
 

 

 

 

 
 ضرألا حطس قوف زاغلا تانازخ بيكرت تاطارتشا

 

 )م( رتملاب تافاسملل بولطملا ىندألا دحلا
 قوف نازخلا ةعس
 )رتل (ضرألا حطس

 نيب ةفاسملا
 سفن نم نينازخ

 عونلا

 يف تاحتفلا نع
 عاونأ عيمج
 ينابملا

 لئاوسلا تانازخ نع
 لاعتشإلل ةلباقلا

 ينابملا نع
 ةيناسرخلا

 ينابملا نع
 ةيبشخلا

 ررشلا رداصم نع

 رتل 450 م 3 - - م 6 م 1.5 -
 رتل 1000 م 3 م 3 - م 6 م 3 م 1
 رتل 2000 م 3 م 3 - م 6 م 3 م 1
 رتل 4000 م 3 م 7.5 م 7.5 م 7.5 م 3 م 1
 رتل 7000 م 3 م 7.5 م 7.5 م 7.5 م 3 م 1

 
 تانازخلا داعبأ

 )رتللاب( ةعسلا عضولا لوطلا رطقلا
 رتل 450 يسأر مس 140 مس 76

  رتل 1000 يسأر مس 176 مس 100
 رتل 1000 يقفأ مس 220 مس 80

 رتل 2000 يقفأ مس 281 مس 100
 رتل 4000 يقفأ مس 387 مس 120
 رتل 7000 يقفأ مس 664 مس 120

 

 قباطم تاطارتشالا #

 .لاكشألا نم لكش يأب وبقلا يف وا ىنبملا قوف وأ لخاد هبيكرت عنميو ىنبملا ةيجراخلا راوسألا لخاد نازخلا بيكرت 1
 

 .هلوح زاغلا عمجتب حمست ال ةعفترم ةقطنم يف نازخلا بيكرت 2
 

 .ةئبعتلا ةرايس نع رتم 25 نع ديزت ال ةفاسم نمض زاغلا نازخ بيكرت 3
 

 .)نازخلا ةئبعت لبق( بيرست دوجو لاح قلغي يكيتاموتوأ قلغ مامصب لصوم زاغلا برست ساسح بيكرت 4
 

5 
 تحت / قوف بكرملا نازخلل نامألا مامص نيب )لفسألاب روكذملا لودجلاب( ةبولطملا تافاسملا عيمج رفوت نم دكأتلا

 اذكو ينابملاب تاحتفلاو لاعتشالل لباقلا لئاوسلا تانازخو ةيناسرخلاو ةيبشخلا ينابملاو ررشلا رداصمو ضرألا حطس
 .اهضعبو زاغلا تانازخ نيب ةفاسملا

 



 

 
 
 

 ضرألا حطس تحت تانازخ بيكرت تاطارتشا

 

 تحت نازخلا ةعس )م( رتملاب تافاسملل بولطملا ىندألا دحلا
 (ضرألا حطس

 )رتل
 نيب ةفاسملا

 نم نينازخ
 عونلا سفن

 تاحتفلا نع
 عاونأ عيمج يف

 ينابملا

 تانازخ نع
 ةلباقلا لئاوسلا

 لاعتشإلل

 ينابملا نع
 ةيناسرخلا

 ينابملا نع
 ةيبشخلا

 رداصم نع
 ررشلا

 نوفدم رتل 500 م 3 م 3 م 3 م 6 م 3 م 1

 نوفدم رتل 1000 م 3 م 3 م 3 م 6 م 3 م 1

 نوفدم رتل 1750 م 3 م 3 م 3 م 6 م 3 م 1

 نوفدم رتل 5000 م 3 م 3 م 3 م 6 م 3 م 1

 

 قباطم تاطارتشالا #

1 
 يأب وبقلا يف وا ىنبملا قوف وأ لخاد هبيكرت عنميو ىنبملا ةيجراخلا راوسألا لخاد نازخلا بيكرت

 .لاكشألا نم لكش
 

2 

 نوكت نأ ىلع قوباط وأ ةحلسم ةناسرخ ناردج نم ةفرغ يف ضرألا حطس تحت نازخلا بيكرت
 ثيحب طالب عضو متيو معانلا لمرلاب نازخلا نفديو ةحطسمو ةيوتسم حلسم تنمسا ةفرغلا ةيضرأ
 يتلاو لئاسلا ىوتسم رايعو نامألا مامصو غيرفتلاو ةئبعتلا ةعومجم ىوس نازخلا نم رهظي ال
 .لفقم قودنص لخاد ةظوفحم نوكت

 

 .ةئبعتلا ةرايس نع رتم 25 نع ديزت ال ةفاسم نمض زاغلا نازخ بيكرت 3
 

4 
 ةئبعت لبق( بيرست دوجو لاح قلغي يكيتاموتوأ قلغ مامصب لصوم زاغلا برست ساسح بيكرت
 .)نازخلا

 

 .لماك لكشب نازخلا نفد لاح يف ةيوهت ةروسام بيكرت 5
 

6 
 نازخلل نامألا مامص نيب )لفسألاب روكذملا لودجلاب( ةبولطملا تافاسملا عيمج رفوت نم دكأتلا
 لئاوسلا تانازخو ةيناسرخلاو ةيبشخلا ينابملاو ررشلا رداصمو ضرألا حطس تحت / قوف بكرملا
 .اهضعبو زاغلا تانازخ نيب ةفاسملا اذكو ينابملاب تاحتفلاو لاعتشالل لباقلا

 



 

 

 

 

 
 عنصملا هب حصني امك ةنوفدملا تانازخلل ةبولطملا ةرفحلا تاساقم حضوي يلاتلا لودجلا •

 : 1)( لكش )ضرألا حطس نع زراب قنعلا(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوطلا ضرعلا قمعلا
 حطس تحت نازخلا ةعس

 )رتل(ضرألا

 رتل 500 مس160 مس160 مس165

 رتل 1000 مس180 مس180 مس195

 رتل 1750 مس 310 مس 160 مس 145

 رتل 5000 مس 535 مس 180  مس160

1   لكشلا



 

 

 

 

 
 

 لمع عم لماك لكشب ةنوفدملا تانازخلل ةبولطملا ةرفحلا تاساقم حضوي يلاتلا لودجلا •
 : (2) لكشلا يف نيبم وه امك ضرألا تحت ةيوهت ةروسام
 
 
 
 
 
 
 

   
                     

 

 

 

 

 لوطلا ضرعلا قمعلا
 حطس تحت نازخلا ةعس

 )رتل(ضرألا

مس195 مس 160  مس 160   رتل 500 

مس225 مس 180  مس 180   رتل 1000 

مس170 مس 160  مس 310   رتل 1750 

مس185 مس 180  مس 535   رتل 5000 

2 2  لكشلا   لكشلا

ةينكسلا تانازخلا ءالمعل ةصصخم تاطارتشإلا هذه*  


