
ريا'&ف رهش

 سيسأت ىركذل اموي ماع لك نم )رياربف22( موي نوكي
)سيسأتلا موي( مساب ةيدوعسلا ةلودلا

371 /أ :مقريكلم رمأ
371 /أ :مقر

 ةيبرعلا ةكلمملا كلم
ةيدوعسلا

 موي ماع لك نم رياربف22 موي رابتعا
 حبصأو ةيدوعسلا ةلودلا سيسأت ىركذل

.ةيمسر ةزاجإ

سيسأتىركذلًامويماعلكنم)رياربف22(موينوكي:ًالوأ
ةزاجإحبصيو،)سيسأتلاموي(مساب،ةيدوعسلاةلودلا
.ةيمسر
.هذيفنتوهدامتعالةصتخملاتاهجللاذهانرمأغلبي:ًايناث

)4920( ددعلا نم ـه٣/٧/١٤٤٣:خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

ـه1443 /6 /24
ـه1443 /6 /24



ريا'&ف رهش

 تيوكلا ةموكحو ةكلمملا ةموكح نيب مهافت ةركذم ىلع ةقفاوملا
رشابملا رامثتسالا عيجشت لاجم يف نواعتلل

 ءارزولا سلجم رارق
يكلم موسرم

344
57/م

ءارزولا سلجم

لدابتم راعشإ رخآ خيرات نم ذافنلا زيح لخدت
 دكؤي ةيسامولبدلا تاونقلا ربع نيفرطلا نيب

 ةيلخادلا ةيماظنلا تاءارجالا لامكتسا
ذافنلا زيح اهلوخدل ةمزاللا

 نيدلبلا نيب ةيداصتقالا تاقالعلا ةيوقت
رشابملا رامثتسالا عيجشت لاجم يف

ةلودةموكحوةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاةموكحنيبمهافتةركذمىلعةقفاوملا:اًلوأ
قفاوملا،ـه25/10/1442خيراتبةعقوملا،رشابملارامثتسالاعيجشتلاجميفنواعتللتيوكلا

.ةقفارملاةغيصلاب،م6/6/2021
تامولعمللةصصخملالوقحلاءلمليتيوكلابناجلاعمقيسنتلابرامثتسالاةرازومايق:ًايناث
خيراتلابهقفاوياموةركذملاريرحتليرجهلاخيراتلاو،ةركذملااهيفتررحيتلاةنيدملا(:ةيتآلا
نوناقل)انييف(ةيقافتانم)79(ةدامللًاقفو،ةركذمللةعقوملاةيئاهنلاةخسنلايف)يداليملا
.ـه25/6/1423خيراتو)25/م(مقريكلملاموسرملاباهيلعقفاوملا,)م1969(ماعلتادهاعملا

)4920( ددعلا نم ـه1443/7/3 :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

دكؤي ةيسامولبدلا تاونقلا ربع نيفرطلا نيب لدابتم راعشإ رخآ خيرات نم ذافنلا زيح لخدت
 رخآ خيرات نم اموي30دعب ذافنلا زيح اهلوخدلةمواللا ةيلخادلا ةيماظنلا تاءارجالا لامكتسا

نيفرطلا نيب لدابتم راعشإ

ـه1443 /22/06
ـه23/06/1443



ريا'&ف رهش

 ةمظنمو ةكلمملا يف ةحايسلا ةرازو نيب نواعت ةيقافتا ىلع ةقفاوملا
ينورتكلإلا ميلعتلا قيرط نع ةيرشبلا تاردقلا ةيمنتل ةيملاعلا ةحايسلا

ءارزولا سلجم رارق
يكلم موسرم

343
56/م

ءارزولا سلجم

 ذافنلا زيح ةيقافتالا  هذه لخدت
 ةرازولا نم راطخإ ىلع ءانب

 خيرات نم اموي60 لالخ ةمظنملل
.اهيلع عيقوتلا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيحايسلا عيراشملا ريوطت
 ميلعتلا قيرط نع ةيرشبلا تاردقلا ةيمنتب ةقلعتملا

.تاردقلا ءانبو ،ةدوجلاو ،راكتبالاو ،ينورتكلالا

ةيبرعلاةكلمملايفةحايسلاةرازونيبنواعتةيقافتاىلعةقفاوملا
قيرطنعةيرشبلاتاردقلاةيمنتلةيملاعلاةحايسلاةمظنموةيدوعسلا
قفاوملا،ـه14/10/1442خيراتبضايرلاةنيدميفةعقوملا،ينورتكلإلاميلعتلا

.ةقفارملاةغيصلاءوضيف،م26/5/2021

)4920( ددعلا نم ـه1443/7/3 :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

 ةرازولا نم راطخإ ىلع ءانب ذافنلا زيح ةيقافتالا  هذه لخدت
.اهيلع عيقوتلا خيرات نم اموي60 لالخ ةمظنملل

ـه22/06/1443
ـه06/1443/2٣



ريا'&ف رهش

 ىلع بيقعتلا ةنهم ةلوازمل ةيميظنتلا ةحئاللا ءاغلإ
ةيموكحلا تاهجلا ىدل تالماعملا

 ءارزولا سلجم رارق
يكلم موسرم

349
58/م

ءارزولا سلجم

 هرشن خيرات نم ذفان
ةيمسرلا ةديرجلا يف

 ىلع بيقعتلا ةنهم ةلوازمل ةيميظنتلا ةحئاللا ءاغلإ
 نيمسرلا ءاغلإ ،ةيموكحلا تاهجلا ىدل تالماعملا
مقر يكلملا موسرملا نم )ًالوأ( دنبلا يف نيدراولا

.ـه1424 /25/6 خيراتو )35/م(

،ةيموكحلاتاهجلاىدلتالماعملاىلعبيقعتلاةنهمةلوازملةيميظنتلاةحئاللاءاغلإ:ًالوأ
.ـه13/6/1424خيراتو)157(مقرءارزولاسلجمرارقبةرداصلا
/25/6خيراتو)35/م(مقريكلملاموسرملانم)ًالوأ(دنبلايفنيدراولانيمسرلاءاغلإ:ًايناث

ةنهمةلوازملصيخرتلارادصإلباقملايرةئام)100(هردقمسرضرف«ـبيضاقلا،ـه1424
دنعًالايرنوسمخ)50(هردقمسرو،ةيموكحلاتاهجلاىدلتالماعملاىلعبيقعتلا
.»هديدجت
.اذهلةقفارمهتغيص،رارقلااذهنم)ًايناث(دنبلاهنمضتامبيكلمموسرمدعأدقو

)4920( ددعلا نم ـه1443/7/3 :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم ذفان

ـه1443 /22/06
ـه1443 /32/06



ريا'&ف رهش

 لقنلا ماظن تافلاخم طبضب نيلوخملا نيفظوملا ديدحت
ةيذيفنتلا هتحئالو ةيديدحلا طوطخلاب

يرازو رارق
لقنلا ريزو رارق

183/43/ 1
183/43/ 1

لقنلا ريزو

 يف هرشن خيرات نم
ةيمسرلا ةديرجلا

 تافلاخم طبضب نيلوخملا نيفظوملا ديدحت
 هتحئالو ةيديدحلا طوطخلاب لقنلا ماظن
هبجومب ةرداصلا ةيذيفنتلا تارارقلاو ةيذيفنتلا

لاعفألاطبضبلقنللةماعلاةئيهلابلاثتمالاوةباقرللةماعلاةرادإلاو،يككسلالقنللةئيهلاةلاكويفظوممايق:ًالوأ
قفوهبجومبةرداصلاةيذيفنتلاتارارقلاوةيذيفنتلاهتحئالوةيديدحلاطوطخلابلقنلاماظنماكحألةفلاخملا
.رارقلااذهبنيقحلملا)2(و)1(مقرنيجذومنلا
يعانصلانمأللايلعلاةئيهلاةقفاومىلعنيلصاحلاةيديدحلاطوطخلايفيعانصلانمألاتارادإيفظوممايق:ًايناث
هبجومبةرداصلاةيذيفنتلاتارارقلاوةيذيفنتلاهتحئالوةيديدحلاطوطخلابلقنلاماظنماكحألةفلاخملالاعفألاطبضب
.رارقلااذهبقحلملا)1(مقرجذومنلاقفو
نم)ًايناث(و)ًالوأ(نيدنبلايفمهلراشملانوفظوملامزتلي،ةكلمملايفاهبلومعملاةمظنألابلالخإلامدععم:ًاثلاث
.ةيذيفنتلاهتحئالوةيديدحلاطوطخلابلقنلاماظنتافلاخمطبضتاءارجإليلدبرارقلااذه

)4920( ددعلا نم ـه1443/7/3 :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه1443 /0٥/2٣
ـه1443 /32/0٥



ريا'&ف رهش

ةراظنلا لامعأ ةحئال دامتعا

 ةئيهلا ةرادإ سلجم رارق
31/1/18/43فاقوألل ةماعلا

 ةئيهلا ةرادإ سلجم
فاقوألل ةماعلا

هرشن خيرات نم هب لمعي
ديدج ميظنتةيمسرلا ةديرجلا يف

.ةقفارملاةغيصلابةراظنلالامعأميظنتةحئالدامتعا

)4920( ددعلا نم ـه1443/7/3 :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه1443 /30/05



ريا'&ف رهش

 تافنصمل يرايتخالا ليجستلا ةحئال داوم ضعب ليدعت
فلؤملا قوقح

 ةئيهلا ةرادإ سلجم رارق
2021 /04/18ةيركفلا ةيكلملل ةيدوعسلا

 ةئيهلا ةرادإ سلجم
ةيركفلا ةيكلملل ةيدوعسلا

هرشن خيرات نم هب لمعي
.ةيمسرلا ةديرجلا يف

 ،ةثلاثلا ،ىلوألا( داوملا ليدعت
 )ةرشع ةيداحلا ،ةعساتلا ،ةسداسلا

،ةعساتلا،ةسداسلا،ةثلاثلا،ىلوألا(داوملاليدعت:ًالوأ
دمتعملايلاملالباقملاليدعت:ًايناث،)ةرشعةيداحلا
.)3(ةرقفةرشعةسماخلاةداملابجومب

)4920( ددعلا نم ـه1443/7/3 :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه1443 /19/04



ريا'&ف رهش

 نيبو ةكلمملا يف زيزعلادبع كلملا ةراد نيب نواعت ةركذم
ةيبرغملا ةكلمملا يف برغملا فيشرأ ةسسؤم

ءارزولا سلجم رارق
يكلم موسرم

360
٥٩/م

 ءارزولا سلجم

 لدابتم راعشإ رخآ خيرات نم ذافنلا زيح لخدت
 دكؤي ةيسامولبدلا تاونقلا ربع نيفرطلا نيب
 ةمزاللا ةيلخادلا ةيماظنلا تاءارجالا لامكتسا

ذيفنتلا زيح اهلوخدل

 لاجم يف اهزيزعتو يئانثلا نواعتلا تاقالع ريوطت
 ،ةيبرغملا ةكلمملاب برغملا فيشرأ ةسسؤم لك لمع

 ةيبرعلا ةكلمملا يف زيزعلادبع كلملا ةرادو
.ةيدوعسلا

يفزيزعلادبعكلملاةرادنيبنواعتةركذمىلعةقفاوملا
برغملافيشرأةسسؤموةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا
رفص8،طابرلاةنيدميفةعقوملاةيبرغملاةكلمملاب

.ـه1443

)4920( ددعلا نم ـه١٠/٧/١٤٤٣ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

 ةيسامولبدلا تاونقلا ربع نيفرطلا نيب لدابتم راعشإ رخآ خيرات نم ذافنلا زيح لخدت
ذيفنتلا زيح اهلوخدلةمواللا ةيلخادلا ةيماظنلا تاءارجالا لامكتسا دكؤي

ـه1443 /٢9/0٦
ـه1443  /0٧/٠١



ريا'&ف رهش

 ءارزولا سلجم رارق نم )ايناث( دنبلا ليدعت ىلع ةقفاوملا
)61( مقر

367ءارزولا سلجم رارق

 ءارزولا سلجم

 رشنلا خيرات نم يراس
ةيمسرلا ةديرجلا يف

 رارق نم )ايناث( دنبلا ليدعت
)61( مقر ءارزولا سلجم

)61(مقرءارزولاسلجمرارقنم)ًايناث(دنبلاليدعتىلعةقفاوملا
ةسائروةيلخادلاةرازونوكت«:يتآلاصنلابنوكيل،ـه18/2/1437خيراتو
كلذوماظنلايفامهيلإراشملانيتصتخملانيتهجلاامهةلودلانمأ
.»امهنملكصاصتخابسحب

)4920( ددعلا نم ـه١٠/٧/١٤٤٣ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه1443 /٢9/0٦



ريا'&ف رهش

 نع تاءازجلا ةحئال يف تافلاخملا طبض نم ةحايسلا ةرازو نيكمت
اهتاصاصتخاب ةلصلا تاذ ةيدلبلا تافلاخملا

363 ءارزولا سلجم

 ءارزولا سلجم

 رشنلا خيرات نم يراس
ةيمسرلا ةديرجلا يف

 تافلاخملا طبض نم ةحايسلا ةرازو نيكمت
 تاذ ةيدلبلا تافلاخملا نع تاءازجلا ةحئال يف

اهتاصاصتخاب ةلصلا

سلجمرارقبةرداصلا-ةيدلبلاتافلاخملانعتاءازجلاةحئاليفاهيلعصوصنملااهتاصاصتخالناكسإلاوةيورقلاوةيدلبلانوؤشلاةرازوةرشابمبلالخإنود-1:ًالوأ
ديدحتىلعةحايسلاريزووناكسإلاوةيورقلاوةيدلبلانوؤشلاريزوقفتي،ةحئاللانم)ةسماخلا(ةداملاهيلعتصنامةاعارمعمو-ـه5/2/1442خيراتو)92(مقرءارزولا
يفدرواملًاقفوةحايسلاةرازواهطبضتيتلا-ًاماظنةررقملاةحايسلاةرازوتاصاصتخابةلصلاتاذ-ةحئاللانم)ةثلاثلا(ةداملايفهيلإراشملالودجلايفتافلاخملا
.ةحئاللايفاهيلعصوصنملاتاءازجلاعاقيإو،دنبلااذهنم)3(ةرقفلا

ةيورقلاوةيدلبلانوؤشلاريزوعم-مزلياميف-قيسنتلاةاعارمعم،اهقيبطتةيفيكو،دنبلااذهنم)1(ةرقفلايفدرواملةمزاللاةيذيفنتلاتارارقلاةحايسلاريزوردصي-2
.ناكسإلاو
نوؤشلاريزوضوفي،ـه5/2/1442خيراتو)92(مقرءارزولاسلجمرارقبةرداصلا،ةيدلبلاتافلاخملانعتاءازجلاةحئالنم)ةسماخلا(ةداملاهيلعتصنامةاعارمعم-3
ةحايسلاةرازوتاصاصتخابةلصلاتاذ-تافلاخملاطبضةحايسلاةرازولامعوأيفظومنمىلوتينمرارقرادصإنأشيفةحايسلاريزوناكسإلاوةيورقلاوةيدلبلا
.ةحئاللايفاهيلعصوصنملاتاءازجلاعاقيإو،ةحئاللانم)ةثلاثلا(ةداملايفهيلإراشملالودجلايفددحتسيتلا-ًاماظنةررقملا

.ةلصلاتاذىرخألاةمظنألاوةيحايسلاةمظنألاهبيضقتامبةقباسلاتارقفلايفدرواملـخيال-4
)1(ةرقفلايفدروامقيبطتنعأشنتقئاوعوأتاظوحلمروهظدنعةبسانملولحداجيإنأشيفناكسإلاوةيورقلاوةيدلبلانوؤشلاةرازوعمةحايسلاةرازوقسنت-5
.دنبلااذهنم
.هبلمعلاو-لدعُملا-ةحايسلاماظنرودصنيحىلإرارقلااذهنم)ًالوأ(دنبلايفدروامبلمعي:ًايناث

)4920( ددعلا نم ـه١٠/٧/١٤٤٣ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه1443 /٢9/0٦



ريا'&ف رهش

 ةحئال يف تافلاخملا طبض نم ةحايسلا ةرازو نيكمت
اهتاصاصتخاب ةلصلا تاذ ةيدلبلا تافلاخملا نع تاءازجلا

 ةماعلا ةئيهلا ةرادإ سلجم رارق
4/2/2021/3لقنلل

 ةماعلا ةئيهلا ةرادإ سلجم
لقنلل

 رشنلا خيرات نم يراس
 تارقف ليدعتةيمسرلا ةديرجلا يف

ةحئالويرحبلالقنلالامعأةلوازمةحئالليدعتىلعةقفاوملا
رفسلاركاذتعيبةحئالوةيرحبلاتادحولاديقونفسلاليجست
ةحئاللاوةريغصلانفسلاةنياعموصحفلةيذيفنتلاةحئاللاوةيرحبلا
ةغيصلاقفو،ةلقنتملاذاقنإلاةزهجأةنايصوصحفلةيذيفنتلا
.ةقفرملا

)4920( ددعلا نم ـه١٠/٧/١٤٤٣ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه1443 /0٤/١٠



ريا'&ف رهش

 يف ةيئابرهكلا ةكبشلا ةيقوثوم زيزعت لجأ نم ةيكلم عزن
ريسع ةقطنم

3356/430201ةقاطلا ريزو رارق

ةقاطلا ريزو

 رشنلا خيرات نم يراس
ةيكلم عزنةيمسرلا ةديرجلا يف

مرحعمةلخادتملاو،ريسعةقطنمبرمسللبزكرمبصرخيحيفةعقاولا،ـه24/2/1441خيراتو)680701000618(مقركصلابجومبةكولمملاضرألاةعطقنمءزجةيكلمعزنتاءارجإيفءدبلاىلعةقفاوملاً:الوأ
ةيدوعسلاةكرشلاحلاصل،قفرملايحاسملارارقلاقفو،ًاعبرمًارتمنوعبرأونانثاوةئامسمخ)2م542(اهرادقمةيلامجإةحاسمبو،ملسملآةطحمبةمونتةطحمطبرييذلا)ف.ك132(دهجيئاوهلاطخلا
.ءابرهكلل
ريدقتةنجلو،تاراقعلارصحوفصوةنجلنملكيفاهيبودنمةيمستلكلذو،ماظنلانم)ةعباسلا(و)ةسداسلا(نيتداملايفاهيلإراشملاةينعملاتاهجللرارقلااذهءابرهكللةيدوعسلاةكرشلاغّلبت:ًايناث
.اهتامهملةنجللكةرشابملةمزاللاتاءارجإلاذاختاو،رضاحملادادعإو،تاعامتجالاىلإةوعدلاةكرشلاىلوتتو،رارقلااذهرودصنمًامويرشعةسمخ)15(ىلعديزتالةدملالخ،تاراقعلاضيوعت
ىلعةكرشلااهددحتيتلاةدملالالخاهئالخإبوجوباهيلغاشوتاراقعلايكلامغلبتامك،مهلّردقملاضيوعتلاباهتيكلمعزنررقتيتلاتاراقعلاىلعقوقحلاباحصأءابرهكللةيدوعسلاةكرشلاغّلبت:ًاثلاث
.ماظنلانم)ةرشعةعباسلا(و)ةرشعةسداسلا(نيتداملاماكحألًاقفوكلذو،ءالخإلابغيلبتلاخيراتنمًاموينيثالث)30(نعلقتالأ
الإهبحاصلضيوعتلاغلبممّلسُيالأىلع،راقعلاءالخإلددحملاخيراتلالبقفرصلاتاءارجإمتتو،تاراقعلاضيوعتريدقتةنجلرارقلًاقفوقوقحلاباحصألتاضيوعتءابرهكللةيدوعسلاةكرشلاعفدت:ًاعبار
.ماظنلانم)ةرشعةنماثلا(ةداملاماكحألًاقفوةيكلملاعزنتاءارجإيفءدبلابةقفاوملارارقرودصخيراتنمنيتنسلالخضيوعتلافرُصيو،ةمكحملاوألدعلابتاكةطساوبهقيثوتو،راقعلاميلستدعب
.رارقلابمهغالبإخيراتنمًاموينيتس)60(لالخ،ماظنللًاقفوذختتيتلاناجللاتارارقنمملاظملاناويدمامأملظتلانأشلاباحصألزوجي:ًاسماخ
وأةرامإلايفو،ةمكحملايفو،عورشملارقميفو،ةكرشلارقميفنالعإلانمةروصقصلتامك،ةقطنملايفعزوتيتلاةيمويلافحصلانمنيتفيحصيفو،ةيمسرلاةديرجلايفرارقلااذهرشنُي:ًاسداس
.اهصاصتخاةرئاديفراقعلاعقييتلاةيدلبلايفو،زكرملاوأةظفاحملا

.هاضتقمبلمعلاوهذيفنتلمزلينملرارقلااذهغّلبي:ًاعباس

)4920( ددعلا نم ـه١٠/٧/١٤٤٣ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه1443 /21/06



ريا'&ف رهش

 يف ةيزكرملا دوجلا مأ ةطحم ءاشنإ لجأ نم ةيكلم عزن
ةمركملا ةكم ةقطنم

3357/430201 يرازو رارق

ةقاطلا ةرازو

 رشنلا خيرات نم يراس
ةيكلم عزنةيمسرلا ةديرجلا يف

ةينامثوةئامتسوًافلأنوسمخ)2م50658.77(اهرادقمةيلامجإةحاسمبو،ةمركملاةكمةنيدمب،ءاحيفلاططخمبرغةعقاولاةصاخةيكلمةكولمملاضرألاةيكلمعزنتاءارجإيفءدبلاىلعةقفاوملاً:الوأ
.ءابرهكللةيدوعسلاةكرشلاحلاصل،قفرملايحاسملارارقلاقفو،)ف.ك380(دهجةيزكرملادوجلامأةطحمءاشنإلكلذو،ًاعبرمًارتمتنسنوعبسوةعبسوًاعبرمًارتمنوسمخو
ريدقتةنجلو،تاراقعلارصحوفصوةنجلنملكيفاهيبودنمةيمستلكلذو،ماظنلانم)ةعباسلا(و)ةسداسلا(نيتداملايفاهيلإراشملاةينعملاتاهجللرارقلااذهءابرهكللةيدوعسلاةكرشلاغّلبت:ًايناث
.اهتامهملةنجللكةرشابملةمزاللاتاءارجإلاذاختاو،رضاحملادادعإو،تاعامتجالاىلإةوعدلاةكرشلاىلوتتو،رارقلااذهرودصنمًامويرشعةسمخ)15(ىلعديزتالةدملالخ،تاراقعلاضيوعت
ىلعةكرشلااهددحتيتلاةدملالالخاهئالخإبوجوباهيلغاشوتاراقعلايكلامغلبتامك،مهلّردقملاضيوعتلاباهتيكلمعزنررقتيتلاتاراقعلاىلعقوقحلاباحصأءابرهكللةيدوعسلاةكرشلاغّلبت:ًاثلاث
.ماظنلانم)ةرشعةعباسلا(و)ةرشعةسداسلا(نيتداملاماكحألًاقفوكلذو،ءالخإلابغيلبتلاخيراتنمًاموينيثالث)30(نعلقتالأ
الإهبحاصلضيوعتلاغلبممّلسُيالأىلع،راقعلاءالخإلددحملاخيراتلالبقفرصلاتاءارجإمتتو،تاراقعلاضيوعتريدقتةنجلرارقلًاقفوقوقحلاباحصألتاضيوعتءابرهكللةيدوعسلاةكرشلاعفدت:ًاعبار
.ماظنلانم)ةرشعةنماثلا(ةداملاماكحألًاقفوةيكلملاعزنتاءارجإيفءدبلابةقفاوملارارقرودصخيراتنمنيتنسلالخضيوعتلافرُصيو،ةمكحملاوألدعلابتاكةطساوبهقيثوتو،راقعلاميلستدعب
.رارقلابمهغالبإخيراتنمًاموينيتس)60(لالخ،ماظنللًاقفوذختتيتلاناجللاتارارقنمملاظملاناويدمامأملظتلانأشلاباحصألزوجي:ًاسماخ
وأةرامإلايفو،ةمكحملايفو،عورشملارقميفو،ةكرشلارقميفنالعإلانمةروصقصلتامك،ةقطنملايفعزوتيتلاةيمويلافحصلانمنيتفيحصيفو،ةيمسرلاةديرجلايفرارقلااذهرشنُي:ًاسداس
.اهصاصتخاةرئاديفراقعلاعقييتلاةيدلبلايفو،زكرملاوأةظفاحملا

.هاضتقمبلمعلاوهذيفنتلمزلينملرارقلااذهغّلبي:ًاعباس

)4920( ددعلا نم ـه١٠/٧/١٤٤٣ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه1443 /21/06



ريا'&ف رهش

 يف ةيئابرهكلا ةكبشلا ةيقوثوم زيزعت لجأ نم ةيكلم عزن
ةمركملا ةكم ةقطنم

3358/430201 يرازو رارق

ةقاطلا ةرازو

 رشنلا خيرات نم يراس
ةيكلم عزنةيمسرلا ةديرجلا يف

110(دهجيئاوهلاطخلامرحعمةلخادتملاو،ةمركملاةكمةنيدمبةعقاولا،ـه10/3/1440خيراتو)620112006202(مقركصلابجومبةكولمملاضرألاةعطقنمءزجةيكلمعزنتاءارجإيفءدبلاىلعةقفاوملاً:الوأ
،قفرملايحاسملارارقلاقفو،ًاعبرمًارتمتنسنوعبرأوةعبرأوةعبرمراتمأةسمخوةئامثالث)2م305٫44(اهرادقمةيلامجإةحاسمبو،مومجلاةطحمبةمركملاةكمبيلاعلاطغضلاةطحمطبرييذلا)ف.ك
.ءابرهكللةيدوعسلاةكرشلاحلاصل
ريدقتةنجلو،تاراقعلارصحوفصوةنجلنملكيفاهيبودنمةيمستلكلذو،ماظنلانم)ةعباسلا(و)ةسداسلا(نيتداملايفاهيلإراشملاةينعملاتاهجللرارقلااذهءابرهكللةيدوعسلاةكرشلاغّلبت:ًايناث
.اهتامهملةنجللكةرشابملةمزاللاتاءارجإلاذاختاو،رضاحملادادعإو،تاعامتجالاىلإةوعدلاةكرشلاىلوتتو،رارقلااذهرودصنمًامويرشعةسمخ)15(ىلعديزتالةدملالخ،تاراقعلاضيوعت
ىلعةكرشلااهددحتيتلاةدملالالخاهئالخإبوجوباهيلغاشوتاراقعلايكلامغلبتامك،مهلّردقملاضيوعتلاباهتيكلمعزنررقتيتلاتاراقعلاىلعقوقحلاباحصأءابرهكللةيدوعسلاةكرشلاغّلبت:ًاثلاث
.ماظنلانم)ةرشعةعباسلا(و)ةرشعةسداسلا(نيتداملاماكحألًاقفوكلذو،ءالخإلابغيلبتلاخيراتنمًاموينيثالث)30(نعلقتالأ
الإهبحاصلضيوعتلاغلبممّلسُيالأىلع،راقعلاءالخإلددحملاخيراتلالبقفرصلاتاءارجإمتتو،تاراقعلاضيوعتريدقتةنجلرارقلًاقفوقوقحلاباحصألتاضيوعتءابرهكللةيدوعسلاةكرشلاعفدت:ًاعبار
.ماظنلانم)ةرشعةنماثلا(ةداملاماكحألًاقفوةيكلملاعزنتاءارجإيفءدبلابةقفاوملارارقرودصخيراتنمنيتنسلالخضيوعتلافرُصيو،ةمكحملاوألدعلابتاكةطساوبهقيثوتو،راقعلاميلستدعب
.رارقلابمهغالبإخيراتنمًاموينيتس)60(لالخ،ماظنللًاقفوذختتيتلاناجللاتارارقنمملاظملاناويدمامأملظتلانأشلاباحصألزوجي:ًاسماخ
وأةرامإلايفو،ةمكحملايفو،عورشملارقميفو،ةكرشلارقميفنالعإلانمةروصقصلتامك،ةقطنملايفعزوتيتلاةيمويلافحصلانمنيتفيحصيفو،ةيمسرلاةديرجلايفرارقلااذهرشنُي:ًاسداس
.اهصاصتخاةرئاديفراقعلاعقييتلاةيدلبلايفو،زكرملاوأةظفاحملا

.هاضتقمبلمعلاوهذيفنتلمزلينملرارقلااذهغّلبي:ًاعباس

)4920( ددعلا نم ـه١٠/٧/١٤٤٣ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه1443 /21/06



ريا'&ف رهش

 ليجستلاو تاشاعملا عرف تاضيوعت يتحئال ىلع ليدعت
تاكارتشالاو

تانيمأت/228 يرازو رارق

ةيلاملا ةرازو

 رشنلا خيرات نم يراس
تارقف فذحو ليدعتةيمسرلا ةديرجلا يف

:يتآلاصنلابنوكتلتاشاعملاعرفتاضيوعتةحئالنم)38(ةداملانم)6(ةرقفلاليدعت:ًالوأ
وأةلئاعلادارفأنمهتفصبًءاوس-هلةقحتسملاتادئاعلاوتاشاعملانيبةلئاعلادارفأنمشاعملاقحتسمعمجي«
.»ةحئاللاهذهنم)20(ةداملايفمهركذدراولابسكلانعنيزجاعلانمناكاذإ-كرتشموةلئاعلادارفأنمهتفصب
:يتآلاصنلابنوكتلتاكارتشالاوليجستلاةحئالنم)44(ةداملانم)1(ةرقفلانم)2/ب(ةيعرفلاةرقفلاليدعت:ًايناث
.»ماظنلانم)4(ةداملانم)2(ةرقفلاماكحأبجومبةددحملانسلاكرتشملاغولبلبقبلطلامدقينأ«
.تاكارتشالاوليجستلاةحئالنم)44(ةداملانم)4(ةرقفلافذح:ًاثلاث
.ةيمسرلاةديرجلايفرارقلااذهرشني:ًاعبار
.رارقلااذهذيفنتىلعلمعلاةيعامتجالاتانيمأتللةماعلاةسسؤملاظفاحمىلع:ًاسماخ

)4920( ددعلا نم ـه١٠/٧/١٤٤٣ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه1443 /2/06



ريا'&ف رهش

 تاكارتشالاو ليجستلا يتحئال يف نطاوملا نم ددع ليدعت
تاشاعملا عرف تاضيوعتو

تانيمأت/227 يرازو رارق

ةيلاملا ةرازو

 رشنلا خيرات نم يراس
تارقف فذحو ليدعتةيمسرلا ةديرجلا يف

:يتآلاقفوتاكارتشالاوليجستلاةحئالنم)45(ةداملانم)6(و)5(و)3(تارقفلاليدعت:ًالوأ
:يتآلاصنلابنوكتل)3(ةرقفلاليدعت
قاقحتساليماظنلالجألالولحنيحىلإتاكارتشالااهنعتيدأيتلاةينمزلاةدملاءاضقنابوجوبكلذلالخإنودًامدقمةينمزةرتفيأنعتاكارتشالادادسزوجيو،هنعقحتسملارهشلايلييذلارهشلانمىلوألاًامويرشعةسمخلالخكارتشالاعفدبهماقمموقينموأكرتشملامزتلي«
.»رهشبًارهشىدؤيكارتشالاناكولامك،تاضيوعتلافرصيفءدبلا
:يتآلاصنلابنوكتل)5(ةرقفلاليدعت
ةحيرشلاقفوليدعتلاذافنأدبيدعوملااذهنعرخأتاذإو،ةنسلاكلتنمرهشلوأنمريخألامويلاهاصقأدعوملالخهبلطبمدقتينأكلذمكحيفربتعيو،ةينيمأتلاةنسلاءدبلبقهبلطبمدقتينأىلع،ةرشابماهنمىلعألاةحيرشلاىلإهكارتشالخدةحيرشليدعتبلطكرتشمللزوجي«
.»بلطلاميدقتخيراتلةيلاتلاةينيمأتلاةنسلالوأنمةديدجلا
:يتآلاصنلابنوكتل)6(ةرقفلاليدعت
أدبيدعوملااذهنعرخأتاذإو،ةنسلاكلتنمرهشلوأنمريخألامويلاهاصقأدعوملالخهبلطبمدقتينأكلذمكحيفربتعيو،ةينيمأتلاةنسلاءدبلبقهبلطبمدقتينأىلع،ةيلاحلاهكارتشاةحيرشلىندألالخدلاحئارشنمةحيرشيأىلإهكارتشالخدةحيرشليدعتبلطكرتشمللزوجي«
.»تاشاعملاعرفتاضيوعتةحئالهبيضقتاملًاقفوهكارتشارجأضفخنييذلاًايمازلإكرتشملاةلماعمةلاحلاهذهيفكرتشملالماعيو،بلطلاميدقتخيراتلةيلاتلاةينيمأتلاةنسلالوأنمةديدجلاةحيرشلاقفوليدعتلاذافن
:يتآلاصنلابنوكتلتاشاعملاعرفتاضيوعتةحئالنم)19(ةداملانم)1(ةرقفلاليدعت:ًايناث
نأطرشبو،ةافولاوأزجعلاهيفثدحيذلارهشلاىلعقباسلارهشلاةياهنىتحةرتفلانعةقحتسملاتاكارتشالالماكعفددقناكاذإماظنللعضاخلالمعلاسأرىلعوهوةافولاوأزجعلاهلثدحنمةلماعمًايرايتخاكرتشملالماعي،ماظنلانم)40(و)39(نيتداملاماكحأقيبطتيف«
ةلماعمكرتشملالماعيطرشلااذهرفوتيملنإف،رهشلاكلذلةقباسلاةرتفلانعةقحتسملاتاكارتشالالماكلعفلابعفددقنوكينأطرشبقباسلارهشلانعكارتشالادادسلةددحملاةلهملالالخةافولاوأزجعلاهلثدحاذإكلذمكحيفربتعيوكلذلبقلعفلابمتدقعفدلانوكي
.»ماظنللعضاخلالمعلاهكرتدعبةافولاوأزجعلاهلثدحنم
:يتآلاصنلابنوكتلتاشاعملاعرفتاضيوعتةحئالنم)38(ةداملانم)9(ةرقفلاليدعت:ًاثلاث
.»لايرفالآةثالث)3000(دودحيفلمعلانمهلخدنيبوةدئاعلاوأشاعملانمهبيصننيبعمجلاهلقحيكلذنمًءانثتساو،ةدئاعلاوأشاعملانمهبيصنفرصفقوي،لمعنملخدىلعلصحي-كرتشملاةلمرأادعاميف-ةلئاعلادارفأنمنيقحتسملانميأناكاذإ«
.قيبطتلانسحعممءالتيامبكلذوةيعامتجالاتانيمأتللةماعلاةسسؤملاظفاحمهددحييذلاخيراتلانمًارابتعارارقلااذهنم)ًاثلاث(و)ًايناث(و)ًالوأ(دونبلابلمعلامتي:ًاعبار
.ةيمسرلاةديرجلايفرارقلااذهرشني:ًاسماخ
.رارقلااذهذيفنتىلعلمعلاةيعامتجالاتانيمأتللةماعلاةسسؤملاظفاحمىلع:ًاسداس

)4920( ددعلا نم ـه١٠/٧/١٤٤٣ :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

ـه1443 /2/06



ريا'&ف رهش

 ةيركفلا ةيكلملا لاجم يف نواعت ةركذم ىلع ةقفاوملا
ةيسنرفلا ةيروهمجلاو ةكلمملا نيب

ءارزولا سلجم رارق
 يكلم موسرم

374
٦٠/م

 ءارزولا سلجم

 لدابتم راعشإ رخآ خيرات نم ذافنلا زيح لخدت
ةيسامولبدلا تاونقلا ربع نيفرطلا نيب

 ةيلخادلا ةيماظنلا تاءارجإلا لامكتسا دكؤي
.ذافنلا زيح اهلوخدل ةمزاللا

 نواعت ةركذم ىلع ةقفاوملا
ةيركفلا ةيكلملا لاجم يف

ةيبرعلاةكلمملايفةيركفلاةيكلمللةيدوعسلاةئيهلانيبةيركفلاةيكلملالاجميفنواعتةركذمىلعةقفاوملا:ًالوأ
،ـه2/12/1442خيراتبضايرلاةنيدميفةعقوملا،ةيسنرفلاةيروهمجلايفةيعانصلاةيكلمللينطولادهعملاوةيدوعسلا
.ةقفارملاةغيصلاب،م12/7/2021قفاوملا
.اذهلةقفارمهتغيص،كلذبيكلمموسرمعورشمدعأدقو
تاءارجإلاقفو،مزاللاحيحصتلاءارجإليسنرفلابناجلاعمقيسنتلابةيركفلاةيكلمللةيدوعسلاةئيهلامايق:ًايناث
يكلملاموسرملاباهيلعقفاوملا،)م1969(ماعلتادهاعملانوناقل)انييف(ةيقافتانم)79(ةداملايفاهيلعصوصنملا
:يتآلاصنلابحبصتل،ةعقوملاةركذملليبرعلاصنلانم)ةنماثلا(ةداملاليدعتبكلذو،ـه25/6/1423خيراتو)25/م(مقر
.”يلودلانوناقلااهمكحيتامازتلاوأًاقوقحئشنتالوةيلودةيقافتاتسيلةركذملاهذه“

 ةيسامولبدلا تاونقلا ربع نيفرطلا نيب لدابتم راعشإ رخآ خيرات نم ذافنلا زيح لخدت
.ذافنلا زيح اهلوخدل ةمزاللا ةيلخادلا ةيماظنلا تاءارجإلا لامكتسا دكؤي

 )4922( ددعلا نم ـه1443/7/17 :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

ـه1443 /٧/٧0
ـه1443 /٧/٨0



ريا'&ف رهش

 قطانملا ريوطت تائيه ميظنت نم )ةسماخلا( ةداملا ليدعت
ندملاو

375ءارزولا سلجم رارق

 ءارزولا سلجم

يف رشنلا خيرات نم
ةدام ليدعتةيمسرلا ةديرجلا

ىلعكلذو،ـه7/9/1439خيراتو)475(مقرءارزولاسلجمرارقبرداصلا،ندملاوقطانملاريوطتتائيهميظنتنم)ةسماخلا(ةداملاليدعت:ًالوأ
:يتآلاوحنلا
.)1(ةرقفلايفةدراولا”ًاوضعءابرهكللةيدوعسلاةكرشلانملثمم-“ةرابعفذح-1

.)4(ةرقفلايفةدراولا”،ةيدوعسلاوكمارأةكرشنملثممو،“ةرابعفذح-2
:نييتآلانيصنلاب،)1(ةرقفلاىلإنيترابعةفاضإ-3
.”ًاوضعةقاطلاةرازونملثمم-“
.”ًاوضعةيندعملاةورثلاوةعانصلاةرازونملثمم-“
ةئيبلاةرازونملثمملحي“:يتآلاصنلابنوكتل،ـه7/9/1439خيراتو)475(مقرءارزولاسلجمرارقنم)ًالوأ(دنبلانم)3(ةرقفلاليدعت:ًايناث
مليتلاقطانملايف،ميظنتلانم)ةسماخلا(ةداملايفهيلإراشملاةئيهلاسلجمةيوضعيفةينطولاهايملاةكرشلثممنعةعارزلاوهايملاو
.”اهتاصاصتخاةكرشلااهيفدعبسرامت

ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

 )4922( ددعلا نم ـه1443/7/17 :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

ـه1443 /٧/٧0
ـه1443 /٧/٨0



ريا'&ف رهش

 قيقحت جمارب تاردابم لامعأ ءانثتسا طباوض قيبطت رارمتسا
ةيموكحلا تايرتشملاو تاسفانملا ماظن نم ةيؤرلا

376ءارزولا سلجم رارق

 ءارزولا سلجم

يف رشنلا خيرات نم
ةيمسرلا ةديرجلا

 لامعأ ءانثتسا طباوض قيبطت رارمتسا
 ماظن نم ةيؤرلا قيقحت جمارب تاردابم
ةيموكحلا تايرتشملاو تاسفانملا

تايرتشملاوتاسفانملاماظننمةيؤرلاقيقحتجماربتاردابملامعأءانثتساطباوضقيبطترارمتسا
مقرنييماسلانيرمألابةلدعملاو،ـه9/3/1439خيراتو)11503(مقريماسلارمألاباهيلعقفاوملا-ةيموكحلا
ةيماظنلاتاءارجإلالامكتسانيحىلإ–ـه3/5/1442خيراتو)24492(مقرو،ـه22/6/1440خيراتو)34774(
/13/11خيراتو)128/م(مقريكلملاموسرملابرداصلا،ةيموكحلاتايرتشملاوتاسفانملاماظنليدعتل

ةحئاللاهذهماكحأذيفنتلةبسانملاتايلآلادامتعابلقنللةماعلاةئيهلاسيئريلاعمضيوفت:ًايناث.ـه1440
.رشنلاخيراتنمهبلمعيو،ةيمسرلاةديرجلابرارقلااذهرشنُي:ًاثلاث.كلذلةمزاللاميماعتلاوتارارقلارادصإو
.رارقلاىضتقمذيفنتلمزليامذاختالقنللةماعلاةئيهلاسيئريلاعمىلع:ًاعبار

ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

 )4922( ددعلا نم ـه1443/7/17 :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

ـه1443 /٧/٧0



ريا'&ف رهش

 ةحصلاو ةمالسلل ينطولا سلجملا ميظنت ىلع ةقفاوملا
ةينهملا

37٩ءارزولا سلجم رارق

 ءارزولا سلجم

يف رشنلا خيرات نم
ديدج ميظنتةيمسرلا ةديرجلا

،ةينهملاةحصلاوةمالسللينطولاسلجملاميظنتىلعةقفاوملا
.ةقفارملاةغيصلاب

ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

 )4922( ددعلا نم ـه1443/7/17 :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

ـه1443 /٧/٧0



ريا'&ف رهش

 رارقلاب ةرداصلا لمعلا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا ليدعت
70273 مقر يرازولا

يرازو رارق

 ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ريزو
ةيعامتجالا

 ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني
 ةرازولا عقوم ىلعو ةيمسرلا
خيرات نم هب لمعُيو ،ينورتكلإلا

.رشنلا

ةحئال ليدعت

،هتاليدعتوـه11/4/1440خيراتو70273مقريرازولارارقلابةرداصلالمعلاماظنلةيذيفنتلاةحئاللاليدعت:ًالوأ
:يتآلاوحنلاىلع
مويةدملسيسأتلامويةزاجإ:يلاتلاصنلاب)نيرشعلاوةعبارلا(ةداملانمًالوأدنبلل)4(مقربةرقفةفاضإ
.يداليملاماعللرياربفرهشنمنيرشعلاويناثلاموييف،دحاو
مويوأينطولامويلا:يلاتلاصنلابنوكتل)نيرشعلاوةعبارلا(ةداملانمًايناثدنبلانم)4(ةرقفلاليدعت
.مويلااذهنعلماعلاضوعيالنيديعلادحأةزاجإمايأعمسيسأتلا
.رشنلاخيراتنمهبلمعُيو،ينورتكلإلاةرازولاعقومىلعوةيمسرلاةديرجلايفرارقلااذهرشني:ًايناث
.هذيفنتلمزليامذاختا”لمعلل“ريزولابئانىلع:ًاثلاث

ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم يراس

 )4922( ددعلا نم ـه1443/7/17 :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن



ريا'&ف رهش

 يف تامولعملا ةينقتو تالاصتالا ةرازو نيب مهافت ةركذم ىلع ةقفاوملا
نامع ةنطلس يف تامولعملا ةينقتو تالاصتالاو لقنلا ةرازوو ةكلمملا

ءارزولا سلجم رارق
 يكلم موسرم

381
٦٢/م

ءارزولا سلجم

 رخآ خيرات نم ذافنلا زيح ةركذملا هذه لخدت
 تاونقلا ربع- نيفرطلا نيب لدابتم راعشإ
 تاءارجإلا لامكتسا دكؤي-ةيسامولبدلا
ذافنلا زيح اهلوخدل ةمزاللا ةيلخادلا ةيماظنلا

مهافت ةركذم ىلع ةقفاوملا

ةيبرعلاةكلمملايفتامولعملاةينقتوتالاصتالاةرازونيبمهافتةركذمىلعةقفاوملا
لاجميفنواعتللنامُعةنطلسيفتامولعملاةينقتوتالاصتالاولقنلاةرازووةيدوعسلا
قفاوملا،ـه28/3/1443خيراتبضايرلاةنيدميفةعقوملا،ديربلاوتامولعملاةينقتوتالاصتالا

.ةقفارملاةغيصلاب،م3/11/2021
.اذهلةقفارمهتغيص،كلذبيكلمموسرمعورشمدعأدقو

تاونقلا ربع- نيفرطلا نيب لدابتم راعشإ رخآ خيرات نم ذافنلا زيح ةركذملا هذه لخدت
ذافنلا زيح اهلوخدل ةمزاللا ةيلخادلا ةيماظنلا تاءارجإلا لامكتسا دكؤي-ةيسامولبدلا

 )4922( ددعلا نم ـه1443/7/24 :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

ـه1443 /٧/١٤0
ـه1443 /٧/١٥0



ريا'&ف رهش

 تامدخ لاجم يف رطقو ةكلمملا يتموكح نيب ةيقافتا ىلع ةقفاوملا
يوجلا لقنلا

ءارزولا سلجم رارق
 يكلم موسرم

38٢
٦٣/م

ءارزولا سلجم

 خيرات نم ًارابتعا ذافنلا زيح ةيقافتالا هذه لخدت
تاونقلا ربع راعشإ رخآ نيفرطلا نم يأ مالتسا
 ةيروتسدلا تاءارجإلا مامتإب ديفي ،ةيسامولبدلا
 اهب لومعملا نيناوقلاو ةمظنألل ًاقبط ةمزاللا

.نأشلا اذه يف

ةيقافتا ىلع ةقفاوملا

يفرطقةلودةموكحوةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاةموكحنيبةيقافتاىلعةقفاوملا
/2/5قفاوملا,ـه6/8/1438خيراتبةدجةظفاحميفةعقوملا،يوجلالقنلاتامدخلاجم

.ةقفارملاةغيصلاب،م2017
.اذهلةقفارمهتغيص،كلذبيكلمموسرمعورشمدعأدقو

تاونقلا ربع راعشإ رخآ نيفرطلا نم يأ مالتسا خيرات نم ًارابتعا ذافنلا زيح ةيقافتالا هذه لخدت
 يف اهب لومعملا نيناوقلاو ةمظنألل ًاقبط ةمزاللا ةيروتسدلا تاءارجإلا مامتإب ديفي ،ةيسامولبدلا

.نأشلا اذه

 )4922( ددعلا نم ـه1443/7/24 :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

ـه1443 /٧/١٤0
ـه1443 /٧/١٥0



ريا'&ف رهش

 يعانطصالا ءاكذلاو تانايبلل ةيدوعسلا ةئيهلا نيب مهافت ةركذم ىلع ةقفاوملا
نيرحبلا ةكلمم يف ةينورتكلإلا ةموكحلاو تامولعملا ةئيهو ةكلمملا يف

ءارزولا سلجم رارق
 يكلم موسرم

38٣
٦٤/م

ءارزولا سلجم

 رخآ خيرات نم ذافنلا زيح ةركذملا هذه لخدت
 تاونقلا ربع- نيفرطلا نيب لدابتم راعشإ
ةيماظنلا تاءارجالا ءاهنإ دكؤي-ةيسامولبدلا

ةمزاللا
مهافت ةركذم ىلع ةقفاوملا

يفيعانطصالاءاكذلاوتانايبللةيدوعسلاةئيهلانيبمهافتةركذمىلعةقفاوملا
يفنيرحبلاةكلمميفةينورتكلإلاةموكحلاوتامولعملاةئيهوةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا

نمدهفكلملارسجربعنيرفاسملاةقباطمنمققحتلل)يحصلازاوجلا(ليعفتنأش
،امهنميأيفنيميقملاوأنيرحبلاةكلمموةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاينطاوم
خيراتبضايرلاةنيدميفةعقوملا،)19-ديفوك(انوروكسوريافبةصاخلاةيحصلاتاطارتشالل

م18/11/2021قفاوملا،ـه13/4/1443

 تاونقلا ربع- نيفرطلا نيب لدابتم راعشإ رخآ خيرات نم ذافنلا زيح ةركذملا هذه لخدت
 ةمزاللا ةيماظنلا تاءارجالا ءاهنإ دكؤي-ةيسامولبدلا

- نيفرطلا نيب لدابتم راعشإ رخآ خيرات نم ذافنلا زيح ةركذملا هذه لخدت
 ةمزاللا ةيماظنلا تاءارجالا ءاهنإ دكؤي-ةيسامولبدلا تاونقلا ربع

ـه1443 /٧/١٤0
ـه1443 /٧/١٥0



ريا'&ف رهش

ينارمعلا ثارتلاو فحاتملاو راثآلا ماظنل حئاوللا نم ددع ىلع ةقفاوملا

ق/485يرازو رارق

ةفاقثلا ةرازو

 مويلا نم اهب لمعي
 ةديرجلا يف رشنلل يلاتلا

ةيمسرلا
حئاوللا نم ددع ىلع ةقفاوملا

.ةقفارملاةغيصلابينارمعلاثارتلاوراثآللةيذيفنتلاةحئاللاىلعةقفاوملا:ًالوأ
.ةقفارملاةغيصلابفحاتمللةيذيفنتلاةحئاللاىلعةقفاوملا:ًايناث
.ةقفارملاةغيصلابينارمعلاثارتلاوفحاتملاوراثآلاقودنصلةيذيفنتلاةحئاللاىلعةقفاوملا:ًاثلاث
.ةقفارملاةغيصلاباهيفرظنلاوينارمعلاثارتلاوفحاتملاوراثآلاماظنتافلاخمطبضوشيتفتللةيذيفنتلاةحئاللاىلعةقفاوملا:ًاعبار
تارارقبجومبةرداصلاةيذيفنتلاحئاوللالحمرارقلااذهنمًاعبارو،ًاثلاثو،ًايناثو،ًالوأدنبلايفاهيلإراشملاةيذيفنتلاحئاوللالحت:ًاسماخ
مقرو،)12/38(مقرو،)11/38(مقرو،)10/38(مقرو،)9/38(مقرو،)8/38(مقرًاقباسينطولاثارتلاوةحايسللةماعلاةئيهلاةرادإسلجم
.ـه15/8/1436خيراتب)14/38(مقرو،)13/38(

.رشنلليلاتلامويلانماهبلمعُيو،ةيمسرلاةديرجلايفرارقلااذهيفاهيلإراشملاحئاوللارشنُت:ًاسداس
.هذيفنتلمزلينملاذهانرارقّغلبُي:ًاعباس

ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلل يلاتلا مويلا نم اهب لمعي

 )4922( ددعلا نم ـه1443/7/24 :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

ـه1443 /٧/٥0
ـه1443 /٧/١٥0



ريا'&ف رهش

 لودج قفو عيبلا تافلاخم تاءازج قيبطتل ةيذيفنتلا تاميلعتلا ىلع ةقفاوملا
ةيدلبلاتاءازجلاو تافلاخملا

277يرازو رارق

ةراجتلا ةرازو

 يف هرشن خيرات نم
ةيمسرلا ةديرجلا

 ةيذيفنتلا تاميلعتلا ىلع ةقفاوملا
 قفو عيبلا تافلاخم تاءازج قيبطتل

ةيدلبلاتاءازجلاو تافلاخملا لودج

تافلاخمتاءازجقيبطتلةيذيفنتلاتاميلعتلاىلعةقفاوملا:ًالوأ
.ةقفرملاةغيصلابةيدلبلاتاءازجلاوتافلاخملالودجقفوعيبلا
خيراتنماهبلمعُيو،ةيمسرلاةديرجلايفتاميلعتلاهذهرشنُت:ًايناث
.اهرشن

ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم يراس

 )4922( ددعلا نم ـه1443/7/24 :خيراتب ىرقلا مأ ةديرج يف رشن

ـه1443 /٧/١٦0



ريا'&ف رهش

ةيراقعلا تافرصتلا ةبيرضل ةيذيفنتلا ةحئاللا تاليدعت ىلع ةقفاوملا

1429يرازو رارق

ةيلاملا ةرازو

 يف هرشن خيرات نم
ةيمسرلا ةديرجلا

 ةبيرضل ةيذيفنتلا ةحئاللا تاليدعت
ةيراقعلا تافرصتلا
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.هرشنخيراتنمهبلمعيو

ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم يراس
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