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 :ةمدقملا
 ،باكرلا لقن تامدخ ةدوج عفرل ،هيجوتلا طاشنو ،ةرجألا طيسوو ،ةرجألا طاشن ميظنت ىلإ ةحئاللا فدهت

 .ةمالسلا تابلطتمو ريياعم ىلعأ ققحي امب ليغشتلا ةءافك عفرو ،رامثتسالل ةبسانم ةئيب قلخو
 
 

 ةيديهمتلا ماكحألا :لوألا بابلا

 
 :فيراعتلا :ىلوألا ةداملا
 قايسلا يضتقي مل ام اهمامأ ةنيبملا يناعملا – ةحئاللا هذه يف تدرو امنيأ – ةيلاتلا تاحلطصملاب دصقي

 :كلذ فالخ

 .لقنلل ةماعلا ةئيهلا :ةئيهلا .1

 .ةئيهلا ةرادإ سلجم :سلجملا .2

 .لقنلل ةماعلا ةئيهلا سيئر :سيئرلا .3

 .رجأ لباقم ةماعلا ةرجألا ةرايس ةطساوب باكرلا لقن :ةماعلا ةرجألا .4

 .رجأ لباقم ةصاخلا ةرجألا ةرايس ةطساوب باكرلا لقن :ةصاخلا ةرجألا .5

 .رجأ لباقم ينطو يئاسن رداك ةدايقبو ةيلئاعلا ةرجألا ةرايس ةطساوب باكرلا لقن :ةيلئاعلا ةرجألا .6

 .رجأ لباقم راطملا نم راطملا ةرجأ ةرايس ةطساوب باكرلا لقن :راطملا ةرجأ .7

 .راطملا ةرجأ وأ ،ةيلئاعلا ةرجألا وأ ،ةصاخلا ةرجألا وأ ،ةماعلا ةرجألا :ةرجألا طاشن .8

 ىلإو ةكلمملا ندم نيب ريغلل ةكولمملا ةماعلا ةرجألا تارايسب باكرلا لقن ميظنتو ليحرت :ةرجألا طيسو طاشن .9
 اهلوصح ةطيرش ثلاث دلب ىلإ وأ اهليجست دلب ىلإ اهتدوع قيرط يف ةيبنجألا ةرجألا تارايس ىلع وأ ،ىرخألا لودلا

 .ةئيهلا نم ةقفاوم ىلع

 .ةيكذلا ةزهجألا تاقيبطت ةطساوب رجأب باكرلا لقنل ةصاخلا تارايسلا وأ ةرجألا تارايس هيجوت :هيجوتلا طاشن .10

 .هيجوتلا طاشن وأ ،ةرجألا طيسو وأ ،ةرجألا طاشن :طاشنلا .11

   .تاكرشلاو تاسسؤملاك ةيرابتعا ةيصخش لك :ةأشنملا .12

 .ةينطولا رداوكلا نم ةيعيبط ةيصخش لك :درفلا .13

 طاشن وأ ،ةرجألا طيسو طاشن وأ ،ةرجألا طاشن( ةسرامم ىلع ةأشنملل ةقفاوملاب ةئيهلا نع ردصت ةقيثو :صيخرتلا .14
 .ةحئاللا هذه ماكحأ قفو )هيجوتلا

 قفو راطملا ةرجأ طاشن وأ ،ةماعلا ةرجألا طاشن ةسرامم ىلع درفلل ةقفاوملاب ةئيهلا نع ردصت ةقيثو :حيرصتلا .15
 .ةحئاللا هذه ماكحأ

 .ةئيهلا لبق نم طاشنلا ةسراممب اهل صخرملا ةأشنملا :هل صخرملا .16
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   .راطملا ةرجأ طاشنو ،ةماعلا ةرجألا طاشن ةسراممب هل حرصملا درفلا :هل حرصملا .17

 .اهب طاشنلا ةسراممب ةأشنملل صُخر يتلا زكارملاو تاظفاحملاو ندملا :صيخرتلا لحم ةنيدملا .18

 ةرجأ طاشن وأ ةماعلا ةرجألا طاشن ةسراممب درفلل صُخر يتلا زكارملاو تاظفاحملاو ندملا :حيرصتلا لحم ةنيدملا .19
  اهب  راطملا

 .هل صخرملا رقم :زكرملا .20

 .طاشنلا تامدخ دحأ نم ديفتسملا :بكارلا .21

 .ةماعلا ةرجألا طاشن يف باكرلا لقنل ةصصخملا ةرايسلا :ةماعلا ةرجألا ةرايس .22

 .ةصاخلا ةرجألا طاشن يف باكرلا لقنل ةصصخملا ةرايسلا :ةصاخلا ةرجألا ةرايس .23

 .ةيلئاعلا ةرجألا طاشن يف باكرلا لقنل ةصصخملا ةرايسلا :ةيلئاعلا ةرجألا ةرايس .24

 .راطملا ةرجأ طاشن يف باكرلا لقنل ةصصخملا ةرايسلا :راطملا ةرجأ ةرايس .25

 طاشن يف باكرلا لقنب ةئيهلا نم اهدئاقلو اهل حرصملاو صاخلا لامعتسالل ةدعملا ةرايسلا :ةصاخلا ةرايسلا .26
 .ةصاخلا ةدايقلا ةصخرب هيجوتلا

 .راطملا ةرجأ وأ ،ةيلئاعلا ةرجألا وأ ،ةصاخلا ةرجألا وأ ،ةماعلا ةرجألا ةرايس :ةرجألا ةرايس .27

 .ةصاخلا ةرايسلا وأ ةرجألا ةرايس :هيجوتلا ةرايس .28

 .هيجوتلا وأ ةرجألا طاشن يف مدختست يتلا ةرايسلا :ةرايسلا .29

 .ةرجألا طاشن يف لمعلاب ةرجألا ةرايسل ةقفاوملاب ةئيهلا نع ةرداص ةقيثو :ليغشتلا ةقاطب .30

 .ةحئاللا هذه ماكحأ هيلع قبطنت يذلا هل حرصملا/صخرملل ةدئاعلا ةرجألا ةرايس دئاق :ةرجألا قئاس .31

 .ةحئاللا هذه ماكحأ هيلع قبطنت يذلا ةصاخلا ةرايسلا دئاق :هيجوتلا قئاس .32

 .ةحئاللا هذه ماكحأ هيلع قبطنت يذلا ةرايسلا دئاق يعيبطلا صخشلا :قئاسلا .33

 .ةرجألا طاشن يف ةرجألا ةرايس ةدايقب ةرجألا قئاسل ةقفاوملاب ةئيهلا نع ةرداص ةقيثو :قئاسلا ةقاطب .34

 .ةدمتعملا يرودلا ينفلا صحفلا زكارم دحأ يف لماك لكشب ةرايسلا ىلع فشكلا :يـنفلا صحفلا .35

 فقاوملا وأ ،ةيلئاعلا ةرجألاو ةماعلا ةرجألا تارايسل ةصصخملا ةصاخلا وأ ةماعلا فقاوملا :ليمحتلا فقاوم .36
 .راطملا ةرجأ تارايسل ةصصخملا فقاوملا وأ ،ةصاخلا ةرجألا طاشن يف هل صخرملا عم دقاعتلا نع ةئشانلا

 .نيقئاسلا ىلع تابلطلا عيزوتو زجحل هل صخرملاب صاخ ماظن :هيجوتلا ماظن .37

 ،اهذيفنتو لقنلا تامدخ تابلط لابقتسال اهمدختسي يتلاو هل صخرملاب ةصاخلا تاونقلا :ةينقتلا لئاسولا .38
 .)هريغ وأ ،ينورتكلإ ديرب وأ ،ينورتكلإ عقوم وأ ،فتاه وأ ،قيبطت( تناك ءاوس ىواكشلاو تاحارتقالا لابقتساو

 .ةرايسلا يف اهرفوت بجاولا ةدمتعملا تاودألاو ةزهجألا :ةينفلا تازيهجتلا .39

 .ةرجألا تارايسل ةينفلا تازيهجتلا بيكرتل ةئيهلا لبق نم نيلهؤملا :ةينفلا تازيهجتلا يدوزم .40

 ىلع ماعلا لقنلا ماظن حئاول وأ ةحئاللا هذه ماكحأ نم يأ ةفلاخمل ةجيتن ضرفُت يتلا غلابملا :ةيلاملا تامارغلا .41
 .قرطلا

 طبضو ،ةحئاللا هذه ماكحأب مازتلالا نم دكأتلل شيتفتلاو ةباقرلا ةيحالص اًماظن هل دنسُملا :ةمدخلا بقارم .42
 .اهنم يأب لالخإلا لاح يف تافلاخملا
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 وأ ةحئاللا هذه ماكحأل تافلاخم نمضتيو ةمدخلا بقارم لبق نم ررحُي ينورتكلإ وأ يقرو جذومن :طبضلا رضحم .43
 .ىرخألا لقنلا ماظن حئاول

 .ةحئاللا هذه ماكحأ فلاخت لامعأ وأ لمعب موقي نم لك :فلاخملا .44

 اًيئزج وأ اًيلك ةصصخم تادعمو تآشنمو نابم نم اهيف امب ءاملا وأ ضرألا حطس نم ةددحم ةحاسم :راطملا .45
  .اهترداغمو اهكرحت وأ تارئاطلا لوصوب

 .راطملا ليغشت وأ ةرادإب ةلوخملا ةهجلا وأ يندملا ناريطلل ةماعلا ةئيهلا :راطملا ةرادإب ةصتخملا ةهجلا .46

 موسرملاب رداصلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب قرطلا ىلع ماعلا لقنلا ماظن :قرطلا ىلع ماعلا لقنلا ماظن .47
 .ثيدحت وأ تاليدعت نم هيلع أرطي امو ـه21/6/1397 خيراتو )25/م( مقر يكلملا

 ـه26/10/1428 خيراتو )85/م( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا رورملا ماظن :ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا ماظن .48
 ةيلخادلا ريزو رارقب ةرداصلا ةيذيفنتلا هتحئالو ،ـه5/12/1439 خيراتو )115/م( مقر يكلملا موسرملاب لدعملاو
 .تاليدعت نم امهيلع أرطي امو ـه03/07/1429 خيراتو )7019( مقر

 خيراتو )86/م( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ةلودلا تاداريإ ماظن :ةيذيفنتلا هتحئالو ةلودلا تاداريإ ماظن .49
 نم امهيلع أرطي امو ـه24/2/1439 خيراتو )901( مقر يرازولا رارقلاب ةلدعملا ةيذيفنتلا هتحئالو ـه18/11/1431

 .تاليدعت

 .هيجوتلاو ةرجألا طيسوو ةرجألا طاشنل ةمظنملا ةحئاللا :ةحئاللا .50

 تامولعملا زكرم ىلا تامولعملا هلالخ نم لقنت ،ةينطولا تامولعملا ةكبشل يزكرم يلآ ماظن :سومش ماظن  .51
  .تامولعملا ةينقتو تالاصتالا ةئيه  نم اهل صخرملا تاكبشلا ربع ينطولا

 قالطإ تايلمعب موقت يتلاو ةكلمملاب ةصتخملا تاهجلا نم ًاماظن ةفنصملا تآشنملا :لامعالا ةداير تآشنم .52
   .ةطسوتم وأ ةريغص ةئشان تآشنم لكش ىلع ةداع نوكت يتلاو ةصصختم ةيراجت لامعأ ليغشتو ميمصتو

 
  :ةحئاللا نايرس قاطن :ةيناثلا ةداملا
 ىدحإ دعُتو ،هيجوتلا طاشنو ،ةرجألا طيسو طاشنو ،ةرجألا طاشن يسرامم ىلع ةحئاللا هذه ماكحأ يرست
  .قرطلا ىلع ماعلا لقنلا ماظن حئاول
 
 :طاشنلا ةسرامم :ةثلاثلا ةداملا

 .صيخرتلا ىلع لوصحلا دعب تآشنملا ىلع طاشنلا ةسرامم رصتقت .1
 ىلع لوصحلاو ،راطملا ةرادإب ةصتخملا ةهجلا ةقفاوم دعب راطملا ةرجأ طاشن ةسرامم دارفألل .2

 .حيرصتلا
 حيرصتلا ىلع لوصحلا دعب ةماعلا ةرجألا طاشن يف ةدحاو ةرايس ليغشتب درفلل حامسلا سيئرلل .3

 وأ ،ةرجألا طيسو لالخ نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخ ىلإ لقنلل ةيدودحلا قطانملا يف
 .ةحئاللا هذه ماكحأو ،ةجاحلا هيضتقت ام قفو زكارملاو تاظفاحملاو ندملا ضعب يف لمعلا

 .لقتسم صيخرت هيجوتلا طاشنو ،ةرجألا طيسو طاشنو ،ةرجأ طاشن لكل ردصي .4
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 صيخارتلا :يناثلا بابلا

 ةرجألا طاشن ةسرامم :لوألا لصفلا
 

 :صيخرتلا رادصإ طورش :ةعبارلا ةداملا
 )تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس دعب ةرجألا طاشن ةسراممل صيخرت ىلع ةأشنملا لوصحل طرتشي :ًالوأ

 :يلي ام
 :ةيلاتلا تاغوسملا ءافيتسا .1

 .ةدمتعملا ةئيهلا تاونق ربع ةأشنملا نم مدقم بلط -أ
  .لوعفملا يراس ةرجألا طاشن نمضتي يراجت لجس  -ب
 .لوعفملا ةيراس ةيعامتجالا تانيمأتلا ةداهش -ج
 .)ةنس نم رثكأ يراجتلا لجسلا ىلع ىضم اذإ( لوعفملا ةيراس لخدلاو ةاكزلا ةداهش -د
 .ةئيهلا اهددحت يتلا ةينورتكلإلا ةمظنألاب طابترالا -ه
  .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس -و

 وأ ،ةدمتعملا ةنيفلاو ةيدلبلا تاطارتشالل ًاقفو صيخرتلا لحم ةنيدملا يف بسانم زكرم ريفوت .2
 .ةقالعلا تاذ ةصتخملا تاهجلا نع ةرداصلا تاطارتشالا

 ةينفلا تازيهجتلاو تافصاوملا قفوو ،طاشنلا ةسراممل مزاللا تارايسلا ددعل ىندألا دحلا ريفوت .3
 لالخ نم وأ ،رشابم لكشب ةأشنملل اًكولمم ىندألا دحلا نوكي نأ ىلع ،سيئرلا لبق نم ةدمتعملا

  :يلي امل اًقفو ،ةرايسلل يلعفلا مدختسملا يه ةأشنملا نوكت نأ ةطيرش يليومتلا ريجأتلا دوقع
 )250( نع لقي ال )ةدجو ،ةمركملا ةكمو ،ضايرلا( نم لك يف ةماعلا ةرجألل ىندألا دحلا -أ

 ،)مامدلا ةرضاحو ،ةرونملا ةنيدملا( يف ةرايس ةئام )100( نع لقي الو ،ةرايس نوسمخو ناتئام
 .سيئرلا نم رارقب تاظفاحملاو ندملاو قطانملا ةيقب يف ىندألا دحلا ديدحت نوكيو

 .ةرايس نورشع )20( ةصاخلا ةرجألل ىندألا دحلا -ب
 .تارايس سمخ )5( ةيلئاعلا ةرجألل ىندألا دحلا -ج
 .)راطملا ةرادإب ةصتخملا ةهجلا هددحت ام بسح( راطملا ةرجأل ىندألا دحلا -د

 ةيكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا عم بسانتت ةأشنملا تارايس ددع يلامجإ نم )%2( ريفوت .4
 تافصاوملل اًقفوو ،ةدحاو ةرايس نع لقي ال امبو ،نسلا رابكو )ةكرحتملا يساركلا يمدختسم(

 .ةئفلا هذهل سيئرلا لبق نم ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلاو
 ددحتو ،اهجراخ وأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لخاد اهليجست قبسي ملو ةديدج تارايسلا نوكت نأ .5

 .ةرجألا تارايسل يليغشتلا رمعلا سيئرلا لبق نم ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلاو تافصاوملا
 ةرادإب ةصتخملا ةهجلا نم ةقفاوم ىلع لوصحلا طرتشي ،ةداملا هذه نم )ًالوأ( دنبلا ةاعارم عم :اًيناث

 ،هب ةطبترمو صيخرتلا نايرسل ةمزالم ةقفاوملا هذه ربتعتو ،راطملا ةرجأ طاشن ةسراممل راطملا
 .)2( ةرقفلا مكح نم راطملا ةرجأ طاشن ىنثتسيو

 ةقفاوم ذخأ دعب ىرخأ تاطارتشا ةفاضإ زكارملاو تاظفاحملاو ندملا يف ةينعملا تاهجلل زوجي :ًاثلاث
 .ةئيهلا
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 )90( ةرتف لالخ ،)ًالوأ( دنبلا يف ةدراولا صيخرتلا رادصإ تابلطتمو طورش عيمج ةأشنملا يفوتست :ًاعبار
 .يغلم بلطلا ربتعا الإو ،بلطلا ميدقت خيرات نم -ىصقأ دحب - اًموي نيعست

 
 :يعرفلاو يسيئرلا صيخرتلا :ةسماخلا ةداملا

 ثالث )3( ةدملو ةأشنملا مساب ةئيهلا نم صيخرتلا ردصي ،)ةعبارلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم .1
 وأ ،هئاغلإ وأ ،هئاهتنا دعب طاشنلا ةسرامم زوجي الو ،صيخرتلا لحم ةنيدملا ىلع رصتقيو ،تاونس
 .هفاقيإ ةرتف لالخ

 عم ،صيخرتلا لحم ةنيدملا يف طاشنلا هنم سرامي عرف لكل يعرف صيخرت ىلع لوصحلا بجي .2
 ،يسيئرلا صيخرتلا ىلع لجسملا طاشنلا ةسراممل مزاللا تارايسلا ددع نم ىندألا دحلاب ءافتكالا

 .يسيئرلا صيخرتلا ةيحالصب يعرفلا صيخرتلا ةيحالص نايرس طبتريو
 

  :صيخرتلا نايرس طورش :ةسداسلا ةداملا
 نم )اًيناث( دنبلاو ،)5 ،4 ،3 ،2( ةرقفلاو )ـه/1 ،ب/1( ةرقفلا )ًالوأ( دنبلا يف ةدراولا صيخرتلا طورش -1

 ،صيخرتلا فاـقيإ مـتـي ؛طورشلا هذه نم يأب لالخإلا لاح يفو ،هنايرسل ةمزالم ،)ةعبارلا( ةداملا
 مدع عم طرشلا لامكتسا ىتح طاشنلا سرامي الأ ةرجألا طاشن ةسراممب هل صخرملا ىلع بجيو
 .طرشلا كلذ نع ةررقملا ةيلاملا ةمارغلا عاقيإب ةئيهلا قحب لالخإلا

 ثراوك وأ ثداوح ةجيتن ةرجألا طاشن ةسراممل مزاللا تارايسلا ددعل ىندألا دحلا يف صقن ثدح اذإ -2
 خيرات نم اًموي نونامثو ةئام )180( لالخ صقنلا لامكتسا متي ملو ،هل صخرملا ةدارإ نع ةجراخ
 ةررقملا ةيلاملا ةمارغلا عاقيإب ةئيهلا قحب لالخإلا مدع عم ،صيخرتلا فاـقيإ مـتـي ؛صقنلا ثودح
  .كلذ نع

 
 
 
 :صيخرتلا ديدجت :ةعباسلا ةداملا

 ةدمل ةرجألا طاشن ةسراممب هل صخرملا نم بلطب صيخرتلا ديدجت متي ،)ةعبارلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
 :ةيلاتلا طباوضلا قفو ،)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس دعب ةلثامم

 ةيحالص ءاهتنا خيرات قبست يتلا ةرتفلا لالخ هطورش عيمج ءافيتساو ديدجتلا بلط ميدقت -1
 .يغلم بلطلا ربتعُا الإو ،اًموي نونامثو ةئام )180(ـب صيخرتلا

 لبق نم ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلاو تافصاوملا يف ددحملا تارايسلل يليغشتلا رمعلا نايرس -2
 .سيئرلا

 .لوعفملا ةيراس ةدوعس ةداهش ميدقت -3
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس -4

 الإو صيخرتلا ءاهتنا نم ًاموي )180( ةدم لالخ هطورش عيمج ءافيتساو ديدجتلا بلط ميدقتب حمسيو
   .)تدجو نإ( ةيلاملا ةمارغلا عاقيإب ةئيهلا قحب لالخإلا مدع عم ،ًايغلم صيخرتلا ربتعا
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 :صيخرتلا نع لزانتلا :ةنماثلا ةداملا
 مقرلا سفنب ةرجألا طاشن صيخرت نع لزاــنتلا هل صخرملل زوجي ،)ةعبارلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم :ًالوأ

 :ةيلاتلا طورشلا قفوو ،)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس دعب ةيحالصلا خيراتو
 .لزانتلا بلط ىلع ةقبسملا ةئيهلا ةقفاوم -1
 .صيخرتلا رادصإل ةمزاللا طورشلا ةفاك هيلإ لزانتملا يف رفوتت نأ -2
 مساب صيخرتلا لقن لامكتسا نيحلو لزانتلا بلطب مدقتلا دنع لوعفملا يراس صيخرتلا نوكي نأ -3

 .هيلإ لزانتملا
 لقن لامكتسا متي نأ ىلإ ةئيهلا مامأ صيخرتلا نع لزانتملا هل صخرملا ةيلوؤسم رمتست نأ -4

 .هيلإ لزانتملا مساب صيخرتلا
 تاذ ةرداصلا تاميلعتلا كلذكو ،ةحئاللا هذه ماكحأل ةيفوتسم ةمئاقلا تازيهجتلا نوكت نأ -5

 .ةقالعلا
 .همساب صيخرتلا رودص نيح ىلإ هيلإ لزانتملا لبق نم طاشنلا ةسرامم مدع -6
 ءاهتنا لبقو ةئيهلا ةقفاوم خيرات نم اًموي نيعست )90( ةدم لالخ لزانتلا طورش عيمج ءافيتسا -7

 .اًيغلم بلطلا ربتعا الإو ،صيخرتلا ةيحالص خيرات
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس -8

 ةقفاومب طبترملا صيخرتلا نع لزانتلل بلطتي ،ةداملا هذه نم )ًالوأ( ةرقفلا يف درو ام ةاعارم عم :اًيناث
 .لزانتلا ىلع اًقبسم اهتقفاوم ىلع لوصحلا راطملا ةرادإب ةصتخملا ةهجلا

 
 :صيخرتلا ءاغلإ :ةعساتلا ةداملا
 :ةيلاتلا طباوضلل اًقفوو ،)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس دعب صيخرتلا ءاغلإ بلطب مدقتلا زوجي :ًالوأ

 .لخدلاو ةاكزلا ةداهش نايرس -1
 .ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا ماظنل ًاقفو تارايسلا ليجست عون ليدعت -2
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس -3

 ةصتخملا ةهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا بجي ،ةداملا هذه نم )ًالوأ( ةرقفلا يف درو ام ةاعارم عم :اًيناث
 .صيخرتلا ءاغلإ لبق راطملا ةرادإب

 ًايغلم صيخرتلا ربعتي )تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادسب ةبلاطملا يف ةئيهلا قحب لالخإلا مدع عم :اًثلاث
  :ةيلاتلا تالاحلا يف

 .هديدجت نود صيخرتلا ءاهتنا ىلع ًاموي )180( ةدم يضم -1
 .يئاضق مكحب وأ اهتدم ءاهتنال وأ ءاكرشلا قافتاب تناك ءاوس ةكرشلا ةيفصت -2
 .ةيدرفلا ةسسؤملا بحاص ةافو -3
 .راطملا ةرادإب ةصتخملا ةهجلا لبق نم ةرداصلا ةقفاوملا ءاغلإ -4

 ةيدرفلا ةسسؤملا بحاص ةثرول زوجي ،ةداملا هذه نم )3/اًثلاث( ةرقفلا يف درو ام ةاعارم عم :اًعبار
 يماظنلا ةسسؤملا عضو حيحصت بلط ةافولا خيرات نم اًموي نيعست )90( لالخ ىفوتملا
 ةحئاللا هذه ماكحأب مازتلالاب ةثرولل يعرشلا ليكولا دهعتي نأ ىلع طاشنلا ةسرامم يف رارمتسالل

 .حيحصتلا ةدم لالخ
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 ءاغلإ دعب طاشنلاب صاخلا يراجتلا لجسلا ءاغلإ ةرجألا طاشن ةسراممب هل صخرملا ىلع بجي :اًسماخ 
 .صيخرتلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةرجألا طيسو طاشن ةسرامم :يناثلا لصفلا

 
 :صيخرتلا رادصإ طورش :ةرشاعلا ةداملا
 نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس دعبو ةرجألا طيسو طاشن ةسراممل صيخرت ىلع ةأشنملا لوصحل طرتشي :ًالوأ

 :يلي ام ،)تدجو
 :ةيلاتلا تاغوسملا ءافيتسا -1

 .ةدمتعملا ةئيهلا تاونق ربع ةأشنملا نم مدقم بلط -أ
 .لوعفملا يراس ةرجألا طيسو طاشن نمضتي يراجت لجس  -ب
 تآشنم ءانثتسا سيئرلل زوجيو ،لاير فلأ ةئام )100.000( هردقو ةئيهلا مساب يلام نامض -ج

 .ىلوألا صيخرتلا ةنس نع طرشلا اذه نم لامعألا ةداير
 .لوعفملا ةيراس ةيعامتجالا تانيمأتلا ةداهش -د
 .)ةنس نم رثكأ يراجتلا لجسلا ىلع ىضم اذإ( لوعفملا ةيراس لخدلاو ةاكزلا ةداهش -ه
 .ةئيهلا اهددحت يتلا ةينورتكلإلا ةمظنألاب طابترالا  -و
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس -ز

 وأ ،ةدمتعملا ةينفلاو ةيدلبلا تاطارتشالل اًقفو صيخرتلا لحم ةنيدملا يف بسانم زكرم ريفوت -2
 .ةقالعلا تاذ ةصتخملا تاهجلا نع ةرداصلا تاطارتشالا

 )90( ةرتف لالخ ،)ًالوأ( دنبلا يف ةدراولا صيخرتلا رادصإ تابلطتمو طورش عيمج ةأشنملا يفوتست :ًايناث
 .يغلم بلطلا ربتعا الإو ،بلطلا ميدقت خيرات نم -ىصقأ دحب - اًموي نيعست
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  :صيخرتلا ةدم :رشع ةيداحلا ةداملا

 الو ،تاونس ثالث )3( ةدملو ةأشنملا مساب ةئيهلا نم صيخرتلا ردصي ،)ةرشاعلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
 .هفاقيإ ةرتف لالخ وأ ،هئاغلإ وأ ،هئاهتنا دعب طاشنلا ةسرامم زوجي
 
  :صيخرتلا نايرس طورش :رشع ةيناثلا ةداملا

 )ةرشاعلا( ةداملا نم )ًالوأ( دنبلا نم )2( ةرقفلاو )و/1 ،ج/1 ،ب/1( ةرقفلا يف ةدراولا صيخرتلا طورش
 هل صخرملا ىلع بجيو ،صيخرتلا فاـقيإ مـتـي ؛طورشلا هذه نم يأب لالخإلا لاح يفو ،هنايرسل ةمزالم
 ةئيهلا قحب لالخإلا مدع عم ،طرـشلا لامكتسا ىتـح طاشنلا سرامي الأ ةرجألا طيسو طاشن ةسراممب
 .طرشلا كلذب لالخإلا نع ةررقملا ةيلاملا ةمارغلا عاقيإب
 
 
 
 :صيخرتلا ديدجت :رشع ةثلاثلا ةداملا

 ةدمل هل صخرملا نم بلطب ةرجألا طيسو طاشن صيخرت ديدجت متي ،)ةرشاعلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
 :ةيلاتلا طباوضلا قفو ،)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس دعب ةلثامم

 ةيحالص ءاهتنا خيرات قبست يتلا ةرتفلا لالخ هطورش عيمج ءافيتساو ديدجتلا بلط ميدقت .1
 .يغلم بلطلا ربتعُا الإو ،اًموي نونامثو ةئام )180(ـب صيخرتلا

 .لوعفملا ةيراس ةدوعس ةداهش ميدقت .2
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس .3

 الإو صيخرتلا ءاهتنا نم ًاموي )180( ةدم لالخ هطورش عيمج ءافيتساو ديدجتلا بلط ميدقتب حمسيو
   .)تدجو نا( ةيلاملا ةمارغلا عاقيإب ةئيهلا قحب لالخإلا مدع عم ،ًايغلم صيخرتلا ربتعا

 
 :صيخرتلا نع لزانتلا :رشع ةعبارلا ةداملا

 سفنب ةرجألا طيسو طاشن صيخرت نع لزاــنتلا هل صخرملل زوجي ،)ةرشاعلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
 :ةيلاتلا طورشلا قفو )تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس دعب ةيحالصلا خيراتو مقرلا

 .لزانتلا بلط ىلع ةقبسملا ةئيهلا ةقفاوم .1
 .طاشنلا ةسراممب هل صخري نمل اهرفاوت بجاولا طورشلا ةفاك هيلإ لزانتملا يف رفوتت نأ .2
 صيخرتلا لقن لامكتسا نيحلو لزانتلا بلطب مدقتلا دنع لوعفملا يراس صيخرتلا نوكي نأ .3

 .هيلإ لزانتملا مساب
 لقن لامكتسا متي نأ ىلإ ةئيهلا مامأ صيخرتلا نع لزانتملا هل صخرملا ةيلوؤسم رمتست نأ .4

 .هيلإ لزانتملا مساب صيخرتلا
 .ةقالعلا تاذ تاميلعتلا كلذكو ةحئاللا هذه ماكحأل ةيفوتسم ةمئاقلا تازيهجتلا نوكت نأ .5
 .همساب صيخرتلا رودص نيح ىلإ هيلإ لزانتملا لبق نم طاشنلا ةسرامم مدع .6
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 لبقو ةئيهلا ةقفاوم خيرات نم اًموي نيعست )90( ةدم لالخ لزانتلا طورش عيمج ءافيتسا .7
 .اًيغلم بلطلا ربتعا الإو ،صيخرتلا ةيحالص خيرات ءاهتنا

 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس .8
 
 :صيخرتلا ءاغلإ :رشع ةسماخلا ةداملا
 :ةيلاتلا طباوضلل اًقفوو ،)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس دعب صيخرتلا ءاغلإ بلطب مدقتلا زوجي :ًالوأ

 .لخدلاو ةاكزلا ةداهش نايرس -1
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس -2

 ًايغلم صيخرتلا ربتعي ،)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادسب ةبلاطملا يف ةئيهلا قحب لالخإلا مدع عم :اًيناث
 :ةيلاتلا تالاحلا يف

 .يئاضق مكحب وأ اهتدم ءاهتنال وأ ءاكرشلا قافتاب تناك ًءاوس ةكرشلا ةيفصت -1
 .ةيدرفلا ةسسؤملا بحاص ةافو -2
 .هديدجت نود صيخرتلا ءاهتنا ىلع ًاموي )180( ةدم يضم -3

 ةيدرفلا ةسسؤملا بحاص ةثرول زوجي ،ةداملا هذه نم )2/اًيناث( ةرقفلا يف درو ام ةاعارم عم :اًثلاث
 رارمتسالل يماظنلا ةسسؤملا عضو حيحصت بلط ةافولا خيرات نم اًموي نيعست )90( لالخ ىفوتملا

 ةدم لالخ ةحئاللا هذه ماكحأب مازتلالاب ةثرولل يعرشلا ليكولا دهعتي نأ ىلع طاشنلا ةسرامم يف
 .حيحصتلا

 ءاغلإ دعب طاشنلاب صاخلا يراجتلا لجسلا ءاغلإ ةرجألا طيسو طاشن ةسراممب هل صخرملا ىلع بجي :اًعبار 
 .صيخرتلا

 
 :يعرفلا صيخرتلا :رشع ةسداسلا ةداملا

 لالخ نم وأ صيخرتلا لحم ةنيدملا جراخ ةرجألا طيسو طاشن ةسرامم يف مهل صخرملا ىلع بجي .1
 طورشلل ًاقفو ،يعرف صيخرت رادصإ بلطب مدقتلا صيخرتلا لحم ةنيدملا لخاد رخآ عقوم
 :ةيلاتلا طباوضلاو

 .لوعفملا يراس يسيئرلا صيخرتلا نوكي نأ -أ
 .لوعفملا يراس طاشنلا ًانمضتم يراجت لجس -ب
 ةينفلاو ةيدلبلا تاطارتشالل اًقفو يعرفلا صيخرتلا لحم ةنيدملا يف بسانم زكرم ريفوت -ج

  .ةقالعلا تاذ ةصتخملا تاهجلا نع ةرداصلا تاطارتشالاو ،ةدمتعملا
 .لوعفملا ةيراس ةيعامتجالا تانيمأتلا ةداهش -د
 .)ةنس نم رثكأ يراجتلا لجسلا ىلع ىضم اذإ( لوعفملا ةيراس لخدلاو ةاكزلا ةداهش -ه

 تامارغلاو يلاملا لباقملا دادس دعب ةئيهلا ىدل دمتعملا جذومنلا قفو يعرفلا صيخرتلا ردصي .2
 ءاهتنا خيراتب هنايرس ةدم يف طبترمو ،ةأشنملا مساب صيخرتلا نوكيو ،)تدجو نإ( ةيلاملا
 .يعرفلا صيخرتلا نع لزانتلا زوجي الو ،يسيئرلا صيخرتلا

 يفو ،هنايرسل ةمزالم ،ةداملا هذه نم )ج/1 ،ب/1( ةرقفلا يف ةدراولا يعرفلا صيخرتلا طورش .3
 سرامي الأ هل صخرملا ىلع بجيو ،صـيخرتــلا فاـقيإ مـتـي ؛طورشلا هذه نم يأب لالخإلا لاح
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 نع ةررقملا ةيلاملا ةمارغلا عاقيإب ةئيهلا قحب لالخإلا مدع عم ،طرـشلا لامكتسا ىتـح طاشنلا
 .طرشلا كلذ

 طاشن ةسراممب هل صخرملا نم بلطب صيخرتلا ديدجت متي ،ةداملا هذه نم )1( ةرقفلا ةاعارم عم .4
 ةيراس ةدوعس ةداهش ميدقت دعب ،يسيئرلا صيخرتلا ءاهتنا خيرات زواجتت ال ةدمل ةرجألا طيسو
 .)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلاو يلاملا لباقملا دادسو ،لوعفملا

 نم )ًالوأ( دنبلا يف اهيلع صوصنملا طباوضلل اًقفو يعرفلا صيخرتلا ءاغلإ بلطب مدقتلا زوجي .5
 .ةحئاللا هذه نم )رشع ةسماخلا( ةداملا

 نايرس ةدم ءاهتنا دنع )تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس دعب يغلم يعرفلا صيخرتلا ربتعي .6
 .يسيئرلا صيخرتلا

 .يعرفلا صيخرتلا ءاغلإ دعب طاشنلاب صاخلا يعرفلا يراجتلا لجسلا ءاغلإ بجي .7
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 هيجوتلا طاشن ةسرامم :ثلاثلا لصفلا
 
 :صيخرتلا رادصإ طورش :رشع ةعباسلا ةداملا
 نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس دعبو هيجوتلا طاشن ةسراممل صيخرت ىلع ةأشنملا لوصحل طرتشي :ًالوأ

 :يلي ام )تدجو
 :ةيلاتلا تاغوسملا ءافيتسا -1

 .ةدمتعملا ةئيهلا تاونق ربع ةأشنملا نم مدقم بلط -أ
 .لوعفملا يراس هيجوتلا طاشن نمضتي يراجت لجس -ب
 فالتخا لاح يف هيجوتلا طاشن يف مدختسملا قيبطتلل ةيراجت ةمالع ليجست ةداهش -ج

 .يراجتلا مسالا نع ةيراجتلا ةمالعلا مسا
 زوجيو ،لاير فلأ نوسمخو ناتئام )250.000( هردقو غلبمب ،ةئيهلا مساب يلام نامض -د

 لامعألا تانضاح يف ةلماعلا تآشنملا وأ ةيدايرلا لامعألل كلذ نم ءانثتسالا سيئرلل
 .طقف ةدحاو ةرمل

 .لوعفملا ةيراس ةيعامتجالا تانيمأتلا ةداهش -ه
 .)ةنس نم رثكأ يراجتلا لجسلا ىلع ىضم اذإ( لوعفملا ةيراس لخدلاو ةاكزلا ةداهش -و

  .ةئيهلا يف ينقتلا ماظنلا عم هلماكتو هطبرو ،هيجوتلا ماظن -2
 .ةمدخ لك ريعست ةيلآو ةمدقملا لقنلا تامدخ ديدحت -3
 .لمعلا تاعاسو لصاوتلا نيوانعو ةمدخلا ميدقت لوؤسم -4
 .ةئيهلا اهددحت يتلا ةينورتكلإلا ةمظنألاب طابترالا -5
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس -6

 )90( ةرتف لالخ ،)ًالوأ( دنبلا يف ةدراولا صيخرتلا رادصإ تابلطتمو طورش عيمج ةأشنملا يفوتست :ًايناث
 .يغلم بلطلا ربتعا الإو ،بلطلا ميدقت خيرات نم -ىصقأ دحب - اًموي نيعست

 
  :صيخرتلا ةدم :رشع ةنماثلا ةداملا

 الو ،تاونس )3( ةدملو ةأشنملا مساب ةئيهلا نم صيخرتلا ردصي ،)رشع ةعباسلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
 .هفاقيإ ةرتف لالخ وأ ،هئاغلإ وأ ،هئاهتنا دعب طاشنلا ةسرامم زوجي
 
 :صيخرتلا نايرس طورش :رشع ةعساتلا ةداملا
 ةمزالم )ةرشع ةعباسلا( ةداملا نم )5 ،2( ةرقفلاو )د/1 ،ج/1 ،ب/1( ةرقفلا يف ةدراولا صيخرتلا طورش 
 هل صخرملا ىلع بجيو ،صيخرتلا فاـقيإ مـتـي ؛طورشلا هذه نم يأب لالخإلا لاح يفو ،هنايرسل
 عاقيإب ةئيهلا قحب لالخإلا مدع عم ،طرـشلا لامكتسا ىتـح طاشنلا سرامي الأ هيجوتلا طاشن ةسراممب
 .طرشلا كلذب لالخإلا نع ةررقملا ةيلاملا ةمارغلا
 
 :صيخرتلا ديدجت :نورشعلا ةداملا
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 ةدمل هل صخرملا نم بلطب هيجوتلا طاشن صيخرت ديدجت متي ،)رشع ةعباسلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
 :ةيلاتلا طباوضلا قفو ،)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس دعبو ةلثامم

 صيخرتلا ةيحالص ءاهتنا خيرات قبست يتلا ةرتفلا لالخ هطورش عيمج ءافيتساو ديدجتلا بلط ميدقت -1
 .اًيغلم بلطلا ربتعُا الإو ،اًموي نونامثو ةئام )180(ـب

 .لوعفملا ةيراس ةدوعس ةداهش ميدقت -2
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس  -3

 الإو صيخرتلا ءاهتنا نم ًاموي )180( ةدم لالخ هطورش عيمج ءافيتساو ديدجتلا بلط ميدقتب حمسيو
  .)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا عاقيإب ةئيهلا قحب لالخإلا مدع عم ،ًايغلم صيخرتلا ربتعا
 :صيخرتلا نع لزانتلا :نورشعلاو ةيداحلا ةداملا

 سفنب هيجوتلا طاشن صيخرت نع لزاــنتلا هل صخرملل زوجي ،)رشع ةعباسلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
 :ةيلاتلا طباوضلل اًقفوو ،)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس دعب ةيحالصلا خيراتو مقرلا

 .لزانتلا بلط ىلع ةقبسملا ةئيهلا ةقفاوم -1
 .طاشنلا ةسراممب هل صخري نمل اهرفاوت بجاولا طورشلا ةفاك هيلإ لزانتملا يف رفوتت نأ -2
 مساب صيخرتلا لقن لامكتسا نيحلو لزانتلا بلطب مدقتلا دنع لوعفملا يراس صيخرتلا نوكي نأ -3

 .هيلإ لزانتملا
 لقن لامكتسا متي نأ ىلإ ةئيهلا مامأ صيخرتلا نع لزانتملا هل صخرملا ةيلوؤسم رمتست نأ -4

 .هيلإ لزانتملا مساب صيخرتلا
 .ةقالعلا تاذ تاميلعتلا كلذكو ةحئاللا هذه ماكحأل ةيفوتسم ةمئاقلا تازيهجتلا نوكت نأ -5
 .همساب صيخرتلا رودص نيح ىلإ هيلإ لزانتملا لبق نم طاشنلا ةسرامم مدع -6
 ءاهتنا لبقو ةئيهلا ةقفاوم خيرات نم اًموي نيعست )90( ةدم لالخ لزانتلا طورش عيمج ءافيتسا -7

 .اًيغلم بلطلا ربتعا الإو ،صيخرتلا ةيحالص خيرات
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس -8

 
 :صيخرتلا ءاغلإ :نورشعلاو ةيناثلا ةداملا
 :ةيلاتلا طباوضلل اًقفوو ،)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس دعب صيخرتلا ءاغلإ بلطب مدقتلا زوجي :ًالوأ

 .لخدلاو ةاكزلا ةداهش نايرس .1
 .طاشنلاب صاخلا يراجتلا لجسلا ءاغلإ .2
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس .3

ً ايغلم صيخرتلا ربعتي )تدجو نإ(ةيلاملا تامارغلا دادسب ةبلاطملا يف ةئيهلا قحب لالخإلا مدع عم :اًيناث
 :ةيلاتلا تالاحلا يف

 .يئاضق مكحب وأ اهتدم ءاهتنال وأ ءاكرشلا قافتاب تناك ءاوس ةكرشلا ةيفصت .1

 .ةيدرفلا ةسسؤملا بحاص ةافو .2

 .هديدجت نود صيخرتلا ءاهتنا ىلع اًموي نونامثو ةئام )180( ةدم يضم .3
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 ةيدرفلا ةسسؤملا بحاص ةثرول زوجي ،ةداملا هذه نم )2/اًيناث( ةرقفلا يف درو ام ةاعارم عم :اًثلاث
 رارمتسالل يماظنلا ةسسؤملا عضو حيحصت بلط ةافولا خيرات نم اًموي نيعست )90( لالخ ىفوتملا

 ةدم لالخ ةحئاللا هذه ماكحأب مازتلالاب ةثرولل يعرشلا ليكولا دهعتي نأ ىلع طاشنلا ةسرامم يف
 .حيحصتلا

 ءاغلإ دعب طاشنلاب صاخلا يراجتلا لجسلا ءاغلإ هيجوتلا طاشن ةسراممب هل صخرملا ىلع بجي :اًعبار
 .صيخرتلا

 
 
 
 
 
 
 

 قئاسلا :ثلاثلا بابلا

 ةرجألا قئاس :لوألا لصفلا
 
 :ةرجألا قئاس طورش :نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا
 :يلي ام ةرجألا قئاس يف طرتشي

 .ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا ماظنل اًقفو لوعفملا ةيراس ةماع ةدايق ةصخر ىلع لصاح نوكي نأ .1
 .ةئيهلا لبق نم ددحملا يبطلا صحفلا زايتجا .2
 .قباوسلا نم ّولخ ةداهش ىلع لصاح نوكي نأ .3
 .ةئيهلا لبق نم ةدمتعملا بيردتلا ةداهش ىلع لصاح نوكي نأ .4

 
 :ةرجألا قئاس ةقاطب :نورشعلاو ةعبارلا ةداملا
 ةرجألا طاشن ةسراممب هل صخرملا ىلع بجي ،)نورشعلاو ةثلاثلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم  :ًالوأ

 ،)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس دعب هيدل لمعي قئاس لكل قئاس ةقاطب ىلع لوصحلا
 :ةيلاتلا طورشلا قفو
 .لوعفملا يراس ةأشنملا صيخرت نوكي نأ .1
 .لوعفملا يراس قئاسلل ةيوهلا تابثإ نوكي نأ .2
 .هل صخرملاو قئاسلا نيب ةيدقاعت ةقالع دوجو .3
 .)6*4( ساقم قئاسلل ةيصخش ةروص .4
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس .5

 ،)نورشعلاو ةعباسلا( ةداملا نم )2( ةرقفلاو ،)نورشعلاو ةثلاثلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم  :اًيناث
 طورشلا قفو ،)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس دعب قئاس ةقاطب لوصحلا درفلا ىلع بجي
 :ةيلاتلا
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 .لوعفملا يراس ةيوهلا تابثإ نوكي نأ .1
 .)6*4( ساقم درفلل ةيصخش ةروص .2
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس .3

 ةيحالص زواجتت الأ ىلع ةنس ةدمل ةئيهلا ىدل دمتعملا جذومنلا قفو قئاسلا ةقاطب ردصت  :ًاثلاث
 الو ،اهب ظافتحالا بجيو ،ةدايقلا ةصخر ءاهتنا وأ ،هل صخرملل صيخرتلا ءاهتنا خيرات ةقاطبلا
  .اهتدم ءاهتنا دعب طاشنلا ةسرامم زوجي

 سفن رفاوتبو ،ةرجألا طاشن ةسراممب هل حرصملا/صخرملا نم بلطب قئاسلا ةقاطب ددجت  :ًاعبار
 ثيحب-دجو نإ- يلاملا لباقملاو ةيلاملا تامارغلا دادس دعبو ،ًءادتبا اهب تردص يتلا طورشلا
 .اًموي نيثالث )30( ةدمب ةقاطبلا ةيحالص ءاهتنا خيرات لبق بلطلا ميدقت مُتي

 دادس دعب ،ةرجألا طاشن ةسراممب هل حرصملا/صخرملا نم بلطب قئاسلا ةقاطب ءاغلإ زوجي  :ًاسماخ
 .)تدجو نإ( لباقملا دادسو ةيلاملا تامارغلا

 .ًءادتبا اهب تردص يتلا طورشلاب لالخإلا لاح يف قئاسلا ةقاطب ءاغلإ ةئيهلل قحي  :ًاسداس

 هيجوتلا قئاس :يناثلا لصفلا
 
 :هيجوتلا قئاس طورش :نورشعلاو ةسماخلا ةداملا
 :يلي ام هيجوتلا طاشن يف هل صخرملا عم هيجوت قئاسك لمعلل حيرصت ىلع لوصحلل طرتشي :ًالوأ 

 .ةيسنجلا يدوعس نوكي نأ .1
 .لوعفملا ةيراس ةدايق ةصخر ىلع ًالصاح نوكي نأ .2
 .ةئيهلا لبق نم ددحملا يبطلا صحفلا زايتجا .3
 .قباوسلا نم ّولخ ةداهش ىلع لصاح نوكي نأ .4
 ةسراممب مهل صخرملاب صاخلا تارايسلا هيجوت ماظن عم لماعتلا ىلع ةيبيردتلا ةرودلا زايتجا .5

 .هيجوتلا طاشن
  .هيجوتلا طاشن يف ةئيهلا نم اهل صخرم ريغ ةأشنم يأ عم لمعلا هيجوتلا قئاسل زوجي ال :ًايناث

 لالخإلا لاح يف هيجوتلا طاشن يف هل صخرملا عم لمعلا نع هيجوتلا قئاس فاقيإ ةئيهلل قحي :ًاثلاث

 .ةحئاللا هذه ماكحأ نم يأ وأ ،ةداملا هذه يف ةدراولا طورشلاب
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 ةرايسلا :عبارلا بابلا
 
 :ةرايسلا طورشو تافصاوم :نورشعلاو ةسداسلا ةداملا
 تافصاوملاو ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا ماظنب اهيلع صوصنملا طورشلاو دعاوقلاب لالخإلا مدع عم
 ،ةدوجلاو سيياقملاو تافصاوملل ةيدوعسلا ةئيهلا لبق نم ةدمتعملا تارايسلاب ةصاخلا ةيسايقلا
 :ةيلاتلا طورشلاو تافصاوملاب تارايس ،هيجوتلا طاشنو ةرجألا طاشنل صصخي

 .سيئرلا لبق نم ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلاو تافصاوملا قفو ةرايسلا نوكت نأ .1

 ليغشتلا ةدم ةليط باكرلا لمشيو ريغلا هاجت ةيندملا ةيلوؤسملا يطغي امب ةرايسلا ىلع نيمأتلا .2
 .ةكلمملا يف لمعلاب اهل صخرملا نيمأتلا تاكرش ىدحإ لبق نم

 يرودلا ينفلا صحفلا زكارم ىدحإ لبق نم ليغشتلا ةدم ةليط ينفلا صحفلل ةرايسلا عاضخإ .3
 .ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا ماظن ماكحأ قفو ،ةدمتعملا

 تاهجلا ىدحإ لبق نم ةلومم وأ ،رشابم لكشب هيجوتلا قئاسل ةكولمم ةصاخلا ةرايسلا نوكت نأ .4
 طباوض عضو هنم رارقب سيئرلل زوجيو ،اهل يلعفلا مدختسملا وه نوكي نأ ىلع ةدمتعملا ةيلومتلا
 .هيجوتلا ةرايس ىلع ضيوفتلا

 هل ةكولمم درفلا لبق نم راطملا ةرجأ وأ ةماعلا ةرجألا طاشن يف ةمدختسملا ةرايسلا نوكت نأ .5
 مدختسملا وه نوكي نأ ىلع ةدمتعملا ةيليومتلا تاهجلا ىدحإ لبق نم ةلومم وأ ،رشابم لكشب
 وأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لخاد اهليجست قبسي ملو ةديدج ةرايسلا نوكت نأو ،اهل يلعفلا

 .ةرايسلل يليغشتلا رمعلا سيئرلا لبق نم ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلاو تافصاوملا ددحتو ،اهجراخ
 

 

 :ليغشتلا ةقاطب رادصإ :نورشعلاو ةعباسلا ةداملا

 لوصحلا ةرجألا طاشن ةسراممب هل صخرملا ىلع بجي ،)نورشعلاو ةسداسلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم .1
 قفو ،)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس دعب ةرجألا طاشن يف لمعت ةرايس لكل ليغشت ةقاطب ىلع
 :ةيلاتلا طورشلا

 .لوعفملا يراس ةرجألا صيخرت نوكي نأ  -أ
 .لوعفملا ةيراس ةرايسلا ريس ةصخر نوكت نأ -ب
 .لوعفملا ةيراس ةرايسلل ينفلا صحفلا ةداهش نوكت نأ -ج
 .لوعفملا ةيراس ةرايسلا ىلع نيمأتلا ةقيثو نوكت نأ -د
 .سيئرلا لبق نم ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلاو تافصاوملل اًقفو ةزهجم ةرايسلا نوكت نأ -ه
 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس -و

 دعب ليغشتلا ةقاطب ىلع لوصحلا درفلا ىلع بجي ،)نورشعلاو ةسداسلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم .2
 :ةيلاتلا طورشلل ًاقفوو ،)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس
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 .لوعفملا ةيراس ةرايسلا ريس ةصخر نوكت نأ -أ

 .لوعفملا ةيراس ةرايسلل ينفلا صحفلا ةداهش نوكت نأ -ب

 .لوعفملا ةيراس ةرايسلا ىلع نيمأتلا ةقيثو نوكت نأ -ج

 .سيئرلا لبق نم ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلاو تافصاوملل اًقفو ةزهجم ةرايسلا نوكت نأ -د

 .راطملا ةرجأ طاشن ةسراممل راطملا ةرادإب ةصتخملا ةهجلا ةقفاوم ىلع لصاح نوكي نأ  -ه

 .)دجو نإ( يلاملا لباقملا دادس -و

 ةماعلا ةرجألا طاشن ةسراممب هل حيرصتلا ةباثمب درفلل ةدئاعلا ةرايسلل ةرداصلا ليغشتلا ةقاطب ربتعت .3
 .ريغلل اهنع لزانتلا وأ اهيلع لوصحلا نود نيطاشنلا نم يأ ةسرامم هل زوجي الو ،راطملا ةرجأ وأ

 زواجتت الأ ىلع ،)ةنس( ةدملو ةئيهلا ىدل دمتعملا جذومنلا قفو ةرجألا ةرايس ليغشت ةقاطب ردصت .4
 ةصخر ءاهتنا وأ ،ةرايسلل يليغشتلا رمعلا وأ ،هل صخرملل ةرجألا طاشن صيخرت ءاهتنا خيرات اهتيحالص
  .برقأ مهيأ ريسلا

 ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخ ىلإ باكرلا لقنت يتلا ةرجألا ةرايسل ةيلود ليغشت ةقاطب ردصت .5
 ءاغلإلاو ديدجتلا طباوضو طورش اهيلع قبطنيو ،ةداملا هذه يف ةدراولا طباوضلاو طورشلل ًاقفو
 .)نورشعلاو ةعساتلاو ،نورشعلاو ةنماثلا( ةداملا يف ةدراولا

 
 :ليغشتلا ةقاطب ديدجت :نورشعلاو ةنماثلا ةداملا

 سفن رفاوتبو ،ةرجألا طاشن ةسراممب هل حرصملا/صخرملا نم بلطب ةرايسلا ليغشت ةقاطب ددجت .1
 متي ثيحب ،)تدجو نإ( يلاملا لباقملاو ةيلاملا تامارغلا دادس دعب ،ًءادتبا اهب تردص يتلا طورشلا
 ليغشت متي الأ ىلع ،اًموي نيثالث )30( ةدمب ليغشتلا ةقاطب ةيحالص ءاهتنا خيرات لبق بلطلا ميدقت
 .ليغشتلا ةقاطب ءاهتنا دعب ةرايسلا

 .ريخأتلا ةمارغ دادس دعب اهئاهتنا خيرات نم ليغشتلا ةقاطب ديدجتب حامسلا .2
 
 :ليغشتلا ةقاطب ءاغلإ :نورشعلاو ةعساتلا ةداملا

 دعب هل صخرملا نم بلطب ليغشتلا ةقاطب ىغلُت ،)ةعبارلا( ةداملا نم )3( ةرقفلاب لالخإلا مدع عم .1
 ماظنل اًقفو تارايسلا ليجست عون ليدعتو ،)تدجو نإ( يلاملا لباقملاو ةيلاملا تامارغلا دادس

 .ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا
 

 :ةيلاتلا تالاحلا يف هل حرصملا ةرايسل ةرداصلا ليغشتلا ةقاطب ىغلُت .2
 .هل حرصملا ةافو لاح -أ

 .)تدجو نإ( يلاملا لباقملاو ةيلاملا تامارغلا دادس دعب هل حرصملا نم بلطب -ب
 .راطملا ةرادإب ةصتخملا ةهجلا لبق نم ةرداصلا ةقفاوملا ءاغلإ -ج
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 ماظنل اًقفو اهليجست عون ليدعت بجيو ،ةيغلم ةقاطبب ةرايسلا ليغشت زوجي ال ،تالاحلا عيمج يفو
 .ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا
 

 :ةرايسلل ينفلا صحفلا :نوثالثلا ةداملا
 ىلع رثؤي ثداح عوقو دنع هتيحالص ةدم ءاهتنا لبق ينفلا صحفلل ةرايس يأ عاضخإ بلط ةئيهلل زوجي

 .ةمالسلاب ةلصلا تاذ ةيسيئرلا ةرايسلا ءازجأو تانوكم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ليغشتلا :سماخلا بابلا

 ةرجألا طاشن :لوألا لصفلا

 
 :باكرلا نع اًثحب لوجتلا :نوثالثلاو ةيداحلا ةداملا
 نع اًثحب ةماعلا قرطلاو عراوشلا يف لوجتلا ةرجألا طاشن ةسراممب هل حرصملا/صخرملا ىلع رظحُي
 اهب دجوي ال يـتلا ةماعلا قرطلاو عراوـشلا يف نوكت نأ طرشب ةماعلا ةرجألا تارايس ءانثتساب ،باكرلا

 ال تافاسمب اهضعب نع فقاوملا اهيف دعابتت يتلا وأ ةماعلا ةرجألا تارايسل ةصصخم ليمحت فقاوم
  .رتم ةئامسمخ )500( نع لقت
 
 :ةرجألا طاشن ةسرامم قاطن :نوثالثلاو ةيناثلا ةداملا
  :يتآلل اًقفو ،هل ددحملا قاطنلا نمض لمعلا ةرجألا طاشن ةسراممب هل صخرملا ىلع بجي :ًالوأ

 :ةماعلا ةرجألا .1
 .صيخرتلا لحم ةنيدملا يف -أ

 ىلإ الإ ةدوعلا قيرط يف باكرلا لقن زوجي الو ،ىرخأ ةنيدم ىلإ صيخرتلا لحم ةنيدملا نم -ب
 .ةرجألا طيسو طاشن ةسراممب هل صخرملا لالخ نم صيخرتلا لحم ةنيدملا

 الإ ةدوعلا قيرط يف باكرلا لقن زوجي الو ،ةكلمملا جراخ ىلإ صيخرتلا لحم ةنيدملا نم -ج
 .ةيميلقإلاو ةيلودلا تايقافتالا يف درو ام ةاعارم عم صيخرتلا لحم ةنيدملا ىلإ

  .ليمحتلا فقاوم لالخ نم -د
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 .هل صخرملاب ةصاخلا ةينقتلا لئاسولا لالخ نم -ه
 نع ةرداصلا طباوضلاو تاطارتشالل ًاقفوو ،هيجوتلا طاشن ةسراممب مهل صخرملا لالخ نم -و

 .ةدمتعملا نيطوتلا تاطارتشاو ةئيهلا
 :ةصاخلا ةرجألا .2

 .اهجراخ وأ صيخرتلا لحم ةنيدملا يف -أ
 .ليمحتلا فقاوم لالخ نم -ب
 ةئيهلا عم قيسنتلابو راطملا ةرادإب ةصتخملا ةهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب راطملا نم -ج

 .كلذ صخي اميف
 .هل صخرملاب ةصاخلا ةينقتلا لئاسولا لالخ نم -د
 نع ةرداصلا طباوضلاو تاطارتشالل ًاقفوو ،هيجوتلا طاشن ةسراممب مهل صخرملا لالخ نم -ه

 .ةدمتعملا نيطوتلا تاطارتشاو ةئيهلا
  :ةيلئاعلا ةرجألا .3

  .صيخرتلا لحم ةنيدملا يف -أ
 .ليمحتلا فقاوم لالخ نم -ب
 .هل صخرملاب ةصاخلا ةينقتلا لئاسولا لالخ نم -ج
  .هيجوتلا طاشن ةسراممب مهل صخرملا لالخ نم -د

  :راطملا ةرجأ  .4
 صخرملاب ةصاخلا ليمحتلا فقاوم لالخ نم زكارملاو تاظفاحملاو ندملا ىلإ راطملا نم -أ

 تاظفاحملاو ندملا كلت لخاد لقنلا وأ راطملا ىلإ ةدوعلا قيرط يف لقنلا زوجي الو ،هل
  .زكارملاو

 .هل صخرملاب ةصاخلا ةينقتلا لئاسولا لالخ نم -ب
 

  :يتآلل اًقفو ،هل ددحملا قاطنلا نمض لمعلا هل حرصملا ىلع بجي :ًايناث
 :ةماعلا ةرجألا .1

 .ةرجألا طيسو لالخ نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخ ىلإو نم لقنلل ةيدودحلا قطانملا -أ
 .حيرصتلا لحم ةنيدملا يف -ب
 ىلإ الإ ةدوعلا قيرط يف باكرلا لقن زوجي الو ،ىرخأ ةنيدم ىلإ حيرصتلا لحم ةنيدملا نم -ج

 .ةرجألا طيسو طاشن ةسراممب هل صخرملا لالخ نم حيرصتلا لحم ةنيدملا
 الإ ةدوعلا قيرط يف باكرلا لقن زوجي الو ،ةكلمملا جراخ ىلإ حيرصتلا لحم ةنيدملا نم -د

 .ةيميلقإلاو ةيلودلا تايقافتالا يف درو ام ةاعارم عم حيرصتلا لحم ةنيدملا ىلإ
  .ليمحتلا فقاوم لالخ نم -ه
 .ةدمتعملا طباوضلاو تاطارتشالل ًاقفوو ،هيجوتلا طاشن ةسراممب مهل صخرملا لالخ نم -و

 ةصصخملا ليمحتلا فقاوم لالخ نم زكارملاو تاظفاحملاو ندملا ىلإ راطملا نم :راطملا ةرجأ .2
 تاظفاحملاو ندملا كلت لخاد لقنلا وأ راطملا ىلإ ةدوعلا قيرط يف لقنلا زوجي الو ،راطملا يف
 .زكارملاو
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 .ةجاحلا هيضتقت ام بسح ةرجألا طاشن ةسراممب هل حرصملا/صخرملل رخآ لمع قاطن ديدحت ةئيهلل :ًاثلاث
 

 
 :هل حرصملا/صخرملا تامازتلا :نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا
  :يتآلاب مازتلالا ةرجألا طاشن ةسراممب هل صخرملا ىلع بجي :ًالوأ  

 .ةئيهلا اهددحت ةينورتكلإ ةمظنأ يأب طابترالا .1
 .ةكلمملا جراخ ىلإ وأ ندملا نيب لقنلا لاح يف ينمألا سومش ماظنب طابترالا .2
 .ةئيهلا هددحت ام قفو تادوجوملاو تادوقفملل ماظن ريفوت .3
 ىواكشلاو تابلطلا لابقتسال باكرلا عم لصاوتلل مقر ديدحتو ،هب ةصاخ ةينقت لئاسو ريفوت .4

 خيرات نم ةمدختسملا لئاسولل ظفحلاو ليجستلا ةمدخ ريفوت عم ،تادوقفملا نع غالبإلاو
 .ةينعملا ةهجلا تاطارتشال اًقفو غالبلا وأ ىوكشلا وأ بلطلا

 ةينفلا تازيهجتلا ةمدخ يدوزم دحأ لبق نم ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلاب تارايسلا زيهجت .5
 .نيلهؤملا

 .ينورتكلإلا عفدلا مادختسا لاح يف ةينعملا تاهجلا نم ةرداصلا تاميلعتلاو ةمظنألاب دُّيقتلا .6
 .يسيئرلا زكرملا عقوم رييغت دنع ةئيهلا راعشإ .7
 .ينوناقلا ةأشنملا نايك يف تاليدعت يأ لاخدإ دنع ةئيهلا راعشإ .8
 :ةيتآلا ددملا قفو تانايبو تامولعم نم هبلطت امب ةئيهلا ديوزت .9

 .بلطلا تقو نم تاعاس تس )6( اهاصقأ ةدم لالخ :ةلجاعلا تابلطلا -أ
 .بلطلا تقو نم ةعاس نوعبرأو ةينامث )48( اهاصقأ ةدم لالخ :ىرخألا تابلطلا -ب

 .ةئيهلا لبق نم هئاعدتسا خيرات نم لمع مايأ )10( ةدم لالخ ةعجارملا .10
 لمحت تاعوبطم ىلع هلبق نم ةمدختسملا جذامنلاو تالسارملاو تابتاكُملا عيمج نوكت نأ .11

 ناونعلا ،صيخرتلا لحم ةنيدملا ،صيخرتلا مقر ،طاشنلا عون ،ةأشنملا مسا :حضاو لكشب
 .يفتاهلاو يديربلا

 ةمدخلا ميدقتو تابلطلا لابقتسال هب ةصاخلا ةينقتلا لئاسولا مادختسا ىلع قئاسلا بيردت .12
 .رطخلل ةماعلا ةمالسلا ضرعت مدع لفكي امب

  .ةدمتعملا ةرجألا تامدخ مادختسا روجأ ميظنت ةسايسل قفو لقنلا ةرجأ ليصحت .13
 .اهرييغت لاح يف ةئيهلا ىدل ينطولا ناونعلاو لصاوتلا لئاسو تانايب ثيدحت .14
 وأ تامولعملاب هديوزت وأ هل صخرملا تالجس ىلع عالطالا نم ةمدخلا بقارم نيكمت .15

 .طاشنلاب ةقالعلا تاذ تادنتسملا
 تافاعسإ ةبيقح ،سكاعلا ةمالسلا ثلثم ،قيرحلا ةيافط( ةمالسلا تاودأ عيمج ريفوتب مازتلإلا .16

 . ةرايسلا عون بسح )راطإلا ريغت تاودأ ،يطايتحا راطإ ،ةيلوأ
 .اهتنايصو ةرايسلل ةينفلا ةلاحلاب ةماتلا ةيانعلا .17
 .ًايجراخو ًايلخاد ةرايسلا رهظمو ةفاظنب ةماتلا ةيانعلا .18
 تازيهجتلا ةمدخ يدوزم دحأ لبِق نم اًينف اهزيهجت دعب تارايسلا ىلع رييغت يأ ءارجإ مدع .19

 .ةئيهلا لبِق نم نيلهؤملا ةرجألا تارايسل ةينفلا
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 .نيقئاسلل ةئيهلا لبق نم دمتعملا يزلا ريفوت .20
 ربتعت لقنلا ةرجأ باستحا دادع ليغشت مدع لاح يف( ىلع صنت ةرايسلا لخاد ةرابع عضو .21

 .راطملا ةرجأو ةيلئاعلا ةرجألاو ةماعلا ةرجألا تارايس يف )ةيناجم ةلحرلا
 .ةرايسلا لخاد نيخدتلا عنم ةمالع عضو وأ ةحول بيكرت .22
 .اهباحصأل تادوقفملا ميلستل ةيلآ ديدحت .23
 .ةحئاللا هذه ماكحأ قفو هيلع ةضورفملا تامازتلالا عيمجب قئاسلا ديقت .24
 .ةئيهلا اهددحت ىرخأ تامازتلا يأ .25

 

  :يتآلاب مازتلالا ةرجألا طاشن ةسراممب هل حرصملا ىلع بجي :ًايناث
 .هريغ نود هيلع ةرايسلا ةدايق راصتقا .1
 .طاشنلا يف يليغشتلا اهرمع ءاهتنا دعب ةرايسلا مادختسا مدع .2
 .ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا ماظن قفو يليغشتلا اهرمع ءاهتنا دعب ةرايسلا ليجست عون ليدعت .3
 .ةئيهلا اهددحت ةينورتكلإ ةمظنأ يأب طابترالا .4
 .ةكلمملا جراخ ىلإ وأ ندملا نيب لقنلا لاح يف ينمألا سومش ماظنب طابترالا .5
 ةينفلا تازيهجتلا ةمدخ يدوزم دحأ لبق نم ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلاب ةرايسلا زيهجت .6

 .نيلهؤملا
 تازيهجتلا ةمدخ يدوزم دحأ لبِق نم اًينف اهزيهجت دعب تارايسلا ىلع رييغت يأ ءارجإ مدع .7

 .ةئيهلا لبِق نم نيلهؤملا ةرجألا تارايسل ةينفلا
 عفدلا مادختسا لاح يف ةينعملا تاهجلا نم ةرداصلا تاميلعتلاو ةمظنألاب دُّيقتلا .8

 .ينورتكلإلا
 .ةلحرلا ءدب دنع لقنلا ةرجأ باستحا دادع ليغشت .9

  .ةدمتعملا ةرجألا تامدخ مادختسا روجأ ميظنت ةسايسل قفو لقنلا ةرجأ ليصحت .10
 يف ةئيهلا ىدل اهثيدحتو ،هب ةصاخلا ينطولا ناونعلاو لصاوتلا لئاسو تانايبب ةئيهلا ديوزت .11

 .اهرييغت لاح
 ًايلخاد ةرايسلا رهظمو ةفاظنب ةيانعلاو ،اهتنايصو ةرايسلل ةينفلا ةلاحلاب ةماتلا ةيانعلا .12

 .ًايجراخو
 .لمعلا ةيدأت ءانثأ ةئيهلا لبق نم دمتعملا يزلا سبل .13
 ربتعت لقنلا ةرجأ باستحا دادع ليغشت مدع لاح يف( ىلع صنت ةرايسلا لخاد ةرابع عضو .14

 .راطملا ةرجأو ةماعلا ةرجألا تارايس يف )ةيناجم ةلحرلا
 .ةرايسلا لخاد نيخدتلا عنم ةمالع عضو وأ ةحول بيكرت .15
 دنع بلط نم رثكأ نيب عمجلا زوجيو ،ةدحاولا ةلحرلا يف فلتخم بلط نم رثكأ نيب عمجلا مدع .16

 طاشن ةسراممب مهل صخرملا لالخ نم باكرلا لقن وأ ،ةكلمملا جراخ ىلإ وأ ندملا نيب لقنلا
 .ىرخأ تالاح ديدحت ةئيهلل قحيو ،هيجوتلا

 ةباقرلا ةيحالص اًماظن هل دنسي نم وأ ةمدخلا بقارم نم اهبلط دنع هب ةصاخلا قئاثولا عيمج زاربإ .17
 .شيتفتلاو
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 .ةرايسلا لخاد نيخدتلاب باكرلل حامسلا وأ قئاسلا نيخدت مدع .18
  .مايأ ةثالث لالخ ينمأ زكرم برقأ ىلإ اهميلست وأ ،اهباحصأل اهميلستو باكرلا تادوقفم ظفح .19

 .ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا ماظن ىلع ًءانب قرطلا ىلع ريسلا دعاوق .20
 ناكملا ةعس نع ديزي امب وأ ةرايسلا ةروصقم يف ةيوديلا ريغ ةعتمألاو بئاقحلا ليمحت مدع .21

 .باكر نود بئاقح ليمحت وأ كلذل صصخملا
 ثلثم ،قيرحلا ةيافط(ةلحرلاب مايقلا لبق ةمالسلا تاودأ عيمجب ةدوزم ةرايسلا نأ نم دكأتلا .22

 عون بسح )راطإلا رييغت تاودأ ،يطايتحا راطإ ،ةيلوأ تافاعسإ ةبيقح ،سكاعلا ةمالسلا
 .ةرايسلا

 .قرطلا ىلع ةاشملل صصخملا فيصرلا ةهج نم الإ باكرلا ليمحت مدع .23
 .ناكمإلا ردق اهنم لوزنلاو ةرايسلا بوكر دنع ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةدعاسم .24
 .ماعلا قوذلا ىلع ةظفاحملا ةاعارمو ،ةيصخشلا ةفاظنلاو رهظملاب مامتهالا .25
 .باكرلا عم لماعتلا نسحو ةماعلا بادآلا .26
 .لاكشألا نم لكش يأب باكرلا ةيصوصخ كاهتنا مدع.27
 .ةئيهلا لبق نم هئاعدتسا خيرات نم لمع مايأ )10( ةدم لالخ ةعجارملا .28
 .ةئيهلا اهددحت ىرخأ تامازتلا يأ .29

 

 .ةداملا هذه نم )ًالوأ( دنبلا نم )13( ةرقفلا مكح نم ةصاخلا ةرجألا طاشن ىنثتسي :ًاثلاث
 
 :اهنع عانتمالا تالاحو ةمدخلا ميدقت :نوثالثلاو ةعبارلا ةداملا

 تاعاس لالخ اهميدقتب رارمتسالا وأ باكرلا لقن ةمدخ ميدقت نع عانتمالا هل حرصملا وأ قئاسلل زوجي ال
 :ةيلاتلا تالاحلا يف اهميدقت نع عانتمالا هيلع بجيو ،ةلحرلا ءدب دعب وأ هلمع

 .ةرايسلا يف سولجلل ةحاتملا دعاقملا ددع قوفي باكرلا ددع .1
 .باكرلا لِبق نم ةرايسلا لخاد لكألا وأ نيخدتلا .2
 .ةلحرلا لالخ تاقوألا عيمج يف نامألا مازحل باكرلا طبر مدع .3
 .ةيجراخلاو ةيلخادلا ةرايسلا تاقصلمو تازيهجتب باكرلا ثبع .4
 .ةرايسلا ةفاظن ىلع باكرلا ةظفاحم مدع .5
 .قئاسلا عم لماعتلا نسحو ةماعلا بادآلاب باكرلا مازتلا مدع .6
 .لاكشألا نم لكش يأب هل حرصملا وأ قئاسلا ةيصوصخ كاهتنا .7
 تايكولس وأ ،تاعونمملا يطاعت راثآ لثم باكرلا نم يأ ىلع ةيوس ريغ تامالع روهظ .8

 .ةيناودع
 .ةنمآ ريغ وأ ةلوهجم لوصو ةهجول باكرلا ديدحت .9

 نيقفارملا نم يأ سولج وأ باكرلا نمض -لقألا ىلع دحاو – دشار يئاسن رصنع دوجو مدع .10
 تارايس يف مهدرفمب ةرايسلا لخاد مهئاقب وأ يمامألا دعقملا يف لافطألا وأ روكذلا
 .ةيلئاعلا ةرجألا
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 :ةرجألا قئاس تامازتلا :نوثالثلاو ةسماخلا ةداملا
 :يلي امب قئاسلا ىلع ديكأتلا ةرجألا طاشن ةسراممب هل صخرملا ىلع بجي

 دنع بلط نم رثكأ نيب عمجلا زوجيو ،ةدحاولا ةلحرلا يف فلتخم بلط نم رثكأ نيب عمجلا مدع -1
 طاشن ةسراممب مهل صخرملا لالخ نم باكرلا لقن وأ ،ةكلمملا جراخ ىلإ وأ ندملا نيب لقنلا
 .ىرخأ تالاح ديدحت ةئيهلل قحيو ،هيجوتلا

 ةباقرلا ةيحالص اًماظن هل دنسي نم وأ ةمدخلا بقارم نم اهبلط دنع هب ةصاخلا قئاثولا عيمج زاربإ -2
 .شيتفتلاو

 .لمعلا ةيدأت ءانثأ ةئيهلا لبق نم دمتعملا يزلاب مازتلالا -3
 .ةرايسلا لخاد نيخدتلاب باكرلل حامسلا وأ قئاسلا نيخدت مدع -4
 ىلعو هل صخرملا ىدل لوؤسملا ىلإ اهميلستو اهنع غالبإلاو ،باكرلا تادوقفم ظفح -5

  .مايأ ةثالث لالخ ىنمأ زكرم برقأل اهميلست هل صخرملا ىدل نيلوؤسملا
 .ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا ماظن ىلع ًءانب قرطلا ىلع ريسلا دعاوقب مازتلالا -6
 ناكملا ةعس نع ديزي امب وأ ةرايسلا ةروصقم يف ةيوديلا ريغ ةعتمألاو بئاقحلا ليمحت مدع -7

 .باكر نود بئاقح ليمحت وأ كلذل صصخملا
 .ةلحرلاب مايقلا لبق ةمالسلا لئاسو عيمجب ةدوزم ةرايسلا نأ نم دكأتلا -8
 .قرطلا ىلع ةاشملل صصخملا فيصرلا ةهج نم الإ باكرلا ليمحت مدع -9

 .ناكمإلا ردق اهنم لوزنلاو ةرايسلا بوكر دنع ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةدعاسم -10
 .ماعلا قوذلا ىلع ةظفاحملا ةاعارمو ،ةيصخشلا ةفاظنلاو رهظملاب مامتهالا -11
 .باكرلا عم لماعتلا نسحو ةماعلا بادآلاب مازتلالا -12
 .لاكشألا نم لكش يأب باكرلا ةيصوصخ كاهتنا مدع -13
 .ةلحرلا ءدب دنع لقنلا ةرجأ باستحا دادع ليغشت -14
 .ةيلئاعلا ةرجألا طاشن يف ةيرمعلا تائفلاو نيسنجلا الك نم ّنهل نيقفارملاو طقف ءاسنلا باكرإ -15
 .ةئيهلا اهددحت ىرخأ تامازتلا يأ -16

 
 
 

 ةرجألا طيسو طاشن :يناثلا لصفلا
 
 :ةرجألا طيسو طاشن ةسرامم قاطن :نوثالثلاو ةسداسلا ةداملا
 ،ةماعلا ةرجألا تارايس ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ندم نيب ةرجألا طيسو طاشن ةسرامم رصتقت

 دلب ىلإ اهتدوع قيرط يف ةيبنجألا ةرجألا تارايسو ،ةماعلا ةرجألا تارايس ىلع ةكلمملا جراخ ىلإو
 .اهليجست

 
 :ةرجألا طيسو طاشن يف ةمدختسملا جذامنلا :نوثالثلاو ةعباسلا ةداملا
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 تارايسلاو باكرلاو نيقئاسلا تانايب ليجستب مازتلالا ةرجألا طيسو طاشن ةسراممب هل صخرملا ىلع بجي
 :ةيلاتلا تانايبلا ىلع لمتشت نأ ىلع ،ةئيهلا هدمتعت يتلا جذومنلا يف

 .ةماعلا ةرجألا طاشن ةسراممب هل حرصملا/صخرملا مسا .1
 .يعابر بكارلا مسا .2
 .ةماعلا ةرجألا طاشن ةسراممب هل صخرملل عباتلا يعابر قئاسلا مسا .3
 .)رفسلا زاوج وأ ،ةماقإلا وأ ،ةينطولا ةيوهلا( بكارلا ةيوه تابثإ مقر .4
 .)رفسلا زاوج وأ ،ةماقإلا وأ ،ةينطولا ةيوهلا( قئاسلا ةيوه تابثإ مقر .5
 .)ةلود ،ةنيدم ،ةظفاحم( ةلحرلا قالطنا عقوم .6
 .ةلحرلا ةرداغم خيراتو تقو .7
 .)ةلود ،ةنيدم ،ةظفاحم( لوصولا عقوم .8
 .لوصولل عقوتملا خيراتلاو تقولا .9

 .هتيوه مقرو )دجو نإ( مدختسملاو اهكلام مساو ،اهنولو ،اهعونو ،ةرايسلا ةحول مقر .10
 .ةئيهلا اهددحت ىرخأ تانايب يأ .11

 
 :هل صخرملا تامازتلا :نوثالثلاو ةنماثلا ةداملا

  :يتآلاب مازتلالا ةرجألا طيسو طاشن ةسراممب هل صخرملا ىلع بجي
 نم جورخ ةريشأت هيدل نكي مل ام ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخ ىلإ بكار يأ لقن مدع .1

 .اهب لومعملا ةمظنألا بسح كلذو ،اهيلإ هجتملا لودلا ىلإ لوخد ةريشأتو ،ةكلمملا
 فوقو بتريو ،اهب صاخ فقوم ةلود وأ ةنيدم لكل نوكي ثيحب ةرجألا تارايس فقاوم فينصت .2

 .فقوملا اهلوخد ةيولوأ بسحب تارايسلا
 يف يئرم ناكم يف اهعضوو ،اهلاصحتسا ةيلآو ةطاسولا ةلومع ةبسن ديدحتل ةيسايس دوجو .3

 .هل صخرملا زكرم
 .ةرجألا تارايس فقاوم يف نيخدتلا عنم ةمالع عضو وأ ةحول بيكرت .4
 وأ تامولعملاب هديوزت وأ هل صخرملا تالجس ىلع عالطالا نم ةمدخلا بقارم نيكمت .5

 .طاشنلاب ةقالعلا تاذ تادنتسملا
 .ةرجألا تارايس فقاوم يف نيخدتلاب باكرلل حامسلا وأ نيخدتلا مدع .6
 .اهرييغت لاح يف ةئيهلا ىدل ينطولا ناونعلاو لصاوتلا لئاسو تانايب ثيدحت  .7
 .ينورتكلإلا عفدلا مادختسا لاح يف ةينعملا تاهجلا نم ةرداصلا تاميلعتلاو ةمظنألاب دُّيقتلا  .8
 .عورفلا نم يأ وأ يسيئرلا زكرملا عقوم رييغت دنع ةئيهلا راعشإ  .9

 .ينوناقلا ةأشنملا نايك يف تاليدعت يأ لاخدإ دنع ةئيهلا راعشإ .10
 :ةيتآلا ددملا قفو تانايبو تامولعم نم هبلطت امب ةئيهلا ديوزت .11

 .بلطلا تقو نم تاعاس تس )6( اهاصقأ ةدم لالخ :ةلجاعلا تابلطلا -أ
 .بلطلا تقو نم ةعاس نوعبرأو ةينامث )48( اهاصقأ ةدم لالخ :ىرخألا تابلطلا -ب

 .ةئيهلا لبق نم هئاعدتسا خيرات نم لمع مايأ )10( ةدم لالخ ةعجارملا .12
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 لمحت تاعوبطم ىلع هلبق نم ةمدختسملا جذامنلاو تالسارملاو تابتاكُملا عيمج نوكت نأ .13
 يديربلا ناونعلا ،صيخرتلا لحم ةنيدملا ،صيخرتلا مقر ،طاشنلا عون ،ةأشنملا مسا :حضاو لكشب

 .يفتاهلاو
 .مهب رارضإلا اهنأش نم لامعأ يأب مايقلا وأ ،قئاسلا وأ بكارلا تانايب مادختسا ةءاسإ مدع .14
 .اهباحصأل تادوقفملا ميلستل ةيلآ ديدحت .15
 .ةئيهلا اهددحت ةينورتكلإ ةمظنأ يأب طابترالا .16
 .ةكلمملا جراخ ىلإ وأ ندملا نيب لقنلا لاح يف ينمألا سومش ماظنب طابترالا .17
 .ةئيهلا هددحت ام قفو تادوجوملاو تادوقفملل ماظن ريفوت .18
 .ةئيهلا اهددحت ىرخأ تامازتلا يأ .19
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 هيجوتلا طاشن :ثلاثلا لصفلا
 
 :هيجوتلا طاشن ةسرامم قاطن :نوثالثلاو ةعساتلا ةداملا

 :ةيلاتلا فارطألا عم هيجوتلا طاشن ةسراممب هل صخرملا دقاعت رصتقي .1
 .ةيلئاعلا ةرجألا طاشن ةسراممب هل صخرملا -أ

 .هيجوتلا قئاس -ب
 .ةئيهلا اهددحت ىرخأ فارطأ يأ -ج

 دراولا مهعم دقاعتملا فارطألاو هيجوتلا طاشن ةسراممب هل صخرملا نيب مربم دقع دوجو .2
 .ةداملا هذه نم )1( ةرقفلا يف مهركذ

 .صيخرتلا نايرس ةدم زواجتت ال ةدمل دقاعتلا نوكي .3
 

 :هل صخرملا تامازتلا :نوعبرألا ةداملا
  :يلاتلاب مازتلالا هيجوتلا طاشن ةسراممب هل صخرملا ىلع بجي

  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اهب لومعملا ةمظنألا ةفاكب دُّيقتلا .1
  .ةئيهلا اهددحت ةينورتكلإ ةمظنأ يأب طابترالا .2
 ةيلآلا قفوو صيخرتلا نايرس ةرتف لالخ ةئيهلا نم دمتعملا ينورتكلإلا ماظنلاب طابترالا رارمتسا .3

  .ةدمتعملا تابلطتملاو
 ،قئاسلا تانايبب ةصاخلاو ةبولطملا تانايبلاب ةئيهلا نم دمتعملا ينورتكلإلا ماظنلا ديوزت .4

 .ةلحرلاو ،ةرايسلا
 مهصيخارت ةيهتنملا مهعم ةدقاعتملا اهتارايسو تآشنملا نع اًروف ةمدخلا ميدقت فاقيإ .5

 .اهليغشت تاقاطب ةيهتنملا تارايسلاو ،ةرجألا طاشن ةسراممل
 طورشلا نم يأب لالخإلا لاح يف هعم دَقاعتملا هيجوتلا قئاس نع اًروف ةمدخلا ميدقت فاقيإ .6

 .)نورشعلاو ةسماخلا ةداملا( يف ةدراولا
 تناك لاح يف اهل يلعفلا مدختسملا وأ اهكالم ىلع ةصاخلا ةرايسلا ةدايق راصتقا .7

 نم وه هنأ نم يرودلا ققحتلاو ،ةدمتعملا ةيليومتلا تاهجلا ىدحإ لبق نم ةكولمم
   .ةلحرلا ءاهنإو ءدبب هتاذب موقي

 .ةئيهلا لبق نم دمتعملا يزلاب قئاسلا مازتلا نم دكأتلا .8
 .ةئيهلا عم اهتكراشمو مهعم دقاعتملا فارطألا ىلع ةباقرلل ةيلآ عضو .9

 ىلع بكار نم رثكأ باكرإب ةمدخلا مدقم ةبغر ةلاح يف )بكارلا( ةمدخلا بلاط ةقفاوم .10
 .)Car -sharing/ Carpooling( )ةلحرلا ةكراشم( ةلحرلا

 .ةلحرلا ةدم لاوط بكارلل ةرايسلاو ،قئاسلاو ،ةلحرلا تانايب راهظإ .11
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةمظنأ قفو تانايبلا ةيصوصخل ةسايس ريفوت .12
 .سسجتلاو تاسوريفلا نم اهتيامحو تانايبلا نمأ ىلع ظافحلل جمارب ريفوت  .13
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 رارضإلا اهنأش نم لامعأ يأب مايقلا وأ ،نيقئاسلاو باكرلا تانايبلا مادختسا ةءاسإ مدع .14
 .ىرخأ ضارغأ يأل اهمادختسا دنع مهتقفاوم ىلع لوصحلاو ،مهب

 .)نيمدختسملا( باكرلا تانايبل قارتخا يأب ةينعملا تاهجلا غالبإ .15
 .لقنلا تامدخ مييقت نم بكارلا نيكمت .16
 .بكارلا مييقت نم قئاسلا نيكمت .17
 عضوي ،)Barcode( يطيرش زمر ىلع يوتحي ،ةمدخلا مدقم قيبطت راعشب قئاسلا ديوزت .18

 .لقنلا ةمدخ ميدقت ءانثأ ةرايسلاب زراب ناكم يف
 .هيجوتلا ماظن عم لماعتلا ىلع نيقئاسلا بيردت .19

 .ينورتكلإلا عفدلا ةمظنأ مادختسا لاح يف ةينعملا تاهجلا تاميلعتب دُّيقتلا  .20
  .ةئيهلا لبِق نم ةدمتعملا ريعستلا ةسايس قفو لقنلا ةرجأ ليصحت .21
 :ةيتآلا ددملا قفو تانايبو تامولعم نم هبلطت امب ةئيهلا ديوزت .22

 .بلطلا تقو نم تاعاس تس )6( اهاصقأ ةدم لالخ :ةلجاعلا تابلطلا -أ
 .بلطلا تقو نم ةعاس نوعبرأو ةينامث  )48( اهاصقأ ةدم لالخ :ىرخألا تابلطلا -ب

 .ةمدقملا لقنلا تامدخ ىلع ليدعت وأ ةفاضإ يأب مايقلا لبق ةئيهلا ةقفاوم ذخأ .23
 نيب ةمدخلا ميدقتب مايقلا لبق ةئيهلا ةقفاوم ذخأو ،ندملا لخاد ةمدخلا ميدقت رصق .24

 .ندملا
 .ةئيهلا نم ءالمعلاو هيجوتلا ماظن عم لماعتلا ىلع ةيبيردتلا ةرودلا دامتعا .25
 تادوقفملا ميلستل ةيلآ ديدحتو ،تاراسفتسالاو ىواكشلل ةمزاللا لصاوتلا لئاسو ريفوت .26

 .اهباحصأل
 ةرتف لالخو ،ةمدخلا يف اهلاخدإ ىلع ةقفاوملا لبق تارايسلا ليلظت مدع نم دكأتلا .27

 .ةمدخلا ميدقت
 .ةمدخلا ميدقت ءانثأ جراخلاو لخادلا نم تارايسلا ةفاظن نم دكأتلا .28
 لامكإ نع قئاسلا عانتما وأ ،ةلحرلا ءانثأ ةرايسلا لطعت لاح يف لقنلا ةرجأ لاصحتسا مدع .29

 .ةرربم ريغ بابسأل ةلحرلا
 حيضوتو ،ةيلخادلا ةرازوب دحوملا تاغالبلا زكرمب طبترت ،هيجوتلا ماظنب ئراوطلل ةنوقيأ ريفوت .30

 ءاهنا دعب ىتح ةنوقيألا مادختسا ةيلاعف رمتست نأ ىلع ،ماظنلا يف اهمادختسا ةيفيك
 .قئاسلا لبق نم ةلحرلا

 .ةلحرلا نم ءاهتنالا ىتح هئاقدصأ وأ هئابرقأ دحأ عم بكارلل ةلحرلا ةكراشم ةيصاخ ةحاتإ .31
 .ًايونس ةيئانجلا ةفيحصلا ثيدحتب هيجوتلا قئاس مازلإ  .32
 .ةمدخلا مادختسا ةسايس نمض اهعضو وأ قيبطتلا يف نيخدتلا عنم ةمالع راهظإ .33
 وأ تامولعملاب هديوزت وأ هل صخرملا تالجس ىلع عالطالا نم ةمدخلا بقارم نيكمت .34

 .طاشنلاب ةقالعلا تاذ تادنتسملا
 .اهرييغت لاح يف ةئيهلا ىدل لصاوتلا لئاسو تانايب ثيدحت .35
 .ينوناقلا ةأشنملا نايك يف تاليدعت يأ لاخدإ دنع ةئيهلا راعشإ .36
 .ةئيهلا لبق نم هئاعدتسا خيرات نم لمع مايأ )10( ةدم لالخ هل صخرملا ةعجارم .37



30 
 

 لمحت تاعوبطم ىلع هلبق نم ةمدختسملا جذامنلاو تالسارملاو تابتاكُملا عيمج نوكت نأ .38
 ناونعلا ،صيخرتلا لحم ةنيدملا ،صيخرتلا مقر ،طاشنلا عون ،ةأشنملا مسا :حضاو لكشب
 .يفتاهلاو يديربلا

 .ةحئاللا هذه ماكحأ قفو هيلع ةضورفملا تامازتلالاو طورشلا عيمجب هيجوتلا قئاس ديقت .39
 .ةئيهلا اهددحت ىرخأ تامازتلا يأ .40

 
 :هيجوتلا قئاس تامازتلا :نوعبرألاو ةيداحلا ةداملا

 :ةيلاتلا تاميلعتلاب مازتلالاب قئاسلاو هيجوتلا قئاس غالبإ هيجوتلا طاشن ةسراممب هل صخرملا ىلع

 طبضلا ةيحالص اًماظن هل دنسي نم وأ ةمدخلا بقارم نم اهبلط دنع هب ةصاخلا قئاثولا عيمج زاربإ .1
 .شيتفتلاو

 .طاشنلا يف اهب لمعلاو ةصاخلا ةرايسلا ةدايق نم هريغ نيكمت مدع .2

 .ةئيهلا لبق نم دمتعملا يزلاب مازتلالا .3

 .ةرايسلا لخاد نيخدتلاب باكرلل حامسلا وأ قئاسلا نيخدت مدع .4

 ىلعو ،هل صخرملا ىدل لوؤسملا ىلإ اهميلستو اهنع غالبإلاو ،باكرلا تادوقفم ظفح .5
  .مايأ ةثالث لالخ ينمأ زكرم برقأل اهميلست هل صخرملا ىدل نيلوؤسملا

 .ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا ماظن ىلع ًءانب قرطلا ىلع ريسلا دعاوقب مازتلالا .6

 .ةرايسلا ةروصقم يف ةيوديلا ريغ ةعتمألاو بئاقحلا ليمحت مدع .7

 .ةلحرلاب مايقلا لبق ةمالسلا لئاسو عيمجب ةدوزم ةرايسلا نأ نم دكأتلا .8

 .قرطلا ىلع ةاشملل صصخملا فيصرلا ةهج نم الإ باكرلا ليمحت مدع .9

 .ناكمإلا ردق اهنم لوزنلاو ةرايسلا بوكر دنع ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةدعاسم .10

 .ماعلا قوذلا ىلع ةظفاحملا ةاعارمو ،ةيصخشلا ةفاظنلاو رهظملاب مامتهالا .11

 .باكرلا عم لماعتلا نسحو ةماعلا بادآلاب مازتلالا .12

 .لاكشألا نم لكش يأب باكرلا ةيصوصخ كاهتنا مدع .13

 .اهعم دقاعتملا ةأشنملل اهميدقتو اًيونس ةيئانجلا ةفيحصلا ثيدحت .14

 .ةئيهلا اهددحت ىرخأ تامازتلا يأ .15
 

 تابوقعلاو تافلاخملا :سداسلا بابلا
 
 :تابوقعلا قيبطت :نوعبرألاو ةيناثلا ةداملا
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 همازتلا نم ققحتلاو ،هل حرصملا/صخرملا ءادأ ةعباتم ةيلوؤسم اًماظن هيلإ دنسُي نمو ةئيهلا ىلوتت
 ماكحأل ةفلاخم يأل ًايلآو ًايرشب تابوقعلا طبضو قيبطتو ،ةحئاللا هذهو ماعلا لقنلا ماظن ماكحأب
 .ةحئاللا هذهب ةقحلملا )4 ،3 ،2 ،1( مقر تابوقعلاو تافلاخملا لوادجل ًاقفو ةحئاللاو ماظنلا
 
 :تافلاخملا ىلع ضارتعالا ةدم :نوعبرألاو ةثلاثلا ةداملا
 يف رظنلا( ةنجل مامأ ضارتعالا ةفلاخملاب فلاخملا راعشإ خيرات نم ًاموي 60 لالخ ةحلصم يذ لكل قحي
 60 لالخ ةيرادإلا ةمكحملا مامأ ةنجللا رارق نم ملظتلا قحيو ،)يربلا لقنلا تافلاخم ىلع تاضارتعالا
 .ةنجللا لبق نم هرارقإ خيرات نم ًاموي
 
  :تافلاخملا دادسب ةبلاطملاو راعشإلا :نوعبرألاو ةعبارلا ةداملا
 قحيو ،دادسلا بوجوب ةفلاخملاب راعشإلا خيرات نم موي نيتس )60( يضم دعب فلاخملا ةئيهلا غلبت
 فلاخملا لاومأ ىلع زجحلل ةصتخملا ةمكحملا مامأ ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا اًماظن هيلإ دنسُي نمو ةئيهلل

 .ةيذيفنتلا هتحئالو ةلودلا تاداريإ ماظنل اًقفو ةفلاخملا ةميق دودح يف
 
 :ةمدخلا بقارم تابجاو :نوعبرألاو ةسماخلا ةداملا
 :يلي امب مازتلالا ةمدخلا بقارم ىلع بجي

  هيلإ ةلكوملا ماهملاب مايقلا لبق ةئيهلا نع ةرداصلاو هب ةصاخلا فيرعتلا ةقاطب زاربإ -1

 قرطلا ىلع ماعلا لقنلا ماظن ماكحأ نم يأل ةفلاخم دوجو لاح يف طبضلا رضحم ريرحت -2
 ،ةفلاخملا عوقو خيراتو ناكمو ،هتانايبو فلاخملا مسا( :نمضتي نأ ىلع ،ةيذيفنتلا هحئاولو
 .)ةفلاخم لك نع ةررقملا ةيلاملا ةمارغلا غلبمو ،ةطوبضملا تافلاخملا فصوو

  .ةحئاللا هذه ماكحأل ةبكترملا ةفلاخملاب فلاخملا راعشإ -3

 ةبكترملا ةفلاخملاب راعشإ ميلست ةمدخلا بقارم ىلع بجي ،يقرو راعشإلا ناك لاح يف -4
 .كلذ تبثي عيقوتلا نع هعانتما لاح يفو هعيقوت ذخأو فلاخملل

 
 
 
 
 

 ةيماتخلا ماكحألا :عباسلا بابلا 
 
 :ةعباتملا ةيحالص :نوعبرألاو ةسداسلا ةداملا
 .ةحئاللا هذه ماكحأب همازتلا نم ققحتلاو ،هل حرصملا/صخرملا ةعباتم نع ةلوؤسملا ةهجلا يه ةئيهلا
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 :ةمظنألاب مازتلالا :نوعبرألاو ةعباسلا ةداملا
 ةمظنألل اًقفو هل حرصملا/صخرملا ىلع ةبولطملا ىرخألا تامازتلالاب ةحئاللا هذه ماكحأ قيبطت لخي ال
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اهب لومعملا ىرخألا
 
 :ةيبنجألا ةرجألا ةرايس :نوعبرألاو ةنماثلا ةداملا

 ةيبرعلا ةكلمملا ندم نيب وأ لخاد رجأب باكرلا لقن ةسرامم ةيبنجألا ةرجألا ةرايس قئاس وأ كلامل زوجي ال
 .ةرايسلا ليجست ةلود فالخ ىرخأ ةلود ىلإ وأ ةيدوعسلا
 
 :ءادألا سايق طاقن :نوعبرألاو ةعساتلا ةداملا

 ىوتـــسم ساـيقل ؛هـل حرـــصملا/صخرملل ءادألا ساـيق طاـقن باـــستحال ريياـعم سيئرلا دـمتعي .1

 هـتحئالو رورملا ماـظنو ،ةـحئاللا هذـه ماـكحأـب مازتلالا ىدـمو ،طاـــشنلا يف ةـمدـقملا تاـمدـخلا

 .ةيذيفنتلا

 دـحلل هـل حرـــصملا/صخرملا زواـجت دـنع حيرـــصتلا/صيخرتلا دـيدـجت مدـع هـنم رارقب سيئرلل زوجي .2

 .ءادألا سايق يف ةبستحملا طاقنلا نم ىلعألا

 

 :تامازتلالاب ءافولا :نوسمخلا ةداملا
 اًصاخ وأ اًماع اًفلخ ةئيهلا ربتعت الو ،ريغلا هاجت اهتامازتلا عيمجب ءافولا هل حرصملا/صخرملا ىلع بجي

  .هئاهتنا وأ هفاقيإ وأ هئاغلإ دعب وأ صيخرتلا نايرس ةدم لالخ ءاوس كلذ يف
 
 :نالعإلاو ةياعدلا :نوسمخلاو ةيداحلا ةداملا

 هل حرصملا/صخرملل حمسُي ةينعملا ةهجلا نع ةرداصلا نالعإلاو ةياعدلا تاحول ميظنت دعاوق ةاعارم عم
 هابتنا يعرتسي ال ناكم يف ةينورتكلإلا ةشاشلا وأ ةينالعإلا ةداملا نوكت نأ ىلع ةرايسلا لخاد نالعإلاب
  .مهتحارو باكرلا ةمالس ىلع رثؤي الو قئاسلا
 
 
 
 :تاميلعتلاب ديقتلا :نوسمخلاو ةيناثلا ةداملا
 تابلطتمك ،ةقالعلا تاذ ىرخألا تاهجلا وأ ةئيهلا نم ةرداصلا تاميلعتلاب ديقتلا هل صخرملا ىلع بجي
 .اهريغو ةينمألاو ةيرورملاو ةيدلبلا تابلطتملاو ،ةأرملا لمع ةئيبو ،طاشنلا نيطوت

 
 :رارضألا نع ضيوعتلا :نوسمخلاو ةثلاثلا ةداملا
 ناك اذإ ريغلاب قحلت يتلا هئاطخأ نع ةمجانلا رارضألا نع يداملا ضيوعتلاب هل حرصملا/صخرملا مزتلي
 .هببسب وأ طاشنلا ةيدأت ءانثأ لصح أطخ نع ًائشان ررضلا
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  :تارايسلاو صيخارتلا ددع :نوسمخلاو ةعبارلا ةداملا
 وأ ةنيدم لك يف لمعلل تارايسلا وأ حيراصتلا/صيخارتلا نم مزاللا ددعلا دامتعاب رارق رادصإ سلجملل

 .طاشنلا ةسراممل زكرم وأ ةظفاحم
 
 :ةحئاللا ذافن :نوسمخلاو ةسماخلا ةداملا
 ىلإ وأ ندملا نيب اميف ةريغصلا ةرجألا تارايسب باكرلا ليحرت طاشن ماكحأ لحم ةحئاللا هذه لحت .1

 لقنلا ريزو رارقب ةرداصلا قرطلا ىلع ماعلا لقنلا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا يف ةدراولا ىرخالا لودلا
 لقنلا ريزو رارقب ةرداصلا ةماعلا ةرجألا طاشن ةسراممل ةمظنملا ةحئاللاو ،ـه5/1/1412 خيراتو )3( مقر
 ةحئاللاو ،ـه14/5/1436 خيراتو )01/93( مقر رارقلاب ةلدعملا ـه12/12/1435 خيراتو )01/144( مقر
 ،ـه5/7/1433 خيراتو )01/4772( مقر لقنلا ريزو رارقب ةرداصلا ةصاخلا ةرجألا طاشن ةسراممل ةمظنملا

 خيراتو )43/9/39( مقر ةئيهلا ةرادإ سلجم رارقب ةرداصلا ةيلئاعلا ةرجألا طاشنل ةمظنملا ةحئاللاو
 ،ةئيهلا سيئر رارقب ةرداصلا ةرجألا تابكرم هيجوت ةمدخ ميدقت تاءارجإو طورشو ،ـه15/9/1439
 .ةقباس تاميلعتو ماكحأ نم اهعم ضراعتي ام عيمج يغلُتو

 .اهرشن خيرات نم اًموي نورشعو ةئام دعب اهب لمعُيو ،ةيمسرلا ةديرجلا يف ةحئاللا هذه رشنُت .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ةرجألا طاشنل تابوقعلاو تافلاخملا :)1( مقر لودج
 

 ةفلاخملا ةميق ةفلاخملا فصو م
 لاير فالآ ةسمخ 5000 صيخرتلا ىلع لوصحلا نود طاشنلا ةسرامم 1

 لاير فالآ ةسمخ 5000 يغلم صيخرتب طاشنلا ةسرامم 2

 لاير فالآ ةعبرأ 4000 صيخرتلا فاقيإ ةرتف لالخ طاشنلا ةسرامم 3

 لاير فالآ ةسمخ 5000 يهتنم صيخرتب طاشنلا ةسرامم 4

 فالآ ةسمخ 5000 صيخرتلا لحم ةنيدملا يف طاشنلا ةسراممل زكرم ريفوت مدع 5

 لاير فالآ ةسمخ5000 طاشنلا يف ةبولطملا تارايسلا ددعل ىندألا دحلا صاقنإ 6
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7 
 ةبسنلا نع ةقاعإلا يوذل ةزهجملا ةرجألا تارايس ددع صاقنإ

 ةددحملا
 لاير فالآ ةسمخ5000

 لاير فالآ ةسمخ5000 اهنم يأ وأ ةئيهلا اهددحت يتلا ةينورتكلإلا ةمظنألاب طابترالا مدع 8

 لاير فالآ ةسمخ5000 صيخرتلا ءاغلإ دعب طاشنلاب صاخلا يراجتلا لجسلا ءاغلإ مدع 9

 لاير فالآ ةثالث 3000 قئاس ةقاطب ىلع لوصحلا نود قئاس ليغشت 10

 لاير فلأ 1000 ةيهتنم قئاس ةقاطبب قئاس ليغشت 11

 لاير ةئامسمخ 500 قئاسلا ةقاطبل قئاسلا لمح مدع 12

 لاير فالآ ةسمخ 5000 ليغشت ةقاطب ىلع لوصحلا نود ةرايس ليغشت 13

 لاير فالآ ةثالث 3000 ةيهتنم ليغشت ةقاطبب ةرايس ليغشت 14

 لاير فلأ 1000 ليغشتلا ةقاطب ديدجت يف ريخأتلا 15

 لاير يفلأ 2000 كلذل ةئيهلا بلط دنع ينفلا صحفلل ةرايسلا عاضخإ مدع 16

17 
 هذه ماكحأ فلاخي امب ةماعلا قرطلاو عراوشلا يف لوجتلا

 ةحئاللا
 لاير فلأ 1000

 لاير فالآ ةثالث 3000 ةحئاللاب اهل ددحملا قاطنلا جراخ ةرجألا ةطشنأ ةسرامم 18

19 
 عم لصاوتلل مقر ديدحتو ،ةصاخلا ةينقتلا لئاسولا ريفوت مدع

 تادوقفملا نع غالبإلاو ىواكشلا تابلطلا لابقتسال باكرلا
 لاير يفلأ 2000

20 
 لبق نم ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلا ةفاكب ةرايسلا زيهجت مدع

 نيلهؤملا ةينفلا تازيهجتلا يدوزم
 لاير فالآ ةسمخ 5000

21 
 لبق نم ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلا نم يأب ةرايسلا زيهجت مدع

 نيلهؤملا ةينفلا تازيهجتلا يدوزم
 لاير فلأ 1000

22 
 دحأ لبِق نم اًينف اهزيهجت دعب تارايسلا ىلع رييغت يأ ءارجإ

 نيلهؤملا ةينفلا تازيهجتلا ةمدخ يدوزم
 لاير فالآ ةسمخ 5000

 لاير فلأ 1000 يسيئرلا زكرملا عقوم رييغت دنع ةئيهلا راعشإ مدع  23

24 
 ةأشنملا نايك يف تاليدعت يأ لاخدإ دنع ةئيهلا راعشإ مدع

 ينوناقلا
 لاير فالآ ةسمخ 5000

25 
 ةدملل اًقفو ةلجاعلا تانايبلاو تامولعملاب ةئيهلا ديوزت مدع

 ةددحملا
 لاير فالآ ةسمخ 5000

26 
 ةدملل اًقفو ىرخالا تانايبلاو تامولعملاب ةئيهلا ديوزت مدع

 ةددحملا
 لاير فالآ ةثالث 3000

27 
 نم ءاعدتسالا خيرات نم لمع مايأ )10( ةدم لالخ ةعجارملا مدع

 ةئيهلا لبق
 لاير فالآ ةثالث 3000

 لاير ةئامسمخ 500 ةبولطملا تانايبلا حضاو لكشب لمحت ال تاعوبطم لامعتسا 28

29 
 ةمزاللا ةينقتلا لئاسولا مادختسا ىلع قئاسلا بيردت مدع

 ةمدخلا ميدقتو بلطلا لابقتسال
 لاير يفلأ 2000

 لاير فالآ ةثالث 3000 ةدمتعملا لقنلا روجأ ةسايسب ديقتلا مدع 30
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 لاير فلأ 1000 ةئيهلا ىدل ينطولا ناونعلاو لصاوتلا لئاسو تانايب ثيدحت مدع 31

32 
 وأ تالجسلا ىلع عالطالا نم ةمدخلا بقارم نيكمت مدع

 طاشنلاب ةقالعلا تاذ تادنتسملا وأ تامولعملا
 لاير يفلأ 2000

33 
 ةمالسلا ثلثم ،قيرحلا ةيافط (ةمالسلا تاودأ عيمج ريفوت مدع

 رييغت تاودأ ،يطايتحا راطإ ،ةيلوأ تافاعسإ ةبيقح ،سكاعلا
 ةرايسلا عون بسح )راطإلا

 لاير ةئامسمخ 500

 لاير يفلأ 2000 اهتنايصو ةرايسلل ةينفلا ةلاحلاب ةيانعلا مدع 34

35 
 ةليط ةيجراخلاو ةيلخادلا ةرايسلا ةفاظن ىلع ةظفاحملا مدع

 اهليغشت ةدم
 لاير ةئامسمخ 500

 لاير ةئامسمخ 500 قئاسلل دمتعملا يزلا ريفوت مدع 36

37 
 لخاد ةمزاللا تامالعلا وأ تاحوللاو تارابعلا عضوب ديقتلا مدع

 ةحئاللا قفو ةرايسلا
 لاير فلأ 1000

38 
 اهميدقت يف رارمتسالا وأ لقنلا ةمدخ ميدقت نع قئاسلا عانتما

 ةلحرلا ءدب دعب وأ لمعلا تاعاس لالخ
 لاير فلأ 1000

39 
 ةددحملا تالاحلا يف لقنلا ةمدخ ميدقت نع قئاسلا عانتما مدع

 ةحئاللاب
 لاير فلأ 1000

40 
 نم اهبلط دنع هب ةصاخلا قئاثولا زاربإ نع ةرجألا قئاس عانتما

 ةمدخلا بقارم
 لاير فلأ 1000

 لاير ةئامسمخ 500 لمعلا ةيدأت ءانثأ دمتعملا يزلاب قئاسلا مازتلا مدع 41

42 
 لخاد ةدحاولا ةلحرلا يف فلتخم بلط نم رثكأ نيب عمجلا

 صيخرتلا لحم ةنيدملا
 لاير ةئامسمخ 500

 لاير ةئامسمخ 500 ةرايسلا لخاد كلذب باكرلل حامسلا وأ قئاسلا نيخدت 43

44 
 وأ ةرايسلا ةروصقم يف ةيوديلا ريغ ةعتمألاو بئاقحلا ليمحت
 نود بئاقح ليمحت وأ كلذل صصخملا ناكملا ةعس نع ديزي امب

 باكر
 لاير ةئامسمخ 500

45 

 لبق ةمالسلا تاودأ عيمجب ةدوزم ةرايسلا نأ نم دكأتلا مدع
 ةبيقح ،سكاعلا ةمالسلا ثلثم ،قيرحلا ةيافط( ةلحرلاب مايقلا

 عون بسح )راطإلا ريغت تاودأ ،يطايتحا راطإ ،ةيلوأ تافاعسإ
 ةرايسلا

 لاير ةئامسمخ 500

 لاير فلأ 1000 قرطلا ىلع ةاشملل صصخملا فيصرلا ريغ نم باكرلا ليمحت 46

47 
 ةرايسلا بوكر دنع ةقاعإلا يوذ صاخشألل قئاسلا ةدعاسم مدع

 اهنم لوزنلا وأ
 لاير ةئامسمخ 500

 لاير ةئامسمخ 500 ةيصخشلا ةفاظنلاو رهظملاب قئاسلا مامتها مدع 48

 لاير ةئامسمخ 500 لاكشألا نم لكش يأب باكرلا ةيصوصخ كاهتنا 49

 لاير ةئامسمخ 500 باكرلا عم لماعتلا نسحو ،ةماعلا بادآلاب قئاسلا مازتلا مدع 50
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 لاير فالآ ةثالث 3000 ةلحرلا ءدب دنع لقنلا ةرجأ باستحا دادع ليغشت مدع 51

52 
 يليغشتلا رمعلا نع ديزت ةدمل طاشنلا يف ةرايس لامعتسا

 دمتعملا
 لاير فالآ ةسمخ 5000

 لاير فلأ 1000 ةيلئاعلا ةرجألا طاشن يف يئاسن رصنع دوجو نود لاجرلا باكرإ 53

 لاير يفلأ 2000 اهباحصأل تادوقفملا ميلستل ةيلآ ديدحت مدع 54

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةرجألا طيسو طاشنل تابوقعلاو تافلاخملا :)2( مقر لودج
 

 ةفلاخملا ةميق ةفلاخملا فصو م
 لاير فالآ ةسمخ 5000 صيخرتلا ىلع لوصحلا نود طاشنلا ةسرامم 1

 لاير فالآ ةعبرأ 4000 يعرف صيخرت ىلع لوصحلا نود طاشنلا ةسرامم 2

 لاير فالآ ةسمخ 5000 يغلم صيخرتب طاشنلا ةسرامم 3

 لاير فالآ ةعبرأ 4000 صيخرتلا فاقيإ ةرتف لالخ طاشنلا ةسرامم 4

 لاير فالآ ةسمخ 5000 يهتنم صيخرتب طاشنلا ةسرامم 5

6 
 ةنيدملا يف طاشنلا ةسراممل يعرف وأ يسيئر زكرم ريفوت مدع

 صيخرتلا لحم
 لاير فالآ ةسمخ 5000

 لاير فالآ ةسمخ 5000 اهنم يأ وأ ةئيهلا اهددحت يتلا ةينورتكلإلا ةمظنألاب طابترالا مدع 7

 لاير فالآ ةسمخ5000 صيخرتلا ءاغلإ دعب طاشنلاب صاخلا يراجتلا لجسلا ءاغلإ مدع 8

 لاير فالآ ةثالث 3000 ةحئاللاب ددحملا قاطنلا جراخ طاشنلا ةسرامم 9

10 
 بسح جذومنلا يف تارايسلاو باكرلاو نيقئاسلا تانايب ليجست مدع

  ةبولطملا تانايبلا
 لاير فالآ ةعبرأ 4000

 لاير فلأ 1000  جذومنلا يف ةبولطملا تانايبلا نم يأ صقن 11

12 
 جورخ ةريشأت دوجو نم دكأتلا نود ةكلمملا جراخ ىلإ باكرلا لقن

 اهيلإ هجتملا لودلا ىلإ لوخد ةريشأتو ةكلمملا نم
 لاير فلأ 1000



37 
 

13 
 ةيلآو ةطاسولا ةلومع ةبسن ديدحتل ةيسايس دوجو مدع

 اهلاصحتسا
 لاير يفلأ 2000

14 
 اهلاصحتسا ةيلآو ةطاسولا ةلومع ةبسن ديدحت ةيسايس عضو مدع

 هل صخرملا زكرم يف يئرم ناكم يف
 لاير ةئامسمخ 500

15 
 تارايس فقاوم يف نيخدتلا عنم ةمالع عضو وأ ةحول بيكرت مدع

 ةرجألا
 لاير ةئامسمخ 500

16 
 وأ تالجسلا ىلع عالطالا نم ةمدخلا بقارم نيكمت مدع

 طاشنلاب ةقالعلا تاذ تادنتسملا وأ تامولعملا
 لاير يفلأ 2000

 لاير فلأ 1000 ةرجألا تارايس فقاوم يف نيخدتلاب باكرلل حامسلا وأ نيخدتلا 17

 لاير فلأ 1000 ةئيهلا ىدل ينطولا ناونعلاو لصاوتلا لئاسو تانايب ثيدحت مدع 18

19 
 نم يأ وأ يسيئرلا زكرملا عقوم رييغت دنع ةئيهلا راعشإ مدع

 عورفلا
 لاير فلأ 1000

20 
 ةأشنملا نايك يف تاليدعت يأ لاخدإ دنع ةئيهلا راعشإ مدع

 ينوناقلا
 لاير فالآ ةسمخ 5000

21 
 ةدملل اًقفو ةلجاعلا تانايبلاو تامولعملاب ةئيهلا ديوزت مدع

 ةددحملا
 لاير فالآ ةسمخ5000

22 
 ةدملل اًقفو ىرخالا تانايبلاو تامولعملاب ةئيهلا ديوزت مدع

 ةددحملا
 لاير فالآ ةثالث 3000

23 
 نم ءاعدتسالا خيرات نم لمع مايأ )10( ةدم لالخ ةعجارملا مدع

 ةئيهلا لبق
 لاير فالآ ةثالث 3000

 لاير ةئامسمخ 500 ةبولطملا تانايبلا حضاو لكشب لمحت ال تاعوبطم لامعتسا 24

25 
 نم لامعأ يأب مايقلا وأ ،قئاسلا وأ بكارلا تانايب مادختسا ةءاسإ

 مهب رارضإلا اهنأش
 لاير يفلأ 2000

 لاير يفلأ 2000 اهباحصأل تادوقفملا ميلستل ةيلآ ديدحت مدع 26
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 هيجوتلا طاشنل تابوقعلاو تافلاخملا :)3( مقر لودج
 

 ةفلاخملا ةميق ةفلاخملا فصو م
 لاير فالآ ةسمخ 5000 صيخرتلا ىلع لوصحلا نود طاشنلا ةسرامم 1

 لاير فالآ ةسمخ 5000 يغلم صيخرتب طاشنلا ةسرامم 2

 لاير فالآ ةعبرأ 4000 صيخرتلا فاقيإ ةرتف لالخ طاشنلا ةسرامم 3

 لاير فالآ ةسمخ 5000 يهتنم صيخرتب طاشنلا ةسرامم 4

5 
 تارايس هيجوت تامدخ تابلط عيزوتو زجحل هيجوت ماظن ريفوت مدع

 ةرجألا
 لاير فالآ ةسمخ5000

 لاير فالآ ةسمخ5000 ةمدخ لك ريعست ةيلآو ةمدقملا لقنلا تامدخ ديدحت مدع 6

 لاير فالآ ةسمخ5000 اهنم يأ وأ ةئيهلا اهددحت يتلا ةينورتكلإلا ةمظنألاب طابترالا مدع 7

 لاير فالآ ةسمخ5000 صيخرتلا ءاغلإ دعب طاشنلاب صاخلا يراجتلا لجسلا ءاغلإ مدع 8

 لاير فالآ ةعبرأ 4000 ةئيهلا لبق نم هل حيرصتلا نود طاشنلا يف قئاس ليغشت 9

 لاير يفلأ 2000  ةحئاللاب نيددحملا فارطألا ريغ عم دقاعتلا 10

11 
 نيددحملا فارطألا دحأو هل صخرملا نيب مربم دقع دوجو مدع

 ةحئاللاب
 لاير فلأ 1000

 لاير فالآ ةسمخ5000 ةئيهلا يف ينقتلا ماظنلا عم هيجوتلا ماظن طابترا رارمتسا مدع 12

 لاير فالآ ةسمخ5000  ةبولطملا تانايبلاب دمتعملا ينقتلا ماظنلا ديوزت مدع 13

 لاير فالآ ةثالث 3000 مهصيخارت ةيهتنملا تآشنملا نع ةمدخلا ميدقت فاقيإ مدع 14

 لاير يفلأ 2000 اهليغشت تاقاطب ةيهتنملا تارايسلا نع ةمدخلا ميدقت فاقيإ مدع 15

16 
 نم يأب لالخإلا لاح يف هيجوتلا قئاس نع ةمدخلا فاقيإ مدع

 هب ةصاخلا طورشلا
 لاير يفلأ 2000
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 لاير يفلأ 2000 ةئيهلا نم دمتعملا يزلاب قئاسلا مازتلا نم دكأتلا مدع 17

18 
 اهتكراشمو مهعم دقاعتملا فارطألا ىلع ةباقرلل ةيلآ عضو مدع

 ةئيهلا عم
 لاير يفلأ 2000

19 
 ةدم لاوط بكارلل ةرايسلاو ،قئاسلاو ،ةلحرلا تانايب راهظإ مدع

 ةلحرلا
 لاير فالآ ةثالث 3000

20 
 نم لامعأ يأب مايقلا وأ نيقئاسلاو باكرلا تانايب مادختسا ةءاسإ

  مهب رارضإلا اهنأش
 لاير يفلأ 2000

21 
 ىلع لوصحلا نود ىرخأ ضارغأل نيقئاسلاو باكرلا تانايب مادختسا

  مهتقفاوم
 لاير يفلأ 2000

 لاير فالآ ةثالث 3000 لقنلا تامدخ مييقت نم بكارلا نيكمت مدع 22

 لاير يفلأ 2000 بكارلا مييقت نم قئاسلا نيكمت مدع 23

24 
 زمر ىلع يوتحي ،ةمدخلا مدقم قيبطت راعشب قئاسلا ديوزت مدع

 ميدقت ءانثأ ةرايسلاب زراب ناكم يف عضوي ،)Barcode( يطيرش
 لقنلا ةمدخ

 لاير يفلأ 2000

 لاير يفلأ 2000 هيجوتلا ماظن عم لماعتلا ىلع نيقئاسلا بيردت مدع 25

26 
 لبِق نم ةدمتعملا ةريعستلا ةسايس قفو لقنلا ةرجأ ليصحت مدع

 ةئيهلا
 لاير فالآ ةثالث 3000

27 
 ةدملل اًقفو ةلجاعلا تانايبلاو تامولعملاب ةئيهلا ديوزت مدع

 ةددحملا
 لاير فالآ ةسمخ5000

28 
 ةدملل اًقفو ىرخألا تانايبلاو تامولعملاب ةئيهلا ديوزت مدع

 ةددحملا
 لاير فالآ ةثالث 3000

29 
 ىلع ليدعت وأ ةفاضإ يأب مايقلا لبق ةئيهلا ةقفاوم ذخأ مدع

 ةمدقملا لقنلا تامدخ
 لاير يفلأ 2000

30 
 ىلع لوصحلا نود ندملا نيب باكرلا لقنل ةطاسولا ةمدخ ميدقت

 ةئيهلا ةقفاوم
 لاير فالآ ةثالث 3000

31 
 هيجوتلا ماظن عم لماعتلا ىلع ةيبيردتلا ةرودلا دامتعا مدع

 ةئيهلا نم ءالمعلاو
 لاير يفلأ 2000

 لاير يفلأ 2000 اهباحصأل تادوقفملا ميلستل ةيلآ ديدحت مدع 32

 لاير فلأ 1000 ىواكشلا وأ تادوقفملا نع غالبإلل لصاوتلل مقر ديدحت مدع 33

34 
 عانتما وأ ،ةلحرلا ءانثأ ةرايسلا لطعت لاح يف لقنلا ةرجأ لاصحتسا

 ةرربم ريغ بابسأل ةلحرلا لامكإ نع قئاسلا
 لاير فلأ 1000

35 
 تاغالبلا زكرمب طبترت هيجوتلا ماظنب ئراوطلل ةنوقيأ ريفوت مدع

 ةيلخادلا ةرازوب دحوملا
 لاير يفلأ 2000

 لاير فلأ 1000 ماظنلا يف ئراوطلا ةنوقيأ مادختسا ةيفيك حيضوت مدع 36
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37 
 ءاهنا دعب ىتح ئراوطلا ةنوقيأ مادختسا ةيلاعف رارمتسا مدع

 قئاسلا لبق نم ةلحرلا
 لاير يفلأ 2000

38 
 وأ هئابرقأ دحأ عم بكارلل ةلحرلا ةكراشم ةيصاخ ةحاتإ مدع

 ةلحرلا نم ءاهتنالا ىتح هئاقدصأ
 لاير فلأ 1000

 لاير فالآ ةثالث 3000 اًيونس ةيئانجلا ةفيحصلا ثيدحتب قئاسلا مازلإ مدع 39

40 
 هتاذب موقي نم وه هل حرصملا قئاسلا نأ نم يرودلا ققحتلا مدع

 ةلحرلا ءاهنإو ءدبب
 لاير فالآ ةسمخ 5000

42 
 وأ تالجسلا ىلع عالطالا نم ةمدخلا بقارم نيكمت مدع

 طاشنلاب ةقالعلا تاذ تادنتسملا وأ تامولعملا
 لاير يفلأ 2000

 لاير فلأ 1000 ةئيهلا ىدل لصاوتلا لئاسو تانايب ثيدحت مدع 43

44 
 ةأشنملا نايك يف تاليدعت يأ لاخدإ دنع ةئيهلا راعشإ مدع

 ينوناقلا
 لاير فالآ ةسمخ 5000

 لاير فالآ ةثالث 3000  ءاعدتسالا خيرات نم لمع مايأ )10( ةدم لالخ ةعجارملا مدع 45

 لاير ةئامسمخ 500 ةبولطملا تانايبلا حضاو لكشب لمحت ال تاعوبطم لامعتسا 46

47 
 بقارم نم اهبلط دنع قئاسلاب ةصاخلا قئاثولا عيمج زاربإ مدع

  ةمدخلا
 لاير يفلأ 2000

 لاير ةئامسمخ 500 .ةرايسلا لخاد نيخدتلاب باكرلل حامسلا وأ قئاسلا نيخدت 48

 لاير ةئامسمخ 500  ةرايسلا ةروصقم يف ةيوديلا ريغ ةعتمألاو بئاقحلا ليمحت 49

 لاير يفلأ 2000 قرطلا ىلع ةاشملل صصخملا فيصرلا ريغ نم باكرلا ليمحت 50

51 
 وأ ةرايسلا بوكر دنع ةقاعإلا يوذ صاخشألل قئاسلا ةدعاسم مدع

 اهنم لوزنلا
 لاير ةئامسمخ 500

 لاير ةئامسمخ 500 ةيصخشلا ةفاظنلاو رهظملاب قئاسلا مامتها مدع 52

 لاير ةئامسمخ 500 لاكشألا نم لكش يأب باكرلا ةيصوصخ كاهتنا 53

 لاير ةئامسمخ 500 باكرلا عم لماعتلا نسحو ،ةماعلا بادآلاب قئاسلا مازتلا مدع 54

55 
 نمض اهعضو وأ قيبطتلا يف نيخدتلا عنم ةمالع راهظإ مدع

 ةمدخلا مادختسا ةسايس
 لاير ةئامسمخ 500

 لاير فالآ ةسمخ 5000 هيجوتلا طاشن يف اهل صخرم ريغ ةأشنم عم هيجوتلا قئاس لمع 56

57 
 تازيهجتلاو تافصاوملل ةفلاخملا ةرايسلا نع ةمدخلا فاقيإ مدع

  سيئرلا لبق نم ةدمتعملا ةنيفلا
 لاير فالآ ةثالث 3000
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 دارفأ- راطملا ةرجأو ةماعلا ةرجألا طاشنل تابوقعلاو تافلاخملا :)4( مقر لودج

 
 ةفلاخملا ةميق ةفلاخملا فصو م
 لاير فالآ ةسمخ 5000 ليغشتلا ةقاطب/حيرصتلا ىلع لوصحلا نود طاشنلا ةسرامم 1

 لاير فالآ ةثالث 3000 ةيهتنم ليغشت ةقاطب/حيرصتب طاشنلا ةسرامم 2

 لاير فالآ ةسمخ 5000 ةيغلم ليغشتلا ةقاطب/حيرصتب طاشنلا ةسرامم 3

 لاير فلأ 1000 ليغشتلا ةقاطب ديدجت يف ريخأتلا 4

 لاير فالآ ةثالث 3000 قئاس ةقاطب ىلع لوصحلا مدع 5

 لاير فلأ 1000 ةيهتنم قئاس ةقاطبب لمعلا 6

 لاير ةئامسمخ 500 قئاسلا ةقاطب لمح مدع 7

 لاير يفلأ 2000 كلذل ةئيهلا بلط دنع ينفلا صحفلل ةرايسلا عاضخإ مدع 8

 لاير فلأ 1000 ةحئاللا هذه ماكحأ فلاخي امب ةماعلا قرطلاو عراوشلا يف لوجتلا 9

 لاير فالآ ةثالث 3000 ةحئاللاب ددحملا قاطنلا جراخ طاشنلا ةسرامم 10

 لاير فالآ ةسمخ 5000 هل حرصملا ىلع ةرايسلا ةدايق راصتقا مدع 11

 لاير فالآ ةسمخ 5000 دمتعملا يليغشتلا رمعلا نع ديزت ةدمل ةرايسلا لامعتسا 12

13 
 وأ ليغشتلا ةقاطب ءاغلإ دعب ةرايسلا ليجست عون ليدعت مدع

 يليغشتلا رمعلا ءاهتنا
 لاير فلأ 1000

 لاير فالآ ةسمخ 5000 اهنم يأ وأ ةئيهلا اهددحت يتلا ةينورتكلإلا ةمظنألاب طابترالا مدع 14

15 
 لبق نم ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلا ةفاكب ةرايسلا زيهجت مدع

 نيلهؤملا ةينفلا تازيهجتلا يدوزم
 لاير فالآ ةسمخ 5000

16 
 لبق نم ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلا نم يأب ةرايسلا زيهجت مدع

 نيلهؤملا ةينفلا تازيهجتلا يدوزم
 لاير فلأ 1000

17 
 يدوزم دحأ لبِق نم اًينف اهزيهجت دعب ةرايسلا ىلع رييغت يأ ءارجإ

 نيلهؤملا ةينفلا تازيهجتلا ةمدخ
 لاير فالآ ةسمخ 5000

 لاير فالآ ةثالث 3000 ةلحرلا ءدب دنع لقنلا ةرجأ باستحا دادع ليغشت مدع 18

 لاير فالآ ةثالث 3000 ةدمتعملا لقنلا روجأ ةسايسب ديقتلا مدع 19

20 
 ىدل ينطولا ناونعلاو لصاوتلا لئاسو تانايب ثيدحت وأ ديوزت مدع

 ةئيهلا
 لاير فلأ 1000

 لاير يفلأ 2000 اهتنايصو ةرايسلل ةينفلا ةلاحلاب ةيانعلا مدع 21

 لاير ةئامسمخ 500 لمعلا ةيدأت ءانثأ دمتعملا يزلاب مازتلا مدع 22

23 
 لخاد ةمزاللا تامالعلا وأ تاحوللاو تارابعلا عضوب ديقتلا مدع

 ةحئاللا قفو ةرايسلا
 لاير فلأ 1000
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24 
 ةنيدملا لخاد ةدحاولا ةلحرلا يف فلتخم بلط نم رثكأ نيب عمجلا

 حيرصتلا لحم
 لاير ةئامسمخ 500

 لاير فلأ 1000 اهبلط دنع هل حرصملاب ةصاخلا قئاثولا زاربإ مدع 25

 لاير ةئامسمخ 500 ةرايسلا لخاد كلذب باكرلل حامسلا وأ نيخدتلا 26

 لاير يفلأ 2000 ينمألا زكرملا وأ اهباحصأل اهميلستو تادوقفملا ظفح مدع 27

28 
 امب وأ ةرايسلا ةروصقم يف ةيوديلا ريغ ةعتمألاو بئاقحلا ليمحت
 باكر نود بئاقح ليمحت وأ كلذل صصخملا ناكملا ةعس نع ديزي

 لاير ةئامسمخ 500

29 
 ةمالسلا ثلثم ،قيرحلا ةيافط( ةمالسلا تاودأ عيمج ريفوت مدع

 )راطإلا رييغت تاودأ ،يطايتحا راطإ ،ةيلوأ تافاعسإ ةبيقح ،سكاعلا
  ةرايسلا عون بسح

 لاير ةئامسمخ 500

 لاير فلأ 1000 قرطلا ىلع ةاشملل صصخملا فيصرلا ريغ نم باكرلا ليمحت 30

31 
 وأ ةرايسلا بوكر دنع ةقاعإلا يوذ صاخشألل قئاسلا ةدعاسم مدع

 اهنم لوزنلا
 لاير ةئامسمخ 500

 لاير ةئامسمخ 500 ةيصخشلا ةفاظنلاو رهظملاب مامتهالا مدع 32

 لاير ةئامسمخ 500 باكرلا عم لماعتلا نسحو ،ةماعلا بادآلاب مازتلالا مدع 33

 لاير ةئامسمخ 500 لاكشألا نم لكش يأب باكرلا ةيصوصخ كاهتنا 34

35 
 نم ءاعدتسالا خيرات نم لمع مايأ )10( ةدم لالخ ةعجارملا مدع

 ةئيهلا لبق
 لاير فالآ ةثالث 3000

36 
 لالخ اهميدقت يف رارمتسالا وأ لقنلا ةمدخ ميدقت نع عانتمالا

 ةلحرلا ءدب دعب وأ لمعلا تاعاس
 لاير فلأ 1000

 لاير فلأ 1000 ةحئاللاب ةددحملا تالاحلا يف لقنلا ةمدخ ميدقت نع عانتمالا مدع 37

38 
 ندم نيب وأ لخاد رجأب باكرلا لقن طاشنل ةيبنجأ ةرجأ ةرايس ةسرامم

 .اهليجست ةلود فالخ ىرخأ ةلود ىلإ وأ ةكلمملا
 لاير فالآ ةسمخ 5000

39 
 ةدم ةليط ةيجراخلاو ةيلخادلا ةرايسلا ةفاظن ىلع ةظفاحملا مدع

 اهليغشت
 لاير ةئامسمخ 500
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