
 

 
 

 نحشلا طيسو طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ
2022 Jan 

 لــــقنلا رــــيزو يلاــــعم رارــــقب ةرداــــصلا ةــــحئاللا ماــــكحأ قــــبطت
 خيراــــــــــــــــتو )548( مــــــــــــــــقر ةيتــــــــــــــــسجوللا تامدــــــــــــــــخلاو

 ةدــــيرجلا يــــف اهرــــشن خيراــــت نــــم ًاراــــبتعا ،ـــــه28/03/1443
 /14 خيراـــــــــــــتب )ذاـــــــــــــفنلا زـــــــــــــيح اـــــــــــــهلوخد( ةيمـــــــــــــسرلا

 :يلي ام ةاعارم عم ،ـه04/1443



 

 3 نم 1 ةحفصلا
 

 
 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

 ىلع لوصحلا دعب طقف تآشنملا لبق نم طاشنلا سرامي - - 3
 .صيخرتلا

 ةسراممل لوعفملا يراس صيخرت اهل رداصلا تآشنملل حمسي
 نحش طيسوو ،ةيربلا قرطلا ىلع نحشلا طيسو( يطاشن
 نحشلا طيسو طاشن ةسراممب ةحئاللا ذافن لبق )ًارحب عئاضبلا
 .عئاضبلا لقنل ةصخرملا لقنلا لئاسو ةفاك ربع

 هددحت يذلا يمازلإلا قيبطتلا خيرات نم دنبلا اذه مكح قبطي .ةئيهلا اهددحت ةينورتكلا ةمظنأ يأب طابترالا - 3 4
 .ةئيهلا

7 1 - 
 ديدجت متي ،)ةعبارلا( ةداملا يف ةدراولا طورشلا ةاعارم عم
 نإ( ةيلاملا تامارغلاو يلاملا لباقملا دادس دعب صيخرتلا
 ... :ةيلاتلا طباوضلا قفو ةلثامم ةدمل )تدجو

 ،ةيربلا قرطلا ىلع نحشلا طيسو( يطاشن ىمسم رييغت متي
 دنع )نحشلا طيسو( طاشن ىلإ )ًارحب عئاضبلا نحش طيسو
 .ةحئاللا ذافن لبق ةرداصلا صيخارتلا كلت ديدجت

8 - - 

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

 ىلع نحشلا طيسو( يطاشن يف اهل صخرملا تآشنملل حمسي
 ةحئاللا ذافن لبق )ًارحب عئاضبلا نحش طيسو ،ةيربلا قرطلا
 ةددحملا ددملاو تاءانثتسالا رارمتسا عم صيخرتلا نع لزانتلاب
 لزانتلا طورش عيمج ءافيتسا متي نأ ىلع ،ةيلآلا هذه يف
 يراجتلا لجسلا لقني نأ ىلعو ،ةحئاللا يف اهيلع صوصنملا
 نأ ىلعو ،هيلإ لزانتملل ةيحالصلا خيراتو مقرلا سفنب صيخرتلاو
 .)نحشلا طيسو( ىلإ طاشنلا ىمسم ليدعت متي

 ج 2 9

 دادسب ةبلاطملا يف ةئيهلا قحب لالخإلا مدع عم
 يف ًايغال صيخرتلا ربتعي ،)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا
 :ةيلاتلا تالاحلا
  .هديدجت نود صيخرتلا ءاهتنا

 ًارحب عئاضبلا نحش طيسو طاشن يف اهل صخرملا ةأشنملا حنمت
 خيراتب يهتنت ةلهم ،اهصيخرت يهتنملاو ةحئاللا ذافن خيرات لبق

 نود ةلهملا ءاهتنا عمو ،صيخرتلا ديدجتل م2022 /6 / 30
 ىمسم ليدعت متي نأ ىلعو ،اًيغال صيخرتلا ربتعي هديدجت
 .)نحشلا طيسو( ىلإ طاشنلا

9 3 - 

 زوجي ،ةداملا هذه نم )ـه/٢( ةرقفلا يف درو ام ةاعارم عم
 ًاموي )90( لالخ ىفوتملا ةيدرفلا ةسسؤملا بحاص ةثرول
 يماظنلا ةسسؤملا عضو حيحصت بلط ةافولا خيرات نم
 ليكولا دهعتي نأ ىلع ،طاشنلا ةسرامم يف رارمتسالل
 ةدم لالخ ةحئاللا هذه ماكحأب مازتلالاب ةثرولل يعرشلا
 .حيحصتلا وأ ءافولا

 طيسو طاشن يف اهل صخرملا ةيدرفلا تاسسؤملا ةثرو حنمي
 خيراتب يهتنت ةلهم ،ةحئاللا ذافن خيرات لبق ًارحب عئاضبلا نحش

 رارمتسالل يماظنلا ةسسؤملا عضو حيحصتل م2022 /6 / 30
 .طاشنلا ةسرامم يف
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12 1 - 

 جذومنلا قفو نحش ةقيثو رادصإ نحشلا طيسو ىلع بجي
 هيلإ لسرم مساب نوكتو ،ةئيهلا نم ةدمتعملا رادصإلا ةيلآو
 اذإ اهلماحل وأ هرمأل وأ لوادتلل ةلباق ريغ تناك اذإ دحاو
 ،اهنم ةيلصأ ةخسنب لسرملا ديوزتو لوادتلل ةلباق تناك
 لمتشت نأ ىلع ،نحشلا طيسو ىدل ىرخأ ةخسنب ظافتحالاو
 ......:ةيلاتلا تانايبلا ىلع

 دمتعملا جذومنلا قفو نحشلا ةقيثو رادصإ بجي -
 ةدراولا ةبولطملا تانايبلا ةفاك ىلع لمتشت ثيحب
 .ةحئاللا ذافن خيرات نم ًاًرابتعا ةحئاللا يف

 ةينورتكلالا ةقيثولا رادصإب نحشلا طيسو مازلإ متي -
 ةباوب لالخ نم ةبولطملا تانايبلا ةفاك ىلع ةلمتشم
 خيرات نم ةئيهلا اهددحت ةينورتكلإ ةصنم يأ وأ "نايب "
  .ةئيهلا هددحت يذلا يمازلإلا قيبطتلا

14 1  
 :يلي ام نحشلا طيسو ىلع بجي
 ...،صخرم لقان عم نم دقاعتلا .١
 

 لقنب موقي يذلا يبنجألا لقانلا ىلع صيخرتلا طرش يرسي ال
 .ةكلمملا ئناومل ةرئاز ةنيفس ربع عئاضبلا
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