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 َذٍ ػجذهللا انثبَٙ اثٍ انذغٍٛ يهك انًًهكخ االسدَٛـــخ انٓبشًٛـــخ
 ( يــــــــــٍ انذعزــــــــــــــــــــــــــــــٕس 66ثًقزضـــٗ انًــــبدح ) 

 68/68/6862ثزبسٚــخ  ٔثُـبء ػهٗ يب قــشسِ يجهـــظ انــٕصساء

  -َأيش ثٕضغ انُظبو اٜرٙ :
 

 6862( نغُخ 616سقى ) َظبو

 َظبو رظهى انًغزثًشٍٚ
 ( يٍ قبٌَٕ االعزثًبس 61) ( 66ٔرٍٛ )صبدس ثًقزضٗ انًبد

 6866( نغُخ 68سقى )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

( ٔٚؼًمم 6862َظــبو رظهمى انًغمزثًشٍٚ نغمُخ  ْــزا انُظـــبو )ٚغًـٗ  -6انًبدح 

 يٍ ربسٚخ َششِ فٙ انجشٚذح انشعًٛخ. ثؼذ عزٍٛ ٕٚيب ثّ

 
ٚكمٌٕ نهكهًمبد ٔانؼجمبساد انزبنٛمخ دٛثًمب ٔسدد فمٙ ْمزا انُظمبو انًؼمبَٙ  -6انًبدح 

 -انًخصصخ نٓب أدَبِ، يب نى رذل انقشُٚخ  ػهٗ غٛش رنك :
 

 االعزثًبس.يجهظ  : انًجهظ
 ْٛئخ االعزثًبس. : انٓٛئخ
 سئٛظ انٓٛئخ. : انشئٛظ

انجٓممممممممممممممممممممممخ 

 انذكٕيٛخ
أ٘ ٔصاسح أٔ دائمشح أٔ ْٛئمخ أٔ يجهمظ أٔ عممه خ  :

أٔ يإعغممخ سعممًٛخ ػبيممخ أٔ يإعغممخ ػبيممخ أٔ 

 ثهذٚخ.
انشخص ان جٛؼٙ أٔ االػزجبس٘ انز٘ ًٚمبسط أ٘  : انًغزثًش

َشممبص صممُبػٙ أٔ رجممبس٘ أٔ صساػممٙ أٔ عممٛبدٙ 

أٔ ئػاليممممٙ أٔ صممممذٙ أٔ دشفممممٙ أٔ  ممممذيٙ أٔ 

 يُٓٙ ثًب فٙ رنك ركُٕنٕجٛب انًؼهٕيبد. 
 نجُخ انزظهى انًشكهخ ٔفقب ألدكبو ْزا انُظبو. : انهجُخ
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نهًغزثًش يشاجؼخ انٓٛئخ نزقمذٚى صهمت انمزظهى يمٍ أ٘ قمشاس أٔ ئجمشاء  -أ -6انًبدح 

رى ارخبرِ أٔ ايزُؼذ انجٓخ انذكٕيٛمخ ػمٍ ارخمبرِ ٚمإلش ػهمٗ دقمٕ  

ٔضممممًبَبد انًغممممزثًش انًذممممذدح فممممٙ انزشممممشٚؼبد راد انؼالقممممخ أ 

االرفبقٛبد انذٔنٛخ انًزؼهقخ ثبالعزثًبس انزٙ ركٌٕ انًًهكخ صشفمب فٛٓمب 

 انؼقٕد انًجشيخ فًٛب ثٍٛ انًغزثًش ٔانجٓخ انذكٕيٛخ.  أ 

نهًغممزثًش رقممذٚى صهمممت انممزظهى  ممالل انًمممذد انًُصممٕ  ػهٛٓممب فمممٙ  -ة

االرفبقٛبد انذٔنٛخ انًزؼهقخ ثبالعزثًبس انزٙ ركٌٕ انًًهكخ صشفمب فٛٓمب 

 أ انؼقٕد انًجشيخ فًٛب ثٍٛ انًغزثًش ٔانجٓخ انذكٕيٛخ.

صهت انمزظهى ارا رقمذو ثمبن ؼٍ أيمبو انًذكًمخ ال ٚجٕص نهًغزثًش رقذٚى  -ج

 انًخزصخ، أ ثذأ ثبإلجشاءاد ٔفقب نهٕعبئم انجذٚهخ نذم انُضاػبد.

ال ٚؼممذ رقممذٚى انًغممزثًش ن هممت انممزظهى ٔفقممب ألدكممبو ْممزا انُظممبو ثًثبثممخ  -د

صؼممٍ يُممّ أيممبو انًذممبصى انًخزصممخ أ نجممٕء نهٕعممبئم انجذٚهممخ نذممم 

ًغممزثًش انًُصممٕ  ػهٛٓممب فممٙ انُضاػممبد، ٔال ٚممإلش ػهممٗ دقممٕ  ان

 االرفبقٛبد انذٔنٛخ انًزؼهقخ ثبالعزثًبس انزٙ ركٌٕ انًًهكخ صشفب فٛٓب.

 
رشممكم فممٙ انٓٛئممخ نجُممخ أٔ اصثممش رغممًٗ )نجُممخ انزظهًممبد( ثقممشاس يممٍ  -أ -6انًممبدح 

انشئٛظ ٚذذد فّٛ أػضبءْب ٔٚغمًٙ سئٛغمٓب ٔيقمشسا ٚزمٕنٗ  رُظمٛى 

جذٔل أػًبنٓب، ٔرذٍٔٚ يذبضش جهغبرٓب، ٔدفظ قٕٛدْمب ٔعمجالرٓب 

 ٔيؼبيالرٓب ٔان هجبد انًقذيخ انٛٓب، ٔيزبثؼخ رُفٛز قشاسارٓب.   

اٌ ٚكٌٕ سئٛظ انهجُخ ٔأػضبؤْب يٍ يمٕففٙ انٓٛئمخ انمزٍٚ ٚشزشص  -ة

 ٚزًزؼٌٕ ثبنخجشح ٔانًؼشفخ انكبفٛخ ثأػًبل انٓٛئخ. 

رجزًممغ انهجُممخ ثممذػٕح يممٍ سئٛغممٓب اعممجٕػٛب أ صهًممب دػممذ انذبجممخ  -ج

ٔٚكممٌٕ اجزًبػٓممب قبََٕٛممب ثذضممٕس اغهجٛممخ اػضممبئٓب ػهممٗ اٌ ٚكممٌٕ 

بغهجٛخ اصٕاد اػضمبئٓب سئٛغٓب أ َبئجّ يٍ ثُٛٓى ٔرزخز قشاسارٓب ث

 انذبضشٍٚ.

نمممشئٛظ انهجُمممخ دػمممٕح أ٘ شمممخص يمممٍ رٔ٘ انخجمممشح ٔاال زصمممب   -د

نذضمممٕس اجزًبػمممبد انهجُمممخ دٌٔ أٌ ٚكمممٌٕ نمممّ دممم  انزصمممٕٚذ ػهمممٗ 

 قشاسارٓب.
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  -رخزص انهجُخ ثًب ٚهٙ: -أ - 6انًبدح 

انُظش فٙ صهجبد انزظهى نهزذق  يٍ عاليخ اإلجمشاءاد انًزخمزح أٔ  -6

انصمبدسح ػمٍ انجٓمخ انذكٕيٛمخ أٔ نهزذقم  يمٍ ر جٛقٓمب انقشاساد 

انصممذٛخ نهزشممشٚؼبد انُبفًممخ نؼًهٓممب ٔػممذو يخبنفزٓممب نالرفبقٛممبد 

انذٔنٛخ انًزؼهقخ ثبالعزثًبس انزٙ ركٌٕ انًًهكخ صشفب فٛٓب ٔانؼقٕد 

 انًجشيخ ثٍٛ ْزِ انجٓبد ٔانًغزثًشٍٚ.

م دساعممخ انًؼٕقممبد انزممٙ رٕاجممّ انُشممبص االقزصممبد٘ ٔثممزل انغممج -6

 انكفٛهخ نًؼبنجزٓب .
  -رزٕنٗ انهجُخ فٙ عجٛم انقٛبو ثًٓبيٓب يب ٚهٙ: -ة 

 رصُٛف صهجبد انزظهى.   -6
االصالع ػهٗ انٕلمبئ  ٔ انًهفمبد ٔانقٛمٕد ٔانًشاعمالد انًزؼهقمخ  -6

 ث هت انزظهى.
االعزٛضبح يٍ انجٓخ انذكٕيٛمخ أٔ يمٍ انًغمزثًش ػمٍ أ٘ أيمش  -6

 ٚزؼه  ث هت انزظهى.   
ذضممٕس يًثهممٙ انجٓممخ انذكٕيٛممخ ٔانًغممزثًش ػقممذ االجزًبػممبد ث -6

 نالصالع ػهٗ ٔجٓبد انُظش. 
رذذٚذ انًؼٕقمبد انزمٙ رٕاجمّ انُشمبص االقزصمبد٘ ٔانزمٙ ٚكشمف  -6

ػُٓممب صهممت انممزظهى ٔانزٕصممٛخ ثٓممب نهممشئٛظ نًخبصجممخ انجٓممبد 

 انذكٕيٛخ نًؼبنجزٓب.
ارخبر االجمشاءاد انكفٛهمخ ٔانزُغمٛ  يمغ انجٓمبد انذكٕيٛمخ راد  -1

 خ انخالف يذم انزظهى.انؼالقخ نزغٕٚ
انزٕصٛخ نهجٓخ انذكٕيٛمخ إلػمبدح انُظمش فمٙ اإلجمشاء أٔ انقمشاس  -6

انًزخز يٕضٕع صهت انزظهى، أٔ رقذٚى انزٕصٛخ نٓب الرخبر قمشاس 

صممممبٌ ٚجممممت ػهٛٓممممب ارخممممبرِ ٔفقممممب نهزشممممشٚؼبد راد انؼالقممممخ أٔ 

االرفبقٛبد انذٔنٛخ انًزؼهقخ ثبالعزثًبس انزٙ ركٌٕ انًًهكمخ صشفمب 

انؼقٕد انًجشيخ فًٛب ثٍٛ انًغزثًش ٔانجٓخ انذكٕيٛخ ئرا  فٛٓب أ

 رجٍٛ نهجُخ صذخ صهت انزظهى ٔاقزُؼذ انجٓخ انذكٕيٛخ ثزنك.   
سفممغ انزقشٚممش انممالصو دممٕل انممزظهى نهممشئٛظ نهقٛممبو ثممأ٘ ئجممشاء أ  -0

 الرخبر انقشاس انًُبعت نزغٕٚخ انخالف. 
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أػًممبل سفممغ رقشٚممش شممٓش٘ انممٗ انممشئٛظ ٚزضممًٍ يهخصممب  ػممٍ  -2

انهجُخ ٔانزظهًبد ٔانقمشاساد انصمبدسح  مالل رهمك انًمذح، ٔػهمٗ 

 انشئٛظ سفغ رهك انزقبسٚش ثشكم سثغ عُٕ٘ انٗ انًجهظ.
 أ٘ يٓبو أ شٖ ٚكهفٓب ثٓب انشئٛظ. -68
ُٚشأ فٙ انٓٛئخ عجم  ب  ن هجبد انزظهى ػهمٗ اٌ ٚؼ مٗ صمم صهمت  -ج

بسا سقًممب يزغهغممال ٔفقممب نزممبسٚخ رقذًٚممّ، ٔٚؼ ممٗ يقممذو ان هممت ئشممؼ

 ثزنك.
رُشممش انٓٛئممخ ػهممٗ يٕقؼٓممب اإلنكزشَٔممٙ يهخصممب ػممٍ انزقممبسٚش سثممغ  -د

 انغُٕٚخ انزٙ رشفؼٓب انهجبٌ ػٍ اػًبنٓب.

 
ػهممٗ انهجُممخ ٔ ممالل ٚممٕيٙ ػًممم انُظممش ثصممفخ االعممزؼجبل فممٙ صهممت  -أ -1انًممبدح 

  -انزظهى فٙ أ٘ يٍ انذبالد انزبنٛخ:

ارا صبَمذ صجٛؼممخ اإلجممشاء أٔ انقممشاس انًزخممز ثذمم  انًغممزثًش ٚممإلش  -6

ثشممكم صجٛممش ػهممٗ عممٛش ػًممم انُشممبص االقزصممبد٘ أٔ ئَزبجٛزممّ أٔ 

 ٚإد٘ انٗ ٔقف أػًبنّ. 

ارا َصممذ رشممشٚؼبد انجٓممخ انذكٕيٛممخ ػهممٗ يممذد يذممذدح ٚخشممٗ  -6

 فٕارٓب نزقذٚى انًغزثًش صؼُّ أيبو انًذكًخ انًخزصخ. 
انمشد ػهمٗ صهمت انمزظهى انًقمذو ٔفقمب ألدكمبو  ػهمٗ انجٓمخ انذكٕيٛمخ -ة

انفقشح )أ( يٍ ْزِ انًمبدح  مالل يمذح ال رضٚمذ ػهمٗ لاللمخ أٚمبو ػًمم 

 يٍ ربسٚخ اعزاليٓب ْزا ان هت.
 

( يٍ 1فٙ غٛش انذبالد انًُصٕ  ػهٛٓب فٙ انفقشح )أ( يٍ انًبدح )  -أ -6انًبدح 

ْزا انُظبو، ػهٗ انهجُخ  الل يذح ال رضٚذ ػهٗ ػشمشح اٚمبو ػًمم يمٍ 

  -ربسٚخ رقذٚى صهت انزظهى ئصذاس أ٘ يٍ انقشاساد انزبنٛخ:

 

ئػالٌ ايزُبػٓب ػمٍ انُظمش ثًٕضمٕع صهمت انمزظهى ثغمجت رجمبٔص  -6

انًممذح انقبََٕٛممخ انًُصممٕ  ػهٛٓممب فممٙ رشممشٚؼبد يقممذو ان هممت 

انجٓخ انذكٕيٛخ راد انؼالقخ أ ثغجت َظشْب ايمبو جٓمخ قضمبئٛخ 

 أ رذكًٛٛخ أ رذقٛقٛخ يخزصخ.
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رٕجٛمممّ انًغمممزثًش نزقمممذٚى اػزشاضمممّ ٔفممم  اإلجمممشاءاد انًذمممذدح  -6

ثزششٚؼبد انجٓمخ انذكٕيٛمخ ٔضمشٔسح اعمزُفبر صمش  االػزمشا  

د انجٓممممخ انذكٕيٛممممخ رزممممٛخ انفشصممممخ نممممذٚٓب، ارا صبَممممذ رشممممشٚؼب

 نهًغزثًش نزقذٚى االػزشا  أيبيٓب.
قجمممٕل صهمممت انمممزظهى ٔيجبشمممشح ئجمممشاءاد َظمممشِ ٔفقمممب نهزؼهًٛمممبد  -6

 انصبدسح نٓزِ انغبٚخ .
ثؼممذ ارخممبر أ٘ يممٍ انقممشاساد انًشممبس انٛٓممب فممٙ انفقممشح )أ( يممٍ ْممزِ  -ة

   -انًبدح ٚزٕنٗ يقشس انهجُخ انقٛبو ثًب ٚهٙ:

 ٔيشفقبرّ ػهٗ انشئٛظ. ػش  صهت انزظهى -6

ئدبنممخ رٕصممٛخ انهجُممخ أٔ قشاسْممب انممٗ انجٓممخ انذكٕيٛممخ إلجممشاء  -6

 انالصو.
رجهٛمما انقممشاس ٔانزٕصممٛخ انصممبدسح ثبنٕعممٛهخ انزممٙ ٚذممذدْب يقممذو  -6

 ان هت  الل ٕٚيٙ ػًم يٍ ربسٚخ صذٔسِ. 
 يزبثؼخ رُفٛز رٕصٛبد انهجُخ يغ انجٓخ انذكٕيٛخ. -6
صهجبد انمزظهى انزمٙ ٚمشٖ ضمشٔسح ٚشفغ انشئٛظ انٗ سئٛظ انٕصساء  -ج

 ػشضٓب ػهٗ يجهظ انٕصساء الرخبر انقشاس انالصو ثشأَٓب.
 

ارا صممبٌ يٕضممٕع صهممت انممزظهى ٚزؼهمم  ثممشف  يممُخ انش صممخ أٔ ػممذو  -0انًممبدح 

صممذٔس انقممشاس يممٍ انًُممذٔة انًفممٕ  فممٙ انُبفممزح االعممزثًبسٚخ ٚذممبل 

بفمممزح ان همممت انمممٗ نجُمممخ االػزمممشا  انًشمممكهخ ثًٕجمممت أدكمممبو َظمممبو انُ

 االعزثًبسٚخ.

 
ال ٚجممٕص االدزجممبج ثمماجشاءاد انُظممش فممٙ صهجممبد انممزظهى أٔ أ٘ يممٍ  -أ -2انًممبدح 

انٕلمممبئ  ٔانًؼهٕيمممبد انًقذيمممخ أٔ انزمممٙ ٚمممزى اإلفصمممبح ػُٓمممب  مممالل 

االجزًبػبد انزٙ ٚزى ػقذْب ٔفقب ألدكبو ْزا انُظمبو ثًمب رمى فٛٓمب يمٍ 

رُبصالد يٍ انًغزثًش أٔ انجٓمخ انذكٕيٛمخ ايمبو أ٘ يذكًمخ أ ْٛئمخ 

 أ أ٘ جٓخ صبَذ.  رذكٛى

ٚذظمممش ػهمممٗ أػضمممبء انهجُمممخ ٔأ٘ شمممخص رًمممذ دػٕرمممّ نذضمممٕس   -ة

اجزًبػممبد انهجُممخ ئفشممبء أ٘ يؼهٕيممبد يزؼهقممخ ثممبنزظهى أل٘ شممخص 

 دٌٔ يٕافقخ انجٓخ انذكٕيٛخ ٔانًغزثًش ػهٗ رنك   ٛب.
 

 



1068 

 

 
68/68/6862 

 
 ٔزٖر

  اخلارجٗٛ ٔظؤُٔ املػرتبني 
  أميَ حصني الضفدٙ

 ٌائب رئٗض
 الٕزراء ٔٔزٖر دٔلٛ 

  الدكتٕر رجائ٘ صاحل املععر
 رئٗض الٕزراء
 ٔٔزٖر الدفاع

 الدكتٕر عىر الرزاز

 
 ٔزٖر

 العؤُٔ الصٗاشٗٛ ٔالربملاٌٗٛ  
  املٍّدط وٕشٜ حابض املعاٖطٛ

 

 ٔزٖر  
 املٗآ ٔالرٙ 

 املٍّدط رائد وظفر ابٕ الصعٕد

 ٔزٖر 
 الداخمٗٛ 

  شالوٛ محاد الصحٗي

 ٔزٖر
 دٔلٛ لتطٕٖر األداء املؤشص٘  

 ٖاشرٓ عاصي غٕظٛ

 ٔزٖر 
 الصٗاحٛ ٔاآلثار 

  دلد ذلىد ظٕٖلٛ
 

 ٔزٖر
 العده  

 بصاً مسري التمٌّٕ٘الدكتٕر 

ٔٔزٖر التدطٗط ٔالتعأُ الدٔل٘  ٔزٖر  االدارٚ احملمٗٛ
 ٔٔزٖر دٔلٛ لمعؤُٔ االقتضادٖٛ بالٕكالٛ 

  املٍّدط ٔلٗد "ذل٘ الدَٖ" املضرٙ
 ٔالتعمٗي  ٔزٖر دٔلٛ لمعؤُٔ الكإٌٌٗٛ  ٔٔزٖر الرتبٗٛ

 ٔٔزٖر التعمٗي العال٘ ٔالبحح العمى٘ / امللمف
  ٖاونيوبارك عم٘ أبٕ 

 ٔزٖر
 املالٗٛ  

 الدكتٕر عسالدَٖ ذل٘ الدَٖ كٍاكرْٖ
 

 ٔزٖر األٔقاف 
  ٔالعؤُٔ ٔاملكدشات اإلشالوٗٛ

 الدكتٕر عبد الٍاصر وٕشٜ ابٕ البضن

 ٔزٖر 
 االقتضاد الرقى٘ ٔالرٖادٚ

  املٍّدط وجٍٜ محداُ غراٖبٛ
 ٔزٖر 

 الطاقٛ ٔالجرٔٚ املعدٌٗٛ 
  املٍّدشٛ ِالٛ عاده زٔات٘

 ٔزٖر 
 دٔلٛ لعؤُٔ اإلعالً 

  مجاٌٛ شمٗىاُ غٍٗىات
 

 ٔزٖر
  الضٍاعٛ ٔالتجارٚ ٔالتىَٕٖ 

 الدكتٕر طارق ذلىد احلىٕرٙ
 ٔزٖر 

 الجكافٛ ٔٔزٖر العباب
 الدكتٕر ذلىد شمٗىاُ أبٕ رواُ

 

 ٔزٖر
 السراعٛ ٔٔزٖر البٗئٛ 

 املٍّدط إبراِٗي صبح٘ العحاحدٓ

 ٔزٖر 
 التٍىٗٛ االجتىاعٗٛ 

 اشحاقاتبصىٛ وٕشٜ 

 ٔزٖر 
  األظػاه العاوٛ ٔاإلشلاُ

 املٍّدط فالح عبداهلل العىٕش

 ٔزٖر
 الضحٛ  

 الدكتٕر شعد فاٖس جابر
 ٔزٖر 

 العىن 
  ٌضاه فٗضن البطاٍٖٛ 

 ٔزٖر 
 دٔلٛ لعؤُٔ رئاشٛ الٕزراء  

 شاو٘ كاون دأٔد

 ٔزٖر
 الٍكن

  املٍّدط أمنار فؤاد اخلضأٌٛ
 

 

  

ٚصممذس انممشئٛظ انزؼهًٛممبد انالصيممخ نزُفٛممز أدكممبو ْممزا انُظممبو ثًممب فممٙ  -68انًممبدح 
  -رنك:

 رؼهًٛبد رقذٚى صهت انزظهى. -أ 
 رؼهًٛبد رُظٛى اجشاءاد ػًم انهجُخ. -ة 


