
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لقنلا طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ
  تالفاحلاب باكرلل يلودلا
 تالفاــحلاــب باــكرلل يلودــلا لــقنلا طاـــــــــشنل ةــمظنملا ةــحئاللا ماــكحأ قبطت
   خيراـتو )448( مقر ةـيتـــــــسجوللا تاـمدـخلاو لـقنلا ريزو يلاـعم رارقب ةدـمتعملا

 ،ـــــــــــــــه10/08/1444 خيراـتب ذاـفنلا زيح اـهلوخد نم ًاراـبتعا ،ـــــــــــــــه24/03/1444
  :يلي ام ةاعارم عم ،م03/2023 /02 قفاوملا
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   :صيخرتلا :ًالوأ

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

8 --- 1 

 ديدجت متي ،)ةعبارلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
 ،ةلثامم ةدمل هل صخرملا نم بلطب صيخرتلا
  :ةيلاتلا طباوضلا قفوو
 هطورش عيمج ءافيتساو ديدجتلا بلط ميدقت -
 ةيحالص ءاهتنا خيرات قبست يتلا ةرتفلا لالخ
 ربتعُا الإو ،اًموي نونامثو ةئام )180( ـب صيخرتلا
 .ًايغال بلطلا
 
 
  

 نود تآشنملا عيمج ىلع ةرقفلا هذه مكح قبطُي -
 يف ةحئاللا ذافن خيرات نم ًارابتعا ءانثتسا

 ًايفوتسم ديدجتلا بلط مدقُي ثيحب ،م02/03/2023
 ءاهتنا خيرات قبست يتلا ةرتفلا لالخ هطورش عيمجل

 الإو ،اًموي نونامثو ةئام )180(ـب صيخرتلا ةيحالص
 .ًايغال بلطلا ربتعُا
 ةحئاللا ذافن خيرات لبق اهل صخرملا تآشنملا حنمُت -

 ليحرتو لقن طاشن ةلوازمب ،م02/03/2023 يف
 ةيهتنملا ةكلمملا جراخ ىلإ تالفاحلاب باكرلا
 ،م02/03/4202 خيراتب يهتنت ةلهم ،اهصيخارت
 دعي هديدجت نود ةلهملا ءاهتنا عمو ،صيخرتلا ديدجتل
 .ًايغال صيخرتلا
 باكرلا ليحرتو لقن( طاشن ىمسم رييغت بلطتي -

 لقنلا( طاشن ىلإ )ةكلمملا جراخ ىلإ تالفاحلاب
 صيخارت ديدجت دنع )تالفاحلاب باكرلل يلودلا
 يف ةحئاللا ذافن لبق ةرداصلا تآشنملا

 ةباوب يف صيخارتلا كلتل اهثيدحت وأ ،م02/03/2023
 .ةينورتكلإلا ةئيهلا



                                                                                                                                                                                                                                                                تالفاحلاب باكرلل يلودلا لقنلا طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذیفنت ةیلآ
 7 نم 2 ةحفصلا

 

9 --- --- 

 لزانتلا لقانلل ،)ةعبارلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
 قفو ،ةيحالصلا خيراتو مقرلا تاذب صيخرتلا نع
 .خلإ ... طباوضلا

 ذافن خيرات لبق اهل صخرملا ةأشنملا بحاصل حمسُي -
 لقن( طاشن ةلوازمب ،م02/03/2023 يف ةحئاللا
 لزانتلاب )ةكلمملا جراخ ىلإ تالفاحلاب باكرلا ليحرتو
 يف لزانتلا طورش عيمج ءافيتسا عم ،صيخرتلا نع
 :ةيلاتلا تالاحلا قفو ،هيلإ لزانتملاو لزانتملا
 طاــشن ىلع رــصتقم يراجتلا لجــسلا ناك لاح يف .1
 ،ةــكلمملا جراــخ ىلإ تالفاــحلاــب باــكرلا لــيحرتو لــقن
 وأ ،هيلإ لزانتملل صيخرتلا عم يراجتلا لجـــــسلا لقنيف
 هـيدـل ناـك لاـح يف هـيلإ لزاـنتملل طقف صيخرتلا لـقني

 نم يراجتلا لجـسلا بطـش ةطيرـش ،رخأ يراجت لجـس
 .لزانتملا لبق

 رثكأ ىلع يوتحي لزانتملل يراجتلا لجسلا ناك اذإ .2
 ،هيلإ لزانتملل طقف صيخرتلا لقن نكميف ،طاـــــشن نم
 ليحرتو لقن طاـــــشن بطـــــشب لزانتملا مايق ةطيرـــــش
 لــجـــــــسلا نم ةــكلمملا جراــخ ىلإ تالفاــحلاــب باــكرلا
 .يراجتلا
 لزانتملل ةيحالصلا خيراتو مقرلا سفنب صيخرتلا لقني -

 لقنلا( ىلإ طاشنلا ىمسم ليدعت متي نأ ىلعو ،هيلإ
 لمعلا رارمتسا عم )تالفاحلاب باكرلل يلودلا
 صوصنملا ىرخألا ةددحملا ددملاو تاءانثتسالاب
  .هيلإ لزانتملل ةيلآلا هذه يف اهيلع
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11 --- 2 

 هذه نم )ج/1( ةرقفلا يف درو ام ةاعارم عم
 ةيدرفلا ةسسؤملا بحاص ةثرول زوجي ،ةداملا
 خيرات نم اًموي نيعست )90( لالخ ىفوتملا
 يماظنلا ةسسؤملا عضو حيحصت بلط ةافولا
 دهعتي نأ ىلع طاشنلا ةسرامم يف رارمتسالل
 هذه ماكحأب مازتلالاب ةثرولل يعرشلا ليكولا
 .حيحصتلا ةدم لالخ ةحئاللا

 خيرات لبق ىفوتملا ةيدرفلا ةسسؤملا كلام ةثرو حنمُي
 ةلوازمب هل صخرملا ،م02/03/2023 يف ةحئاللا ذافن
 جراخ ىلإ تالفاحلاب باكرلا ليحرتو لقن( طاشن
 حيحصتل ؛م2024 /03 /02 خيراتب يهتنت ةلهم )ةكلمملا
 هذه هيلع تصن امل ًاقفو يماظنلا ةسسؤملا عضو
 .ةرقفلا

 

 

   :نيقئاسلا تاقاطبو ةينهملا ةءافكلا رابتخا :ًايناث

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

12 --- 

 ام لقانلا عم لمعي يذلا هدعاسم وأ قئاسلا يف طرتشي
 :يلي

 يمازلإلا قيبطتلا خيرات نم تارقفلا هذه ماكحأ قبطت
 .ةئيهلا هددحت يذلا

 .قباوسلا نم ولخ ةداهش ىلع لصاح نوكي نأ 2

3 
 ةيلوأ تافاعسإ ةرود ىلع لصاح نوكي نأ
 .ةدمتعم

 .ةئيهلا لبق نم ددحملا يبطلا صحفلا زايتجا 4

 .ةينهملا ةءافكلا رابتخا زايتجا 5
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6 
 اهددحت يتلا ىرخألا ةيبيردتلا تارودلا رابتخا زايتجا
 .ةئيهلا

   :ليغشتلا تاقاطبو تالفاحلا :ًاثلاث

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

17 --- 1 

 قبـــــسي مـــــلو ةدـــــيدج ةـــــلفاحلا نوـــــكت نأ بـــــجي
 ةيدوعـــــسلا ةـــــيبرعلا ةـــــكلمملا لـــــخاد اهليجـــــست
 يليغــــشتلا اــــهرمع زواــــجتي الأ ىــــلعو ،اــــهجراخ وأ
 .عنصلا ةنس نم تاونس رشع )10(

 ةقاطب ىلع ةلصاح نوكت امدنع ةديدج تالفاحلا نوكت -
 وأ ،ةكلمملا جراخ وأ لخاد اهليجست قبسي ملو ةيكرمج
 نم رثكأ ةكلمملا لخاد اهليجست ىلع ِضمي مل يتلا
 عنص ةنس نوكت نأ ةطيرش ؛ًاموي نونامثو ةئام )180(
 وأ ،طاشنلا يف اهلاخدإل بلطلا ميدقت ةنس وه ةلفاحلا
 .اهيلت يتلا وأ اهلبق يتلا ةنسلا
 تالفاحلا لاخدإ دنع ءانثتسا نود تآشنملا عيمج مزلت -
 ذافن خيرات دعب تالفاحلاب يلودلا لقنلا طاشن ةلوازمل
 ،ةديدج اهعيمج نوكت نأب ،م02/03/2023 يف ةحئاللا
 لقن( ةلجسم تناك يتلا تالفاحلا كلذ نم ىنثتسيو
  :يتآلا ةاعارم عم ،)ماع
 ذافن لبق طاشنلا تاذ يف ةصخرم ةأشنملا نوكت نأ .1

 .م02/03/2023 خيراتب ةحئاللا
 ةيئارجإلاو ةينفلا تابلطتملا عيمج لامكتسا .2

 .يرودلا ينفلا صحفلل اهزايتجاو ،ةلفاحلاب ةقلعتملا
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 ليغشتلا :ًاعبار

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

 ةئيهلا نم ةدمتعملا باكرلا قوقح ةيدأت 28 --- 27
 دامتعا نيح ىلإ ،ةحئاللا يف ةدراولا باكرلا قوقح قبطت
 .لقنلا ةطشنأ يمدختسم تامازتلاو قوقح

    :ةيماتخلا ماكحألا :ًاسماخ

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

35 --- 6 

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

 يـــمازلإلا قـــيبطتلا خيراـــت نـــم ةرـــقفلا هذـــه مـــكح قـــبطي
 .ةئيهلا هددحت يذلا

36 -- 2 
 ليكولا تاطارتشاو تابلطتم ديدحت سيئرلل
 .يلحملا

 يـــمازلإلا قـــيبطتلا خيراـــت نـــم ةرـــقفلا هذـــه مـــكح قـــبطي
 .ةئيهلا هددحت يذلا

39 -- -- 
 ةدمتعملا باكرلا قوقحب مازتلالا لقانلا ىلع بجي
 ةئيهلا نم

 نيـــح ىـــلإ ،ةـــحئاللا يـــف ةدراوـــلا باـــكرلا قوـــقح قـــبطت
 .لقنلا ةطشنأ يمدختسم تامازتلاو قوقح دامتعا

45 -- 1 
 ءادألا سايق طاقن باستحال ريياعم سيئرلا دمتعي
 يف ةمدقملا تامدخلا ىوتسم سايقل ؛لقانلل

 ريياــــعم داــــمتعا خيراــــت نــــم ةرــــقفلا هذــــه مــــكح قــــبطي
 .مهل صخرملل ءادألا سايق طاقن
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 ،ةحئاللا هذه ماكحأب مازتلالا ىدمو ،طاشنلا
 .ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا ماظنو
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