
 

 

 ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ
  يميلعتلا لقنلا طاشنل
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 تامدخلاو لقنلا ريزو يلاعم رارقب ةدمتعملا يميلعتلا لقنلا طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ قبطت
 خيراتو )01/112( مقر يرازولا رارقلاب ةلدعملا ،ـه07/05/1441 خيراتو )119/41/1( مقر ةيتسجوللا

 عم ،م23/04/2020 قفاوملا ـه30/08/1441 خيراتب ذافنلا زيح اهلوخد نم ًارابتعا ـه09/08/1442
  :يلي ام ةاعارم
 
 

   :)تآشنملا( يميلعتلا لقنلا طاشن :ًالوأ
 
 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

4 2 --- 

 ىلع ةأشنملا لوصحل طرتشي
  :يلي ام صيخرتلا

 بسانم يسيئر زكرم ريفوت -
 صيخرتلا لحم ةنيدملا يف
 ةيدلبلا تاطارتشالل اًقفو
 ،ةدمتعملا ةينفلاو
 نع ةرداصلا تاطارتشالاو
 تاذ ةصتخملا تاهجلا
 تآشنملا ىنثتستو ،ةقالعلا

 ةيميلعتلا تاهجلاو تآشنملا حنمُت
 يميلعتلا لقنلا طاشن سرامت يتلا
 م23/04/2020 خيرات لبق اهسفنب
 م28/08/2021 خيراتب يهتنت ةلهم
 ـ)ه1443 يساردلا ماعلا ةيادب لبق(
 عم ،صيخرتلا ىلع لوصحلل
 زكرملا ريفوت طرش نم ءانثتسالا
 فقاوملا ترفوت ام ىتم يسيئرلا
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 يتلا ةيميلعتلا تاهجلاو
 نم اهسفنب طاشنلا سرامت
 ترفوت ام ىتم ؛طرشلا اذه
 باعيتسال ةيفاكلا فقاوملا
 .تالفاحلا دادعأ

 تالفاحلا دادعأ باعيتسال ةيفاكلا
 .اهسفن ةيميلعتلا ةأشنملا يف

3 --- 

 تابكرملا ددع نم ىندألا دحلا ريفوت
 ًاقفو طاشنلا ةسراممل مزاللا

 سيئرلا ددحُيو .ةحئاللا هذه ماكحأل
 وأ ةنيدم لكل ىندألا دحلا هنم رارقب
 نأ ىلع ،قوسلا ةجاح بسح ةقطنم
 ةأشنملل ًاكولمم ىندألا دحلا نوكي
 دوقع لالخ نم وأ ،رشابم لكشب
 نوكت نأ ةطيرش ةيليومتلا ريجأتلا
 .يلعفلا مدختسملا يه ةأشنملا

 يف اهل صخرملا تآشنملا حنمُت
 لقنو ،يسردملا لقنلا( طاشن
 خيرات لبق )تاملعملا

 خيراتب يهتنت ةلهم م23/04/2020
 دحلا ءافيتسال م23/04/2023

 .تابكرملا ددعل ىندألا

4 --- 
 ةينورتكلإلا ةئيهلا ةمظنأب طابترالا
 اهددحت يتلا

 خيرات نم ةرقفلا هذه مكح قبطي
 هددحت يذلا يمازلإلا قيبطتلا
 .سيئرلا نم رارق بجومب ةئيهلا

8 1 --- 
 ،)ةعبارلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
 نم بلطب صيخرتلا ديدجت متي

 ىلع ةرقفلا هذه مكح قبطُي -
 ءانثتسا نود تآشنملا عيمج
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 قفوو ،ةلثامم ةدمل هل صخرملا
  :ةيلاتلا طباوضلا
 ءافيتساو ديدجتلا بلط ميدقت -
 يتلا ةرتفلا لالخ هطورش عيمج
 صيخرتلا ةيحالص ءاهتنا خيرات قبست
 الإو ،اًموي نونامثو ةئام )180( ـب
 .ًايغال بلطلا ربتعُا

 ،م23/04/2020 خيرات نم ًارابتعا
 ديدجتلا بلط مدقُي ثيحب
 لالخ هطورش عيمج ءافيتساو
 ءاهتنا خيرات قبست يتلا ةرتفلا

 ةئام )180(ـب صيخرتلا ةيحالص
 بلطلا ربتعُا الإو ،اًموي نونامثو
 .يغلم

 يف اهل صخرملا تآشنملا حنمُت -
 لقنو ،يسردملا لقنلا( طاشن
 خيرات لبق )تاملعملا

 ةيهتنملاو م23/04/2020
 خيراتب يهتنت ةلهم ،اهصيخارت

 ديدجتل م23/04/2021
 نود ةلهملا ءاهتنا عمو صيخرتلا
 .ًايغال صيخرتلا ربتعي هديدجت

 لقنلا( طاشن ىمسم رييغت متي -
 ىلإ )تاملعملا لقنو ،يسردملا
 دنع )يميلعتلا لقنلا( طاشن
 ةرداصلا تآشنملا صيخارت ديدجت
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 ةحئاللا ذافن لبق
 .م23/04/2020

9 --- --- 

 ،)ةعبارلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
 صيخرتلا نع لزانتلا هل صخرملل
 قفو ،ةيحالصلا خيراتو مقرلا سفنب
 .خلإ ... طباوضلا

 يف اهل صخرملا تآشنملل حمسُي
 لقنو ،يسردملا لقنلا( طاشن
 خيرات لبق )تاملعملا

 نع لزانتلاب م23/04/2020
 تاءانثتسالا رارمتسا عم صيخرتلا
 ةيلآلا هذهب ةددحملا ددملاو
 عيمج ءافيتسا بجيو ،هيلإ لزانتملل

 لزانتملاو لزانتملا يف لزانتلا طورش
 ،يراجتلا لجسلا لقني نأ ىلعو ،هيلإ
 خيراتو مقرلا سفنب صيخرتلاو
 متي نأ ىلعو ،هيلإ لزانتملل ةيحالصلا
 لقنلا( ىلإ طاشنلا ىمسم ليدعت
 .)يميلعتلا

11 3 --- 

 )ج/1( ةرقفلا يف درو ام ةاعارم عم
 بحاص ةثرول زوجي ،ةداملا هذه نم
 لالخ ىفوتملا ةيدرفلا ةسسؤملا
 ةافولا خيرات نم اًموي نيعست )90(

 ةيدرفلا تاسسؤملا ةثرو حنمي
 لقنلا( طاشن يف مهل صخرملا
 )تاملعملا لقنو ،يسردملا
 ذافن خيرات لبق اهباحصأ يفوتملا
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 ةسسؤملا عضو حيحصت بلط
 ةسرامم يف رارمتسالل يماظنلا
 ليكولا دهعتي نأ ىلع طاشنلا
 هذه ماكحأب مازتلالاب ةثرولل يعرشلا
 .حيحصتلا ةدم لالخ ةحئاللا

 ةلهم ،م23/04/2020 ةحئاللا
 ،م23/04/2021 خيراتب يهتنت
 .يماظنلا ةسسؤملا عضو حيحصتل

 

   :)دارفأ( يميلعتلا لقنلا طاشن :ًايناث

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

13 5 --- 
 ةينورتكلإلا ةئيهلا ةمظنأب طابترالا
 .اهددحت يتلا

 خيرات نم ةرقفلا هذه مكح قبطي
 هددحت يذلا يمازلإلا قيبطتلا
 .سيئرلا نم رارق بجومب ةئيهلا

16 1 --- 

 ةثلاثلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
 نم بلطب حيرصتلا ديدجت متي ،)رشع
 قفوو ،ةلثامم ةدمل هل حرصملا
  :ةيلاتلا طباوضلا
 ءافيتساو ديدجتلا بلط ميدقت -
 يتلا ةرتفلا لالخ هطورش عيمج
 ـب صيخرتلا ةيحالص ءاهتنا خيرات قبست

 ىلع ةرقفلا هذه مكح قبطُي -
 نم مهل حرصملا دارفألا عيمج
 ءانثتسا نود ةحئاللا ذافن خيرات
 خيرات نم ًارابتعاو

 مدقُي ثيحب ،م23/04/2020
 عيمج ءافيتساو ديدجتلا بلط
 يتلا ةرتفلا لالخ هطورش
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 بلطلا ربتعُا الإو ،اًموي نيثالث )30(
 .ًايغال

 ةيحالص ءاهتنا خيرات قبست
 )ليغشتلا ةقاطب( حيرصتلا
 ربتعُا الإو ،اًموي نيثالث )30(ـب
 .يغلم بلطلا

 مهل حرصملا دارفألا حنمُي -
 تاقاطب ىلع نيلصاحلا(
 طاشن يف )مهتابكرمل ليغشتلا
 لقن وأ ،يسردملا لقنلا(
 خيرات لبق )تاملعملا

 ةيهتنملاو م23/04/2020
 خيراتب يهتنت ةلهم ،مهحيراصت

 ديدجتل م23/04/2021
 )ليغشتلا تاقاطب( حيراصتلا
 هديدجت نود ةلهملا ءاهتنا عمو
 )ليغشتلا ةقاطب( حيرصتلا ربتعي
 .ًايغال

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                           12 نم 7 ةحفصلا            يمیلعتلا لقنلا طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذیفنت ةیلآ
 

 

 

   :)دارفألاو ،تآشنملا( ليغشتلا تاقاطبو تابكرملا :ًاثلاث

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

3 --- --- 
 تآشنملا لبق نم طاشنلا سرامي
 ىلع لوصحلا دعب دارفألاو
 .حيرصتلا/صيخرتلا

 لقنلا( طاشن ىمسم رييغت متي
 يف )تاملعملا لقنو ،يسردملا
 ةرداصلا ليغشتلا تاقاطب
 لقنلا( طاشن ىلإ دارفألا تابكرمل
 تاقاطبلا ديدجت دنع )يميلعتلا
 ةحئاللا ذافن لبق ةرداصلا

 .م23/04/2020

12 --- --- 

 يف ةدحاو ةبكرم ليغشت درفلل زوجي
 ةقاطب ىلع لوصحلا دعب طاشنلا
 هل ًاحيرصت ةقاطبلا ربتعتو ،ليغشتلا
 .طاشنلا ةسراممب

8 2 --- 

 متي ،)ةعبارلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
 هل صخرملا نم بلطب صيخرتلا ديدجت
  :ةيلاتلا طباوضلا قفوو ،ةلثامم ةدمل
 تافصاوملل ةبكرملا ةقباطم -

 ةينفلا تازيهجتلاو طورشلاو
 .ةدمتعملا

 تازيهجتلاو طورشلا قبطت -
 نم ًارابتعا ةدمتعملا ةينفلا
 ىلع م23/04/2020 خيرات
 صخري يتلا تابكرملا عيمج
 -ةحئاللا ذافن دعب- اهل
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16 2 --- 

 ةثلاثلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
 نم بلطب حيرصتلا ديدجت متي ،)رشع
 قفوو ،ةلثامم ةدمل هل حرصملا
 :ةيلاتلا طباوضلا
 تافصاوملل ةبكرملا ةقباطم -

 ةينفلا تازيهجتلاو طورشلاو
 .ةدمتعملا

 لقنلا طاشن يف لمعلاب
 .يميلعتلا

 يف اهل صخرملا تابكرملا -
 لقنو ،يسردملا لقنلا( طاشن
 خيرات لبق )تاملعملا

 ةلهم حنمُت ،م23/4/2020
 م28/08/2021 خيراتب يهتنت
 يساردلا ماعلا ةيادب لبق(

 قيبطتو ءافيتسال )ه1443
 طورشلاو تافصاوملا
 ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلاو
 .تابكرملا كلت يف

 تابكرملا عيمج حنمُت -
 لقنلا( طاشن يف اهل صخرملا
 ،)تاملعملا لقنو ،يسردملا
 ،)يميلعتلا لقنلا( طاشنو
 خيراتب يهتنت ةيفاضإ ةلهم

 ءافيتسال م04/04/2022
 تافصاوملا قيبطتو
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 ةينفلا تازيهجتلاو طورشلاو
 .تابكرملا كلت يف ةدمتعملا

26 --- --- 

 وأ ةلفاحلا ليجست عون نوكي نأ بجي
 لقن طاشنلا يف ةمدختسملا ةرايسلا
 ماظنل ًاقفوو ةماع ةلفاح وأ ماع
 ىنثتستو ،ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا
 حرصملا لِبق نم ةمدختسملا ةرايسلا
 يميلعتلا لقنلا ةموظنم يف هل
 .ليجستلا عون طرش نم يموكحلا

 تاهجلاو تآشنملا حنمُت
 طاشن سرامت يتلا ةيميلعتلا
 لبق اهسفنب يميلعتلا لقنلا
 يهتنت ةلهم م23/4/2020 خيرات
 لبق( م28/08/2021 خيراتب
 )ه1443 يساردلا ماعلا ةيادب
 ليغشتلا ةقاطب ىلع لوصحلل
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30 2،1 --- 

 ةقاطب ىلع لوصحلا لقانلا ىلع بجي
 يف اهليغشت لبق ةبكرم لكل ليغشت
 :ةيلاتلا طباوضلا قفو ،طاشنلا
 .لوعفملا يراس صيخرتلا نوكي نأ -
 ًاقفو ةبكرملا ليجست عون نوكي نأ -
 .دمتعملل

 عون ليدعت دعب اهتابكرمل
 ةلفاح وأ ماع لقن ىلإ ليجستلا
 تآشنملا كلت لوصحو ،ةماع
 .صيخرتلا ىلع

 

   :ةينهملا ةءافكلا رابتخا :ًاعبار

 صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا
 ةيلآ

 قيبطتلا/ذيفنتلا

20 6 --- 
 :يلي ام قئاسلا يف طرتشي
 ةـــــــسرامم دـــــــنع ةـــــــينهملا ةءاـــــــفكلا راـــــــبتخا زاـــــــيتجا
 .ةلفاحلاب طاشنلا

 ماـــــــكحأ قـــــــبطت
 ةداــــــــملا هذــــــــه
 خيراـــــــــــــت نـــــــــــــم
 قــــــــــــــــــــــــــيبطتلا
 يذــــلا يــــمازلإلا
 ةـــــئيهلا هددـــــحت
 رارـــــــق بـــــــجومب
 .سيئرلا نم
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    :ليغشتلا :ًاسماخ

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

36 7 --- 

  :يلي امب هل صخرملا مزتلي
 لقنت يتلا ةلفاحلا يف قفارم نيمأت-
 ةلحرملا سرادم تابلاطو بالط
 .نود امو ةيئادتبالا

 نم ًارابتعا ةرقفلا هذه مكح قبطي
 ،ـه1443 يساردلا ماعلا ةيادب
 .م29/08/2021 خيراتب ددحملاو
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