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 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

5 - 3 

 عئاـضبلا لـقن طاـشن ةـلوازم صيخرـت ىـلع ةأـشنملا لوـصحل طرتشي
 :يلي ام
 ةــلوازمل ةــمزاللا تارطاــقلا وأ/و ةدرــفنملا نحــشلا تاــبكرم ريفوــت
 ىــلع تاــبكرم رــشع )10( نــع لــقي ال اــمب عئاــضبلا لــقن طاــشن

 ةــعباتلا ةــيرادإلا زــكارملاو تاــظفاحملاو ةــكلمملا ندــم ىوتــسم
 رورـملا ماـظن ماـكحأل ًاـقفو اهليجـست عوـن ليدـعت متي نأ ىلع اهل

 نـم وأ ةرـشابم ةأـشنملل ةـكولمم تـناك ءاوـس  ةـيذيفنتلا هتحئالو
 مدختــسملا ةأــشنملا نوــكت نأ ةطيرــش ،يليوــمتلا راــجيإلا لالــخ
 ةــيلآ دــيدحتب سيئرــلا نــع رارــق ردــصي ضرــغلا اذــهلو ،اــهل يــلعفلا
 بــجاولا يــنمزلا لودــجلاو تاــبكرملا نــم ىــندألا دــحلا ريفوــت
 اــهيف ىــعاري ،لاــمعألا ةداــير تآــشنم لــبق نــم هــلالخ اهليغــشت
 دـحلا ىـلإ ًالوـصو طاـشنلا يـف تاـبكرملا لاـخدإ يـف ًايونـس جردتلا
 .بولطملا ىندألا

 خيراــت لــبق طاــشنلا يــف اــهل صخرــملا تآــشنملا حنــمُت
 نــم اًءدــب تاونــس ثالــث ةدــمل ةــلهم م30/04/2022

 ددــــعل ىــــندألا دــــحلا ءافيتــــسال م1/5/2022 خيراــــت
 لــقألا ىــلع نيتنحاــش ةفاــضإ متــي نأ ةطيرــش تاــبكرملا

 ةرــتف لالــخ بوــلطملا ىــندألا دــحلا قــقحي اــمبو ًايونــس
 تاـــقاطب وأ صيخرـــتلا دـــيدجت متـــي ال ثـــيحب ،ةـــلهملا
  .طرشلا اذه مامتإب الإ ةيهتنملا ليغشتلا
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 ىدــل دــمتعملا جذوــمنلا قــفو ةاــشنملا مــساب صيخرــتلا ردــصي
 ثالــث ةدــمل نوـكيو ،)دــجو نإ( يلاـملا لــباقملا دادـس دــعب ةـئيهلا

 يــتلا لاــمعألا ةداــير تآــشنم ادــع اــميف تآــشنملا عــيمجل تاونــس
 ةدـــم ددـــحت ذإ ،ًايجيردـــت اـــهتابكرم ليغـــشتب تاليهـــست تـــحنم
 هـيلع صـن اـم قـفو سيئرـلا نـع رداـصلا رارـقلا بجومب اهل صيخرتلا
 .ةحئاللا هذه نم ةسماخلا ةداملا نم )3( ةرقفلا

 لــحم ةــنيدملا ســفن يــف اــهل عورــف حتــف تآــشنملل
 بــسانم زـكرم ريفوـتب كـلذو ىرـخأ ندـم يـف وأ صيخرـتلا

 قــفو وأ ،ةــيدلبلا تاطارتــشالاو ةــينفلا تافــصاوملا قــفو
 تاــهجلا نــم ةرداــصلا تاطارتــشالاو ةــينفلا تافــصاوملا
 يذـلا ىـندألا دـحلاب ءاـفتكالا عـم ،ةـقالعلا تاذ ةصتخملا

 طبترــت نأ ىــلع ،هــساسأ ىــلع يــسيئرلا صيخرــتلا ردــص
 ةيحالــص خيراــتب اهنايرــس خيراــت يــف ةــيعرفلا صيخارــتلا
 .يسيئرلا صيخرتلا

9 - - 
 لزاــــنتلا ةأـــــشنملل زوــجي ،)ةــسماخلا( ةداــملا ماــكحأ ةاــعارم عــم
 جذوــمنلا قــفو ةيحالــصلا خيراــتو مقرــلا سفنــب صيخرــتلا نــع
 .... :ةيتآلا طورشلا قفوو ،ةئيهلا ىدل دمتعملا

 خيراــت لــبق طاــشنلا يــف اــهل صخرــملا تآــشنملل حمــسُي
 رارمتـــسا عـــم صيخرـــتلا نـــع لزاـــنتلاب م02/01/2020

 نأ ىــلع ،ةــيلآلا هذــه يــف ةددــحملا ددــملاو تاءانثتــسالا
 يـف اـهيلع صوـصنملا لزاـنتلا طورـش عـيمج ءافيتـسا متي
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 صيخرـــتلاو يراـــجتلا لجـــسلا لـــقني نأ ىـــلعو ،ةـــحئاللا
 لاــح يــف هــيلإ لزاــنتملل ةيحالــصلا خيراــتو مقرــلا سفنــب

 ،عئاــضبلا لــقن طاــشن ىــلع اًرــصتقم يراــجتلا لجــسلا ناــك
 ىــلع يوــتحي لزاــنتملل يراــجتلا لجــسلا ناــك لاــح يــفو
 سفنــبو طــقف صيخرــتلا لــقن نكميــف طاــشن نــم رــثكأ
 ماــيق ةطيرــش ،هــيلإ لزاــنتملل ةيحالــصلا خيراــتو مقرــلا
  .يراجتلا لجسلا نم عئاضبلا لقن طاشن بطشب لزانتملا

54  11 
 :يلي امب مازتلالا ةرطخلا داوملا لقنب موقي نم ىلع
 اهددــحت يــتلا طباوــضلل ًاــقفو يفاــضإ صيخرــت ىــلع لوــصحلا
 .ةئيهلا

 داوــملا لــقن صيخارــت ىــلع ةرــقفلا هذــه ماــكحأ قــبطت 
  .طقف اًينمأ ةديقملا ةرطخلا ةيئاميكلا
 ةدــيقملا ةرــطخلا ةــيئاميكلا داوــملا لــقن صيخرــت ردــصي 
 ةــئيهلا نــم مزالــلا صيخرــتلا ىــلع لوــصحلا دــعب اــًينمأ
  .يعانصلا نمألل ايلعلا

 
 

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

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا
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 لباقملا دادس دعب ةئيهلا ىدل دمتعملا جذومنلا قفو صيخرتلا ردصي
 .تاونس ثالث ةدملو ةأشنملا مساب صيخرتلا نوكيو )دجو نإ( يلاملا

 لــحم ةــنيدملا ســفن يــف اــهل عورــف حتــف تآــشنملل
 بـسانم زـكرم ريفوـتب كـلذو ىرـخأ ندـم يف وأ صيخرتلا

 وأ ،ةـــيدلبلا تاطارتـــشالاو ةـــينفلا تافـــصاوملا قـــفو
 نــم ةرداــصلا تاطارتــشالاو ةــينفلا تافــصاوملا قــفو
 دــحلاب ءاــفتكالا عــم ،ةــقالعلا تاذ ةــصتخملا تاــهجلا
 ىـلع ،هـساسأ ىـلع يـسيئرلا صيخرـتلا ردـص يذلا ىندألا
 خيراــتب اهنايرــس خيراــت يــف ةــيعرفلا صيخارــتلا طبترــت نأ

 .يسيئرلا صيخرتلا ةيحالص

 

 

 :صاخلا باسحلل عئاضبلا لقن يف ةرطاق وأ ةدرفنم نحش ةبكرم ليغشت ةقاطب :ًاثلاث
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 يذــلا صخــشلا ىــلع بــجي
 باــــسحلل لــــقنلاب موــــقي
 ىــــلع لوــــصحلا صاــــخلا
 ةــبكرم لــكل ليغــشت ةــقاطب
 :يلي امل ًاقفو ،لقن

 نحــش ةــبكرم :دارــفألا .1
 ةرطاــــق وأ ةدرــــفنم
 ؛ىــصقأ دــحك ةدــحاو
 طباوـــــضلل ًاـــــقفوو
 يــــتلا تاطارتــــشالاو
 .سيئرلا نم رارقب ردصت

 عــــــست :تآــــــشنملا .2
 نحــــــش( تاــــــبكرم
 )تارطاــق وأ/و ةدرــفنم
 ًاــقفوو ؛ىــصقأ دــحك
 تاطارتــشالاو طباوــضلل
 نــم رارــقب ردــصت يــتلا
 .سيئرلا

 

  دارفألا
 عئاــضبلا لــقنل ةرطاــق وأ ةدرــفنم نحــش ةــبكرم كالتماــب بــغري يذــلا درــفلا عــضخي -

 تاـبثإل ةدـمتعملا تاطارتـشالاو ريياـعملل -ىـصقألا دـحلا زواـجتي ال اـمب- صاـخلا باسحلل
 ليجــست ىــلإ درــفلا ةــجاح لاــح يــفو ،)14( ةداــملا ذــيفنت ةــيلآ يــف ةحــضوملا ةــجاحلا

 قـفو عئاـضبلا لـقن طاـشن صيخرـت ىـلع لوـصحلا هـيلعف ،ىـصقألا دـحلا زواجتت تابكرم
 .ةحئاللا تابلطتم

 م02/01/2020 خيراــت لــبق )صاــخ لــقن( تاــبكرم كــلتمي يذــلا درــفلا ىــلع بــجي -
 درـفلا حنـميو ،اهددـع نـع رـظنلا ضـغبو لـقن ةـبكرم لـكل ليغـشت ةقاطب ىلع لوصحلا
 وأ/و ةدرــفنملا نحــشلا( تاــبكرم نــم دــمتعملا ىــصقألا دــحلا نــم رــثكأ كــلتمي يذــلا
 ليجــست متــي الأ ىــلع م30/04/2023 خيراــتب يــهتنت عــضولا حيحــصتل ةــلهم )تارطاــقلا
  .حيحصتلا ةلهم لالخ ةيفاضإ ةبكرم يأ

 ماـع لـقن ىـلإ اهليجـست عوـن لـيوحت ضرـغب صاـخلا لـقنلا تاـبكرم ليجست درفلل حمسُي -
 اــهكيكفت وأ ،ريدــصتلا ضرــغل وأ ،ةــحئاللا قــفو كلذــل ةــمزاللا تاــبلطتملا ترفوــت اذإ

  .)حيلشت( اهئازجأب عافتنالاو
  تآشنملا

 عئاــضبلا لــقنل ةرطاــق وأ ةدرــفنم نحــش تاــبكرم كالتماــب بــغرت يــتلا ةأــشنملا عــضخت -
 تاـبثإل ةدـمتعملا تاطارتـشالاو ريياـعملل -ىـصقألا دـحلا زواـجتي ال اـمب- صاـخلا باسحلل
 ليجـست ىـلإ ةأـشنملا ةـجاح لاـح يـفو ،)14( ةداـملا ذـيفنت ةـيلآ يـف ةحضوملا ةجاحلا

 قـفو عئاـضبلا لـقن طاـشن صيخرـت ىـلع لوـصحلا اـهيلعف ،ىـصقألا دـحلا زواجتت تابكرم
 .ةحئاللا تابلطتم

 م02/01/2020 خيراــت لــبق )صاــخ لــقن( تاــبكرم كــلتمت يــتلا ةأــشنملا ىــلع بــجي -
 حنــمتو ،اهددــع نــع رــظنلا ضــغبو لــقن ةــبكرم لــكل ليغــشت ةــقاطب ىــلع لوــصحلا
 وأ/و ةدرــفنملا نحــشلا( تاــبكرم نــم ىــصقألا دــحلا نــم رــثكأ كــلتمت يــتلا ةأــشنملا
 ليجــست متــي الأ ىــلع م30/04/2023 خيراــتب يــهتنت عــضولا حيحــصتل ةــلهم )تارطاــقلا
  .حيحصتلا ةلهم لالخ ةيفاضإ ةبكرم يأ

 لــقن ىــلإ اهليجــست عوــن لــيوحت ضرــغب صاــخلا لــقنلا تاــبكرم ليجــست ةأــشنملل حمـسُي -
 اــهكيكفت وأ ،ريدـصتلا ضرـغل وأ ،ةـحئاللا قـفو كلذـل ةـمزاللا تاـبلطتملا ترفوـت اذإ ماـع
  .)حيلشت( اهئازجأب عافتنالاو
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 لــقنل ةأــشنملا ةــجاح تاــبثإ
 ىـــــلإو نـــــم اهعئاـــــضب
 طوـــــطخو تاعدوتـــــسملا
 .ءالمعلاو جاتنإلا

 
 تـبثي اـم ميدـقت دـعب ىـصقأ دـحك )تارطاـق وأ/و ةدرـفنم نحـش( تاـبكرم عست كالتما ةأشنملل
 :يتآلا قفو ،صاخلا باسحلل لقنلل ةجاحلا

 فصو م
 اهميدقت بولطملا قئاثولا طاشنلا

 ةيبرت 1
 تاناويحلا

 دادعت ةداهش وأ ،يشاوملا ةيبرتل ةاكزلا ةداهش
 يأ وأ ،ةيحصلا ةداهشلا وأ ،)ةوربلا( ةيشاملا

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

 ةعارزلا 2

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

 ةعانصلا 3

 ،تاــيمكلا وأ جاــتنإلا تــبثي اــمو يعانــص صيخرــت
 ةقدــصم ةــجاحلا معدــت ىرــخأ تاــباطخ يأ وأ

 يــتلا ىرــخألا تاــهجلا وأ ةيمــسرلا تاــهجلا نــم
  .ةئيهلا اهددحت

 ةراجتلا 4

 تــبثي اــمو ةــيدلبلا صــخرو يراــجتلا لجــسلا
 ،يراــجتلا ضرــغلل ةدــعملا تاحاــسملاو تاــيمكلا
 ةقدــصم ةــجاحلا معدــت ىرــخأ تاــباطخ يأ وأ

 يــتلا ىرــخألا تاــهجلا وأ ةيمــسرلا تاــهجلا نــم
 .ةئيهلا اهددحت

 تالواقملا 5

 ةداهـــشو ،ةـــيدلبلا ةـــصخرو يراـــجتلا لجـــسلا
 ىرـــخأ تاـــباطخ يأ وأ ،)تدـــجو نإ( فينـــصتلا
 ةيمــسرلا تاــهجلا نــم ةقدــصم ةــجاحلا معدــت
 .ةئيهلا اهددحت يتلا ىرخألا تاهجلا وأ

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

 ةـينعملا تاـهجلا نـم ةـصخرملا ةـيليومتلا تاكرـشلاو تارايـسلا عـيب تالاـكوو ضراـعم ىنثتستو
 عــيبو ءارــش ىــلع رــصتقم طاــشنلا اــملاط صاــخلا لــقنلا تاــبكرم ةــيكلمل ىــصقألا دــحلا نــم
 .لقن طاشن يأ ةسرامم مدعو تابكرملا
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 ةلدعملا - ةيربلا قرطلا ىلع تانحاشلا ريجأتو عئاضبلا لقن طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ

 

 و/1 - 14

 لــقنلل درــفلا ةــجاح تاــبثإ
 ريياــــعملل ًاــــقفو صاــــخلا

 نـــم ةرداـــصلا تاطارتــشالاو
 .سيئرلا

 ةـجاحلا تـبثي اـم ميدـقت دـعب ىـصقأ دـحك ةدـحاو ةرطاـق وأ ةدرفنم نحش ةبكرم كالتما درفلل
 :يتآلا قفو ،صاخلا باسحلل لقنلل

 فصو م
 اهميدقت بولطملا قئاثولا طاشنلا

 ةيبرت 1
 تاناويحلا

 دادعت ةداهش وأ ،يشاوملا ةيبرتل ةاكزلا ةداهش
 يأ وأ ،ةيحصلا ةداهشلا وأ ،)ةوربلا( ةيشاملا

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

 ةعارزلا 2

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

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

 

 عئاــضبلا لــقن كــلذ يــف اــمب ةطــشنألا ةــفاك يــف ةروــطقملا فــصنو ةروــطقملل ليغــشت ةــقاطب :ًاــعبار

 :صاخلا باسحلل

 .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 - - 
 لـقن يـف لـمعي يذـلا صخـشلا وأ رجؤـملا وأ لقانلا ىلع بجي
 لــك ىــلع تاــنايبلاو تاــمالعلا عــضو صاــخلا باــسحلل عئاــضبلا

 .ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا قفو لقن ةبكرم

 تاــنايبلاو تاــمالعلا نوــكتو ةداــملا هذــه مــكح قــبطي
 ةيدوعــسلا ةــئيهلا لــبق نــم دــمتعم وــه اــمل اــًقفو
 مازــتلالا متــي اــمك ،ةدوــجلاو سيياــقملاو تافــصاوملل
 قــيبطتلا خيراــت نــم ةــئيهلا اهددــحت يــتلا طباوــضلاب
  .ةئيهلا هددحت يذلا يمازلالا
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 ةلدعملا - ةيربلا قرطلا ىلع تانحاشلا ريجأتو عئاضبلا لقن طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ

 

 :ليغشتلا ريدمل ةينهملا ةرادجلا ةداهشو قئاسلا ةقاطب	رادصإ :ًاسداس

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

31 - 

2 
 قئاـس ةـقاطب ىـلع لصاح نوكي نأ

 .لوعفملا ةيراس ينهم

 
 	:ةيلاتلا تاطارتشالا ءافيتسا دعب ةقاطبلا ردصتو ةرقفلا هذه مكح قبطي -

 رورـملا ماـظنل ًاـقفو ةرداـص لوـعفملا ةيراـس ةـماع ةداـيق ةـصخر ىلع قئاسلا لوصح .1
 ةــماعلا ةداــيقلا ةــصخرب صاــخلا بيردــتلاب ًاــيلاح ءاــفتكالا متــيو ،ةــيذيفنتلا هــتحئالو
 	.ةئيهلاب صاخلا ينهملا ليهأتلا عورشم لامتكا ىتح اهب صاخلا يبطلا صحفلاو

 ةــلوازمل ةــصخرملا ةأــشنملل دــحوملا ةــيوهلا مقرــب طبترــم قئاــسلا نأ نــم دــكأتلا .2
 )رـيجأ( نـم حيرـصت ىـلع لـصاح قئاـسلا نأ لاـح يـف ةـيدقاعت ةقالع دوجو وأ طاشنلا
 	.ةددحمو ةتقؤم ةينمز ةرتفل ةنيعم ةأشنم يف لمعلل

 زواــجتي ال اــمب اهرودــص خيراــت نــم ةنــس يــنهملا قئاــسلا ةــقاطب ةيحالــص ةدــم نوــكت .3
   .ريجأ حيرصت ءاهتنا وأ ةدايقلا ةصخر ءاهتنا خيرات

 
 هــنكميف ،ةرفوــتم رــيغ وأ ةيراــس رــيغ قئاــسلل ةداــيقلا ةــصخر تــناك لاــح يــف -

 تاــبلطتم لامكتــسال ًاــموي )30( اهتدــم )ةدــيقم( قئاــس ةــقاطب ىــلع لوــصحلا
 ةــيئاهنلا ةــقاطبلا رادــصإ تاءارــجإ لامكتــساب رارــقإلا عــم ،ةــقاطبلا ىــلع لوــصحلا

 هذـه نأو رورـملا ماـظنو لـمعلا ماـظن قـفو قئاـسلا لـمعل ةيماظنلا تاءارجالاو
 .قئاسلا ةقاطب رادصإ لبق لمعلاب هلوخت ال ةقاطبلا

 
 متــيو رــخآ دــلب نــم ةرداــص ةــيلود ةداــيق ةــصخر لــمحي قئاــسلا ناــك لاــح يــف -

 لوــصحلا هــنكميف ،رورــملل ةــماعلا ةرادإلا تاــميلعتو ةــمظنأ قــفو اــهيف لــمعلا
  .ًاموي )90( اهتدم قئاس ةقاطب ىلع

3 
 قئاـس ةـقاطب ىـلع لصاح نوكي نأ
 لــقن ةــلاح يــف ةرــطخ داوــم لــقن
  .لوعفملا ةيراس ةرطخلا داوملا

 .ةئيهلا هددحت يذلا يمازلالا قيبطتلا خيرات نم داوملا هذه ماكحأ قبطت

59 - - 
 ىــلع ةلــصاحلا ةأــشنملا ىــلع بــجي
 ،عئاـضبلا لـقن طاـشن ةـلوازم صيخرت

 اهيدـل ليغـشتلا ءاردـم دـحأ لوصح
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 ةلدعملا - ةيربلا قرطلا ىلع تانحاشلا ريجأتو عئاضبلا لقن طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ

 

 ةـــينهملا ةرادـــجلا ةداهـــش ىـــلع
 تاــهجلا نــم ةرداــصلا لــقنلا ءاردــمل
 .ةئيهلا نم ةدمتعملا

 

 :ةلومحلا نايبو عئاضبلا لقن ةقيثو :ًاعباس

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

44 - 
 رادــصإ صاــخلا باــسحلل لــقنلا يــف لــمعي يذــلا صخــشلا ىــلع 14 

 باــسحلل لــقنلا لاــح يــف ةــبولطملا قئاــثولا قــبطت  .ةئيهلا اهددحت يتلا قئاثولا
 .ةئيهلا هددحت يذلا خيراتلا نم صاخلا

 )ج/1(  47
 ةـلومحلا ناـيبو ،عئاـضبلا لـقن طاـشن ةـلوازم لاـح يـف لقنلا ةقيثو 

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

44 - 6 
 لــقن طاــشن ةــلوازمب مــهل صخرــملا دارــفألاو تآــشنملا ىــلع طرتــشي
 ميدــقتل ةــئيهلا اهددــحت ةــينورتكلإ ةــمظنأ يأــب طاــبترالا عئاــضبلا

 .لقنلا ةقيثو رادصإ ةمدخ
 ،ةـحئاللا ماـكحأ قـفو ةـلومحلا ناـيبو ةـقيثولا قبطت -

 ةـــبولطملا تاـــنايبلا ةـــفاك ىـــلع لمتـــشت نأ ىـــلعو
 .م02/01/2020 خيرات نم ًارابتعا
 تاــنايبلا ىــلع لمتــشي جذوــمن وــه دــمتعملا جذوــمنلا -

 .ةحئاللا نم )1( ةرقف )64( مقر ةداملا يف ةدراولا
 وأ يــقرو لكــشب ةدــمتعملا لــقنلا ةــقيثو رادــصا متــي -

 ةـــقيثولا مادختـــساب مازـــلإلا متـــي ىـــتح يـــنورتكلا
 .ةئيهلا ةباوب نم ةرداصلا ةينورتكلإلا

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

 .ةئيهلا ىدل دمتعملا جذومنلا قفو

 نـم رـثكأل لـيمحتلا لاـح يـف ةـلومحلا ناـيب رادـصإ لـقانلا ىلع بجي 2
 ةدحاولا ةلحرلا يف هيلإ لسرم وأ لسرم

64 - 1 

 جذوـمنلا قـفو لـقن ةـيلمع لـكل لـقن ةـقيثو رادصإ لقانلا ىلع بجي
 هــيلإ لــسرم مــساب نوــكتو ،ةــئيهلا نــم ةدــمتعملا رادــصإلا ةــيلآو
 تــناك اذإ اــهلماحل وأ هرــمأل وأ لوادــتلل ةــلباق رــيغ تــناك اذإ دــحاو
 ظاــفتحالاو ،اــهنم ةيلــصأ ةخــسنب لــسرملا دــيوزتو لوادــتلل ةــلباق
 .... :ةـيلاتلا تاـنايبلا ىـلع لمتـشت نأ ىـلع ،ةنحاـشلا يـف ىرخأ ةخسنب
 .خلإ

 

 :ريجأتلا دقع :ًانماث
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 ةلدعملا - ةيربلا قرطلا ىلع تانحاشلا ريجأتو عئاضبلا لقن طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ

 

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

45 - 3 
 جذوــمنلا قــفو ةرجؤــم لــقن ةــبكرم لــكل ريجأــت دــقع رادــصإ بــجي
 يــف ريجأــتلا دــقع نــم ةخــسنب ظاــفتحالاو ،ةــئيهلا نــم دــمتعملا
 .ةنحاشلا

 نأ ىـلعو ،ريجأـتلا دـقعب ةـصاخلا ةـحئاللا ماـكحأ قبطت -
 نــم ًاراــبتعا ،ةــبولطملا تاــنايبلا ةــفاك ىــلع لمتــشت
 .م02/01/2020 خيرات

 خيراــت نــم دــحوملا يــنورتكلإلا ريجأــتلا دــقع قــبطي -
 هددـحت يذـلا يـمازلإلا قـيبطتلا خيراـتو ،دقعلا دامتعا
 .ةئيهلا

60 - 2 
 يـف تانحاـشلا ريجأـت طاـشن ةـلوازمل ةـصخرملا ةأـشنملا طبترت نأ بجي

 اــهرقت يــتلا ةــينورتكلالا ةــمظنألا لالــخ نــم رجأتــسملا عــم اــهتقالع
 .ةئيهلا

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

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

39 - - 

 باــسحلل عئاــضبلا لــقن يــف لــمعي يذــلا صخــشلا وأ لــقانلا ىــلع
 ،لــقنلا تاــيلمع ءاــنثأ قئاــسلاو ةنحاــشلا ءادأ دــصرب مازــتلالا صاــخلا

 ،ةنحاـشلا ةعرـس ًالماـش لـقنلا ةـكرح ءاـنثأ ةـيمويلا ةـكرحلا ليجستو
 ةفاــسملا ةءارـقو ،فــقوتلا تارـتفو ،ةــحارلاو ةداـيقلا تاعاــس ددـعو
 صيخرــتلا مــقرو ،تــقولاو ،خيراــتلاو ،لــمعلا موــي ةــياهنو ةــيادب دــنع
 ةــيلآو تاــبلطتملاو رــصانعلا قــفو ةنحاــشلل ليغــشتلا ةــقاطب مــقرو
 .ةئيهلا اهددحت يتلا تانايبلا لقن

 نيقئاــسلل ةــحارلاو ةداــيقلا تارــتف لجــستو قــبطت -

 .ةحئاللا ماكحأ قفو

 تاـقوأ ليجـستو دـصرل يـنقتلا طبرـلا ةـيلآ ةئيهلا ددحُت -

 تارـتف اـهيف اـمب اـيلآ قئاـسلل ةـفلتخملا لاـمعألا ذيفنت

 ةـــمظنألا داـــمتعا خيراـــت نـــم ةـــحارلاو ةداـــيقلا

 ةــحارلاو ةداــيقلا تارــتف دــصرو ليجــستل ةــينورتكلإلا

  .نيقئاسلل
57 - - 

 ةــقلعتملا طباوــضلاو دــعاوقلاب مازــتلالا قئاــس لــك ىــلع بــجي
 ىــلع بــجي اــمك ،ةيعوبــسألاو ةــيمويلا ةــحارلاو ةداــيقلا تاعاــسب
 يــف لـمعت يــتلا وأ عئاـضبلا لــقن طاـشن ةــلوازمل ةـصخرملا ةأـشنملا
 كــلذو ،كلذــب اهيقئاــس مازــتلا ةــعباتم صاــخلا باــسحلل عئاــضبلا لــقن

 .خلإ ... :يلاتلا وحنلا ىلع

 ... :يلاتلا وحنلا ىلع قئاسلل ةفلتخملا لامعألا ذيفنت تاقوأ ليجست متي 1 - 58
 خلا
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 ةلدعملا - ةيربلا قرطلا ىلع تانحاشلا ريجأتو عئاضبلا لقن طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ

 

 نم اهريغو اهعطقي يتلا تارتموليكلا ددعو قئاسلا تانايب ليجست متي 2
 .ةئيهلا اهددحت يتلا ةيلآلا قفو تانايبلا

 

 :قيرطلا بناج ىلع ينفلا صحفلا :ًارشاع 
 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

 يذــلا خيراــتلا يــف داوــملا هذــه مــكح ذــيفنت متــي -

 ةيدوعــسلا ةــئيهلا( ةدــمتعملا صــحفلا ةــهج هددــحت

 - - 43 .)ةدوجلاو سيياقملاو تافصاوملل
 قـيرطلا بـناج ىـلع يـنفلا صـحفلا ءارـجإ دـعب ةمدخلا بقارمل قحي
 .خلإ... :ةيلاتلا تاءارجإلا ذاختا -صحفلا جئاتن ىلع ًءانب-

 

 :رارضألا مييقت تاهج :رشع يداحلا 
 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

62 - 16 

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

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

 هددـحت يذـلا خيراـتلا يـف ةرـقفلا هذه مكح ذيفنت متي

  .مييقتلل ةددحملا زكارملا دامتعا دعب ةئيهلا

 

 

 :ةجودزملا تاروطقملا تاذ تانحاشلا :رشع يناثلا

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

 ب/1 - 42
 تاــقاطب( :لــقنلاو ليغــشتلاب ةــصاخلا قئاــثولا ةــفاك نــم دــكأتلا
 ةــقاطب وأ ةــينهملا قئاــسلا ةــقاطب ،لــقن ةــبكرم لــكل ليغــشتلا
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 ةلدعملا - ةيربلا قرطلا ىلع تانحاشلا ريجأتو عئاضبلا لقن طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ

 

 ،ةيئانثتــسالا تالوــمحلل لــقنلا حيرــصت ،ةرــطخلا داوــملا لــقنل قئاــسلا
 ،لــقنلا ةــقيثو ،ةــجودزملا تاروــطقملا تاذ ةنحاــشلل لــقنلا حيرــصت

 .)ىرخأ قئاثو يأو ،نيمأتلا ةقيثو ،لقن ةبكرم لكل ريجأتلا دقع

 تاذ ةنحاــــشلل لــــقنلا حيرــــصت رادــــصا متــــي -
 لــقنلا ةرازو( لــبق نــم ةــجودزملا تاروــطقملا

 )ةيتسجوللا تامدخلاو
 حيراــصتلا نــم عوــنلا هذــه رادــصإب حامــسلا متــي -

 نازوألـــل ةيـــسايقلا ةفـــصاوملا لوـــخد دـــعب
 ةـئيهلا لـبق نـم ةدـمتعملا )469( مـقر داعبألاو
 ةدوــجلاو سيياــقملاو تافــصاوملل ةيدوعــسلا

  م26/2/2023 خيراتب ذافنلا زيح
 

43 - 2 

 ةنحاــشلا عــنم وــحن ةــمزاللا تاءارــجإلا ذاــختال ةــينمألا تاــهجلا غــيلبت
 ةنحاـشلا زواـجت تـبث اذإ اهعـضو حيحـصت نيـحل اـهتلحر لامكتـسا نم
 ،يئانثتــسا لــقن حيرــصت دوــجو مدــع وأ ،ةــيماظنلا داــعبألا وأ نازوألــل
 ةــجودزملا تاروــطقملا تاذ ةنحاــشلل لــقنلا حيرــصت دوــجو مدــع وأ
 فيتـستو تـيبثت ةمالـس مدـع وأ ،حيرـصتلا طورـش نـم يأ ةفلاخم وأ

 لكـشي يذـلا يـنفلا ةنحاـشلا عـضول وأ .ةـلوقنملا ةـلومحلا عيزوتو
 .ةلحرلا لامكتسا لاح يف ةمالسلا ىلع ريبك رطخ

44 - 15 

 ىــلع طــقف ةــجودزملا تاروــطقملا تاذ تانحاــشلا مادختــسا رــصتقي
 ىــلع لوــصحلا دــعب عئاــضبلا لـقن طاــشن ةــلوازمل ةــصخرملا تآـشنملا
 .ةجودزملا تاروطقملا تاذ تانحاشلل لقنلا حيرصت
 

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

48 
 1 - )رركم(

 ةــجودزملا تاروــطقملا تاذ ةنحاــشلل لــقنلا حيرــصت ىــلع لوــصحلا
 .ةصتخملا ةهجلا نم
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 ةلدعملا - ةيربلا قرطلا ىلع تانحاشلا ريجأتو عئاضبلا لقن طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ

 

 :ةروظحملا تاراسملا :رشع ثلاثلا
 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

46 - 8 

 

 قــفو تانحاــشلا ةــكرح اــهيف رــظحُي يــتلا تاراــسملا مادختــسا مدــع

 .ةئيهلا هددحت ام

 

 هددـحت يذـلا خيراـتلا نـم ةرـقفلا هذـه مكح ذيفنت متي

 عــم قيــسنتلاب ةروـظحملا تاراــسملا داـمتعا دــعب ةـئيهلا

   .ةقالعلا تاذ تاهجلا
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