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 ةماعلا – ينورتكلإلا ميلعتلا يف زيمتلا ريياعم
 ةحوتفملا ةيميلعتلا دراوملا

 
 ةدايقلا ١٤.١.م

 .ةوجرملا بيردتلا/ملعتلا تاجرخمو ةرودلا/ررقملا ىلع ًءانب ةثيدحو ةلماكتم ةحوتفملا ةيميلعتلا دراوملا ةيجيتارتسا ١٤.١.١.م

 ١٤.١.٢.م
 هل ططخملا ةرودلا/ررقملا ساسأ ىلع ةحوتفملا ةيميلعتلا دراوملا ةمءالمو مادختسا نأشب ةسوردم تارارق بيردتلا/ميلعتلا ولوؤسم ذختي
 .نيبردملا/سيردتلا ةئيه ءاضعأ/نيملعملا عم رواشتلاب

 ١٤.١.٣.م
 ةينطولا تاهجلا تاداشرإو ئدابم عم اهمادختساب يصوملا وأ ،ةلَّدعُملا وأ ،ةأشنُملا وأ ،ةمدختسُملا ةحوتفملا ةيميلعتلا دراوملا قفاوتت
 .رشنلا قوقحو ةحوتفملا ةيميلعتلا دراوملا ةدوجب ةينعملا

 .اهيف ةقثلا زيزعتو ةحوتفملا ةيميلعتلا دراوملا ةيلعافو ةمءالم ىدم مييقتل تاءارجإ ذيفنت ١٤.١.٤.م

 .ةحوتفملا ةيميلعتلا دراوملاب ةطبترملا دئاوفلاو فيلاكتلا لئاسم ةدايقلا كردت ١٤.١.٥.م

 .اًيرود اهثيدحتو ةحوتفملا ةيميلعتلا دراوملا تاسرامم ةعجارم ١٤.١.٦.م

 ةيبيردتلا تارودلا/تاررقملا عم لماكتلا ١٤.٢.م

 .دراوملا هذه ةمءالم ىدم نأشب رارقلا ذاختال ديفتسملا ةّيلهأ يف ةقثلاو ،اًبسانم اًمادختسا ةحوتفملا ةيميلعتلا دراوملا مادختسا ١٤.٢.١.م

 .بيردتلا/ملعتلا تاجرخمو فادهأ عم ةحوتفملا ةيميلعتلا دراوملا مادختسا مءاوتي ١٤.٢.٢.م

 .تاردقلاو تاجايتحالا فلتخمب نيديفتسملا عيمج نم اهمادختساب يصوملا ةحوتفملا ةيميلعتلا دراوملا ىلإ لوصولا ةيناكمإ ١٤.٢.٣.م

 .ةحوتفملا ةيميلعتلا دراوملا ةدوج طبضل تايلآ دوجو ١٤.٢.٤.م

 نيديفتسملا معدو بيردت ١٤.٣.م

 ١٤.٣.١.م
 كلذ يف امب اهئاشنإو اهليدعتو اهمادختسا ةداعإو اهمادختساو اهعيمجتو ةحوتفملا ةيميلعتلا دراوملا نع ثحبلا ىلع نيديفتسملا بيردت
 .ينفلا معدلا ىلإ لوصولا

 ١٤.٣.٢.م
 نم ةعومجمل اهئاشنإو اهليدعتو اهمادختساو ةحوتفملا ةيميلعتلا دراوملا داجيإ ىلع ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نم نيديفتسملا بيردت
 .ءاضتقالا بسح ةصاخلا تاجايتحالا

 ١٤.٣.٣.م
 دويقلاو لداعلا مادختسالا لثم تاهجلا يف ةحوتفملا ةيميلعتلا دراوملا مادختسا ىلع أرطت يتلا تالكشملا مهف ىلع نيديفتسملا بيردت
 .ةحوتفملا ةيميلعتلا دراوملا يف ةنمضملا داوملا نم اهريغو لوادجلاو روصلل رشنلا قوقح طورشو يعادبإلا عاشملا دويقو ةيراجتلا ريغ

 .كلذ ىلإ امو زئاوجلاو تايقرتلا يف ةربخلا هذهب مهل دهشٌيو ،نيرخآلا نيمدختسملا نوفرتحملا ةحوتفملا ةيميلعتلا دراوملا وديفتسم هجوي ١٤.٣.٤.م

 .ةحوتفملا ةيميلعتلا دراوملا مادختسا يف نيديفتسملا معدل نيبردملا/سيردتلا ةئيه ءاضعأ/نيملعملا بيردت ١٤.٣.٥.م

 نيديفتسملا معد ١٤.٤.م

 ١٤.٤.١.م
 ررقملا يف نمضُملا يعادبإلا عاشملا ىلع زيكرتلا عم ،ةحوتفملا ةيميلعتلا دراوملا مادختسا مكحت يتلا تاسايسلا نوديفتسملا مهفي
  .ةيميلعتلا طئاسولاب مهماملإو مهميلعت نم ءزجك وأ ةيبيردتلا ةرودلا/

 .ةحوتفملا ةيميلعتلا دراوملاب ةصاخلا نيديفتسملا تالكشم ةجلاعم ١٤.٤.٢.م

 .ةحوتفملا ةيميلعتلا دراوملا مادختسا يف نيديفتسملل ينفلا معدلا ريفوت ١٤.٤.٣.م

 ءانبلاو ميمصتلا ١٤.٥.م

 ١٤.٥.١.م
 .ىوتحملل ةيفصولا تانايبلا ةحصو حوضو
 

 .ةيوحنلا ءاطخألا نم اهولخو ىوتحملا يف ةــــــــمدختسملا صوصنلا عيمج قاستا ١٤.٥.٢.م
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 ١٤.٥.٣.م
 ةدئاف تاذو ،مـلعتلا نم دحت يتلا تارـيثأتلا نم ةـــيلاخ رصانع ىلع )ةيئرملا عطاقملا - موسرلا - ةيعمسلا عطاقملا( ةددعتملا طئاسولا ءاوتحا
 .ةيميلعت

 .اهعم لعافتلا قرطو ةطشنألا عـــــــيمجل تاحورــشلا حوـضو ١٤.٥.٤.م

 .نيديفتسملا نم ةفدهتسملا ةئفلا صئاصخ عم ىوتحملا بسانت ١٤.٥.٥.م

 .ةـيركفلا ةـيكلملا قوقحو رشنلا قوــــــــقح نيناوق عيمجب مازتلالا ١٤.٥.٦.م

 .ةلوهسب ىوتحملا ماسقأ نيب لقنتلاب حمست تاودأ رفوت ١٤.٥.٧.م

 .ةينطولا نيناوقلاو تاعيرشتلاو ةمظنألا عم ىوتحملا قفاوت ١٤.٥.٨.م

 ١٤.٥.٩.م
 ةينورتكلإلا ةيميلعتلا جماربلا ميمصت يف لوصولا ةيناكمإو مادختسالا ةيلباق ريياعم قيبطت ىدم مييقتل ةمزاللا تاسايسلاو تايلآلا رارقإ
 .اًيرود

 


