


 

 

 

 

 فقولا تابثإ يف لدعلا ةرازو ىدل اهب لومعملا طباوضلاو تاءارجإلل عضاخو يداشرإ جذومن دعي جذومنلا اذه
 

  ةقيثولا ناونع :ًالوأ

 ................. فاقوأ / فقو ةقيثو

 ةقيثولا ةيحاتتفا :ًايناث

 :دعبو ،هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ،هدحو هلل دمحلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نيفقاولا وأ فقاولا تانايب :ًاثلاث

 ركذ فقاو ةغيص

 مقر ةينطولا ةيوهلا بجومب )ةيسنجلا يدوعس( ..................... :يبر وفعل ريقفلا دبعلا انأ ُّرِقُأ
 .............. نأ ،ًاماظنو ًاعرش ةربتعملا يتيلهأ لماك يف انأو )...........(

 ىثنأ ةفقاو ةغيص

 مقر ةينطولا ةيوهلا بجومب )ةيسنجلا ةيدوعس( ..................... :يبر وفعل ةريقفلا ةمألا انأ ُّرِقُأ
 .............. نأ ،ًاماظنو ًاعرش ةربتعملا يتيلهأ لماك يف انأو )...........(

 يدوعس ريغ فقاو ةغيص

 )...........( ةماقإلا مقر بجومب )ةيسنجلا ...........( ..................... :يبر وفعل ريقفلا دبعلا انأ ُّرِقُأ
 .............. نأ ،ًاماظنو ًاعرش ةربتعملا يتيلهأ لماك يف انأو

 ةيدوعس ريغ ةفقاو ةغيص

 )...........( ةماقإلا مقر بجومب )ةيسنجلا ...........( ..................... :يبر وفعل ةريقفلا ةمألا انأ ُّرِقُأ
 .............. نأ ،ًاماظنو ًاعرش ةربتعملا يتيلهأ لماك يف انأو

 فوقوملا لصألا :ًاعبار

 يراقع

 ةعقاولا ،).....( مقر ططخملا نم ،).....( مقر كلبلا نم ،).....( اهمقرو يل ةكولمملا ضرألا ةعطق "   
 كصلا بجومب لماكلاب يل اهتيكلم تلقتنا يتلاو ،ءانب نم اهيلع ميقأ امو ،..... ةنيدم يف ، ..... يح يف
 ، .....ًاقرشو ، .....ًابونجو ، ....ً. الامش اهدحيو ،ه..../../.. خيراتو ،).....( مقر ...... نم رداصلا يعرشلا
 ".2م..... اهردق ةيلامجإ ةحاسمب ، .....ًابرغو

  ،..... ةنيدم يف ، ..... يح يف ةعقاولا ،).....( مقر ططخملا نم ،).....( مقر كلبلا نم ةنئاكلا ةرامعلا "
 ،ه..../../.. خيراتو ،).....( مقر ...... نم رداصلا يعرشلا كصلا بجومب لماكلاب يل اهتيكلم تلقتنا يتلاو
  ".2م..... اهردق ةيلامجإ ةحاسمب ، .....ًابرغو ، .....ًاقرشو ، .....ًابونجو ، ....ً. الامش اهدحيو
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 ةيلام تارامثتسا 
 يف ،ًامهس )............( اهددعو ، ........... )كنب /ةمهاسم /ةكرش( يف يل ةكولمملا مهسألا "

  ."..........ةكرش ىدل )....ـــ.( مقر ةيرامثتسالا ةظفحملا

 لجسلا مقر ،..........ةكرش ةرادإب ،........ قودنص يف يل ةكولمملا ةيرامثتسالا تادحولا"
 "ةيرامثتسا ةدحو ،)..........( اهددعو ..............

 .............: فرصم ىدل ًايلاح ةعدوملا ،ًايدوعس ًالاير ......... اهردقو اهكلمأ يتلا ةيدقنلا غلابملا"
 .")..............( :مقر يراجلا باسحلا يف

 ةيسسؤم تامظنم 
 .")..............( يراجتلا اهلجس مقرو ،............... مساب لماكلاب يل ةكولمملا ةسسؤملا / ةكرشلا"

 يراجتلا اهلجس مقرو ،............... مساب يل ةكولمملا ةسسؤملا / ةكرشلا نم )%..("
)..............(". 

 ةكولمملاو ،)%..( ةبسنب .......... ـل ةكولمملا و )%..( ةبسنب يل ةكولمملا ةسسؤملا / ةكرشلا"
  .")..............( يراجتلا اهلجس مقرو ........ مساب )%..( ةبسنب ...........ـل

 ىرخأ

 ........هفقو بغري ام فقاولا فيضي انه

 هلثممو ،هترادإ رقمو ،فقولا ةيصخش :ًاسماخ

 ةصخر جارختساو ةيراجتلا تالجسلا حتف يف دمتعملا مسالا وهو ،............. ـب فقولا ىمسي .1
 اذهب ةيمستلا ترذعت اذإو ،اًماظن نكمأ ام هل عبتي ام وأ فقولا اهجاتحي يتلا صيخارتلا نم اهريغو فقولا
 .رخآ مسا يأ مادختسا متي ؛مسالا

 ،ةيرامثتسالاو ةيكنبلا تاباسحلا حتف هلو ،ةلقتسم ةيلام ةمذو ةيرابتعا ةيصخش فقولا اذهل نوكي .2
 .ةيعرملا ةمظنألاو ةيعرشلا ماكحألا فلاخي ال امب ،ةيرامثتسالاو ةيلاملاو ةيفرصملا تالماعملا ةفاك ءارجإو

 ةراظنلا يلوتم نم اهترادإو ،دهاعملاو زكارملاو تايعمجلاو تاكرشلاو تاسسؤملا سيسأت فقولل .3
 .ةيمسرلا ةمظنألا نمضو ،ةيلاع ةدوج تاذ ةيراجت ةقيرطب

 كلمت درجمب كلذك اًفقو نوكت ؛تاراقع نم فقولا ىلإ مضني امو ،فقولا ةلغب ىرتشي ام عيمج .4
 .ةقيثولا هذه طورش اهيلع قبطتو ،اهل فقولا
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 تاهجلاو ءاضقلا مامأو ريغلا عم هتاقالع يف فقولل ًالثمم هنم رارقب هضوفي نم وأ رظانلا نوكي .5
 ةمظنألا بسح ،اهمامأ فقولا ليثمت يعدتست ةصاخ وأ ةماع تناك ًءاوس ةهج لكو ،ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا
 .ريغلا ليكوت قح هلو ،ةعبتملا

 هيضتقت ام بسح ىرخأ ةنيدم ىلإ هلقن رظانلل نكميو ،............. ةنيدم يف فقولا ةرادإ رقم نوكي .6
 .ةكلمملا يف اهب لومعملا ةمظنألل ًاقفو كلذو ،هنيح يف فقولا ةحلصم

 فقولا فراصم :ًاسداس

 :يلي ام ىلع فقولا اذه ةلغ فرصت

 مدقم فرصملا اذهو ،فقولا ريمعتو ديدجتو ةنايصو حالصإو ةيرادإلاو ةيليغشتلا فراصملا .1 
 .ىرخألا فراصملا عيمج ىلع

 يف يعرشلا يضاقللو ،ةلغلا يفاص يقاب نم )%.. / يدوعس لاير ....( اهردقو رظانلل ةأفاكم .2 
 لزانت نإو ،لثملا ةرجأل اهديعي نأ نامزألا نم نمز يف ةريثك وأ ةليلق رظانلل ةددحملا ةأفاكملا نوك لاح
 .فقولا ةلغ ىلإ ةصحلا كلت مضتو ،كلذ هلف هللا دنع هرجأ بستحاو اهضعب وأ هتصح نع رظانلا

 فقولا ةحلصم ققحي امب اهتدايز يف قحلا راظنللو ،ةلغلا يفاص يقاب نم %.. رامثتساو ةيمنت .3   
 .%.. نع ديزت الأ ىلع

 نمو )كرتشم  ـ ماع ـ صاخ( :هفقو عون بسحب فقولل فراصم نم هبساني ام فقاولا ددحي .4 
 :يتآلا كلذ ةلثمأ

 :ماعلا فقولا

 هلوسرو هللا همدق ام مدقي نأ ىلع راظنلا هاري ام بسح ،ةعونتملا ربلا هجوأ يف ةلغلا نم يقابلا فرصي
 نمو ،ًايدعتم هعفن ناكو ،نيملسملل ةحلصم مظعأو ،هنامزو هناكم يف عفنأ ناك امو ملسو هيلع هللا ىلص
 :اهتلثمأ

 ةعابط ،ةيملع تاقباسم ةياعر ،ةيملع تارود ةياعر ،ةيسارد حنم ،نيملعملا ةلافك ،بالطلا ةلافك .1
 ةياعر ،ظيفحتلا تاقلح ةياعر ،ميركلا نآرقلا ميلعت ،ةيملع ةطرشأ عيزوتو خسن ،ةيملع بتك عيزوتو
 .نآرقلا تاملعمو يملعمل ةيليهأت تارود

 رشن ،ةيوعدلا تالحرلاو تالوجلا ةياعر ،ةيوعدلا تاءاقللاو تارودلاو تارمتؤملاو تايقتلملا ةياعر .2
 ،تايلاجلا ةوعد بتاكم معد ،ةيوعدلا تاسسؤملا معد ،ةاعدلا ةلافك ،ةيهيجوتلا ةطرشألاو بتكلا
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 تايلاجلل جحلاو ةرمعلا تالحر ةياعر ،تايلاجلا ةوعد بتاكم معد ،ةيوعدلا تاسسؤملا تالحر ةياعر
 .مالسإلا يثيدحو

 نيمأت ،فحاصم نيمأت ،نينذؤملاو ةمئألا لزانم ءانب ،ةعسوتلاو ميمرتلا ،دجاسملا سيسأتو ءانب .3
 .تاومأ لساغم ءاشنإ ،دجاسملا يف ةيريخ تابتكم ءاشنإ ،نذؤملاو مامإلا ةلافك ،تاودأو ةزهجأ

 معد ،ةضراعلا ضارمألاو ئراوطلا ةلاح يف معدلا ،نيقاعملاو ىضرملل تاودألاو ةزهجألا نيمأت .4
 ءاشنإو معد ،ةيحصلا ةيعوتلا معد ،نيقاعملا ةياعر تايفشتسم معد ،نامدإلا جالع تايفشتسم
 ىضرملل ءاودلا نيمأت ،ةيريخلا تادايعلا معد ،ىلكلا ليسغ زكارم :لثم ةصصختمو ةماع ةيحص زكارم
 .تايلمعلا ءارجإ ةفلكت عفدو  نيجاتحملا

 .عفانلا يوبرتلاو يملعلا لاـجملا .5
 .نيجاتحملاو ءارقفلل يثاغإلاو يعامتجالا لاجملا .6
 .يحصلا لاجملا .7
 .فداهلا يمالعإلا لاجملا .8

 .ناكمإلا ردق ماع لك يتيرذو ّيدلاو نعو ينع ةدحاو ةيحضأ .9

 ىلإ برقتلا هب دصقو رصحلا ال ليثمتلا ليبس ىلع وه امنإ ربلا هجوأ نم ًاقباس ركذ ام لكو
 / رظانللف ناكمو نامز يأ يف عفان رخآ يريخ عورشم وأ فرصم دجو ام ىتمف ،ىلاعت هللا
 ةجاحلا تعد اذإ دحاو فرصم يف ةلغلا فرص مهل قحي امك ،هيف ةكراشملاب قحلا سلجملل
 كلذل

 : )يلهأ / يرذ( صاخلا فقولا

  .ةيعرشلا تاعافتنالا رئاسو اناكساو انكس الالغتساو ةلغ يتايح لاح اهب عفتنا .1
 ام مهدالوأ دالواو مهدالوأ مهدعب نمو يتاجوز /يتجوزو يتانبو يئانبأل نوكي يتافو دعب نمو .2

 لسنلا عطقنا نإف )فقاولا لبق نم نيقحتسملا ىلع ةلغلا عيزوت ةيلآ ديدحت متي( اولسانت
 .رظانلا هاري ام بسح ةماعلا ربلا هجوأ يف نوكي هللاب ذايعلاو

 فارسإ نودو فورعملاب كلذو ،ىحضألاو رطفلا يديع يفو ،ةلئاعلل يرهشلا عامتجالا ىلع فرصلا .3
 .ريذبت وأ

  مهجايتحا بسح براقألا نم نيجاتحملاو ءارقفلا ءاطعإ .4

 :كرتشملا فقولا
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 ربلا هجوأو ةماعلا ربلا هجوأ ديدحت متي( ةصاخلا ربلا هجوأل )%..( و ةماعلا ربلا هجوأل )%..( صيصخت
 ةبسنلاو صاخلاو ماعلا فقولل هالعأ ةحضوملا غيصلا بسحب فقاولا لبق نم ةصاخلا
 )هالعأ ركذ ام ريغ ىرخأ ةصاخو ةماع فراصم نم فقاولا هاري ام وأ ،فرصم لكل ةصصخملا

 فقولا ىلع ةراظنلا :ًاعباس

 ةراظن سلجم

- يتافو دعبو ةيماظنلاو ةيعرشلا يتيلهأ لاحو يتايح لاح يسفنب ةراظنلا ىلوتأ :)لوألا رايخلا( ًالوأ
 سلجم قيرط نع فقولا راديف ،يريغ ةراظنلا ىلوتي نأب يتبغر وأ ةيلهألل يدقف وأ -ماتخلا نسح هللا لأسأو
 ،سيئرلل ًابئان )..................( هتيوه مقرو ،).............( و ،) .......( هتيوه مقرو ،)..........( ةسائرب ةراظن
 .) .......( هتيوه مقرو ،)..........( ةيوضعو

 ،) .......( هتيوه مقرو ،)..........( ةسائرب ةراظن سلجم فقولا ىلع ةراظنلا ىلوتي :)يناثلا رايخلا( ًايناث
 ).......( هتيوه مقرو ،)..........( ةيوضعو ،سيئرلل ًابئان )..................( هتيوه مقرو ،).............( و

  : ةراظنلا سلجم نيوكت : ًاثلاث

  :يتآلا وحنلا ىلع هلمع طباوضو هماهم تدّدح دقو فقولا ةرادإ ىلع فارشإلا ةراظنلا سلجم ىلوتي

 لقألا ىلع ءاضعأ ةثالث نم ماودلا ىلع سلجملا نوكتيف _ ماتخلا نسح هللا لأسأو _ يتافو دعب .1
  صاصتخالا يوذ نمو فقاولا ةيرذ نم

 دنع زوجيو ،سلجملا ةيوضع يف فقاولا ةيرذ نم قحاللا نطبلا ىلع قباسلا نطبلا ميدقت لصألا .2
 نطبلاب داريو( .ةراظنلا سلجم هاري ام بسح قباس نطب عم قحال نطب عمتجي نأ ةحلصملا روهظو ةجاحلا
 .)اولزن نإو ةيرذلا نم ةيواستم ةجرد يف مه نيذلا ةقبطلا :انه
 

 : ةراظنلا سلجم ةيوضع ءاهتناو رغش : ًاعبار

 يفو ةقيثولا هذه يف ةروكذملا طورشلا هيف رفوتت نمم مهدعب ةراظنلا ىلوتي نم راظنلا راتخي .1
 راَّظُّنلا قيرط نع هنأشب لحل لصوتي ملو راظنلا دحأ نييعت ىلع ــ هللا ردق ال ــ فالخ يأ دوجو لاح
 .رظانلا نييعتب يعرشلا يضاقلا صتخيف

 سلجم نييعت يعرشلا يضاقلا ىلوتيف ،ةيوضعلل لهأ وه نم مهيف َمِدُع وأ ،يتيرذ تضرقنا اذإ .2
 .كصلا اذه يف ةروكذملا ةيلآلا قفو ةراظنلا
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 نييعت نيح ىلإ هلامعأ ءادأ يف سلجملا يقاب رمتسيف سلجملا ءاضعأ نم ٍوضع ناكم رغش اذإ .3
 .وضعلا كلذ ناكم روغش خيرات نم رهشأ ةثالث لالخ هنم ًالدب ٍوضع

 :ةيتآلا رومألا دحأب ةراظنلا سلجم يف ةيوضعلا يهتنت .4
 .هتافو .أ

 .هتلاقتسا .ب
 نوكي نأ ىلع ،هتردق وأ ةيعرشلا هتيلهأ يف ةرثؤملا فعضلا تامالع نم ةمالع هيلع رهظت نأ .ت

 .يئاهن يئاضق مكح رودص دعب كلذ
 .يئاهن يئاضق مكح بجومب ةنامألاو فرشلاب لخي ام هنم ردصي نأ .ث
 .يئاهن يئاضق مكحب ًارداص كلذ تابثإ نوكي نأ ىلع ،فقولا ةحلصمب رضي امب همايق .ج
 مكح رودص دعب كلذ نوكيو ،ةراظنلا سلجم ىدل ربتعم رمأل هءافعإ ةراظنلا سلجم ررق اذإ .ح

 نم رهشأ ةثالث زواجتت ال ةدم يف هنم لضفأ وأ هتافص لثمب هنع ًالدب نيعيو ،يئاهن يئاضق
 .بصنملا رغش

 نع بايغلا هنم رثك وأ ،سلجملا ةيقب هلبقي رذع نودب ةيلاوتم تاعامتجا ثالث روضح نع هفلخت .خ
 دعب كلذ نوكيو ،سلجملا ةيقب هلبقي رذع نودب ،قرفتم لكشب ولو سلجملا تاعامتجا روضح
 .يئاهن يئاضق مكح رودص

 ردصي ملو تاونس عبرأ يهو ـ فقاولا ةيرذ ريغ نم ـ نينيعملا ءاضعألل ةيوضعلا ةدم ءاهتنا .د
 .مهل ديدجتلاب رارق

 :هتامازتلاو ةراظنلا سلجم وضع طورش :ًاسماخ

 ريخ نإ (:هناحبس هللا لوقب ًالمع ،ةّوقلاو ةنامألاو ةّيعرشلا ةيلهألا ءاضعألا عيمج يف رفاوتت نأ .أ
 .)نيمألا يوقلا ترجأتسا نم

 ملعلاك فقولا ومن يف مهاسي امم تاصصختلا يف عونتلا ءاضعألا يف ققحتي نأ لضفي  .ب
 .فاقوألا ةرادإو ،رامثتسالا يف ةربخلاو ،ةرادإلا يف ةربخلاو ،يعرشلا
 :اهمهأ نمو ،هتيوضع ىلع ةبترتملا تامازتلالا عيمجب سلجملا وضع مزتلي  .ت
 .ةيلعافب سلجملا تاعامتجا روضح .ث
 .فقولا رارسأ ىلع ةظفاحملا .ج
 .سلجملا ماظنو فقاولا طرشب مازتلالا .ح
 .عفنلاو ةحلصملاب فقولا ىلع دوعي ام لكب مامتهالاو ،ءاضعألا عم نواعتلا .خ
 .ةيصخشلا هحلاصم ققحي اميف وأ ،فقولا حلاصمب رضي اميف هتيوضع مادختسا مدع .د
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  : هتاصاصتخاو ةراظنلا سلجم ماهم :ًاسداس

 ًابــــــسانم هاري نم فيلكت وأ هلامعأ ذيفنتل تايحالــــــصلا لماك هلو ،هنيوكت روف هماهم سلجملا سرامي
 لاثملا ليبـس ىلع مهتايحالـص زربأ نمو ،فقاولا طرـش عم قفاوتي امب كلذو هيلع فارـشإلاو كلذب مايقلل
 :يتأي ام رصحلا ال

 اهتاــــسايــــس مــــسرو ،اهعير فرــــصو ،ةيليغــــشتلاو ةينفلاو ةيرادإلاو ةيلاملا فقولا نوؤــــش ةرادإ .1
 فيرــــصتو اهلاومأو اهلامعأ ىلع فارــــشإلاو ،عرــــشلا ماكحأ فلاخي ال امب اهتيمنتو اهتارامثتــــساو
 .ًاناكمو ًانامز اهنيح يف ةعبتملا مظُنلا بسح كلذو ،اهرومأ

 مهعم دقاعتلاو ،دراوملا فرـــص لامعأ ميظنتو ،فقولا لامعأ ةرادإل نيفظوملا نم ءافكألا نييعت .2
 جراخلا نم لامعلاو نيفظوملا مادقتـــساو تاريـــشأتلا بلطو ،لمعلا نع مهلزعو مهتابترم ديدحتو
 يف ةعبتملا مظنلا بــسح كلذو ،اهنع لزانتلاو تامدخلا لقنو لمعلا صخرو تاماقإلا جارختــساو
 .ناكمو نامز لك

 ريدم لك صتخي نأ ىلع ،ءاردم اهتحت يوـــــضنيو لمعلا ةرادإل ةيذيفنت ةرادإ نييعت ةراظنلا سلجمل .3
 ةـماـعلا طباوــــــضلا ةراـظنلا سلجم ددـحيو ،نيعم يفارغج قاـطن وأ نيعم طاــــــشن وأ نيعم عاـطقب
 .ةلقتسم ةحئال يف جئاتنلا لضفأ ققحت يتلا ةيليصفتلاو

 باتكو ،دارفألاو ،ةيلهألاو ةيموكحلا تاهجلاو ءاــــــضقلا مامأو ريغلا عم هتاقالع يف فقولا ليثمت .4
 تاكرـــــشلاو ةـــــصاخلا تائيهلاو ةيعانـــــصلاو ةيراجتلا فرغلاو ةطرـــــشلا ماـــــسقأو مكاحملاو لدعلا
 ةمظنألا بـــسح ،اهمامأ فقولا ليثمت يعدتـــست ةهج لكو ،اهعاونأ فالتخا ىلع تاـــســـسؤملاو
  .ةعبتملا

 ميلـــــستلاو مُّلـــــستلاو ةـــــصتخملا ةمكحملا نذإ دعب هلوبقو غارفإلاو ءارـــــشلاو عيبلا قح سلجملل .5
 كوكـصلا ليدعتو ديدـستلاو اهميلـستو كوكـصلا مُّلـستو هلذبو نمثلا ضبقو ريجأتلاو راجئتـسالاو
 ةقباطمو اهيف لزانتلاو اهزرفو كوكـــــصلا جمدو صقنلا وأ ةدايزلاب اهتاحاـــــسم وأ اهدودح ءاوـــــس
 مُّلــست لاح يف ةديفتــسملا ةهجلل هعزن ّمت ام غارفإو اهمُّلــستو تاــضيوعتلاب ةبلاطملاو كوكــصلا
 .كلذ ىلع عيقوتلاو هنع ضيوعتلا

 ،ريمعتلاو ،تاءاـشنإلا لمعو ،اهتاجردو اهعاونأ عيمجب مكاحملاو ةيموكحلا رئاودلاو تارازولا ةعجارم .6
 .مدهلاو ،ميمرتلاو

 .يعرشلا يضاقلا ةقفاوم دعب فقولا ةيمست ليدعت وأ فقولا ةيمست .7
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 دوقع( اــهنمو ،تدــجو ناــمز يأ يفو اــهعون ناــك ًاــيأ ،اــهداــمتعاو فقولل ةــمزاللا دوقعلا عيقوت .8
 بتاكملاو ةـــسارحلا تاكرـــش ريجأتو ،ةلقانملاو ،رامثتـــسالا دوقعو ،ةنايـــصلاو ميمرتلاو تالواقملا
 .اهريغو )ةصصختملا

 مهلو ،عرــشلا ماكحأ فلاخي ال امب فقولا مــساب كونبلا يف ةيرامثتــسالاو ةيراجلا تاباــسحلا حتف .9
 ام لك ميظنتو فرــــصلا تايحالــــص ديدحتو ،تاباــــسحلا نم فرــــصلاو عيقوتلل نوري نم ضيوفت
 .هب قلعتي

 ،تاكيـــــشلاو تادنـــــسلا رادـــــصإو ،كونبلا ىدل عاديإلاو بحـــــسلاو ،ةيدنتـــــسملا تادامتعالا حتف .10
 .ةعبتملا ةمظنألا بسحو عرشلا ماكحأ فلاخي ال امب ،ةيكنبلا لامعألا ةفاكو ،ةيراجتلا قاروألاو

 وأ لماكلاب فقولل ةكولمم ةيميظنت لاكـــشأ يأ وأ تاكرـــش وأ تاـــســـسؤم نم تانايكلا سيـــسأت .11
 ةمزاللا ماهملا لكب تانايكلا هذه هاجت مايقلاو ،ةيريخ مأ ةيراجت تناك ءاوـــــس ،ريغلا عم ةكراـــــشملاب
 .ًاناكمو ًانامز اهنيح يف ةعبتملا مظنلا بسح كلذو ،اهتيرارمتساو اهئاشنإل

 تيوـــــصتلا قح مهل امك ،ةيداعلا ريغو ةيداعلا ةماعلا تايعمجلاو تاكرـــــشلا ةيعمج عامتجا روـــــضح .12
 مهــــــسألا عيب يف رامثتــــــسالاو ،ةماعلا وأ ةقلغملا ةمهاــــــسملا تاكرــــــشل ةيمومعلا تايعمجلاب
  .ًاناكمو ًانامز اهنيح يف ةعبتملا مظنلا بسح كلذو ،صيصختلا ضئافو حابرألا مُّلستو اهئارشو

 .كصلا اذه يف درو امل اقفو كلذو ،سلجملا ءاضعأ لزعو نييعت .13
 .ةيرادإ وأ ةيلام وأ ةيداصتقا ؛اهعون ناك ًايأ رطاخملل هضرعي نأ هنأش نم ام لك نم فقولا ةيامح .14
 ىلع فارـــشإلا ىلوتي ــــــــــ رمألا مزل نإ ــــــــــ مهريغ نم وأ ءاـــضعألا نم سلجملل ماع نيمأ نييعت .15

 هـماـهمل ةـيذـيفنتلا حئاوللا دـيدـحتو ،اـهنوؤــــــش ةـعباـتمو تاـعاـمتجالا رــــــضاـحم نيودـتو تاـعاـمتجالا
 نم نوكي نأو ،ةنامألاو ةوقلاب فــصتي نأ بجيف سلجملا جراخ نم هنوك لاح يفو ،هتاــصاــصتخاو
 .ةءافكلاو ةربخلا يوذ

 نأ ةطيرش هتأفاكم ديدحتو فقولا تاباـسح ةعجارمل ـــــــ رمألا مزل نإ ـــــــ ينوناقلا بـساحملا نييعت .16
 ال نأ ىلع ةيبلغألاب سلجملا ةـقفاوم لاح يف هل ديدـجتلا سلجمللو ،هتربخو هتءاـفكب ًافورعم نوكي
 ةدملا يلامجإ ديدمت زوجيو تاونـــس ثالث نع ينوناقلا بـــساحملا بتكمل ديدجتلا عم ةدملا ديزت
 .هيلع ةراظنلا سلجم عامجإ لاح يف تاونس سمخل

 فقولا تاـباــــــسح ىلع فارــــــشإلاو ،يماـتخلا اـهباــــــسح داـمتعاو ،فقولا ةـينازيم ىلع ةـقفاوملا .17
 اهنامز يف اهيلع فراعتملا اهريياعمو ةبساحملا لوصأل اًقفو اهتمظنأ ثيدحتو ،ةيلاملا اهتالجسو
 .اهناكمو
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 كلذو فقولل اهمـضب نيرخآلا نم ةطورـشملا ريغ تابهلاو اياـصولا تاعربتلا لوبق ىلع ةقفاوملا .18
 .ةكلمملا يف اهب لومعملا ةمظنألا قفو

 ،فاـقوألا ةرادإل ةـمظنملا حئاوللا دادـعإو ،ةدـناـــــــسملا ناـجللا لـيكــــــشت ىلع ةـقفاوملا سلجملل .19
 ةدافتــسالل كلذ يف ةربخلاو حالــصلاو ريخلا لهأب ةناعتــسالا هل امك ،دراوملا فرــص لامعأ ميظنتو
 .مهنم

 .كصلا اذه يف اهيلع صوصنملا طباوضلا بسح فقولا ميظنتل ةيلخاد ةيرادإ ةحئال دادعإ .20
 ناك ًءاوــس ريغلا ليكوت مهل كلذكو ،اهــضعب وأ سلجملا ماهم لك يف مهنم دحاو ليكوت سلجملل .21

 .ةيبلغألا يأرب ليكوتلا رارق نوكي نأ ىلع ًةهج وأ ًادرف

 :ةراظنلا سلجم ةسائر :ًاعباس

  .عارتقالا قيرط نع نيعيف فالتخالا لاح يفو ،هبئان نيعيف سيئرلا ناكم رغش اذإ  .1
 نيكمت يف هتايلوؤــسم زربأ لثمتتو ةراظنلا سلجم ةرادإ نع لوؤــسملا وه ةراظنلا سلجم سيئر  .2

 تارارقلا ذاختاو ةجردملا تاعوــــضوملا ةــــشقانم يف مهتكراــــشم ليعفتو سلجملا ءاــــضعأ عيمج
 .تايلوؤسملاو ماهملا ةيقب ةيميظنتلا حئاوللا ددحتو ،اهنأشب ةمزاللا

 :ةراظنلا سلجمل ةماع طباوض :ًانماث

 :ةيتآلا طباوضلا ةاعارم ةراظنلا سلجمل يغبني      

 هقوقح ةاعارمو هتنايـــــصو هماظنو هيلع ةظفاحملاو فقولا صخي ام عيمج يف هتبقارمو هللا ىوقت .1
  .كلذ نم ٍلح يف مهف ٍوهس وأ أطخ نم مهنم عقي امو

 ،دحاو ماع يف ًاعيمج اهيلع اوفرـصي نأ مهلف فراـصملا هذه نم ةيعرـشلا ةحلـصملاو ةجاحلا ريدقت .2
 .ةجاحلا بسح اهضعب ىلع اورصتقي وأ

 .اًعرش ةعبتملا قرطلا لضفأب هتيمنتو فقولا ةرادإ ىلع فارشإلا يف داهتجالا .3
 تاهيجوتو تالماعتو لامعأ نم هنع ردـــصي ام لك يف ةيمالـــسإلا ةعيرـــشلا ماكحأب سلجملا مزتلي .4

 .كلذل ةققحملا لئاسولا ًاذختم ،اهريغو تارارقو
 .صرحو ةيانع لكب هذافنإ ىلع لمعلاو ةعورشملا لئاسولا ةفاكب فقاولا طرش ةاعارم .5
 .تافورصملاو تاداريإلا طبضو فقولا مساب يكنب باسح حتفب مازتلالا .6
 .سلجملا ءاضعأ نم ةعقوم رضاحمب ةراظنلا سلجم تارارقو تافرصت عيمج قيثوت .7
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   :حلاصملا ضراعتو ةسفانملا :ًاعسات

 يف ةرـــشابم ريغ وأ ةرـــشابم ةحلـــصم يأ مهل نوكت نأ ةراظنلا سلجم ءاـــضعأ وأ سيئر ىلع رظحُي  .1
 ردــصت ةقفاومب الإ لاكــشألا نم لكــش يأبو لاح يأ ىلع فقولا باــسحل متت يتلا دوقعلاو لامعألا
 وأ هب صاخلا رارقلا ةــــشقانم يف كرتــــشي وأ رــــضحي نأ هل زوجي الو ،ةراظنلا سلجم نم رارق بجومب
 هنيب حلاـصم براـضت لكـشُي نأ هنأـش نم امع سلجملل حـصفُي نأ سلجملا وـضع ىلعو ،هيلع تيوـصتلا
 يف ردـــــصت يتلا تامولعملا نم ديفتـــــسي نأ سلجملاب هدوجو مكحب وـــــضعلل زوجي الو فقولا نيبو
 .ةيصخشلا هحلاصمل سلجملا

 سلجم وـــــضع ىلع بجيف فقولا حلاـــــصل ةـــــصرف تاوف وأ ررـــــض اهيلع بترتي يتلا تالاحلا يف  .2
 ًاــسفانم ًاطاــشن - اهيف ًابيــصن كلمي وأ اهكلمي ةكرــش يأ قيرط نع وأ هــسفنب - هتــسرامم دنع ةراظنلا
 ةراظنلا سلجمل حـصفُي نأ ًايجراخ وأ ًايلخاد رـشابم ريغ وأ رـشابم قيرطب كلذ ناكأ ءاوـس فاقوألا طاـشنل
 ةمهاـــسم ةكرـــش يف ًامهـــسأ كلمي نم مكحلا كلذ لمـــشي الو ،هتعيبطو سفانملا طاـــشنلا عون نع
 .ةماع
 ام ءارجإ حلاـــصملا ضراعتو ةـــسفانملاب ةطبترملا تامازتلالل هئاـــضعأ دحأ ةفلاخم لاح يف سلجملل  .3
 :يتأي

 .ضيوعتلاب هتبلاطمو هتاضاقم .أ
 .كلذب يئاضق مكح رودص دعب كلذ نوكيو سلجملا ةيوضع نم هؤافعإ .ب
 .ءافعإلاو ةاضاقملا نيب عمجلا .ت

 يأ ىلع ٍفرـصت وأ ٍديق يأ ءاـشنإب هتفـص لغتـسي نأ ةراظنلا سلجم ءاـضعأ نم ٍوـضع يأل زوجي ال .4
 .اهتاكلتمم وأ فقولا تادوجوم نم

 يأل ٍليومت وأ ٍنسح ٍضرق يأ نمضي نأ وأ ًاليومت وأ ًانسح ًاضرق مدقي نأ ةراظنلا سلجمل زوجي ال .5
 .هئاضعأ نم

 :هتارارقو ةراظنلا سلجم تاعامتجا :ًارشاع

 .هبئان وأ سيئرلا مهنيب نم نوكي نأ ىلع ءاضعألا ةيبلغأ روضحب الإ سلجملا تاعامتجا دقعنت ال .1
 ،ًايونـس تاـسلج ثالث نع لقت ال ثيحب ،ةيونـسلا سلجملا داقعنا تارم ددع ةيذيفنتلا حئاوللا ددحت  .2
 .ةيداعلاو ةئراطلا هتاعامتجا ىلإ ةوعدلا ةقيرطو ،هفيلاكتو ،هناكم ددحتو
 حجري تاوـــصألا يواـــست لاح يفو ،ةيبلغألا يأر نع ردـــصي امب الإ ةذفان سلجملا تارارق نوكت ال  .3
 .سيئرلا بايغ لاح هبئان وأ .سيئرلا هيف يذلا بناجلا
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 كـلت ةــــــساـئر سلجملا يف ءاــــــضعألا مدـقأ ىلوتيف ،ةــــــسلجلا نع هـبئاـنو سيئرلا باـيغ لاـح يف  .4
  .ةعرقلابف اوواست نإف ،ةسلجلا

 .هبايغ لاح هنع تيوصتلل هجراخ نم وأ ،سلجملا نم رخآ وضع ليكوت سلجملا وضعل قحي ال  .5
 لالخ نم عامتجالا مهلف ،مهعيمج وأ ءاــــضعألا دحأل ةقــــشم هبحاــــص وأ يندبلا روــــضحلا رذعت اذإ  .6
 يف كلذ ببــستي مل ام ،طقف ًاتوــص وأ ةروــصو ًاتوــص روــضحلا نمــضتت يتلا لاــصتالا لئاــسو ىدحإ
 .مهروضح ىلع ءاضعألا عيمج هيف عقوي عامتجالل رضحم دعي نأ ىلع ،فاقوألل ةحجار ةحلصم عييضت
 عاـمتجا دـقع ىلع ةردـقلا مدـع لاـح يف كـلذو ،ةـجاـحلا دـنع ريرمتلاـب اًرارق سلجملا ردــــــصي نأ زوجي  .7
 .سلجملل
 وأ ،هلوــصأ وأ هعورف نم دحأل وأ هل ةيــصخــش ةحلــصم يأ نع حــصفُي نأ سلجملا وــضع ىلع بجي  .8
 يف كراـــشي وأ رـــضحي نأ هل قحي الو ،هنأـــشب ًارارق سلجملا ذختيـــس يذلا عوـــضوملاب ةقلعتم هتجوز
 ،هتحلــــصم نع وــــضعلا حاــــصفإ مدع هيف تبثي رارق رودــــص لاح يفو ،هيلع تيوــــصتلا وأ هتــــشقانم
 .مزلي ام ذاختاو ،رارقلا اذه يف رظنلا ةداعإ يف قحلا سلجمللف

 

 دحاو رظان

 :فقولا ىلع ةراظنلا ًالوأ

 :ةيتآلا غيصلا قفو فقاولا لبق نم فقولا ىلع ةراظنلا يلوت ةيلآ ديدحت متي  .1
 لأسأو- يتافو دعبو ةيماظنلاو ةيعرشلا يتيلهأ لاحو يتايح لاح يسفنب ةراظنلا ىلوتأ 1.1

 :ةراظنلا ىلوتيف يريغ ةراظنلا ىلوتي نأب يتبغر وأ ةيلهألل يدقف وأ -ماتخلا نسح هللا
 .).....................( هتيوه مقرو  .... .... .... ....

 لأسأو- يتافو دعبو ةيماظنلاو ةيعرشلا يتيلهأ لاحو يتايح لاح يسفنب ةراظنلا ىلوتأ 2.1
 ةراظنلا ىلوتي يريغ ةراظنلا ىلوتي نأب يتبغر وأ ةيلهألل يدقف وأ -ماتخلا نسح هللا
  .يتيرذ نم دشرألا

 لأسأو- يتافو دعبو ةيماظنلاو ةيعرشلا يتيلهأ لاحو يتايح لاح يسفنب ةراظنلا ىلوتأ 3.1
 .فقولا ىلع ةراظنلا فاقوألل ةماعلا ةئيهلا ىلوتتف ةيلهألل يدقف وأ -ماتخلا نسح هللا

 .).......( ةيوهلا مقرو ....... فقولا ىلع ةراظنلا ىلوتي 4.1
 ةلادعلاو ةيعرشلا ةيلهألا هيف رفاوتت نأ طرشب هدعب ةراظنلا ىلوتي نم ددحي نأ رظان لك ىلع .2
 مل وأ اهل لهأ وه نم دوجو مدع نإو ناكمإلا ردق يتيرذ نم نوكي نأو ،دشرلاو ةنامألاو ةوقلاو
 يمحر يوذ مث يتبصع نم برقألاف برقألا مث يدلاو ةيرذ ىلإ ةراظنلا لقتنتف دحأ مهنم اهب بغري
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 نم هريغ نم ةراظنلاب قحأ ذئنيح نوكيف ،ةيلهألا هيف ققحتت نم يتيرذ نم دجوي ىتح ،مهريغ نم مث
 نييعت يعرشلا يضاقلا ىلوتيف دحأ ىلإ رظانلا لصوتي مل لاح يفو .محرلا يوذو ةبصعلا رئاس
 .ةقيثولا هذه يف ةدراولا طورشلا قفو رظانلا

 ٍوضع ناكم رغش اذإو سيئرلا ديدحت عم فقولا ىلع هدعب ةراظنلا ىلوتي ًاسلجم نيعي نأ رظانلل  .3
 هنم ًالدب ٍوضع نييعتب همايق نيح ىلإ هلامعأ ءادأ يف سلجملا يقاب رمتسيف سلجملا ءاضعأ نم
 كلذو وضعلا كلذ ناكم روغش خيرات نم رهشأ ةثالث زواجتت ال ةدم يف هنم لضفأ وأ هتافص لثمب
 رومألا دحأب راظنلا سلجم يف ةيوضعلا يهتنتو سيئرلا بناج بلغيف اوواست نإف مهنيب تيوصتلاب
 هتيلهأ يف ةرثؤملا فعضلا تامالع نم ةمالع هيلع ترهظ اذإ وأ ،وضعلا ةلاقتسا وأ ،ةافولا :ةيتآلا
 ةراظنلا سلجم ررق اذإ وأ ،يئاهن يئاضق مكح رودص دعب كلذ نوكي نأ ىلع ،هتردق وأ ةيعرشلا
 رودص دعب كلذ نوكيو ةراظنلا سلجم ىدل ربتعم رمأل هءافعإ ـ رثكأف راظن ةثالث اوناك نإ ـ ةيبلغألاب
 رثك وأ سلجملا ةيقب هلبقي رذع نودب ةيلاوتم تاعامتجا ثالث روضح نع هفلخت وأ ،يئاهن يئاضق مكح
 نوكيو سلجملا ةيقب هلبقي رذع نودب قرفتم لكشب ولو سلجملا تاعامتجا روضح نع بايغلا هنم
 زواجتت ال ةدم يف هنم لضفأ وأ هتافص لثمب هنع ًالدب نيعيو ،يئاهن يئاضق مكح رودص دعب كلذ
 .تايحالصلا سفنب هل ًابئان يلوي نأ هل سيئر لك اذكهو ،بصنملا رغش نم رهشأ ةثالث

 :مهتاصاصتخاو راظنلا ماهم :ًايناث

 عم قفاوتي امب كلذو مهلامعأ ذيفنتل تايحالصلا لماك مهلو ،مهنييعت روف مهماهم راظنلا سرامي
 :يتأي ام رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع مهتايحالص نمو ،فقاولا طرش

 اهتاــــسايــــس مــــسرو ،اهعير فرــــصو ،ةيليغــــشتلاو ةينفلاو ةيرادإلاو ةيلاملا فقولا نوؤــــش ةرادإ .1
 فيرــــصتو اهلاومأو اهلامعأ ىلع فارــــشإلاو ،عرــــشلا ماكحأ فلاخي ال امب اهتيمنتو اهتارامثتــــساو
 .ًاناكمو ًانامز اهنيح يف ةعبتملا مظُنلا بسح كلذو ،اهرومأ

 مهعم دقاعتلاو ،دراوملا فرـــص لامعأ ميظنتو ،فقولا لامعأ ةرادإل نيفظوملا نم ءافكألا نييعت .2
 جراخلا نم لامعلاو نيفظوملا مادقتـــساو تاريـــشأتلا بلطو ،لمعلا نع مهلزعو مهتابترم ديدحتو
 يف ةعبتملا مظنلا بــسح كلذو ،اهنع لزانتلاو تامدخلا لقنو لمعلا صخرو تاماقإلا جارختــساو
 .ناكمو نامز لك

 عاـطقب ريدـم لـك صتخي نأ ىلع ،ءاردـم اـهتحت يوــــــضنيو لـمعلا ةرادإل ةـيذـيفنت ةرادإ نييعت راـظنلل .3
 يتلا ةيليــــصفتلاو ةماعلا طباوــــضلا راظنلا ددحيو ،نيعم يفارغج قاطن وأ نيعم طاــــشن وأ نيعم
 .ةلقتسم ةحئال يف جئاتنلا لضفأ ققحت
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 باتكو ،دارفألاو ،ةيلهألاو ةيموكحلا تاهجلاو ءاــــــضقلا مامأو ريغلا عم هتاقالع يف فقولا ليثمت .4
 تاكرـــــشلاو ةـــــصاخلا تائيهلاو ةيعانـــــصلاو ةيراجتلا فرغلاو ةطرـــــشلا ماـــــسقأو مكاحملاو لدعلا
 ةمظنألا بـــسح ،اهمامأ فقولا ليثمت يعدتـــست ةهج لكو ،اهعاونأ فالتخا ىلع تاـــســـسؤملاو
  .ةعبتملا

 راجئتـــسالاو ميلـــستلاو مُّلـــستلاو ةـــصتخملا ةمكحملا نذإ دعب هلوبقو غارفإلاو ءارـــشلاو عيبلا قح .5
 ءاوـــس كوكـــصلا ليدعتو ديدـــستلاو اهميلـــستو كوكـــصلا مُّلـــستو هلذبو نمثلا ضبقو ريجأتلاو
 كوكـــصلا ةقباطمو اهيف لزانتلاو اهزرفو كوكـــصلا جمدو صقنلا وأ ةدايزلاب اهتاحاـــسم وأ اهدودح
 ضيوعتلا مُّلــست لاح يف ةديفتــسملا ةهجلل هعزن ّمت ام غارفإو اهمُّلــستو تاــضيوعتلاب ةبلاطملاو
 .كلذ ىلع عيقوتلاو هنع

 ،ريمعتلاو ،تاءاـشنإلا لمعو ،اهتاجردو اهعاونأ عيمجب مكاحملاو ةيموكحلا رئاودلاو تارازولا ةعجارم .6
 .مدهلاو ،ميمرتلاو

 .يعرشلا يضاقلا ةقفاوم دعب فقولا ةيمست ليدعت وأ فقولا ةيمست .7
 دوقع( اــهنمو ،تدــجو ناــمز يأ يفو اــهعون ناــك ًاــيأ ،اــهداــمتعاو فقولل ةــمزاللا دوقعلا عيقوت .8

 بتاكملاو ةـــسارحلا تاكرـــش ريجأتو ،ةلقانملاو ،رامثتـــسالا دوقعو ،ةنايـــصلاو ميمرتلاو تالواقملا
 .اهريغو )ةصصختملا

 مهلو ،عرــشلا ماكحأ فلاخي ال امب فقولا مــساب كونبلا يف ةيرامثتــسالاو ةيراجلا تاباــسحلا حتف .9
 ام لك ميظنتو فرــــصلا تايحالــــص ديدحتو ,تاباــــسحلا نم فرــــصلاو عيقوتلل نوري نم ضيوفت
 .هب قلعتي

 ،تاكيـــــشلاو تادنـــــسلا رادـــــصإو ،كونبلا ىدل عاديإلاو بحـــــسلاو ،ةيدنتـــــسملا تادامتعالا حتف .10
 .ةعبتملا ةمظنألا بسحو عرشلا ماكحأ فلاخي ال امب ،ةيكنبلا لامعألا ةفاكو ،ةيراجتلا قاروألاو

 وأ لماكلاب فقولل ةكولمم ةيميظنت لاكـــشأ يأ وأ تاكرـــش وأ تاـــســـسؤم نم تانايكلا سيـــسأت .11
 ةمزاللا ماهملا لكب تانايكلا هذه هاجت مايقلاو ،ةيريخ مأ ةيراجت تناك ءاوـــــس ،ريغلا عم ةكراـــــشملاب
 .ًاناكمو ًانامز اهنيح يف ةعبتملا مظنلا بسح كلذو ،اهتيرارمتساو اهئاشنإل

 تيوـــــصتلا قح مهل امك ،ةيداعلا ريغو ةيداعلا ةماعلا تايعمجلاو تاكرـــــشلا ةيعمج عامتجا روـــــضح .12
 مهــــــسألا عيب يف رامثتــــــسالاو ،ةماعلا وأ ةقلغملا ةمهاــــــسملا تاكرــــــشل ةيمومعلا تايعمجلاب
  .ًاناكمو ًانامز اهنيح يف ةعبتملا مظنلا بسح كلذو ،صيصختلا ضئافو حابرألا مُّلستو اهئارشو

 .كصلا اذه يف درو امل اقفو كلذو ،ةراظنلا ءاضعأ لزعو نييعت .13
 .ةيرادإ وأ ةيلام وأ ةيداصتقا ؛اهعون ناك ًايأ رطاخملل هضرعي نأ هنأش نم ام لك نم فقولا ةيامح .14
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 نأ ةطيرش هتأفاكم ديدحتو فقولا تاباـسح ةعجارمل ـــــــ رمألا مزل نإ ـــــــ ينوناقلا بـساحملا نييعت .15
 ال نأ ىلع ةيبلغألاب سلجملا ةـقفاوم لاح يف هل ديدـجتلا سلجمللو ،هتربخو هتءاـفكب ًافورعم نوكي
 ةدملا يلامجإ ديدمت زوجيو تاونـــس ثالث نع ينوناقلا بـــساحملا بتكمل ديدجتلا عم ةدملا ديزت
 .هيلع ةراظنلا سلجم عامجإ لاح يف تاونس سمخل

 فقولا تاـباــــــسح ىلع فارــــــشإلاو ،يماـتخلا اـهباــــــسح داـمتعاو ،فقولا ةـينازيم ىلع ةـقفاوملا .16
 اهنامز يف اهيلع فراعتملا اهريياعمو ةبساحملا لوصأل اًقفو اهتمظنأ ثيدحتو ،ةيلاملا اهتالجسو
 .اهناكمو

 قفو فقولل اهمــضب نيرخآلا نم ةطورــشملا ريغ تابهلاو اياــصولا تاعربتلا لوبق ىلع ةقفاوملا .17
 .ةكلمملا يف اهب لومعملا ةمظنألا

 فرــــص لامعأ ميظنتو ،فاقوألا ةرادإل ةمظنملا حئاوللا دادعإو ،ةدناــــسملا ناجللا ليكــــشت راظنلل .18
 .مهنم ةدافتسالل كلذ يف ةربخلاو حالصلاو ريخلا لهأب ةناعتسالا هل امك ،دراوملا

 .كصلا اذه يف اهيلع صوصنملا طباوضلا بسح فقولا ميظنتل ةيلخاد ةيرادإ ةحئال دادعإ .19
 .رمألا مزل نإ ـ ًةهج وأ ًادرف ناك ًءاوس ـ فقولا نوؤش يف مهريغ ليكوت راظنلل .20

 

 :راظنلل ةماع طباوض :ًاثلاث

 :ةيتآلا طباوضلا ةاعارم راظنلا ىلع يغبني    

 هقوقح ةاعارمو هتنايـــــصو هماظنو هيلع ةظفاحملاو فقولا صخي ام عيمج يف هتبقارمو هللا ىوقت -1
  .كلذ نم ٍلح يف مهف ٍوهس وأ أطخ نم مهنم عقي امو

 ،دحاو ماع يف ًاعيمج اهيلع اوفرـصي نأ مهلف فراـصملا هذه نم ةيعرـشلا ةحلـصملاو ةجاحلا ريدقت -2
 .ةجاحلا بسح اهضعب ىلع اورصتقي وأ

 .اًعرش ةعبتملا قرطلا لضفأب هتيمنتو فقولا ةرادإ ىلع فارشإلا يف داهتجالا -3
 تاهيجوتو تالماعتو لامعأ نم هنع ردــــــصي ام لك يف ةيمالــــــسإلا ةعيرــــــشلا ماكحأب راظنلا مزتلي -4

 .كلذل ةققحملا لئاسولا نيذختم ،اهريغو تارارقو
 .صرحو ةيانع لكب هذافنإ ىلع لمعلاو ةعورشملا لئاسولا ةفاكب فقاولا طرش ةاعارم -5
 .تافورصملاو تاداريإلا طبضو فقولا مساب يكنب باسح حتفب مازتلالا -6

 

 



 

 

 

 

 فقولا تابثإ يف لدعلا ةرازو ىدل اهب لومعملا طباوضلاو تاءارجإلل عضاخو يداشرإ جذومن دعي جذومنلا اذه
 

 ةمتاخلا :ًانماث

 كرشي نأو ،رجألا يل فعاضي نأو ،فقولا اذه ينم لبقتي نأ همركو هنمب هللا لأسا ماتخلا يفو
 ،هيف نيلماعلا عيمج كلذكو ،يلع ُّقح هل نم لكو ،يتيرذو يلهأو ّيدلاو فقولا اذه رجأ يف يعم
 ىوقت فقولا اذه ةراظن ىلوت نم لكل يتيصوو ؛ةروشم وأ حصن وأ يأر وأ دهجب هيف مهسأ نم لكو
 هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو ةيعرشلا ةحلصملاب هيف لمعلاو هتبقارمو هللا
 .نيعمجأ

 
 داهشإلاو قيثوتلا :ًاعسات

    
 ...........  ةيوهلا مقر ....................................... فِقاولا

 

 ...........  ةنيدم يف .......................................... ةلود يف ةقيثولا تررح
 ........... عيقوتلا م..../../.. قفاوملا  ه ..../../.. خيراتلا

 

 :نم لك اهيف امو ةقيثولا هذه ىلع دهش دقو
 ...........  ةيوهلا مقر ....................................... لوألا دهاشلا

 ........... عيقوتلا م..../../.. قفاوملا  ه ..../../.. خيراتلا
    
 ...........  ةيوهلا مقر ....................................... يناثلا دهاشلا

 ........... عيقوتلا م..../../.. قفاوملا  ه ..../../.. خيراتلا

 
 

 

  




