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 قرط ةنايصو ةفاظنو ليغشت دقع جذومن
 ةيساسألا دقعلا ةقيثو

 
 
  ىلاعت هللا نوعب
              /    /     قفاوملا         /    /    .......... موي يف  ............... ةنيدم يف قافتالا مت
  : نم لك نيب
 )                              ( دــــقعلا اذــــه عــــيقوت يــــف اــــهلثميو ، )ةــــيرادإلا ةــــهجلا وأ ةرازوــــلا( : الوأ

 )لوألا فرطلا(                                . ] لمعلا بحاص [ـــــب دعب اميف اهيلإ راشملا
 .)                                 ( يديربلا زمرلا – ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا : اهناونعو

     خيراــتو  ................. مــقر تــحت ةلجــسملا  .........................................  : ةــسسؤم / ةكرــش : اــيناث
 سيئرــــــــــــــــــلا اــــــــــــــــــهرقمو  .............  ةــــــــــــــــــنيدمل يراــــــــــــــــــجتلا لجــــــــــــــــــسلاب  ـــــــــــــــــــه1       /    /
....................................................  
 :اــــــــهلثميو  .............. يدــــــــيربلا زــــــــمرلا .......... ب.ص  ...................  ةــــــــكلمملا يــــــــف اــــــــهناونعو
   .......................... مــقر ضيوفتلا بجومب        ........................  :هتفصب  ......................................
 /    /       قفاوملا       /   /   خيراتو
 . ) يناثلا فرطلا (                                    ] لواقملا [ـــــب دعب اميف هيلإ راشملاو
 
 يــف تــحرط يــتلا  .................. قرــط ةنايــص و ةــفاظنو ليغــشت يــف بــغري )لوألا فرطلا( ناك امل
        /     /     خرؤـــملا هـــضرعب )يناـــثلا فرـــطلا( اـــهل مدـــقتو ، ةـــيلحملا فحـــصلا رـــبع ةـــماع ةـــسفانم
 تافصاوملاو طورشلا عيمج ىلع هعالطا دعب لامعألا كلت ذيفنتب مايقلل         /     /     قفاوملا
 نيمأــت ماــظن هنمــضت اــمب هــملعبو ، عــقوملا ىــلع هــفوقوو ، قئاــثولا عــيمجو ، دــقعلا طورــشو ،
 )14/ م( مـــقر يـــكلملا موـــسرملاب رداـــصلا اـــهلامعأو ، اهتاعورـــشم ذـــيفنتو ، ةـــموكحلا تايرتـــشم
 مـــقر ينطوـــلا داـــصتقالاو ةـــيلاملا رـــيزو رارـــقب ةرداـــصلا ةـــيذيفنتلا هـــتحئالو ــــه7/4/1397 خـــــيراتو
  . تاميلعتو ، ميماعتو ، تارارقو ، تاليدعت نم هيلع ردص امو ، ـه5/5/1397 خيراتو )2131/17(

 
 باطخ يف ءاج امل اقفو )لوألا فرطلا( لوبقب نرتقا دق )يناثلا فرطلا( ضرع ناك املو

 ذيفنت ىلع نافرطلا قفتا دقف ،         /    /    قفاوملا          /    /    خيراتو )         ( مقر ةيسرتلا
 : يتآلل اقفو لمعلا
 
 : دقعلا نم ضرغلا : ىلوألا ةداملا
   ................................................/قرــطل ةيداعلا ةنايصلا لامعأ ذيفنت وه دقعلا اذه نم ضرغلا نإ
  اــهلاوطأ عوــمجم غلاــبلا دــقعلل ةــقفارملا تاــيمكلا لودــجو تاــنايبلا يــف ددــحم وــه اــم بــسحب
 . مك )             (
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 بحاــص لــبق نــم لواــقملا اــهب غــلبيو قرــطلا كــلت اــهيلإ جاــتحت يــتلا ةيئاقولا ةنايصلا لامعأ ذيفنتو
 .لمعلا
 
  : دقعلا قئاثو : ةيناثلا ةداملا
 : ةيتآلا قئاثولا نم دقعلا اذه فلأتي : ًالوأ 

 )42/25517( مــقر ةــيلاملا ةرازو ميــمعتب رداصلا تاليدعتلا قحلم و ساسألا دقعلا ةقيثو -1
 .ه28/3/1428 خيراتو

 . ةصاخلا طورشلا -2
  . ةماعلا طورشلا -3
 . راعسألا تائفو تايمكلا لودج -4
 . ةصاخلا تافصاوملا -ـ5
 . روسجلاو قرطلا ءاشنإل ةماعلا تافصاوملا -6
 . ةماعلا طورشلا نم ىلوألا ةداملا نم )15( مقر ةرقفلا يف ةددحملا ةينفلا ةلدألا -7
 . ) تدجو نإ ( قحالملا -8
 . ضرعلا لوبق وأ ةيسرتلا باطخ -9

 اــــهيلع قاــــفتالا متــــي يــــتلا قرــــطلا طئارــــخو ، تاــــباطخلاو ، رــــضاحملاو ، لــــمعلا جمارــــب -10
 . اهتاططخمو

 . نيفرطلا نيب ةبتاكم يأ -11
 رسفت ثيحب دقعلا نم ًاءزج اهنم ةقيثو لك دعتو ، ةلماكتم ةدحو قئاثولا هذه لكشت :ًايناث
 .اهممتتو اضعب اهضعب هالعأ ةروكذملا قئاثولا
 عوــضوم ةــلاحلا ىــلع اــقابطنا رــثكألا صنلاــب ذــخؤي ةدــحاو ةــقيثو صوــصن نيــب ضراــعت دــجو اذإ :ًاثلاث
 ةــقيثولا ىــلع دوــست ةــمدقتملا ةــقيثولا نإف ةقيثو نم رثكأ صوصن نيب ضراعتلا دجو نإو ، ثحبلا
  . ةداملا هذه نم )الوأ( دنبلا يف دراولا بيترتلا يف اهيلت يتلا

 

 : دقعلا ةدم :ةثلاثلا ةداملا
 :يتآلاب لواقملا دهعتي

 )3( ةدــم لالــخ دــقعلا عوــضوم اــهل ةــعباتلا قــفارملاو ، قرــطلل ةــيداعلا ةنايــصلا لاــمعأ ذــيفنت -1
 . لواقملل عقوملا ميلست خيرات نم أدبت ةيلاتتم ةيداليم تاونس ثالث

 / ةدملا ( يف ، دقعلا نايرس لالخ لمعلا بحاص اهب هغلبي يتلا ةيئاقولا ةنايصلا لامعأ ذيفنت -2
 نــم عوبــسأ لالخ ) ددملا / ةدملا ( ىلع قفتُي مل نإف ، نيفرطلا نيب اهيلع قفتُي يتلا )ددملا
 كلذــب لواــقملا راعــشإو اهدــيدحت لــمعلا بحاــصل زاــج ، لمعلا ىلإ ةجاحلاب لواقملا غالبإ خيرات
 . اهيلع ضارتعالا قح لواقملل نوكي نأ نود
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 :دقعلا ةميق : ةعبارلا ةداملا
 : نم نوكتت دقعلا اذهل ةيلامجإلا ةميقلا نإ

 قفارملا تايمكلا لودجل اقبط ةيداليم تاونس ثالث )3( ةدمل ةيداعلا ةنايصلا لامعأ ةميق -1
 :اهرادــــــقمو ةــــــيريدقتلا تاــــــيمكلاو ةدــــــحولا راعــــــسأ ساــــــسأ ىــــــلع ةبوــــــسحم ، دــــــقعلل
 . ًايدوعس ًالاير ....................................................

 يــتلاو لــمعلا بحاــص نــم ةرداــصلا تاــغيلبتلا بــسح يــهف ةــيئاقولا ةنايــصلا لامعأ ةميق امأ -2
 لوادــج يــف راعــسألا تاــئف عقاو نم اهتميق ددحتو دقعلا تاونس لالخ قيرطلا اهيلإ جاتحي
 .ةيداعلا ةنايصلا تايمك

 : عفدلا :ةسماخلا ةداملا
 ةــعبارلا ةداــملا( يــف ةددــحملا تاــقوألا يــفو ةــقيرطلاب دــقعلا ةــميق عفدــب لــمعلا بحاــص مزــتلي
 لاــمعألا ذــيفنتب )يناــثلا فرــطلا( ماــيق لــباقم دــقعلل ةــماعلا طورــشلا نــم "تاــصلختسملا" )ةرــشع
 . اهمامتإو اهيلع دقاعتملا

 
 : ةسداسلا ةداملا
 يأ وأ لاــملا نــم ائيــش عفدــي مــل هــنأب لواــقملا رقي ىرخألا ةمظنألا هب يضقت امب لالخإلا مدع عم
 بــجو كــلذ فالــخ تــبث نإــف ، دــقعلا اذــه ىــلع لوــصحلا ليبــس يــف كلذــب دعي ملو ، ىرخأ ةعفنم
 بحاــص قــح نــع ًالــضف لواــقملل تاقحتــسم يأ نــم هــعفدب دــعولا وأ هــعفد تــبثي اــم عاطقتــسا
 . تافرصتلا كلت نع هيفظومو لواقملا ةيلوؤسم كلذكو ، ضيوعت نود دقعلا ءاغلإ يف لمعلا
 
 : دقعلا ماظن : ةعباسلا ةداملا
 أشني اميف لصفلاو هذيفنتو هريسفت متيو ، ةكلمملا يف اهب لومعملا ةمظنألل دقعلا اذه عضخي
 . اهبجومب ىواعد نم هنع

 
 : تافالخلا ةيوست : ةنماثلا ةداملا
 ، هــيف لــصفلاب ملاــظملا ناوــيد صتــخي نيفرــطلا نيــب ىّوــسي الو دــقعلا قيبطت نع أشني فالخ لك
  . ايئاهن كلذ يف ناويدلا مكح نوكيو
 

 هالــعأ نيروكذــملا ناــمزلاو ناكملا يف ةقيثولا هذه ىلع نافرطلا عقو دقف مدقت امل ًاقيثوتو
 .اهادحإ لواقملا ملست دقو خسن عبس اهنم ررحو ،
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 قفوملا هللاو

 
 لوألا فرطلا         يناثلا فرطلا      
 )ةيرادإلا ةهجلا وأ ةرازولا(                                                           

 :  مسالا        : مسالا
 :  ةفصلا        : ةفصلا
 : عيقوتلا        :عيقوتلا

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 5 - 
 

 ةماعلا طورشلا
 

 :تافيرعتلا :ىلوألا ةداملا
 نــم حــضتي مــل اــم اــهنم لــك بــناج ىــلإ ةــنيبملا يناــعملا ةــيتآلا تاراــبعلاو تاــملكلاب دــصقي  :ًالوأ

 : كلذ ريغ دقعلا قئاثو يف قايسلا وأ صنلا
 : )لوألا فرطلا( :لمعلا بحاص -1
 . تاءاطعلا ميدقت ىلإ تعد يتلا ةيرادإلا ةهجلا وأ ةرازولا
 : سدنهملا -2
 فارــشإلل لــمعلا بحاــص تــقو يأ يــف هــنيعي يذــلا ةــيونعملا وأ ةيعيبطلا ةفصلا وذ صخشلا
 . دقعلا ذيفنت ةعباتمو
  : سدنهملا لثمم -3
 تــقو يأ يــف سدــنهملا هــفلكي وأ لــمعلا بحاــص هــنيعي لاــمعأ بــقارم وأ ميــقم سدــنهم يأ

 بحاــص نــم لواــقملل اــيطخ غــلبت يــتلا تايحالــصلا دودــح يــف سدــنهملا تاــبجاو نــم يأ ءادأل
 . سدنهملا وأ لمعلا

 :)يناثلا فرطلا( : لواقملا -4
 ،مهءاطع لمعلا بحاص لبق نيذلا ةيونعملا وأ ةيعيبطلا ةفصلا ووذ )صاخشألا( وأ صخشلا
 . لمعلا بحاص ةقفاومب مهلحم لحي نمو مهفلخو مهيلثمم كلذ لمشيو
 : لواقملا لثمم -5
 . هذيفنتو دقعلا عوضوم لمعلا ةرادإل لواقملا مهنيعي نيذلا صاخشألا وأ صخشلا

 -: يهو ، دقعلا بجومب اهذيفنت بجي يتلا لامعألا لك :لامعألا -6
 : نيمسق ىلإ مسقنتو : ةيداعلا ةنايصلا لامعأ -أ
 . ةيرودو ةرمتسم ةفصب ذفنت يتلا ةنايصلاو ةفاظنلا و ليغشتلا لامعأ دونب : لوألا مسقلا
 يــتلا ةــئراط لاــمعأ يأو تازــيهجتلاو حالــصإلاو ةمالــسلا لئاــسو لاــمعأ دوــنب : يناــثلا مــسقلا
 . سدنهملا نم ديمعتب ذفنت
 اــهل سيــل يــتلا لامعألا عيمجو قيرطلا ىلع ريسلا ليهستو تاليوحتلا : ةتقؤملا لامعألا  -ب

 ذــيفنت ءاــنثأ اــهؤاغلإ وأ اهلادبتــسا وأ اــهتلازإ نــكمي يــتلاو اــهعون ناــك اــمهم ماودــلا ةفــص
 ةداملا يف درو امب لالخإ نود كلذو دقعلا ىلع ةلمحم اهفيلاكت نوكتو هدعب وأ لامعألا
 .نوثالثلاو ةسماخلا

 وأ لــك حالــصإل لــمعلا بحاــص لــبق نــم دــيمعتب ذــفنت يتلا لامعألا : ةيئاقولا ةنايصلا لامعأ -ج
 رثؤــت ةرــيطخ رارــضأ نــم هتآــشنمو هرصانعو هتانوكم وأ ، هنم ءزج وأ ، قيرطلا هل ضرعتي ام ضعب
 هيمدختــسمو قــيرطلا ةمالس ددهتو قيرطلل ةيساسألا ةينبلاو يئاشنإلا لماكتلا ىلع ترثأ وأ
 فورــظلاو مادختسالا فورظو ةيئيبلا لماوعلا ببسب وأ ، مداقتلا ببسب لكآتلاو للحتلا ةجيتن
 ةنايـــصلا قاـــطن موـــهفمو لاـــمعأ تـــحت اـــهتعيبطب جردـــنت الو ةـــيداعلا رـــيغ ةـــئراطلا ةيئانثتـــسالا
 ةداـــعإ وأ ثيدـــحتلا وأ دـــيدجتلا وأ لادبتـــسالا وأ ميمرتلاـــب حالـــصإلا كـــلذ ناـــك ءاوـــس .ةـــيداعلا
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 ةــمزاللا ةيرورــضلا تاعــسوتلاو تاحيحــصتلاو تاليدــعتلاو تانيــسحتلا وأ تادــيدمتلا وأ ءاــشنإلا
 يــتلا لاــمعألا كــلت يــهو ؛ ةرطخلا تاينحنملاو ةيضرألا تاعطاقتلا يف ةمالسلا ىوتسم عفرل

 لوألا فرــطلا نــم تادــيمعتب متــتو اــهل ةــجاحلا روــهظ دــنع الإ اــهتايمك ريدــقتو اهرــصح نكمي ال
  .تافصاوملا يف درو ام بسح

 :تادعملا -7
 اــهريفوت مزــلي يــتلا لواــقملا ىــلإ ةدــئاعلا ةزــهجألاو تاودألاو تالآلا يهو : لواقملا تادعم -أ

 .تامدخلاو لامعألا ذيفنت يف اهلامعتسال
 )تدــجو نإ ( لمعلا بحاص ىلإ ةدئاعلا ةزهجألاو تاودألا و تالآلا يهو : عورشملا تادعم  -ب

 يــف اهلامعتــسال اــهيلع ةظفاحملاو اهتنايصو اهليغشتب دقعلا ةرتف ةليط لواقملا مزتلي يتلا
 .تامدخلاو لامعألا ذيفنت

 ةيوفــش تاــقفاوم يأل ةــقحاللا ةــيطخلا تاديكأتلا كلذ لمشيو ةيطخلا ةقفاوملا : ةقفاوملا -8
 .ةقباس
 ســـكعلا نوـــكيو عـــمجلا وأ ىـــنثملا يتغيـــصب هـــسفن لولدـــملا درـــفملا ةغيـــصب تاـــملكلل نوـــكي -9

 . كلذ صنلا بلطت اذإ ًاحيحص
 هريــسفت دنع رابتعالا نيعب ذخؤت الو ، هنم ًاءزج دقعلا يف ةدراولا شماوهلاو نيوانعلا دعت ال -10

. 
 . تالطعلاو عمجلا مايأ اهيف امب عوبسألا مايأ نم موي لك : ةيلاتتملا مايألا -11
 ميوقتلاــب اــهلباقي اــمو يداليــملا ميوــقتلا بــجومب ةبوــسحملا ةنــسلاو رهــشلاو موــيلا : خيراــتلا -12

 . يرجهلا
 بحاــص اهدــمتعي يــتلا روــسجلاو قــيرطلا ءاــشنإل ةــماعلا تافــصاوملا : ةــماعلا تافــصاوملا -13

 . دجو نإ اهل قحلم يأو لمعلا
 : لثم لمعلا بحاص نم اهدمتعي يتلا ةلدألا : ةينفلا ةلدألا-14
 . ةنايصلا ليلد -
 . داوملا ليلد -
 . دحوملا يرورملا مكحتلا لئاسو ليلد -
 . لمعلا قطانمب رورملا يف ةيماظنلا مكحتلا ةزهجأ ليلد -
 . لمعلا قطانم يف يرورملا مكحتلا بيتك -
 . ةحاسملا ليلد -
 . ميمصتلا ليلد -
 . ذيفنتلا ليلد -
 . قرطلا ةنايصل لمعلا بحاص اهردصي يتلا ةصاخلا تافصاوملا : ةصاخلا تافصاوملا -15
 ذــيفنت متــي يــتلاو ةدــمتعملا ةــينفلا ميماــصتلاو تاــططخملا عــيمج : ميماــصتلاو تاــططخملا -16

 .حالصإلاو ةجلاعملا قرط لمتشتو اهيلع متت ةدمتعم تاليدعت يأ و اهبجومب لامعألا
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 ذــيفنت متــي يــتلا نكاــمألاو يــضارألا اــهيف اــمب اــهقفارمو اــهمارحأو قرــطلا تاراــسم : عــقوملا -17
 لـــمعلا بحاـــص اهمدـــقي ىرـــخأ نكاـــمأ وأ ضرأ يأ وأ اـــهربع وأ اـــهتحت وأ اـــهيف وأ اـــهيلع لاـــمعألا

 . عقوملا نم ءزجك دقعلا اهددحي ىرخأ نكامأ يأ كلذكو دقعلا ضارغأل
 
 : دقعلا ةغل : ةيناثلا ةداملا

 . هذيفنتو دقعلا ريسفت يف ةدمتعملا ةغللا يه ةيبرعلا ةغللا -1
 . ةيبنجألا تاغللا ىدحإب اهنم ءزج وأ قئاثولا ضعب ميدقت نكمي لمعلا ةجاح دنع -2
 ىدــحإ لواــقملا لمعتــسا نإــف ، ةــيبرعلا ةــغللاب – دــقعلا عــيقوت دــعب – تالــسارملا نوــكت -3

 . هتقفن ىلع ةيبرعلا ةغللا ىلإ اهتمجرت هيلع بجو ةيبنجألا تاغللا
 . يبرعلا صنلاب ذخؤي يبنجألا صنلاو يبرعلا صنلا نيب ضراعت دجو اذإ -4

 
 : دقعلا قاطن : ةثلاثلا ةداملا

 : كلذ لمشيو ............................. قرطل ةيداعلا ةنايصلا لامعأ ذيفنت -1
 ةيطــسولا رزــجلاو ، لوــيملاو ، فاتكألاو ، تاراسملا الماش اهقفارمو قرطلا رصانع فيظنت -أ

 ةــلازإو ، هايملا فيرصت يراجم و ةمظنأو ، اهريغو تارابعو روسج نم تآشنملاو ، مرحلاو ،
 وأ ماــعلا اــهرظنمل ًاهيوــشت ببــسي وأ اهيمدختــسمو ، قــيرطلا ةمالــس ىــلع رثؤــي اــم لــك
 . اهيلع رورملا ةكرح ةلقرع

 لكآتلاو للحتلا ةجيتن بارخ نم اهقفارمو اهتآشنمو قرطلا رصانع هل ضرعتت ام لك حالصإ  -ب
 ةــمزاللا تاليدعتلا ذيفنتو ، مادختسالا فورظ وأ ةيئيبلا لماوعلا ببسب وأ مداقتلا ببسب
 . اهيلع ةيرورملا ةمالسلاو قرطلا ىوتسم عفرل

 ىــلع اــهتظحالمو اــهقفارمو اهتآــشنمو قرــطلا رــصانع ةــبقارمو ةيامحلاو ةيزارتحالا لامعألا -ــج
 يأ ليجــستو ، اــهيلع ةــظفاحملاو ، دقعلا ةدم لاوط ايموي ةعاس نيرشعو عبرأ )24( ىدم
 قئاــثو بــسحب تاءارــجإ نــم مزــلي اــم لــك ذاــختاو ، اــهيلع ئراــط يأ وأ ، ّدــعت وأ ، تاــظحالم
 .اهب لمعلا بحاص غالبإو دقعلا

 ، تانحاشلا نزو تاطحمو ، قرفلا عقاومو ، ةنايصلا زكارمو ، ةبقارملا قرف ةنايصو ليغشت  -د
 . ) اهنم يأ دجو وأ تدجو نإ ( رورملا ةكرح دادعت ةزهجأو ، ةلقنتملا نيزاوملاو

 . اهيلع قفتملا جمانربلا قفو لواقملا اهب دمعي يتلا ةيداعلا ةنايصلا لامعأ دونب عيمج -ـه
 ةــمزاللا تادــعملاو ، داوــملاو ، ةــلماعلا يدــيألا عــيمجو ، نيلغشملاو ، ةينفلا ةزهجألا نيمأت -و

 . ريخأت نود ةددحملا اهديعاومو اهنكامأ يف لامعألا زاجنإل
 نــم مزــلي اــم لــك نيمأــتو بــلجب هــتجلاعمو قــيرطلا ىــلع ئراــط ثدــح يأل ةباجتــسالا ةعرــس -ز

 نيمأــت ىــلع لــمعلاو هــعوقو روــف ثدــحلا عــقوم ىــلإ ةــيريذحت تاراــشإو ةــلامعو تادــعم
 . ريخأت نود ةبسانملا ةليسولاب رورملا ةكرح ليهستو

 لــبق نم لواقملا اهب غلبيو اهل ةجاحلا رهظت يتلا ................. قيرطل ةيئاقولا ةنايصلا لامعأ  -2
 . لوألا فرطلا
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 : لامعألاب ءدبلا : ةعبارلا ةداملا
 : ةيداعلا ةنايصلا لامعأ : ًالوأ

 تازـــيهجتلا دادـــعإو تاـــبيترتلا ذاـــختا يـــف أدـــبي نأ ةيـــسرتلا باـــطخ هملـــست روـــف لواـــقملا ىـــلع )1
 . لامعألا يف ءدبلل ةمزاللا

 . عقوملا ميلست خيرات نم ًارابتعا ةيداعلا ةنايصلا لامعأل دقعلا ةدم أدبت )2
 : ةيئاقولا ةنايصلا لامعأ : ًايناث

 عقاوم ميلست خيرات نم ارابتعا لواقملا اهب غلبي يتلا ةيئاقولا ةنايصلا لامعأ ذيفنت ةدم أدبت
 . ةدح ىلع غيلبت لكلو لامعألا كلت

 يــف لواــقملا رــضحي مــل اذإو ، عــقوملا ميلــستل ددــحملا دــعوملاب اــيطخ لواــقملا راــطخإ متــي : ًاــثلاث
 . راطخإلاب ددحملا دعوملا يف امكح أدبت ةدملا ناف ددحملا دعوملا

 
   : لمعلا ىلع فارشإلا : ةسماخلا ةداملا
 ] سدـــنهملا [ـــــــب هـــيلإ راـــشيو مزالـــلا زاـــهجلا هـــعمو هـــلبق نـــم سدـــنهم ىـــلإ لـــمعلا بحاـــص دـــهعي
 بــسحب لــمعلا ذــفني نأ لواــقملا ىــلعو ، هــقئاثول ًاــقبط دــقعلا ذــيفنت ىــلع هــنع ةــباين فارــشإلاب
 يــف ةدراوــلا سدــنهملل ةددــحملا تايحالــصلا عــم ضراــعتي ال اــمبو هتاداــشرإو سدــنهملا تاــميلعت

 . دقعلا طورش
 
 : عقوملا ميلست رضاحم : ةسداسلا ةداملا
 اــهعقوي رــضاحم بــجومب ةــيئاقولا ةنايــصلا تاــغيلبتو ةــيداعلا ةنايــصلا لاــمعأ عــقاوم ملــست : ًالوأ

 : يلي ام ىلع لمتشي ريرقت رضحم لك عم قفريو . لواقملا لثممو سدنهملا
 : ةيداعلا ةنايصلا لامعأ )1

 فالتــخا يأ حيــضوت عــم ، اــهلاوطأو اهءامــسأو لواــقملل تملــس يــتلا قرــطلا ماقرأ حضوي نايب
 بوــلطملا قــفارملا ددــحي ناــيبو ،  فالتــخالا اذــه بابــسأو دــقعلل قــفارملا قرــطلا ناــيب نــع
 . اهتايوتحمو اهيلع ةظفاحملا وأ اهليغشت وأ اهتنايص

 : ةيئاقولا ةنايصلا لامعأ )2
 . اهذيفنت يف لمعلا ةرشابم لواقملل نكمي يتلا لامعألا فصوو عقاوملا ديدحت -أ
 . بابسألا حاضيإ عم ، اهذيفنت يف ةرشابملا لواقملل نكمي ال يتلا عقاوملا ديدحت  -ب

 عــقوملا ميلــست خيراــت نوــكيف ةيمــسر ةزاــجإ عــقوملا ميلــستل ةددــحملا ةدــملا تفداــص اذإ : ًاــيناث
 . ةزاجإلا دعب لمع موي لوأ خيرات نم ًارابتعا

 
 : سدنهملا تايحالص : ةعباسلا ةداملا

 مدختــست ةــقيرط وأ ةدــعم وأ ةداــم يأو لاــمعألا راــبتخاو لوــبقو صــحفو ةــبقارمو ةــظحالم -1
 .اهذيفنتل
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 لواــقملا دــيمعتو ةــيداعلا ةنايــصلا لاــمعأ نــم ) يناــثلا مــسقلا ( دوــنب ذــيفنت عــقاوم دــيدحت -2
 . ةمزاللا تايمكلاب

 . اهدامتعاو لواقملا اهذفني يتلا لامعألا سايق -3
 هــل ةــحونمملا تاطلــسلاو تايحالصلا نم يأ ةسراممب رخآ ىلإ تقو نم ايطخ هلثمم ضيوفت -4

 تاــقفاوملاو تاــميلعتلا دــعتو . يــطخلا ضيوــفتلا اذــه نــم ةخــسن لواــقملل مدــقي نأ ىــلع
 هــل ىطعملا ضيوفتلا دودح قاطن يف لواقملا ىلإ سدنهملا لثمم نع ةرداصلا - ةبوتكملا

 ىــعاريو ، ةــسفن سدــنهملا نــم ةرداــص تــناك وــل اــمك ، لــمعلا بحاــصلو لواــقملل ةــمزلم –
 : يلي اًم امئاد
 ةيحالــص ىــلع رثؤــي ال هــل ةــحونمملا تايحالــصلا نــم يأ ءادأ يــف سدــنهملا لــثمم ريــصقت نإ •

 . كلذ ةجلاعم دعب اميف هل قحي يذلا سدنهملا
 خيراــت نــم ماــيأ ةــثالث لالــخ هــل قــحيف سدــنهملا لــثمم هذــختي رارــق يأــب لواــقملا ضري مل اذإ •

 ، بلطلا نم مايأ ةعبس لالخ سدنهملا ىلعو ، رارقلا ةعجارم سدنهملا نم بلطي نأ رارقلا
 ءاــضقنا دــعب سدــنهملا نــم ةدافإ لواقملا قلتي مل اذإو . هليدعت وأ هؤاغلإ وأ رارقلا دييأت امإ
 . ًايغ ال سدنهملا لثمم رارق ربتعي ةروكذملا ةدملا

 بــجومب هــيلع ةــبترتملا هــتامازتلا وأ هــتابجاو نــم يأ نم لواقملا ءافعإ ةطلس سدنهملل سيل -5
 .دقعلا

 بحاــص تاــمازتلا يــف ةداــيز وأ ريخأــت هــنع أــشني دــق لــمع يأ ءارجإــب رمأــي نأ سدــنهملل قــحي ال -6
 يــف ةحارــص كــلذ زاوــج ىــلع صــن اذإ الإ لاــمعألا يــف رــييغت يأــب موــقي نأ الو ، ةــيلاملا لــمعلا
 .دقعلا

 
 : لواقملا فارشإ : ةنماثلا ةداملا
 سدنهملا هاري يذلا ردقلاب – هدعبو لمعلا ذيفنت ءانثأ – مزاللا فارشإلاب موقي نأ لواقملا ىلع
 ًايطخ لوبقملا هلثمم وأ لواقملا ىلعو ، ميلسو نقتم لكشب ةيدقاعتلا هتامازتلاب ءافولل ايرورض
 ىلع فارشإلل لمعلا عقوم يف ةتباثو ةرمتسم ةروصب ًاميقم نوكي نأ سدنهملا لبق نم
  . هذيفنت
 
 : عورشملا ريدم ةيحالص : ةعساتلا ةداملا
 لاــمعألا زاــجنإو هــتامهم ءادأ نــم هــنكمت يــتلا تايحالــصلا عورــشملا ريدــم حنــمي نأ لواــقملا ىــلع
 . هتافصاومو دقعلا طورشل اقبط
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 : ريغلل لزانتلا : ةرشاعلا ةداملا
 هحلــصم يأ وأ حــبر يأ نــع وأ هــنم ءزــج يأ نــع وأ رــيغلل دــقعلا نــع لزاــنتي نأ لواــقملل قــحي ال -1

 ، لــمعلا بحاــص نــم ةقبــسم هــيطخ ةــقفاوم ىــلع لوــصحلا نودــب ، هــيلع بــترتت وأ هــنع أــشنت
 . هيلإ لزانتملا عم نماضتلاب لمعلا بحاص مامأ ًالوؤسم لواقملا لظيو

 ةــيطغملا ةــجردلا ســفن يــف ًادــمتعم ًافينــصت ًافنــصمو ًاــصتخم هــيلإ لزاــنتملا نوــكي نأ بــجي -2
 . اهيلع دقاعتملا لامعألاب همازتلال

 
 : نطابلا نم دقاعتلا :ةرشع ةيداحلا ةداملا

 اــهنم ءازــجأ وأ دــقعلا لــحم لاــمعألا نــم يأ ذــيفنتل نطاــبلا نــم دــقاعتي نأ لواــقملل قــحي ال  -1
 . لمعلا بحاص نم ةقبسم هيطخ ةقفاوم ىلع لوصحلا نودب

 . نطابلا نم هيلواقمو لواقملا نيب متت يتلا تادقاعتلا يف ًافرط لمعلا بحاص دعي ال  -2
 بجومب هيلع ةبترتملا تامازتلالاو تايلوؤسملا نم لواقملا لمعلا بحاص ةقفاوم يفعت ال  -3

 . دقعلا
 ، هــلامع وأ هــيفظوم وأ هــئالكو وأ نطاــبلا لواقم نم ردصي لامهإ وأ أطخ وأ فرصت لك دعي   -4

 .  هسفن لواقملا نم ارداص ناك ول امك
 نطاــبلا نــم ادــقاعت ةــعطقلاب رــجألا ساــسأ ىــلع لواــقملا اــهمربي يــتلا لــمعلا دوــقع دــعت ال  -5

 .ةداملا هذه ىضتقمب
 ةــجردلا ســفن يــف ًادــمتعم ًافينــصت ًافنــصمو ًاــصتخم نطابلا نم هعم دقاعتملا نوكي نأ بجي  -6

 . اهيلع دقاعتملا لامعألاب همازتلال ةيطغملا
 

 : تاءاغلإلاو تافاضإلاو تاليدعتلا :ةرشع ةيناثلا ةداملا
 اــهنم ءزــج يأ وأ ةنايــصلا لاــمعأ ةــيمك وأ عوــن وأ لكــش يــف رــييغت يأ ءارــجإ لــمعلا بحاــصل  : ًالوأ

 دــقعلا لــحم يــف رــييغت ىــلإ يدؤي الأ ىلع كلذ ذيفنت لواقملا ىلعو ، ًابسانم هاري دق امم
 رــييغتلا بــلطت اذإو ، ةداــملا هذــه نــم )ًاــيناث( دــنبلا يــف اــهيلع صوــصنملا دودــحلا زواــجت وأ
 لودــج يــف راعــسأ تاــئف اــهل تــسيل ةدــيدج دوــنب ثادحتــسا وأ تافــصاوملا يــف اليدــعت
 .ةدئاسلا راعسألا لثامي امبو لواقملا عم قافتالاب اهراعسأ ددحتف دقعلا تايمك

 نــم يأ لاــمعأ وأ ةــيداعلا ةنايــصلا لاــمعأ ةداــيز -دــقعلا ذــيفنت ءاــنثأ – لــمعلا بحاــصل زوــجي  : ًايناث
 اــمك  ةــميقلا نــم ةــئاملا يــف ةرــشع )%10( ةبــسن زواــجتي ال اــمب ةــيئاقولا ةنايــصلا تاــغيلبت
 . ةميقلا نم ةئاملا يف نيرشع )%20( زواجتت ال ةبسنب اهصاقنإ هل زوجي

 نــم رداــص يــطخ رــمأ نود اــهيلإ راــشملا تارــييغتلا نــم رــييغت يأ يرــجي الأ لواــقملا ىــلع : ًاثلاث
 .سدنهملا

 
 : ةيداعلا ةنايصلا لامعأ ةجمرب : ةرشع ةثلاثلا ةداملا
 : اهنمو ةعاسلا رادم ىلع اهؤادأ بولطملا ةرمتسملا ةنايصلا لامعأب لالخإلا مدع عم
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 . نمآ لكشب قيرطلا ىلع ريسلا ةكرح رارمتسا ةيبايسنا نمضي لمع لك  -1
 . هيف رفح وأ تاققشت يأ حالصإو قيرطلا حطس فيظنت -2
 . قيرطلل ثدحت تافارجنا يأ حالصإو اهعاونأ عيمجب فيرصتلا لئاسو فيظنت  -3

 دادــعإب سدــنهملا عم قيسنتلاب موقي نأ عقوملا ميلست خيرات نم رهش لالخ ، لواقملا ىلع بجي
 ءادأ نمــضي يذــلا لكــشلابو ، ةــصاخلا تافــصاوملا يــف ددــحم وــه اــم قــفو لاــمعألل يــنمز جماــنرب
 جماــنربلا اذــه ىــلع ليدــعت يأ ءارــجإ سدــنهمللو ، هــتميق دودــح يــفو دــقعلا ةدــم لالــخ لاــمعألا
 . قيرطلل ثادحأ نم عقي امو لمعلا تابلطتم بسحب
 
 : عفدلا ةقيرطو تاصلختسملا : ةرشع ةعبارلا ةداملا

 لاــمعألا عــيمجل يراــجلا صلختــسملا دادــعإب يداليــم رهــش لــك ةــياهن يــف سدــنهملا موــقي  -1
 نأ لواــقمللو ، رهــشلا لالــخ اهذــيفنتب لواــقملا ماــق يــتلا تافــصاوملاو طورــشلل ةــقباطملا
 . اهب لبقي ال تاسايق يأ ىلع ظفحتي

 دوزـــيو فرـــصلل صلختـــسملا سدـــنهملا مدـــقي صلختـــسملا عـــيقوت نـــع لواـــقملا عـــنتما اذإ  -2
 . هنم ةروصب لواقملا

 باــطخ خيراــت نــم ماــيأ ةــسمخ )5( لالــخ صلختــسملا ةروــص ىــلع ًاظفحت لواقملا مدقي مل اذإ -3
 ضارــتعالا قــح هل سيل ةلاحلا هذه يفو . هيف ءاج ام ىلع اقفاوم دعيف ، صلختسملاب هغالبإ
 .كلذ ىلع

 غلاــبملا عــيمج دــعتو ، رهــش لــك ةــيراجلا تاــصلختسملا بــسحب لواــقملا تاقاقحتــسا فرــصت  -4
 يأ رــهظ اذإو ، باــسحلا تــحت تاــعفد يــه ةيراجلا تاصلختسملا بجومب لواقملل ةفورصملا
 يـــف وأ يلاـــتلا صلختـــسملا يـــف أـــطخلا كـــلذ ححـــصي ماـــقرألا وأ تاـــيمكلا باـــسح يـــف أـــطخ
 .يماتخلا صلختسملا

 اــقبط يماــتخلا صلختــسملا دادــعإ يــف لواــقملا عــم سدــنهملا كرتــشي ذــيفنتلا ءاــهتنا دــعب  -5
 ءاــهتنا خيراــت نــم اــموي نوــثالث )30( هاــصقأ دــعوم يــف ، ةزــجنملا لاــمعألل ةــيئاهنلا تاــسايقلل
 . لامعألا

 ةبــسن نــع لــقت ال نأ بــجي يــتلا ةرــيخألا تاــصلختسملا وأ يماــتخلا صلختــسملا فرــص لــجؤي  -6
 : يتآلا متي ىتح ةزجنملا لامعألا ةميق وأ دقعلا ةميق نم ةئاملا يف ةسمخ )5%(
 مالتــسالا وأ دــقعلا نــم ةــثلاثلا ةنــسلل ةــيداعلا ةنايــصلا لاــمعأل يئاهنلا يئادتبالا مالتسالا -أ

 . ةيئاقولا ةنايصلا لامعأل يئادتبالا
 . ةقحتسملا ةاكزلل هديدست دكؤت لخدلاو ةاكزلا ةحلصم نم ةداهش لواقملا ميدقت  -ب
 عــيمجب ىــفوأ هــنأب ديفت ةيعامتجالا تانيمأتلل ةماعلا ةسسؤملا نم ةداهش لواقملا ميدقت -ج
 .هتامازتلا
 نأ نيــبت ةــيلامعلا روــجألا ديدــستل ةــيلحملا ةــنجللا نــم وأ لــمعلا بــتكم نــم ةداهــش ميدــقت -د
 . ةيلامع تابلاطم وأ اياضق هيلع سيل لواقملا
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 :تاكلتمملاو صاخشألاب قحلت يتلا رارضألا : ةرشع ةسماخلا ةداملا
 قــحلت دــق رارــضأ وأ رئاــسخ يأ ىــلع ةــبترتملا فيلاــكتلاو ةيلوؤــسملا لــماك لواقملا لمحتي  -1

 ناــك نإ اــهب قــلعتي ببــسب وأ  اهتنايــص وأ لاــمعألا ذــيفنت ءارج نم تاكلتمملاو صاخشألاب
 ؛ لــمعلا بحاــص عــم هقيــسنت مدــع ببــسب وأ لواــقملا نــم ريــصقت ببــسب ثدــح دــق كــلذ
 يــتلا تاقفنلاو تابلاطملاو ىواعدلا عيمج نع ةيلوؤسملا ةلاحلا هذه يف ًاضيأ لمحتيو
 . اهنع مجنت

 ةدــئاعلا قاــفترالا قوــقحب قحلت يتلا رارضألاو رئاسخلا نع ةيلوؤسملا لواقملا لمحتي ال  -2
 . دقعلل اقفو لامعألا ذيفنتل اهبنجت نكمي ال ةيمتح ةجيتن دعي امم راوجلل

 
 : هيلع ةبترتملا فيلاكتلاو لمعلا فاقيإ : ةرشع ةسداسلا ةداملا
 ءزــج يأ وأ لاــمعألا ريس فقوي نأ  -سدنهملا نم يطخ رمأ ىلع ءانب - لواقملا ىلع بجي : ًالوأ 
 لــمعلا ةــيامحب موــقي نأ – فاــقيإلا ةدــم ءاــنثأ - لواــقملا ىــلعو ، سدــنهملا اــهاري ةدــم يأل اــهنم
  . ايرورض سدنهملا هاري يذلا ردقلاب هنامضو
 :ةيلاتلا تالاحلا ىدحإ يف ىرج اذإ فاقيإلا نع ةمجانلا فيلاكتلا لمعلا بحاص لمحتي ال : ُايناث 

 .دقعلا يف هيلع ًاصوصنم ناك اذإ - 1
 ناــك وأ ، ةــيوجلا لاوــحألا ببــسب ناــك وأ ، ةميلــس ةروــصب لــمعلاب ماــيقلل ًايرورــض ناــك اذإ - 2

 .لواقملا نم ريصقت ببسب
 . قيرطلا يمدختسم ةمالس وأ اهنم ءزج يأ وأ لامعألا ةمالسل ايرورض ناك اذإ - 3

 
 : لامعألا زاجنإ ةدم ةلاطإ : ةرشع ةعباسلا ةداملا
 ذــيفنتو ةــموكحلا تايرتــشم نيمأــت ماــظن نــم ) ةعــساتلا ( ةداــملل ًاــقفو لاــمعألا زاــجنإ تــقو ددمي
 . اهلامعأو اهتاعورشم
 
 : ةيداعلا ةنايصلا لامعأل يئاهنلا يئادتبالا مالتسالا : ةرشع ةنماثلا ةداملا
 تذــفن يــتلا ةــيداعلا ةنايــصلا لاــمعأ مالتــسا متــي دــقعلا تاونــس نــم ةــيداليم ةنــس لــك ةــياهن يــف
 بجيو لواقملا بودنمو سدنهملا هعقوي رضحم بجومب ًايئاهن ًايئادتبا ًامالتسا ةنسلا كلت لالخ
 . اهمالتسا مت يتلا ةزجنملا لامعألا ةميقو تايمك ىلع لمتشي اريرقت مالتسالا رضحم قفاري نأ
 
 : ةيئاقولا ةنايصلا لامعأل يئادتبالا مالتسالا : ةرشع ةعساتلا ةداملا
 تادــعملا عيمج نم عقوملا يلخي نأ -اهنم ةلماكتم ءازجأ وأ لامعألا زاجنإ درجمب – لواقملا ىلع
 كلذــب اــيطخ اراعــشإ لــسري مــث ، لامعتــسالل حلاــص لكــشب هدــهمي نأو  تاــيافنلاو ةبرتألاو داوملاو
 ىــلعو ، يئادــتبالا ميلــستلا ءارــجإل ادــيهمت ةــنياعملا دــعوم ددــحي يذــلا لــمعلا بحاــص لــثمم ىــلإ
 ) رشع ةسمخ ( ىلع ديزت ال ةدم لالخ يطخ راعشإب ةنياعملا دعوم ددحي نأ لمعلا بحاص لثمم
 . كلذب هل لواقملا راعشإ خيرات نم اموي
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 ًايئادــتبا ًاملــست اهملــستيو لاــمعألا هــنع بوــني نــم وأ لــمعلا بحاــص نياــعي لاــمعألا ملــست دــنعو
 ملـــستلا ةـــيلمع نـــع ةـــجاحلا بـــسحب خـــسن ةدـــع نـــم رـــضحم ررـــحيو ، هـــبودنم وأ لواـــقملا روـــضحب
 هــغالبإ مــغر لواــقملا روــضح نود مت دق ملستلا ناك اذاو ، هنم ةخسن لواقملل ملسيو ، يئادتبالا
 تــمت دــق لامعألا نأ ةنياعملا نم نيبت اذإو ، رضحملا يف بايغلا تابثإ هيف يرجي لجسم باطخب
 زاــجنإل دــعوم ميلــستلل هدادعتــساب لمعلا بحاصل لواقملا راعشإ خيرات ربتعا بولطملا هجولا ىلع
 تــبثيف ، لــمكألا هجولا ىلع ذفنت مل لامعألا نأ ةنياعملا نم رهظ اذإو ،نامضلا ةرتف ءدبو لمعلا
 . اهحالصإ وأ اهذيفنت بولطملا لامعألا مامتإ نيح ىلإ ميلستلا لجؤيو رضحملا يف كلذ
 ملــستلا ةــنجل تأرو ، لواــقملا اهذــفني مــل ًءازــجأ وأ ادوــنب كاــنه نأ يئادــتبالا ملــستلا دنع نيبت اذإو
 نــم ئــشنأ يذــلا ضرــغلل همادختــساو لــمعلاب عاــفتنالا نــم عــنمت ال ةــصقانلا لامعألا نأ يئادتبالا
 لواــقملا نم بلطيو ، ًايئادتبا ةملسم لامعألا دعي نأ ةلاحلا هذه يف لمعلا بحاصل زوجيف هلجأ
 ةــميق مــسح لــمعلا بحاــصل قــح كلذــب مــقي مــل نإــف ةــلوقعم ةدــم لالــخ ةصقانلا لامعألا لامكإ
 . راعسألا قورفب هيلع عوجرلاو لواقملا باسح ىلع اهذيفنتب هريغ فيلكتو ، لامعألا هذه
 
 : ةيئاقولا ةنايصلا لامعأل نامضلا ةرتف : نورشعلا ةداملا
 ًاــموي نيتــسو ةــئم ثالــث )360( ةدــمل لــمكألا هــجولا ىــلع ةــيئاقولا ةنايــصلا لامعأ لواقملا نمضي
 لــكل نامــضلا ةرــتف بــستحت يئادــتبالا ملــستلا ةئزجت هلاح يفو ، يئادتبالا مالتسالا خيرات نم أدبت
 . يئادتبالا هميلست خيرات نم ارابتعا ءزج
 
 : نامضلا ةرتف لالخ لواقملا ةيلوؤسم : نورشعلاو ةيداحلا ةداملا
 : ًالوأ
 بوــيع نــم رــهظي اــم ميوــقت وأ ءاــشنإ ةداــعإ وأ ليدــعت وأ حالــصإ لــمع يأ ذــفني نأ لواــقملا ىــلع 
 نامــضلا ةرــتف ءاــنثأ اــيطخ سدــنهملا وأ لمعلا بحاص هنم بلطي ام بسحب ةذفنملا لامعألا ىلع
 لامعتــسا نــم مجنــي دــق اــم حالــصإ لمــشي ال كــلذ نأ موــهفملا نــمو ، يئاــهنلا ميلــستلا دــنع وأ
 داوــملا وأ ذــيفنتلا وأ ةنايــصلا يــف بــيع نــع ًائــشان كــلذ نــكي مــل اذإ هميلــست مــت اــم كالهتــساو
 كـــلت ببـــس ناـــك اذإ هـــتقفن ىـــلع لاـــمعألا هذـــه عـــيمجب موـــقي نأ لواـــقملا ىـــلع و ، ةلمعتـــسملا
 ذــيفنتلا وأ عنــصلا لوــصأ وأ ةلمعتــسملا داوــملا نأ ىــلإ -سدــنهملا يأر بــسحب – دوــعي لاــمعألا
 ذــيفنت يــف لواــقملا بــناج نم ريصقت وأ لامهإ ىلإ دوعي ببسلا ناك اذإ وأ دقعلل ةقفاوم تسيل
 . دقعلا بجومب هيلع بترتم ينمض وأ حيرص مازتلا يأ
  : ًايناث
 ةداــملا هذــه نــم )ًالوأ( دــنبلا يــف ةــنيبملا لاــمعألا نــم يأــب ماــيقلا نــع عــنتما وأ لواــقملا رصق اذإ
 ةطاــسوب وأ هــتفرعمب لــمعلا اذــه لــثم ذــيفنت يــف قــحلا لمعلا بحاصلف سدنهملا اهبلطي يتلاو
 غلاــبملا نــم اهمــسحي نأ هــلو ، روكذــملا لــمعلا فيلاــكت لواــقملا نــم ىفوتــسيو ،نيرــخآ نيلواــقم
 . ىرخأ تاقحتسم يأ وأ دعب اميف هل عفدلا ةقحتسم حبصت يتلا وأ لواقملل عفدلا ةقحتسملا
 



 

- 14 - 
 

 
 : ةيئاقولا ةنايصلا لامعأل يئاهنلا مالتسالا : نورشعلاو ةيناثلا ةداملا
 دــعوم دــيدحتل لــمعلا بحاــص ىلإ ًايطخ ًاراعشإ لواقملا لسري رهش ةدمب نامضلا ةرتف ءاهتنا لبق
 طورــشلل لاــمعألا ةــقباطم نــع ةــنياعملا هذــه ترفــسأ اذإو ، يئاــهنلا ميلــستلل ادــيهمت ةــنياعملل
 هرــيرحتب هــنع بوــني نــم وأ لــمعلا بحاــص موــقي رــضحم بــجومب اــيئاهن اهملست يرجي تافصاوملاو
 ، اــمهنع بوــني نــم وأ نيفرــطلا لــبق نــم هــيلع عــيقوتلا يرــجيو ، ةــجاحلا بــسحب خــسن ةدــع نــم
  .هنم ةخسن لواقملا ىطعيو
 رــضحم هنمــضتي مــل وــلو لاــمعألا ضــعب يــف لــلخ وأ بــيع وأ صــقن دوــجو ةــنياعملا نــم رــهظ اذإو
 وأ صقنــلا لامكتــسا نيــح ىــلإ نامــضلا ةرــتف كلذــب دــتمتو ، ميلــستلا لــجؤيف يئادــتبالا ميلــستلا
 تــهتنا نإــف ، سدــنهملا اهددــحي ةــلوقعم ةدــم لالــخ لواــقملا لــبق نــم لــلخلا وأ بــيعلا حالــصإ
 ىــلع ةمزاللا تاحالصإلا ءارجإ هاري امبسح لمعلا بحاصل زاج هيلع ام لواقملا ذفني نأ نود ةدملا
 نــم تاــيمكلا ةــمئاق يــف ةدراوــلا راعــسألل ًاــقفو اــهتميق مــسح وأ هتيلوئسم تحتو لواقملا ةقفن
 . لواقملا اهمدق يتلا تانامضلا
 
 : ةيئاهنلا تانامضلا نع جارفإلا : نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا

 داــمتعا دــعبو ، دــقعلا ةدــم ةــياهن دــعب ةــيداعلا ةنايــصلا لاــمعأل يئاــهنلا نامــضلا نــع جرــفي  -1
 ايونــس نامــضلا ةــميق ضيــفخت لــمعلا بحاــصل زوــجيو ، يئاــهنلا يئادــتبالا مالتــسالا رــضحم
 اهذـــيفنت مـــت يـــتلا ةـــيداعلا ةنايـــصلا لاـــمعأ ةـــميق نـــم ةـــئاملاب ةـــسمخ )%5( لداـــعي اـــمب
 . دقعلا تاونس نم ةنس لك ةياهن يف لواقملا نم اهمالتساو

 ، اــهل يئاهنلا مالتسالا ةزاجإ دعب ةيئاقولا ةنايصلا لامعأل يئاهنلا نامضلا نع جارفإلا متي  -2
 ةــميق ضيــفخت لــمعلا بحاــصل زاــج يــئزج ساــسأ ىــلع مــت دــق يئاــهنلا مالتــسالا ناــك اذإو
 . ايئاهن ملتست يتلا لامعألا ةميق نم ةئاملا يف ةسمخ )%5( لداعي امب يئاهنلا نامضلا

 
 : ةيداعلا ةنايصلا لامعأ ءادأ يف ريصقتلا : نورشعلاو ةعبارلا ةداملا
 مزــلي - ةــئراطلا تالاــحلل ةباجتــسالا ةعرــس يــف ىخارت وأ هتامازتلا ذيفنت يف دقاعتملا رصق اذإ )أ

 دــنع ةــمارغلا دــيزت نأ زوــجي ال ثــيحب ، تافــصاوملاو طورــشلا يــف درــي اــم قــفو ددــحت ةــمارغب
 .دقعلا ةميق نم ةئاملا يف ةرشع )%10( ىلع ذيفنتلا ةياهن

 بوــلطملا رــصانعلاو دوــنبلا نــم ًاــيأ نمؤــي مــل وأ هــنم ةــبولطملا لاــمعألا لواــقملا ذفني مل اذإ  )ب
 مــــسحلا ةــميق تزواــج وــلو هتاقحتــسم نــم اــهتفلكت مــسحت - دــقعلا قئاــثول اــقفو اــهريفوت
 .دقعلا ةميق نم ةئاملا يف ةرشع )10%(

 
 : ريخأتلا ةمارغ : نورشعلاو ةسماخلا ةداملا
 جمارــب بــجومب وأ اــهيلع قــفتملا دــيعاوملا يــف لاــمعألا نــم يأ ماــمتإ نــع لواقملا رخأت اذإ : ًالوأ
 ةدــملا نــع هــمارغب مزــلي- هــنم لــمعلا بحــسل اــيعاد لــمعلا بحاــص رــي مــلو ، اــهب فــلكي يتلا لمعلا
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 طــسوتم ساــسأ ىــلع بــستحتو ، ميلــستلل ددــحملا داــعيملا دــعب لــمعلا لاــمكإ اــهيف رخأــتي يــتلا
 -: يلي امل اقفو اهتدم ىلع لامعألا ةميق ةمسقب كلذو ، عورشملل ةيمويلا ةفلكتلا

 لــك نــع ةــيمويلا ةــفلكتلا طــسوتم عــبر )1/4( ردــقب ريخأــتلا ةدــم نــم لوألا ءزــجلا ىــلع ةمارغ -1
 ةدم نم ةئاملا يف ةسمخ )%5( وأ ًاموي رشع ةسمخ )15( نيتدملا رثكأ غلبت ىتح ريخأت موي
 .ذيفنتلا

 لــك نــع ةــيمويلا ةــفلكتلا طــسوتم فصن )1/2( ردقب ريخأتلا ةدم نم يناثلا ءزجلا ىلع ةمارغ -2
 ةــئاملا يف ةرشع )%10( ةبسن وأ ًاموي نيثالث )30( نيتدملا رثكأ ناءزجلا غلبي ىتح ريخأت موي
 . ذيفنتلا ةدم نم

 ريخأــت موي لك نع ةيمويلا ةفلكتلا طسوتم لك ردقب ريخأتلا ةدم نم ثلاثلا ءزجلا ىلع ةمارغ -3
 . )ب( ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا نيتدملا رثكأل ٍللات

 لــمكألا هــجولا ىــلع زــجنملا لــمعلاب عاــفتنالا عــنمي ال رخأتملا ءزجلا نأ لمعلا بحاص ىأر اذإ -4
 ًاريثأت رثؤي الو ىرخأ ةعفنم يأ لامعتسا يف ًاكابرإ ببسي الو هئاهتنال ددحملا داعيملا يف
 ةــئاملا يــف ةرــشع )%10( ةبــسن ةــمارغلا عوــمجم زواــجتي الــف -لــمعلا نــم مــت اــم ىلع ًائيس
 . ةرخأتملا لامعألا ةميق نم

 ةـــميق نـــم ةـــئاملا يـــف ةرـــشع )%10( ىـــلع ريـــصقتلاو ريخأـــتلا تاـــمارغ عوـــمجم زواـــجتت الأ : ًاـــيناث
 . لواقملل ةغلبملا ةيلكلا لامعألا
 : ةيئاقولا ةنايصلا لامعأ ذيفنت يف ريخأتلا ىلع ةبترتملا فارشإلا فيلاكت : ًاثلاث

 ةرــتف لالــخ فارــشإلا باــعتأ لواــقملا لــمحتي ، هالــعأ اــهيلع صوصنملا ةمارغلا ىلإ ةفاضإلاب
 : يلاتلاك باعتألا هذه بسحتو ، ةمارغلل لواقملا عوضخ

 : لمعلا بحاص لبق نم فارشإلا ناك اذإ )أ
 ةدـــم ÷ مويلاـــب ريخأـــتلا ةدـــم ( × )1/100( × ةرخأـــتملا لاـــمعألا ةـــميق = فارـــشإلا فيلاـــكت
 ) مويلاب لامعألا ذيفنت
 : يراشتسالا لبق نم فارشإلا ناك اذإ  )ب

 . ةرخأتملا لامعألا ذيفنت ىلع يراشتسالا فارشإل ةيلعفلا فيلاكتلا لواقملا لمحتي
 

 : لواقملا نم لمعلا بحس : نورشعلاو ةسداسلا ةداملا
 ماـــيقلا لـــمعلا بحاـــصل زوـــجي ، ةـــقالعلا تاذ ىرـــخألا ةـــمظنألا هـــب يـــضقت اـــمب لالـــخإلا مدـــع عـــم
 -:يتآلاب
 -:ةيتآلا تالاحلا نم يأ يف عقوملا ىلع ديلا عضوو لواقملا نم لمعلا بحس : ًالوأ

 وأ ، هريــس يــف ًاــئطب وأ ، هــئادأ يف ًاريصقت رهظأ وأ ، لمعلا يف ءدبلا نع لواقملا رخأت اذإ ) أ
 ةــمئاقل ًاــقبط لــمعلا ماــمتإ هــعم نــكمي ال هــنأ لــمعلا بحاــص اــهعم ىرــي ىــتح ًاــيلك هفقوأ
 . هئاهنإل ةددحملا ةدملا يف وأ لامعألا

 هذــيفنتل دــقاعت وأ ، هــنع لزاــنت وأ ، هــكرت وأ ، هــنع ىــلخت وأ ، لــمعلا نم لواقملا بحسنا اذإ  )ب    
 . لمعلا بحاص نم قباس يطخ نذإ نود نطابلا نم
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 هـــتامازتلا نـــم يأ ذـــيفنت نـــع  عـــنتما وأ ، دـــقعلا طورـــش نـــم طرـــش يأـــب لواـــقملا لـــخأ اذإ  )ج
 اذــه ءارجإــب ةــباتك هــغالبإ خيراــت نــم ًاــموي رــشع ةــسمخ لالــخ كــلذ حلــصي مــلو ةــيدقاعتلا
 . حالصإلا

 دــعو وأ ، ةأــفاكم وأ ، هفلــس وأ ، هــيده ةيأ ءاطعإب ةطاسولاب وأ ، هسفنب لواقملا ماق اذإ  ) د
 ةــقالع هــل رــخأ صخــش يأل وأ ، اهيمدختــسم وأ ، ةــموكحلا يفظوــم نــم فظوم يأل اهب
 . دقعلا عوضوم لمعلاب

 تــحت هعــضوب رــمأ ردــص وأ ، هراــسعإ تــبث وأ ، هــسالفإ راهــشإ بلط وأ ، لواقملا سلفأ اذإ ) ـه
 . اهلح وأ ، اهتيفصت تمت ةكرش لواقملا ناك اذإ وأ ، ةسارحلا

 ضورــعلا صــحف ةنجل نم ةيصوت ىلع ينبم بوتكم راعشإب لواقملا نم لمعلا بحس نوكي :ًايناث
 . هريغ وأ يئاضق ءارجإ يأ ذاختا ىلإ ةجاح نود ةيحالصلا بحاص نم رارقو

 ىــتح نيمأتلا صلاوب و لواقملا نم ةمدقملا ةيكنبلا تانامضلا زجحت بحسلا رارق رودص دعب :ًاثلاث
 عطقتــسيو عورــشملا تاباــسح ىفــصت مث نمو ، ةيقبتملا لامعألاو ةزجنملا لامعألا رصحت
 . ةيفصتلا دعب لمعلا بحاصل دوعت تاقاقحتسا يأ تانامضلا ةميق نم

 
 :لمعلا بحس راثآ : نورشعلاو ةعباسلا ةداملا

 دــحأ ىــلإ أــجلي نأ -هريدــقت بــسح– لــمعلا بحاــصل قــحي لواــقملا نــم لــمعلا بحــس اذإ : ًالوأ
 : ةيتآلا تاءارجإلا

 اهسفن راعسألاب لمعلا ذيفنت ىلع لواقملا ءاطع يلي يذلا ءاطعلا بحاص عم قافتالا -1
 .كلذب مايقلل ىرخألا ضورعلا باحصأ ضوافي قفاوي مل اذإو ، هنم ةمدقملا

 يــف كــلذ نوــكيو ، ةــبولطملا تامدــخلاو لاــمعألا دــيدج نــم ةــسفانملا يــف حرــطي نأ -2
 .لواقملا ةقفن ىلع تالاحلا عيمج

 )1( نيترــقفلا يــف امــــهيلع صوــصنملا نيــــتلاحلا ىدــحإ ترفاوــت اذإ لــمعلا بحاصل قحي : ًايناث
 داوــم زــجحي نأ- كــلذ يــف ةحلــصم ىرــي امدــنع ةداــملا هذــه نــم )ًالوأ( دــنبلا نــم )2(و
 نأ لاوــحألا لــك يــف هــل زوــجي اــمك . عــقوملا يــف ةدوــجوملا هــتالآو هــتادعمو لواــقملا
 . رارضأ وأ رئاسخ نم دبكت ام عيمجب لواقملا ىلع عجري

 هــتادعم و هداوــم لــقن لواــقملل قــحي لــمعلا بحاــص عــم لواــقملا باــسح ةيوــست دــعب  : ًاثلاث
 . عقوملا نم هل ةدئاعلا هتالآو

 
 ةماعلا تامازتلالا

 

 : نيمأتلا صلاوب و يئاهنلا نامضلا :نورشعلاو ةنماثلا ةداملا
 خيراــت نــم ماــيأ ةرــشع زواــجتت ال ةدــم لالــخ مدــقي نأ هــيلع ةيــسرتلاب لواــقملا غالــبإ دــنع : الوأ

 )%5( ةبــسنب ، ءاــغلإلل لــباق رــيغ دــقعلا ةدــم لالــخ لوــعفملا يراــس ًاــيئاهن ًانامــض ةيــسرتلا
  .دقعلا ذيفنتل ًانيمأت كلذو ، ةيداعلا ةنايصلا لامعأ ةميق نم ةئاملاب ةسمخ
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 لــك ةــميق نــم ةــئاملاب ةــسمخ )%5( ةبــسنب ، ءاــغلإلل لــباق رــيغ ًاــيئاهن ًانامــض لواقملا مدقي :ايناث
 ًاــنيمأت كــلذو ، غــيلبتلا خيراــت نــم ماــيأ )ةرــشع( ةدــم لالــخ ، ةــيئاقولا ةنايــصلا لاــمعأب غــيلبت
 ىــتح لاــمعألا ذــيفنت ةدــم لاوــط لوــعفملا يراــس نامــضلا نوــكيو . لاــمعألا هذــه ذــيفنتل
  . اهل يئاهنلا ميلستلا ءاهتنا

 )ةرــشع( اهردــق يئاــهنلا نامــضلا ميدــقتل ةيفاــضإ ةــلهم لواــقملا حنــم لمعلا بحاصل زوجي : اثلاث
 . )ايناث( و )الوأ( نيدنبلا يف اهيلإ راشملا ةرتفلا ءاهتنا خيرات نم مايأ

 لــمعي كــنب ةطــساوب مدقي جراخلا يف كنب نم وأ ، ةيلحملا كونبلا دحأ نم نامضلا نوكي : اعبار
 نــم كوــنبلا هذــه نوــكت نأ ىــلع ، ةــيلاملا ةرازو نــم ةدــمتعملا ةغيــصلا قــفوو ، ةــكلمملاب
 .يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم نم ةدمتعملا كونبلا

 راــيخلا لــمعلا بحاــصل ناــك يئاــهنلا نامــضلا لوبقملا ءاطعلا بحاص لواقملا مدقي مل اذإ :اسماخ
 باـــسح ىـــلع لـــمعلا ذـــيفنت وأ ، يئادـــتبالا نامـــضلا ةرداـــصمو ءاـــطعلل هـــلوبق بحـــس نيـــب
 ) لــمعلا بحس راثآ / نيرشعلاو ةعباسلا ( ةداملا يف هيلع صوصنم وه امل ًاقفو لواقملا
 لــمعلا بحاــص قــحب لالــخإ نودو راعــشإ وأ هيبنت ىلإ ةجاحلا نود كلذو ، دقعلا طورش نم
 ءارــج نــم هب قحلت دق يتلا رئاسخلاو رارضألا نع مزاللا ضيوعتلاب لواقملا ىلع عوجرلا يف
 . كلذ

 اــمهنم يأ ةــميق دــيزت ةيئاقو ةنايص لامعأب غيلبت وأ دقع يأ عيقوت دنع – لواقملا مزتلي :اسداس
 دــيفت يــتلا ةــمزاللا نيمأــتلا ةــصيلوب لمعلا بحاص ىلإ مدقي نأب – لاير نييالم ةسمخ ىلع
 ميلــستلا ىــتحو لــمعلا ذيفنت ءانثأ ةيساسألا اهتانوكمو ةنايصلا لامعأ ىلع نيمأتلاب همايق
 . ةينطو نيمأت ةكرش لبق نم اهل يئادتبالا

 
 
 
 :عقوملا ةنياعم : نورشعلاو ةعساتلا ةداملا
 نكاـــمألا و كلذـــكو ، هـــتنياعمو عـــقوملا صـــحفب صاـــخلا هباـــسح ىـــلع موـــقي نأ لواـــقملا ىـــلع
 موــقي كلذك و . هتعيبطو عقوملا لكش نم -ءاطعلا ميدقت لبق- هسفنب دكأتي نأو ، هب ةطيحملا
 قــفارملاو عــقوملا ىــلإ لوــصولا لئاــسوو لاــمعألا زاــجنإل ةــمزاللا داوــملاو لمعلا تايمك ةعجارمب
 اــهريغو ةيرورــضلا تاــمولعملا رئاــس ىــلع هــسفنل لــصحي نأ ةــماع ةروــصب هــيلعو ، اــهيلإ جاتحي يتلا
 . هئاطع ىلع رثؤت دق يتلا لماوعلا نم

 
 : ءاطعلا ةيافك : نوثالثلا ةداملا
 راعــسألا نأ نــم دــكأتو ، هــئاطع ميدــقت لــبق هــتامولعم لمكتــسا دق نوكي نأ لواقملا يف ضرتفي
 هــيلع ةــبترتملا هــتامازتلا عــيمج ةــيطغتل يــفكت راعــسألا تاــئفو تاــيمكلا لودــج يــف اــهنود يــتلا
 . ميلسو نقتم لكشب لامعألا ةنايصو زاجنإل ةيرورضلا ءايشألاو رومألا نم اهريغو دقعلا بجومب
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 : دقعلا قئاثو : نوثالثلاو ةيداحلا ةداملا
 طورــشلا نــمو ةيــساسألا دــقعلا قئاــثو نــم ةــلماك ةخــسن لواــقملا ملــسي دــقعلا عــيقوت دعب -1

 فيراــصم ةــصاخلا هــتقفن ىــلع كــلذ دــعب لواــقملا لــمحتيو . تاــيمكلا لودــجو تافــصاوملاو
 نأ هــيلعو . هــلمع ءادأل هــمزلت يــتلا دــقعلا قئاــثو يقاــب نــم وأ اــهنم ةيفاــضإ ةخسن يأ دادعإ
 ةــقيثو يأ نــم خــسن ىــلإ هــتجاحب -ةــيفاك ةدــم لــبقو- يــطخ راعــشإ بــجومب سدــنهملا غــلبي
 . هل ملست ملو لامعألا ذيفنتل همزلت

 لاــمعألا فــصوو ، تاــيمكلا لودــج هــل ملــسي ، ةــيئاقو ةنايــص لــمع يأــب لواــقملا غالــبإ دــنع -2
 . تدجو نإ تاططخملا لك نم ةخسنو ، ذيفنتلل ةمزاللا

 عــقوم يــف نوــكتو دــقعلا قئاــثو نــم ةــلماك ةخــسنب عورــشملا ريدــم دوزــي نأ لواــقملا ىــلع -3
 . لمعلا

 
 : ةينفلا قئاثولا ةعجارم : نوثالثلاو ةيناثلا ةداملا
 ةــسمخ( لالــخ اهليــصافت لــكب ةــينفلاو ةيــسدنهلا تاميمــصتلا ةــعجارم نــع ًالوؤــسم لواــقملا دــعي
 ةــظوحلم وأ أــطخ يأ نــع سدــنهملا وأ لــمعلا بحاــص غالــبإ هــيلعو . اهملــست خيرات نم ًاموي )رشع
 بحاــصل لواــقملا مدــقي ذــيفنتلا ءاــهتنا دــعبو . ذيفنتلا ءانثأ تاموسرلاو تاططخملا يف اهفشتكي
 . ذفن امك زجنملا لمعلل تاططخملا نم ةيلصأ ًاخسن لمعلا
 
 
 
 
 : لواقملا ومدختسم : نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا
 : ةيداعلا ةنايصلا لامعأل مزاللا زاهجلا : ًالوأ

 وــه اــم قــفو ةــيداعلا ةنايــصلا لاــمعأ ذــيفنتل نيــمزاللا دارــفألا نيــيعتب موــقي نأ لواــقملا ىــلع
 يــف ةراــهملاو ةرــبخلا يوذ نيرخآلا دارفألا نم لمعلا هجاتحي امو ، تايمكلا لودج يف ددحم
 ذـــيفنتل ؛ نييداـــعلا لاـــمعلاو ةرـــهملا فاـــصنأو ةرـــهملا لاـــمعلاو ، مهنـــم لـــك صاـــصتخا قاـــطن
 . نقتم لكشب لامعألا

 : ةيئاقولا ةنايصلا لامعأل مزاللا زاهجلا : ًايناث
 ، نيبقارـــمو ، نيـــسدنهم نـــم ، لقتـــسم رـــخآ يـــنف زاـــهج فـــيظوتب موـــقي نأ لواـــقملا ىـــلع
 عورـــشملا ريدـــم ىـــقبيو ، هـــل غـــلبت يـــتلا ةـــيئاقولا ةنايـــصلا لاـــمعأ ءادأل ؛ لاـــمعو ، نيحاـــسمو
 فيلاــكت ســفن نــم زاــهجلا اذه نع ةبساحملا متتو ، ةيئاقولا ةنايصلا لامعأ ةرادإ نع ًالوؤسم
 .ةيلصألا هتميق يف ةدايز يأ نود دقعلا
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 : نييدوعسلا فيظوت : اثلاث
 بحاص نم ةدعملا مئاوقلا يف ةددحملا فئاظولا يف نييدوعس فيظوتب لواقملا مزتلي  -1

 ىوتـــسم نـــع مهبـــتاور لـــقي ال نأـــب لواـــقملا مزـــتليو ، دـــقعلا قئاـــثو نمـــض ، لـــمعلا
 . اهحئاولو ةيندملا ةمدخلا ةمظنأ يف مهيلثامم

 تاءازــجلا قــبطت )1( ةرــقفلا يــف درو اــمل ًاــقفو نييدوعــس فــيظوتب لواــقملا مزــتلي مــل اذإ  -2
 . دقعلا طورشو تافصاومب ةدراولا

 ميدــقت دــقاعتملا ىــلعو ، ًاــيئزج سيــلو ًالماــك ًاــفيظوت نييدوعــسلا فــيظوت نوــكي نأ بــجي  -3
 تاــنيمأتلل ةــماعلا ةــسسؤملا ىدــل نيفظوــملا ءالؤــه لجــست تــبثت يــتلا تاداهــشلا
 .ةيعامتجالا

 : لامعلا مادختسا : اعبار
 نينطاوــم – مهتلماــعمو لاــمعلا مادختــسا لــجأ نــم ةــصاخلا تاــبيترتلا ذــختي نأ لواــقملا ىــلع
 ةــيعامتجالا تاــنيمأتلا ماــظنو لاــمعلاو لــمعلا ماــظن هــيلع صنــي اــم دودــح يف-بناجأ وأ اوناك
 تاــــبلطتملا ريفوــــتب لواــــقملا مزــــتلي و ، ةــــقالعلا تاذ ىرــــخألا ةــــمظنألا و ةــــماقإلا ماــــظنو
 لئاــسوو ةيحــصلا ةــياعرلاو لــقنلا لئاــسوو يحــصلا نكــسلا كــلذ يــف اــمب هــلامعل ةيرورــضلا
 . ةمالسلا

 
 : مهتياقو لئاسوو لامعلا يز : اسماخ

 اــم نيمأــت عم ، لمعلا عقاوم يف نيدوجوملا هلامعل دحوم يز نيمأتب موقي نأ لواقملا ىلع
 . سأرلل تاذوخو ةسكاع تارتس اهنمو ، ةمالسلا لئاسو نم مهل مزلي
 
  : لواقملا يمدختسم داعبتسا : اسداس

 صخــش يأ داعبتــسا لواــقملا نــم - ةــباتك - بــلطي نأ لاوحألا عيمج يف قحلا لمعلا بحاصل
 . هغالبإ خيرات نم ًاموي ) رشع ةسمخ ( لالخ هنم ًالدب ضيعتسي نأو ، هيف بوغرم ريغ

 
 : ةمدختسملا تادعملا : نوثالثلاو ةعبارلا ةداملا

 ةــيداعلا ةنايصلا لامعأ ءادأل ةمزاللا تايلآلاو تادعملا مجحو عونو ددع ريدقت لواقملا ىلع  -1
 متيو . ةبولطملا لامعألا ءادأ نم هنكمي يذلا لكشلاب لمعلا عقاوم ىلع اهعيزوتو اهنيمأتو
 دــمتعملا تاــيمكلا لودــج يــف ةددــحملا اــهتايمك بــسح ةدراولا تايلآلاو تادعملا نع عفدلا
 لاـــمعألا رـــيغل تادـــعملا هذـــه مادختـــساب حمـــسي الو . عـــقوملل اـــهنم ًالـــعف هدـــيروت متـــي اـــمل
 . ةيداعلا ةنايصلاب ةقلعتملا

 يـــف -ةـــيئاقولا ةنايـــصلا لاـــمعأ ذـــيفنت نـــم نـــكمي يذـــلا ردـــقلابو – تاـــيلآلاو تادـــعملا ددـــحت -2
 و تادــعملا هذــه فيلاــكت نأ موــلعملا نــمو . لــمعلا جمارــب بــجومب اــهيلع قــفتملا دــيعاوملا
 . ةيئاقولا ةنايصلا لامعأ دونب راعسأ ىلع ةلمحم تايلآلا

 . كلذل ةمظنملا حئاوللاو ةمظنألا ةاعارمب اهلاقتنا وأ هتادعم لقن دنع لواقملا مزتلي -3
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 : قرطلا ىلع ريسلا ليهستو تاليوحتلا : نوثالثلاو ةسماخلا ةداملا

 ةكرح لظت نأب – قرطلل ةيئاقولا وأ ةيداعلا ةنايصلا لامعأ نم يأ ذيفنت دنع – لواقملا مزتلي -1
 لئاـــسوو تاـــطايتحالا عـــيمج ذـــختي نأو ، نـــمآ لكـــشبو ةرمتـــسم لـــمعلا عـــقاوم يـــف ريـــسلا
 قطاــنمب رورــملا يــف ةــيماظنلا مكحتــلا ةزــهجأ لــيلد تافــصاومل ًاــقفو كلذــل ةــمزاللا ةمالــسلا
 . لمعلا قطانم يف يرورملا مكحتلا بيتكو لمعلا

 رثأــتي وأ قــيرطلا ىــلع رورــملا ةــكرح رارمتــسا نــم نــكمي ال تاحالــصإلا وأ لامعألا ذيفنت ناك اذإ -2
 فرــشملا سدــنهملا نــم ةدــمتعم رورــملل ةــيبناج تاليوــحت ءاــشنإب ماــيقلا لواــقملا ىــلعف ،اهب
 . رارمتساب اهتنايص عم ، ةصاخ كالمأ يف نوكت الو لويسلا هايم فيرصت قوعت ال ةقيرطبو

 راعسألا بجومب طقف تلفسإلا ةقبط ةميق عفد متيسف تاليوحتلا ةتلفس رمألا مزلتسا اذإ -3
 . تايمكلا لودج يف ةدراولا

 قــفو تاليوــحتلا هذــهل اهذــيفنت لواــقملا نــم بــلطي يــتلا ةمالــسلا لئاــسو نــع عفدــلا متيس -4
 ةــصاخلا تافــصاوملا يف حضوم وه ام بجومبو تايمكلا لودج يف اهب ةصاخلا دونبلا راعسأ
. 
 

 : قيرطلا مرح ىلع تايدعتلا : نوثالثلاو ةسداسلا ةداملا
 رثؤــي رواــجم ثادــحإ يأ وأ قــيرطلا مرــح ىــلع ٍدعت يأ نع – ةباتك – سدنهملا غالبإب لواقملا مزتلي
 ثادــحإلا وأ يدــعتلا عــقوم غالــبإلا يــف حــضوي نأ ىــلع ، هيمدختــسم وأ هتآــشنم وأ قــيرطلا ىــلع
 .هعونو
 كــلذ يــف ةــيداعلا ةنايــصلا تادــعم نــم يأ مادختــسا متــيف يدــعتلا ةــلازإ لواــقملا نــم بــلط اذإو
 . لباقم نودبو
 
 : لامعألا ذيفنت : نوثالثلاو ةعباسلا ةداملا
 عوــضوم يأ يــف هــلثمم وأ ةــيطخلا هــتاهيجوتو سدــنهملا تاــميلعتب ديقتي نأ لواقملا ىلع : الوأ

 وأ رـــظنلا نـــع هـــبجح وأ لـــمع يأ ةـــيطغت زوـــجي الو . اـــهب لـــصتي وأ لاـــمعألا ذـــيفنتب قـــلعتي
 . سدنهملا ةقفاوم نود تادعم وأ داوم هيأ مادختسا

 قـــفارملل ةروـــص يأ ذـــخأي الأـــب نطاـــبلا نـــم هـــيلواقمو هيبوـــسنم عـــيمجو لواـــقملا مزـــتلي : اـــيناث
 ضارـــغأل روـــصلا مدختـــسي الأ و ، لـــمعلا بحاـــص ةـــقفاوم رـــيغب اـــهنم ءزـــج يأ وأ تآـــشنملاو
 . ًاقبسم ةيطخلا لمعلا بحاص ةقفاوم ريغب ةياعدلا

 نأ و ، ةــصتخملا تاــهجلا نــع ةرداــصلا تارارــقلاو حئاوــللاو ةــمظنألاب دــيقتي نأ لواــقملا ىلع : اثلاث
 لــمحتي نأ و ، ةــقالعلا تاذ تاكرــشلاو ةــماعلا تاــئيهلاب ةــصاخلا دــعاوقلاو ةــمظنألاب دــيقتي
 حئاوــللا وأ ةــمظنألا كــلتل هــتفلاخم ببــسب اــهعون ناــك اــمهم ةررــقملا تاــمارغلاو ةيلوؤسملا
 . تارارقلاو
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 اــهب ههيبــش داوــم مدختــسي نأ هــل زوــجي ال و ، ةــينطولا تاــجتنملا يرتــشي نأ لواــقملا ىــلع : اــعبار
 تاــبلطتمب يــفت ةــينطو تاــجتنم كاــنه نــكي مــل اذإو . دــقعلا ذــيفنتل جراــخلا نــم هدروتــسم
 نييدوعسلا ءالكولا نم تادعملاو داوملاو تاودألا نم مزلي ام ءارشب لواقملا مزتلي لمعلا
. 

 ةقباطم - ةدروتسملا وأ ةيلحملا ءاوس- دقعلا ذيفنتل ةمدختسملا داوملا نوكت نأ بجي : اسماخ
 . سيياــقملاو تافــصاوملل ةيدوعــسلا ةــيبرعلا ةــئيهلا اهتدــمتعا يــتلا ةيــسايقلا تافــصاوملل
 نوــكت نأ بــجيف ةيدوعــس ةيــسايق تافــصاوم اهنأــشب ردــصت مــل يــتلا داوــملا ىــلإ ةبــسنلابو
 . ةفورعملا ةيملاعلا تافصاوملا ىدحإل ةقباطم

 ةيدوعــسلا ةــيبرعلا ةكلمملا يف ةئيبلا ةيامحب ةصاخلا حئاوللاو سيياقملاو مظنلا ىعارت : اسداس
 . ةصتخملا تاهجلا نع ردصت يتلا

 -: ةيدوعس تاسسؤم نم ةيلاتلا تامدخلا ىلع لوصحلا لواقمل ىلع : اعباس
 دارــفأل وأ هــل ةــكولمم تادــعمب ةرشابم اهئادأب وه مقي مل اذإ دارفألاو عئاضبلا لقن تامدخ )أ

 . هعم ةرشابم نولمعي
 . ةيلحملا نيمأتلا تامدخ  )ب
 . ةيكنبلا تامدخلا  )ت
 . يضارألا و ينابملا ءارشو ريجأتلا تامدخ  )ث
                 . ةيئاذغلا داوملا ديروتو ةشاعإلا تامدخ )ج

 قــيرط نــع كــلذ رــيغو داوــملاو باــكرلا نــم دــقعلا ذــيفنتب قــلعتيو اوــج لــقني اــم لــك لــقني : اــنماث 
 . كلذل ةررقملا ةمارغلل عضخي هتفلاخم ةلاح يفو . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةيوجلا طوطخلا

 . لمعلا عقوم نم ةبيرق ةنيدم يأ يف وأ ةقطنملا يف بتكم داجيإب لواقملا مزتلي : اعسات
 . اهنع ًالوؤسم نوكيو ، ةيبرعلا ةغللاب هقئاثوو هتاباسحو هتاباطخ ميدقت لواقملا ىلع : ارشاع
 وأ مهمدختــسي نيذــلا نيرــخآلا نيلواــقملا نــم يأل ةــصرفلا حيــتي نأ لواــقملا ىــلع : رــشع يداــح

 . مهلامعأ ذيفنت نم اونكمتي يكل لمعلا بحاص مهل حرصي
 لــمعلا بحاــصل قــحي ، سدــنهملا رــماوأ ذــيفنت يــف هــيخارت وأ لواقملا ريصقت ةلاح يف : رشع يناث

 ىــلع ، هيلإ راشملا رمألا ذيفنتل ةمزاللا روجألا مهل عفدي نأو نيرخآ ًاصاخشأ مدختسي نأ
 بحاــصل قــحيو ، هــب قلعتت وأ كلذ ىلع بترتتس يتلا تاقفنلا عيمج لواقملا لمحتي نأ
 دــق وأ قحتــسم غلبم يأ نم اهمسحي نأ وأ لواقملا ىلع تاقفنلا كلتب عجري نأ لمعلا
 . هل عفدلا ةقحتسم حبصت

 
 : لامعألا صحف : نوثالثلاو ةنماثلا ةداملا

 نــم مزــلي اــم عــيمج مــهل مدــقي نأو هــيلثممو سدــنهملل ةــصرفلا حيــتي نأ لواــقملا ىــلع  -1
 داوــملا وأ اهذــيفنت يراجلا وأ ةذفنملا لامعألا صحف نم مهنيكمتل ةدعاسمو تاليهست
  . لمعلا يف مدختستس يتلا وأ ةمدختسملا تادعملا وأ
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 مدــقي نأ- صــحفلل ازهاــج نوــكي نأ كــشو ىــلع وأ ازهاج لمعلا نوكي امدنع لواقملا ىلع  -2
 ةــنكمملا ةعرــسلاب روــضحلا هــيلثمم وأ سدــنهملا ىــلعو . كلذــب ًاــبوتكم ًاراعشإ سدنهملل
 رــيغ رــمألا اذــه نأ سدــنهملا ىأر اذإ الإ ، صــحفلل ةعاس نيعبرأو ينامث )48( زواجتي ال امب

 . ًابوتكم كلذب لواقملا غالبإ متو يرورض
 وأ اــهيف تاــحتف لــمعي نأ وأ ، لاــمعألا نــم ءازــجأ وأ ءزــج يأ نــع فــشكي نأ لواــقملا ىــلع  -3

 ةذــفنملا لاــمعألا صحفل كلذو رخآ ىلإ تقو نم كلذب سدنهملا رمأي ام بسحب اهلالخ
 . قباسلا اهعضو ىلإ ءازجألا كلت وأ ءزجلا اذه ديعي نأ لواقملا ىلعو .

 
 : دقعلل ةفلاخملا لامعألا ةلازإ : نوثالثلاو ةعساتلا ةداملا
 -: يلي امب رخآ ىلإ تقو نم -ةباتك– رمأي نأ يف قحلا لمعلا ذيفنت ةلحرم ءانثأ سدنهملل

 وأ ةدــم يــف كــلذ متــي نأ ىــلع ، دقعلل ةقفاوم تسيل اهنأ ىري عقوملا نم داوم ةيأ ةلازإ  - 1
 . هيلإ راشملا رمألا يف اهددحي ددم

 . دقعلل ةقباطمو ةبسانمو ةحلاص داومب داوملا كلت نع ةضاعتسالا  - 2
 ءاوــس دــقعلل فلاــخم لــمعلا اذــه نأ ىأر اذإ ، ةميلــس ةروــصب هذيفنت ةداعإو لمع يأ ةلازإ  - 3

 لــمعلل قباــس راــبتخا يأ نــم مغرلاــب كــلذو ، ذــيفنتلا وأ عنــصلا لوــصأ وأ داوــملا ثــيح نــم
 . هفيلاكت نم ءزج يأ فرص قبس نم مغرلابو روكذملا

 
 : داوملاو ةتقؤملا لامعألاو تادعملا : نوعبرألا ةداملا

 ةــصصخم عقوملل اهبلج دعب ، اهميدقتب لواقملا ماق يتلا ةتقؤملا لامعألاو تادعملا دعت
 نــم ةــيطخ ةــقفاوم نود لواــقملل قــحي الو . اــهريغ نود اهدــحو لاــمعألا ماــمتإو ءاــشنإل اــيلك
 يــف رــخآ ىــلإ ناــكم نــم لــقنلا ناــك اذإ الإ عــقوملا نــم اــهنم ءزــج لــقني وأ اــهلقني نأ سدــنهملا
 . لوقعم ببس ريغل ةيطخلا ةقفاوملا ءاطعإ نع عانتمالا سدنهملل غوسي الو . هتاذ عقوملا

 
 : تايمكلا : نوعبرألاو ةيداحلا ةداملا

 ةنايــصلا لاــمعأ تاــيمك ةــمئاق وأ دــقعلل قــفارملا تاــيمكلا لودــج يف ةروكذملا تايمكلا نإ
 نوكتـــس و ، لاـــمعألل ةـــيريدقت تاـــيمك يـــه دـــقعلا ةدـــم لالـــخ لواـــقملا اـــهب غـــلبي يـــتلا ةـــيئاقولا
 . ذفنت يتلا ةيلعفلا تايمكلا ساسأ ىلع ةبساحملا
 
 : تارجفتملا لامعتسا : نوعبرألاو ةيناثلا ةداملا

 تاحيرصتلا ذخأ دعبو سدنهملا نم يطخ نذإب الإ رجفتم ةيأ لمعتسي نأ لواقملل زوجي ال
 مزــتلا دــق لواــقملا نأ رــيجفتلا لــبق دــكأتي نأ سدــنهملا ىــلعو . ةــصتخملا تاــهجلا نــم ةــمزاللا
 ًاببس نذإلا اذه لثم ءاطعإ سدنهملا ضفر دعي الو . نأشلا اذهب ةقلعتملا تاميلعتلاو ةمظنألاب
 رــيغل نذإلا اذــه لــثم بــجح سدــنهملل زوــجي ال هــنأب اــملع ، لــمعلا بحاــص دــض ءاعدا يأب ةبلاطملل

 . لوقعم ببس
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 : لمعلا بحاص ريصقت : نوعبرألاو ةثلاثلا ةداملا

 طاـــسقألا لواـــقملل عفدـــي نأو ، ةـــين نـــسحب دـــقعلا طورـــش ذـــفني نأ لـــمعلا بحاـــص ىـــلع
 يــف عفدــلا نع رصق وأ دقعلا طورش نم طرش يأب لمعلا بحاص لخأ اذإو . ريخأت نود ةقحتسملا
 وأ ريــصقتلا اذــه ىــلع ةــبترتملا رئاــسخلا نــع ضيوعتلاب بلاطي نأ لواقملل قحيف ، ددحملا داعيملا
 .لالخإلا كلذ

 دــعيو . عفدــلا يف لمعلا بحاص رخأت ىلإ ًادانتسا لمعلا فقوي نأ لواقملل زوجي ال هنأ ىلع
 بــلاطي يــتلا ةــعقاولا ثودــح نــم ًاــموي نيــثالث لالــخ هــب بــلاطي ال ضيوعت يأ نع الزانتم لواقملا
 . ضيوعتلاب اهساسأ ىلع
 
 : لامعلا بتاور : نوعبرألاو ةعبارلا ةداملا

 اهفرــصب ماــق يــتلا بــتاورلل ًاريــسم ثــلاثلا صلختــسملا نــم ًءادــتبا مدــقي نأ لواــقملا ىــلع
 رهــشأ ةــثالث لــكو . سدــنهملاو لواقملا لثمم بتكم نم هيلع ًاقدصم ةقباسلا ةرتفلا نع هلامعل
 روــجأ فرــص يــف رخأــت اذإو . دــقعلا ةدم ةياهن ىتح هقباسل ًالثامم بتاورلل ًاريسم مدقي هدعب ةيلات
 نــم روــجألا هذــه عفدــي نأ لــمعلا بحاــصل قــحي دــقعلا لــحم عورــشملا يــف نيمدختــسملا هــلامع
 اــهل راعــشإ لوــصو دــعب ةــصتخملا تاــهجلا ةطاسوب دقعلا اذه نع ةرشابم هل ةقحتسملا فيلاكتلا
 . لواقملا ىلإ عوجرلا نود لمعلا بحاص نم كلذب

 
 : لامعألا زاجنإ دعب عقوملا ءالخإ : نوعبرألاو ةسماخلا ةداملا

 داوــملاو تادــعملا عــيمج هــنم لــقنيو عــقوملا يــلخي نأ لاــمعألا زاــجنإ روــف لواــقملا ىــلع
 ريثأــت نود اــهاري يــتلا قرطلاــب اــهنم صلختــلا هــيلعو ، اــهعون ناــك اــيأ ةــتقؤملا لاــمعألاو تاــيافنلاو
 . ةراعتــسالا رــفح بيذــهتب موــقي نأو ، ةرواــجملا قطاــنملاو قــيرطلل ماــعلا رــهظملا و ةــئيبلا ىــلع
 . لامعتسالل ةزهاج ةلاحبو ًافيظن عقوملا لك كرتي نأ هيلعو

 
 : اهتيكلمو عارتخالا تاءارب قوقح : نوعبرألاو ةسداسلا ةداملا

 هــيدعت نــع ةئــشانلا وأ ةــبترتملا تاءارــجإلاو تاءاــعدالا عــيمج نــع ًالوؤــسم لواــقملا نوــكي
 اــميف ةلجــسملا قوــقحلا نــم كلذ ريغ وأ مسا وأ ةيراجت ةمالع وأ ميمصت وأ زايتما وأ قح يأ ىلع
 عـــيمج كلذـــكو  ، لاـــمعألا زاـــجنإ يـــف ةلمعتـــسملا داوـــملا و تالآلا وأ تادـــعملا نـــم يأـــب قـــلعتي
 اــهب قــلعتت وأ اــهيلع بــترتت يــتلا تاــقفنلاو موــسرلاو فيراــصملاو رارــضألاو تاءارــجإلاو تاءاــعدالا
 .تغلب امهم
 
 : ةصاخلا رطاخملا : نوعبرألاو ةعباسلا ةداملا

 اــمو ةيركــسعلا لاــمعألاو  ،ةــيداعم تاوــق نــم وزــغلا لاــمعأو برحلا ةصاخلا رطاخملاب دصقي
 .اههباش
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 وأ ةــتقؤملا لاــمعألل ريمدــت وأ بــيرخت يأ نــع هريغ وأ ضيوعتلاب ًالوؤسم لواقملا نوكي الو
 بــيرختلا اذــه ناــك اذإ حاورألاب قحلي ررضو لطع يأ وأ ثلاث صخش يأ وأ لمعلا بحاص تاكلتمم
 . ةصاخلا رطاخملا نع ًائشان لطعلا وأ ريمدتلا وأ

 قــحلا لواــقملل نوكي ، دقعلا اذه ماكحأ بجومب ضفرلاو ةلازإلل ًاعضاخ نوكي ام ادع اميفو
 اهــصيصخت تــبث ىــتم داوــملا وأ ةــتقؤملا لاــمعألا وأ لامعألا ةميق لمعلا بحاص هل عفدي نأ يف
 وأ لاــمعألا عــقاوم يــف تناك ءاوس ، ةصاخلا رطاخملا نع ئشان ريمدت وأ بيرخت اهباصأ اذإ لمعلل
 فيلاــكتلا لــمعلا بحاــص هــل عفدــي نأ يــف قــحلا لواــقملل نوــكي اــمك . هــيلإ قــيرطلا يــف وأ هــبرق
 كلذو ، ًايرورض سدنهملا هدعي يذلا دحلا ىلإ ةتقؤملا لامعألا وأ لامعألا حيلصت ةداعإل ةمزاللا
 يأ نأ اــمك . سدــنهملا هددــحي اــمك لوــقعملا حبرــلا رادــقم هــيلإ ًافاــضم ةــفلكتلا رعــس ساــسأ ىــلع
 ببــسب ناــمز وأ ناــكم يأ يــف طغــض وأ راــجفنال ةــجيتن ثدــحي حاورألا يــف ةراــسخ وأ ررــض وأ بارــخ
 قــبطنيو ةــصاخلا رطاــخملا نــع ًائــشان دــعي ةــيبرح ةداــم يأ وأ تارــجفتم وأ ةرــيخذ وأ ةــلبنق وأ مــغل
 وأ هــلامهإ وأ لواــقملا لــعف نــع ًائــشان نــكي مــل اــم ةداــملا هذــه يــف هــيلع صوــصنملا مــكحلا هــيلع
 . مهيمدختسم وأ نييعرفلا هيلواقم

 ريبادــتلا عــيمج ذاــختاب موــقي نأ لواــقملا ىــلع نإــف دــقعلا اذــه نايرــس ءاــنثأ برــح تبــشن اذإو
 تــقو لــك يــف قــحلا لــمعلا بحاــصل نأ ًاــمئاد ىــعاري نأ ىــلع ، لاــمعألا ماــمتإل دوهجلاو ةنكمملا
 راعــشإلا اذــه ءاــطعإ دــنعو . لواــقملل بوــتكم راعــشإ بــجومب دــقعلا ءاــهنإ يــف برــحلا بوشن دعب
 لالــخإ نودو ةداــملا هذــه اــهيلع صنــت يــتلا نيفرــطلا قوــقحب صتــخي اــم ادــع ًاــيهتنم دــقعلا حبــصي
 . دقعلا ءاهنإل ةقباس ةفلاخم يأب ةقلعتملا نيفرطلا نم يأ قوقحب

 نأ لــمعلا بحاــص ىــلع بــجي ، اــفنآ نيــبملا وــحنلا ىــلع برــحلا بوــشن بسب دقعلا ىهنأ اذإو
 ةــميق ىــلإ ةفاــضإلاب اهذــيفنتب ماــق يــتلا لاــمعألا نع هل ةقحتسملا قوقحلا عيمج لواقملل عفدي
 لــمعلا بحاــصل ةــيقبتملا غلاــبملا مــصخ دعب كلذو ، عقوملا ىلإ اهديروت مت يتلا عئاضبلاو داوملا
 هديدـــست ىرـــج رـــخآ غـــلبم يأ وأ هـــيلإ ةددـــسملاو ةـــمدقملا تاعفدـــلا ديـــصر نـــم لواـــقملا ةـــمذب
 . لمعلا ذيفنت باسح ىلع لواقملل

 
 
 : موسرلاو بئارضلا : نوعبرألاو ةنماثل ةداملا

 اهددــسي نأ هــيلع بــجيو ، موــسرلاو بئارــضلاب ةــقلعتملا ةــكلمملا ةــمظنأل لواــقملا عــضخي  -1
 نــع ًالوؤــسم نوــكيو ، صاــصتخالا ةبحاــص ةــهجلل ةقحتــسملا اهريداقمو ةددحملا اهلاجآ يف
 . كلذ

 ، ءاــطعلا ميدــقت خيراــت دــعب صقنــلا وأ ةداــيزلاب ةــكلمملا يــف موــسرلاو بئارــضلا تلدــع اذإ  -2
 . قرفلا رادقمب لاوحألا بسح صقنت وأ دقعلا ةميق دادزتف

 عفدــب ماــق هــنأ لواــقملا تــبثي نأ  ةــيكرمجلا موــسرلا ةداــيز نــع جتاــنلا قرــفلا عفدــل طرتــشي  -3
 موــسرلا ليدــعت دــعب دــقعلا لاــمعأل ةــصصخم داوــم هدــيروتل ةــجيتن موــسرلا نــم دــئازلا قرفلا
 . ةداملا هذهل ًاقفو راعسألا ليدعتل ةجيتن ضوعي مل قرفلا اذه نأ تبثي نأو ، ةدايزلاب
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 : كرامجلاو داريتسالا ماكحأ : نوعبرألاو ةعساتلا ةداملا
 ةـــيبرعلا ةـــكلمملا يـــف اـــهماكحأو كراـــمجلاو داريتـــسالا ةـــمظنأ نأـــب هـــملعب لواـــقملا رـــقي

 وأ ةــكلمملا ىــلإ هــنم ءازــجأ وأ جتــنم يأ نحــشو دــيروت ىــلع اــهقيبطت يرــجي يــتلا يــه ةيدوعــسلا
 . داريتسالا رظحب ةقلعتملا ماكحألا كلذ يف امب ، اهنم هريدصت

 
  : قرطلا ىلع ثاحبألاو داوملا تارابتخا : نوسمخلا ةداملا 

 ىــلعف ، قرــطلا ىــلع عــقاوملا ضــعب نــم تاــنيع ذــخأ وأ ثاــحبأ ءارــجإ لــمعلا بحاــص ىأر اذإ
 لــمعلا اذــهب موــقي يذلا قيرفلل حمسي نأو ، ةمالسلا لئاسو نم كلذل مزلي ام نمؤي نأ لواقملا
 راعــسأ ىــلع ًالــمحم مدــقت اــم عــيمج دــعيو . اــهلامعو ةيدايتعالا ةنايصلا تادعم نم يأ مادختساب
 .دونبلا
 
 : ةيرسلا : نوسمخلاو ةيداحلا ةداملا

 وأ تاموسر وأ تانايب يأ ءاشفإ مدعب نطابلا نم هيلواقمو هيبوسنم عيمجو لواقملا مزتلي
 صخــش يأ ىــلإ اــهنع حاــصفإلا وأ اهلالغتــسا وأ ةيوفش وأ ةيريرحت تناك ءاوس تامولعم وأ قئاثو
 نــم -لمعلاب وأ دقعلاب هتقالعل- هيلع علطا دق نوكي ام وأ هتزوحب وه ام ىلع كلذ يرسيو . ناك
 وأ ، دــقعلا ذــيفنت ءاــنثأ مازــتلالا اذــه يرــسيو . لــمعلا بحاــص نوؤــش وأ تاقفــصو تالماعتو رارسأ
     . هتدم ءاهتنا دعب وأ ، لمعلا بحاص هيهني نأ دعب
 
 : ةسدقملا نكامألا ةمرح : نوسمخلاو ةيناثلا ةداملا

 يــف مرــحلا ةــقطنم ىلإ لوخدلاب نيملسملا ريغل حامسلا مدعب يضقت مظنلاو تاميلعتلا نإ
 هذــهب دــيقتلا هيمدختــسمو هزاــهجو لواــقملا ىــلعو . ةروــنملا ةــنيدملاو ةــمركملا ةــكم نــم لــك
 . تاميلعتلا
 
 : تاراعشإلا غيلبت : نوسمخلاو ةثلاثلا ةداملا

 وأ ، لاــصيإ لــباقم ديلاب اهميلستب امإ دقعلا اذهب ةقلعتملا تاراطخإلا و تاراعشإلا لدابت متي  -1
 نــم يأ ىــلإ ةروكذــملا ةــقيرطلاب تــغلب اذإ اــهراثآل هــجتنم دــعتو . لجــسملا وأ يمــسرلا دــيربلاب
 . دقعلل ةيساسألا ةقيثولا يف ةحضوملا نيوانعلا

 . هرييغت نم ًاموي نيثالث لبق رخآلا فرطلا راعشإب ناونعلا رييغت زوجي  -2
 

 : لجسلا بطش : نوسمخلاو ةعبارلا ةداملا
 .لمعلا بحاص عم هتامازتلا لكب يفي ىتح يراجتلا هلجس بطش لواقملل قحي ال

 


