
:ىلع ةرفوتم ليلدلا نم ةلماكلا ةخسنلا
bl.vog.secnanfisedtutitsni.www

 لخدلا ةبيرض ىلإ كليلد
روجألاو بتاورلا ىلع

زجوم

لمع بحاص تنأ

رثكأ يف لمعت تنأ
ةسسؤم نم

نم ديفتست تنأ
لخد ردصم نم رثكأ

مدختسُم تنأ
بحاص ىدل ريجأ وأ

ميقُم ريغ لمع
(ينانبل وأ يبنجأ)

ريجأ وأ مدختسُم تنأ
ةيبنجأ ةرافس ىدل
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حيرصتلا
يونسلا

باستحا
ةبيرضلا
اهعاطتقاو

نع حيرصتلا
لمعلا ةرشابم

لمعلا بحاص
ىدل ريجأ/مدختسُم

ميقُم ريغ لمع بحاص
(...ةيلودةسسؤم ،ةرافس)
لمعي ريجأ/مدختسُم
ةسسؤم نم رثكأ يف
بحاصو ريجأ/مدختسُم
ةنهم وأ ةسسؤم
ةكرش يف كيرشوأ
صاخشأ

كسم
لجس

ءارجألا

✓

✓

X

X

✓

✓

X

X

✓

✓

✓

✓

✓

✓

X

X

✓

✓

✓

✓

عفدو حيرصتلا
 ةبيرضلا

(يرود لكشب)

                                       ؟ةسسؤم نم رثكأ يف لمعت تنأ        ؟لمع بحاص تنأ

؟كتابجوم يه ام

؟ريجألا/مدختسُملل يبيرضلا مقرلا ىلع لصحت فيك
هل يبيرض مقر ىلع لاصحتسالا نكمي :ةرم لوأل لمعي ريجألا/مدختسُملا ناك لاح يف
.لمعلا ةرشابم نع حيرصتلا دنع
نكمي :يبيرضلا همقر وه ام ملعي الو ًاقباس لمع دق ريجألا/مدختسُملا ناك لاح يف
.«نيمدختسُملا ماقرأب فشك» بلطب مّدقتلا

ةيوهلا ةقاطب نع ةخسن عم لمعلا بحاص ىلإ هلسريو «تامولعم نايب» فظوملا ألمي
4ر جذومن.جوزتملل يلئاع ديق جارخإو 1
ليجست بلط باتك»و «ديدج ريجأ/مدختسُم ليجست بلط» لمعلا بحاص ألمي
 .«ءارجأ/نيمدختسُم

3ر جذومن
1-3ر جذومن

3ر جذومن
1-3ر جذومن

2
3

؟فيكو لمعلا ةرشابم نع حّرصت ىتم

م
 ةله

ش
يره

 ن
م

ن
ابم

معلا ةرش
ل

.ل.ل000,05 ةمارغ ضرفُت :ةئطاخ تامولعم ءاطعإ وأ ليجستلا يف ريخأتلا لاح يف
.ريجأ/مدختسُم لك نع

الغرامـات

ةطساوب ةيبيرضلا ةرادإلا ىلا ةبولطملا تادنتسملاو نيجذومنلا لمعلا بحاص لسري
tsoPnabiLًايودي وأ.

X مزلمريغمزلم✓

(ةبيرضلا قرف)

(ةبيرضلا قرف)

(ةبيرضلا قرف)

(ةبيرضلا قرف)

•

•

عجار
ليلدلا

8.ص

عجار
ليلدلا

31.ص

عجار
ليلدلا

41.ص
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          مدختسُم تنأ           ؟لخد ردصم نم رثكأ نم ديفتست تنأ                          

لخد ردصم نم رثكأ نم ديفتسي فظوملا ناك لاح يف
ىرخأ لخد رداصم نم ديفتسي وأ ةسسؤم نم رثكأ يف لمعي فظوملا ناك لاح يف
ةرورض ىلا ههيبنتب كحصنن ،(صاخشأةكرشيفكيرشوأةنهموأةسسؤمبحاص)
 .هعفدو ةبيرضلا قرف نع حيرصتلا

ضرفُت :هيلع ةيبيرضلا ةرادإلا عالطإ ضفر وأ ءارجألا لجس كسم مدع لاح يف
.فظوم لك نع .ل.ل000,52 ةمارغ
ةمّدقُملا كلت عم ةيبيرضلا ةرادإلا ىلا ةمّدقُملا تامولعملا قباطت مدع لاح يف
.ليصحت تامارغو قّقحت تامارغ ضرفُت :يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلل

•
•

تالجسلا كسم ىلا هبتنا
.(لخدلا ةبيرض نم نييفعملا ىتح) نيفظوملا تانايبب ةدعاق وه ءارجألا لجس
لجسلا نوكي نأ مهملا .هكسمل ةددحم ةيلآ وأ ءارجألا لجسل نّيعم جذومن دجوي ال
.ةدناسملا قئاثولا نّمضتيو قيقدو مّظنم
«روجألاو بتاورلا ىلع لخدلا ةبيرض ىلإ كليلد» يف ءارجألا لجس نع لاثم ىلع عالطالاب كحصنن

.02 ةحفص

•
•

•

ةينوناقلا لهملا نمض اهعفدو ةبيرضلا نع حيرصتلا ىسنت ال
.(ديعاوم4 يأ) لصف لك ءاهتنا دنع يلصفلا حيرصتلا
.يونسلا حيرصتلا
.لخد ردصم نم رثكأ نم ديفتسي يذلا فظوملل ةبيرضلاقرفنعيونسلاحيرصتلا

•
•
•

الغرامـات

؟بتارلا ىلع ةيبيرضلا بستحت فيك
تّقحتسا يتلا روجألاو بتاورلا عومجم يأ ،ةيفاصلا تاداريإلا ىلع ةبيرضلا بستحُت
.يلئاعلا ليزنتلا باستحاو اهليزنت حومسملا بتارلا نم ءازجألا صاقنإ دعب ريجألا/مدختسُملل
.رطش لك نع ةبيرضلا ةبسن قّبطتو روطشلا ىلع ةيفاصلا تاداريإلا مّسقُت
.لصف لك يف ةبيرضلا ريودت ىلا هبتنا
ىلإ كليلد» يف لماك لصف ىدم ىلع ةبيرضلا باستحا ةيلمع لّصفي لاثم ىلع عالطالاب كحصنن

.92 ةحفص «روجألاو بتاورلا ىلع لخدلا ةبيرض

؟ةعوطقملا روجألا ىلع ةبيرضلا بستحت فيك
.ليزنت يأ نود نم3% هردق تباث ةعوطقملا روجألا ىلع ةبيرضلا لّدعم
فلتخي تقؤم لمعب مايقلل ةضراع ةروصب نيمدختسُملا لامعلل عفدُت ةعوطقملا روجألا

.ةسسؤملل يساسألا لمعلا نع

عجار
ليلدلا

81.ص

عجار
ليلدلا

22.ص

عجار
ليلدلا

32.ص

عجار
ليلدلا

26.ص

عجار
ليلدلا

83.ص

•

•
•
•

•
•

•
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؟ةيبنجأ ةرافس وأ ميقُم ريغ لمع بحاص ىدل ريجأ وأ م                                            

ةلهملانمضعفدلامدعوأةيونسلاوةيلصفلا حيراصتلا يف ريخأتلا لاح يف
.ليصحت تامارغو قّقحت تامارغ ضرفُت :ةينوناقلا
قودنصلا ىلا مّدقُملا حيرصتلا عم ةمّدقُملا حيراصتلا قباطتمدع لاح يف
.ليصحت تامارغو قّقحت تامارغ ضرفُت :يعامتجالا نامضلل ينطولا

الغرامـات

لصفلا نع ةبّجوتملا ةبيرضلا ميقُم ريغ لمع بحاص ىدل لمعي نم وأ لمعلا بحاص عفدي
لاصيإب ظفتحيو ،tsoPnabiLوأTMOوأ ةصاخلا فراصملا يف «ةبيرضلا عفد راعشإ» بجومب
.ثالثلا رهشألا نع عفدلاب
1

01ر جذومن.«روجألاو بتاورلا ةبيرض ةيدأتب يرود نايب» ألمي 2
3

؟(يرودلا) يلصفلا حيرصتلاب موقت ىتمو فيك

لوألانيرشت/زومت/ناسين/يناثلا نوناك نم لوألا

مض
م ن

موي51 ةله
تنا دعب

فلا ءاه
ص

ل

موقي وأ،tsoPnabiLبتاكم يف عفدلا لاصيإ نع ةخسنو01رو2ص نيجذومنلا مّدقي
.ةينورتكلالا ةمدخلا ربع حيرصتلاب

ةقباسلاةيلاملاةنسلانع ،ميقُم ريغ لمع بحاص ىدل لمعي نم وأ ،لمعلا بحاص ألمي
يلامجإب يدارفإ يونس فشك»و «روجألاو بتاورلا ىلع لخدلا ةبيرض نع يونس حيرصت»
لمعلا اوكرت نيذلا ءارجألا/نيمدختسُملاب يلامجإ فشك»و «ريجألا/مدختسُملا تاداريإ

.«ةنسلا لالخ

1
.راذآ نم لوألا لبق ًايودي ةيلاملا ةرازو ىلإ جذامنلا مّدقي 2

؟يونسلا حيرصتلاب موقت ىتمو فيك

ةديدجلاةنسلا لوأ بق
م لوألا ل

راذآ1 ن

•
•

؟ةبيرضلا قرف نع حيرصتلاب موقت ىتمو فيك
بحاص تنأ هتاذ تقولا يفو فظوم وأ ،ةسسؤم نم رثكأ يف فظوم تنك لاح يف
ةبيرضلا قرف عفدو حيرصتلا كيلع ،صاخشأةكرش يف كيرشوأةنهم وأ ةسسؤم
.اهل ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا نع فيلكتلا ةنس نم رايأ نم لوألا لبق كلذو

bl.vog.ecnanfi.secivrese//:sptth:ةينورتكلالا ةمدخلل

عجار
ليلدلا

93.ص

عجار
ليلدلا

24.ص

عجار
ليلدلا

36.ص

•

2ص جذومن

5ر جذومن

6ر جذومن

7ر جذومن

8ر جذومن

xpsa.SSAD/segaP/smroF/noitaxat/BL-ra/bl.vog.ecnanfi.www:جذامنلا ليمحتل
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ةيفاضإ تامولعم

2%

4%

7%

000,000,6 ىلإ1 نم
000,000,51 ىلإ100,000,6 نم
000,000,03 ىلإ100,000,51 نم

11%

15%

20%

000,000,06 ىلإ100,000,03 نم
000,000,021 ىلإ100,000,06 نم
قوف امو100,000,021

(.ل.ل)ةيونسلاتاداريإلا بسح ةبيرضلا ةبسن

؟روطشلاو ةبيرضلا تالّدعم يه ام

هسفن ريجألا/مدختسُملا نع
 ة/جوزلا نع
قتاع ىلع دلو لك نع
ريجألا/مدختسُملا

ريجألا/مدختسُملا نع
قوعملا
يموي ليزنت

ليزنت ال

-
ًاعير ّردي لمع نودب نوكي نأ ىلع

دالوأ5 :ىصقألا دحلا
ةنس52 ةياغل وأ ةنس81 ةياغل :روكذلل
ةيعماجلا ةساردلا نوعباتي نيذلل
تاقلطملا وأ لمارألا وأ تاجوزتملا ريغ :ثانإلل

ةيصخشلا قوعملا ةقاطب نوكت نأ ىلع
ةحلاص
-

نيمدختسُملا لامعلل عفدُت ةعوطقملا روجألا
فلتخي تقؤم لمعب مايقلل ةضراع ةروصب
ةسسؤملل يساسألا لمعلا نع

طورشلا
ليزنتلا رادقم
(.ل.ل) يونسلا ليزنتلا عونةلاحلا

ريجأ/مدختسُم

لماعلا وأ موايملا
ةعاسلاب
ةعوطقملا روجألا

؟يلئاعلا ليزنتلا وه ام

؟ةدمتعملا جذامنلا يه ام

(3ر)
(1-3ر)
(4ر)

ديدج ريجأ/مدختسُم ليجست بلط
ءارجأ/نيمدختسُم ليجست بلط باتك
ىلإ ريجألا/مدختسُملا نم تامولعم نايب
لمعلا بر

(5م)
(11م)
(1د)

تامولعم ليدعت حيرصت
يصخش فيرعت

يصخشلا مقرلاب مالعإ بلط

(01ر)
(5ر)

(6ر)

روجألاو بتاورلا ةبيرض ةيدأتب يرود نايب
ىلع لخدلا ةبيرض نع يونس حيرصت
روجألاو بتاورلا

تاداريإ يلامجإب يدارفإ يونس فشك
ريجألا/مدختسُملا

ةنسلا لالخ لمعلا اوكرت نيذلا ءارجألا/نيمدختسُملاب يلامجإ فشك(7ر)

(8ر)

(2ص)

روجألاو بتاورلا ةبيرضل يصخشلا حيرصتلا
تاسسؤم ةدع يف لمعي يذلا مدختسُملل
دحاو ٍنآ يف
بتاورلا ىلع لخدلا ةبيرض عفد راعشإ

روجألاو

جذومنلا
مقر

جذومنلا جذومنلا
مقر

جذومنلا

•
•
•

ليجستلا مقر ىلع لوصحلاو ريجأ/مدختسُم ليجستب ةقلعتملا جذامنلا

ةبيرضلا نع ةيونسلاو ةيرودلا حيراصتلاب ةقلعتملا جذامنلا

هلمعل ريجأ كرت نع يونسلا حيرصتلاب قلعتملا جذومنلا

xpsa.SSAD/segaP/smroF/noitaxat/BL-ra/bl.vog.ecnanif.www:ىلع ةرفوتم جذامنلا هذه

000,005,7
000,005,2
000,005

000,005

 .ل.ل000,52
لمع موي لك نع
ليزنت ال
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5102 لوألا نوناك

 لخدلا ةبيرض ىلا كليلد
روجألاو بتاورلا ىلع

:ةرفوتم نطاوملاةلدأعيمجو
bl.vog.secnanfisedtutitsni.www :ىلع ًاينورتكلا

 دهعم يف ةيلاملا ةبتكملا :ةعوبطملا خسنلا
يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب
توريب -0785-61 .ب.ص - رهنلا شينروك ،215
9/641524/10 :نوفلت

bl.gro.fi@tcatnoc

:تامولعملا نم ديزملل

0171 :ةيلاملا ةرازول نخاسلا طخلا

،ةيلدعلا ةقطنم - توريب يف روجألاو بتاورلا ةبيرض ةرئاد

130224/10 :نوفلت - ةيلاملا ةرازو ىنبم ،رهنلا شينروك

560029/50 :نوفلت- يارسلا ،ادبعب- نانبل لبج ةيلام

 لتلا عراش ،سلبارط- يلامشلا نانبل ةيلام

820324/60 :نوفلت

4/210027/70 :نوفلت - يارسلا ،اديص- يبونجلا نانبل ةيلام

243167/70 :نوفلت - برح رتنس ،ةيطبنلا - ةيطبنلا ةيلام

211908/80 :نوفلت - يارسلا ،ةلحز- عاقبلا ةيلام

702496/60 :نوفلت- ابلح- راكع ةيلام

520173/80 :نوفلت - كبلعب- لمرهلا كبلعب ةيلام

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
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