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   :تارايسلا ريجأت طاشن صيخرت :ًالوأ
 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا
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 ًالوأ

3 

 ريجأــــت طاــــشن ةــــسراممل مزالــــلا تارايــــسلا ددــــعل ىــــندألا دــــحلا ريفوــــت
 ،)ةـــــسماخلا( ةداـــــملا يـــــف ةدراوـــــلا صيخرـــــتلا ةـــــئف قـــــفو تارايـــــسلا
 دوـــــقع لالــــخ نــــم وأ ،ةأــــشنملل ةــــكولمم تارايــــسلا نوــــكت نأ ىــــلع
 يــــــلعفلا مدختــــــسملا ةأــــــشنملا نوــــــكت نأ ىــــــلع يليوــــــمتلا ريجأــــــتلا
 .تارايسلل

 ذاــــفن خيراــــت لــــبق طاــــشنلا يــــف اــــهل صخرــــملا تآــــشنملا حنــــمُت
 دــــــحلا ءافيتــــــسال م7/02/0222 خيراـــــتب يــــــهتنت ةــــــلهم ةـــــحئاللا
 دـــــحلا رفوـــــتب صيخرـــــتلا ددـــــجي ثـــــيحب ،تارايـــــسلا ددـــــعل ىـــــندألا
 ىــــــلع صيخرــــــتلا حنــــــُم يذــــــلا تاــــــبكرملا نــــــم قباــــــسلا ىــــــندألا
  .صيخرتلا لحم ةيندملا يف هساسأ

4 
 ةدــــيدج ةرايـــسلا نوـــكت ،)رـــشع ةعباـــسلا( ةداـــملاب لالـــخإلا مدـــع عـــم
 يـــــف ةـــــمدخلل اـــــهلاخدإ دـــــنع ةـــــكلمملا يـــــف اهليجـــــست قبـــــسي مـــــلو
 .طاشنلا

 تارايــــــس لاــــــخدإ دــــــنع ءانثتــــــسا نود تآــــــشنملا عــــــيمج مزــــــلُت -
 تارايـــسلا عـــيمج نوـــكت نأـــب -ةـــحئاللا ذاـــفن خيراـــت دـــعب- طاـــشنلل
 .ةكلمملا يف اهليجست قبسي ملو ةديدج
 ةـــــقاطب ىـــــلع ةلـــــصاح نوـــــكت امدـــــنع ةدـــــيدج ةرايـــــسلا نوـــــكت -
 ،ةـــــــكلمملا جراـــــــخ وأ لـــــــخاد اهليجـــــــست قبـــــــسي مـــــــلو ةـــــــيكرمج
 يــــتلا تارايــــسلا م7/02/2022 خيراــــت ىــــتح كــــلذ نــــم ىنثتــــسيو
 )180( نـــــم رـــــثكأ ةـــــكلمملا لـــــخاد اهليجـــــست ىـــــلع يـــــضمي مـــــل
 وـــه ةرايـــسلا عنـــص ةنـــس نوـــكت نأ ةطيرـــش ؛ًاـــموي نوناـــمثو ةـــئام
 يـــــتلا ةنـــــسلا وأ ،طاـــــشنلا يـــــف اـــــهلاخدإل بـــــلطلا ميدـــــقت ةنـــــس
 .اهيلت يتلا وأ اهلبق

 .ةئيهلا اهددحت ةينورتكلإ ةمظنأ يأب طابترالا 6
 خيراـــــتب ةدـــــيدجلا تآـــــشنملا ىـــــلع ةرـــــقفلا هذـــــه مـــــكح قـــــبطي

 ذاــــفن خيراــــت لــــبق ةــــصخرملا تآــــشنملا حنــــمتو ،م30/10/2020
 .م1/5/2021 خيرات ىتح ةلهم ةحئاللا
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 ةـــسرامم صيخرـــت ردـــصي ،)ةـــعبارلا( ةداـــملا ماـــكحأب لالـــخإلا مدـــع عـــم
 عـــيمج ءافيتـــسا دـــعب ،ةبـــسانملا ةـــئفلا بـــسح تارايـــسلا ريجأـــت طاـــشن
 :يتآلا فينصتلا قفو طباوضلاو طورشلا
 .)4( و )3( و )2( و )1( :تارقفلا يف ةدراولا

 اهيف ةدراولا طباوضلاو طورشلاو ةداملا هذه مكح قبطي -
 .ةحئاللا ذافن خيرات نم ةديدجلا تآشنملا صيخارت ىلع

 بلط دنع - ةمئاقلا ةيسيئرلا تآشنملا صيخارت فينصت متي -
 تابكرملا ددع ىلع ًءانب -فينصتلا يف ةبغرلا وأ ديدجتلا
 دحلا نع اهددع لقي الأ بجي يتلاو طاشنلا يف ةمدختسملا
 ةيندملا يف هساسأ ىلع صيخرتلا حنُم يذلا قباسلا ىندألا
 بسح قباسلا ىندألا دحلا ناك لاح يفو ،صيخرتلا لحم
 متي ؛ةبكرم )99 – 10( نيب حوارتي صيخرتلا لحم ةنيدملا
 .)د( ةئفلا ىلع ةأشنملا صيخرت فينصت

 نود تآشنملا عيمج مزتلت ،ةديدج عورف حتف يف ةبغرلا دنع -
 ةقلعتملا صيخرتلل يوئفلا فينصتلا طباوضو طورشب ءانثتسا
 ،ةحئاللا ذافن خيرات نم ًارابتعا ةداملا هذه يف ةدراولا عورفلاب
 هنم سرامي عرف لكل يعرف صيخرت ىلع لوصحلاب مازتلالا عم
 .طاشنلا

 اهصيخارت فينصتب ةيعرفلا تآشنملا صيخارت فينصت طبتري -
 .يسيئرلا

 ،ةمدخلا بتاكمل ةقفاوملا تاباطخ ديدجت يف رارمتسالا متي -
 لبق طاشنلا ةلوازمل ةقفاوم ىلع لوصحلا اهل قبس يتلا
 هذه ةيحالص خيرات زواجتي الأ ىلع ،ةحئاللا ذافن خيرات
 بتاكمل تاقفاوم ردصت الو م7/2/2022 خيرات تاقفاوملا
  .ةحئاللا ذافن خيرات دعب ةديدج ةمدخ

 ذافن خيرات لبق طاشنلا يف اهل صخرملا تآشنملا حنمُت -
 طورشلا ءافيتسال  م7/2/2022 خيراتب يهتنت ةلهم ةحئاللا
 دودحلاو ،ةأشنملل يماظنلا لكشلاب ةقلعتملا طباوضلاو
 ةسراممل مزاللا تارايسلا ددعل ىندألا دحلاو ،ةيناكملا
 .طاشنلا

 ذافن خيرات لبق طاشنلا يف اهل صخرملا تآشنملا حنمت -
 طورشلا قيبطتل م71/2/0212 خيراتب يهتنت ةلهم ةحئاللا
 وأ ةعاسلاب وأ قئاسلاب تارايسلا ريجأتب ةقلعتملا طباوضلاو
 .ريجأتلا ءاطسو عم دقاعتلا
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 ديدجت متي ،)ةسماخلاو ،ةعبارلا( ةداملا ماكحأب لالخإلا مدع عم
 دادس دعب طاشنلا ةسراممب اهل صخرملا ةأشنملا نم بلطب صيخرتلا
 قفو ،ةلثامم ةدمل )تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلاو يلاملا لباقملا
 :ةيلاتلا طباوضلا

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

 دعب ءانثتسا نود تآشنملا عيمج ىلع ةرقفلا هذه مكح قبطُي -
 عيمج ءافيتساو ديدجتلا بلط مدقُي ثيحب ،م31/12/2021 خيرات

 صيخرتلا ةيحالص ءاهتنا خيرات قبست يتلا ةرتفلا لالخ هطورش
 .اًيغال بلطلا ربتعُا الإو ،اًموي نونامثو ةئام )180(ـب
 ةحئاللا ذافن خيرات لبق طاشنلا يف اهل صخرملا تآشنملا حنمُت -
 ديدجتل م31/12/2021 خيراتب يهتنت ةلهم ،اهصيخارت ةيهتنملاو
 .ًايغال صيخرتلا ربتعي هديدجت نود ةلهملا ءاهتنا عمو صيخرتلا

13 - - 
 اهل صخرملا ةأشنملل زوجي ،)ةعبارلا( ةداملا ماكحأب لالخإلا مدع عم
 ةيحالصلا خيراتو مقرلا سفنب صيخرتلا نع لزاــنتلا طاشنلا ةسراممب
 :.... ةيلاتلا طورشلا قفو

 ةحئاللا ذافن خيرات لبق طاشنلا يف اهل صخرملا تآشنملل حمسُي
 ةددحملا ددملاو تاءانثتسالا رارمتسا عم صيخرتلا نع لزانتلاب
 يف لزانتلا طورش عيمج ءافيتسا بجيو ،هيلإ لزانتملل ةيلآلا هذهب
 صيخرتلاو ،يراجتلا لجسلا لقني نأ ىلعو ،هيلإ لزانتملاو لزانتملا
  .هيلإ لزانتملل ةيحالصلا خيراتو مقرلا سفنب

15  

 :ةيلاتلا تالاحلا يف ايغال صيخرتلا ربتعي -1 د/1
 .ةيدرفلا ةسسؤملا بحاص ةافو -د            

 ريجأت طاشن ةسراممل اهل صخرملا ةيدرفلا تاسسؤملا ةثرو حنمي
 ةدمل ةلهم ،ةحئاللا ذافن خيرات لبق اهابحصأ ىفوتملاو تارايسلا
 ةسسؤملا عضو حيحصتل ،ةحئاللا ذافن خيرات نم أدبت رهشأ ةرشع
 .طاشنلا ةسرامم يف رارمتسالل يماظنلا

2 

 زوجي ،)ةرشع ةسماخلا( ةداملا نم )د/1( ةرقفلا يف درو ام ةاعارم عم
 خيرات نم ًاموي )90( لالخ ىفوتملا ةيدرفلا ةسسؤملا بحاص ةثرول
 ةسرامم يف رارمتسالل يماظنلا ةسسؤملا عضو حيحصت بلط ةافولا
 مازتلالاب ةثرولل يعرشلا ليكولا دهعتي نأ ىلع ،تارايسلا ريجأت طاشن
 .حيحصتلا ةدم لالخ ةحئاللا هذه ماكحأب

16 - - 

 تافصاوملاو ،ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا ماظن ماكحأب لالخإلا مدع عم
 ةيدوعسلا ةئيهلا لبق نم ةدمتعملا تارايسلاب ةصاخلا ةيسايقلا
 يف اهل صخرملا ةأشنملل زوجي ،ةدوجلاو سيياقملاو تافصاوملل
 لقنل ةصصخملا تارايسلا عاونأ ةفاك ريجأت ؛تارايسلا ريجأت طاشن
 .دعاقم ةعست نع اهدعاقم ددع ديزي ال يتلاو باكرلا

 ةحئاللا ذافن خيرات لبق طاشنلا يف اهل صخرملا تآشنملل حمسُي -
 ديزي يتلا باكرلا لقنل ةصصخملا تابكرملا ريجأت يف رارمتسالاب
 ةحئاللا" لوخد نيحل كلذو ،دعاقم ةعست نع اهدعاقم ددع
 تالفاحلا هيجوتو ريجأتو صصختملا لقنلا طاشنل ةمظنملا
 خيراتو )118/41/1( لقنلا ريزو يلاعم رارقب ةدمتعملاو
 .ذافنلا زيح" ـه7/5/1441
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 ةحئاللا ذافن خيرات لبق طاشنلا يف اهل صخرملا تآشنملل حمسُي -
 اهنزو غلبي يتلا فيفخلا لقنلا تارايس ريجأت يف رارمتسالاب
   .اهب صاخ ميظنت رودص نيحل كلذو ،لقأو نط )3.5( يلامجإلا
 ةلهم ةحئاللا ذافن لبق طاشنلا يف اهل صخرملا تآشنملا حنمُت -
 تاروطقملا ريجأت يف رارمتسالل م7/2/2022 خيراتب يهتنت
 تويبك ةدعملا تابكرملاو ،ةيصخشلا ضارغألا لقنل ةصصخملا
 .ةحئاللا ذافن خيرات لبق طاشنلا يف ةلجسملا ،ةلقنتم

 طاــــشن يــــف ةمدختــــسملا تارايــــسلل يليغــــشتلا رــــمعلا دــــيزي الأ بــــجي - - 17
 .عنصلا ةنس خيرات نم تاونس ةسمخ نع تارايسلا ريجأت

 ةحئاللا ذافن خيرات نم تارايسلل يليغشتلا رمعلا قبطي -
 .ةديدجلا تآشنملا ىلع

 لـــــبق طاـــــشنلا يـــــف اـــــهل صخرـــــملا تآـــــشنملا ىنثتـــــست -
 ىــــطعُتو ،ةداــــملا هذــــه مــــكح نــــم ةــــحئاللا ذاــــفن خيراــــت
 طرـــــــش ءافيتـــــــسال م7/2/2022 خيراــــــتب يـــــــهتنت ةــــــلهم
 .يليغشتلا رمعلا

18 1 - 

 تارايـــــسلا ريجأـــــت طاـــــشن يـــــف اـــــهل صخرـــــملا ةأـــــشنملا ىـــــلع بـــــجي
 طاـــــشنلا يـــــف لـــــمعت ةرايـــــس لـــــكل ليغـــــشت ةـــــقاطب ىـــــلع لوـــــصحلا
 :ةيلاتلا طورشلا قفو

 .لوعفملا يراس صيخرتلا نوكي نأ -أ
 .لوعفملا ةيراس ةرايسلا ريس ةصخر نوكت نأ -ب
 يف اهليجست قبسي ملو ةديدج ةرايسلا نوكت نأ -ج

 .طاشنلا يف ةمدخلل اهلاخدإ دنع ةكلمملا
 .لوعفملا ةيراس ينفلا صحفلا ةداهش نوكت نأ -د
 .لوعفملا ةيراس ةرايسلا ىلع نيمأتلا ةقيثو نوكت نأ -ه
 .)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلاو يلاملا لباقملا دادس -و

 قفو تارايسلل ليغشتلا تاقاطب رادصإ طرش قبطي -
 تارايس ىلع ةحئاللا ذافن خيرات نم ةددحملا طورشلا
 ذافن خيرات دعب ةفاضملا تارايسلاو ،ةديدجلا تآشنملا
 .ةحئاللا

 ذافن خيرات لبق طاشنلا يف اهل صخرملا تآشنملا حنمُت -
 رادصإل م24/8/2020 خيراتب يهتنت ةلهم ،ةحئاللا
 ذافن لبق اهيدل ةلماعلا تارايسلا عيمجل ليغشت تاقاطب
 .ةحئاللا
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 :دقعلا :ًايناث

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

21 - - 
 ماـــظنلاب طاـــبترالا طاـــشنلا ةـــسراممب اـــهل صخرـــملا ةأـــشنملا ىـــلع بـــجي
 نأ اـــــهلو ،دـــــقعلا ةغيــــصب مازـــــتلالاو ،ةـــــئيهلا هددــــحت يذـــــلا يــــنورتكلإلا
 .ةئيهلا ةقفاوم ذخأ دعب ،هداوم عم ضراعتي ال ام هيلع فيضت

 قــــــيبطتلا خيراــــــت نــــــم يــــــنورتكلإلا ماــــــظنلاب طاــــــبترالا قــــــبطي
 .ًاقحال ةئيهلا هددحت فوس يذلا يمازلإلا
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