرج صرٌثٖ ِٕجّرذجً  ٠رضُ ثٌضْٕر١خ ثٌضٚر١ٕف فٟ فجي ِٛثفمز ثٌٍؾٕز عٍٝ صؾو٠رو  -ٖ 

 . ثٌض١ٕٚفٌّعجٌٟ ث٠ٌٌٍٛ ٌٍّٚجهلز عٍٝ لٌثً ثٌٍؾٕز ٚإٙوثً ٕٙجهر 

 خ ثٌّٕٚفز عٍٝ ِٛلع ثٌوثةٌر ثنٌىضٌٟٚٔ.صعٍٓ أّّجء ثٌّىجص  -ٚ 

إٌىض١ٌٔٚجً ٚإصال  ثٌْٕنز ثًٌٛل١ز دعرو ٕرٌٙ ِرٓ  ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز٠ضُ إًٔفز ٍٟخ   -ٍ 

إّضعجهر ٍٟذٗ ِع ثٌٌّفمجس مرالي صٍره ّموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز صج٠ًل ثصنجى ثٌمٌثً ٠ٚقك ٌ

 .ثٌّور

 

صٌف١ع ثٌض١ٕٚف أٚ إٝجفز ِؾرجي أٚ ثمضٚرجٗ  صمو٠ُ ٍٟخ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕزٌٍّىضخ   -أ -8ثٌّجهر 

ِٓ لذً ثٌوثةٌر ندوثء ثٌّالفنجس ٚصقو٠و ثٌٕرٛثل٘ ثٌض١ٕٚف ٠ضُ صول١ك ٍٟخ عٍٝ أْ 

 الّضىّجي ٍٟذٗ أٙر١ٌٛجثٌض١ٕٚف فٟ ثٌ ٍخ ٚثٌٛعجةك إْ ٚؽوس  ِٚٓ عُ إعالَ ٟجٌخ 

ّرضىّجي ٠ًّٚٙ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز ِور ٠ٌٕٙٓ ِٓ صج٠ًل صمو٠ُ ثٌ ٍرخ فروث ألٚرٝ ال

 ثٌٕٛثل٘ ٠ٚعضذٌ ثٌ ٍخ ٍِغٝ إىث صؾجٍٚ صٍه ثٌّور.
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ِمرروَ صٚرر١ٕف دعررو ثّررضىّجي ثٌ ٍررخ ٌٍٕنررٌ فررٟ ثٌضٚرر١ٕف ٌؾٕررز صقررٛي ثٌّعجٍِررز ثٌررٝ  - ح

ثٌنوِز ثٌف١ٕز أ١ٌٛٙج ف١ظ ٠ضُ ثالّضّجع ثٌٝ عرٌٛ صمرو٠ّٟ ِمروَ ِرٓ ِمروَ ثٌنوِرز 

ًالّرررجء  ثٌف١ٕرررز ٠ٛٝرررـ ٚٝرررعٗ ثنهثًٞ ٚثٌّرررجٌٟ ٚأ٘رررُ ِٖرررج٠ًعٗ ِٚرررٓ عرررُ ِمجدٍرررز

 ثالمضٚجٗ إْ ٌََ ثألٌِ ٠ٍٚجًر ِمٌ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز.

ٚفْرخ ِرج صرٌثٖ ِٕجّرذجً  ٠رضُ ثٌضْٕر١خ ٌّعرجٌٟ ثٌضٚر١ٕف فٟ فجي ِٛثفمز ثٌٍؾٕز عٍٝ  - ػ

 . ثٌض١ٕٚفث٠ٌٌٍٛ ٌٍّٚجهلز عٍٝ لٌثً ثٌٍؾٕز ٚإٙوثً ٕٙجهر 

 صعٍٓ أّّجء ثٌّىجصخ ثٌّٕٚفز عٍٝ ِٛلع ثٌوثةٌر ثنٌىضٌٟٚٔ. - ه

إٌىض١ٌٔٚجً ٚإصال  ثٌْٕرنز ثًٌٛل١رز دعرو ٕرٌٙ ِرٓ  ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕزٕفز ٍٟخ صضُ أً  -٘ـ

ثّضعجهر ٍٟذٗ ِرع ثٌٌّفمرجس مرالي صٍره  ّموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕزصج٠ًل ثصنجى ثٌمٌثً ٠ٚقك ٌ

 ثٌّور .

 

 ّٕز ٚثفور ِٓ صج٠ًل ٙوًٚ ثٌٖٙجهر. ثٌض١ٕٚف صىْٛ ِور   -7ثٌّجهر 

 
ز أٚ ثٌّىضرخ ثٌٕٙوّرٟ دمرٌثً عروَ ثٌّٛثفمرز عٍرٝ ثٌضْرؾ١ً أٚ ِمروَ ثٌنوِرز ثٌف١ٕر ٠ُذٍ رث -32ثٌّرجهر 

ثٌض١ٕٚف أٚ ثٌضؾو٠و أٚ ثٌضٌف١ع أٚ ثالٝجفز م ١رجً ٠ُٚع رٝ ِرور عالعر١ٓ ٠ِٛرجً ٌالعضرٌثٛ 

عٍٝ لٌثً ثٌٍؾٕز ِٓ صج٠ًل ثٌضذ١ٍث ٚعٍٝ ثٌٍؾٕز ثٌذش فٟ ثالعضرٌثٛ مرالي ِرور عالعر١ٓ 

 ٠ِٛجً ِٓ صج٠ًل صٍُْ  ثالعضٌثٛ ٌٌّٚر ٚثفور. 

 
ٌٍؾٕز ثٌض١ٕٚف عوَ ثٌّٛثفمز عٍٝ صٌف١ع أٞ ِٓ ِموِٟ ثٌنوِجس ثٌف١ٕز فٟ فجي ٚؽٛه  -33ثٌّجهر 

 عمٛدجس عٍٝ ثٌّىضخ عٍٝ ثْ ٠ضُ ثٌٕنٌ فٟ ٍٟخ صٌف١عٗ دعو ثٔضٙجء ِور ثٌعمٛدز.

 

٠ضُ ص١ٕٚف ِموِٟ ثٌنروِجس ثٌف١ٕرز ٚثٌّىجصرخ ثٌٕٙوّر١ز ٝرّٓ فترجس فرٟ ثٌّؾرجالس  -أ -34ثٌّجهر 

 -ثٌضج١ٌز :

 ثألد١ٕز . .3
 ثٌ ٌق . .4
 ث١ٌّجٖ ٚثٌٌٚ  ثٌٚقٟ . .5
 ثٌى١ٌِٚٙىج١ٔه. .6
 ثٌٕٙوّز ثٌّضنٚٚز . .7
 فقٛٙجس ثٌّٛثه. .8
 ثّض الع ثٌّٛلع . .9
 ثٌذ١تز . .8

 ٠ٌٌٍٍٛ إٝجفز أٞ ِؾجي أٚ ثمضٚجٗ آمٌ دٕجًء عٍٝ ص١ْٕخ ٌؾٕز ثٌض١ٕٚف. -ح

 

 -٠ٍٟ :٠ٕنٌ دئعجهر صم١١ُ ِموِٟ ثٌنوِجس ثٌف١ٕز ثٌّٕٚف١ٓ عٍٝ ٝٛء ِج  -أ-35ثٌّجهر

 أهثء ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز ِْٚضٜٛ ثٌنوِجس ثٌٕٙو١ّز ثٌّمو ِز ِٕٗ . -3
ثٌضغ١١ٌثس ثٌضٟ ص ٌأ عٍٝ ًالّجء ثالمضٚرجٗ ٚثٌىرٛثهً ثٌف١ٕرز ثٌضرٟ صرُ صٚر١ٕف  -4

ِمرروَ ثٌنوِررز ثٌف١ٕررز دّٛؽذٙررج أٚ أٞ صغ١١ررٌثس عٍررٝ ٚٝررع ِمرروَ ثٌنوِررز ثٌف١ٕررز 

 )ثٌٛٝع ثٌّؤّْٟ ٚثنهثًٞ(.
 فؾُ ٚص١َّ ثٌّٖج٠ًع . -5
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ٜ ِٛثوذررز ِمرروَ ثٌنوِررز ثٌف١ٕررز ٌٍض ررًٛ ثٌقجٙررً فررٟ أّررٍٛح صمررو٠ُ ثٌنرروِجس ِررو -6

ثٌف١ٕز ِٓ ف١ظ ثٌضو٠ًخ ثٌّْضٌّ ٌٌالّجء ثالمضٚرجٗ ٚثٌىرٛثهً ثٌف١ٕرز ثألمرٌٜ 

 إٝجفز ثٌٝ ثّضنوثَ ثألّج١ٌخ ثٌقو٠غز ِٓ دٌِؾ١جس ٚأؽَٙر.

ٌفتز ثألٌٚٝ )أ( ٌٌٍّر ثألٌٚٝ دج ٍض١ٕٚفثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ ثٌيٞ ٠ضمو َ ٌ ص١ٕٚفال ٠ؾٍٛ   -ح

ِذجٌٕر  ٠ٕٚٚف فٟ ثٌفتز ثٌّٕجّذز ٌّور ال صمً عرٓ عالعرز أعرٛثَ ٠ٕٚ ذرك ىٌره عٍرٝ 

ثٌٌثغذ١ٓ فٟ ثٌضٌف١رع ٚ/أٚ إٝرجفز ِؾجي/ثمضٚرجٗ  ِموِٟ ثٌنوِجس ثٌف١ٕز ثٌّٕٚف١ٓ

 ؽو٠و.

ثٌٌثغخ دضٌف١رع فترز ثٌّؾرجي لرو أِٞرٝ ِرور ال صمرً  ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز٠ؾخ أْ ٠ىْٛ    -ػ

 ّٕٛثس فٟ ثٌفتز ثألهٔٝ ِذجٌٕر.( 5عٓ )

أٚ  عٍٝ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز إدالة ثٌوثةٌر دأ٠ز صغ١١رٌثس أٚ صعرو٠الس ص رٌأ عٍرٝ ٚٝرعٗ   -ه

ثٌىٛثهً ثٌّعضّور ثٌضٟ صُ ثٌض١ٕٚف دّٛؽذٙج أٚ ثٌعٕرج٠ٚٓ ثٌّْرؾٍز ٌروٜ ثٌروثةٌر مرالي 

ٌؾٕررز ٕرٌٙ ِررٓ فرروٚط ثٌضغ١١ررٌ أٚ ثٌضعرو٠ً  ٚفررٟ فررجي عرروَ ثندرالة ٠ررضُ عٌٝررٗ عٍررٝ 

 ثٌض١ٕٚف ٌٍٕنٌ دٛٝعٗ فْخ أفىجَ ٘يٖ ثٌضع١ٍّجس.

فٟ ثٌقجالس ثٌضٟ ٠فمو ف١ٙج ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز أ٠ج ِٓ ثٌّض ٍذجس ثٚ ثٌّعج١٠ٌ ثٌضرٟ صرُ     -٘ـ

ص١ٕٚفٗ دّٛؽذٙج ِور عالعرز ٕرًٙٛ هْٚ صٚر٠ٛخ أٚٝرجعٗ  ٠رضُ عٌٝرٗ عٍرٝ ثٌٍؾٕرز 

 ص٠ٛٚخ ثألٚٝجع.ٌقٌِجٔٗ ِٓ ثٌّٖجًوز فٟ ثٌع جءثس ثٌقى١ِٛز ثٌٝ ف١ٓ 

٠ٕنٌ دئعجهر صم١١ُ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز ِٓ مالي ٌِثؽعرز ٍٟرخ ثٌضٚر١ٕف ٠ٍٚرجًر ِمرٌ    -ٚ

( Presentationِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز ٚثٌضٌص١خ ِعٗ ٌىٟ ٠مَٛ دضمو٠ُ عٌٛ ٌِةرٟ )

 ٌٌّٖٚع أٚ ثوغٌ فٟ ِؾجي ثٌضنٚ٘. 

ٌّىضخ ثٌٕٙوّرٟ ٌٍّؾرجي ٚثٌفترز ال ٠عضذٌ صٛثفٌ ثٌّض ٍذجس ٌوٜ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز أٚ ث   -ٍ

ثٌّ ٍٛد١ٓ فمجً دجٌض١ٕٚف أٚ دجٌضٌف١ع ثٚ إٝرجفز ِؾرجي  ٚ ٌٍؾٕرز ثٌٕنرٌ دجٌضٚر١ٕف أٚ 

دررجٌضٌف١ع عٍررٝ ٝررٛء وجفررز ثٌّعررج١٠ٌ ٚثٌّض ٍذررجس ثٌررٛثًهر فررٟ ٘رريٖ ثٌضع١ٍّررجس ٚفْررخ 

 صمو٠ٌ٘ج.

 ًٕررر١ف ثٌّىضرررخ ثٌٕٙوّرررٟ ٚثٌٖرررٌوجء عٕررروأ٠رررضُ صم١ررر١ُ ثٌّٖرررج٠ًع ثٌّٛؽرررٛهر ٝرررّٓ    -ؿ

ّٖج٠ًع ثٌّٕؾَر مرالي ثٌْرٕٛثس ثٌضرٟ صٍرٟ آمرٌ صٚر١ٕف ثٌثٌض١ٕٚف ألٚي ٌِر ٚصم١١ُ 

فًٚ ع١ٍٗ ِموَ ثٌنوِرز ثٌف١ٕرز ٌروٜ ٍٟرخ ثٌضؾو٠رو أٚ ثٌضٌف١رع ٚىٌره فْرخ صمرو٠ٌثس 

 ِٚض ٍذجس ٌؾٕز ثٌض١ٕٚف.

فٟ فجي صموَ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز د ٍخ ثٌضٌف١ع فٟ أٞ ِؾجي ٚصُ ًفٜ ٍٟذٗ  ال ٠قك    -ٟ

ُِٞررٟ ّررٕز ِررٓ صررج٠ًل صمررو٠ُ ٌررٗ ثٌض مرروَ د ٍررخ ثٌضٌف١ررع ِررٌر أمررٌٜ ٌٍّؾررجي ىثصررٗ لذررً 

 ثٌ ٍخ ٚىٌه ِع ٌِثعجر ِج ًٚه فٟ ثثٌفمٌر )ٚ( ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر. 

 

ٌٍّو٠ٌ أْ ٠عٌٛ ثٌٖىٜٛ ثٌّضعٍمز دضم١ٌٚ أٞ  ِٓ ِموِٟ ثٌنوِجس ثٌف١ٕز دٖرأْ      -أ-36ثٌّجهر 

 أهثء عٍّٗ عٍٝ ٌؾٕز ثٌض١ٕٚف.

ثٌض١ٕٚف فٟ ثٌٖىٜٛ ٌٚٙج إفجٌضٙج إٌٝ ٌؾٕز صقمك صٖىٍٙج ٌٙيٖ ثٌغج٠ز صٕنٌ ٌؾٕز   -ح

 .ِٓ ىٚٞ ثٌنذٌر ٚثالمضٚجٗ

صٕنٌ ٌؾٕز ثٌضقمك  فرٟ ثٌٖرىٜٛ ٚصوًّرٙج ٚصمروَ صم٠ٌرٌث دريٌه مرالي ثٌّرور ثٌضرٟ     -ػ

صقرروه٘ج ٌؾٕررز ثٌضٚرر١ٕف  ٌٍٚؾٕررز ثٌضقمررك ثٌ ٍررخ ِررٓ ثٌّٖررضىٟ ٚثٌّٖررضىٝ ع١ٍررٗ 

 ِ ٍٛدز.صمو٠ُ أٞ ٚعجةك أٚ د١جٔجس 
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صمَٛ ٌؾٕز ثٌض١ٕٚف دجٌض١ْٕخ ثٌٝ ث٠ٌٌٍٛ الصنجى أٞ ِرٓ ثنؽرٌثءثس ثٌّذ١ٕرز أهٔرجٖ    -ه

دقك ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز إىث عذش صم١ٌٖٚ فٟ أهثء عٍّٗ ٚىٌه فٟ ثٌّؾجي ثٌّضعٍك 

 -دّٛٝٛع ثٌٖىٜٛ:

 إٔيثً . -3
ثٌقٌِجْ ٌٍّور ثٌضٟ صٌث٘رج ِٕجّرذز ِرٓ ثٌّٖرجًوز فرٟ ثٌع رجءثس ثٌقى١ِٛ رز  -4

 ٟ ٠ضُ ثنعالْ عٕٙج ّٝٓ فضٌر ثٌقٌِجْ .ثٌض
 ص٠ًَٕ فتز ثٌض١ٕٚف فٟ ِؾجي ثٌٖىٜٛ. -5
 إٌغجء ص١ٕٚف ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز. -6

 

( عالِجس ِٓ عالِز ثٌضم١١ُ ثٌفٕٟ ٌٍع رجءثس فرٟ ثٌّؾرجي ثٌريٞ لٚرٌ ف١رٗ 7صقُْ )  -أ -37ثٌّجهر 

ٓ ِرٓ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕرز فرٟ فرجي ثصنريس دقمرٗ عمٛدرز ثنٔريثً ٚىٌره ٌّرور ّرٕض١

 صج٠ًل إ٠مجع ثٌعمٛدز.

( عالِجس ثٌٝ عالِز ثٌضم١١ُ ثٌفٕٟ ٌٍع رجءثس فرٟ ثٌّؾرجي ثٌريٞ أمري درٗ 7صٞج  ) -ح

ِمروَ ثٌنوِررز ثٌف١ٕررز ؽرجةَر ٍٚثًر ثألٕررغجي ثٌعجِررز ٚثنّرىجْ ٌٍعّررً ثالّضٖررجًٞ 

 ٚ/أٚ ثٌّذجٟٔ ثٌنٌٞثء ٚىٌه ٌّور ّٕض١ٓ ِضٛثٍٙض١ٓ ِٓ صج٠ًل ثٌقٚٛي ع١ٍٙج.

ِررجس ثٌررٝ عالِررز ثٌضم١رر١ُ ثٌفٕررٟ ٌٍع ررجءثس ثٌضررٟ ٕررجًن ف١ٙررج ِمرروَ ( عال7صٞررج  ) -ػ

ثٌنوِرز ثٌف١ٕرز ٌّٚرور ّرٕز ٚثفرور ِرٓ صرج٠ًل ثٌقٚرٛي عٍرٝ ؽرجةَر ثٌٍّره عذرروهللا 

ثٌغجٟٔ ٌٍض١َّ عٍٝ ثٔٗ ال ٠ؾٍٛ ثٌؾّرع در١ٓ عالِرز ٘ريٖ ثٌؾرجةَر ِرع عالِرز ؽرجةَر 

ثٌنوِررز ثٌف١ٕررز  ٍٚثًر ثألٕررغجي ثٌعجِررز ٚثنّررىجْ ٌٍعّررً ثالّضٖررجًٞ ٚىٌرره ٌّمرروَ

 ( ِٓ ثٌعالِجس ثٌّيوًٛر فوث ثلٚٝ.7ثٌقجًٙ ع١ٍّٙج ِعجً ف١ظ صٞج  )

 

٠ؾررٍٛ ألوغررٌ ِررٓ ِمرروَ ٌٍنوِررز ثٌف١ٕررز أْ ٠ضمرروَ ٌٍضٚرر١ٕف ثٌعررجَ ثٌرروثةُ ٌالٔرروِجػ ٚفررك  -38ثٌّررجهر 

 -ثألِّ ثٌضج١ٌز:

ٌوٜ ثٌوثةٌر فٟ  ٕٚف١ٓأْ ٠ىْٛ ثألٌٟث  ثٌٌثغذ١ٓ فٟ ثٌٌٖثوز ؽ١ّعُٙ ِٓ ثٌّ     - أ

ٞ ِؾررجي ِ ٍررٛح ٌٍٖررٌثوز عٍررٝ أْ صىررْٛ ِررٓ ثٌفتررز ٔفْررٙج أٚ ثٌفتررز ثألهٔررٝ أ

 ِذجٌٕر ٌٍّؾجالس ٚثالمضٚجٙجس ثٌّنضٍفز. 
ِمروِٟ  ص١ٕٚفعٍٝ ثعٍٝ فتز فٟ ثٌّؾجي أٚ ثٌّؾجالس فْخ  ثٌض١ٕٚفقًٚ ٠ - ح

ثٌٖررٌثوز(عٍٝ ثْ ٠ضررٛثفٌ فررٟ ثالٔرروِجػ  ٌضٚرر١ٕفثٌّضمررو ١ِٓ ) ثٌنرروِجس ثٌف١ٕررز 

 . ز ٚثٌّؾجي ثٌّ ٍٛد١ٓثٌض١ٕٚف ٌٍفتِض ٍذجس 
أْ ٠ضررٛثفٌ ٌرروٜ أٟررٌث  ثالٔرروِجػ ثٌنذررٌر ثٌّ ٍٛدررز ٌٍفتررز ٚثٌّؾررجي ثٌرريٞ ّرر١ضُ   -ػ

 .ثالٔوِجػ دٗ إٝجفز إٌٝ صٛثفٌ ثٌنذٌر ثٌّ ٍٛدز ٌٌالّجء ثالمضٚجٗ ص١ٕٚف
ِٕفررٌه٠ٓ دعررو صٚرر١ٕفُٙ ٠ٖٚررضٌٟ أْ ٠قررجفظ ثالٔرروِجػ ٠عٍررك صٚرر١ٕف أٟررٌث     -ه

ٌٍضٚرر١ٕف   ٚال ٠ْررّـ ألٞ ِررُٕٙ ثٌّ ٍٛدررز عٍررٝ وررٛثهًُ٘ ثالٔرروِجػ أٟررٌث  

 ثٌّٖجًوز فٟ ثٌع جءثس ثٌقى١ِٛز ثٌضٟ ص ٌؿ دٖىً ِٕفٌه.
فٟ أٞ ِرٓ ِىجصرخ أفرو أٟرٌث  ثالٔروِجػ أٚ فرٟ  ثالٔوِجػ٠ّْـ دأْ ٠ىْٛ ِمٌ   -٘ـ

 ِمٌ ؽو٠و ِٕجّخ ٠قٍٛ عٍٝ ِٛثفمز ثٌٍؾٕز.
 .س ثٌف١ٕزِموِٟ ثٌنوِجثٌٌٖثوز دئؽّجٌٟ ِؾجالس  ص١ٕٚفصٚوً ٕٙجهر   -ٚ
٠ؾررخ صْررؾ١ً ثالٔرروِجػ فْررخ لررجْٔٛ ثٌٖررٌوجس ٚثٌْررؾً ثٌضؾررجًٞ فررٟ ٍٚثًر   -ٍ

 ثٌٕٚجعز ٚثٌضؾجًر ٚثٌض٠ّٛٓ ٚصْؾ١ٍٗ فٟ ثٌٕمجدز.
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٠ؾٍٛ ٌّموِٟ ثٌنوِجس ثٌف١ٕز ٚثٌّىجصخ ثٌٕٙوّر١ز ثالةرضال  ف١ّرج د١رُٕٙ ٌضقم١رك       -أ -39ثٌّجهر 

وجٔرررش هعرررٛر ثٌع رررجء  فترررز ِٚؾرررجي ثٌضٚررر١ٕف ثٌّ ٍرررٛد١ٓ ٌع رررجء ِرررج فرررٟ فرررجي

ِٚض ٍذررجس ٙررجفخ ثٌعّررً صْررّـ درريٌه ِررع صٛع١ررك ثالةررضال  ٌرروٜ وجصررخ ثٌعرروي  

ٚعٍٝ أْ ال ٠ضموَ أٞ ِٓ ثٌّٖجًو١ٓ دجالةضال  ٌٍع جء ىثصٗ دّفرٌهٖ أٚ ِٖرضٌوجً 

 دجةضالفجس أمٌٜ.

٠ؾٍٛ ٌّموِٟ ثٌنوِجس ثٌف١ٕز ثالةضال  دٙو  صٚو٠ٌ ثٌعًّ ثالّضٖجًٞ فٟ أٞ    -ح

ىْٛ صٚر١ٕف ثالةرضال  فْرخ ثٌفترز ثألعٍرٝ فرٟ ثٌّؾجي/ثٌّؾرجالس ِؾجي دق١ظ ٠

صٚرر١ٕف ِمرروِٟ ثٌنرروِجس ثٌف١ٕررز ثٌّضمررو ١ِٓ  ٚصمررو َ ثٌرروثةٌر ثٌٛعررجةك ثٌّ ٍٛدررز 

 ٌوعُ ىٌه ِج أِىٓ. 

 

إىث ٕرررىٍش أٞ ِنجٌفرررز ٌِصىذرررز م رررٌثً عٍرررٝ ثٌْرررالِز ثنٖٔرررجة١ز ٌٍّذٕرررٝ أٚ ّرررالِز  -38ثٌّرررجهر 

ًء عٍرٝ صم٠ٌرٌ ِرٓ ثٌٍؾٕرز ثالٖٔرجة١ز ثٌع١ٍرج  ٠رضُ ٕر خ ثٌّٛث١ٕٟٓ ٚثٌْالِز ثٌعجِز دٕرج

( ِٓ ثٌفمٌر )ح( ِٓ ثٌّرجهر 4ص١ٕٚف ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز ٚىٌه ثّضٕجهثً ألفىجَ ثٌذٕو )

 .3775( ٌْٕز 9( ِٓ لجْٔٛ ثٌذٕجء ثٌٟٕٟٛ ثألًهٟٔ ًلُ )35)

 

يٖ ثٌضع١ٍّرجس صذش ٌؾٕز ثٌض١ٕٚف فرٟ أٞ ِرٓ ثٌّْرجةً ثٌضرٟ ٌرُ ٠رٌه ع١ٍٙرج ٔر٘ فرٟ ٘ر -37ثٌّجهر  

 ٚصٌفع لٌثً٘ج ٠ٌٌٍٍٛ ٌٍّٚجهلز ع١ٍٗ.

 

صعضذررٌ وجفررز ثٌٖررٙجهثس ثٌٚررجهًر لذررً ٙرروًٚ ٘رريٖ ثٌضع١ٍّررجس ّررج٠ًز ثٌّفعررٛي ثٌررٝ ثْ  -أ-42ثٌّررجهر 

 صٕضٟٙ ِوصٙج.

ص٠ٛٚخ أٚٝجعُٙ ٚفمج ألفىجَ ٘يٖ ِموِٟ ثٌنوِجس ثٌف١ٕز عٍٝ ثٌّىجصخ ثٌٕٙو١ّز ٚ  -ح

 ٘ج.ثٌضع١ٍّجس مالي ّٕز ِٓ صج٠ًل ٙوًٚ

 

صعضذٌ ثٌؾوثٚي ٚثٌّٕجىػ ٚثٌٌّفمجس ثٌٍّقمز دٙيٖ ثٌضع١ٍّجس ؽَءث ال ٠ضؾَأ ِٕٙج   -43ثٌّجهر 

 ٠ٌٌٍٍٛٚ ثْ ٠عوي ع١ٍٙج دٕجء عٍٝ ص١ْٕخ ٌؾٕز ثٌض١ٕٚف .

 

 
( عٖررٌْٚ 42) ٖصْررضٛفٟ ثٌرروثةٌر درروي عررٓ أٞ ٍٟررخ ٠مرروَ ٌٍؾٕررز ثٌضٚرر١ٕف ِمرروثً  -أ -44ثٌّررجهر 

 ه٠ٕجًث.

ٙررالف١ز ٠ٌ ل١ّررز ِىجفررأر أعٞررجء ثٌٍؾٕررز ٚإِٔررجء ثٌْررٌ ٠ٚضررٌٛٝ ثٌّررو٠ٌ قرروه ثٌرر٠ٍٛ -ح         

 ٌٙفٙج.

 
 .4234صٍغٝ صع١ٍّجس صأ١ً٘ ثالّضٖج١٠ًٓ ٌْٕز  -45ثٌّجهر 
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 (3ٍِقك ًلُ )

 ثٌّعج١٠ٌ ثٌعجِز ٌض١ٕٚف ِموِٟ ثٌنوِجس ثٌف١ٕز ثٚ ثٌّىجصخ 
 ثٌٕٙو١ّز 

 

ثٌنوِرز ثٌف١ٕرز ٚأهثءٖ ٚورٛثهًٖ ثٌف١ٕرز  أٚالً: صًّٖ ِعج١٠ٌ ِٚض ٍذجس ثٌضٚر١ٕف ثمضٚجٙرجس ِمروَ

ٚثنهث٠ًز ٚمذٌثصٗ فٟ ِؾجي ثالمضٚرجٗ ثٌّ ٍرٛح ٚصؾ١َٙثصرٗ ٚإِىج١ٔجصرٗ وّرج ٘رٟ ِذ١ٕرز 

 دجٌّالفك ثٌٛثًهر فٟ ٘يٖ ثٌضع١ٍّجس ٚصًّٖ دٖىً عجَ : 

 ثٌٛٝع ثٌّجٌٟ ٚثالهثًٞ ٚثٌفٕٟ ٌّموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز ٚمذٌر ثٌّؤ١ّْٓ ٚثٌٌٖوجء -أ 
 ١ٗ.ثٌّضفٌغ١ٓ ٌٍعًّ ف

  .ثمضٚجٙجس ثٌّؾجالس ٚمذٌثس ًالّجء ثالمضٚجٗ ٚثٌىٛثهً ثألمٌٜ -ب 
ِور ثالمضٚرجٗ ٌروٜ ِمروَ ثٌنوِرز ثٌف١ٕرز ٚصٛثٙرٍٗ ٚوريٌه ثّرضٌّث٠ًز عّرً ًالّرجء  -ج 

 ثالمضٚجٗ.
ثٌّٖج٠ًع فٟ ثٌم جع١ٓ ثٌعجَ ٚثٌنجٗ ثٌضٟ لجَ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز دوًثّضٙج ٚ/أٚ  -د 

 ثنٌٕث  ع١ٍٙج هثمً ثٌٍّّىز ٚمجًؽٙج.
 جفز ثٌّىضخ ٚصؾ١َٙثصٗ فْخ ثٌضع١ٍّجس.ِْ -ه 

 ٕٙجهثس ثألهثء ِٓ أٙقجح ثٌعًّ. -و 
 ثالٔ ذجع ثٌعجَ . -ز 

 

 ثالٌٚٝ )أ( عج١ٔجً: ثٌفتز

ٍضٚرر١ٕف ٝررّٓ ثٌفتررز ثألٌٚررٝ )أ( فررٟ أٞ ِررٓ ثٌّؾررجالس ثٌّقرروهر فررٟ ثٌضع١ٍّررجس  صعضّررو ٌ

 ثٌّعج١٠ٌ ثٌضج١ٌز دجنٝجفز إٌٝ أ٠ز ِض ٍذجس أمٌٜ ًٚهس فٟ ثٌضع١ٍّجس:

ْ ٠ىررْٛ ِمرروَ ثٌنوِررز ثٌف١ٕررز لررو لررجَ دأعّررجي ١ِّررَر فررٟ ِؾررجي ثالمضٚررجٗ ٠ررضُ أ  4/3

صم١١ّٙررج ِررٓ لذررً ٌؾٕررز ثٌضٚرر١ٕف ال صمررً عررٓ ّررضز ِٖررج٠ًع   ٚأْ ٠مررو َ أعّررجالً ىثس 

 ١ٌّٕٛ ز ِٚضٕٛعز فٟ ِؾجالس ثٌضنٚ٘ ٚعٍٝ ِْضٜٛ عجٍي ِٓ ثٌىفجءر ثٌف١ٕز .

ثٌّٕٙوّرر١ٓ ثٌٌة١ْرر١ٓ ِررٓ ىٚٞ  أْ ٠ىررْٛ ٌرروٜ ِمرروَ ثٌنوِررز ثٌف١ٕررز عرروه وررجٍ  ِررٓ  4/4

ثٌنذٌر ثٌّضنٚٚز ٚثٌعج١ٌز فٟ ثٌّؾجالس ثٌّنضٍفرز ٌٍضنٚر٘ ثٌّ ٍرٛح ٚأْ ٠ىرْٛ 

( ّرٕٛثس فرٟ 5ِعنُ ًالّجء ثالمضٚرجٗ ِْرض٠ٌّٓ فرٟ عٍّٙرُ ٌّرور ال صمرً عرٓ )

 ٔفِ ثٌّىضخ دجّضغٕجء ثٌٌٖوجء وٌة١ِ ثمضٚجٗ .

ً ٌٚو٠ررٗ ثألؽٙررَر ثٌّج١ٌررز أْ ٠ىررْٛ ٌرروٜ ِمرروَ ثٌنوِررز ثٌف١ٕررز ٔنررجَ ِؤّْررٟ ِض ررٛ  4/5

 ٚثنهث٠ًز ىثس ثٌنذٌر ثٌضٟ صضٕجّخ ِع ِؤّْز وذ١ٌر .

( ٚ ISO 9001أْ ٠ىْٛ ٌوٜ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕرز ٔنرجَ إهثًر ٌٍؾرٛهر ِ ذمرجً ِغرً )  4/6

(ISO 18001ثِررج دجٌْٕررذز ٌٍّنضذررٌثس   )  ٘ثٌٕٙوّرر١ز ثٌّٚررٕفز فررٟ ِؾررجي فقرر

ِرٓ ٚفرور  ) ISO 17025ثٌرٟٕٟٛ ) ثٌّٛثه فع١ٍٙرج ثٌقٚرٛي عٍرٝ ٕرٙجهر ثالعضّرجه

 ثالعضّجه فٟ ِؤّْز ثٌّٛثٙفجس ٚثٌّمج١٠ِ .

أْ ٠مَٛ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز دض ٠ٌٛ ٚصو٠ًخ ؽٙجٍٖ ثٌفٕٟ ٚثنهثًٞ دًٚٛر ه٠ًٚرز   4/7

ِْٚضٌّر ِٕٚنّرز ٌٚو٠رٗ ِىضذرز ٌِثؽرع ٚأؽٙرَر فجّرٛح ٚدرٌثِؼ ِضنٚٚرز فرٟ 

 ِؾجي عٍّٗ .
الةك عٍٝ ثْ الصمً ِْرجفضٗ ِىضخ )ِمٌ( ِؤعظ ١ٚز ِموَ ثٌنوِز ثٌف٠ٕىْٛ ٌوٜ  أْ  4/8

( 572َعٓ )
4
. 
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٠ُعضذٌ ثٌعًّ فٟ ثٌم جع ثٌنجٗ ٚمجًػ ثألًهْ ٚصٚو٠ٌ ثٌعًّ ثٌٕٙوّٟ ١َِر ٌّموَ   4/9

 ثٌنوِز ثٌف١ٕز.

 ثٌف ه٠ٕجً. 322صقو٠و ثٌقو ثالهٔٝ ٌم١ّز ًأُ ثٌّجي ح   4/8

ثٌّج١ٌز ِٓ ثٌذٕه )فْخ ثٌّٕٛىػ فرٟ عٍٝ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز صمو٠ُ ِج ٠غذش ِالءصٗ  4/7

/ػ(( دجالٝررجفز ثٌررٝ آمررٌ ١َِث١ٔررز ِج١ٌررز ٙررجهًر ٌْررٕز لذررً ثٌضمرروَ 7ثٌٍّقررك ًلررُ )

 ٌٍض١ٕٚف ِٚٚولز ِٓ ِولك فْجدجس.

 
 ثالٌٚٝ )ح( عجٌغجً: ثٌفتز

ٌٍضٚرر١ٕف ٝررّٓ ثٌفتررز ثألٌٚررٝ ) ح ( فررٟ أٞ ِررٓ ثٌّؾررجالس ثٌّقرروهر فررٟ ثٌضع١ٍّررجس صعضّررو 

 نٝجفز إٌٝ أ٠ز ِض ٍذجس أمٌٜ ًٚهس فٟ ثٌضع١ٍّجس:ثٌّعج١٠ٌ ثٌضج١ٌز دج

أْ ٠ىْٛ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز ثٚ ثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ لرو لرجَ دأعّرجي ىثس ِْرضٜٛ عرجٍي   5/3

ِٓ ثٌىفجءر ثٌف١ٕ ز ٚأْ صىْٛ ِضٕٛعز فٟ ِؾجي ثٌضنٚ٘ ٚال ٠مً عوه٘ج عٓ أًدعرز 

 ِٖج٠ًع ٠ضُ صم١١ّٙج ِٓ لذً ٌؾٕز ثٌض١ٕٚف.

ِمروَ ثٌنوِرز ثٌف١ٕرز ثٚ ثٌّىضرخ ثٌٕٙوّرٟ عروه ورجٍ  ِرٓ ثٌّٕٙوّر١ٓ أْ ٠ىْٛ ٌروٜ   5/4

ثٌٌة١ْ١ٓ ِٓ ىٚٞ ثٌنذٌر ثٌّضنٚٚرز ٚثٌعج١ٌرز فرٟ ثٌّؾرجالس ثٌّنضٍفرز ٌٍضنٚر٘ 

ثٌّ ٍٛح ٚأْ ٠ىْٛ ِعنُ ًالّجء ثالمضٚجٗ ِْض٠ٌّٓ فٟ عٍُّٙ ٌّور ال صمً عٓ 

 ( ّٕٛثس فٟ ٔفِ ثٌّىضخ دجّضغٕجء ثٌٌٖوجء وٌة١ِ ثمضٚجٗ .5)

( ISO 9001أْ ٠ىرْٛ ٌروٜ ِمروَ ثٌنوِرز ثٌف١ٕرز ٔنرجَ إهثًر ٌٍؾرٛهر ِ ذمرجً ِغرً )  5/5

 ( ٌٍّٕٚف فرٟ ِؾرجي ثٌذ١ترز   ثِرج دجٌْٕرذز ٌٍّنضذرٌثسISO 14001دجنٝجفز ثٌٝ )

ثٌٕٙو١ّز ثٌّٕٚفز فرٟ ِؾرجي فقر٘ ثٌّرٛثه فع١ٍٙرج ثٌقٚرٛي عٍرٝ ٕرٙجهر ثالعضّرجه 

 .ْز ثٌّٛثٙفجس ٚثٌّمج١٠ِِٓ ٚفور ثالعضّجه فٟ ِؤّ ) ISO 17025ثٌٟٕٟٛ )

أْ ٠ىْٛ ٌوٜ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز ثٚ ثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ ٔنجَ ِؤّْٟ ِض رًٛ ٌٚو٠رٗ   5/6

 ثألؽَٙر ثٌّج١ٌز ٚثنهث٠ًز ىثس ثٌنذٌر ثٌّٕجّذز .

أْ ٠مررَٛ ِمرروَ ثٌنوِررز ثٌف١ٕررز ثٚ ثٌّىضررخ ثٌٕٙوّررٟ دض رر٠ٌٛ ٚصررو٠ًخ ؽٙررجٍٖ ثٌفٕررٟ   5/7

ٌٚو٠رررٗ أؽٙرررَر فجّرررٛح ٚدرررٌثِؼ ٕنّرررز ٚثنهثًٞ دٚرررًٛر ه٠ًٚرررز ِْٚرررضٌّر ِٚ

 .ِض ًٛر

ٌوٜ ِموَ ثٌنوِرز ثٌف١ٕرز ثٚ ثٌّىضرخ ثٌٕٙوّرٟ ِىضرخ )ِمرٌ( ِؤعرظ ٚالةرك  ٠ىْٛأْ   5/8

( 422َعٍٝ ثْ الصمً ِْجفضٗ عٓ )
4
. 

 ثٌف ه٠ٕجً. 82صقو٠و ثٌقو ثالهٔٝ ٌم١ّز ًأُ ثٌّجي ح   5/9

ز ِٓ ثٌذٕه )فْخ ثٌّٕٛىػ فرٟ عٍٝ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز صمو٠ُ ِج ٠غذش ِالءصٗ ثٌّج١ٌ 5/8

/ػ(( دجالٝررجفز ثٌررٝ آمررٌ ١َِث١ٔررز ِج١ٌررز ٙررجهًر ٌْررٕز لذررً ثٌضمرروَ 7ثٌٍّقررك ًلررُ )

 ٌٍض١ٕٚف ِٚٚولز ِٓ ِولك فْجدجس.

 

 ثٌفتز ثٌغج١ٔزًثدعجً: 

ٌٍض١ٕٚف ّٝٓ ثٌفتز ثٌغج١ٔز فٟ أٞ ِٓ ثٌّؾجالس ثٌّقوهر فرٟ ثٌضع١ٍّرجس  صعضّرو ثٌّعرج١٠ٌ 

 ز ِض ٍذجس أمٌٜ ًٚهس فٟ ثٌضع١ٍّجس: ثٌضج١ٌز دجنٝجفز إٌٝ أ٠

ثٌٕٙوّرررٟ ِٕٙررروُ ١ِّ رررَ فرررٟ أْ ٠ضرررٛفٌ ٌررروٜ ِمررروَ ثٌنوِرررز ثٌف١ٕرررز ثٚ ثٌّىضرررخ  6/3

 .ثالمضٚجٗ

أْ ٠ىْٛ ٌوٜ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز ثٚ ثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ ) ِمٌ ( ِٕجّخ عٍٝ ثْ الصمً  6/4

( 372َِْجفضٗ عٓ )
4
 . 
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ثٌٕٙوّٟ لرو لرجَ دأعّرجي ِضٕٛعرز فرٟ ِؾرجي أْ ٠ىْٛ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز ثٚ ثٌّىضخ  6/5

 ثٌضنٚ٘ ٚال ٠مً عوه٘ج عٓ ٌِٖٚع١ٓ ٠ضُ صم١١ّٙج ِٓ لذً ٌؾٕز ثٌض١ٕٚف. 

( ISO 9001أْ ٠ىررْٛ ٌرروٜ ِمرروَ ثٌنوِررز ثٌف١ٕررز ٔنررجَ إهثًر ٌٍؾررٛهر ِ ذمررجً ِغررً ) 6/6

 ( ٌٍّٕٚف فٟ ِؾجي ثٌذ١تزISO 14001دجنٝجفز ثٌٝ )

 ثٌف ه٠ٕجً.  82ُ ثٌّجي ح صقو٠و ثٌقو ثالهٔٝ ٌم١ّز ًأ  6/7

 

 ثٌفتز ثٌغجٌغزمجِْجً: 

ٍض١ٕٚف ّٝٓ ثٌفتز ثٌغجٌغز فٟ أٞ ِٓ ثٌّؾجالس ثٌّقروهر فرٟ ثٌضع١ٍّرجس  صعضّرو ثٌّعرج١٠ٌ ٌ

   -ثٌضج١ٌز دجنٝجفز إٌٝ أ٠ز ِض ٍذجس أمٌٜ ًٚهس فٟ ثٌضع١ٍّجس:

ٟ َ فرررأْ ٠ضرررٛفٌ ٌررروٜ ِمررروَ ثٌنوِرررز ثٌف١ٕرررز ثٚ ثٌّىضرررخ ثٌٕٙوّرررٟ ِٕٙررروُ ١ِّ ررر 7/3

 .ثالمضٚجٗ

أْ ٠ىْٛ ٌوٜ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز ثٚ ثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ )ِمرٌ( ِٕجّرخ عٍرٝ ثْ الصمرً  7/4

( 322َِْجفضٗ عٓ )
4
 . 

أْ ٠ىْٛ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز ثٚ ثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ لرو لرجَ دأعّرجي ِضٕٛعرز فرٟ ِؾرجي  7/5

 ثٌضنٚ٘ ٚدّج ال ٠مً عٓ ٌِٖٚع ٚثفو ٠ضُ صم١١ّٙج ِٓ لذً ٌؾٕز ثٌض١ٕٚف.

( ISO 9001أْ ٠ىررْٛ ٌرروٜ ِمرروَ ثٌنوِررز ثٌف١ٕررز ٔنررجَ إهثًر ٌٍؾررٛهر ِ ذمررجً ِغررً ) 7/6

 ( ٌٍّٕٚف فٟ ِؾجي ثٌذ١تزISO 14001دجنٝجفز ثٌٝ )

 ثٌف ه٠ٕجً. 62صقو٠و ثٌقو ثالهٔٝ ٌم١ّز ًأُ ثٌّجي ح  7/7
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 (4ُ )لٍِقك ً

 ثٌّىجصخ ثٌٕٙو١ّزِض ٍذجس ص١ٕٚف ِموِٟ ثٌنوِجس ثٌف١ٕز ٚ

 فْخ ثٌّؾجي 
 

 أٚالً: ِؾجي ثالد١ٕز

٠ضُ ثٌض١ٕٚف فٟ ٘يث ثٌّؾجي ّٝٓ ثًدع فتجس : ثٌفتز ثالٌٚٝ )أ(  ثٌفتز ثالٌٚٝ )ح(  ثٌفترز 

رز  ثٌّض ٍذرجسثٌغج١ٔز ٚثٌفتز ثٌغجٌغز عٍٝ أْ صضٛفٌ  ٌالمضٚجٙرجس ٚثٌىرٛثهً ثٌٕٙوّر١ ز ثٌّذ١ٕ 

 أهٔجٖ ٌىً فتز.
 

 ثٌفتز ثالٌٚٝ )أ(: 3/3
٠ضُ ص١ٕٚف ِىضخ دٌّصذز ثّضٖجًٞ فْرخ صٚر١ٕف ثٌٕمجدرز عٍرٝ أْ ٠ضرٛفٌ ف١رٗ    3/3/3

مّْز ثمضٚجٙجس ٟ٘ عّجًر ثألد١ٕز  ثٌٕٙوّز ثالٖٔرجة١ز  ثٌنروِجس ثٌٕٙوّر١ز 

 ث١ٌّىج١ٔى١ز ٌٍّذجٟٔ  وٌٙدجء ثٌمٜٛ ٕٚ٘وّز إهثًر ثٌّٖج٠ًع.
( ِٖررج٠ًع 8صمررً عررٓ ) أْ ٠ىررْٛ ِمرروَ ثٌنوِررز ثٌف١ٕررز لررو لررجَ دأعّررجي ١ِّررَر ال   3/3/4

ص١ُّٚ فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ ٠ضُ صم١١ّٙج ِٓ لذً ٌؾٕز ثٌض١ٕٚف عٍٝ ثْ ٠ىْٛ 

( ِٖج٠ًع عٍٝ ثاللً ِضنٚٚز ِٚضٕٛعرز فرٟ ِؾرجالس ثٌضنٚر٘ 7ِٕٙج عوه )

 ( ِٖج٠ًع وذٌٜ. عٍّج ثْ:3ٚعوه )

ثٌّٖرج٠ًع ثٌّضنٚٚررز ٘رٟ ِٖررج٠ًع ِْضٖررف١جس  دٕرٛن  ِررٛالس  فٕررجهق   -

عرررجس ّررر١جف١ز ٚثّرررضغّج٠ًز ... ثٌرررل ثٌضرررٟ ص٠َرررو ِررروثًُ ٚؽجِعرررجس  ِٕضؾ

( 32,222َ) ٍِْٝجفضٙج ع
4
ثٚ ثٌّٖج٠ًع ثٌضٟ صقضجػ ثٌٝ ثٔنّز مجٙرز  

 ِّٙج وجٔش ِْجفضٙج.  

( 47,222َ) ٍرٝثٌّٖج٠ًع ثٌىذٌٜ ٟ٘ ثٌّٖج٠ًع ثٌضٟ ص٠َرو ِْرجفضٙج ع -
4 

 ( ٟجدك.37) ٠َ٠ٍٚٝو ثًصفجعٙج ع
 -ز أهٔجٖ :ثْ ٠ىْٛ ٌو٠ٗ ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌّذ١ٕ  3/3/5

 إمضٚجٗ عّجًر ثالد١ٕز   مّْز ِٕٙو١ّٓ : (أ 

( 32( ّررٕز ِٕٙررج )38ثألٚي : ًةرر١ِ ثمضٚررجٗ دنذررٌر ال صمررً عررٓ ) -

ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ ز فرٟ ثٌضٚر١ُّ ثٌّعّرجًٞ ٚأْ ٠ىرْٛ لرو لرجَ 

 دّٖج٠ًع ١َِّر ٕٚجًن فٟ ِْجدمجس ِعّج٠ًز 
ز فرٟ ( ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ  9( ّٕز ِٕٙج )33ثٌغجٟٔ: دنذٌر ال صمً عٓ ) -

 ثٌض١ُّٚ ثٌّعّجًٞ . 

( ّرٕٛثس مذرٌر فع١ٍ رز 5( ّرٕٛثس ِٕٙرج )9ثٌغجٌظ: دنذٌر ال صمرً عرٓ ) -

 فٟ ثٌض١ُّٚ ثٌّعّجًٞ .

( ّرٕز مذرٌر فع١ٍ رز فرٟ 4( ّٕٛثس ِٕٙرج )7ثٌٌثدع: دنذٌر ال صمً عٓ ) -

 ثٌض١ُّٚ ثٌّعّجًٞ.
 ثٌنجِِ: ِٕٙوُ ِعّجًٞ آمٌ دأٞ مذٌر ثٚ فو٠ظ ثٌضنٌػ. -

 : ٖٔجة١ز   عالعز ِٕٙو١ّٓثمضٚجٗ ثٌٕٙوّز ثال (ب 
( 32( ّرررٕز ِٕٙرررج )38ثألٚي ًةررر١ِ ثمضٚرررجٗ دنذرررٌر ال صمرررً عرررٓ ) -

ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ ز فٟ ثٌض١ُّٚ ثنٖٔرجةٟ ٚأْ ٠ىرْٛ لرو لرجَ دّٖرج٠ًع 

 ١َِّر.
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( ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ ز فرٟ 6( ّٕز ِٕٙج )33ثٌغجٟٔ: دنذٌر ال صمً عٓ ) -

 ثٌض١ُّٚ ثنٖٔجةٟ. 
 مذٌر ثٚ فو٠ظ ثٌضنٌػ.ثٌغجٌظ: ِٕٙوُ ِؤٟ آمٌ دأٞ  -

 ثمضٚجٗ ثٌنوِجس ثٌٕٙو١ّز ث١ٌّىج١ٔى١ز ٌٍّذجٟٔ  ِٕٙوّجْ ثعٕجْ:  (ج 

( 32( ّرٕز ِٕٙرج )38صمً عٓ )ًة١ِ ثمضٚجٗ دنذٌر ال  ثألٚي:  -

مذٌر فع١ٍ ز فٟ ثٌض١ُّٚ ٚأْ ٠ىْٛ لو لجَ دّٖج٠ًع  ّٕٛثس

 ١َِّر 
( ّررررٕٛثس فررررٟ ِؾررررجي 7ثٌغررررجٟٔ: ِٕٙرررروُ دنذررررٌٖ ال صمررررً عررررٓ ) -

 ثالمضٚجٗ.
 مضٚجٗ وٌٙدجء ثٌمٜٛ   ِٕٙوّجْ ثعٕجْ:ث (د 

( 32( ّرررٕز ِٕٙرررج )38ًةررر١ِ ثمضٚرررجٗ دنذرررٌر ال صمرررً عرررٓ ) ثألٚي:  -

 ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ ز فٟ ثٌض١ُّٚ ٚأْ ٠ىْٛ لو لجَ دّٖج٠ًع ١َِّر 
 ( ّٕٛثس فٟ ِؾجي ثالمضٚج7ٗثٌغجٟٔ: ِٕٙوُ دنذٌٖ ال صمً عٓ ) -

ّرررجًٞ ًةررر١ِ ثمضٚرررجٗ ٕ٘وّرررز ثهثًر ِٖرررج٠ًع  ِٕٙررروُ ِرررؤٟ أٚ ِع (ه 

( ّررٕز عٍررٝ ثأللررً فررٟ إهثًر 32( ّررٕٗ ِٕٙررج )38دنذررٌٖ ال صمررً عررٓ )

 (PMPثٌّٖررج٠ًع ٚ/أٚ ثنٕررٌث  ع١ٍٙررج ٌو٠ررٗ هًٚثس دجٌنٚررٛٗ ِغررً )

 .ٚف١و٠ه 

ِٕٙوُ ِؤٟ أٚ ِعّجًٞ ِضنٚر٘ فرٟ ثٌعمرٛه ٚثٌى١ّرجس ٚثٌّٛثٙرفجس  (و 

( ّٕٛثس ٌٚو٠ٗ هًٚثس فٟ فْجح ثٌى١ّرجس ٚثٌعمرٛه 9دنذٌر ال صمً عٓ )

 س دجٌنٚٛٗ.ٚأٞ هًٚث
  

 ثٌفتز ثالٌٚٝ )ح(: 3/4
٠ررضُ صٚرر١ٕف ِىضررخ دٌّصذررز ثّضٖررجًٞ فْررخ صٚرر١ٕف ثٌٕمجدررز عٍررٝ ثْ ٠ضررٛفٌ ف١ررٗ  3/4/3

مّْز ثمضٚجٙجس ٟ٘ عّجًر ثألد١ٕز   ثٌٕٙوّز ثالٖٔجة١ز  ثٌنوِجس ثٌٕٙو١ّز ث١ٌّىج١ٔى١ز 

 ٌٍّذجٟٔ   وٌٙدجء ثٌمٜٛ ٕٚ٘وّز إهثًر ثٌّٖج٠ًع .
وِرز ثٌف١ٕرز ثٚ ِىضرخ ٕ٘وّرٟ لرو لرجَ دأعّرجي ١ِّرَر ال صمرً عرٓ أْ ٠ىْٛ ِموَ ثٌن 3/4/4

( ِٖررج٠ًع صٚرر١ُّ ِضنٚٚررز ِٚضٕٛعررز فررٟ ِؾررجي ثالمضٚررجٗ ِٖٚررٌٚع١ٓ إٕررٌث  6)

 ٠َ١ِّٓ ٠ضُ صم١١ّٙج ِٓ لذً ٌؾٕز ثٌض١ٕٚف عٍّجً أْ:

ثٌّٖج٠ًع ثٌّضنٚٚز ٟ٘ ِٖج٠ًع ِْضٖف١جس   دٕرٛن   ِرٛالس   فٕرجهق  -

جف١ز ٚثّررضغّج٠ًز ... ثٌررل ثٌضررٟ ص٠َررو   ِرروثًُ ٚؽجِعررجس   ِٕضؾعررجس ّرر١

( 8,222َ) ٍِْٝجفضٙج ع
4
ثٚ ثٌّٖج٠ًع ثٌضٟ صقضجػ ثٌرٝ ثٔنّرز مجٙرز  

 ِّٙج وجٔش ِْجفضٙج.  
ز أهٔجٖ : 3/4/5  -ثْ ٠ىْٛ ٌو٠ٗ ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌّذ١ٕ 

 إمضٚجٗ عّجًر ثالد١ٕز   ثًدعز ِٕٙو١ّٓ : ( أ

( 32) ( ّررٕز ِٕٙررج36ثألٚي : ًةرر١ِ ثمضٚررجٗ دنذررٌر ال صمررً عررٓ ) -

ّررٕز مذررٌر فع١ٍ ررز فررٟ ثٌضٚرر١ُّ ثٌّعّررجًٞ ٚأْ ٠ىررْٛ لررو لررجَ 

 دض١ُّٚ ِٖج٠ًع ١َِّر 
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( ّرٕٛثس مذرٌر فع١ٍ رز 8( ّٕٛثس ِٕٙج )32ثٌغجٟٔ: دنذٌر ال صمً عٓ ) -

 فٟ ثٌض١ُّٚ ثٌّعّجًٞ . 

( ّرٕٛثس مذرٌر فع١ٍ رز 5( ّرٕٛثس ِٕٙرج )7ثٌغجٌظ: دنذٌر ال صمرً عرٓ ) -

 فٟ ثٌض١ُّٚ ثٌّعّجًٞ .

 ٕٙوُ ِعّجًٞ آمٌ دأٞ مذٌر ثٚ فو٠ظ ثٌضنٌػ.ثٌٌثدع: ِ -
 ثمضٚجٗ ثٌٕٙوّز ثالٖٔجة١ز   ِٕٙوّجْ ثعٕجْ:  ( ح

( ّرٕز 9( ّرٕز ِٕٙرج )36ثألٚي ًة١ِ ثمضٚجٗ دنذرٌر ال صمرً عرٓ )  -

 ِٖرج٠ًعمذٌر فع١ٍ ز فٟ ثٌض١ُّٚ ثنٖٔجةٟ ٚأْ ٠ىْٛ لو لجَ دضٚر١ُّ 

 ١َِّر.

( ّرٕٛثس مذرٌر فع١ٍ رز 5( ّرٕٛثس ِٕٙرج )9ثٌغجٟٔ: دنذٌر ال صمً عرٓ )  -

 فٟ ثٌض١ُّٚ ثنٖٔجةٟ. 

ػ( ًة١ِ ثمضٚجٗ ثٌنوِجس ثٌٕٙو١ّز ث١ٌّىج١ٔى١ز ٌٍّذجٟٔ )ِٕٙوُ ١ِىج١ٔه( 

( ّرٕٛثس مذرٌر فع١ٍ رز فرٟ ثٌضٚرر١ُّ 9( ّرٕز ِٕٙررج )36دنذرٌر ال صمرً عرٓ )

 ٚأْ ٠ىْٛ لو لجَ دض١ُّٚ ِٖج٠ًع ١َِّر.

( 9( ّررٕز ِٕٙررج )36ه( ًةرر١ِ ثمضٚررجٗ وٌٙدررجء ثٌمررٜٛ دنذررٌر ال صمررً عررٓ )

 ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ ز فٟ ثٌض١ُّٚ ٚأْ ٠ىْٛ لو لجَ دض١ُّٚ ِٖج٠ًع ١َِّر 
٘ـ( ًة١ِ ثمضٚجٗ ٕ٘وّز ثهثًر ِٖج٠ًع   ِٕٙوُ ِؤٟ أٚ ِعّجًٞ دنذرٌٖ 

( ّٕٛثس عٍٝ ثأللً فٟ إهثًر ثٌّٖج٠ًع ٚ/أٚ 9( ّٕٗ ِٕٙج )36ال صمً عٓ )

 ٚف١و٠ه .( PMPثنٌٕث  ع١ٍٙج ٌو٠ٗ هًٚثس دجٌنٚٛٗ ِغً )

ٚ(  ِٕٙرروُ ِررؤٟ أٚ ِعّررجًٞ ِضنٚرر٘ فررٟ ثٌعمررٛه ٚثٌى١ّررجس ٚثٌّٛثٙررفجس 

 ( ّٕٛثس.7دنذٌر ال صمً عٓ )

 

  ثٌفتز ثٌغج١ٔز: 3/5
٠ررضُ صٚرر١ٕف ِىضررخ دٌّصذررز ثّضٖررجًٞ فْررخ صٚرر١ٕف ثٌٕمجدررز عٍررٝ ثْ ٠ضررٛفٌ ف١ررٗ  3/5/3

١ز مّْرررز ثمضٚجٙرررجس ٘رررٟ عّرررجًر ثألد١ٕرررز   ثٌٕٙوّرررز ثالٖٔرررجة١ز   ثٌنررروِجس ثٌٕٙوّررر

 ث١ٌّىج١ٔى١ز ٌٍّذجٟٔ   وٌٙدجء ثٌمٜٛ ٕٚ٘وّز إهثًر ثٌّٖج٠ًع .
أْ ٠ىررْٛ ِمرروَ ثٌنوِررز ثٌف١ٕررز ثٚ ثٌّىضررخ ثٌٕٙوّررٟ لررو لررجَ دأعّررجي ١ِّررَر ىثس  3/5/4

ٕرر١ٌّٛ ز ِٚضٕٛعررز ٠ررضُ صم١١ّٙررج ِررٓ لذررً ٌؾٕررز ثٌضٚرر١ٕف عٍررٝ أْ ال صمررً عررٓ ِٖررٌٚع١ٓ 

 ف١ظ:ص١ُّٚ فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ ٌِٖٚٚع إٌٕث  ١َِّ   ِٓ 
َ 7,222ثْ ال ٠مً فؾُ ثٌٌّٖٚع عٓ  -

4 
ثّررضنوثَ صم١ٕررجس فو٠غررز أٚ ِفررج١ُ٘ صىٌٕٛٛؽ١ررز ١ِّررَر ّررٛثء عٍررٝ ِْررضٜٛ  -

 ثٌض١ُّٚ.
ز أهٔجٖ : 3/5/5  -ثْ ٠ىْٛ ٌو٠ٗ ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌّذ١ٕ 

 إمضٚجٗ عّجًر ثالد١ٕز   عالعز ِٕٙو١ّٓ : ( أ

( 9( ّٕز ِٕٙرج )34ثألٚي : ًة١ِ ثمضٚجٗ دنذٌر ال صمً عٓ ) -

 .ٕز مذٌر فع١ٍ ز فٟ ثٌض١ُّٚ ثٌّعّجًّٞ
( ّررٕٛثس مذررٌر 7( ّرٕٛثس ِٕٙررج )7ثٌغرجٟٔ :دنذررٌر ال صمررً عررٓ ) -

 فع١ٍ ز فٟ ثٌض١ُّٚ ثٌّعّجًٞ . 

 ثٌغجٌظ: ِٕٙوُ ِعّجًٞ آمٌ دأٞ مذٌر ثٚ فو٠ظ ثٌضنٌػ. -
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 ثمضٚجٗ ثٌٕٙوّز ثالٖٔجة١ز   ِٕٙوّجْ ثعٕجْ:  ( ح

( 7ّررٕز ِٕٙررج )( 34ثألٚي: ًةرر١ِ ثمضٚررجٗ دنذررٌر ال صمررً عررٓ )  -

 ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ ز فٟ ثٌض١ُّٚ ثنٖٔجةٟ 

( ّرٕز مذرٌر 4( ّرٕٛثس ِٕٙرج )7ثٌغجٟٔ: ِٕٙوُ دنذٌر ال صمً عرٓ )   -

 فع١ٍ ز فٟ ثٌض١ُّٚ ثنٖٔجةٟ. 

ػ( ًة١ِ ثمضٚجٗ ثٌنوِجس ثٌٕٙو١ّز ث١ٌّىج١ٔى١ز ٌٍّذرجٟٔ )ِٕٙروُ ١ِىج١ٔره( 

ٌض١ُّٚ ٚأْ ٠ىرْٛ لرو ( ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ ز فٟ ث7( ّٕز ِٕٙج )34دنذٌر )

 لجَ دض١ُّٚ ِج ال ٠مً عٓ ٌِٖٚع١ٓ ٠َ١ِّٓ.

( ّرٕٛثس مذرٌر 7( ّرٕز ِٕٙرج )34ه( ًة١ِ ثمضٚجٗ وٌٙدرجء ثٌمرٜٛ دنذرٌر )

 فع١ٍ ز فٟ ثٌض١ُّٚ .

٘ـ( ًة١ِ ثمضٚجٗ ٕ٘وّز ثهثًر ِٖج٠ًع   ِٕٙروُ ِرؤٟ أٚ ِعّرجًٞ دنذرٌٖ 

ًر ثٌّٖررج٠ًع ( ّررٕٛثس عٍررٝ ثأللررً فررٟ إهث7( ّررٕٗ ِٕٙررج )34ال صمررً عررٓ )

 ( ٚف١و٠ه .PMPٚ/أٚ ثنٌٕث  ع١ٍٙج ٌو٠ٗ هًٚثس دجٌنٚٛٗ ِغً )

ٚ(  ِٕٙرروُ ِررؤٟ أٚ ِعّررجًٞ ِضنٚرر٘ فررٟ ثٌعمررٛه ٚثٌى١ّررجس ٚثٌّٛثٙررفجس 

 ( ّٕٛثس.5دنذٌر ال صمً عٓ )

 

  ثٌفتز ثٌغجٌغز: 3/6
٠ررضُ صٚرر١ٕف ِىضررخ دٌّصذررز ثّضٖررجًٞ فْررخ صٚرر١ٕف ثٌٕمجدررز عٍررٝ ثْ ٠ضررٛفٌ ف١ررٗ  3/6/3

مضٚجٙجس ٟ٘ عّجًر ثألد١ٕز   ثٌٕٙوّز ثالٖٔجة١ز   ثٌنوِجس ثٌٕٙو١ّز ث١ٌّىج١ٔى١رز ثًدعز ث

 ٌٍّذجٟٔ   وٌٙدجء ثٌمٜٛ.
أْ ٠ىررْٛ ِمرروَ ثٌنوِررز ثٌف١ٕررز ثٚ ثٌّىضررخ ثٌٕٙوّررٟ لررو لررجَ دأعّررجي ١ِّررَر ىثس  3/6/4

ال صمرً عرٓ ِٖرٌٚع١ٓ صٚر١ُّ فرٟ  ١ٌّٕٛ ز ِٚضٕٛعز ٠ضُ صم١١ّٙج ِرٓ لذرً ٌؾٕرز ثٌضٚر١ٕف

 المضٚجٗ ٌِٖٚٚع إٌٕث  ٚثفو ِٓ ف١ظ:ِؾجي ث

 4َ 5,222ثْ ال ٠مً فؾُ ثٌٌّٖٚع عٓ  -

ز أهٔجٖ : 3/6/5  -ثْ ٠ىْٛ ٌو٠ٗ ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌّذ١ٕ 

 إمضٚجٗ عّجًر ثالد١ٕز   ِٕٙوّجْ ثعٕجْ : ( أ

( ّرٕز 7( ّرٕز ِٕٙرج )33ثألٚي : ًة١ِ ثمضٚجٗ دنذٌر ال صمً عٓ ) -

 مذٌر فع١ٍ ز فٟ ثٌض١ُّٚ ثٌّعّجًٞ 

 ( ّٕٛثس. 7: دنذٌر ال صمً عٓ )ثٌغجٟٔ -

( ّررٕز ِٕٙررج 33ًةرر١ِ ثمضٚررجٗ ثٌٕٙوّررز ثالٖٔررجة١ز دنذررٌر ال صمررً عررٓ )  ح( 

 ( ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ ز فٟ ثٌض١ُّٚ ثنٖٔجةٟ 7)

ًةررر١ِ ثمضٚرررجٗ ثٌنررروِجس ثٌٕٙوّررر١ز ث١ٌّىج١ٔى١رررز ٌٍّذرررجٟٔ )ِٕٙررروُ    ػ( 

 ( ّٕز.١ِ33ىج١ٔه( دنذٌر ال صمً عٓ )

 ( ّٕز.33ٜٛ دنذٌر ال صمً عٓ )ًة١ِ ثمضٚجٗ وٌٙدجء ثٌم    ه( 

( ّرٕٛثس فرٟ ِؾرجي إهثًر ثٌّٖرج٠ًع 7ِٕٙوُ ِؤٟ أٚ ِعّرجًٞ دنذرٌر )  ٘ـ(  

 ٚ/أٚ ثنٌٕث  ع١ٍٙج.
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 عج١ٔجً: ِؾجي ثٌ ٌق

٠ضُ ثٌض١ٕٚف فٟ ٘يث ثٌّؾجي ّٝٓ ثًدع فتجس : ثٌفتز ثالٌٚٝ ) أ (   ثٌفترز ثالٌٚرٝ ) ح (   

ٌالمضٚجٙررجس ٚثٌىرٛثهً ثٌٕٙوّرر١ ز  ّض ٍذرجسضررٛفٌ ثٌثٌفترز ثٌغج١ٔررز ٚثٌفترز ثٌغجٌغررز عٍرٝ ثْ ص

ز أهٔجٖ ٌىً فتز .  ثٌّذ١ٕ 
  
  ثٌفتز ثالٌٚٝ )أ(: 4/3

٠ررضُ صٚرر١ٕف ِىضررخ دٌّصذررز ثّضٖررجًٞ فْررخ صٚرر١ٕف ثٌٕمجدررز عٍررٝ ثْ ٠ضررٛفٌ ف١ررٗ  4/3/3

 مّْز ثمضٚجٙجس ٟ٘ ثٌ ٌق   ثٌؾًْٛ  ثٌّْجفز   ثًٌٌّٚ ٕٚ٘وّز إهثًر ثٌّٖج٠ًع.

( ِٖج٠ًع صٚر١ُّ 8َ ثٌنوِز ثٌف١ٕز لو لجَ دأعّجي ١َِّر ال صمً عٓ )أْ ٠ىْٛ ِمو 4/3/4

( ِٖرج٠ًع 6فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ ٠ضُ صم١١ّٙج ِٓ لذً ٌؾٕز ثٌض١ٕٚف عٍٝ ثْ ٠ىْٛ ِٕٙج )

( ٟرٌق عج٠ٛٔرز  عٍّرجً ثْ 4عٍٝ ثاللً ِضنٚٚز ِٚضٕٛعز فرٟ ِؾرجالس ثٌضنٚر٘ ٚعروه )

و٠رز   ٟرٌق ًة١ْر١ز د رٛي ال ٠مرً ثٌّٖج٠ًع ثٌّضنٚٚز ٟ٘ ِٖج٠ًع ِ جًثس   ّرىه فو٠

َ 47,222وُ( ٚص١ُّٚ ثٖٔجةٟ ٌؾًْٛ أٚ أٔفجق ّٝٓ ثٌ ٠ٌك ال صمً عٓ ) 72عٓ )
4
)  

 ثٚ ثٞ ِٖج٠ًع أمٌٜ صٌث٘ج ثٌٍؾٕز ِٕجّذز.هًثّجس ٠ًٌِٚز   ِٖج٠ًع ١ٙجٔز 
ز أهٔجٖ : 4/3/5  -ثْ ٠ىْٛ ٌو٠ٗ ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌّذ١ٕ 

 ثمضٚجٗ ثٌ ٌق   ِٕٙوّجْ ثعٕجْ: (أ 

( 32( ّرررٕز ِٕٙرررج )38ٚي ًةررر١ِ ثمضٚرررجٗ دنذرررٌر ال صمرررً عرررٓ )ثأل -

 ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ ز فٟ ص١ُّٚ ثٌ ٌق.

( ّرٕٛثس مذرٌر فع١ٍ رز فرٟ 6( ّٕز ِٕٙج )32ثٌغجٟٔ دنذٌر ال صمً عٓ ) -

 ص١ُّٚ ثٌ ٌق .

 ثمضٚجٗ ثٌؾًْٛ   ِٕٙوّجْ ثعٕجْ: (ب 

( ّرٕٛثس 9( ّٕز ِٕٙج )38ثألٚي ًة١ِ ثمضٚجٗ دنذٌر ال صمً عٓ ) -

 ١ٍ ز فٟ ص١ُّٚ ثٌؾًْٛ.مذٌر فع

 ( ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ ز فٟ ثٌؾًْٛ. 7ثٌغجٟٔ دنذٌر ال صمً عٓ ) -

 ثمضٚجٗ ثٌّْجفز   ِٕٙوّجْ ثعٕجْ :  (ج 

( 9( ّرررٕز ِٕٙرررج )33ثألٚي ًةررر١ِ ثمضٚرررجٗ دنذرررٌر ال صمرررً عرررٓ ) -

 ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ ز فٟ ِْجفز ثٌ ٌق .

 ( ّٕٛثس فٟ ِؾجي ثٌّْجفز .7ثٌغجٟٔ دنذٌر ال صمً عٓ ) -

 ٗ ثًٌٌّٚ   ِٕٙوّجْ ثعٕجْ :ثمضٚج (د 

( 9( ّرررٕز ِٕٙرررج )33ثألٚي ًةررر١ِ ثمضٚرررجٗ دنذرررٌر ال صمرررً عرررٓ ) -

 ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ ز فٟ ثًٌٌّٚ .

 ( ّٕٛثس فٟ ثمضٚجٗ ثًٌٌّٚ. 7ثٌغجٟٔ دنذٌر ال صمً عٓ ) -

ًة١ِ ثمضٚجٗ ٕ٘وّز ثهثًر ِٖج٠ًع   ِٕٙوُ ِؤٟ دنذٌٖ ال صمً عٓ  (ه 

ٟ إهثًر ثٌّٖرررج٠ًع ٚ/أٚ ( ّرررٕٛثس عٍرررٝ ثأللرررً فررر9( ّرررٕٗ ِٕٙرررج )38)

 ثنٌٕث  ع١ٍٙج .

 ( ّٕٛثس .9ِٕٙوُ ِؤٟ ١٘وًٌٚٛؽٟ دنذٌر ال صمً عٓ ) (و 

ِٕٙوُ ِؤٟ ِضنٚ٘ فٟ ثٌعمٛه ٚثٌى١ّجس ٚثٌّٛثٙفجس دنذرٌر ال صمرً  (ز 

( ّٕٛثس ٌٚو٠ٗ هًٚثس فرٟ فْرجح ثٌى١ّرجس ٚثٌعمرٛه ٚأٞ هًٚثس 9عٓ )

 دجٌنٚٛٗ.
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  ثٌفتز ثالٌٚٝ )ح(: 4/4
ىضررخ دٌّصذررز ثّضٖررجًٞ فْررخ صٚرر١ٕف ثٌٕمجدررز عٍررٝ ثْ ٠ضررٛفٌ ف١ررٗ ٠ررضُ صٚرر١ٕف ِ 4/4/3

 مّْز ثمضٚجٙجس ٟ٘ ثٌ ٌق  ثٌؾًْٛ  ثٌّْجفز  ثًٌٌّٚ ٕٚ٘وّز إهثًر ثٌّٖج٠ًع.

أْ ٠ىْٛ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز أٚ ثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ لو لجَ دأعّجي ١ِّرَر ال صمرً عرٓ  4/4/4

ذرً ٌؾٕرز ثٌضٚر١ٕف عٍرٝ ثْ ( ِٖج٠ًع ص١ُّٚ فرٟ ِؾرجي ثالمضٚرجٗ ٠رضُ صم١١ّٙرج ِرٓ ل6)

( 4( ِٖج٠ًع عٍٝ ثاللً ِضنٚٚز ِٚضٕٛعز فٟ ِؾجالس ثٌضنٚر٘ ٚعروه )٠4ىْٛ ِٕٙج )

ٌٟق عج٠ٛٔز  عٍّجً ثْ ثٌّٖج٠ًع ثٌّضنٚٚز ٟ٘ ِٖج٠ًع ِ جًثس   ّىه فو٠و٠رز   ٟرٌق 

وُ( ٚص١ُّٚ ثٖٔجةٟ ٌؾًْٛ أٚ أٔفجق ّٝٓ ثٌ ٠ٌك ال صمرً  52ًة١ْ١ز د ٛي ال ٠مً عٓ )

َ 42,222عررٓ )
4
)
 

ثٚ ثٞ ِٖررج٠ًع أمررٌٜ صٌث٘ررج   هًثّررجس ٠ًٌِٚررز   ِٖررج٠ًع ٙرر١جٔز 

 ثٌٍؾٕز ِٕجّذز.
ز أهٔجٖ : 4/4/5  -ثْ ٠ىْٛ ٌو٠ٗ ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌّذ١ٕ 

 أ( ثمضٚجٗ ثٌ ٌق   ِٕٙوّجْ ثعٕجْ:

( ّرٕٛثس 9( ّٕز ِٕٙج )36ثألٚي ًة١ِ ثمضٚجٗ دنذٌر ال صمً عٓ ) -

 مذٌر فع١ٍ ز فٟ ص١ُّٚ ثٌ ٌق.

( ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ رز فرٟ 5( ّٕٛثس ِٕٙج )9ذٌر ال صمً عٓ )ثٌغجٟٔ دن -

 ص١ُّٚ ثٌ ٌق.

( 5( ّرٕز ِٕٙرج )36ح( ًة١ِ ثمضٚجٗ ٕ٘وّز ثٌؾًْٛ دنذرٌر ال صمرً عرٓ )

 ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ ز فٟ ص١ُّٚ ثٌؾًْٛ.

( 7( ّرٕز ِٕٙرج )33ػ( ًة١ِ ثمضٚجٗ ٕ٘وّز ثٌّْجفز دنذٌر ال صمرً عرٓ )

 ّْجفز.ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ ز فٟ ِْجفز ثٌ

( 7( ّررٕز ِٕٙررج )9ًةرر١ِ ثمضٚررجٗ ٕ٘وّررز ثٌّررًٌٚ دنذررٌر ال صمررً عررٓ )  ه( 

 ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ ز فٟ ثًٌٌّٚ.

٘ـ( ًة١ِ ثمضٚجٗ ٕ٘وّز ثهثًر ِٖج٠ًع   ِٕٙوُ ِرؤٟ دنذرٌٖ ال صمرً عرٓ 

( ّررررٕٛثس عٍررررٝ ثأللررررً فررررٟ إهثًر ثٌّٖررررج٠ًع ٚ/أٚ 7( ّررررٕٗ ِٕٙررررج )36)

 ثنٌٕث  ع١ٍٙج .

 ( ّٕٛثس .9ٟ دنذٌر ال صمً عٓ )ِٕٙوُ ِؤٟ ١٘وًٌٚٛؽ  ٚ( 

ِٕٙوُ ِؤٟ ِضنٚ٘ فٟ ثٌعمٛه ٚثٌى١ّرجس ٚثٌّٛثٙرفجس دنذرٌر ال صمرً   ٍ( 

 ( ّٕٛثس.7عٓ )

 

  ثٌفتز ثٌغج١ٔز: 4/5
٠ضُ صٚر١ٕف ِىضرخ دٌّصذرز ثّضٖرجًٞ فْرخ صٚر١ٕف ثٌٕمجدرز عٍرٝ ثْ ٠ضرٛفٌ ف١رٗ  4/5/3

 ثمضٚجٙج ثٌ ٌق ٚثٌؾًْٛ ثٚ ثٌّْجفز.
لو لجَ دأعّجي ١َِّر ال صمً عرٓ ثٚ ثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ ِز ثٌف١ٕز أْ ٠ىْٛ ِموَ ثٌنو 4/5/4

وررُ( ٚصٚر١ُّ ثٖٔررجةٟ  37صٚر١ُّ ِٖرٌٚع١ٓ أفرروّ٘ج ٠ٌٟرك ًة١ْررٟ د رٛي ال ٠مررً عرٓ )

َ 32,222ٌؾًْٛ أٚ أٔفجق دّْجفز ال صمً عرٓ )
4

( ٚث٢مرٌ ٠ٌٟرك عرجٔٛٞ د رٛي ال ٠مرً 

َ 5,222ٓ )ورُ( ٚصٚرر١ُّ ثٖٔرجةٟ ٌؾْررًٛ أٚ أٔفرجق دّْرجفز ال صمررً عر 47عرٓ )
4

( ٠ررضُ 

 صم١١ّٙج ِٓ لذً ٌؾٕز ثٌض١ٕٚف ٚلو لجَ دجالٌٕث  عٍٝ ٌِٖٚع ِض١َّ.
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ز أهٔجٖ : 4/5/5  -ثْ ٠ىْٛ ٌو٠ٗ ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌّذ١ٕ 

 أ( ثمضٚجٗ ثٌ ٌق   ِٕٙوّجْ ثعٕجْ:

( ّرٕٛثس 7( ّٕز ِٕٙج )34ثألٚي ًة١ِ ثمضٚجٗ دنذٌر ال صمً عٓ ) -

 مذٌر فع١ٍ ز فٟ ص١ُّٚ ثٌ ٌق.

( ّٕٛثس ِٕٙج ّٕٗ ٚثفرور مذرٌر فع١ٍ رز فرٟ 7ثٌغجٟٔ دنذٌر ال صمً عٓ ) -

 ثٌض١ُّٚ .

( 34ح( ًة١ِ ثمضٚرجٗ ٕ٘وّرز ثٌؾْرًٛ ثٚ ثٌّْرجفز دنذرٌر ال صمرً عرٓ )

 ( ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ ز فٟ ص١ُّٚ ثٌؾًْٛ ثٚ فٟ ثٌّْجفز.7ّٕز ِٕٙج )

فع١ٍ رز ( ّرٕز مذرٌر 4( ّٕٛثس ِٕٙج )9ػ( ِٕٙوُ ِؤٟ دنذٌر ال صمً عٓ )   

 فٟ ثٌّْجفز ثٚ ث١ٌٙوًٌٚٛؽٟ ثٚ ثٌعمٛه ٚثٌى١ّجس ٚثٌّٛثٙفجس.

( ّررٕٛثس فررٟ إهثًر ثٌّٖررج٠ًع ٚ/أٚ 9ِٕٙرروُ ِررؤٟ دنذررٌٖ ال صمررً عررٓ ) ه(    

 ثنٌٕث  ع١ٍٙج .
 

  ثٌفتز ثٌغجٌغز: 4/6 
٠ضُ صٚر١ٕف ِىضرخ دٌّصذرز ثّضٖرجًٞ فْرخ صٚر١ٕف ثٌٕمجدرز عٍرٝ ثْ ٠ضرٛفٌ ف١رٗ  4/6/3

 ٌؾًْٛ ثٚ ثٌٕٙوّز ثالٖٔجة١ز.ثمضٚجٙج ثٌ ٌق ٚث
لو لجَ دأعّرجي ١ِّرَر فرٟ ِؾرجي ثٚ ثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ أْ ٠ىْٛ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز  4/6/4

ثالمضٚجٗ ٠ضُ صم١١ّٙج ِٓ لذً ٌؾٕز ثٌض١ٕٚف ٚصمو٠ُ ٌِٖٚع ٚثفو ٠ٌٟك عجٔٛٞ د رٛي 

َ 7,222وُ( ٚص١ُّٚ ثٖٔجةٟ ٌؾًْٛ أٚ أٔفجق دّْرجفز ال صمرً عرٓ ) 42ال ٠مً عٓ )
4
) 

 ١َِّ  فٟ ثٌض١ُّٚ.
ز أهٔجٖ : 4/6/5  -ثْ ٠ىْٛ ٌو٠ٗ ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌّذ١ٕ 

 ( ّٕز.33ًة١ِ ثمضٚجٗ ثٌ ٌق دنذٌر ال صمً عٓ )  أ( 

ح( ًة١ِ ثمضٚجٗ ٕ٘وّز ثٌؾًْٛ ثٚ ثٌٕٙوّز ثالٖٔجة١ز دنذٌر ال صمرً عرٓ 

 ( ّٕز.33)

( ّررٕٛثس فررٟ إهثًر ثٌّٖررج٠ًع ٚ/أٚ 7( ِٕٙرروُ ِررؤٟ دنذررٌٖ ال صمررً عررٓ )ػ

 ثنٌٕث  ع١ٍٙج .

( ّرررٕٛثس فرررٟ ثٌعمرررٛه ٚثٌى١ّرررجس 5ِٕٙررروُ ِرررؤٟ دنذرررٌر ال صمرررً عرررٓ ) ه( 

 ٚثٌّٛثٙفجس.

 عجٌغجً: ِؾجي ث١ٌّجٖ ٚثٌٌٚ  ثٌٚقٟ

٠ضُ ثٌض١ٕٚف فرٟ ٘ريث ثٌّؾرجي ٝرّٓ ثًدرع فترجس : ثٌفترز ثالٌٚرٝ )أ(   ثٌفترز ثالٌٚرٝ)ح(   

ٚجٙررجس ٚثٌىرٛثهً ثٌٕٙوّرر١ ز ثٌفترز ثٌغج١ٔررز ٚثٌفترز ثٌغجٌغررز عٍرٝ ثْ صضررٛفٌ ثٌّض ٍذرجس ٌالمض

ز أهٔجٖ ٌىً فتز ٌِٚثعجر ِج ٠ٍٟ:  ثٌّذ١ٕ 

٠ضعررر١ٓ ثْ ٠ىرررْٛ ًةررر١ِ ثمضٚرررجٗ ث١ٌّرررجٖ ٚثٌٚرررٌ  ثٌٚرررقٟ ِرررؤٟ ثٚ ١ِىج١ٔررره  - أ

 ٚثٌّٕٙوّْٛ ثالمٌْٚ ِؤٟ ثٚ ١ِىج١ٔه دق١ظ ٠ّٞٓ صٛثؽو ثٌضن١ٚٚٓ ِعجً. 

ف فررٟ ٠ٖررضٌٟ ثْ صىررْٛ مذررٌثس ِٕٙوّررٟ ثٌىٌٙدررجء ٚث١ٌّىج١ٔرره ثٌّ ٍررٛد١ٓ ٌٍضٚرر١ٕ - ح

 ِؾجي ث١ٌّجٖ ٚثٌٌٚ  ثٌٚقٟ فٟ ٔفِ ثالمضٚجٗ ١ٌْٚش مذٌر عجِز .

ال ٠ؾٍٛ أْ ٠ىْٛ وً ِٓ ًة١ِ ثمضٚجٗ ثٌىٌٙدجء ٚث١ٌّىج١ٔه فرٟ ِؾرجي  ثالد١ٕرز     -ػ

٘ررٛ ٔفْررٗ ًةرر١ِ ثمضٚررجٗ ثٌىٌٙدررجء ٚث١ٌّىج١ٔرره فررٟ ِؾررجي  ث١ٌّررجٖ ٚ ثٌٚررٌ  

دنذرٌثس درٕفِ ثٌٚقٟ    دً ٠ؾخ صع١ر١ٓ ًةر١ِ ثمضٚرجٗ ٌىرً ِؾرجي عٍرٝ فرور ٚ

 ِؾجي ثالمضٚجٗ ثٌّ ٍٛح .
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 ثٌفتز ثالٌٚٝ )أ(: 5/3

٠ضُ ص١ٕٚف ِىضخ دٌّصذز ثّضٖجًٞ فْخ ص١ٕٚف ثٌٕمجدز عٍٝ ثْ ٠ضٛفٌ ف١ٗ ّضز  5/3/3

ثمضٚجٙجس ٟ٘ ث١ٌّجٖ ٚثٌٌٚ  ثٌٚقٟ  ثٌٕٙوّز ثالٖٔرجة١ز  وٌٙدرجء ثٌمرٜٛ  ث١ٌّىج١ٔره  

 ثٌّْجفز ٕٚ٘وّز إهثًر ثٌّٖج٠ًع .

ِمرروَ ثٌنوِررز ثٌف١ٕررز لررو لررجَ دأعّررجي ١ِّررَر فررٟ ِؾررجي ثالمضٚررجٗ ٠ررضُ أْ ٠ىررْٛ  5/3/4

صم١١ّٙرررج ِرررٓ لذرررً ٌؾٕرررز ثٌضٚررر١ٕف ال صمرررً عرررٓ ّرررضز ِٖرررج٠ًع ١ِّ رررَر فرررٟ ثٌضٚررر١ُّ ىثس 

 ثٚ ثٞ ِٖج٠ًع أمٌٜ صٌث٘ج ثٌٍؾٕز ِٕجّذز.ِق جس صٕم١ز  ّوٚه م١ٙٛٚز ف١ٕز ِغً 

ز أهٔجٖ : 5/3/6  -ثْ ٠ىْٛ ٌو٠ٗ ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌّذ١ٕ 

 أ( ثمضٚجٗ ث١ٌّجٖ ٚثٌٌٚ  ثٌٚقٟ   ِٕٙوّجْ ِو١ٔجْ ثعٕجْ: 

( ّرٕٛثس 32( ّٕز ِٕٙرج )38ثألٚي ًة١ِ ثمضٚجٗ دنذٌر ال صمً عٓ )  -

 8مذررٌر فع١ٍ ررز فررٟ ثٌضٚرر١ُّ ٚأْ ٠ىررْٛ لررو لررجَ دضٚرر١ُّ ِررج ال ٠مررً عررٓ 

 ِٖج٠ًع ١َِّر .

( ّررٕٛثس مذررٌر فع١ٍ ررز فررٟ 9( ّررٕز ِٕٙررج )32ثٌغررجٟٔ دنذررٌر ال صمررً عررٓ )  -

 ثٌض١ُّٚ.

( ّررٕز ِٕٙررج 38ح( ًةرر١ِ ثمضٚررجٗ ثٌٕٙوّررز ثالٖٔررجة١ز دنذررٌر ال صمررً عررٓ )

( ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ ز فٟ ثٌض١ُّٚ ٚأْ ٠ىْٛ لو لجَ دضٚر١ُّ ِرج ال ٠مرً 32)

 ِٖج٠ًع ١َِّر  8عٓ 

( 38ػ( ًة١ِ ثمضٚجٗ إهثًر ثٌّٖرج٠ًع   ِٕٙروُ ِرؤٟ دنذرٌر ال صمرً عرٓ )

 ثالٕرٌث  أٚ/ٚ ثٌّٖرج٠ًع إهثًر( ّرٕٛثس مذرٌر فع١ٍ رز فرٟ 9ّرٕز ِٕٙرج )
 ع١ٍٙج. 

 ه( ثمضٚجٗ ث١ٌّىج١ٔه   ِٕٙوّجْ ثعٕجْ:

( 32( ّرررٕز ِٕٙرررج )38ثألٚي ًةررر١ِ ثمضٚرررجٗ دنذرررٌر ال صمرررً عرررٓ ) -

ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ ز فرٟ ثٌضٚر١ُّ ٚأْ ٠ىرْٛ لرو لرجَ دضٚر١ُّ ِرج ال ٠مرً 

 ِٖج٠ًع ١َِّر  8عٓ 

 ( ّٕٛثس.7ثٌغجٟٔ: دنذٌر ال صمً عٓ ) -

 دجء ثٌمٜٛ   ِٕٙوّجْ ثعٕجْ:٘ـ( ثمضٚجٗ وٌٙ

( 32( ّرررٕز ِٕٙرررج )38ثألٚي ًةررر١ِ ثمضٚرررجٗ دنذرررٌر ال صمرررً عرررٓ ) -

ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ ز فرٟ ثٌضٚر١ُّ ٚأْ ٠ىرْٛ لرو لرجَ دضٚر١ُّ ِرج ال ٠مرً 

 ِٖج٠ًع ١َِّر  8عٓ 

 ( ّٕٛثس.7ثٌغجٟٔ: دنذٌر ال صمً عٓ ) -

 ( ّررٕٛثس7( ّررٕز ِٕٙررج )33ٚ( ًةرر١ِ ثمضٚررجٗ ِْررجفز دنذررٌر ال صمررً عررٓ )

 مذٌر فع١ٍ ز فٟ ثٌّْجفز.

( ّررٕٛثس فررٟ ِؾررجي ثٌعمررٛه ٚثٌى١ّررجس 9ٍ( ِٕٙرروُ ِررؤٟ دنذررٌر ال صمررً عررٓ )

 ٚثٌّٛثٙفجس.
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 ثٌفتز ثالٌٚٝ )ح(: 5/4

٠ررضُ صٚرر١ٕف ِىضررخ دٌّصذررز ثّضٖررجًٞ فْررخ صٚرر١ٕف ثٌٕمجدررز عٍررٝ ثْ ٠ضررٛفٌ ف١ررٗ  5/4/3

دررجء ثٌمررٜٛ   مّْررز ثمضٚجٙررجس ٘ررٟ ث١ٌّررجٖ ٚثٌٚررٌ  ثٌٚررقٟ  ثٌٕٙوّررز ثالٖٔررجة١ز  وٌٙ

 ث١ٌّىج١ٔه  ٕٚ٘وّز إهثًر ثٌّٖج٠ًع .

لررو لررجَ دأعّررجي ١ِّررَر فررٟ  ثٚ ثٌّىضررخ ثٌٕٙوّررٟأْ ٠ىررْٛ ِمرروَ ثٌنوِررز ثٌف١ٕررز  5/4/4

ثٌضٚرر١ُّ فررٟ ِؾررجي ثالمضٚررجٗ ٠ررضُ صم١١ّٙررج ِررٓ لذررً ٌؾٕررز ثٌضٚرر١ٕف ال صمررً عررٓ أًدعررز 

ه ثٚ ثٞ ِٖررج٠ًع ١ِّ ررَر فررٟ ثٌضٚررر١ُّ ىثس مٚٛٙرر١ز ف١ٕررز ِغرررً ِق ررجس صٕم١ررز   ّررروٚ

 ِٖج٠ًع أمٌٜ صٌث٘ج ثٌٍؾٕز ِٕجّذز.

ز أهٔجٖ : 5/4/5  -ثْ ٠ىْٛ ٌو٠ٗ ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌّذ١ٕ 

 أ( ثمضٚجٗ ث١ٌّجٖ ٚثٌٌٚ  ثٌٚقٟ   ِٕٙوّجْ ِو١ٔجْ ثعٕجْ: 

( 9( ّرررٕز ِٕٙرررج )36ثألٚي ًةررر١ِ ثمضٚرررجٗ دنذرررٌر ال صمرررً عرررٓ )   -

ال ٠مرً  ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ ز فٟ ثٌض١ُّٚ ٚأْ ٠ىْٛ لو لجَ دضٚر١ُّ ِرج

 ِٖج٠ًع ١َِّر  6عٓ 

( ّرٕٛثس مذرٌر فع١ٍ رز فرٟ 5( ّٕز ِٕٙرج )9ثٌغجٟٔ دنذٌر ال صمً عٓ )   -

 ثٌض١ُّٚ.

( 9( ّٕز ِٕٙج )36ح( ًة١ِ ثمضٚجٗ ثٌٕٙوّز ثالٖٔجة١ز دنذٌر ال صمً عٓ )

 6ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ ز فٟ ثٌض١ُّٚ ٚأْ ٠ىْٛ لو لجَ دض١ُّٚ ِرج ال ٠مرً عرٓ 

 ِٖج٠ًع ١َِّر 

 ( 36مضٚجٗ إهثًر ثٌّٖج٠ًع   ِٕٙوُ ِؤٟ دنذرٌر ال صمرً عرٓ )ػ( ًة١ِ ث

 ثالٕرٌث  أٚ/ٚ ثٌّٖرج٠ًع ( ّرٕٛثس مذرٌر فع١ٍ رز فرٟ إهثًر7ّرٕز ِٕٙرج )
 ع١ٍٙج. 

( ّرٕز ِٕٙرج 36ًة١ِ ثمضٚجٗ ثمضٚرجٗ ث١ٌّىج١ٔره دنذرٌر ال صمرً عرٓ ) ه( 

( ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ ز فرٟ ثٌضٚر١ُّ ٚأْ ٠ىرْٛ لرو لرجَ دضٚر١ُّ ِرج ال ٠مرً 9)

 ِٖج٠ًع ١َِّر  6عٓ 

( ّرٕز 36٘ـ( ًة١ِ ثمضٚجٗ ثمضٚرجٗ وٌٙدرجء ثٌمرٜٛ دنذرٌر ال صمرً عرٓ )

( ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ ز فٟ ثٌض١ُّٚ ٚأْ ٠ىرْٛ لرو لرجَ دضٚر١ُّ ِرج ال 9ِٕٙج )

 ِٖج٠ًع ١َِّر  ٠6مً عٓ 

( ّرٕٛثس فرٟ ِؾرجي ثٌّْرجفز ثٚ ثٌعمرٛه 7ٚ( ِٕٙوُ ِؤٟ دنذٌر ال صمً عٓ )

 ٚثٌى١ّجس ٚثٌّٛثٙفجس.

 

 ثٌفتز ثٌغج١ٔز: 5/5

٠ضُ صٚر١ٕف ِىضرخ دٌّصذرز ثّضٖرجًٞ فْرخ صٚر١ٕف ثٌٕمجدرز عٍرٝ ثْ ٠ضرٛفٌ ف١رٗ  5/5/3

عالعز ثمضٚجٙرجس ٘رٟ ث١ٌّرجٖ ٚثٌٚرٌ  ثٌٚرقٟ  ثٌٕٙوّرز ثالٖٔرجة١ز  وٌٙدرجء ثٌمرٜٛ ثٚ 

 ث١ٌّىج١ٔه.

و لجَ دأعّجي ١َِّر ص١ُّٚ فٟ ثٚ ثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ لأْ ٠ىْٛ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز  5/5/4

جي ثالمضٚجٗ ٠ضُ صم١١ّٙج ِٓ لذً ٌؾٕز ثٌض١ٕٚف ال صمً عرٓ ِٖرٌٚع١ٓ ١ِّر٠َٓ فرٟ ِؾ

ثٌضٚرر١ُّ ىثس مٚٛٙرر١ز ف١ٕررز ِغررً ِق ررجس صٕم١ررز   ّرروٚه ثٚ ثٞ ِٖررج٠ًع أمررٌٜ صٌث٘ررج 

 ثٌٍؾٕز ِٕجّذز 
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ز أهٔجٖ : 5/5/5  -ثْ ٠ىْٛ ٌو٠ٗ ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌّذ١ٕ 

 جْ ثعٕجْ:أ( ثمضٚجٗ ث١ٌّجٖ ٚثٌٌٚ  ثٌٚقٟ   ِٕٙوّجْ ِو١ٔ 

( ّرٕٛثس 7( ّرٕز ِٕٙرج )34ثألٚي ًة١ِ ثمضٚجٗ دنذٌر ال صمً عرٓ )  -

مذررٌر فع١ٍ ررز فررٟ ثٌضٚرر١ُّ ٚأْ ٠ىررْٛ لررو لررجَ دضٚرر١ُّ ِررج ال ٠مررً عررٓ 

 ٌِٖٚع١ٓ ٠َ١ِّٓ

 ( ّٕٛثس.7ٌغجٟٔ دنذٌر ال صمً عٓ )ث  -

( ّرٕز ِٕٙرج 34ًة١ِ ثمضٚجٗ ثٌٕٙوّرز ثالٖٔرجة١ز دنذرٌر ال صمرً عرٓ )  ح( 

ر فع١ٍ ز فٟ ثٌض١ُّٚ ٚأْ ٠ىْٛ لو لجَ دض١ُّٚ ِج ال ٠مرً ( ّٕٛثس مذ7ٌ)

 عٓ ٌِٖٚع١ٓ ٠َ١ِّٓ

( 34ًةرر١ِ ثمضٚررجٗ وٌٙدررجء ثٌمررٜٛ ثٚ ث١ٌّىج١ٔرره دنذررٌر ال صمررً عررٓ )  ػ( 

( ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ ز فٟ ثٌض١ُّٚ ٚأْ ٠ىْٛ لو لجَ دض١ُّٚ 7ّٕز ِٕٙج )

 ِج ال ٠مً عٓ ٌِٖٚع١ٓ ٠َ١ِّٓ
( ّررٕٛثس فررٟ 9ه دنذررٌر ال صمررً عررٓ )ِٕٙرروُ وٌٙدررجء لررٜٛ ثٚ ١ِىج١ٔرر  هررـ( 

 أعالٖ )ػ( ثٌذٕو فٟ ثٌّّْٝ ثالمضٚجٗ غ١ٌ ثمضٚجٗ

 ( ّررٕٛثس مذررٌر فع١ٍ ررز فررٟ إهثًر9ِٕٙرروُ ِررؤٟ دنذررٌر ال صمررً عررٓ )  ( ٘ررـ
 ع١ٍٙج.  ثالٌٕث  أٚ/ٚ ثٌّٖج٠ًع

 

 ثٌفتز ثٌغجٌغز: 5/6

ث١ٌّرجٖ ٠ضُ ص١ٕٚف ِىضخ دٌّصذرز ثّضٖرجًٞ فْرخ صٚر١ٕف ثٌٕمجدرز ٌو٠رٗ ثمضٚجٙرٟ  5/6/3

 ٚثٌٌٚ  ثٌٚقٟ ٚثٌٕٙوّز ثنٖٔجة١ز.

لو لجَ دأعّرجي ١ِّرَر فرٟ ثٌضٚر١ُّ ثٚ ثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ أْ ٠ىْٛ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز  5/6/4

.  فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ ٠ضُ صم١١ّٙج ِٓ لذً ٌؾٕز ثٌض١ٕٚف ٚصمو٠ُ ٌِٖٚع ٚثفو ١َِّ 
ز أهٔجٖ : 5/6/5  -ثْ ٠ىْٛ ٌو٠ٗ ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌّذ١ٕ 

ٚرجٗ ١ِرجٖ ٚٙرٌ  ٙرقٟ )ِٕٙروُ ِرؤٟ( دنذرٌر ال صمرً عرٓ ًةر١ِ ثمض (أ 

  ( ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ ز فٟ ثٌض7ُ١ّٚ( ّٕز ِٕٙج )33)
( 7( ّرٕٗ ِٕٙرج )33ًةر١ِ ثمضٚرجٗ ٕ٘وّرز إٖٔرجة١ز دنذرٌر ال صمرً عرٓ ) (ب 

 . ّٕٛثس مذٌر فع١ٍ ز فٟ ثٌض١ُّٚ
 ( ّٕٛثس فٟ إهثًر ثٌّٖج٠ًع .7ِٕٙوُ ِؤٟ دنذٌٖ ال صمً عٓ ) (ج 

 

 ثٌى١ٌِٚٙىج١ٔه ًثدعجً: ِؾجي

عٍرٝ ثْ صضرٛفٌ  ثٌغج١ٔرز٠ضُ ثٌض١ٕٚف فٟ ٘يث ثٌّؾجي ّٝٓ فتضر١ٓ : ثٌفترز ثالٌٚرٝ ٚثٌفترز 

ز أهٔجٖ ٌىً فتز:  ثٌّض ٍذجس ٌالمضٚجٙجس ٚثٌىٛثهً ثٌٕٙو١ّ ز ثٌّذ١ٕ 

 

 -ثٌفتز ثألٌٚٝ : 6/3

٠ررضُ صٚرر١ٕف ِىضررخ دٌّصذررز ثّضٖررجًٞ فْررخ صٚرر١ٕف ثٌٕمجدررز عٍررٝ ثْ ٠ضررٛفٌ ف١ررٗ  6/6/3

 ج وٌٙدجء ثٌمٜٛ ٚثٌنوِجس ثٌٕٙو١ّز ث١ٌّىج١ٔى١ز ٌٍّذجٟٔ.ثمضٚجٙ

أْ ٠ىْٛ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز ثٚ ثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ لو لجَ دأعّجي ١ِّرَر ال صمرً عرٓ  6/6/4

( ِٖررج٠ًع صٚرر١ُّ فررٟ ِؾررجي ثالمضٚررجٗ ٠ررضُ صم١١ّٙررج ِررٓ لذررً ٌؾٕررز ثٌضٚرر١ٕف ٚعٍررٝ 6)

 إٌٕث  ٠َ١ِّٓ.ِْضٜٛ عجٍي ِٓ ثٌىفجءر ثٌف١ٕز دجنٝجفز إٌٝ ٌِٖٚع١ٓ 
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ز أهٔجٖ :  6/6/5  -ثْ ٠ىْٛ ٌو٠ٗ ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌّذ١ٕ 

 أ( ثمضٚجٗ وٌٙدجء ثٌمٜٛ  ِٕٙوّجْ ثعٕجْ :

( ّرٕٛثس 32( ّرٕٗ ِٕٙرج )36ثألٚي ًة١ِ ثمضٚجٗ دنذٌر ال صمً عرٓ ) -

 مذٌر فع١ٍ ز فٟ ثٌض١ُّٚ . 

فررٟ ( ّرٕٛثس مذرٌر فع١ٍ رز 5( ّرٕٛثس ِٕٙرج )9ثٌغرجٟٔ دنذرٌر ال صمرً عرٓ ) -

 ثٌض١ُّٚ .

 -ح( ثمضٚجٗ ثٌنوِجس ثٌٕٙو١ّز ث١ٌّىج١ٔى١ز ٌٍّذجٟٔ   ِٕٙوّجْ ثعٕجْ:

( ّرٕٛثس 32( ّٕٗ ِٕٙرج )36ثألٚي ًة١ِ ثمضٚجٗ دنذٌر ال صمً عٓ ) -

 مذٌر فع١ٍ ز فٟ ثٌض١ُّٚ.

( ّرٕٛثس مذرٌر فع١ٍ رز فرٟ 5( ّرٕٛثس ِٕٙرج )9ثٌغجٟٔ دنذٌر ال صمً عرٓ ) -

 ثٌض١ُّٚ .

 .( ّٕٛثس١ٔٚ7جس دنذٌر ال صمً عٓ )مٜٛ ثمضٚجٗ إٌىضٌػ( ِٕٙوُ وٌٙدجء ثٌ

ه( ِٕٙروُ ثٌنرروِجس ثٌٕٙوّر١ز ث١ٌّىج١ٔى١ررز ٌٍّذررجٟٔ أٚ وٌٙدرجء ثٌمررٜٛ دنذررٌر ال 

 ( ّٕٗ فٟ إهثًر ثٌّٖج٠ًع ٚ/أٚ ثنٌٕث  ع١ٍٙج .33صمً عٓ )

 

 -ثٌفتز ثٌغج١ٔز :  6/4

ثْ ٠ضررٛفٌ ف١ررٗ ٠ررضُ صٚرر١ٕف ِىضررخ دٌّصذررز ثّضٖررجًٞ فْررخ صٚرر١ٕف ثٌٕمجدررز عٍررٝ  6/4/3

 ثمضٚجٙج وٌٙدجء ثٌمٜٛ ٚثٌنوِجس ثٌٕٙو١ّز ث١ٌّىج١ٔى١ز ٌٍّذجٟٔ.

أْ ٠ىْٛ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز ثٚ ثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ لو لجَ دأعّجي ١ِّرَر ال صمرً عرٓ  6/4/4

ٌِٖٚع١ٓ ص١ُّٚ فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ ٠ضُ صم١١ّٙج ِٓ لذً ٌؾٕرز ثٌضٚر١ٕف ٚعٍرٝ 

 جفز إٌٝ ٌِٖٚع إٌٕث  ١َِّ.ِْضٜٛ عجٍي ِٓ ثٌىفجءر ثٌف١ٕز دجنٝ

ز أهٔجٖ : 6/4/5  -ثْ ٠ىْٛ ٌو٠ٗ ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌّذ١ٕ 

 أ( ثمضٚجٗ وٌٙدجء ثٌمٜٛ  ِٕٙوّجْ ثعٕجْ :

( ّررٕٛثس 9( ّررٕٗ ِٕٙررج )33ثألٚي ًةرر١ِ ثمضٚررجٗ دنذررٌر ال صمررً عررٓ ) -

 مذٌر فع١ٍ ز فٟ ثٌض١ُّٚ . 

ٌر فع١ٍ ررز فررٟ ( ّررٕٛثس مذرر4( ّررٕٛثس ِٕٙررج )7ثٌغررجٟٔ دنذررٌر ال صمررً عررٓ ) -

 ثٌض١ُّٚ .

 ح( ثمضٚجٗ ثٌنوِجس ثٌٕٙو١ّز ث١ٌّىج١ٔى١ز ٌٍّذجٟٔ   ِٕٙوّجْ ثعٕجْ:

( ّررٕٛثس 9( ّررٕٗ ِٕٙررج )33ثألٚي ًةرر١ِ ثمضٚررجٗ دنذررٌر ال صمررً عررٓ ) - 

 مذٌر فع١ٍ ز فٟ ثٌض١ُّٚ.

( ّررٕٛثس مذررٌر فع١ٍ ررز فررٟ 4( ّررٕٛثس ِٕٙررج )7ثٌغرجٟٔ دنذررٌر ال صمررً عررٓ )  -

 ثٌض١ُّٚ .

ثٌنرروِجس ثٌٕٙوّرر١ز ث١ٌّىج١ٔى١ررز ٌٍّذررجٟٔ أٚ وٌٙدررجء ثٌمررٜٛ دنذررٌر ال ػ( ِٕٙرروُ 

 ( ّٕٗ فٟ إهثًر ثٌّٖج٠ًع ٚ/أٚ ثنٌٕث  ع١ٍٙج .9صمً عٓ )
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 مجِْجً: ِؾجالس ثٌٕٙوّز ثٌّضنٚٚز

 دغٜ ثٌٕنٌ عّج ًٚه فٟ ثٌضع١ٍّجس   ٠ؾخ: 7/3

( ِىضررخ )ِمررٌِمرروَ ثٌنوِررز ثٌف١ٕررز ّىضررخ ثٌٕٙوّررٟ ثٚ ثٌأْ ٠ىررْٛ ٌرروٜ  7/3/3

دغٜ ثٌٕنٌ عرٓ فترز  4( 82َِؤعظ ٚالةك عٍٝ ثْ الصمً ِْجفضٗ عٓ )

 ص١ٕٚفٗ.
دغررٜ ثٌٕنررٌ عررٓ فتررز ثٌررف ه٠ٕررجً  42أْ ال ٠مررً ل١ّررز ًأُ ثٌّررجي عررٓ  7/3/4

 ص١ٕٚفٗ.

( ٌٍّٚررٕف١ٓ ISO 18001صمررو٠ُ ٕررٙجهر ٔنررجَ إهثًر ثٌؾررٛهر ) ٠ْررضغٕٝ 7/3/5

 دجٌفتز ثألٌٚٝ )أ(.

 
فرٟ  دجالمضٚجٙجس ثٌٛثًهر فٟ ثٌّؾجالس ثٌّريوًٛري فٟ ٘يث ثٌّؾجثٌض١ٕٚف ٠ضُ     7/4

 ثٌضع١ٍّجس ٚفْخ ِج ٠ٍٟ:

ٝرّٓ ثًدرع فترجس: ِموَ ثٌنوِرز ثٌف١ٕرز ّىضخ ثٌٕٙوّٟ ثٚ ص١ٕٚف ث٠ٌضُ  7/4/3

 فتز أٌٚٝ )أ(   فتز أٌٚٝ )ح(   فتز عج١ٔز ٚفتز عجٌغز.
ً صٛفٌ ثٌّعرج١٠ٌ ٚثٌّض ٍذرجس ٌالمضٚجٙرجس ٚثٌىرٛثهً ثٌٕٙوّر١ ز ٌىر ٠ؾخ 7/4/4

 فتز صٕٚفٙج ألٞ ِٓ ثٌفتجس ثٌٛثًهر ّٝٓ ثٌضع١ٍّجس. 

 

ٝررّٓ  ّرريوًٛرثٌٌالمضٚجٙررجس دجٌّؾررجالس غ١ررٌ فررٟ ٘رريث ثٌّؾررجي ثٌضٚرر١ٕف ٠ررضُ     7/5

 ثٌضع١ٍّجس ٚفْخ ِج ٠ٍٟ:

 دجٌفتز ثالٌٚٝ فم٠. ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز ّىضخ ثٌٕٙوّٟ ثٚ ص١ٕٚف ث٠ٌضُ  7/5/3

( ّررررٕز فررررٟ ِؾررررجي 36) ثْ ال صمررررً مذررررٌر ًةرررر١ِ ثالمضٚررررجٗ عررررٓ 7/5/4

ر 6ثالمضٚجٗ ٚلجَ دض١ُّٚ ) ٌٙريٖ ثٌفترز عٍرٝ صٕٚفٗ ( ِٖج٠ًع ًة١ْ١ز ١َِّٚ 

 ثاللً. 

 

 جهّجً: ِؾجي فق٘ ثٌّٛثه ٚٝذ٠ ثٌؾٛهر ٌٍّٖج٠ًع ثالٖٔجة١زّ
٠ضُ ثٌض١ٕٚف فٟ ٘يث ثٌّؾجي ّٝٓ ثًدع فتجس : ثٌفتز ثالٌٚٝ )أ(   ثٌفتز ثالٌٚرٝ  8/3

 ٌغجٌغز ٚىٌه فٟ ثالمضٚجٙجس ثٌضج١ٌز:)ح(   ثٌفتز ثٌغج١ٔز ٚثٌفتز ث
 فقٛٙجس ثٌنٌّجٔز .  -أ

 فقٛٙجس ثٌقّٚز ٚثٌضٌدز . - ح

 فقٛٙجس ثٌنٍ جس ثنّفٍض١ز . -ػ

ثٌفقٛٙجس ثٌى١ّج٠ٚز ٌألغٌثٛ ثنٖٔجة١ز ِغً ثٌنٌّجٔز  ثٌضٌدرز  ٚث١ٌّرجٖ   -ه

 )إٌَثِٟ ٌٍفتز ثألٌٚٝ )أ( فم٠(.

ِٛث١ٌّ ثّرّٕض١ز  ...( )غ١رٌ  فقٛٙجس ِٛثه ثٌذٕجء ثألمٌٜ )ِغً ثٌقو٠و   -٘ـ

 إٌَث١ِز(.

 ثٌفتز ثالٌٚٝ )أ(: 8/4

دٌّصذررز ثّضٖررجًٞ فررٟ ثمضٚررجٗ فقرر٘ ثٌّررٛثه  ِىضررخ٠ررضُ صٚرر١ٕف  8/4/3

فْررخ صٚرر١ٕف ثٌٕمجدررز   عٍررٝ أْ ٠ضررٛفٌ فررٟ ِمرروَ ثٌنوِررز ثٌف١ٕررز 

ز أهٔجٖ إٝجفز إٌٝ ثألؽَٙر  ثٌنذٌثس ٚثٌىٛثهً ثٌٕٙو١ّ ز ٚثٌف١ٕ ز ثٌّذ١ٕ 

 ( ٌٙيٖ ثٌفتز .5دجٌٍّقك ًلُ ) ٚثٌّعوثس ثٌّقوهر
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 ثٌنذٌثس : 8/4/4

 ( ّٕٛثس فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ . 32ثْ ال صمً عٓ ) - أ

( ِٖررٌٚعجً مررالي 37أْ ٠ىررْٛ ِمرروَ ثٌنوِررز ثٌف١ٕررز لررو أٔؾررَ )  -ح   

ثٌعٖررٌ ّررٕٛثس ثألم١ررٌر فررٟ ِؾررجي ثٌضنٚرر٘ فررٟ ثًدعررز عٍررٝ 

 -ثأللً ِٓ ثٌّؾجالس ثٌٛثًهر ثهٔجٖ :

جس ثٌ رررررٌق ثٌٌة١ْررررر١ز أٚ هًثّرررررز ٚصم١ررررر١ُ ٟذمرررررجس ًٙرررررف -

 .ثٌّ جًثس

إؽٌثء ثٌفقٛٙجس ثٌّنذ٠ٌز ثٌالٍِز ٌٍّذرجٟٔ ثٌمجةّرز ٌغج٠رجس  -

 صم١١ّٙج .

 فقٛٙجس ِٛثه ٚمٌّجٔز ثٌّذجٟٔ ِٚضجدعز ٝذ٠ ؽٛهصٙج . -

 أعّجي ثٌْوٚه ِٚٛثه٘ج أٚ ثألٔفجق ِٚٛثه٘ج. -

أدقجط ١َِّر ٌّعجٌؾز ِٖىٍز ف١ٕز ٌّٖرٌٚع أد١ٕرز أٚ ٟرٌق   -

 أٚ ّوٚه .

ٕف١ي دٌثِؼ ٝذ٠ ثٌؾرٛهر ٌّٖرج٠ًع إٖٔرجة١ز وذ١رٌر ص١ُّٚ ٚص -

ر .  َ١ِّٚ 

 أٞ ِؾجالس ثمٌٜ ١َِّر .  -

ز أهٔجٖ : 8/3/5  -ثْ ٠ىْٛ ٌو٠ٗ ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌّذ١ٕ 

 ثٌّٕٙوّْٛ:                  

ًة١ِ ثالمضٚجٗ : ِٕٙوُ ِؤٟ فٟ ثمضٚجٗ فق٘ ثٌّٛثه ٚصٚر١ُّ  ( أ

( 33( ّٕز ِٕٙرج )36عٓ )ثٌنٍ جس ثنّفٍض١ز ٚثٌنٌّج١ٔز دنذٌر ال صمً 

 ّٕز فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ .

ِْجعو ًة١ِ ثالمضٚجٗ : ِٕٙوُ ِؤٟ فٟ ثمضٚجٗ فق٘ ثٌّٛثه  ( ح

 ( ّٕٛثس فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ . 9( ّٕز ِٕٙج )33دنذٌر ال صمً عٓ )

( 7ِٕٙوّررجْ ِررو١ٔجْ فررٟ ثمضٚررجٗ فقرر٘ ثٌّررٛثه دنذررٌر ال صمررً عررٓ )  ػ(

فروّ٘ج دّٕٙروُ صعرو٠ٓ ّٕٛثس فرٟ ِؾرجي ثالمضٚرجٗ ٠ّٚىرٓ ثّرضذوثي ث

 دٕفِ ثٌنذٌر .

 : ْ  ثٌف١ٕٛ 

فٕررٟ ِنضذررٌ فجٙررً عٍررٝ ٕررٙجهر و١ٍررز ِؾضّررع صنٚرر٘ ٕ٘وّررز ِو١ٔررز )    -أ

( 7ٕجًِ( أٚ ِؤ٘رً عٍّرٟ ؽرجِعٟ فرٟ ِؾرجي ثٌعٍرَٛ ٚدنذرٌر ال صمرً عرٓ )

( ٚ ٠ّىررٓ ثّررضذوثي ثعٕرر١ٓ ِّٕٙررج 5ّررٕٛثس فررٟ ِؾررجي فقرر٘ ثٌّررٛثه عرروه )

١َّٓ ص ١َّٓ ِو١١ٔٓ أٚ ِٕٙو  عو٠ٓ فو٠غٟ ثٌضنٌػ. دّٕٙو

 ِْجعو٠ٓ ف١١ٕٓ ٚعّجي . -ح
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 ثٌفتز ثالٌٚٝ )ح(: 8/4

٠رررضُ صٚررر١ٕف ِىضرررخ دٌّصذرررز ثّضٖرررجًٞ ثٚ  ِىضرررخ ٕ٘وّرررٟ فرررٟ     8/4/3

ثمضٚجٗ فق٘ ثٌّٛثه فْخ ص١ٕٚف ثٌٕمجدز   عٍرٝ أْ ٠ضرٛفٌ فرٟ 

ِمرررروَ ثٌنوِررررز ثٌف١ٕررررز ثٚ ثٌّىضررررخ ثٌٕٙوّررررٟ ثٌنذررررٌثس ٚثٌىررررٛثهً 

ٕرررز أهٔرررجٖ إٝرررجفز إٌرررٝ ثألؽٙرررَر ٚثٌّعررروثس ثٌٕٙوّررر١ ز ٚثٌف١ٕ رررز ثٌّذ١  

 ( ٌٙيٖ ثٌفتز .5ثٌّقوهر دجٌٍّقك ًلُ )

 ثٌنذٌثس: 8/4/4

 ( ّٕٛثس فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ . 9ثْ ال صمً عٓ )  - أ

أْ ٠ىررْٛ ِمرروَ ثٌنوِررز ثٌف١ٕررز ثٚ ثٌّىضررخ ثٌٕٙوّررٟ لررو أٔؾررَ  -ح

( ِٖررررج٠ًع مررررالي ثٌعٖررررٌ ّررررٕٛثس ثألم١ررررٌر فررررٟ ِؾررررجي 32)

أللً ِٓ ثٌّؾجالس ثٌٛثًهر ثهٔجٖ فٟ ثالمضٚجٗ فٟ عالعز عٍٝ ث

 -ِؾجي ثٌضنٚ٘ ثٌّ ٍٛح:

هًثّررررز ٚصم١رررر١ُ ٟذمررررجس ًٙررررفجس ثٌ ررررٌق ثٌٌة١ْرررر١ز أٚ  -

 ثٌّ جًثس .

إؽرررٌثء ثٌفقٛٙرررجس ثٌّنذ٠ٌرررز ثٌالٍِرررز ٌٍّذرررجٟٔ ثٌمجةّرررز  -

 ٌغج٠جس صم١١ّٙج .

 فقٛٙجس ِٛثه ٚمٌّجٔز ثٌّذجٟٔ ِٚضجدعز ٝذ٠ ؽٛهصٙج . -

 ِٚٛثه٘ج.أعّجي ثٌْوٚه ِٚٛثه٘ج أٚ ثألٔفجق  -

أدقررجط ١ِّررَر ٌّعجٌؾررز ِٖررىٍز ف١ٕررز ٌّٖررٌٚع أد١ٕررز أٚ   -

 ٌٟق أٚ ّوٚه .

ص١ُّٚ ٚصٕف١ي دٌثِؼ ٝذ٠ ثٌؾٛهر ٌّٖج٠ًع إٖٔجة١ز وذ١ٌر  -

ر .  َ١ِّٚ 

 أٞ ِؾجالس ثمٌٜ ١َِّر .  -

ز أهٔجٖ : 8/4/5  -ثْ ٠ىْٛ ٌو٠ٗ ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌّذ١ٕ 

 ثٌّٕٙوّْٛ:

فقر٘ ثٌّرٛثه ٚصٚر١ُّ  ًة١ِ ثالمضٚجٗ : ِٕٙوُ ِؤٟ فٟ ثمضٚجٗ ( أ

( 8( ّرٕز ِٕٙرج )33ثٌنٍ جس ثنّرفٍض١ز ٚثٌنٌّرج١ٔز دنذرٌر ال صمرً عرٓ )

 ّٕٛثس فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ .

ِْجعو ًة١ِ ثالمضٚجٗ : ِٕٙوُ ِؤٟ فٟ ثمضٚجٗ فقر٘ ثٌّرٛثه  ( ح

 ( ّٕٛثس فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ . 8دنذٌر ال صمً عٓ )

( ّرٕٛثس 5ٓ )ِٕٙوُ ِؤٟ فٟ ثمضٚجٗ فق٘ ثٌّٛثه دنذٌر ال صمرً عر ػ( 

 فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ ثٚ ِٕٙوُ صعو٠ٓ دٕفِ ثٌنذٌر .
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                   : ْ  ثٌف١ٕٛ 

فٕررٟ ِنضذررٌ فجٙررً عٍررٝ ٕررٙجهر و١ٍررز ِؾضّررع صنٚرر٘ ٕ٘وّررز ِو١ٔررز )  - أ

( 7ٕجًِ( أٚ ِؤً٘ عٍّٟ ؽجِعٟ فرٟ ِؾرجي ثٌعٍرَٛ ٚدنذرٌر ال صمرً عرٓ )

 ّٕٛثس فٟ ِؾجي فق٘ ثٌّٛثه.

ٕررٙجهر و١ٍررز ِؾضّررع فررٟ ثمضٚررجٗ ثٌٕٙوّررز فٕررٟ ِنضذررٌ فجٙررً عٍررٝ     -ح

ثٌّو١ٔز )ٕجًِ( أٚ ِؤً٘ عٍّرٟ ؽرجِعٟ فرٟ ِؾرجي ثٌعٍرَٛ ٚدنذرٌر ال صمرً 

( ّررٕٛثس فررٟ ِؾررجي فقرر٘ ثٌّررٛثه أٚ فٕررٟ ِنضذررٌ ِررجًُ ثٌّٕٙررز 7عررٓ )

( ّٕٛثس فٟ ِؾجي فق٘ ثٌّٛثه أٚ ِٕٙروُ ِرؤٟ / 32ٌّور ال صمً عٓ )

 صعو٠ٓ فو٠ظ ثٌضنٌػ. 

 .ِْجعو٠ٓ ف١١ٕٓ ٚعّجي  - ػ

 

 ثٌفتز ثٌغج١ٔز: 8/5

٠ضُ ص١ٕٚف ِىضخ دٌّصذز ثّضٖجًٞ ثٚ ِىضخ ٕ٘وّٟ فرٟ ثمضٚرجٗ  8/5/3

فقرر٘ ثٌّررٛثه فْررخ صٚرر١ٕف ثٌٕمجدررز   عٍررٝ أْ ٠ضررٛفٌ فررٟ ِمرروَ 

ثٌنوِررز ثٌف١ٕررز ثٚ ثٌّىضررخ ثٌٕٙوّررٟ ثٌنذررٌثس ٚثٌىررٛثهً ثٌٕٙوّرر١ ز 

رررز أهٔرررجٖ إٝرررجفز إٌرررٝ ثألؽٙرررَر ٚثٌّعررروثس ثٌّقررروهر  ٚثٌف١ٕ رررز ثٌّذ١ٕ 

 ( ٌٙيٖ ثٌفتز .5ٍقك ًلُ )دجٌّ

 ثٌنذٌثس : 8/5/4

 ( ّٕٛثس فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ. 6ثْ ال صمً عٓ )    - أ

( 8أْ ٠ىْٛ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز ثٚ ثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ لو أٔؾرَ ) -ح

ِٖج٠ًع مالي ثٌعٌٖ ّرٕٛثس ثألم١رٌر فرٟ ِؾرجي ثٌضنٚر٘ فرٟ 

 -ِؾج١ٌٓ عٍٝ ثأللً ِٓ ثٌّؾجالس ثٌٛثًهر ثهٔجٖ :

 س ًٙفجس ثٌ ٌق أٚ ثٌّ جًثس. هًثّز ٚصم١١ُ ٟذمج -

إؽٌثء ثٌفقٛٙجس ثٌّنذ٠ٌز ثٌالٍِز ٌٍّذرجٟٔ ثٌمجةّرز ٌغج٠رجس  -

 صم١١ّٙج .

 فقٛٙجس ِٛثه ٚمٌّجٔز ثٌّذجٟٔ ِٚضجدعز ٝذ٠ ؽٛهصٙج . -

 أعّجي ثٌْوٚه ِٚٛثه٘ج أٚ ثألٔفجق ِٚٛثه٘ج. -

أدقجط ١َِّر ٌّعجٌؾز ِٖىٍز ف١ٕز ٌّٖرٌٚع أد١ٕرز أٚ ٟرٌق   -

 أٚ ّوٚه .

ي دٌثِؼ ٝذ٠ ثٌؾرٛهر ٌّٖرج٠ًع إٖٔرجة١ز وذ١رٌر ص١ُّٚ ٚصٕف١ -

ر .  َ١ِّٚ 

 أٞ ِؾجالس ثمٌٜ ١َِّر .  -
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ز أهٔجٖ : 8/5/5  -ثْ ٠ىْٛ ٌو٠ٗ ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌّذ١ٕ 

                    

 ثٌّٕٙوّْٛ:                       

ًةرر١ِ ثالمضٚررجٗ : ِٕٙرروُ ِررؤٟ فررٟ ثمضٚررجٗ فقرر٘ ثٌّررٛثه  ( أ

( ّررررٕٛثس فررررٟ ِؾررررجي 7س ِٕٙررررج )( ّررررٕٛث9دنذررررٌر ال صمررررً عررررٓ )

 ثالمضٚجٗ .

ِْجعو ًة١ِ ثالمضٚرجٗ : ِٕٙروُ ِرؤٟ فرٟ ثمضٚرجٗ فقر٘  ( ح

 ( ّٕٛثس فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ . 6ثٌّٛثه دنذٌر ال صمً عٓ )

 

7-  : ْ  ثٌف١ٕٛ 

فٕررٟ ِنضذررٌ فجٙررً عٍررٝ ٕررٙجهر و١ٍررز ِؾضّررع فررٟ ثمضٚررجٗ ثٌٕٙوّررز   -أ

ٚدنذرٌر ال صمرً ثٌّو١ٔز )ٕجًِ( أٚ ِؤً٘ عٍّٟ ؽجِعٟ فٟ ِؾجي ثٌعٍَٛ 

( ّٕٛثس فٟ ِؾجي فقر٘ ثٌّرٛثه أٚ فٕرٟ ِنضذرٌ ِرجًُ ثٌّٕٙرز 6عٓ )

 ( ّٕٛثس فٟ ِؾجي فق٘ ثٌّٛثه. 32ٌّور ال صمً عٓ )

 ِْجعو٠ٓ ف١١ٕٓ ٚعّجي . - ح

 

 ثٌفتز ثٌغجٌغز: 8/6

٠رررضُ صٚررر١ٕف ِىضرررخ دٌّصذرررز ثّضٖرررجًٞ ثٚ ِىضرررخ ٕ٘وّرررٟ فرررٟ     8/6/3

ْ ٠ضٛفٌ فٟ ثمضٚجٗ فق٘ ثٌّٛثه فْخ ص١ٕٚف ثٌٕمجدز   عٍٝ أ

ِمررروَ ثٌنوِرررز ثٌف١ٕرررز ثٚ ثٌّىضرررخ ثٌٕٙوّرررٟ ثٌنذرررٌثس ٚثٌىرررٛثهً 

ررز أهٔررجٖ إٝررجفز إٌررٝ ثألؽٙررَر ٚثٌّعرروثس  ثٌٕٙوّرر١ ز ٚثٌف١ٕ ررز ثٌّذ١ٕ 

 ( ٌٙيٖ ثٌفتز .5ثٌّقوهر دجٌٍّقك ًلُ )

 ثٌنذٌثس : 8/6/4

ثٌّ ٍرررٛح  ( ّرررٕز فرررٟ ِؾرررجي ثالمضٚرررج4ٗثْ ال صمرررً عرررٓ )  -أ                                    

 ثٌض١ٕٚف ٌٗ. 

أِج إىث وجٔش مذٌر ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕرز ثٚ ثٌّىضرخ ثٌٕٙوّرٟ  -ح 

( ّٕض١ٓ ٠ؾٍٛ ثعضذجً مذرٌر ًةر١ِ ثالمضٚرجٗ 4ثلً ِٓ )

 ( ّٕٛثس فأوغٌ فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ .6إىث وجٔش مذٌصٗ )

أْ ٠ىْٛ ِموَ ثٌنوِرز ثٌف١ٕرز ثٚ ثٌّىضرخ ثٌٕٙوّرٟ لرو أٔؾرَ  -ػ     

ثٌعٖرررٌ ّرررٕٛثس ثألم١رررٌر فرررٟ ِؾرررجي ( ِٖرررج٠ًع مرررالي 7)

 ثالمضٚجٗ 
ز أهٔجٖ : 8/6/5  -ثْ ٠ىْٛ ٌو٠ٗ ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌّذ١ٕ 

                    

 ثٌّٕٙوّْٛ:                    

ًة١ِ ثالمضٚجٗ : ِٕٙوُ ِؤٟ فٟ ثمضٚجٗ فق٘ ثٌّٛثه دنذرٌر ال  ( أ

 ( ّٕٛثس فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ .5( ّٕٛثس ِٕٙج )9صمً عٓ )

ةرر١ِ ثالمضٚررجٗ : ِٕٙرروُ ِررؤٟ فررٟ ثمضٚررجٗ فقرر٘ ِْررجعو ً  ( ح

 ( ّٕٛثس فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ . 5ثٌّٛثه دنذٌر ال صمً عٓ )
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                    : ْ  ثٌف١ٕٛ 

فٕررٟ ِنضذررٌ فجٙررً عٍررٝ ٕررٙجهر و١ٍررز ِؾضّررع فررٟ ثمضٚررجٗ ثٌٕٙوّررز    -أ

ٌر ال صمرً ثٌّو١ٔز )ٕجًِ( أٚ ِؤً٘ عٍّرٟ ؽرجِعٟ فرٟ ِؾرجي ثٌعٍرَٛ ٚدنذر

( ّررٕٛثس فررٟ ِؾررجي فقرر٘ ثٌّررٛثه أٚ فٕررٟ ِنضذررٌ ِررجًُ ثٌّٕٙررز 5عررٓ )

 ( ّٕٛثس فٟ ِؾجي فق٘ ثٌّٛثه. 32ٌّور ال صمً عٓ )

 ِْجعو٠ٓ ف١١ٕٓ ٚعّجي . -ح

 

 ّجدعجً: ِؾجي ثّض الع ثٌّٛلع 
  ٌٚٝ ) أ (   ثٌفتز ثالٌٚٝ ) ح (٠ضُ ثٌض١ٕٚف فٟ ٘يث ثٌّؾجي ّٝٓ ثًدع فتجس : ثٌفتز ثال

 ز ثٌغج١ٔز ٚثٌفتز ثٌغجٌغز.ثٌفت
 

 ثٌفتز ثالٌٚٝ )أ(: 9/3

٠ررضُ صٚرر١ٕف ِىضررخ دٌّصذررز ثّضٖررجًٞ ثٚ دٌّصذررز ِىضررخ ٕ٘وّررٟ فررٟ ثمضٚررجٗ  9/3/3

ثّض الع ثٌّٛلع فْخ صٚر١ٕف ثٌٕمجدرز  عٍرٝ أْ ٠ضرٛفٌ فرٟ ِمروَ ثٌنوِرز ثٌف١ٕرز 

ز أهٔرجٖ إٝرجفز إٌرٝ ثألؽٙرَر ٚث ٌّعروثس ثٌنذٌثس ٚثٌىٛثهً ثٌٕٙو١ّ ز ٚثٌف١ٕ ز ثٌّذ١ٕ 

 ( ٌٙيٖ ثٌفتز .6ثٌّقوهر دجٌٍّقك ًلُ )

 ثٌنذٌثس : 9/3/4

 ( ّٕٛثس فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ . 32ثْ ال صمً عٓ ) - أ

( ِٖرٌٚعجً مرالي ثٌعٖرٌ ّرٕٛثس 37أْ ٠ىْٛ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕرز  لرو أٔؾرَ ) -ح

ثأللررً ِررٓ ثٌّؾررجالس ثٌررٛثًهر ثألم١ررٌر فررٟ ِؾررجي ثٌضنٚرر٘ فررٟ ثًدعررز عٍررٝ 

 -:ثهٔجٖ

ٛصم١ٕرررز ٌٍ رررٌق ثٌٌة١ْررر١ز ٚثٌّ رررجًثس ٚثٌؾْرررًٛ ٚثٌْرررىه ثٌوًثّرررجس ثٌؾ١ -

 ثٌقو٠و٠ز .

 ثٌوًثّجس ثٌؾ١ٛصم١ٕز ٌٍْوٚه . -

 ثٌوًثّجس ثٌؾ١ٛصم١ٕز ٌالَٔاللجس ٚث١ٌّٛي ثٌؾجٔذ١ز . -

 ثٌوًثّجس ثٌؾ١ٛصم١ٕز ٌضوع١ُ ؽٛثٔخ ثٌقف٠ٌجس ٚصوع١ُ ثألّجّجس.  -

 ثٌوًثّجس ثٌؾ١ٛصم١ٕز ٌألد١ٕز ىثس ثٌ ذ١عز ث١ٌَّّر .  -

 س ثٌؾ١ٛصم١ٕز ٌٍّٛثٟٔ ٚثألًٙفز ثٌعجةّز .ثٌوًثّج  -

 ثٌوًثّجس ثٌؾ١ٛصم١ٕز ٌألٔفجق .  -

 ثٌوًثّجس ثٌؾ١ٛصم١ٕز ٌٍّذجٟٔ .  -

ز أهٔجٖ : 9/3/5  -ثْ ٠ىْٛ ٌو٠ٗ ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌّذ١ٕ 

                 

 ثٌّٕٙوّْٛ:                

ًةرر١ِ ثالمضٚررجٗ : ِٕٙرروُ ِررؤٟ ثٚ ِٕٙرروُ ؽ١ٌٛررٛؽٟ فررٟ ثمضٚررجٗ    أ(

( ّررٕز فررٟ ِؾررجي 33( ّررٕز ِٕٙررج )36 الع ثٌّٛلررع دنذررٌر ال صمررً عررٓ )ثّررض

 ثالمضٚجٗ .
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ح( ِْرررجعو ًةررر١ِ ثالمضٚرررجٗ : ِٕٙررروُ ِرررؤٟ ثٚ ِٕٙررروُ ؽ١ٌٛرررٛؽٟ فرررٟ 

( ّرٕٛثس 9( ّرٕز ِٕٙرج )33ثمضٚجٗ ثّض الع ثٌّٛلع دنذٌر ال صمرً عرٓ )

 فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ . 

ثّررض الع ثٌّٛلررع  ػ( ِٕٙوّررجْ ِررو١ٔجْ ثٚ ِٕٙوّررجْ ؽ١ٌٛٛؽ١ررجْ فررٟ ثمضٚررجٗ

 ( ّٕٛثس فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ.7دنذٌر ال صمً عٓ )

 

               : ْ  ثٌف١ٕٛ 

( ّرٕٛثس فرٟ ِؾرجي ثالمضٚرجٗ ثٚ ِٕٙروُ 9ؽ١ٌٛٛؽٟ دنذٌر ال صمرً عرٓ )    -أ

 ( ّٕٛثس.7صعو٠ٓ دنذٌر ال صمً عٓ )

فٕٟ ِنضذٌ فجًٙ عٍٝ ٕٙجهر و١ٍز ِؾضّع صنٚ٘ ٕ٘وّرز ِو١ٔرز ) ٕرجًِ(  - ح

( ّرٕٛثس فرٟ 7ٍّٟ ؽجِعٟ فٟ ِؾجي ثٌعٍَٛ ٚدنذٌر ال صمرً عرٓ )أٚ ِؤً٘ ع

١َّٓ ِو١١ٔٓ 5ِؾجي فق٘ ثٌّٛثه عوه ) ( ٚ ٠ّىٓ ثّضذوثي ثع١ٕٓ ِّٕٙج دّٕٙو

١َّٓ صعو٠ٓ فو٠غٟ ثٌضنٌػ.   أٚ ِٕٙو
 ( .5( ّٕٛثس فٟ ففٌ ث٢دجً ثٌْذ٠ٌز عوه )7ففجً دنذٌر ال صمً عٓ )   -ػ

 ِْجعو٠ٓ ف١١ٕٓ ٚعّجي .    -ه

 

 ثٌفتز ثالٌٚٝ )ح(: 9/4

٠ضُ ص١ٕٚف ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز ثٚ ِىضخ ٕ٘وّٟ دٌّصذز ثّضٖجًٞ ثٚ دٌّصذز    9/4/3

ِىضخ ٕ٘وّٟ فٟ ثمضٚجٗ ثّض الع ثٌّٛلع فْخ ص١ٕٚف ثٌٕمجدز  عٍٝ أْ 

٠ضٛفٌ فٟ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز ثٚ ثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ ثٌنذٌثس ٚثٌىٛثهً ثٌٕٙو١ّ ز 

ز أهٔجٖ إٝج ( 6فز إٌٝ ثألؽَٙر ٚثٌّعوثس ثٌّقوهر دجٌٍّقك ًلُ )ٚثٌف١ٕ ز ثٌّذ١ٕ 

 ٌٙيٖ ثٌفتز .

 ثٌنذٌثس : 9/4/4 

( ّرٕٛثس 9ثْ ال صمً مذٌر ِموَ ثٌنوِرز ثٌف١ٕرز ثٚ ثٌّىضرخ ثٌٕٙوّرٟ عرٓ ) - أ

 فٟ ِؾجي ثٌضنٚ٘ فٟ ثٌّؾجي ثٌّ ٍٛح ثٌض١ٕٚف ٌٗ. 

 ( ِٖرج٠ًع32أْ ٠ىْٛ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز ثٚ ثٌّىضرخ ثٌٕٙوّرٟ لرو أٔؾرَ ) -ح   

مالي ثٌعٌٖ ّٕٛثس ثألم١رٌر فرٟ ِؾرجي ثٌضنٚر٘ فرٟ عالعرز ِؾرجالس عٍرٝ 

 -ثأللً ِٓ ثٌّؾجالس ثٌٛثًهر ثهٔجٖ :

ثٌوًثّجس ثٌؾ١ٛصم١ٕز ٌٍ رٌق ثٌٌة١ْر١ز ٚثٌّ رجًثس ٚثٌؾْرًٛ ٚثٌْرىه  -

 ثٌقو٠و٠ز .

 ثٌوًثّجس ثٌؾ١ٛصم١ٕز ٌٍْوٚه . -

 ثٌوًثّجس ثٌؾ١ٛصم١ٕز ٌالَٔاللجس ٚث١ٌّٛي ثٌؾجٔذ١ز . -

 ٌؾ١ٛصم١ٕز ٌضوع١ُ ؽٛثٔخ ثٌقف٠ٌجس ٚصوع١ُ ثألّجّجس .ثٌوًثّجس ث -

 ثٌوًثّجس ثٌؾ١ٛصم١ٕز ٌألد١ٕز ىثس ثٌ ذ١عز ث١ٌَّّر . -

 ثٌوًثّجس ثٌؾ١ٛصم١ٕز ٌٍّٛثٟٔ ٚثألًٙفز ثٌعجةّز . -

 ثٌوًثّجس ثٌؾ١ٛصم١ٕز ٌألٔفجق . -
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 ثٌوًثّجس ثٌؾ١ٛصم١ٕز ٌٍّذجٟٔ . -

ز أهٔجٖ  9/4/5  -:ثْ ٠ىْٛ ٌو٠ٗ ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌّذ١ٕ 

 ثٌّٕٙوّْٛ:                 

ًةرر١ِ ثالمضٚررجٗ : ِٕٙرروُ ِررؤٟ ثٚ ِٕٙرروُ ؽ١ٌٛررٛؽٟ فررٟ ثمضٚررجٗ    أ( 

( ّرٕز فررٟ ِؾررجي 8( ّرٕز ِٕٙررج )33ثّرض الع ثٌّٛلررع دنذرٌر ال صمررً عررٓ )

 ثالمضٚجٗ .

ِْررجعو ًةرر١ِ ثالمضٚررجٗ : ِٕٙرروُ ِررؤٟ ثٚ ِٕٙرروُ ؽ١ٌٛررٛؽٟ فررٟ   ح( 

( ّررٕٛثس فررٟ ِؾرررجي 8عرررٓ )ثمضٚررجٗ ثّررض الع ثٌّٛلرررع دنذررٌر ال صمررً 

 ثالمضٚجٗ . 

ِٕٙوُ ِؤٟ ثٚ ِٕٙوُ ؽ١ٌٛٛؽٟ فٟ ثمضٚجٗ ثّض الع ثٌّٛلع دنذٌر   ػ( 

 ( ّٕٛثس فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ.5ال صمً عٓ )

 

                   : ْ  ثٌف١ٕٛ 

( ّٕٛثس فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ ثٚ ِٕٙوُ 7ؽ١ٌٛٛؽٟ دنذٌر ال صمً عٓ ) -أ

 ٕٛثس( 5ّصعو٠ٓ دنذٌر ال صمً عٓ )

فٕٟ ِنضذٌ فجًٙ عٍٝ ٕٙجهر و١ٍز ِؾضّع صنٚ٘ ٕ٘وّز ِو١ٔز ) ٕجًِ(  - ح

( ّٕٛثس فرٟ 7أٚ ِؤً٘ عٍّٟ ؽجِعٟ فٟ ِؾجي ثٌعٍَٛ ٚدنذٌر ال صمً عٓ )

 ِؾجي فق٘ ثٌّٛثه 
فٕٟ ِنضذٌ فجًٙ عٍٝ ٕٙجهر و١ٍز ِؾضّع صنٚ٘ ٕ٘وّز ِو١ٔز ) ٕرجًِ(   -ػ                

( ّرٕٛثس فرٟ 7ٌعٍَٛ ٚدنذٌر ال صمرً عرٓ )أٚ ِؤً٘ عٍّٟ ؽجِعٟ فٟ ِؾجي ث

( 32ِؾجي فق٘ ثٌّٛثه ثٚ أٚ فٕرٟ ِنضذرٌ ِرجًُ ثٌّٕٙرز ٌّرور ال صمرً عرٓ )

 ّٕٛثس فٟ ِؾجي فق٘ ثٌّٛثه
 ( .4( ّٕٛثس فٟ ِؾجي ثٌقفٌ عوه )7فٕٟ ففجً دنذٌر ال صمً عٓ ) -ه

 ِْجعو٠ٓ ف١١ٕٓ ٚعّجي . -٘ـ                    

 

 ثٌفتز ثٌغج١ٔز: 9/5

٠ضُ ص١ٕٚف ِىضخ دٌّصذز ثّضٖجًٞ ثٚ دٌّصذز ِىضخ ٕ٘وّٟ فٟ ثمضٚجٗ  9/5/3

ثّض الع ثٌّٛلع فْخ ص١ٕٚف ثٌٕمجدز  عٍٝ أْ ٠ضٛفٌ فٟ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز 

ز أهٔجٖ إٝجفز إٌٝ  ثٚ ثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ ثٌنذٌثس ٚثٌىٛثهً ثٌٕٙو١ّ ز ٚثٌف١ٕ ز ثٌّذ١ٕ 

 ٖ ثٌفتز .( ٌٙي6ثألؽَٙر ٚثٌّعوثس ثٌّقوهر دجٌٍّقك ًلُ )

 ثٌنذٌثس : 9/5/4 

 ( ّٕٛثس فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ . 6ثْ ال صمً عٓ ) - أ

( ِٖرج٠ًع 8أْ ٠ىْٛ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕرز ثٚ ثٌّىضرخ ثٌٕٙوّرٟ لرو أٔؾرَ )  -ح

مالي ثٌعٌٖ ّٕٛثس ثألم١ٌر فرٟ ِؾرجي ثٌضنٚر٘ فرٟ ثعٕر١ٓ عٍرٝ ثأللرً 

 -ِٓ ثٌّؾجالس ثٌٛثًهر ثهٔجٖ :

١ْز ٚثٌّ جًثس ٚثٌؾًْٛ ٚثٌْىه ثٌوًثّجس ثٌؾ١ٛصم١ٕز ٌٍ ٌق ثٌٌة١ -

 ثٌقو٠و٠ز .

 ثٌوًثّجس ثٌؾ١ٛصم١ٕز ٌٍْوٚه . -

 ثٌوًثّجس ثٌؾ١ٛصم١ٕز ٌالَٔاللجس ٚث١ٌّٛي ثٌؾجٔذ١ز . -
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 ثٌوًثّجس ثٌؾ١ٛصم١ٕز ٌضوع١ُ ؽٛثٔخ ثٌقف٠ٌجس ٚصوع١ُ ثألّجّجس . -

 ثٌوًثّجس ثٌؾ١ٛصم١ٕز ٌألد١ٕز ىثس ثٌ ذ١عز ث١ٌَّّر . -

 ٚثألًٙفز ثٌعجةّز . ثٌوًثّجس ثٌؾ١ٛصم١ٕز ٌٍّٛثٟٔ -

 ثٌوًثّجس ثٌؾ١ٛصم١ٕز ٌألٔفجق . -

 ثٌوًثّجس ثٌؾ١ٛصم١ٕز ٌٍّذجٟٔ . -

 
ز أهٔجٖ : 9/5/5  -ثْ ٠ىْٛ ٌو٠ٗ ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌّذ١ٕ 

 ثٌّٕٙوّْٛ:         

ًة١ِ ثالمضٚجٗ : ِٕٙوُ ِرؤٟ ثٚ ِٕٙروُ ؽ١ٌٛرٛؽٟ فرٟ ثمضٚرجٗ ثّرض الع  أ( 

 ( ّٕٛثس فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ .7)( ّٕٛثس ِٕٙج 9ثٌّٛلع دنذٌر ال صمً عٓ )

ح( ِْررجعو ًةرر١ِ ثالمضٚررجٗ : ِٕٙرروُ ِررؤٟ ثٚ ِٕٙرروُ ؽ١ٌٛررٛؽٟ فررٟ ثمضٚررجٗ 

 ( ّٕٛثس فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ . 6ثّض الع ثٌّٛلع دنذٌر ال صمً عٓ )

 

           : ْ  ثٌف١ٕٛ 

( ّٕٛثس فٟ ِؾجي ثالمضٚرجٗ ثٚ ِٕٙروُ صعرو٠ٓ 5ؽ١ٌٛٛؽٟ دنذٌر ال صمً عٓ )   -أ

 ( ّٕض١ٓ.4مً عٓ )دنذٌر ال ص

فٕٟ ِنضذرٌ فجٙرً عٍرٝ ٕرٙجهر و١ٍرز ِؾضّرع صنٚر٘ ٕ٘وّرز ِو١ٔرز )ٕرجًِ( أٚ  -ح

( ّرٕٛثس فرٟ ِؾرجي 6ِؤً٘ عٍّٟ ؽجِعٟ فرٟ ِؾرجي ثٌعٍرَٛ ٚدنذرٌر ال صمرً عرٓ )

( ّرٕٛثس فرٟ 32فق٘ ثٌّٛثه ثٚ أٚ فٕٟ ِنضذٌ ِجًُ ثٌّٕٙرز ٌّرور ال صمرً عرٓ )

 . ِؾجي فق٘ ثٌّٛثه
 ( ّٕٛثس فٟ ِؾجي ثٌقفٌ.5دنذٌر ال صمً عٓ ) فٕٟ ففجً -ػ          

 ِْجعو٠ٓ ف١١ٕٓ ٚعّجي . -ه 

 

 ثٌفتز ثٌغجٌغز: 9/6

٠ضُ ص١ٕٚف ِىضخ  دٌّصذرز ثّضٖرجًٞ أٚ دٌّصذرز ِىضرخ ٕ٘وّرٟ فرٟ ثمضٚرجٗ      9/6/3

ثّض الع ثٌّٛلع فْخ ص١ٕٚف ثٌٕمجدز  عٍٝ أْ ٠ضٛفٌ فٟ ِمروَ ثٌنوِرز ثٌف١ٕرز 

رز أهٔرجٖ إٝرجفز ثٚ ثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ ثٌنذرٌثس ٚثٌىرٛ ثهً ثٌٕٙوّر١ ز ٚثٌف١ٕ رز ثٌّذ١ٕ 

 ( ٌٙيٖ ثٌفتز .6إٌٝ ثألؽَٙر ٚثٌّعوثس ثٌّقوهر دجٌٍّقك ًلُ )

 ثٌنذٌثس : 9/6/4 

 ( ّٕض١ٓ فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ . 4ثْ ال صمً عٓ ) - أ

( 4أِج إىث وجٔش مذٌر ِمروَ ثٌنوِرز ثٌف١ٕرز ثٚ ثٌّىضرخ ثٌٕٙوّرٟ ثلرً ِرٓ ) - ب

( ّٕٛثس 6ثالمضٚجٗ إىث وجٔش مذٌصٗ )ّٕض١ٓ ٠ؾٍٛ ثعضذجً مذٌر ًة١ِ 

 فأوغٌ فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ.
( ِٖرج٠ًع مرالي ثٌعٖرٌ ّرٕٛثس 7أْ ٠ىْٛ ِمروَ ثٌنوِرز ثٌف١ٕرز لرو أٔؾرَ )  -ػ

 ثألم١ٌر فٟ ِؾجي ثٌضنٚ٘. 
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ز أهٔجٖ : 9/6/5  -ثْ ٠ىْٛ ٌو٠ٗ ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌّذ١ٕ 

         

 ثٌّٕٙوّْٛ:       

ِرؤٟ ثٚ ِٕٙروُ ؽ١ٌٛرٛؽٟ فرٟ ثمضٚرجٗ ثّرض الع  أ( ًة١ِ ثالمضٚرجٗ : ِٕٙروُ

 ( ّٕٛثس فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ .5( ّٕٛثس ِٕٙج )9ثٌّٛلع دنذٌر ال صمً عٓ )

ح( ِْررجعو ًةرر١ِ ثالمضٚررجٗ : ِٕٙرروُ ِررؤٟ ثٚ ِٕٙرروُ ؽ١ٌٛررٛؽٟ فررٟ ثمضٚررجٗ 

 ( ّٕٛثس فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ . 5ثّض الع ثٌّٛلع دنذٌر ال صمً عٓ )

 

         : ْ  ثٌف١ٕٛ 

( ّٕض١ٓ فٟ ِؾجي ثالمضٚرجٗ ثٚ ِٕٙروُ صعرو٠ٓ 4ٌٛؽٟ دنذٌر ال صمً عٓ )ؽ١ٛ - أ

 فو٠ظ ثٌضنٌػ.

فٕٟ ِنضذٌ فجًٙ عٍٝ ٕٙجهر و١ٍرز ِؾضّرع صنٚر٘ ٕ٘وّرز ِو١ٔرز ) ٕرجًِ( أٚ  - ح

( ّرٕٛثس فرٟ ِؾرجي 5ِؤً٘ عٍّٟ ؽجِعٟ فٟ ِؾجي ثٌعٍَٛ ٚدنذرٌر ال صمرً عرٓ )

( ّرٕٛثس فرٟ 32عرٓ ) فق٘ ثٌّٛثه ثٚ أٚ فٕٟ ِنضذٌ ِجًُ ثٌّٕٙز ٌّور ال صمرً

 ِؾجي فق٘ ثٌّٛثه
 ( ّٕٛثس فٟ ِؾجي ثٌقفٌ.5فٕٟ ففجً دنذٌر ال صمً عٓ )    -ػ 

 ِْجعو٠ٓ ف١١ٕٓ ٚعّجي .   -ه

 

 عجِٕج: ِؾجي ثٌذ١تز :

 ثٌٌٖٟٚ ثٌٛثؽخ صٛفٌ٘ج: 8/3

٠ضُ ص١ٕٚف ِىضخ ٕ٘وّٟ أٚ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕرز ٝرّٓ فتضر١ٓ : ثٌفترز     8/3/3

 ثالٌٚٝ ٚثٌفتز ثٌغج١ٔز.

ثْ ٠ضٛفٌ ٌوٜ ثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ ثٚ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز ثمضٚجٗ ثٌذ١تز     8/3/4

 فْخ ص١ٕٚف ثٌٕمجدز.

 دغٜ ثٌٕنٌ عّج ًٚه فٟ ثٌضع١ٍّجس   ٠ؾخ:   8/3/5

ِىضخ )ِمرٌ( ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز ّىضخ ثٌٕٙوّٟ ثٚ ثٌأْ ٠ىْٛ ٌوٜ  (أ 

دغررٜ ثٌٕنررٌ  4( 82َِؤعررظ ٚالةررك عٍررٝ ثْ الصمررً ِْررجفضٗ عررٓ )

 فٗ.عٓ فتز ص١ٕٚ
دغٜ ثٌٕنٌ عٓ فتز ثٌف ه٠ٕجً  42أْ ال ٠مً ل١ّز ًأُ ثٌّجي عٓ  (ب 

 ص١ٕٚفٗ.
ٔنرجَ إهثًر ٌٍؾرٛهر ِ ذمرجً ِغرً ِمروَ ثٌنوِرز ثٌف١ٕرز أْ ٠ىْٛ ٌروٜ  (ج 

(ISO 9001( ٌٝدجنٝجفز ث )ISO 14001.) 
 

 ثٌىجهً ثٌفٕٟ ثٌّ ٍٛح ٚثٌّؤ٘الس : 8/4

 -ثٌفتز ثألٌٚٝ : 8/4/3

ٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ أٚ ًة١ِ ثمضٚرجٗ ثْ ٠ىْٛ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز /ث (أ 

ثٌذ١تررز لررو ثٔؾررَ عٍررٝ ثاللررً ثًدعررز ِٖررج٠ًع فررٟ ِؾررجي ثٌذ١تررز ِٕٙررج 

ِٖررٌٚعجْ فررٟ هًثّررجس صم١رر١ُ أعررٌ د١تررٟ ٕررجًِ ٠ّٚىررٓ ثّررضذوثي 

 ثفوّ٘ج دٌّٖٚع صول١ك أعٌ د١تٟ .
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( 7( ّررٕز ِٕٙررج )33ًةرر١ِ ثمضٚررجٗ د١تررز دنذررٌر ال صمررً عررٓ ) (ب 

 ّٕٛثس عٍٝ ثأللً فٟ ِؾجي ثٌذ١تز .
( ّرٕٛثس 7ٕوُ إٝجفٟ فٟ ثمضٚجٗ ثٌذ١تز دنذٌر ال صمً عرٓ )ِٙ (ج 

(   أٚ ؽجِعٟ فجًٙ عٍٝ 4( ّٕٛثس فٟ ِؾجي ثٌذ١تز عوه )5ِٕٙج )

( ّررٕٛثس فررٟ ِؾررجي 7ٕررٙجهر فررٟ ِؾررجي ثٌذ١تررز دنذررٌر ال صمررً عررٓ )

 ( .4ثٌذ١تز عوه )

( مذررٌثء فررٟ ِؾررجي ثٌذ١تررز 7دضْرر١ّز )ِمرروَ ثٌنوِررز ثٌف١ٕررز أْ ٠مررَٛ  (د 

 ٠ع د١ت١ز ّجدمز . ٕجًوٛث فٟ ِٖجً

 

 -ثٌفتز ثٌغج١ٔز : 8/4/4

ثْ ٠ىررْٛ ِمرروَ ثٌنوِررز ثٌف١ٕررز /ثٌّىضررخ ثٌٕٙوّررٟ أٚ ًةرر١ِ ثمضٚررجٗ     (أ 

ثٌذ١تز لو ثٔؾَ عٍٝ ثاللً ٌِٖٚع١ٓ فٟ ِؾجي ثٌذ١تز ِٕٙج ِٖرٌٚع فرٟ 

هًثّجس صم١١ُ ثعٌ د١تٟ ٕجًِ ٠ّٚىٓ ثّضذوثي ثفوّ٘ج دّٖرٌٚع صرول١ك 

 أعٌ د١تٟ .

( ّٕٛثس 6( ّٕز ِٕٙج )33ر ال صمً عٓ )ًة١ِ ثمضٚجٗ د١تز ٚدنذٌ    (ب 

 عٍٝ ثأللً فٟ ِؾجي ثٌذ١تز .

( ّررٕٛثس 5ِٕٙرروُ إٝررجفٟ فررٟ ثمضٚررجٗ ثٌذ١تررز دنذررٌر ال صمررً عررٓ ) (ج 

ِٕٙج ّٕض١ٓ فٟ ِؾجي ثٌذ١تز   أٚ ؽجِعٟ فجًٙ عٍٝ ٕرٙجهر فرٟ ِؾرجي 

 ( ّٕٛثس فٟ ِؾجي ثٌذ١تز . 5ثٌذ١تز دنذٌر ال صمً عٓ )

( مذررٌثء فررٟ ِؾررجي ثٌذ١تررز 5دضْرر١ّز )ِمرروَ ثٌنوِررز ثٌف١ٕررز أْ ٠مررَٛ  (د 

 ٕجًوٛث فٟ ِٖج٠ًع د١ت١ز ّجدمز . 
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 ( 5ٍِقك ًلُ ) 

 ثألؽَٙر ثٌّنذ٠ٌز ٚثٌّعوثس ثٌّ ٍٛدز ٌٍض١ٕٚف 
 فٟ ِؾجي فق٘ ثٌّٛثه

 

 : ثألؽَٙر ثٌّنذ٠ٌز ٚثٌّعوثس ثٌّ ٍٛدز ٌٍض١ٕٚف دجٌفتز ثألٌٚٝ ) أ ( :  أٚالً 

  -فق٘ أعّجي ثٌنٍ جس ثنّفٍض١ز :   -أ

 ؽٙجٍ ثٌفًٚ  ٌٍنٍ جس ثنّفٍض١ز . -3

 ؽٙجٍ هق لٛثٌخ ِجًٕجي دّج ف١ٗ ثٌمٛثٌخ . -4

 ؽٙجٍ وٌْ لٛثٌخ ِجًٕجي . -5

 ( .GMMؽٙجٍ إ٠ؾجه ثٌىغجفز ثٌٕن٠ٌز ثٌعنّٝ ) -6

 مالٟ إّفٍش . -7

 هًؽز ِت٠ٛز . 82فٛٛ ِجةٟ ِع ِٕنُ ٌقفظ فٌثًر ث١ٌّجٖ عٍٝ هًؽز فٌثًر   -8

 هًؽز ِت٠ٛز . 422ٟ هًؽز فٌثًر ٌغج٠ز فٌْ وٌٙدجةٟ ٠ع  -9

 هًؽز ِت٠ٛز. 822فٌْ وٌٙدجةٟ مجٗ ٌفق٘ ثٌٌِجه ٠ع ٟ هًؽز فٌثًر ٌغج٠ز  -8

 ( .4غُ عوه ) ١ِ2,3َثْ وٌٙدجةٟ فْجُ دولز  -7

 غُ. ١ِ2,223َثْ فْجُ دولز  -32
 ؽٙجٍ ثمي ع١ٕجس ٌذ١ز إّفٍض١ز  . -33

 لْجَ عجهٞ ًٚدعٟ . -34

 ٍٍِضٌ . 722   322   72جؽ١ز ّعز هٚثًق ٚلٛث٠ًٌ ٍؽ -35

 ؽٙجٍ فق٘ هًؽز ثٌغٌٍ ٌٍذ١ض١ِٛٓ -36

 ؽٙجٍ فق٘ هًؽز ث١ٌٍٛٔز ٌٍذ١ض١ِٛٓ  -37
 ؽٙجٍ ل١جُ ٌَٚؽز ثنّفٍش  -38

  Benkelman Beamؽٙجٍ  ثي  -39

 Disciatorِؾفف  -38

 (١ًٔٚCaliper ز ) -37

 (Hot Plateِْنٓ ) -42

 دٛصمجس فق٘ ثٌٌِجه -43

 .  ١َِثْ فٌثًر ًلّٟ -44
 ؽٙجٍ ثٌغٌّ ثٌو٠ٕج١ِىٟ . -45

46- DSR/Dynamic Shear Rheometer    
47- RTFO/ Rolling Thin Film Oven      
48- PAV/Pressure Aging Vessel        
49- BBR/Bending Beam Rheometer   

48-      DTT/Direct Tension Tester         

 وً ِج ٠ض ٍخ نصّجَ ثٌعًّ ث١ٌٛٙجً .  -47

 

  -٘ أعّجي ثٌقّٚز ٚثٌضٌدز :فق -ح

 ( . L.Lؽٙجٍ إ٠ؾجه فو ث١ٌٌْٛز  ) -3

 ( .P.L أهٚثس إ٠ؾجه فو ثٌٍوٚٔز ) -4
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 ؽٙجٍ ثٌذٌوضًٛ ثٌّعوي ٚثٌم١جّٟ ) وٌٙدجةٟ ( + ثٌمٛثٌخ . -5

 + ثٌمٛثٌخ.  C.B. Rؽٙجٍ إ٠ؾجه لٛر صقًّ وج١ٌف١ًٔٛج  -6

 ( .  Sand Coneؽٙجٍ ثٌّنٌٟٚ ثٌٌٍِٟ ) -7

 ّىجفب ثٌٌٍِٟ .ؽٙجٍ ثٌ -8

 ؽٙجٍ ٌُٛ أٔؾٍُٛ ) ٌفق٘ ثٌض وً ( . -9

 ( .4غُ عوه ) 2,3غُ    3ِٛث٠ٍٓ وٌٙدجة١ز دولز  -8

 .  422  ٌٚغج٠ز ِٕنً ًلُ 5ِٕجمً ؽ١ّع ثٌّمجّجس ِٓ  -7

 هًؽز ِت٠ٛز . 342فٌْ وٌٙدجةٟ ٠ع ٟ هًؽز فٌثًر ٌغج٠ز  -32

 . ( Plate Bearing Testؽٙجٍ فق٘ ثٌضق١ًّ دجٌمٌٗ ) -33
 ثألهٚثس ٚثٌّقج١ًٌ ثٌنجٙز دفق٘ ثألٙجٌز . -34

 ؽٙجٍ ل١جُ ٔفجى٠ز ثٌضٌدز . -35

 ؽٙجٍ ل١جُ فق٘ ثٌٖٛثةخ ثٌع٠ٛٞز . -36

 وغُ 322لذجْ ٌض٠ٍٛٓ ثٌع١ٕجس ثٌٛثًهر دْعز ال صمً عٓ  -37

 ؽٙجٍ ثٌضٖقف ٚثالّض جٌز ٌٍقّٚز .  -38

 لْجَ عجهٞ ًٚدعٟ. -39

38- .ٞ  ٚ  ِٕجمً ثٔؾ٠َ١ٍز مجٙز دفق٘ ثٌضفٍ ـ ٚثالّض جٌز ٚثٌضَ

37- ٞ  ٚ  لجٌخ فق٘ ثٌضَ

 ثهٚثس فق٘ ثٌٍْٛ ثٌٕٛعٟ ٌٍقّٚز ٚثًٌٌِ ثٌٕجعُ ٚثٌنٖٓ. -42

 وً ِج ٠ض ٍخ نصّجَ ثٌعًّ ث١ٌٛٙجً . -43

 

  -فق٘ أعّجي ثٌنٌّجٔز : -ػ

 ؽٙجٍ ثٌٞغ٠ ٌفق٘ ثٌّىعذجس ٚثالّ ٛثٔجس ثٌنٌّج١ٔز ٚثٌ ٛح . -3

 ؽٙجٍ فق٘ ثٌذالٟ . -4

 ؽٙجٍ ثٌٙذٟٛ + ل١ٞخ ثٌوِه . -5

  .عذجس + لٛثٌخ ثّ ٛث١ٔز )ٍّٕوً( + ل١ٞخ هِه ثٌّىعذجسلٛثٌخ ِى -6

 مالٟز ٙغ١ٌر ٌٍنٌّجٔز . -7

 ؽٙجٍ ثمي ع١ٕجس ٌذ١ز مٌّج١ٔز . -8

 ( . Cappingؽٙجٍ ص٠ْٛز ثٌْ ٛؿ ٌٍع١ٕجس ثٌٍذ١ز ٚثٌّىعذجس )  -9

 ؽٙجٍ ٌُٛ أٔؾٍُٛ ) ٌفق٘ ثٌض وً ( . -8

 لْجَ عجهٞ ًٚدعٟ . -7

 فٛٛ ِجء ِع ِٕنُ فٌثًر . -32

 ( . 422ٌغج٠ز ِٕنً ًلُ  4ًِؾّٛعز ِٕجمً ) ِٓ  -33

 غُ . ١ِ2,3َثْ وٌٙدجةٟ فْجُ دولز  -34

 وغُ 42 ١ٍَِٝثْ ٌألٍٚثْ ثٌضٟ ص٠َو ع -35

 ؽٙجٍ فق٘ ثٌمٛر ثٌّْضعٌٝز ٌٍؾًْٛ ثٌنٌّج١ٔز . -36

 أهٚثس فق٘ ثٌىٌدٕز فٟ ثٌنٌّجٔز . -37
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 ٌٍنٌّجٔز .  Flow Tableثٚ  Vibe Timeؽٙجٍ ثي -38

 ؽٙجٍ فق٘ ِقضٜٛ ثٌٙٛثء فٟ ثٌنٌّجٔز ثٌ جٍؽز . -39
 ؽٙجٍ ل١جُ ٍِٓ ثٌٖه ٌٍنٌّجٔز -38
 ؽٙجٍ ل١جُ ثالٔىّجٓ ٌٍنٌّجٔز . -37
 ؽٙجٍ ل١جُ ٔفجى٠ز ثٌنٌّجٔز . -42
 أهٚثس ل١جُ ٌِٚثلذز ثٌٖمٛق . -43
أؽَٙر فق٘ ثٌنٌّجٔز دروْٚ إصرال : ؽٙرجٍ ثٌىٖرف عرٓ فو٠رو ثٌضْر١ٍـ  -44

( Electromagnetic Covermeterفرررٟ ثٌعٕجٙرررٌ ثٌنٌّرررج١ٔز )

 Ultrasonicٚؽٙجٍ فق٘ ثٌنٌّجٔز د ٠ٌمز ثألِٛثػ ثٌفٛق ٙٛص١ز )
Pulses )– مجٗ دجٌوًثّجس ثالٖٔجة١ز 

مرررجٗ دجٌوًثّرررجس  –ؽٙررجٍ ل١رررجُ ٖٔرررجٟجس ثٌٚررروأ فرررٟ فو٠رررو ثٌضْررر١ٍـ  -45

 ثالٖٔجة١ز 
 ؽٙجٍ ِٕٖجً ثٌقؾٌ . -46
 وً ِج ٠ض ٍخ نصّجَ ثٌعًّ ث١ٌٛٙجً .  -47

 

  -ثء ثٌفقٛٙجس ثٌى١ّ١جة١ز : ثألؽَٙر ثٌّنذ٠ٌز ثٌالٍِز نؽٌ -ه

 (. Potential Reactivityأهٚثس ٌفق٘ ثالمضَثي )   -3

 أهٚثس ٚ ِقج١ًٌ ٌفق٘ ْٔذز ثٌى٠ًٍٛوثس ٚثٌىذ٠ٌضجس ٚثٌٖٛثةخ ثٌع٠ٛٞز . -4

 ( . PHؽٙجٍ ٌفق٘ ثٌقّٛٝز )  -5
 ( . ECؽٙجٍ إ٠ؾجه ْٔذز ثال٠ٚج١ٌز )  -6
 ( TDSؽٙجٍ إ٠ؾجه ْٔذز ثٌٍّٛفز )  -7

 ثْ فْجُ ٌٍوًؽز ثٌٌثدعز١َِ -8

 فٌْ وٌٙدجةٟ. -9

لرررٛث٠ًٌ ٚهٚثًق دأفؾرررجَ ِنضٍفرررز ٚأهٚثس ل١رررجُ ٚثٌضٛثدرررع ثٌّنذ٠ٌرررز ثألمرررٌٜ  -8

 ثٌالٍِز نؽٌثء ثٌفقٛٙجس ثٌى١ّج٠ٚز .

 

 -فق٘ ثٌقو٠و )ثمض١جًٞ( : -٘ـ

 ل١جُ ثؽٙجه ثٌنٞٛع .  -ؽٙجٍ ثٌٖو ٚثٌغٕٟ  -3

 

 -فق٘ ثٌّٛث١ٌّ ثالّّٕض١ز )ثمض١جًٞ( : -ٚ

 ٙجٍ فق٘ ثٌّٛث١ٌّ ثالّّٕض١ز.ؽ -3

 
 ً  : ثألؽَٙر ثٌّنذ٠ٌز ٚثٌّعوثس ثٌّ ٍٛدز ٌٍض١ٕٚف دجٌفتز ثألٌٚٝ )ح( : عج١ٔج

  -فق٘ أعّجي ثٌنٍ جس ثنّفٍض١ز :   -أ

 ؽٙجٍ ثٌفًٚ  ٌٍنٍ جس ثنّفٍض١ز . -3

 ؽٙجٍ هق لٛثٌخ ِجًٕجي دّج ف١ٗ ثٌمٛثٌخ . -4

 ؽٙجٍ وٌْ لٛثٌخ ِجًٕجي -5

 ( .GMMىغجفز ثٌٕن٠ٌز ثٌعنّٝ )ؽٙجٍ إ٠ؾجه ثٌ -6

 مالٟ إّفٍش . -7
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هًؽررز  82جٖ عٍررٝ هًؽررز فررٌثًر فررٛٛ ِررجةٟ ِررع ِررٕنُ ٌقفررظ فررٌثًر ث١ٌّرر  -8

 .ِت٠ٛز

 هًؽز ِت٠ٛز . 422فٌْ وٌٙدجةٟ ٠ع ٟ هًؽز فٌثًر ٌغج٠ز  -9

هًؽررز  822فررٌْ وٌٙدررجةٟ مررجٗ ٌفقرر٘ ثٌٌِررجه ٠ع ررٟ هًؽررز فررٌثًر ٌغج٠ررز  -8

 ِت٠ٛز.

 4غُ عوه  2,3جُ دولز ١َِثْ وٌٙدجةٟ فْ -7

 ؽٙجٍ ثمي ع١ٕجس ٌذ١ز إّفٍض١ز  . -32

 لْجَ عجهٞ ًٚدعٟ. -33

 ٍٍِضٌ . 722   322   72هٚثًق ٚلٛث٠ًٌ ٍؽجؽ١ز ّعز  -34

 ؽٙجٍ فق٘ هًؽز ثٌغٌٍ ٌٍذ١ض١ِٛٓ . -35

 ؽٙجٍ فق٘ هًؽز ث١ٌٍٛٔز ٌٍذ١ض١ِٛٓ . -36
 Disciatorِؾفف   -37

 (١ًٔٚCaliper ز )  -38

 (Hot Plateِْنٓ )  -39

 ق٘ ثٌٌِجهدٛصمجس ف  -38

 .  ١َِثْ فٌثًر ًلّٟ  -37
 ؽٙجٍ ثٌغٌّ ثٌو٠ٕج١ِىٟ .  -42

 وً ِج ٠ض ٍخ نصّجَ ثٌعًّ ث١ٌٛٙجً .  -43

 

  -فق٘ أعّجي ثٌقّٚز ٚثٌضٌدز : -ح

 ( .L.Lؽٙجٍ إ٠ؾجه فو ث١ٌٌْٛز  ) -3

 ( .P.Lأهٚثس إ٠ؾجه فو ثٌٍوٚٔز ) -4

 ؽٙجٍ ثٌذٌوضًٛ ثٌّعوي ٚثٌم١جّٟ ) وٌٙدجةٟ ( + ثٌمٛثٌخ . -5

 + ثٌمٛثٌخ.  C . B . Rٍ إ٠ؾجه لٛر صقًّ وج١ٌف١ًٔٛج ؽٙج -6

 ( .  Sand Coneؽٙجٍ ثٌّنٌٟٚ ثٌٌٍِٟ ) -7

 ؽٙجٍ ثٌّىجفب ثٌٌٍِٟ . -8

 ؽٙجٍ ٌُٛ أٔؾٍُٛ ) ٌفق٘ ثٌض وً( . -9

 (.4غُ عوه ) 2,3غُ    3ِٛث٠ٍٓ وٌٙدجة١ز دولز  -8

 .  422  ٌٚغج٠ز ِٕنً ًلُ 5ِٕجمً ؽ١ّع ثٌّمجّجس ِٓ  -7

 هًؽز ِت٠ٛز . 342وٌٙدجةٟ ٠ع ٟ هًؽز فٌثًر ٌغج٠ز  فٌْ -32

 ( . Plate Bearing Testؽٙجٍ فق٘ ثٌضق١ًّ دجٌمٌٗ )  -33

 ثألهٚثس ٚثٌّقج١ًٌ ثٌنجٙز دفق٘ ثألٙجٌز . -34

 وً ِج ٠ض ٍخ نصّجَ ثٌعًّ ث١ٌٛٙجً . -35

 

  -فق٘ أعّجي ثٌنٌّجٔز : -ػ

  ٛح.ؽٙجٍ ثٌٞغ٠ ٌفق٘ ثٌّىعذجس ٚثالّ ٛثٔجس ثٌنٌّج١ٔز ٚثٌ -3

 ؽٙجٍ فق٘ ثٌذالٟ. -4

 ؽٙجٍ ثٌٙذٟٛ + ل١ٞخ ثٌوِه . -5

 لٛثٌخ ِىعذجس + لٛثٌخ ثّ ٛث١ٔز ) ٍّٕوً ( + ل١ٞخ هِه ثٌّىعذجس . -6
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 مالٟز ٙغ١ٌر ٌٍنٌّجٔز . -7

 ؽٙجٍ ثمي ع١ٕجس ٌذ١ز مٌّج١ٔز . -8

 ( . Cappingؽٙجٍ ص٠ْٛز ثٌْ ٛؿ ٌٍع١ٕجس ثٌٍذ١ز ٚثٌّىعذجس )  -9

 ُ ) ٌفق٘ ثٌض وً ( .ؽٙجٍ ٌُٛ أٔؾٍٛ -8

 لْجَ عجهٞ ًٚدعٟ. -7

 فٛٛ ِجء ِع ِٕنُ فٌثًر . -32

 ( . 422ٌغج٠ز ِٕنً ًلُ  4ًِؾّٛعز ِٕجمً ) ِٓ  -33

 غُ. ١ِ2,3َثْ وٌٙدجةٟ فْجُ دولز  -34

 وغُ. 42 ١ٍَِٝثْ ٌألٍٚثْ ثٌضٟ ص٠َو ع -35

 ؽٙجٍ فق٘ ثٌمٛر ثٌّْضعٌٝز ٌٍؾًْٛ ثٌنٌّج١ٔز . -36

 ثٌنٌّجٔز . أهٚثس فق٘ ثٌىٌدٕز فٟ -37

 وً ِج ٠ض ٍخ نصّجَ ثٌعًّ ث١ٌٛٙجً . -38

 

  -ثألؽَٙر ثٌّنذ٠ٌز ثٌالٍِز نؽٌثء ثٌفقٛٙجس ثٌى١ّ١جة١ز : -ه

 ( . Potential Reactivityأهٚثس ٌفق٘ ثالمضَثي )  -3

 أهٚثس ِٚقج١ًٌ ٌفق٘ ْٔذز ثٌى٠ًٍٛوثس ٚثٌىذ٠ٌضجس ٚثٌٖٛثةخ ثٌع٠ٛٞز . -4

 ( . PHؽٙجٍ ٌفق٘ ثٌقّٛٝز )  -5
 ( . ECْٔذز ثال٠ٚج١ٌز )  ؽٙجٍ إ٠ؾجه -6
 ١َِثْ فْجُ ٌٍوًؽز ثٌٌثدعز -7

 ّٚنجٔجس فٌث٠ًز . -فٌْ وٌٙدجةٟ  -8

لٛث٠ًٌ ٚهٚثًق دأفؾجَ ِنضٍفز ٚأهٚثس ل١جُ ٚثٌضٛثدرع ثٌّنذ٠ٌرز ثألمرٌٜ  -9

 ثٌالٍِز نؽٌثء ثٌفقٛٙجس ثٌى١ّج٠ٚز .

 

 -فق٘ ثٌقو٠و )ثمض١جًٞ( : -٘ـ

 جًٞ( .ل١جُ ثؽٙجه ثٌنٞٛع )ثمض١ -ؽٙجٍ ثٌٖو ٚثٌغٕٟ -3

 

 -فق٘ ثٌّٛث١ٌّ ثالّّٕض١ز )ثمض١جًٞ( : -ٚ

 ؽٙجٍ فق٘ ثٌّٛث١ٌّ ثالّّٕض١ز. -3
 

 ً  : ثألؽَٙر ثٌّنذ٠ٌز ٚثٌّعوثس ثٌّ ٍٛدز ٌٍض١ٕٚف ٌٍفتجس ثٌغج١ٔز ٚثٌغجٌغز : عجٌغج

  -فق٘ أعّجي ثٌنٍ جس ثنّفٍض١ز :   -أ

 ؽٙجٍ ثٌفًٚ  ٌٍنٍ جس ثنّفٍض١ز . -3

 ١ٗ ثٌمٛثٌخ .ؽٙجٍ هق لٛثٌخ ِجًٕجي دّج ف -4

 ؽٙجٍ وٌْ لٛثٌخ ِجًٕجي -5

 ( .GMMؽٙجٍ إ٠ؾجه ثٌىغجفز ثٌٕن٠ٌز ثٌعنّٝ ) -6

 مالٟ إّفٍش . -7

 .ِت٠ٛزهًؽز  82فٛٛ ِجةٟ ِع ِٕنُ ٌقفظ فٌثًر ث١ٌّجٖ عٍٝ هًؽز فٌثًر   -8

 هًؽز ِت٠ٛز . 422فٌْ وٌٙدجةٟ ٠ع ٟ هًؽز فٌثًر ٌغج٠ز  -9
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هًؽررز  822ٟ هًؽررز فررٌثًر ٌغج٠ررز فررٌْ وٌٙدررجةٟ مررجٗ ٌفقرر٘ ثٌٌِررجه ٠ع رر -8

 ِت٠ٛز.

 . 4غُ عوه  ١ِ2,3َثْ وٌٙدجةٟ فْجُ دولز  -7

 ؽٙجٍ ثمي ع١ٕجس ٌذ١ز إّفٍض١ز  . -32

 لْجَ عجهٞ ًٚدعٟ. -33

  ٍٍِضٌ . 722   322   72هٚثًق ٚلٛث٠ًٌ ٍؽجؽ١ز ّعز  -34

 . Disciatorِؾفف   -35

 ( .١ًٔٚCaliper ز )  -36

 ( .Hot Plateِْنٓ )  -37

 ثٌٌِجه .دٛصمجس فق٘   -38

 .  ١َِثْ فٌثًر ًلّٟ  -39

 ؽٙجٍ ثٌغٌّ ثٌو٠ٕج١ِىٟ .  -38

 وً ِج ٠ض ٍخ نصّجَ ثٌعًّ ث١ٌٛٙجً . -37 

 
  -فق٘ أعّجي ثٌقّٚز ٚثٌضٌدز : -ح

 ( .  L.Lؽٙجٍ إ٠ؾجه فو ث١ٌٌْٛز  ) -3

 ( . P.L أهٚثس إ٠ؾجه فو ثٌٍوٚٔز ) -4

 ؽٙجٍ ثٌذٌوضًٛ ثٌّعوي ٚثٌم١جّٟ ) وٌٙدجةٟ ( + ثٌمٛثٌخ . -5

 + ثٌمٛثٌخ .  C . B . Rؽٙجٍ إ٠ؾجه لٛر صقًّ وج١ٌف١ًٔٛج  -6

 ( .  Sand Coneؽٙجٍ ثٌّنٌٟٚ ثٌٌٍِٟ ) -7

 ؽٙجٍ ثٌّىجفب ثٌٌٍِٟ . -8

 ؽٙجٍ ٌُٛ أٔؾٍُٛ ) ٌفق٘ ثٌض وً ( . -9

 ( .4غُ عوه ) 2,3غُ    3ِٛث٠ٍٓ وٌٙدجة١ز دولز  -8

 .  422  ٌٚغج٠ز ِٕنً ًلُ 5ِٕجمً ؽ١ّع ثٌّمجّجس ِٓ  -7

 هًؽز ِت٠ٛز . 342فٌْ وٌٙدجةٟ ٠ع ٟ هًؽز فٌثًر ٌغج٠ز  -32

 وً ِج ٠ض ٍخ نصّجَ ثٌعًّ ث١ٌٛٙجً . -33

 

  -فق٘ أعّجي ثٌنٌّجٔز : -ػ

  .ؽٙجٍ ثٌٞغ٠ ٌفق٘ ثٌّىعذجس ٚثالّ ٛثٔجس ثٌنٌّج١ٔز ٚثٌ ٛح -3

 ؽٙجٍ فق٘ ثٌذالٟ . -4

 ؽٙجٍ ثٌٙذٟٛ + ل١ٞخ ثٌوِه . -5

 خ ثّ ٛث١ٔز ) ٍّٕوً ( + ل١ٞخ هِه ثٌّىعذجس .لٛثٌخ ِىعذجس + لٛثٌ -6

 مالٟز ٙغ١ٌر ٌٍنٌّجٔز . -7

 ؽٙجٍ ثمي ع١ٕجس ٌذ١ز مٌّج١ٔز . -8

 ( . Cappingؽٙجٍ ص٠ْٛز ثٌْ ٛؿ ٌٍع١ٕجس ثٌٍذ١ز ٚثٌّىعذجس )  -9

 ؽٙجٍ ٌُٛ أٔؾٍُٛ ) ٌفق٘ ثٌض وً ( . -8

 لْجَ عجهٞ ًٚدعٟ. -7

 فٛٛ ِجء ِع ِٕنُ فٌثًر . -32
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 ( . 422ٌغج٠ز ِٕنً ًلُ  4ًز ِٕجمً ) ِٓ ِؾّٛع -33

 غُ . ١ِ2,3َثْ وٌٙدجةٟ فْجُ دولز  -34

 وغُ . ١ِ42َثْ ٌألٍٚثْ ثٌضٟ ص٠َو عٓ  -35

 وً ِج ٠ض ٍخ نصّجَ ثٌعًّ ث١ٌٛٙجً . -36

 

  -ثألؽَٙر ثٌّنذ٠ٌز ثٌالٍِز نؽٌثء ثٌفقٛٙجس ثٌى١ّ١جة١ز :  -ه

 ( . Potential Reactivityأهٚثس ٌفق٘ ثالمضَثي )   -3

 أهٚثس ِٚقج١ًٌ ٌفق٘ ْٔذز ثٌى٠ًٍٛوثس ٚثٌىذ٠ٌضجس ٚثٌٖٛثةخ ثٌع٠ٛٞز . -4

 ( . PHؽٙجٍ ٌفق٘ ثٌقّٛٝز )  -5
 ( . ECؽٙجٍ إ٠ؾجه ْٔذز ثال٠ٚج١ٌز )  -6
 ١َِثْ فْجُ ٌٍوًؽز ثٌٌثدعز . -7

 ّٚنجٔجس فٌث٠ًز . -فٌْ وٌٙدجةٟ  -8

ٚثٌضٛثدررع ثٌّنذ٠ٌررز ثألمررٌٜ  لررٛث٠ًٌ ٚهٚثًق دأفؾررجَ ِنضٍفررز   ٚأهٚثس ل١ررجُ -9

 ثٌالٍِز نؽٌثء ثٌفقٛٙجس ثٌى١ّج٠ٚز .

 

 -فق٘ ثٌقو٠و )ثمض١جًٞ( : -٘ـ

 ل١جُ ثؽٙجه ثٌنٞٛع )ثمض١جًٞ( . -ؽٙجٍ ثٌٖو ٚثٌغٕٟ -3

 

 -فق٘ ثٌّٛث١ٌّ ثالّّٕض١ز )ثمض١جًٞ( : -ٚ

 ؽٙجٍ فق٘ ثٌّٛث١ٌّ ثالّّٕض١ز. -3
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 ( 6ٍِقك ًلُ ) 

 ّنذ٠ٌز ٚثٌّعوثس ثٌّ ٍٛدز ٌٍض١ٕٚف ثألؽَٙر ثٌ
 فٟ ِؾجي ثّض الع ثٌّٛلع 

 

 : ثألؽَٙر ثٌّنذ٠ٌز ٚثٌّعوثس ثٌّ ٍٛدز ٌٍض١ٕٚف ٌٍفتز ثألٌٚٝ ) أ ( : أٚالً 

 ثٌقفجًثس :  -أ  

 ( عجٍِز دٖىً ؽ١و . 5ففجًر عوه )  -3

( ٠ضٕجّررخ ل ررٌٖ ثٌنررجًؽٟ ِررع ل ررٌ  Core barrelؽٙررجٍ ثمرري ع١ٕررجس ٌذ١ررز )   -4

 ( .5ثٌقفٌ عوه ) ِ ٌلز

( ٠ضٕجّخ ل ٌٖ ِع ؽٙجٍ ثمي ثٌع١ٕجس ثٌٍذ١رز  Hammerؽٙجٍ ففٌ دجٌّ ٌلز )  -5

 ( .5عوه )

 ( .5( عوه ) CPT , SPTأؽَٙر إؽٌثء صؾجًح ثالمضٌثق ثٌم١جّٟ )  - 6

ؽٙررجٍ إؽررٌثء فقرر٘ ثٌمرر٘ ث٠ٌٌٖررٟ هثمررً ث٢دررجً ثٌْررذ٠ٌز ٠ضٕجّررخ ِررع أل ررجً  - 7

 ( .3عوه )(  Shear  Vaneأهٚثس ثٌقفٌ  )

( عروه  Shelby Tubeأؽَٙر ثمري ع١ٕرجس غ١رٌ ِٞر ٌدز ِرٓ ثٌّرٛثه ثٌ ٠ٌرز ) -8

(5. ) 

 (  َ . ٟ  .372ِٛث١ٌّ ففٌ ال ٠مً عٓ  ) - 9

(  َ . ٟ   ٚدم رٌ هثمٍرٟ 97ِٛث١ٌّ صغ١ٍف ِعو١ٔز د ٛي إؽّجٌٟ ال صمرً عرٓ  ) - 8

 ثوذٌ ِٓ ل ٌ أؽَٙر ثٌقفٌ.

 ( .5ٝجغ ز ٘ٛثء ٌٍقفٌ عوه ) - 7

 .(5عوه ) ( Packerؽٙجٍ إؽٌثء صؾٌدز ثٌٕفجى٠ز فٟ ث٢دجً ثٌْذ٠ٌز )  -32

 ( . Emiscopeؽٙجٍ ل١جُ ِْٕٛح ث١ٌّجٖ )  -33

 ( .5ِٞنز ١ِجٖ عجٍِز عوه ) -34

 ثؽَٙر فمٓ ) ثمض١جًٞ ( . -35

 

  -ثألؽَٙر ٚثألهٚثس ثٌّنذ٠ٌز :  –ح

 . 422 – 7ٟمُ ِٕجمً  -3

 .  أؽَٙر إؽٌثء صؾجًح فو ث١ٌٌْٛز ٚ ثٌٍوٚٔز -4

 ٌْ ثٌع١ٕجس ثٌٍذ١ز )ثٌٞغ٠ ثٌالِقًٚٛ(. ؽٙجٍ و -5

 ؽٙجٍ ثٌضٞجغ٠ . -6

 ِْٚضٍَِجصٗ. CBRؽٙجٍ  -7
 ؽٙجٍ ثٌٌن ٚفق٘ ثٌىغجفز فٟ ث١ٌّوثْ . -8
 ( .  Point Loadؽٙجٍ ثٌضق١ًّ ثٌٕم ٟ  ٌٍٚنًٛ) -9

 َ. 3321فٌْ فٌثًر ٠ع ٟ هًؽز فٌثًر ٌغج٠ز  -8

 غُ.  ١ِ2,23َثْ وٌٙدجةٟ فْجُ دولز  -7

 . 4ؽٙجٍ ث١ٌٙو١ًِٚضٌ عوه  -32

 ٍٍِضٌ . 722   322   ٠ً72ٌ ٍؽجؽ١ز دْعجس لٛث -33
 ِٕٖجً وٌٙدجةٟ ٌم٘ ثٌع١ٕجس . -34
 ؽٙجٍ ثّضنٌثػ ثٌع١ٕجس . -35
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 أهٚثس ل١جُ ثألدعجه. -36
 ّجعز صٛل١ش . -37
 (. Triaxialؽٙجٍ ثٌٞغ٠ ثٌغالعٟ ثٌّقًٚٛ )  -38
 (. Direct Shearؽٙجٍ ثٌم٘ ثٌّذجٌٕ )  -39
 ٌٍضٌدز أٚ ث١ٌٍّٙٛز .  ؽٙجٍ فق٘ ثٌّمجِٚز ثٌىٌٙدجة١ز -38
 فق٘ ثٌٕفجى٠ز فٟ ثٌّنضذٌ . ؽٙجٍ -37

 وً ِج ٠ض ٍخ نصّجَ ثٌعًّ ث١ٌٛٙجً . -42
 

  ً  : ثألؽَٙر ثٌّنذ٠ٌز ٚثٌّعوثس ثٌّ ٍٛدز ٌٍض١ٕٚف ٌٍفتز ثألٌٚٝ )ح( :  عج١ٔج

 ثٌقفجًثس :  -أ

 ( عجٍِز دٖىً ؽ١و . 4ففجًر عوه )  -3

( ٠ضٕجّررخ ل ررٌٖ ثٌنررجًؽٟ ِررع ل ررٌ  Core barrelؽٙررجٍ ثمرري ع١ٕررجس ٌذ١ررز )   -4

 ( .4ٌلز ثٌقفٌ عوه )ِ 

( ٠ضٕجّررخ ل ررٌٖ ِررع ؽٙررجٍ ثمرري ثٌع١ٕررجس  Hammerؽٙررجٍ ففررٌ دجٌّ ٌلررز )  -5

 ( .4ثٌٍذ١ز عوه )

 ( .4( عوه ) CPT , SPTأؽَٙر إؽٌثء صؾجًح ثالمضٌثق ثٌم١جّٟ )  - 6

ؽٙجٍ إؽٌثء فق٘  ثٌم٘  ث٠ٌٌٖٟ هثمرً ث٢درجً ثٌْرذ٠ٌز ٠ضٕجّرخ ِرع أل رجً   - 7

 ( .3( عوه ) Shear  Vaneأهٚثس ثٌقفٌ )

( عروه  Shelby Tubeأؽَٙر ثمي ع١ٕجس غ١ٌ ِٞر ٌدز ِرٓ ثٌّرٛثه ثٌ ٠ٌرز ) -8

(4. ) 

 َ . ٟ  .  322ِٛث١ٌّ ففٌ ال ٠مً عٓ   - 9

َ . ٟ   ٚدم رٌ هثمٍرٟ   72ِٛث١ٌّ صغ١ٍف ِعو١ٔرز د رٛي إؽّرجٌٟ ال صمرً عرٓ   - 8

 ثوذٌ ِٓ ل ٌ أؽَٙر ثٌقفٌ .

 ( .4ٝجغ ز ٘ٛثء ٌٍقفٌ عوه ) - 7

( عرروه  Packerؽٙررجٍ إؽررٌثء صؾٌدررز ثٌٕفجى٠ررز فررٟ ث٢دررجً ثٌْررذ٠ٌز )  -32

(4. ) 

 ( . Emiscopeؽٙجٍ ل١جُ ِْٕٛح ث١ٌّجٖ )  -36
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 ؽٙجٍ ثٌٌن ٚفق٘ ثٌىغجفز فٟ ث١ٌّوثْ . -8
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 ٍٍِضٌ . 722   322   72لٛث٠ًٌ ٍؽجؽ١ز دْعجس  -33

 ِٕٖجً وٌٙدجةٟ ٌم٘ ثٌع١ٕجس . -34

 ؽٙجٍ ثّضنٌثػ ثٌع١ٕجس . -35
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 ثٌقفجًثس :  -أ
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( ٠ضٕجّرخ ل ررٌٖ ثٌنرجًؽٟ ِررع ل ررٌ  Core barrelؽٙرجٍ ثمرري ع١ٕرجس ٌذ١ررز )   -4

 ِ ٌلز ثٌقفٌ .

( ٠ضٕجّخ ل ٌٖ ِع ؽٙجٍ ثمي ثٌع١ٕجس ثٌٍذ١رز  Hammerؽٙجٍ ففٌ دجٌّ ٌلز )  -5
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 ( . CPT , SPTجًح ثالمضٌثق ثٌم١جّٟ ) أؽَٙر إؽٌثء صؾ - 6
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 ( 7ٍِقك ًلُ ) 

 ثألؽَٙر ثٌّنذ٠ٌز ٚثٌّعوثس ثٌّ ٍٛح صمو٠ُ
 ٕٙجهثس ِعج٠ٌر ٌٙج ٠ّٕٛجً * 

 

 -فٟ ِؾجي فق٘ ثٌّٛثه : -أ

 
ثٌّنذ٠ٌز ثألؽَٙر ٚثألهٚثس ثٌٌلُ  Laboratory Apparatus and 

Equipment 
 Marshall Compression Testing ؽٙجٍ وٌْ لٛثٌخ ِجًٕجي  3

Machine  
غُ    ١ِ2,3َثْ وٌٙدجةٟ فْجُ دولز  4  Electric Sensitive Scales with 

Accuracy up to 0.1 gm   
غُ 2,7غُ  ثٚ  ١ِ3َثْ وٌٙدجةٟ دولز  5  Electronic Balance with 

Accuracy of 1 gm Accuracy or 
0.5 gm  

غُ      ١ِ2,23َثْ وٌٙدجةٟ فْجُ دولز  6  Sensitive Electronic Balance up 
to .01gm 

غُ ١ِ2,223َثْ وٌٙدجةٟ فْجُ دولز  7  Sensitive Electronic Balance up 
to .001gm 

 C.B.R California Bearing Ratioؽٙجٍ إ٠ؾجه لٛر صقًّ وج١ٌف١ًٔٛج   8
Testing Apparatus (C.B.R.)  

 Plate Bearingؽٙجٍ فق٘ ثٌضق١ًّ دجٌمٌٗ ) 9
Test) 

Plate Bearing Testing 
Apparatus 

ؽٙجٍ ثٌٞغ٠ ٌفق٘ ثٌّىعذجس ٚثالّ ٛثٔجس  8

  ثٌنٌّج١ٔز ٚثٌ ٛح
Compression Testing Machine 
for Cubic, Cylinders & Blocks 

 Tile Testing Apparatus  ؽٙجٍ فق٘ ثٌذالٟ  7
وغُ ١ِ42َثْ ٌألٍٚثْ ثٌضٟ ص٠َو عٓ  32   Balance for Weight more than 

20kg 
 Flexural Machine for Concrete  ؽٙجٍ فق٘ ثٌمٛر ثٌّْضعٌٝز ٌٍؾًْٛ ثٌنٌّج١ٔز 33

Beams 
 Bending & Tensile Machine  ؽٙجٍ فق٘ ثٌقو٠و 34
ض١زؽٙجٍ فق٘ ثٌّٛث١ٌّ ثالّّٕ 35   Concrete Pipes Tests Apparatus 
 Caliper (Every 2 years) ّٕض١ٓ(  ١ًٔٚ4ز )ِعج٠ٌر وً  36
 Thermometer ١َِثْ فٌثًر 37
 Calibration Weight Set  (Every ّٕٛثس( 7)ِعج٠ٌر وً  ٍٚٔجس ِعج٠ٌر  38

5 years) 
 ّٕض١ٓ( 4ّجعز صٛل١ش )ِعج٠ٌر وً  39

 

Stop Watch (Every 2 years) 
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ثألؽَٙر ثٌّنذ٠ٌز ثٌالٍِز نؽٌثء ثٌفقٛٙجس  ثٌٌلُ

 ثٌى١ّ١جة١ز
Laboratory Sets Needed for 
Chemical Testing   

 Sensitive Electronic Balance up ١َِثْ فْجُ ٌٍوًؽز ثٌٌثدعز 3
to Fourth Grade 

ٌالؽٙرَر ٚثٌّعروثس  ثٚ ثٌّىضخ ثٌٕٙوّرٟ صمرو٠ُ ٕرٙجهثس ِعرج٠ٌر ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز* ٠ٌ ٍخ ِٓ 

 ثٌّىضخ.ص١ٕٚف ثٌّنذ٠ٌز ثٌّ ٍٛدز ٌٍض١ٕٚف فْخ فتز 

 
  -فٟ ِؾجي ثّض الع ثٌّٛلع : -ح

 
 Laboratory Apparatus and ثألؽَٙر ٚثألهٚثس ثٌّنذ٠ٌز ثٌٌلُ

Equipment 
 Compression Test Apparatus ؽٙجٍ وٌْ ثٌع١ٕجس ثٌٍذ١ز )ثٌٞغ٠ ثٌالِقًٚٛ(   3

(Unconfined) 
 C.B.R Testing Apparatus and ِْٚضٍَِجصٗ    CBRٙجٍ ؽ 4

Accessories 
 Point Load Testing Apparatus (  Point Loadؽٙجٍ ثٌضق١ًّ ثٌٕم ٟ  ٌٍٚنًٛ) 5
 Sensitive Electronic Balance with غُ     ١ِ2,23َثْ وٌٙدجةٟ فْجُ دولز  6

Accuracy up to 0.01 gm 
 ١ًٔٚDial Gauge,  Dimension Measurement Toolsز أهٚثس ل١جُ ثألدعجه    7
 Triaxial Compression Test ( Triaxialؽٙجٍ ثٌٞغ٠ ثٌغالعٟ ثٌّقًٚٛ )  8

Apparatus 
 Direct Sheer Test Apparatus ( Direct Shearؽٙجٍ ثٌم٘ ثٌّذجٌٕ )  9

٠ٌر ٌالؽٙرَر ٚثٌّعروثس ثٚ ثٌّىضرخ ثٌٕٙوّرٟ صمرو٠ُ ٕرٙجهثس ِعرج ِمروَ ثٌنوِرز ثٌف١ٕرز*٠ٌ ٍخ ِٓ 

  ثٌّىضخ.ص١ٕٚف ثٌّنذ٠ٌز ثٌّ ٍٛدز ٌٍض١ٕٚف فْخ فتز 
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(8ٍِقك ًلُ )  

 أفىـــجَ عــجِـز

---------------- 

 

صعرررجهي ٕرررٙجهر ثٌّجؽْرررض١ٌ دْرررٕض١ٓ مذرررٌر ٕٚرررٙجهر ثٌرررووضًٛثٖ درررأًدع ّرررٕٛثس مذرررٌر فرررٟ ِؾرررجي  (3

 ثالمضٚجٗ .

ف١ٕ ز ِٖضٌوز ٌالمضٚجٙجس ثٌّٖرضٌوز  فٟ فجي ثٌض١ٕٚف فٟ أوغٌ ِٓ ِؾجي فٍٍؾٕز ثعضّجه وٛثهً (4

 ٚفْخ ثٌنذٌثس ثٌفع١ٍز ٌٍّٕٙو١ّٓ ِج عوث ثٌّٕٚٛٗ عٍٝ عوَ ثٌّْجؿ دٙج دجٌضع١ٍّجس.

( ًٚلرُ 3ص ذك ِعج١٠ٌ ِٚض ٍذجس ثٌض١ٕٚف ثٌعجَ ٌٍفترز ثالٌٚرٝ ) ح ( ثٌرٛثًهر فرٟ ثٌٍّقرك ًلرُ )  (5

صٚرر١ٕفُٙ دجٌفتررز ثالٌٚررٝ فررٟ ثٚ ثٌّىجصررخ ثٌٕٙوّرر١ز ثٌرري٠ٓ ٠ ٍذررْٛ  ٌّمرروِٟ ثٌنرروِجس ثٌف١ٕررز( 4)

 ِؾجٌٟ ثٌى١ٌِٚٙىج١ٔه ٚثٌذ١تز ِج عوث ثٌّٕٚٛٗ عٍٝ عوَ ثٌّْجؿ دٙج دجٌضع١ٍّجس.

ِموَ موِز ثٌّٕٚف أْ ٠ىْٛ ٠ٌٕىجً ٌوٜ  ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕزال ٠قك ألٞ ِؤِّ أٚ ٠ٌٕه ٌوٜ  (6

 آمٌ ِٕٚف دٕفِ ثٌّؾجي.  ف١ٕز
ثعضّرجهٖ ورٌة١ِ ثمضٚرجٗ ِرٓ لذرً  ال ٠ؾٍٛ ِمجدٍز أٞ ًة١ِ ثمضٚجٗ ٌِر أمرٌٜ دعرو ًفرٜ (7

 ُِ  .ٟٞ ِج ال ٠مً عٓ ّضز إٌٔٙ ِٓ ثٌّمجدٍز ثٌْجدمزثٌٍؾٕز إال دعو 
فٟ فجي ثٌض١ٕٚف فٟ ِؾجي ثّض الع ثٌّٛلع ِٚؾجي فق٘ ثٌّرٛثه فجٔرٗ ال ٌرََٚ ٌضىرٌثً ثألؽٙرَر  (8

١ر١ٓ (   أِرج دجٌْٕرذز ٌٍف6ٕ( ًٚلرُ )5ٚثٌّعوثس ثٌّ ٍٛدرز ٌٍضٚر١ٕف ٚثٌرٛثًهر فرٟ ثٌّالفرك ًلرُ )

 ف١ؾٍٛ صنف١ٜ ثٌعوه دّموثً ٚثفو عٍٝ أْ ال ٠مً ثٌعوه عٓ فٕٟ ِنضذٌ ٚثفو ٌىً ِؾجي .

فٟ فجي ثٌض١ٕٚف فٟ ِؾجي ثّض الع ثٌّٛلع ف١ؾخ أْ ٠ىْٛ ًة١ِ ثالمضٚجٗ ِْٚجعوٖ أفوُ٘  (9

ٌٚىرٓ فرٟ فجٌرز ورجْ ًةر١ِ ثالمضٚرجٗ ٠قّرً ٕرٙجهر ِٕٙوّجً ِو١ٔجً ٚث٢مٌ ِٕٙروُ ؽ١ٌٛرٛؽٟ 

ف١ّىٓ ثْ ٠ىْٛ ِْجعوٖ ِٕٙوّرجً هوضًٛثٖ( فٟ ثمضٚجٗ ثٌٕٙوّز ثٌؾ١ٛصم١ٕز  ع١ٍج )ِجؽْض١ٌ أٚ

 ؽ١ٌٛٛؽ١جً .ِٕٙوّجً ِو١ٔجً ثٚ 

أ٠ّٕرج ًٚهس عذررجًر ِٕٙرروُ ؽ١ٌٛررٛؽٟ أٚ ِٕٙرروُ صعررو٠ٓ فٙرٛ ٠عٕررٟ ِٕٙرروُ ِْررؾً فررٟ ٕررعذز  (8

 ٕ٘وّز ثٌّٕجؽُ ٚثٌضعو٠ٓ فٟ ثٌٕمجدز.

ثأللرً ِرٓ ثالمضٚجٙرجس  عٍرٝضٚجٙر١ٓ فٟ ِؾجي فقر٘ ثٌّرٛثه ثم زٌٍفتز ثٌغجٌغثٌض١ٕٚف ٠ض ٍخ  (7

 -ثٌضج١ٌز :

 فقٛٙجس ثٌنٌّجٔز . -

 فقٛٙجس ثٌقّٚز ٚثٌضٌدز . -

 فقٛٙجس ثٌنٍ جس ثنّفٍض١ز . -

 :ّموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕزٌأهٔجٖ ١َِر إٝجف١ز ٌؾ١ّع ثٌفتجس  ثٌٛثًهٖصُعضذٌ ثٌّعج١٠ٌ  (32

 مجًػ ثألًهْ. –ثالٔضٖجً ثٌؾغٌثفٟ  -

 أٔنّز ثٌقٛثفَ ٚثألٖٔ ز ثالؽضّجع١ز. -

 ْجّ٘ز ثٌٌٖوجء )ثٌّىضخ( فٟ موِز ثٌّؾضّع ثٌّقٍٟ.ِ -

 صٕن١ُ هًٚثس صو٠ًذ١ز. -

٠ؾررٍٛ إّررضذوثي وررٛثهً ثٌّْررجفز ثٌّ ٍٛدررز ألٞ ِؾررجي أٚ فتررز دررجالةضال  ِررع ِىضررخ ِْررجفز  (33

( 4ِٕٚف ٌوٜ ثٌٕمجدز ٚثٌوثةٌر   ٚال ٠ؾٍٛ ٌّىضخ ثٌّْجفز ثٌّٕٚف ثالةضال  ِع أوغٌ ِٓ )

 ثع١ٕٓ.
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ًٚ ثٌّ ٍٛدز ألٞ ِؾجي أٚ فترز درجالةضال  ِرع ِىضرخ ِرًٌٚ ِٚرٕف ٠ؾٍٛ إّضذوثي وٛثهً ثٌٌّ (34

 ثع١ٕٓ.( 4ٌوٜ ثٌٕمجدز ٚثٌوثةٌر   ٚال ٠ؾٍٛ ٌّىضخ ثًٌٌّٚ ثٌّٕٚف ثالةضال  ِع أوغٌ ِٓ )
ثٚ ثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ ثٌيٞ ٠ ٍخ ثٌض١ٕٚف فرٟ ِؾرجٌٟ ثّرض الع  ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز٠ُ ٍخ ِٓ  (35

ِعج٠ٌر ٠ّٕٛجً ٙجهًر عٓ ؽٙز ِعضّور ١ًّّجً ٌروٜ ثٌّٛلع ٚ/أٚ فق٘ ثٌّٛثه صمو٠ُ ٕٙجهثس 

( ٚفْررخ فتررز 7ٚىٌرره ٌألؽٙررَر ثٌضررٟ صُقرروه ِررٓ لذٍٙررج ٚٚفمررجً ٌٍٍّقررك ًلررُ )ثٌضٚرر١ٕف ٌؾٕررز 

 ثٌّ ٍٛدز.ض١ٕٚف ثٌ
ثْ صىررْٛ ثٌنذررٌثس ثٌّضنٚٚررز ثٌّ ٍٛدررز ٌّٕٙوّررٟ ثٌىٌٙدررجء ٚث١ٌّىج١ٔرره ٚثٌّررؤٟ  ٠ٖررضٌٟ (36

 ثٌٚقٟ فٟ ٔفِ ثالمضٚجٗ.ثٌّ ٍٛد١ٓ ٌٍض١ٕٚف فٟ ِؾجي ث١ٌّجٖ ٚثٌٌٚ  
 صمو٠ُ ث١ٌٌْ ثٌيثص١ز ٌٍنذٌثء فٟ ِؾجي ثٌذ١تز دجٌٍغز ثالٔؾ٠َ١ٍز . ٠ؾٍٛ (37
ٌّررور عررج١ِٓ ِضضررج١١ٌٓ أٚ أوغررٌ  ٠عضذررٌ ثٌضٚرر١ٕف عررٓ  ِمرروَ ثٌنوِررز ثٌف١ٕررزفررٟ فررجي ثٔم ررجع  (38

ألٚي ِرٌر ٠ٚرضُ ثٌٕنرٌ دضٚر١ٕفٗ دق١رظ ٠ُع رٝ ٍض١ٕٚف ص١ٕٚفٗ الغ١جً ٠ُٚعجًِ ِعجٍِز ثٌّضموَ ٌ

 فتز ثٌّٕٚف دٙج لذً ثالٔم جع وقو أعٍٝ.ثٌ
صُقضْخ ّٕض١ٓ مذٌر ِضنٚٚز ٚىٌه ٌٍّٕٙروُ ثٌقجٙرً عٍرٝ ٕرٙجهر ثالعضّرجه ثٌّٕٙرٟ درأٞ  (39

 ٌِصذز ِٓ ثٌٕمجدز.
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 (9ٍِقك ًلُ )

 صع١ٍّجس فضـ فٌٚع ٌٍّنضذٌثس ثٌٕٙو١ّز ثٌّٕٚفز فٟ ثٌّقجفنجس

-------------------------------------------------- 

 

 :ثٌض١ٕٚفالً: ِض ٍذجس ثٚ

ثٌيٞ ٠ٌغخ دفضـ فٌع ٌٗ دجالٝجفز ثٌٝ ثٌٌّوَ  ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕزأْ ٠ىْٛ  -3

 ّج٠ًز ثٌّفعٛي.ص١ٕٚف ثٌٌة١ْٟ فجًٙ عٍٝ ٕٙجهر 
أْ ٠ىْٛ دٌّصذز ثّضٖجًٞ ثٚ ِىضخ ٕ٘وّٟ فٟ ثمضٚجٗ فق٘ ثٌّٛثه فْخ  -4

 ص١ٕٚف ثٌٕمجدز.
( ّٕٛثس 7ِور ال صمً عٓ ) ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕزص١ٕٚف أْ ٠ىْٛ لو ِٞٝ عٍٝ  -5

 ِْضٌّر فٟ ثمضٚجٗ فق٘ ثٌّٛثه.
 عمو إ٠ؾجً أٚ ِج ٠غذش ٍِى١ز ثٌعمجً. ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕز٠ؾخ ثْ ٠موَ  -6
أْ ٠ىْٛ ثٌفٌع فجٙالً عٍٝ ًمٚز ِٙٓ ٌّّجًّز ثٌعًّ ِٓ ثٌوٚثةٌ ثٌّع١ٕز ٠ٚؾوه  -7

 ثٌضٌم١٘ ٠ّٕٛجً.
قك وقو أهٔٝ ٚأْ صىْٛ صٛف١ٌ ثألؽَٙر ثٌّنذ٠ٌز ثٌالٍِز ٚثٌّيوًٛر فٟ ثٌٍّ -8

ٚفْخ ثٌض١ٕٚف ثألؽَٙر ِعج٠ٌر ٠ّٕٛج ٙجهًر عٓ ؽٙز ِعضّور ١ًّّجً ٌوٜ ٌؾٕز 

 .ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕزص١ٕٚف ( ٚفْخ فتز 7ثٌٍّقك ًلُ )
٠ؾخ ثْ ٠ضٛفٌ ِمٌ الةك ٌٍفٌع ٚفٟ ِٛلع ِٕجّخ ن٠ٚجي ثٌع١ٕجس ٚإؽٌثء  -9

عٍٝ ثْ ال  4َ 342ٓ ثٌفقٛٙجس ٚدّْجفز وجف١ز ٌٍّنضذٌثس ٚثٌّىجصخ ال صمً ع

 صٞج  ثٌّْجفز ثٌٝ ثٌّمٌ ثٌٌة١ْٟ.
 .ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕزثْ صىْٛ ٚع١مز صأ١ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز ث١ٌّٕٙز ٕجٍِز ٌفٌع  -8
أْ ٠ضُ ثالٌٕث  ثٌىجًِ ٚثؽجٍر ثٌضمج٠ًٌ ِٓ لذً ثٌٌّوَ ثٌٌة١ْٟ ٚأْ ٠ىْٛ ِو٠ٌ  -7

٘ ثٌٌّوَ ثٌٌة١ْٟ ِْؤٚالً وئهثًر عٓ ثٌفٌع ٚأْ ٠ىْٛ ًة١ِ ثمضٚجٗ فق

 ثٌّٛثه ِْؤٚالً ف١ٕجً عٓ عًّ ثٌفٌع.
أْ ٠ىْٛ ثٌّىضخ ثٌٌة١ْٟ ٚثٌفٌٚع ثٌضجدعز ٌٗ فجٍٙز عٍٝ ٕٙجهر ثالعضّجه ثٌٟٕٟٛ  -32

(ISO 17025 ( .ِٚفور ثالعضّجه فٟ ِؤّْز ثٌّٛثٙفجس ٚثٌّمج١٠ ِٓ 
فٟ ِؾجي فق٘ ثٌّٛثه ٌٍفٌع صٛفٌ ثالمضٚجٙجس ثٌٛثًهر ثهٔجٖ ثٌض١ٕٚف ٠ض ٍخ  -33

 ثٌفقٛٙجس ثٌضٟ ال صضُ فٟ ثٌفٌع فٟ ثٌٌّوَ ثٌٌة١ْٟ: عٍٝ أْ ٠ضُ ثؽٌثء

 . فقٛٙجس ثٌنٌّجٔز 

 . فقٛٙجس ثٌقّٚز ٚثٌضٌدز 

 . فقٛٙجس ثٌنٍ جس ثنّفٍض١ز 

ِموِٟ ثٌنوِجس ص١ٕٚف صمو٠ُ ثٌٛعجةك ثٌٛثًهر فٟ صع١ٍّجس  ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕزعٍٝ  -34

 ثٌف١ٕز.
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 عج١ٔجً: ثفىجَ عجِز 

 .ثٌّٕٚف ثٌٌّوَ ثٌٌة١ْٟص١ٕٚف ز ثٌفٌع ٠ضذع فتص١ٕٚف ثْ ٠ىْٛ فتز  -3
( ِٓ صع١ٍّجس ص١ٕٚف ِموِٟ ثٌنوِجس ثٌف١ٕز 8ص ذك ثألفىجَ ثٌعجِز / ٍِقك ًلُ ) -4

 عٍٝ ثٌفٌٚع.
٠ّىرررٓ ثّرررضذوثي ثٞ فٕرررٟ ِنضذرررٌ دّٕٙررروُ ِرررٛثه ٚدٕٚرررف عررروه ّرررٕٛثس ثٌنذرررٌر  -5

 .ثٌّ ٍٛدٗ ٌٍفٕٟ
6-  َٖ ( ٌٍفرٌع ٘رٛ ٔفْرٗ ثٌّ ذرك فرٟ  (٠Quality manualىرْٛ ٔنرجَ ٝرذ٠ ثٌؾرٛه

 .ثٌٌّوَ ثٌٌة١ْٟ دعو صعو٠ً ٔنجَ ١ًٌّٖ ثالؽٌثءثس ثٌنجٙٗ ٌٍفٌع
 

 :عجٌغجً: مذٌثس ثٌىٛثهً ثٌٕٙو١ّ ز ٚثٌف١ٕ ز وقو ثهٔٝ
ِٕٙوُ ِؤٟ فٟ ثمضٚجٗ فق٘ ثٌّٛثه ٚص١ُّٚ ثٌنٍ جس ثالّرفٍض١ز ٚثٌنٌّرج١ٔز  -3

 (3( ّٕٛثس  فٟ ِؾجي ثالمضٚجٗ عوه )7ٚدنذٌر ال صمً عٓ )

( ّرررٕٛثس  فرررٟ ِؾرررجي 5عررو٠ٓ ٚدنذرررٌر ال صمرررً عررٓ )ِٕٙرروُ )ِْرررجعو( ِرررؤٟ ثٚ ص -4

 (3ثالمضٚجٗ عوه )

فٕٟ ِنضذٌ فجًٙ عٍٝ ٕٙجهر و١ٍز ِؾضّع ) ٕرجًِ ٕ٘وّرز ِو١ٔرز ( ٚدنذرٌر ال صمرً  -5

 ( ّٕٛثس فٟ ِؾجي فق٘ ثٌّٛثه 7عٓ )

 ( ّٕز فٟ ِؾجي فق٘ ثٌّٛثه3فٕٟ ِنضذٌ ِجًُ ثٌّٕٙز ٌّور ال صمً عٓ ) -6

 

 ع وقو أهًٔٝثدعجً: ثألؽَٙر ثٌّ ٍٛدز ٌٍفٌ

  ٗفق٘ ثعّجي ثٌنٍ جس ثالّفٍض١: 

   ؽٙجٍ ثٌفًٚ  ٌٍنٍ جس ثنّفٍض١ز -3

 ؽٙجٍ هق لٛثٌخ ِجًٕجي دّج ف١ٗ ثٌمٛثٌخ -4

 ؽٙجٍ وٌْ لٛثٌخ ِجًٕجي -5

 (GMM) ؽٙجٍ إ٠ؾجه ثٌىغجفز ثٌٕن٠ٌز ثٌعنّٝ  -6

 هًؽز ِت٠ٛز 82فٛٛ ِجةٟ ِع ِٕنُ ٌقفظ فٌثًر ث١ٌّجٖ عٍٝ هًؽز فٌثًر  -7

 هًؽز ِت٠ٛز 422ؽز فٌثًر ٌغج٠ز فٌْ وٌٙدجةٟ ٠ع ٟ هً -8

 هًؽز ِت٠ٛز 822فٌْ وٌٙدجةٟ مجٗ ٌفق٘ ثٌٌِجه ٠ع ٟ هًؽز فٌثًر ٌغج٠ز  -9

   غُ 2.223غُ. ٚأمي ِولز  ١ِ2.3َثْ وٌٙدجةٟ فْجُ دولز  -8

   ؽٙجٍ ثمي ع١ٕجس ٌذ١ز إّفٍض١ز -7

 لْجَ عجهٞ ًٚدعٟ -32
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 ٍٍِضٌ 722   322   72هٚثًق ٚلٛث٠ًٌ ٍؽجؽ١ز ّعز  -33

 ٠ؾجه صوًػ ثٌنٍ جس ثالّفٍض١ز.ِٕجمً ل١ج١ّز ن -34

35-  ً  وً ِج ٠ض ٍخ نصّجَ ثٌعًّ ث١ٌٛٙج

 

 فق٘ أعّجي ثٌقّٚز ٚثٌضٌدز: 

  (L.L)  ؽٙجٍ إ٠ؾجه فو ث١ٌٌْٛز -3

  (P.L)  ؽٙجٍ إ٠ؾجه فو ثٌٍوٚٔٗ -4

 .ؽٙجٍ ثٌذٌوضًٛ ثٌّعوي ٚثٌم١جّٟ + ثٌمٛثٌخ -5

 ثٌمٛثٌخ +  C . B . R ؽٙجٍ إ٠ؾجه لٛر صقًّ وج١ٌف١ًٔٛج -6

 .ٌضقو٠و ثٌىغجفز ثٌقم١ٍز (Sand Cone) ٌٌٍِٟؽٙجٍ ثٌّنٌٟٚ ث -7

 .ؽٙجٍ ٌُٛ أٔؾٍُٛ ) ٌفق٘ ثٌض وً -8

 غُ 2.23ٚ  غُ 3ِٛث٠ٍٓ وٌٙدجة١ز دولز  -9

 422  ٌٚغج٠ز ِٕنً ًلُ 5ِٕجمً ؽ١ّع ثٌّمجّجس ِٓ  -8

 .هًؽز ِت٠ٛز 342فٌْ وٌٙدجةٟ ٠ع ٟ هًؽز فٌثًر ٌغج٠ز  -7

 وً ِج ٠ٍََ ٌضقو٠و ْٔذز ثٌٌٟٛدز فٟ ثٌضٌدز ٚثٌٌوجَ. -32

 وً ِج ٠ٍََ ٌضقو٠و ثٌٍْٛ ثٌٕٛعٟ ٚثِضٚجٗ ثٌّجء ٌٍضٌدز ٚثٌٌوجَ.  -33

 ( Sand Equivalentؽٙجٍ فق٘ ثٌّىجفب ثٌٌٍِٟ ) -34

 ؽٙجٍ فق٘ ثالّض جٌز  ثٌضفٍ ـ ٚثٌىضً ثٌ ١ٕ١ز. -35

36-  ً  .وً ِج ٠ض ٍخ نصّجَ ثٌعًّ ث١ٌٛٙج

 

  ٗٔفق٘ أعّجي ثٌنٌّج: 

 .حؽٙجٍ ثٌٞغ٠ ٌفق٘ ثٌّىعذجس ٚثالّ ٛثٔجس ثٌنٌّج١ٔز ٚثٌ ٛ -3

 .ؽٙجٍ ثٌضٙوي + ل١ٞخ ثٌوِه -4

 .لٛثٌخ ِىعذجس + لٛثٌخ ثّ ٛث١ٔز )ٍّٕوً( + ل١ٞخ هِه ثٌّىعذجس -5

 .مالٟز ٙغ١ٌر ٌٍنٌّجٔز -6

 .ؽٙجٍ ثمي ع١ٕجس ٌذ١ز مٌّج١ٔز -7

 ( Capping ) ؽٙجٍ ص٠ْٛز ثٌْ ٛؿ ٌٍع١ٕجس ثٌٍذ١ز ٚثٌّىعذجس  -8
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 ؽٙجٍ ٌُٛ أٔؾٍُٛ ) ٌفق٘ ثٌض وً(. -9

 .لْجَ عجهٞ ًٚدعٟ -8

 ٛر ثٌّْضعٌٝز ٌٍؾًْٛ ثٌنٌّج١ٔز .ؽٙجٍ فق٘ ثٌم -7

 ؽٙجٍ فق٘ ثٌذالٟ. -32

 .فٛٛ ِجء ِع ِٕنُ فٌثًر -33

 (.422ٌغج٠ز ِٕنً ًلُ  4ًِؾّٛعز ِٕجمً ) ِٓ   -34

 .غُ ١ِ2.3َثْ وٌٙدجةٟ فْجُ دولز  -35

 .وغُ ١ِ42َثْ وٌٙدجةٟ ٌألٍٚثْ ثٌضٟ ص٠َو عٓ  -36

 وً ِج ٠ض ٍخ نصّجَ ثٌعًّ ث١ٌٛٙجً. -37
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 ( 8ٍِقك ًلُ ) 

 ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕزٌع جءثس ثٌّقجٌز عٍٝ ّمٛ  ث

 سقهف العطاءات المحالة عمى مقدم الخدمة الفنية

------------------------------- 
 

فٟ  ِموِٟ ثٌنوِجس ثٌف١ٕزصقو٠و ّمٛ  ٌقؾُ ثٌع جءثس ثٌضٟ ٠ّىٓ ثفجٌضٙج عٍٝ ِىجصخ 

ثٌعًّ دضقو٠و  ٌٚجفخ ٠ًعٛهِؾجي ثالد١ٕز وً فْخ فتز ص١ٕٚفٗ ٚوّج ٘ٛ ٚثًه أهٔجٖ عٍٝ ثْ ثٌمٌث

 -ٌٍّٖج٠ًع ثٌّضنٚٚز: ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕزفتز ص١ٕٚف 

 
 ِؾجي ثالد١ٕز ( أ)

 
 ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕزفتز ص١ٕٚف  ( 4ثٌّْجفز ثٌٚجف١ز * )َ

 فتز عجٌغز 4722ألً ِٓ 

 فتز عج١ٔز  7222ألً ِٓ   -  4722

 فتز ثٌٚٝ )ح( 8222ألً ِٓ  – 7222

 (فتز ثٌٚٝ )أ 8222أوغٌ ِٓ 

 

ثٌّْررجفز ثٌٚررجف١ز ٘ررٟ ِْررجفز ثٌفٌثغررجس ثٌفع١ٍررز درروْٚ ثفضْررجح ِْررجفز ثٌؾرروًثْ ٚعٕجٙررٌ  *

 ثٌقٌوز ثٌعجِٛه٠ز ٚثالفم١ز .
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 ( 7ٍِقك ًلُ ) 

 ّٔجىػ

 

 )أ(

 إؽٌثءثس ٍٟٚخ صْؾ١ً ثٌّىجصخ ثٌٕٙو١ّز 
 

 

 ثٚالً: ٠عضّو صْؾ١ً ثٌّىجصخ ثٌٕٙو١ّز ٌوٜ ثٌوثةٌر فْخ صْؾ١ٍٙج ٌوٜ ثٌٕمجدز.

 ٠ضُ صْؾ١ً ثٌّىجصخ ثٌٕٙو١ّز ٠ّٕٛجً.عج١ٔجً: 

 عجٌغجً: عٍٝ ثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ صمو٠ُ ثٌٛعجةك ثٌضج١ٌز:
/أ( ٚثًٌّٕٖٛ عٍٝ ِٛلع ثٌوثةٌر 7صعذتز ٍٟخ ثٌضْؾ١ً فْخ ثٌٍّقك ًلُ ) - أ

 ثنٌىضٌٟٚٔ. 
 وٖفجً فو٠غج ٙجهًثً عٓ ثٌٕمجدز دأّّجء ثٌّٕٙو١ّٓ ثٌعج١ٍِٓ ٌو٠ٗ. - ح
 عٓ ثٌّؤّْز ثٌعجِز ٌٍّٞجْ ثالؽضّجعٟ دأّّجء ثٌؾٙجٍ ثٌفٕٟ. وٖفجً فو٠غجً ٙجهًثً  - ػ
ٕٙجهر فو٠غز ٙجهًر عٓ ٌِثلخ ثٌٌٖوجس أٚ ٌِثلخ ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ ِٓ ٍٚثًر   -ه

 ثٌٕٚجعز ٚثٌضؾجًر ٚثٌض٠ّٛٓ دأّّجء ثٌٌٖوجء ثٌقج١١ٌٓ.
 .ٕٙجهر فو٠غز ٙجهًر عٓ ٍٚثًر ثٌٕٚجعز ٚثٌضؾجًر ٚثٌض٠ّٛٓ دضْؾ١ً ثالُّ ثٌضؾجًٞ -٘ـ
 ًمٚز ِٙٓ ّج٠ًز ثٌّفعٛي.  -ٚ
 ٠ضُ صمو٠ُ ثٌٛعجةك ث١ٌٌّّز ثأل١ٍٙز أٚ ًٙٛر ِٚولز.  -ٍ 

 
 ًثدعجً: ٠ضُ إًٔفز ٍٟخ صْؾ١ً ثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ إٌىض١ٌٔٚجً ٚثصال  ثٌْٕنز ثًٌٛل١ز دعو ىٌه.

 

 ٍٟخ صْؾ١ً ثٌّىجصخ ثٌٕٙو١ّز

 معمهمات عن المكتب:
  ًلُ ثٌضْؾ١ً :

ثُّ ثٌّىضخ )فْخ 

 ٌضؾجًٞ(: ثٌْؾً ث

 

ثُّ ثٌّىضخ دجٌٍغز 

 ثالٔؾ٠َ١ٍز :

 

  ثٌعٕٛثْ :

ثٌٌَِ   ٕٙوٚق ثٌذ٠ٌو :                                                    

 ثٌذ٠ٌوٞ :

 

  فجوِ :  ًلُ ثٌٙجصف :

  ثٌذ٠ٌو ثالٌىضٌٟٚٔ :   

  ثٌّو٠ٌ ثٌعجَ :

ثٌّفٛٛ دجٌضٛل١ع عٓ 

 ثٌّىضخ
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١ف ثٌّىضخ فٟ صٕٚ  صج٠ًل ثٌضأ١ِّ :

 ٔمجدز ثٌّٕٙو١ّٓ :

 

ًلُ ثٌضْؾ١ً فٟ ٔمجدز 

 ثٌّٕٙو١ّٓ :

  ِْجفز ثٌّىضخ : 

 

 ثالمضٚجٙجس ثٌّْؾٍز ٌوٜ ثٌّىضخ فٟ ثٌٕمجدز
 
 
 
 

 ثٌّفٛٛ دجٌضٛل١ع عٓ ثٌّىضخ :

ثٕٙو أٔج ثٌّٛلع أهٔجٖ أْ وجفز ثٌّعٍِٛجس ٚثٌذ١جٔجس ثٌّموِز فٟ ٘يث ثٌ ٍخ ٙق١قز ٚهل١مز   

 ْؤ١ٌٚز أٞ ِعٍِٛجس ِغٍٟٛز أٚ أ٠ز أم جء ًٚهس ف١ٗ .ٚأصقًّ ِ

 ثالُّ :

 ثٌٛظ١فز :

 ثٌضج٠ًل :

 ثٌنجصُ ثٌٌّّٟ :
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 )ح(

 ِٚموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕزٍٟخ ص١ٕٚف ثٌّىجصخ ثٌٕٙو١ّز 
 ِعٍِٛجس عٓ ثٌّىضخ:

  ًلُ ثٌض١ٕٚف :

ثُّ ثٌّىضخ )فْخ 

 ثٌْؾً ثٌضؾجًٞ(: 

 

ثُّ ثٌّىضخ دجٌٍغز 

 ثالٔؾ٠َ١ٍز :

 

  : ثٌعٕٛثْ

ثٌٌَِ   ٕٙوٚق ثٌذ٠ٌو :                                                    

 ثٌذ٠ٌوٞ :

 

  فجوِ :  ًلُ ثٌٙجصف :

  ثٌذ٠ٌو ثالٌىضٌٟٚٔ :   

  ثٌّو٠ٌ ثٌعجَ :

ثٌّفٛٛ دجٌضٛل١ع عٓ 

 ثٌّىضخ

 

ص١ٕٚف ثٌّىضخ فٟ   صج٠ًل ثٌضأ١ِّ :

 ٔمجدز ثٌّٕٙو١ّٓ :

 

ز ًلُ ثٌضْؾ١ً فٟ ٔمجد

 ثٌّٕٙو١ّٓ :

  ِْجفز ثٌّىضخ : 

ًلُ ٚع١مز ثٌضأ١ِٓ 

 ثٌّٕٟٙ :

صج٠ًل ٠ٌّجْ ٚع١مز  

 ثٌضأ١ِٓ :

 

 

ثٌّؾجالس ثٌّٕٚف دٙج 

 ً  ثٌّىضخ فج١ٌج
ثٌّؾجالس ثٌّ ٍٛح  ثٌفــتز

 ثٌض١ٕٚف دٙج
 ثٌفــتز
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 ثٌٌٖوجء ٚثٌّؤّْْٛ ثٌقج١ٌْٛ:

ضقجق صج٠ًل ثالٌ ثٌؾجِعز ّٕٚز ثٌضنٌػ ثالُّ

 دجٌّىضخ
3-   
4-   
5-   
6-   
7-   
8-   
 

 

 ثٌٌٖوجء ٚثٌّؤّْْٛ ثٌؾوه ثٌي٠ٓ ثّٔٞٛث ٌٍّىضخ دعو ثٌض١ٕٚف ثٌْجدك:

 ثٌؾجِعز ّٕٚز ثٌضنٌػ ثالُّ
3-  
4-  
5-  
 

 

 

 ثٌٌٖوجء ٚثٌّؤّْْٛ ثٌي٠ٓ صٌوٛث ثٌّىضخ دعو ثٌض١ٕٚف ثٌْجدك :

 ثٌؾجِعز ّٕٚز ثٌضنٌػ ثالُّ
3-  
4-  
5-  
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 ثمضٚجٙجس ثٌّىضخ ًٚالّجء ثالمضٚجٗ فْخ ثٌضْؾ١ً فٟ ٔمجدز ثٌّٕٙو١ّٓ :

صج٠ًل صْؾ١ٍٗ فٟ ٔمجدز  ثالمضٚجٗ

 ثٌّٕٙو١ّٓ
ثُّ ًة١ِ 

 ثالمضٚجٗ ثٌْجدك
ثُّ ًة١ِ 

 ثالمضٚجٗ ثٌقجٌٟ
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 ثٌضْؾ١ً فٟ ٔمجدز ثٌّٕٙو١ّٓ : ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌعجٍِز فٟ ثٌّىضخ فْخ

ثٌؾجِعز  ثالُّ ثالمضٚجٗ

 ّٕٚز ثٌضنٌػ
صج٠ًل ثالٌضقجق 

 دجٌّىضخ
 ٟذ١عز ثٌعًّ

) ٌِٖ   ُِّٚ( 

ثٌنذٌر فٟ 

 ٔفِ ثٌّؾجي
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 صجدع ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌعجٍِز فٟ ثٌّىضخ فْخ ثٌضْؾ١ً فٟ ٔمجدز ثٌّٕٙو١ّٓ :

ثٌؾجِعز  ثالُّ ثالمضٚجٗ

 ّٕٚز ثٌضنٌػ
صج٠ًل ثالٌضقجق 

 دجٌّىضخ
 ٟذ١عز ثٌعًّ

) ٌِٖ   ُِّٚ( 

ثٌنذٌر فٟ 

 ٔفِ ثٌّؾجي
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ثٌعجٍِز فٟ ثٌّىضخ )ِْؾ١ٍٓ وُّّٚ فٟ وٖف ثٌٕمجدز( ٚثٌّ ٍٛدز ٌٍض١ٕٚف فٟ  ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز

 ِؾجي ثألد١ٕز :

ثالمضٚجٗ فْخ  ثالُّ ثٌىجهً ثٌّ ٍٛح

ٕٙجهر ٔمجدز 

 ثٌّٕٙو١ّٓ

ّٕز 

 ثٌضنٌػ
صج٠ًل 

ثالٌضقجق 

 دجٌّىضخ

ثٌنذٌر فٟ 

 ٔفِ ثٌّؾجي

عّجًر )ًة١ِ 

 ثمضٚجٗ(
    عّجًر ) ُِّٚ ( 

    ( عّجًر ) ُِّٚ  عّجًر
    عّجًر ) ُِّٚ (  عّجًر
    عّجًر ) ُِّٚ (  عّجًر
    عّجًر ) ُِّٚ (  عّجًر

إٖٔجةٟ )ًة١ِ 

 ثمضٚجٗ(
    إٖٔجةٟ ) ُِّٚ ( 

    إٖٔجةٟ ) ُِّٚ (  إٖٔجةٟ
    إٖٔجةٟ ) ُِّٚ (  إٖٔجةٟ

ثٌنوِجس ثٌٕٙو١ّز 

ث١ٌّىج١ٔى١ز ٌٍّذجٟٔ 

 )ًة١ِ ثمضٚجٗ(

ثٌنوِجس ثٌٕٙو١ّز  

ىج١ٔى١ز ٌٍّذجٟٔ ث١ٌّ

)ُِّٚ( 

   

ثٌنوِجس ثٌٕٙو١ّز 

 ث١ٌّىج١ٔى١ز ٌٍّذجٟٔ
ثٌنوِجس ثٌٕٙو١ّز  

ث١ٌّىج١ٔى١ز ٌٍّذجٟٔ 

)ُِّٚ( 

   

ثٌنوِجس ثٌٕٙو١ّز 

 ث١ٌّىج١ٔى١ز ٌٍّذجٟٔ
ثٌنوِجس ثٌٕٙو١ّز  

ث١ٌّىج١ٔى١ز ٌٍّذجٟٔ 

)ُِّٚ( 

   

وٌٙدجء ثٌمٜٛ )ًة١ِ 

 ثمضٚجٗ(
    وٌٙدجء ثٌمٜٛ )ُِّٚ( 

    وٌٙدجء ثٌمٜٛ )ُِّٚ(  ء ثٌمٜٛوٌٙدج
    وٌٙدجء ثٌمٜٛ )ُِّٚ(  وٌٙدجء ثٌمٜٛ

إهثًر ِٖج٠ًع )ًة١ِ 

 ثمضٚجٗ(
    إهثًر ِٖج٠ًع )ُِّٚ( 

عمٛه ٚو١ّجس 

 ِٚٛثٙفجس
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ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌعجٍِز فٟ ثٌّىضخ )ِْؾ١ٍٓ وُّّٚ فٟ وٖف ثٌٕمجدز( ٚثٌّ ٍٛدز ٌٍض١ٕٚف فٟ 

 ِؾجي ثٌ ٌق :

 

ثالمضٚجٗ فْخ  ثالُّ ثٌّ ٍٛح ثٌىجهً

ٕٙجهر ٔمجدز 

 ثٌّٕٙو١ّٓ

ّٕز 

 ثٌضنٌػ
صج٠ًل 

ثالٌضقجق 

 دجٌّىضخ

ثٌنذٌر فٟ 

 ٔفِ ثٌّؾجي

ٌٟق )ًة١ِ 

 ثمضٚجٗ(
    ٌٟق ) ُِّٚ ( 

    ٌٟق ) ُِّٚ (  ٌٟق
ؽًْٛ )ًة١ِ 

 ثمضٚجٗ(
    ؽًْٛ ) ُِّٚ ( 

    ؽًْٛ ) ُِّٚ (  ؽًْٛ
ِْجفز )ًة١ِ 

 ثمضٚجٗ(
    ُّٚ (ِْجفز ) ِ 

    ِْجفز ) ُِّٚ (  ِْجفز 
ًٌِٚ )ًة١ِ 

 ثمضٚجٗ(
 ) ُِّٚ ( ًٌِٚ    

ًٌِٚ  ) ُِّٚ ( ًٌِٚ    
    ٌٟق ) ُِّٚ (  ١٘وًٌٚٛؽٟ
إهثًر ِٖج٠ًع 

 )ًة١ِ ثمضٚجٗ(
    إهثًر ِٖج٠ًع )ُِّٚ( 

عمٛه ٚو١ّجس 

 ِٚٛثٙفجس
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ٌّىضخ )ِْؾ١ٍٓ وُّّٚ فٟ وٖف ثٌٕمجدز( ٚثٌّ ٍٛدز ٌٍض١ٕٚف فٟ ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌعجٍِز فٟ ث

 ِؾجي ث١ٌّجٖ ٚثٌٌٚ  ثٌٚقٟ :

 

االختراص حدب  االسم الكادر المطمهب
شهادة نقابة 
 المهندسين

سنة 
 التخرج

تاريخ االلتحاق 
 بالمكتب

الخبرة في 
 نفس المجال

مياه وصرف 
صحي )رئيس 

 اختراص(

مياه وصرف صحي  
 )مرمم(

   

وصرف مياه 
 صحي

مياه وصرف صحي  
 )مرمم(

   

إنذائي )رئيس 
 اختراص(

    إنذائي )مرمم( 

ميكانيك )رئيس 
 اختراص(

    ميكانيك )مرمم( 

    ميكانيك )مرمم(  ميكانيك

كهرباء القهى 
)رئيس 

 اختراص(

    كهرباء القهى )مرمم( 

    كهرباء القهى )مرمم(  كهرباء القهى 

إدارة مذاريع 
)رئيس 

 تراص(اخ

    إدارة مذاريع )مرمم( 

مداحة ) رئيس 
 اختراص (

    مداحة )مرمم( 

عقهد وكميات 
 ومهاصفات
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ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌعجٍِز فٟ ثٌّىضخ )ِْؾ١ٍٓ وُّّٚ فٟ وٖف ثٌٕمجدز( ٚثٌّ ٍٛدز ٌٍض١ٕٚف فٟ 

 ِؾجي ثٌى١ٌِٚٙىج١ٔه :

ثٌىجهً 

 ثٌّ ٍٛح
ثالمضٚجٗ فْخ  ثالُّ

ٕٙجهر ٔمجدز 

 و١ّٓثٌّٕٙ

ّٕز 

 ثٌضنٌػ
صج٠ًل ثالٌضقجق 

 دجٌّىضخ
ثٌنذٌر فٟ 

 ٔفِ ثٌّؾجي

ثٌنوِجس 

ثٌٕٙو١ّز 

ث١ٌّىج١ٔى١ز 

ٌٍّذجٟٔ )ًة١ِ 

 ثمضٚجٗ(

ثٌنوِجس ثٌٕٙو١ّز  

ث١ٌّىج١ٔى١ز ٌٍّذجٟٔ 

)ُِّٚ( 

   

ثٌنوِجس 

ثٌٕٙو١ّز 

ث١ٌّىج١ٔى١ز 

 ٌٍّذجٟٔ

ثٌنوِجس ثٌٕٙو١ّز  

ث١ٌّىج١ٔى١ز ٌٍّذجٟٔ 

)ُِّٚ( 

   

مٜٛ وٌٙدجء ثٌ

)ًة١ِ 

 ثمضٚجٗ(

    وٌٙدجء ثٌمٜٛ )ُِّٚ( 

    وٌٙدجء ثٌمٜٛ )ُِّٚ(  وٌٙدجء ثٌمٜٛ
وٌٙدجء 

ثمضٚجٗ 

 ثٌىض١ٌٔٚجس 

وٌٙدجء ثمضٚجٗ  

 ثٌىض١ٌٔٚجس )ُِّٚ(
   

وٌٙدجء ثٌمٜٛ أٚ ثٌنوِجس   إهثًر ِٖج٠ًع

ثٌٕٙو١ّز ث١ٌّىج١ٔى١ز 

 ٌٍّذجٟٔ )ُِّٚ(
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ٌّىضخ )ِْؾ١ٍٓ وُّّٚ فٟ وٖف ثٌٕمجدز( ٚثٌّ ٍٛدز ٌٍض١ٕٚف فٟ ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌعجٍِز فٟ ث

 ِؾجالس ثٌٕٙوّز ثٌّضنٚٚز :

ثالمضٚجٗ 

 ثٌّ ٍٛح

ثالمضٚجٗ فْخ  ثالُّ

ٕٙجهر ٔمجدز 

 ثٌّٕٙو١ّٓ

ّٕز 

 ثٌضنٌػ

صج٠ًل ثالٌضقجق 

 دجٌّىضخ

ثٌنذٌر فٟ 

 ٔفِ ثٌّؾجي
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ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌعجٍِز فٟ ثٌّىضخ )ِْؾ١ٍٓ وُّّٚ فٟ وٖف ثٌٕمجدز( ٚثٌّ ٍٛدز ٌٍض١ٕٚف فٟ 

 ِؾجي فق٘ ثٌّٛثه :

 ثٌّٕٙوّْٛ : -أ

ثالمضٚجٗ فْخ ٕٙجهر  ثالُّ ثٌىجهً ثٌّ ٍٛح

 ٔمجدز ثٌّٕٙو١ّٓ

ّٕز 

 ثٌضنٌػ

صج٠ًل ثالٌضقجق 

 دجٌّىضخ

ثٌنذٌر فٟ 

 ٔفِ ثٌّؾجي

فق٘ ثٌّٛثه 

 )ًة١ِ ثمضٚجٗ(

    فق٘ ثٌّٛثه )ُِّٚ( 

فق٘ ثٌّٛثه 

)ِْجعو ًة١ِ 

 ثالمضٚجٗ(

    فق٘ ثٌّٛثه )ُِّٚ( 

    فق٘ ثٌّٛثه )ُِّٚ(  فق٘ ثٌّٛثه 

    فق٘ ثٌّٛثه )ُِّٚ(  فق٘ ثٌّٛثه 

 

 ثٌف١ْٕٛ ٚثٌّْجعوْٚ ٚثٌعّجي : -ح

 

ثٌىجهً 

 ثٌّ ٍٛح

ثٌّؤً٘  ثالُّ

 ثٌعٍّٟ

ّٕز 

 ثٌضنٌػ

صج٠ًل ثالٌضقجق 

 دجٌّىضخ

ٌر فٟ ثٌنذ

 ٔفِ ثٌّؾجي

      فٕٟ ِنضذٌ

      فٕٟ ِنضذٌ

      فٕٟ ِنضذٌ

      

      

 

 ِالفنز : صٌفك ثٌّؤ٘الس ثٌع١ٍّز ٌٍف١١ٕٓ
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ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌعجٍِز فٟ ثٌّىضخ )ِْؾ١ٍٓ وُّّٚ فٟ وٖف ثٌٕمجدز( ٚثٌّ ٍٛدز ٌٍض١ٕٚف فٟ 

 ِؾجي ثّض الع ثٌّٛلع :

 ثٌّٕٙوّْٛ : -أ

 

ثالمضٚجٗ  ثالُّ حثٌىجهً ثٌّ ٍٛ

فْخ ٕٙجهر 

ٔمجدز 

 ثٌّٕٙو١ّٓ

صج٠ًل ثالٌضقجق  ّٕز ثٌضنٌػ

 دجٌّىضخ

ثٌنذٌر فٟ 

 ٔفِ ثٌّؾجي

١ِىج١ٔىج ثٌضٌدز 

 )ًة١ِ ثمضٚجٗ(

١ِىج١ٔىج ثٌضٌدز  

)ُِّٚ( 

   

١ِىج١ٔىج ثٌضٌدز 

)ِْجعو ًة١ِ 

 ثالمضٚجٗ(

١ِىج١ٔىج ثٌضٌدز  

)ُِّٚ( 

   

١ِىج١ٔىج ثٌضٌدز   ١ِىج١ٔىج ثٌضٌدز

)ُِّٚ( 

   

١ِىج١ٔىج ثٌضٌدز   ١ِىج١ٔىج ثٌضٌدز

)ُِّٚ( 

   

 
 ثٌف١ْٕٛ ٚثٌّْجعوْٚ ٚثٌعّجي : -ح

 

ثٌىجهً 

 ثٌّ ٍٛح
ثٌّؤً٘  ثالُّ

 ثٌعٍّٟ 

 

ّٕز 

 ثٌضنٌػ
صج٠ًل ثالٌضقجق 

 دجٌّىضخ
ثٌنذٌر فٟ 

 ٔفِ ثٌّؾجي

      ؽ١ٌٛٛؽٟ
      فٕٟ ِنضذٌ
      فٕٟ ِنضذٌ
      فٕٟ ِنضذٌ
      ففجً
      فجًف

      ففجً
 

  ِالفنز : صٌفك ثٌّؤ٘الس ثٌع١ٍّز ٌٍف١١ٕٓ
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ثٌىٛثهً ثٌف١ٕز ثٌعجٍِز فٟ ثٌّىضخ )ِْؾ١ٍٓ وُّّٚ فٟ وٖف ثٌٕمجدز( ٚثٌّ ٍٛدز ٌٍض١ٕٚف فٟ 

 ِؾجي ثٌذ١تز :

 

ثالمضٚجٗ  ثالُّ ثٌىجهً ثٌّ ٍٛح

فْخ ٕٙجهر 

ٔمجدز 

 ثٌّٕٙو١ّٓ

ّٕز 

 ثٌضنٌػ
صج٠ًل ثالٌضقجق 

 دجٌّىضخ
ذٌر فٟ ثٌن

ٔفِ 

 ثٌّؾجي

ثٌذ١تز )ًة١ِ  -3

 ثالمضٚجٗ( 
    ثٌذ١تز 

      ثٌذ١تز -4

      ثٌذ١تز -5

      مذ١ٌ د١تٟ -6
      مذ١ٌ د١تٟ -7
      مذ١ٌ د١تٟ -8
      مذ١ٌ د١تٟ -9
      مذ١ٌ د١تٟ -8
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 مذٌثس ثٌّىضخ :

 فٟ ِؾجي ثٌض١ُّٚ ٚثٌوًثّجس : -أ

 

ثُّ 

 ثٌٌّٖٚع
ٚٙف 

 ِمضٞخ
ثٌض١ُّٚ / ل١ّز ع جء 

 ثٌوًثّجس
ل١ّز ع جء 

 ثٌضٕف١ي
ِور 

 ثٌع جء
صج٠ًل 

 ثٌّذجٌٕر
صج٠ًل 

 ثالٔؾجٍ
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 فٟ ِؾجي ثنٌٕث  : -أ

 

ثُّ 

 ثٌٌّٖٚع
ٚٙف 

 ِمضٞخ
ل١ّز ع جء 

 ثنٌٕث 
ل١ّز ع جء 

 ثٌضٕف١ي
ِور 

 ثٌع جء
صج٠ًل 

 ثٌّذجٌٕر
صج٠ًل 

 ثالٔؾجٍ
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 ثٌّعوثس ٚثألؽَٙر ثٌّضٛفٌر فٟ ثٌّىضخ :

 

 ِٛثٙفجس ثٌؾٙجٍ ثٌعوه ثٌؾٙجٍ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 ثٌّفٛٛ دجٌضٛل١ع عٓ ثٌّىضخ :

 

ثٕرٙو أٔررج ثٌّٛلررع أهٔرجٖ أْ وجفررز ثٌّعٍِٛررجس ٚثٌذ١جٔرجس ثٌّموِررز فررٟ ٘ريث ثٌ ٍررخ ٙررق١قز ٚهل١مررز   

 ٚأصقًّ ِْؤ١ٌٚز أٞ ِعٍِٛجس ِغٍٟٛز أٚ أ٠ز أم جء ًٚهس ف١ٗ .

 

 ثالُّ :

 ثٌٛظ١فز :

 ثٌضج٠ًل :

 ثٌنجصُ ثٌٌّّٟ :
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 )ػ(
 ٌغج٠جس ثٌض١ٕٚف ٌوٜ ثٌوثةٌر ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕزضخ ثٌٕٙوّٟ / د١جْ ثٌٛٝع ثٌّجٌٟ ٌٍّى

 

 

٠ٖٙو ثٌذٕه أٚ ثٌّؤّـْـز ثٌّج١ٌــز: 

………………………………………………………... 

 

  :ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕزدأْ ثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ / 
…………………………………………………………………………. 

 
           .  /        /                      ٘ٛ ع١ًّ ٌوٜ ثٌذٕه  ِٕي صج٠ًل 

 

 ٚف١ّج ٠ٍٟ ثٌذ١جٔجس ٚثٌّعٍِٛجس ثٌّضٛفٌر ٌو٠ٕـج عٕٗ أعـالٖ :

ٚأًٙوصٙج  ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕزصفج١ًٙ ثٌض١ْٙالس ثٌّّٕٛفز ٌٍّىضخ ثٌٕٙوّٟ /  -3

 ثٌّْضعٍّز دضج٠ًنٗ :
 

 ث١ٌٌٙو ثٌّْضغً ٌضج٠ًنٗ ثٌّّٕٛؿ ثٌذ١جْ

    وفجالس - أ

    ؽجًٞ ِو٠ٓ - ح

    ثعضّجهثس -ػ

    أمٌٜ ص١ْٙالس -ه

 
ٙعٛدجس ِع ثٌذٕه فٟ صْو٠و  ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕزً٘ ٚثؽٗ ثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ /  -4

ثٌضَثِجصٗ ؟ ِٚضٝ وجْ ثمٌ٘ج ؟ ِٚج ٘ٛ ّذخ ٘يٖ ثٌٚعٛدجس ؟ ِع ثنٕجًر إىث وجٔش 

 ٕ٘جن ص١ْٙالس ِْضقمز ٚغ١ٌ ِوفٛعز ع١ٍٗ .  

 

عٍٝ فْجح  وفجالس ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕزً٘ ّذك ٚأْ ٙٛهًس ثٌّىضخ ثٌٕٙوّٟ /  -5

 ؟خ ىٌه ِٚضٝ ٌٚٚجٌـ أ٠ز ؽٙجسثٌّٖج٠ًع مالي ثٌْٕٛثس ثٌغالط ثألم١ٌر ؟ ِٚج ّذ

دٖىً عجَ  ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕزِالفنجس ثٌذٕه عٍٝ ثٌٛٝع ثٌّجٌٟ ٌٍّىضخ ثٌٕٙوّٟ /  -6

 ٚعٍٝ فٌوز فْجدجصٗ ؟
 ٠ٌث٘ج ثٌذٕه ٠ًٌٚٝز ؟ ِموَ ثٌنوِز ثٌف١ٕزأ٠ز ِالفنجس أمٌٜ عٓ ٌٍّىضخ ثٌٕٙوّٟ /  -7
 

 

  ثُّ ٚ صٛل١ع ِٛظف ثٌذٕه                                              مضُ ثٌذٕه ِع ثٌضج٠ًل         
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 )ه(

 ّٔٛىػ ث١ٌٌْر ثٌيثص١ز
 

 ثالُّ :

 ثٌؾ١ْٕز :

 صج٠ًل ث١ٌّاله :

 ثٌضق١ًٚ ثٌعٍّٟ ٚصج٠ًل ثٌضنٌػ :

 

 -ثٌنذٌثس ثٌع١ٍّز :  

 

 ِىجْ ثٌعًّ  ثٌفضٌر ث١ٌَِٕز

 فزِّْٚٝ ثٌٛظ١
 ثٌّٖج٠ًع ثٌضٟ لجَ دٙج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


