
 تاذ ةنوخسلا ةقئاف وأ ةعبشملا راخبلا تافثكت جارختسال -

 .ضفخنملا وأ طسوتملا طغضلا

 اهيف متي يتلا عناصملاو ،ةيرارحلا تالدابملا ،راخبلا بيبانأ عم مدختست -

تبلاو ةيواميكلا تاعانصلا يف كلذ ريغ يلإ ايلآ ةرارحلا يف مكحتلا

 .خلا ،ةيواميكور

تافصاوملا -

 اهنأ امك :اهلقنب موقيو تافثكتلا مكارت دنع حتفي ميوعت مامصب لمعت --

يلآ لكشب ءاوهلا ةلازإب حمسي تاتسومرت رصنعب ةدوزم

لكآتلاو  ةرارحلا تاجردو يلبلا مواقتل ةيانعب اهداوم رايتخا مت -

طيسب بيكرت تاذ -

 اهنيزخت نم لهسي امم ليلق مجحو نزو تاذ ةيوق ةمكحم -

  لك يف تابلطتملل اقفو بسانملا فظنملا رايتخا حيتي لكشب ةممصم -

 دياصم رثكأ يه ةديصملا ذه نإ كش نودبو .داعبألا يف طارفإلا بنجتلو ةلاح

 .ةريبكلاو ةريغصلا قفدتلا تالدعم نم لك لمشتل اهقاظن دتمي اعونت راخبلا .ةريبكلاو ةريغصلا قفدتلا تالدعم نم لك لمشتل اهقاظن دتمي اعونت راخبلا

.رمتسم لكشب عفترملا طغضلا تاذ تافثكتلا غيرغت يلع ةرداق يهو

 دحلا نمضي ام وهو راخبلا ةرارح ةجرد يف يلمع لكشب غيرفتلاب موقت -

ةنوخسلا لقن نم ىصقألا

 راخبلا دقف عنمي مكحم قالغإو حتف -

 نم قفدتلل رممو يقفأ بيكرتب تازارطلا ةفاك دروتو .طيسب اهبيكرت -

 يف ةجرد 180 راخبلا ةديصم ريودتب هنإف ةطاسببو .نيميلا يلإ راسيلا

 ليدعتب نإف ،241 زارطلا يفو .قفدتلا هاجتا سكعي فوس ىوتسملا سفن ليدعتب نإف ،241 زارطلا يفو .قفدتلا هاجتا سكعي فوس ىوتسملا سفن

 قفدت نوكي ثيحب ةديصم ليدعت نكمي ءاطغلاب قلعتي اميف مسجلا عضو

.طباه يقفأ قفدت وأ ،راسيلا يلإ نيميلا نم وأ نيميلا يلإ راسيلا نم راخبلا

بيكرتلاو ةمدخلا فورظ نع تامولعم تالدعملا ةحول رفوت -

تماص ليغشت -

 فثكتو ،نيخستلا ةداعإ راخبو ،ةيئاملا قراطملاو ،زازتهالل ةساسح ريغ -

.خلا ،ةيديلجلا فورظلاو ،لكآتلا

فثكتلا .ةرارحلا ةجرد تاريغت الو ،يدادترالا طغضلا اهيف رثؤي ال --

ماكحإلا نم ةجرد ققحت يكل اهفلو اهلقصو اهخيلجتب ،قلغلا حطسأ ةجلاعم مت -

12266-1 مقر يبروألا رايعملل اقفو بولطم وه ام قوفت برستلا دض 

.اهنم ققحتلاو تافظنملا ةفاكل قيقد رابتخا ءارجا مت -

 تاداهشلا ةفاك نإف اقبسم بلط اذإو .هدصرو هليجستو رصنع لك ميقرت مت -

.راخبلا ةديصم عم يتأت فوس ءادألاو تارابتخالاو كئابسلاو داوملاب ةصاخلا

ماه

 بلطلا تحت بلطلا تحت

راخبلا ةقاعإ دض زاهجب:ةدوزم -

 ةصاخلا ليغشتلا فورظ عم قفتت يرخأ داوم نم اهعينصتل رايخ كانه -

(.خلإ ،لئاوس ،ةعفترم ةرارح تاجرد)

 فورظ نع يساسأ لكشب مجانلا عاعشإلا رئاسخ عنمل ةلزاع تارتس ديوزت -

.فصاعلا سقطلا

تاتسومرتو ةماوع تاذ راخب ةديصم -
 243 – 241 زارط بلولم ليصوت -                                                  

244 زارطلا هفشم ليصوت -                                                         



ألا دحلا

 يصق

 طغضلل

افتلا

يلض

 رابلا

(259 – نإ يآ د) 1978 ماع نم 228/1 وزيأ ةيناوطسا ذرو تياوه سإ هيإ ج ايلخاد ةبلولم

تاليصوتلا

1- 1092 – نإ يإ 16 – نإ يب هافش .1
16.5 يب يآ سإ نإ هيإ /يإ مإ سإ يإ لطر 150 ةئفلا هافش .2
16.5 يب يآ سإ نإ هيإ /يإ مإ سإ يإ لطر 300 ةئفلا هافش

زارطلا

تاليصوتلا

ا) أدصي ال بلص

ا) أدصي ال بلص

(1.4301 يبروألا رايعملا) أدصي ال بلص

ا) أدصي ال بلص

ا) أدصي ال بلص

ا) أدصي ال بلص

ا) أدصي ال بلص

ا) أدصي ال بلص

ا) أدصي ال بلص

ا) أدصي ال بلص

ا) أدصي ال بلص

ا) أدصي ال بلص

ا) أدصي ال بلص
ا) أدصي ال بلص

ا) أدصي ال بلص

 يبروألا رايعملا) ينوبرك ذالوف

1.1141 يبروألا رايعملا) ينوبرك ذالوف
ساحن

 يبروألا رايعملا) أدصي ال بلص

 يبروألا رايعملا) ينوبرك ذالو
ينوبرك ذالوف

1040 لإ ج يبروألا رايعملا) رهز ديدح
1040 لإ ج يبروألا رايعملا) رهز ديدح

1.0619 – يبروألا رايعملا) ينوبرك ذالوف
1.0619 – يبروألا رايعملا) ينوبرك ذالوف

ةداملا

رهز ديدح ينوبرك ذالوف ينوبرك ذالوف

 فورظ

ةمدخلا

 رابلاب لوبقملا طغضلل يصقألا دحل
ةيوئم  ةجرد ةلوبقملا ىوصقلا ةرارحلا ةجرد
رابلاب ةمدخلا طغضل يصقألا دحلا
 ةيوئم ةجرد ىوصقلا ةمدخلا ةرارح ةجرد
رابلاب مسجلا طغضل يصقألا دحلا
ةيوئم ةجرد ىوصقلا مسجلا ةرارح ةجر

ةعطعلا مقر ةعطقلا

مسجلا
ءاطغلا
برست عنام
يغرب
حول
ماشرب راممسم
 ةدادس
برست عنام
تيبثت رامسم
ءاوهلا ريودت زاهج مسج
ءاوهلا ريودت زاهج ةدعاق
ءاوهلا ريودت زاهج ءاطغ
ةمالس ةقلح
برست عنام
لصاف
ةماعد
تيبثت رامسم
يغرب
كربنز
مامص
عارذ
ةماوع
تيبثت رامسم
عوك



ليردلا بوقث ددع

تامارجوليكلاب نزولا

 دحلا

 يصقألا

 طغضلل

افتلا

 يلض

 دوك

(259 – نإ يآ د) 1978 ماع نم 228/1 وزيأ ةيناوطسا ذرو تياوه سإ هيإ ج ايلخاد ةبلولم

زارطل

تاليصوتل

1- 1092 – نإ يإ 16 – نإ يب هافش .1

16.5 يب يآ سإ نإ هيإ /يإ مإ سإ يإ لطر 150 ةئفلا هافش .2

16.5 يب يآ سإ نإ هيإ /يإ مإ سإ يإ لطر 300 ةئفلا هافش



معامل

زارطلا

آمية الصرف

آمية الصرف
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