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 ةيديهمتلا ماكحألا :لوألا بابلا

 
 :ىلوألا ةداملا
 مل ام اهمامأ ةنيبملا يناعملا -ةحئاللا هذه يف تدرو امنيأ– ةيلاتلا تارابعلاو ظافلألاب دصقي
 :كلذ فالخ قايسلا ضتقي

 .لقنلل ةماعلا ةئيهلا : ةئيهلا -1
 .لقنلل ةماعلا ةئيهلا سيئر : سيئرلا -2
 .رجأ لباقم قرطلا ىلع تانحاشلاب عئاضبلا لقن : عئاضبلا لقن طاشن -3
 لقنل لقانلا عم لقنلا تايلمع تابيترتب مايقلا : 2نحشلا طيسو طاشن -4

 .هيلإ لسرم ىلإ لسرم نم ةعاضب
 دقع بجومب قئاس نودب لقنلا ةبكرم ريجأت : تانحاشلا ريجأت طاشن -5

 .رجأ لباقم ريجأتلا
 .يعيبط وأ يرابتعا صخش يأ :  صخشلا -6
 وأ )ةكرش( ينوناق نايك اهل ةيصخش لك :  ةأشنملا -7

 .ةيدرف ةسسؤم
 .يعيبط صخش لك :  درفلا -8
 ةلوازم ىلع ةقفاوملاب ةئيهلا نع ردصت ةقيثو : 3صيخرتلا -9

 )تانحاشلا ريجأت طاشن وأ عئاضبلا لقن طاشن(
  .ةحئاللا هذه ماكحأ قفو

 ةلوازمل ةئيهلا نم صيخرت ىلع لصاحلا صخشلا :  لقانلا -10
 .عئاضبلا لقن طاشن

 بجومب ةئيهلا نم صيخرت ىلع ةلصاحلا ةأشنملا : 4 نحشلا طيسو -11
  .نحشلا طيسو طاشنل ةمظنملا ةحئاللا

 ىلع عئاضبلا لقنل لقانلا عم دقاعتملا صخشلا : 5 لسرملا -12
 كلام ناك ءاوس ،هيلإ لسرملا ىلإ قرطلا
 .هنع ضوفم وأ ةعاضبلا

 ةبانإب وأ هسفنب موقي نأ قحلا هل يذلا صخشلا : هيلإ لسرملا -13
 .لقانلا نم عئاضبلا مالتسا يف هريغ
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 ةلوازمل ةئيهلا نم صيخرت ىلع ةلصاحلا ةأشنملا :  رجؤملا -14
 لمعيو اهنم ضوفملا وأ تانحاشلا ريجأت طاشن
 .اهنع ةباين ريجأتلا دقع عيقوتب اهترادإ تحت

 قفو تانحاشلا ريجأت طاشن نم ديفتسملا لقانلا :  رجأتسملا -15
 .ةحئاللا هذه ماكحأ

 لقنل ةدعمو ةيلآ ةوقب ريست ةدرفنم ةبكرم : ةدرفنم نحش ةبكرم -16
   .قرطلا ىلع عئاضبلا

 رجل ةممصم ،)رج ةينيصب ةدوزم( ةنحاش سأر : ةرطاقلا -17
 ادع نازوأ لمحل ةأيهم ريغو ،ةروطقم فصن
   .ةروطقملا فصن نم اهيلع عقاولا ءزجلا

 قيرط نع ةرطاق عم نرقتل ةممصم لقن ةبكرم  : ةروطقملا فصن -18
   .ةرطاقلا ىلع اهنزو نم ءزج دنتسيو رج ةينيص

 ءزج يأ دمتعي الأ اهميمصت يف ىعاري لقن ةبكرم : ةروطقملا -19
 نحشلا ةبكرم وأ ةرطاقلا ىلع اهنم يساسأ
   .ةدرفنملا

 وأ ةروطقم وأ ةرطاق وأ ةدرفنم نحش ةبكرم : لقن ةبكرم -20
 .ةروطقم فصن

 ةدرفنم نحش ةبكرم وأ ،ةدرفنم نحش ةبكرم لك : ةنحاشلا -21
 يأ وأ ،ةروطقم فصنو ةرطاق وأ ،ةروطقم رجت
 قرطلا ىلع ريسلل اهب حومسم ىرخأ هنيوكت
 .عئاضبلا لقنل مدختسُتو

 لقنلا ةبكرمل حيرصتلاب ةئيهلا نع ةرداص ةقيثو : ليغشتلا ةقاطب -22
 ريجأت طاشن وأ عئاضبلا لقن طاشن يف لمعلاب
 .قرطلا ىلع صاخلا باسحلل لقنلا وأ تانحاشلا

 نم يأ ةأشنملا هلالخ نم سرامت يذلا ناكملا : زكرملا -23
 .ةحئاللا هذه ماكحأل ًاقفو ةفنصملا ةطشنألا

 وأ تاناويحلا وأ علسلا وأ تادعملا وأ داوملا : 6 عئاضبلا -24
 ةطساوب هلقن متي امم اهريغ وأ ةمعطألا
  .تانحاشلا

 ةدام وأ قودنص وأ ،سيك وأ ،ةبلع وأ ،ةمزر لك :  يديربلا درطلا -25
 امزح موزحم نيعم نزو وذ اهريغ وأ ،ةفلغم
 هيلإ لسرمو لسرم نيب ايديرب هلقن ةمالس نمضي
 وليك نوثالث )30( نزي يذلاو ،مولعم رجأ لباقم
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 )1.5( هداعبأ نم دعب يأ زواجتي الو ،لقأف مارج
  .لوطلا عومجمل راتمأ ةثالث )3( وأ فصنو رتم

 تايافن وأ ةطولخم وأ ةبكرم وأ ةطيسب ةدام يأ :  ةرطخلا داوملا -26
 لكشت ةعنصم وأ ةيعيبط تناك ءاوس اهنم يأ
 ىلعو اهرصانع نم يأ ىلع وأ ةئيبلا ىلع ةروطخ
 اهتردق وأ اهتيمس ببسب ةيحلا تانئاكلا ةمالس
 نم يأ وأ ،لكآتلا وأ راجفنالا وأ لاعتشالا ىلع
 ةفنصملا ةيزاغلا وأ ةلئاسلا وأ ةبلصلا داوملا
 .ةيلودلا تايقافتالا ماكحأ قفو ةرطخ داومك

 اهلوخت ةهج يأ وأ ةئيهلا نع ةرداص ةقيثو : ينهم قئاس ةقاطب -27
 .ةينهملا ةءافكلا رابتخا زايتجا دعب قئاسلل

 داوم لقن قئاس ةقاطب -28
 ةرطخ

 اهلوخت ةهج يأ وأ ةئيهلا نع ةرداص ةقيثو :
 زايتجا دعب ةرطخلا داوملا لقن ةنحاش قئاسل
 .ةرطخلا داوملا لقن يف ةءافكلا رابتخا

  .ةنحاشلا ةدايقب هل حرصملا يعيبطلا صخشلا : قئاسلا -29
 رورملا ةرادإ نم هل صخرم ينف صحف زكرم : يرودلا صحفلا زكرم -30

 لقنلا ةبكرم ىلع لماشلا ينفلا فشكلا ءارجإل
  .يرود لكشب

 ينفلا صحفلا ةداهش -31
 يرودلا

 زايتجا دعب يرودلا صحفلا زكرم نم ردصت ةقيثو :
 .صحفلا تابلطتم

 ىلع ةردقلا نم دكأتلل ؛قئاسلا هل عضخي رابتخا :  ةينهملا ةءافكلا رابتخا -32
 عم لماعتلاو ،ةيلاع ةءافكب ةنحاشلا ةدايق
  .ةنمآ ةقيرطب عئاضبلا

 لقن يف ةءافكلا رابتخا -33
 ةرطخلا داوملا

 ىلع ةردقلا نم دكأتلل ؛قئاسلا هل عضخي رابتخا :
 ،ةيلاع ةءافكب ةرطخلا داوملا لقن ةنحاش ةدايق
  .ةنمآ ةقيرطب ةرطخلا عئاضبلا عم لماعتلاو

 ماكحأ قفو رجأتسملاو رجؤملا نيب مربملا دقعلا : ريجأتلا دقع -34
 ةعفنملا قاطن ددحي يذلاو ةحئاللا هذه
 .ريجأتلا دقع فارطأ نيب قوقحلاو تامازتلالاو

 بوني نم وأ لقانلاو لسرملا نيب مربملا دقعلا : لقنلا دقع -35
 يتلا طورشلا ىلع صنيو امهنم يأ نع
 .رجأ لباقم ةعاضبلا لقن متي اهاضتقمب

 ًاتابثإ ربتعيو لقنلا دقع بجومب ردصي دنتسم : لقنلا ةقيثو -36
 لقنلا عوضوم ةعاضبلل لقانلا مالتسا ىلع
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 هيلإ لسرملا ىلإ اهميلستل اهيف ةنيبملا ةلاحلاب
 .ةلاحلا تاذب

 ىلع ينفلا صحفلا -37
  7قيرطلا بناج

 بناج ىلع ةنمآ ةقطنم يف ئجافم ينف صحف :
 .قيرطلا

    
 ينفلا صحفلا تايلمعب مايقلل لقنتم ماظن : ةكرحتملا صحفلا ةدحو -38

 صحفلا نم ًاليصفت رثكأ ةقيرطب لقنلا ةبكرمل
 .ةرهاظلا ةلاحلل

 ذفني رخآ ءارجإ يأ وأ دقاعت وأ لسارت وأ لدابت يأ : ةينورتكلإلا تالماعتلا -39
 اهيف امب ةينورتكلا ةليسوب يئزج وأ يلك لكشب
 تانايبلا ىلإ لوصولا ليهستل تامولعملا نيزخت
 .ًاقحال اهيلإ عوجرلاو

 زواجتي يتلاو ،ناتعمتجم اهتلومحو ةنحاشلا :  ةيئانثتسالا ةلومحلا -40
 ةررقملا داعبألاو نازوألا اهداعبأ وأ/و اهنزو
 نكمي ال ةلوقنملا ةداملا نأ ثيحب ،ًاماظن
 .بابسألا نم ببس يأل اهكف وأ اهتئزجت

 شيتفتلا ةيحالص اهل دنسُملا ةهجلا وأ صخشلا : ةمدخلا بقارم -41
 هذه ماكحأب مازتلالا نم دكأتلل ًاماظن ةباقرلاو
 لالخإلا لاح يف مزاللا ءارجإلا ذاختاو ،ةحئاللا
 .اهنم يأب

 بقارم لبق نم ررحي ينورتكلا وأ يقرو جذومن : طبضلا رضحم -42
 صخش يأ اهبكترا تافلاخم يأ نمضتي ةمدخلا

 .ةحئاللا هذه ماكحأل
 يف ةنحاشلا ىلع ةلمحملا عئاضبلاب ةمئاق : ةلومحلا نايب -43

 نازوأو دادعاو فصو لمشتو ةدحاولا ةلحرلا
 لسرملاو نيلسرملا نيوانعو عئاضبلا داعبأو
  .مهيلإ

 ةئيهلا ةصنم -44
 ةينورتكلإلا

 عقاومل يلآلا عبتتلا ةئيهلل حيتت ةينورتكلإ ةصنم :
 يف امب ،اهنازوأو اهتاعرس ديدحتو تانحاشلا
 ،قئاسلل ةحارلاو ةدايقلا تارتف دصر كلذ
 .قئاسلاو لقنلا ةبكرم ةيماظن نم ققحتلاو

 صيخارتلا ريظن ةيلام دراوم نم ةئيهلل صصخي ام : يلاملا لباقملا -45
 تاقاطب وأ لقنلا تابكرم ليغشت تاقاطب وأ
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 يتلا تامدخلا وأ اهردصت يتلا نيقئاسلا
 .اهمدقت

 وأ ةحئاللا هذه ماكحأ نم يأ ةفلاخم ةمارغ : ةيلاملا تامارغلا -46
 .ىرخألا ماعلا لقنلا ماظن حئاول

 ةصاخلا بحسلا قوقح -47
)SDR( 

 يلودلا دقنلا قودنص اهددحي ةيباسح ةدحو :
 ةميقل اقفو ةلودلل ةينطولا ةلمعلا ىلا لوحت
 يف وأ رارقلا وأ مكحلا خيرات يف ةلمعلا هذه
 اقفو لقنلا دقع يفرط هيلع قفتي يذلا خيراتلا
 دقنلا قودنص اهقبطي يتلا مييقتلا ةقيرطل
 هتايلمع ىلع خيراتلا كلذ يف ةيراسلاو يلودلا
 .هتالماعمو

 ةيبرعلا ةكلمملاب قرطلا ىلع ماعلا لقنلا ماظن :  ماعلا لقنلا ماظن -48
 مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ةيدوعسلا
 .ـه21/06/1397 خيراتو )25/م(

 8 ةحئاللا -49
 

 ريجأتو عئاضبلا لقن طاشنل ةمظنملا ةحئاللا :
 .ةيربلا قرطلا ىلع تانحاشلا

 هتحئالو رورملا ماظن -50
 ةيذيفنتلا

 مقر يكلملا موسرملاب رداصلا رورملا ماظن  :
 لدعملاو ،ـه26/10/1428 خيراتو )85/م(
 خيراتو )70/م( مقر يكلملا موسرملاب

 يكلملا موسرملاب لدعملاو ،ـه06/11/1437
 لدعملاو ،ـه18/07/1439 خيراتو )73/م( مقر
 خيراتو )115/م( مقر يكلملا موسرملاب

 أرطي امو ،ةيذيفنتلا هتحئالو ،ـه05/12/1439
 .تاليدعت نم امهيلع

 رجأ نود هتاجتنمو هعئاضب لقنب صخشلا مايق : صاخلا باسحلل لقنلا -51
 .ةصاخلا هتانحاشب

  باسحلل لقنلا ةقيثو -52
 9صاخلا

 صاخلا باسحلل لقنلا ةيلمع تبثي دنتسم 
 .عئاضبلل

 لامعألا ةداير تآشنم -53
10 

 ةصتخملا تاهجلا نم ًاماظن ةفنصملا تآشنملا :
 ميمصتو قالطإ ةيلمعب موقت يتلاو ،ةكلمملاب
 نوكت يتلاو ةصصختم ةيراجت لامعأ ليغشتو
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 ـه04/09/1442 خيراتو )01/134( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ًءانب فيرعتلا ةفاضإ مت 10
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 وأ ةريغص ةئشان تآشنم لكش ىلع ةداع
 .ةطسوتم

 تاذ ةنحاشلا -54
 ةجودزملا تاروطقملا

11 

 فصنو ةرطاق اهرجت ةروطقم فصن وأ ةروطقم 
 نحش ةبكرم اهرجت ةروطقم فصن وأ ةروطقم
 مدختسُتو ،ةيسايقلا تافصاوملا قفو ةدرفنم
 ةددحم تاراسمو قرط ىلع عئاضبلا لقنل
 تاذ تانحاشلل لقنلا حيرصت بجومب
 .ةجودزملا تاروطقملا

 ةنحاشلل لقنلا حيرصت -55
 تاروطقملا تاذ
 12 ةجودزملا

 لقنل كلذو ،صاصتخالا ةهج نم رداص حيرصت 
 تاروطقم تاذ ةنحاش مادختساب عئاضبلا
 نم ةرداصلا ريسلا طورشو دعاوق قفو ةجودزم
 .ةقالعلا تاذ تاهجلا

 ةلومح ىصقأ اهيلإ فاضم ةغراف ةنحاشلا نزو  13 يلامجإلا نزولا -56   
  .ةنحاشلل

 ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو ىدل جمانرب  14روجألا ةيامح ماظن -57
 ةبسانم لمع ةئيب ريفوت ىلإ فدهي ةيعامتجالا
 ىوتسم عفر ثيح نم ،صاخلا عاطقلا يف ةنمآو
 .ةدقاعتملا فارطألا قوقح ظفحو ةيفافشلا

 
 

 
 :ةيناثلا ةداملا
 ماكحأو ةقالعلا تاذ تارارقلاو ةمظنألاو ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا ماظن ماكحأب لالخإلا مدع عم
  :اهيف ًافرط ةكلمملا نوكت يتلا ةيلودلا تايقافتالا

 ريجأتو صاخلا باسحلل وأ رجأب قرطلا ىلع عئاضبلا لقن لامعأ ىلع ةحئاللا هذه ماكحأ يرست .1
 15.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يضارأ لخاد اهذيفنت متي يتلا تانحاشلا
  :ىلع ةحئاللا هذه ماكحأ يرست ال .2

 مارج وليك ةئامسمخو فالآ ةثالث )3,500( يلامجإلا اهنزو غلبي يتلا تانحاشلاب لقنلا -أ
 .اهريجأت وأ لقأو

                                                
 ـه03/05/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب فيرعتلا ةفاضإ مت 11
 ـه03/05/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب فيرعتلا ةفاضإ مت 12
 ـه03/05/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب فيرعتلا ةفاضإ مت 13
  ـه11/09/1443 خيراتو )1799( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب فيرعتلا ةفاضإ مت 14
 ـه28/03/1443 خيراتو )548( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةرقفلا ليدعت مت 15
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 يف داوملاو عئاضبلا نم اهريغو ةيئاذغلاو ةيبطلا تاجتنملاو تادعملاو ةزهجألا لقن -ب
 .ةيعيبطلا ثراوكلاو ئراوطلاو ةثاغإلا تالاح
 .ةيموكحلا تاهجلاو ةيركسعلا تاوقلا لبق نم ةكولمملا تانحاشلاب لقنلا -ج
 تارايسلا لقن طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأل ةعضاخلا تابكرملا بحسو تارايسلا لقن -د

 .ةئيهلا نم ةدمتعملا تابكرملا بحسو
 
  :ةثلاثلا ةداملا
 :لبق نم ةحئاللا هذه ماكحأ قفو ةطشنألا نم يأ ةسرامم متت

 .كلذب صيخرت ىلع لوصحلا دعب تآشنملا .1
 صيخرت ىلع لوصحلا دعب - عئاضبلا لقن طاشن ىلع مهلمع رصتقيو- نييدوعسلا دارفألا .2

 .كلذب
 
 :ةعبارلا ةداملا
 هنإف ،ةيديربلا دورطلا لقن ةلوازم ،عئاضبلا لقن طاشن ةلوازمب اهل صخرملا ةأشنملا ةبغر لاح يف
 16.دورطلا لقن صيخرت ىلع لوصحلا اهيلع بجي

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                
ـه 1444/05/03 مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب (642 خيراتو ) ليدعت  ةرقفلا   16  مت
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 صيخرتلا :يناثلا بابلا
 تآشنملل عئاضبلا لقن طاشن صيخرت :لوألا لصفلا

 
 :ةسماخلا ةداملا
 :يلي ام عئاضبلا لقن طاشن ةلوازم صيخرت ىلع ةأشنملا لوصحل طرتشي

 :ةيلاتلا تابلطتملا ءافيتسا .1
 .ةدمتعملا ةئيهلا تاونق قفو ةأشنملا نم مدقم بلط -أ
 17.لوعفملا يراس عئاضبلا لقن طاشن نمضتي ةأشنملل يراجت لجس -ب
 .لوعفملا ةيراس ةيعامتجالا تانيمأتلا ةداهش -ج
 .)ةنس نم رثكأ يراجتلا لجسلا ىلع ىضم اذإ( لوعفملا ةيراس لخدلاو ةاكزلا ةداهش -د
 ةينفلا تافصاوملا قفو صيخرتلا لحم ةنيدملا يف طاشنلا ةسراممل بسانم زكرم ريفوت .2

 تاهجلا نم ةرداصلا تاطارتشالاو ةينفلا تافصاوملا قفو وأ ،ةيدلبلا تاطارتشالاو
 .تايدلبلل ةعضاخ ريغلا عقاوملل كلذو ةقالعلا تاذ ةصتخملا
 لقي ال امب ،عئاضبلا لقن طاشن ةلوازمل ةمزاللا تارطاقلا وأ/و ةدرفنملا نحشلا تابكرم ريفوت .3

 ةكلمملا ندم ىوتسم ىلع )تارطاق وأ/و ةدرفنم نحش تابكرم( ةرشع )10( نع
 ماكحأل ًاقفو اهليجست عون ليدعت متي نأ ىلع اهل ةعباتلا ةيرادإلا زكارملاو تاظفاحملاو
 راجيإلا لالخ نم وأ ةرشابم ةأشنملل ةكولمم تناك ءاوس ،ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا ماظن
 نع رارق ردصي ضرغلا اذهلو ،اهل يلعفلا مدختسملا ةأشنملا نوكت نأ ةطيرش ،يليومتلا
 هلالخ اهليغشت بجاولا ينمزلا لودجلاو تابكرملا نم ىندألا دحلا ريفوت ةيلآ ديدحتب سيئرلا
 طاشنلا يف تابكرملا لاخدإ يف يونسلا جردتلا اهيف ىعاري ؛لامعألا ةداير تآشنم لبق نم
 18.بولطملا ىندألا دحلا ىلإ ًالوصو
 ةيندملا ةيلوؤسملا يطغي امب تارطاقلا وأ/و ةدرفنملا نحشلا تابكرم ةفاك ىلع نيمأتلا .4

 19.ةكلمملا يف ةدمتعملا نيمأتلا تاكرش ىدحإ لبق نم ريغلا هاجت
 زكارم ىدحإ يف يرودلا ينفلا صحفلل تارطاقلا وأ/و ةدرفنملا نحشلا تابكرم عيمج عاضخإ .5

  .ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا ماظن ماكحأ قفو ،ةدمتعملا يرودلا صحفلا
 20.ةينورتكلإلا ةئيهلا ةصنمب طابترالا .6
 21.ةئيهلا اهددحت ةينورتكلإ ةمظنأ يأب طابترالا .7
 

                                                
  ـه09/08/1442 خيراتو )115/01( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةرقفلا ليدعت مت 17
 ـه30/50/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةرقفلا ليدعت مت 18
 ـه30/50/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةرقفلا ليدعت مت 19
 ـه30/50/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةرقفلا فذح مت 20
 ـه30/50/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةرقفلا فذح مت 21
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 :ةسداسلا ةداملا
 نم يأب لالخإلا لاح يفو ،هنايرسل ةمزالم )ةسماخلا( ةداملا يف ةدراولا صيخرتلا طورش .1

 ىتـح عئاضبلا لقن طاشن ةاشنملا سرامت الأ ىلع صـيخرتــلا فاـقيإ مـتـي ؛طورشلا هذه
 نم ًاموي نيعست )90( اهاصقأ ةدم لالخ طرشلا لاــمكـتسا متــي مـل اذإو ،طرـشلا لامكتسا
 ةمارغلا عاقيإب ةئيهلا قحب لالخإلا مدع عم ،يغلم صيخرتلا ربتعي ؛صيخرتلا فاقيإ خيرات
 .طرشلا كلذ نع ةررقملا ةيلاملا
 ةمزاللا تارطاقلا وأ/و ةدرفنملا نحشلا تابكرم ددعل ىندألا دحلا يف صقن ثدح اذإ .2

 متي ملو ،ةأشنملا ةدارإ نع ةجراخ ثراوك وأ ثداوح ةجيتن عئاضبلا لقن طاشن ةسراممل
 صيخرتلا ربتعي ؛صقنلا ثودح خيرات نم ًاموي نونامثو ةئام )180( لالخ صقنلا لامكتسا
 ىندألا دحلا صاقنإ نع ةررقملا ةيلاملا ةمارغلا عاقيإب ةئيهلا قحب لالخإلا مدع عم ،يغلم
 .تارطاقلا وأ ةدرفنملا نحشلا تابكرم نم
 

 :ةعباسلا ةداملا
- ًاموي نيعست )90( ةرتف لالخ ،صيخرتلا رادصإ تابلطتمو طورش عيمج ةأشنملا يفوتست .1

 .يغلم بلطلا ربتعا الإو ؛بلطلا ميدقت خيرات نم -ىصقأ دحب
 يلاملا لباقملا دادس دعب ةئيهلا ىدل دمتعملا جذومنلا قفو ةأشنملا مساب صيخرتلا ردصي .2

 يتلا لامعألا ةداير تآشنم ادع اميف تآشنملا عيمجل تاونس ثالث ةدمل نوكيو ،)دجو نإ(
 رداصلا رارقلا بجومب اهل صيخرتلا ةدم ددحتت ذإ ،ًايجيردت اهتابكرم ليغشتب تاليهست تحنم
 22.ةحئاللا هذه نم ةسماخلا ةداملا نم )3( ةرقفلا هيلع تصن ام قفو سيئرلا نع

 
 :ةنماثلا ةداملا

 يلاملا لباقملا دادس دعبو ،ةأشنملا نم بلطب صيخرتلا ديدجت متي ،)ةسماخلا( ةداملا ةاعارم عم
 :ةيلاتلا طباوضلا قفو ،ةلثامم ةدمل )تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلاو

 ةيحالص ءاهتنا خيرات قبست يتلا ةرتفلا لالخ هطورش عيمج ءافيتساو ديدجتلا بلط ميدقت .1
 .يغلم بلطلا ربتعا الإو ؛ًاموي نونامثو ةئام )180(ـب صيخرتلا
 لقن طاشن يف ةلجسملا )تارطاقلا وأ/و ةدرفنملا نحشلا تابكرم( ـل يليغشتلا رمعلا نايرس .2

 .عئاضبلا
 .صيخرتلا ءاهتنا خيرات دعب عئاضبلا لقن طاشن ةلوازم ةاشنملل حمسي ال .3
 .لوعفملا ةيراس ةدوعس ةداهش ميدقت .4
 23.روجألا ةيامح ماظن يف كارتشالا .5
 

                                                
  ـه04/09/1442 خيراتو )01/134( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةرقفلا ليدعت مت 22
  ـه11/09/1443 خيراتو )1799( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةرقفلا ةفاضإ مت 23
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 :ةعساتلا ةداملا
 خيراتو مقرلا سفنب صيخرتلا نع لزاــنتلا ةأـــشنملل زوجي ،)ةسماخلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
 :ةيتآلا طورشلا قفوو ،ةئيهلا ىدل دمتعملا جذومنلا قفو ةيحالصلا

 .لزانتلا ىلع ةقبسملا ةئيهلا ةقفاوم .1
 لقن طاشن ةسراممب هل صخري نمل اهرفاوت بجاولا طورشلا ةفاك هيلإ لزانتملا يف رفوتت نأ .2

 .عئاضبلا
 .لزانتلا بلطب مدقتلا دنع لوعفملا يراس صيخرتلا نوكي نأ .3
 لقن لامكتسا متي نأ ىلإ ةئيهلا مامأ صيخرتلا نع ةلزانتملا ةأشنملا ةيلوؤسم رمتست نأ .4

 .هيلإ لزانتملا مساب صيخرتلا
 .)تدجو نإ( هيلإ لزانتملاو لزانتملا ىلع ةلجسملا ةيلاملا تامارغلا دادس .5
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس .6
 .همساب صيخرتلا رودص نيح ىلإ هيلإ لزانتملا لبق نم عئاضبلا لقن طاشن ةسرامم مدع .7
 .ةقالعلا تاذ تاميلعتلا كلذكو ةحئاللا هذه ماكحأل ةيفوتسم ةمئاقلا تازيهجتلا نوكت نأ .8
 .لزانتلا ىلع ةئيهلا ةقفاوم خيرات نم ًاموي نيعست )90( ةدم لالخ لزانتلا تاءارجإ ءافيتسا .9

 
 :ةرشاعلا ةداملا

 تابكرم ةفاك ىلع )ةسماخلا( ةداملا نم )5 ،4( تارقفلا يف ةدراولا طورشلا قيبطت ةاعارم عم
 :لقنلا
 ،يليومت ريجأت دقعب اهيدل لمعت وأ ،ةأشنملل ةكولمم لقن ةبكرم لكل ليغشتلا ةقاطب ردصت .1

 يليغشتلا رمعلا زواجتت الأ ىلع ةدحاو ةنس ةدمل نوكتو ،)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس دعب
 .برقأ امهيأ صيخرتلا ةيحالص خيرات وأ
 نإ( ةيلاملا تامارغلاو يلاملا لباقملا دادس دعب ،ةأشنملا نم بلطب ليغشتلا ةقاطب ددجت .2

 ةيحالص ةدم ءاهتنا لبق ًاموي نيثالث )30( ةدم لالخ ديدجتلا بلط مدقُي ثيحب ،)تدجو
 .ليغشتلا ةقاطب نايرس
 خيرات نم ًاموي نيتس )60( ةدم لالخ ليغشتلا ةقاطب ديدجت ةأشنملا نم بلطب حمسي .3

 متي ىتح لقنلا ةبكرمب عئاضبلا لقن طاشن سرامي الأ ىلع ،ريخأتلا ةمارغ ديدست دعب اهئاهتنا
 .اهديدجت
 .اهديدجت نود اهئاهتنا خيرات نم ًاموي نيتس )60( ةدم يضم دعب ليغشتلا ةقاطب ىغلُت .4
 ةأشنملا نم بلطب ليغشتلا ةقاطب ىغلُت ،ةسماخلا ةداملا نم )3( ةرقفلاب لالخإلا مدع عم .5

 رورملا ماظنل ًاقفو لقنلا ةبكرم ليجست عون ليدعتو ،)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس دعب
 .ةيذيفنتلا هتحئالو

 
 :ةرشع ةيداحلا ةداملا

 :ةيلاتلا طباوضلا قفو صيخرتلا ءاغلإ بلطب مدقتلا ةأشنملل زوجي .1
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 .لخدلاو ةاكزلا ةداهش نايرس -أ
 ًارصتقم نكي مل لاح يف هنم طاشنلا ةلازإ وأ طاشنلاب صاخلا يراجتلا لجسلا فذح -ب

 24.هيلع
 .ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا ماظنل ًاقفو لقنلا تابكرم ليجست عون ليدعت -ج
 .)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس -د
 :ةيلاتلا تالاحلا يف اًيغال صيخرتلا نوكي .2

 25.هيلع ًارصتقم نكي مل لاح يف هنم طاشنلا ةلازإ وأ ةأشنملل يراجتلا لجسلا فذح -أ
 .يئاضق مكحب وأ اهتدم ءاهتنال وأ ءاكرشلا قافتاب تناك ءاوس ةكرشلا ةيفصت -ب
  .هديدجت نود صيخرتلا ءاهتنا -ج
 .ةأشنملا نم بلطب -د
 .ةيدرفلا ةسسؤملا بحاص ةافو -ه
 .ةئيهلا ةقفاوم نود صيخرتلا نع لزانتلا -و
 نايرس طورش نم يأ لامكتسا نود صيخرتلا فاقيإ ىلع ًاموي نيعست )90( ةدم يضم -ز

 .صيخرتلا
 ةيدرفلا ةسسؤملا بحاص ةثرول زوجي ،ةداملا هذه نم )ـه/2( ةرقفلا يف درو ام ةاعارم عم .3

 رارمتسالل يماظنلا ةسسؤملا عضو حيحصت بلط ةافولا خيرات نم ًاموي )90( لالخ ىفوتملا
 هذه ماكحأب مازتلالاب ةثرولل يعرشلا ليكولا دهعتي نأ ىلع ،عئاضبلا لقن طاشن ةلوازم يف
 .حيحصتلا وأ ءافولا ةدم لالخ ةحئاللا
 هيضتقت رربم ببسب ةنس ىلع ديزت ال ةدم صيخرتلا فاقيإ هضوفي نم وأ سيئرلل زوجي .4

  .ةماعلا ةحلصملا
 

 دارفألل عئاضبلا لقن طاشن صيخرت :يناثلا لصفلا
 :ةرشع ةيناثلا ةداملا

  :يلي ام عئاضبلا لقن طاشن ةلوازم صيخرت ىلع درفلا لوصحل طرتشي .1
 نحش ةبكرم ةدمتعملا ةيحبرلا ريغ جماربلا دحأ لالخ نم وأ رشابم لكشب كلتمي نأ -أ

 رورملا ماظنل ًاقفو اهليجست عون ليدعت متي نأ ىلع طقف ةدحاو ةرطاق وأ ةدرفنم
 26.ةيذيفنتلا هتحئالو
 يرودلا ينفلا صحفلا ةداهش ىلع ةلصاح ةرطاقلا وأ ةدرفنملا نحشلا ةبكرم نوكت نأ -ب

 هتحئالو رورملا ماظنل ًاقفو ،ةدمتعملا يرودلا صحفلا زكارم نم لوعفملا ةيراس
 .ةيذيفنتلا

                                                
 ـه03/05/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةرقفلا ليدعت مت 24
 ـه03/05/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةرقفلا ليدعت مت 25
 ـه30/50/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةرقفلا ليدعت مت 26
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 هاجت ةيندملا ةيلوؤسملا يطغي امبو ةرطاقلا وأ ةدرفنملا نحشلا ةبكرم ىلع نيمأتلا -ج
 27.ةكلمملا يف ةدمتعملا نيمأتلا تاكرش ىدحإ لبق نم ريغلا
 .ةبسانملا ةئفلا نم ةدايق ةصخر ىلع ًالصاح نوكي نأ -د
  .ينهم قئاس ةقاطب ىلع ًالصاح نوكي نأ -ه
 ةصنمب طابترالل ةئيهلا لبق نم نيلهؤملا يلآلا عبتتلا ةمدخ يدوزم دحأ عم طابترالا -و

 .ةئيهلا
 28.ةئيهلا اهددحت ةينورتكلا ةمظنأ يأب طابترالا -ز
 دحب- ًاموي نيعست )90( ةرتف لالخ ،صيخرتلا رادصإ بلط تابلطتم عيمج درفلا يفوتسي .2

  .يغلم بلطلا ربتعا الإو ؛بلطلا ميدقت خيرات نم -ىصقأ
 ىدل دمتعملا جذومنلا قفو ةرطاقلا وأ ةدرفنملا نحشلا ةبكرمل ليغشت ةقاطب درفلل ردصي .3

 يف ةدراولا تاطارتشالا ةفاك ءافيتساو )دجو نإ( ررقملا يلاملا لباقملا دادس دعب ةئيهلا
 ةدملو عئاضبلا لقن طاشن ةلوازمل هل صيخرتلا ةباثمب نوكتو ،ةداملا هذه نم )1( ةرقفلا

  .يليغشتلا رمعلا زواجتت الأ ىلعو ةدحاو ةنس
 اهعاضخإو هل ةكولمم رثكأ وأ ةروطقم فصن وأ ةروطقم ليغشت هل صخرملا درفلل زوجي .4

 قفو ليغشتلا ةقاطب رادصإو ،ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا ماظنل ًاقفو يرودلا ينفلا صحفلل
 .ةدحاو ةنس ةدمل نوكتو ،)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادسو ،ةئيهلا ىدل دمتعملا جذومنلا

29 
 ةبكرم ليغشت ةقاطب درفلل ددجي ،ةداملا هذه نم )4،3،2،1( تارقفلا يف درو ام ةاعارم عم .5

 بلط مدقُي ثيحب ،)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلاو يلاملا لباقملا دادس دعب ،هنم بلطب لقنلا
 .ليغشتلا ةقاطب نايرس ةيحالص ةدم ءاهتنا لبق ًاموي نيثالث )30( ةدم لالخ ديدجتلا
 اهئاهتنا خيرات نم ًاموي نيتس )60( ةدم لالخ ليغشتلا ةقاطب ديدجت درفلا نم بلطب حمسي .6

 .اهديدجت متي ىتح لقنلا ةبكرمب عئاضبلا لقن طاشن سرامي الأ ىلع ،ريخأتلا ةمارغ ديدست دعب
 يأ دقف لاح يفو ،هنايرسل ةمزالم ةداملا هذه نم )1( ةرقفلا يف ةدراولا صيخرتلا طورش .7

 لاــمكـتسا متــي مـل اذإو ،طرـشلا لامكتسا ىتـح صـيخرتــلا فاـقيإ مـتـي ؛طورشلا هذه نم
 ،يغلم صيخرتلا ربتعي ؛صيخرتلا فاقيإ خيرات نم ًاموي نيعست )90( اهاصقأ ةدم لالخ طرشلا
 .طرشلا كلذ نع ةررقملا ةيلاملا ةمارغلا عاقيإب ةئيهلا قحب لالخإلا مدع عم
 :ةيلاتلا تالاحلا يف ًايغال صيخرتلا نوكي .8

 .هديدجت نود هنايرس ةيحالص ءاهتنا ىلع ًاموي نيتس )60( ةدم يضم -أ
 تامارغلا دادسو لقنلا ةبكرم ليجست عون ليدعت دعب ،هل صخرملا درفلا نم بلطب -ب

 .)تدجو نإ( ةيلاملا
    .هل صخرملا درفلا ةافو  -ج
 .ةرطاقلا وأ ةدرفنملا نحشلا ةبكرم ةيكلم لقن -د

                                                
 ـه30/50/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةرقفلا ليدعت مت 27
 ـه03/05/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةرقفلا فذح مت 28
 ـه03/05/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةرقفلا ليدعت مت 29
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  .ةماعلا ةحلصملا هيضتفت رربم ببسب هضوفي نم وأ سيئرلا نم ردصي رارق -ه

 
 صاخلا باسحلل عئاضبلا لقن :ثلاثلا لصفلا

 
 

  :ةرشع ةثلاثلا ةداملا
 ةبكرم لكل ليغشت ةقاطب ىلع لوصحلا صاخلا باسحلل لقنلاب موقي يذلا صخشلا ىلع بجي
 :يلي امل ًاقفو ،لقن

 تاطارتشالاو طباوضلل ًاقفوو ،ىصقأ دحك ةدحاو ةرطاق وأ ةدرفنم نحش ةبكرم :دارفألا .1
 .سيئرلا نم رارقب ردصت يتلا

 طباوضلل ًاقفوو ،ىصقأ دحك )تارطاق وأ/و ةدرفنم نحش( تابكرم عست :تآشنملا .2
 .سيئرلا نم رارقب ردصت يتلا تاطارتشالاو

 
  :ةرشع ةعبارلا ةداملا

 :صاخلا لقنلا ةلوازمل ليغشت ةقاطب ىلع لوصحلل طرتشي .1
 طيسو طاشن وأ عئاضبلا لقن طاشن نوكي الأ ىلع ،لوعفملا يراس ةأشنملل يراجت لجس -أ

 .ةأشنملل يسيئرلا طاشنلا وه تانحاشلا ريجأت طاشن وأ نحشلا
 يدوعسلا درفلا وأ ةأشنملل ةكولمم نوكت نأو ،لوعفملا ةيراس لقنلا ةبكرمل ريس ةصخر -ب

 .يليومتلا ريجأتلا دوقع لالخ نم وأ رشابم لكشب
 هتحئالو رورملا ماظنل ًاقفو ،لوعفملا ةيراس لقنلا ةبكرمل يرودلا ينفلا صحفلا ةداهش -ج

 .ةيذيفنتلا
 هاجت ةيندملا ةيلوؤسملا يطغي امب ةرطاقلا وأ ةدرفملا نحشلا ةبكرم ىلع نيمأت ةقيثو -د

 30.ةكلمملا يف ةدمتعملا نيمأتلا تاكرش ىدحإ لبق نم ةرداص ريغلا
  .ءالمعلاو جاتنإلا طوطخو تاعدوتسملا ىلإو نم اهعئاضب لقنل ةأشنملا ةجاح تابثإ -ه
 .سيئرلا نم ةرداصلا تاطارتشالاو ريياعملل ًاقفو صاخلا باسحلل لقنلل درفلا ةجاح تابثإ -و
 31 .ةينورتكلإلا ةئيهلا ةصنمب طابترالا -ز
 32.ةئيهلا اهددحت ةينورتكلا ةمظنأ يأب طابترالا -ح
 -ىصقأ دحب- )ًاموي 90( ةرتف لالخ ،ليغشتلا ةقاطب رادصإ تابلطتم عيمج صخشلا يفوتسي .2

 .يغلم بلطلا ربتعا الإو ؛بلطلا ميدقت خيرات نم

                                                
 ـه30/50/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةرقفلا ليدعت مت 30
 ـه03/05/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةرقفلا فذح مت 31
 ـه03/05/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةرقفلا فذح مت 32
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 دعب ،ةئيهلا ىدل دمتعملا جذومنلا قفو لقن ةبكرم لكل صاخلا لقنلل ليغشتلا ةقاطب ردصت .3
 لقن طاشن ةلوازمب موقت الأ ىلع ةدحاو ةنس ةدمل نوكتو ،)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس
  33 .رجأب عئاضبلا

 
 
  :ةرشع ةسماخلا ةداملا

 ةقاطب ددجت ،)ةرشع ةعبارلا( ةداملا نم )1( مقر ةرقفلا يف ةدراولا طورشلا ةاعارم عم .1
 نإ( ةيلاملا تامارغلاو يلاملا لباقملا دادس دعب ،صخشلا نم بلطب صاخلا لقنلل ليغشتلا
 ةيحالص ةدم ءاهتنا لبق ًاموي نيثالث )30( ةدم لالخ ديدجتلا بلط مدقُي ثيحب ،)تدجو
  .ليغشتلا ةقاطب نايرس
 دعب اهئاهتنا خيرات نم ًاموي نيتس )60( ةدم لالخ ليغشتلا ةقاطب ديدجت بلطب حمسي .2

 متي ىتح لقنلا ةبكرمب صاخلا باسحلل عئاضبلا لقن سرامي الأ ىلع ،ريخأتلا ةمارغ ديدست
 .اهديدجت
 .اهديدجت نودو اهئاهتنا خيرات نم ًاموي نيتس )60( ةدم يضم دعب ليغشتلا ةقاطب ىغلُت .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ـه03/05/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةرقفلا ليدعت مت 33



17 
 

 
 
 
 

  



18 
 

 34 نحشلا طيسو طاشن صيخرت :عبارلا لصفلا
 
 

 :ةرشع ةسداسلا ةداملا
 .طقف تآشنملا ىلع نحشلا طيسو طاشن ةلوازمل صيخرتلا رصتقي
 
 :ةرشع ةعباسلا ةداملا
 :يلي ام نحشلا طيسو طاشن ةلوازم صيخرت ىلع ةأشنملا لوصحل طرتشي :ًالوأ

 :ةيلاتلا تابلطتملا ءافيتسا .1
 .ةدمتعملا ةئيهلا تاونق قفو ةأشنملا نم مدقم بلط -أ
 35.لوعفملا يراس نحشلا طيسو طاشن نمضتي ةأشنملل يراجت لجس -ب
 .لوعفملا ةيراس ةيعامتجالا تانيمأتلا ةداهش -ج
 .)ةنس نم رثكأ يراجتلا لجسلا ىلع ىضم اذإ( لوعفملا ةيراس لخدلاو ةاكزلا ةداهش -د
 ةينفلا تافصاوملا قفو صيخرتلا لحم ةنيدملا يف طاشنلا ةسراممل بسانم زكرم ريفوت .2

 تاهجلا نم ةرداصلا تاطارتشالاو ةينفلا تافصاوملا قفو وأ ،ةيدلبلا تاطارتشالاو
   .تايدلبلل ةعضاخ ريغلا عقاوملل كلذو ةقالعلا تاذ ةصتخملا
 ءانثتسا سيئرلل زوجيو ،يدوعس لاير فلأ نوسمخو ناتئام )250.000( رادقمب يلام نامض .3

 36.ىلوألا صيخرتلا ةنس نع طرشلا اذه نم لامعألا ةداير تآشنم
 .ةئيهلا اهددحت ةينورتكلا ةمظنأ يأب طابترالا .4

 تاقيبطتلا ربع نحشلا طيسو طاشن ةلوازمل صيخرتلا تاءارجإو طورش سيئرلا نم رارقب ردصي :ًايناث
 .ةينورتكلالا عقاوملاو

 
 :ةرشع ةنماثلا ةداملا

 نم يأب لالخإلا لاح يفو ،هنايرسل ةمزالم )ةرشع ةعباسلا( ةداملا يف ةدراولا صيخرتلا طورش
 ،طرـشلا لامكتسا ىتـح نحشلا طيسو طاشن سرامي الأ ىلع صـيخرتــلا فاـقيإ مـتـي ؛طورشلا هذه
 ؛صيخرتلا فاقيإ خيرات نم ًاموي نيعست )90( اهاصقأ ةدم لالخ طرشلا لاــمكـتسا متــي مـل اذإو
 .طرشلا كلذ نع ةررقملا ةيلاملا ةمارغلا عاقيإب ةئيهلا قحب لالخإلا مدع عم .يغلم صيخرتلا ربتعي

                                                
 خيراـــتو )548( مـــقر ةيتـــسجوللا تامدـــخلاو لـــقنلا رـــيزو رارـــق ىـــلع ًءاـــنب "نحـــشلا طيـــسو طاـــشن صيخرـــت" عـــبارلا لـــصفلا فذـــح مت 34
 ـه28/03/1443
 ـه04/09/1442 خيراتو )01/134( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةرقفلا ليدعت مت 35
  ـه04/09/1442 خيراتو )01/134( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةرقفلا ليدعت مت 36
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 :ةرشع ةعساتلا ةداملا

 دحب- )ًاموي 90( ةرتف لالخ ،صيخرتلا رادصإ تابلطتمو طورش عيمج ةأشنملا يفوتست .1
 .يغلم بلطلا ربتعا الإو ؛بلطلا ميدقت خيرات نم -ىصقأ
 )دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس دعب ةئيهلا ىدل دمتعملا جذومنلا قفو صيخرتلا ردصي .2

 .تاونس ثالث ةدملو ةأشنملا مساب صيخرتلا نوكيو
 
 :نورشعلا ةداملا

 لباقملا دادــس دعب صيخرتلا ديدجت متي ،)ةرــشع ةعباــسلا( ةداملا يف ةدراولا طورــشلا ةاعارم عم
 :ةيلاتلا طباوضلا قفو ةلثامم ةدمل )تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلاو يلاملا

 ءاهتنا لبق ًاموي نونامثو ةئام )180( ةدم لالخ هطورش عيمج ءافيتساو ديدجتلا بلط مدقي .1
 .يغلم بلطلا ربتعا الإو ؛صيخرتلا نايرس ةيحالص ةدم
 .صيخرتلا ءاهتنا خيرات دعب نحشلا طيسو طاشن ةلوازم ةاشنملل حمسي ال .2
 .لوعفملا ةيراس ةدوعس ةداهش ميدقت .3

 
 :نورشعلاو ةيداحلا ةداملا

 نع لزاــنتلا ةأـــشنملل زوجي )ةرشع ةعباسلا( ةداملاو )ةرشع ةسداسلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
 قفوو ،ةئيهلا نم دمتعملا جذومنلا قفو هيلإ لزانتم ىلإ ةيحالصلا خيراتو مقرلا سفنب صيخرتلا
 :ةيتآلا طورشلا

 .لزانتلا ىلع ةقبسملا ةئيهلا ةقفاوم .1
 طاشن ةسراممب هل صخري نمل اهرفاوت بجاولا طورشلا ةفاك هيلإ لزانتملا يف رفوتت نأ .2

 .نحشلا طيسو
 .لزانتلا بلطب مدقتلا دنع لوعفملا يراس صيخرتلا نوكي نأ .3
 لقن لامكتسا متي نأ ىلإ ةئيهلا مامأ صيخرتلا نع ةلزانتملا ةأشنملا ةيلوؤسم رمتست نأ .4

 .هيلإ لزانتملا مساب صيخرتلا
 .)تدجو نإ( هيلإ لزانتملاو لزانتملا ىلع ةلجسملا ةيلاملا تامارغلا دادس .5
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس .6
 .همساب صيخرتلا رودص نيح ىلإ هيلإ لزانتملا لبق نم نحشلا طيسو طاشن ةسرامم مدع .7
 .ةقالعلا تاذ تاميلعتلا كلذكو ةحئاللا هذه ماكحأل ةيفوتسم ةمئاقلا تازيهجتلا نوكت نأ .8
 .لزانتلا ىلع ةئيهلا ةقفاوم خيرات نم ًاموي نيعست )90( ةدم لالخ لزانتلا تاءارجإ ءافيتسا .9

 
 :نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 :ةيلاتلا تالاحلا يف ًايغال صيخرتلا نوكي .1
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 .ةأشنملل يراجتلا لجسلا ءاغلإ -أ
 .يئاضق مكحب وأ اهتدم ءاهتنال وأ ءاكرشلا قافتاب تناك ءاوس ةكرشلا ةيفصت -ب
  .هديدجت نود صيخرتلا ءاهتنا -ج
 .)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس دعب ،ةأشنملا نم بلطب -د
 .ةيدرفلا ةسسؤملا بحاص ةافو -ه
 .ةئيهلا ةقفاوم نود صيخرتلا نع لزانتلا -و
 نايرس طورش نم يأ لامكتسا نود صيخرتلا فاقيإ ىلع ًاموي نيعست )90( ةدم يضم -ز

 .صيخرتلا
 ةيدرفلا ةسسؤملا بحاص ةثرول زوجي ،ةداملا هذه نم )ـه/1( ةرقفلا يف درو ام ةاعارم عم .2

 رارمتسالل يماظنلا ةسسؤملا عضو حيحصت بلط ةافولا خيرات نم ًاموي )90( لالخ ىفوتملا
 هذه ماكحأب مازتلالاب ةثرولل يعرشلا ليكولا دهعتي نأ ىلع ،نحشلا طيسو طاشن ةلوازم يف
 .حيحصتلا وأ ءافولا ةدم لالخ ةحئاللا
 ةاكزلا ةداهش نايرس :ةيلاتلا طباوضلا قفو صيخرتلا ءاغلإ بلطب مدقتلا ةأشنملل زوجي .3

 37.)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس -طاشنلاب صاخلا يراجتلا لجسلا ءاغلإ -لخدلاو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ـه04/09/1442 خيراتو )01/134( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةرقفلا ةفاضإ مت 37
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 تانحاشلا ريجأت طاشن صيخرت :سماخلا لصفلا
 

 
 :نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا
 لقن طاشن ةلوازم اهل قحي الو ،طقف تآشنملا ىلع تانحاشلا ريجأت طاشن ةلوازم صيخرت رصتقي
 .صاخلا باسحلل لقنلا وأ عئاضبلا

 
 :نورشعلاو ةعبارلا ةداملا
 :يلي ام تانحاشلا ريجأت ةلوازم طاشن صيخرت ىلع ةأشنملا لوصحل طرتشي

 :ةيلاتلا تابلطتملا ءافيتسا .1
 .ةدمتعملا ةئيهلا تاونق قفو ةأشنملا نم مدقم بلط -أ
 38.لوعفملا يراس تانحاشلا ريجأت طاشن نمضتي ةأشنملل يراجت لجس -ب
 .لوعفملا ةيراس ةيعامتجالا تانيمأتلا ةداهش -ج
 .)ةنس نم رثكأ يراجتلا لجسلا ىلع ىضم اذإ( لوعفملا ةيراس لخدلاو ةاكزلا ةداهش -د
 ةينفلا تافصاوملا قفو صيخرتلا لحم ةنيدملا يف طاشنلا ةسراممل بسانم زكرم ريفوت .2

 تاهجلا نم ةرداصلا تاطارتشالاو ةينفلا تافصاوملا قفو وأ ،ةيدلبلا تاطارتشالاو
 .تايدلبلل ةعضاخ ريغلا عقاوملل كلذو ةقالعلا تاذ ةصتخملا

                                                
 ـه04/09/1442 خيراتو )01/134( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةرقفلا ليدعت مت 38
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 طاشن ةسراممل ةمزاللا )تارطاقلا وأ/و ةدرفنملا نحشلا تابكرم( ددع نم ىندألا دحلا ريفوت .3
 )ةرطاق وأ/و ةدرفنم نحش ةبكرم( نيرشعو ةسمخ )25( نع لقي الأ ىلع ،تانحاشلا ريجأت
 ليدعت متي نأ ىلع اهل ةعباتلا ةيرادإلا زكارملاو تاظفاحملاو ةكلمملا ندم ىوتسم ىلع
 لكشب ةأشنملل ًاكولمم نوكيو ،ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا ماظن ماكحأل ًاقفو اهليجست عون
 درو امب لالخإلا مدع عم ،يلعف مدختسم ةأشنملا نوكت نأ ىلع يليومتلا راجيإلاب وأ ،رشابم
 39.ةحئاللا هذه نم )نوثالثلاو ةعباسلا( ةداملا يف
 ةيندملا ةيلوؤسملا يطغي امب )تارطاق وأ/و ةدرفنملا نحشلا تابكرم( ةفاك ىلع نيمأتلا .4

 40.ةكلمملا يف ةدمتعملا نيمأتلا تاكرش ىدحإ لبق نم ريغلا هاجت
 زكارم ىدحإ يف يرودلا ينفلا صحفلل )تارطاق وأ/و ةدرفنملا نحشلا تابكرم( عيمج عاضخإ .5

 .ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا ماظنل ًاقفو ،ةدمتعملا يرودلا صحفلا
 41 .ةينورتكلالا ةئيهلا ةصنمب طابترالا .6
 42 .ةئيهلا اهددحت ةينورتكلا ةمظنأ يأب طابترالا .7

 
  

                                                
 ـه03/05/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةرقفلا ليدعت مت 39
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 :نورشعلاو ةسماخلا ةداملا
 لالخإلا لاح يفو ،هنايرسل ةمزالم )نيرشعلاو ةعبارلا( ةداملا يف ةدراولا صيخرتلا طورش .1

 تانحاشلا ريجأت طاشن ةأشنملا سرامت الأ ىلع صـيخرتــلا فاـقيإ مـتـي ؛طورشلا هذه نم يأب
 ًاموي نيعست )90( اهاصقأ ةدم لالخ طرشلا لاــمكـتسا متــي مـل اذإو ،طرـشلا لامكتسا ىتـح
 ةمارغلا عاقيإب ةئيهلا قحب لالخإلا مدع عم ،يغلم صيخرتلا ربتعي ؛صيخرتلا فاقيإ خيرات نم
 .طرشلا كلذ نع ةررقملا ةيلاملا
 ةسراممل بولطملا )ةرطاق وأ/و ةدرفنم نحش ةبكرم( ددعل ىندألا دحلا يف صقن ثدح اذإ .2

 لامكتسا متي ملو ،ةأشنملا ةدارإ نع ةجراخ ثراوك وأ ثداوح ةجيتن تانحاشلا ريجأت طاشن
 عم .يغلم صيخرتلا ربتعي ؛صقنلا ثودح خيرات نم ًاموي نونامثو ةئام )180( لالخ صقنلا
 تابكرم نم ىندألا دحلا صاقنإ نع ةررقملا ةيلاملا ةمارغلا عاقيإب ةئيهلا قحب لالخإلا مدع
 .تارطاقلا وأ ةدرفنملا نحشلا

 
 :نورشعلاو ةسداسلا ةداملا

 دحب- )ًاموي 90( ةرتف لالخ ،صيخرتلا رادصإ تابلطتمو طورش عيمج ةأشنملا يفوتست .3
 .يغلم بلطلا ربتعا الإو ؛بلطلا ميدقت خيرات نم -ىصقأ
 )دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس دعب ةئيهلا ىدل دمتعملا جذومنلا قفو صيخرتلا ردصي .4

 .تاونس ثالث ةدملو ةأشنملا مساب صيخرتلا نوكيو

 
 :نورشعلاو ةعباسلا ةداملا
 دعبو ،ةأشنملا نم بلطب صيخرتلا ديدجت متي ،)نورشعلاو ةعبارلا( ةداملا يف درو ام ةاعارم عم
 :ةيلاتلا طباوضلا قفو ةلثامم ةدمل )تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلاو يلاملا لباقملا دادس
 ءاهتنا لبق ًاموي نونامثو ةئام )180( ةدم لالخ هطورش عيمج ءافيتساو ديدجتلا بلط ميدقت .1

 .يغلم بلطلا ربتعا الإو ؛صيخرتلا نايرس ةيحالص ةدم
 ريجأت طاشن يف ةلجسملا )تارطاقلا وأ/و ةدرفنملا نحشلا تابكرم( ـل يليغشتلا رمعلا نايرس .2

 .تانحاشلا
 .صيخرتلا ءاهتنا خيرات دعب تانحاشلا ريجأت طاشن ةلوازم ةاشنملل حمسي ال .3
 .لوعفملا ةيراس ةدوعس ةداهش ميدقت .4
 43.روجألا ةيامح ماظن يف كارتشالا .5
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 :نورشعلاو ةنماثلا ةداملا

 مقرلا سفنب صيخرتلا نع لزاــنتلا ةأـــشنملل زوجي ،)نورشعلاو ةعبارلا( ةداملا يف درو ام ةاعارم عم
 :ةيتآلا طورشلا قفوو ،ةئيهلا نم دمتعملا جذومنلا قفو ةيحالصلا خيراتو

 .لزانتلا ىلع ةقبسملا ةئيهلا ةقفاوم .1
 ريجأت طاشن ةسراممب هل صخري نمل اهرفاوت بجاولا طورشلا ةفاك هيلإ لزانتملا يف رفوتت نأ .2

 .تانحاشلا
 .لزانتلا بلطب مدقتلا دنع لوعفملا يراس صيخرتلا نوكي نأ .3
 لقن لامكتسا متي نأ ىلإ ةئيهلا مامأ صيخرتلا نع ةلزانتملا ةأشنملا ةيلوؤسم رمتست نأ .4

 .هيلإ لزانتملا مساب صيخرتلا
 .)تدجو نإ( هيلإ لزانتملاو لزانتملا ىلع ةلجسملا ةيلاملا تامارغلا دادس .5
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس .6
 .همساب صيخرتلا رودص نيح ىلإ هيلإ لزانتملا لبق نم تانحاشلا ريجأت طاشن ةسرامم مدع .7
 .ةقالعلا تاذ تاميلعتلا كلذكو ةحئاللا هذه ماكحأل ةيفوتسم ةمئاقلا تازيهجتلا نوكت نأ .8
 .لزانتلا ىلع ةئيهلا ةقفاوم خيرات نم ًاموي نيعست )90( ةدم لالخ لزانتلا تاءارجإ ءافيتسا .9
 

  :نورشعلاو ةعساتلا ةداملا
 ةفاك ىلع )نورشعلاو ةعبارلا( ةداملا نم )5 ،4( تارقفلا يف ةدراولا طورشلا قيبطت ةاعارم عم
 :لقنلا تابكرم

 ةبكرم لكل ليغشت ةقاطب رادصإ تانحاشلا ريجأت طاشن يف لمعت يتلا ةأشنملا ىلع بجي .1
 .ريجأتلل ةصصخم لقن
 ،يليومت ريجأت دقعب اهيدل لمعت وأ ةأشنملل ةكولمم لقن ةبكرم لكل ليغشتلا ةقاطب ردصت .2

 يليغشتلا رمعلا زواجتت الأ ىلع ةدحاو ةنس ةدمل نوكتو ،)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس دعب
 .برقأ امهيأ صيخرتلا ةيحالص خيرات وأ
 نإ( ةيلاملا تامارغلاو يلاملا لباقملا دادس دعب ،ةأشنملا نم بلطب ليغشتلا ةقاطب ددجت .3

 ةيحالص ةدم ءاهتنا لبق ًاموي نيثالث )30( ةدم لالخ ديدجتلا بلط مدقُي ثيحب ،)تدجو
 .ليغشتلا ةقاطب نايرس
 خيرات نم ًاموي نيتس )60( ةدم لالخ ليغشتلا ةقاطب ديدجت ةأشنملا نم بلطب حمسي .4

 ىتح لقنلا ةبكرمب تانحاشلا ريجأت طاشن سرامي الأ ىلع ،ريخأتلا ةمارغ ديدست دعب اهئاهتنا
 .اهديدجت متي
 .اهديدجت نودو اهئاهتنا خيرات نم ًاموي نيتس )60( ةدم يضم دعب ليغشتلا ةقاطب ىغلُت .5
 بلطب ليغشتلا ةقاطب ىغلُت ،نورشعلاو ةعبارلا ةداملا نم )3( ةرقفلا يف لالخإلا مدع عم .6

 ًاقفو لقنلا ةبكرم ليجست عون ليدعتو )تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس دعب ةأشنملا نم
  .ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا ماظنل
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 :نوثالثلا ةداملا
 :ةيلاتلا طباوضلا قفو صيخرتلا ءاغلإ بلطب مدقتلا ةأشنملل زوجي .1

 .لخدلاو ةاكزلا ةداهش نايرس -أ
 44.هيلع ًارصتقم نكي مل لاح يف هنم طاشنلا ةلازإ وأ ةأشنملل يراجتلا لجسلا فذح -ب
 .ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا ماظنل ًاقفو لقنلا تابكرم ليجست عون ليدعت -ج
 .)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس -د
 :ةيلاتلا تالاحلا يف ًايغال صيخرتلا نوكي .2

 45.هيلع ًارصتقم نكي مل لاح يف هنم طاشنلا ةلازإ وأ ةأشنملل يراجتلا لجسلا فذح -أ
 .يئاضق مكحب وأ اهتدم ءاهتنال وأ ءاكرشلا قافتاب تناك ءاوس ةكرشلا ةيفصت -ب
  .هديدجت نود صيخرتلا ءاهتنا -ج
 .ةأشنملا نم بلطب -د
 .ةيدرفلا ةسسؤملا بحاص ةافو -ه
 .ةئيهلا ةقفاوم نود صيخرتلا نع لزانتلا -و
 نايرس طورش نم يأ لامكتسا نود صيخرتلا فاقيإ ىلع ًاموي نيعست )90( ةدم يضم -ز

 .صيخرتلا
 ةيدرفلا ةسسؤملا بحاص ةثرول زوجي ،ةداملا هذه نم )ـه/2( ةرقفلا يف درو ام ةاعارم عم .3

 رارمتسالل يماظنلا ةسسؤملا عضو حيحصت بلط ةافولا خيرات نم ًاموي )90( لالخ ىفوتملا
 هذه ماكحأب مازتلالاب ةثرولل يعرشلا ليكولا دهعتي نأ ىلع ،عئاضبلا لقن طاشن ةلوازم يف
 .حيحصتلا وأ ءافولا ةدم لالخ ةحئاللا
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 قئاسلا :ثلاثلا بابلا
 

 
 :نوثالثلاو ةيداحلا ةداملا
  :ةيلاتلا تابلطتملا رفوت قئاسلا يف طرتشي

 هتحئالو رورملا ماظنل ًاقفو ةرداص لوعفملا ةيراس ةماع ةدايق ةصخر ىلع لصاح نوكي نأ .1
 .ةيذيفنتلا
 .لوعفملا ةيراس ينهم قئاس ةقاطب ىلع لصاح نوكي نأ .2
 ةيراس ةرطخلا داوملا لقن ةلاح يف ةرطخ داوم لقن قئاس ةقاطب ىلع لصاح نوكي نأ .3

 .لوعفملا

 
 :نوثالثلاو ةيناثلا ةداملا

  :يلي ام ؛"ةرطخ داوم لقن قئاس" ةقاطب وأ "ينهم قئاس" ةقاطب ىلع لوصحلل طرتشي .1
  .لاحلا بسح ةرطخلا داوملا لقن يف ةءافكلا رابتخا وأ ةينهملا ةءافكلا رابتخا زايتجا -أ
  .)دجو نا( يلاملا لباقملا دادس -ب

 46.ةئيهلا هددحت يذلا يبطلا صحفلا زايتجا -ج
 .رخآ صخش يأ ىلإ ليوحتلل ةلباق ريغ ةرطخ داوم لقن قئاس ةقاطبو ينهملا قئاسلا ةقاطب .2
 ىصقأ دحب ةرطخلا داوملا لقن قئاس ةقاطبو ينهملا قئاسلا ةقاطب ةيحالص ةدم نوكت .3

 ةيبيردت ةرودل قئاسلا عاضخإ تبثي ام ميدقت تاقاطبلا هذه ديدجتل طرتشيو ،تاونس سمخ
 .ةينهملا تاروطتلا ةبكاوم نامضل ةئيهلا نم ةدمتعملا بيردتلا زكارم نم ةيطيشنت
 بيردتلا زكارمب ةرطخلا داوملا لقن يقئاسو نيقئاسلل ةينهملا ةيبيردتلا تارودلا دقعت .4

 .ةئيهلا نم ةدمتعملا
 .نيقئاسلل تارابتخالا ءارجإ ميظنتل ةدمتعملا تاهجلا وأ ةهجلا ةئيهلا ددحت .5
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 بيردتلا :عبارلا بابلا
 

 :نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا
  :يلي ام ىلع -ىندأ دحب- قئاسلل ةينهملا ةءافكلا بيردت لمتشي 

 :ليغشتلل ةينقتلا بناوجلاو ةينفلا ريياعملا .1
 تاءارجإلاو ،ةيماظنلا لقنلا تابكرم داعبأو نازوأب ةقلعتملا تافصاوملاو دعاوقلا -أ

  .ةيئانثتسالا تالومحلا لقن ةلاح يف اهعابتإ بجاولا
  .ةلوقنملا ةلومحلا ةعيبط عم ةنحاشلا ةبسانم -ب
  .تانحاشلل ينفلا صحفلاو ليجستلاب ةقلعتملا تاءارجإلا -ج
 ثولت ةحفاكمو ،دوقولا كالهتسا ديشرتو ،ءاضوضلا نم دحلل اهذاختا بجي يتلا ريبادتلا -د

 .ءاوهلا
 .اهب ةصاخلا تادعملاو ةنحاشلل ةيرودلا ةنايصلا ططخ -ه
 :يربلا لقنلا تايلمع تابلطتم .2

 ىلع اهفيفصتو تالومحلا عيزوت تايلمعو ،غيرفتلاو ليمحتلا تادعمو ةعاضبلا ةلوانم -أ
   .تانحاشلا
 .تايافنلاو ةرطخلا عئاضبلا لقن تابلطتمل ةماعلا ئدابملا -ب
 .فلتلل ةلباقلا داوملا تانحش لقن تابلطتم -ج
  .تايواحلاو تادعملاو تارايسلا لقنو ،دربملا لقنلاو ،ةيحلا تاناويحلا لقن تابلطتم -د
 يلخادلا لقنلا تايلمع يف اهب لماعتلا ةيلآو ،تانحاشلاب لقنلل ةبولطملا لقنلا قئاثو -ه

 .يلودلا لقنلاو
 :قرطلا ىلع ةماعلا ةمالسلا تابلطتم .3

  .ةنمآلا ةدايقلل ةمزاللا تالهؤملا -أ
   .ندملا لوخدل عنملا تارتفو ،قيرطلا بادآو ريسلا دعاوقل لاثتمالا -ب
 ،اهنم دحلاو اهراركت عنم ةيفيكو ،ثداح عوقو ةلاح يف اهعابتإ بجاولا تاءارجإلا -ج

 تافلاخملا ةصاخو ةيرورملا تافلاخملاو اهعم لصاوتلاو ةلاح لك يف ةينعملا تاهجلاو
  .رطخلل ةماعلا ةمالسلا ضرعت يتلا
  .ةنمآلا تيبثتلا تاينقتو ،حيحصلا لكشلاب ةعاضبلا تيبثتل ةمزاللا تاءارجإلا -د
 .ةيعوبسالاو ةيمويلا ةحارلاو ةدايقلا تارتف -ه

 
 :نوثالثلاو ةعبارلا ةداملا
- ةرطخلا داوملا لقن يف ةءافكلا بيردت لمتشي ،)نوثالثلاو ةثلاثلا( ةداملا يف درو ام ةاعارم عم
  :يلي ام ىلع -ىندأ دحب

 اهعضو نكامأو اهيلع ةلادلا تاقصلملاو تامالعلاو اهتروطخ ةجردو ةرطخلا داوملا عاونأ .1
 .ةنحاشلا ىلع
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 ةئبعتلا تايلمعو ،غيرفتلاو لقنلاو ليمحتلا تايلمع ءانثأ اهعابتإ بجاولا ةمالسلا تاطايتحا .2
 .فيلغتلاو
 بجاولا قئاثولاو ةمالسلا تادعم ،ةلوقنملا ةرطخلا ةداملا ةعيبطل ةمئالملا لقنلا لئاسو .3

 .لقنلا تايلمع يف اهرفوت
 ةينعملا تاهجلاو ةرطخلا داوملا ثداوح عوقو دنعو رطخلا ءانثأ اهذاختا بجاولا تاءارجإلا .4

 .اهعم لصاوتلاو ةلاح لك يف

 
  :نوثالثلاو ةسماخلا ةداملا
- ليغشتلا ريدمل ةينهملا ةرادجلا بيردت لمتشي ،)نوثالثلاو ةثلاثلا( ةداملا يف درو ام ةاعارم عم
  :يلي ام ىلع -ىندأ دحب

  .ةحئاللا هذه ماكحأ قفو عئاضبلا لقن مكحت يتلا تاعيرشتلا .1
 تافلاخملاو عئاضبلا لقنب ةصاخلا ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا ماظن يف ةدراولا ماكحألا مهأ .2

  .اهب مازتلالا مدع ىلع ةبترتملا
   .ةريغتملا فلكلاو ةتباثلا فلكلا نم اهرصانعو لقنلا روجأ باسح .3
 .هيلإ لسرملاو ،لسرملاو ،لقانلا قوقح ىلع ظافحلا يف اهعم لماعتلاو لقنلا ةقيثو ةيمهأ .4
  .اهيف ًافرط ةكلمملا نوكت يتلا ةيلودلا لقنلا تايقافتا دونب مهأب فيرعت .5
 ددعتملا لقنلا تايلمع يف اهتالومحب تانحاشلا مادختساو طئاسولا ددعتملا لقنلاب فيرعت .6

  .طئاسولا
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 ةنحاشلا :سماخلا بابلا
 
 

 :نوثالثلاو ةسداسلا ةداملا
 ىدل دمتعملا جذومنلا قفو ةئيهلا نم ةرداص ليغشت ةقاطب ىلع لقن ةبكرم لك لصحت نأ بجي
 .ةئيهلا

 
 :نوثالثلاو ةعباسلا ةداملا

 طاشن يف ةمدختسملا ةرطاقلا وأ ةدرفنملا نحشلا ةبكرمل يليغشتلا رمعلا ديزي الأ بجي .1
   .عنصلا ةنس نم ةنس نيرشع )20( نع تانحاشلا ريجأت طاشن وأ عئاضبلا لقن
 ريجأت طاشن وأ عئاضبلا لقن طاشنل ةرطاقلا وأ ةدرفنملا نحشلا ةبكرم لوخد دنع نع طرتشي .2

 ،عنصلا ةنس نم تاونس سمخ )5( نم رثكأ اهليغشت ىلع ىضم دق نوكي الأ ،تانحاشلا
 ةنس نم ىلوألا تاونس سمخلا ةرتف لالخ ةكلمملا تلخد يتلا كلت كلذ نم ىنثتسيو
 47.اهعنص

 
 :نوثالثلاو ةنماثلا ةداملا
 عضو صاخلا باسحلل عئاضبلا لقن يف لمعي يذلا صخشلا وأ رجؤملا وأ لقانلا ىلع بجي
 .ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا قفو لقن ةبكرم لك ىلع تانايبلاو تامالعلا

                                                
  ـه30/50/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق بجومب ةرقفلا فذح مت 47
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 :نوثالثلاو ةعساتلا ةداملا
 ةنحاشلا ءادأ دصرب مازتلالا صاخلا باسحلل عئاضبلا لقن يف لمعي يذلا صخشلا وأ لقانلا ىلع
 ،ةنحاشلا ةعرس ًالماش لقنلا ةكرح ءانثأ ةيمويلا ةكرحلا ليجستو ،لقنلا تايلمع ءانثأ قئاسلاو
 ،لمعلا موي ةياهنو ةيادب دنع ةفاسملا ةءارقو ،فقوتلا تارتفو ،ةحارلاو ةدايقلا تاعاس ددعو
 ةيلآو تابلطتملاو رصانعلا قفو ةنحاشلل ليغشتلا ةقاطب مقرو صيخرتلا مقرو ،تقولاو ،خيراتلاو
  .ةئيهلا اهددحت يتلا تانايبلا لقن

 
   :نوعبرألا ةداملا
 :يلي ام صاخلا باسحلل عئاضبلا لقن يف لمعي يذلا صخشلا وأ لقانلا ىلع بجي

 طورشلل ةنحاشلا ةقباطم نم دكأتلاو ،ةعاضبلا عونل ةمئالملا ةنحاشلا عون مادختسا .1
  .ةدمتعملا ةيسايقلا تافصاوملا عيمجو تابلطتملاو
 صحفلا زكارم ىدحإ لبق نم يرودلا ينفلا صحفلل اهليغشت ةدم لاوط لقنلا ةبكرم عاضخإ .2

 .ةدمتعملا يرودلا
 تافصاوملا قفو لقنلا ةبكرم ىلع ةيفلخلاو ةيبناجلاو ةيمامالا ةيامحلا زجاوح بيكرت .3

  .ةدمتعملا ةيسايقلا

 
 
    :نوعبرألاو ةيداحلا ةداملا
 يف هتيحالص ةدم ءاهتنا لبق يرودلا ينفلا صحفلل لقن ةبكرم يأ عاضخإ بلط ةئيهلل زوجي
  :ةيلاتلا تالاحلا

 .ةمالسلاب ةلصلا تاذ ةيسيئرلا لقنلا ةبكرم ءازجأو تانوكم ىلع رثؤي ثداح عوقو .1
 .هتافعاضمو مك )250.000( ةنحاشلا رتم وليك دادع غولب .2

 

 
   :نوعبرألاو ةيناثلا ةداملا
 صحف ةدحو مادختساو قيرطلا بناج ىلع ينفلا صحفلل ةنحاشلا عاضخإ تقو يأ يف زوجي
 تاوطخلا قفو ،لقنلا تاءارجإ ةمالسو قرطلا ىلع لقنلل ةنحاشلا ةيحالص نم دكأتلل ؛ةكرحتم
 :ةيلاتلا

  :يئدبملا صحفلا .1
 .يرودلا ينفلا صحفلا ةداهش ةيحالص نايرس نم دكأتلا -أ



33 
 

 ،لقن ةبكرم لكل ليغشتلا تاقاطب( :لقنلاو ليغشتلاب ةصاخلا قئاثولا ةفاك نم دكأتلا -ب
 تالومحلل لقنلا حيرصت ،ةرطخلا داوملا لقنل قئاسلا ةقاطب وأ ةينهملا قئاسلا ةقاطب
 ريجأتلا دقع ،لقنلا ةقيثو ،ةجودزملا تاروطقملا تاذ ةنحاشلل لقنلا حيرصت ،ةيئانثتسالا
 48.)ىرخأ قئاثو يأو ،نيمأتلا ةقيثو ،لقن ةبكرم لكل
 يف اهب ظافتحالا بجي يتلاو ،)دجو نإ( قيرطلا بناج ىلع ينف صحف رخآ ريرقت ةعجارم -ج

 .تاقوألا عيمج يف ةنحاشلا
 هيبنتلا تاراشإو راونألاو تاراطإلا ةمالس لمشي ةنحاشلل ةرهاظلا ةينفلا ةلاحلل مييقت -د

 يمامألا جاجزلا ةمالسو ،ةيفلخلاو ةيبناجلاو ةيمامألا زجاوحلاو سكاعلاو ةيئوضلا
 ،عيرسلا حالصإلا تادعمو طايتحالا تاراطإ رفوتو تادادعلا ةحول ةمالسو ،تاحاسملاو
 .اهريغو ،ةلوقنملا ةعاضبلا عون بسح ةمالسلا تابلطتمو تادعمو
 ةتبثمو ةلمحم ةعاضبلا نأو ،ةلوقنملا ةعاضبلا ةعيبطل ةنحاشلا ةمئالم نم دكأتلا -ه

 بيرست وأ رياطت دوجو مدعو ،ةماعلا ةمالسلا ىلع ًارطخ لكشت ال ةنمآ ةقيرطب
 .اهتايوتحمل
   .قرطلا ىلع تانحاشلل ةيماظنلا نازوألاو داعبألا نم دكأتلا  -و
 :يليصفتلا صحفلا .2

 .تاراطإلاو )لمارفلا( حباكملا ةمالس نم دكأتلا -أ
 .قيلعتلا ماظنو ةدايقلا ةعومجمو ةنحاشلا لكيه ةمالس نم دكأتلا -ب
 .ةنحاشلا مداوع تاثاعبنا ةبسن سايق -ج
  .ةيدايتعا ريغ كرحملا يف تاوصأ وأ دوقولا وأ تيزلل برست دوجو مدع نم دكأتلا -د
 .ةنحاشلل ىرخأ تانوكم وأ ءازجأ ةيأو ةيفلخلاو ةيبناجلاو ةيمامألا زجاوحلا ةمالس -ه

 ةخسنب ةنحاشلا قئاس دوزيو صحفلا جئاتنب ريرقت دعُي ،صحفلا تاءارجإو تاوطخ نم ءاهتنالا دنعو
  .هب ظافتحالل ةئيهلل ريرقتلا لصأ ملسُيو ،هنم

 
 
 
 
   :نوعبرألاو ةثلاثلا ةداملا
 ذاختا -صحفلا جئاتن ىلع ًءانب- قيرطلا بناج ىلع ينفلا صحفلا ءارجإ دعب ةمدخلا بقارمل قحي
 :ةيلاتلا تاءارجإلا

 )24( زواجتت ال ةرتف لالخ يرودلا ينفلا صحفلل زكرم برقأ ىلإ هجوتلل ةنحاشلا قئاس هيجوت .1
 مدع عم ،ةمالسلا ىلع ًارشابم ًارطخ لكشت صحفلا جئاتن يف روصقلا هجوأ تناك اذإ ،ةعاس
 ،ةديدج يرود ينف صحف ةداهش ميدقت نيحل لمعلا نع ةنحاشلا فاقيإب ةئيهلا قحب لالخإلا
 .روصقلا هجوأ حيحصتو

                                                
 ـه30/50/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق بجومب ةرقفلا ليدعت مت 48
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 نيحل اهتلحر لامكتسا نم ةنحاشلا عنم وحن ةمزاللا تاءارجإلا ذاختال ةينمألا تاهجلا غيلبت .2
 لقن حيرصت دوجو مدع وأ ،ةيماظنلا داعبألا وأ نازوألل ةنحاشلا زواجت تبث اذإ اهعضو حيحصت
 نم يأ ةفلاخم وأ ةجودزملا تاروطقملا تاذ ةنحاشلل لقنلا حيرصت دوجو مدع وأ ،يئانثتسا

 ةنحاشلا عضول وأ .ةلوقنملا ةلومحلا عيزوتو فيتستو تيبثت ةمالس مدع وأ ،حيرصتلا طورش
 49.ةلحرلا لامكتسا لاح يف ةمالسلا ىلع ريبك رطخ لكشي يذلا ينفلا
 عون بسح صاصتخالا ةهج ىلإ فلاخملا ةلاحإو ىرخألا ةيماظنلا تاءارجإلا لامكتسا .3

 .ةبكترملا ةفلاخملا
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 ليغشتلا :سداسلا بابلا
 
 

 :نوعبرألاو ةعبارلا ةداملا 
 دحلا نع ديزت لقن تابكرم ليغشت ،عئاضبلا لقن طاشن ةلوازمب اهل صخرملا ةأشنملل زوجي .1

 نيلقان عم ليغشتلا دوقع لالخ نم اهطاشن نمض اهليغشتل طاشنلا ةسراممل مزاللا ىندألا
 ةأشنملا نوكت نأ ىلع ،ةحئاللا ماكحأو طورش قفو راجئتسالا دوقع لالخ نم وأ نيرخآ
 .ةحئاللا هذه ماكحأل ًاقفو كلت لقنلا تابكرمب لقنلا تايلمع نع ةلوؤسم
 طرشب دعاسم قئاسك هضوفي نم وأ اهكلام ىلع درفلل ةصخرملا لقنلا ةبكرم ةدايق رصتقت  .2

 .يدوعس نوكي نأ
 وأ اهكلام ريغ صخش لبق نم صاخلا لقنلل ةصصخملا لقنلا تابكرم مادختسا زوجي ال .3

  .عئاضبلا لقن طاشن يف اهليغشت
 تآشنملل لقنلا تابكرم ريجأت ىلع تانحاشلا ريجأت طاشن ةلوازمب هل صخرملا لمع رصتقي .4

 دارفألل تاروطقملا فصنو تاروطقملا ريجأت زوجيو ،طقف عئاضبلا لقن طاشنل ةصخرملا
 .عئاضبلا لقن طاشن يف نيصخرملا
 صاخلا باسحلل عئاضبلا لقن يف لمعي يذلا صخشلا وأ عئاضبلا لقن طاشن يلوازم مزتلي .5

 نم دكأتلاو اهمادختساو لقنلا ةبكرم يف يلآلا عبتتلا ةمدخب ةقلعتملا ةزهجالا بيكرتب
 طابترالل ةئيهلا لبق نم نيلهؤملا يلآلا عبتتلا ةمدخ يدوزم دحأ عم طابترالاو ،اهتمالس

 50 .ةئيهلا ةصنمب
 ةمظنأ يأب طابترالا عئاضبلا لقن طاشن ةلوازمب مهل صخرملا دارفالاو تآشنملا ىلع طرتشي .6

 51  .لقنلا ةقيثو رادصإ ةمدخ ميدقتل ةئيهلا اهددحت ةينورتكلا
 ًاريدم نييعتب تانحاشلا ريجأت طاشنو عئاضبلا لقن طاشن ةلوازمل ةصخرملا تآشنملا مزتلت .7

 52 .زكرملا يف هنع بوني نم وأ دجاوتلا هيلعو اهطاشنل
 نيكمتب مازتلالا ىلع تانحاشلا ريجأت طاشنو عئاضبلا لقن طاشنل ةصخرملا تآشنملا ىلع .8

 تاذ تادنتسملاو تامولعملاب هديوزتو ةأشنملا تالجس ىلع عالطالا نم ةمدخلا بقارم
 53.طاشنلاب ةقالعلا
 54  .ةنمآ ةقطنم يف قيرطلا بناج ىلع صحفلا بلطل لاثتمالا قئاسلا ىلع .9
 ةلودلا ريغل ةهجتملا ةيبنجألا ةنحاشلا ىلع عئاضبلا ليمحت مدعب نحشلا طيسو مزتلي .10

 55.كلذب اهل ًاحرصم نكي مل ام ةنحاشلا كلت اهب ةلجسملا
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 لخاد لقنلل ةيبنجألا تانحاشلا ليمحت مدعب نحشلا طيسو طاشنل ةصخرملا ةأشنملا مزتلت .11
 56.ةكلمملا
 لاخدإ وأ زكرملا رييغت دنع ةقبسملا ةئيهلا ةقفاوم ذخأ ةصخرملا تآشنملا ىلع بجي .12

 .زكرملا تازيهجت ىلع أرطت تاليدعت يأ وأ ينوناقلا اهنايك يف تاليدعت
 نم ةروص عضو تانحاشلا ريجأت طاشنو عئاضبلا لقن طاشنل ةصخرملا تآشنملا ىلع بجي .13

 57.طاشنلا هلالخ نم سرامت يذلا زكرملا يف زراب ناكم يف صيخرتلا
 58.ةئيهلا اهددحت يتلا قئاثولا رادصإ صاخلا باسحلل لقنلا يف لمعي يذلا صخشلا ىلع .14
 ةلوازمل ةصخرملا تآشنملا ىلع طقف ةجودزملا تاروطقملا تاذ تانحاشلا مادختسا رصتقي .15

 59.ةجودزملا تاروطقملا تاذ تانحاشلل لقنلا حيرصت ىلع لوصحلا دعب عئاضبلا لقن طاشن
 

 
  :نوعبرألاو ةسماخلا ةداملا

 ىدل دمتعملا جذومنلا قفو رجأ لباقم لقن ةيلمع لكل لقن ةقيثو رادـــــصإ لقانلا ىلع بجي .1
 60.ةئيهلا
 يف هيلإ لـــسرم وأ لـــسرم نم رثكأل ليمحتلا لاح يف ةلومحلا نايب رادـــصإ لقانلا ىلع بجي .2

 61.ةدحاولا ةلحرلا
 ظافتحالاو ،ةئيهلا نم دمتعملا جذومنلا قفو ةرجؤم لقن ةبكرم لكل ريجأت دقع رادـصإ بجي .3

  .ةنحاشلا يف ريجأتلا دقع نم ةخسنب

 
  :نوعبرألاو ةسداسلا ةداملا
                         :يلي امب صاخلا باسحلل لقنلاب موقي يذلا صخشلاو لقانلا مزتلي

 .اهبلط دنع ةبولطملا تانايبلاب ةئيهلا ةافاوم .1
 .ةروظحم ريغ اهنأو اهلقن بولطملا ةعاضبلا عون نم دكأتلا .2
 .هناونعو هتيوهو ةعاضبلا كلام مسا نم دكأتلا .3
  .ةلوقنملا داوملاو ةنحاشلا عون بسح ةمالسلا تابلطتم ريفوت .4
 .ًاماظن ةرقملا نازوألاو داعبألاب ديقتلا .5
  .كلذل ةصصخملا نكامألا يف ةعاضبلا غيرفتو ليمحت .6
 .نمآ لكشب ةلوقنملا ةعاضبلا تيبثت .7
 .ةئيهلا هددحت ام قفو تانحاشلا ةكرح اهيف رظحُي يتلا تاراسملا مادختسا مدع .8
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 62.هل ةجاحلا تابثا مت يذلا ضرغلل الإ لقنلا ةبكرم مادختسا مدع .9

 
 

 :نوعبرألاو ةعباسلا ةداملا
 :ةنحاشلاب اهدجاوت بجي يتلا قئاثولا .1

 63.يرودلا ينفلا صحفلا ةداهشو ،لقنلا ةبكرم ريس ةصخر -أ
 ةرطخلا داوملا لقنل قئاسلا ةقاطب وأ ةينهملا قئاسلا ةقاطب ،قئاسلا ةدايق ةصخر -ب

 64.ةجودزملا تاروطقملا تاذ ةنحاشلل لقنلا حيرصت ،لاحلا بسح
 رثكأل ليمحتلا لاح يف ةلومحلا نايبو ،عئاضبلا لقن طاشن ةلوازم لاح يف لقنلا ةقيثو -ج

 باسحلل لقنلا لاح يف ةبولطملا قئاثولاو ،ةدحاولا ةلحرلا يف هيلإ لسرم وأ لسرم نم
 65 .صاخلا
   .ةرجأتسم لقنلا ةبكرم تناك اذإ ريجأتلا دقع نم ةخسن -د
 66.ةكلمملا يف ةدمتعملا نيمأتلا تاكرش ىدحإ نم ةرداصلا نيمأتلا ةقيثو -ه
 ،ةداملا هذه نم )ـه ،د ،ج ،ب ،أ( تارقفلا يف اهيلع صوصنملا قئاثولا ىلإ ةفاضإلاب -و

 ةيئانثلا تايقافتالاب اهيلع صوصنملا قئاثولا رفوت بجي يلودلا لقنلا لاح يفو
  .اهيف ًافرط ةكلمملا نوكت يتلا لقنلاب ةصاخلا ةيلودلاو ةيميلقإلاو

 ةداملا هذه نم )1( مقر ةرقفلا يف اهيلع صوـــصنملا قئاثولا عيمج زاربإ قئاـــسلا ىلع بجي .2
 .ةصتخملا تاطلسلا وأ ةمدخلا بقارم نم اهبلط دنع

 
 :نوعبرألاو ةنماثلا ةداملا
 داوم يأ نم اهلقن ىلع دقاعتلا متي يتلا عئاضبلا ولخ نم دكأتلل ةمزاللا ةيانعلا لذب لقانلا ىلع
 67.اهمالتسا لبق ةعونمم وأ ةروظحم
 
 

 68 :)رركم( نوعبرألاو ةنماثلا
 كلت ريس طورشو دعاوق ماكحأل ةجودزملا تاروطقملا تاذ تانحاشلاب عئاضبلا لقن عضخي
 تانحاشب عئاضبلا لقنب اهمايق دنع عئاضبلا لقن طاشن ةلوازمل ةصخرملا ةأشنملا ىلعو ،تانحاشلا
 :يلي امب ديقتلا ةجودزم ةروطقم تاذ
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 .ةصتخملا ةهجلا نم ةجودزملا تاروطقملا تاذ ةنحاشلل لقنلا حيرصت ىلع لوصحلا .1
 .ةجودزملا تاروطقملا تاذ ةنحاشلل لقنلا حيرصت يف ةدراولا طورشلا ةفاكب مازتلالا .2
 .ةدمتعملا ةيدوعسلا ةيسايقلا تافصاوملاب مازتلالا .3
 .ةئيهلا نم ردصت ىرخأ تاطارتشا يأ .4

 

 69:نوعبرألاو ةعساتلا ةداملا
 تانحاش مادختسا ةلطعتملا لقنلا تابكرمو تارايسلا بحس وأ لقن سرامي يذلا لقانلا ىلع
 :ةيلاتلا طباوضلل ًاقفوو ضرغلا اذهل ةزهجم

 .ةنحاشلا ىلعأ يف ةيريذحتلا ئراوطلا راونأب ةنحاشلا زهجت .1
  .اهلخاد اهتدايقب ضوفملا وأ )ةرايسلا – لقنلا ةبكرم( كلام ىلع ةلادلا تادنتسملا دوجو .2
 ثداحل تـــــضرعت يتلا لقنلا ةبكرمو ةرايـــــسلا بحـــــس وأ لقن ىلع رورملا )حيرـــــصت( ةقفاوم .3

 .ةيرورم ةفلاخم وأ يرورم
 .ةدمتعملا ةمالسلا تابلطتمب ةنحاشلا زيهجت .4

 
 
 
 
  :نوسمخلا ةداملا
  :يلي امب مازتلالا ةيحلا تاناويحلا لقنب موقي نم ىلع

 .قالزنالا عنمت ةدامب ةاطغم وأ ةدام نم ةعونصم قودنصلا ةيضرأ نوكت نأ .1
 نأو ،ناويحلا عافترا فعــــــض نع قودنــــــصلا نم قباط لكل صــــــصخملا غارفلا عافترا لقي الأ .2

 .ةيوجلا لماوعلا نم تاناويحلا ةيامحل لزاع ءاطغب قودنصلا فقس ىطغي
 عطاوقلا ريفوتو ،اهتمالــــس نيمأتل ؛ةلوقنملا تاناويحلا عونل ًاينف ةزهجم ةنحاــــشلا نوكت نأ .3

 .ةيبناجلا ةيوهتلا تاحتفو ةيطسولا
 .ةحيرجلاو ةضيرملا تاناويحلا لقن مدع .4
 .ةيحلا تاناويحلا يقسو ةيذغتل ةمزاللا تادعملاو تاودألاب ةنحاشلا زيهجت .5
 ةبيقح ،ةمالــــسلا ثلثم ،قيرح ةيافط( ةمالــــسلا تابلطتم نم ىندألا دحلاب ةنحاــــشلا زيهجت .6

 70.)ةيلوأ تافاعسا

 
 :نوسمخلاو ةيداحلا ةداملا
 :يلي امب مازتلالا تايواحلا لقنب موقي نم ىلع
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 .ةدربملا ةيواحلل ءابرهك ديلوت ةدحوو ،تايواحلا تيبثتل لافقأب ةنحاشلا زيهجت .1
 بــــــسحو لقنلا يف ةمدختــــــسملا ةيواحلا سايقل ةبــــــسانم ليمحتلا حطــــــس داعبأ نوكت نأ .2

 .ةصتخملا تاهجلا نم ةدمتعملا تافصاوملا
 ،ةمالسلا ثلثم ،قيرح ةيافط( ةمالسلا تابلطتم نم ىندألا دحلا تابلطتمب ةنحاشلا زيهجت .3

 71.)ةيلوأ تافاعسا ةبيقح

 
 :نوسمخلاو ةيناثلا ةداملا
 :يلي امب مازتلالا ةدربملا داوملا لقنب موقي نم ىلع

 .ةبولطملا ةرارحلا تاجرد نيمأتل ةيفاك ةقاط تاذ ديربت ةدحوب ةدوزم ةنحاشلا نوكت نأ .1
 .ةرارح سايقو ليجست ةزهجأب ةدوزم ةنحاشلا نوكت نأ .2
 .(ATP) فلتلا ةعيرس ةيئاذغلا داوملا لقنل ةيلودلا ةيقافتالا ماكحأ .3
 ةبيقح ،ةمالــــسلا ثلثم ،قيرح ةيافط( ةمالــــسلا تابلطتم نم ىندألا دحلاب ةنحاــــشلا زيهجت .4

 72 .)ةيلوأ تافاعسا

 :نوسمخلاو ةثلاثلا ةداملا
 :يلي امب مازتلالا تارايسلا لقنب موقي نم ىلع

 ثالث اهلمح ةعس نوكت نأ ىلع ىصقأ دحك نيقباط وأ دحاو قباط تاذ ةنحاشلا نوكت نأ .1
 73.لقألا ىلع تارايس
 قالزم لازنإو عفر يف اهلامعتسال ةيكيناكيم وأ ةيكيلورديه عفاورب ةزهجم ةنحاشلا نوكت نأ .2

 .)دجو نإ( يناثلا قباطلا
 .تارايسلا لوزنو دوعصل ةيتاذ قلازمب ةزهجم ةنحاشلا نوكت نأ .3
 .ًاماظن ةددحملا نازوألاو داعبألا زواجت مدع .4
 ةبيقح ،ةمالسلا ثلثم ،قيرح ةيافط( ةمالسلا تابلطتم نم ىندألا دحلاب ةنحاشلا زيهجت .5

 74.)ةيلوأ تافاعسا
 ةروظحم داوم يأ نم اهلقن ىلع دقاعتلا متي يتلا لقنلا تابكرمو تارايسلا ولخ نم دكأتلا .6

 عضو عنميو ،اهباحصأ نم اهمالتسا لبق اهشيتفتب مازتلالا هيلعو ،اهلخادب ةعونمم وأ
 كلذ حيضوتو قافتالا متي مل ام ةلوقنملا لقنلا تابكرمو تارايسلا يف ةيصخشلا ةعتمالا
 .لقنلا دقع يف

 
 :نوسمخلاو ةعبارلا ةداملا
  :يلي امب مازتلالا ةرطخلا داوملا لقنب موقي نم ىلع
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 تاميلعتلاو حئاوللاو ةمظنألا عيمج كلذكو ،دمتعملا ةرطخلا داوملا ثداوح ةجلاعم ليلد .1
 داوملا ةلوانمو لقنب ةقالعلا تاذ ةصتخملا تاهجلا نع ةرداصلا ةيسايقلا تافصاوملاو
 .ةرطخلا
 داوملا ةروطخب ةصاخلا تامولعملاو تازيهجتلاو لئاسولاب مهديوزتو نيقئاسلا بيردت .2

 وأ ثداوح عوقو دنع فرصتلا ةيفيكو اهتلوانم تايلمعو اهرطاخم نم ةيامحلاو ةلوقنملا
  .رطاخم
  .ةرطخ داوم لقن قئاس ةقاطب ىلع نيقئاسلا لوصح .3
 ةدشو اهل ئراوطلا ةلاح زمرو ةداملل يلودلا مقرلاو ةلوقنملا ةرطخلا ةداملا مسا ةباتك .4

 بسح تاحوللا نوكت ثيحب ،حضاو طخبو ةنحاشلا مسج ىلع تبثت تاحول ىلع اهتروطخ
 ةنحاشلا ىلع كلذك تبثتو ،ةصتخملا تاهجلاو ةئيهلا نم ةررقملاو ةيلودلا تافصاوملا
 يأ عابتإو ةرطخلا داوملا ثداوح ةجلاعم ليلد يف درو امل ًاقفو رطخلا نم ريذحتلا تامالع
 .نأشلا اذهب تاميلعت
 ئراوطلا تامزلتسم رفوت نم دكأتلاو لقنلا ةيلمعل ًاينف ةنحاشلا ةمالسو ةيحالص نم دكأتلا .5

  .اهب
 .كلذب اهيقئاس ىلع ديكأتلاو ،للخ وأ ثداح يأل ةنحاشلا ضرعت روف ةينعملا تاهجلا غالبإ .6
 ىلع ريس ثداح ىلإ ةنحاشلا ضرعت نع ةمجانلا ةرطخلا داوملا تافلخمو راثآ ةجلاعمو ةلازإ .7

 .ةصتخملا تاهجلا تاميلعتو ةرطخلا داوملا ثداوح ةجلاعم ليلد يف درو امل ًاقفو قيرطلا
 تاطارتشا اهلقن بلطتي ةرطخ داوم يأ لقن دنع ةصتخملا ةهجلا نم حيرصت ىلع لوصحلا .8

 .حيرصتلاب ةددحملا تاميلعتلاو تاقوألاو تاراسملاو قرطلاب ديقتلاو ،ةنيعم
 نع ناكمإلا ردق داعتبالا قئاسلا ىلع ،ةنحاشلا ريس طخل لقنلا حيرصت لامتشا مدع لاح يف .9

 وأ ،دودسلا وأ ،ةبذعلا هايملا رداصم وأ ،ةينكسلا تاعمجتلا نم برقلاب نوكت يتلا قرطلا
 .هايملا ةيلحت تاطحم
 نوكت يتلا ةرطخلا داوملا لقنب ةقلعتملا ةيميلقإلاو ةيلودلا تايقافتالا ماكحأب مازتلالا .10

  .اهيف ًافرط ةكلمملا
 75.ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلل ًاقفو يفاضإ صيخرت ىلع لوصحلا .11

 
 
 

 :نوسمخلاو ةسماخلا ةداملا
 ريسلل اهب حومسملا ىوصقلا دودحلا زواجتت يتلا داعبألا وأ/و نازوألا تاذ عئاضبلا لقن عضخي
 ةلباقلا ريغ( ةيئانثتسالا تالومحلا لقن ةحئال تاطارتشاو ماكحأل -ةئزجتلل ةلباقلا ريغ- قرطلا ىلع
 .)ةئزجتلل
 

                                                
 .ـه03/05/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق بجومب ةرقفلا ةفاضإ مت 75
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  :نوسمخلاو ةسداسلا ةداملا
 ةفاكب ديقتلا صاخلا باسحلل عئاضبلا لقن وأ عئاضبلا لقن طاشن يف لمعت ةنحاش يأ قئاس ىلع
 :يتالا اهنمو كلذب اهيقئاس مازتلا ةعباتم ةأشنملا ىلعو ةماعلا ةمالسلا تاطارتشا

 .دمتعملا بسح ةيمويلا ةحارلاو ةدايقلا تاعاسب ديقتلا .1
 .ةرطخ ةدام يأ غيرفت وأ ةئبعت دنع لقنلا ةبكرم كرحم ءافطإ .2
 .ةرطخلا داوملا لقن دنع ةصاخبو اهنم برقلاب وأ ةنحاشلا لخاد نيخدتلا مدع .3
  .ةلحرلا ءدب لبق ةلومحلا لقنل ةيوجلا لاوحألا ةمئالم نم دكأتلا .4
  .ةرطخلا داوملا لقن دنع ةينكسلا قطانملاو ةيرورملا تاقانتخالا بنجت .5
 .ةرطخلا داوملا لقن دنع ةصاخبو لاعتشالا رداصم نع داعتبالا .6
 .نمآ لكشب ةرطخلا داوملا لقنل ةمزاللا تاميلعتلاو تاطارتشالا ةفاكب ديقتلا .7
 .ةكلمملا يف ةعيرسلا قرطلا عيمج ىلع طقف نميألا راسملا يف ريسلاب مازتلالا .8

 
 

  
 :نوسمخلاو ةعباسلا ةداملا
 ةيمويلا ةحارلاو ةدايقلا تاعاسب ةقلعتملا طباوضلاو دعاوقلاب مازتلالا قئاس لك ىلع بجي
 لقن يف لمعت يتلا وأ عئاضبلا لقن طاشن ةلوازمل ةصخرملا ةأشنملا ىلع بجي امك ،ةيعوبسألاو
 :يلاتلا وحنلا ىلع كلذو ،كلذب اهيقئاس مازتلا ةعباتم صاخلا باسحلل عئاضبلا

 دحب اهديدمت نكميو ،ةعاس )24( لالخ يف تاعاس )9( اهاصقأ ةدمل ةدايقلا قئاسلل زوجي .1
  .عوبسألا يف نيترم تاعاس رشع )10( ىلإ ىصقأ

 زواجتت الأ ةاعارم عم ،ةعاس نيسمخو تس )56( زواجتي ال ةيعوبسألا ةدايقلل ىصقألا دحلا .2
 .ةعاس نيعست )90( نع نيلاتتم نيعوبسأ رادم ىلع ةدايقلا تاعاس

 عبرأ ةدمل ةلصاوتم ةدايق ةرتف دعب ةقيقد )45( اهتدم ةحار ةرتفل قئاسلا فقوتي نأ بجي .3
 -ةلصاوتملا ةدايقلا نم فصنو تاعاس عبرأ يضم لبق– اهلادبتسا نكميو ،فصنو تاعاس
 ،يلاوتلا ىلع ةيناثلا ةرملل ةقيقد )30(و ،ىلوألا ةرملل ةقيقد )15( نع لقت ال فقوت تارتفب
  .ةحارلا تارتف ءانثأ لمع يأب مايقلا مدع قئاسلا ىلعو

 هذهب قئاسلا عتمتي نأ ىلع ،ةلصتم ةعاس )11( نع قئاسلل ةيمويلا ةحارلا ةرتف لقت الأ بجي .4
 .ةقباسلا ةحارلا ةرتف ةياهن نم ةعاس )24( نع ديزت ال ةدم لالخ ةرتفلا

 مايأ )6(ـل ىصقأ دحبو ،ةلصتم ةعاس )48( نع قئاسلل ةيعوبسألا ةحارلا ةرتف لقت الأ بجي .5
 .ةيلاتتم لمع

 ىصقأ دحب ةدايقلا تارتفل ىصقألا دحلا زواجت قئاسلل زوجي ،قرطلا ىلع ةمالسلا ةاعارم عم .6
 نمآلا فقوتلا ناكم ىلإ لوصولا نم نكمتيل ؛قبسي امهيأ رتم وليك )50( وأ ،ةقيقد )30(
 .بسانملاو



42 
 

 ددع نع رظنلا ضغب ةيعوبسألاو ةيمويلا ةحارلاو ةدايقلا تاعاسب مازتلالا قئاسلا ىلع بجي .7
 .اهتدايقب ضوفملا تانحاشلا

 ةزهجم تناك نإو ىتح ةنحاشلا ةكرح ءانثأ ةحارلل فقوتلا وأ ةيمويلا ةحارلا ةرتف بستحت ال .8
 ءانثأ ةنحاشلا جراخ ةيعوبسألا ةحارلا ةرتف ءاضق بجيو ،ةروصقملا لخاد ةحارلل ناكمب
  .فقوتلا

 بستحُّت ال امهنم يأل ةيمويلا ةحارلا تارتف نإف ،ةنحاشلاب هل دعاسمو قئاس دوجو لاح يف .9
 .ةروصقملا لخاد ةحارلل ناكمب ةزهجم ةنحاشلا تناك نإو ىتح ةنحاشلا ةكرح ءانثأ

 .اهيف افرط ةكلمملا نوكت يتلا ةيلودلا تايقافتالا ىلع تابلطتم وأ تاليدعت يأ .10
 

 :نوسمخلاو ةنماثلا ةداملا
 :يلاتلا وحنلا ىلع قئاسلل ةفلتخملا لامعألا ذيفنت تاقوأ ليجست متي .1

 .ةدايقلا تقو -أ
 .تقؤملا فقوتلاو ةحارلا تارتف -ب
 .)خلإ ،فيظنتلاو ةنايصلاو غيرفتلاو ليمحتلا( ىرخألا لمعلا تاقوأ -ج
 .)دعاسم قئاسك( اهتدايق نود ةنحاشلا يف دجاوتلا ةرتف -د
 ةيلآلا قفو تانايبلا نم اهريغو اهعطقي يتلا تارتموليكلا ددعو قئاسلا تانايب ليجست متي .2

 .ةئيهلا اهددحت يتلا

 
 :نوسمخلاو ةعساتلا ةداملا
 ليغشتلا ءاردم دحأ لوصح ،عئاضبلا لقن طاشن ةلوازم صيخرت ىلع ةلصاحلا ةأشنملا ىلع بجي
 .ةئيهلا نم ةدمتعملا تاهجلا نم ةرداصلا لقنلا ءاردمل ةينهملا ةرادجلا ةداهش ىلع اهيدل

 
 :نوتسلا ةداملا

 رجأتسملا عم اهتقالع يف تانحاشلا ريجأت طاشن ةلوازمل ةصخرملا ةأشنملا طبترت نأ بجي .1
 .ةئيهلا اهرقت يتلا ةينورتكلالا ةمظنألا لالخ نم
 رجأتسملا عم اهتقالع يف تانحاشلا ريجأت طاشن ةلوازمل ةصخرملا ةأشنملا طبترت نأ بجي .2

  .قئاسلا ضيوفتل ةينعملا تاهجلا نم ةدمتعملا ةمظنألاب
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 ريجأتلا دقع :عباسلا بابلا
 
 

 :نوتسلاو ةيداحلا ةداملا
 :ةيلاتلا ةيساسألا تانايبلا ىلع ريجأتلا دقع لمشي نأ بجي .1

 .خسن ثالث نع لقت الأ ىلع ةيلصألا خسنلا ددعو ،دقعلا رادصإ تقوو خيراتو ناكم -أ
  .هصيخرت مقرو هب لاصتالا ةليسوو هناونعو رجؤملا مسا -ب
  .هصيخرت مقرو هب لاصتالا ةليسوو هناونعو رجأتسملا مسا  -ج
 .اهباستحا ةيلآو ريجأتلا ةفرعت  -د
 .دقعلا ةدم -ه
 .ميلستلا تقو اهتلاحو لقنلا ةبكرم ليجست مقر -و
  .رجأتسملل لقنلا ةبكرم ميلست خيراتو ناكم -ز
   .رجؤملل لقنلا ةبكرم ميلست ةداعإ خيراتو ناكم -ح
 ،ةينيمأتلا ةيطغتلا ةيعون ليصافتو ،اهئاهتنا خيراتو لقنلا ةبكرمل نيمأتلا ةقيثو مقر -ط

 .نيمأتلا ةقيثو يف هيلع صوصنملا بسح )تدجو نإ( لمحتلا ةبسن رادقمو
 .ةكلمملا جراخ وأ/ و لخاد ةرجؤملا لقنلا ةبكرم مادختسا ناكم -ي
 .اهفيلاكت رجأتسملا لمحت لاح يف لقنلا ةبكرم ليغشت ءانثأ تويزلاو دوقولا ةيعون -ك
 ةميقلا وأ ةيمكلا سفنب لقنلا ةبكرم داعت ىتح راجئتسالا لبق دوقولا ةيمك ةميق ديدحت -ل

  .كلذ فالخ ىلع قافتالا مت اذإ الإ راجئتسالا دعب
 ةدملا ةفلكت رجأتسملا ليمحت نود دقعلا ةدم ةياهن لبق لقنلا ةبكرم ةداعإ ةيناكمإ -م

 .ةيقبتملا
 .رجؤملل لقنلا ةبكرم ميلست يف رخأتلا ىلع ةبترتملا فيلاكتلا باستحا ةيلآ -ن
 دقعلا ةدم ءاهتنا دعب عجرتسي نأ ىلع ،)دجو نإ( رجؤملا حلاصل يلاملا نامضلا غلبم -س

  .ةميلس ةينف ةلاحب لقنلا ةبكرم نوكت نأ طرشب
 .رجأتسملاو رجؤملا عيقوت -ع
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 .دقعلا ديدمت ةيلآ -ف
 .دقعلا يف اهتفاضإ ةئيهلا ىرت ىرخأ تانايب يأ -ص
 تانايبلا عم ضراعتي ال امبو دقعلا فارطأ ةقفاومب ىرخأ ةيفاضإ تانايب يأ ةفاضإ زوجي .2

  .ةيساسألا
 لاح يفو ،دقعلا فارطأ ةقفاومب الإ هماربإ دعب ريجأتلا دقع ىلع ليدعت يأ ءارجإ زوجي ال .3

 .ةصتخملا تاهجلل كلذ يف عجريف ريجأتلا دقع فارطأ نيب فالخ ءوشن

 
 
 
 
 

 ريجأتلا دقع يف تامازتلالاو تايلوؤسملا :نماثلا بابلا
 رجؤملا تامازتلاو تايلوؤسم :لوألا لصفلا

 
 

 :نوتسلاو ةيناثلا ةداملا
  :يلي امب رجؤملا مزتلي

  .مادختسالل لقنلا ةبكرم ةمالسو ةيحالص .1
 ليمحت نود ،اهب ينف للخ يأ روهظ ةلاح يف ىلعأ وأ ةئفلا سفن نم لقنلا ةبكرم لادبتسا .2

 .رجأتسملا لبق نم لامهإ وأ ريصقت كلذ ببس دوعي الأ طرشب ،ةيفاضإ فيلاكت ةيأ رجأتسملا
 لامكتساو هنع غالبإلاب رجأتسملا مايق دعب ثداح اهيلع عقي يتلا لقنلا ةبكرم مالتسا .3

 .ةنحاشلا ريجأت دقع ةياهن وه ثداحلاب غالبإلا تقوو خيرات رابتعا عم ،ةيماظنلا هتاءارجا
 .اهتداعإ دنع رجأتسملا نم لقنلا ةبكرم مالتسا نع ،بابسألا نم ببس يألو ،عانتمالا مدع .4
 رجأتسملا مادختسا ءوس نأ تبثي ملام لقنلا ةبكرمل ةيكالهتسالا رايغلا عطق فيلاكت لمحت .5

 .اهفالتإ ىلإ ىدأ
 ةفاسملا دقعلا يف نودي نأ ىلع ،رتالفلاو تويزلا رييغت لثم ةيرودلا ةنايصلا فيلاكت لمحت .6

 فالخ ىلع قافتالا متي مل ام ةيرودلا ةنايصلل لقنلا ةبكرم راضحإ اهيف بجي يتلا ةعوطقملا
   .ريجأتلا دقع يف كلذ
 كلذو ،ةميلس ةينف ةلاحب لقنلا ةبكرم ةداعإ لاح رجأتسملل ةزجتحملا ةيلاملا تانامضلا ةداعإ .7

 .ةعاس )48( زواجتت ال ةدم لالخ
 .رجأتسملا نم لقنلا ةبكرم مالتسا روف ضيوفتلاو ريجأتلا دقع ءاهنإ .8
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  .دقعلا يف اهيلع صوصنم ريغ غلابم يأ لاصحتسا مدع .9
 .رجأتسملا ببسب لطعلا نكي مل اذإ ةلطعتملا لقنلا ةبكرمل لقنلا فيلاكت لمحت .10
  .اهل صصخملا ريغ نكامألا يف ةرجؤم ريغلا لقنلا ةبكرم فاقيإ مدع .11
 .اهبلط دنع ةبولطملا تانايبلاب ةئيهلا ةافاوم .12
 ةنحاشلا ةدايقل ضوفملل ينهملا قئاسلا ةقاطب نمو قئاسلا ةدايق ةصخر نايرس نم دكأتلا .13

 .دقعلا ةدم لالخ
 ةيندملا ةيلوؤسملا -ىندأ دحب- يطغي امب لقنلا ةبكرم ىلع ةينيمأت ةيطغت دوجو نم دكأتلا .14

 .ةكلمملا يف ةدمتعملا نيمأتلا تاكرش ىدحإ لبق نم نيمأتلا نوكي نأ ىلع ،ريغلا هاجت
 .عئاضبلا لقن طاشن ةلوازمل صخرم رجأتسملا نأ نم دكأتلا .15
 ةيرورم ريغلا ثداوحلا نع ةجتانلا رارضألا ريدقت ءارج دقعلا فارطأ نيب فالخ دوجو لاح يف .16

 ريجأت طاشن ةسراممب اهل صخرملا ةأشنملا مزتلت ،كالهتسالا وأ مادختسالا ءوس وأ
 ،ةئيهلا نم ةدمتعملا مييقتلا ةهج لالخ نم لقنلا ةبكرم ىلع عقاولا ررضلا ريدقتب تانحاشلا
  .ريرقتلاو صحفلا ةجيتن ةفلكت ررضلاب ببستملا لمحتي نأ ىلع
 ،هنم ةخسنب هديوزتو طقف ةئيهلا نم دمتعملا دحوملا دقعلا ىلع رجأتسملا عيقوتب مازتلالا .17

 هريجأت ضرغب رجأتسملل ةدئاعلاو اهريوصتب حومسم ريغلا ةيمسرلا قئاثولا ريوصت وأ نهر مدعو
 .هب رارضإلا اهنأش نم ىرخأ لامعأب مايقلا وأ ،لقن ةبكرم
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 رجأتسملا تامازتلاو تايلوؤسم :يناثلا لصفلا
 

 :نوتسلاو ةثلاثلا ةداملا
 :يلي امب رجأتسملا مزتلي .1

  .رجؤملل دوعت قئاثوو ،تازيهجتو ،تاودأو ،كرحمو ،تاراطإ نم ةلماك لقنلا ةبكرم ةداعإ -أ
 .ريغلل اهريجأت مدعو دقعلا قاطن دودح يف لقنلا ةبكرم مادختسا -ب
  .اهتازيهجتو لقنلا ةبكرم ىلع ثبع وأ تاليدعت يأ ءارجإ مدع -ج
 لاح يف لقنلا ةبكرم ليغشت ءانثأ دقعلا يف رجؤملا اهددحي يتلا تويزلاو دوقولا مدختسي نأ -د

  .اهفيلاكت لمحت
 .مالتسالا دنع ةينفلا اهتلاح سفنب ،دقعلا يف ددحملا تقولاو خيراتلا يف لقنلا ةبكرم ةداعإ -ه
 ةفاظنلا ثيح نم قئاللا ىوتسملا يف نوكت نأ ىلع صرحلاو لقنلا ةبكرمب ةماتلا ةيانعلا -و

 .يجراخلاو يلخادلا رهظملاو
 .رخأ فرط يأ هاجت رجؤملا قوقح نع لزانتلا مدع -ز
 تناك اذإ هراعشإ وأ ،ئجافم لطع ةجيتن حالصإ ىلإ جاتحت تناك اذإ رجؤملل لقنلا ةبكرم ةداعإ -ح

 ،رجؤملا ةقفاومب الإ اهيلع تاحالصإ يأ ءارجإ مدعو ،اهتداعتسا رجؤملا ىلوتيل ريسلل ةحلاص ريغ
 .لقنلا ةبكرم لقن روجأ ةميق رجؤملا لمحتيو
 رجؤملا ديوزت عم زجح وأ ةقرس وأ ثداحل ةنحاشلا ضرعت روف ةينمألا تاهجلاو رجؤملا راعشإ -ط

 .اهبلطي يتلا تامولعملا ةفاكب
 :ةيتآلا تالاحلا يف لقنلا ةبكرم مادختسا مدعب رجأتسملا مزتلي .2

 .ةدايقلل دقعلا بجومب نيضوفم ريغ نيقئاس لبق نم -أ
 .حالصإ ىلإ جاتحت تناك اذإ -ب
 .اهرصانع دحأ وأ ةنحاشلا كرحمب ةيدايتعا ريغ رارضأ قاحلإ ىلإ يدؤي مادختسالا ناك اذإ -ج
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةمظنأ عم ىفانتت وأ اهل صصخم ريغ ضارغأل -د
 .دقعلا يف هيلع قفتم نكي مل ام ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخ -ه
 :ةيتآلا فيلاكتلا لمحتب رجأتسملا مزتلي .3

 صوصن يف درو امبسح هل ديدمت يأو ريجأتلا دقع ةرتف ةليط لقنلا ةبكرم راجئتسا فيلاكت -أ
 .دقعلا
 .نيمأتلا ةقيثو يف اهيلع صوصنملا )تدجو نإ( لمحتلا ةبسن -ب
 فالخ ىلع قافتالا متي مل ام راجئتسالا ةرتف لالخ تاراطإلا ءاوه ةئبعتو ءاملاو دوقولا ةميق -ج

  .دقعلا يف كلذ
  .لقنلا ةبكرم مادختسا ءوس ىلع ةبترتملا فيلاكتلا -د
 .ةمظنألا ةفلاخم ىلع ةبترتملا فيلاكتلا -ه
 .ةمدختسملا ةماعلا فقاوملا ةرجأ -و
 .اهتازيهجتو لقنلا ةبكرم عطق نم يأب ثبعلا وأ لادبتسا وأ دقف ىلع ةبترتملا فيلاكتلا -ز
 .ريجأتلا دقع ةرتف لالخ ريغلا ىدل رجؤملا قوقح نع لزانتلا ىلع ةبترتملا فيلاكتلا -ح
 .رجؤملا ةقفاوم نود اهارجأ دق رجأتسملا نوكي لقنلا ةبكرم ىلع تاليدعت يأ حالصإ فيلاكت -ط
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 نيددحملا تقولاو ناكملا يف رجؤملل لقنلا ةبكرم ميلست ةداعإ ريخأت ىلع ةبترتملا فيلاكتلا -ي
  .ريجأتلا دقع يف
 اهمادختسا وأ ،لقنلا ةبكرم مادختسا ةءاسإ نع ةمجان تافلاخم يأو هيلع ةبترتملا تافلاخملا -ك

 .ةعورشم ريغ وأ اهل صصخم ريغ ضارغأل

 
 

 لقنلا ةقيثو :عساتلا بابلا
 
 

 :نوتسلاو ةعبارلا ةداملا
 نم ةدمتعملا رادــصإلا ةيلآو جذومنلا قفو لقن ةيلمع لكل لقن ةقيثو رادــصإ لقانلا ىلع بجي .1

 تناك اذإ اهلماحل وأ هرمأل وأ لوادتلل ةلباق ريغ تناك اذإ دحاو هيلإ لـسرم مـساب نوكتو ،ةئيهلا
 ىلع ،ةنحاــشلا يف ىرخأ ةخــسنب ظافتحالاو ،اهنم ةيلــصأ ةخــسنب لــسرملا ديوزتو لوادتلل ةلباق
 76:ةيلاتلا تانايبلا ىلع لمتشت نأ
 .خسن ثالث نع لقت الأ ىلع ةيلصألا خسنلا ددعو ،ةقيثولا رادصإ تقوو خيراتو ناكم -أ
 .لوادتلل ةلباق ريغ وأ ةلباق ةقيثولا تناك اذإ ام ديدحت -ب
 .هب لاصتالا ةليسوو هناونعو لسرملا مسا  -ج
 .)دجو نإ( هصيخرت مقرو هب لاصتالا ةليسوو هناونعو نحشلا طيسو مسا -د
  .هصيخرت مقرو هب لاصتالا ةليسوو هناونعو لقانلا مسا -ه
 رمألا بلطت اذإ ليدب هيلإ لسرم تانايبو ،هب لاصتالا ةليسوو هناونعو هيلإ لسرملا مسا -و

 .كلذ
 هيونتو اهصئاصخو اهيلع فرعتلل ةمزاللا تامالعلاو اهل ةماعلا ةعيبطلاو ةعاضبلا عون -ز

 .ةعاضبلا ةروطخ ةعيبط نع حيرص
 وأ ،يلامجإلا نزولا وأ تاناويحلا سوؤر ددع وأ ،يلامجإلا نزولاو عطقلا وأ تايواحلا ددع -ح

 .ةعاضبلل ةلوقنملا ةيمكلا
 .ةعاضبلل ةرهاظلا ةلاحلا -ط
 .ةلوقنملا ةعاضبلا ةميق -ي
 نم عفدت وأ لسرملا لبق نم ةعوفدم لقنلا روجأ تناك اذإ ام ديدحتو لقنلا ةرجأ يلامجإ -ك

 .اهلمحتت يتلا ةهجلاو ةيفاضإ تاقفن ةيأو هيلإ لسرملا لبق
 ددُحي مل اذإو ،ذفنملا فرطلا وأ لقانلا ةيلوؤسم ىلإ ةعاضبلا لاقتنا تقوو خيراتو ناكم -ل

  .كلذل دعومك ةقيثولا رادصإ تقوو خيراتو ناكم ىلع دانتسالا نكميف ؛ةقيثولا يف كلذ
 .ةعاضبلا ميلست ناكم -م
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 ىلع فارطألا نيب قافتالا مت ام اذإ كلذو ميلستلا ناكم يف ةعاضبلا ميلست ةرتف وأ خيرات -ن
 .خيراتلا اذه
 ريسلا طخ ناكو ،كلذ رمألا بلطتي ناك اذإ ،اهدصقمل ةعاضبلا لاقتنا ةلحرل ريسلا طخ -س

 .ةقيثولا رادصإ تقو مولعم
 .امهنم ضوفملا صخشلا وأ ،لسرملاو لقانلا عيقوت -ع
 .ةقالعلا تاذ ةمظنألا عم ًاضراعتم نكي مل ام دقعلا يفرط نيب هيلع قافتالا متي ام -ف
 .ببسلا نايب عم -دجو نإ- هيلإ لسرملا وأ لسرملا وأ لقانلل ظفحت يأ -ص
 ةيموكح ةهج يأ تاءارجإ اهبلطتت وأ لقنلا ةيلمع اهيضتقت وأ ةئيهلا اهددحت ىرخأ تانايب يأ -ق

   .ىرخأ
 نم رثكأ وأ دنب لافغإ يف سيل ،ةداملا هذه نم )ع/1( ةرقفلاب هيلع صوصنملا عيقوتلا ءانثتساب .2

  .اهتيحالصب وأ ةقيثولل ينوناقلا عباطلاب ساسم هتقد مدع وأ لقنلا ةقيثو تانايب

 
 

 
 :نوتسلاو ةسماخلا ةداملا

 ةعاضبلا ليصافت نع لسرملا نم هل ةمدقملا تانايبلا ىلع ًءانب لقنلا ةقيثو دادعإب لقانلا موقي .1
 77 .لقنلا دقع يف ةدراولا طورشلاو ،اهلقن بولطملا
 كلمي نكي ملو ،لسرملا نم هل ةمدقملا ةعاضبلا تانايب ةقد يف هابتشالا لاح يف لقانلل زوجي .2

 ىلإ فيضي نأ ،هابتشالا كلذ يفن نم هنكمي ام ًايلمع قيبطتلل ةلباقلاو ةلوقعملا لئاسولا نم
 تانايبلا هذه فلاخي ام يعدي نم ىلعو ،هابتشالا ببسو ةقدلا مدع هيف ددحي ًاظفحت ةقيثولا
  .كلذ تابثإ
 هنع بوني نم وأ لسرملا روضحب اهمالتسا دنع ةعاضبلا صحفب لقانلا مايق رمألا ىضتقا اذإ .3

 ةفلغألا ةداعإ لقانلا ىلع بجو ةيعوألا حتف وأ ةفلغألا ضف كلذ بلطتو اهتايوتحم نم دكأتلل
 بسح هقفنأ ام ةميق هيلإ لسرملا وأ لسرملا ليمحت لقانللو ،هيلع تناك ام ىلإ ةيعوألاو
 .ةدئاسلا فيلاكتلل ًاقبطو لاحلا ىضتقم
 مل ام ررض نود اهلقنب حمست ال اهتلاح نأ ةعاضبلا صحف نم نيبت اذإ لقنلا نع عنتمي نأ لقانلل .4

 كلذ نيودتو ررضلا ثودح لامتحا ةيلوؤسم هلوبقو ةعاضبلا ةلاحب هملعب ةباتك لسرملا رقي
 .لقنلا ةقيثو ىلع رارقإلا
 ةحصب هنم ًارارقإ ربتعي تاظحالم يأ ةفاضإ وأ هنم ظفحت يأ نود ةقيثولا ىلع لقانلا عيقوت .5

 .اهلقن متيس يتلا ةعاضبلا نع لقنلا ةقيثو يف ءاج ام لك
 اهب دراو وه امل ًاقبط لقانلا ىلإ ةعاضبلا ةيلوؤسم لاقتنا ىلع ًاينوناق ًاليلد لقنلا ةقيثو ربتعت .6

  .لقانلا نم تاظفحت يأ كانه نكت مل ام نزولاو ددعلاو مكلاو عونلا ةيحان نم
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 لقنلا دقع :رشاعلا بابلا
 لقانلا تابجاوو تايلوؤسم :لوألا لصفلا

 
 

 :نوتسلاو ةسداسلا ةداملا
 ةيمكلا وأ ددعلا وأ نزولا وأ مجحلاو ،اهلقن ىلع دقاعتملا ةعاضبلا ةعيبطو عون لقنلا دقع ددحي  .1

 تقوو خيراتو ناكمو ،عفدلا ةقيرطو ،لقنلا روجأو ،دقعلا فارطأ تانايبو ،ةعاضبلا عون بسح
 مالتسالا ةيلآ ددحي امك ،هيلإ لسرملل اهميلست ةرتفو ناكمو ، لقانلل ةعاضبلا ةيلوؤسم لاقتنا
 تابلطتمو ،نيزختلاو فيفصتلاو ةلوانملاو غيرفتلاو ليمحتلا تايلمع اهيف امب ميلستلاو
 لقنلا دقع يفرط قافتاب زوجيو ،ةعاضبلا ةعيبطو عونب ةصاخلا لقنلا ةيلمع تاطارتشاو
 حئاوللاو ةمظنألل ًاقبط لقنلا دقع تالماعم صخي ام لك يف ةينورتكلإلا تالماعتلا مادختسا
 78.ةكلمملا يف اهب لومعملا تاميلعتلاو
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 ةحئاللا هذه ماكحأ فلاخي ال امب لقنلا دقع يف ةيفاضإ طورش ىلع دقعلا فارطأ قافتا زوجي .2
 .ةقالعلا تاذ تاميلعتلاو حئاوللاو ةمظنألاو
 دونب ذيفنتل هل ةلكوملا ماهملا نم لك وأ ءزج دانسإ -هفارشإو هتيلوئسم تحت– لقانلل زوجي .3

 ةرشابم ةيلوؤسم ًالوؤسم لقانلا نوكيو ،دقعلا يف كلذ فالخ ىلع قفتي مل ام ،لقنلا دقع
 لك ًالطاب عقيو ،لقنلا دقع ىلع ةبترتملا تامازتلالا ذيفنت يف هيعبات لاعفأو تافرصت لك نع
 .هيعبات لاعفأو تافرصت نع ةيلوؤسملا نم لقانلا ءافعإب يضقي طرش
 يأ ذيفنتب هلبق نم فلكملا فرطلا مايق وأ اهل همالتسا تقو نم ةعاضبلا نع لوؤسم لقانلا .4

 ضوفملا وأ هيلإ لسرملل ةعاضبلل هميلست دنع هتيلوؤسم يهتنتو ،هيلإ ةلكوملا ماهملا نم
  .اهدصقم يف اهمالتساب
 وأ ةنحاشلا نم اهغيرفت وأ عئاضبلا ليمحت نع ةمجانلا رارضالا نع ةيلوؤسملا لقانلا لمحتي ال .5

 وأ لسرملا نم بلطب لقانلا لبق نم مت دق غيرفتلاو ليمحتلا نوكي نأ ةلاح يف الإ ،اهيلع
 .هيلإ لسرملا
 وأ ميزحتلا ةداعإب اهمالتسا دنع موقي نأ ةعاضبلا ىلع ةظفاحملل ةرورضلا تضتقا اذإ لقانلل .6

 اهب مايقلا يضتقي يتلا ةيرورضلا ريبادتلا نم كلذ ريغ وأ اهضيفخت وأ اهتدايز وأ ةفلغألا حالصإ
 .هنع بوني نم وأ لسرملا عم قافتالا بسح لباقم نودب وأ لباقمب
 يف ريخأتلا نع كلذكو ةعاضبلا دقف وأ فلت نع ةجتانلا ةراسخلا نع ًالوؤسم لقانلا نوكي .7

 يذلا تقولا يف ميلستلا يف ريخأتلا وأ دقفلا وأ فلتلا ببس يذلا ثداحلا عقو اذإ ميلستلا
 نم يأ نع وأ هنع لامهإ وأ أطخ يأ رودص مدع تبثأ اذإ الإ هتدهع يف ةعاضبلا هيف تناك
 نكمي امك ،اهفلت وأ اهتراسخ وأ ةعاضبلا ميلست ريخأت يف مهاس وأ ببست هئالكو وأ هيفظوم
 دحأ ىلإ دوعي اهفلت وأ اهتراسخ وأ ةعاضبلا ميلست ريخأت نأ تبثأ اذإ ةيلوؤسملا نم هؤافعإ
 :اهنم ضعب ىلإ وأ ةيلاتلا بابسألا
 .امهيلثمم وأ امهئالكو نم يأ وأ هيلإ لسرملا وأ لسرملا نع رداص أطخ -أ
 .ةرهاق ةوق -ب
 .ةعاضبلا يف يفخ وأ نماك بيع -ج
 ةلوقنملا ةعاضبلا ةعيبط ىلإ دوعت بابسأل لقنلا ءانثأ نزولا وأ مجحلا يف صقن ثودح -د

 .جوضنلا وأ فافجلا وأ رخبتلا لثم
 .لقنلا دقع دونب ذيفنت نم هعنميو لقانلا ةرطيس جراخ نوكي رخآ ببس -ه
 دعوملا يف ةعاضبلا ميلست ريخأت نع ةمجانلا ةراسخلا وأ فلتلا نع ًالوؤسم لقانلا نوكي .8

 ددحملا دعوملا اذه يف ةعاضبلا ميلست يف هتبغر نع ًةباتك نلعأ دق لسرملا ناك اذإ ددحملا
  .لقانلا هيلع قفاوو
 ريخأتلا نع ًالوؤسم لقانلا نوكي ةعاضبلا ميلست دعوم نأشب قبسم قافتا دوجو مدع لاح يف  .9

 رابتعالا يف ذخؤت نأ دعب ةبسانم ربتعت ةينمز ةرتف لالخ اهميلست رجي مل اذإ ميلستلا يف
 .ريخأتلا اذه ىلإ يدؤت دق يتلا فورظلا
  :ةيلاتلا تالاحلا يف اهدقف ةيلوؤسم لقانلا لمحتيو ةدوقفم اهنأك ةعاضبلا لماعت .10

 .هيلع قفتملا ميلستلا خيرات دعب ًاموي نوثالث )30( لالخ ةعاضبلا لصت مل اذإ -أ
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 .ميلستلل دعوم ددحي مل اذإ ؛ةعاضبلل لقانلا ملست نم ًاموي نيتس )60( ءاضقنا دعب -ب
 اهدقف وأ اهفلت وأ ةعاضبلا ميلست يف ريخأتلا نع ةمجانلا ةراسخلا نع ًالوؤسم لقانلا نوكي ال .11

 دقع يف ةعاضبلا ةعيبط نع ةئطاخ تامولعم وأ تانايب لسرملا ميدقت نع جتن دق كلذ ناك اذإ
 .لقنلا ةقيثو وأ لقنلا
 ءانثأ مجحلا وأ نزولا يف صقن نم اهتعيبط مكحب ةعاضبلاب قحلي امع ًالوؤسم لقانلا نوكي ال .12

 لقن يف ةدمتعملا ةماعلا دعاوقلل ًاقبط ةررقملا ةبسنلا نع صقنلا اذه ديزي الأ ىلع ،لقنلا
 دورط وأ تاعومجم ىلإ ةمسقم ةفلتخم ةعاضب لقنلا ةقيثو تلمش اذإو .ةعاضبلا هذه لثم
 ةعومجم لك نزو ساسأ ىلع هب حومسملا صقنلا ددحيف ةقيثولا يف ًانيبم اهنم لك نزو ناكو
 .ةدح ىلع ًالك درط وأ
 نم ةزهجملا اههباش ام وأ ةيواح يف ةلوقنملا ةعاضبلا يف رهظي يذلا صقنلا لقانلا لمحتي ال .13

 تقولا يفو ميلسلا اهمتخب هيلإ لسرملا ىلإ لقانلا اهملس اذإ همتخب ةموتخملاو لسرملا لبق
 .ميلستلل ددحملا
 لسرملا نم اهؤافيتسا لقنلا دقع طورش بجومب طرتشُأ يتلا غلابملا ءافيتساب لقانلا مزتلي  .14

 مزليف غلابملا كلت ءافيتسا نود ةعاضبلا ميلست مت اذإو ،ميلستلا دنع لسرملا باسحل هيلإ
  .هيلإ لسرملا ىلع عوجرلا يف هقحب لالخإلا نود لسرملا ىلإ غلابملا كلت عفدب لقانلا
 ةعدوملا وأ اهيف ةدراولا وأ لقنلا ةقيثوب ةقفرملا قئاثولا نادقف نع الوؤسم لقانلا نوكي .15

 رابتعا ىلع عفدلا بجاولا ضيوعتلا ديزي الأ طرشب ةحيحص ريغ ةروصب اهلامعتسا ىلع وأ ،هيدل
  .ةدوقفم ةعاضبلا نأ
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 لسرملا تابجاوو تايلوؤسم :يناثلا لصفلا
 

 

 :نوتسلاو ةعباسلا ةداملا
 لسرملا لمحتيو لقنلا دقع يف امهيلع قفتملا ناكملاو تقولا يف لقانلا ىلإ ةعاضبلا ميلست .1

 اذإ الإ هيلع قفتملا ناكملاو تقولا يف لقانلا ىلإ ةعاضبلا ميلست يف ةقدلا مدع ةيلوؤسم
 .هيلع قفتملا ناكملاو تقولا يف ةعاضبلا ميلست نم هتعنم ةرهاق ةوق تلاح
 دعاست يتلا تامولعملا ميدقتو ةيرورضلا لقنلا تابلطتم عيمجب لقانلا ديوزت لسرملا ىلع .2

 نوكيو عئاضبلاب ةقلعتملا قئاثولاو تادنتسملا كلذ يف امب ةديج ةروصب لقنلا دقع ذيفنت ىلع
 اهتقباطم مدع وأ اهتحص مدع وأ تامولعملاو تانايبلاو تادنتسملا ةيافك مدع نع ًالوؤسم
 79 .كلذ نع ةمجانلا رئاسخلاو رارضألا نع ًالوؤسم نوكيو لاحلا عقاول
 يف نمب ،هتايلوؤسم نم يأ ءادأب هفلك صخش يأ تافرصتو لاعفأ نع ًالوؤسم لسرملا نوكي .3

 ،نولمعي نمم نورخآ صاخشأ يأو هؤالكوو هومدختسمو نطابلا نم هعم نودقاعتملا كلذ
 تناك ول امك ،هترطيس وأ هفارشإ تحت وأ لسرملا بلط ىلع ءانب ،رشابم ريغ وأ رشابم لكشب
 .ًايصخش هنع ةرداص تافرصتلاو لاعفألا كلت
 لامهإ وأ أطخ نع جتن ررضلا اذه نأ تبث اذإ لقانلاب قحلي ررض لك نع ًالوؤسم لسرملا نوكي .4

 .هئالكو وأ هيفظوم وأ لسرملا نم ريصقت وأ
 اهتيمكو ةعاضبلل مئاقلا نزولا قيقدت لقانلا نم  -هتقفن ىلعو - بلطي نأ لسرملل زوجي .5

  .لقنلا ةقيثو يف قيقدتلا جئاتن نودت نأ ىلع اهتايوتحمو
 هيلإ ةعاضبلا ميلست لبق كلذب لقانلا راطخإ لسرملا ىلعف ةصاخ تابيترت ذاختا لقنلا بلطت اذإ .6

 .اهيلع قفتملا طورشلا نمضو فاك تقوب
 ةرطخلا ةعاضبلا ىلع ةبسانم ةروصب تاقاطب قصل وأ تامالع عضوو فيلغتب لسرملا مزتلي .7

 لسرملا ميلست دنعو ،ةقالعلا تاذ ةمظنألا يف ةدراولا دعاوقلل ًاقبط اهتروطخ ىلع لدت
 نأ لسرملا ىلع بجي لقانلا نع بوني صخش يأل وأ ذفنملا فرطلل وأ لقانلل ةرطخلا ةعاضبلل
 دعاوقلل ًاقبط اهلقن دنع اهذاختا بجي يتلا تاطايتحالاو ةعاضبلا كلت ةعيبطب ةباتك هملعي
 يذلا صخشلا وأ ذفنملا فرطلا وأ لقانلا مالعإب لسرملا مقي مل اذإو ،نأشلا هذه يف ةيعرملا
 :نإف اهتروطخب ملع لقانلا ىدل نكي ملو ةلوقنملا ةعاضبلا ةروطخ ةعيبطب لقانلا نع بوني
 80.ةعاضبلا هذه لقن نع ةجتانلا ةراسخلا لك نع لقانلا مامأ ًالوؤسم نوكي لسرملا -أ
 وأ ةعاضبلا غيرفت -ةيرورضلا تاءارجإلا ةفاك ذاختا دعبو ـــ ةئراطلا فورظلا ةلاح يف لقانلل -ب

 نأ نود كلذ فورظلا تضتقا ول رارضأ يأ ثادحإ نود تقو يأ يف اهبحس وأ اهفالتإ
 لقنو لوادتب ةصاخلا مظنلاو دعاوقلل ًاقفو لمعلا اذه ءازإ لسرملل ضيوعت يأ لمحتي
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 هل نم وأ لسرملا راطخإو ًايلود ةرقملا وأ ةكلمملا يف ةدمتعملا ةرطخلا )ةعاضب( داوملا
  .كلذ بابسأو هب ماق امب فرصتلا قح

 لسرملا ىلع بجو ،ًاصاخ ًادادعإ لقنلل اهدادعإ يضتقت لقنلا لحم ةعاضبلا ةعيبط تناك اذإ .8
 يتلا ىرخألا ءايشألا وأ صاخشألا ضرعي الو فلتلا وأ كالهلا نم اهيمحي وحن ىلع كلذب مايقلا
  .ررضلل اهعم لقنُت
 نم )8( ةرقفلا يف دراولا مازتلالاب همايق مدع نع أشنت يتلا رارضألا نع ًالوؤسم لسرملا نوكي .9

 مايق مدعب هملع عم اهلقن لوبق ةلاح يف رارضألا هذه نع ًالوؤسم لقانلا نوكيو ،ةداملا هذه
 ًالطاب عقيو هتيلوؤسم يفني نأ لقانلل زوجي الو ،هيف هلامهإ وأ صاخلا دادعإلا اذهب لسرملا
 .كلذ فالخ ىلع قافتا لك
 وأ هيلإ اهتداعإو لقنلا ةرشابم نع فقوتلاب عئاضبلا هملست دعب لقانلا نم بلطي نأ لسرملل .10

 ةقيثو يف هيلع قفتملا ناكملا ريغ رخآ ناكم ىلإ وأ هيلإ لسرملا ريغ رخآ صخش ىلإ اههيجوتب
 ةرجأ لسرملا عفدي نأ ىلع لقانلا ةزايح يف ةعاضبلا تماد ام تاميلعتلا نم كلذ ريغ وأ لقنلا
 ذيفنت ببسب ررض نم لقانلا قحلي ام ضيوعتو تافورصم نم بترت امو لقنلا نم مت ام
  :ةيلاتلا تالاحلا يف ةديدجلا تاميلعتلا ذيفنت نع عانتمالا لقانللو ةديدجلا تاميلعتلا
 تاميلعتلا كلت اهيف انيبم لسرملاب ةصاخلا لقنلا ةقيثو نم ةيلصألا ةخسنلا ملستي مل اذإ -أ

 يتلا رارضالا ضيوعتو اهيلع بترتت يتلا ةيفاضإلا تافورصملا ديدستب هعيقوتو هدهعت عم
  .اهذيفنت نع مجنت دق
 لسرملا راطخإ هيلعو هلامعأ ريس ىلع ابلس رثؤت وأ ىرخألا هتامازتلا عم ضراعتت تناك اذإ  -ب

 ةخسن ىلع عانتمالا اذه ليجستو تاميلعتلل هملست دعب ةرشابم كلذب هيلإ لسرملا وأ
   .كلذ نع ةمجانلا رارضألاو رئاسخلا نع ًالوؤسم ناك الإو لقنلا ةقيثو

 بسح– لقنلا ةقيثو ةخسن ميلست مت اذإ عئاضبلاب قلعتت هديدج تاميلعت رادصإ لسرملل زوجي ال .11
 ةقيثو يف ددحملا ناكملا ىلإ عئاضبلا لوصو دعب وأ هيلإ لسرملا ىلإ لسرملاب ةصاخلا -اهعون
 ةلاحلا هذه يف زوجيو ،اهملستل روضحلاب هراطخإ مت وأ اهملست هيلإ لسرملا بلطو لقنلا
 رخآ صخش ىلإ ةعاضبلا ميلستب لقانلا ىلإ تاميلعت رادصإ - لقانلا ةقفاومبو- هيلإ لسرملل
 عيمج هيلإ لسرملا نمضي نأ ىلع ثلاث صخش ىلإ ةعاضبلا ميلست بلطي نأ ريخألا اذهل سيلو
 .تاميلعتلا هذه رادصإ نع ةمجانلا رارضألاو رئاسخلاو فيراصملا
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 هيلإ لسرملا تابجاوو تايلوؤسم :ثلاثلا لصفلا
 

 :نوتسلاو ةنماثلا ةداملا
 ملست لبقي نأ ةحيحص هتانايب تناكو هيلإ لسرملا ىلع بجي ،اهدصقم ىلإ ةعاضبلا لوصو دنع .1

 .لقنلا ةقيثو يف امهيلإ راشملا ناكملاو خيراتلا يف ةعاضبلا
 اهتمالس نم ققحتلل اهل هملست دنع لقنلا لحم ةعاضبلا صحف يف قحلا هيلإ لسرملل نوكي .2

 .ةعاضبلا ملست ضفر هل زاج كلذ نم هنيكمت نع لقانلا عنتما اذإف
 وأ فلتلا ببسب لقانلا ىلع عوجرلا يف قحلا طقسي ظفحت نود ةعاضبلا هيلإ لسرملا ملستب .3

 ،ميلستلا خيرات نم ًاموي نيثالث لالخ ةعاضبلا ةلاح هيلإ لسرملا تبثي مل ام ،يئزجلا كالهلا
 هنيعت ريبخ وأ ةينعملا ةيموكحلا ةهجلا نم نيصتخملا ةفرعمب ةعاضبلا ةلاح تابثإ نوكيو
 .ةصتخملا ةمكحملا
 يف ريخأتلاب لقانلا ىلع عوجرلا يف قحلا طقسي ظفحت نود ةعاضبلا هيلإ لسرملا ملستب .4

   .ميلستلا خيرات نم ًاموي نورشعو دحاو )21( لالخ لقانلا ىلإ ظفحتلا لسري مل ام ،لوصولا
 ناكملاو تقولا يف اهلوصو دعب ةعاضبلا مالتساب هنع بوني نم وأ هيلإ لسرملا مدقتي مل اذإ  .5

 يف فرصتلا قح هل نمم ةيفاو ىرخأ تاميلعت لقانلا ىقلتي ملو لقنلا ةقيثو يف نيددحملا
 :لقانلل نوكي ،ةعاضبلا
 :يلاتلا وحنلا ىلع هيلإ لسرملل ليكوك ةعاضبلا يف فرصتلا قح لاقتنا -أ

 .بسانم ناكم يأ يف ةعاضبلا نيزخت )1
 ةعاضبلا ةعيبطو فورظل ًاقبط كلذو تايواح يف ةأبعم تناك اذإ ةعاضبلا غيرفت )2

 .ةلسرملا
 )14( نع مالتسالل روضحلا يف هنع بوني نم وأ هيلإ لسرملا رخأت ةرتف تزواجت لاح يف -ب

  :لقانلل زوجي ،ةعاضبلا لوصوب هراطخإ خيرات نم ًاموي رشع ةعبرأ
 .ةقالعلا تاذ حئاوللاو ةمظنألل ًاقفو ةعاضبلا عيب )1
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 فارشإ تحت اهعضوب هل نذألاو ةعاضبلا ةلاح تابثإ ةصتخملا ةمكحملا ىلإ بلطلا وأ )2
 .هتيلوؤسم ىلعو لسرملا باسحل يئاضق سراح

 دودح يفو كلذ يضتقت فورظلا نأ لقانلا ىري امبسح ةعاضبلا يف فرصتلا وأ )3
 .لوقعملا

 ظفتحي نأ لقانلا ىلع بجو ،ةداملا هذه نم )1/ب/5( ةرقفلا ىضتقمب ةعاضبلا تعيب اذإ .6
  .ةعاضبلا يف فرصتلا قح هل يذلا صخشلا حلاصل عيبلا تادئاعب
 موقي لامعأ يأ نع ةبترتملا فيلاكتلا ةفاك ةعاضبلا يف فرصتلا قح هل يذلا صخشلا لمحتي .7

 ةعاضبلا عيب لاح يف لقانلل قحيو ،ةداملا هذه نم )5( مقر ةرقفلا يف ةدراولا لقانلا اهب
 ةيموكحلا تاهجللو هل ةقحتسم ىرخأ غلابم يأو ةعاضبلا نأشب اهدبكت فيلاكت يأ عاطتقا
 .لاحلا ىضتقم بسح ةفلتخملا
 ًالوؤسم نوكي ال هنإف ةداملا هذه نم )5( ةرقفلا يف اهيلإ راشملا هقوقح لقانلا سرامي امدنع .8

 بناج نم لامهإ وأ أطخ نع فلتلا وأ ةراسخلا مجنت امدنع الإ ةعاضبلل ةراسخ وأ فلت يأ نع
 .لقانلا

 
 
 
 

 81 نحشلا طيسو تابجاوو تايلوؤسم :عبارلا لصفلا
 

 
 :نوتسلاو ةعساتلا ةداملا

 صاخلا همساب مربي نأب )لسرملا ناونعو ةيوهو مسا نم دكأتلا دعب( نحشلا طيسو مزتلي .1
 موقي نأو ددحم رجأ ءاقل لقانلا عم قرطلا ىلع عئاضبلا لقنل دقع هتحلصمو لسرملا باسحل
  .ةياغلا هذهل ةمزاللا تاءارجإلا عيمجب
 اهغيرفتو اهليمحت ءانثأو اهملست ذنم لقنلا لحم ةعاضبلا نع الوؤسم نحشلا طيسو نوكي .2

 ماكحأ قفو لقانلا ةيلوؤسمب لالخإلا نود هيلإ لسرملل اهميلست نيحلو اهنيزختو اهلقنو
  .ةحئاللا
 نوكيو لسرملا عم هيلع قفتملا دعوملا يف لقنلا ةيلمعل لقانلا ةرشابم نحشلا طيسو نمضي .3

 عوجرلا نحشلا طيسول قحيو ذيفنتلا يف ريخأتلا نع وأ دقعلل لقانلا ذيفنت مدع نع ًالوؤسم
  .لقانلل دوعي ريخأتلا وأ ذيفنتلا مدع ببس نأ تبث اذإ لقانلا ىلع ةيلوؤسملاب
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 اهميلست يف ريخأتلا وأ اهفلت نعو ايئزج وأ ايلك ةعاضبلا كاله نع الوؤسم نحشلا طيسو نوكي .4
 وأ ةعاضبلا يف يتاذلا بيعلا وأ ةرهاقلا ةوقلا تابثإب الإ ةيلوؤسملا هذه يفني نأ هل زوجي الو
  .لقانلا وأ هيلإ لسرملا وأ لسرملا أطخ
 ددعك نحشلا بلط يف ةدراولا تانايبلا ةحص قيقدت عئاضبلا هملست دنع نحشلا طيسو ىلع .5

  .اهفيلغتو اهتئبعتو ةرهاظلا عئاضبلا ةلاحو ماقرألاو تامالعلاو تايمكلاو ،عطقلاو تايواحلا
 تابثإ هيلعف عئاضبلا ةلاح يف قيقدتلل ةداتعملا لئاسولا نحشلا طيسو ىدل رفاوتت مل اذإ .6

 .ظفحتلا اذه بابسأ نايب عم هظفحت
 اهتيمك وأ عئاضبلل مئاقلا نزولا قيقدت نحشلا طيسو نم بلطي نأ هتقفن ىلعو لسرملل قحي .7

 ىلعف ةصاخ تابيترت لقنلا بلطت اذإو نحشلا بلط ىلع قيقدتلا جئاتن تبثيو اهتايوتحمو
 .هيلإ عئاضبلا ملست لبق يفاك تقوب كلذب ًايطخ نحشلا طيسو راعشإ لسرملا
 موقي نأ نحشلا طيسول قحيف ررض نود اهلقنب حمست ال عئاضبلا ةلاح نأ صحفلا نم نيبت اذإ .8

  :يلي امم يأب
 .عئاضبلا ةلاحب هملعب لسرملا نم رارقإ دعب نحشلا ذيفنت ضفر -أ
 .نحشلا بلط ىلع لسرملا رارقإو عئاضبلا ةلاح تيبثت متي ةلاحلا هذه يفو نحشلا ذيفنت -ب
 اهردصمو اهتميقو اهتيمكو اهرادقمو عئاضبلا عون هتالجس يف ديقي نأ نحشلا طيسو ىلع .9

 .اهب قلعتت تامولعم ةيأو اهل ررقملا لقنلا دعومو
 وأ لسرملا قوقح ءادأل لقانلا ةءافك نم ققحتلل ةمزاللا ريبادتلا ذاختاب نحشلا طيسو مزتلي .10

 يف امب لقانلا ذيفنت ءانثأ لصحت نأ نكمي ةبوعص وأ ثداح يا نع لسرملا مالعإو .هيلإ لسرملا
 .اهملستل هروضح وأ عئاضبلا ملست هيلإ لسرملا ضفر نع هغيلبت كلذ
 يتلا تامولعملا عيمجب لقنلا دقع ذيفنت رمأ هيلإ دهع يذلا لقانلا ديوزت نحشلا طيسو ىلع .11

 .اهيف رارضإ نود ةعاضبلا لقن ىلع دعاست
 هلومع لباقم ةعاضبلا ىلع نيمأتلاب يطخلا لسرملا بلط ىلع ءانب نحشلا طيسو موقي .12

 اهلمشي يتلا راطخالاو نيمأتلا ضارغأل ةعاضبلا كلت ةميق بلطلا يف ددحي نأ ىلع اهاضاقتي
 ةبلاطملل ةمزاللا تاءارجإلا عيمج لسرملا باسحلو ذختي نأ نحشلا طيسو ىلعو .نيمأتلا
 ىلع ءانب كلذ متي نأ ىلع هب ةقلعتملا تاءاعدالا ةعباتمو نيمأتلا دقع نع مجانلا ضيوعتلاب

  .نيمأتلا دقع نم ديفتسملا وه ناك اذإ يطخلا لسرملا بلط
 هنع بوني نم وأ لسرمللو ،رخآ نزخم يأ يف وأ نحشلا طيسو تاعدوتسم يف نيزختلا متي .13

 ىدم نم دكأتلل هيف ةعاضبلا نيزختب نحشلا طيسو موقيس يذلا عدوتسملا ةنياعم يف قحلا
   .ةعاضبلا ةعيبطل هتمئالم
 دقع ماكحأل ًاقفو قوقح نم هل اميف هلحم لح ؛لقانلل لقنلا روجأ عفدب نحشلا طيسو ماق اذإ .14

  .لقنلا
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  لقنلا روجأ :سماخلا لصفلا
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 :نوعبسلا ةداملا
 مل ام ،ةعاضبلا لقنب ةطبترملا موسرلا نم اهريغو لقنلا ةرجأ عفد نع ًالوؤسم لسرملا نوكي .1

 .كلذ فالخ ىلع لقنلا دقع يف قافتالا متي
 ىلع قافتالا متي مل ام هيلإ لسرملا ىلإ ةعاضبلا ميلست دنع عفدلا ةبجاو لقنلا ةرجأ نوكت .2

  .كلذ فالخ
 باصأ نأ ثدحو ،ةعاضبلا ميلست دعب رخآ تقو يف ًايئزج وأ ًايلك لقنلا ةرجأ قاقحتسا ةلاح يف .3

 فرصب عفدلا ةبجاو لقنلا ةرجأ لظت ،كلذ فالخ ىلع قفتي مل ام هنإف ،فلت وأ كاله ةعاضبلا
 عاطتقا وأ ةصاقمل ًاعضاخ لقنلا ةرجأ عفد نوكي الو ،اهفلت وأ ةعاضبلا كاله ببس نع رظنلا
 ىلع قفتي مل ام ،لقانلا هاجت هيلإ لسرملا وأ لسرملل نوكت دق ةبلاطم يأ ببسب مصخ وأ
 .كلذ فالخ
 ةرهاق ةوق يأ تلاح اذإ تاضيوعت ةيأب ةبلاطملا هل قحي ال امك لقنلا ةرجأ لقانلا قحتسي ال .4

 .كلذ فالخ ىلع لقنلا دقع يف قافتالا متي مل ام ،لقنلا ةيلمع يف ءدبلا نود
 دق ةعاضبلا نأ نيبت اذإ تاضيوعت ةيأب ةبلاطملا هل قحي ال امك لقنلا ةرجأ لقانلا قحتسي ال .5

 ال امك هيعبات دحأ وأ لقانلا نم ريصقت وأ أطخ ببسب لقنلا ةيلمع ءانثأ ًايلك تدقف وأ تفلت
 بابسألل لقنلا ةيلمع ءانثأ دقف وأ فلت هنأ نيبتي يذلا ةعاضبلا ءزج نع لقنلا ةرجأ قحتسي
 هذه ماكحأ قفو ضيوعتلاب ةبلاطملاب هقحب هيلإ لسرملا وأ لسرملا ظافتحا عم هالعأ ةدراولا
 .ةحئاللا
 نأ ةئراط فورظل رطضا اذإ ةيفاضإلا تافورصملاو ةدئازلا ةفاسملا نع ةرجأ لقانلا قحتسي ال .6

 ةليسو ىلع ديكأ رطخل ًايفالت ،داتعملا قيرطلا وأ هيلع قفتملا قيرطلا نم لوطأ ًاقيرط كلسي
 .كلذ ريغ ىلع لقنلا دقع صني مل ام ةلوقنملا ةعاضبلا وأ لقنلا
 ملام ،لقنلا ةيلمع ءانثأ ةرهاق ةوقب ةلوقنملا ةعاضبلا نم كلهي امع لقن ةرجأ لقانلا قحتسي ال .7

 .كلذ فالخ ىلع قافتالا متي
 يأ وأ "ةعوفدم لقنلا ةرجأ" ةرابع لوادتلل ةلباقلا لقنلا ةقيثو يف دقعلا ليصافت تنمضت اذإ .8

 ةرجأ عفد نع ًالوؤسم هيلإ لسرملا وأ لقنلا ةقيثو زئاح نم يأ نوكي الف ،ةهباشم ىرخأ ةرابع
 .لقنلا
 كلذ نإف ،ةهباشم ىرخأ ةرابع يأ وأ "ليصحتلا ديق لقنلا ةرجأ" ةرابع لقنلا ةقيثو تنمضت اذإ .9

 قح يأ سرامي وأ ةعاضبلا ملستي هيلإ لسرم وأ لقنلا ةقيثو زئاح يأ نأب يضقي ًامكح لكشي
 .لقنلا ةرجأ دادس نع لسرملا عم نماضتلاب ًالوؤسم ةعاضبلاب قلعتي اميف
 نم ناك لقنلا ةرجأ دادس نع ًالوؤسم هيلإ لسرملا ناك اذإ ،فلاخم قافتا يأ نع رظنلا فرصب .10

 :عفد متي نأ ىلإ ةعاضبلا زجح لقانلا قح
 لقانلا دبكتي ام عيمجو زجحلا تاضيوعتو ريخأتلا ةمارغو ةعاضبلا نيزخت ةرجأو لقنلا ةرجأ -أ

 .عفدلا ةبجاو ىرخأ فيلاكت نم ةعاضبلا نأشب
 .لقنلا دقع ىضتقمب لقانلل ةقحتسم تاضيوعت يأ -ب
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 ةعاضبلا لوصوب هيلإ لسرملا راعشإ نم ًاموي رشع ةعبرأ )14( لالخ لقنلا ةرجأ عفد متي مل اذإو
 ،6 ،ب/5( ةرقفلا يف درو امل ًاقفو ةعاضبلا عيبل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا يف قحلا لقانلل نإف
 .ةحئاللا هذه نم )نيتسلاو ةنماثلا( ةداملا نم )8، 7
 بترتملا هقح ءافيتسا نيحل نحشلاب ةقلعتم قئاثو يأو عئاضبلا ىلع زجحلا قح نحشلا طيسول .11

 82.لسرملا ىلع ةقحتسم ىرخأ فيلاكت يأو اهنزخ وأ اهعاديا وأ اهلاسرا وأ عئاضبلا نحش ىلع

   ميلستلا يف ريخأتلاو رارضألا نع ةيلوؤسملا دودح :سداسلا لصفلا
 
 :نوعبسلاو ةيداحلا ةداملا

 ةيأ وأ اهميلست يف ريخأتلا نع جتانلا وأ ةعاضبلل ثداحلا فلتلا وأ ةراسخلا نع ضيوعتلا ردقي .1
 .لقنلا ةقيثو يف ةددحملا ةعاضبلا ةميق ساسأ ىلع ضيوعتلل ةبجوم ىرخأ بابسأ
 لدابت رعسل ًاقبط ةعاضبلا ةميق ددحت ،لقنلا ةقيثو يف ةعاضبلا ةميق ديدحت مدع لاح يف  .2

 ،ةيلاحلا قوسلا رعس ىلع ًءانب ةميقلا ددحتف ،ةعلسلا لدابتل رعس دوجو مدع لاح يفو ،ةعلسلا
 يف ةلثامم ةعاضب ةميق ىلإ عوجرلاب ةميقلا ردقتف ،يلاحلا قوسلا رعس يف ققحتلا رذعت اذإو
 ةفرعمب ةعاضبلا ةميق ددحت ،ةلثامم ةعاضب ةميق كانه نكي مل اذإو ،أشنملاو ةميقلاو عونلا
 .ةصتخملا ةمكحملا هنيعت ريبخ
 عئاضبلا نادقف وأ يلكلا وا يئزجلا فلتلا نع ضيوعتلا ةميق زواجتي الأ لاح ةيأ ىلع يغبني .3

 ةعاضبلل يلامجإلا نزولا نم مارج وليك لكل ةصاخلا بحسلا قوقح تادحو نم ةدحو )8.33(
 .كلذ فالخ ىلع قافتالا متي ملام ،ةدوقفملا وأ ةفلاتلا
 دودح نإف ريخأتلا نع ًالوؤسم لقانلا ناكو اهدعوم يف ةعاضبلا ميلست يف ريخأت ثدح اذإ .4

 ءازجألا نع اهعفد بجاولا لقنلا ةرجأ ةميق نم فصنو نيترم نع ديزت الأ بجي لقانلا ةيلوؤسم
 ًاقبط ةعاضبلا يلامجإ لقن ةرجأ ةميق ةيلوؤسملا هذه ىدعتت ال ثيحبو ةرخأتملا ةعاضبلا نم
 .هعوقو ةلاح يف دقفلا وأ فلتلاك ةمجانلا ىرخألا قوقحلاب لالخإلا مدع عم كلذو لقنلا دقعل
 وأ اهدقف وأ ةعاضبلا فلت نع لقانلا ةيلوؤسم ةجيتن ةرشابم ريغ رارضأ عوقو توبث ةلاح يف .5

 ةعاضبلا لوصو وأ جاتنإلا ةلجع لطعت كلذ نمو هيلع قفتملا دعوملا نع اهميلست يف ريخأتلا
 رشابملا ريغ ررضلا نــع لقانــلا ةيلوؤسم دودح نإف كــلذ ىلع ةبترتملا راثآلاو اهمسوم ريغ يف
 يتلا وأ ةدوقفملا وأ ةكلاهلا ةعاضبلا نع دقعلا يف هيلع قفتملا لقنلا ةرجأ ةميق نع ديزت ال
 .اهميلست رخأتي
 ام زواجتي ةعاضبلل ةعقاولا ةراسخلا وأ فلتلا نع ضيوعت يأ عفد نع ًالوؤسم لقانلا نوكي ال .6

 لسرملاو لقانلا نوكي امدنع الإ ،ةداملا هذه نم ةقباسلا تارقفلا عيمج يف هيلع صوصنم وه
 .كلذ ريغ ىلع اقفتا
 ةيلاملا هتامازتلا ةفاك هاجت ةدمتعملا نيمأتلا تاكرش ىدحإ نم هتيلوؤسم ىلع نمؤي نأ لقانلل .7

 .ةقالعلا تاذ ةمظنألل اقفو ةحئاللا يف اهيلع صوصنملا
                                                

   ـه28/03/1443 خيراتو )548( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةرقفلا فذح مت 82
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 مت اذإ ةحئاللا هذه داوم نم يأ تحت ةينوناقلا ةيلوؤسملا دودح نم ةدافتسالا لقانلل قحي ال .8
 ثادحإ دصقب لقانلا لبق نم جتن دق ةعاضبلا ميلست يف ريخأتلا وأ فلتلا وأ ةراسخلا نأ تابثإ
 .ررضلا عوقو ناحجر ملعبو روهت نع وأ ريخأتلا وأ فلتلا وأ ةراسخلا هذه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    ةعاضبلا فلت وأ نادقف :عباسلا لصفلا
 
 
 :نوعبسلاو ةيناثلا ةداملا

 فصولل ًاقبط ةعاضبلا ميلست ىلع ةنيرق ربتعي لقانلا قيرط نع هيلإ لسرملل ةعاضبلا ميلست نإ .1
 نم رهاظلا فلتلا وأ ةراسخلا ةعيبطب ةبوتكم ةركذم ميلست متي مل ام لقنلا ةقيثو يف نيبملا
 .ةعاضبلا همالتسا تقو نم لماك لمع موي لالخ يف لقانلا ىلإ هيلإ لسرملا
 ةيراس ةداملا هذه نم )1( ةرقفلا ىقبت رهاظ ريغ فلتلا وأ ةراسخلا تناك اذإ ام ةلاح يف  .2

 ةراسخلا هذه اهيف ددحي لقانلا ىلإ ةبوتكم ةركذم ميلستب هيلإ لسرملا ماق اذإ الإ لوعفملا
 .ةعاضبلا همالتسا خيرات نم ًاموي رشع ةعبرأ )14( لالخ فلتلاو
 ةفاك ريفوت هيلإ لسرملاو لقانلا نم لك ىلع بجيف ققحم ررض وأ ةراسخ عوقو ةلاح يف .3

 .عقو يذلا ررضلا مجحو ةعيبط نم ققحتلل ةعاضبلا ىلع شيتفتلا يف رخآلل لك تاليهستلا
 يباتك راطخإ رادصإ مت اذإ الإ ميلستلا يف ريخأتلا نع جتانلا ررضلا نع ضيوعتلاب ةبلاطملا قحي ال .4

 هيف ملتسا يذلا مويلل ةيلات ًاموي نيرشعو دحاو )21( لالخ لقانلل هيلإ لسرملا وأ لسرملا نم
 .اهميلست مت دق ةعاضبلا نأ هيف ملعأ يذلا مويلا وأ ةعاضبلا هيلإ لسرملا
 ًاموي )14( لالخ ةعاضبلل تعقو يتلا فلتلا وأ رئاسخلاب لسرملل يباتك راطخإ ريرحت لقانلا ىلع  .5

 رارضألاو رئاسخلا هذه تناك اذإ ام ةلاح يف لسرملا نم ةعاضبلا هملستل يلعفلا خيراتلا نم
 لوؤسملا وه لقانلا نوكي ةدملا كلت دعب راطخإلا لصو اذإو ،لسرملا نم لامهإ وأ أطخل ةجيتن
 .فلتلا اذه نع وأ رئاسخلا هذه نع
 :اهعايض ببسب اهنع ضيوعتلا عفد مت يتلا ةعاضبلا ىلع روثعلا ةلاح يف  .6
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 عفد نم راطخإ هيلعف ضيوعتلا عفد خيرات نم رهشأ )6( لالخ ةعاضبلا ىلع لقانلا رثع اذإ -أ
 اهتنياعمل هضوفي نم وأ روضحلل هتوعدو ةعاضبلا ةلاحب همالعإو ًاروف كلذب ضيوعتلا هل
 .لوصولا ناكم يف وأ لقنلا ةيلمع راسم لوط ىلع وأ هيف تدجو يذلا ناكملا يف
 ىلع روثعلاب راطخإلا هملست خيرات نم مايأ ةرشع لالخ يف ضيوعتلا هل عفد نم مقي مل اذإ -ب

 طقس دق كلذب نوكي اهنع ضيوعتلا عفد يتلا ةعاضبلا دادرتسا يف هتبغر ءادبإب ةعاضبلا
 .هحلاصل اهيف فرصتلا ةلاحلا هذه يف لقانلل زوجيو ةعاضبلا دادرتسا يف هقح
 اهل همالتسا ضفرو ةعاضبلا دجاوت ناكم ىلإ هلثمي نم وأ ضيوعتلا هل عفد نم رضح اذإ -ج

 فرصتلا ةلاحلا هذه يف ًاضيأ لقانلل قحيف لقانلا ىلإ يمسر باتكب بابسألا ءادبإ نود
  .هحلاصل اهيف
 هضبق يذلا ضيوعتلا دري نأ بجو اهدادرتسا ةعاضبلا نع ضيوعتلا هل عفد نم بلط اذإ -د

 وأ ةعاضبلا ميلست يف ريخأتلا ببسب ثدح يذلا ررضلا رادقمو ةبلاطملا تاقفن مصخ دعب
 .اهنم ءازجأ يأ فلت ببسب
 تاءارجإلا ذاختا ةعاضبلا ىلع روثعلاب لقانلا هرطخي مل اذإ ضيوعتلا هل عفد نمل قحي -ه

  .كلذ نم ررض نم هقحل ام عاجرتسا نامضل ةمزاللا ةينوناقلا
 
 
 
 
 

   لقنلا دقع تاعازن ضف :نماثلا لصفلا
 

 

 :نوعبسلاو ةثلاثلا ةداملا
 نكمتي ملو هقيبطت وأ هريسفتب قلعتيو لقنلا دقع فارطأ نم رثكأ وأ نيفرط نيب أشني فالخ يأ .1

 متي ،ىرخأ ةيوست ةليسو يأ وأ تاضوافملا قيرط نع وأ يضارتلاب هتيوست نم فالخلا فارطأ
 ةمظنألاو دعاوقلا يف دراولا يعونلاو يناكملا صاصتخالا بسح ةصتخملا ةمكحملا ىلإ ءوجللا
 قفتا اذإ ميكحتلا ىلإ ءوجللا نكميو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اهب لومعملا ةماعلا
  .كلذ ىلع فارطألا
 ءارجإ يأ ذاختا يف عرشي مل اذإ ؛ةنس رورم دعب لقنلا دقعب ةطبترم ىوعد يأ يف رظني ال .2

 :نم ةدملا باستحا أدبيو ،يميكحت وأ يئاضق
  .ًايئزج وأ ًايلك فلتلا وأ ررضلل اهضرعت ةلاح يف ةعاضبلا ميلست خيرات -أ
 قفتملا دعوملا نع ةعاضبلا رخأت ةلاح يف هيف ةعاضبلا ميلست ضرتفملا نم يذلا خيراتلا -ب

 .هيلع
 .ةدوقفم اهنأك ةعاضبلا عم لماعتلا ةعاضبلا ملستب ينعملا فرطلل قحي هدنع يذلا خيراتلا -ج
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 تابوقعلاو تافلاخملا :رشع يداحلا بابلا
 

 
 :نوعبسلاو ةعبارلا ةداملا
 بجومب ةحئاللا هذه ماكحأل ةفلاخم يأ ىلع تابوقعلا قيبطت ًاماظن هيلإ دنسُي نمو ةئيهلا ىلوتت
 ًاقفوو ةحئاللا هذهب قفرملا "تابوقعلاو تافلاخملا لودج" قفوو ماعلا لقنلا ماظن هب يضقي ام
 .ةئيهلا ىدل ةدمتعملا تارارقلاو تابوقعلل
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 :نوعبسلاو ةسماخلا ةداملا
 ةباقرلا ةيحالصب ةمدخلا بقارم صتخي ،تاصاصتخا نم ىرخألا طبضلا تاطلسل ام ةاعارم عم
 نامضل ،ةحئاللا هذه ماكحأ نم يأ ةفلاخم لاح يف مزاللا ءارجالا ذاختاو ؛ءادألا مييقتو شيتفتلاو
 تانايبلاو تالجسلا ىلع عالطالا :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع هلو ،ةيلاع ةدوجب لقنلا تامدخ ميدقت
  .طبضلا رضحم ريرحتو ،ةحئاللا هذه ماكحأ قفو ةطشنألا نم يأ ةلوازمب ةقالعلا تاذ

 
 
 :نوعبسلاو ةسداسلا ةداملا
 تايحالصلاب مايقلا لبق ةئيهلا نع ةرداصلاو هب ةصاخلا فيرعتلا ةقاطب زاربإ ةمدخلا بقارم ىلع بجي
 .هل ةلكوملا
 

 :نوعبسلاو ةعباسلا ةداملا
 رظنلا ةنجل( مامأ ضارتعالا ةفلاخملاب فلاخملا راعشإ خيرات نم ًاموي 60 لالخ ةحلصم يذ لكل قحي
 نم ًاموي 60 لالخ ةيرادإلا ةمكحملا مامأ ةنجللا رارق نم ملظتلا قحيو ،)يربلا لقنلا تافلاخم يف
 83.ةنجللا لبق نم هرارقإ خيرات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

                                                
 ـه04/09/1442 خيراتو )01/134( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةرقفلا ليدعت مت 83
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 ةيماتخ ماكحأ :رشع يناثلا بابلا
 
 

 :نوعبسلاو ةنماثلا ةداملا
 ريجأتل ةصخرملا ةاشنملاو لقانلا ىلع ةضورفملا ىرخألا تامازتلالاب ةحئاللا هذه ماكحأ قيبطت لخي ال
 84.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اهب لومعملا تاميلعتلاو ةمظنألل ًاقفو تانحاشلا

 
 :نوعبسلاو ةعساتلا ةداملا
 لالخ صاخلا باسحلل لقنلا وأ تانحاشلا ريجأت طاشن وأ عئاضبلا لقن طاشن ةسراممب هل صخرملا مزتلي
 تاونقلا لالخ نم ًايمسر هئاعدتسا مت ام ىتم ةئيهلا ةعجارمب لمع مايأ ةرشع )10( نع ديزت ال ةدم

 85.هنع لقنلا تامدخ فاقيإ ةئيهلل زاج الإو ،يديربلا ناونعلا اهنمو ةدمتعملا

 
 :نونامثلا ةداملا

 الو ،ريغلا هاجت امهتامازتلا عيمجب ءافولا تانحاشلا ريجأتل ةصخرملا ةاشنملاو لقانلا ىلع بجي .1
 دعب وأ صيخرتلا ةيحالص نايرس ةدم لالخ ءاوس ،كلذ يف ًاصاخ وأ ًاماع ًافلخ ةئيهلا ربتعت
 86.هئاهتنا
 تالاح يف لقنلا تابكرم ميدقت تانحاشلا ريجأت طاشنل ةصخرملا ةأشنملاو لقانلا ىلع بجي .2

 .اهبلط دنع ةينعملا تاهجلل ئراوطلا

 
 :نونامثلاو ةيداحلا ةداملا
 صاخلا باسحلل لقنلا وأ تانحاشلا ريجأت طاشن وأ عئاضبلا لقن طاشن ةسراممب هل صخرملا مزتلي 
 87.اهرييغت لاح يف ةئيهلا ىدل هب ةصاخلا لصاوتلا تانايب ثيدحتب

 
 :نونامثلاو ةيناثلا ةداملا
 ةلوازمب ةصاخلا قرطلا ىلع ماعلا لقنلا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا ماكحأ لحم ةحئاللا هذه لحت
 تامدخلاو لقنلا ريزو رارقب ةرداصلا )ندملا لخادو قرطلا ىلع رجأب تامهملاو عئاضبلا لقن( يطاشن
 88.ةقباس تاميلعت نم اهعم ضراعتي ام عيمج يغلتو ،ـه05/01/1412 خيراتو )3( مقر ةيتسجوللا

                                                
  ـه28/03/1443 خيراتو )548( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةداملا ليدعت مت 84
  ـه28/03/1443 خيراتو )548( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةداملا ليدعت مت 85
  ـه28/03/1443 خيراتو )548( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةداملا ليدعت مت 86
 ـه28/03/1443 خيراتو )548( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةداملا ليدعت مت 87
  ـه28/03/1443 خيراتو )548( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةداملا ليدعت مت  88
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 :نونامثلاو ةثلاثلا ةداملا
 .اهرشن خيرات نم اهب لمعُيو ،ةيمسرلا ةديرجلا يف ةحئاللا هذه رشنُت 

 تابوقعلاو تافلاخملا لودج
 ةفلاخملا ةميق ةفلاخملا فصو م
 لاير فالآ ةسمخ 5000 .صيخرت نودب عئاضبلا لقن طاشن ةسرامم 1
 89)يغلم( .صيخرت نودب نحشلا طيسو طاشن ةسرامم 2
 لاير فالآ ةسمخ 5000 .صيخرت نودب تانحاشلا ريجأت طاشن ةسرامم 3
 لاير فالآ ةعبرأ 4000 .صيخرتلا فاقيإ ةرتف لالخ عئاضبلا لقن طاشن ةسرامم 4
 90)يغلم( .صيخرتلا فاقيإ ةرتف لالخ نحشلا طيسو طاشن ةسرامم 5
 لاير فالآ ةعبرأ 4000 .صيخرتلا فاقيإ ةرتف لالخ تانحاشلا ريجأت طاشن ةسرامم 6
 لاير فالآ ةسمخ 5000 .يغلم صيخرتب عئاضبلا لقن طاشن ةسرامم 7
 91)يغلم( .يغلم صيخرتب نحشلا طيسو طاشن ةسرامم 8
 لاير فالآ ةسمخ 5000 .يغلم صيخرتب تانحاشلا ريجأت طاشن ةسرامم 9

 لاير فالآ ةسمخ 5000 .هب حومسم ريغ زكرم لالخ نم عئاضبلا لقن طاشن ةسرامم 10
 92)يغلم( .هب حومسم ريغ زكرم لالخ نم نحشلا طيسو طاشن ةسرامم 11
 لاير فالآ ةسمخ 5000 .هب حومسم ريغ زكرم لالخ نم تانحاشلا ريجأت طاشن ةسرامم 12
 لاير فالآ ةسمخ 5000 .ةقبسملا ةئيهلا ةقفاوم نودب عئاضبلا لقن طاشن صيخرت نع لزانتلا 13
 93)يغلم( .ةقبسملا ةئيهلا ةقفاوم نودب نحشلا طيسو طاشن صيخرت نع لزانتلا 14
 لاير فالآ ةسمخ 5000 .ةقبسملا ةئيهلا ةقفاوم نودب تانحاشلا ريجأت صيخرت نع لزانتلا 15

16 
 ةقفاوم ىلع لوصحلا نود اهل صخرملا ةأشنملا نايك يف رييغت ءارجإ
 .ةقبسملا ةئيهلا

 لاير فالآ ةسمخ 5000

17 
 تارطاقلا وأ/و ةدرفنملا نحشلا تابكرم ددعل ىندألا دحلا صاقنإ
 .عئاضبلا لقن طاشن صيخرت يف ةبولطملا

 لاير فالآ ةسمخ 5000

18 
 تارطاقلا وأ/و ةدرفنملا نحشلا تابكرم ددعل ىندألا دحلا صاقنإ
 .تانحاشلا ريجأت طاشن صيخرت يف ةبولطملا

 لاير فالآ ةسمخ 5000

 لاير فالآ ةسمخ 5000 94.ةينورتكلإلا ةئيهلا ةصنمب ةبكرملا طابترا مدع 19

                                                
  ـه28/03/1443 خيراتو )548( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ءاغلإ مت 89
 ــه28/03/1443 خيراتو )548( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ءاغلإ مت 90
 ــه28/03/1443 خيراتو )548( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ءاغلإ مت 91
  ـه28/03/1443 خيراتو )548( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ءاغلإ مت 92
 ـه28/03/1443 خيراتو )548( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ءاغلإ مت 93
 ـه03/05/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ليدعت مت 94
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20 
 لبِق نم نيلهؤملا يلالا عبتتلا ةمدخ يدوزم دحأ عم طابترالا مدع
 .ةئيهلا

 لاير فالآ ةسمخ 5000

 95)يغلم( .ةئيهلا نم ددحم ينورتكلإ ماظنب طابترالا مدع 21
 لاير فالآ ةسمخ 5000 96.لقنلا ةقيثو رادصإل يلآلا ماظنلاب طابترالا مدع 22

23 
 ةقاطب وأ /و ينهم قئاس ةقاطب ىلع لوصحلا نود قئاس ليغشت

 .ةرطخ داوم لقن قئاس
 لاير فالآ ةثالث 3000

24 
 ةرطخ داوم لقن قئاس ةقاطب وأ /و ينهم قئاس ةقاطبب قئاس ليغشت
 .ةيهتنم

 لاير فلأ 1000

25 
 داوم لقن قئاس ةقاطب وأ /و ينهم قئاس ةقاطبل قئاسلا لمح مدع
 ةرطخ

 لاير ةئم سمخ 500

26 
 لقن طاشن يف ةنحاشلا ةدايقل يدوعس ريغ قئاس ليغشتب درفلا مايق
 97 .عئاضبلا

 لاير فالآ ةسمخ 5000

 لاير فالآ ةسمخ 5000 98 .ةيغلم ليغشت ةقاطبب / ليغشت ةقاطب نودب لقن ةبكرم ليغشت 27
 لاير يفلأ 2000  .ةيهتنم ليغشت ةقاطبب لقن ةبكرم ليغشت 28
 لاير فلأ 1000 .اهئاهتنا دعب لقنلا ةبكرم ليغشت ةقاطب ديدجت بلط ميدقت يف رخأتلا 29
 99  )يغلم( .عئاضبلا لقن طاشن يف دمتعملل قباطم ريغ اهليجست عون ةبكرم ليغشت 30
 100 )يغلم( .ةنحاشلا لخاد ليغشتلا ةقاطبب ظافتحالا مدع 31
 لاير فلأ 1000 .عئاضبلا لقن طاشنل ًاريدم نييعت مدع 32
 101)يغلم( .نحشلا طيسو طاشنل ًاريدم نييعت مدع 33
 لاير فلأ 1000 .تانحاشلا ريجأت طاشنل ًاريدم نييعت مدع 34
 لاير ةئم سمخ 500 .طاشنلا رقم يف هنع بوني نم وأ عئاضبلا لقن طاشن ريدم دجاوت مدع 35
 102)يغلم( .طاشنلا رقم يف هنع بوني نم وأ نحشلا طيسو طاشن ريدم دجاوت مدع 36

37 
 رقم يف هنع بوني نم وأ تانحاشلا ريجأت طاشن ريدم دجاوت مدع
 .طاشنلا

 لاير ةئم سمخ 500

38 
 عئاضبلا لقن طاشن يف ةمدختسملا لقنلا تابكرم ميدقت نع عانتمالا
 .ئراوطلا ةلاح يف ةينعملا تاهجلا اهبلطت يتلا

 لاير فالآ ةسمخ 5000

                                                
 ـه03/05/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ءاغلإ مت 95
 ـه03/05/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ليدعت مت 96
 ـه03/05/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ليدعت مت 97
 ـه03/05/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ليدعت مت 98
 ـه03/05/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ءاغلإ مت 99

 ـه04/09/1442 خيراتو )01/134( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ءاغلإ مت 100
  ـه28/03/1443 خيراتو )548( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ءاغلإ مت  101
  ـه28/03/1443 خيراتو )548( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ءاغلإ مت 102
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39 
 ريجأت طاشن يف ةمدختسملا لقنلا تابكرم ميدقت نع عانتمالا
 .ئراوطلا ةلاح يف ةينعملا تاهجلا اهبلطت يتلا تانحاشلا

 لاير فالآ ةسمخ 5000

40 
 وأ ةأشنملا تالجس ىلع عالطالا نم ةمدخلا بقارم نيكمت مدع
 .عئاضبلا لقن طاشنب ةقالعلا تاذ تادنتسملا وأ تامولعملاب هديوزت

 لاير يفلأ 2000

41 
 وأ تامولعملاب هديوزت وأ ةأشنملا تالجس ىلع عالطالا نم ةمدخلا بقارم نيكمت مدع
 103)يغلم( .نحشلا طيسو طاشنب ةقالعلا تاذ تادنتسملا

42 
 وأ ةأشنملا تالجس ىلع عالطالا نم ةمدخلا بقارم نيكمت مدع
 .تانحاشلا ريجأت طاشنب ةقالعلا تاذ تادنتسملا وأ تامولعملاب هديوزت

 لاير افلا 2000

 لاير فلأ 1000 .عئاضبلا لقن طاشن نع تانايب نم هبلطت امب ةئيهلا ةافاوم مدع 43
 104)يغلم( .نحشلا طيسو طاشن نع تانايب نم هبلطت امب ةئيهلا ةافاوم مدع 44
 لاير فلأ 1000 .تانحاشلا ريجأت طاشن نع تانايب نم هبلطت امب ةئيهلا ةافاوم مدع 45

46 
 .ةيرورم ةفلاخم وأ ثداح اهيلع عقو يتلا تابكرملا بحس وأ لقنل رورملا نم حيرصت دوجو مدع

 105)يغلم(

47 
 نم ةيفاضإ تاطارتشا اهلقن بلطتي ةرطخ داوم لقن حيرصت دوجو مدع
 .ىرخأ تاهج

 لاير فالآ ةسمخ 5000

 لاير فلأ 1000 .قئاسلاو ةنحاشلا ءادأ دصر يف ةبولطملا تانايبلا رفوت مدع 48
 لاير يفلأ 2000 .ةينهملا ةرادجلا ةرود ىلع لقانلل ليغشتلا ءاردم دحأ لوصح مدع 49

50 
 ةقفاوم نود يلخادلا لقنلل ةكلمملا يف ةلجسم ريغ ةنحاش ليغشت
  .ةئيهلا

 لاير فالآ ةسمخ 5000

 لاير فالآ ةثالث 3000 .ةنمآ ريغ ةقيرطب ةعاضبلا ليمحت 51
 لاير فالآ ةثالث 3000  .ةئيهلا لبق نم ةروظحملا تاراسملل ةنحاشلا مادختسا 52
 لاير فالآ ةثالث 3000 .ةروظحم ريغ ةعاضبلا نأ نم دكأتلا مدع 53
 لاير فالآ ةثالث 3000 .ةعاضبلل لقن ةقيثو دوجو مدع 54
 لاير فلأ 1000  .لقن ةقيثو نم رثكأ رادصإ لاح يف ةلحرلل ةلومح نايب دوجو مدع 55
 لاير فلأ 1000 .ةبولطملا تانايبلل ةلومحلا نايب وأ لقنلا ةقيثو نيمضت مدع 56
 لاير فلأ 1000 .ةعاضبلا عون نم دكأتلا مدع 57

 لاير فلأ 1000 .هناونع وأ هتيوه وأ ةعاضبلا كلام مسأ نم ققحتلا مدع 58
 لاير فالآ ةثالث 3000 .كلذل ةصصخم ريغلا نكامألا يف ةعاضبلا غيرفتو ليمحت 59
 لاير فالآ ةعبرأ 4000 .ريجأت دقع نود ةنحاش ريجأت 60
 لاير فالآ ةثالث 3000 .ةبولطملا ةيساسألا تانايبلا عيمج ىلع ريجأتلا دقع نيمضت مدع 61

                                                
 ـه28/03/1443 خيراتو )548( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ءاغلإ مت 103
 ـه28/03/1443 خيراتو )548( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ءاغلإ مت 104
 ـه03/05/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ءاغلإ مت 105
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62 
 اهتداعإ تقو رجأتسملا نم ةرجؤملا لقنلا ةبكرم مالتسا نع عانتمالا
 .اهيلع ثداح عوقو نع غالبإلا روف وأ

 لاير فالآ ةثالث 3000

 لاير يفلأ 2000 .ةرجؤملا ةبكرملل ثداح عوقو نع غالبإلا دنع ريجأتلا دقع ءاهنا مدع 63

64 
 نم رجأتسملا لبق نم لقنلا ةبكرم ىلع ررضلا ريدقتب رجؤملا مايق مدع
 .ةئيهلا نم ةدمتعملا مييقتلا ةهج لالخ

 لاير فلأ 1000

 لاير يفلأ 2000 .اهب ينف للخ روهظ ةلاح يف ةرجأتسملا لقنلا ةبكرم لادبتسا مدع 65

66 
 ريجأتلا دقعب ةبولطملا ةيساسألا تانايبلا ىلع ليدعت ءارجإب رجؤملا مايق
  .ةئيهلا ةقفاوم نود

 لاير فالآ ةثالث 3000

 لاير فلأ 1000 .لقنلا ةبكرم ريجأت دقع نم ةخسنب رجأتسملا ديوزت مدع 67
 لاير فالآ ةثالث 3000 .ةميلس ريغ ةينف ةلاحب ةنحاش ريجأت 68
 لاير فالآ ةسمخ 5000 .عئاضبلا لقن طاشنب هل صخرملا ريغل ريجأتلا 69
 لاير فالآ ةسمخ 5000  .دارفألل تارطاق وأ ةدرفنم نحش تابكرم ريجأت 70

71 
 طاشن يف قئاسلا ضيوفتل ًايمسر ةدمتعملا ةمظنألاب ديقتلا مدع
 .ريجأتلا

 لاير يفلأ 2000

72 
 ءارجا ةئيهلا نم ةلوخملا ةهجلا وا ةمدخلا بقارم بلطل لاثتمالا مدع
 .قيرطلا بناج ىلع ينفلا صحفلا

 لاير يفلأ 2000

 لاير فالآ ةثالث 3000 .قئاسلل ةحارلاو ةدايقلا تارتفب ديقتلا مدع 73
 لاير ةئم سمخ 500 .ةنحاشلا لخاد قئاسلا نيخدت 74
 لاير فلأ 1000 .ةرطخلا داوملا لقن ةنحاش لخاد قئاسلا نيخدت 75
 106)يغلم( .دمتعملا يليغشتلا رمعلا نع ديزت ةدمل ةنحاش لامعتسا 76
 لاير فالآ ةسمخ 5000 .ةلوقنملا ةلومحلا عونل لقنلا ةبكرم ةمئالم مدع 77
 لاير فالآ ةسمخ 5000   .ةنحاشلل ةيناجلا وأ ةيفلخلا وأ ةيمامالا ةيامحلا زجاوح بيكرت مدع 78

79 
 ةنحاشلل ةيناجلا وأ ةيفلخلا وأ ةيمامالا ةيامحلا زجاوح ةقباطم مدع
  ةصتخملا تاهجلا نم ةبولطملا تافصاوملل

 لاير فالا ةعبرأ 4000

80 
 ةبكرم يف يلالا عبتتلا ةمدخ ماظنب ةطبترملا ةزهجألا بيكرت مدع
  .لقنلا

 لاير فالآ ةثالث 3000

81 
 ةبكرم يف يلآلا عبتتلا ةمدخ ماظنب ةطبترملا ةزهجألا ةمالس مدع
 .لقنلا

 لاير يفلأ 2000

82 
 ىلع اهعضو دمتعملا تانايبلا وأ تامالعلا نم يأ ةلازإ وأ دوجو مدع
 .لقنلا ةبكرم

 لاير فلأ 1000

83 
 ىلع اهعضو دمتعملا تانايبلا وأ تامالعلا نم يأ ةلازإ وأ دوجو مدع
 .ةرطخلا داوملا لقن ةبكرم

 لاير يفلأ 2000

                                                
 ـه03/05/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ءاغلإ مت 106
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84 
 طاشن ةسرامم عقوم يف زراب ناكم يف صيخرتلا نم ةروص عضو مدع
  .عئاضبلا لقن

 لاير ةئامسمخ 500

 107.نحشلا طيسو طاشن ةسرامم عقوم يف زراب ناكم يف صيخرتلا نم ةروص عضو مدع 85

86 
 طاشن ةسرامم عقوم يف زراب ناكم يف صيخرتلا نم ةروص عضو مدع
 .تانحاشلا ريجأت

 لاير ةئام سمخ 500

87 
 )10( ةدم لالخ عئاضبلا لقن طاشن ةسراممب هل صخرملا ةعجارم مدع
 .ةئيهلا لبق نم هئاعدتسا خيرات نم مايأ ةرشع

 لاير فالآ ةثالث 3000

88 
 ةدم لالخ تانحاشلا ريجأت طاشن ةسراممب هل صخرملا ةعجارم مدع
 .ةئيهلا لبق نم هئاعدتسا خيرات نم مايأ ةرشع )10(

 لاير فالآ ةثالث 3000

89 
 خيرات نم مايأ ةرشع )10( ةدم لالخ نحشلا طيسو طاشن ةسراممب هل صخرملا ةعجارم مدع
 108 )يغلم( .ةئيهلا لبق نم هئاعدتسا

90 
 لالخ صاخلا هباسحل عئاضبلا لقن يف لماعلا صخشلا ةعجارم مدع
 .ةئيهلا لبق نم هئاعدتسا خيرات نم مايأ ةرشع )10( ةدم

 لاير فالآ ةثالث 3000

 لاير فالآ ةسمخ 5000  .اهفاقيإ ةرتف لالخ ةنحاش ليغشت 91
 لاير فلأ 1000 .اهرييغت لاح يف ةئيهلا ىدل لصاوتلا لئاسو تانايب ثيدحت مدع 92

93 
 .تابوقعلاو تافلاخملا لودج يف اهيلع صني مل يتلاو ةحئاللا هذه ماكحأ نم يأ ةفلاخم
 109)يغلم(

  110)يغلم( .صاخلا باسحلل لقنلا ةقيثو دوجو مدع 94
  111)يغلم( .صاخلا باسحلل لقنلا ةقيثو يف ةبولطملا تانايبلا نيمضت مدع 95
 112)يغلم( .صاخلا باسحلل لقنلا ةقيثو يف ةحيحص ريغ تانايب نيودت 96
 لاير ةئامسمخ 500 .صاخلا باسحلل لقنلا لاح يف ةعاضبلا ةيكلم تابثإ مدع 97

98 
 ىلع لوصحلا نود ةرطخلا داوملا لقن ةسراممب هل صخرملا مايق
 113 .اهب صاخلا يفاضإلا صيخرتلا

 لاير فالآ ةسمخ 5000

99 
 يتلا طباوضلا نم يأ ةرطخلا داوملا لقن ةسراممب هل صخرملا ةفلاخم
 114.ةئيهلا اهددحت

 لاير فالآ ةسمخ 5000

 لاير فالآ ةسمخ 5000 115.هل ةجاحلا تابثا مت يذلا ضرغلا ريغل صاخ لقن ةبكرم ليغشت 100

                                                
 ـه28/03/1443 خيراتو )548( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ءاغلإ مت 107
 ـه28/03/1443 خيراتو )548( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ءاغلإ مت  108
 ـه03/05/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ءاغلإ مت 109
 ـه03/05/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ءاغلإ مت 110
 ـه03/05/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ءاغلإ مت 111
 ـه30/50/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ءاغلإ مت 112
 ـه30/05/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ةفاضإ مت 113
 ـه30/05/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ةفاضإ مت 114
 ـه30/50/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ةفاضإ مت 115

 



70 
 

 لاير فلأ 1000 116 .صاخلا لقنلا ةبكرمل ةبولطملا قئاثولاب ةئيهلا ديوزت مدع 101

102 
 عئاضبلا لقن طاشن ةلوازمب صاخ لقن ليغشت ةقاطب لمحت ةبكرم مايق
 117 .رجأب

 لاير فالآ ةثالث 3000

 لاير فلأ 1000 118  .ةدمتعملا ةمالسلا تابلطتم نم ىندألا دحلا رفوت مدع 103

 

                                                
 ـه30/50/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ةفاضإ مت 116
 ـه30/50/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ةفاضإ مت 117
 ـه30/50/1444 خيراتو )642( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو رارق ىلع ًءانب ةفلاا ةفاضإ مت 118


