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 :ةمدقملا
 
 ةكلمملا جراخ ىلإو نم تالفاحلاب باكرلا لقن طاشن ميظنت ىلإ ةحئاللا فدهت
 ةيلمع فارطأ قوقح ظفحو ،لقنلا تامدخ ىوتسم عفرل )يلودلا لقنلا(
 ىلعأ ققحي امب ليغشتلا ةءافك عفرو ،رامثتسالل ةبسانم ةئيب قلخو ،لقنلا

 .ةمالسلا تابلطتمو ريياعم
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 ةيديهمتلا ماكحألا :لوألا لصفلا
 
  :ىلوألا ةداملا
 ةنيبملا يناعملا – ةحئاللا هذه يف تدرو امنيأ – ةيلاتلا تاحلطصملاب دصقي
 :كلذ فالخ قايسلا ِضتقي مل ام اهمامأ

 .لقنلل ةماعلا ةئيهلا : ةئيهلا  .1
 .ةئيهلا ةرادإ سلجم : سلجملا  .2
 .ةئيهلا سيئر : سيئرلا  .3
 لقنلا طاشن  .4

  يلودلا
 .ةكلمملا جراخ ىلإ/نم تالفاحلاب باكرلا لقن :

 .يلودلا لقنلا طاشن : طاشنلا  .5
 ينوناق نايك اهل ةيرابتعا ةيصخش لك : ةأشنملا  .6

 .تاكرشلاو تاسسؤملاك
 ىلع ةأشنملل ةقفاوملاب ةئيهلا نع ردصت ةقيثو : صيخرتلا  .7

 .ةحئاللا هذه ماكحأ قفو طاشنلا ةسرامم
 .صيخرتلا ىلع ةلصاحلا ةأشنملا : لقانلا  .8
 نوكي وأ ةلفاحلا يف دوجوملا يعيبطلا صخشلا : بكارلا  .9

 .هدعاسمو قئاسلا فالخب اهنم ًالزان وأ اهيلإً ادعاص
 ليكولا  .10

 يلحملا
 ةكلمملا لخاد يبنجألا لقانلل ضوفملا لثمملا :

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا
 لحم ةنيدملا  .11

 صيخرتلا
 ةأشنملل صخُر يتلا زكارملاو تاظفاحملاو ندملا :

 .اهب طاشنلا ةسراممب
 زكرملا  .12

 يسيئرلا
 هنم فرشيو ،طاشنلا هنم سرامي يذلا لقانلا رقم :

  .عورفلا ىلع
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 لمعيو ،طاشنلا ةسراممل ةأشنملل يعرف رقم : عرفلا  .13
 .يسيئرلا زكرملا فارشإ تحت

 قفو طاشنلا يف ةمدختسملا لقنلا ةليسو : ةلفاحلا  .14
 ةينفلا تازيهجتلاو طورشلاو تافصاوملا
 .ةدمتعملا

 ةقاطب  .15
 ليغشتلا

 لمعلاب ةلفاحلل حيرصتلاب ةئيهلا نع ةرداص ةقيثو :
 .طاشنلا يف

 .ةلفاحلا دوقي نم لك : قئاسلا  .16
 ةقاطب  .17

 قئاسلا
 وأ قئاسلل حيرصتلاب ةئيهلا نع ةرداص ةقيثو :

 .طاشنلا يف ةلفاحلا ةدايقب هدعاسم
 رابتخا  .18

 ةءافكلا
 ةينهملا

 هتيلهأو هتردق نم دكأتلل ؛قئاسلا هل عضخي رابتخا :
 عم لماعتلاو ،ةيلاع ةءافكب ةلفاحلا ةدايق ىلع
 .ةينهم ةقيرطب فورظلا ةفاك يف باكرلا

 صحفلا  .19
 ينفلا
 يرودلا

 زكارم دحأ يف لماك لكشب ةلفاحلا ىلع فشكلا :
 .ةدمتعملا يرودلا ينفلا صحفلا

 تازيهجتلا  .20
 ةينفلا

 يف اهرفوت بجاولا ةدمتعملا تاودألاو ةزهجألا :
 .ةلفاحلا

 يدوزم  .21
 تازيهجتلا
 ةينفلا

 تازيهجتلا بيكرتل ةئيهلا لبق نم نيلهؤملا :
 .تالفاحلل ةينفلا

 بقارم  .22
 ةمدخلا

 نم دكأتلل شيتفتلاو ةباقرلا ةيحالص هل دنسُملا :
 مزاللا ءارجإلا ذاختاو ،ةحئاللا هذه ماكحأب مازتلالا

 .اهنم يأب لالخإلا لاح يف
 تامارغلا  .23

 ةيلاملا
 ماكحأ نم يأ ةفلاخمل ةجيتن ضرفت يتلا غلابملا :

 ىلع ماعلا لقنلا ماظن حئاول وأ ةحئاللا هذه
 .قرطلا



  يلودلا لقنلا تالفاحلاب باكرلا لقن طاشنل ةمظنملا ةحئاللا
 

5 

 تافلاخم نمضتي ينورتكلإ وأ يقرو جذومن : طبضلا رضحم  .24
 .ةحئاللا هذه ماكحأل

 لباقملا  .25
 يلاملا

 ريظن ةيلام دراوم نم ةئيهلل صصخي ام :
 وأ ،ليغشتلا تاقاطب وأ ،صيخرتلا ديدجت/رادصإ
 ىرخألا تامدخلا نم يأ وأ ،نيقئاسلا تاقاطب
  .ةئيهلا اهمدقت يتلا

 هذه ماكحأ فلاخت لامعأ وأ لمعب موقي نم لك : فلاخملا  .26
 .ةحئاللا

 لقنلا ماظن  .27
 ىلع ماعلا
 قرطلا

 ةيبرعلا ةكلمملاب قرطلا ىلع ماعلا لقنلا ماظن :
 )25/م( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ةيدوعسلا

 ليدعت نم هيلع أرطي امو ،ـه21/6/1397 خيراتو
 .ثيدحت وأ

 رورملا ماظن  .28
 هتحئالو
 ةيذيفنتلا

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

 مقر يكلملا موسرملاب لدعملاو ،ـه6/11/1437
 لدعملاو ،ـه18/7/1439 خيراتو )73/م(
 خيراتو )115/م( مقر يكلملا موسرملاب

 أرطي امو ،ةيذيفنتلا هتحئالو ،ـه5/12/1439
 .تاليدعت نم امهيلع

 تاداريإ ماظن  .29
 ةلودلا

 هتحئالو
 ةيذيفنتلا

 يكلملا موسرملاب رداصلا ةلودلا تاداريإ ماظن :
 هتحئالو ،ـه18/11/1431 خيراتو )86/م( مقر
 )901( مقر ةيلاملا ريزو رارقب ةلدعملا ةيذيفنتلا

 نم امهيلع أرطي امو ،ـه24/2/1439 خيراتو
 .تاليدعت
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 ماظن  .30
 سومش

 ينمألا

 ،ةينطولا تامولعملا ةكبشل يزكرم يلآ ماظن :
 تامولعملا زكرم ىلإ تامولعملا هلالخ نم لقنت
 ةئيه نم اهل صخرملا تاكبشلا ربع ينطولا
 .تامولعملا ةينقتو تالاصتالا

 باكرلل يلودلا لقنلا طاشنل ةمظنملا ةحئاللا : ةحئاللا  .31
 .تالفاحلاب

 
 :ةيناثلا ةداملا
 تالفاحلاب باكرلل يلودلا لقنلا طاشن يسرامم ىلع ةحئاللا هذه ماكحأ يرست

 .قرطلا ىلع ماعلا لقنلا ماظن حئاول ىدحإ دعُتو ،ةكلمملا جراخ ىلإ/نم
 
 :ةثلاثلا ةداملا
 .صيخرتلا ىلع لوصحلا دعب ةأشنملا ىلع طاشنلا ةسرامم رصتقت
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 صيخرتلا :يناثلا لصفلا
  :ةعبارلا ةداملا
 :يلي ام طاشنلا ةسراممل صيخرت ىلع ةأشنملا لوصحل طرتشي
 :ةيلاتلا تاغوسملا ءافيتسا .1

 .ةدمتعملا ةئيهلا تاونق ربع ةأشنملا نم مدقم بلط    -أ
 جراخ ىلإ تالفاحلاب باكرلا لقن( طاشنلا نمضتي ةأشنملل يراجت لجس -ب

 .لوعفملا يراس )ةكلمملا
 .لوعفملا ةيراس ةيعامتجالا تانيمأتلا ةداهش -ج
 لجسلا ىلع ىضم اذإ( لوعفملا ةيراس لخدلاو ةاكزلا ةداهش -د

  .)ةنس نم رثكأ يراجتلا
 ةيدلبلا تاطارتشالل ًاقفو صيخرتلا لحم ةنيدملا يف يسيئر زكرم ريفوت .2

 تاذ ةصتخملا تاهجلا نع ةرداصلا تاطارتشالا وأ ،ةدمتعملا ةينفلاو
 .ةقالعلا

 طاشنلا ةسراممل ىندأ دحك تالفاح سمخ )5( ددع نع لقي ال ام ريفوت .3
 ةينفلا تازيهجتلاو تافصاومللً اقفو ،ةكلمملا ندمو قطانم ىوتسم ىلع
 ةأشنملل ًاكولمم ىندألا دحلا نوكي نأ ىلع ،سيئرلا لبق نم ةدمتعملا
 ةأشنملا نوكت نأ ةطيرش ،ةيليومتلا ريجأتلا دوقع لالخ نم وأ ،رشابم لكشب

 .ةلفاحلل يلعفلا مدختسملا يه
 .اهددحت يتلا ةينورتكلإلا ةئيهلا ةمظنأب طابترالا .4
 .)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس .5
  .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس .6
 ةرتف لالخ صيخرتلا رادصإ تابلطتمو طورش عيمج ةأشنملا يفوتست نأ ىلع
 .ًايغال بلطلا ربتُعا الإو ،بلطلا ميدقت خيرات نم -ىصقأ دحب - ًاموي نيعست )90(
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  :ةسماخلا ةداملا
 ،ةأشنملا مساب يسيئرلا صيخرتلا ردصي ،)ةعبارلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
 وأ ،هئاغلإ وأ ،هئاهتنا دعب طاشنلا ةسرامم زوجي الو ،تاونس ثالث )3( ةدملو
 .هفاقيإ ةرتف لالخ
 

  :ةسداسلا ةداملا
 عرف لكل يعرف صيخرت ىلع لوصحلا بجي ،)ةعبارلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
 مزاللا تالفاحلا ددع نم ىندألا دحلاب ءافتكالا عم طاشنلا هلالخ نم سرامي
 ةيحالص نايرس طبتريو ،يسيئرلا صيخرتلا ىلع لجسملا طاشنلا ةسراممل
 .يسيئرلا صيخرتلا ةيحالصب يعرفلا صيخرتلا
 
 
 
  :ةعباسلا ةداملا

 ةداملا نم )4،3،2( تارقفلاو )ب/1( ةرقفلا يف ةدراولا صيخرتلا طورش .1
 مـتـي ؛طورشلا هذه نم يأب لالخإلا لاح يفو ،هنايرسل ةمزالم )ةعبارلا(
 لامكتسا ىتـح طاشنلا سرامي الأ لقانلا ىلع بجيو ،صيخرتلا فاـقيإ
 نع ةررقملا ةيلاملا ةمارغلا عاقيإب ةئيهلا قحب لالخإلا مدع عم ،طرـشلا

 .طرشلا كلذ
 طاشنلا ةسراممل مزاللا تالفاحلا ددعل ىندألا دحلا يف صقن ثدح اذإ .2

 صقنلا لامكتسا متي ملو ،لقانلا ةدارإ نع ةجراخ ثراوك وأ ثداوح ةجيتن
 فاـقيإ مـتـي ؛صقنلا ثودح خيرات نم ًاموي نونامثو ةئام )180( لالخ
 نع ةررقملا ةيلاملا ةمارغلا عاقيإب ةئيهلا قحب لالخإلا مدع عم ،صيخرتلا

  .كلذ
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  :ةنماثلا ةداملا
 لقانلا نم بلطب صيخرتلا ديدجت متي ،)ةعبارلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
 :ةيلاتلا طباوضلا قفوو ،ةلثامم ةدمل

 قبست يتلا ةرتفلا لالخ هطورش عيمج ءافيتساو ديدجتلا بلط ميدقت .1
 ربتعُا الإو ،ًاموي نونامثو ةئام )180(ـب صيخرتلا ةيحالص ءاهتنا خيرات
 .ًايغال بلطلا

 )180( ةدم لالخ هطورش عيمج ءافيتساو ديدجتلا بلط ميدقتب حمسٌي .2
 بلطلا ربتعُا الإو ،صيخرتلا ةيحالص ءاهتنا خيرات نم ًاموي نونامثو ةئام
 نع ةررقملا ةيلاملا ةمارغلا عاقيإب ةئيهلا قحب لالخإلا مدع عم ،ًايغال
 .صيخرتلا ديدجت يف ريخأتلا

 .ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلاو طورشلاو تافصاوملل ةلفاحلا ةقباطم .3
 .لوعفملا ةيراس ةدوعس ةداهش ميدقت .4
 .)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس .5
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس .6

 
  :ةعساتلا ةداملا

 مقرلا تاذب صيخرتلا نع لزاــنتلا لقانلل ،)ةعبارلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
 :ةيلاتلا طباوضلا قفو ،ةيحالصلا خيراتو

 .لزانتلا بلط ىلع ةقبسملا ةئيهلا ةقفاوم .1
 .لخدلاو ةاكزلا ةداهش ةيحالص نايرس .2
 .صيخرتلا رادصإل ةمزاللا طورشلا ةفاك هيلإ لزانتملا يف رفوتت نأ .3
 لامكتسا نيحلو بلطلاب مدقتلا دنع لوعفملا يراس صيخرتلا نوكي نأ .4

 .هيلإ لزانتملا مساب صيخرتلا لقن
 نأ ىلإ ةئيهلا مامأ صيخرتلا نع لزانتملا لقانلا ةيلوؤسم رمتست نأ .5

 .هيلإ لزانتملا مساب صيخرتلا لقن لامكتسا متي
 كلذكو ةحئاللا هذه ماكحأل ةيفوتسم ةمئاقلا تازيهجتلا نوكت نأ .6

 .ةقالعلا تاذ تاميلعتلا
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 صيخرتلا رودص نيح ىلإ هيلإ لزانتملا لبق نم طاشنلا ةسرامم مدع .7
 .همساب

 خيرات نم ًاموي نيعست )90( ةدم لالخ لزانتلا طورش عيمج ءافيتسا .8
 بلطلا ربتُعا الإو ،صيخرتلا ةيحالص خيرات ءاهتنا لبقو ةئيهلا ةقفاوم
 .ًايغال

 .)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس .9
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس .10

 
  :ةرشاعلا ةداملا
 :ةيلاتلا طباوضلا قفو ،صيخرتلا ءاغلإ بلطب مدقتلا لقانلل

 .لخدلاو ةاكزلا ةداهش ةيحالص نايرس .1
 صاخ لقن ىلإ ةماع ةلفاح وأ ماع لقن نم تالفاحلا ليجست عون ليدعت .2

 .ةصاخ ةلفاح وأ
 .)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس .3
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس .4

 
  :رشع ةيداحلا ةداملا

 نإ( ةيلاملا تامارغلا دادسب ةبلاطملا يف ةئيهلا قحب لالخإلا مدع عم .1
 :ةيلاتلا تالاحلا يف يغلم صيخرتلا ربتعي ،)تدجو

 نود صيخرتلا ءاهتنا ىلع ًاموي نونامثو ةئام )180( ةدم يضم -أ
 .هديدجت

 مكحب وأ اهتدم ءاهتنال وأ ءاكرشلا قافتاب تناك ءاوس ةكرشلا ةيفصت -ب
 .يئاهن يئاضق

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

 ةافولا خيرات نم ًاموي نيعست )90( لالخ ىفوتملا ةيدرفلا ةسسؤملا
 ،طاشنلا ةسرامم يف رارمتسالل يماظنلا ةسسؤملا عضو حيحصت بلط
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 ةحئاللا هذه ماكحأب مازتلالاب ةثرولل يعرشلا ليكولا دهعتي نأ ىلع
 .حيحصتلا ةدم لالخ

 قئاسلا :ثلاثلا لصفلا
 :رشع ةيناثلا ةداملا
 :يلي ام لقانلا عم لمعي يذلا هدعاسم وأ قئاسلا يف طرتشي

 ًاقفو لوعفملا ةيراس ةماع ةلفاح ةدايق ةصخر ىلع لصاح نوكي نأ .1
 .ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا ماظنل

 .قباوسلا نم ولخ ةداهش ىلع لصاح نوكي نأ .2
 .ةدمتعم ةيلوأ تافاعسإ ةرود ىلع لصاح نوكي نأ .3
 .ةئيهلا لبق نم ددحملا يبطلا صحفلا زايتجا .4
 .ةينهملا ةءافكلا رابتخا زايتجا .5
 .ةئيهلا اهددحت يتلا ىرخألا ةيبيردتلا تارودلا رابتخا زايتجا .6

 
  :رشع ةثلاثلا ةداملا

 ىلع لوصحلا لقانلا ىلع بجي ،)رشع ةيناثلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم .1
 :ةيلاتلا طباوضلا قفو ،هيدل لمعي قئاس لكل قئاس ةقاطب

 .لوعفملا يراس صيخرتلا نوكي نأ -أ
 .لوعفملا يراس قئاسلل ةيوهلا تابثإ نوكي نأ -ب
 .لقانلاو قئاسلا نيب ةيدقاعت ةقالع دوجو -ج
 .)6*4( ساقم قئاسلل ةيصخش ةروص -د
 .)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس -ه
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس -و

 ةيحالص زواجتت الأ ىلع ،ةنس ةدمل لقانلا نم بلطب قئاسلا ةقاطب ردصت .2
  .برقأ امهيأ ةدايقلا ةصخر وأ صيخرتلا ءاهتنا خيرات ةقاطبلا
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 طباوضلاو طورشلا تاذ رفاوتبو ،لقانلا نم بلطب قئاسلا ةقاطب ددجت .3
 ةيحالص ءاهتنا خيرات لبق بلطلا ميدقتب حمسُيو ،ًءادتبا اهب تردص يتلا
 .ًاموي نيثالث )30( ةدمب ةقاطبلا

 طورشلا نم يأب لالخإلا لاح يف قئاسلا ةقاطب ءاغلإ ةئيهلل قحي .4
 .ًءادتبا اهب تردص يتلا تابلطتملاو

 دادسو ةيلاملا تامارغلا دادس دعب لقانلا نم بلطب ةقاطبلا ءاغلإ زوجي .5
 .)تدجو نإ( يلاملا لباقملا

  .قئاسلا ةقاطب ةدم ءاهتنا دعب طاشنلا ةسرامم قئاسلل زوجي ال .6
 
  :رشع ةعبارلا ةداملا

 :يتآلاب لقانلا عم لمعي يذلا قئاسلا مزتلي
 ،ةلفاحلا حباكم ةمالس نم دكأتلل يمويلا عيرسلا صحفلاب مايقلا .1

 هيبنتلاو ةيئوضلا هيبنتلا تاراشإو حيباصملاو تاراطإلا ةمالسو
 ةيبناجلا ايارملا ةمالسو ،يفلخلاو يمامألا جاجزلا تاحاسمو يعمسلا

 نم ٍيأل بيرست دوجو مدع نم دكأتلاو ،يفلخلاو يمامألا جاجزلاو
 ةمزحأ نم دكأتلاو ،مداعلا نم فيثك ناخد دوجو وأ ةلفاحلا لئاوس

 ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلاو طورشلا نم دكأتلا كلذكو ،نامألا
 .كلذل ةجاحلا تعد املكو ،ةدايقلا لبق ةلفاحلل

 ةلفاحلا يف ةمزاللا ةمالسلا تابلطتمو تاودأ عيمج رفوت نم دكأتلا .2
 راطإلاو ،ةمالسلا ثلثمو ،ةيلوألا تافاعسإلا ةبيقح ،قيرحلا تايافط(
 تاحالصإلا ةدعو لجعلا حاتفمو ةيوديلا ةعفارلاو ،يطايتحالا
 نوكت نأ ىلع ،)ةجاحلا دنع لخادلا نم جاجزلا رسكل ةادأو ،ةعيرسلا

 .مادختسالل ةحلاص اهعيمج
 لاح يف ةدايقلا مدعو ،ةلفاحلا يف ةدايقلا ةحول تارشؤم ةءارق .3

  .اهريس ءانثأ ةلفاحلا ةمالس ىلع رثؤت ةيريذحت تامالع دوجو
 نكامألا يفو ،ةلفاحلا نم باكرلا لوزن وأ دوعص دنع ماتلا فقوتلا .4

   .كلذل ةصصخملا
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 لوزنلا وأ ةلفاحلا دوعص دنع ةقاعإلا يوذ نم صاخشألا ةدعاسم .5
 .اهنم

 .ةلفاحلا ةروصقم لخاد كلذب باكرلل حامسلا وأ نيخدتلا مدع .6
 .اهلالخ وأ ةلحرلا ءدب لبق باكرلا سولج نم دكأتلا .7
 .اهلالخ وأ ةلحرلا ءدب دنع ةلفاحلا باوبأ قالغإ نم دكأتلا .8
 .ًامامت اهفوقو دعب الإ ةلفاحلا باوبأ حتف مدع .9

 قالطنالاو فقوتلا دعب ةلفاحلا يف باكرلا عيمج دجاوت نم دكأتلا .10
 .ةلحرلا لامكتسال ديدج نم

 .ةلحرلا ءاهتنا دعب باكرلا نم ةلفاحلا ولخ نم دكأتلا .11
 .قئاوع ةيأ نم اهجراخمو ةلفاحلا رمم ولخ نم دكأتلا .12
 .ةلفاحلا لخاد ةيليغشتلا ةمظنألاب ماملإلا .13
  .لقانلا ىلإ وأ اهباحصأ ىلإ تادوقفملا ميلست .14
 .ةيصخشلا ةفاظنلاو رهظملاب مامتهالا .15
 .ةئيهلا لبق نم دمتعملا يزلا وأ ينطولا يزلا سبل .16
 .باكرلا عم لماعتلا نسحو ،ةماعلا بادآلا ىلع ةظفاحملا .17
 نم نيرخآلا قوقح ةاعارمو ،قرطلا ىلع ريسلا دعاوق ىلع ةظفاحملا .18

 .هيمدختسم
 .ةدمتعملا ةيعوبسألاو ةيمويلا ةحارلاو ةدايقلا تاعاسب ديقتلا .19

 نوكت يتلا ةيئانثلاو ةيميلقإلاو ةيلودلا تايقافتالا ماكحأب ديقتلا .20
  .اهيف ًافرط ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 لقنلا ةيلمعل ةبولطملا وأ ،هب ةصاخلا قئاثولا عيمج نم دكأتلا .21
 ةيحالص ًاماظن هل دنسُي نم وأ ةمدخلا بقارم نم اهبلط دنع اهزاربإو
 .شيتفتلاو طبضلا

 .ةئيهلا اهددحت ىرخأ تابلطتم وأ تامازتلا يأ .22
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 ةلفاحلا :عبارلا لصفلا
 :رشع ةسماخلا ةداملا

 ةينبملا ةقباطملا تاءارجإو ،ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا ماظن ماكحأ ةاعارم عم
 ةئيهلا نم ةدمتعملا تابكرملاب ةقالعلا تاذ ةيسايقلا تافصاوملا ىلع
 دمتعي ،ةحئاللا هذه ماكحأو ،ةدوجلاو سيياقملاو تافصاوملل ةيدوعسلا
 ةمدختسملا ةلفاحلل ةينفلا تازيهجتلاو طورشلاو تافصاوملا هنم رارقب سيئرلا

 .ةمزاللا ةمالسلا تابلطتمو ،طاشنلا يف
 
 :رشع ةسداسلا ةداملا
 رورملا ماظنلً اقفو ،ةماع ةلفاح وأ ماع لقن ةلفاحلا ليجست عون نوكي نأ بجي

 ،اهريس ةصخر ديدجت وأ اهليجست دنع ةئيهلا ةقفاوم ذخأو ،ةيذيفنتلا هتحئالو
 .اهطاقسإ وأ ،اهتاحول لادبتسا وأ ،اهليجست عون ليدعت وأ ،اهتيكلم لقن وأ
 
 :رشع ةعباسلا ةداملا

 ةكلمملا لخاد اهليجست قبسي ملو ةديدج ةلفاحلا نوكت نأ بجي .1
 )10( يليغشتلا اهرمع زواجتي الأ ىلعو ،اهجراخ وأ ةيدوعسلا ةيبرعلا

 .عنصلا ةنس نم تاونس رشع
 فوفرو ،مادختسالل ةحلاص هايم ةرودب ةدوزم ةلفاحلا نوكت نأ بجي .2

 باعيتسال ةصصخم ةحاسمب ةعتمألا ظفحل عدوتسمو ةيلخاد ةيولع
 .باكرلا ةعتمأ

 
 :رشع ةنماثلا ةداملا
 يرودلا ينفلا صحفلل طاشنلا يف ليغشتلا ةدم ةليط ةلفاحلا عاضخإ بجي

 ةيراس ةينيمأت ةيطغتلو ،ةدمتعملا يرودلا ينفلا صحفلا زكارم ىدحإ يف
 .لوعفملا
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 :رشع ةعساتلا ةداملا
 يف اهليغشت لبق ةلفاح لكل ليغشت ةقاطب ىلع لوصحلا لقانلا ىلع بجي
 :ةيلاتلا طباوضلا قفو ،طاشنلا

 .لوعفملا يراس صيخرتلا نوكي نأ  .1
 .ةماع ةلفاح وأ ماع لقن ةلجسم ةلفاحلا نوكت نأ .2
  .لوعفملا ةيراس ةلفاحلا ريس ةصخر نوكت نأ .3
 .لوعفملا ةيراس ةلفاحلل يرودلا ينفلا صحفلا ةداهش نوكت نأ .4
 .لوعفملا ةيراس ةلفاحلا ىلع نيمأتلا ةقيثو نوكت نأ .5
 ةينفلا تازيهجتلاو طورشلاو تافصاوملل ةقباطم ةلفاحلا نوكت نأ .6

 .ةدمتعملا
 .)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس .7
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس .8

 وأ صيخرتلا ءاهتنا خيرات اهتيحالص زواجتت الأ ىلع ،ةنس ةدمل ةقاطبلا ردصتو
  .برقأ مهيأ ريسلا ةصخر ءاهتنا وأ ةلفاحلل يليغشتلا رمعلا
 
  :نورشعلا ةداملا
 طورشلا تاذ رفاوتبو ،لقانلا نم بلطب ةلفاحلا ليغشت ةقاطب ددجت .1

 ءاهتنا خيرات لبق بلطلا ميدقتب حمسُيو ،ًءادتبا اهب تردص يتلا طباوضلاو
 دعب ةلفاحلا ليغشت متي الأ ىلع ،اًموي نيثالث )30( ةدمب ةقاطبلا ةيحالص
 .ليغشتلا ةقاطب ءاهتنا

 دعب كلذو ،اهئاهتنا خيرات دعب ليغشتلا ةقاطب ديدجت ،لقانلا نم بلطب زوجي .2
 .ةقاطبلا ديدجت يف ريخأتلا نع ةررقملا ةيلاملا ةمارغلا دادس

 
  :نورشعلاو ةيداحلا ةداملا
 :ةيلاتلا تالاحلا يف ليغشتلا ةقاطب ىغلُت

 وأ ،اهتاحول لادبتسا وأ ،اهليجست عون ليدعت وأ ،ةلفاحلا ةيكلم لقن .1
 .اهطاقسإ
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  .دمتعملا يليغشتلا رمعلل ةلفاحلا زواجت .2
 متي نأ ىلع ،)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس دعب لقانلا نم بلطب .3

 ماظنلً اقفو ةصاخ ةلفاح وأ صاخ لقن ىلإ ةلفاحلا ليجست عون ليدعت
 نع تالفاحلا ددع صاقنإ مدع ىعارُي نأ ىلع ،ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا
 .طاشنلا ةسراممل مزاللا ىندألا دحلا

 
 

 ليغشتلا :سماخلا لصفلا
   :نورشعلاو ةيناثلا ةداملا
 ةيميلقإلاو ةيلودلا تايقافتالا ماكحأب مازتلالا ةاعارم لقانلا ىلع بجي

 .اهيف ًافرط ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نوكت يتلا ةيئانثلاو
 
   :نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا

 وأ ةكلمملا ندم لخاد تالفاحلاب باكرلا لقن ةسرامم لقانلا ىلع رظحي -1
 .اهنيب اميف

 لقنلا طاشن يف هتالفاح ليغشت ةئيهلا ةقفاوم ذخأ دعب لقانلل زوجي -2
 ليغشت وأ ،طاشنلل ةمظنملا ماكحألاو طباوضلا قفو صصختملا

 .ةدودحم ةرتفلو ًايلخاد مساوملا ضعب يف هتالفاح
 
   :نورشعلاو ةعبارلا ةداملا
 بـكارلا تاـناـيب اـهيف حـــضوي ،بـكار لـكل رفـــس ةركذـت رادـــصإ لـقاـنلا ىلع بـجي

 قالطنا ناكمو ،ةلحرلا مقرو ،ةيـسنجلاو ،ةيوهلا مقرو ،بكارلا مـسا( ةلحرلاو

 .)ةركذتلا ةميقو ،لوصولاو قالطنالا دعومو ،لوصولا ةهجوو ةلحرلا

 
   :نورشعلاو ةسماخلا ةداملا
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 ةـعتمألا ةـعيبطو ددـع نمـــضتي ،باـكرلا ةـعتمأـب ناـيب رادـــصإ لـقاـنلا ىلع بـجي
 .اهيلع ةظفاحملاو ،يبيرقتلا اهنزوو هيلإ ةملسملا
 
   :نورشعلاو ةسداسلا ةداملا

 ةلفاح ليغشت يف قحلا لقانلل ،)ةعبارلا( ةداملا نم )3( ةرقفلا ةاعارم عم
 هل صخرم رجؤم وأ رخآ لقانل اهتيكلم دوعت نأ ىلع ،طاشنلا يف ةرجأتسم
 تازيهجتلاو طورشلاو تافصاوملا عيمج ةلفاحلا يف ترفوت ام ىتم ،ًاماظن
 عقتو ،مهعم ةمزاللا دوقعلا ماربإ لالخ نم كلذو ،ةدمتعملا ةينفلا
 .هريغ نود هيلع ليغشتلا ةيلمع ىلع ةبترتملا ةيلوؤسملا
 
  :نورشعلاو ةعباسلا ةداملا
  :يتآلاب لقانلا مزتلي

 بكارلا مسا نمضتي ،يلآ لكشب بوتكم باكرلاب ليمحت فشك دوجو .1
 تقوو خيراتو ،دصقملاو مودقلا ةهجوو ،هتيسنجو هتيوه مقرو
 .قئاسلاو ةلفاحلا تانايبو ،ةرداغملا

 ةمزاللا رفسلا تاريشأت ىلع يوتحت رفس تازاوجو ةيوهلا تابثإ دوجو .2
 .لوعفملا ةيراس نيقئاسلاو باكرلا عم

 )400( اهتفاسم غلبت يتلا ةليوطلا ةلحرلا يف دعاسم قئاس نيمأت .3
 .رثكأو رتم وليك ةئامعبرأ

 قئاثولا نم ةءورقم ةينورتكلإ وأ ةيقرو ةخسنب قئاسلا ديوزت .4
 .ةلفاحلا لخاد اهب ظافتحالا عم ،لقنلا ةيلمعل ةبولطملا

 ةينفلا تازيهجتلاو طورشلاو تافصاوملل ةقباطم ةلفاح ليغشت .5
 .ةدمتعملا

 ةمدخ يدوزم دحأ لبق نم ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلاب ةلفاحلا زيهجت .6
 .ةئيهلا لبق نم نيلهؤملا ةينفلا تازيهجتلا

 نم ةلفاحلا اهب ةدوزملا ةينفلا تازيهجتلا ىلع رييغت يأ ءارجإ مدع .7
 .ةئيهلا لبق نم نيلهؤملا ةينفلا تازيهجتلا ةمدخ يدوزم دحأ لبق

 .ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلا نم يأ لطعت مدع نم دكأتلا .8
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 تايافط( ةلفاحلا يف ةمزاللا ةمالسلا تابلطتمو تاودأ عيمج ريفوت .9
 راطإلاو ، ،ةمالسلا ثلثمو ،ةيلوألا تافاعسإلا ةبيقح ،قيرحلا
 تاحالصإلا ةدعو لجعلا حاتفمو ةيوديلا ةعفارلاو ،يطايتحالا
 نوكت نأ ىلع ،)ةجاحلا دنع لخادلا نم جاجزلا رسكل ةادأو ،ةعيرسلا

 .مادختسالل ةحلاص اهعيمج
 .ةينفلا اهتلاحو ةلفاحلا ةنايصب ةماتلا ةيانعلا .10
 .جراخلاو لخادلا نم اهتفاظنو ،ةلفاحلا رهظم ىلع ةظفاحملا .11
 ةقفارم نود ىرخأ تالوقنم يأ وأ ،ةعتمألاو بئاقحلا ليمحت مدع .12

 .اهباحصأ
 ةلادلا باكرلا ةعتمأو بئاقح ىلع شفعلا ةقاطب دوجو نم دكأتلا .13

 .اهباحصأ ىلع
 ةيوديلا ريغ ةيصخشلا ةعتمألاو بئاقحلا ليمحتب باكرلل حامسلا مدع .14

 .كلذل صصخملا ناكملا ةعس نع ديزي امب وأ ،ةلفاحلا ةروصقم لخاد
 قاحلإ اهنأش نم داوم وأ ةداح تاودأ يأ ليمحتب باكرلل حامسلا مدع .15

 .ةلفاحلا ةروصقم لخاد نيرخآلا باكرلاب ىذألا
 .اهباحصأل تادوقفملا ةداعإل ةبسانم ةيلآ ديدحت .16
 .ىواكشلا وأ تادوقفملا نع غالبإلل ؛باكرلا لصاوتل مقر ديدحت .17
 لخاد ةئيهلا نم ةدمتعم ريغ تاقصلم عضو وأ ،ةنيز تاودأ بيكرت مدع .18

 .ةلفاحلا جراخ وأ
 .عورفلا نم يأ وأ يسيئرلا زكرملا عقوم رييغت دنع ةئيهلا راعشإ .19
 .ينوناقلا ةأشنملا نايك يف تاليدعت يأ لاخدإ دنع ةئيهلا راعشإ .20
 يسيئرلا زكرملا يف عيمجلل يئرم ناكم يف صيخرتلا نم ةخسن عضو .21

 .عورفلاو
 لكشب لمحت تاعوبطم ىلع تالسارملاو تابتاكملا عيمج نوكت نأ .22

 ،صيخرتلا لحم ةنيدملا ،صيخرتلا مقر ،طاشنلا عون ،ةأشنملا مسا :حضاو
 .يفتاهلاو يديربلا ناونعلا

 .اهرييغت لاح يف ةئيهلا ىدل لصاوتلا لئاسو تانايب ثيدحت .23
 يف طاشنلاب ةقالعلا تاذ ةبولطملا تامولعملاو تانايبلاب ةئيهلا ديوزت .24

 .بلطلا لاح
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 هديوزتو ،تالحرلا تالجس ىلع عالطالا نم ةمدخلا بقارم نيكمت .25
 .طاشنلاب ةقالعلا تاذ تادنتسملا وأ تامولعملاب

 هذه ماكحأ قفو هيلع ةضورفملا تامازتلالا عيمجب قئاسلا ديقت .26
  .ةحئاللا

 .ينمألا سومش ماظنب طابترالا .27
 .ةئيهلا نم ةدمتعملا باكرلا قوقح ةيدأت .28
 .ةئيهلا اهددحت ىرخأ تابلطتم وأ تامازتلا يأ .29
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 تابوقعلاو تافلاخملا :سداسلا لصفلا
 

  :نورشعلاو ةنماثلا ةداملا
 ققحتلاو ،لقانلا ءادأ ةعباتم ةيلوؤسم اًماظن هيلإ دنسُي نمو ةئيهلا ىلوتت

 قيبطتو ،ةحئاللا هذهو قرطلا ىلع ماعلا لقنلا ماظن ماكحأب همازتلا نم
 ًاقفو ،ةحئاللاو ماظنلا ماكحأل ةفلاخم يأل ًايلآو ًايرشب تابوقعلا طبضو
 .ةحئاللا هذهب قحلملا تابوقعلاو تافلاخملا لودجل
 
  :نورشعلاو ةعساتلا ةداملا
 فلاخملا راعشإ خيرات نم ًاموي نيتس )60( لالخ ةحلصم يذ لكل قحي
 لقنلا تافلاخم ىلع تاضارتعالا يف رظنلا ةنجل" مامأ ضارتعالا ةفلاخملاب
 )60( لالخ ةيرادإلا ةمكحملا مامأ ةنجللا رارق نم ملظتلا هل قحيو ،"يربلا

 .ةنجللا لبق نم هرارقإ خيرات نم ًاموي نيتس
 
  :نوثالثلا ةداملا
 ةفلاخملاب راعشإلا خيرات نم ًاموي نيتس )60( يضم دعب فلاخملا ةئيهلا غلبت
 ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا اًماظن هيلإ دنسُي نمو ةئيهلل قحيو ،دادسلا بوجوب
 ةميق دودح يف فلاخملا لاومأ ىلع زجحلل ةصتخملا ةمكحملا مامأ
 .ةيذيفنتلا هتحئالو ةلودلا تاداريإ ماظنل ًاقفو ةفلاخملا
 
  :نوثالثلاو ةيداحلا ةداملا

 ،تاصاصتخا نم ىرخألا طبضلا تاطلسل امو تافلاخملا طبض ةيلآ ةاعارم عم
 طبضو ،ءادألا مييقتو ،شيتفتلاو ةباقرلا ةيحالصب ةمدخلا بقارم صتخي
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 هحئاولو قرطلا ىلع ماعلا لقنلا ماظن ماكحأو ؛ةحئاللا هذه ماكحأ تافلاخم
 .ةيذيفنتلا
 
 
 
 
 

 ةيماتخلا ماكحألا :عباسلا لصفلا
 

  :نوثالثلاو ةيناثلا ةداملا
 ًاقفو لقانلا ىلع ةضورفملا تامازتلالاب ةحئاللا هذه ماكحأ قيبطت لخي ال
 تايقافتالا وأ ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اهب لومعملا ىرخألا ةمظنألل
 .اهيف ًافرط ةكلمملا نوكت يتلا ةيئانثلاو ةيميلقإلاو ةيلودلا
 

  :نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا
 ةينعملا ةيموكحلا تاهجلا وأ ةئيهلل تالفاحلا ريفوت لقانلا ىلع بجي

 وأ ئراوطلا تالاح ةهباجمل اهبلط رمألا ىعدتسا ام ىتم اهنم مهنيكمتو
 .نيررضتملا ءالجإ يعدتست يتلا ةيعيبطلا ثراوكلا
 
  :نوثالثلاو ةعبارلا ةداملا
 ةيبرعلا ةكلمملا يضارأ ىلع اهدوجو دنع ةيدوعسلا ريغ ةلفاحلا عضخت
 ةمظنألا ةفاكل اهنتم ىلع نيلوقنملا باكرلاو اهقئاس كلذكو ،ةيدوعسلا
 .ةكلمملا يف اهب لومعملا

 
  :نوثالثلاو ةسماخلا ةداملا
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 ةيلودلا تايقافتالا يف ًاصن هيف دري مل اميف ةحئاللا هذه ماكحأ قبطت
 ريغ ةلفاحلا ىلع ،اهيف ًافرط ةكلمملا نوكت يتلا ةيئانثلاو ةيميلقإلاو
 يأل ةدصاقلاو اهليجست ةلود نم ًاقالطنا طاشنلا يف لمعت يتلا ةيدوعسلا

 يف لقنلاب موقت يتلا وأ ،ةثلاث ةلودل اهيضارأل ةرباعلا وأ ،ةكلمملا ندم نم
 ريغلا لقانلا مزتلي نأ ىلعو ،اهليجست ةلودل ةكلمملا نم ةدوعلا قيرط
 :يلي امب ةيدوعسلا ريغ ةلفاحلا قئاسو يدوعس

 بكارلا مسا نمضتي ،يلآ لكشب بوتكم باكرلاب ليمحت فشك دوجو .1
 تقوو خيراتو ،دصقملاو مودقلا ةهجوو ،هتيسنجو هتيوه مقرو
 .قئاسلاو ةلفاحلا تانايبو ،ةرداغملا

 )400( اهتفاسم غلبت يتلا ةليوطلا ةلحرلا يف دعاسم قئاس نيمأت .2
 .رثكأو رتم وليك ةئامعبرأ

 .ةدمتعملا ةيعوبسألاو ةيمويلا ةحارلاو ةدايقلا تاعاسب ديقتلا .3
 لكشب ءاوس ،اهنيب اميف وأ ةكلمملا ندم لخاد لقنلا ةسرامم مدع .4

 .رخآ فرط عم دقاعتلا لالخ نم وأ رشابم
 ليجست دلب ىلإ ةدوعلا قيرط يف ةكلمملا نم باكرلا لقن نوكي نأ .5

 ةعقاو تاطحمو ندم وأ ،طقف لوصولا )ةطحم/ةنيدم( نم ةلفاحلا
 .ةدوعلا قيرط راسم ىلع

 ليجست دلب ىلإ ةدوعلا قيرط يف ةكلمملا نم باكرلا ليمحت نوكي نأ .6
 بتكم لالخ نم وأ ،كلذل ةصصخملا ماعلا لقنلا زكارم لالخ نم ةلفاحلا
 ندملا يف كلذو ،ةكلمملا يف ةلفاحلا كلام لقانلل يلحملا ليكولا
 .ماع لقن زكارم اهب دجوي ال يتلا

 حيرصت بجومب الإ ةلفاحلا ليجست ةلود فالخ ةثلاث ةلودل لقنلا مدع .7
 .ةئيهلا نم كلذب صاخ

 ةهجولا نكت مل ام ،ةكلمملا ندم نيب ةغراف ةلفاحلاب لقنتلا مدع .8
 يضارأ روبع وأ ،اهليجست ةلود ىلإ ةدوعلا قيرط يه ةلفاحلل ةيئاهنلا
 ةئيهلا نم رداص يمسر حيرصت بجومب وأ ،ةثلاث ةلود ىلإ ةكلمملا
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 لخاد ةددحم ةنيدم نم لقنلل اهليجست ةلود نم ةغراف ةلفاحلا لوخدل
 .ةثلاث ةلود ىلإ وأ اهليجست ةلود ىلإ ةكلمملا

 .كلذل ةصصخملا زكارملا وأ عقاوملا ريغ يف باكرلا ليزنت مدع .9
 يضارأل لوخدلا وأ ةرداغملا لبق -تدجو نإ- ةيلاملا تامارغلا دادس .10

  .ةكلمملا
 

  :نوثالثلاو ةسداسلا ةداملا
 -لقألا ىلع- دحاو يلحم ليكو يدوعسلا ريغ لقانلل نوكي نأ بجي .1

 :كلذ نمو ،هب ةقلعتملا لامعألا ةرادإل ؛ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف
 كلذكو ،ةدوعلا قيرط يف لقنلا تايلمعل ةمزاللا تابيترتلاب مايقلا
 ريغلا وأ ةئيهلا هاجت هتامازتلاب ءافولل -رمألا ىضتقا اذإ- هيلع عوجرلا

 .ناك ببس يأل تامازتلالا كلتب هئافيإ رذعت لاح يف
 .يلحملا ليكولا تاطارتشاو تابلطتم ديدحت سيئرلل .2

  :نوثالثلاو ةعباسلا ةداملا
 وأ هفارشإ تحت لمعت وأ لقانلل ةعبات ةلفاح يأ عاضخإ بلط يف قحلا ةئيهلل
 تالاحلا يف صحفلا ةيحالص ةدم ءاهتنا لبق يرودلا ينفلا صحفلل هترادإ
 :ةيلاتلا

 رتم وليك فلأ نوسمخو ناتئام )250.000( ةلفاحلا رتم وليك دادع غولب .1
 .هتافعاضمو

 ةلصلا تاذ ةيسيئرلا ةلفاحلا ءازجأو تانوكم ىلع رثؤم ثداح عوقو دعب .2
 .ةمالسلاب

 .قرطلا ىلع ةمالسلا ىوتسم عفر فدهب ةئيهلا اهارت ىرخأ ةلاح يأ .3
 

  :نوثالثلاو ةنماثلا ةداملا
 هترادإ وأ هفارشإ تحت لمعت وأ لقانلل ةعبات ةلفاح يأ عاضخإ ةئيهلل زوجي
 تاهجلا ةدعاسمب قيرطلا بناج ىلع ةنمآ ةقطنم يف ئجافم ينف صحفل
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 ةمالس نم دكأتلل ؛ةلقنتم ةينف صحف تادحو مادختسا لالخ نم ةينمألا
 ،صحفلا جئاتن ءوض ىلع اهلو ،قئاسلاو ةلفاحلا لمع ةيماظنو ،لقنلا ةيلمع
 ةلفاحلاو لقانلا هاجت باكرلا ةمالس ىلع ةظفاحملاب ةليفكلا تاءارجإلا ذاختا

 .قئاسلاو
 

  :نوثالثلاو ةعساتلا ةداملا
 .ةئيهلا نم ةدمتعملا باكرلا قوقحب مازتلالا لقانلا ىلع بجي

  :نوعبرألا ةداملا
 نم لمع مايأ ةرشع )10( زواجتت ال ةدم لالخ ةئيهلا ةعجارم لقانلا ىلع بجي
 .ءاعدتسالا خيرات
 

  :نوعبرألاو ةيداحلا ةداملا
 ًاماع ًافلخ ةئيهلا ربتعُت الو ،ريغلا هاجت هتامازتلا عيمجب ءافولا لقانلا ىلع بجي
 وأ هفاقيإ وأ هئاغلإ دعب وأ صيخرتلا نايرس ةدم لالخ ءاوس ،كلذ يف ًاصاخ وأ
 ،اهعم دقاعتملا فارطألا نم يأو لقانلا نيب فالخ ءوشن لاح يفو ،هئاهتنا

 .ةصتخملا تاهجلل كلذ يف عجرُيف
 

  :نوعبرألاو ةيناثلا ةداملا
 هيعبات ءاطخأو هئاطخأ نع ةمجانلا رارضألا نع يداملا ضيوعتلاب لقانلا مزتلي
 ئشان ررضلا ناك اذإ ؛ريغلاب قحلت دق يتلا كلت وأ ،مهتعتمأو باكرلاب قحلت يتلا

 .هببسب وأ طاشنلا ةيدأت ءانثأ لصح أطخ نع
 

  :نوعبرألاو ةثلاثلا ةداملا
 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةذفانلا نالعإلاو ةياعدلا تاحول ميظنت دعاوق ةاعارم عم
 ةينالعإلا ةداملا نوكت نأ ىلع ةلفاحلا لخاد نالعإلاب لقانلل حمسُي ،ةيدوعسلا
 ةمالس ىلع رثؤي الو قئاسلا هابتنا يعرتسي ال ناكم يف ةينورتكلإلا ةشاشلا وأ
  .مهتحارو باكرلا
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  :نوعبرألاو ةعبارلا ةداملا
 .ةئيهلا نم ةرداصلا ىرخألا تاطارتشالاو تاميلعتلاب ديقتلا لقانلا ىلع بجي
 

  :نوعبرألاو ةسماخلا ةداملا
 ساـيقل ؛لـقاـنلل ءادألا ساـيق طاـقن باـــستحال ريياـعم سيئرلا دـمتعي .1

 هذه ماكحأب مازتلالا ىدمو ،طاــشنلا يف ةمدقملا تامدخلا ىوتــسم

 .ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا ماظنو ،ةحئاللا

 دـحلل لـقاـنلا زواـجت دـنع صيخرتلا دـيدـجت مدـع هـنم رارقب سيئرلل زوجي .2

 .ءادألا سايق يف ةبستحملا طاقنلا نم ىلعألا

  :نوعبرألاو ةسداسلا ةداملا
 قرطلا ىلع ماعلا لقنلا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا ماكحأ لحم ةحئاللا هذه لحت
 باكرلا ليحرتو لقن طاشن ةلوازمب ةصاخلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب
 تامدخلاو لقنلا ريزو يلاعم رارقب ةرداصلا ،ةكلمملا جراخ ىلإ تالفاحلاب
 اهعم ضراعتي ام عيمج يغلتو ،ـه05/01/1412 خيراتو )3( مقر ةيتسجوللا

  .ةقباس تاميلعت نم
 

  :نوعبرألاو ةعباسلا ةداملا
 خيرات نم ًاموي نيعست دعب اهب لمعُيو ،ةيمسرلا ةديرجلا يف ةحئاللا هذه رشنُت
 .اهرشن
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  تابوقعلاو تافلاخملا لودج
 ةفلاخملا ةميق ةفلاخملا فصو م

1 
 صيخرت / صيخرتلا ىلع لوصحلا نود طاشنلا ةسرامم

 يغلم
 فالآ ةسمخ 5000

 لاير

 يعرفلا صيخرتلا ىلع لوصحلا نود طاشنلا ةسرامم 2
 فالآ ةعبرأ 4000

 لاير

 يهتنم صيخرتب طاشنلا ةسرامم 3
 فالآ ةسمخ 5000

 لاير

 صيخرتلا فاقيإ ةرتف لالخ طاشنلا ةسرامم 4
 فالآ ةعبرأ 4000

 لاير

5 
 لحم ةنيدملا يف طاشنلا ةسراممل يسيئر زكرم ريفوت مدع

  صيخرتلا
 فالآ ةسمخ 5000

 لاير

  طاشنلا يف دمتعملا نع تالفاحلا ددعل ىندألا دحلا صاقنإ 6
 فالآ ةسمخ 5000

 لاير

7 
 وأ ةئيهلا اهددحت يتلا ةينورتكلإلا ةمظنألاب طابترالا مدع

 اهنم يأ
 فالآ ةسمخ 5000

 لاير

  صيخرتلا ديدجت يف رخأتلا 8
 فالآ ةسمخ 5000

 لاير

  قئاس ةقاطب ىلع لوصحلا نود قئاس ليغشت 9
 فالآ ةثالث 3000

 لاير
 لاير فلأ 1000 ةيهتنم قئاس ةقاطبب قئاس ليغشت 10

11 
 نم دكأتلل يمويلا عيرسلا صحفلاب قئاسلا مايق مدع

 ةدايقلا لبق اهتازيهجتو ةلفاحلا ةمالس
 لاير يفلأ 2000

12 
 رثؤت ةيريذحت تامالع دوجو عم ةلفاحلا ةدايقب قئاسلا مايق

 اهريس ءانثأ ةلفاحلا ةمالس ىلع
 لاير يفلأ 2000
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13 
 باكرلا لوزن وأ دوعص دنع قئاسلا لبق نم ماتلا فقوتلا مدع

 ةلفاحلا نم
 لاير يفلأ 2000

14 
 لوزن وأ دوعصل ةصصخملا نكامألا يف فوقولا مدع

 ةلفاحلا نم باكرلا
 لاير يفلأ 2000

15 
 دوعص دنع ةقاعإلا يوذ نم صاخشألل قئاسلا ةدعاسم مدع

 اهنم لوزنلا وأ ةلفاحلا
 لاير ةئامسمخ 500

16 
 ةروصقم لخاد كلذب باكرلل حامسلا وأ قئاسلا نيخدت

 ةلفاحلا
 لاير ةئامسمخ 500

17 
 وأ ةلحرلا ءدب لبق باكرلا سولج نم قئاسلا دكأت مدع

 اهلالخ
 لاير فلأ 1000

 لاير يفلأ 2000 اهلالخ وأ ةلحرلا ءدب دنع ةلفاحلا باوبأل قئاسلا قالغإ مدع 18
 لاير يفلأ 2000 اًمامت ةلفاحلا فوقو لبق ةلفاحلا باوبأل قئاسلا حتف 19

20 
 ةلفاحلا يف باكرلا عيمج دجاوت نم قئاسلا دكأت مدع

 ةلحرلا لامكتسال ديدج نم قالطنالاو فقوتلا دعب
 لاير فلأ 1000

21 
 ءاهتنا دعب باكرلا نم ةلفاحلا ولخ نم قئاسلا دكأت مدع

 ةلحرلا
 لاير يفلأ 2000

 لاير يفلأ 2000 اهجراخمو ةلفاحلا رمم يف قئاوع دوجو 22
 لاير ةئامسمخ 500 ةلفاحلا لخاد ةيليغشتلا ةمظنألاب قئاسلا ماملإ مدع 23
 لاير ةئامسمخ 500 ةيصخشلا ةفاظنلاو رهظملاب قئاسلا مامتها مدع 24

25 
 ءانثأ دمتعملا يزلا وأ ينطولا يزلاب قئاسلا مازتلا مدع

 لمعلا ةيدأت
 لاير ةئامسمخ 500

26 
 عم لماعتلا نسحو ،ةماعلا بادآلاب قئاسلا مازتلا مدع

 باكرلا
 لاير ةئامسمخ 500

27 
 وأ ةيمويلا ةحارلا وأ ةدايقلا تاعاسب قئاسلا ديقت مدع

 ةدمتعملا ةيعوبسألا
 لاير فلأ 1000

28 
 رمعلا نع ديزت ةدمل طاشنلا يف ةلفاح لامعتسا

 دمتعملا يليغشتلا
 فالآ ةسمخ 5000

 لاير
 لاير فلأ 1000  هايم ةرودب ةدوزم ريغ ةلفاح ليغشت 29
 لاير ةئامسمخ 500  مادختسالل ةحلاص ريغ هايم ةرودب ةدوزم ةلفاح ليغشت 30

31 
 عدوتسمو ةلفاحلا يف ةيلخاد ةيولع فوفر رفوت مدع

  ةعتمألا ظفحل
 لاير فلأ 1000
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 ليغشت ةقاطب ىلع لوصحلا نود ةلفاح ليغشت 32
 فالآ ةسمخ 5000

 لاير

 ةيهتنم ليغشت ةقاطبب ةلفاح ليغشت 33
 فالآ ةثالث 3000

 لاير
 لاير فلأ 1000 ليغشتلا ةقاطب ديدجت يف ريخأتلا 34

35 
 ةيميلقإلاو ةيلودلا تايقافتالا ماكحأب ديقتلا مدع

 ةيئانثلاو
 فالآ ةسمخ 5000

 لاير
 لاير فلأ 1000 باكرلل رفس ةركذت رادصإ مدع 36
 لاير فلأ 1000 باكرلا ةعتمأب نايب رادصإ مدع 37

38 
 دقع ماربإ نود رخآ لقانل ةدئاع ةلفاحل لقانلا ليغشت

 هعم ليغشت
 فالآ ةثالث 3000

 لاير

39 
 يف يلآ لكشب بوتكم باكرلاب ليمحت فشك دوجو مدع

 ةلفاحلا
 لاير فلأ 1000

 لاير ةئامسمخ 500  ليمحتلا فشك يف ةبولطملا تانايبلا نم يأ نيودت مدع 40

41 
 عم ةمزاللا رفسلا تاريشأتو قئاثوو ةيوهلا تاتابثإ دوجو مدع

 نيقئاسلاو باكرلا
 لاير ةئامسمخ 500

42 
 )ملك 400( ةليوطلا تالحرلا يف دعاسم قئاس نيمأت مدع

 رثكأو
 لاير يفلأ 2000

43 
 ةيلمعل ةبولطملا قئاثولا نم ةخسنب قئاسلا ديوزت مدع
 ةلفاحلا لخاد اهب ظافتحالا مدع وأ ،اهنم يأ وأ لقنلا

 لاير فلأ 1000

44 
 طورشلاو تافصاوملا ةفاك اهب رفوتي ال ةلفاح ليغشت

  ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلاو
 فالآ ةسمخ 5000

 لاير

45 
 طورشلاو تافصاوملا نم يأ اهب رفوتي ال ةلفاح ليغشت

 ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلاو
 لاير فلأ 1000

46 
 نم ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلا ةفاكب ةلفاحلا زيهجت مدع

 نيلهؤملا ةينفلا تازيهجتلا يدوزم لبق
 فالآ ةثالث 3000

 لاير

47 
 ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلا نم يأب ةلفاحلا زيهجت مدع

 نيلهؤملا ةينفلا تازيهجتلا يدوزم لبق نم
 لاير فلأ 1000

48 
 ةمزاللا ةمالسلا تابلطتم ةفاك اهب رفوتي ال ةلفاح ليغشت

  ةدمتعملا
 فالآ ةسمخ 5000

 لاير
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49 
 ةمزاللا ةمالسلا تابلطتم نم يأ اهب رفوتي ال ةلفاح ليغشت

  ةدمتعملا
 لاير فلأ 1000

 لاير يفلأ 2000 ةينفلا اهتلاح وأ ةلفاحلا ةنايصب ةيانعلا مدع 50

51 
 لخادلا نم اهتفاظنو ةلفاحلا رهظم ىلع ةظفاحملا مدع

 جراخلاو
 لاير فلأ 1000

52 
 نود ىرخأ تالوقنم يأ وأ ،ةعتمألاو بئاقحلا ليمحت

 اهباحصأ ةقفارم
 فالآ ةسمخ 5000

 لاير

53 
 ةعتمأو بئاقح نم يأ ىلع شفع تاقاطب دوجو مدع

 باكرلا
 لاير ةئامسمخ 500

54 
 ريغ ةيصخشلا ةعتمألاو بئاقحلا ليمحتب باكرلل حامسلا

  ةلفاحلا ةروصقم لخاد ةيوديلا
 لاير فلأ 1000

55 
 ةروصقم لخاد ةيوديلا باكرلا ةعتمأو بئاقح ليمحت

 اهل صصخملا ناكملا ةعس نع ديزي امب ةلفاحلا
 لاير فلأ 1000

56 
 اهنأش نم داوم وأ ةداح تاودأ يأ ليمحتب باكرلل حامسلا

 ةلفاحلا ةروصقم لخاد نيرخآلا باكرلاب ىذألا قاحلإ
 لاير يفلأ 2000

 لاير يفلأ 2000 اهباحصأل تادوقفملا ةداعإل ةبسانم ةيلآ ديدحت مدع 57

58 
 وأ تادوقفملا نع غالبإلل باكرلا لصاوتل مقر ديدحت مدع

 ىواكشلا
 لاير فلأ 1000

59 
 نم ةدمتعم ريغ تاقصلم عضو وأ ،ةنيز تاودأ بيكرت

 ةلفاحلا جراخ وأ لخاد ةئيهلا
 لاير ةئامسمخ 500

60 
 يأ وأ يسيئرلا زكرملا عقوم رييغت دنع ةئيهلا راعشإ مدع

 عورفلا نم
 لاير فلأ 1000

61 
 نايك يف تاليدعت يأ لاخدإ دنع ةئيهلا راعشإ مدع

 ينوناقلا ةأشنملا
 فالآ ةسمخ 5000

 لاير

62 
 عيمجلل يئرم ناكم يف صيخرتلا نم ةخسن عضو مدع

 عورفلاو يسيئرلا زكرملا يف
 لاير ةئامسمخ 500

63 
 تانايبلا حضاو لكشب لمحت ال تاعوبطم لامعتسا

  ةبولطملا
 لاير ةئامسمخ 500

64 
 لاح يف ةئيهلا ىدل لصاوتلا لئاسو تانايب ثيدحت مدع

 اهرييغت
 لاير فلأ 1000
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65 
 تاذ ةبولطملا تامولعملاو تانايبلاب ةئيهلا ديوزت مدع

 طاشنلاب ةقالعلا
 لاير يفلأ 2000

66 
 ىلع عالطالا نم ةئيهلاب ةمدخلا بقارم نيكمت مدع
 تاذ تادنتسملا وأ تامولعملاب هديوزت وأ لقانلا تالجس

 طاشنلاب ةقالعلا
 لاير يفلأ 2000

 لاير فلأ 1000 ةئيهلا نم ةدمتعملا باكرلا قوقحب مازتلالا مدع 67
 لاير ةئامسمخ 500 ةلفاحلا لخاد نالعإلا طورشب مازتلالا مدع 68

69 
 ةينعملا ةيموكحلا تاهجلا وأ ةئيهلل تالفاحلا ريفوت مدع
 ةيعيبطلا ثراوكلا وأ ئراوطلا تالاح يف اهنم مهنيكمتو

 فالآ ةسمخ 5000
 لاير

70 
 ةكلمملا ندم لخاد لقنلل ةيدوعسلا ريغ ةلفاحلا ةسرامم

  اهنيب اميفو
 فالآ ةسمخ 5000

 لاير

71 
 نم ةدوعلا قيرط يف لقنلاب ةيدوعسلا ريغ ةلفاحلا مايق

   اهنم لقنلاب حومسملا ريغ تاطحم وأ ندم
 فالآ ةسمخ 5000

 لاير

72 
 نم ةدوعلا قيرط يف لقنلاب ةيدوعسلا ريغ ةلفاحلا مايق

 يلحملا ليكولا بتكم وأ ماعلا لقنلا زكارم ريغ
 فالآ ةسمخ 5000

 لاير

73 
 نود ةثلاث ةلودل لقنلاب ةيدوعسلا ريغ ةلفاحلا مايق

 ةئيهلا نم حيرصت ىلع لوصحلا
 فالآ ةسمخ 5000

 لاير

74 
 ندم نيب ةغراف لقنتلاب ةيدوعسلا ريغ ةلفاحلا مايق

 ةئيهلا نم حيرصت ىلع لوصحلا نود ةكلمملا
 فالآ ةسمخ 5000

 لاير

75 
 نكامألا يف ةيدوعسلا ريغ ةلفاحلا فوقو مدع

 ةلفاحلا نم باكرلا لوزن وأ دوعصل ةصصخملا
 لاير يفلأ 2000

76 
 فالآ ةسمخ 5000 ةكلمملاب يدوعسلا ريغ لقانلل يلحم ليكو دوجو مدع

 لاير

77 
 ءاهتنا لبق يرودلا ينفلا صحفلل ةلفاحلا عاضخإ مدع

 ةئيهلا بلط ىلع ًءانب هتيحالص ةدم
 لاير يفلأ 2000

78 
 ئجافملا ينفلا صحفلا ءارجإ نم ةئيهلا نيكمت مدع

 قيرطلا بناج ىلع ةلفاحلل
 لاير يفلأ 2000

79 
 نم لمع مايأ ةرشع )10( ةدم لالخ ةئيهلا ةعجارم مدع

 ءاعدتسالا خيرات
 فالآ ةثالث 3000

 لاير
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