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 :ديهمت

ارظن
ً

 يماسلا رمألا ردص ،ةيحلا تاقولخملا ىKع ثوحبلا تايقالخأل ةدحوم @?ياعم داجيإ ةرورض ى4إ 

 تايقالخألل ةينطولا ةنجللا( مساب ةينطو ةنجل ليكشتب ،ـه18/5/1422 خيرات 9512/ب/7 مقر ميركلا

 .اneعباتمو ،اهذيفنتو ،اdeايقالخأو ،ةيحلا تانئاكلا ىKع ثوحبلل @?ياعم عضو ى4إ فدde ،)ةيويحلا

الامكتساو
ً

 مقر ءارزولا سلجم رارق ردص دقف ،ةيقالخألا ةيحانلا نم ثوحبلا طبضل ةلماكتملا ةموظنملل 

 عبتو ،ةيحلا تاقولخملا ىKع ثحبلا تايقالخأ ماظن ىKع ةقفاوملا نأشب ،ه13/09/1431 خيراتب )321(

 ..ـه1433 ماع ي� ،ماظنلا كلذل ةيذيفنتلا ةحئالل ةيويحلا تايقالخألل ةينطولا ةنجللا رادصإ كلذ

 تاصاصتخا اهلمع لمشي �ملعلا ثحبلا تايقالخأل ةمئاد ةنجل ليكشتب دوعس كلملا ةعماج تماق

اقفو ،ةيحلا تاقولخملا ىKع ثوحبلا تايقالخأل ةيلحملا ةنجللا
ً

 ىKع ثحبلا تايقالخأ ماظن ي� درو امل 

 ةنجللا تلجسو .ةينقتلاو مولعلل زيزعلا دبع كلملا ةنيدم نع ةرداصلا ةيذيفنتلا ھتحئالو ةيحلا تاقولخملا

 خيراتب ةيويحلا تايقالخألل ةينطولا ةنجللا ىدل دوعس كلملا ةعماجب �ملعلا ثحبلا تايقالخأل ةمئادلا

اعابتإو .)R-01-H-002( مقرلاب ـه 10/10/1428
ً

اقيبطتو ھسفن جهنلل 
ً

 تايقالخأ ماظنل ةيذيفنتلا ةحئالل 

 دوعس كلملا ةعماجب �ملعلا ثحبلا تايقالخأل ةمئادلا ةنجللا تماق دقف ،ةيحلا تانئاكلا ىKع ثحبلا

 تددحو ،ةفلتخملا ةعماجلا تايلكب ةيعرفلا ناجللاو ةنجللا لمع ن?ب ةقالعلا مظنت ،ةيلخاد ةحئال عضوب

�ملعلا ثحبلا تايقالخأ ةفاقث رشنو ،ن?ثحابلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةدعاسمل لمعلا ةيلآ ا�eف 

 .ةعماجلاب
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 تافيرعت :لوألا بابلا

 .8ملعلا ثحبلا تايقالخأل ةمئادلا ةنجللا :ةمئادلا ةنجللا

 .ھبيني نم وأ ةعماجلا ريدم :ةيحالصلا بحاص

 ىRع ثوحبلا تايقالخأل اOPم ثالث ،8ملعلا ثحبلا تايقالخأل ةمئادلا ةنجلل ةعبات ،ةيعرف ناجل :ةيعرفلا ناجللا

 .8ملعلا ثحبلا تايقالخأ اياضق ةساردل ةعبارلاو ةيناسنإلاو ةيملعلاو ةيحصلا تاصصختلا يW ةيحلا تاقولخملا

�ملعلا ثحبلا تايقالخأل ةمئادلا ةنجللا :يناثلا بابلا 

 

  
 

 ةنجللا لامعأب مايقلا اjPاصاصتخا نمض نم نوكيو 8ملعلا ثحبلا تايقالخأل ةمئادلا ةنجللا ةعماجلاب أشنت

ارارق اهليكشتب ردصيو ،لقألا ىRع ءاضعأ ةسمخ اoPيوضع يW مضت ،ةيحلا تاقولخملا ىRع ثحبلا تايقالخأل ةيلحملا
ً

 نم 

 ةرملل ليكشتلا ةداعإ دنع ءاضعألا فصن {|يغت ىyاري نأ ىRع ،ديدجتلل ةلباق تاونس ثالث ةدمل ةيحالصلا بحاص

اسيئر رارقلا ددحيو .ةيلاتتم تارم ثالث نم {�كأ ءاضعألا نم يأل ديدمتلا زوجي الو ،ةثلاثلا
ً

ابئانو ةنجلل 
ً

ا{|تركسو ھل 
ً

 

 .ءاضعألا ن|ب نم ةنجلل

 

ايرهش ةدحاو ةرم ا�Pاضعأ ةيبلغأ روضحب ةنجللا تاعامتجا دقعنت
ً

 لصفلا( ��8اردلا ماعلا لالخ لقألا ىRع 

 ةنجللا تارارق ردصتو .ةجاحلا دنع عامتجالل اjPوعد ةنجللا سيئرل زوجيو ،)يناثلا ��8اردلا لصفلاو لوألا ��8اردلا

 .عامتجالا سيئر ھعم توص يذلا بناجلا حجري ،تاوصألا يواست لاح يWو ،تاوصألا ةيبلغأب

 

 

  

 ةمئادلا ةنجللا ليكشت ى�وألا ةداملا
 

ةمئادلا ةنجللا تاعامتجا ةيناثلا ةداملا  
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  .ةعماجلاب ةيحلا تاقولخملا ىRع ثوحبلا تايقالخأل ةيعرفلا ناجللا ليكشت -1

 .حئاوللاو ةمظنألاب اهما��لا ىدمو ،ةيعرفلا ناجللا لامعأ ةعباتم -2

 .ةيعرفلا ناجللا نم تايصوت نم ا�Pلإ عفري ام ضفر وأ ليدعت وأ دامتعا -3

 ىRع ثحبلا تايقالخأ ماظن عم قفتي امب ،ةيقالخألا ةيحانلا نم ا�Pارجإ ىRع ةقفاوملا مت �8لا ثوحبلا ليجست -4

 ةيبطلاو ةيويحلا تايقالخألل ةينطولا ةنجللا ى�إ اهعفرو ،تانايب ةدعاق يW ةيذيفنتلا ھتحئالو ةيحلا تاقولخملا

     .ةينقتلاو مولعلل زيزعلا دبع كلملا ةنيدمب

 8ملعلا ثحبلا تايقالخأ طباوضب ن|ثحابلا ما��لا نم دكأتلل ا�Pلع ةقفاوملا تمت �8لا ثوحبلل ةيرودلا ةعباتملا -5

 موسرملاب رداصلا "ةيحلا تانئاكلا ىRع ثحبلا تايقالخأ" ماظن اهمهأ نمو ةكلمملا يW ةقالعلا تاذ دعاوقلا قفو

 مولعلل زيزعلا دبع كلملا ةنيدم نع ةرداصلا ،ةيذيفنتلا ھتحئالو .ـه14/9/1431 خيراتو )59/م( مقر يكلملا

  .ـه1433 ماع ةينقتلاو

 ى�إ ةيحلا تاقولخملا ىRع ثحبلا تايقالخأ ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا ىRع تاظوحلم نم ةنجللا هارت ام عفر -6

 .ةيبطلاو ةيويحلا تايقالخألل ةينطولا ةنجللا

  .ةعماجلاب 8ملعلا ثحبلا تايقالخأ اياضق ةساردل ةيعرفلا ةنجللا ليكشت -7

   .اP¬يدحتو اoPعجارمو ،ةعماجلاب 8ملعلا ثحبلا تايقالخأل ةمظنملا دعاوقلا دادعإ -8

 تايقالخأ ناجل رودب فيرعتلل ةقالعلا تاذ تايلاعفلا عيجشتو ةعماجلاب 8ملعلا ثحبلا تايقالخأب يyولا رشن -9

 .8ملعلا ثحبلا تايقالخأب ةقلعتملا حئاوللاو مظنلا يW ةدراولا ماكحألاب ديقتلا ةيمهأب فيرعتلاو 8ملعلا ثحبلا

 ى�إ 8ملعلا ثحبلا تايقالخأل نيزواجتملا ىRع تابوقعلا صوصخب ةيعرفلا ناجللا تايصوت عفرو دامتعا -10

 .ةنجللا هارت ام قفو ةعماجلا جراخ وأ لخاد ةلصلا تاذ تاهجلا

ةمئادلا ةنجللا ماهم ةثلاثلا ةداملا  
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 ةدامع لثم 8ملعلا ثحبلا تايقالخأ ناجل لامعأ صخي اميف ةعماجلاب ةقالعلا تاذ تاهجلا عم قيسنتلا -11

 .ةنجللا اهارت ىرخأ تاهج يأو ،8ملعلا سلجملاب تايق{�لا ةنجلو 8ملعلا ثحبلا

 لخاد نم 8ملعلا ثحبلا تايقالخأ بناوج فلتخم يW ن|صصختم نيراشتسمو ءا{²خ مضت مئاوق دادعإ -12

 .نيراشتسملاو ءا{²خلا نم هارت نمب ةناعتسالا اهلامعأ زاجنإ ليبس يW ةنجلل نكميو ،اهجراخو ةعماجلا

 

 
 

 عيراشملل ضفرلا وأ ةقفاوملا نأشب ،ةيعرفلا ناجللا نم تايصوت نم ا�Pلإ عفري اميف ةمئادلا ةنجللا تبت

اموي نوثالث اهاصقأ ةدم لالخ ةيثحبلا
ً

اببسم رارقلا نوكي نأ بجي ،ضفرلا ةلاح يWو .{�كألا ىRع 
ً

 يW ةنجللا رارق نوكيو ،

ايئاµP ةلاحلا هذه
ً

 .ةينطولا ةنجللا ةحئال عم ضراعتي ال امب 

 
 
 

 مولعلل زيزعلا دبع كلملا ةنيدمب ةيحلا تاقولخملا ىRع ثحبلا تايقالخأل ةينطولا ةنجللا ةمئادلا ةنجللا دوزت

 تعفر �8لا ةيثحبلا عيراشملل ةضوفرملاو ا�Pلع قفاوملا ةرداصلا تارارقلا ةفاك نمضتي اهلامعأ نع يونس ريرقتب ةينقتلاو

 .اهل ةعباتلا تانايبلا ةدعاق يW اjPارارق ةفاك ةنجللا لّجست امك ،ةعماجلاب ةيعرفلا ناجللا نم ا�Pلإ

  

 ةمئادلا ةنجللا تارارق ةعبارلا ةداملا

 ةمئادلا ةنجللا ريراقت ةسماخلا ةداملا
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�ملعلا ثحبلا تايقالخأل ةيعرفلا ناجللا :ثلاثلا بابلا 

 

 

 

 

ت
ُ

ش
َ

ك
َّ

 ةدمل ةمئادلا ةنجللا سيئر نم رارقب ،8ملعلا ثحبلا تايقالخأل ةمئادلا ةنجلل ةعبات ،ةيعرف ناجل عبرأ ةعماجلاب ل

        :يتالا وحنلا ىRع ديدجتلل ةلباق تاونس ثالث

 نم ن|ثحابلا نم ا�Pلإ ةمدقملا ثوحبلا يW رظنلاب صتختو ،ناسنإلا ىRع ثوحبلا تايقالخأل ةيعرفلا ةنجللا -1

 تاءارجإلا عيمجو ةيريرسلا لبقو ةيريرسلا ثاحبألا لمشتو ناسنإلا ىRع متت ثوحبلا تناك اذإ تايلكلا عيمج

ت �8لا ةيثحبلا ةيبطلا
ُ

 .ةيعماجلا ةيبطلا ةنيدملا يW ¾�½رملا ىRع متت �8لا ثاحبألا عيمجو ،ناسنإلا ىRع ىرج

 نم ن|ثحابلا نم ا�Pلإ ةمدقملا ثوحبلا يW رظنلاب صتختو ،ناويحلا ىRع ثوحبلا تايقالخأل ةيعرفلا ةنجللا -2

 .تابنلاو ناويحلا ىRع براجت ءارجإ بجوتست ثوحبلا تناك اذإ تايلكلا عيمج

 نم ا�Pلإ ةمدقملا ثوحبلا يW رظنلاب صتختو ،ةيعامتجالاو ةيناسنإلا ثوحبلا تايقالخأل ةيعرفلا ةنجللا -3

 نع )ةيعامتجاو ةيناسنإ( ةيبط {|غ تانايب عمج ىRع دمتعت ثوحبلا تناك اذإ تايلكلا عيمج نم ن|ثحابلا

 .ناسنإلا

 تايقالخأب لالخإلاب ةقلعتملا اياضقلا ةساردب صتختو 8ملعلا ثحبلا تايقالخأ اياضق ةساردل ةيعرفلا ةنجللا -4

 لهست �8لا تايلآلاو طباوضلاو {|ياعملا حا{�قاو ةمئادلا ةنجللا ى�إ اjPايصوتب عفرلاو ةعماجلاب 8ملعلا ثحبلا

 .ةبسانملا تارارقلا ذاختا ىRع دعاستو تالاحلا مييقت

  

 ةيعرفلا ناجللا ليكشت ةسداسلا ةداملا
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 يناثلا رادصإلا

 ـه ١٤٤٠-١٤٣٨

 

 

 

 

 

 

اسيئر مهدحأ ،لقألا ىRع ءاضعأ ةسمخ نم ةيعرف ةنجل لك نوكتت -1
ً

ابئان رخآو ةنجلل 
ً

 تايقالخأب ن|متهملا نم ھل 

ا{|تركس ةنجللا مضت امك ،8ملعلا ثحبلا
ً

 هذه يW مoPيوضع ن|ب عمجلا ةيعرفلا ناجللا ءاضعأل زوجيو ،اهل 

 .ةمئادلا ةنجللا ةيوضعو ناجللا

 يW 8ملعلا ليهأتلاو ة{²خلا م�Pف رفاوتت نمم ،اهجراخ وأ ةعماجلا لخاد نم ةيعرفلا ناجللا ءاضعأ رايتخا متي -2

 ن|لصاحلا نم وأ ماهملا هذه لثمب مايقلا يW ةكراشملا مهل قبس نيذلا لضفيو ،8ملعلا ثحبلا تايقالخأ لاجم

 نمب سانئتسالا ةيعرفلا ناجللا ءاضعأ رايتخا دنع ةمئادلا ةنجلل زوجيو .لاجملا اذه يW ةصصختم تارود ىRع

 .ءا{²خلا وأ نيراشتسملا نم صوصخلا اذÅP مهءارآ ذخأ ةيمهأ ىرت

 

 

 ردصتو ،ھبئان وأ سيئرلا مOPيب نم نوكي نأ ىRع ،ا�Pاضعأ ةيبلغأ روضحب ةيعرفلا ةنجللا تاعامتجا دقعنت

 .عامتجالا سيئر ھعم توص يذلا بناجلا حجري ،تاوصألا يواست لاح يWو ،تاوصألا ةيبلغأب اjPارارق

 

 

 

 مث تابلطلا يW ةيعرفلا ةنجللا رظنتو ،كلذل ةدعملا جذامنلا ىRع ةصتخملا ةيعرفلا ةنجللا ى�إ مjPابلط نوثحابلا مدقي

اموي ن|ثالث لالخ ةقفاوملا مدع وأ ةقفاوملاب اµPأشب تايصوتلا ردصت
ً

 تابلطتمل ثحابلا لامكتسا خيرات نم {�كألا ىRع 

 ةيعرفلا ناجللا لامعأ عيمج متتو  .ةددحملا ةدملا زواجت لاح يW ةمئادلا ةنجللا مامأ ملظتلا ن|ثحابلل زوجيو ،ةنجللا

 .)يناثلا ��8اردلا لصفلاو لوالا ��8اردلا لصفلا( ��8اردلا ماعلا لالخ

  

 ةيعرفلا ناجللا ءاضعأ ةعباسلا ةداملا

 ةيعرفلا ناجللا تاعامتجا ةنماثلا ةداملا

 تايصوتلا رادصإ ةدم ةعساتلا ةداملا
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 يناثلا رادصإلا

 ـه ١٤٤٠-١٤٣٨

 

 

 ي4املا ماظنلا :عبارلا بابلا

 

 

ت
ُ

الباقم ةمئادلا ةنجللا لِّصح
ً

ايلام 
ً

 نم اهصحفل ا�Pلإ مدقت �8لا ةيحلا تاقولخملا ىRع ثاحبألا عيراشم ىRع 

 :ي�اتلا وحنلا ىRع كلذو ،ةيقالخألا ةيحانلا

 .ةعماجلا جراخ نم ةيحبرلا {|غ تاهجلاو ةيموكح تاهج نم ةلومملا ثاحبألا عيراشمل لایر )5000( فالأ ةسمخ -أ

 .ةلومملا {|غ ثاحبألا عيراشمل لایر )1000( فلأ -ب

 صاخلا عاطقلا تاهج اهلومت �8لا ثاحبألا عيراشمل ليومتلا ةميق ي�امجإ نم )%1( ةئاملاب دحاو ةبسن -ت

 .لایر )5000( فالأ ةسمخ نع موسرلا ةميق لقت الأ ىRع ،ةيبنجألا تاهجلاو

 

 

 - :ي�اتلا وحنلا ىRع ناجللا تآفاكم فرصت

 مت يذلا ثحبلا عورشم نع ةيعرفلا ةنجللا ءاضعأ نم وضع لكل لایر )1000( فلأ ةميقب ةأفاكم -أ

 ةأفاكم ديزت الو ،اهداقعنا لبق ةنجللا سيئر نم ھيلإ ليحأ نأ دعب ةيقالخألا ةيحانلا نم ھصحف

ايونس لایر )30000( فلأ ن|ثالث نع وضعلا
ً

 نع ةنجللا وضع اهصحف �8لا ثوحبلا ددع ةدايز عم ¾�ح 

اثحب )30( ن|ثالث
ً

. 

 اهرضح ةسلج لك نع اه{|تركسو ةمئادلا ةنجللا ءاضعأل لایر )500( ةئامسمخ ةميقب ةأفاكم فرصت -ب

ايونس لایر )30000( فلأ ن|ثالث ىRع ديزي ال امب ،وضعلا
ً

 ةسلج60 نع تاسلجلا ددع ةدايز عم ¾�ح ،

Wةنسلا ي. 

 يW ةعدوملاو ةلصحملا موسرلا تاداريإ نم ةمئادلا ةنجللاو ةيعرفلا ناجللا ءاضعأ تآفاكم فرصت -ت

 .ةمئادلا ةنجلل يكنبلا باسحلا

 ةيحلا تاقولخملا ىRع ثوحبلا ةسارد موسر ةرشاعلا ةداملا

 ناجللا ءاضعأ تآفاكم ةرشع ةيداحلا ةداملا
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 يناثلا رادصإلا

 ـه ١٤٤٠-١٤٣٨

 

 

 

 

 

 .ةيكنبلا تاعاديإلاو تاداريإلا ليصحت ةيلمع -أ

 .ةمئادلا ةنجللاو ةيعرفلا ناجللا ءاضعأل ةأفاكملا ةفاك فرص -ب

 لماش ريرقتو ��8ارد لصف لك ي�احلا ديصرلاو تافورصملاو ةلصحملا تاداريإلا ةفاك نمضتي ي�ام ريرقت دادعإ -ت

  .ةمئادلا ةنجلل عفري ماع لك

  .يكنبلا باسحلاو ي{�فدلا باسحلا ن|ب ةيرودلا ةقباطملا ءارجإو يكنبلا باسحلا ةعباتم -ث

 .ةمئادلا ةنجللا لبق نم لامعأ نم ھب فلكت ام -ج

 

 

 نأ ىRع )ةرشاعلا ةداملا( يW ا�Pلع صوصنملا موسرلا ليصحت ةيلاملا ةدحولا قيرط نع ةمئادلا ةنجللا ى�وتت -

 ةنجللا دعتو- تاداريإلا ةفاك ھب عدوت ةيلحملا كونبلا دحأ يW ةمئادلا ةنجللا مساب يكنب باسح حتف متي

اريرقت
ً

ايونس 
ً

 .تافورصملاو تاداريإلا نع 

 ةمئادلا ةنجللاو ةيعرفلا ناجللا لامعأ {|يست ھبلطتي امو ناجللا ةفاك ةأفاكم( تافورصملا ةفاك ةيطغت متي -

 ءارجإ دعب ،فرصلا تاغوسم ىRع ةمئادلا ةنجللا ةقفاوم دعب كلذو ،ةلصحملا تاداريإلا نم )اهريوطتو

اقبط ةيلاملا ةدحولا نم قيقدتلا
ً

 .ةنجللا ةقفاوم دعب- ھنع بوني نم وأ اهسيئر ا�Pلع ھضرعي امل 

 لوأ عيقوت ةنجللا سيئر نم ا�Pلع عيقوتلا متي تاكيش وأ فرص تانوذأب باسحلا نم فرصلا متي -

 .ناث عيقوت ةيلاملا ةدحولا نع لوؤسملاو

  

 ةرشع  ةيناثلا ةداملا

 

 :ةيلاتلا ماهملا ى�وتت ةيعرفلا ناجللاو ةمئادلا ةنجلل ةيلام ةدحو ءاشنإ متي

 

 موسرلا ليصحت ةرشع  ةثلاثلا ةداملا
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 يناثلا رادصإلا

 ـه ١٤٤٠-١٤٣٨

 

 

 

  ةماع ماكحأ سماخلا بابلا

 
 
 
 

 دعاوقلاب ،8ملعلا ثحبلا تايقالخأل ةمئادلا ةنجللا ةقفاوم ىRع لوصحلل تابلط نم ھنومدقي اميف نوثحابلا م��لي -1

 ةمظنملا دعاوقلاو ،ةيذيفنتلا ھتحئالو ةيحلا تاقولخملا ىRع ثحبلا تايقالخأ ماظن ا�Pلع صن �8لا ماكحألاو

 .ةعماجلا سلجم نم ةرقملا 8ملعلا ثحبلا تايقالخأل

 ،ناجللا يW لامعأ نم هزاجنإ مت امع ةلصفم ةيونس ريراقت دادعإب ��8ارد ماع لك ةياµP يW ةيعرفلا ناجللا موقت -2

 .ةمئادلا ةنجللا ى�إ اهعفرب موقت مث نمو ،ضفرلا بابسأو ضفرلا وأ ةقفاوملا تايصوت نمضتت

 .ةعماجلا سلجم نم اهرارقإ خيرات نم ةيلخادلا ةحئاللا هذÅP لمعي -3

 .ةمئادلا ةنجللا لبق نم ا�Pلع ةقفاوملا خيرات نم تاونس ثالث رورم دعب ةحئاللا هذه عجارُت -4

 .ةيراسلا تارارقلاو رماوألاو حئاوللاو ةمظنألا ھنأشب قبطي ،ةحئاللا هذه يW صاخ صن ھب دري مل ام ّلك -5

  

 ةماع ماكحأ ةرشع ةعبارلا ةداملا
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 يناثلا رادصإلا

 ـه ١٤٤٠-١٤٣٨

 

 

 تابوقعلاو تافلاخملا )1( قحلم

 

 ثحبلا تايقالخأ تافلاخم فيرعتل ةحئاللا ى�إ قحلملا اذه ةفاضإ 8ملعلا ثحبلا تايقالخأ اياضق ةسارد ةنجل ح{�قت

 .تافلاخملا هذه عوقو لاح اهقيبطت نكمي �8لا تابوقعلاو 8ملعلا

 :ةسيئر ماسقأ ةثالث ى�إ 8ملعلا ثحبلا تايقالخأ تافلاخم مسقنت

  لمشتو ى�وألا ةجردلا نم تافلاخم :الوأ

 .ثحبلا ا�Pلع ¾Ïبي �8لا ةيساسالا تامولعملاو تانايبلا قالتخا -1

 ھيلع لدت ال ضرغ ةمدخل فذحلا وأ ةفاضإلا دمعت وأ ثحبلا ا�Pلع ¾Ïبي �8لا ةيساسالا تامولعملاو تانايبلا فييزت -2

 .ةعمتجم تانايبلا

 .ةشقانملاو جئاتنلا يW ةصاخبو نيرخآ نم ةيلاع بسنب ةيبدألا ةقرسلا -3

 .ةلجم نم {�كأ يW ثحبلا رشن -4

 .)ةقيقحلا يW ثحبلا اهمعدي ال ةنيعم ءارآ وأ ةمعادلا ةهجلا ةمدخل ثحبلا جئاتن عيوطت( حلاصملا براضت -5

 .ةصتخملا ةيعرفلا ةنجللا نم ةقبسم ةقفاوم ىRع لوصحلا نود ةيحلا تاقولخملا ىRع ثوحبلا ءارجإ -6

 .رشنلا راد نم نذإ نود بتكلا رشنو ريوصت -7

 .)ن|ثوحبملا( ثوحبلا يW ن|كراشملا نم نذإ ىRع لوصحلا مدع -8

 

  لمشتو ةيناثلا ةجردلا نم تافلاخم :ايناث

 .ثحبلا جئاتن {|غ يW نيرخآ نم ةطسوتم بسنب ةيبدألا ةقرسلا -1

 .ايلعف لمعلا يW اوكراشي مل ثحبلا ى�إ ن|فلؤم ةفاضإ وأ ثحبلاب اوكراش ن|فلؤم فذح -2

 .صوصنلاو راكفألا ريودت وأ يتاذلا سابتقالا -3

 .)نيرخآلا قوقح لافغإ و لالغتسالا( ن|ثحابلا عم ÑÒسلا لماعتلا -4

 .ةعماجلا نم ةهج نم {�كأ نم ثحبلا سفنل ي�ام معد ىRع لوصحلا -5

 .ةعجارملل اoPحاتإو ثحبلل ةيساسألا تانايبلا ظفح مدع -6
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 دوعس كلملا ةعماج – Gملعلا ثحبلاو ايلعلا تاساردلل ةعماجلا ةلاكو - Gملعلا ثحبلا ةدامع ةيحلا تاقولخملا ى>ع ثوحبلا تايقالخأل ةيعرفلا ناجللاو ةمئادلا ةنجلل ةيلخادلا ةحئاللا

 يناثلا رادصإلا

 ـه ١٤٤٠-١٤٣٨

 

 

 

  لمشتو ةثلاثلا ةجردلا نم تافلاخم :اثلاث

 .جئاتنلا {|غ يW %40 نم لقأ بسنب يتاذلا سابتقالا -1

 .لمعلا يW ةكراشملا بسن ىRع ن|ثحابلا ن|ب تافالخ -2

 .اهميكحت لبق مالعإلاو ةفاحصلا يW ثوحبلا جئاتن نع حاصفإلا -3

 .ةئيبلا ىRع راض {|ثأت اهل ةيملع براجتب مايقلا -4

 .ثوحبلاب ن|كراشملا ةيصخش ىRع لدت تامولعم رشن -5

 .ايلعلا تاساردلا بالط لالغتسا -6

 .ىرخأ تافلاخم -7

 

اعبار
ً

 ى�وألا ةجردلا نم تافلاخملا ضعب وأ دحأ ھقح يW تبثت نم ىRع ةيلاتلا تابوقعلا ضعب وأ دحأ عقوت :

 نمو سيردتلا ةئيه ءاضعأ بيدأت ةحئال بسح ةعماجلا ةرادإ نم ن|ثحابلا /ثحابلا ىRع ةبوقع عيقوتب ةيصوتلا -1

Wمهمكح ي. 

 .تاونس ثالث ةدمل 8ملعلا ثحبلا ةدامع جمارب لك نم ن|ثحابلا /ثحابلا معد فاقيإ -2

 .ةدامعلل ي�املا معدلا ةداعإ -3

 .تاونس ثالث ةدمل ةيدايقلا بصانملاو لئاسرلا ىRع فارشإلاو 8ملعلا ميكحتلا ناجلب ثحابلا كارشإ مدعب ةيصوتلا -4

 .ثحبلاب ن|كراشملا نم ايأ ةيقرت يW ثحبلا لوبق مدعب ةيصوتلا -5

 

اسماخ
ً

 ةيناثلا ةجردلا نم تافلاخملا ضعب وأ دحأ ھقح يW تبثت نم ىRع ةيلاتلا تابوقعلا ضعب وأ دحأ عقوت :

 نمو سيردتلا ةئيه ءاضعأ بيدأت ةحئال بسح ةعماجلا ةرادإ نم ن|ثحابلا /ثحابلا ىRع ةبوقع عيقوتب ةيصوتلا -1

Wمهمكح ي. 

 .ةدحاو ةنس ةدمل 8ملعلا ثحبلا ةدامع جمارب لك نم ن|ثحابلا /ثحابلا معد فاقيإ -2

 .ةلجملا نم ثحبلا بحسل ثحابلا ھيجوت -3

 .ةدامعلل ي�املا معدلا ةداعإ -4

  



 

 16 

 دوعس كلملا ةعماج – Gملعلا ثحبلاو ايلعلا تاساردلل ةعماجلا ةلاكو - Gملعلا ثحبلا ةدامع ةيحلا تاقولخملا ى>ع ثوحبلا تايقالخأل ةيعرفلا ناجللاو ةمئادلا ةنجلل ةيلخادلا ةحئاللا

 يناثلا رادصإلا

 ـه ١٤٤٠-١٤٣٨

 

 

 

 ةثلاثلا ةجردلا نم تافلاخملا ضعب وأ دحأ ھقح يW تبثت نم ىRع ةيلاتلا تابوقعلا ضعب وأ دحأ عقوت :اسداس

 .ةدامعلا جمارب نم يأ نم ةفلاخملا ھب يذلا ثحبلا معد مدع -1

 .8ملعلا ثحبلا ديمع نم ثحابلل Ö8فش راذنإ ھيجوت -2
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 دوعس كلملا ةعماج – Gملعلا ثحبلاو ايلعلا تاساردلل ةعماجلا ةلاكو - Gملعلا ثحبلا ةدامع ةيحلا تاقولخملا ى>ع ثوحبلا تايقالخأل ةيعرفلا ناجللاو ةمئادلا ةنجلل ةيلخادلا ةحئاللا

 يناثلا رادصإلا

 ـه ١٤٤٠-١٤٣٨
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