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 ةيبطلا ةزهجألا عاطق نيطوت رارقل يئارجإلا ليلدلا

 12 نم 5 ةحفص

  ليلدلا نم ضرغلاو ةمدقملا 1.1
 يف تانطاوملاو نينطاوملل ةرقتسمو ةجتنمو ةزفحم لمع صرف ريفوت ىلع ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو نم اًصرح

 فادهتساو تاعاطقلا نيطوت يف ةرازولا هجوت ىلع ًءانبو ،لمعلا قوس يف مهتكراشم ىوتسم عفرو ،ةكلمملا قطانم فلتخم

اقفو ةطشنألا
ً

 ةزهجالا عاطق نيطوت رارق نأشب )ـه05/03/1443( خيراتو )48081( مقر يرازولا رارقلل ةراشإو ،2030 ةيؤر فادهأل 

 .صاخلا عاطقلا يف لمعلا صرف نم ةيدوعسلا رداوكلا نيكمتل ةيبطلا تادعملاو

 

 ىلع هتردقو صاخلا عاطقلا عقاو كلذكو ،لمع نع نيثحابلا دادعأو ةفدهتسملا ةطشنألا يف لمعلا قوس فورظ رارقلا ىعار دقو

 .ةيرشبلا رداوكلا باعيتسا

 

 جماربو ،ةماعلا طورشلاو ةفدهتسملا نهملاو ةطشنألا كلذ يف امب نيطوتلا رارق ليصافت ةفاك حيضوتل ليلدلا اذه دادعإ مت

اعويش رثكألا تالؤاستلا ىلع ةباجإلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةموظنم اهمدقت يتلا معدلا
ً

. 

  



 ةيبطلا ةزهجألا عاطق نيطوت رارقل يئارجإلا ليلدلا

 12 نم 6 ةحفص

 تافيرعتلا 1.2

 نيطوتلا رارق
 عاطق نيطوتب صاخلا ه1443 /05/03خيراتو )48081( مقر ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ريزو رارق هب دصقي
 ةيبطلا ةزهجألا

 ةيبطلا ةزهجألا تأشنم

 ةزهجالا ةنايصو بيكرتو عيب طاشن ةلوازمب ءاودلاو ءاذغلل ةماعلا ةئيهلا لبق نم اهل صخرم ةيماظن تآشنم
 وا ،ةزهجألا ميمصت اهضارغأ نم نوكي ةيبطلا تامزلتسملاو ةزهجألاب قلعتي طاشن يا وا ةيبطلا تاجتنملاو
 طاشنلاب ةطبترملا ماهملا نم هريغو اهفيلغت وا اهتئبعت وا ،اهديدجت وا ،اهيعينصت وا ،ةيبطلا تامزلتسملا
 يساسألا

 نيطوتلا بسن
 نيلماعلا نم يلامجإلا ددعلا ىلإ ةأشنملا يف )ةددحملا نهملا يف( نييدوعسلا نيلماعلا ددع ةبسن اهب دصقي

 .اهتاذ ةأشنملا يف )ةددحملا نهملا يف( نييدوعس ريغ وأ نييدوعس ءاوس

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

 .ةفدهتسملا

 حامسلا ةخبف
 لمعلا ةخبفلا هذه لالخ ةأشنملل نكميو ،هذيفنتو هقيبطت خيراتو يرازولا رارقلا رشن خيرات نيب ام ةخبفلا يه

 .اهعاضوأ حيحصت ىلع

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

 )تابوقعلاو تاءارجإلا عجار( ةيبطلا نهملا نيطوت ةبسنب ديقتلا مدع ةلاح

 تالماعتلاو تامدخلا

 عاطق نهمل ةفوقوملا

 ةيبطلا ةزهجألا

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

 مدقت يتلا ةينوخبكلالا تامدخلا( ليلدلا اذه يف امهيلع صوصنملا ،ةيبطلا ةزهجألا عاطق نيطوت ةبسنب

 )ةنهملل

 .همعدو عاطقلا زيفحتل ةيرشبلا دراوملا ةموظنم لبق نم ةمدقملا فيظوتلاو معدلا جمارب اهب دصقي فيظوتلاو معدلا

 
 

  



 ةيبطلا ةزهجألا عاطق نيطوت رارقل يئارجإلا ليلدلا

 12 نم 7 ةحفص

 نيطوتلا رارقل ةماعلا طورشلا 1.3
 :ةضورفملا بسنلا 1.3.1

  : يلاتلا حضوملا وحنلا ىلع ،ةيبطلا تامزلتسملاو ةزهجالا عاطق نهم يف نيلماعلا ددع يلامجإ نم هاندأ ةحضوملا بسنلا نيطوت

 

الوا
ً

 :ةيبطلا تامزلتسملاو ةزهجألاب فيرعتلاو ةياعدلا لاجمو تاعيبملا نهم :

 بسح نيتلحرم ىلع ،اهل ةعباتلا ةطشنألاو ةيبطلا تامزلتسملاو ةزهجألاب فيرعتلاو ةياعدلا لاجمو تاعيبملا نهم نم %80 نيطوت

 :يلاتلا لودجلا

 
 

 قيبطتلا خيرات ةبولطملا ةبسنلا نيطوتلا لحارم

 %40 ىلوألا ةلحرملا
 ه10/09/1443

 11/04/2022  قفاوملا

 %80 ةيناثلا ةلحرملا
 ه10/09/1444

 01/04/3202  قفاوملا
 
 .ةيبطلا تامزلتسملاو ةزهجألاب فيرعتلاو ةياعدلا لاجمو تاعيبملا نهم يف نييلعفلا نيلماعلا عيمج ىلا ةفاضا
 

ايناث
ً

 :ةيبطلا تامزلتسملاو ةزهجألا نيينفو نيسدنهملا نهم :

 لودجلا بــسح نيتلحرم ىلع ةيبطلا تامزلتــسملاو ةزهجألا تآــشنم يف ةيبطلا ةزهجألل نيينفلاو نيــسدنهملا نهم نم %50 نيطوت
  :يلاتلا
 

 قيبطتلا خيرات ةبولطملا ةبسنلا نيطوتلا لحارم

 %30 ىلوألا ةلحرملا
 ه10/09/1443

 11/04/2022  قفاوملا

 %50 ةيناثلا ةلحرملا
 ه10/09/1444

 01/04/2023  قفاوملا
 
 

 .ةيبطلا تامزلتسملاو ةزهجألا نيينفو نيسدنهملا نهم يف نييلعفلا نيلماعلا عيمج ىلا ةفاضا
 
 

 :رارقلا نايرس قاطن 1.3.2
 نهملا يفو يدوعــــسلا قوــــسلا يف ةيبطلا تامزلتــــسملاو ةزهجألا ةطــــشنأ يف ةلماعلا تآــــشنملا عيمج ىلع رارقلا اذه يرــــــــــــــسي
 بــــــسنب ةددـحم نهم وأ ةـنهمل ةـقحال تارارق وأ ةـقباــــــس تارارق يف نهملا فادـهتــــــسا لاـح يفو ،اـهل ةـعباـتلا ماــــــسقألاو تارادإلاو
ايشامت ةفلتخم

ً
 .ىلعألا نيطوتلا ةبسن قيبطت متيف هتاجايتحاو لمعلا قوس تارييغت عم 

 

 :ةفدهتسملا  ةطشنألا 1.3.3
 ينطولا ليلدلا بـــــسح يدوعـــــسلا قوـــــسلا يف ةيبطلا تامزلتـــــسملاو ةزهجالا عاطق ةطـــــشنأ يف ةلماعلا تآـــــشنملا عيمج لمـــــشي
 .)  ISIC4( يداصتقالا ةطشنألل



 ةيبطلا ةزهجألا عاطق نيطوت رارقل يئارجإلا ليلدلا

 12 نم 8 ةحفص

 :ةفدهتسملا نهملا 1.3.4
 ةرازو لبق نم دمتعملا ينهملا فينصتلا بسحب ةفنصملاو نيطوتلاب ةفدهتسملا ةيبطلا ةزهجألا عاطق نهم ةيلاتلا لوادجلا حضوت
 :يلاتلاك طاشنلا عون بسح ىلع اهميسقت مت ثيح ،ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا

 ةيبطلا تامزلتسملاو ةزهجألاب فيرعتلاو ةياعدلا لاجمو تاعيبملا نهم : الوأ

 ةنهملا ىمسم ةنهملا زمر ةنهملا ىمسم ةنهملا زمر

 ةيربخم ةزهجأ عئاب 5312024 ماع ةيملع ةزهجأ عئاب 5312014

 ةيبط ةزهجأ عئاب 5313024 ةقيقد ةزهجأ عئاب 5312034

 ماع ةيبط تازيهجت عئاب 5313013 ةيبطلا تازيهجتلا وعئاب 5313000

   ةحارج تاودأ عئاب 5313034
 

 ةيبطلا تامزلتسملاو ةزهجألا نيينفو نيسدنهملا نهم :ايناث

 ةنهملا ىمسم ةنهملا زمر ةنهملا ىمسم ةنهملا زمر

 ةيبط ةزهجأ يئاصخأ 2315361 ةيبط ةزهجأ ينوخبكلإ سدنهم 2214051

 ةيبط ةزهجأ ينف 3214052 ةيبط ةزهجأ ةنايص ينوخبكلإ 9224043

 
 

 نيطوتلا بسن باستحا ةيلآ 1.3.5
 - :رارقلا قيبطت دنع ةيلاتلا تاليصفتلا ةاعارم متي

 .ةفدهتسملا نهملل يليصفتلا لودجلا يف اهيلع صوصنملا ماسقالاو نهملا يف نيلماعلا ىلع رارقلا قبطي ـأ
 .تاقاطن جمانرب بسح ةأشنملا يف نيلماعلا يلامجإ ىلع قبطت يتلا ىرخألا نيطوتلا بسن عم رارقلا ضراعتي ال ـب

 .)1 ىلإ برقي ىلعأف 0.5 نمو ،رفصلا ىلإ برقي لقأف 0.49 نم( تارشعلا ىلإ بيرقتلا متي نيطوتــلا ةبسن باستحا دنع ـج

 

 نيطوتلا بسن يف بستحملا رجآلا 1.3.6
 :نم ةيعامتجالا تانيمأتلا يف هل لجسملا يرهشلا رجألا أدبي نأ ةضورفملا نيطوتلا ةبسن يف يدوعسلا لماعلا باستحال طخبشي

 سويرلاكب – يئاصخالل يدوعس لاير 7,000

 مولبد – ينفلل يدوعس لاير 5,000

 نيطوتلا ةبسن يف كلذ نم لقأ رجأ ىلع لصحي يذلا يدوعسلا لماعلا باستحا متي نل ثيح

  



 ةيبطلا ةزهجألا عاطق نيطوت رارقل يئارجإلا ليلدلا

 12 نم 9 ةحفص

 :تآشنملل ةيبطلا ةزهجألا عاطق نهمل ةمزلملا نيطوتلا بسن باستحا ةيلآ حضوي هاندأ لاثملا

 :)1 لودج( ةيبطلا ةزهجألا عاطق  نهم فلتخم يف )أ( ةأشنملا يف نيلماعلا عيزوت )1( يحيضوت لاثم •

 ةنهملا
 ينوخبكلإ سدنهم

 ةيبط ةزهجأ
 لابقتسا فظوم ةفاظن لماع ةيبط ةزهجأ عئاب ةيبط ةزهجأ ينف

 1 1 8 7 5 نيلماعلا ددع

 
 : )2 لودٜح( 20 = مهتايمسم فلتخمب ةيبطلا ةزهٜحألا عاطق نهم 0-ى/ڡ 0/ں-ىلماعلا ددع •

 ةنهملا
 ينوخبكلإ سدنهم

 ةيبط ةزهجأ
 لابقتسا فظوم ةفاظن لماع ةيبط ةزهجأ عئاب ةيبط ةزهجأ ينف

 1 0 2 1 2 نويدوعسلا

 % 100 ةنطوم 1 6 6 3 نودفاولا

 
 )أ( ةأشنملا ىلع ةيبطلا تامزلتسملاو ةزهجألاب فيرعتلاو ةياعدلا لاجمو تاعيبملا نم %40 نيطوت نم ىلوألا ةلحرملا رارق قبطي
 :)3 لودج( يلاتلا وحنلا ىلع

 
 تاعيبملا نهم يف نيلماعلا ددع يلامجإ

 ةزهجألاب فيرعتلاو ةياعدلا لاجمو

 يف نييدوعسلا نم ةيبطلا تامزلتسملاو

 )أ( ةأشنملا

2 

 تاعيبملا نهم يف نيلماعلا ددع يلامجإ

 ةزهجألاب فيرعتلاو ةياعدلا لاجمو

 يف نيدفاولا نم ةيبطلا تامزلتسملاو

 )أ( ةأشنملا

6 

  )% 40( نيطوتلا ةبسن قيبطت

   نهملا يلامجا ىلع ةبسنلا قبطت

  )نيطوتلا ةبسن X تاعيبملا يف نيلماعلا ددع يلامجإ(

8 X 40% = 3.2 

 3 ىلإ برقيو 3.2 حيحص ددع برقأل بيرقتلا

 )أ( ةأشنملا نم بولطملا

ايلاح تاعيبملا نهم يف  نييدوعس نينثا )2( اهيدل أ ةأشنملا نأ امب
ً

 نمو 

 نهم نم يأ يف يدوعس )1( ددع فيظوت بجي رارقلا يف مازتلالا لجأ

 نيفظوم )3( نييدوعسلا نيلماعلا ددع حبصيل تاعيبملا

 

 لالخ نم قيبطتلا ةأشنملل نكميو ، لالحالا ساسأ ىلع باستحالا مت:*

 .نيطوتلل ةبولطملا ةبسنلا قيقحت ةاعارم عم ،يفاضإلا فيظوتلا وأ لالحإلا

 
  



 ةيبطلا ةزهجألا عاطق نيطوت رارقل يئارجإلا ليلدلا
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 يلاتلا وحنلا ىلع ةأشنملا ىلع ةيبطلا تامزلتسملاو ةزهجألا نيينفو نيسدنهملا نم %30 نيطوت نم ىلوألا ةلحرملا رارق قبطي
 :)3 لودج(

 
 نيسدنهملا نهم يف نيلماعلا ددع يلامجإ

 نم ةيبطلا تامزلتسملاو ةزهجألا نيينفو

 أ ةأشنملا يف نييدوعسلا

3 

 نيسدنهملا نهم يف نيلماعلا ددع يلامجإ

 نم ةيبطلا تامزلتسملاو ةزهجألا نيينفو

 أ ةأشنملا يف نيدفاولا

9 

  )% 30( نيطوتلا ةبسن قيبطت

   نهملا يلامجا ىلع ةبسنلا قبطت

  )نيطوتلا ةبسن X تاعيبملا يف نيلماعلا ددع يلامجإ(

12 X 30% = 3.6 

 4 ىلإ برقيو 3.6 حيحص ددع برقأل بيرقتلا

 أ ةأشنملا نم بولطملا

 نيينفو نيسدنهملا نهم يف  نييدوعس ةثالث )3( اهيدل أ ةأشنملا نأ امب

ايلاح ةيبطلا تامزلتسملاو ةزهجألا
ً

 بجي رارقلا يف مازتلالا لجأ نمو 

 ةزهجألا نيينفو نيسدنهملا نهم نم يأ يف يدوعس )1( ددع فيظوت

 نيفظوم )4( نييدوعسلا نيلماعلا ددع حبصيل ةيبطلا تامزلتسملاو

 

 لالخ نم قيبطتلا ةأشنملل نكميو ، لالحالا ساسأ ىلع باستحالا مت:*

 .نيطوتلل ةبولطملا ةبسنلا قيقحت ةاعارم عم ،يفاضإلا فيظوتلا وأ لالحإلا

 
 

 رارقلا قيبطت خيرات 1.3.7
 / 04 / 11 ـل قفاوملاو ه 1443 / 09 / 10 موي نم ةيبطلا تامزلتسملاو ةزهجالا عاطق ةطشنأ نهم نيطوتب مزلملا يرازولا رارقلا ذيفنت متي

 .م2022
 

 حامسلا ةخبف 1.3.6 1.3.8

 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 قيقحت

 
  
  
   
 

  

 رارقلا رشن
 يرازولا

 
 رارقلا قیبطتب ءدبلا

 

 حامسلا ةرتف
 ىلوالا ةلحرملل

 

 خیرات نمً اموی 180
 رارقلا رشن

 ـھ05/03/1443
 

 ـھ10/09/1443
 



 ةيبطلا ةزهجألا عاطق نيطوت رارقل يئارجإلا ليلدلا

 12 نم 11 ةحفص

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

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

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

 ةيماظنلا تاءارجإلاو تابوقعلا ذيفنت ةيلآ 1.5
 لقن – ةنهملا رييغت( تامدخلا فاقيإب ةرداصلا ةيرازولا تارارقلاب  مازتلالا متيس ،ةبولطملا نيطوتلا ةبسنب ةأشنملا ديقت مدع ةلاح يف

ايلآ ةفدهتسملا نهملل   3/6/1434 خيراتو )1/1/2425( مقر يرازولا رارقلا اهنمو )مادقتسالا -تامدخلا
ً

 ديدجت ةمدخ فاقيإ و ،ةأشنملل 

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

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

  . تاليدعت نم هيلع أرطي

 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

 
طوملا نهملا دحأ يف لمعي لماع دوجو ةلاح يف

ّ
 نهم يف ةيدوعس ريغ ةلامع فيظوت( ةبوقع قيبطت متيس ،فلتخم ينهم ىمسمب ةن

 امهم هنأل ،تاليدعت نم هيلع أرطي امو ـه27/9/1440 خيراتو 178743 مقر يرازولا رارقلا يف اهيلع صوصنملا )نييدوعسلا ىلع ةروصقم

 .اهمدع نم ةفلاخم دوجو ىلع مكحلا يف سيئرلا لماعلا وه ماهملا ءادأل ينهملا فيصوتلا نإف ةيفيظولا تايمسملا تفلتخا

 ةعئاشلا ةلئسألا 1.6
 
 ؟تاقاطن عم يزاوتلاب نهملا نيطوت رارق قبطي له

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

 رظنلا ضغب 

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

 
 ؟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

ً
 ؟

 نم نينطاوملل ةـقئال فئاـظو ريفوت يف ةـمهاــــــسملاو ةـلاـطبلا لدـعم ضفخ ىلع ةـيعاـمتجالا ةـيمنتلاو ةـيرــــــشبلا دراوملا ةرازو لـمعت

 نيجيرخلا ددـع ءاـــــــصحإ ربع ةـبولطملا نيطوتلا بـــــــسن يرود لـكــــــشب ةرازولا عجارت كـلذ قيقحتلو ،اـهقالطإ متي تارداـبم ةدـع لالخ

 .يئاقلت لكشب لمعلا قوس يف نيجيرخلا ةكراشم نامضل ،قوسلا باعيتسا ةعسو ةردقو ،لمع نع نيثحابلاو
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