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 لوألا لصفلا

 تافيرعتلا

  :ىلوألا ةداملا

 .لمعلا ماظن ماظنلا اذه ىمسي

 

 :"1" ةيناثلا ةداملا

  :كلذ فالخ قايسلا ضتقي ملام اهمامأ ةنيبملا يناعملا – ماظنلا اذه يف تدرو امنيأ – ةيتآلا تارابعلاو ظافلألاب دصقي

  . ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو : ةرازولا -
  . ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ريزو : ريزولا -
 . ريزولا نم رارقب ددحي يذلا يناكملا قاطنلا يف لمعلا نوؤش اهب طونملا ةيرادإلا ةهجلا : لمعلا بتكم -
غشي يرابتعإ وأ يعيبط صخش لك : لمعلا بحاص -

ّ
الماع ل

ً
 . رجأ لباقم رثكأ وأ 

اركذ– يعيبط صخش لك : لماعلا -
ً

اديعب ناك ولو ، رجأ لباقم هفارشإ وأ هترادإ تحتو لمع بحاص ةحلصمل لمعي -ىثنأ وأ 
ً

 . هتراظن نع 

 . ةرشع ةنماثلا غلبي ملو هرمع نم ةرشع ةسماخلا متأ يذلا صخشلا : ثدحلا -

 وأ تناك ةيعانــص ، اهعون وأ اهتعيبط نع رظنلا فرــصب )بوتكم ريغ وأ بوتكم( لمع دقعل ًاذيفنت ، ةفاك ةيناــسنإلا تاطاــشنلا يف لوذبملا دهجلا : لمعلا -
 . ةينهذ وأ تناك ةيلضع ، اهريغ وأ ، ةينف وأ ةيعارز وأ ، ةيراجت

 اهيلع صوــصنملاو اهب مايقلا لجأ نم ةأــشنملا تئــشنأ يتلا لامعألا : تآــشنملل ةبــسنلابو ، داتعملا مهطاــشن عوــضوم : دارفألل ةبــسنلاب : يلــصألا لمعلا -
 . يراجتلا لجسلا يف وأ – زايتمإلا تاكرش نم تناك نإ – زايتمإلا دقع يف وأ اهسيسأت دقع يف

 هـتاذـب لـمع ىلع بــــــصني وأ ، ةددـحم ةدـم هزاـجنإ ةـعيبط يــــــضتقتو طاــــــشن نم لـمعلا بـحاــــــص هـلوازي اـميف هـتعيبطب لـخدـي يذـلا لـمعلا : تـقؤملا لـمعلا -
اموي نيعست نيتلاحلا يف زواجتي الو ، هئاهتنإب يهتنيو

ً
 . 

اموي نيعست نم رثكأ هذيفنت قرغتسي الو ، داتعملا هطاشن يف لمعلا بحاص هلوازي اميف هتعيبطب لخدي ال يذلا لمعلا : يضرعلا لمعلا -
ً

 . 

 . اهيلع فراعتم ةيرود مساوم يف متي يذلا لمعلا : يمسوملا لمعلا -

 ةأشنملا ىدل ةداتعملا ةيمويلا لمعلا تاعاس فصن نع لقت لمع تاعاسلو لمع بحاص ىدل غرفتم ريغ لماع هيدؤي يذلا لمعلا : تقولا ضعبل لمعلا -
ايموي هلمع تاعاس يدؤي لماعلا اذه ناك ءاوس ،

ً
 . عوبسألا مايأ ضعب وأ 

 تالاحلا يف ةرمتسم ةمدخلا دعتو . ةمدخلا ءادتبا خيرات نم ، يماظنلا هفلخ وأ هسفن لمعلا بحاص عم ةعطقنملا ريغ لماعلا ةمدخ : ةرمتسملا ةمدخلا -
  : ةيتآلا

 . ًاماظن ةررقملا لطعلاو تازاجإلا .1

 . ماظنلا اذه يف هيلع صوصنم وه امل ًاقفو تاناحتمالا ءادأل عاطقنالا ةخبف .2

اموي نيرشع ىلع اهتدم ديزت ال يتلا رجأ نودب هلمع نع لماعلا بايغ تالاح .3
ً

 .لمعلا ةنس لالخ ةعطقتم 

 تاوالعلا هيلإ ًافاضم ، هئادأ ةقيرط وأ رجألا عون ناك امهم ، بوتكم ريغ وأ بوتكم لمع دقع بجومب ، هلمع لباقم لماعلل ىطعي ام لك : يــــساسألا رجألا -
 . ةيرودلا

 
 

 .ـه27/11/1440 خيراتو )134/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تلدع 1



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(

 

6 

افاـضم يساـسألا رجألا : يلعفلا رجألا -
ً

 ءادأ يف اهل ضرعتي رطاخم وأ ، لمعلا يف هلذب دهج لباقم لماعلل ررقتت يتلا ىرخألا ةقحتـسملا تادايزلا رئاـس هيلإ 
  : كلذ نمو . لمعلا ميظنت ةحئال وأ لمعلا دقع بجومب لمعلا ءاقل لماعلل ررقتت يتلا وأ ، هلمع

 هققحي ام وأ ، هليــصحت وأ ، هجاتنإ وأ ، هقيوــستب موقي ام لباقم عفدت يتلا ، حابرألا نم ةيوئملا ةبــسنلا وأ ، تاعيبملا نم ةيوئملا ةبــسنلا وأ ، ةلومعلا .1
 . هنيسحت وأ جاتنإلا ةدايز نم

 . هلمع ءادأ يف اهل ضرعتي رطاخم وأ ، اهلذبي ةقاط ءاقل لماعلا اهقحتسي يتلا تالدبلا .2

اقفو حنمت دق يتلا تادايزلا .3
ً

 . ةلئاعلا ءابعأ ةهجاومل وأ ، ةشيعملا ىوتسمل 

 وأ ةـحنملا هذـه تـناـك اذإ ، كـلذ هـباــــــش اـمو ، هـتياـفك وأ ، هـتناـمأ ءازج هـل فرــــــصي اـمو ، لـماـعلل لـمعلا بـحاــــــص اـهيطعي يتلا يه : ةأـفاـكملا وأ ةـحنملا .4
اءزج اهنودعي لامعلا حبصأ ىتح ، اهحنمب ةداعلا ترج وأ ، ةأشنملل لمعلا ميظنت ةحئال وأ ، لمعلا دقع يف ةررقم ةأفاكملا

ً
اعربت ال رجألا نم 

ً
 . 

 دحب ردقتو . لمعلا ميظنت ةـحئال يف وأ لـمعلا دـقع يف اـهيلع صنلاب ، هـلمع لباـقم لماـعلل اهريفوتب لـمعلا بحاــــــص مزتلي  يتلا يه : ةـينيعلا تازيملا .5
 . كلذ ىلع ديزي امب لمعلا ميظنت ةحئال وأ لمعلا دقع يف ردقت مل ام ةنس لك نع نيرهش ةدمل يساسألا رجألا لداعي ىصقأ

 . يلعفلا رجألا  : رجألا §
غشي  ، يرابتعا وأ ، يعيبط صخش هريدي  عورشم لك  :ةأشنملا §

ً
الماع ل

ً
ايأ رجأ ءاقل ، رثكأ وأ 

ً
 . هعون ناك 

 . لمعلا ميظنت ةحئال يف وأ لمعلا دقع يف كلذ فالخ ىلع صني مل ام ًاموي نوثالث  :رهشلا §

 . ماظنلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا :ةحئاللا §

 

  



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 يناثلا لصفلا

 ةماعلا ماكحألا

  :"2" ةثلاثلا ةداملا

 ىلع زييمت يأ نود لمعلا قح يف نوواـستم نونطاوملاو ، ماظنلا اذه يف اهيلع صوـصنملا طورـشلا رفاوت دعب الإ هتـسرامم هريغل زوجي ال ، نطاوملل قح لمعلا

 .هنع نالعإلا وأ فيظوتلا دنع وأ لمعلا ءادأ ءانثأ ًءاوس ،ىرخألا زييمتلا لاكشأ نم لكش يأ وأ نسلا وأ ةقاعإلا وأ سنجلا ساسأ

 

  :ةعبارلا ةداملا

 . ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ تايضتقمب مازتلإلا ماظنلا اذه ماكحأ قيبطت دنع لماعلاو لمعلا بحاص ىلع بجي

 

  :"3" ةسماخلا ةداملا

  :يتآلا ىلع ماظنلا اذه ماكحأ يرست

 .رجأ لباقم ؛ هفارشإ وأ هترادإ تحتو لمع بحاص ةحلصمل لمعلاب صخش يأ هاضتقمب مزتلي لمع دقع لك .1

 . ةعارزلا وأ يعارملا يف نولغتشي نيذلا مهيف نمب ، ةماعلا تاسسؤملاو تائيهلاو ةموكحلا لامع .2

 . ةيريخلا تاسسؤملا لامع .3

 . ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا ةصاخلا ماكحألا دودح يف لمعلا بحاص ىدل نيلماعلا ريغ عم بيردتلاو ليهأتلا دوقع .4

 . ريزولا هررقي امو لمعلا تاباصإو ةينهملا ةحصلاو ةمالسلاب قلعتي ام دودح يف تقولا ضعب نيلماعلا .5

  :ةسداسلا ةداملا

 ةحارلاو ةيمويلا ةحارلا تاخبفو ، لمعلا تاعاـسل ىـصقألا دحلاو ، بيدأتلا دعاوقو تابجاولاب ةـصاخلا ماكحألا تقؤملاو يمـسوملاو يـضرعلا لماعلا ىلع يرـست

 . ريزولا هررقي امو ، اهنع ضيوعتلاو لمعلا تاباصإو ، ةينهملا ةحصلاو ، ةمالسلا دعاوقو ، ةيمسرلا تالطعلاو ، يفاضإلا ليغشتلاو ، ةيعوبسألا

 

  :"4" ةعباسلا ةداملا

 : نم لك ماظنلا اذه ماكحأ قيبطت نم ىنثتسي .1

 . مهاوس مضت ال يتلا ةأشنملا يف نولمعي نيذلا هعورفو هلوصأو هجوز مهو ، لمعلا بحاص ةرسأ دارفأ .أ

 . اهوبردمو ةيضايرلا تاداحتالاو ةيدنألا وبعال .ب

  . مهمكح يف نمو ةيلزنملا ةلامعلا .ج

 . مهمكح يف نمو نوصاخلا ةاعرلاو ةعارزلا لامع .د

 . نط ةئامسمخ نع اهتلومح لقت نفس يف نولمعي نيذلا رحبلا لامع .ه

 . نيرهش ىلع ديزت ال ةدملو ةددحم ةمهم ءادأل نومداقلا نييدوعسلا ريغ نولماعلا .و

 لمتـشت ؛ ةداملا هذه نم )1( ةرقفلا نم )و(و )ـــــــه(و )د(و )ج(و )أ( تارقفلا يف ةدراولا تائفلل رثكأ وأ ةحئال - ةـصتخملا تاهجلا عم قيـسنتلاب - ريزولا ردـصي .2
 . ةئف لكب ةلصلا تاذ ىرخألا ةصاخلا ماكحألاو تابجاولاو قوقحلا ىلع

 

 
 

 .ـه27/11/1440 خيراتو )134/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تلدع 2
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تلدع 3
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تلدع 4



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 :ةنماثلا ةداملا

 نكي مل ام ، لمعلا دقع نايرـس ءانثأ ، ماظنلا اذه بجومب لماعلل ةئـشانلا قوقحلا نع ةحلاـصم وأ ، ءاربإ لك لطبيو ، ماظنلا اذه ماكحأ فلاخي طرـش لك لطبي

 .لماعلل ةدئاف رثكأ

 :ةعساتلا ةداملا

 رداــــص رارق يأ يف وأ ، ماظنلا اذه يف هيلع صوــــصنم وه امم اهريغو لمعلا دوقعو تافلملاو تالجــــسلاو تانايبلا يف لامعتــــسإلا ةبجاولا يه ةيبرعلا ةغللا

اقيبطت
ً

 . هلامعل لمعلا بحاص اهردصي يتلا تاميلعتلا كلذكو ، هماكحأل 

 . هريغ نود دمتعملا وه يبرعلا صنلا نإف ، ةروكذملا تالاحلا نم يأ يف ةيبرعلا ةغللا بناج ىلإ ةيبنجأ ةغل لمعلا بحاص لمعتسا اذإو

 

  :ةرشاعلا ةداملا

 . كلذ فالخ ىلع لمعلا ميظنت ةحئال وأ لمعلا دقع يف صني ملام ، يرجهلا ميوقتلاب ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا ديعاوملاو ددملا عيمج بسحت

 

  :"5" ةرشع ةيداحلا ةداملا

 ايازملاو قوقحلا عيمج هلامع يطعي نأ ريخألا ىلع بجو ؛ اهنم ءزج وأ , ةيلـــصألا هلامعأ نم لمعب مايقلا يونعم وأ يعيبط صخـــش يأل لمعلا بحاـــص دهع اذإ

 . هلامعل يلصألا لمعلا بحاص اهيطعي يتلا

 

 :"6" رركم ةرشع ةيداحلا ةداملا

 لاقتنا ةكرح ميظنتو ، لمعلا قوـــس ءادأ نيـــسحت لفكت نأ اهنأـــش نم يتلا تاءارجإلا ذختي نأ ريزولل ، ةقالعلا تاذ ةمظنألاو ماظنلا اذه ماكحأب لالخإلا مدع عم

 . ةلماعلا يديألا

 

   :"7" ةرشع ةيناثلا ةداملا

 ماكحألا كلذ يف امب ، ماكحأ نم هب لـــــصتي امو لمعلا ميظنت دعاوقل ًالماـــــش نوكي نأ ىلع ، لمعلا ميظنت ةحئالل - رثكأ وأ - ًادحوم ًاجذومن ةرازولا عـــــضت .1
 . ةيبيدأتلا تاءازجلاو تافلاخملاب ةصاخلا ماكحألاو تازيملاب ةقلعتملا

 . لمعلا ميظنت حئاول دامتعا تايلآو طباوض ةرازولا عضت .2

 :"8" ةرشع ةثلاثلا ةداملا

  . كلذ نم ءانثتسالا ريزولل زوجيو ، ةرازولا نم دعملا جذومنلا قفو هتأشنم يف لمعلا ميظنتل ةحئال دادعإب لمع بحاص لك مزتلي .1

اذيفنت ةرداصلا تارارقلاو هتحئالو ماظنلا اذه ماكحأ عم ضراعتي ال امب ، ةيفاضإ ًاماكحأو ًاطورش ةحئاللا نيمضت لمعلا بحاصل زوجي .2
ً

 . هل 

 اهل نيعــضاخلا ملع لفكت ىرخأ ةليــسو يأ وأ ةأــشنملا يف رهاظ ناكم يف اهيلع أرطي ليدعت يأو لمعلا ميظنت ةحئال نلعي نأ لمعلا بحاــص ىلع بجي .3
 . اهماكحأب

  :"9" ةرشع ةعبارلا ةداملا

 )ةاـــــغلم(

  :ةرشع ةسماخلا ةداملا

  :ةيتآلا تانايبلاب ةباتك صتخملا لمعلا بتكم غلبي نأ ةأشنم يأ يف لمعلا ءدب دنع لمعلا بحاص ىلع

 . ةأشنملاب لاصتإلا ةلوهس اهنأش نم نوكي ةمولعم يأو ، تالسارملا هيلإ هجوت يذلا ناونعلاو ، اهزكرمو اهعونو ةأشنملا مسإ .1

 
 

 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تلدع 5
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تفيضأ 6
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تلدع 7
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب اهل )ةرشع ةعبارلا( ةداملا C1حمد دعب تلدع 8
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب )ةرشع ةثلاثلا( ةداملا عم اهٜحمد دعب تيغلأو تلدع 9



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 . هنم ةروص قافرإو ، هرادصإ ةهجو ، هخيراتو صيخخبلا وأ يراجتلا لجسلا مقر ركذ عم هتلوازمب هل صخرملا يداصتقإلا طاشنلا .2

 . ةأشنملا يف مهليغشت دارملا لامعلا ددع .3

 . لوؤسملا ةأشنملا ريدم مسإ .4

 . ةرازولا اهبلطت ىرخأ تانايب يأ .5

 :ةرشع ةسداسلا ةداملا

الوؤــــسم نيعي نأ هيلعف ، هــــسفنب لمعلا ةــــسرامم نم لمعلا بحاــــص نكمتي مل اذإ .1
ً

 يف نيريدملا وأ ءاكرــــشلا ددعت ةلاح يفو . لمعلا ناكم يف هلثمي 
الوؤسم نوكيو لمعلا بحاص لثمي ، لمعلا ناكم يف نيميقملا نم مهدحأ ىمسي ةأشنملا

ً
 . ماظنلا اذه ماكحأل ةفلاخم يأ نع 

 ديدجلا ريدملا وأ كيرـشلا مسإب بتكملا غلبي نأ هرييغت ةلاح يف هيلعو ، ريدملا وأ كيرـشلا مساب ةباتك صتخملا لمعلا بتكم غلبي نأ لمعلا بحاـص ىلع .2
 . هلمع ريخألا اذه يلوت نم رثكألا ىلع مايأ ةعبس لالخ

العف موقي نم نإف – هلمع نيعملا صخــشلا رــشابي مل اذإ وا - ةأــشنملل لوؤــسم ريدم ةفــصب نيعم صخــش دجوي مل اذإ .3
ً

 لمعلا بحاــص وأ ريدملا لامعأب 
اريدم دعي هسفن

ً
الوؤسم 

ً
 . ةأشنملا نع 

 . ةيلصأ ةفصب ةمئاق لمعلا بحاص ةيلوؤسم ىقبت لاوحألا لك يفو

 

  :ةرشع ةعباسلا ةداملا

 . ةحئاللا اهنمضتت نأ بجي يتلا تانايبلاو ، اهتيهام ددحت يتلا تافلملاو فوشكلاو تالجسلاب لمعلا ناكم يف ظفتحي نأ لمعلا بحاص ىلع

الودج لمعلا عقومب رهاظ ناكم يف عــــضي نأ هيلعو
ً

 لمعلا ةلاح يف اهئاهتنإو ةبون لك ءدب ديعاومو ، يعوبــــسألا ةحارلا مويو ، ةحارلا تاخبفو ، لمعلا ديعاومب 

 . ةبوانملا بولسأب

 

 :ةرشع ةنماثلا ةداملا

 ةمدخلا دعتو ، نيلاحلا يف ةذفان لمعلا دوقع ىقبت ، كلذ ريغ وأ ةئزجتلا وأ جمدلاب يماظنلا اهلكــش ىلع رييغت أرط وأ ،ديدج كلامل ةأــشنملا ةيكلم تلقتنا اذإ

 . ةرمتسم

 قوقح نم كلذ ريغ وأ ، ةيكلملا لاقتنإ خيراتب قاقحتـسإلا ةـضخبفم ةياهن ةأفاكم وأ ،روجأ نم رييغتلا اذهل ةقباـسلا ةدملا نع ةئـشانلا لامعلا قوقحل ةبـسنلاب امأ

  . نماضتلاب اهنع نيلوؤسم فلسلاو فلخلا نوكيف ؛

 لـماـعلا ةـقفاومب دـيدـجلا كـلاـملا ىلإ ةـقباــــــسلا لاـمعلا قوقح عيمج لاـقتنإ ىلع فلخلاو فلــــــسلا قاـفتإ ، بـبــــــس يأل ةـيدرفلا تآــــــشنملا لاـقتنإ لاـح يف زوجيو

لستو هدقع ءاهنإ بلط هتقفاوم مدع لاح يف لماعللو . ةيطخلا
ّ

 . فلسلا نم هتاقحتسم م

 

  :ةرشع ةعساتلا ةداملا

انويد ماظنلا اذه ىــضتقمب هتثرو وأ لماعلل ةقحتــسملا غلابملا دعت
ً

 لاومأ عيمج ىلع زايتمإ اهئافيتــسإ ليبــس يف هتثروو لماعللو . ىلوألا ةجردلا نم ةزاتمم 

  .لمعلا بحاص

انويد ةروكذملا غلابملا لجـست هتأـشنم ةيفـصت وأ لمعلا بحاـص سالفإ ةلاح يفو
ً

 دادـس لبق كلذو ، دحاو رهـش رجأ لداعي لجعم غلبم لماعلل عفديو ،ةزاتمم 

 .ةيفصتلا وأ سالفإلا تافورصمو ةيئاضقلا تافورصملا كلذ يف امب - رخآ فورصم يأ

 

  :نورشعلا ةداملا

اذيفنت ةرداـــصلا حئاوللاو تارارقلا وأ ماظنلا اذه ماكحأ لامعتـــسإ ةءاـــسإ هنأـــش نم لمعب موقي نأ لماعلا وأ لمعلا بحاـــصل زوجي ال
ً

 يأل زوجيال امك هماكحأل 

 لمعلا ةيرح عم ىفانتي امم اهانبتي رظن ةهجو وأ ةحلصم يأ قيقحتل نيرخآ لمع باحصا وأ لامع ةيرح وأ رخآلا ةيرح ىلع طغضلا هنأش نم لمعب مايقلا امهنم

 .تافالخلا ةيوستب ةصتخملا ةهجلا صاصتخإ وأ

 

 :نورشعلاو ةيداحلا ةداملا

 .كلذ رمألا ىضتقإ املك ةقالعلا تاذ تاهجلا عم قيسنتلا – ماظنلا اذه ماكحأ ذيفنت ليبس يف – ريزولا ىلع

  



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 :يناثلا بابلا

 فيظوتلا تايلمع ميظنت



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 لوألا لصفلا

 فيظوتلا تادحو

  :نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

  -: يتأي امب موقت ، لامعلاو لمعلا باحصأل ةبسانملا نكامألا يف لباقم نود فيظوتلل تادحو ةرازولا رفوت

 .نيبسانملا لامعلا داجيإ يف لامعألا باحصأ ةدعاسمو ، ةبسانملا لامعألا ىلع لوصحلا يف لامعلا ةدعاسم .1

  طيطختلا نوؤــــــشب ةـينعملا ةــــــصاـخلاو ةـماـعلا تاـئيهلا فلتخم لواـنتم يف نوكت يكل ؛ اـهليلحتو هروطتو لـمعلا قوــــــس نع ةـيرورــــــضلا تاـمولعملا عمج .2
 . يعامتجالاو يداصتقالا

 : ةيتآلا تابجاولا ذيفنت .3

 . لمعلا يبلاط ليجست -3/1

 . لامعألا باحصأ نم ةرغاشلا لامعألاب تانايب ىلع لوصحلا -3/2

 . ةمئالملا ةرغاشلا لامعألل لامعلا تابلط ةلاحإ -3/3

 . ةرغاشلا لامعألا ىلع لوصحلل مزاللا بيردتلا ةداعإب وأ ، ينهملا بيردتلاو ليهأتلاب صتخي اميف لمعلا يبلاط ىلإ ةنوعملاو حصنلا ميدقت -3/4

 . ةرازولا اهررقت يتلا رومألا نم كلذ ريغ -3/5

 

 :نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا

 هتابغرو ةقباــــسلا هلامعأو هتالهؤمو هدلوم خيرات نايب عم ، فيظوتلا ةدحو يف همــــسإ ديق بلطي نأ هيف بغارو لمعلا ىلع رداق لمعلا نــــس يف نطاوم لكل

 .هناونعو

 

 :نورشعلاو ةعبارلا ةداملا

 فينــــصت لوادج كلذكو ، اهلامعأ يف ةمدختــــسملا قاروألاو تاراعــــشإلاو تالجــــسلا جذامنو ،فيظوتلا تادحو يف هتاءارجإو لمعلا ريــــس دعاوق ةحئاللا ددحت

اقفو نهملا
ً

اساسأ نوكتو ، دمتعملا ينهملا فينصتلل 
ً

 . فيظوتلا تايلمع ميظنت يف 

 

 :نورشعلاو ةسماخلا ةداملا

 : يتأي ام صتخملا لمعلا بتكم ىلإ لسري نأ لمع بحاص لك ىلع

 رـشع ةـسمخ زواجتت ال ةدم يف كلذو ، اهلغـشل اهرفاوت  مزاللا طورـشلاو ، اهل صـصخملا رجألاو ، اهناكمو ، اهعاونأو ، ةثدحتـسملاو ةرغاـشلا لامعألاب ًانايب .1
اموي

ً
 . اهثادحتسا وأ اهروغش خيرات نم 

لست خيرات نم مايأ ةعبس لالخ فيظوتلا ةدحو هتحشر يذلا نطاوملا فيظوت نأشب  هذختا امب ًاراعشإ .2
ّ

 . حيشخبلا باطخ م

 تانايبلا نم كلذ ريغو اهخيراوتو نييدوعـسلا ريغل لمعلا صخر ماقرأو ، مهتايـسنجو ، مهرامعأو ، مهروجأو ، مهنهمو ، مهفئاظوو ، هلامع ءامـسأب ًانايب .3
 . ةحئاللا اهددحت يتلا

 .ريرقتلا خيراتل ةيلاتلا ةنسلا لالخ ةعقوتملا لامعألا يف ةدايزلاو صقنلاو ، هتعيبطو هفورظو لمعلا ةلاح نع ًاريرقت .4

 .ماع لك نم مرحم رهش لالخ ةداملا هذه نم 3،4 نيترقفلا يف اهيلإ راشملا تانايبلا لسرت .5

  :نورشعلاو ةسداسلا ةداملا

ايأو ، اهتطــشنأ فلتخم يف تآــشنملا عيمج ىلع .1
ً

 مهرارمتــسإ لئاــسو ريفوتو ، مهفيظوتو نييدوعــسلا باطقتــسإ ىلع لمعلا ، اهيف نيلماعلا ددع ناك 
 . مهيلإ ةلوكوملا لامعألل مهليهأتو مهبيردتو مههيجوت قيرط نع ، لمعلل مهتيحالص تابثإل مهل ةبسانملا ةصرفلا ةحاتإو ، لمعلا يف

 وأ ةينفلا تايافكلا رفاوت مدع ةلاح يف ريزوللو 0 هلامع عومجم نم % 75 نع  لمعلا  بحاــص  مهمدختــسي  نيذلا نييدوعــسلا لامعلا بــسن  لقت ّالا بجي .2
 . اتقؤم ةبسنلا هذه ضفخي نأ نينطاوملاب فئاظولا لاغشإ رذعت وأ ، ةيساردلا تالهؤملا

  :نورشعلاو ةعباسلا ةداملا

 يف مهليجـــست دعب الإ لامعلا فيظوت مدعب – تاظفاحملاو قطانملا ضعب يفو نهملاو تاطاـــشنلا ضعب يف – لمعلا باحـــصأ مزلي نأ ءاـــضتقالا دنع ريزولل

 .هنم رارقب اهددحي يتلا عاضوألاو طورشلاب فيظوتلا تادحو



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 يناثلا لصفلا

 نيقوعملا فيظوت

 :نورشعلاو ةنماثلا ةداملا

الماع نيرشعو ةسمخ مدختسي لمع بحاص لك ىلع
ً

اينهم مهليهأت مت نيذلا نيقوعملا ليغشت نم هنكمت هيدل لمعلا ةعيبط تناكو ، رثكأف 
ً

 %4 لغشي نأ 

اينهم نيلهؤملا نيقوعملا نم هلامع ددع عومجم نم لقألا ىلع
ً

 . اهريغ وأ فيظوتلا تادحو حيشرت قيرط نع كلذ ناكأ ءاوس ، 

انايب صتخملا لمعلا بتكم ىلإ لسري نأ هيلعو
ً

اينهم مهليهأت مت نيذلا نوقوعملا اهلغشي يتلا لامعألاو فئاظولا ددعب 
ً

 . مهنم لك رجأو ، 

 

  :نورشعلاو ةعساتلا ةداملا

 ةباــصإ تعقو يذلا لمعلا بحاــص ىلع نإف ،قباــسلا هلمع ريغ رخآ لمع ءادأ نم هعنمي ال ةداتعملا هتاردق يف صقن اهنع جتن لمع ةباــصإ لماع يأ بيــصأ اذإ

 .هتباصإ نع ضيوعت نم هقحتسي امب اذه لخي الو .لمعلا اذهل ددحملا رجألاب بسانملا لمعلا يف هفيظوت هيدل لمعلا ببسب لماعلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 ثلاثلا لصفلا

 ،نينطاوملا فيظوتل ةيلهألا بتاكملا

 ةيلهألا مادقتسالا بتاكمو

  :نوثالثلا ةداملا

اصخرم نكي ملام لامعلا مادقتسإ طاشن وأ نييدوعسلا فيظوت طاشن سرامي نأ يرابتعإ وأ يعيبط صخش يأل زوجي ال
ً

 . ةرازولا نم كلذب هل 

 صيخخبلا دـيدـجت مدـع دـعاوقو ، تاروظحملاو تاـبجاولاو ، هدـيدـجتو اـمهنم لـكل صيخخبلا حنم طورــــــشو ، نيطاــــــشنلا نيذـه نم لـك تاـمهم ةـحئاللا ددـحتو

ايرورض نوكي امم كلذ ريغو ، كلذ ىلع ةبتخبملا راثآلاو ، هئاغلإوأ
ً

 . اهب لمعلا ريس نسح نامضل طباوضلاو طورشلا نم 

 

  :نوثالثلاو ةيداحلا ةداملا

الامع ؛ لمعلا باحــصأ نع ةباين مهتمدقتــسإ نيذلا لامعلاو ، مهفيظوت يف بتاكملا تمهــسأ نيذلا نويدوعــسلا لامعلا ّدعُي
ً

 نوطبتريو ، لمعلا بحاــص ىدل 

 . ةرشابم ةيدقع ةقالعب هب

 

  



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 :ثلاثلا بابلا

 نييدوعسلا ريغ فيظوت



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 :نوثالثلاو ةيناثلا ةداملا

 . ةرازولا ةقفاوم دعب الإ لمعلا دصقب مادقتسإلا زوجي ال

 

  :نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا

المع سرامي نأ يدوعــــسلا ريغل زوجي ال
ً

 . ضرغلا اذهل هدعت يذلا جذومنلا قفو ةرازولا نم لمع ةــــصخر ىلع لوــــصحلا دعب الإ ، هتلوازمب هل حمــــسي نأ زوجي الو ، 

 : يتأي ام ةصخرلا حنمل طخبشيو

 . لمعلاب هل ًاحرصمو ةعورشم ةقيرطب دالبلا لخد دق لماعلا نوكي نأ .1

 يفي ال مهنم دوجوملا ددـعلا ناـك وأ اـهلمحي نم ءاـنبأ نم دـجوي الو ،دالبلا اـهيلإ جاـتحت يتلا ةـيــــــساردـلا تالهؤملا وأ ةـينهملا تاـياـفكلا يوذ نم نوكي نأ .2
 .دالبلا اهيلإ جاتحت يتلا نييداعلا لامعلا ةئف نم نوكي وأ ، ةجاحلاب

 . هتيلوؤسم تحتو لمع بحاص عم ًادقاعتم نوكي نأ .3

 . ةيلزنملا ةمدخلا كلذ يف امب ةمدخ يأو هريغ وأ يلام وأ يعارز وأ يراجت وأ يعانص لمع لك ةداملا هذه يف ) لمعلا ( ةملكب دصقيو

 

  :نوثالثلاو ةعبارلا ةداملا

ابولطم نوكي صيخرت وأ حيرصت يأ اهيلإ راشملا لمعلا ةصخر نع ينغي ال
ً

 . ةنهملا وأ لمعلا ةسراممل ىرخأ ةهج نم 

 

 :"10" نوثالثلاو ةسماخلا ةداملا

 .ةرازولا اهعضت يتلا فئاظولا نيطوتب ةصاخلا ريياعملا لمعلا بحاص فلاخ ىتم لمعلا ةصخر ديدجت نع عنتمت نأ ةرازولل

 

  : نوثالثلاو ةسداسلا ةداملا

 . اهب لاغتشالا يدوعسلا ريغ ىلع رظحي يتلا لامعألاو نهملا هنم رارقب ددحي نأ ريزولا ىلع

 

  : نوثالثلاو ةعباسلا ةداملا

ابوتكم يدوعسلا ريغ لمع دقع نوكي نأ بجي
ً

 . دقعلا ةدم يه لمعلا ةصخر دعت هتدم نايب نم دقعلا الخ اذإو . ةدملا ددحمو 

 

 : نوثالثلاو ةنماثلا ةداملا

 تاءارجإلا ذاـختا لـبق هـتنهم ريغ يف لاـغتــــــشالا لـماـعلا ىلع رظحيو  ، هـلمع ةــــــصخر يف ةـنودـملا  ةـنهملا ريغ  ةـنهم يف  لـماـعلا فيظوت  لـمعلا بـحاــــــصل زوجي ال

 . ةنهملا رييغتل ةيماظنلا

 

 :"11" نوثالثلاو ةعساتلا ةداملا

 رخآ لمع بحاـص ىدل لمعي نأ لماعلل زوجي الو ، ريغلا ىدل لمعي هلماع لمعلا بحاـص كخبي نأ - ةررقملا ةيماظنلا تاءارجإلاو دعاوقلا عابتا ريغب - زوجي ال .1
 تافلاخملا يف قيقحتلاو ، تآــشنملا ىلع شيتفتلا  ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرــشبلا دراوملا ةرازو ىلوتتو ، هريغ لماع فيظوت لمعلا بحاــصل زوجي ال امك ،
 . اهنأشب ةررقملا تابوقعلا قيبطتل ةيلخادلا ةرازو ىلإ اهتلاحإ مث نمو ، اهيشتفم لبق نم اهطبض متي يتلا

 ليحرتو فاقيإو طبـض ةيلخادلا ةرازو ىلوتتو ، صاخلا هباـسحل لمعي نأ لماعلل زوجي ال امك ، صاخلا هباـسحل لمعي هلماع كخبي نأ لمعلا بحاـصل زوجي ال .2
 كلذكو )نيبراهلا( لمعلا نع نيبيغتملاو نيدايملاو عراوـــــشلا يف )ةبئاـــــسلا ةلامعلا( صاخلا مهباـــــسحل نيلماعلا نم نيفلاخملا ىلع تابوقعلا عاقيإو
 . مهقحب ةررقملا تابوقعلا قيبطتو ةفلاخملا يف رود هل نم لكو مهل نيلقانلاو مهيلع نيخبستملاو ءالؤهل نيلغشملاو لمعلا باحصأ

  

 
 
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تلدع 10
 ـه12/5/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تلدع 11



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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  :نوعبرألا ةداملا

 ، تامارغ نم كلذ ريخأت ىلع بتخبي امو امهديدجتو لمعلا ةــــصخرو ةماقإلا موــــسرو  ، يدوعــــسلا ريغ لماعلا مادقتــــسإ موــــسر لمعلا بحاــــص لمحتي .1
 . نيفرطلا نيب ةقالعلا ءاهتنإ دعب هنطوم ىلإ لماعلا ةدوع ةركذتو ، ةدوعلاو جورخلاو ، ةنهملا رييغت موسرو

 . عورشم ببس نود ةدوعلا يف بغر اذإ وأ لمعلل هتيحالص مدع ةلاح يف هدلب ىلإ هتدوع فيلاكت لماعلا لمحتي .2

 . هيلإ هتامدخ لقن يف بغري يذلا لماعلا تامدخ لقن موسر لمعلا بحاص لمحتي .3

 لـخاد هـيوذ ةـقفاومب نفدـي ملاـم ، اـهنم لـماـعلا مدـقتــــــسأ وأ دـقعلا اـهيف مربأ يتلا ةـهجلا ىلإ هـلقنو لـماـعلا ناـمثج زيهجت تاـقفنب لـمعلا بـحاــــــص مزلي .4
 . كلذب ةيعامتجالا تانيمأتلل ةماعلا ةسسؤملا مازتلإ ةلاح يف لمعلا بحاص ىفعيو . ةكلمملا

 :نوعبرألاو ةيداحلا ةداملا

 . هتاءارجإو كلذ طباوضو ، ةنهملا رييغتو ، تامدخلا لقنو ،مادقتسالا طورش ةحئاللا ددحت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 :عبارلا بابلا

 ليهأتلاو بيردتلا



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 لوألا لصفلا

 لمعلا بحاص ىدل نيلماعلل ليهأتلاو بيردتلا

 :نوعبرألاو ةيناثلا ةداملا

ايجيردت مهلالحإ فدهب ، اهريغو ةينهملاو ةيرادإلاو ةينفلا لامعألا يف مهاوتــــسم نيــــسحتو ،نييدوعــــسلا هلامع دادعإ لمع بحاــــص لك ىلع
ً

 يتلا لامعألا يف 

الجـس دعي نأ هيلعو . نييدوعـسلا ريغ اهب موقي
ً

 اهددحت يتلا دعاوقلاو طورـشلا بـسحب نييدوعـسلا ريغ لحم مهلحأ نيذلا نييدوعـسلا لامعلا ءامـسأ هيف ديقي 

 .ةحئاللا

 

  :"12" نوعبرألاو ةثلاثلا ةداملا

غـــشي لمع بحاـــص لك ىلع ؛ليهأتلاو بيردتلاب ةـــصاخ دعاوقو طورـــش نم تايقافتالا نم اهريغو زايتمالا تايقافتا هيلع صنت امب لالخإلا مدع عم
ّ

 نيـــسمخ ل

الماع
ً

اّيونــس هلامع عومجم نم )%12( نع لقي ال ام نييدوعــسلا هلامع نم هلامعأ ىلع بردي وأ لهؤي نأ رثكأف 
ً

 نويدوعــسلا لامعلا ةبــسنلا هذه نمــض لخديو ، 

 .هنم رارقب اهددحي يتلا تآشنملا ضعب يف ةبسنلا هذه عفري نأ ريزوللو . ةساردلا فيلاكت لمحتي لمعلا بحاص ناك اذإ مهتاسارد نولمكي نيذلا

 

  :نوعبرألاو ةعبارلا ةداملا

 رابتخإلا ةقيرطو ، ةيلمعلاو ةيرظنلا ةيبيردتلا جماربلاو هتاعاـس ددعو هتدم ىلعو ،بيردتلا يف عبتت يتلا طورـشلاو دعاوقلا ىلع بيردتلا جمانرب لمتـشي نأ بجي

 ةراهملا ثيح نم لماعلا ءادأ ىوتـسم عفرل صوـصخلا اذهب اهعابتإ يغبني يتلا ةماعلا دعاوقلاو ريياعملا ةحئاللا ددحتو . نأـشلا اذه يف حنمت يتلا تاداهـشلاو

 .ةيجاتنإلاو
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 يناثلا لصفلا

 لمعلا بحاص ىدل نيلماعلا ريغ عم بيردتلاو ليهأتلا دقع

 :نوعبرألاو ةسماخلا ةداملا

 .ةنيعم ةنهم يف هدادعإل صخش بيردت وأ ليهأتب لمعلا بحاص هاضتقمب مزتلي دقع بيردتلاو ليهأتلا دقع

 

  :نوعبرألاو ةسداسلا ةداملا

اـبوتكم بـيردـتلا وأ لـيهأـتلا دـقع نوكي نأ بـجي
ً
 يتلا ةأـفاـكملا رادـقمو ، ةـعباـتتملا هـلحارمو بـيردـتلا ةدـمو ، اـهيلع بـيردـتلل دـقاـعتملا ةـنهملا عون هـيف ددـحي نأو ،

 . جاتنإلا وأ ةعطقلا ساسأ ىلع لاوحألا نم لاحب اهديدحت نوكي الأ ىلع ، ةلحرم لك يف بردتملل ىطعت

 

 :نوعبرألاو ةعباسلا ةداملا

 لاـمكتــــــساو بـيردـتلا ةـيغب ؛ اـهيجيرخو زكارملاو دـهاـعملاو تاـيلكلا بالط نم ةددـحم ةـبــــــسن وأ ددـع لوبقب - هـنمرارقب اـهددـحي يتلا - تآــــــشنملا مزلي نأ ريزولل

 . ةينعملا ةأشنملا ةرادإو ةرازولا نيب دقعي قافتإ اهددحي يتلا نيبردتملا تآفاكمو ددملاو عاضوألاو طورشلا قفو ، ةيلمعلا ةربخلا

 

  :"13" نوعبرألاو ةنماثلا ةداملا

 لـيهأـتلا وأ بـيردـتلا جمارب لاـمكإ ىلع لـيهأـتلل عــــــضاـخلا وأ بردـتملا ةردـق وأ ةـيلباـق مدـع هـل تـبث اذإ بـيردـتلا وأ لـيهأـتلا دـقع يهني نأ لـمعلا بـحاــــــصل .1
 لبق كلذب رخآلا فرطلا غالبإ دقعلا ءاهنإ يف بغري يذلا فرطلا ىلعو .قحلا اذه لثم هيـــــصو وأ هيلو وأ ليهأتلل عـــــضاخلا وأ بردتمللو ،ةديفم ةروـــــصب
 .ليهأتلا وأ بيردتلا نع فقوتلا خيرات نم لقألا ىلع عوبسأ

 نإف ، ليهأتلا وأ بيردتلا ةدمل ةلثامم ةدم هيدل لمعي نأب ليهأتلل عــــضاخلا وأ بردتملا مزلي نأ - ليهأتلا وأ بيردتلا ةدم لامكإ دعب - لمعلا بحاــــصل .2
 يتلا ليهأتلا وأ بيردتلا فيلاكت لمعلا بحاــــصل عفدي نأ هيلع بجو ؛ اهــــضعب وأ ةلثامملا ةدملا لمعلا نع ليهأتلل عــــضاخلا وأ بردتملا عنتما وأ ضفر
 . اهنم ةيقابلا ةدملا ةبسنب وأ لمعلا بحاص اهلمحت

:نوعبرألاو ةعساتلا ةداملا  
 تاخبفو ، لمعلا تاعاــسل ىــصقألا دحلاو ، ةيمــسرلا تالطعلاو ةيونــسلا تازاجإلاب ةــصاخلا ، ماظنلا اذه يف ةدراولا ماكحألا بيردتلاو ليهأتلا دقع ىلع يرــست

 .ريزولا هررقي امو ، اهطورشو لمعلا تاباصإو ، ةينهملا ةحصلاو ةمالسلا دعاوقو ، ةيعوبسألا ةحارلاو ةيمويلا ةحارلا
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 :سماخلا بابلا

 لمعلا تاقالع
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 لوألا لصفلا

 لمعلا دقع

 :نوسمخلا ةداملا

 . رجأ لباقم هفارشإ وأ لمعلا بحاص ةرادإ تحت لمعي نأ هبجومب ريخألا دهعتي ، لماعو لمع بحاص نيب مربم دقع وه لمعلا دقع

 

 :نوسمخلاو ةيداحلا ةداملا

اـمئاـق دـقعلا دـعيو . ةـخــــــسنب هـيفرط نم لـك ظفتحي ،نيتخــــــسن نم لـمعلا دـقع بـتكي نأ بـجي
ً

 تاـبثإ هدـحو لـماـعلل زوجي ةـلاـحلا هذـه يفو ، بوتكم ريغ ناـك ولو 

 ةماعلا تاـــــســـــسؤملاو ةموكحلا لامع امأ . تقو يأ يف دقعلا ةباتك بلطي نأ نيفرطلا نم لكل نوكيو . تابثإلا قرط عيمجب هنع تأـــــشن يتلا هقوقحو دقعلا

 .دقعلا ماقم ةصتخملا ةهجلا نم رداصلا نييعتلا رمأ وأ رارق موقيف

 

 :"14" نوسمخلاو ةيناثلا ةداملا

 بحاــص مسا : ىلع ةيــساــسأ ةروــصب يوتحي ، لمعلا دقعل ًادحوم ًاجذومن ةرازولا عــضت ،ماظنلا اذه نم )نيثالثلاو ةعباــسلا( ةداملا يف درو ام ةاعارم عم .1
 لـمعلا عونو ، تالدـبلاو اـيازملا كـلذ يف اـمب هـيلع قفتملا رجألاو ، هـتماـقإ ناونعو ، هـتيــــــصخــــــش تاـبثإل مزلي اـمو ، هـتيــــــسنجو لـماـعلا مساو ، هـناـكمو لـمعلا
 . ةدملا ددحم ناك نإ هتدمو ، هب قاحتلالا خيراتو ، هناكمو

 ماكحأ عم ضراعتي ال امب ، ىرخأ ًادونب هيلإ افيــضي نأ دقعلا يفرطلو ،ةداملا هذه نم )1( ةرقفلا يف هيلإ راــشملا جذومنلا قفو لمعلا دقع نوكي نأ بجي .2
اذيفنت ةرداصلا تارارقلاو هتحئالو ماظنلا اذه

ً
 . هل 

  :"15" نوسمخلاو ةثلاثلا ةداملا

اعــضاخ لماعلا ناك اذإ
ً

اموي نيعــست ىلع ديزت ال ثيحب ، حوــضوب اهديدحتو ، لمعلا دقع يف ةحارــص كلذ ىلع صنلا بجو ,ةبرجت ةخبفل 
ً

 بوتكم قافتاب زوجيو . 

الأ ىلع ،ةبرجتلا ةخبف ديدمت لمعلا بحاـــصو لماعلا نيب
ّ

اموي نينامثو ةئام ىلع ديزت 
ً

 ةزاجإلاو ىحـــضألاو رطفلا يديع ةزاجإ ةبرجتلا ةخبف باـــسح يف لخدت الو . 

اصن دقعلا نمضتي مل ام ةخبفلا هذه لالخ دقعلا ءاهنإ يف قحلا نيفرطلا نم لكلو .ةيضرملا
ً

 .امهدحأل ءاهنإلا يف قحلا يطعي 

 

  :"16" نوسمخلاو ةعبارلا ةداملا

 ةبرجت ةخبفل لماعلا عاـضخإ - ةباتك - دقعلا يفرط قافتاب زوجي كلذ نم ءانثتـساو . دحاو لمع بحاـص ىدل ةدحاو ةرم نم رثكأ ةبرجتلا تحت لماعلا عـضو زوجي ال

 دقعلا يهنأ اذإو . رهــشأ ةتــس نع لقت ال ةدم لمعلا بحاــصب لماعلا ةقالع ءاهتنا ىلع ىــضم دق نوكي نأ وأ ، رخآ لمع وأ ىرخأ ةنهم يف نوكت نأ طرــشب ىرخأ

اضيوعت قحتسي ال نيفرطلا نم اًّيأ نإف ةبرجتلا ةخبف لالخ
ً

 . كلذ نع ةمدخلا ةياهن ةأفاكم لماعلا قحتسي ال امك ، 

 

  :"17" نوسمخلاو ةسماخلا ةداملا

 ةداملا هيلع تصن ام ةاعارم عم . ةددحم ريغ ةدمل ًاددجم دقعلا ّدع هذيفنت يف هافرط رمتسا اذإف ، هتدم ءاضقناب ةدملا ددحملا لمعلا دقع يهتني .1
 . نييدوعسلا ريغ ىلإ ةبسنلاب ماظنلا اذه نم )نوثالثلاو ةعباسلا(

 تارم ثالث ديدجتلا ددعت نإف . اهيلع قفتملا ةدملل ددجتي هنإف ، ةددحم ةدمل وأ ةلثامم ةدمل هديدجتب يــضقي ًاطرــش ةدملا ددحملا دقعلا نمــضت اذإ .2
 . ةدملا ددحم ريغ دقع ىلإ دقعلا لّوحت ؛ هذيفنت يف نافرطلا رمتساو لقأ امهيأ تاونس عبرأ ديدجتلا ةدم عم يلصألا دقعلا ةدم تغلب وأ ، ةيلاتتم

  :نوسمخلاو ةسداسلا ةداملا

ادادـتما دـقعلا اـهيلإ ددـجت يتلا ةدـملا دـعت ، ةددـحم ةدـمل دـقعلا اـهيف ددـجتي يتلا تالاـحلا عيمج يف
ً

 ةدـم لـخدـت يتلا لـماـعلا قوقح دـيدـحت يف ةـيلــــــصألا ةدـملل 

 . اهباسح يف ةمدخلا
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 :نوسمخلاو ةعباسلا ةداملا

 . هيلع قفتملا لمعلا زاجنإب يهتني هنإف ، نيعم لمعب مايقلا لجأ نم دقعلا ناك اذإ 

  :"18" نوسمخلاو ةنماثلا ةداملا

ةباتك - هتقفاوم ريغب لماعلا لقني نأ لمعلا بحاصل زوجي ال .1
ً

 . هتماقإ لحم رييغت يضتقي رخآ ناكم ىلإ يلصألا هلمع ناكم نم - 

اموي نيثالث زواجتت ال ةدملو ةـضراع فورظ اهيـضتقت دق يتلا ةرورـضلا تالاح يف - لمعلا بحاـصل .2
ً

 نع فلتخي ناكم يف لمعب لماعلا فيلكت - ةنـسلا يف 
 .ةدملا كلت لالخ هتماقإو لماعلا لاقتنا فيلاكت لمعلا بحاص لمحتي نأ ىلع ، هتقفاوم طاخبشا نود هيلع قفتملا ناكملا

  :نوسمخلاو ةعساتلا ةداملا

 ، ةباتك كلذ ىلع لماعلا قفاو اذإ الإ ، ةعاــسلاب وأ ةعطقلاب وأ يعوبــسألا رجألاب نينيعملا لامعلا وأ ةيمويلا لامع ةئف ىلإ يرهــشلا رجألا يذ لماعلا لقن زوجي ال

 . يرهشلا رجألاب اهاضق يتلا ةدملا يف لماعلا اهبستكا يتلا قوقحلاب لالخإلا مدع عمو

 

  :نوتسلا ةداملا

اـفالتخإ فلتخي لـمعب لـماـعلا فيلكت زوجي ال ، ماـظنلا اذـه نم )نوثالثلا و ةـنماـثلا( ةداـملا هـتنمــــــضت اـمب لالخإلا مدـع عم
ً

اـيرهوج 
ً

 ريغب هـيلع قفتملا لـمعلا نع 

اموي نيثالث زواجتت ال ةدملو ةضراع فورظ اهيضتقت دق يتلا ةرورضلا تالاح يف الإ ، ةيباتكلا هتقفاوم
ً

 . ةنسلا يف 
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 يناثلا لصفلا

 بيدأتلا دعاوقو تابجاولا

الوأ
ً

 لمعلا باحصأ تابجاو :

 :نوتسلاو ةيداحلا ةداملا

اقيبطت ةرداصلا تارارقلاو حئاوللاو ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا تابجاولا ىلإ ةفاضإلاب
ً

  :يتأي ام لمعلا بحاص ىلع بجي ، هل 

 وأ لوق لك نع عنتمي نأو ، قئاللا ماخبحإلاب هلامع لماعي نأو ، هنم ًاءزج وأ لماعلا رجأ يئاــضق دنــس نود زجتحي الأو ، ةرخــس لماعلا ليغــشت نع عنتمي نأ .1
 .مهنيدو مهتمارك سمي لعف

 اذه ةـــسرامم مظني نأ هلو ، تقولا اذه ءاقل روجألا نم ليزنت نود ماظنلا اذه يف اهيلع صوـــصنملا مهقوقح ةـــسراممل مزاللا تقولا لامعلا يطعي نأ .2
 . لمعلا ريسب لخت ال ةروصب قحلا

 . ماظنلا اذه ماكحأ قيبطتب قلعتت ةمهم لك ةصتخملا تاهجلا يفظومل لهسي نأ .3

 :نوتسلاو ةيناثلا ةداملا

 ؛ لمعلا بحاــص ىلإ عجار ببــس الإ لمعلا نع هعنمي ملو ، تقولا اذه يف هلمع ءادأل دعتــسم هنأ نّيب وأ ، كلذل ددحملا تقولا يف هلمع ءادأل لماعلا رــضح اذإ

 . لمعلا اهيف يدؤي ال يتلا ةدملا رجأ يف قحلا هل ناك

 

  :نوتسلاو ةثلاثلا ةداملا

اعرــــش ةمرحم ةدام يأ لوخد عنم ، لامعلا ىلع ةطلــــس هل صخــــش يأ وأ هليكو وأ لمعلا بحاــــص ىلع
ً

 نم وأ هيدل تدجو نم قحب قبطيو ، لمعلا نكامأ ىلإ 

 . ةيعرشلا تابوقعلاب لالخإلا مدع عم ، ماظنلا اذه يف ةررقملا تابوقعلا اهاطاعت

 

  :"19" نوتسلاو ةعبارلا ةداملا 

  : يتأي امب لمعلا دقع ءاهتنإ دنع لمعلا بحاص مزتلي

 . ريخألا هرجأ رادقمو ، هتنهمو ، هب هتقالع ءاهتنا خيراتو ، لمعلاب هقاحتلا خيرات اهيف حضوي ، لباقم نود ةمدخ ةداهش – هبلط ىلع ءانب – لماعلا يطعي نأ .1
 . همامأ لمعلا صرف نم للقي وأ لماعلا ةعمس ىلإ ءيسي دق ام ةداهشلا نيمضت لمعلا بحاصل زوجي الو

 . قئاثو وأ تاداهش نم هيدل هعدوأ ام عيمج لماعلا ىلإ ديعي نأ .2

 

 

ايناث
ً

 لامعلا تابجاو : 

  :نوتسلاو ةسماخلا ةداملا

اقيبطت ةرداصلا تارارقلاو حئاوللاو ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا تابجاولا ىلإ ةفاضإلاب
ً

 : لماعلا ىلع بجي ، هل 

 ملو ، ةـماـعلا بادآلا وأ ماـظنلا وأ دـقعلا فلاـخي اـم تاـميلعتلا هذـه يف نكي مل اذإ ، لـمعلا بـحاــــــص تاـميلعت قفوو ةـنهملا لوــــــصأل ًاـقفو لـمعلا زجني نأ .1
 . رطخلل ضرعي ام اهذيفنت يف نكي

 ديعي نأو ، هتدهع يف نوكت يتلا وأ ، هفرــــصت تحت ةعوــــضوملا لمعلا بحاــــصل   ةكولمملا تاماخلاو  تامهملاو تاودألاو  تالآلاب ةيفاك ةيانع ينتعي نأ .2
 . ةكلهتسملا ريغ داوملا لمعلا بحاص ىلإ

 . لمعلا ءانثأ قالخألاو كولسلا نسح مزتلي نأ .3

 . هيف نيلماعلا صاخشألا وأ لمعلا ناكم ةمالس ددهت يتلا راطخألا و ثراوكلا تالاح يف ايفاضإ ًارجأ كلذل طخبشي نأ نود ةدعاسمو نوع لك مدقي نأ .4
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اـقفو – عــــــضخي نأ .5
ً

 ضارمألا نم هولخ نم ققحتلل ،هءاـنثأ وأ لـمعلاـب قاـحتلإلا لـبق هـيلع اـهئارجإ يف بـغري يتلا ةـيبطلا صوحفلل – لـمعلا بـحاــــــص بـلطل 
 . ةيراسلا وأ ةينهملا

 ةينهملا رارــــسألا عيمجو ، ةرــــشابم ريغ وأ ةرــــشابم ةروــــصب اهجاتنإ يف مهــــسأ يتلا وأ ، اهجتني يتلا داوملل ةيعانــــصلاو ةيراجتلاو ةينفلا رارــــسألا ظفحي نأ .6
 . لمعلا بحاص ةحلصمب رارضإلا اهئاشفإ نأش نم يتلا ةأشنملا وأ لمعلاب ةقلعتملا

 

اثلاث
ً

 بيدأتلا دعاوق :

 :نوتسلاو ةسداسلا ةداملا

 : لماعلا ىلع اهعيقوت لمعلا بحاصل زوجي يتلا ةيبيدأتلا تاءازجلا

 . راذنإلا .1
 . ةمارغلا .2
 . لمعلا بحاص نم ةررقم تناك ىتم ةنس ىلع ديزت ال ةدمل اهليجأت وأ ةوالعلا نم نامرحلا .3
 . لمعلا بحاص نم ةررقم تناك ىتم ةنس ىلع ديزت ال ةدم ةيقخبلا ليجأت .4
 . رجألا نم نامرحلا عم لمعلا نع فاقيإلا .5
 . ماظنلا يف ةررقملا تالاحلا يف لمعلا نم لصفلا .6

 :نوتسلاو ةعباسلا ةداملا

 . لمعلا ميظنت ةحئال يف وأ ماظنلا اذه يف دراو ريغ ًءازج لماعلا ىلع عقوي نأ لمعلا بحاصل زوجي ال

 

 :نوتسلاو ةنماثلا ةداملا

اموي نونامثو ةئام ةقباـــسلا ةفلاخملا ىلع ىـــضقنا دق ناك اذإ ةفلاخملا راركت ةلاح يف ءازجلا ديدـــشت زوجي ال
ً

 كلت نع هيلع ءازجلا عيقوتب لماعلا غالبإ خيرات نم 

 . ةفلاخملا

 

  :نوتسلاو ةعساتلا ةداملا

اـموي نيثالث نم رثكأ  اـهفــــــشك ىلع ىــــــضم ةـفلاـخمب لـماـعلا ماـهتإ زوجي ال
ً

 قح يف اـهتوبثو ةـفلاـخملا يف قيقحتلا ءاـهتنإ خيراـت دـعب يبيدأـت ءازج عيقوت زوجي الو . 

اموي نيثالث نم رثكأب لماعلا
ً

 . 

 :نوعبسلا ةداملا

الـصتم نكي مل ام لمعلا ناكم جراخ هبكترإ رمأل لماعلا ىلع يبيدأت ءازج عيقوت زوجي ال
ً

 لماعلا ىلع عقوي نأ زوجي ال امك . لوؤـسملا هريدم وأ هبحاـصب وأ لمعلاب 

 تاـمارغلل ًءاـفو هرجأ نم عطتقتُ نأ الو ، ةدـحاولا ةـفلاـخملا ىلع دـحاو ءازج نم رثكأ عيقوت الو ، ماـيأ ةــــــسمخ ةرجأ ىلع اـهتميق دـيزت ةـمارغ ةدـحاولا ةـفلاـخملا نع

 . رهشلا يف مايأ ةسمخ ىلع رجأ نود لمعلا نع هفاقيإ ةدم ديزت نأ الو ،دحاولا رهشلا يف مايأ ةسمخ رجأ نم رثكأ هيلع عقوت يتلا

 

 :نوعبسلاو ةيداحلا ةداملا

 نأ زوجيو . صاخلا هفلم يف عدوي رــــضحم يف كلذ تابثإو هعافد قيقحتو هباوجتــــسإو هيلإ بــــسن امب ةباتك هغالبإ دعب الإ لماعلا ىلع يبيدأت ءازج عيقوت زوجي ال

 نأ ىلع، دحاو موي رجأ ىلع ديزي ال ام عاطتقإب ةمارغلا وأ راذنإلا اهبكترم ىلع ضورفملا ءازجلا ىدعتي ال يتلا ةطيسبلا تافلاخملا يف  ةهافش باوجتسالا نوكي

 . رضحملا يف كلذ تبثي

 

  :"20"نوعبسلاو ةيناثلا ةداملا

ابئاغ ناك وأ مالتــــسإلا نع عنتمإ اذإف ، ةباتك هيلع ءازجلا عيقوت رارقب لماعلا غلبي نأ بجي
ً

 لماعللو ، هفلم يف نيبملا هناونع ىلع لجــــسم باتكب غالبلا لــــسريف 

اـموي رــــــشع ةــــــسمخ لالخ هـيلع ءازجلا عيقوتب صاـخلا رارقلا ىلع ضاخبعالا قح
ً

 ، هـيلع ءازجلا عاـقيإـب يئاـهنلا رارقلاـب هـغالبإ خيراـت نم – ةـيمــــــسرلا لـطعلا ماـيأ ادـع – 

اموي نيثالث لالخ اهرارق ردصت نأ اهيلع بجيو ، ةيلامعلا ةمكحملا ىلإ ضاخبعإلا مدقيو
ً

 . اهيدل ضاخبعالا ليجست خيرات نم 

 

 
 
 . ـه22/1/1435 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تلدع 20



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(

 

25 

  :"21" نوعبسلاو ةثلاثلا ةداملا

 اهعيقوت ببــــــسو ةمارغلا رادقمو هرجأ رادقمو لماعلا مسا نايب عم ، صاخ لجــــــس يف لماعلا ىلع اهعقوي يتلا تامارغلا بتكي نأ لمعلا بحاــــــص ىلع بجي

 يف ةـيلاـمعلا ةـنجللا لـبق نم تاـمارغلا هذـهب فرــــــصتلا نوكي نأ ىلع ، ةأــــــشنملا لاـمع ىلع عفنلاـب دوعي اـميف الإ تاـمارغلا يف فرــــــصتلا زوجي الو . كـلذ خيراـتو

 . ةرازولا ةقفاومب تامارغلا يف فرصتلا نوكي ةنجل دوجو مدع ةلاح يفو ، ةأشنملا
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 ثلاثلا لصفلا

 لمعلا دقع ءاهتنا

  :"22" نوعبسلاو ةعبارلا ةداملا

 : ةيتآلا لاوحألا نم يأ يف لمعلا دقع يهتني

 . ةيباتك لماعلا ةقفاوم نوكت نأ طرشب ، هئاهنإ ىلع نافرطلا قفتا اذإ .1

 .هلجأ ىلإ رمتسيف ؛ ماظنلا اذه ماكحأ قفو ةحارص ددجت دق دقعلا نكي مل ام ، دقعلا يف ةددحملا ةدملا تهتنا اذإ .2

 . ماظنلا اذه نم )نيعبسلاو ةسماخلا( ةداملا يف درو امل ًاقفو ، ةدملا ةددحملا ريغ دوقعلا يف نيفرطلا دحأ ةدارإ ىلع ًءانب .3

 .نسلا هذه دعب لمعلا يف رارمتسالا ىلع نافرطلا قفتي مل ام ،ةيعامتجالا تانيمأتلا ماظن ماكحأ هب يضقت ام قفو دعاقتلا نس لماعلا غولب .4

 . ةرهاقلا ةوقلا .5

 . اًّيئاهن ةاشنملا قالغإ .6

 . كلذ ريغ ىلع قفتُي مل ام ، لماعلا هيف لمعي يذلا طاشنلا ءاهنإ .7

 . رخآ ماظن اهيلع صني ىرخأ ةلاح يأ .8

 

 :"23" نوعبسلاو ةسماخلا ةداملا

 ددحت ةدمب ءاهنإلا لبق ةباتك رخآلا فرطلا ىلإ هجوي راعـشإ بجومب هنايب بجي عورـشم ببـس ىلع ًءانب هؤاهنإ هيفرط نم يأل زاج ،ةدملا ددحم ريغ دقعلا ناك اذإ

اموي نيتس نع لقت الأ ىلع ، دقعلا يف
ً

اموي نيثالث نع لقت الو ، اًّيرهش عفدي لماعلا رجأ ناك اذإ 
ً

 . هريغ ىلإ ةبسنلاب 

 

 :"24" نوعبسلاو ةسداسلا ةداملا

اـقفو راـعــــــشإلل ةددـحملا ةـلهملا ةدـملا ددـحملا ريغ دـقعلا ىهنأ يذـلا فرطلا ِعاري مل اذإ
ً

 عفدـي نأـب مزتلي هـنإـف , ماـظنلا اذـه نم )نيعبــــــسلاو ةــــــسماـخلا( ةداـملل 

اغلبم راعشإلا ةلهم نع رخآلا فرطلل
ً

ايواسم 
ً

 . كلذ نم رثكأ ىلع نافرطلا قفتي مل ام ، اهسفن ةلهملا نع لماعلا رجأل 

 

  :"25" نوعبسلاو ةعباسلا ةداملا

اضيوعت دقعلا نمضتي مل ام
ً

اددحم 
ً

اضيوعت دقعلا ءاهنإ نم ررضتملا فرطلا قحتسي , عورشم ريغ ببسل نيفرطلا دحأ نم هئاهنإ لباقم 
ً

 : يتآلا وحنلا ىلع 

 .ةدملا ددحم ريغ دقعلا ناك اذإ , لماعلا ةمدخ تاونس نم ةنس لك نع ًاموي رشع ةسمخ رجأ .1
 . ةدملا ددحم دقعلا ناك اذإ دقعلا نم ةيقابلا ةدملا رجأ .2
 . نيرهش ةدمل لماعلا رجأ نع ةداملا هذه نم )2(و )1( نيترقفلا يف هيلإ راشملا ضيوعتلا لقي الأ بجي .3

  :"26" نوعبسلاو ةنماثلا ةداملا

اموي راعـشإلا ةلهم لالخ بيغتي نأ لماعلل قحيف , لمعلا بحاـص بناج نم راعـشإلا ناك اذإ
ً

الماك 
ً

 نع ثحبلل كلذو ، عوبـسألا ءانثأ تاعاـس ينامث وأ عوبـسألا يف 

 قباـسلا مويلا يف كلذب لمعلا بحاـص رعـشُي نأ طرـشب هتاعاـسو بايغلا موي ديدحت لماعلل نوكيو . بايغلا تاعاـس وأ مويلا اذه رجأل هقاقحتـسا عم رخآ لمع

 
 
 ..ـه27/11/1440 خيراتو )134/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تلدع 22
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تلدع 23
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تلدع 24
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تلدع 25
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب هلحم روكذملا صنلا لالحإو قباسلا صنلا ءاغلإ 26



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(

 

27 

 مازتلاو ، ةلهملا كلت ءاهتنا نيح ىلإ ةرمتــــسم هتمدخ ةدم باــــستحا عم راعــــشإلا ةلهم ءانثأ لمعلا نم لماعلا يفعي نأ لمعلا بحاــــصلو . لقألا ىلع بايغلل

 . راعشإلا ةلهم نع هرجأ لماعلا قاقحتسا ةصاخبو راثآ نم كلذ ىلع بتخبي امب لمعلا بحاص

 

 :نوعبسلاو ةعساتلا ةداملا

 بجومب كلذو ، هلمع ءادأ نع هزجعب وأ لماعلا ةافوب يهتني هنكلو دقعلا ماربإ يف تيعور دق هتيـصخـش نكت مل ام ، لمعلا بحاـص ةافوب لمعلا دقع يـضقني ال

 . لمعلا بحاص هنيعي يذلا لوخملا بيبطلا نم وأ ةلوخملا ةيحصلا تاهجلا نم ةدمتعم ةيبط ةداهش

 

  :"27" نونامثلا ةداملا

 هتـضراعم بابـسأ يدبي يكل ةـصرفلا هل حيتي نأ طرـشبو ، ةيتآلا تالاحلا يف الإ ؛ هـضيوعت وأ ، هراعـشإ وأ ، لماعلا ةأفاكم نود دقعلا خـسف لمعلا بحاـصل زوجي ال

 : خسفلل

 .هببسب وأ لمعلا ءانثأ هيسوؤرم وأ هئاسؤر دحأ وأ لوئسملا ريدملا وأ لمعلا بحاص ىلع ءادتعا لماعلا نم عقو اذإ .1

  لمعلا بحاــــــص اهنع نلعأ يتلا - تاميلعتلا ًادمع ِعاري مل وأ ةعورــــــشملا رماوألا عطي مل وأ لمعلا دقع ىلع ةبتخبملا ةيرهوجلا هتامازتلا لماعلا ِدؤي مل اذإ .2
 . ةباتك هراذنإ مغر لامعلاو لمعلا ةمالسب ةصاخلا - رهاظ ناكم يف

 . ةنامألا وأ فرشلاب ًالخم ًالمع هباكترا وأ ، ًائيس ًاكولس لماعلا عابتا تبث اذإ .3

 ثداحلاب ةــصتخملا تاهجلا لمعلا بحاــص غلبي نأ طرــشب ، لمعلا بحاــصب ةيدام ةراــسخ قاحلإ هب دــصقي ٍريــصقت وأ ٍلعف ُّيأ - ًادمع - لماعلا نم عقو اذإ .4
 . هعوقوب هملع تقو نم ةعاس نيرشعو عبرأ لالخ

 . لمعلا ىلع لصحيل ريوزتلا ىلإ أجل لماعلا نأ تبث اذإ .5

 . رابتخالا تحت ًانيعم لماعلا ناك اذإ .6

 راذنإ لــصفلا قبــسي نأ ىلع ، ةيلاتتم ًاموي رــشع ةــسمخ نم رثكأ وأ ةدحاولا ةيدقعلا ةنــسلا لالخ ًاموي نيثالث نم رثكأ عورــشم ببــس نود لماعلا بيغت اذإ .7
اموي نيرشع هبايغ دعب لماعلل لمعلا بحاص نم يباتك

ً
 . ةيناثلا ةلاحلا يف مايأ ةرشع هعاطقناو ىلوألا ةلاحلا يف 

 . ةيصخش بساكمو جئاتن ىلع لوصحلل ةعورشم ريغ ةقيرطب يفيظولا هزكرم لغتسا لماعلا نأ تبث اذإ .8

 . هيف لمعي يذلا لمعلاب ةصاخلا ةيراجتلا وأ ةيعانصلا رارسألا ىشفأ لماعلا نأ تبث اذإ .9

 

 :نونامثلاو ةيداحلا ةداملا

 :ةيتآلا تالاحلا نم يأ يف كلذو ، اهلك ةيماظنلا هقوقحب هظافتحا عم ، راعشإ نود لمعلا كخبي نأ لماعلل قحي

 . لماعلا ءازإ ةيرهوجلا ةيماظنلا وأ ةيدقعلا هتامازتلاب ءافولاب لمعلا بحاص مقي مل اذإ .1

 . هفورظو لمعلا طورشب قلعتي اميف دقاعتلا تقو شغلا هيلع لخدأ دق هلثمي نم وأ لمعلا بحاص نأ تبث اذإ .2

ايرهوج فلتخي لمعب هاضر نود لمعلا بحاص هفلك اذإ .3
ً

افالخو ، هيلع قفتملا لمعلا نع 
ً

 . ماظنلا اذه نم نوتسلا ةداملا هررقت امل 

 هترـسأ دارفأ دحأ وأ لماعلا وحن بادآلاب لخم كولـس وأ ، فنعلاب مـستي ءادتعا لوئـسملا ريدملا نم وأ ، هترـسأ دارفأ دحأ نم وأ لمعلا بحاـص نم عقو اذإ .4
. 

 . ةناهإلا وأ روجلاو ةوسقلا نم رهاظمب لوئسملا ريدملا وأ لمعلا بحاص ةلماعم تمستا اذإ .5

 ىلع لدي ام تاءارجإلا نم ذختي ملو ، هدوجوب ملع دق لمعلا بحاـص نوكي نأ طرـشب ، هتحـص وأ لماعلا ةمالـس ددهي ميـسج رطخ لمعلا رقم يف ناك اذإ .6
 . هتلازإ
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 رهاظلا يف لماعلا نوكي نأ ىلإ دقعلا طورــش هتفلاخمب وأ ةرئاجلا هتلماعمب صخألا ىلعو هتافرــصتب لماعلا عفد دق هلثمي نم وأ لمعلا بحاــص ناك اذإ .7
 . دقعلا ىهنأ يذلا وه

  :نونامثلاو ةيناثلا ةداملا

 نأ يف قحلا لماعللو ، ماظنلا اذه يف اهيلع صوــــصنملا ةزاجإلل ةددحملا ددملا هذافنتــــسا لبق ، ضرملا ببــــسب لماعلا ةمدخ ءاهنإ لمعلا بحاــــصل زوجي ال

 .ةيضرملاب ةيونسلا هتزاجإ لصو بلطي

 :" 28" نونامثلاو ةثلاثلا ةداملا

ةيامح - لمعلا بحاـــصل زاج , لمعلا بحاـــص ءالمع ةفرعمب هل حمـــسي لماعلاب طونملا لمعلا ناك اذإ .1
ً

 الأ لماعلا ىلع طخبـــشي نأ - ةعورـــشملا هحلاـــصمل 
اررحُم نوكي نأ طرـــشلا اذه ةحـــصل بجيو ، هتـــسفانمب دقعلا ءاهتنا دعب موقي

ً
اددحُمو 

ً
 ىلع هتدم ديزت الأ بجيو ، لمعلا عونو ناكملاو نامزلا ثيح نم ، 

 . نيفرطلا نيب ةقالعلا ءاهتنا خيرات نم نيتنس

 موقي الأ لماعلا ىلع طخبــشي نأ - ةعورــشملا هحلاــصمل ًةيامح - لمعلا بحاــصل زاج , هلمع رارــسأ ىلع عالطالاب هل حمــسي لماعلاب طونملا لمعلا ناك اذإ .2
اررحم نوكي نأ طرشلا اذه ةحصل بجيو ، هرارسأ ءاشفإب دقعلا ءاهتنا دعب

ً
اددحمو 

ً
 . لمعلا عونو ناكملاو نامزلا ثيح نم ، 

 . ةداملا هذه يف ةدراولا هتامازتلا نم يأل لماعلا ةفلاخم فاشتكا خيرات نم ةنس لالخ ىوعد عفر لمعلا بحاصل ، ماظنلا اذه ماكحأ نم ءانثتسا .3
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 عبارلا لصفلا

 ةمدخلا ةياهن ةأفاكم

 :نونامثلاو ةعبارلا ةداملا

 تاونــسلا نم ةنــس لك نع رهــش فــصن رجأ ساــسأ ىلع بــسحت هتمدخ ةدم نع ةأفاكم لماعلا ىلإ عفدي نأ لمعلا بحاــص ىلع بجو لمعلا ةقالع تهتنا اذإ

اــساــسأ ريخألا رجألا ذختيو ،ةيلاتلا تاونــسلا نم ةنــس لك نع رهــش رجأو ،ىلوألا سمخلا
ً

 ام ةبــسنب ةنــسلا ءازجأ نع ةأفاكم لماعلا قحتــسيو ، ةأفاكملا باــسحل 

 . لمعلا يف اهنم هاضق

 

  :نونامثلاو ةسماخلا ةداملا

 سمخ ىلع ديزت الو ، نيتيلاتتم نيتنـــس نع اهتدم لقت ال ةمدخ دعب ةأفاكملا ثلث ةلاحلا هذه يف قحتـــسي لماعلا ةلاقتـــسا ببـــسب لمعلا ةقالع ءاهتنا ناك اذإ

 تاونـس رـشع هتمدخ ةدم تغلب اذإ ةلماك ةأفاكملا قحتـسيو تاونـس رـشع غلبت ملو ةيلاتتم تاونـس سمخ ىلع هتمدخ ةدم تداز اذإ اهيثلث قحتـسيو ، تاونـس

 . رثكأف

 

  :نونامثلاو ةسداسلا ةداملا

 تالومعلا غلابم عيمج ةمدخلا ةياهن ةأفاكم هـساـسأ ىلع ىوـست يذلا رجألا يف بـسحت الأ ىلع قافتالا زوجي ، ماظنلا اذه نم )ةنماثلا( ةداملا مكح نم ءانثتـسا

 . صقنلاو ةدايزلل اهتعيبطب ةلباق نوكتو لماعلا ىلإ عفدي يذلا رجألا رصانع نم كلذ هبشأ امو تاعيبملا نمث نع ةيوئملا بسنلاو اهضعب وأ

 

  :نونامثلاو ةعباسلا ةداملا

 امك ، هتدارإ نع ةجراخ ةرهاق ةوقل ةجيتن لمعلا لماعلا كرت ةلاح يف ةلماك ةأفاكملا قحتست ماظنلا اذه نم )نينامثلاو ةسماخلا( ةداملا يف درو امم ًءانثتسا

 . اهعضو خيرات نم رهشأ ةثالث وأ اهجاوز دقع خيرات نم رهشأ ةتس لالخ دقعلا تهنأ اذإ ةلماعلا اهقحتست

 

  :نونامثلاو ةنماثلا ةداملا

 وه لماعلا ناك اذإ امأ . ةيدقعلا ةقالعلا ءاهتنا خيرات نم - رثكألا ىلع - عوبسأ لالخ هقوقح ةيفصتو هرجأ عفد لمعلا بحاص ىلع بجو لماعلا ةمدخ تهتنا اذإ

 ببـــسب هل قحتـــسم نيد يأ مـــسحي نأ لمعلا بحاـــصلو .نيعوبـــسأ ىلع ديزت ال ةدم لالخ ةلماك هقوقح ةيفـــصت لمعلا بحاـــص ىلع بجو ، دقعلا ىهنأ يذلا

 . لماعلل ةقحتسملا غلابملا نم لمعلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(

 

30 

  

 :سداسلا بابلا

 هفورظو لمعلا طورش
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 لوألا لصفلا

 روجألا

 :نونامثلاو ةعساتلا ةداملا

 . روجألل ىندأ دح عضو – ريزولا حاخبقا ىلع ءانبو – ءاضتقالا دنع ءارزولا سلجمل

 :"29"نوعستلا ةداملا

 : ةيتآلا ماكحألل ًاقبط دالبلل ةيمسرلا ةلمعلاب هل قحتسم غلبم لكو لماعلا رجأ عفد بجي .1

 . لقألا ىلع عوبسأ لك ةرم مهروجأ فرصت : ةيمويلاب لامعلا .أ

 . رهشلا يف ةرم مهروجأ فرصت : ةيرهشلا روجألا ووذ لامعلا .ب

 فرـصيو لمعلا نم همتأ ام عم بـسانتت عوبـسأ لك ةعفد ىلع لماعلا لـصحي نأ بجيف ؛ نيعوبـسأ ىلع ديزت ةدمل جاتحيو ، ةعطقلاب ىدؤي لمعلا ناك اذإ .ج
الماك رجألا يقاب

ً
 . لمعلا ميلستل يلاتلا عوبسألا لالخ 

 . لقألا ىلع عوبسأ لك ةرم مهروجأ لامعلا ىلإ ىدؤت , ركذ ام ريغ يف .د

 ، هالعأ ةددحملا ديعاوملا اهقاقحتـسا دعوم زواجتي الأ طرـشب ، ةكلمملا يف ةدمتعملا كونبلا قيرط نع لامعلا تاباـسح يف روجألا عفدب تآـشنملا مزلت .2
 . كلذ نم تآشنملا ضعب ءانثتسا ريزولل زوجيو

   :"30"نوعستلاو ةيداحلا ةداملا

اـئــــــشاـن كـلذ ناـكو هـتدـهع يف يه وأ لـمعلا بـحاــــــص اـهكلمي تاـجتنم وأ تالآ ريمدـت وأ فالتإ وأ دـقف يف لـماـع بـبــــــست اذإ .1
ً

 هـتفلاـخم وأ لـماـعلا أـطخ نع 
 ةداعإل وأ حالــصإلل مزاللا غلبملا لماعلا رجأ نم عطتقي نأ لمعلا بحاــصلف ، ةرهاق ةوق نع ائــشان وأ ريغلا أطخل ةجيتن نكي ملو لمعلا بحاــص تاميلعت
 كلذو ، ءاــضتقالا دنع ملظتلا يف قحلا لمعلا بحاــصلو ، رهــش لك يف مايأ ةــسمخ رجأ ىلع ضرغلا اذهل عطتقي ام ديزي الأ ىلع هيلع ناك ام ىلإ عــضولا
 مامأ ضيوعتلل لمعلا بحاـــص ريدقت نم وأ هيلإ بـــسن امم ملظتي نأ لماعللو . هنم ءافيتـــسالا نكمي رخآ لام لماعلل ناك اذإ كلذ نم رثكأ وه ام بلطب
 دري نأ لمعلا بحاـص ىلع بجو هنم لقأب تمكح وأ هنم هعطتقا امب لماعلا ىلع عوجرلا يف لمعلا بحاـص ةيقحأ مدعب تمكح اذإف ةيلامعلا ةمكحملا
 .مكحلا رودص خيرات نم مايأ ةعبس لالخ قح هجو نود هنم عطتقا ام لماعلا ىلإ

 ةعقاولا فاـشتكا خيرات نم لمعلا بحاـص ىلإ ةبـسنلاب ملظتلا دعوم أدبيو هيف قحلا طقـس الإو ، لمع موي رـشع ةـسمخ لالخ نيفرطلا نم يأ ملظت نوكي .2
 . كلذب هل لمعلا بحاص غالبإ خيرات نم لماعلا ىلإ ةبسنلابو

 :نوعستلاو ةيناثلا ةداملا

 : ةيتآلا تالاحلا يف الإ ، هنم ةيطخ ةقفاوم نود ةصاخ قوقح ءاقل لماعلا روجأ نم غلبم يأ مسح زوجي ال
 . هرجأ نم %10 ىلع ةلاحلا هذه يف لماعلا نم مسحي ام ديزي الأ طرشب ، لمعلا بحاص ضورق دادخبسا .1

 .ًاماظن ةررقمو لماعلا ىلع ةقحتسم ىرخأ تاكاخبشا يأو ، ةيعامتجالا تانيمأتلا تاكاخبشا .2

 . قودنصلل ةقحتسملا ضورقلاو راخدالا قودنص يف لماعلا تاكاخبشا .3

 . ىرخأ ةيزم يأ وأ لامعلل اهكيلمت دصقب نكاسملا ءانبل لمعلا بحاص هب موقي عورشم يأ طاسقأ .4

 . هفلتأ ام لباقم هنم عطتقي يذلا غلبملا كلذكو ، اهبكتري يتلا تافلاخملا ببسب لماعلا ىلع عقوت يتلا تامارغلا .5

 
 
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تلدع 29

 
 . ـه22/1/1435 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تلدع 30



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(

 

32 

 . كلذ فالخ مكحلا نمضتي مل ام لماعلل قحتسملا رجألا عبر ىلع كلذ ءاقل ًايرهش مسحي ام ديزي ّالأ ىلع ، يئاضق مكح يأل ًاذافنإ نيد ءافيتسا .6

الوأ ةقفنلا نيد ىفوتسيو
ً

 . ىرخألا نويدلا لبق نكسملاو سبلملاو لكأملا نيد مث ، 

  :"31"نوعستلاو ةثلاثلا ةداملا

 مـسحلا يف ةدايزلا ناكمإ ةيلامعلا ةمكحملا ىدل تبثي مل ام ، قحتـسملا لماعلا رجأ فـصن ىلع ةموـسحملا غلابملا ةبـسن ديزت نأ - لاوحألا عيمج يف - زوجي ال

 . رمألا ناك امهم ، هرجأ عابرأ ةثالث نم رثكأ لماعلا ىطعي ال ةريخألا ةلاحلا هذه يفو ، هرجأ فصن نم رثكأ ىلإ لماعلا ةجاح اهيدل تبثي وأ ، ةبسنلا كلت ىلع

  :"32"نوعستلاو ةعبارلا ةداملا

 يف لماعلا رجأ ءادأ نع لمعلا بحاـص رخأت وأ ، ةيباتكلا هتقفاوم ريغب ماظنلا اذه يف هيلع صوـصنم وه ام ريغ ببـسل غلبم يأ لماعلا رجأ نم مـسح اذإ .1
اماظن ددحملا هقاقحتــسا دعوم

ً
 ، ةيلامعلا ةمكحملا ىلإ بلطب مدقتي نأ صتخملا لمعلا بتكم ريدم وأ هلثمي نمل وأ لماعلل ناك عورــشم غوــسم نود 

 .ةرخأتملا هروجأ هل عفدي وأ ، قح هجو نود همسح ام لماعلا ىلإ دري نأ لمعلا بحاص رمأت يك

 ال ةمارغ هيلع عقوت نأ غوــــسم نود رجألا دادــــس يف رخأت وأ ةروكذملا غلابملا مــــسح لمعلا بحاــــص نأ اهيدل تبث اذإ ةروكذملا ةيلامعلا مكاحملل زوجي .2
 . رخأتملا رجألا ةميق فعض وأ لماعلا رجأ نم مسح ام فعض زواجتت

  :"33"نوعستلاو ةسماخلا ةداملا

 الإو ، دجو نإ ةأشنملا يف هتاذ عونلا نم لمعل ردقملا رجألاب ذخؤي لمعلا بحاص هب مزتلي يذلا رجألا ىلع لمعلا ميظنت ةحئال وأ لمعلا دقع صني مل اذإ .1
اقبط رجألا ردق

ً
اقفو رجألا ريدقت ةيلامعلا ةمكحملا تلوت دجوي مل نإف ، لمعلا اهيف ىدؤي يتلا ةهجلا يف ةنهملا فرعل 

ً
 . ةلادعلا تايضتقمل 

 . اهادم ديدحت يفو ، اهؤادأ لماعلا ىلع بجاولا ةمدخلا عون ديدحت يف ًاضيأ كلذ عبتيو .2

  :نوعستلاو ةسداسلا ةداملا

 ضرغل ، هتمدخ نم ةريخألا ةنسلا يف ةيلعفلا هلمع مايأ نع هاضاقت يذلا رجألا طسوتم دمتعي جاتنإلا وأ ةعطقلا ساسأ ىلع ًاددحم لماعلا رجأ ناك اذإ .1
 . ماظنلا اذه بجومب هل ةررقملا قوقحلا نم يأ باسح

 رجألا طــسوتم بــسحي ، صقنلا وأ ةدايزلل اهتعيبطب ةلباق نوكت امم ، كلذ هبــشأ ام وأ تاعيبملا نم ةيوئملا بــسنلا وأ تالومعلا غلابم هلك رجألا ناك اذإ .2
اموسقم ةيلعفلا لمعلا مايأ نع لماعلا هاضاقت ام ساسأ ىلع يمويلا

ً
 . اهيلع 

  :نوعستلاو ةعباسلا ةداملا

 لماعلا ىلإ رجألا نم % 50 عفد يف رمتـسي نأ لمعلا بحاـص ىلعف هببـسب وأ لمعلاب لـصتت اياـضق يف ةـصتخملا تاهجلا ىدل هزاجتحا وأ لماعلا فقوت ىرج اذإ

اموي نينامثو ةئام ىلع زجحلا وأ فيقوتلا ةدم ديزت الأ ىلع ، هتيــــضق يف لــــصفي ىتح
ً

 نع رجألا نم ءزج يأ عفدب لمعلا بحاــــص مزتلي الف كلذ ىلع تداز اذإف ، 

 همسح قبس ام لماعلا ىلإ دري نأ لمعلا بحاص ىلع بجو ، هتحص مدعل وأ هيلإ بسن ام توبث مدعل قيقحتلا ظفح وأ لماعلا ةءاربب يضق اذإف . ةدئازلا ةدملا

 . كلذ فالخ ىلع مكحلا صني مل ام هل فرص ام هنم داعتسي الف هتنادإب يضق اذإ امأ .هرجأ نم
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 يناثلا لصفلا

 لمعلا تاعاس

  :نوعستلاو ةنماثلا ةداملا
اليغشت لماعلا ليغشت زوجي ال

ً
ايلعف 

ً
 يف ةعاس نيعبرأو نامث نم رثكأ وأ ، يمويلا رايعملا لمعلا بحاص دمتعا اذإ ، دحاولا مويلا يف تاعاس ينامث نم رثكأ 

.يعوبسألا رايعملا دمتعا اذإ ، عوبسألا  
. عوبسألا يف ةعاس نيثالثو تس وأ ، مويلا يف تاعاس تس ىلع ديزت ال ثيحب ، نيملسملل ناضمر رهش لالخ ةيلعفلا لمعلا تاعاس ضفختو   
 

  :نوعستلاو ةعساتلا ةداملا
 ضعب يف وأ ، لامعلا تائف ضعبل دحاولا مويلا يف تاعاس عست ىلإ ماظنلا اذه نم نيعستلاو ةنماثلا ةداملا يف اهيلع صوصنملا لمعلا تاعاس ةدايز زوجي

 ضعب يف وأ لامعلا تائف ضعبل دحاولا مويلا يف تاعاـــس عبـــس ىلإ اهـــضيفخت زوجي امك . ةرمتـــسم ةفـــصب لماعلا اهيف لغتـــشي ال يتلا لامعألاو تاعانـــصلا

 . ريزولا نم رارقب اهيلإ راشملا لامعألاو تاعانصلاو لامعلا تائف ددحتو . ةراضلا وأ ةرطخلا لامعألاو تاعانصلا

 

:ةئاملا ةداملا  
 يف لمع تاعاس ينامث ىلع لمعلا تاعاس ةدايز بوانتلاب لمعلا ءادأ اهيف لمعلا ةعيبط يضتقت يتلا تآشنملا يف - ةرازولا ةقفاومب - لمعلا بحاصل زوجي
ايموي تاعاس ينامث ىلع لقأ وأ عيباسأ ةثالث ةدمل هباستحا دنع لمعلا تاعاس طسوتم ديزي الأ طرشب ، عوبسألا يف ةعاس نيعبرأو نامث وأ مويلا

ً
 نامث وأ 

ايعوبسأ ةعاس نيعبرأو
ً

 .  
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 ثلاثلا لصفلا

 ةيعوبسألا ةحارلاو ةحارلا تاخبف

الوأ
ً

 ةحارلا تاخبف :

ةئاملا دعب ىلوألا ةداملا "34" :  

 فــــصن نع لقت ال ماعطلاو ةالــــصلاو ةحارلل ةخبف نود ةيلاتتم تاعاــــس سمخ نم رثكأ لماعلا لمعي ال ثيحب ، مويلا لالخ ةحارلا تاخبفو لمعلا تاعاــــس مظنت

 . دحاولا مويلا يف ةعاس ةرشع يتنثا نم رثكأ لمعلا ناكم يف لماعلا ىقبي ال ثيحبو ، لمعلا تاعاس عومجم لالخ ةدحاولا ةرملا يف ةعاس

 
  :ةئاملا دعب ةيناثلا ةداملا
 زوجي الو ، لمعلا بحاص ةطلس تحت تاخبفلا هذه لالخ لماعلا نوكي الو ، ةيلعفلا لمعلا تاعاس نمض ماعطلاو ةالصلاو ةحارلل ةصصخملا تاخبفلا لخدت ال
. لمعلا ناكم يف اهلالخ ءاقبلاب لماعلا مزلي نأ لمعلا بحاصل  
 
  :ةئاملا دعب ةثلاثلا ةداملا

 هذه يف لمعلا بحاــــص مزتليو ، ليغــــشتلا فورظل وأ ةينف بابــــسأل ةحار ةخبف نود لمعلا رارمتــــسا اهيف متحتي يتلا لامعألاو تالاحلا هنم رارقب ددحي نأ ريزولل
 . لمعلا ءانثأ ةأشنملا ةرادإ اهمظنت ةقيرطب ةحارلاو ماعطلاو ةالصلل ةخبف ءاطعإب لامعألاو تالاحلا

  

 
 
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تلدع 34
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ايناث
ً

 ةيعوبسألا ةحارلا :

  :ةئاملا دعب ةعبارلا ةداملا

 يأ هلامع ضعبل مويلا اذهب لدبتـــــسي نأ - صتخملا لمعلا بتكم غالبإ دعب - لمعلا بحاـــــصل زوجيو ،لامعلا عيمجل ةيعوبـــــسألا ةحارلا موي ةعمجلا موي .1
 .يدقن لباقمب ةيعوبسألا ةحارلا موي ضيوعت زوجي الو ، ةينيدلا مهتابجاوب مايقلا نم مهنكمي نأ هيلعو ، عوبسألا مايأ نم موي

 . ةيلاتتم ةعاس نيرشعو عبرأ نع لقي الو ، لماك رجأب ةيعوبسألا ةحارلا موي نوكي .2

  :ةئاملا دعب ةسماخلا ةداملا
 ليغـــــشتلا فورظو لمعلا ةعيبط بلطتت يتلا لامعألا يفو نارمعلا نع ةديعبلا نكامألا يف زوجي ماظنلا اذه نم ةئاملا دعب ةعبارلا ةداملا مكح نم ءانثتـــــسا

 ، ةرازولا كلذ ىلع تقفاوو لامعلاو لمعلا بحاـص قفتا اذإ عيباـسأ ةينامث زواجتت ال ةدم نع لماعلل ةقحتـسملا ةيعوبـسألا تاحارلا عيمجت لمعلا رارمتـسا اهيف

  . اهيلإ ةدوعلا ةعاس يهتنتو ، لقن لئاسو اهب رفوتي ةنيدم برقأ ىلإ لامعلا لوصو ةعاس نم أدبت نأ ةّعمَجُملا ةيعوبسألا ةحارلا ةدم باسح يف ىعاريو

 
  :ةئاملا دعب ةسداسلا ةداملا
 تالاـحلا يف ماـظنلا اذـه نم ةـئاـملا دـعب ةـعبارلا ةداـملا نم )1( ةرقفلاو ةـئاـملا دـعب ىلوألاو نيعــــــستلاو ةـنماـثلا داوملا ماـكحأـب دـيقتلا مدـع لـمعلا بـحاــــــصل زوجي

 :ةيتآلا

 مايألا ددع ديزي الأ طرـشب ، مساوملل دادعتـسالاو ةـضفخم نامثأب عيبلل دادعتـسالاو تاباـسحلا لفقو ، ةيفـصتلاو ، ةينازيملا دادعإو ،يونـسلا درجلا لامعأ .1
اموي نيثالث ىلع لامعلا اهيف لغتشي يتلا

ً
 . ةنسلا يف 

 .فلتلل ةلباق داومل ةققحم ةراسخ يفالت وأ ، هنع أشن ام حالصإ وأ ، رطخ ثداح عوقو عنمل لمعلا ناك اذإ .2

 . يداع ريغ لمع طغض ةهجاوم دصقب ليغشتلا ناك اذإ .3

 . ريزولا نم رارقب ددحت يتلا ةيمسوملا لامعألاو ىرخألا تابسانملاو مساوملاو دايعألا .4

 دحلا هنم رارقب ريزولا ددحيو . عوبــسألا يف ةعاــس نيتــس وأ ، مويلا يف تاعاــس رــشع ىلع ةيلعفلا لمعلا تاعاــس ديزت نأ ةمدقتملا تالاحلا عيمج يف زوجي الو

 .ةنسلا يف اهب حمسي يتلا ةيفاضإلا لمعلا تاعاسل ىصقألا

 
  :ةئاملا دعب ةعباسلا ةداملا
ارجأ لماعلل عفدي نأ لمعلا بحاص ىلع بجي .1

ً
اّيفاضإ 

ً
افاضم ةعاسلا رجأ يزاوي ةيفاضإلا لمعلا تاعاس نع 

ً
 .يساسألا هرجأ نم %50 هيلإ 

 لمع تاعاس رايعملا اذهل ةذختملا تاعاسلا ىلع ديزت يتلا تاعاسلا دعت لمعلا تاعاسل يعوبسألا رايعملا ساسأ ىلع ةأشنملا يف ليغشتلا ناك اذإ .2
 . ةيفاضإ

 . ةيفاضإ تاعاس دايعألاو لطعلا مايأ يف ىَّدؤت يتلا لمعلا تاعاس عيمج دعت .3

 :ةئاملا دعب ةنماثلا ةداملا
 :ةيتآلا تالاحلا ىلع ماظنلا اذه نم ةئاملا دعب ىلوألاو نيعستلاو ةنماثلا نيتداملا ماكحأ يرست ال

 بحاـــص تاطلـــسب اهولغاـــش عتمتي نأ بـــصانملا هذه نأـــش نم ناك اذإ ، هيجوتلاو ةرادإلا يف ةيلوؤـــسم تاذ ةيلاع بـــصانم نولغـــشي نيذلا صاخـــشألا .1
 . لامعلا ىلع لمعلا

 . هدعب وأ لمعلا ءادتبا لبق اهزاجنإ بجي يتلا ةيليمكتلا وأ ةيزيهجتلا لامعألا .2

 . ةرورضلاب ًاعطقتم نوكي يذلا لمعلا .3

 . ةيندملا ةينمألا ةسارحلا لامع ادع ، ةفاظنلاو ةسارحلل نوصصخملا لامعلا .4

 . اهيف لمعلا تاعاسل ىصقألا دحلاو ةداملا هذه نم 4 ، 3 ، 2 تارقفلا يف ةنيبملا لامعألا ةحئاللا ددحتو
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 عبارلا لصفلا

 تازاجإلا

  :ةئاملا دعب ةعساتلا ةداملا

 بحاـص ةمدخ يف لماعلا ىـضمأ اذإ ًاموي نيثالث نع لقت ال ةدم ىلإ دازُت ، ًاموي نيرـشعو دحاو نع اهتدم لقت ال ةيونـس ةزاجإ ماع لك نع لماعلا قحتـسي .1
امدقم عفدي رجأب ةزاجإلا نوكتو ، ةلصتم تاونس سمخ لمعلا

ً
 . 

 بحاـــصلو ، هتمدخ ءانثأ اهيلع لوـــصحلا نع ًاـــضوع ًايدقن ًالدب ىـــضاقتي نأ وأ ، اهنع لوزنلا زوجي الو ، اهقاقحتـــسا ةنـــس يف هتزاجإب لماعلا عتمتي نأ بجي .2
اقفو تازاجإلا هذه ديعاوم ددحي نأ لمعلا

ً
 هعتمتل ددحملا داعيملاب لماعلا راعـشإ هيلعو ، هلمع ريـس نمؤي يكل بوانتلاب اهحنمي وأ ، لمعلا تايـضتقمل 

اموي نيثالث نع لقي ال ٍفاك تقوب ةزاجإلاب
ً

 . 

  :ةئاملا دعب ةرشاعلا ةداملا

امايأ وأ ةيونسلا هتزاجإ لجؤي نأ لمعلا بحاص ةقفاومب لماعلل .1
ً

 . ةيلاتلا ةنسلا ىلإ اهنم 

اموي نيعــست ىلع ديزت ال ةدمل كلذ لمعلا فورظ تــضتقا اذإ اهقاقحتــسا ةنــس ةياهن دعب لماعلا ةزاجإ ليجأت قح لمعلا بحاــصل .2
ً

 فورظ تــضتقا اذإف ، 
الأ ىلع ، ةباتك لماعلا ةقفاوم ىلع لوصحلا بجو ليجأتلا رارمتسا لمعلا

ّ
 . ةزاجإلا قاقحتسا ةنسل ةيلاتلا ةنسلا ةياهن ليجأتلا ىدعتي 

 :ةئاملا دعب ةرشع ةيداحلا ةداملا

 امك اهنع هتزاجإ ىلع لصحي مل يتلا ةدملا ىلإ ةبسنلاب كلذو اهل هلامعتسا لبق لمعلا كرت اذإ ةقحتسملا ةزاجإلا مايأ نع ةرجأ ىلع لوصحلا يف قحلا لماعلل

 .لمعلا يف اهنم هاضق ام ةبسنب ةنسلا ءازجأ نع ةزاجإلا ةرجأ قحتسي

  :ةئاملا دعب ةرشع ةيناثلا ةداملا

 . ةحئاللا اهددحت يتلا تابسانملاو دايعألا يف لماك رجأب ةزاجإ يف قحلا لماع لكل

  :"35" ةئاملا دعب ةرشع ةثلاثلا ةداملا

 وأ هـلوــــــصأ دـحأ وأ هـجوز ةاـفو ةـلاـح يف ماـيأ ةــــــسمخ ةدـمل لـماـك رجأـب ةزاـجإ يف قحلا لـماـعلل , ماـظنلا اذـه بـجومب ةددـحملا ةـلماـعلا ةأرملا تازاـجإ ةاـعارم عم

  . اهيلإ راشملا تالاحلل ةديؤملا قئاثولا بلطي نأ لمعلا بحاصل قحيو . هل دولوم ةدالو ةلاح يف مايأ ةثالثو ، هجاوز دنع وأ ، هعورف

  :ةئاملا دعب ةرشع ةعبارلا ةداملا

اموي رـــشع ةـــسمخ ىلع ديزت الو مايأ ةرـــشع نع اهتدم لقت ال رجأب ةزاجإ ىلع لوـــصحلا يف قحلا لماعلل
ً

 جحلا ةـــضيرف ءادأل كلذو ؛ ىحـــضألا ديع ةزاجإ اهيف امب 

 نيتنس لمعلا بحاص ىدل لمعلا يف ىضمأ دق لماعلا نوكي نأ ةزاجإلا هذه قاقحتسال طخبشيو . لبق نم اهادأ دق نكي مل اذإ هتمدخ ةدم لاوط ةدحاو ةرمل

ايونس ةزاجإلا هذه نوحنمي نيذلا لامعلا ددع ددحي نأ لمعلا بحاصلو ، لقألا ىلع نيتلصتم
ً

اقفو 
ً

 . لمعلا تايضتقمل 

  :"36" ةئاملا دعب ةرشع ةسماخلا ةداملا

ق وأ ةيميلعت ةــــســــسؤم ىلإ هباــــستنا ىلع لمعلا بحاــــص قفاو اذإ - لماعلل .1
َ
 ريغ ةنــــس نع ناحتمالا ةيدأتل لماك رجأب ةزاجإ يف قحلا - اهيف هرارمتــــسا لِب

 ناـحتمالا ماـيأ ددـعب رجأ نود ةزاـجإ يف قحلا لـماـعلل نوكيف ةداـعم ةـنــــــس نع ناـحتمالا ناـك اذإ اـمأ . ةـيلعفلا ناـحتمالا ماـيأ ددـعب اـهتدـم ددـحت ةداـعم
 . اًّيبيدأت هتلءاسم يف لمعلا بحاص قحب لالخإلا مدع عم ، ناحتمالا ِدؤي مل هنأ تبث اذإ ةزاجإلا رجأ نم لماعلا مرحيو . ةيلعفلا

 ناحتمالا مايأ ددعب ناحتمالا ةيدأتل ةزاجإ ىلع لــــصحي نأ هلف , ةيميلعت ةــــســــسؤم ىلإ هباــــستنا ىلع لمعلا بحاــــص ةقفاوم ىلع لماعلا لــــصحي مل اذإ .2
 . ةيلعفلا ناحتمالا مايأ ددعب رجأ نود ةزاجإ ىلع لصحي نأ لماعللف كلذ رذعت دنعو ، اهرفاوت لاح يف ةيونسلا هتزاجإ نم بستحت ةيلعفلا
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 . لقألا ىلع ًاموي رشع ةسمخب اهدعوم لبق ةزاجإلا بلطب مدقتي نأ لماعلا ىلع .3

 .ناحتمالا هئادأ ىلع لدي ام كلذكو ، ةزاجإلا بلطل ةديؤملا قئاثولا ميدقت لماعلا نم بلطي نأ لمعلا بحاصل .4

  :ةئاملا دعب ةرشع ةسداسلا ةداملا
افوقوم لمعلا دقع دعيو ، اهتدم ديدحت ىلع نافرطلا قفتي ، رجأ نود ةزاجإ ىلع لوـصحلا لمعلا بحاـص ةقفاومب لماعلل زوجي

ً
 ىلع داز اميف ةزاجإلا ةدم لالخ 

اموي نيرشع
ً

 . كلذ فالخ ىلع نافرطلا قفتي مل ام ، 

 
  :ةئاملا دعب ةرشع ةعباسلا ةداملا
اموي نيثالثلا نع رجأب ةيــضرم ةزاجإ يف قحلا هــضرم تبثي يذلا لماعلل

ً
اموي نيتــسلا نع رجألا عابرأ ةثالثبو ، ىلوألا 

ً
اموي نيثالثلل رجأ نودو ، ةيلاتلا 

ً
 كلذ يلت يتلا 

 . ةيضرم ةزاجإ لوأ خيرات نم أدبت يتلا ةنسلا : ةدحاولا ةنسلاب دصقيو . ةعطقتم مأ ةلصتم تازاجإلا هذه تناكأ ءاوس ، ةدحاولا ةنسلا لالخ

  :ةئاملا دعب ةرشع ةنماثلا ةداملا
 نأ هلف كلذ فلاخ دق لماعلا نأ لمعلا بحاـص تبثأ اذإف . رخآ لمع بحاـص ىدل لمعي نأ لـصفلا اذه يف اهيلع صوـصنملا هتازاجإ نم يأب هعتمت ءانثأ لماعلل زوجي ال

 . رجألا كلذ نم هيلإ هادأ نأ قبس ام دخبسي وأ ةزاجإلا ةدم نع هرجأ نم همرحي
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 :عباسلا بابلا

 تقولا ضعبل لمعلا
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   :ةئاملا دعب ةرشع ةعساتلا ةداملا
 . تقولا ضعبل نيلماع - ةيلكيه وأ ةينقت وأ ةيداصتقا بابسأل ةيداعلا مهلمع تاعاسل تقؤمو يعامج ضيفختب نورثأتي نيذلا تقولا لاوط نولماعلا دعي ال

 
  :ةئاملا دعب نورشعلا ةداملا
 الو .لـمعلا بـحاــــــصو ، تـقولا ضعبل لـماـعلا نم لـك ىلع ةـبتخبملا تاـمازتلالا هـيف ددـحي ، تـقولا ضعبل لـمعلا ميظنتل ةـمزاللا طباوــــــضلاو دـعاوقلا ريزولا ردــــــصي

 ةينهملا ةحــصلاو ةمالــسلا ثيح نم ، نيلثامملا تقولا لاوط نيلماعلل ةحونمملا ةيامحلا ءانثتــساب ، ريزولا اهررقي يتلا دودحلا يف الإ ماظنلا اذه ماكحأ يرــست

 . لمعلا تاباصإو
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 :نماثلا بابلا

 ةيعانصلا ثداوحلا نم ةياقولاو لمعلا رطاخم نم ةياقولا
 ةيعامتجالاو ةيحصلا تامدخلاو لمعلا تاباصإو ىربكلا
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 لوألا لصفلا

 لمعلا رطاخم نم ةياقولا

 :ةئاملا دعب نورشعلاو ةيداحلا ةداملا
 ةمالــــسلاو ةيامحلا دعاوق نم كلذ ريغو ، لاــــستغالاو برــــشلل ةحلاــــصلا هايملا نيمأتو اهترانإو ، ةفيظنو ةيحــــص ةلاح يف ةأــــشنملا ظفح لمعلا بحاــــص ىلع

اقفو اهتايوتسمو اهتاءارجإو ةينهملا ةحصلاو
ً

 .هنم رارقب ريزولا هددحي امل 

 
 :ةئاملا دعب نورشعلاو ةيناثلا ةداملا
 . هتمالــــسو لمعلا ةياقوو ، ةلمعتــــسملا تالآلاو ، لمعلا نع ةمجانلا ضارمألاو ، راطخألا نم لامعلا ةيامحل ةمزاللا تاطايتحالا ذختي نأ لمع بحاــــص لك ىلع

 الو . ءاـضتقالا دنعلامعلا اهمهفي ىرخأ ةغل يأبو ةيبرعلا ةغللاب كلذو ، لامعلاو لمعلا ةمالـسب ةـصاخلا تاميلعتلا ةأـشنملا يف رهاظ ناكم يف نلعي نأ هيلعو

 . ةيامحلا هذه ريفوت ءاقل غلبم يأ مهروجأ نم عطتقي وأ لامعلا لّمحي نأ لمعلا بحاصل زوجي

 

 :ةئاملا دعب نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا

 ةيــصخــشلا ةياقولا تاودأ رفوي نأ هيلعو ، اهل ةررقملا ةياقولا لئاــسو لامعتــساب همازلإو ، هتنهم رطاخمب لمعلا ةلوازم لبق لماعلا ةطاحإ لمعلا بحاــص ىلع
 . اهمادختسا ىلع مهبيردتو ، لامعلل ةبسانملا

  :ةئاملا دعب نورشعلاو ةعبارلا ةداملا
 نم هتياقوو هتحــــص ىلع ةظفاحملل ةعوــــضوملا تاميلعتلا ذفني نأو ، اهيلع ظفاحي نأو ، ةيلمع لكل ةــــصــــصخملا ةيئاقولا لئاــــسولا لمعتــــسي نأ لماعلا ىلع

 لمعلا رقم ةيامحل ةدعملا لئاـسولا لامعتـسا ةءاـسإ وأ ، تاميلعتلا ذيفنت مدع هنع ببـستي ريـصقت وأ لعف يأ باكترا نع عنتمي نأ هيلعو . ضارمألاو تاباـصإلا

  . اهليطعت وأ مهتمالسو هعم نيلغتشملا لامعلا ةحصو

 

 :ةئاملا دعب نورشعلاو ةسماخلا ةداملا
 ةـحلاــــــص اـهلعجو ، ةاـجنلل ذـفاـنم نيمأـت كـلذ يف اـمب ، هـتحفاـكمل ةـينفلا لـئاــــــسولا ةـئيهتو ، قيرحلا نم ةـياـقولل ةـمزاللا تاـطاـيتحالا ذـختي نأ لـمعلا بـحاــــــص ىلع

 .قيرحلا عنم لئاسو نأشب ةلصفم تاميلعت لمعلا نكامأ نم رهاظ ناكم يف قلعي نأو ، تقو يأ يف لامعتسالل

 

  :ةئاملا دعب نورشعلاو ةسداسلا ةداملا
 بحاــــص ةقفاومب وأ ، ةفيظولا مكحب لمعلا نكامأ نولخدي نمم ، هلامع ريغ نورخآ صاخــــشأ اهب باــــصي يتلا ثداوحلاو ئراوطلا نع لوئــــسم لمعلا بحاــــص

 ةمظنألا بـــسح ررـــضو لطع نم مهبيـــصي امع مهـــضوعي نأ هيلعو . هلمع عون اهبلطتي يتلا ةينفلا تاطايتحالا ذاختا لامهإ ببـــسب تناك اذإ ، هئالكو وأ لمعلا

 . ةماعلا

 

  



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 يناثلا لصفلا

 ىربكلا ةيعانصلا ثداوحلا نم ةياقولا

  :ةئاملا دعب نورشعلاو ةعباسلا ةداملا
 . ىربكلا رطاخملا تاذ تآشنملا ىلع لصفلا اذه ماكحأ قبطت

 

 :ةئاملا دعب نورشعلاو ةنماثلا ةداملا

 وأ داوملا هذه نم تائف وأ ةرطخلا داوملا نم رثكأ وأ ةدام جاتنإب تقؤم وأ مئاد لكـشب موقت يتلا ةأـشنملا : "ىربكلا رطاخملا تاذ ةأـشنملا" ةرابع ينعت .1
 دادع يف ةأــشنملا جاردإ ىلإ اهزواجت يدؤي يتلاو ، اهب حومــسملا ريياعملا زواجتت تايمكب اهنيزخت وأ اهمادختــسا وأ اهتلوانم وأ اهداعبتــسا وأ اهزيهجت
 . ىربكلا رطاخملا تآشنم

 . هريغ عم بيكرت يف وأ هدحو امإ ةيمسلا وأ ةيئايزيفلا وأ ةيواميكلا هصاوخ مكحب ةروطخ لكشي داوملا نم جيزم وأ ةدام يأ :"ةرطخ ةدام" ةرابع ينعت .2

 ةدام نمـضتيو ، ىربك رطاخم تاذ ةأـشنم لخاد طاـشن ىرجم يف راجفنالا وأ ، قيرحلا وأ ، ريبكلا برـستلا : لثم يئاجف ثداح يأ :"ريبك ثداح" ةرابع ينعت .3
الجاع ةئيبلا وأ روهمجلا وأ لامعلا ىلع ربكأ رطخ ىلإ يدؤيو ، رثكأ وأ ةرطخ

ً
الجآ وأ 

ً
 . 

  :ةئاملا دعب نورشعلاو ةعساتلا ةداملا
ادانتسإ "ىربكلا رطاخملا تاذ تآشنملا" ديدحتل طباوض ةرازولا عضت

ً
 . امهيتلكوأ داوملا هذه تائف وأ ، ةرطخلا داوملا ةمئاق ىلإ 

 

  :ةئاملا دعب نوثالثلا ةداملا
 .ماظنلا اذه نم ةئاملا دعب نيرشعلاو ةعساتلا ةداملا يف اهيلإ راشملا طباوضلا ساسأ ىلع مهتآشنم عضو ديدحت ةرازولا عم قيسنتلاب لمعلا باحصأ ىلع

 

  :ةئاملا دعب نوثالثلاو ةيداحلا ةداملا
 ، صوـصخلا اذه يف لمعلا باحـصأ تابجاوو ، ىربكلا رطاخملا نم ةياقولل ةأـشنملا ىوتـسم ىلع ةمزاللا تابيتخبلا نمـضتت يتلا تارارقلاو حئاوللا ريزولا ردـصي

 عنمل ةـمزاللا ريبادـتلا نم كـلذ ريغو ، مهتاـبجاوو لاـمعلا قوقحو ، ىربك رطاـخم تاذ ةأــــــشنم لـك عقوم جراـخ ةـئيبلاو روهمجلا ةـياـمحل ةذـختملا تاـبيتخبلا كـلذـكو

 . اهراثآ نم دحلاو اهعوقو رطاخم نم ليلقتلاو ىربكلا ثداوحلا

 

  :"37" رركم ةئاملا دعب نوثالثلاو ةيداحلا ةداملا

امئاد - رظحي يتلا تائفلاو ،ةيداع ريغ رارضأ وأ راطخأل لماعلا ضرعت نأ اهنأش نم وأ ةراض وأ ةرطخ دعت يتلا لامعألاو نهملا - هنم رارقب - ريزولا ددحي
ً

اتقؤم وأ 
ً

 

 تامازتلا عم قفاوتي امب كلذو ،تائفلا كلت نم يأل لمعلا تاقوأ ديدحت ىلإ ةجاحلا ىدم كلذ يف امب ،ةصاخ طورشب اهيف اهليغشت نوكي وأ اهيف اهليغشت -

 .ةيلودلا تايقافتالا يف ةدراولا ةلصلا تاذ ةكلمملا

 

  

 
 
 . ـه7/1/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تفيضأ 37



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 ثلاثلا لصفلا

 لمعلا تاباصإ

  :ةئاملا دعب نوثالثلاو ةيناثلا ةداملا
 . ةيعامتجالا تانيمأتلا ماظن نم ةينهملا راطخألا عرفل عضخت يتلا تآشنملا ىلع لصفلا اذه ماكحأ يرست ال

 
  :ةئاملا دعب نيثالثلاو ةثلاثلا ةداملا
 امب ، ةرـشابم ريغ وأ ةرـشابم ةقيرطب ، كلذل ةمزاللا تاقفنلا عيمج لمحتيو ، هجالعب مزتلي لمعلا بحاـص نإف ، ينهم ضرمب وأ ، لمع ةباـصإب لماعلا بيـصأ اذإ

 . جالعلا نكامأ ىلإ لاقتنالا تاقفنو ، ةيضيوعتلا ةزهجألاو ، ةعشألاو ، ةيبطلا ليلاحتلاو صوحفلاو ، ىفشتسملا يف ةماقإلا اهيف

 

 :ةئاملا دعب نوثالثلاو ةعبارلا ةداملا
 لوأ خيراـت دـعي اـمك ، لـمعلا تاـباــــــصإ مكح يف ةـينهملا ضارمألا دـعتو . ةـيعاـمتجالا تاـنيمأـتلا ماـظن يف هـيلع صوــــــصنم وهاـم قفو لـمع ةـباــــــصإ ةـباــــــصإلا دـعت

 . ةباصإلا خيرات مكح يف ضرملل ةيبط ةدهاشم

 

  :ةئاملا دعب نوثالثلاو ةسماخلا ةداملا
 . ةيلصألا ةباصإلا ىلع يرسي ام جالعلاو ةنوعملل ةبسنلاب اهيلع يرسيو ، اهنع أشنت ةفعاضم يأ وأ ساكتنإلا ةلاح ةباصإلا مكح يف دعت

 

  : ةئاملا دعب نوثالثلاو ةسداسلا ةداملا
 لودج قفو يئزجلا وأ يلكلا مئادلا زجعلا تاجرد ددحتو ةـيعاـمتجالا تاـنيمأـتلا ماـظن يف هـيلع صوــــــصنملا ةـينهملا ضارمألا لودج قفو ةـينهملا ضارمألا ددـحت

 . روكذملا ماظنلا يف هيلع صوصنملا زجعلا بسن ليلد

 

  :"38" ةئاملا دعب نوثالثلاو ةعباسلا ةداملا

الماك هرجأ لداعت ةيلام ةنوعم يف قحلا - لمع ةباــصإ نم جتانلا لمعلا نع تقؤملا هزجع ةلاح يف - باــصملل
ً

اموي نيتــس ةدمل 
ً

الباقم قحتــسي مث 
ً

 لداعي اًّيلام 

 تدع ، لمعلا نم هنكمت ال ةيحـــــصلا هتلاحو هئافـــــش لامتحا مدع اًّيبط ررقت وأ ةنـــــس جالعلا ةدم تغلب اذإف . هجالع اهقرغتـــــسي يتلا ةدملا لاوط هرجأ نم )75%(

ازجع ةباصإلا
ً

 .ةنسلا كلت لالخ باصملا ىلإ هعفد ام دادخبسا يف قح لمعلا بحاصل نوكي الو . ةباصإلا نع ضوعيو دقعلا ىهنيو ، اًّيلك 

 

  :ةئاملا دعب نوثالثلاو ةنماثلا ةداملا
 ثالث ةدم نع هرجأ لداعي امب ردقي ضيوعت يف قحلا هنع نيقحتـــــسملا وأ باـــــصمللف باـــــصملا ةافو ىلإ ةباـــــصإلا تدأ وأ يلك مئاد زجع ةباـــــصإلا نع جتن اذإ

 . لاير فلأ نوسمخو ةعبرأ هردق ىندأ دحب تاونس

اـضيوعت قحتـسي باـصملا نإف ، يئزج مئاد زجع ةباـصإلا نع جتن اذإ امأ
ً

الداعم 
ً

اقفو ، ردقملا زجعلا كلذ ةبـسنل 
ً

 يف ةبورـضم ، دمتعملا زجعلا بـسن ليلد لودجل 

 . يلكلا مئادلا زجعلا ضيوعت ةميق

 

 :ةئاملا دعب نوثالثلاو ةعساتلا ةداملا
 يأ تبث اذإ ماظنلا اذه نم ةئاملا دعب نيثالثلاو ةنماثلاو ةئاملا دعب نيثالثلاو ةعباسلاو ةئاملا دعب نيثالثلاو ةثلاثلا داوملا يف درو امب لمعلا بحاص مزلي ال

 :يتأي امم

 .هسفن ةباصإ دمعت لماعلا نأ .1

 . لماعلا بناج نم دوصقم كولس ءوس ببسب تثدح ةباصإلا نأ .2

 . عورشم ببس نود لمعلا بحاص لبق نم هجالعب فلكملا بيبطلا ةجلاعم لوبق نع عنتما وأ ، بيبط ىلع هسفن ضرع نع عنتما لماعلا نأ .3

  

 
 
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تلدع 38



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 :ةئاملا دعب نوعبرألا ةداملا
 ءالؤه مزليو ، جلاعملا بيبطلل يبطلا ريرقتلا ءوـــــض ىلع ينهملا ضرملاب باـــــصملا لماعلا مهيدل لغتـــــشا نيذلا نيقباـــــسلا لمعلا باحـــــصأ ةيلوؤـــــسم ددحت

 نوكت نأ طرـــــشب ، هتمدخ يف باـــــصملا اهاـــــضق يتلا ةدملا ةبـــــسنب لك ، ماظنلا اذه نم ةئاملا دعب نيثالثلاو ةنماثلا ةداملا يف هيلع صوـــــصنملا ضيوعتلاب

  . لماعلا هب بيصأ يذلا ضرملا اهنع أشني امم اهنوسرامي يتلا نهملا وأ تاعانصلا

 

 :ةئاملا دعب نوعبرألاو ةيداحلا ةداملا
 . لمعلا تاباصإ نع غالبإلا تاءارجإ ريزولا نم رارقب ددحت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 عبارلا لصفلا

 ةيعامتجالاو ةيحصلا تامدخلا

  :ةئاملا دعب نوعبرألاو ةيناثلا ةداملا
 . ةيلوألا ةيبطلا تافاعسإلل مزلي امم ، اهريغو ةيودألاب ةدوزم ، ةيبطلا تافاعسإلل رثكأ وأ ةنازخ دعي نأ لمع بحاص لك ىلع

 موقي نم طورـــــشو اهظفح لئاـــــسو ميظنت كلذكو ، ةيودألا تايمكو ، اهددعو ةيلوألا تافاعـــــسإلا لئاـــــسو نم ةنازخلا هذه هيوتحت نأ بجي ام ةحئاللا ددحتو

 . هاوتسمو تافاعسإلا ةمهمب

 

  :ةئاملا دعب نوعبرألاو ةثلاثلا ةداملا
 - ةينهملا ضارمألا لوادج يف ةددحملا ةينهملا ضارمألا دحأب ةباــــــصإلا لامتحال نيــــــضرعملا هلامع صحفب رثكأ وأ بيبط ىلإ دهعي نأ لمع بحاــــــص لك ىلع

اـصحف - ةيعامتجالا تانيمأتلا ماظن يف اهيلع صوـصنملا
ً

الماـش 
ً

 كئلوأ تافلم يف كلذكو ، هتالجـس يف صحفلا كلذ ةجيتن تبثي نأو ، لقألا ىلع ةنـس لك ةرم 

 . لامعلا

 

  :ةئاملا دعب نوعبرألاو ةعبارلا ةداملا
 ينواعتلا يحصلا نامضلا ماظن هرفوي ام ةاعارم عم ، ريزولا اهررقي يتلا تايوتسملل أقبط ةيجالعلاو ةيئاقولا ةيحصلا ةيانعلا هلامعل رفوي نأ لمعلا بحاص ىلع

. 

 

  :ةئاملا دعب نوعبرألاو ةسماخلا ةداملا
 ام لكل ةمظنملا ماكحألا نالعإ بجيو . ةيرايتخإ هيف لامعلا ةمهاــــسم نوكت نأ ىلع ، راخدالاو ريفوتلل قودنــــص ءاــــشنإ ريزولا ةقفاوم دعب لمعلا بحاــــصل زوجي

 . قودنصلا اذه لمع دعاوقب لصتي

 

 :ةئاملا دعب نوعبرألاو ةسداسلا ةداملا
المع يدؤي نمل ةبسنلاب هتقفن ىلعو لمعلا بحاص مزلي

ً
اقفو هضعب وأ يتأي ام لكب نارمعلا نع ةديعبلا نكامألا يف 

ً
 : ريزولا هددحي امل 

 . تيناوحلا كلت ةداع اهيف رفاوتت ال يتلا لمعلا قطانم يف كلذو ، ةلدتعم راعسأب ةيرورضلا تاجاحلا نم كلذ ريغو سبالملاو ماعطلا عيبل تيناوح ريفوت .1

 . لمعلا نكامأب ةقحلم ةيضاير بعالمو ةبسانم فيقثتو هيفرت لئاسو ريفوت .2

اجالع مهرــــسأ جالعو لامعلا ةحــــص ىلع ةظفاحملل ةبــــسانملا ةيبطلا تابيتخبلا نم مزلي ام ءارجإ .3
ً

الماــــش 
ً

 بألاو مألاو دالوألاو جوزلا : ةرــــسألاب دــــصقيو( . 
 .)هعم نوميقملا

 . ةيفاك سرادم ةقطنملا يف رفاوتي مل اذإ لامعلا دالوأ ميلعتل سرادم ريفوت .4

 . لمعلا نكامأ يف تايلصم وأ دجاسم دادعإ .5

 . لامعلا نيب ةيمألا وحمل جمارب دادعإ .6

 . نارمعلا نع ةديعبلا نكامألا ةحئاللا ددحتو

  



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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  :ةئاملا دعب نوعبرألاو ةعباسلا ةداملا
المع يدؤي يذـلا لـمعلا بـحاــــــص مزلي

ً
 تاـميخملاو نكاــــــسملا ريفوتب طفنلا نع بـيقنتلا زكارمو رجاـحملاو مجاـنملا يفو ، نارمعلا نع ةدـيعبلا نكاـمألا يف 

 . لامعلل ةيئاذغلا تابجولاو

 هـعاونأو ماـعطلا تاـيمكو ةـيئاذـغلا تاـبجولا ددـع كـلذـكو ، نكاــــــسملاـب عاـفتنالا لـباـقمو اـهتاـفــــــصاومو تاـميخملاو نكاــــــسملا طورــــــش هـنم رارقب ريزولا ددـحيو

 . لامعلا ةحص ىلع ةظفاحملل مزلي امم كلذ ريغو ، ةبجولا لباقم لماعلا هلمحتي امو ، اهل ةمزاللا طورشلاو

 

  :ةئاملا دعب نوعبرألاو ةنماثلا ةداملا
ايموي مهتداعإو ، لمعلا نكامأ ىلإ نيعم عمجت زكرم نم وأ ، مهتماقإ لحم نم لاقتنإلا لئاـــسو هلامعل رفوي نأ لمع بحاـــص لك ىلع

ً
 نكامألا هذه تناك اذإ 

 . لمعلا ديعاوم عم قفتت ديعاوم يف ةمظتنملا تالصاوملا لئاسو اهيلإ لصت ال

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 :عساتلا بابلا

 ءاسنلا ليغشت



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 :“39" ةئاملا دعب نوعبرألاو ةعساتلا ةداملا
 )ةاـــــغلم(
 

  :“40" ةئاملا دعب نوسمخلا ةداملا
 )ةاـــــغلم(
 

  :"41" ةئاملا دعب نوسمخلاو ةيداحلا ةداملا
 ددحيو , عضولل حجرملا خيراتلا لبق عيباسأ ةعبرأب ىصقأ دحب أدبت ؛ ءاشت فيك اهعزوت عيباسأ ةرشع ةدمل لماك رجأب عضو ةزاجإ يف قحلا ةلماعلا ةأرملل .1

 . ةيحص ةهج نم ةقدصم ةيبط ةداهش بجومب عضولل حجرملا خيراتلا
  . رجأ نود رهش ةدم ةزاجإلا ديدمت يف قحلا اهلو , هل ةيلاتلا عيباسأ ةتسلا لالخ لاوحألا نم لاح يأب عضولا دعب ةأرملا ليغشت رظحي .2

اقفارم ةيحـصلا هتلاح بلطتتو ةـصاخلا تاجايتحالا يوذ نم وأ ضيرم لفط باجنإ ةلاح يف - ةلماعلا ةأرملل .3
ً

ارمتـسم 
ً

 رجأب رهـش اهتدم ةزاجإ يف قحلا - هل 
 . رجأ نود رهش ةدمل ةزاجإلا ديدمت يف قحلا اهلو ، عضولا ةزاجإ ةدم ءاهتنا دعب أدبت لماك

  :"42" ةئاملا دعب نوسمخلاو ةيناثلا ةداملا

 )ةاغــــلم(
 
  :ةئاملا دعب نوسمخلاو ةثلاثلا ةداملا
 .ةدالولاو لمحلا ءانثأ ةلماعلا ةأرملل ةيبطلا ةياعرلا ريفوت لمعلا بحاص ىلع

 

  :ةئاملا دعب نوسمخلاو ةعبارلا ةداملا
 ةعاــسلا ىلع اهعومجم يف ديزت ال ةحاخبــسالل تاخبف وأ ةخبف اهدولوم عاــضرإ دــصقب ذخأت نأ عــضولا ةزاجإ دعب اهلمع ةلوازم ىلإ دوعت امدنع ةلماعلا ةأرملل قحي

 اـهيلع بـتخبي الو ، ةـيلعفلا لـمعلا تاـعاــــــس نم تاخبفلا وأ ةخبفلا هذـه بــــــسحتو ، لاـمعلا عيمجل ةـحونمملا ةـحارلا تاخبف ىلع ةوالع كـلذو ، دـحاولا مويلا يف

 . رجألا ضيفخت

 

  :"43" ةئاملا دعب نوسمخلاو ةسماخلا ةداملا

 تبثُي نأ ىلع ،امهنم يأ نع ئشانلا اهــضرم ةدم كلذ لمــشيو ،عــضولا ةزاجإب اهعتمت وأ اهلمح ءانثأ لــصفلاب اهراذنإ وأ ةلماعلا لــصف لمعلا بحاــصل زوجي ال

اموي )نينامثو ةئام( اهبايغ ةدم زواجتت ال نأو ،ةدمتعم ةيبط ةداهشب ضرملا
ً

 .ةقرفتم مأ ةلصتم تناكأ ًءاوس ةنسلا يف 

 

  :"44" ةئاملا دعب نوسمخلاو ةسداسلا ةداملا

 )ةاغــــلم(
 
  :ةئاملا دعب نوسمخلاو ةعباسلا ةداملا
اقفو هقحتــست اميف ةلماعلا قح طقــسي

ً
 هذه يف - يلــصألا لمعلا بحاــصلو ، اهب حرــصملا اهتزاجإ ةدم ءانثأ رخآ لمع بحاــص ىدل تلمع اذإ بابلا اذه ماكحأل 

 . اهل هادأ ام دخبسي نأ وأ ، ةزاجإلا ةدم نع اهرجأ نم اهمرحي نأ - ةلاحلا

 
  :ةئاملا دعب نوسمخلاو ةنماثلا ةداملا
انيمأت ، دعاقم نهل رفوي نأ نهملا عيمج يفو ءاسن اهيف لمعي يتلا نكامألا عيمج يف لمعلا بحاص ىلع

ً
 .نهتحاخبسإل 

 

  

 
 
 . ـه7/1/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تيغلأ 39
 . ـه7/1/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تيغلأ 40
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب اهليدعت دعب ةٔىاملا دعب نوسم[حلاو ةيناثلا ةداملا مكح اهب C1حمدو تلدع 41
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب ةٔىاملا دعب نوسم[حلاو ةيداحلا ةداملا عم اهمكح C1حمد دعب تيغلأو تلدع 42
 .ـه27/11/1440 خيراتو )134/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تلدع 43
 .ـه27/11/1440 خيراتو )134/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب ةٔىاملا دعب نوسم[حلاو ةسما[حلا ةداملا عم اهمكح C1حمد دعب تيغلأو تلدع 44



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(

 

49 

  :ةئاملا دعب نوسمخلاو ةعساتلا ةداملا
اناكم ئيهي نأ رثكأف ةلماع نيـــــسمخ لغـــــشي لمع بحاـــــص لك ىلع .1

ً
ابـــــسانم 

ً
 لقت نيذلا تالماعلا لافطأ ةياعرل ، تايبرملا نم يفاكلا ددعلا هيف رفاوتي 

 . رثكأف ةرشع لافطألا ددع غلب اذإ كلذو ، تاونس تس نع مهرامعأ

اراد ئـشني نأ ةدحاو ةنيدم يف رثكأف ةلماع ةئام مدختـسي يذلا لمعلا بحاـص مزلي نأ ريزولل زوجي .2
ً

 نيرخآ لمع باحـصأ عم ةكراـشملاب وأ هـسفنب ةناـضحلل 
 هذه يفو ، لمعلا تاخبف ءانثأ كلذو تاونـس تـس نع مهرامعأ لقت نيذلا تالماعلا لافطأ ةياعرل ةمئاق ةناـضحلل راد عم دقاعتي وأ ، اهـسفن ةنيدملا يف
 . ةمدخلا هذه نم تاديفتسملا تالماعلا ىلع ضرفت يتلا فيلاكتلا ةبسن ررقي امك ، رادلا هذه مظنت يتلا عاضوألاو طورشلا ريزولا ددحي ةلاحلا

 :"45" ةئاملا دعب نوتسلا ةداملا

 يف قحلا اـهلو ، ةاـفولا خيراـت نم ماـيأ ةرــــــشعو رهــــــشأ ةـعبرأ نع لـقت ال ةدـمل لـماـك رجأـب ةدـع ةزاـجإ يف قحلا اـهجوز ىفوتي يتلا ةـملــــــسملا ةـلماـعلا ةأرملل .1
الماح تناك نإ رجأ نود ةزاجإلا هذه ديدمت

ً
 بجومب - اهل ةحونمملا ةدعلا ةزاجإ يقاب نم ةدافتـــسالا اهل زوجي الو ، اهلمح عـــضت ىتح - ةخبفلا هذه لالخ - 

  . اهلمح عضو دعب - ماظنلا اذه

اموي رشع ةسمخ ةدمل لماك رجأب ةزاجإ يف قحلا اهجوز ىفوتي يتلا ةملسملا ريغ ةلماعلا ةأرملل .2
ً

 . 

 . ةدملا هذه لالخ ريغلا ىدل لمع يأ ةسرامم اهجوز اهنع ىفوتملا ةلماعلل زوجي ال لاوحألا عيمج يفو

 . اهيلإ راشملا تالاحلل ةديؤملا قئاثولا بلطي نأ لمعلا بحاصل قحيو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 .ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تلدع 45



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 :رشاعلا بابلا

 ثادحألا ليغشت



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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  :ةئاملا دعب نوتسلاو ةيداحلا ةداملا
 ، رطخلل مهقالخأ وأ مهتمالــــس وأ مهتحــــص ضرعت نأ لمتحي يتلا لامعألاو نهملا يف وأ ، ةراــــضلا تاعانــــصلا وأ ةرطخلا لامعألا يف ثادحألا ليغــــشت زوجي ال

 . اهيلإ راشملا نهملاو تاعانصلاو لامعألا هنم رارقب ريزولا ددحيو . اهيف ىدؤت يتلا فورظلا وأ اهتعيبط ببسب

 

  :ةئاملا دعب نوتسلاو ةيناثلا ةداملا

 وأ تاعانصلا ضعب يف نسلا هذه عفري نأ ريزوللو ، لمعلا نكامأ لوخدب هل حمسي الو هرمع نم ةرشع ةسماخلا متي مل صخش يأ ليغشت زوجي ال .1
 . هنم رارقب ثادحألا تائف ضعبل ةبسنلاب وأ قطانملا

 ، ةفيفخ لامعأ يف ةنس )15 -13( نيب ام مهرامعأ حواخبت نيذلا صاخشألا لمع وأ ليغشتب حمسي نأ ريزولل زوجي ةداملا هذه نم )1( ةرقفلا نم ءانثتسا .2
 : يتآلا اهيف ىعاري

 . مهومن وأ مهتحصب ةراض نوكت نأ لمتحي الأ -2/1

 . هنوقلتي يذلا ميلعتلا نم ةدافتسالا ىلع مهتردق فعضت الو ، ينهملا بيردتلا وأ هيجوتلا جمارب يف مهكاخبشاو ةسردملا يف مهتبظاوم لطعت الأ -2/2

 :ةئاملا دعب نوتسلاو ةثلاثلا ةداملا
 . هنم رارقب ريزولا اهددحي يتلا تالاحلا يف الإ ةيلاتتم ةعاس ةرشع يتنثإ نع لقت ال ليللا نم ةخبف ءانثأ ثادحألا ليغشت رظحي

 

  :ةئاملا دعب نوتسلاو ةعبارلا ةداملا
 ةيلعفلا لمعلا تاعاـس ديزت الأ بجيف ناـضمر رهـش ادع ، ةنـسلا روهـش رئاـسل دحاولا مويلا يف تاعاـس تـس نم رثكأ ايلعف ًاليغـشت ثادحألا ليغـشت زوجي ال -

 . تاعاس عبرأ ىلع هيف
 فـصن نع ةدحاولا ةرملا يف لقت ال ، ةالـصلاو ماعطلاو ةحارلل رثكأ وأ ةخبف نود ، ةلـصتم تاعاـس عبرأ نم رثكأ ثدحلا لمعي ال ثيحب لمعلا تاعاـس مظنتو -

 . تاعاس عبس نم رثكأ لمعلا ناكم يف ىقبي ال ثيحبو ، ةعاس
 . ةيونسلا ةزاجإلاو ةيمسرلا تالطعلاو دايعألا مايأ يف وأ ةيعوبسألا ةحارلا مايأ يف ثادحألا ليغشت زوجي الو -
 . ماظنلا اذه نم ةئاملا دعب ةسداسلا ةداملا اهيلع تصن يتلا تاءانثتسالا مهيلع يرست الو -

 :ةئاملا دعب نوتسلاو ةسماخلا ةداملا
 :ةيتآلا تادنتسملا هنم يفوتسي نأ ثدحلا ليغشت لبق لمعلا بحاص ىلع

 . هداليمب ةيمسر ةداهش وأ ةينطولا ةيوهلا ةقاطب .1

 . ةيحص ةهج نم اهيلع قدصمو ، صتخم بيبط نم ةرداص ، بولطملا لمعلل ةيحصلا ةقايللاب ةداهش .2

 . ثدحلا رمأ يلو ةقفاوم .3

 . ثدحلاب صاخلا فلملا يف تادنتسملا هذه ظفح بجيو

 

  :ةئاملا دعب نوتسلاو ةسداسلا ةداملا
 لامعلل صاخ لجـــسب لمعلا ناكم يف ظفتحي نأو ، هليغـــشت نم لوألا عوبـــسألا لالخ هلغـــشي ثدح لك نع صتخملا لمعلا بتكم غلبي نأ لمعلا بحاـــص ىلع

 . هليغشت خيراتو هتماقإ لحمو هرمأ يلول لماكلا مسألاو هرمعو ثدحلا مسإ هيف نيبي ثادحألا

 

  :ةئاملا دعب نوتسلاو ةعباسلا ةداملا
 يفو ، ينقتلا وأ ينهملا وأ ماـعلا ميلعتلا ضارغأل سرادـملا يف ثادـحألاو لاـفطألا هـيدؤي يذـلا لـمعلا ىلع باـبلا اذـه يف اـهيلع صوــــــصنملا ماـكحألا يرــــــست ال

 ذفني لمعلا اذه ناك اذإ لقألا ىلع ةنــس ةرــشع عبرأ نــس اوغلب نيذلا صاخــشألا تآــشنملا يف هيدؤي يذلا لمعلا ىلع يرــست الو ، ىرخألا بيردتلا تاــســسؤم

اقفو
ً

ايساسأ اًءزج لكشي لمعلا ناكو ، ريزولا اهررقي طورشل 
ً

 : يتآلا نم 

 . بيردت ةسسؤم وأ ، ةسردم ىلع ةيسيئرلا اهتيلوؤسم عقت ، ةيبيردت وأ ، ةيميلعت ةرود .1

 . هترقأ دق ةصتخملا ةهجلا تناك اذإ ةأشنم يف هلك وأ ، ربكألا همسق ذفني يبيردت جمانرب .2

 . بيردتلا عون وأ ، ةنهملا رايتخا ليهست ىلإ يمري ، يهيجوت وأ ، يداشرإ جمانرب .3

 

 



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 :رشع يداحلا بابلا

 يرحبلا لمعلا دقع



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 :ةئاملا دعب نوتسلاو ةنماثلا ةداملا
  -:كلذ فالخ قايسلا ضتقي مل ام اهمامأ ةنيبملا يناعملا – بابلا اذه يف تدرو امنيأ – ةيتآلا تارابعلاو ظافلألاب دصقي

 . نط ةئامسمخ نع اهتلومح لقتالو  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةلجسم ةمئاع ةأشنم لك : ةنيفسلا

 . ةنيفسلا زيهجت هباسحل يرجي ، ةصاخ وأ ةماع ةأشنم وأ ، يعيبط صخش لك : ةنيفسلا زهجم

 . اهتيلوؤسم لمحتيو ةنيفسلا ةدايقل لهؤم راحب لك : نابرلا

 . يرحب لمع دقعب ةنيفسلا رهظ ىلع لمعي صخش لك : راحبلا

 اذه ىلع يرـــستو ، اهرهظ ىلع لمعلل راحب نيبو امهنم يأ نع لثمم وأ ةنيفـــس زهجم وأ ةنيفـــس بحاـــص نيب مربي رجأب ليغـــشت دقع لك : يرحبلا لمعلا دقع

 . هاضتقمب ردصت يتلا تارارقلاو بابلا اذه ماكحأ عم ضراعتي ال اميف  ماظنلا اذه ماكحأ دقعلا

 

  :ةئاملا دعب نوتسلاو ةعساتلا ةداملا
 . هرماوأو اهنابر ةطلسل ةنيفسلا رهظ ىلع لمعي نم عيمج عضخي

 

 :ةئاملا دعب نوعبسلا ةداملا
 صني نأ بجيو ، ةحــضاو ةغيــصب ةررحم دوقعلا هذه نوكت نأو ، اهيلع نيلماعلا ةراحبلا لمع دوقع عيمج اهب قحلت نأ وأ ةنيفــسلا تالجــس يف لجــست نأ بجي

ادوقعم ناك اذإ ام ىلع دقعلا يف
ً

ادوقعم ناك اذإف ، ةرفــسل وأ ةددحم ةدمل 
ً

 وأ ةنيدملا تددح ةرفــسل ناك اذإو ، ةحــضاو ةروــصب ةدملا تددح ةددحم ةدمل 

 . دقعلا يهتني أفرملا اذه يف اهليمحت وأ ةنيفسلا غيرفت لحارم نم ةلحرم يأ يفو ، ةرفسلا هدنع يهتنت يذلا يرحبلا أفرملا

 

  :ةئاملا دعب نوعبسلاو ةيداحلا ةداملا
 ةيفيكو ، هب فلكملا لمعلا عونو ، هنطومو هتيـــسنجو هنـــسو هبقلو راحبلا مسإو ، زهجملا مسإو ، هناكمو هماربإ خيرات ىلع يرحبلا لمعلا دقع يف صني نأ بجي

 بجيف ةدحاو ةرفــــسل دقعلا ناك اذإ امأ ، دقعلا ةدمو ، رجألا رادقمو ، ةيرحبلا ةيــــصخــــشلا ةركذتلاو ، ةيرحبلا ةحالملا يف لمعلا هل حيتت يتلا ةداهــــشلاو ، هئادأ

 نم كـلذ ريغو ، لـمعلا يهتني أـفرملا اذـه يف اـهليمحت وأ ةـنيفــــــسلا غيرفت لـحارم نم ةـلحرم يأ يفو ، ةـلحرلا هدـنع يهتنت يذـلا يرحبلا أـفرملا وأ ةـنيدـملا دـيدـحت

 . دقعلا ليصافت

 . راحبلل ةخسنو ةنيفسلا رهظ ىلع اهب ظافتحإلل نابرلل ةخسنو ةنيفسلا زهجمل ةخسن  خسن ثالث نم دقعلا نوكيو

 

  :ةئاملا دعب نوعبسلاو ةيناثلا ةداملا
  :يتأي ام طورشلاو دعاوقلا نمضتت نأ بجيو ، هطورشو اهرهظ ىلع لمعلا دعاوق اهيف نيلماعلل صصخملا مسقلا يفو ةنيفسلا يف نلعت نأ بجي

 . ةيمويلا لمعلا تاعاسو ، ةمدخلل ةينمزلا لوادجلاو ةنيفسلا رهظ ىلع لمعلا ميظنت دعاوقو مهتابجاوو ةراحبلا تامازتلإ .1

 . رجألا عاونأ نم كلذ ريغو ، تآفاكملاو ةتباثلا روجألا ثيح نم ، ةراحبلا هاجت ةنيفسلا زهجم تابجاو .2

 . روجألا ىلع فلسلا عفد ةيفيكو ، اهنم مسحلا وأ روجألا عفد قيلعت ةيفيك .3

 .يئاهنلا اهباسحو ، اهنامزو روجألا ةيفصت ناكم .4

 . ةنيفسلا رهظ ىلع اهلوصأو تيبملاو ءاذغلا ميدقت دعاوق .5

 . مهتاباصإو ةراحبلا ضارمأ جالع .6

 . مهدلب ىلإ مهليحرت طورشو ، ةراحبلا كولس .7

 . رجألا ةعوفدملا ةيونسلا ةراحبلا تازاجإ .8

 . هئاهتنإ وأ ، لمعلا دقع ءاهنإ ةبسانمب عفدتس يتلا تاضيوعتلا نم كلذ ريغو ، ةمدخلا ةياهن ةأفاكم .9

 : ةئاملا دعب نوعبسلاو ةثلاثلا ةداملا
اراحب لمعي نميف طخبشي

ً
 :  

 . ةنس ةرشع ينامث رمعلا نم متأ دق نوكي نأ .1

 . ةيرحبلا ةمدخلا يف لمعلا هل حيتت ةداهش ىلع ًالصاح نوكي نأ .2

 . ًايبط ًاقئال نوكي نأ .3



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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  :ةئاملا دعب نوعبسلاو ةعبارلا ةداملا
 . كلذ راحبلا لبقو ةيميلقإلا هايملا جراخ ةنيفسلاو تقحتسأ اذإ ةيبنجألا ةلمعلاب اهؤادأ زوجيو ، ةيمسرلا ةلمعلاب راحبلا تاقاقحتسا عيمج  عفدت

 . هنيعي نمل يدقنلا هرجأ نم هقحتسي ام فرص لمعلا بحاص نم بلطي نأ راحبللو

 

  :ةئاملا دعب نوعبسلاو ةسماخلا ةداملا
اءاوـس ، بابـسألا نم ببـس يأل رفـسلا رـصتخأ اذإ

ً
ايرايتخإ كلذ ناك 

ً
ايرهق مأ 

ً
 ةيرحب ةلحر ةدمل ، يرحب لمع دقعب لغـشملا راحبلا رجأ صقن كلذ ىلع بتخبي الف ، 

 . ةدحاو

 

  :ةئاملا دعب نوعبسلاو ةسداسلا ةداملا
اـــضيوعت قحتـــسي ال  راحبلا نإف ةنيفـــسلا رجأ وأ حابرألا نم ةـــصحب رجألا ددح اذإ

ً
 ناك اذإ امأ ، اهتلاطإ وأ ةلحرلا ريخأت دنع رجألا يف ةدايز الو ، ةلحرلا ءاغلإ ةلاح يف 

ائشان ةلاطإلا وأ ريخأتلا
ً

اضيوعت راحبلا قحتسإ نينحاشلا لعف نع 
ً

 . زهجملا نم 

 

 :ةئاملا دعب نوعبسلاو ةعباسلا ةداملا
 . ثداحلا عوقو موي ىتح كلذو ، ةحالملل ةحلاص ريغ تحبصأ وأ تقرغ وأ ، ةنيفسلا ترسأ اذإ هرجأ راحبلا قحتسي

 

  :ةئاملا دعب نوعبسلاو ةنماثلا ةداملا
 . ريزولا هردصي رارق كلذ مظنيو ، ةنيفسلا زهجم ةقفن ىلع مهمونو ةراحبلا ءاذغ

 

  :ةئاملا دعب نوعبسلاو ةعساتلا ةداملا
 يف ةعاـس نيعبـسو نيتنثإ ىلع الو ، ةعاـس نيرـشعو عبرأ ةدم يف ةعاـس ةرـشع عبرأ ىلع رحبلا ضرع يف اهدوجو ءانثأ ةنيفـسلا رهظ ىلع لمعلا تاعاـس ديزت ال

 . مايأ ةعبس ةدم

 

  :ةئاملا دعب نونامثلا ةداملا
أ راحب لكل

َ
ايأ ، اهيف لمعي يتلا ةنيفسلا اهقحتست يتلا ةإفاكملا يف بيصن ، اهذاقنِإ وأ ، ىرخأ ةنيفس ةدعاسم يف مهس

ً
 .هيدؤي يذلا لمعلا ةرجأ عون ناك 

 

  :ةئاملا دعب نونامثلاو ةيداحلا ةداملا
 قحيف ةلحرلاب بــسحي هرجأ ناك اذإ امأ . رهــشلا بــسحب رجألا ناك اذإ هتافو موي ىلإ هرجأ ىلع لوــصحلا يف قحلا هتثرول نوكيف ةلحرلا ءانثأ ةراحبلا دحأ يفوت اذإ

 يذلا وأ ، دوقفملا وأ ، ىفوتملا راحبلل ةقحتــسملا غلابملا عدوتو . اهلمكأب قحتــست اهنإف ، حابرألا يف ةــصح رجألا ناك اذإو 0 ةلماك ةلحرلا نع هرجأ ملــست ةثرولل

 . ةكلمملا يف لوصولا ءانيم يف لمعلا بتكم ىدل ، ملستلا هيلع رذعتي

 

 :ةئاملا دعب نونامثلاو ةيناثلا ةداملا
  : ةيتآلا تالاحلا يف ضيوعت ريغبو نالعإ قبس نود دقعلا ءاهنإ لمعلا بحاصل زوجي

 . لامعتسالل ةحلاص ريغ تحبصا وأ ، تدقف وأ ، تردوص وأ ، ةنيفسلا تقرغ اذإ .1

 . كلذ ريغ ىلع دقعلا يف صني مل ام ، ةدحاولا ةلحرلا ساسأ ىلع رجألا ناكو ، هيف ةدارإ ةنيفسلا زهجمل سيل ببسب اهئدب يف ةلحرلا تيغلأ اذإ .2

  :ةئاملا دعب نونامثلاو ةثلاثلا ةداملا
  : يتأي امب هخسف وأ دقعلا ءاضقنإ ةلاح يف لمعلا بحاص مزتلي

 . دقعلا ذيفنت ءدب دنع هنم رفاس يذلا ءانيملا ىلإ راحبلا ديعي نأ .1

 . ءانيملا كلذ هغولب ىتح همونو هئاذغب لفكتي نأ .2

  : ةئاملا دعب نونامثلاو ةعبارلا ةداملا
  : ةيتآلا تالاحلا يف هدلب ىلإ راحبلا ليحخبب زهجملا مزتلي

 . ةنيفسلا مايق دعب ةنيفسلا زهجم لعفب رفسلا يغلأ اذإ .1

 . اهرفسل تنيع يتلا ةهجلا عم ةراجتلا عنم ببسب ، ةنيفسلا راحبإ دعب رفسلا يغلأ اذإ .2

 . ةهاع وأ  حرجوأ ، ضرمب هتباصإ ببسب ةنيفسلا نم راحبلا جرخأ اذإ .3



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 . يبنجأ دلب يف ةنيفسلا تعيب اذإ .4

 . يماظن غوسم ريغ نم رفسلا ءانثأ ةمدخلا نم راحبلا لزع اذإ .5

 . دقعلا يف هيلع صن يذلا ءانيملا ريغ ءانيم يف راحبلا عم دقعلا ىهتنإ اذإ .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 :رشع يناثلا بابلا

 رجاحملاو مجانملا يف لمعلا



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 :ةئاملا دعب نونامثلاو ةسماخلا ةداملا
 -: يتآلا رجاحملاو مجانملا يف لمعلاب دصقي

 ، صيخخبلا اهنع رداـصلا ةقطنملاب اهعينـصت وأ ، اهجارختـسإوأ ، ةميركلا راجحألا كلذ يف امب ، ةيندعملا داوملا نع فـشكلا وأ ، ثحبلاب ةـصاخلا تايلمعلا .1
 . ةلئاس مأ ةبلص نداعملا تناكأ ءاوس

 . صيخخبلا ةقطنم يف اهعينصت وأ ، اهزيكرت وأ ، اهنطاب يف وأ ضرألا حطس ىلع ةدوجوملا ةيندعملا داوملا بساور جارختساب ةصاخلا تايلمعلا .2

 .ةزهجألاو تابيكخبلا ةماقإو ءانبلا لامعأ نم ةداملا هذه نم 2-1 نيترقفلا يف اهيلإ راشملا تايلمعلاب قحلي ام .3

 :“46"ةئاملا دعب نونامثلاو ةسداسلا ةداملا

 . رمعلا نم ةرشع ةنماثلا متي مل رجحملا وأ مجنملا يف صخش يأ ليغشت زوجي ال

 

  :ةئاملا دعب نونامثلاو ةعباسلا ةداملا
 بولطملا لمعلل ةيحــصلا هتقايل توبثو ، هيلع لماك يبط صحف ءارجإ دعب الإ بابلا اذه اهيلع يرــسي يتلا تايلمعلا يف لمعلاب صخــش يأل حامــــــــــسلا زوجي ال

ايرود صحفلا اذه ةداعإ بجيو
ً

 بجي يتلا ددملاو طورــــشلاو عاــــضوألا هنم رارقب ريزولا ددحيو . ةمزاللا ةيبطلا صوحفلا لباقم ةقفن يأ لماعلا ليمحت زوجي الو 

 . اهب مازتلإلا

 

  :ةئاملا دعب نونامثلاو ةنماثلا ةداملا
 حطــس قوف ءاوــس لمعلا ناكم يف لماعلا ءاقبإ زوجي الو ، مويلا يف تاعاــس عبــس ىلع ضرألا حطــس تحت لماعلا اهيــضمي يتلا ةيلعفلا لمعلا تاعاــس ديزت ال

 نم لوــصولل لماعلا هقرغتــسي يذلا تقولا ةدملا هذه لمــشتف ضرألا نطاب يف لمعلا ناك اذإو ، مويلا يف تاعاــس رــشع ىلع ديزت ةدم اهنطاب يف وأ ضرألا

 . اهحطس ىلإ ضرألا نطاب نم ةدوعلل هقرغتسي يذلا تقولاو ضرألا حطس

 

 :ةئاملا دعب نونامثلاو ةعساتلا ةداملا
انذإ نولمحي نيذلا صاخـــشألاو ،رجحملا وأ مجنملا ىلع شيتفتلاب نيفلكملا ريغ ىلعو اهيف نيلماعلا ريغ ىلع اهتاقحلمو لمعلا نكامأ لوخد رظحي

ً
اـــصاخ 

ً
 نم 

 . ةصتخملا ةهجلا

 

  :ةئاملا دعب نوعستلا ةداملا
الجس دعي نأ لمعلا بحاص ىلع

ً
اصاخ 

ً
 .اهنم مهجورخ دنعو لمعلا نكامأ ىلإ مهلوخد لبق مهرصحو لامعلا ديقل 

 

  :ةئاملا دعب نوعستلاو ةيداحلا ةداملا
 . ةماعلا ةمالسلاب ةصاخلا تاميلعتلاو رماوألاب ةحئال عضي نأ لوؤسملا ريدملا وأ لمعلا بحاص ىلع

 

  :ةئاملا دعب نوعستلاو ةيناثلا ةداملا
 ، ةبــسانم لاــصتا ةليــسو ةطقنلا هذهب نوكي نأو ، ةيرورــضلا تافاعــسإلاو ذاقنإلا تاودأب ةزهجم لمعلا ناكم نم ةبيرق ذاقنإ ةطقن ءاــشنإ لمعلا بحاــص ىلع

 . ةيلوألا تافاعسإلاو ذاقنإلا تايلمع ىلع فارشإلل بردم ينف لماع نييعت هيلعو ، لاحلا يف اهب ةناعتسالل حلصت ثيحب

 

  :ةئاملا دعب نوعستلاو ةثلاثلا ةداملا
الماع نوــسمخ هيف لغتــشي رجحم وأ مجنم لك يف دعي نأ لمعلا بحاــص ىلع ماظنلا اذه نم ةئاملا دعب نيعبرألاو ةيناثلا ةداملا مكحب لالخإلا مدع عم

ً
 ىلع 

اناكم لقألا
ً

ابــــسانم 
ً

الــــضف ،ضيرمتلل ىرخأو ، ةيلوألا تافاعــــسإلاو ذاقنإلا لئاــــسوب ةزهجم ةفرغ ىلع يوتحي 
ً

 مجانملا يف امأ . سبالملا رييغتل رثكأ وأ ةفرغ نع 

الماع نيــــسمخ نع اهنم لك يف لامعلا ددع لقي يتلا رجاحملاو
ً

اخبم وليك نورــــشع اهرطق ةرئاد يف عقتو 
ً

 ناكم ءاــــشنإ يف كخبــــشي نأ لمعلا بحاــــصل زوجيف 

اناكم ئشني وأ ، طسو ناكم يف فاعسإلاو ذاقنإلل
ً

القتسم فاعسإلاو ذاقنإلل 
ً

 . 

   مهتابجاوو لامعلا قوقحو لمعلا باحصأ تايلوؤسم كلذكو ، رجاحملاو مجانملا يف ةيامحلاو ةياقولا ريبادتو فاعسإلاو ذاقنإلا لئاسو ديدحت ريزوللو
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 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا
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 :رشع ثلاثلا بابلا

 لمعلا شيتفت



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
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  :"47" ةئاملا دعب نوعستلاو ةعبارلا ةداملا

 تاـــصاـــصتخالاو تايحالـــصلا مهل نوكتو ، هـــضوفي نم وأ ريزولا مهددحي ، نييدوعـــسلا نم مهريغ نم وأ ، ةرازولا يفظوم نم نوـــشتفم لمعلا شيتفت ىلوتي

 . ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا

 

  :ةئاملا دعب نوعستلاو ةسماخلا ةداملا
 : يتأي ام - نيفظوملا نييعت يف ةماعلا طورشلا ىلإ ةفاضإلاب - هلمعل هتسرامم دنع لمعلا شتفم يف طخبشي

 . ماتلا دايحلاب ًافصتم نوكي نأ .1

 . اهشيتفتب موقي يتلا تآشنملاب ، ةرشابم ريغ وأ ، ةرشابم ةلص يأ هل نوكت الأ .2

 . ًاموي نيعست نع لقت ال بيردت ةخبف هئاضق دعب ًايكلسم ًاصحف زاتجا دق نوكي نأ .3

  :"48" ةئاملا دعب نوعستلاو ةسداسلا ةداملا

 : يتأي امب لمعلا وشتفم صتخي

 . هل ًاذيفنت ةرداصلا تارارقلاو ةحئاللاو ماظنلا اذه ماكحأ ذيفنت ةبقارم .1

  . ماظنلا اذه ماكحأ ذيفنتل لئاسولا نسحأ عابتا نم مهنكمت يتلا ةينفلا تاداشرإلاو تامولعملاب لامعلاو لمعلا باحصأ ديوزت .2

 . كلذل مزلي ام حاخبقاو ، اهتجلاعم نع ةمئاقلا ماكحألا رصقت يتلا صقنلا هجوأب ةصتخملا تاهجلا غالبإ .3

 . هل ًاذيفنت ةرداصلا تارارقلاو ةحئاللاو ماظنلا اذه ماكحأ تافلاخم طبض .4

 . ةرازولا ىلإ لاحتو ىرخأ ةصتخم ةيموكح تاهج اهطبضت يتلا تافلاخملا نم ققحتلا .5

 . تابوقعلاو تافلاخملا لودجل ًاقفو ةبسانملا ةمارغلا حاخبقا .6

  :"49" ةئاملا دعب نوعستلاو ةعباسلا ةداملا

 الأو ، صالخإو ةنامأ لكب مهلمع ءادأب مهمازتلا نمـــــضتي ، ةرازولا هدعت يذلا جذومنلا قفو دهعت عيقوتب - مهتامهمل مهترـــــشابم لبق - لمعلا وـــــشتفم مزتلي

 . هتفص تبثت ةرازولا نم ةقاطب لمعلا شتفم لمحيو . مهلمع مكحب اهيلع نوعلطي يتلا رارسألا نم كلذ ريغ وأ ، يعانص عاخبخا يأ رس اوشفي

 

  :ةئاملا دعب نوعستلاو ةنماثلا ةداملا
 : لمعلا يشتفمل قحي

 . قباس راعشإ نود ، ليللا وأ راهنلا تاقوأ نم تقو يأ يف لمعلا ماظن ماكحأل ةعضاخ ةأشنم يأ لوخد .1

 :يتأي ام صخألا ىلع مهلو .ماظنلا ذيفنت ةمالس نم قيقحتلل مزال قيقحت وأ صحف يأب مايقلا .2

 . ماظنلا ماكحأ ذيفنتب ةقلعتملا رومألا نم رمأ يأ نع ، دوهش روضح يف وأ دارفنا ىلع ، لامعلا وأ ، هلثمي نم وأ لمعلا بحاص لاؤس .أ

 ىلع لوـــصحلاو ، هاـــضتقمب ةرداـــصلا تارارقلاو ماظنلا اذه ماكحأل ًاقبط اهب ظافتحالا مزاللا ىرخألا قئاثولاو تالجـــسلاو رتافدلا عيمج ىلع عالطالا .ب
 . اهنم تاجرختسمو روص

ارثأ اهل نأ نظي امم ، شيتفتلل ةعـــضاخلا اهريغو ةيعانـــصلا تايلمعلا يف ةلوادتملا وأ ةلمعتـــسملا داوملا نم تانيع وأ ةنيع ذخأ .ج
ً

اراـــض 
ً

 ةحـــص ىلع 
 . كلذب هلثمم وأ لمعلا بحاص غالبإ عم ، رثألا اذه ىدم ةفرعملو ، ةيموكحلا تاربتخملا يف اهليلحت ضرغل كلذو ، مهتمالس وأ ، لامعلا

  :ةئاملا دعب نوعستلاو ةعساتلا ةداملا
 ام مهل اومدقي نأو ، مهبجاو ءادأب مايقلل ةمزاللا تاليهـــستلا ، لمعلا شيتفتب نيفلكملا نيفظوملاو ، نيـــشتفملل اومدقي نأ مهئالكوو لمعلا باحـــصأ ىلع

ابودنم اودفوي نأو ، مهمامأ لوثملا تابلطل اوبيجتسي نأو ، مهلمع ةعيبطب قلعتت تانايب نم هنوبلطي
ً

 .كلذ مهنم بلط ام اذإ ، مهنع 
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 :لمعلا ماظن
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 :لمعلا ماظن
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 :ناتئملا ةداملا
 . كلذ ريغ يضتقت شيتفتلاب اهلجأ نم موقي يتلا ةمهملا نأ ري مل ام كلذو ، هلثمم وأ لمعلا بحاص هروضحب غلبي نأ شيتفتلاب موقي نم ىلع

 

  :نيتئاملا دعب ىلوألا ةداملا
 ، اـهددـحي يتلا لاـجآلا يف مهيدـل تادـعملاو ةزهجألا يف لـمعلا دـعاوق ىلع تاليدـعتلا لاـخدإـب لـمعلا باـحــــــصأ ىلإ تاـميلعتلا رادــــــصإ يف قحلا لـمعلا شتفمل

امزال هاري ام ذيفنت بلطي نأ مهتم الـسو لامعلا ةحـص ددهي رطخ دوجو ةلاح يف هل امك 0 مهتمالـسو لامعلا ةحـصب ةـصاخلا ماكحألا ةاعارم نامـضل كلذو
ً

 نم 

اروف رطخلا اذه ءردل تاءارجإ
ً

 . 

 

 :نيتئاملا دعب ةيناثلا ةداملا
 لمعلا بحاـــصل حوبي الأو ، ماظنلا ماكحأل ةفلاخم يأ وأ ةزهجألا يف صقن يأ نأـــشب هيلإ لـــصت يتلا يواكـــشلا ةقلطملا ةيرـــسلاب طيحي نأ لمعلا شتفم ىلع

 . ىواكشلا هذه دوجوب هماقم موقي نموأ

 

  :"50" نيتئاملا دعب ةثلاثلا ةداملا

اذيفنت ةرداـصلا تارارقلا وأ ةحئاللا وأ ماظنلا اذه ماكحأل ةفلاخم دوجو شيتفتلا ءانثأ شتفملل ققحت اذإ
ً

اقفو ةفلاخملاب طبـض رـضحم ريرحت هيلعف , هل 
ً

 ماكحألل 

 . كلذب رارق رادصإل ؛ريزولا ىلإ هعفرو ، اهميظنتو شيتفتلا لامعأ طبضل ةيذيفنتلا ةحئاللا يف ةدراولا

 

 :نيتئاملا دعب ةعبارلا ةداملا
 نأ نيـــشتفمللو لمعلا بتكم ريدملو . ةينهملا ةحـــصلاو ةمالـــسلا يف نويـــصاـــصتخإو نويئايميكو نوـــسدنهمو ءابطأ ةجاحلا تعد املك شيتفتلا يف كخبـــشي

 . ةدعاسم نم مزلي ام ميدقت ةصتخملا ةيذيفنتلا تاهجلا نم ةرورضلا دنع اوبلطي

 

  :نيتئاملا دعب ةسماخلا ةداملا
اريرقت لمعلا بتكم يف لمعلا شيتفت سيئر دعي

ً
ايرهـــش 

ً
 تافلاخملا ددعو اهيلع شيتفتلا مت يتلا تآـــشنملاو ، شيتفتلا يحاونو ، لمعلا شيتفت طاـــشن نع 

اريرقت دعي امك . اهنأشب ةذختملا ريبادتلاو اهعونو ةبكترملا
ً

ايونس 
ً

 هتاحخبقمو هتاظحالم هنمضيو ، هراثآو هجئاتنو لمعلا بتكم صاصتخإ ةرئاد يف شيتفتلا نع 

 .ةرازولا ىلإ نيريرقتلا نم ةخسن لسرتو .

 

  :نيتئاملا دعب ةسداسلا ةداملا
اريرقت ةيلامعلا نوؤشلل ةرازولا ليكو مدقي

ً
ايونس 

ً
الماش 

ً
اموي نينامثو ةئام زواجتت ال ةدم لالخ كلذو ، ةكلمملا يف لمعلا شيتفت نع 

ً
 لوانتي ، ماعلا ةياهن نم 

 . لمعلا ماظن ماكحأ ذيفنت ىلع ةرازولا ةباقرب قلعتي ام لك

  : يتأي ام صخألا ىلع ريرقتلا لمشيو

 . شيتفتلل ةمظنملا ماكحألاب ًانايب .1

 . شيتفتلاب نيصتخملا نيفظوملاب ًانايب .2

 . اهيف لامعلا ددعو شيتفتلل ةعضاخلا تآشنملاب تايئاصحإ .3

 . مهتالوجو نيشتفملا تارايز نع تايئاصحإ  .4

 . اهب مكح يتلا تاءازجلاو ، تعقو يتلا تافلاخملا نع تايئاصحإ .5

 . لمعلا تاباصإ نع تايئاصحإ .6

 . نهملا ضارمأ نع تايئاصحإ .7

  

 
 
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تلدع 50



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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  :نيتئاملا دعب ةعباسلا ةداملا
 اهميمعتو ، اهلامعتــسإو اهظفح ةيفيكل ةمزاللا ماكحألا عــضت امك ، تاراذنإلاو تاهيبنتلاو شيتفتلا تالجــسو ، تافلاخملا طبــض رــضاحم جذامن ةرازولا عــضت

 . لمعلا بتاكم ىلع

 

  :نيتئاملا دعب ةنماثلا ةداملا
  :ةيتآلا رومألا ىلع ةصاخ ةروصب لمتشت ةيبيردت تارود يف لمعلا يشتفم بيردت مظني

 . لامعلاو لمعلا باحصأب لاصتإلاو ، ةيشيتفتلا تارايزلا ميظنت لوصأ .1

 . صاخشألا باوجتسإو شيتفتلا رضاحم ميظنت لوصأو يلآلا بساحلاو رتافدلاو تالجسلا قيقدت لوصأ .2

 .قيبطتلا اذه يف مهتدعاسمو ، اهقيبطت دئاوفو ةيماظنلا صوصنلا تامزلتسم ىلإ لمعلا باحصأ داشرإ لوصأ .3

 .ةينهملا ضارمألاو لمعلا تاباصإ نم ةياقولا لئاسوو ، ةيعانصلا ةينقتلا يف ةيساسأ ئدابم .4

 . لمعلا ةسرامم وجل ةحلاصلا طورشلا نيمأت ىدمب اهتلصو ، ةيجاتنإلا ةيافكلا يف ةيساسأ ئدابم .5

  :نيتئاملا دعب ةعساتلا ةداملا
 . بابلا اذه يف اهيلع صوصنملا اهميظنتو شيتفتلا لامعأ طبضل ةيذيفنتلا ةحئاللا ءارزولا سلجم ردصي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 :رشع عبارلا بابلا

 ةيلامعلا تافالخلا ةيوست تائيه

 



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 :“51" نيتئاملا دعب ةرشاعلا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

 

  :"52"نيتئاملا دعب ةرشع ةيداحلا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

 

  :"53" نيتئاملا دعب ةرشع ةيناثلا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

 

  :"54"نيتئاملا دعب ةرشع ةثلاثلا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

 

  :"55" نيتئاملا دعب ةرشع ةعبارلا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

 

 :"56"نيتئاملا دعب ةرشع ةسماخلا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

 

  :"57"نيتئاملا دعب ةرشع ةسداسلا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

 

 :"58"نيتئاملا دعب ةرشع ةعباسلا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

 

  :"59" نيتئاملا دعب ةرشع ةنماثلا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

 

  :"60"نيتئاملا دعب ةرشع ةعساتلا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

 

  :“61"نيتئاملا دعب نورشعلا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

 

 
 
 . ـه22/1/5143 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تيغلأ 51
 . ـه22/1/1435 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تيغلأ 52
 . ـه22/1/1435 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تيغلأ 53
 . ـه22/1/1435 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تيغلأ 54
 . ـه22/1/1435 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تيغلأ 55
 . ـه22/1/1435 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تيغلأ 56
 . ـه22/1/1435 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تيغلأ 57
 . ـه22/1/1435 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تيغلأ 58
 . ـه22/1/1435 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تيغلأ 59
 . ـه22/1/1435 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تيغلأ 60
 . ـه22/1/1435 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تيغلأ 61



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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  :“62"نيتئاملا دعب نورشعلاو ةيداحلا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

  :“63"نيتئاملا دعب نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

 

 :“64"نيتئاملا دعب نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

 

  :"65" نيتئاملا دعب نورشعلاو ةعبارلا ةداملا 

 )ةاغــــــلم(

 

  :“66"نيتئاملا دعب نورشعلاو ةسماخلا ةداملا
 )ةاغــــــلم(
 

  :“67"نيتئاملا دعب نورشعلاو ةسداسلا ةداملا
 )ةاغــــــلم(
 

  :"68" نيتئاملا دعب نورشعلاو ةعباسلا ةداملا
 )ةاغــــــلم(
 

  :"69" نيتئاملا دعب نورشعلاو ةنماثلا ةداملا
 )ةاغــــــلم(

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 . ـه22/1/1435 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تيغلأ 62
 . ـه22/1/1435 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تيغلأ 63
 . ـه22/1/1435 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تيغلأ 64
 . ـه22/1/1435 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تيغلأ 65
 . ـه22/1/1435 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تيغلأ 66
 . ـه22/1/1435 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تيغلأ 67
 . ـه22/1/1435 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تيغلأ 68
 . ـه22/1/1435 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب تيغلأ 69



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 :رشع سماخلا بابلا

 تابوقعلا



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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  :"70" نيتئاملا دعب نورشعلاو ةعساتلا ةداملا

 وأ هتحئال وأ ماظنلا اذه ماكحأ نم مكح يأب لخي نم لك بقاعي ، رخآ ماظن اهيلع صني دشأ ةبوقع يأب لالخإلا مدع عم .1
 : ةيتآلا تابوقعلا نم رثكأ وأ ةبوقعب ، هل اذيفنت ةرداصلا تارارقلا

 . لاير فلأ ةئام زواجتت ال ةيلام ةمارغ .2
 . ًاموي نيثالث ىلع ديزت ال ةدمل ةأشنملا قالغإ .3
 . اًّيئاهن ةأشنملا قالغإ .4
 . ةفلاخملا باكترا راركت لاح يف فلاخملا ىلع ةعقوملا ةبوقعلا ةفعاضم زوجي .5
 . مهنأش يف ةفلاخملا تعقو نيذلا صاخشألا ددعتب تامارغلا ددعتت .6

  :"71" نيتئاملا دعب نوثالثلا ةداملا

 ةعساتلا( ةداملا نم )1( ةرقفلا نم )ب(و )أ( نيتيعرفلا نيترقفلا يف امهيلع صوصنملا امهادحإ وأ نيتبوقعلا عاقيإ - هبيني نم وأ ريزولا نم رارقب - ةرازولل .1
 ةمكحملا مامأ ةبوقعلاب رداــــصلا رارقلا نم ملظتلا زوجيو ،امهنم ًيأل ررقملا ىلعألا دحلا فــــصن زواجتي ال امب ،ماظنلا اذه نم )نيتئاملا دعب نيرــــشعلاو
 . ةصتخملا ةيرادإلا

 نيترقفلا يف نيتدراولا نيتبوقعلل ىلعألا دـحلا فــــــصن زواـجتت ال يتلا اـهل ةـلباـقملا تاـبوقعلاو تاـفلاـخملا هـيف ددـحت لودـج - ريزولا نم رارقب - ردـــــــصي .2
 اهبــسانتو اهرادقم ديدحت يف جردتلا كلذ يف ىعاريو ، ماظنلا اذه نم )نيتئاملا دعب نيرــشعلاو ةعــساتلا( ةداملا نم )1( ةرقفلا نم )ب(و )أ( نيتيعرفلا
 . ةفلاخملا ةماسج عم

 نم )ب(و )أ( نيتيعرفلا نيترقفلا يف نيتدراولا نيتبوقعلل ىلعألا دحلا فــــصن اهتابوقع زواجتت يتلا تافلاخملا هيف ددحت لودج - ريزولا نم رارقب - ردــــصي .3
 ةرقفلا يف ةدراولا ةبوقعلا اهتبوقع نوكت يتلا تافلاخملا كلذك هيف ددحتو ، ماظنلا اذه نم )نيتئاملا دعب نيرــــشعلاو ةعــــساتلا( ةداملا نم )1( ةرقفلا
 . ةروكذملا ةداملا نم )1( ةرقفلا نم )ج( ةيعرفلا

 ، ةأــــشنملل يئاهنلا قالغإلا ةبوقع بجوتــــست يتلا تافلاخملا نم تناك وأ ، اهل ررقملا ىلعألا دحلا فــــصن ىلع ديزت ةبوقع بجوتــــست ةفلاخملا تناك اذإ .4
اـقفو

ً
 ةـبــــــساـنملا ةـبوقعلا عاـقيإو اـهيف رظنلل ةــــــصتخملا ةـمكحملا ماـمأ ىوعد ةرازولا عفخبف ؛ ةداـملا هذـه نم )3( ةرقفلا يف هـيلع صوــــــصنملا لودـجلل 

 . ماظنلا اذه نم )نيتئاملا دعب نيرشعلاو ةعساتلا( ةداملا يف اهيلع صوصنملا
 . ريزولا نم رارق ةيوستلا هذهب ردصي نأ ىلع ، ةرازولا هردقت يذلا ةمارغلا غلبم عفدب كلذو ، ةفلاخملا ةيوست ىلع فلاخملاو ةرازولا نيب قافتالا زوجي .5

 :"72" نيتئاملا دعب نوثالثلاو ةيداحلا ةداملا

 . ةديدج ةفلاخم دعت اهتلازإ مدع ةلاح يفو ، ةحئاللا اهددحت ةلهم لالخ ةفلاخملا ةلازإب ةفلاخملا بكترم مزلي

  :"73" نيتئاملا دعب نوثالثلاو ةيناثلا ةداملا

اقفو ، ماظنلا اذه بجومب ةررقملا تاـمارغلا ليصحت متي
ً

 . ةيرشبلا دراوملا ةيمنت قودنص ىلإ غلابملا لوؤتو ، ةماعلا لاومألا ليصحت يف ةعبتملا تاءارجإلل 

  :"74" نيتئاملا دعب نيثالثلاو ةثلاثلا ةداملا

 تافلاخم نم يأ نع فـــــشكلا يف - مهريغ نم وأ شيتفتلا يفظوم نم - دعاـــــسي نمل ةلـــــصحملا ةمارغلا غلبم نم )%25( ىلع ديزت ال ةيلام ةأفاكم حنم ريزولل

اذيفنت ةرداصلا تارارقلاو هتحئالو ماظنلا اذه ماكحأ
ً

 .هل 

 
 
 ةـــــــسداـــــــسلا( (و)[ں0ىتٔىاـملا دـعب 1[ں0ىثالثلاو ةـــــــسما[ـحلا(و)[ں0ىتٔىاـملا دـعب 1[ں0ىثالثلاو ةـعبارلا(و )[ں0ىتٔىاـملا دـعب 1[ں0ىثالثلاو ةـيناـثلا(و)[ں0ىتٔىاـملا دـعب 1[ں0ىثالثلاو ةـيداـحلا( داوملا ماـكحأ اـمهل C1حمد نأ دـعب اـمهتغاـيـــــــص تـلدـع  70
 خيراـتو )46/م( مقر 01ىكلملا موـــــــسرملاـب )[ں0ىتٔىاـملا دـعب نوعبرألاو ةـيداـحلا(و)[ں0ىتٔىاـملا دـعب 1[ں0ىثالثلاو ةـعـــــــساـتلا(و)[ں0ىتٔىاـملا دـعب 1[ں0ىثالثلاو ةـنماـثلا(و)[ں0ىتٔىاـملا دـعب 1[ں0ىثالثلاو ةـعباــــــــسلا(و)[ں0ىتٔىاـملا دـعب 1[ں0ىثالثلاو
 . ـه5/6/1436

 ةسداسلا(و )[ں0ىتٔىاملا دعب 1[ں0ىثالثلاو ةسما[حلا(و )[ں0ىتٔىاملا دعب 1[ں0ىثالثلاو ةعبارلا(و )[ں0ىتٔىاملا دعب 1[ں0ىثالثلاو ةيناثلا(و )[ں0ىتٔىاملا دعب 1[ں0ىثالثلاو ةيداحلا( داوملا ماكحأ امهل C1حمد نأ دعب امهتغايص تلدع 71
 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب )[ں0ىتٔىاملا دعب نوعبرألاو ةيداحلا(و )[ں0ىتٔىاملا دعب 1[ں0ىثالثلاو ةعساتلا(و )[ں0ىتٔىاملا دعب 1[ں0ىثالثلاو ةنماثلا(و )[ں0ىتٔىاملا دعب 1[ں0ىثالثلاو ةعباسلا(و )[ں0ىتٔىاملا دعب 1[ں0ىثالثلاو
 . ـه5/6/1436

 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب )[ں0ىتٔىاملا دعب 1[ں0ىعبرألا( ةداملا نم اهليدعت دعب ةلوقنم 72
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب )[ں0ىتٔىاملا دعب 1[ں0ىعبرألاو ةيناثلا( ةداملا نم اهليدعت دعب ةلوقنم 73

 1[ں0ىثالثلاو 1[ں0ىتٔىاملا دعب نيرشعلاو ةعساتلا 1[ں0ىتداملا ماكحأ عم اهٜحمدب تلدع مث ـه12/5/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملا بٜحومب اmًڡبسم )[ں0ىتٔىاملا دعب 1[ں0ىثالثلاو ةثالثلا ةداملا( مكح تيغلأ 74
 .ـه5/6/1435 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملا بٜحومب تفيضأ 1ّمث ،[ں0ىتٔىاملا دعب



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 :"75" نيتئاملا دعب نيثالثلاو ةعبارلا ةداملا

 رشع ينثا يضم دعب لمعلا دقع نع ةئشانلا وأ ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا قوقحلا نم قحب ةبلاطملاب قلعتت ىوعد يأ ةيلامعلا مكاحملا مامأ لبقت ال-أ

ارهش
ً

ارذع يعدملا مدقي مل ام ،لمعلا ةقالع ءاهتنا خيرات نم 
ً

 .قحلاب رارقإ هيلع ىعدملا نم ردصي وأ ،ةمكحملا هلبقت 

 .لاجعتسالا هجو ىلع ةيلامعلا ىواعدلا رظنت-ب

 :"76" نيتئاملا دعب نيثالثلاو ةسماخلا ةداملا

ارييغت ،تاءارجإلا ءدب لبق ةيراــــس تناك يتلا ليغــــشتلا طورــــش نم ريغي نأ ةيلامعلا مكاحملا مامأ ىوعدلا رظن ءانثأ لمعلا بحاــــصل زوجي ال
ً

 رارــــضإلا هيلع بتخبي 

 .ىوعدلا يف لماعلا فقومب

 :"77" نيتئاملا دعب نيثالثلاو ةسداسلا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

 :"78" نيتئاملا دعب نيثالثلاو ةعباسلا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

 :"79" نيتئاملا دعب نيثالثلاو ةنماثلا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

 :"80" نيتئاملا دعب نيثالثلاو ةعساتلا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

 :"81" نيتئاملا دعب نوعبرألا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

نيتئاملا دعب نوعبرألاو ةيداحلا ةداملا "82":  

 )ةاغــــــلم(

 :"83" نيتئاملا دعب نوعبرألاو ةيناثلا ةداملا

 )ةاغــــــلم(

 
 

 مقر 01ىكلملا موسرملا بٜحومب 1[ں0ىتٔىاملا دعب 1[ں0ىثالثلا ةداملاو 1[ں0ىتٔىاملا دعب نيرشعلاو ةعساتلا ةداملا ماكحأ عم مهٜحمدب )[ں0ىتٔىاملا دعب نوثالثلاو ةسما[حلاو 1[ں0ىتٔىاملا دعب نوثالثلاو ةعبارلا 1[ں0ىتداملا( مكح لدع 75
 .ـه22/2/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملا بٜحومب اتفيضأ مث ـه5/6/1436 خيراتو )46/م(

 مقر 01ىكلملا موسرملا بٜحومب 1[ں0ىتٔىاملا دعب 1[ں0ىثالثلا ةداملاو 1[ں0ىتٔىاملا دعب نيرشعلاو ةعساتلا ةداملا ماكحأ عم مهٜحمدب )[ں0ىتٔىاملا دعب نوثالثلاو ةسما[حلاو 1[ں0ىتٔىاملا دعب نوثالثلاو ةعبارلا 1[ں0ىتداملا( مكح لدع 76
 .ـه22/2/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملا بٜحومب اتفيضأ مث ـه5/6/1436 خيراتو )46/م(

 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب )[ں0ىتٔىاملا دعب 1[ں0ىثالثلا(و )[ں0ىتٔىاملا دعب نيرشعلاو ةعساتلا( 1[ں0ىتداملا 01ى[ڡ ةغايص ةداعإ عم اهمكح لدع 77
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب )[ں0ىتٔىاملا دعب 1[ں0ىثالثلا(و)[ں0ىتٔىاملا دعب نيرشعلاو ةعساتلا( 1[ں0ىتداملا 01ى[ڡ ةغايص ةداعإ عم اهمكح لدع 78
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب )[ں0ىتٔىاملا دعب 1[ں0ىثالثلا(و)[ں0ىتٔىاملا دعب نيرشعلاو ةعساتلا( 1[ں0ىتداملا 01ى[ڡ ةغايص ةداعإ عم اهمكح لدع 79
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب )[ں0ىتٔىاملا دعب 1[ں0ىثالثلا(و)[ں0ىتٔىاملا دعب نيرشعلاو ةعساتلا( 1[ں0ىتداملا 01ى[ڡ ةغايص ةداعإ عم اهمكح لدع 80
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب )[ں0ىتٔىاملا دعب 1[ں0ىثالثلاو ةيداحلا( ةداملا نوكتل تلقنو تلدع 81
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب )[ں0ىتٔىاملا دعب 1[ں0ىثالثلا(و)[ں0ىتٔىاملا دعب نيرشعلاو ةعساتلا( 1[ں0ىتداملا 01ى[ڡ ةغايص ةداعإ عم اهمكح لدع 82
 . ـه5/6/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب )[ں0ىتٔىاملا دعب 1[ں0ىثالثلاو ةيناثلا( ةداملا نوكتل تلقنو تلدع 83



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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 :رشع سداسلا بابلا

 ةيماتخ ماكحأ



 :لمعلا ماظن
 خيراتو )1/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه12/05/1434 خيراتو )24/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه23/08/1426 خيراتو )51/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب رداصلا

 مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ــه22/02/1440 خيراتو )14/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه05/06/1436 خيراتو )46/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/01/1435
 ـه07/01/1442 خيراتو )5/م( مقر 01ىكلملا موسرملاب لدعملا ـه27/11/1440 خيراتو )134/م(
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  :نيتئاملا دعب نوعبرألاو ةثلاثلا ةداملا

اموي نيناـمثو ةئام لالخ ماـظنلا اذه ماـكحأ ذـيفنتل ةمزاللا حئاوللاو تارارقلا ريزولا ردــــــصي
ً

 ةديرجلا يف ةيذيفنتلا حئاوللا رــــــشنتو ، ماظنلا اذـهب لـمعلا خيرات نم 

 . ةيمسرلا

  :نيتئاملا دعب نوعبرألاو ةعبارلا ةداملا

 لمعلا رمتسيو ماكحأ نم هعم ضراعتي ام لك يغليو ، ـه6/9/1389 خيراتلاو )21/م ( مقرلا يذ موسرملاب رداصلا ، لامعلاو لمعلا ماظن لحم ماظنلا اذه لحي

 . اهليدعت نيح ىلإ ماظنلا اذه ذافن لبق ةرداصلا تارارقلاو حئاوللاب

  :نيتئاملا دعب نوعبرألاو ةسماخلا ةداملا

اموي نينامثو ةئام دعب هب لمعيو ةيمسرلا ةديرجلا يف ماظنلا اذه رشني
ً

 . هرشن خيرات نم 
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 تامولعملا نم ديزمل
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 االجمالي بدل النقل بدل السكن العالوة السنوية األساسي المؤهل التصنيف الوظيفي الدرجة

1 

 4213 400 763 - 3050 جامعي مدير قسم

 3650 400 650 - 2600 ثانوي مدير قسم

 3400 400 600 - 2400 جامعي موظف

 3213 400 563 - 2250 ثانوي موظف

2 

 4328 400 786 %3 3142 جامعي مدير قسم

 3748 400 670 %3 2678 ثانوي مدير قسم

 3490 400 618 %3 2472 جامعي موظف

 3298 400 580 %3 2318 ثانوي موظف

3 

 4479 400 816 %3 3263 جامعي مدير قسم

 3848 400 690 %3 2758 ثانوي مدير قسم

 3583 400 637 %3 2546 جامعي موظف

 3385 400 597 %3 2388 ثانوي موظف

4 

 4601 400 840 %3 3361 جامعي مدير قسم

 3951 400 710 %3 2841 ثانوي مدير قسم

 3678 400 656 %3 2622 جامعي موظف

 3475 400 615 %3 2460 ثانوي موظف

5 

 4728 400 866 %3 3462 جامعي مدير قسم

 4058 400 732 %3 2926 ثانوي مدير قسم

 3776 400 675 %3 2701 جامعي موظف

 3568 400 634 %3 2534 ثانوي موظف

6 

 4858 400 892 %3 3566 جامعي مدير قسم

 4168 400 753 %3 3014 ثانوي مدير قسم

 3878 400 696 %3 2782 جامعي موظف

 3663 400 653 %3 2610 ثانوي موظف

7 

 4991 400 918 %3 3673 جامعي مدير قسم

 4280 400 776 %3 3104 ثانوي مدير قسم

 3983 400 717 %3 2866 جامعي موظف

 3760 400 672 %3 2688 ثانوي موظف

8 

 5129 400 946 %3 3783 جامعي مدير قسم

 4396 400 799 %3 3197 ثانوي مدير قسم

 4090 400 738 %3 2952 جامعي موظف

 3861 400 692 %3 2769 ثانوي موظف

9 

 5271 400 974 %3 3897 جامعي مدير قسم

 4516 400 823 %3 3293 ثانوي مدير قسم

 4201 400 760 %3 3041 جامعي موظف

 3965 400 713 %3 2852 ثانوي موظف

10 

 5418 400 1004 %3 4014 جامعي مدير قسم

 4640 400 848 %3 3392 ثانوي مدير قسم

 4315 400 783 %3 3132 جامعي موظف

 4073 400 735 %3 2938 ثانوي موظف



 

 برجطرانظىالمكانىوالمكانظ 

ى

ى

ى

ى,,المجلسىإقرار

 رمماد ورلوهىجرىىاالبإصدارهاىالثانيىىالالئحظهذهىأقرىمجلسىإدارةىجمطوظىالبرىالخوروظىبالجطرانظى

ى

ىالموقوعىالمهمظىاالدمىم

ىىرئوسىالمجلسىأ/محمدىبنىجابرىمحمدىحكميى1

ىىنائبىرئوسىالمجلسىبنىدرورىدراجىالقثاميأ/دطودىى2

ىىالمذرفىالماليىأ/ىدلطانىبنىربدالطزوزىالمدطوديى3

ىىرضوىمجلسىاالدارةىأ/صالحىبنىفرحظىالزهرانيى4

ىىرضوىمجلسىاالدارةىأ/ردنانىبنىرطوظىالمالكيى5

ىىرضوىمجلسىاالدارةىأ/رطوظىبنىروضىالزهرانيى6

ىىمجلسىاالدارةرضوىىالودوانيأ/ىودوعىبنىجمولىى7

ى

Abdulrahman

Abdulrahman

Abdulrahman

Abdulrahman

Abdulrahman

Abdulrahman

Abdulrahman


