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* ٚجت رؼجئخ ًَٕرج نكم سلى ػهٗ دذِ .
ًْ -1ع الطلت
 -2هؼلْهبد ػي الوتقذم ثبلطلت
انششكبد
اسى انششكخ:
انشكم انمبََٕ:ٙ
ربسٚخ انزسجٛم:
األشخبص انطجٛؼٍٛٛ
االسى:

سلى انزسجٛم :
انهمت:

ربسٚخ انًٛالد:
انًًثم انمبََٕٙ
االســى:

انهمت:

انًُظت :
ػُٕاٌ انشبسع:
انشيض انجشٚذ٘:

انًذُٚخ:

انذٔنخ:

طُذٔق انجشٚذ:

انجشٚذ انًظٕس:

انٓبرف:

انجشٚذ اإلنكزشَٔ:ٙ
هؼلْهبد أخشٓ
َٕع انزشخٛض:
سلى انزشخٛض:
ربسٚخ ئَزٓبء طالدٛخ انزشخٛض:
انشلى انًشجؼ ٙنهًزمذو ثبنطهت:
الصفحخ ( ) 1

ربسٚخ انزشخٛض:

 -3ػٌْاى الوتقذم ثبلطلت
ػٌْاى الوتقذم
ػُٕاٌ انشبسع:
انشيض انجشٚذ٘:

انًذُٚخ:

انذٔنخ:

طُذٔق انجشٚذ:

انجشٚذ انًظٕس:

انٓبرف:

انجشٚذ اإلنكزشَٔ:ٙ
انًٕلغ اإلنكزشَٔ: ٙ
ضبثط االتصبل ّػٌْاًَ ( إرا كبى هختلفب ػي أػالٍ )
انهمت :

االســى :
ػُٕاٌ انشبسع :
انشيض انجشٚذ٘ :

انًذُٚخ :

انذٔنخ :

طُذٔق انجشٚذ :

انجشٚذ انًظٕس :

انٓبرف :

انجشٚذ اإلنكزشَٔ: ٙ
ػٌْاى الفْتشح
االســى ( انششكخ – انفشد ) :
ػُٕاٌ انشبسع :
انشيض انجشٚذ٘ :

انًذُٚخ :

انذٔنخ :

طُذٔق انجشٚذ :

 -4الشقن الوطلْة ( أسقبم فقط)
انزظُٛف

االخزٛبس
االخزٛبس األٔل

أسلبو يًٛضح انزؼشفخ

رشغٛم انشلى يغ
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سيض 1

سيض 2

سيض 3

سيض 4

سيض 5

سيض
انزؼشفخ

سيض
انخذيخ
0900

االخزٛبس انثبَٙ

0900

االخزٛبس انثبنث

0900

 -5هؼلْهبد فٌيخ
ّصف للخذهخ الوضهغ تقذيوِب
اســى انخذيخ ٔٔطفٓب :

التؼشفخ ثبلٌسجخ للوستفيذ
ركهفخ انذلٛمخ :
التْاسيخ

ركهفخ انًكبنًخ:

انزبسٚخ انفؼه ( ٙانزبسٚخ انز٘ طهت ف ّٛانزخظٛض أٔ انذجـــــــــض ) :
ربسٚخ االَزٓبء ( ف ٙدبنخ انذجض أٔ انزخظٛض نًذح صيُٛخ يذذٔدح ) :
ربسٚخ انزفؼٛم ( انزبسٚخ انًخطط نّ نزشغٛم انخذيــــــــــــــــــــــــخ ) :
 -6هالحظـــــــــــــبد :
يالدظـــبد :
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 -7اإلقشاس ّالتْقيغ :
ألش أٌ انًؼهٕيبد انٕاسدح ف ٙانطهت دمٛمٛخ ٔطذٛذخٔ .ألش ثأَ ٙػهٗ ػهى ثبنمٕأَ ٍٛانهٕائخ راد انؼاللخ ٔأنزضو
ثارجبػٓب .
أؤكذ أٌ انشلى انًطهٕة ُٚزً ٙألسلبو انخذيبد انز ٙإَٔ٘ رمذًٓٚب .
أَب ػهٗ ػهى ثأَّ غٛش يسًٕح ثبسزؼًبل انشلى ف ٙخذيبد غٛش انٕاسدح ف ٙانطهت .
كًب أنزضو ثبالر: ٙ
 ثبٌ ٚكٌٕ يذزٕٖ انخذيبد انز ٙألذيٓب ال ٚزُبفٗ يغ دُُٚب اإلسالئ ٙأخاللٛبد انًجزًغ انهٛج. ٙ
 أرذًم كبيم انًسإٔنٛخ (جُبئٛب ٔ يذَٛب) ػٍ أٚخ أػشاس يبدٚخ أٔ يؼُٕٚخ لذ رهذك ثأ٘ طشف يٍ
ٔساء انخذيخ انز ٙألذيٓب يذهٛب ٔدٔنٛب .
 ػذو انزُبصل ػٍ اٖ سلى يٍ األسلبو انًخظظخ ن ٙنظبنخ طشف ثبنث ثأ٘ شكم يٍ األشكبل .

خزى انششكخ

رٕلٛغ يمذو انطهت

انزبسٚخ :

اسى انًٕلغ :

انًُظت :

الصفحخ ( ) 4

 -8تؼجئ هي قجل اإلداسح.
انطهت يشفٕع :
يالدظبد :

انطهت يمجٕل :
انشلى انًخظض  /انًذجٕص ( :انشيض +يإشش انزؼشفخ 5 +أسلبو)
انزبسٚخ انفؼه:ٙ

ربسٚخ اإلَٓبء :

يالدظبد:

انزٕلٛغ:
خزى اإلداسح:

انزٕلٛغ :

أسى انًٕلغ:

انزبسٚخ :

انًُظت :
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هالحظبد ػي كيفيخ تؼجئخ طلت تخصيص أّ حجض أسقبم لخذهخ الشسبئل القصيشح
هؼلْهبد ػبهخ :
-1
-2
-3
-4

ئرا نى ٚزسُٗ نطبنت انخذيخ طجبػخ انطهت ػٍ طشٚك انطبثؼخ ٚ .جت أٌ ٚكزت انطهت ثبنذجش األسٕد ٔثخط
ٔاػخ .
ثايكبٌ انًزمذي ٍٛنهذظٕل ػهٗ انخذيخ اسزؼًبل انًُبرج انًؼذح نزنك ٔانًٕجٕدح ػهٗ يٕلغ انششكخ ػهٗ شجكخ
اإلَزشَذ أٔ اسزاليٓب ٚذٔٚب يٍ اإلداسح.
انطهجبد انغٛش يكزًهخ أٔ انغٛش يٕلؼخ أٔ انًمذيخ يٍ أشخبص يٍ خبسج نٛجٛب ٔانز ٙال رذزٕ٘ ػهٗ أسى شخض
يخٕل ٚذًم ػُٕاٌ ف ٙنٛجٛب فآَب ال رإخز ف ٙاالػزجبس .
ئرا رى ئسسبل أكثش يٍ طهت ػٍ طشٚك انفبكس ٚجت أٌ ٚشاػٗ ئسسبل كم طهت ػهٗ دذح يشفك ثبنًسزُذاد
انًطهٕثخ ٔ .كزنك ئرا رى ئسسبل انطهت ػٍ طشٚك انجشٚذ اإلنكزشًَٔٚ ٙكٍ ئسسبل انًسزُذاد ػٍ طشٚك انفبكس
أٔ انجشٚذ اإلنكزشَٔ ٙأٔ رسهًٓٛب ثبنٛذ ػهٗ أٌ ٚشاػٗ ئسسبل كم طهت ػهٗ دذح يشفمب ثبنًسزُذاد انًطهٕثخ .

كيفيخ تؼجئخ الٌوْرج :

فقشح ًْ :1ع الطلت
ػغ ػاليخ طخ ف ٙانًشثغ أيبو َٕع انطهت .

فقشح  :2هؼلْهبد ػي الوتقذم ثبلطلت
الششكخ :
ئرا نى ركٍ شخظب طجٛؼٛب ٔكُذ يًثال نششكخ  .ػهٛك كزبثخ أسى انششكخ ٔسلى انزسجٛم ٔانزبسٚخ ثبنًُٕرج كًب
ْٕ ٔاسد ثبنسجم انزجبس٘ نهششكخ ٚ .جت دائًب ئثذاء انشكم انمبََٕ ٙنهششكخ .
ئرا كُذ رُٕ٘ رمذٚى طهت نجٓخ لبََٕٛخ أٔ رشبسكٛخ أٔ ئرا كبٌ ْزا ْٕ انطهت األٔل نك ٚجت أٌ رذػى انطهت
ثٕثبئك رظٓش االسى ٔانٕٓٚخ ٔانًمش انشئٛس. ٙ
الشخص الطجيؼي :
نٕ كُذ شخظب طجٛؼٛب لى ثادخبل ربسٚخ انًٛالد ٔاالسى ٔانهمت ٚ .جت ئدؼبس انٕثبئك انشخظٛخ نذػى ْزِ
انجٛبَبد يثم شٓبدح انًٛالد أٔ جٕاص انسفش .
الووثل القبًًْي :
ف ٙدبنخ انششكبد ٚجت ئدساج أسًبء انًًثه ٍٛانمبََٕٔ . ٍٛف ٙدبنخ انزشبسكٛبد ٚجت رسجٛم جًٛغ انششكبء.
ًٚكٍ ئدساج ئنٗ دذ ثالثخ يًثه ٍٛلبََٕ ٍٛيخٕن ٍٛنطهت أسلبو .
انفمشاد انفشػٛخ انًزؼهمخ ثبنًًثه ٍٛانمبََٕٚ ٍٛزى يهإْب ف ٙانذبالد انزبنٛخ :
 انطهت األٔل ثبسزؼًبل سلى ًَٕرج انطهت أٔ غٛشِ .
 أ٘ طهت الدك ثبسزؼًبل ْزا انًُٕرج أٔ غٛشِ نٕ رى رغٛٛش ثؼغ انجٛبَبد يٍ انًُٕرج األخٛش .
هؼلْهبد أخشٓ:
دذد انشلى انًشجؼ ٙنٕ كبٌ ْزا انشلى رى رذذٚذِ ف ٙانسبثك يٍ لجم اإلداسح.
لى ثادساج جًٛغ انجٛبَبد انًزؼهمخ ثبنزشخٛض َٕ :ع انزشخٛض ٔسلًّ ٔربسٚخ ثذاٚخ َٔٓبٚخ انظالدٛخ .

فقشح  :3ػٌْاى الوتقذم ثبلطلت .
ػٌْاى الوتقذم ثبلطلت:
ٚجت ئدساج أسى انشبسع ٔ أسى انًذُٚخ ٔسلى انًُضل ٔسلى طُذٔق انجشٚذ .األشخبص انطجٛؼ ٍٛٛغٛش يسًٕح
نٓى ثادساج أسلبو طُبدٚك انجشٚذ .انشجبء ئدساج سلى انٓبرف ٔسلى انفبكس ٔػُٕاٌ انجشٚذ اإلنكزشَٔٔ ٙانًٕلغ
ػهٗ شجكخ اإلَزشَذ نٕ كبٌ رنك يزبدب .
ضبثط االتصبل ّػٌْاًَ :
انشجبء ئدساج أسى ٔنمت ػبثط االرظبل  .لى ثادساج أسى انشبسع ٔسلى طُذٔق انجشٚذ ٔانًذُٚخ ئرا كبٌ ٚخزهف
ػٍ ػُٕاٌ انًزمذو ثبنطهت .انشجبء ئدساج سلى انٓبرف ٔسلى انفبكس ٔػُٕاٌ انجشٚذ اإلنكزشَٔ.ٙ
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ػٌْاى الفْتشح :
انشجبء ئدساج انجٛبَبد انكبيهخ انخبطخ ثؼُٕاٌ انفٕرشح ٔانز ٙرشًم أسى انششكخ ٔاإلداسح انًخزظخ داخم
انششكخ أٔ أسى انشخض انًخٕل ثبسزالو انفٕارٛش ٔأسى انشبسع ٔ أسى انًذُٚخ ٔسلى انًُضل ٔسلى طُذٔق
انجشٚذ .األشخبص انطجٛؼ ٍٛٛغٛش يسًٕح نٓى ثادساج أسلبو طُبدٚك انجشٚذ .انشجبء ئدساج سلى انٓبرف ٔسلى
انفبكس ٔػُٕاٌ انجشٚذ اإلنكزشَٔ.ٙ

فقشح  :4الشقن الوطلْة (أسقبم فقط) .
 -1يإشش انزؼشفخ سٛزى اخزٛبسِ يٍ لجم اإلداسح ثبالػزًبد ػهٗ يؼهٕيبد انزؼشفخ انًؼطبح يٍ لجم يمذو انطهت.
أخزبس يٍ انًشثغ "أ٘ سلى" ئرا كُذ ال رشغت ف ٙطهت سلى يذذٔد.
ٔئرا كُذ رشغت ف ٙسلى يذذد ،أركش االخزٛبس األٔل نهشلى ٔ سلً ٍٛثذٚه ،ٍٛال ًٚكٍ ئػبفخ ثذائم اخش٘ٔ ،كم
سلى ٚجت أٌ ٚزكٌٕ يٍ  10خبَبد ( 5خبَبد  +يإشش انزؼشفخ ٔ )0900 +األسلبو األكثش أٔ األلم يٍ ْزا
انؼذد نٍ رأخز ف ٙػ ٍٛاالػزجبس.
 -2يإشش انزؼشفخ سٛكٌٕ كبنزبن-: ٙ
د = 1ئنٗ .9
د = :1انزؼشفخ انًطجمخ ػه ٙانًزظم 0.01 :د.ل ≥ انذلٛمخ <  0.19د.ل.
د = :2انزؼشفخ انًطجمخ ػه ٙانًزظم 0.20 :د.ل ≥ انذلٛمخ <  0.29د.ل.
د = :3انزؼشفخ انًطجمخ ػه ٙانًزظم 0.30 :د.ل ≥ انذلٛمخ <  0.39د.ل.
د = :4انزؼشفخ انًطجمخ ػه ٙانًزظم 0.40 :د.ل ≥ انذلٛمخ <  0.49د.ل.
د = :5انزؼشفخ انًطجمخ ػه ٙانًزظم 0.50 :د.ل ≥ انذلٛمخ <  0.59د.ل.
د = :6انزؼشفخ انًطجمخ ػه ٙانًزظم 0.60 :د.ل ≥ انذلٛمخ <  0.69د.ل.
د = :7انزؼشفخ انًطجمخ ػه ٙانًزظم 0.70 :د.ل ≥ انذلٛمخ <  0.79د.ل.
د = :8انزؼشفخ انًطجمخ ػه ٙانًزظم 0.80 :د.ل ≥ انذلٛمخ <  0.89د.ل.
د = :9انزؼشفخ انًطجمخ ػه ٙانًزظم :انذلٛمخ ≥  0.90د.ل.
ٔئرا كبَذ األسلبو انًطهٕثخ غٛش يزٕفشح  ،لى ثبخزٛبس انًشثغ انًُبست نزذذٚذ ئرا كُذ رشغت ف ٙرخظٛض سلى
آخش (أ٘ سلى) ٚزى اخزٛبسِ يٍ لجم اإلداسح.
يالدظخ :دزٗ ئرا أػطٛذ االخزٛبس نشلى يؼ ٍٛثبنجذائمٚ ،جت ػهٛك اخزٛبس يشثغ "َؼى" ،نزأكٛذ رخظٛض انشلى.

فقشح  :5هؼلْهبد فٌيخ .
ّصف للخذهخ الوضهغ تقذيوِب:
دذد أسى انخذيخ انًطهٕثخ َٔجزح ثسٛطخ ػٍ ْزِ انخذيخ .
التؼشفخ ثبلٌسجخ للوستفيذ :
ٚزى رذذٚذ انزكهفخ ثبنُسجخ نهشخض انًزظم ٔرنك ػهٗ انُذٕ انزبن-:ٙ
التْاسيخ :
انزبسٚخ انفؼه : ٙئرا نى ٚذذد انزبسٚخ فاٌ ربسٚخ رفؼٛم انخذيخ ٚكٌٕ ف ٙألشة فشطخ  .ف ٙدبنخ انزًذٚذ أٔ انذجض
فاٌ انزبسٚخ انفؼهٚ ٙجذأ ثًجشد َٓبٚخ انزبسٚخ انسبثك .
ربسٚخ ئَٓبء انخذيخ  :ئرا نى ٚزى رذذٚذ يٕػذ ئَٓبء انخذيخ فاٌ َٓبٚخ انخذيخ رؼزجش يفزٕدخ .
ربسٚخ انزفؼٛم  :دذد انزبسٚخ انز٘ يٍ انًخطط أٌ رجذأ ف ّٛانخذيخ .
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فقشح  :6هالحظبد .
رؼزجش ْزِ انًالدظبد اخزٛبسٚخ  .انًزمذو ًٚكٍ أٌ ٚذٌٔ أ٘ يالدظبد ٚشٖ أَٓب راد ػاللخ ثطهت انزمذٚى .

فقشح  :7اإلقشاس ّالتْقيغ
ْزِ انفمشح ٚجت أٌ رؼجأ ثبنكبيم يٍ لجم انًزمذو .
ٚؼزجش ْزا انطهت َبفز نٕ رى رٕلٛؼّ يٍ لجم شخض يخٕل يزفك ػه ّٛيسجمب .انشخض انًَٕلغ ٚجت أٌ ٚكٌٕ أدذ
انًًثه ٍٛانمبََٕ ٍٛأٔ انشخض انطجٛؼ ٙكًب ْٕ يذذد ف ٙانفمشح .2

فقشح  :8هحجْصح لإلداسح
ْزِ انفمشح ال ًٚكٍ رؼجئزٓب يٍ لجم انًزمذو .

فقشح :9
 -أي كشط أّ تغييش في ُزا الٌوْرج يلغيَ.
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