
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لقن طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ

 ةيربلا قرطلا ىلع تانحاشلا ريجأتو عئاضبلا

 م2022 / 12 



1 
 ةلدعملا - ةيربلا قرطلا ىلع تانحاشلا ريجأتو عئاضبلا لقن طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ

 

 

   :)تآشنم( ةيربلا قرطلا ىلع عئاضبلا لقن طاشن صيخرت :ًالوأ

 

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

5 - 3 

 :يلي ام عئاضبلا لقن طاشن ةلوازم صيخرت ىلع ةأشنملا لوصحل طرتشي
 طاــشن ةــلوازمل ةــمزاللا تارطاــقلا وأ/و ةدرــفنملا نحــشلا تاــبكرم ريفوــت
 ندــم ىوتــسم ىــلع تاــبكرم رــشع )10( نــع لــقي ال اــمب عئاــضبلا لــقن
 ليدــعت متــي نأ ىــلع اــهل ةــعباتلا ةــيرادإلا زــكارملاو تاــظفاحملاو ةكلمملا
 ءاوــس  ةــيذيفنتلا هــتحئالو رورــملا ماــظن ماــكحأل ًاــقفو اهليجــست عوــن

 ةطيرــش ،يليوــمتلا راــجيإلا لالــخ نــم وأ ةرــشابم ةأــشنملل ةــكولمم تــناك
 نــع رارــق ردــصي ضرــغلا اذــهلو ،اــهل يــلعفلا مدختــسملا ةأــشنملا نوكت نأ
 يــنمزلا لودــجلاو تاــبكرملا نــم ىــندألا دــحلا ريفوــت ةــيلآ دــيدحتب سيئرــلا
 اــهيف ىــعاري ،لاــمعألا ةداــير تآــشنم لــبق نــم هــلالخ اهليغــشت بــجاولا
 ىــندألا دــحلا ىــلإ ًالوــصو طاــشنلا يــف تاــبكرملا لاــخدإ يــف ًايونــس جردتلا
 .بولطملا

 خيراـــت لـــبق طاـــشنلا يـــف اـــهل صخرـــملا تآـــشنملا حنـــمُت
 خيراــت نــم اًءدــب تاونــس ثالــث ةدــمل ةــلهم م30/04/2022

 ةطيرــش تاــبكرملا ددــعل ىــندألا دــحلا ءافيتــسال م1/5/2022
 دــحلا قــقحي اــمبو ًايونــس لــقألا ىــلع نيتنحاــش ةفاــضإ متــي نأ
 دــيدجت متــي ال ثــيحب ،ةــلهملا ةرــتف لالــخ بوــلطملا ىــندألا
  .طرشلا اذه مامتإب الإ ةيهتنملا ليغشتلا تاقاطب وأ صيخرتلا
 

7 - 2 

 دــعب ةــئيهلا ىدــل دــمتعملا جذوــمنلا قــفو ةاــشنملا مــساب صيخرــتلا ردصي
 عــيمجل تاونــس ثالــث ةدــمل نوــكيو ،)دــجو نإ( يلاــملا لــباقملا دادــس

 ليغــشتب تاليهــست تــحنم يــتلا لاــمعألا ةداــير تآــشنم ادــع اميف تآشنملا
 نــع رداــصلا رارــقلا بــجومب اــهل صيخرــتلا ةدــم ددــحت ذإ ،ًايجيردــت اــهتابكرم
 هذــه نــم ةــسماخلا ةداــملا نــم )3( ةرــقفلا هــيلع صــن اــم قــفو سيئرــلا
 .ةحئاللا

 وأ صيخرــتلا لــحم ةــنيدملا ســفن يــف اــهل عورــف حتــف تآشنملل
 تافــصاوملا قــفو بــسانم زــكرم ريفوــتب كــلذو ىرــخأ ندــم يف
 ةـــينفلا تافـــصاوملا قـــفو وأ ،ةـــيدلبلا تاطارتـــشالاو ةـــينفلا

 عــم ،ةــقالعلا تاذ ةــصتخملا تاــهجلا نــم ةرداــصلا تاطارتــشالاو
 ىــلع يــسيئرلا صيخرــتلا ردــص يذــلا ىــندألا دــحلاب ءاــفتكالا
 اهنايرــس خيراــت يــف ةــيعرفلا صيخارــتلا طبترــت نأ ىــلع ،هــساسأ
 .يسيئرلا صيخرتلا ةيحالص خيراتب
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 نــع لزاــــنتلا ةأـــــشنملل زوــجي ،)ةــسماخلا( ةداــملا ماــكحأ ةاــعارم عــم
 ىدــل دــمتعملا جذوــمنلا قــفو ةيحالــصلا خيراــتو مقرــلا سفنــب صيخرــتلا
 .... :ةيتآلا طورشلا قفوو ،ةئيهلا

 خيراـــت لـــبق طاـــشنلا يـــف اـــهل صخرـــملا تآـــشنملل حمـــسُي
 تاءانثتــسالا رارمتــسا عــم صيخرــتلا نــع لزاــنتلاب م02/01/2020

 ءافيتــسا متــي نأ ىــلع ،ةــيلآلا هذــه يــف ةددــحملا ددــملاو
 نأ ىــلعو ،ةــحئاللا يــف اــهيلع صوــصنملا لزاــنتلا طورــش عــيمج
 ةيحالــصلا خيراــتو مقرــلا سفنــب صيخرــتلاو يراــجتلا لجسلا لقني
 طاــشن ىــلع اًرــصتقم يراــجتلا لجــسلا ناــك لاــح يف هيلإ لزانتملل
 يوــتحي لزاــنتملل يراــجتلا لجــسلا ناــك لاــح يــفو ،عئاــضبلا لقن

 سفنــبو طــقف صيخرــتلا لــقن نكميــف طاــشن نــم رــثكأ ىــلع
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 لزاــنتملا ماــيق ةطيرــش ،هــيلإ لزاــنتملل ةيحالــصلا خيراــتو مقرــلا
  .يراجتلا لجسلا نم عئاضبلا لقن طاشن بطشب

 :يلي امب مازتلالا ةرطخلا داوملا لقنب موقي نم ىلع 11  54
 .ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلل ًاقفو يفاضإ صيخرت ىلع لوصحلا

 داوـــملا لـــقن صيخارـــت ىـــلع ةرـــقفلا هذـــه ماـــكحأ قـــبطت 
  .طقف اًينمأ ةديقملا ةرطخلا ةيئاميكلا
 اــًينمأ ةدــيقملا ةرــطخلا ةــيئاميكلا داوــملا لــقن صيخرــت ردــصي 
 نــمألل اــيلعلا ةــئيهلا نــم مزالــلا صيخرــتلا ىــلع لوــصحلا دــعب
  .يعانصلا

 

 

   :)تآشنم( ةيربلا قرطلا ىلع تانحاشلا ريجأت طاشن صيخرت :اًيناث

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

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

 وأ صيخرــتلا لــحم ةــنيدملا ســفن يــف اــهل عورف حتف تآشنملل
 تافــصاوملا قــفو بــسانم زــكرم ريفوــتب كــلذو ىرخأ ندم يف
 ةــينفلا تافــصاوملا قــفو وأ ،ةــيدلبلا تاطارتــشالاو ةــينفلا

 ،ةــقالعلا تاذ ةــصتخملا تاــهجلا نــم ةرداــصلا تاطارتــشالاو
 ىــلع يــسيئرلا صيخرــتلا ردــص يذــلا ىــندألا دــحلاب ءافتكالا عم
 اهنايرــس خيراــت يــف ةــيعرفلا صيخارــتلا طبترــت نأ ىــلع ،هــساسأ
 .يسيئرلا صيخرتلا ةيحالص خيراتب
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 يذلا صخشلا ىلع بجي
 صاخلا باسحلل لقنلاب موقي
 ليغشت ةقاطب ىلع لوصحلا
 امل ًاقفو ،لقن ةبكرم لكل
 :يلي

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

 تابكرم عست :تآشنملا .2
 وأ/و ةدرفنم نحش(

 ؛ىصقأ دحك )تارطاق
 طباوضلل ًاقفوو
 ردصت يتلا تاطارتشالاو
 .سيئرلا نم رارقب

 

 دارفألا
 ال امب- صاخلا باسحلل عئاضبلا لقنل ةرطاق وأ ةدرفنم نحش ةبكرم كالتماب بغري يذلا درفلا عضخي -

 ةداملا ذيفنت ةيلآ يف ةحضوملا ةجاحلا تابثإل ةدمتعملا تاطارتشالاو ريياعملل -ىصقألا دحلا زواجتي
 طاشن صيخرت ىلع لوصحلا هيلعف ،ىصقألا دحلا زواجتت تابكرم ليجست ىلإ درفلا ةجاح لاح يفو ،)14(
 .ةحئاللا تابلطتم قفو عئاضبلا لقن

 ليغشت ةقاطب ىلع لوصحلا م02/01/2020 خيرات لبق )صاخ لقن( تابكرم كلتمي يذلا درفلا ىلع بجي -
 نم دمتعملا ىصقألا دحلا نم رثكأ كلتمي يذلا درفلا حنميو ،اهددع نع رظنلا ضغبو لقن ةبكرم لكل

 الأ ىلع م30/04/2023 خيراتب يهتنت عضولا حيحصتل ةلهم )تارطاقلا وأ/و ةدرفنملا نحشلا( تابكرم
 .حيحصتلا ةلهم لالخ ةيفاضإ ةبكرم يأ ليجست متي

 تابلطتملا ترفوت اذإ ماع لقن ىلإ اهليجست عون ليوحت ضرغب صاخلا لقنلا تابكرم ليجست درفلل حمسُي -
 .)حيلشت( اهئازجأب عافتنالاو اهكيكفت وأ ،ريدصتلا ضرغل وأ ،ةحئاللا قفو كلذل ةمزاللا

 تآشنملا
 ال امب- صاخلا باسحلل عئاضبلا لقنل ةرطاق وأ ةدرفنم نحش تابكرم كالتماب بغرت يتلا ةأشنملا عضخت -

 ةداملا ذيفنت ةيلآ يف ةحضوملا ةجاحلا تابثإل ةدمتعملا تاطارتشالاو ريياعملل -ىصقألا دحلا زواجتي
 صيخرت ىلع لوصحلا اهيلعف ،ىصقألا دحلا زواجتت تابكرم ليجست ىلإ ةأشنملا ةجاح لاح يفو ،)14(
 .ةحئاللا تابلطتم قفو عئاضبلا لقن طاشن

 ةقاطب ىلع لوصحلا م02/01/2020 خيرات لبق )صاخ لقن( تابكرم كلتمت يتلا ةأشنملا ىلع بجي -
 نم ىصقألا دحلا نم رثكأ كلتمت يتلا ةأشنملا حنمتو ،اهددع نع رظنلا ضغبو لقن ةبكرم لكل ليغشت

 الأ ىلع م30/04/2023 خيراتب يهتنت عضولا حيحصتل ةلهم )تارطاقلا وأ/و ةدرفنملا نحشلا( تابكرم
 .حيحصتلا ةلهم لالخ ةيفاضإ ةبكرم يأ ليجست متي

 ةمزاللا تابلطتملا ترفوت اذإ ماع لقن ىلإ اهليجست عون ليوحت ضرغب صاخلا لقنلا تابكرم ليجست ةأشنملل حمسُي
 .)حيلشت( اهئازجأب عافتنالاو اهكيكفت وأ ،ريدصتلا ضرغل وأ ،ةحئاللا قفو كلذل
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 لقنل ةأشنملا ةجاح تابثإ
 ىلإو نم اهعئاضب
 جاتنإلا طوطخو تاعدوتسملا

 .ءالمعلاو

 
 باسحلل لقنلل ةجاحلا تبثي ام ميدقت دعب ىصقأ دحك )تارطاق وأ/و ةدرفنم نحش( تابكرم عست كالتما ةأشنملل
 :يتآلا قفو ،صاخلا

 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

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

 ةعانصلا 3
 يأ وأ ،تايمكلا وأ جاتنإلا تبثي امو يعانص صيخرت

 تاهجلا نم ةقدصم ةجاحلا معدت ىرخأ تاباطخ
 .ةئيهلا اهددحت يتلا ىرخألا تاهجلا وأ ةيمسرلا

 ةراجتلا 4

 تايمكلا تبثي امو ةيدلبلا صخرو يراجتلا لجسلا
 تاباطخ يأ وأ ،يراجتلا ضرغلل ةدعملا تاحاسملاو
 وأ ةيمسرلا تاهجلا نم ةقدصم ةجاحلا معدت ىرخأ
 .ةئيهلا اهددحت يتلا ىرخألا تاهجلا

 تالواقملا 5
 نإ( فينصتلا ةداهشو ،ةيدلبلا ةصخرو يراجتلا لجسلا

 نم ةقدصم ةجاحلا معدت ىرخأ تاباطخ يأ وأ ،)تدجو
 .ةئيهلا اهددحت يتلا ىرخألا تاهجلا وأ ةيمسرلا تاهجلا

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

 ىصقألا دحلا نم ةينعملا تاهجلا نم ةصخرملا ةيليومتلا تاكرشلاو تارايسلا عيب تالاكوو ضراعم ىنثتستو
 .لقن طاشن يأ ةسرامم مدعو تابكرملا عيبو ءارش ىلع رصتقم طاشنلا املاط صاخلا لقنلا تابكرم ةيكلمل
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 و/1 - 14

 لقنلل درفلا ةجاح تابثإ
 ريياعملل ًاقفو صاخلا

 نم ةرداصلا تاطارتشالاو
 .سيئرلا

 ،صاخلا باسحلل لقنلل ةجاحلا تبثي ام ميدقت دعب ىصقأ دحك ةدحاو ةرطاق وأ ةدرفنم نحش ةبكرم كالتما درفلل
 :يتآلا قفو

 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

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

 ةهزنلا 3

 كالتما تبثي ام وأ عينصتلا وأ أشنملا ةداهش
 تانافركلا وأ ةلقنتملا تويبلا وأ ةينكسلا تاروطقملا

 ةجاحلا معدت ىرخأ تاباطخ يأ ،اهمكح يف امو
 يتلا ىرخألا تاهجلا وأ ةيمسرلا تاهجلا نم ةقدصم
 .ةئيهلا اهددحت

 ىرخأ 4
 ضرغب ،طاشنلا فصو بسح ةئيهلا هدمتعت ام قفو
 ةيمسرلا تاهجلا نم ةقدصم تاباطخ لثم ةجاحلا معد
  .ةئيهلا اهددحت يتلا ىرخألا تاهجلا وا
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 :صاخلا باسحلل عئاضبلا لقن كلذ يف امب ةطشنألا ةفاك يف ةروطقملا فصنو ةروطقملل ليغشت ةقاطب :ًاعبار

 .رورملا يف اهليجست خيرات نم تاروطقملا فاصنأو تاروطقملاب ةصاخلا ةحئاللا ماكحأ قبطت
 
 :لقنلا ةبكرم ىلع ةدمتعملا تانايبلاو تامالعلا :ًاسماخ

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

38 - - 
 عئاــضبلا لــقن يــف لــمعي يذــلا صخــشلا وأ رجؤــملا وأ لــقانلا ىــلع بــجي
 قــفو لــقن ةــبكرم لــك ىــلع تاــنايبلاو تاــمالعلا عــضو صاــخلا باــسحلل
 .ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا

 اــًقفو تاــنايبلاو تاــمالعلا نوــكتو ةداــملا هذــه مــكح قــبطي
 تافــصاوملل ةيدوعــسلا ةــئيهلا لــبق نــم دــمتعم وــه اــمل

 يــتلا طباوــضلاب مازــتلالا متــي اــمك ،ةدوــجلاو سيياــقملاو
 هددــحت يذــلا يــمازلالا قــيبطتلا خيراــت نــم ةــئيهلا اهددــحت
  .ةئيهلا

 
 
 
 

 :ليغشتلا ريدمل ةينهملا ةرادجلا ةداهشو قئاسلا ةقاطب	رادصإ :ًاسداس

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

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

 
 دــيدجتو رادــصإ متــيو ةرــقفلا هذــه مــكح قــبطي -

 	:ةيلاتلا تاطارتشالا ءافيتسا دعب ةقاطبلا
 ةــماع ةداــيق ةــصخر ىــلع قئاــسلا لوــصح •

 رورــملا ماــظنل ًاــقفو ةرداــص لوــعفملا ةيراس
 ًاــيلاح ءاــفتكالا متــيو ،ةــيذيفنتلا هــتحئالو
 ةـــماعلا ةداـــيقلا ةـــصخرب صاـــخلا بيردــتلاب
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 لاــمتكا ىــتح اــهب صاــخلا يــبطلا صــحفلاو
 	.ةئيهلاب صاخلا ينهملا ليهأتلا عورشم

 دــحأ ميــقم ةــيوهب قئاــسلا ةــنهم نوــكت نأ •
 يدوعــسلا فينــصتلل ًاــقفو ةــمئالملا نــهملا
 نــهم نمــضتملا ثّدــحملا نــهملل دــحوملا

 ،ةــليقث ةنحاــش قئاــس( لــيقثلا لــقنلا يقئاــس
 قئاــس ،زاــغو لئاوــس نازــخ ةنحاــش قئاــس
 ،تنمـــسا طالـــخ قئاـــس ،ةروـــطقمب ةنحاـــش
 .)ةمامق عفر ةنحاش قئاس

 ةــيوهلا مقرــب طبترــم قئاــسلا نأ نــم دــكأتلا •
 طاــشنلا ةــلوازمل ةــصخرملا ةأــشنملل دــحوملا
 نأ لاـــح يـــف ةـــيدقاعت ةـــقالع دوـــجو وأ
 لــمعلل )رــيجأ( نــم حيرــصت ىلع لصاح قئاسلا

 ةــتقؤم ةــينمز ةرــتفل ةــنيعم ةأــشنم يــف
 	.ةددحمو

 يــنهملا قئاــسلا ةــقاطب ةيحالــص ةدــم نوكت •
 خيراــت زواــجتي ال اــمب اهرودــص خيراــت نــم ةنــس

   .ريجأ حيرصت ءاهتنا وأ ةدايقلا ةصخر ءاهتنا
 

 وأ ةيراــس رــيغ قئاــسلل ةداــيقلا ةــصخر تــناك لاــح يف -
 قئاــس ةــقاطب ىــلع لوــصحلا هــنكميف ،ةرفوــتم رــيغ
 تاـــبلطتم لامكتـــسال ًاـــموي )30( اهتدـــم )ةدـــيقم(
 لامكتـــساب رارـــقإلا عـــم ،ةـــقاطبلا ىـــلع لوـــصحلا
 ةــيماظنلا تاءارــجالاو ةــيئاهنلا ةــقاطبلا رادــصإ تاءارجإ
 نأو رورــملا ماــظنو لــمعلا ماــظن قــفو قئاسلا لمعل

 ةــقاطب رادــصإ لــبق لــمعلاب هــلوخت ال ةــقاطبلا هذــه
 .قئاسلا
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 ةلدعملا - ةيربلا قرطلا ىلع تانحاشلا ريجأتو عئاضبلا لقن طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ

 

 يــف قئاــسلل ةــمئالملا ةــنهملا رفوــت مدــع لاــح يــف -
 )ةدــيقم( يــنهم قئاــس ةــقاطب حنــم متي ميقم ةيوه
 تاءارـــجإلا لامكتـــسال كـــلذو ًاـــموي )30( ةدـــمل
 ىــلع رارــقإو دــهعت ذــخأ عــم ةــنهملا ليدعتل ةيماظنلا
 لــمعلاب لوــخت ال ةدــيقملا ةــقاطبلا نأــب ديفتــسملا

 تاءارــجإلا يقاــب لامكتــسا بــلطتتو طاــشنلا اذــه يف
 جارختــسا مــث نــمو رورــملاو لــمعلا يماــظنل ًاــقفو
 .ةيئاهنلا ةقاطبلا

 ةرداــص ةــيلود ةداــيق ةــصخر لــمحي قئاــسلا ناــك لاــح يف .1
 تاــميلعتو ةــمظنأ قــفو اــهيف لــمعلا متــيو رــخآ دــلب نــم
 ةــقاطب ىــلع لوــصحلا هــنكميف ،رورــملل ةــماعلا ةرادإلا

    .ًاموي )90( اهتدم قئاس

 

3 
 داوــملا لــقن ةــلاح يــف ةرــطخ داوــم لــقن قئاــس ةقاطب ىلع لصاح نوكي نأ
  .لوعفملا ةيراس ةرطخلا

 يذــلا يــمازلالا قــيبطتلا خيراــت نــم داوــملا هذــه ماكحأ قبطت
 .ةئيهلا هددحت

59 - - 
 ،عئاــضبلا لــقن طاــشن ةــلوازم صيخرــت ىــلع ةلــصاحلا ةأــشنملا ىــلع بــجي

 ءاردــمل ةــينهملا ةرادــجلا ةداهــش ىــلع اهيدــل ليغــشتلا ءاردــم دــحأ لوــصح
 .ةئيهلا نم ةدمتعملا تاهجلا نم ةرداصلا لقنلا

 

 

 :ةلومحلا نايبو عئاضبلا لقن ةقيثو :ًاعباس

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

44 - 
 يــتلا قئاــثولا رادــصإ صاــخلا باــسحلل لــقنلا يــف لــمعي يذــلا صخشلا ىلع 14 

 .ةئيهلا اهددحت
 صاــخلا باــسحلل لــقنلا لاــح يــف ةــبولطملا قئاــثولا قــبطت 

 .ةئيهلا هددحت يذلا خيراتلا نم
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 )ج/1(  47
 يــف ةــلومحلا ناــيبو ،عئاــضبلا لــقن طاــشن ةــلوازم لاــح يــف لــقنلا ةــقيثو 

 ،ةدــحاولا ةــلحرلا يــف هــيلإ لــسرم وأ لــسرم نــم رــثكأل لــيمحتلا لاــح
 .صاخلا باسحلل لقنلا لاح يف ةبولطملا قئاثولاو

44 - 6 
 عئاــضبلا لــقن طاــشن ةــلوازمب مــهل صخرــملا دارــفألاو تآــشنملا ىــلع طرتــشي
 ةــقيثو رادــصإ ةــمدخ ميدــقتل ةــئيهلا اهددــحت ةــينورتكلإ ةــمظنأ يأــب طابترالا
 .لقنلا

 ىــلعو ،ةــحئاللا ماــكحأ قــفو ةــلومحلا ناــيبو ةقيثولا قبطت -
 خيراــت نــم ًاراــبتعا ةــبولطملا تاــنايبلا ةــفاك ىــلع لمتــشت نأ

 .م02/01/2020
 ةدراوــلا تاــنايبلا ىــلع لمتــشي جذوــمن وــه دــمتعملا جذومنلا -

 .ةحئاللا نم )1( ةرقف )64( مقر ةداملا يف
 وأ يـــقرو لكـــشب ةدـــمتعملا لـــقنلا ةـــقيثو رادـــصا متـــي -

 ةــينورتكلإلا ةــقيثولا مادختــساب مازــلإلا متــي ىــتح يــنورتكلا
 .ةئيهلا ةباوب نم ةرداصلا

45 - 
 قــفو رــجأ لــباقم لــقن ةــيلمع لــكل لــقن ةــقيثو رادــصإ لــقانلا ىــلع بــجي 1

 .ةئيهلا ىدل دمتعملا جذومنلا

 لــسرم نــم رــثكأل لــيمحتلا لاــح يــف ةــلومحلا ناــيب رادــصإ لــقانلا ىلع بجي 2
 ةدحاولا ةلحرلا يف هيلإ لسرم وأ

64 - 1 

 ةــيلآو جذوــمنلا قــفو لــقن ةــيلمع لــكل لــقن ةــقيثو رادــصإ لقانلا ىلع بجي
 رــيغ تــناك اذإ دــحاو هــيلإ لــسرم مــساب نوــكتو ،ةــئيهلا نم ةدمتعملا رادصإلا

 لــسرملا دــيوزتو لوادــتلل ةــلباق تــناك اذإ اــهلماحل وأ هرــمأل وأ لوادــتلل ةلباق
 نأ ىــلع ،ةنحاــشلا يــف ىرــخأ ةخــسنب ظاــفتحالاو ،اــهنم ةيلــصأ ةخــسنب
 .خلإ .... :ةيلاتلا تانايبلا ىلع لمتشت

 

 

 :ريجأتلا دقع :ًانماث

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

45 - 3 
 دــمتعملا جذوــمنلا قــفو ةرجؤــم لــقن ةــبكرم لــكل ريجأــت دــقع رادــصإ بــجي

 .ةنحاشلا يف ريجأتلا دقع نم ةخسنب ظافتحالاو ،ةئيهلا نم
 نأ ىــلعو ،ريجأــتلا دــقعب ةــصاخلا ةــحئاللا ماــكحأ قــبطت -

 خيراــت نــم ًاراــبتعا ،ةــبولطملا تاــنايبلا ةــفاك ىــلع لمتــشت
 .م02/01/2020

 داــمتعا خيراــت نــم دــحوملا يــنورتكلإلا ريجأــتلا دــقع قــبطي -
 .ةئيهلا هددحت يذلا يمازلإلا قيبطتلا خيراتو ،دقعلا

60 - 2 
 يــف تانحاــشلا ريجأــت طاــشن ةــلوازمل ةــصخرملا ةأــشنملا طبترــت نأ بــجي

 .ةئيهلا اهرقت يتلا ةينورتكلالا ةمظنألا لالخ نم رجأتسملا عم اهتقالع

 .خلإ... :ةيلاتلا ةيساسألا تانايبلا ىلع ريجأتلا دقع لمشي نأ بجي 1 - 61
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 :نيقئاسلل ةحارلاو ةدايقلا تارتف :ًاعسات 

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

39 - - 

 صاــخلا باــسحلل عئاــضبلا لــقن يــف لــمعي يذــلا صخــشلا وأ لــقانلا ىــلع
 ةــكرحلا ليجــستو ،لــقنلا تاــيلمع ءاــنثأ قئاــسلاو ةنحاــشلا ءادأ دــصرب مازتلالا
 ةداــيقلا تاعاــس ددــعو ،ةنحاــشلا ةعرــس ًالماــش لــقنلا ةــكرح ءاــنثأ ةــيمويلا

 ،لــمعلا موــي ةــياهنو ةــيادب دــنع ةفاــسملا ةءارــقو ،فقوتلا تارتفو ،ةحارلاو
 قــفو ةنحاــشلل ليغــشتلا ةــقاطب مــقرو صيخرــتلا مــقرو ،تــقولاو ،خيراــتلاو
 .ةئيهلا اهددحت يتلا تانايبلا لقن ةيلآو تابلطتملاو رصانعلا

 قــفو نيقئاــسلل ةــحارلاو ةداــيقلا تارــتف لجــستو قــبطت -

 .ةحئاللا ماكحأ

 ذــيفنت تاــقوأ ليجــستو دــصرل يــنقتلا طبرــلا ةيلآ ةئيهلا ددحُت -

 ةداــيقلا تارــتف اــهيف اــمب اــيلآ قئاــسلل ةــفلتخملا لاــمعألا

 ليجــستل ةــينورتكلإلا ةــمظنألا داــمتعا خيراــت نــم ةــحارلاو

  .نيقئاسلل ةحارلاو ةدايقلا تارتف دصرو

57 - - 

 تاعاــسب ةــقلعتملا طباوــضلاو دــعاوقلاب مازــتلالا قئاــس لــك ىــلع بــجي
 ةــصخرملا ةأــشنملا ىــلع بــجي اــمك ،ةيعوبــسألاو ةــيمويلا ةــحارلاو ةداــيقلا
 باــسحلل عئاــضبلا لــقن يــف لــمعت يــتلا وأ عئاــضبلا لــقن طاــشن ةــلوازمل
 .خلإ ... :يلاتلا وحنلا ىلع كلذو ،كلذب اهيقئاس مازتلا ةعباتم صاخلا

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

2 
 تانايبلا نم اهريغو اهعطقي يتلا تارتموليكلا ددعو قئاسلا تانايب ليجست متي

 .ةئيهلا اهددحت يتلا ةيلآلا قفو
 

 

 

 :قيرطلا بناج ىلع ينفلا صحفلا :ًارشاع 

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

42 - - 
 مادختساو قيرطلا بناج ىلع ينفلا صحفلل ةنحاشلا عاضخإ تقو يأ يف زوجي

 ةمالسو قرطلا ىلع لقنلل ةنحاشلا ةيحالص نم دكأتلل ؛ةكرحتم صحف ةدحو
 .خلإ ... :ةيلاتلا تاوطخلا قفو ،لقنلا تاءارجإ

 هددــحت يذــلا خيراــتلا يــف داوــملا هذــه مــكح ذــيفنت متــي -

 تافــصاوملل ةيدوعــسلا ةــئيهلا( ةدــمتعملا صــحفلا ةــهج

 .)ةدوجلاو سيياقملاو
43 - - 

 ًءاــنب- قــيرطلا بــناج ىــلع يــنفلا صــحفلا ءارــجإ دــعب ةــمدخلا بقارمل قحي
 .خلإ... :ةيلاتلا تاءارجإلا ذاختا -صحفلا جئاتن ىلع
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 :رارضألا مييقت تاهج :رشع يداحلا 

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

62 - 16 

 ثداوحلا نع ةجتانلا رارضألا ريدقت ءارج دقعلا فارطا نيب فالخ دوجو لاح يف
 اهل صخرملا ةاشنملا مزتلت ،كالهتسالا وأ مادختسالا ءوس وأ ةيرورم ريغلا
 لالخ نم لقنلا ةبكرم ىلع عقاولا ررضلا ريدقتب تانحاشلا ريجأت طاشن ةسراممب

 ةفلكت ررضلاب ببستملا لمحتي نأ ىلع ،ةئيهلا لبق نم ةدمتعملا مييقتلا ةهج
  .ريدقتلاو صحفلا ةجيتن

 هددــحت يذــلا خيراــتلا يــف ةرــقفلا هذــه مــكح ذــيفنت متــي

  .مييقتلل ةددحملا زكارملا دامتعا دعب ةئيهلا

 

 

 :ةجودزملا تاروطقملا تاذ تانحاشلا :رشع يناثلا

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

 ب/1 - 42

 ليغــشتلا تاــقاطب( :لــقنلاو ليغــشتلاب ةــصاخلا قئاــثولا ةــفاك نــم دــكأتلا
 داوــملا لــقنل قئاــسلا ةــقاطب وأ ةــينهملا قئاــسلا ةــقاطب ،لــقن ةــبكرم لــكل
 تاذ ةنحاــشلل لــقنلا حيرــصت ،ةيئانثتــسالا تالوــمحلل لــقنلا حيرــصت ،ةرــطخلا
 ةــقيثو ،لــقن ةــبكرم لــكل ريجأــتلا دــقع ،لــقنلا ةــقيثو ،ةجودزملا تاروطقملا
 .)ىرخأ قئاثو يأو ،نيمأتلا

 تاروــطقملا تاذ ةنحاــشلل لــقنلا حيرــصت رادــصا متــي -
 تامدــــخلاو لــــقنلا ةرازو( لــــبق نــــم ةــــجودزملا
 )ةيتسجوللا

 دــعب حيراــصتلا نــم عوــنلا هذــه رادــصإب حامــسلا متــي -
 مــقر داــعبألاو نازوألــل ةيــسايقلا ةفــصاوملا لوــخد
 ةيدوعـــسلا ةـــئيهلا لـــبق نـــم ةدـــمتعملا )469(
 خيراــتب ذاــفنلا زــيح ةدوــجلاو سيياــقملاو تافــصاوملل

  م26/2/2023
 

43 - 2 

 نــم ةنحاــشلا عــنم وــحن ةــمزاللا تاءارــجإلا ذاــختال ةــينمألا تاــهجلا غــيلبت
 وأ نازوألــل ةنحاــشلا زواــجت تــبث اذإ اهعــضو حيحــصت نيــحل اــهتلحر لامكتــسا
 دوــجو مدــع وأ ،يئانثتــسا لــقن حيرــصت دوــجو مدــع وأ ،ةــيماظنلا داــعبألا
 نـــم يأ ةــفلاخم وأ ةــجودزملا تاروـــطقملا تاذ ةنحاــشلل لــقنلا حيرــصت

 ةـــلومحلا عـــيزوتو فيتـــستو تـــيبثت ةمالـــس مدـــع وأ ،حيرـــصتلا طورـــش
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 ةمالــسلا ىــلع رــيبك رــطخ لكــشي يذــلا يــنفلا ةنحاــشلا عــضول وأ .ةلوقنملا
 .ةلحرلا لامكتسا لاح يف

44 - 15 
 ىـــلع طـــقف ةـــجودزملا تاروـــطقملا تاذ تانحاـــشلا مادختـــسا رـــصتقي
 حيرــصت ىــلع لوــصحلا دــعب عئاــضبلا لــقن طاــشن ةــلوازمل ةــصخرملا تآــشنملا
 .ةجودزملا تاروطقملا تاذ تانحاشلل لقنلا

 ب/1 - 47
 لــقنل قئاــسلا ةــقاطب وأ ةــينهملا قئاــسلا ةــقاطب ،قئاــسلا ةداــيق ةــصخر
 تاروــطقملا تاذ ةنحاــشلل لــقنلا حيرــصت ،لاــحلا بــسح ةرــطخلا داوــملا
 .ةجودزملا

48 
 1 - )رركم(

 نــم ةــجودزملا تاروــطقملا تاذ ةنحاــشلل لــقنلا حيرــصت ىــلع لوــصحلا
 .ةصتخملا ةهجلا

 

  

 :ةروظحملا تاراسملا :رشع ثلاثلا

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

46 - 8 

 

 اــم قــفو تانحاــشلا ةــكرح اــهيف رــظحُي يــتلا تاراــسملا مادختــسا مدــع

 .ةئيهلا هددحت

 

 هددــحت يذــلا خيراــتلا نــم ةرــقفلا هذــه مــكح ذــيفنت متــي

 عـــم قيـــسنتلاب ةروـــظحملا تاراـــسملا داـــمتعا دـــعب ةـــئيهلا

   .ةقالعلا تاذ تاهجلا
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