
 

 

 ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ
 تالفاحلا هيجوتو ريجأتو صصختملا لقنلا طاشنل
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 صصختملا لقنلا طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ
  تالفاحلا هيجوتو ريجأتو 

 
 
 لقنلا ريزو يلاعم رارقب ةدمتعملا تالفاحلا هيجوتو ريجأتو صصختملا لقنلا طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ قبطت
 خيراتو )01/113( مقر يرازولا رارقلاب ةلدعملا ـه07/05/1441 خيراتو )118/41/1( مقر ةيتسجوللا تامدخلاو

  :يلي ام ةاعارم عم ،م30/04/2020 قفاوملا ـه07/09/1441 خيراتب ذافنلا زيح اهلوخد نم ًارابتعا ،ـه09/08/1442

 

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

4 
 
3 

 تابكرملا ددعل ىندألا دحلا ريفوت
 ًاقفو طاشنلا ةسراممل مزاللا

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

 نيرمتعملا لقن( طاشن ةلوازمب م30/04/2020 خيرات لبق اهل صخرملا تآشنملا حنمُت
 ،ةكلمملا جراخ نم نيمداقلا راوزلاو نيرمتعملا لقنو ،ةكلمملا لخاد نم راوزلاو
 ءافيتسال م30/04/2023 خيراتب يهتنت ةلهم )ريغلا يبوسنم لقنو ،يحايسلا لقنلاو
 .تابكرملا ددعل ىندألا دحلا
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4 
 ةينورتكلإلا ةئيهلا ةمظنأب طابترالا
 اهددحت يتلا

 .م22/06/2023 خيرات نم ةرقفلا هذه مكح قبطي

8 1 

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

 خيرات نم ًارابتعا ءانثتسا نود تآشنملا عيمج ىلع ةرقفلا هذه مكح قبطُي -
 لالخ هطورش عيمجل ًايفوتسم ديدجتلا بلط مدقُي ثيحب ،م30/04/2020

 الإو ،اًموي نونامثو ةئام )180(ـب صيخرتلا ةيحالص ءاهتنا خيرات قبست يتلا ةرتفلا
 .ًايغال بلطلا ربتعُا

 لقن( طاشن ةلوازمب م30/04/2020 خيرات لبق اهل صخرملا تآشنملا حنمُت -
 جراخ نم نيمداقلا راوزلاو نيرمتعملا لقنو ،ةكلمملا لخاد نم راوزلاو نيرمتعملا
 ةلهم ،اهصيخارت ةيهتنملا )ريغلا يبوسنم لقنو ،يحايسلا لقنلاو ،ةكلمملا
 هديدجت نود ةلهملا ءاهتنا عمو صيخرتلا ديدجتل م30/04/2021 خيراتب يهتنت
 .ًايغال صيخرتلا ربتعي

 لقنو ،ةكلمملا لخاد نم راوزلاو نيرمتعملا لقن( طاشن ىمسم رييغت بلطتي -
 يبوسنم لقنو ،يحايسلا لقنلاو ،ةكلمملا جراخ نم نيمداقلا راوزلاو نيرمتعملا
 لبق ةرداصلا تآشنملا صيخارت ديدجت دنع )صصختملا لقنلا( طاشن ىلإ )ريغلا
 ةئيهلا ةباوب يف صيخارتلا كلت اهثيدحت وأ ،م30/04/2020 ةحئاللا ذافن
 .ةينورتكلإلا

8 2 

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

 اهل صخرملا وأ ،)تالفاحلا ريجأتو ،صصختملا لقنلا( طاشن يف اهل صخرملا تالفاحلا
 لخاد نم راوزلاو نيرمتعملا لقن( طاشن يف لمعلاب م30/04/2020 خيرات لبق
 لقنو ،يحايسلا لقنلاو ،ةكلمملا جراخ نم نيمداقلا راوزلاو نيرمتعملا لقنو ،ةكلمملا
 خيراتب ةقباسلا ةلهملا ةياهن خيرات نم أدبت ةلهم حنمُت ،)ريغلا يبوسنم

 تافصاوملا قيبطتو ءافيتسال ؛م22/06/2023 خيراتب يهتنتو م04/04/2022
 .تابكرملا كلت يف ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلاو طورشلاو

9 -- 
 ،)ةعبارلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
 تاذب صيخرتلا نع لزانتلا لقانلل

 لقن( طاشن ةلوازمب ،م30/04/2020 خيرات لبق اهل صخرملا ةأشنملا بحاصل حمسُي -

 ،ةكلمملا جراخ نم نيمداقلا راوزلاو نيرمتعملا لقنو ،ةكلمملا لخاد نم راوزلاو نيرمتعملا
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 قفو ،ةيحالصلا خيراتو مقرلا
 .خلإ ... طباوضلا

 طورش عيمج ءافيتسا عم ،صيخرتلا نع لزانتلاب )ريغلا يبوسنم لقنو ،يحايسلا لقنلاو

 :ةيلاتلا تالاحلا قفو ،هيلإ لزانتملاو لزانتملا يف لزانتلا

 لخاد نم راوزلاو نيرمتعملا لقن طاــــــشن ىلع رــــــصتقم يراجتلا لجــــــسلا ناك لاح يف .1

 لقنو ،يحايسلا لقنلاو ،ةكلمملا جراخ نم نيمداقلا راوزلاو نيرمتعملا لقنو ،ةكلمملا

 صيخرتلا لقني وأ ،هيلإ لزانتملل صيخرتلا عم يراجتلا لجــــــسلا لقنيف ،ريغلا يبوــــــسنم

 يأ وأ لقنلا ةطشنأ دحأ نمضتي رخأ يراجت لجس هيدل ناك لاح يف هيلإ لزانتملل طقف

 .لزانتملا لبق نم يراجتلا لجسلا بطش ةطيرش ،طاشنلل معاد رخأ طاشن

 طقف صيخرتلا لقن نكميف ،طاشن نم رثكأ ىلع يوتحي لزانتملل يراجتلا لجسلا ناك اذإ .2

 لخاد نم راوزلاو نيرمتعملا لقن طاشن بطشب لزانتملا مايق ةطيرش ،هيلإ لزانتملل

 لقنو ،يحايسلا لقنلاو ،ةكلمملا جراخ نم نيمداقلا راوزلاو نيرمتعملا لقنو ،ةكلمملا

 .يراجتلا لجسلا نم ريغلا يبوسنم
 طاشنلا ىمسم ليدعت متي نأ ىلعو ،هيلإ لزانتملل ةيحالصلا خيراتو مقرلا سفنب صيخرتلا لقني
 صوصنملا ىرخألا ةددحملا ددملاو تاءانثتسالاب لمعلا رارمتسا عم )صصختملا لقنلا( ىلإ
 .هيلإ لزانتملل ةيلآلا هذه يف اهيلع

11 3 

 ةرقفلا يف درو ام ةاعارم عم
 ةثرول زوجي ،ةداملا هذه نم )ج/1(

 ةيدرفلا ةسسؤملا بحاص
 اًموي نيعست )90( لالخ ىفوتملا
 عضو حيحصت بلط ةافولا خيرات نم
 يف رارمتسالل يماظنلا ةسسؤملا
 دهعتي نأ ىلع طاشنلا ةسرامم
 مازتلالاب ةثرولل يعرشلا ليكولا
 ةدم لالخ ةحئاللا هذه ماكحأب
 .حيحصتلا

 )ةحئاللا ذافن خيرات( م30/04/2020 لبق يفوتملا ةيدرفلا ةسسؤملا كلام ةثرو حنمي

 ،يحايسلا لقنلاو ،ةكلمملا جراخو لخاد نم راوزلاو نيرمتعملا لقن( طاشن ةلوازمب هل صخرملا

 يماظنلا ةسسؤملا عضو حيحصتل ؛م30/04/2021 خيراتب يهتنت ةلهم )ريغلا يبوسنم لقنو

 .ةرقفلا هذه هيلع تصن امل ًاقفو
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   :)تآشنم( تالفاحلا ريجأت طاشن :ًايناث

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا ةداملا

13 --- 

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

 خيرات لبق تارايسلا ريجأت طاشن ةلوازمب اهل صخرملا تآشنملا ىلع بجي
 صيخرت ىلع لوصحلا ،تالفاحلا ريجأت طاشن سرامت يتلاو م30/04/2020
 ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ بسح )تالفاحلا ريجأت( طاشن ةسراممل لقتسم
 دحلا ءافيتسال م30/04/2023 خيراتب يهتنت ةلهم اهحنم عم ،طاشنلل
 .تابكرملا ددعل ىندألا

12 4 
 يتلا ةينورتكلإلا ةئيهلا ةمظنأب طابترالا
 .اهددحت

 .م22/06/2023 خيرات نم ةرقفلا هذه مكح قبطي

16 2 

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

 تابكرملا وأ ،)تالفاحلا ريجأت( طاشن يف اهل صخرملا تابكرملا حنمُت
 يتلاو م30/04/2020 خيرات لبق تارايسلا ريجأت طاشن ةلوازمب اهل صخرملا
 ةقباسلا ةلهملا ةياهن خيرات نم أدبت ةلهم ،تالفاحلا ريجأت طاشن سرامت
 قيبطتو ءافيتسال ؛م22/06/2023 خيراتب يهتنتو م04/04/2022 خيراتب
 .تابكرملا كلتل ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلاو طورشلاو تافصاوملا

 

   :قئاسلا :ًاثلاث
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 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا ةداملا

27 
 :يلي ام رجؤملا وأ لقانلا عم لمعي يذلا هدعاسم وأ قئاسلا يف طرتشي
 .ةينهملا ةءافكلا رابتخا زايتجا -

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

 .قباوسلا نم ولخ ةداهش ىلع لصاح نوكي نأ 2 

 .ةدمتعم ةيلوأ تافاعسإ ةرود ىلع لصاح نوكي نأ 3 

 .ةئيهلا لبق نم ددحملا يبطلا صحفلا زايتجا 4 

 .ةينهملا ةءافكلا رابتخا زايتجا 5 

 .ةئيهلا اهددحت يتلا ىرخألا ةيبيردتلا تارودلا رابتخا زايتجا 6 

28 

  :يلي ام ينورتكلإلا هيجوتلا طيسو عم لمعي يذلا ةلفاحلا قئاس يف طرتشي

  .ةئيهلا لبق نم ةدمتعملا بيردتلا ةداهش ىلع لصاح نوكي نأ 5

  .هيجوتلا ماظن عم لماعتلا ىلع ةيبيردتلا ةرودلا زايتجا 6

29 3 
 يأ وأ جحلا ةرتف لالخ رجؤملا وأ لقانلا نم بلطب يمسوملا قئاسلا ةقاطب ردصت
 ءاهتنا خيرات وأ رهشأ ةثالث ةقاطبلا ةيحالص زواجتت الأ ىلع ،ةئيهلا هددحت رخآ مسوم
 .برقأ امهيأ ةدايقلا ةصخر وأ صيخرتلا

 

 .ةئيهلا لبق نم دمتعملا يزلا وأ ينطولا يزلا سبل 17 30
 نم ةرقفلا هذه مكح قبطي
 يذلا يمازلإلا قيبطتلا خيرات
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 نم رارق بجومب ةئيهلا هددحت
 .سيئرلا

 .ةدمتعملا ةيعوبسألاو ةيمويلا ةحارلاو ةدايقلا تاعاسب ديقتلا 20

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

    

 

   :)دارفألاو ،تآشنملا( ليغشتلا تاقاطبو تالفاحلا :ًاعبار

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا ةداملا

3 --- 
 ةأــــــشنملا ىــــــلع طاــــــشنلا ةــــــسرامم رــــــصتقت
 صيخرتلا ىلع لوصحلا دعب

 ًارابتعا ةديدج )حيراصت( دارفألا تالفاحل ليغشت تاقاطب رادصإ متي ال -
 تآشنملا ىلع رصتقم طاشنلا نأ نوكل ؛م30/04/2020 خيرات نم
 .طقف

 راوزلاو نيرمتعملا لقن( طاشن ةسراممب مهل صخرملا دارفألل حمسُي -
 خيرات لبق )ريغلا يبوسنم لقنو ،ةكلمملا جراخو لخاد نم

 خيرات ىتح طاشنلا ةسرامم يف رارمتسالاب ،م30/04/2020
 .يماظنلا مهعضو حيحصتل ىصقأ دحك م30/04/2023

 ،ةكلمملا لخاد نم راوزلاو نيرمتعملا لقن( طاشن ىمسم رييغت متي -
 ،يحايسلا لقنلاو ،ةكلمملا جراخ نم نيمداقلا راوزلاو نيرمتعملا لقنو
 لقنلا( طاشن ىلإ تالفاحلا ليغشت تاقاطب يف )ريغلا يبوسنم لقنو
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 ةحئاللا ذافن لبق ةرداصلا تاقاطبلا ديدجت دنع )صصختملا
 ةئيهلا ةباوب يف تاقاطبلا كلت اهثيدحت وأ ،م30/04/2020

 .ةينورتكلإلا

33 --- 

 مــــــــلو ةدــــــــيدج ةــــــــلفاحلا نوــــــــكت نأ بــــــــجي
 ةـــــيبرعلا ةـــــكلمملا لـــــخاد اهليجـــــست قبـــــسي
 زواـــــــجتي الأ ىـــــــلعو ،اـــــــهجراخ وأ ةيدوعـــــــسلا
 نــــم تاونــــس رــــشع )10( يليغــــشتلا اــــهرمع
 .عنصلا ةنس

 ملو ةيكرمج ةقاطب ىلع ةلصاح نوكت امدنع ةديدج تالفاحلا نوكت -
 ىلع يضمي مل يتلا وأ ،ةكلمملا جراخ وأ لخاد اهليجست قبسي
 نأ ةطيرش ؛ًاموي نونامثو ةئام )180( نم رثكأ ةكلمملا لخاد اهليجست
 ،طاشنلا يف اهلاخدإل بلطلا ميدقت ةنس وه ةرايسلا عنص ةنس نوكت
 .اهيلت يتلا وأ اهلبق يتلا ةنسلا وأ

 ةلوازمل تالفاحلا لاخدإ دنع ءانثتسا نود تآشنملا عيمج مزلت -
 م30/04/2020 خيرات دعب تالفاحلا ريجأت وأ صصختملا لقنلا يطاشن
 تناك يتلا تالفاحلا كلذ نم ىنثتسيو ،ةديدج اهعيمج نوكت نأب
 تناك يتلا كلت وأ ،تارايسلا ريجأت طاشن ةلظم تحت طاشنلا يف لمعت
 ،)ماع لقن( تالفاحلاب ىرخألا باكرلا لقن ةطشنأ نم يأ يف ةلجسم
  :يتآلا ةاعارم عم

 م30/04/2020 خيراتب ةحئاللا ذافن لبق ةصخرم ةأشنملا نوكت نأ .1
 ريجأتلا وأ تالفاحلاب لقنلا ةطشنأ نم يأ يف

 ،ةلفاحلاب ةقلعتملا ةيئارجإلاو ةينفلا تابلطتملا عيمج لامكتسا .2
 .يرودلا ينفلا صحفلل اهزايتجاو

 .تقولا تاذ يف طاشن نم رثكأ يف ةلفاحلا لجست الأ .3
 ةقلعتملا تاطارتشالاو تابلطتملا نم يأب كلذ لخي الأ .4

 كلذ يف امب تالفاحلا هنم ةلوقنملا طاشنلا وأ صيخرتلاب
 .طاشنلا ةسراممل ىندألا دحلا
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 ىلع لوصحلا رجؤملاو لقانلا ىلع بجي
 يف اهليغشت لبق ةلفاح لكل ليغشت ةقاطب
 :ةيلاتلا طباوضلا قفو ،طاشنلا
 تافصاوملل ةقباطم ةلفاحلا نوكت نأ -

 .ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلاو طورشلاو

 وأ ،)تالفاحلا ريجأتو ،صصختملا لقنلا( طاشن يف اهل صخرملا تالفاحلا
 لقن( طاشن يف لمعلاب م30/04/2020 خيرات لبق اهل صخرملا
 نيمداقلا راوزلاو نيرمتعملا لقنو ،ةكلمملا لخاد نم راوزلاو نيرمتعملا
 ةلهم حنمُت ،)ريغلا يبوسنم لقنو ،يحايسلا لقنلاو ،ةكلمملا جراخ نم
 خيراتب يهتنتو م04/04/2022 خيراتب ةقباسلا ةلهملا ةياهن خيرات نم أدبت

 تازيهجتلاو طورشلاو تافصاوملا قيبطتو ءافيتسال ؛م22/06/2023
 .تابكرملا كلت يف ةدمتعملا ةينفلا

38 3 

 تالاـــــــحلا يـــــــف ليغـــــــشتلا ةـــــــقاطب ىـــــــغلُت
 :ةيلاتلا
 ءاهتنا خيرات نم ًاموي نيتس )60( ةدم يضم
 كلذ نم ىنثتسيو ،اهديدجت نود ةقاطبلا
 لالخإلا مدع عم ،ةئيهلا اهردقت يتلا تالاحلا
 نع ةررقملا ةيلاملا ةمارغلا عاقيإب ةئيهلا قحب
 .كلذ

 م30/04/2020 خيرات لبق مهل صخرملا دارفألاو تآشنملا حنمُي -
 لقنو ،ةكلمملا لخاد نم راوزلاو نيرمتعملا لقن( طاشن ةلوازمب
 ،يحايسلا لقنلاو ،ةكلمملا جراخ نم نيمداقلا راوزلاو نيرمتعملا
 ديدجتل م30/04/2021 خيراتب يهتنت ةلهم )ريغلا يبوسنم لقنو
 نع ديزت ةدم اهئاهتنا ىلع ىضم يتلا تالفاحلا ليغشت تاقاطب
 ةلهملل زواجت يأ نع ةررقملا ةيلاملا ةمارغلا عاقيإ عم ًاموي )60(
 .ةحونمملا

    :ليغشتلا :ًاسماخ

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا ةداملا

39 1 
 فارطألا عم لقن دقع ماربإ لقانلا ىلع بجي -

 ذيفنت لبق )نوعبرألا( ةداملا يف نيددحملا
 دحاو لقانلا نيب ةمربملا ًايلاح ةيقرولا دوقعلاب لمعلا دمتعي
 يتلاو ،ةمظنملا ةحئاللا نم )40( ةداملاب ةددحملا فارطألا
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 فلاخي ال امبو ،ةيربلا قرطلا ىلع لقنلا تايلمع
 اهددحت يتلا ةيلآلل ًاقفوو ،ةحئاللا هذه ماكحأ
 .ةئيهلا

 ماربإ خيرات( :ةيلاتلا تانايبلا ىلع لقألا ىلع لمتشت نأ بجي
 هعم دقاعتملا رخآلا فرطلاو لقانلا تانايب ،دقعلا ةدم ،دقعلا
 وأ ةنيدملاو لقنلا راسم ،لقنلا نم ضرغلا ،صيخارتلا ماقرأو
 ةمدخلا نم يئاهنلا ديفتسملا تانايب ،ةمدخلا ميدقت قاطن
 ةصاخلا ةباوبلا دامتعا نيحل كلذو ،)هعم دقاعتملاب هتقالعو
 .ةئيهلل

 

    :ةيماتخلا ماكحألا :اًسداس

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا ةداملا

78 1 

 
 ءادألا سايق طاقن باستحال ريياعم سيئرلا دمتعي
 يف ةمدقملا تامدخلا ىوتسم سايقل ؛هل صخرملل
 ماظنو ،ةحئاللا هذه ماكحأب مازتلالا ىدمو ،طاشنلا
 ذيفنتلا هتحئالو رورملا
 

 سايق طاقن ريياعم دامتعا خيرات نم ةرقفلا هذه مكح قبطي
 سيئرلا نم رارق بجومب ،مهل صخرملل ءادألا

79 --- 
 باكرلا قوقحب مازتلالا هل صخرملا ىلع بجي
 .ةئيهلا نم ةدمتعملا

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