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 ةلديصلا ةنهم نيطوت رارقل يئارجإلا ليلدلا

 11 نم 3 ةحفص

 



 

 

 ةلديصلا ةنهم نيطوت رارقل يئارجإلا ليلدلا

 11 نم 4 ةحفص

 ليلدلا نم ضرغلاو ةمدقملا .1
 

 تانطاوملاو نينطاوملل ةرقتسمو ةجتنمو ةزفحم لمع صرف ريفوت ىلع ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو نم اًصرح      

 نأشب )ه27/3/1441( خيراتو )61842( مقر يرازولا رارقلل ةراشإو ،لمعلا قوس يف مهتكراشم ىوتسم عفرو ،ةكلمملا قطانم فلتخم يف

 ةبسن عضو لالخ نم صاخلا عاطقلا يف لمعلا صرف نم تاباشلاو بابشلا نيكمتل ةعباتلا تاصصختلاو نانسألا بط ةنهم نيطوت

ارابتعا ةأشنملا يف نيلماعلا نم %25 نيطوت
ً

 ةبسنلا عفر كلذكو ،ماهلاو يويحلا عاطقلا اذه يف ةكراشملل ـه1441 نابعش وذ 8 نم 

ارابتعا %30 ىلإ لوصولل
ً

 .ـه1442 نابعش 8 

 

اعيجشت رارقلا اذه يتأيو
ً

 عضوب ،مهل ةزفحمو ةبسانم لمع ةئيب قلخو لمعلا قوس يف لوخدلل نطولا اذه تاباشو بابشل 

 .نيطوتلا بسن يف باستحالل لاير )7000( روجألل ىندأ دح

 

 يف لجسملا يرهشلا رجألا كلذكو ،ةفدهتسملا بسنلل لوصولل نانسألا بط نهم نيطوت رارق ليصافت ليلدلا اذه حضويو

 كلذ يف امب ،نيطوتلا ةبسن يف يدوعسلا نانسألا بيبط باستحال يدوعس لاير )7،000( نع لقي الأ ىلع ةيعامتجالا تانيمأتلا

 ىلع ةباجإلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةيعامتجالا ةيمنتلاو لمعلا ةموظنم اهمدقت يتلا معدلا جماربو ،ةماعلا طورشلاو ةفدهتسملا ةطشنألا

.اعويش رثكألا تالؤاستلا



 نانسألا بط ةنهم نيطوت رارقل يئارجإلا ليلدلا

 

 11 نم 5 ةحفص

 تافيرعتلا .2

 نهملا نيطوت رارق

 

 نيطوتب ـه27/03/1441 خيراتو )61842( مقر صاخلا ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ريزو يلاعم رارق ىلإ ريشي 

 .صاخلا عاطقلا يف نانسألا بط ةنهم

 نانسألا بط ةنهم

 

اقبط ليلدلا اذه يف نانسألا بط ةنهم ىلإ ريشي 
ً

 ىلإ نانسألا بط ةنهم نيطوتب صتخملا يرازولا رارقلل 

 ةيدوعسلا ةئيهلا يف ةلجسملاو اهتاجرد فلتخمبو ِنانسألا بط صصخت تحت جردنت يتلا تاصصختلا عيمج

 تانيمأتلا وأ ، ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو تانايب ةدعاق يف ةلجسملا وأ ةيبطلا تاصصختلل

 .ةيعامتجالا

 حامسلا ةخبف

 

 نود نم اهعضو حيحصتب ةأشنملل حمسي يتلا ةدملا اهنأ ،رارقلاب اهيلع صوصنملا حامسلا ةخبف ىلإ ريشي

 ةيماظنلا تابوقعلاو تاءازجلل ضرعتلا

 ذيفنتلا ةخبف
 يف ةيماظنلا تابوقعلاو تاءارجإلل ةضرع ةأشنملا نوكت ثيح ،رارقلا ذيفنتب اهيف ةأشنملا مزتلت يتلا ةخبفلا اهنأ

 )تابوقعلاو تاءارجإلا عجار( نانسألا بط ةنهم نيطوت ةبسنب ديقتلا مدع ةلاح

 تابوقعلاو تاءارجإلا
 .)تاءارجإلا( ليلدلا اذه يف اهيلع صوصنملا :تاءارجإلا

 .)تابوقعلا( ليلدلا اذه يف اهيلع صوصنملا :تابوقعلا

 تالماعتلاو تامدخلا

 بط  ةنهمل ةفوقوملا

 نانسألا

 ديقتلا مدع ةلاح يف اهفاقيإ متيس يتلا ،ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو نم ةمدقملا تامدخلا

 ليلدلا اذه يف امهيلع صوصنملا ،نانسألا بط ةنهم نيطوت ةبسنب

 .)ةنهملل مدقت يتلا ةينوخبكيلالا تامدخلا(

  نانسألا بط ةنهم نيطوت رارق نم ةافعملا نهملا تاءانثتسالا

 .نانسألا بط فينصت تحت جردنت ال يتلا ةيبطلا نهملا ىرخألا ةيبطلا نهملا

  ةيحصلا تاصصختلل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ةنهم ةلوازم فينصت بلطتتال يتلا نهملا ةسرامم ريغ نهملا

 ةينفلا نهملا
اينف فنصت يتلا نهملا

ً
اينف ةفنصملا نهملاو ةيحصلا تاصصختلل ةيدوعسلا ةئيهلا نم 

ً
 يبرعلا ليلدلا بسح 

 نهملل

 .ةرادإلا ،ةيرشبلا دراوملا ،ةيراتركسلا :لمشت ةيرادإلا نهملا

 .عيب ذفانم ،تادايع ،ةيبط زكارم ،ةيبط تاعمجم ،تايفشتسم ،تآشنملا عيمج لمشت ةأشنملا

 



 نانسألا بط ةنهم نيطوت رارقل يئارجإلا ليلدلا

 

 11 نم 6 ةحفص

     نيطوتلا رارقل ةماعلا طورشلا .3
 :ةضورفملا بسنلا  )3.1

 كلذ نم ىنثتسيو ،)1 لودج( لاثمك ،نانسألا بط صصختل ةفدهتسملا نهملا عيمجل نيتلحرم ىلع نيطوتلا رارق قبطي •
 .)2 لودج( لاثمك ،ةانثتسملا نهملا

 .)1 لودج( يف ةفدهتسملا نهملا ىلع )ـه01/08/1441( خيراتب أدبت %25 ةبسنب :ىلوألا ةلحرملا •

 .)1 لودج( يف ةفدهتسملا نهملا ىلع )ـه01/08/1442( خيراتب أدبت %30 ةبسنب :ةيناثلا ةلحرملا •

 :ةمزلملا بسنلاو رارقلا نايرس  )3,2

 يوذ نيلماعلا نم رثكأف نيلماع 3 اهب لمعي يتلا يدوعسلا قوسلا يف ةلماعلا صاخلا عاطقلا تآشنم عيمج ىلع رارقلا اذه يرسي

 ةفلتخم بسنب ةددحم نهم وأ ةنهمل ةقحال تارارق وأ ةقباس تارارق يف نانسألا بط نهم فادهتسا لاح يفو ،نانسألا بط نهم

ايشامت
ً

 .ىلعألا نيطوتلا ةبسن قيبطت متيف هتاجايتحاو لمعلا قوس تارييغت عم 

 

 :ينهملا دامتعالا  )3,3

اقفو ،ةيحصلا تاصصختلل ةيدوعسلا ةئيهلا نم ينهملا دامتعالا ىلع نانسألا بيبط لوصح طخبشي
ً

 نهملا ةلوازم ماظن يف درو امل 

 نيطوتلا بسن نمض نم نيدمتعملا ريغ نانسألا ءابطأ باستحا متي الو .ةيحصلا نهملا ةلوازم ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللاو ،ةيحصلا

 .ةضورفملا

 

 :نيطوتلا ةبسن باستحا يف روجألل ىندألا دحلا  )3,4

 نع ةيعامتجالا تانيمأتلا يف لجسملا يرهشلا هرجأ لقي الأ ةضورفملا نيطوتلا ةبسن يف يدوعس نانسأ بيبط باستحال طخبشي

 .نيطوتلا ةبسن يف كلذ نم لقأ رجأ ىلع لصحي يذلا يدوعسلا نانسألا بيبط بستحي نلو ،يدوعس لاير )7،000(

 :ةفدهتسملا نهملا  )3,5
 .ةانثتسملا نهملا كلذ نم ىنثتسيو ،)1 لودج( لاثمك نانسألا بط صصختل ةفدهتسملا نهملا عيمج ىلع رارقلا قيبطت متي

 :نانسألا بط ةنهم نيطوتب ةفدهتسملا نهملا :1 لودج 
 

 :نيطوتلل ةبسنلا هذه نم ةانثتسملا نهملا :2 لودج

 ىرخألا ةيبطلا نهملا ةيبطلا ريغ نهملا

 ةينفلا نهملا ةيرادإلا نهملا

 نانسألا بط صصخت تحت جردنت يتلا نهملا عيمج

 نانسا بط يراشتسا نانساو مف ةحارج يصاصتخا بيبط نانساو مف ةحارج يراشتسا ةماع ةحص نانسأ بيبط

 نانسألا ءابطأ ماع نانسأ بيبط ةماع ةحص نانسا يراشتسا نانسأ ميوقت يئاصخأ

 نانسألا بط صصخت تحت جردنت يتلا نهملا عيمج



 نانسألا بط ةنهم نيطوت رارقل يئارجإلا ليلدلا

 

 11 نم 7 ةحفص

 

 :نيطوتلا بسن باستحا ةيلآ  )3,6

 :باستحالا ةيفيك لاثمك يلاتلا لودجلا حضوي ،)1( ىلا )0.5( ةبسنلا باستحا نم جتانلا بيرقت متي

 
 :باستحالا ةيفيك لاثم يلاتلا )3( لودجلا حضوي

 

 ةأشنملا يف نيلماعلا ددع فينصتلا

 ةأشنملا يف نيلماعلا
 )نانسأ ءابطأ(

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 )%20( نييدوعسلا

 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 )%30( نييدوعسلا

 ةأشنملا يف نيلماعلا
 )نانسأ ءابطأ(

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 )%20( نييدوعسلا

 12 12 11 11 11 11 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 )%30( نييدوعسلا
 

 :نيطوتلا بسن باستحا ةيلآ
v ينيتالب :تاقاطن يف ةأشنملا قاطن )55( :يلامجإلا نيلماعلا ددع ،)أ( ةأشنم :لاثم 

 تاصصختلاو نهملاو ماسقالا فلتخم يف ةأشنملا يف نيلماعلا ددع
 لابقتسا فظوم ةفاظن لماع نانسأ بيبط ماع بيبط ةيدلج بيبط ضرمم ةنهملا
 5 5 15 2 3 25 نيلماعلا
 :نانسأ بیبط 15 = مھتاصصخت فلتخمب نانسألا ءابطأ ددع

 يراشتسا ميوقت يراشتسا ميوقت يئاصخا ماع نانسا بيبط ةنهملا
 0 1 0 1 نييدوعسلا

 3 3 3 4 نيدفاولا
 

 :)1( لودج نانسألا بط نهمل ةأشنملا ىلع %25  ةبسن قبطت

 نانسأ ءابطأ 2 ةأشنملا يف نييدوعسلا  نانسألا ءابطأ ددع يلامجإ

 نانسأ بيبط 13 ةأشنملا يف نيدفاولا  نانسألا ءابطأ ددع يلامجإ

 نانسأ بيبط 15 ةأشنملا يف  نانسألا ءابطأ ددع يلامجإ

 ) %25 ( نيطوتلا ةبسن قيبطت
  )نيطوتلا ةبسن X نانسأ ءابطأ ددع يلامجإ(

)15 x 25%( = 3.75 

 4 حيحص ددع برقأل بيرقتلا

 ةأشنملا نم بولطملا

 2  *)لالحا( لادبتسا اهيلع كلذل نييدوعس نانسأ بيبط 2 ددع اهيدل ةأشنملا
 نانسأ ءابطأ 4 عومجملا حبصيل نييدوعس نانسأ ءابطأب نيدفاو  نانسأ ءابطأ

 نهم نيطوت ةبسن قيقحتل حامسلا ةخبف لالخ نانسأ بيبط 15 نم نييدوعس
 .ةأشنملا يف نانسألا ءابطأ

 ةضورفملا ةبسنلل لوصولاو ىرخأ هرم باستحالا داعي ؛)نودفاوو نويدوعس( نيلماعلا نم رفوتملا ددعلل نويدوعس ةفاضا لاح يفو لالحالا ادبم ىلع ةلداعملا قيبطت مت :*

  



 نانسألا بط ةنهم نيطوت رارقل يئارجإلا ليلدلا

 

 11 نم 8 ةحفص

 :)1( لودج نانسألا بط نهمل ةأشنملا ىلع %30  ةبسن قبطت
 

 نانسأ ءابطأ 2 ةأشنملا يف نييدوعسلا  ةلدايصلا ددع يلامجإ

 نانسأ بيبط 13 ةأشنملا يف نيدفاولا  ةلدايصلا ددع يلامجإ

 نانسأ ءابطأ 150 ةأشنملا يف  ةلدايصلا ددع يلامجإ

 )%30( نيطوتلا ةبسن قيبطت
  )نيطوتلا ةبسن X نانسأ ءابطأ ددع يلامجإ(

)15 x 30%( = 4,5 

 5 حيحص ددع برقأل بيرقتلا

 ةأشنملا نم بولطملا

 3 *)لالحا( لادبتسا اهيلع كلذل نييدوعس نانسأ بيبط 2 ددع اهيدل ةأشنملا

 نانسأ ءابطأ 5 عومجملا حبصيل نييدوعس نانسأ ءابطأب نيدفاو نانسأ ءابطأ

 نهم نيطوت ةبسن قيقحتل حامسلا ةخبف لالخ نانسأ بيبط 15 نم نييدوعس

 .ةأشنملا يف نانسألا ءابطأ
 ةضورفملا ةبسنلل لوصولاو ىرخأ هرم باستحالا داعي ؛)نودفاوو نويدوعس( نيلماعلا نم رفوتملا ددعلل نويدوعس ةفاضا لاح يفو لالحالا ادبم ىلع ةلداعملا قيبطت مت :*

 

 رارقلا قيبطت خيرات   )3,7

 :يلاتلا وحنلا ىلع نيطوتلا رارق نايرس ربتعي 

  )رارقلا رودص خيرات نم رهشأ 5( ـه1/08/1441 يف :ىلوألا ةلحرملا -
 )ىلوألا ةلحرملا ءادتبا نم رهش 12( ـه1/08/1442 يف :ةيناثلا ةلحرملا -
   ـه10/09/1443 يف :نيطوتلا ةبسن باستحا يف روجألل ىندألا دحلا -

 تآشنملا عيمج ىلع حامسلا ةخبف ءاهتنا دعب ةيماظنلا تابوقعلاو ليلدلا اذه يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطت متيسو

 .نيطوتلا ةبسنب ةديقتملا ريغ

   
 

  :حامسلا ةخبف )3,8

ابيرقت رهشأ ةتس( رارقلا ذيفنتو قيبطتب ءدبلاو يرازولا رارقلا خيرات نيب ام ةخبفلا يه
ً

 لمعلا ةخبفلا هذه لالخ ةأشنملل نكميو ،)

 .اهب صاخلا فدهتسملل لوصولل نيطوتلا بسن قيقحتل اهعاضوأ حيحصت ىلع
 

  
 رارقلا قیبطتب ءدبلا

 

  رھشأ 6 ـھ01/08/1441

 حامسلا ةرتف
 

 رارقلا رادصإ
 يرازولا

 

 حامسلا ةخبف
 

 ةدملو رارقلا رودص نم أدبت
 رهشأ )6(

 رارقلا خيرات
 

 رارقلا دامتعا دعب
 هرودصو يرازولا

 ـھ27/03/1441

  )%25( ىلوألا ةلحرملا
 

 يف أدبت
 ـه01/08/1441

 

  )%30( ةيناثلا ةلحرملا
 

 يف أدبت
 ـه01/08/1442

 



 نانسألا بط ةنهم نيطوت رارقل يئارجإلا ليلدلا

 

 11 نم 9 ةحفص

  ةطشنألاو تآشنملا .4
 :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،يدوعسلا قوسلا يف ةلماعلا تاكرشلاو تآشنملا عيمج ىلع نانسألا بط ةنهم نيطوت رارق قبطي    

 :لمشت ةيبطلا تآشنملا •

 عيبلا ذفانم ،تايلديصلا ،تايفشتسملا ،ةيبطلا تاكرشلا ،ةيبطلا تادايعلا ،ةيبطلا زكارملا

 :لمشت ىرخالا تآشنملا •

 ،تاعدوتسملا ، نيدروملا ،عيزوتلا تآشنم ،ةيملعلا بتاكملا، ةيودألا تآشنم ، ةيبطلا تامزلتسملا تآشنم ، نيمأتلا تآشنم

 عيبلا ذفانم

 :ةطشنألا •

اقبط يدوعسلا قوسلا يف ةيداصتقالا  ةطشنألا عيمجب رارقلا ىنعي
ً

 )ISIC4( ةيداصتقالا ةطشنألل ينطولا ليلدلا ـل 

  تاءانثتسالا .5
  )1( لودج اهل ةعباتلا تاصصختلاو نانسأ ءابطأ 3 نم لقأ اهيف لمعي يتلا تآشنملا -
 .ةلوبقملا نانسألا بط ةنهم نيطوت بسن يف مهباستحا متي نل نيدعاقتملا نانسألا ءابطأ -
 .ةلوبقملا نانسألا بط نهم نيطوت ةبسن نمض مهباستحا متي ال ةأشنملا يف لمعلل نيغرفتملا ريغ نانسألا ءابطأ -

 ةيماظنلا تاءارجإلاو تابوقعلا ذيفنت ةيلآ .6

 تاصصختلاو نانسألا بط ةنهمل ةينوخبكلإلا تالماعتلا عيمج فاقيإ متيس ،ةبولطملا نيطوتلا ةبسنب ةأشنملا ديقت مدع ةلاح يف

ايلآ )ةنهملل لمعلا صخر ،ةنهملل ةنهم رييغت ،ةنهملل ةمدخ لقن ،ةنهملل تاريشأت رادصإ( اهل ةعباتلا
ً

 ةبوقعل ةفاضإلاب ،ةأشنملل 

 هيلع أرطي امو ـه27/09/1440 خيراتو )178743( مقر يرازولا رارقلا يف اهيلع صوصنملا نييدوعسلا ىلع ةروصقملا نهملا نيطوت ةفلاخم

 .تاليدعت نم
 :ةنهملل مدقت يتلا ةينوخبكيلالا تامدخلا : 5 لودج

 فاقيإ نم ةنهملا رييغت

 نهملا رييغت طباوض بسح ىلإ ةنهملا رييغت

 فاقيإ ةأشنملا ىلإ ةمدخلا لقن

 فاقيإ ةأشنملا نم ةمدخلا لقن

 فاقيإ لمعلا صخر

 فاقيإ مادقتسالا

 ةصخر يف نودملا ينهملا ىمسملا نع فلتخم ينهم ىمسمب ةفدهتسملا نانسألا بط نهم دحأ يف لمعي لماع دوجو ةلاح يف

 ةصخر يف ةنودملا ةنهملا ريغ ةنهم يف لمعلاب يدوعسلا ريغ لماعلا نيكمتب لمعلا بحاص مايق( ةبوقع قيبطت متيس ،لمعلا

 .تاليدعت نم هيلع أرطي امو ـه27/9/1440 خيراتو )178743( مقر يرازولا رارقلا يف اهيلع صوصنملا )لمعلا

 فيظوتلاو معدلا جمارب .7
 لمشت نييدوعسلا نانسألا ءابطأ فيظوت يف صاخلا عاطقلا تآشنم ةدناسمب قلعتت معدلاو تازفحملا نم ةمزح ميدقت متي

 :ةيلاتلا مزحلا



 نانسألا بط ةنهم نيطوت رارقل يئارجإلا ليلدلا

 

 11 نم 10 ةحفص

 .نيبسانملا نيلماعلا نع ثحبلاو باطقتسالا ةيلمع معد .1

 .ةيرورضلا ليهأتلاو بيردتلا تايلمع معد .2

 .نييدوعسلا نيبساحملل يفيظولا رارقتسالاو فيظوتلا ةيلمع معد .3

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

  ةعئاشلا ةلئسألا .8
 ؟تاقاطن عم يزاوتلاب نهملا نيطوت رارق قبطي له :1 س

اماظن اهيلع صوصنملا تابوقعلا كلذكو ةأشنملا لخاد رارقلاب ةفدهتسملا نهملا ىلع قبطي نهملا نيطوت رارق ،معن
ً

 ضغب 

 .نانسألا بط ةبسن باستحا ىلع تاقاطن يف ةأشنملا قاطن رثؤيال هنإ يأ ،تاقاطن يف ةأشنملا قاطن نع رظنلا

 ؟ حامسلا ةخبف لالخ ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو تامدخ نم ةدافتسالا نكمي له :2س

 متي مل ول ىتح ،نانسألا بط ةنهم يف )5 لودج( يف اهيلإ راشملا )حامسلا ةخبف لالخ( ةرازولا تامدخ نم ةدافتسالا نكمي ،معن

 .ةنهملا هذه يف نيطوتلا ةبسن قيقحت

 ؟رارقلا ذيفنت ءدب لالخ نانسألا بط ةنهمل ةرازولا تامدخ نم ةدافتسالا متيس له :3س

 ،)5 لودج( ةرازولا تامدخ نم ةدافتسالا طقف نانسألا بط ةنهم نيطوت يف ةبولطملا ةبسنلا تققح يتلا تآشنملل نكمي ،معن

 .تاقاطن يف ةأشنملا قاطن نع رظنلا ضغب

البقتسم نانسألا بط ةنهم نيطوتل ةبسنلا ليدعت متيس له :4س
ً
 ؟

 لالخ نم  نينطاوملل فئاظو ريفوت يف ةمهاسملا و ةلاطبلا لدعم ضفخ ىلع ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو لمعت

 ةعسو ةردق ، لمع نع نيثحابلاو نيجيرخلا ددع يرود لكشب ةرازولا عجارت كلذ قيقحتلو ،اهقالطإ متي تاردابمو تارارق ةدع

 .صاخلا عاطقلا يف نييدوعسلا ةلدايصلا نم ددع ربكأ طارخنال ، قوسلا باعيتسا

 ؟ةيناثلاو ىلوألا نيتلحرملا قيبطت لالخ حامس ةخبف دجوي له :5س

..ةيناثلا ةلحرملل حامس ةخبف دجويال ،ىلوألا ةلحرملل ةبسنلاب ،معن
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