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  ليلدلا نم ضرغلاو ةمدقملا 1.1
اذاـفنإ

ً
 ،)ةـيملاـعلا سرادـملاو ةـيلهألا سرادـملا( يلهألا ماـعلا ميلعتلا عاـطق تآــــــشنم يف نهملا نيطوت ــــــــــــه24/9/1442 خيراـتو )179141( مقر يرازولا رارقلل 

 نيكمتل ةينعملا ةيفارــــشإلاو ةيموكحلا تاهجلا عم ةكارــــشلاو نواعتلاب ةرازولا اهيلع تلمع يتلا نهملا نيطوت تارارق نم ةعومجم نمــــض يتأي يذلاو

 عاـطقلا يف ةـينطولا رداوكلل ةزفحمو ةـبــــــساـنم لـمع ةـئيب ريفوتو ةـقئال لـمع صرف ىلع لوــــــصحلا نم نطولا ءاـنبا نم ةـيعونلا تالهؤملا يوذ نيجيرخلا

 .صاخلا عاطقلا ةيمنت يف ةمهاسملل ةيروحملا فئاظولا يف مهلمع زيزعتو ،صاخلا

 يجيرخ نم لمع نع نيثحابلا دادعأ ىعار كلذكو ،)يملاعلا – يلهألا( يلهألا ماعلا ميلعتلا عاطق نهم يف لمعلا قوس فورظ ،رارقلا ىعار ثيح

ايلاح نيسرادلا رابتعالا يف ذخأو ،ةبولطملا تاصصختلا
ً

 ةليلقلا تاونسلا لالخ لمعلا قوسل نومضنيس نيذلاو نهملاب ةقالعلا تاذ تاصصختلا يف 

 .ةفلتخملا تاصصختلا يف ةينطولا ةيرشبلا رداوكلا باعيتسا ىلع هتردقو ،صاخلا عاطقلا عقاو كلذكو ،ةمداقلا

 ،ةضورفمــلا بسنلا كلذ لمشيو ،)يملاعلا – يلهألا( يلهألا ماعلا ميلعتلا عاطق نهم نيطوت رارق ليصافت ةفاك حيضوتل ليلدلا اذه دادعإ مت دق و 

 ةيرشبلا دراوملا ةموظنم اهمدقت يتلا معدلا جمارب حاضيإ كلذكو ،تابوقعلا ،نيلماعلا ىلع ةبسنلا باستحا ةيلآ ،ةفدهتسملا نهملاو ةطشنألا

اعويش رثكألا تالؤاستلا نع ةباجإلا ىلإ ةفاضإلاب ،رارقلا ذيفنت يف صاخلا عاطقلا ةدناسمل
ً

. 

 

 تافيرعتلا 1.2
 

 فيرعتلا حلطصملا

 يلهألا ماعلا ميلعتلا عاطق نهم نيطوتب صاخلا ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ريزو رارق هب دصقي نيطوتلا رارق
 )يملاعلا– يلهألا(

 نم يلامجإلا ددعلا ىلإ ةأشنم يف )ةددحملا نهملا يف( نييدوعسلا نم نيلماعلا ددع ةبسن اهب دصقي نيطوتلا بسن
 .اهتاذ ةأشنملا يف )ةنهملا سفن يف( نييدوعس ريغ  وأ نييدوعس ءاوس نيلماعلا

  نهملا

 ةفدهتسملا
 ةيرشبلا دراوملا ةرازو لبق نم  ) ـه24/9/1442 ( خيراتو  و ) 179141  ( مقر رارقلاب ةررقملا نهملا عيمج يه

ايرصح ةلصفملاو ةيعامتجالا ةيمنتلاو
ً

 .ليلدلا اذه يف 

 تآشنملا

 ةفدهتسملا
 :تحت ةفنصم ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو تالجس يف لجسم يرابتعا نايك لك يه

 )لافطألا ضاير – تانب /نينب ةيملاعلا سرادملا – تانب / نينب  ةيلهالا سرادملا(
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 معدلا

 فيظوتلاو
 ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو ةموظنم لبق نم ةمدقملا فيظوتلاو معدلا جمارب اهب دصقي

 .همعدو عاطقلا زيفحتل

 ميلعتلا

 يلهالا ماعلا
 وا يدوعسلا جهنملاب ةيميلعت تامدخ مدقت ةيلهأ سرادم تناك ءاوس صاخلا عاطقلا سرادم هب دصقي

 .ةيلود تاراسم  وا ةيملاع جهانمب ةيميلعت تامدخ مدقت ةيملاع سرادم

 

 نيطوتلا رارقل ةماعلا طورشلا 1.3
 :ةضورفملا بسنلا

 وحنلا ىلع ،)يملاعلا - يلهألا( يلهألا ماعلا ميلعتلا عاطق نهم يف تالماعلاو نيلماعلا ددع يلامجإ نم هاندأ ةحضوملا بسنلا نيطوت

  :هاندأ حضوملا

  : يلاتلاك ،ةيميلعتلا نهملاب نيطوتلا بسن قبطت  -1

 .1-1 لودج ةيميلعتلا نهملا عيمج ىلع يلهألا ميلعتلا يف نيطوتلا بسن قيبطت •
 

 قيبطتلا خيرات نهملا
 يلهألا ميلعتلا

 ـه1443

 )تانب( يلهألا ميلعتلا نهم
 لوألا يساردلا لصفلا

 ه 1443 / 01 / 21

90% 

 %60 )نينب( يلهألا ميلعتلا نهم

 

 

 – ةيمالسإلا ةيبخبلا – ةيبرعلا ةغللا – ةينفلا ةيبخبلا – ةينطولا ةيوهلا – ةيندبلا ةيبخبلا( يملعم ىلع يملاعلا ميلعتلا يف نيطوتلا بسن قيبطت •

 .2-1 لودج )ةيعامتجالا تاساردلا

 قيبطتلا خيرات نهملا
 يملاعلا ميلعتلا

 ه1443

 )تانب( يملاعلا يلهألا ميلعتلا نهم
 لوألا يساردلا لصفلا

 ه 1443 / 01 / 21

80% 

 %80 )نينب( يملاعلا يلهألا ميلعتلا نهم

 

 :ةمزلملا بسنلاو رارقلا نايرس
 اهتايمــسم ةددحملا نهملا يف يدوعــسلا قوــسلا يف )يملاعلا  -يلهألا( يلهألا ماعلا ميلعتلا عاطق تآــشنم عيمج ىلع رارقلا اذه يرــسي

 ةفلتخم بـــــسنب ةددحم نهم وأ ةنهمل ةقحال تارارق وأ ةقباـــــس تارارق يف نهملا فادهتـــــسا لاح يفو ،ةفدهتـــــسملا نهملا لودج يف

ايشامت
ً

 .ىلعألا نيطوتلا ةبسن قيبطت متيف هتاجايتحاو لمعلا قوس تارييغت عم 
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 :نيطوتلا ةبسن باستحا يف ) نيملعملا ( ىندألا دحلا
 عـضاخلا رجألا( ةيعامتجالا تانيمأتلا يف لجـسملا يرهـشلا هرجأ لقي الأ ةـضورفملا نيطوتلا ةبـسن يف يدوعـسلا ملعملا باـستحال طخبـشي

 ةبـسن يف كلذ نم لقأ رجأ ىلع لـصحي نم بـستحي نلو ،هلداعي ام وأ سويرولاكبلا ةلمحل يدوعـس لاير فالا ةـسمخ )5،000( نع )كاخبـشالل

 .رارقلا اذه يف نيطوتلا

 :ةفدهتسملا نهملا
ارصح اهيلع صوصنملا )يملاعلا  -يلهألا( يلهألا ماعلا ميلعتلا عاطق تآشنم نهم عيمج ىلع رارقلا قيبطت متي

ً
  . هاندأ لودجلا يف 

 ةيلهألا سرادملا يف ةيميلعتلا فئاظولا .1

 ينهملا فينصتلا بسح )ملعم دعاسم  - ملعم - سردم( ةيلهألا سرادملا يف نيطوتلاب ةفدهتسملا نهملا يلاتلا لودجلا حضوي

 )1-1 لودج( ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو لبق نم دمتعملا

  فينصت مقر
 يف نهملا يمسم

  

 فينصت مقر

 

 يف نهملا يمسم

 

 ةيبرع ةغل يوناث ملعم 233002 يوناث ملعم 233001

 ةيرسأ ةيبرت يوناث ملعم 233004 ةيبنجأ ةغل يوناث ملعم 233003

 داصتقا يوناث ملعم 233006 تايعامتجا يوناث ملعم 233005

 ةبساحم يوناث ملعم 233008 لامعأ ةرادإ يوناث ملعم 233007

 ءايزيف يوناث ملعم 233010 ءايحأ يوناث ملعم 233009

 تايضاير يوناث ملعم 233012 ءايميك يوناث ملعم 233011

 ةجمربو بساح يوناث ملعم 233014 ةيندبو ةيحص ةيبرت يوناث ملعم 233013

 ةيكولس تاسارد يوناث ملعم 233016 ةيمالسإ تاسارد يوناث ملعم 233015

 نونف يوناث ملعم 233018 ضرأ مولع يوناث ملعم 233017

 ةينهم ةيبرت يوناث ملعم 233020 تابتكم يوناث ملعم 233019

 ةسدنه يوناث ملعم 233022 ةينف ةيبرت يوناث ملعم 233021

 ةيحص مولع يوناث ملعم 233024 نوناق يوناث ملعم 233023

 ةيبرع ةغل ةطسوتم ةلحرم ملعم 233026 ةطسوتم ةلحرم ملعم 233025

 ةيرسأ ةيبرت ةطسوتم ةلحرم ملعم 233028 ةيبنجأ ةغل ةطسوتم ةلحرم ملعم 233027

 يلآ بساح ةطسوتم ةلحرم ملعم 233030 ةيندبو ةيحص ةيبرت ةطسوتم ةلحرم ملعم 233029

 ةيمالسإ ةيبرت ةطسوتم ةلحرم ملعم 233032 ةيكولس تاسارد ةطسوتم ةلحرم ملعم 233031

 مولع ةطسوتم ةلحرم ملعم 233034 تايضاير ةطسوتم ةلحرم ملعم 233033

 تايعامتجا ةطسوتم ةلحرم ملعم 233036 نونف ةطسوتم ةلحرم ملعم 233035

 يئادتبا ملعم 234101 ةينف ةيبرت ةطسوتم ةلحرم ملعم 233037

 ةيبنجأ ةغل يئادتبا ملعم 234103 تايمالسإو ةيبرع ةغلو تايعامتجا يئادتبا ملعم 234102

 ةيندبو ةيحص ةيبرت يئادتبا ملعم 234105 ةيرسأ ةيبرت يئادتبا ملعم 234104

 يلآ بساح يئادتبا ملعم 234107 ةينف ةيبرت يئادتبا ملعم 234106

 ةيلوأ فوفص ملعم 234109 تايضايرو مولع يئادتبا ملعم 234108

 لافطأ ضاير ملعم 234202 يديهمت ملعم 234201

 ملعتلا تابوعص ملعم 235203 ةناضح ملعم 234203

 ةيقيسوم ةلآ ملعم 235402 نيبوهوم ملعم 235204

 ----- ----- ةيبنجأ ةغل سردم 235301

 

 )2-1 لودج( ةيملاعلا سرادملا يف ةيميلعتلا فئاظولا .2
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 فينصتلا بسح )ملعم دعاسم  - ملعم - سردم( ةيملاعلا ةيلهألا سرادملا يف نيطوتلاب ةفدهتسملا نهملا يلاتلا لودجلا حضوي

 )2-1 لودج( ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو لبق نم دمتعملا ينهملا

  يف نهملا يمسم  فينصت مقر
 فينصت مقر

 

 يف نهملا يمسم

 

 ةيرسأ ةيبرت يوناث ملعم 233004 ةيبرع ةغل يوناث ملعم 233002

 ةيندبو ةيحص ةيبرت يوناث ملعم 233013 تايعامتجا يوناث ملعم 233005

 ةيكولس تاسارد يوناث ملعم 233016 ةيمالسإ تاسارد يوناث ملعم 233015

 ةينهم ةيبرت يوناث ملعم 233020 نونف يوناث ملعم 233018

 ةطسوتم ةلحرم ملعم 233025 ةينف ةيبرت يوناث ملعم 233021

 ةيرسأ ةيبرت ةطسوتم ةلحرم ملعم 233028 ةيبرع ةغل ةطسوتم ةلحرم ملعم 233026

 ةيكولس تاسارد ةطسوتم ةلحرم ملعم 233031 ةيندبو ةيحص ةيبرت ةطسوتم ةلحرم ملعم 233029

 نونف ةطسوتم ةلحرم ملعم 233035 ةيمالسإ ةيبرت ةطسوتم ةلحرم ملعم 233032

 ةينف ةيبرت ةطسوتم ةلحرم ملعم 233037 تايعامتجا ةطسوتم ةلحرم ملعم 233036

 234102 يئادتبا ملعم 234101
 ةيبرع ةغلو تايعامتجا يئادتبا ملعم

 تايمالسإو

 ةيندبو ةيحص ةيبرت يئادتبا ملعم 234105 ةيرسأ ةيبرت يئادتبا ملعم 234104

 ----- ----- ةينف ةيبرت يئادتبا ملعم 234106

 

 نيطوتلا بسن باستحا ةيلآ

 

 - :رارقلا قيبطت دنع ةيلاتلا تاليصفتلا ةاعارم متي

 .نيطوتلاب ةفدهتسملا نهملل يليصفتلا لودجلا يف اهيلع صوصنملا نهملا يف نيلماعلا ىلع رارقلا قبطي .1

 .تاقاطن جمانرب بسح ةأشنملا يف نيلماعلا يلامجإ ىلع قبطت يتلا ىرخألا نيطوتلا بسن عم رارقلا ضراعتي ال .2

 

 رارقلا قيبطت خيرات

 .م2021 / 09 / 01 ــل قفاوملاو ه 1443 / 01 / 24 موي نم )يملاعلا  -يلهألا( يلهألا ماعلا ميلعتلا عاطق نهم نيطوتب مزلملا يرازولا رارقلا ذيفنت متي

 

 حامسلا ةخبف 

 قيقحت نم اهنكمُي ام ىلع لمعلا ةخبفلا هذه لالخ ةاشنملل نكميو ،رارقلا قيبطتب ءدبلاو يرازولا رارقلا رادصإ خيرات نيب ام ةخبفلا يه

 .اهب صاخلا فدهتسملل لوصولل نيطوتلا بسن
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 رارقلا رادصا
 يرازولا

 

 رارقلا قيبطتب ءدبلا
 

 حامسلا ةرتف
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 فيظوتلاو معدلا جمارب 1.4
  - :ةيلاتلا مزحلا لمشت نييدوعسلا فيظوت يف صاخلا عاطقلا تآشنم ةدناسمب قلعتت معدلاو تازفحملا نم ةمزح ميدقت متي فوس

 .نيبسانملا نيلماعلا نع ثحبلاو باطقتسالا ةيلمع معد .1
 .ةيرورضلا ليهأتلاو بيردتلا تايلمع معد .2
 .نييدوعسلل يفيظولا رارقتسالاو فيظوتلا ةيلمع معد .3

 .ةموظنملا ىدل ةحاتملا نيطوتلا معد جمارب ةفاك نم ةدافتسالا ةيولوأ .4

 

 ةيماظنلا تاءارجإلاو تابوقعلا ذيفنت ةيلآ 1.5
 يرازولا رارقلاب ةدمتعملا  "تاقاطن" فئاظولا نيطوتل تآشنملا زيفحت جمانرب ةقيثوب مازتلالا متيس ،ةبولطملا نيطوتلا ةبسنب ةأشنملا ديقت مدع ةلاح يف .1

ايلآ ةفدهتسملا نهملل  3/6/1434 خيراتو )1/1/2425( مقر يرازولا رارقلا اهنمو )مادقتسالا -تامدخلا لقن – ةنهملا رييغت( تامدخلا فاقيإب , 4040 مقر
ً

 ،ةأشنملل 

 يف ةاشنملل لمعلا صخر ديدجت نع عانتمالا زاجأ يذلاو نوثالثلاو ةسماخلا هتدام يف لمعلا ماظن يف ءاج امل ادانتسا لمعلا صخر ديدجت ةمدخ فاقيإ و

  تاليدعت نم هيلع أرطي امو ـه27/9/1440 خيراتو 178743 مقر يرازولا رارقلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلل ةفاضإلاب نيطوتلاب ةصاخلا ريياعملا ةفلاخم مت لاح

 فاقيإ نم ةنهملا رييغت

 نهملا رييغت طباوض بسح ىلإ ةنهملا رييغت

 فاقيإ ةأشنملا ىلإ ةمدخلا لقن

 نهملا رييغت طباوض بسح ةأشنملا نم ةمدخلا لقن

 فاقيإ لمعلا صخر

 فاقيإ مادقتسالا

 

 ةقيرطب – يدوعس ريغ لماع ىلا هنطوملا نهملا كلت ماهم نم يأ دانسا لاح يف " ىلا لمعلا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم )11( ةداملا يف دراولا صنلل اقفو .2
 178743 مقر يرازولا رارقلا يف اهيلع صوصنملا نيطوتلا تافلاخمب ةصاخلا تابوقعلا قيبطت متيس ،رخآ يفيظو ىمسم يأ تحت – ةرشابم ريغ وا ةرشابم

 مكحلا يف سيئرلا لماعلا وه ماهملا ءادأل ينهملا فيصوتلا نإف ةيفيظولا تايمسملا تفلتخا امهم هنأل,"تاليدعت نم هيلع أرطي امو ـه27/9/1440 خيراتو

 .اهمدع نم ةفلاخم دوجو ىلع

 ةعئاشلا ةلئسألا 1.6
 

 ؟تاقاطن عم يزاوتلاب نهملا نيطوت رارق قبطي له

 صوــــصنملا تابوقعلا كلذكو )يملاعلا - يلهالا( يلهالا ماعلا ميلعتلا سرادم تآــــشنم لخاد رارقلاب ةفدهتــــسملا نهملا ىلع قبطي نهملا نيطوت رارق ،معن

اماظن اهيلع
ً

 .ةفدهتسملا نهملل نيطوتلا ةبسن باستحا ىلع تاقاطن يف ةأشنملا قاطن رثؤي ال هنأ يأ ،تاقاطن يف ةأشنملا قاطن نع رظنلا ضغب 
 

 ؟لماعلل يلعفلا لمعلا ىلع وأ طقف ةينهملا تايمسملا ىلع رارقلا قبطي له

 .لماعلل يلعفلا لمعلاو ةينهملا تايمسملا ىلع رارقلا قيبطت متي
 

البقتسم نهملا نيطوتل ةبسنلا ليدعت متيس له
ً
 ؟

 ،اهقالطإ متي تاردابم ةدع لالخ نم نينطاوملل ةقئال فئاظو ريفوت يف ةمهاسملاو ةلاطبلا لدعم ضفخ ىلع ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو لمعت

 نامــــضل ،قوــــسلا باعيتــــسا ةعــــسو ةردقو ،لمع نع نيثحابلاو نيجيرخلا ددع ءاــــصحإ ربع ةبولطملا نيطوتلا بــــسن يرود لكــــشب ةرازولا عجارت كلذ قيقحتلو

 .يئاقلت لكشب لمعلا قوس يف نيجيرخلا ةكراشم

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عم لصاوتلا ءاجرلا ،تامولعملا نم ديزمل
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