
 

 

 

 لقن طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ
 ىلع تانحاشلا ريجأتو نحشلا ءاطسوو عئاضبلا
 ةيربلا قرطلا
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 ةلدعملا -ةيربلا قرطلا ىلع تانحاشلا ريجأتو نحشلا ءاطسوو عئاضبلا لقن طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ

 

 
 
 :ةحئاللا نايرس قاطن :ًالوأ
 

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

 أ/2 - 2
  :ىلع ةحئاللا هذه ماكحأ يرست ال
 فالآ ةثالث )3,500( يلامجإلا اهنزو غلبي يتلا تانحاشلاب لقنلا
 .اهريجأت وأ لقأو مارج وليك ةئامسمخو

 لــــقن ةلجــــسملا تانحاــــشلا ليغــــشت تاــــقاطب دــــيدجتب حامــــسلا
 غـــــلبي يـــــتلاو م2/1/2020 لـــــبق تاـــــقاطب اـــــهل رداـــــصلا ماـــــع
 وــــــــليك ةئامــــــــسمخو فالآ ةــــــــثالث )3.500( يلاــــــــمجإلا اــــــــهنزو
  .طاشنلا اذهل صاخ ميظنت رودص نيحل .لقأو مارج

 
   :)تآشنم( عئاضبلا لقن طاشن صيخرت :ًايناث
 

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا
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 اـــم عئاـــضبلا لـــقن طاـــشن ةـــلوازم صيخرـــت ىـــلع ةأـــشنملا لوـــصحل طرتـــشي
 :يلي
 ةــــــسراممل ةــــــمزاللا تارطاــــــقلا وأ/و ةدرــــــفنملا لــــــقنلا تاــــــبكرم ريفوــــــت
 ىــــــلع تاــــــبكرم ةرــــــشع )10( نــــــع لــــــقي ال اــــــمب ،عئاــــــضبلا لــــــقن طاـــــشن
 ،اــــهل ةــــعباتلا ةــــيرادإلا زــــكارملاو تاــــظفاحملاو ةــــكلمملا ندــــم ىوتــــسم
 ىــــلع يليوــــمتلا راــــجيإلاب وأ ،رــــشابم لكــــشب ةأــــشنملل ًاــــكولمم نوــــكيو
 يــــف درو اــــمب لالــــخإلا مدــــع عــــم ،يــــلعف مدختــــسم ةأــــشنملا نوــــكت نأ
 .ةحئاللا هذه نم )نوثالثلاو ةعباسلا( ةداملا

 خيراــــــت لــــــبق طاــــــشنلا يــــــف اــــــهل صخرــــــملا تآــــــشنملا حنــــــمُت
 م30/04/2022 خيراــــــــــــــــتب يــــــــــــــــهتنت ةــــــــــــــــلهم م2/1/2020
 ددـــــــجي ثـــــــيحب ،تاـــــــبكرملا ددـــــــعل ىـــــــندألا دـــــــحلا ءافيتـــــــسال
 يذــــلا تاــــبكرملا نــــم قباــــسلا ىــــندالا دــــحلا ريفوــــتب صيخرــــتلا
 .صيخرتلا لحم ةنيدملا يف هساسا ىلع صيخرتلا حنم
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 ةــــئيهلا ىدــــل دــــمتعملا جذوــــمنلا قــــفو ةاــــشنملا مــــساب صيخرــــتلا ردــــصي
 مـــــــساب صيخرــــــتلا نوـــــــكيو ،)دــــــجو نإ( يلاــــــملا لـــــــباقملا دادــــــس دــــــعب
 .تاونس ثالث ةدمل ةأشنملا

 صيخرـــتلا لـــحم ةـــيندملا ســـفن يـــف اـــهل عورـــف حتـــف تآـــشنملل
 قــــــفو بــــــسانم زــــــكرم ريفوــــــتب كــــــلذو ىرــــــخأ ندــــــم يــــــف وأ
 قـــــــــــفو وأ ةــــــــــيدلبلا تاطارتــــــــــشالاو ةــــــــــينفلا تافــــــــــصاوملا
 تاــــــهجلا نــــــم ةرداــــــصلا تاطارتــــــشالاو ةــــــينفلا تافــــــصاوملا
 يذـــــلا ىـــــندألا دـــــحلاب ءاـــــفتكالا عـــــم ،ةـــــقالعلا تاذ ةـــــصتخملا

 طبترـــــــت نأ ىـــــــلع ،هـــــــساسأ ىـــــــلع يـــــــسيئرلا صيخرـــــــتلا ردـــــــص
 ةيحالـــــــص خيراـــــــتب اهنايرـــــــس خيراـــــــت يـــــــف ةـــــــيعرفلا صيخارـــــــتلا
  .يسيئرلا صيخرتلا
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 نــــع لزاــــــنتلا ةأـــــــشنملل زوــــجي ،)ةــــسماخلا( ةداــــملا ماــــكحأ ةاــــعارم عــــم
 دـــــمتعملا جذوـــــمنلا قـــــفو ةيحالـــــصلا خيراـــــتو مقرـــــلا سفنـــــب صيخرـــــتلا
 .... ةيتآلا طورشلا قفوو ،ةئيهلا ىدل

 خيراـــــت لـــــبق طاـــــشنلا يـــــف اـــــهل صخرـــــملا تآـــــشنملل حمـــــسُي
 رارمتــــــــــــسا عــــــــــــم صيخرــــــــــــتلا نــــــــــــع لزاــــــــــــنتلاب م2/1/2020
 نأ ىـــــلع ،ةـــــيلآلا هذـــــه يـــــف ةددـــــحملا ددـــــملاو تاءانثتـــــسالا
 يـــــف اـــــهيلع صوــــصنملا لزاـــــنتلا طورـــــش عــــيمج ءافيتـــــسا متــــي
 سفنــــب صيخرــــتلاو يراــــجتلا لجــــسلا لــــقني نأ ىــــلعو ،ةــــحئاللا
 .هيلإ لزانتملل ةيحالصلا خيراتو مقرلا

 اهئاهتنا خيرات نم ًاموي نيتس )60( ةدم يضم دعب ليغشتلا ةقاطب ىغلُت 4 - 10
 .اهديدجت نود

 خيراــــــت لــــــبق طاــــــشنلا يــــــف اــــــهل صخرــــــملا ةأــــــشنملا حنــــــمُت
 ةـــــلهم ،اهتانحاـــــش ليغـــــشت تاـــــقاطب يـــــهتنملاو م2/1/2020
 عـــــــمو ،تاـــــــقاطبلا دـــــــيدجتل م 30/04/2021 خيراـــــــتب يـــــــهتنت
 .ةيغال تاقاطبلا ربتعت ديدجت نود ةلهملا ءاهتنا
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 ج/2 -
 :ةيلاتلا تالاحلا يف اًيغال صيخرتلا نوكي
  .هديدجت نود صيخرتلا ءاهتنا

 خيراــــــت لــــــبق طاــــــشنلا يــــــف اــــــهل صخرــــــملا ةأــــــشنملا حنــــــمُت
 خيراــــــــتب يــــــــهتنت ةــــــــلهم ،اهــــــــصيخرت يــــــــهتنملاو م2/1/2020

 ةـــــــلهملا ءاـــــــهتنا عـــــــمو ،صيخرـــــــتلا دـــــــيدجتل م 30/04/2021
 .ًايغال صيخرتلا ربتعي هديدجت نود
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 ةـــثرول زوـــجي ،ةداـــملا هذـــه نـــم )ــــه/2( ةرـــقفلا يـــف درو اـــم ةاـــعارم عـــم
 خيراــــــت نــــــم ًاــــــموي )90( لالــــــخ ىفوــــــتملا ةــــــيدرفلا ةــــــسسؤملا بحاــــــص
 يــــــف رارمتــــــسالل يماــــــظنلا ةــــــسسؤملا عــــــضو حيحــــــصت بــــــلط ةاــــــفولا
 ةــــثرولل يعرــــشلا لــــيكولا دــــهعتي نأ ىــــلع ،عئاــــضبلا لــــقن طاــــشن ةــــلوازم
 .حيحصتلا وأ ءافولا ةدم لالخ ةحئاللا هذه ماكحأب مازتلالاب

 طاـــشنلا يـــف مـــهل صخرـــملا ةـــيدرفلا تاـــسسؤملا ةـــثرو حنـــمُي
 خيراــــــــــــــتب يــــــــــــــهتنت ةــــــــــــــلهم ،م2/1/2020 خيراــــــــــــــت لــــــــــــــبق

 يماــــــــــظنلا ةــــــــــسسؤملا عــــــــــضو حيحــــــــــصتل م 30/04/2021
 .طاشنلا ةسرامم يف رارمتسالل
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 ةرطاــــقلا وأ ةدرــــفنملا نحــــشلا ةــــبكرمل يليغــــشتلا رــــمعلا دــــيزي الأ بــــجي
 نـــع تانحاـــشلا ريجأـــت طاـــشن وأ عئاـــضبلا لـــقن طاـــشن   يـــف ةمدختـــسملا
   .عنصلا ةنس نم ةنس نيرشع )20(

 رادــــصإ( صيخرــــتلا يبلاــــطو ةــــصخرملا تآــــشنملل ةــــلهم حنــــمُت
 طرــــــــش ءافيتــــــــسال م30/04/2022 خيراــــــــتب يــــــــهتنت )دــــــــيدج
 ةنـــــس نيرـــــشع )20(ــــــب ددـــــحملا تاـــــبكرملل يليغـــــشتلا رـــــمعلا
 .عنصلا ةنس نم
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 لــــقن طاــــشنل ةرطاــــقلا وأ ةدرــــفنملا نحــــشلا ةــــبكرم لوــــخد دــــنع طرتــــشي
 ىـــــــلع ىـــــــضم دـــــــق نوـــــــكي الأ ،تانحاـــــــشلا ريجأـــــــت طاـــــــشن وأ عئاـــــــضبلا
 .عنصلا ةنس نم تاونس سمخ )5( نم رثكأ اهليغشت

 نحـــــشلا تاـــــبكرم عـــــيمج ةرـــــقفلا هذـــــه مـــــكح نـــــم ىنثتـــــسي
 ماـــــع لـــــقن( ةــــكلمملا يـــــف ةلجــــسملا تارطاـــــقلا وأ ةدرــــفنملا
 ًاــــيلحم ةعنــــصم وأ ةــــيكرمج ةــــقاطب اــــهل ةرداــــصلا وأ )صاــــخ وأ
 .م01/01/2021 خيرات لبق اهداريتسا مت يتلا وأ
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 ةلدعملا -ةيربلا قرطلا ىلع تانحاشلا ريجأتو نحشلا ءاطسوو عئاضبلا لقن طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ

 

 :)تآشنم( نحشلا طيسو طاشن صيخرت :ًاثلاث

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

 لاـــــــــير فـــــــــلأ نوـــــــــسمخو ناــــــــتئام )250.000( رادـــــــــقمب يلاـــــــــم نامــــــــض 3 ًالوأ 17
 .يدوعس

 دـــــيدج صيخرـــــت رادـــــصإ دـــــنع ةرـــــقفلا هذـــــه مـــــكح قـــــبطُي -
 .طاشنلل ةأشنملا ةلوازمل
 طاـــــشن يـــــف اـــــهل صخرـــــملا تآـــــشنملا صيخارـــــتل ةبـــــسنلاب -

 خيراــــــــــــتب يــــــــــــهتنت ةـــــــــــلهم حنــــــــــــمُت ،عئاــــــــــــضبلا لـــــــــــيحرت
 .يلاملا نامضلا طارتشا ءافيتسال م30/04/2021

 ةأـــشنملا ماـــيق لاـــح يـــف دـــيدج يلاـــم نامـــض لـــصحتسي ال -
 وأ صيخرــــتلا لــــحم ةــــنيدملا ســــفن يــــف اــــهل عورــــف حتــــفب
 صيخرتلاــــب صاــــخلا يلاــــملا نامــــضلاب ىــــفتكيو ،ىرــــخأ ندــــم
 .يسيئرلا
 "عئاــــضبلا لــــيحرت" طاــــشن نــــم طاــــشنلا ىمــــسم رــــييغت متــــي -

 ةأــــــشنملا صيخرــــــت دــــــيدجت دــــــنع "نحــــــشلا طيــــــسو" ىــــــلإ
 .اهل صخرملا

21 - - 
 زوجي )ةرشع ةعباسلا( ةداملاو )ةرشع ةسداسلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
 هيلإ لزانتم ىلإ ةيحالصلا خيراتو مقرلا سفنب صيخرتلا نع لزاــنتلا ةأـــشنملل
 ... ةيتآلا طورشلا قفوو ،ةئيهلا نم دمتعملا جذومنلا قفو

 خيراـــــت لــــبق طاـــــشنلا يــــف اـــــهل صخرــــملا تآـــــشنملل حمــــسُي
 رارمتـــــــــــسا عـــــــــــم صيخرـــــــــــتلا نـــــــــــع لزاـــــــــــنتلاب م2/1/2020
 نأ ىــــلع ،ةــــيلآلا هذــــه يــــف ةددــــحملا ددــــملاو تاءانثتــــسالا
 يــــف اــــهيلع صوــــصنملا لزاــــنتلا طورــــش عــــيمج ءافيتــــسا متــــي
 صيخرـــــــتلاو يراـــــــجتلا لجـــــــسلا لـــــــقني نأ ىـــــــلعو ،ةـــــــحئاللا
 .هيلإ لزانتملل ةيحالصلا خيراتو مقرلا سفنب

22 

 :ةيلاتلا تالاحلا يف ًايغال صيخرتلا نوكي ج/1 -
  .هديدجت نود صيخرتلا ءاهتنا

 خيراــــــت لــــــبق طاــــــشنلا يــــــف اــــــهل صخرــــــملا ةأــــــشنملا حنــــــمُت
 خيراــــــتب يــــــهتنت ةــــــلهم ،اهــــــصيخرت يــــــهتنملاو م2/1/2020

 ةــــــلهملا ءاــــــهتنا عــــــمو ،صيخرــــــتلا دــــــيدجتل م 30/04/2021
 .ًايغال صيخرتلا ربتعي هديدجت نود

- 2 

 بحاص ةثرول زوجي ،ةداملا هذه نم )ـه/1( ةرقفلا يف درو ام ةاعارم عم
 حيحصت بلط ةافولا خيرات نم ًاموي )90( لالخ ىفوتملا ةيدرفلا ةسسؤملا
 ىلع ،نحشلا طيسو طاشن ةلوازم يف رارمتسالل يماظنلا ةسسؤملا عضو
 ةدم لالخ ةحئاللا هذه ماكحأب مازتلالاب ةثرولل يعرشلا ليكولا دهعتي نأ
 .حيحصتلا وأ ءافولا

 يـــــــف مــــــهل صخرـــــــملا ةــــــيدرفلا تاـــــــسسؤملا ةــــــثرو حنــــــمُي
 ىــــلع تاــــمهملاو عئاــــضبلا لــــيحرت /نحــــش طيــــسو( طاــــشنلا
 يـــــهتنت ةـــــلهم ،م2/1/2020 خيراـــــت لـــــبق )-اقباـــــس- قرـــــطلا
 ةــــــــــــسسؤملا عــــــــــــضو حيحــــــــــــصتل م30/04/2021 خيراــــــــــــتب
 .طاشنلا ةسرامم يف رارمتسالل يماظنلا

 



 

4 
 ةلدعملا -ةيربلا قرطلا ىلع تانحاشلا ريجأتو نحشلا ءاطسوو عئاضبلا لقن طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ

 

 

 

 

 

   :)تآشنم( تانحاشلا ريجأت طاشن صيخرت :ًاعبار

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

 لباقملا دادس دعب ةئيهلا ىدل دمتعملا جذومنلا قفو صيخرتلا ردصي 2 - 26
 .تاونس ثالث ةدملو ةأشنملا مساب صيخرتلا نوكيو )دجو نإ( يلاملا

 لــــــحم ةــــــيندملا ســــــفن يــــــف اــــــهل عورــــــف حتــــــف تآــــــشنملل
 بــــسانم زــــكرم ريفوــــتب كــــلذو ىرــــخأ ندــــم يــــف وأ صيخرــــتلا
 قـــــفو وأ ةـــــيدلبلا تاطارتـــــشالاو ةـــــينفلا تافـــــصاوملا قـــــفو
 تاـــــهجلا نـــــم ةرداـــــصلا تاطارتـــــشالاو ةـــــينفلا تافـــــصاوملا
 يذــــلا ىــــندألا دــــحلاب ءاــــفتكالا عــــم ،ةــــقالعلا تاذ ةــــصتخملا

 طبترــــــت نأ ىــــــلع ،هــــــساسأ ىــــــلع يــــــسيئرلا صيخرــــــتلا ردــــــص
 ةيحالــــــص خيراــــــتب اهنايرــــــس خيراــــــت يــــــف ةــــــيعرفلا صيخارــــــتلا
 .يسيئرلا صيخرتلا

37 - 2 
 لــــقن طاــــشنل ةرطاــــقلا وأ ةدرــــفنملا نحــــشلا ةــــبكرم لوــــخد دــــنع طرتــــشي
 دــــــحب يليغــــــشتلا رـــــمعلا نوــــــكي نأ ،تانحاــــــشلا ريجأـــــت طاــــــشن وأ عئاـــــضبلا
 .عنصلا ةنس نم تاونس سمخ )5( ىصقأ

 نحـــــشلا تاــــبكرم عــــيمج ةرــــقفلا هذـــــه مــــكح نــــم ىنثتــــسي
 ماــــع لــــقن( ةــــكلمملا يــــف ةلجــــسملا تارطاــــقلا وأ ةدرــــفنملا
 ةعنـــــــصم وأ ةـــــــيكرمج ةـــــــقاطب اـــــــهل ةرداـــــــصلا وأ )صاـــــــخ وأ
 .م01/01/2021 خيرات لبق ايلحم



 

5 
 ةلدعملا -ةيربلا قرطلا ىلع تانحاشلا ريجأتو نحشلا ءاطسوو عئاضبلا لقن طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ

 

 :)تآشنم( عئاضبلا لقن طاشن يف ةرطاق وأ ةدرفنم نحش ةبكرم ليغشت ةقاطب :ًاسماخ

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

10 - 

1 

 لــــمعت وأ ،ةأــــشنملل ةــــكولمم لــــقن ةــــبكرم لــــكل ليغــــشتلا ةــــقاطب ردــــصت
 ،)دـــــجو نإ( يلاـــــملا لـــــباقملا دادـــــس دـــــعب ،يليوـــــمت ريجأـــــت دـــــقعب اهيدـــــل
 خيراــــت وأ يليغــــشتلا رــــمعلا زواــــجتت الأ ىــــلع ةدــــحاو ةنــــس ةدــــمل نوــــكتو
 .برقأ امهيأ صيخرتلا ةيحالص

 تاـــــــبكرم عـــــــيمجل ةدـــــــيدجلا ليغـــــــشتلا تاـــــــقاطب ردـــــــصت -
 ةـــــكلمملا يــــف ةلجـــــسملا تارطاــــقلا وأ ةدرـــــفنملا نحــــشلا
 وأ ةـــــيكرمج ةــــقاطب اــــهل ةرداــــصلا وأ )صاــــخ وأ ماــــع لــــقن(
 ضــــــــغبو م01/01/2021 خيراــــــــت لــــــــبق اــــــــيلحم ةعنــــــــصم
 )5(ـــــب ددــــحملا طاــــشنلا اهلوخدــــل ةــــبكرملا رــــمع نــــع رــــظنلا

  .تاونس
 ءافيتـــــسال م30/04/2022 خيراـــــتب يـــــهتنت ةـــــلهم ىـــــطعت  -

 )20( ــــــــــب ددــــــــحملا تاــــــــبكرملل يليغــــــــشتلا رــــــــمعلا طرـــــــش
     .عنصلا ةنس نم ةنس نيرشع

2 

 لــــــباقملا دادــــــس دــــــعب ،ةأــــــشنملا نــــــم بــــــلطب ليغــــــشتلا ةــــــقاطب ددــــــجت
 دـــــيدجتلا بـــــلط مدـــــقُي ثـــــيحب ،)تدـــــجو نإ( ةـــــيلاملا تاـــــمارغلاو يلاـــــملا
 ةــــقاطب نايرــــس ةيحالــــص ةدــــم ءاــــهتنا لــــبق ًاــــموي نيــــثالث )30( ةدــــم لالــــخ
 .ليغشتلا

37 - 

1 
 ةرطاـــــقلا وأ ةدرـــــفنملا نحـــــشلا ةـــــبكرمل يليغـــــشتلا رـــــمعلا دـــــيزي الأ بـــــجي
 نــــع تانحاــــشلا ريجأــــت طاــــشن وأ عئاــــضبلا لــــقن طاــــشن   يــــف ةمدختــــسملا
   .عنصلا ةنس نم ةنس نيرشع )20(

2 
 لــــقن طاــــشنل ةرطاــــقلا وأ ةدرــــفنملا نحــــشلا ةــــبكرم لوــــخد دــــنع طرتــــشي
 اهليغــــشت ىــــلع ىــــضم دــــق نوــــكي الأ ،تانحاــــشلا ريجأــــت طاــــشن وأ عئاــــضبلا
 .عنصلا ةنس نم تاونس سمخ )5( نم رثكأ

 



 

6 
 ةلدعملا -ةيربلا قرطلا ىلع تانحاشلا ريجأتو نحشلا ءاطسوو عئاضبلا لقن طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ

 

 :)تآشنم( تانحاشلا ريجأت طاشن يف ةرطاق وأ ةدرفنم نحش ةبكرم ليغشت ةقاطب :ًاسداس

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

29 - 

 رادـــــصإ تانحاــــشلا ريجأـــــت طاــــشن يـــــف لــــمعت يـــــتلا ةأــــشنملا ىـــــلع بــــجي 1
 .ريجأتلل ةصصخم لقن ةبكرم لكل ليغشت ةقاطب

 نحــــشلا تاــــبكرم عــــيمجل ةدــــيدجلا ليغــــشتلا تاــــقاطب ردـــصت
 ماــــع لــــقن( ةــــكلمملا يــــف ةلجــــسملا تارطاــــقلا وأ ةدرــــفنملا
 ةعنـــــــصم وأ ةـــــــيكرمج ةـــــــقاطب اـــــــهل ةرداـــــــصلا وأ )صاـــــــخ وأ
 رــــمع نــــع رــــظنلا ضــــغبو م 01/01/2021 خيراــــت لــــبق اــــيلحم
 ةطيرــــش ،تاونــــس )5(ـــــب ددــــحملا طاــــشنلا اهلوخدــــل ةــــبكرملا
 نــــم ةنــــس )20( نــــع تاــــبكرملل يليغــــشتلا رــــمعلا زواــــجتي الأ

 رــــــــمعلا زواــــــــجت اذإ تاــــــــقاطبلا ددــــــــجت الو ،عنــــــــصلا ةنــــــــس
 ةنـــــس نـــــم ةنـــــس نيرـــــشع )20( نـــــع تاـــــبكرملل يليغـــــشتلا
  .عنصلا
 

2 

 لــــمعت وأ ةأــــشنملل ةــــكولمم لــــقن ةــــبكرم لــــكل ليغــــشتلا ةــــقاطب ردــــصت
 ،)دـــــجو نإ( يلاـــــملا لـــــباقملا دادـــــس دـــــعب ،يليوـــــمت ريجأـــــت دـــــقعب اهيدـــــل
 خيراــــت وأ يليغــــشتلا رــــمعلا زواــــجتت الأ ىــــلع ةدــــحاو ةنــــس ةدــــمل نوــــكتو
 .برقأ امهيأ صيخرتلا ةيحالص

37 - 

1 
 ةرطاـــــقلا وأ ةدرـــــفنملا نحـــــشلا ةـــــبكرمل يليغـــــشتلا رـــــمعلا دـــــيزي الأ بـــــجي
 نــــع تانحاــــشلا ريجأــــت طاــــشن وأ عئاــــضبلا لــــقن طاــــشن   يــــف ةمدختــــسملا
   .عنصلا ةنس نم ةنس نيرشع )20(

2 
 لــــقن طاــــشنل ةرطاــــقلا وأ ةدرــــفنملا نحــــشلا ةــــبكرم لوــــخد دــــنع طرتــــشي
 دــــــحب يليغــــــشتلا رـــــمعلا نوــــــكي نأ ،تانحاــــــشلا ريجأـــــت طاــــــشن وأ عئاـــــضبلا
 .عنصلا ةنس نم تاونس سمخ )5( ىصقأ

 

 

 :)دارفأ( عئاضبلا لقن طاشن يف ةرطاق وأ ةدرفنم نحش ةبكرم ليغشت ةقاطب :ًاعباس

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

 .ةبسانملا ةئفلا نم ةدايق ةصخر ىلع ًالصاح نوكي نأ د/1 - 12

 خيراـــــــــت نـــــــــم ًاراـــــــــبتعا ةدـــــــــيدجلا دارـــــــــفألا صيخارـــــــــت ىـــــــــلع قـــــــــبطت -
 .م2/1/2020

 خيراـــــت لـــــبق ماــــع لـــــقن تاـــــبكرم مهئامــــسأب ةلجـــــسملا دارـــــفألا حنــــمي -
 طرــــــش ءافيتــــــسال م30/04/2022خيراــــــتب يــــــهتنت ةــــــلهم م2/1/2020
 ةــــــبكرملا دوــــــقي ال كـــــلاملا ناــــــك اذإ ،ةداــــــيقلا ةـــــصخر ىــــــلع لوـــــصحلا
 .درفلل ةدحاو ةبكرم زواجتت الأ ةطيرش ،هسفنب



 

7 
 ةلدعملا -ةيربلا قرطلا ىلع تانحاشلا ريجأتو نحشلا ءاطسوو عئاضبلا لقن طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ

 

 .ينهم قئاس ةقاطب ىلع ًالصاح نوكي نأ ـه/1
 هددـــحت يذـــلا يـــمازلالا قـــيبطتلا خيراـــت نـــم ةداـــملا هذـــه مـــكح قـــبطت -

 راــــبتخالاو بيردــــتلا زــــكارم ةــــيبيردت جمارــــبلا داــــمتعا دــــعب ًاــــقحال ةــــئيهلا
 .ةئيهلا لبق نم

3 

 وأ ةدرــــــفنملا نحــــــشلا ةــــــبكرمل ليغــــــشت ةــــــقاطب درــــــفلل ردــــــصي
 دادـــــس دـــــعب ةـــــئيهلا ىدـــــل دـــــمتعملا جذوـــــمنلا قـــــفو ةرطاـــــقلا
 ةــــــــــفاك ءافيتــــــــــساو )دــــــــــجو نإ( ررــــــــــقملا يلاــــــــــملا لــــــــــباقملا
 ،ةداــــــملا هذــــــه نــــــم )1( ةرــــــقفلا يــــــف ةدراوــــــلا تاطارتــــــشالا
 عئاـــــضبلا لـــــقن طاـــــشن ةـــــلوازمل هـــــل صيخرـــــتلا ةـــــباثمب نوـــــكتو
 .يليغشتلا رمعلا زواجتت الأ ىلعو ةدحاو ةنس ةدملو

 
 
 
 

 ةدرــــفنملا نحـــشلا تاــــبكرم عـــيمجل ةدــــيدجلا ليغـــشتلا تاــــقاطب ردـــصت -
 وأ )صاـــــــخ وأ ماـــــــع لـــــــقن( ةـــــــكلمملا يـــــــف ةلجـــــــسملا تارطاـــــــقلا وأ
 خيراــــــــت لــــــــبق اــــــــيلحم ةعنــــــــصم وأ ةــــــــيكرمج ةــــــــقاطب اــــــــهل ةرداــــــــصلا

 طاـــــشنلا اهلوخدـــــل ةـــــبكرملا رـــــمع نـــــع رـــــظنلا ضـــــغبو ،01/01/2021
 30/04/2022 خيراــــتب يــــهتنت ةــــلهم ىــــطعتو ،تاونــــس )5(ـــــب ددــــحملا
 )20( ــــــــب ددــــــحملا تاــــــبكرملل يليغــــــشتلا رــــــمعلا طرــــــش ءافيتــــــسال م
 .عنصلا ةنس نم ةنس نيرشع

 م2/1/2020 خيراــــــت لــــــبق طاــــــشنلا يــــــف هــــــل صخرــــــملا درــــــفلا حنــــــمي -
 خيراـــــــــتب يـــــــــهتنت ةـــــــــلهم ،هتانحاـــــــــش ليغـــــــــشت ةـــــــــقاطب ةـــــــــيهتنملاو

 نود ةـــــــــلهملا ءاـــــــــهتنا عــــــــمو ،تاـــــــــقاطبلا دــــــــيدجتل م 30/04/2021
  .ةيغال تاقاطبلا ربتعت ديدجت

5 

 ،ةداـــملا هذـــه نـــم )4،3،2،1( تارـــقفلا يـــف درو اـــم ةاـــعارم عـــم
 دــــعب ،هــــنم بــــلطب لــــقنلا ةــــبكرم ليغــــشت ةــــقاطب درــــفلل ددــــجي

 ،)تدـــــــجو نإ( ةـــــــيلاملا تاـــــــمارغلاو يلاـــــــملا لـــــــباقملا دادـــــــس
 ًاـــــموي نيـــــثالث )30( ةدـــــم لالـــــخ دـــــيدجتلا بـــــلط مدـــــقُي ثـــــيحب
 .ليغشتلا ةقاطب نايرس ةيحالص ةدم ءاهتنا لبق

8 
 :ةيلاتلا تالاحلا يف ًايغال صيخرتلا نوكي
 هنايرـــــس ةيحالــــص ءاـــــهتنا ىــــلع ًاـــــموي نيتــــس )60( ةدـــــم يــــضم
 .هديدجت نود

37 
 

- 1 
 وأ ةدرــــفنملا نحــــشلا ةــــبكرمل يليغــــشتلا رــــمعلا دــــيزي الأ بــــجي
 طاـــــشن وأ عئاـــــضبلا لـــــقن طاـــــشن   يـــــف ةمدختـــــسملا ةرطاـــــقلا
   .عنصلا ةنس نم ةنس نيرشع )20( نع تانحاشلا ريجأت

- 2 

 ةرطاــــــقلا وأ ةدرــــــفنملا نحــــــشلا ةــــــبكرم لوــــــخد دــــــنع طرتــــــشي
 دـــق نوـــكي الأ ،تانحاـــشلا ريجأـــت طاـــشن وأ عئاـــضبلا لـــقن طاـــشنل
 ةنــــس نــــم تاونـــس ســــمخ )5( نــــم رـــثكأ اهليغــــشت ىــــلع ىـــضم
 .عنصلا

 وأ اــــهكلام ىــــلع درــــفلل ةــــصخرملا لــــقنلا ةــــبكرم ةداــــيق رــــصتقت 2 - 44
 .يدوعس نوكي نأ طرشب دعاسم قئاسك هضوفي نم

 خيراـــــــــت نـــــــــم ًاراـــــــــبتعا ةدـــــــــيدجلا دارـــــــــفألا صيخارـــــــــت ىـــــــــلع قـــــــــبطت -
 .م2/1/2020

 ةــــقاطب مهتاــــبكرمل ةرداــــصلا دارــــفألا ةداــــملا هذــــه مــــكح نــــم ىنثتــــسي -
 ةـــــبكرملا دوـــــقي ال كـــــلاملا ناـــــك اذإ م2/1/2020 خيراـــــت لـــــبق ليغـــــشت
 ةــــــــياغل م 30/04/2022 خيراــــــــتب يــــــــهتنت ةــــــــلهم ىــــــــطعيو ،هــــــــسفنب
  .حيحصتلا

 



 

8 
 ةلدعملا -ةيربلا قرطلا ىلع تانحاشلا ريجأتو نحشلا ءاطسوو عئاضبلا لقن طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ

 

 :صاخلا باسحلل عئاضبلا لقن يف ةرطاق وأ ةدرفنم نحش ةبكرم ليغشت ةقاطب :ًانماث

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 موــــــقي يذـــــلا صخــــــشلا ىـــــلع بـــــجي
 لوــــــصحلا صاــــــخلا باــــــسحلل لــــــقنلاب
 ةـــــبكرم لـــــكل ليغـــــشت ةـــــقاطب ىـــــلع
 :يلي امل ًاقفو ،لقن

 ةدرــــفنم نحــــش ةــــبكرم :دارــــفألا .1
 ؛ىـــصقأ دـــحك ةدـــحاو ةرطاـــق وأ
 طباوـــــــــــــــــــــــــــضلل ًاـــــــــــــــــــــــــــقفوو
 ردـــــــــصت يـــــــــتلا تاطارتـــــــــشالاو
 .سيئرلا نم رارقب

 تاــــــــــبكرم عــــــــــست :تآــــــــــشنملا .2
 وأ/و ةدرـــــــــــــــــــــفنم نحـــــــــــــــــــــش(
 ًاـــقفوو ؛ىـــصقأ دـــحك )تارطاـــق
 يــــــتلا تاطارتـــــشالاو طباوـــــضلل
 .سيئرلا نم رارقب ردصت

 

  دارفألا
 عئاــــضبلا لــــقنل ةرطاــــق وأ ةدرــــفنم نحــــش ةــــبكرم كالتماــــب بــــغري يذــــلا درــــفلا عــــضخي -

 ةدـــــمتعملا تاطارتـــــشالاو ريياـــــعملل -ىـــــصقألا دـــــحلا زواـــــجتي ال اـــــمب- صاـــــخلا باـــــسحلل
 ىــــلإ درــــفلا ةــــجاح لاــــح يــــفو ،)14( ةداــــملا ذــــيفنت ةــــيلآ يــــف ةحــــضوملا ةــــجاحلا تاــــبثإل
 لـــــقن طاـــــشن صيخرــــت ىـــــلع لوــــصحلا هـــــيلعف ،ىــــصقألا دـــــحلا زواــــجتت تاـــــبكرم ليجــــست
 .ةحئاللا تابلطتم قفو عئاضبلا

 م2/1/2020 خيراــــــت لــــــبق )صاــــــخ لــــــقن( تاــــــبكرم كــــــلتمي يذــــــلا درــــــفلا ىــــــلع بــــــجي -
 حنــــميو .اهددــــع نــــع رــــظنلا ضــــغبو لــــقن ةــــبكرم لــــكل ليغــــشت ةــــقاطب ىــــلع لوــــصحلا
 ةدرـــفنملا نحـــشلا( تاـــبكرم نـــم دـــمتعملا ىـــصقألا دـــحلا نـــم رـــثكأ كـــلتمي يذـــلا درـــفلا
 متـــــي الأ ىـــــلع م30/04/2023 خيراـــــتب يـــــهتنت عـــــضولا حيحـــــصتل ةـــــلهم )تارطاـــــقلا وأ/و
 ليجـــست تاـــبلط كـــلذ نـــم ىنثتـــسيو ،حيحـــصتلا ةـــلهم لالـــخ ةيفاـــضإ ةـــبكرم يأ ليجـــست
 ةـــلهم حنـــمُي ثـــيحب -اهتـــسارد دـــعب- ةدروتـــسملا وأ ،تاـــعيابم اـــهيلع مـــت يـــتلا تاـــبكرملا
 .م30/8/2020 خيرات ىتح ليجستلل

 لــــقن ىــــلإ اهليجــــست عوــــن لــــيوحت ضرــــغب صاــــخلا لــــقنلا تاــــبكرم ليجــــست درــــفلل حمــــسُي -
 وأ ،ريدــــــصتلا ضرــــــغل وأ ،ةــــــحئاللا قــــــفو كلذــــــل ةــــــمزاللا تاــــــبلطتملا ترفوــــــت اذإ ماــــــع
  .)حيلشت( اهئازجأب عافتنالاو اهكيكفت

  تآشنملا
 عئاـــضبلا لـــقنل ةرطاـــق وأ ةدرـــفنم نحـــش تاـــبكرم كالتماـــب بـــغرت يـــتلا ةأـــشنملا عـــضخت -

 ةدـــــمتعملا تاطارتـــــشالاو ريياـــــعملل -ىـــــصقألا دـــــحلا زواـــــجتي ال اـــــمب- صاـــــخلا باـــــسحلل
 ىـــلإ ةأـــشنملا ةـــجاح لاـــح يـــفو ،)14( ةداـــملا ذـــيفنت ةـــيلآ يـــف ةحـــضوملا ةـــجاحلا تاـــبثإل
 لــــقن طاــــشن صيخرــــت ىــــلع لوــــصحلا اــــهيلعف ،ىــــصقألا دــــحلا زواــــجتت تاــــبكرم ليجــــست
 .ةحئاللا تابلطتم قفو عئاضبلا

 م2/1/2020 خيراـــــت لـــــبق )صاـــــخ لـــــقن( تاـــــبكرم كـــــلتمت يـــــتلا ةأـــــشنملا ىـــــلع بـــــجي -
 حنــــمتو ،اهددــــع نــــع رــــظنلا ضــــغبو لــــقن ةــــبكرم لــــكل ليغــــشت ةــــقاطب ىــــلع لوــــصحلا
 وأ/و ةدرــــفنملا نحــــشلا( تاــــبكرم نــــم ىــــصقألا دــــحلا نــــم رــــثكأ كــــلتمت يــــتلا ةأــــشنملا
 ليجــــست متــــي الأ ىــــلع م30/4/2023 خيراــــتب يــــهتنت عــــضولا حيحــــصتل ةــــلهم )تارطاــــقلا
 ليجــــــست تاــــــبلط كــــــلذ نــــــم ىنثتــــــسيو .حيحــــــصتلا ةــــــلهم لالــــــخ ةيفاــــــضإ ةــــــبكرم يأ
 اهباحــــصأ مرــــبأ يــــتلا تاــــبكرملا وأ ،ةدروتــــسملا وأ ،تاــــعيابم اــــهيلع مــــت يــــتلا تاــــبكرملا
 خيراــــــت ىــــــتح ليجــــــستلل ةــــــلهم حنــــــمُي ثــــــيحب ،هرــــــيغ وأ ليغــــــشت وأ تالواــــــقم دوــــــقع

 .م30/8/2020
 لـــقن ىـــلإ اهليجـــست عوـــن لـــيوحت ضرـــغب صاـــخلا لـــقنلا تاـــبكرم ليجـــست ةأـــشنملل حمـــسُي -

 وأ ،ريدــــــصتلا ضرــــــغل وأ ،ةــــــحئاللا قــــــفو كلذــــــل ةــــــمزاللا تاــــــبلطتملا ترفوــــــت اذإ ماــــــع
  .)حيلشت( اهئازجأب عافتنالاو اهكيكفت
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 و/1
 صاــــــخلا لــــــقنلل درــــــفلا ةــــــجاح تاــــــبثإ
 تاطارتــــــــــــشالاو ريياــــــــــــعملل ًاــــــــــــقفو
 .سيئرلا نم ةرداصلا

 تــــبثي اــــم ميدــــقت دــــعب ىــــصقأ دــــحك ةدــــحاو ةرطاــــق وأ ةدرــــفنم نحــــش ةــــبكرم كالتــــما درــــفلل
 :يتآلا قفو ،صاخلا باسحلل لقنلل ةجاحلا

 فصو م
 اهميدقت بولطملا قئاثولا طاشنلا

 ةيبرت 1
 تاناويحلا

 دادعت ةداهش وأ ،يشاوملا ةيبرتل ةاكزلا ةداهش
 تاباطخ يأ وأ ،ةيحصلا ةداهشلا وأ ،)ةوربلا( ةيشاملا
 وأ ةيمسرلا تاهجلا نم ةقدصم ةجاحلا معدت ىرخأ
 .ةئيهلا اهددحت يتلا ىرخألا تاهجلا

 ةعارزلا 2
 وأ ،ةعرزم راجيإ دقع وأ ةعرزم كص وأ ،يعارز لجس
 معدت ىرخأ تاباطخ يأ وأ ،تايمكلاو جاتنإلا تبثي ام
 تاهجلا وأ ةيمسرلا تاهجلا نم ةقدصم ةجاحلا
 .ةئيهلا اهددحت يتلا ىرخألا

 ةهزنلا 3

 كالتما تبثي ام وأ عينصتلا وأ أشنملا ةداهش
 وأ ةلقنتملا تويبلا وأ ةينكسلا تاروطقملا
 معدت ىرخأ تاباطخ يأ ،اهمكح يف امو تانافركلا
 تاهجلا وأ ةيمسرلا تاهجلا نم ةقدصم ةجاحلا
 .ةئيهلا اهددحت يتلا ىرخألا

 ىرخأ 4
 ضرغب ،طاشنلا فصو بسح ةئيهلا هدمتعت ام قفو
 تاهجلا نم ةقدصم تاباطخ لثم ةجاحلا معد
  .ةئيهلا اهددحت يتلا ىرخألا تاهجلا وا ةيمسرلا

 ه/1
 اهعئاـــضب لـــقنل ةأـــشنملا ةـــجاح تاـــبثإ
 طوــــــطخو تاعدوتــــــسملا ىــــــلإو نــــــم
 .ءالمعلاو جاتنإلا

 
 اــــم ميدــــقت دــــعب ىــــصقأ دــــحك )تارطاــــق وأ/و ةدرــــفنم نحــــش( تاــــبكرم عــــست كالتــــما ةأــــشنملل
 :يتآلا قفو ،صاخلا باسحلل لقنلل ةجاحلا تبثي

 فصو م
 اهميدقت بولطملا قئاثولا طاشنلا

 ةيبرت 1
 تاناويحلا

 وأ ،)ةوربلا( ةيشاملا دادعت ةداهش وأ ،يشاوملا ةيبرتل ةاكزلا ةداهش
 تاهجلا نم ةقدصم ةجاحلا معدت ىرخأ تاباطخ يأ وأ ،ةيحصلا ةداهشلا
 .ةئيهلا اهددحت يتلا ىرخألا تاهجلا وأ ةيمسرلا
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 ةعارزلا 2
 ،تايمكلاو جاتنإلا تبثي ام وأ ،ةعرزم راجيإ دقع وأ ةعرزم كص وأ ،يعارز لجس
 تاهجلا وأ ةيمسرلا تاهجلا نم ةقدصم ةجاحلا معدت ىرخأ تاباطخ يأ وأ
 .ةئيهلا اهددحت يتلا ىرخألا

 ةعانصلا 3
 ىرـــــخأ تاـــــباطخ يأ وأ ،تاـــــيمكلاو جاـــــتنإلا تـــــبثي اـــــمو يعانـــــص صيخرـــــت
 يــــتلا ىرــــخألا تاــــهجلا وأ ةيمــــسرلا تاــــهجلا نــــم ةقدــــصم ةــــجاحلا معدــــت
  .ةئيهلا اهددحت

 ةراجتلا 4
 تاحاــــــسملاو تاــــــيمكلا تــــــبثي اــــــمو ةــــــيدلبلا صــــــخرو يراــــــجتلا لجــــــسلا
 ةقدــــصم ةــــجاحلا معدــــت ىرــــخأ تاــــباطخ يأ وأ ،يراــــجتلا ضرــــغلل ةدــــعملا
 .ةئيهلا اهددحت يتلا ىرخألا تاهجلا وأ ةيمسرلا تاهجلا نم

 تالواقملا 5
 ىرـــــخأ تاـــــباطخ يأ وأ ،)دـــــجو نإ( فينـــــصتلا ةداهـــــشو ،يراـــــجتلا لجـــــسلا
 يــــتلا ىرــــخألا تاــــهجلا وأ ةيمــــسرلا تاــــهجلا نــــم ةقدــــصم ةــــجاحلا معدــــت
 .ةئيهلا اهددحت

 ىرخأ 6
 لثم ةجاحلا معد ضرغب ،طاشنلا فصو بسح ةئيهلا هدمتعت ام قفو
 اهددحت يتلا ىرخألا تاهجلا وأ ةيمسرلا تاهجلا نم ةقدصم تاباطخ
 .ةئيهلا

 تاــــــهجلا نــــــم ةــــــصخرملا ةــــــيليومتلا تاكرــــــشلاو تارايــــــسلا عــــــيب تالاــــــكوو ضراــــــعم ىنثتــــــستو
 ءارـــش ىـــلع رـــصتقم طاـــشنلا اـــملاط صاـــخلا لـــقنلا تاـــبكرم ةـــيكلمل ىـــصقألا دـــحلا نـــم ةـــينعملا
 .لقن طاشن يأ ةسرامم مدعو تابكرملا عيبو

15 - 3 
 يــــضم دــــعب ليغــــشتلا ةــــقاطب ىــــغلُت
 خيراــــــت نــــــم ًاــــــموي نيتــــــس )60( ةدــــــم
 .اهديدجت نودو اهئاهتنا

 لـــــــبق ةرداـــــــصلا ليغـــــــشتلا تاـــــــقاطب باحـــــــصأ م30/04/2021 خيراـــــــتب يـــــــهتنت ةـــــــلهم حنـــــــمت
 نود ةــــــلهملا ءاــــــهتنا عـــــمو ،تاــــــقاطبلا دــــــيدجتل ،مهتانحاـــــش تاــــــقاطب ةـــــيهتنملاو م2/1/2020
 .ةيغال تاقاطبلا ربتعت ديدجت

 

 :صاخلا باسحلل عئاضبلا لقن كلذ يف امب ةطشنألا ةفاك يف ةروطقملا فصنو ةروطقملل ليغشت ةقاطب :ًاعسات

 .رورملا يف اهليجست خيرات نم تاروطقملا فاصنأو تاروطقملاب ةصاخلا ةحئاللا ماكحأ قبطت
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 :ليغشتلا ريدمل ةينهملا ةرادجلا ةداهشو قئاسلا ةقاطب رادصإ :ًارشاع

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

31 - 
 .لوعفملا ةيراس ينهم قئاس ةقاطب ىلع لصاح نوكي نأ 2

 
 يــــمازلالا قــــيبطتلا خيراــــت نــــم داوــــملا هذــــه ماــــكحأ قــــبطت
 .ةئيهلا هددحت يذلا

 

 لــــقن ةــــلاح يــــف ةرــــطخ داوــــم لــــقن قئاــــس ةــــقاطب ىــــلع لــــصاح نوــــكي نأ 3
  .)لوعفملا ةيراس ةرطخلا داوملا

59 - - 
 ،عئاـــضبلا لـــقن طاـــشن ةـــلوازم صيخرـــت ىـــلع ةلـــصاحلا ةأـــشنملا ىـــلع بـــجي
 ةــــــينهملا ةرادــــــجلا ةداهـــــش ىــــــلع اهيدـــــل ليغــــــشتلا ءاردـــــم دــــــحأ لوـــــصح
 .ةئيهلا نم ةدمتعملا تاهجلا نم ةرداصلا لقنلا ءاردمل

 

 :عئاضبلا لقن ةقيثو :رشع يداحلا

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

44 

- 6 

 لـــــقن طاـــــشن ةـــــلوازمب مـــــهل صخرـــــملا دارـــــفألاو تآـــــشنملا ىـــــلع طرتـــــشي
 نحــــــشلا طيــــــسو طاــــــشن ةــــــلوازمب اــــــهل صخرــــــملا تآــــــشنملاو عئاــــــضبلا
 رادــــصإ ةــــمدخ ميدــــقتل ةــــئيهلا اهددــــحت ةــــينورتكلإ ةــــمظنأ يأــــب طاــــبترالا
 لمتــــشت نأ ىــــلعو ،ةــــحئاللا ماــــكحأ قــــفو ةــــقيثولا قــــبطت - .لقنلا ةقيثو

 خيراــــــــت نــــــــم ًاراــــــــبتعا ةــــــــبولطملا تاــــــــنايبلا ةــــــــفاك ىــــــــلع
 .م2/1/2020

 يذــــــلا صخــــــشلاو نحــــــشلا طيــــــسوو لــــــقانلا مازــــــلإ متــــــي -
 ةــــــقيثولا رادــــــصإب صاــــــخلا باــــــسحلل لــــــقنلا يــــــف لــــــمعي
 نــــم ةــــبولطملا تاــــنايبلا ةــــفاك ىــــلع ةلمتــــشم ةــــينورتكلإلا
 اهددـــــــحت ةـــــــينورتكلإ ةـــــــصنم يأ وأ "ناـــــــيب" ةـــــــباوب لالـــــــخ
 .ةئيهلا هددحت يذلا يمازلالا قيبطتلا خيرات نم ةئيهلا

- 14 
 ةــــقيثو رادــــصإ صاــــخلا باــــسحلل لــــقنلا يــــف لــــمعي يذــــلا صخــــشلا ىــــلع
 تاــــــنايبلاو جذوــــــمنلا قــــــفو لــــــقن ةــــــيلمع لــــــكل صاــــــخلا باــــــسحلل لــــــقن
  .ةئيهلا ىدل ةدمتعملا ةيلآلاو

 ةــــيلمع لــــكل لــــقن ةــــقيثو رادــــصإ نحــــشلا طيــــسو وأ لــــقانلا ىــــلع بــــجي 1 - 45
 .ةئيهلا ىدل دمتعملا جذومنلا قفو رجأ لباقم لقن

64 - 1 

 ةــــيلمع لــــكل لــــقن ةــــقيثو رادــــصإ نحــــشلا طيــــسو وأ لــــقانلا ىــــلع بــــجي
 مـــساب نوـــكتو ،ةـــئيهلا نـــم ةدـــمتعملا رادـــصإلا ةـــيلآو جذوـــمنلا قـــفو لـــقن
 اذإ اــــهلماحل وأ هرــــمأل وأ لوادــــتلل ةــــلباق رــــيغ تــــناك اذإ دــــحاو هــــيلإ لــــسرم
 ظاــــفتحالاو ،اــــهنم ةيلــــصأ ةخــــسنب لــــسرملا دــــيوزتو لوادــــتلل ةــــلباق تــــناك
 .... :ةــــيلاتلا تاــــنايبلا ىــــلع لمتــــشت نأ ىــــلع ،ةنحاــــشلا يــــف ىرــــخأ ةخــــسنب
 .خلإ
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 ةلدعملا -ةيربلا قرطلا ىلع تانحاشلا ريجأتو نحشلا ءاطسوو عئاضبلا لقن طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ

 

 :ريجأتلا دقع :رشع يناثلا

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا
 نأ ىـــــلعو ،ريجأـــــتلا دـــــقعب ةـــــصاخلا ةـــــحئاللا ماـــــكحأ قـــــبطت - .ةئيهلا اهددحت ةينورتكلإ ةمظنأ يأب طابترالا 7 - 24

 خيراـــت نـــم ًاراـــبتعا ،ةـــبولطملا تاـــنايبلا ةـــفاك ىـــلع لمتـــشت
 .م2/1/2020

 داـــمتعا خيراـــت نـــم دـــحوملا يـــنورتكلإلا ريجأـــتلا دـــقع قـــبطي -
 .ةئيهلا هددحت يذلا يمازلإلا قيبطتلا خيراتو ،دقعلا

45 - 3 
 جذوــــــمنلا قــــــفو ةرجؤــــــم لــــــقن ةــــــبكرم لــــــكل ريجأــــــت دــــــقع رادــــــصإ بــــــجي
 يـــــــف ريجأــــــتلا دــــــقع نــــــم ةخــــــسنب ظاــــــفتحالاو ،ةــــــئيهلا نــــــم دــــــمتعملا
 .ةنحاشلا

 .خلإ... :ةيلاتلا ةيساسألا تانايبلا ىلع ريجأتلا دقع لمشي نأ بجي 1 - 61
 

 :نيقئاسلل ةحارلاو ةدايقلا تارتف :رشع ثلاثلا
 
 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

39 - - 

 باــــــسحلل عئاــــــضبلا لــــــقن يــــــف لــــــمعي يذــــــلا صخــــــشلا وأ لــــــقانلا ىــــــلع
 ،لــــــقنلا تاــــــيلمع ءاــــــنثأ قئاــــــسلاو ةنحاــــــشلا ءادأ دــــــصرب مازــــــتلالا صاــــــخلا
 ،ةنحاــــشلا ةعرــــس ًالماــــش لــــقنلا ةــــكرح ءاــــنثأ ةــــيمويلا ةــــكرحلا ليجــــستو
 ةفاـــــسملا ةءارـــــقو ،فـــــقوتلا تارـــــتفو ،ةـــــحارلاو ةداـــــيقلا تاعاـــــس ددـــــعو
 صيخرـــــتلا مـــــقرو ،تـــــقولاو ،خيراـــــتلاو ،لـــــمعلا موـــــي ةـــــياهنو ةـــــيادب دـــــنع
 لـــقن ةـــيلآو تاـــبلطتملاو رـــصانعلا قـــفو ةنحاـــشلل ليغـــشتلا ةـــقاطب مـــقرو
 .ةئيهلا اهددحت يتلا تانايبلا

 قــــفو نيقئاــــسلل ةــــحارلاو ةداــــيقلا تارــــتف لجــــستو قــــبطت -
 .ةحئاللا ماكحأ
 لاــــمعألا ذــــيفنت تاــــقوأ ليجـــستو دــــصر ةــــيلآ ةــــئيهلا ددـــحُت -

 ةــــحارلاو ةداــــيقلا تارــــتف اــــهيف اــــمب ًاــــيلآ قئاــــسلل ةــــفلتخملا
 دــــصرو ليجــــستل ةــــينورتكلإلا ةــــمظنألا داــــمتعا خيراــــت نــــم
  .نيقئاسلل ةحارلاو ةدايقلا تارتف

 
57 - - 

 تاعاــــسب ةــــقلعتملا طباوــــضلاو دــــعاوقلاب مازــــتلالا قئاــــس لــــك ىــــلع بــــجي
 ةأـــــــشنملا ىـــــــلع بـــــــجي اـــــــمك ،ةيعوبـــــــسألاو ةـــــــيمويلا ةـــــــحارلاو ةداـــــــيقلا
 عئاـــضبلا لـــقن يـــف لـــمعت يـــتلا وأ عئاـــضبلا لـــقن طاـــشن ةـــلوازمل ةـــصخرملا
 وـــــحنلا ىـــــلع كـــــلذو ،كلذـــــب اهيقئاـــــس مازـــــتلا ةـــــعباتم صاـــــخلا باـــــسحلل
 .خلإ ... :يلاتلا

58 - 
 خلا ... :يلاتلا وحنلا ىلع قئاسلل ةفلتخملا لامعألا ذيفنت تاقوأ ليجست متي 1

 نم اهريغو اهعطقي يتلا تارتموليكلا ددعو قئاسلا تانايب ليجست متي 2
 .ةئيهلا اهددحت يتلا ةيلآلا قفو تانايبلا
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 ةلدعملا -ةيربلا قرطلا ىلع تانحاشلا ريجأتو نحشلا ءاطسوو عئاضبلا لقن طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ

 

 
 
 :قيرطلا بناج ىلع ينفلا صحفلا :رشع عبارلا
 

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

42 - - 
 قيرطلا بناج ىلع ينفلا صحفلل ةنحاشلا عاضخإ تقو يأ يف زوجي
 ىلع لقنلل ةنحاشلا ةيحالص نم دكأتلل ؛ةكرحتم صحف ةدحو مادختساو
 .خلإ ... :ةيلاتلا تاوطخلا قفو ،لقنلا تاءارجإ ةمالسو قرطلا

 داـــمتعا خيراـــت نـــم قـــيرطلا بـــناج ىـــلع يـــنفلا صـــحفلا متـــي -
 .ةئيهلا لبق نم صحفلاب ةلوخملا ةهجلا
 ةـــــجاحلا بـــــسح ةـــــكرحتم صـــــحف تادـــــحو مادختـــــسا متـــــي -

 لـــــبق نـــــم صحفلاـــــب ةـــــلوخملا ةـــــهجلا داـــــمتعا خيراـــــت نـــــم
 .ةئيهلا

- قــــيرطلا بـــناج ىــــلع يـــنفلا صــــحفلا ءارـــجإ دــــعب ةـــمدخلا بــــقارمل قـــحي - - 43
 .خلإ... :ةيلاتلا تاءارجإلا ذاختا -صحفلا جئاتن ىلع ًءانب
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 ةلدعملا -ةيربلا قرطلا ىلع تانحاشلا ريجأتو نحشلا ءاطسوو عئاضبلا لقن طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ

 

 
 


