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 ةيديهمت ماكحأ :لوألا لصفلا
 :فيراعتلا :)1( ىلوألا ةداملا
 

 .لقنلل ةماعلا ةئيهلا :ةئيهلا .1
 .ـه05/04/1440 خيراتو )33/م( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا يراجتلا يرحبلا ماظنلا :ماظنلا .2
 هضوفت نم وأ اهيلثمم وأ اهعورف دحأ وأ يرحبلا لقنلا ةلاكو يف ةلثمم لقنلل ةماعلا ةئيهلا :ةيرحبلا ةطلسلا .3

 .اهنع ةباين لمع يأب مايقلل
 .ةحئاللا هذه ماكحأل ًاقفو طاشنلا ةسراممب ةأشنملل حامسلاب ةيرحبلا ةطلسلا نم ةرداصلا ةقيثولا :صيخرتلا .4
 .ةيرحبلا رفسلا ركاذت عيب طاشن ةلوازم :طاشنلا .5
 ،صخرملا ةأشنملا طاشنل ًاقفو دايتعالا هجو ىلع ةيرحبلا ةحالملا يف لمعلل ةدعم ةمئاع ةأشنم لك :ةنيفسلا .6

 .اهنم اًءزج اهلالغتسال ةمزاللا ةنيفسلا تاقحلم دعتو
 .طاشنلا ةسراممب هل صخرملا )ةكرشلا وأ ةيدرفلا ةسسؤملا( يرابتعالا صخشلا :ةأشنملا .7
 . طاشنلا ةلوازمل ماعلا يسيئرلا رقملا : )يسيئرلا زكرملا( طاشنلا رقم .8
 .يسيئرلا زكرملا فارشإ تحت لمعيو طاشنلا ةسراممل رقم : عرفلا .9

 .ةحئاللا هذه ماكحأب ةأشنملا مازتلا نم دكأتلل ةيرحبلا ةطلسلا نم فلكملا صخشلا : شتفملا .10
 .بكارلاو لقانلا هافرط رخآ ًءانيم يلإ نيعم ءانيم نم ًارحب )بكار( لقن دقع تبثي دنس يه :ًارحب رفسلا ةركذت  .11
 .لقانلا مساب ًارحب باكرلا رفس ركاذت عيبب ةأشنملل حيتي لقانلاو ةأشنملا نيب متي دقع : دقعلا .12

 
 ةحئاللا نم فدهلا :)2( ةيناثلا ةداملا

 لزانتلاو هديدجتو ةيرحبلا رفسلا ركاذت عيب طاشن ةلوازم صيخارت رادصإل يميظنتلا راطإلا عضو ىلإ ةحئاللا هذه فدهت
 .ةيرحبلا رفسلا ركاذت عيب طاشن يلوازم ىلع ةباقرلاو ،صيخرتلا نع ةئشانلا ةأشنملا تامازتلا ديدحتو هئاغلإو هفاقيإو هنع

  قيبطتلا قاطن :)3( ةثلاثلا ةداملا
 
 ركاذت عيب طاشن يلوازم ىلع ةحئاللا هذه ماكحأ قبطت ،ةكلمملاب اهب لومعملا تايقافتالاو ةمظنألاب لالخإلا مدع عم
 .ةيرحبلا رفسلا
 



 
 

 
Page 4 of 8 ةيرحبلا رفسلا ركاذت عيبل ةمظنملا ةحئاللا 

 

 صيخرتلا :يناثلا لصفلا
 
 :صيخرتلا رادصا تاءارجإ :)4( ةعبارلا ةداملا
 
   :ةيلاتلا تاءارجإلا عابتا دعب ةأشنملل صيخرتلا رادصإ ةصتخملا تارادإلا نم هضوفت نم وأ ةيرحبلا ةطلسلل

 :يتآلا هب ًاقفرم ةدمتعملا ةئيهلا تاونق لالخ نم ةأشنملا نم بلط ميدقت .1
  .لوعفملا يراس يراجتلا لجسلا نم ةخسن -أ
  .)ةنس نم رثكأ يراجتلا لجسلا ىلع ىضم اذإ( لوعفملا ةيراس لخدلاو ةاكزلا ةداهش -ب
 .لوعفملا ةيراس ةيعامتجالا تانيمأتلا ةداهش -ج
  .ةكرش ةأشنملا تناك اذإ ةكرشلا سيسأت دقع -د
  .لوعفملا يراس ةيبنجألا تاسسؤملا وأ تاكرشلل ةبسنلاب رامثتسالا ةرازو صيخرت -ه
 .ةيرحبلا ةطلسلا اهبلطت ىرخأ تادنتسم ةيأ -و

-تدجو نإ- ةررقملا تامارغلاو موسرلا عفد دعب كلذل دعملا جذومنلل ًاقفو تاونس ثالث ةدمل صيخرتلا ردصي .2
 .عرف لكل يعرف صيخرت ردصيف ةأشنملل رثكأ وأ عرف دوجو لاح يفو ،

 
 

 :صيخرتلا ديدجت :)5( ةسماخلا ةداملا
 

 .هتدم ءاهتناب صيخرتلا يهتني .1
 .هديدجت متي ىتح صيخرتلا ةدم ءاهتنا دعب طاشنلا ةسرامم ةأشنملل زوجي ال .2
 حنم ةيرحبلا ةطلسلل زوجيو ،ًاموي نيثالث نع ديزت ةدمب هئاهتنا خيرات دعب صيخرتلا ديدجتب ةأشنملا بلط لبقي ال .3

 .ةحئاللا هذه ماكحأل ًاقفو ًاديدج ًاصيخرت اهنم بلطب ةأشنملا
 ةحلصملا هيضتقت ام وأ يرحبلا لقنلا تاجايتحال ًاقفو صيخرتلا ةدمل ةلثامم ددمل وأ ةدمل صيخرتلا ديدجت زوجي  .4

 :ةيلاتلا تاءارجإلا ذاختا دعب ةماعلا
 .دمتعملا جذومنلا قفو ةأشنملا نم ديدجتلا بلط ميدقت -أ
 .هنايرس ءاهتنا خيرات لبق ًاموي نيعست )90( ةدم لالخ ديدجتلا بلط ميدقت -ب
  .ةحئاللا هذه يف ةدراولا طورشلا ءافيتسا -ج
 .-تدجو نإ – ةقحتسملا ةيلاملا تامارغلاو موسرلا دادس -د

 
  :اهنع ةباينلاب ريغلا ضيوفت وأ صيخرتلا نع لزانتلا :)6( ةسداسلا ةداملا
 

 .ةيرحبلا ةطلسلا ةقفاوم نود اهنع ةباين طاشنلا ةسراممل اهريغ ضيوفت اهل صخرملا ةأشنملل زوجي ال .1
 :ةيتآلا تاطارتشالاب صيخرتلا نع ريغلل لزانتلا ةأشنملل زوجي .2

 .لزانتلا ىلع ةقبسملا ةيرحبلا ةطلسلا ةقفاوم ذخأ -أ
 .طاشنلا ةسراممب هل صخري نمل اهرفاوت بجاولا طورشلا ةفاك هيلإ لزانتملا يف رفوتت نأ -ب
 .دادسلا تبثي ام ميدقتو -تدجو نإ – ةقحتسملا ةيلاملا تامارغلاو موسرلا دادس -ج
 نيحل ريغلا هاجت اهتامازتلاب ءافولاو اهيف نيلماعلاو طاشنلا نع ةأشنملا ةيلوؤسم رمتست نأ -د

 .هل لزانتملا ىلإ صيخرتلا لقن لامكتسا
 .لزانتلا بلطب مدقتلا دنع لوعفملا يراس صيخرتلا نوكي نأ -ه
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 :ةأشنملل ينوناقلا نايكلا ليدعت :)7( ةعباسلا ةداملا
 
 .اهل صخرملا ةأشنملل ينوناقلا نايكلا ليدعت ىلع ةقبسملا ةيرحبلا ةطلسلا ةقفاوم ىلع لوصحلا ةأشنملا ىلع
 
 :صيخرتلا ءاغلإ :)8( ةنماثلا ةداملا
 
 :ةيتآلا تالاحلا يف صيخرتلا ءاغلإ ةيرحبلا ةطلسلل زوجي ،ةحئاللا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلاب لالخإلا مدع عم

  .صيخرتلا ىلع لوصحلل ةيراس ريغ وأ ةحيحص ريغ تاغوسم وأ تانايب ةأشنملا ميدقت دنع .1
 ةيرحبلا ةطلسلل ،ةحئاللا هذه يف اهيلع صوصنملا صيخرتلا تاغوسمو طورش نم يأ ةأشنملا دقف دنع .2

 طرشلا لامكتسا متي مل اذإو ،طرشلا اذه حيحصت وأ لامكتسا ىتح كلذب صخرملا راعشاو صيخرتلا فاقيإ
 زوجي راعشالا خيرات نم -راعشإلا يف ددحم وه ام بسح رثكأ وأ- ًاموي )30( نيثالث ةدم لالخ هحيحصت وأ
 .صيخرتلا ءاغلإ ةيرحبلا ةطلسلل

 نم ًاموي )90( لالخ ىفوتملا ةيدرفلا ةأشنملا بحاص ةثرول زوجيو .ةيدرفلا ةأشنملا بحاص ةافو دنع .3
 ليكولا دهعتي نأ ىلع ،طاشنلا ةلوازم يف رارمتسالل يماظنلا ةأشنملا عضو حيحصت بلط ةافولا خيرات
 .حيحصتلا ةدم لالخ ةحئاللا هذه ماكحأب مازتلالاب يعرشلا

   .هئاغلإ وأ ةأشنملل يراجتلا لجسلا نايرس ءاهتنا دنع .4
 .هل صخرملا نم بلطب .5
 .اهتيفصت وأ ةسارحلا تحت اهعضوب رمأ رودصب وأ ةأشنملا سالفإ دنع .6
 .ةيرحبلا ةطلسلا ةقفاوم نود صيخرتلا نع لزانتلا .7
 .طاشنلا ءاغلإب ةماعلا ةحلصملا هيضتقت ام ىلع ًءانب ةيرحبلا ةطلسلا نم ردصي رارق .8
  .ةقبسملا ةيرحبلا ةطلسلا ةقفاوم نودب ةأشنملا نايك ليدعت .9

 
 :ةأشنملا تامازتلا :)9( ةعساتلا ةداملا
 
                         :يلي امب ةأشنملا مزتلت

 بجومب الإ نيعم يرحب لقان نع ةباين نفسلا ىلع باكرلل ةيرحبلا رفسلا ركاذت عيبو رادصإ ةأشنملل زوجي ال .1
 .هنع ةباين ةيرحبلا ركاذتلا عيبو رادصإب هبجومب ضوفي لقانلا اذه عم دقع

 قبسم صيخرت ىضتقمب الإ لقانلا نع ةباين ةكلمملاب ةيرحبلا رفسلا ركاذت عيب طاشن ةسرامم ةأشنملل زوجي ال .2
 .ةيرحبلا ةطلسلا نم كلذب

 لقنلا تايلمع ميظنت نأشب ىرخألا لودلاو ةكلمملا نيب ةيئانثلا تايقافتالا هيلع صنت امب لالخالا مدع عم .3
 ةكلمملاب لمعلا   اهل صخرملا ةيرحبلا رفسلا ركاذت تاعيبم ةلاكو بتاكمل زوجي ال نيدلبلا نيب باكرلل يرحبلا
 .ةكلمملاب باكرلا لقن طاشن ةسراممو لمعلاب هل صخرم ريغ يبنجأ لقانل ةيرحب رفس ركاذت عيب

 حضاو لكشب لمحت تاعوبطم ىلع طاشنلاب ةقلعتملا جذامنلاو اهتالسارمو ةأشنملا تابتاكم عيمج نوكت .4
 .)ةأشنملا ناونع ،صيخرتلا مقر ،طاشنلا عون ،ةأشنملا مسا(

 لقانلا لبق نم بتكملل ةددحملا دادعألا قاطن يف باكرلل ةيرحبلا رفسلا ركاذت عيبو زجحب ةأشنملا مزتلت .5
  .ةنيفسلا ليجست ةداهش يف ةررقملا ةنيفسلا ةلومح عم قفاوتي امبو لقانلل ةدئاعلا نفسلل ةيرحب ةلحر لكل

 .رفسلا ةركذتب ددحم وه امع ةدايز باكرلا نم غلابم ةيأ يضاقت ةأشنملل زوجي ال .6
 رفسلا ركاذت عيب ةيلمع قيوستل نيلقانلا عم بتكملا اهمربي دق يتلا دوقعلا نم خسنب ةيرحبلا ةطلسلا ديوزت .7

 .مهنفسل ةيرحبلا
 
 :ةأشنملا ةيلوؤسم :)10( ةرشاعلا ةداملا

 .مهتابجاول مهتيدأت ءانثأ تثدح يتلا اهيعبات ءاطخأ نع ةلوؤسم ةأشنملا نوكت -1
 .ريغلا وأ لقانلل اهببس دوعي يتلا تالحرلا ءاغلإ وأ رخأت نع ةلوؤسم ةأشنملا نوكت ال -2
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 ةيماتخ ماكحأ :ثلاثلا لصفلا
 :)11( ةرشع ةيداحلا ةداملا
 ةــــفلاخم يأ ىــــلع تاــــبوقعلا قــــبطُت ،ةــــكلمملاب رــــخآ ماــــظن يــــف اــــهيلع صنــــُي دــــشأ ةــــبوقع ةــــيأب لالــــخإلا مدــــع عــــم
 .ةحئاللا هذهب قفرملا )تابوقعلاو تافلاخملا( لودج قفوو ماظنلا بجومب ةحئاللا هذه ماكحأل
 
 :)12( ةرشع ةيناثلا ةداملا
 ةيحالصب ةيرحبلا ةطلسلا هضوفت نم وأ ةمدخلا بقارم صتخي ،تاصاصتخا نم ىرخألا طبضلا تاطلسل ام ةاعارم عم
 هلو ،امهماكحأب مازتلالا نم دكأتلل مزاللا ذاختاو ةحئاللا هذهو ماظنلا تافلاخم طبضو ءادألا مييقتو شيتفتلاو ةباقرلا
 مقر لقنلا ريزو رارقل ًاقفو طاشنلا ةلوازمب ةقالعلا تاذ تانايبلاو تالجسلا ىلع عالطالا :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع
 .هتاليدعتو ،ـه24/4/1441 خيراتو )95/41/1(

 
 :)13( ةرشع ةثلاثلا ةداملا
 يـــــف رـــــظنلا ةـــــنجل" ماـــــمأ ضارـــــتعالا ةـــــفلاخملا طبـــــض خيراـــــت نـــــم ًاـــــموي )60( نيتـــــس لالـــــخ ةحلـــــصم يذ لـــــكل زوـــــجي
 ةــــمكحملا ماــــمأ ةــــنجللا رارــــق نــــم ملظتــــلا زوــــجي لاوــــحألا عــــيمج يــــفو ،"يرــــحبلا لــــقنلا تاــــفلاخم ىــــلع تاــــضارتعالا
 .ةنجللا رارق خيرات نم ًاموي )60( نيتس لالخ ةيرادإلا
   
 :)14( ةرشع ةعبارلا ةداملا

 حئاوـــــللاو ةـــــمظنألل ًاـــــقفو ةأـــــشنملا ىـــــلع ةـــــضورفملا ىرـــــخألا تاـــــمازتلالاب ةـــــحئاللا هذـــــه ماـــــكحأ قـــــيبطت لـــــخي ال
 .ةكلمملاب اهب لومعملا ىرخألا
 
 :)15( ةرشع ةسماخلا ةداملا
 .تاميلعتو تارارقو ماكحأ نم اهعم ضراعتي ام عيمج ةحئاللا هذه يغلُت
 
 :)16( ةرشع ةسداسلا ةداملا
 .اهرشن خيرات نم اهب لمعُيو ةيمسرلا ةديرجلا يف ةحئاللا هذه رشنُت
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 تابوقعلاو تافلاخملا لودج

 
  ةبوقعلا ةفلاخملا لسلسم

  .صيخرت ىلع لوصحلا نود طاشنلا ةسراممب ةأشنملا مايق 1
 لاير فالآ ةسمخ )5000(

  .هديدجت نودو صيخرتلا ءاهتنإ دعب طاشنلا ةلوازم 2
 لاير فالآ ةثالث )3000(

 ةطلسلا راطخإ نود طاشنلا رقم رييغتب ةأشنملا مايق 3
 .رييغتلا كلذب ةيرحبلا

 
 لاير نافلأ )2000(

 ةطلسلا راطخإ نود ينوناقلا نايكلا ليدعتب ةأشنملا مايق 4
 .رييغتلا كلذب ةيرحبلا

 
 لاير نافلأ )2000(

 هضيوفت وأ ريغلل صيخرتلا نع لزانتلاب ةأشنملا مايق 5
 ةيرحبلا ةطلسلا ةقفاوم نود اهنع ةباين طاشنلا ةسراممل

 
 لاير فالآ ةسمخ )5000(

 هعم دقع ماربا نود لقان نع ةباين ركاذت عيبب ةأشنملا مايق 6
 .ركاذتلا عيبب هلوخي

 
 لاير فالآ ةسمخ )5000(

 ةقفاوم نود طاشنلا ةلوازمب ضوفملا وأ هيلإ لزانتملا مايق 7
 .ةيرحبلا ةطلسلا

 
 لاير فالآ ةسمخ )5000(

 ةعسلا نع ديزي امب ةيرحب ركاذت عيبو زجحب ةأشنملا مايق 8
 .ةنيفسلل ةيباعيتسالا

 
 لاير فالآ ةسمخ )5000(

 ةركذتب ددحم وه امع ديزت غلابم ةيأ ىلع ةأشنملا لوصح 9
 .رفسلا

 
 لاير نافلأ )2000(

 نم خسنب ةيرحبلا ةطلسلا ديوزتب ةأشنملا مايق مدع 10
 .نيلقانلاv عم اهمربت يتلا دوقعلا

 
 لاير نافلأ )2000(
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