
 

 )عبارلا مسوملا( ةعماجلا ةودق ةقباسم
  م٢٠٢٠-٢٠١٩ / ـھ١٤٤١

 
  :ةقباسملا ةركف :الوأ

 ومسلا بحاص اهانبت يتلاو ةمركملا ةكم ةقطنمل ةلماشلا ةيؤرلا عم اًماجسنا ةقباسملا ةركف ثعبنت
 يف ةلثمتملا ةمركملا ةكم ةقطنم ريمأ ،نيفيرشلا نيمرحلا مداخ راشتسم لصيفلا دلاخ ريمألا يكلملا
 ،اهفادهأل اًقيقحتو اهل ًازيزعت )؟ةودق نوكن فيك( هراعشب )ناكملا ةيمنتو ناسنإلا ءانب( ةيجيتارتسا
 ةودق ةقباسم قلطنت ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا اهتخسن يف ةقباسملا حاجن دعبو ىقتلملا تايلاعف نمضو
 تاودق مهلعجت يتلا تازاجنإلاو تازيمملا نم مهيدل ةبلاطو بلاط رايتخال ،عبارلا اهمسوم يف ةعماجلا
   .ةعماجلا ىوتسم ىلع

  
 

 :ةقباسملا فادھأ :ایناث
  .ةعماجلا تابلاطو بالط نيب ةزفحم ةيعادبإ ةيسفانت ةئيب داجيإ .١
  .ةعماجلا تابلاطو بالط نيب ةودقلا ةفاقث رشن .٢
   .تابلاطلاو بالطلا سوفن يف ةقثلا زيزعت يف ماهسالا .٣

 
 

 :ةقباسملا نم نوفدھتسملا :اثلاث
 ةلحرم يف( ةساردلل نيغرفملا نيمظتنملا ةعماجلا تابلاطو بالط عيمج ةقباسملا فدهتست .١
 .ـه۱٤٤۱ يعماجلا ماعلا اذه يف )سويرولاكبلا
 يف ةكراشملاب ـه۱٤٤۱ يعماجلا ماعلا نم لوألا يساردلا لصفلا يف جرختملا بلاطلل حمسي .٢
 .ةقباسملا
 .ةقباسملا يف ةكراشملاب ـه۱٤٤۱ يعماجلا ماعلا اذهل نيدجتسملا بالطلل حمسي ال .٣

 
 



 

 :اھطورشو ةقباسملا لحارم :اعبار
 :نيتلحرم ىلع ةقباسملا ماقت

 : تايلكلا ىوتسم ىلع ىلوألا ةلحرملا

   .ـه۱۷/۷/۱٤٤۱ قفاوملا سيمخلا موي يهتنتو ـه۱/۲/۱٤٤۱ قفاوملا دحالا موي ىلوألا ةلحرملا أدبت .١
 ينورتكلالا ليجستلا طبار قيرط نع تاحيشرتلا لابقتسا ءدب نعو ةقباسملا ءدب نع تايلكلا نلعت .٢

 .ـه٥/٦/۱٤٤۱ سيمخلا موي اهاصقأ ةدم يف طبارلا ىلع مهسفنأ حيشرت نم ةبلطلا نكمتيل
 فلأ )۱۰۰۰( نم ةددحم ريياعم سمخ بسح ةلحرملا هذهل نيحشرملا مييقتل ةقفرم ةرامتسا تممُص .٣

  .ةطقن
 مظنت .ةيلكلا ديمع لبق نم اهجئاتن دمتعتو ةيلكلل نيلثمملا ةبلاطلاو بلاطلا رايتخال ةيثالث ةنجل لكشت .٤

  "ةيلكلا ةودق" بقل نودصحي ةبلاطو بلاط حيشرتل اهبالط نيب ةقباسم ةعماجلا تايلك نم ةيلك لك
 وأ نيمدقتملا نم رثكألا ىلع )٥( نيب نم بلاط رايتخال ىلوألا ةلحرملل ةيئاهنلا ةقباسملا نع ةيلكلا نلعت .٥

 ،ةعماجلا ىوتسم ىلع ةيناثلا ةلحرملا يف ةيلكلا ليثمت مث )ةيلكلا ةودق( بقل ىلع ةسفانملل تامدقتملا
 قئاقد ۷ زواجتت ال ةدم يف هتازاجناو هسفن نع يفيرعت ضرع ميدقتب مدقتم لك موقي ةقباسملا هذه يفو
ً ءانب كلذو ،بالطلا نوؤش ةدامعل لثمم روضحبو ،ةيلكلا ديمع نم ةدمتعم ميكحت ةنجلَ و روضحلا مامأ
 ةقباسملا نم ةيناثلا ةلحرملا يف مييقتلا ريياعمل ةهباشم ةددحم ريياعم قفو مييقتلا يف تاجرد ىلعألا ىلع
 .ةعماجلا ىوتسم ىلع
 ةقباسملا ةعاق يف ةيلكلا ةودق ةقباسمل نيرضاحلا ةبلطلا لبق نم تيوصتلا متي .٦
  .)يطايتحا َو يسيئر( تابلاطلا نم ناتحشرمو بالطلا نم ناحشرم ةيلك لك حشرت .٧
 حشرملا ةيلكلا لثمي ،ةعماجلا ىوتسم ىلع ةيناثلا ةلحرملا لوخد نع ةيلكلل يسيئرلا حشرملا راذتعا لاح يف .٨

 .ةيلكلا ةودق بقل بستكيو يطايتحالا
 تاريسملا قيرط نع ةيلكلا ديمع نم اهدامتعا دعب )يطايتحالاَ و يساسألا( ةقباسملا جئاتن لسرت .٩

 .ةينورتكلالا
 .ةقباسملا نم ىلوألا ةلحرملل ةددحملا ةدملا ءاهتنا دعب تايلكلا نم حيشرت يأ لبقي نل .١٠
 نيمسوم يف ةعماجلا ةودق ةقباسم يف )ةيلكلا ةودق( بقل ىلع لوصحلا مهل قبس نيذلا ةبلطلا .١١
 .ىرخأ ةرم ةكراشملا مهل قحي ال نيقباس



 

 

  :ةعماجلا ىوتسم ىلع ةيناثلا ةلحرملا

 .اهنع نلعتو )ةيلكلا ةودق( بقل ىلع نيلصاحلا عيمج نيب ةيئاهنلا ةقباسملا بالطلا نوؤش ةدامع مظنت .١
 .ةطقن )۲۰۰( نم ةددحم ريياعم ةسمخ قفو ةلحرملا هذهل نيحشرملا مييقتل ةقفرم ةرامتسا تممُص .٢
 .ةددحم ريياعم بسح بالطلا نوؤش ةدامع لبق نم ةدمتعم ميكحت ةنجل لكشت .٣
 ميكحتلا ةنجل مامأ قئاقد ۷ زواجتت ال ةدم يف هتازاجناو هسفن نع يفيرعت ضرع ميدقتب بلاط لك موقي .٤

 .روضحلاو
 بالطلا عيمجل تيوصتلا حيتيو ةعماجلا عقوم قيرط نع ةيئاهنلا ةقباسملا داقعنا دعوم لبق متيس تيوصتلا .٥

 .سيردلا ةئيه ءاضعأو
 ىلوألا ثالثلا زكارملاب زوفلل ةقباسملا نم ةيناثلا ةلحرملا يف تاجردلا ىلعأ ىلع تالصاحلاو نيلصاحلا حشري .٦

 .تابلاطلا نم ةعماجلا ىوتسم ىلع ىلوألا ثالثلا زكارملاو بالطلا نم ةعماجلا ىوتسم ىلع
 
 
  :ةقباسملا زئاوج :اسماخ
 

 


