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 ديهمت

 تاـعمتجملا ريوطت يف روــــــصعلا ربع فقولا هـب مهــــــسأ يذـلا يراــــــضحلا رودـلا نم اـقالطنا

 تالاجم يف فقولل يدايرلا رودلا اذه ءايحإ ةيمهأب اناميإو ،ةيمنتلا تالاجم فلتخم يف ةيمالـــسإلا

 هتاعاطق فلتخمب ثيدحلا عمتجملا تاــســسؤم هدهــشت ام نمــض ةقئاللا هتناكمل ةداعتــساو ،ةيمنتلا

 راـهدزا يف لـعاـف ماـهــــــسإو ةـيقوثوم نم ،اـيملاـعو اـيلحم ،ةـيحبرلا ريغو ةـيحبرلا ،ةـــــــصاـخلاو ةـماـعلا

ــثمت ةراــظنلا نوكلو ،هــتاــعلطت قيقحتو ،عمتجملا  تاــعلطت قيقحتو ،هــتلاـــــــسرل فقولا ءادأ روحم لّ

 ادانتــــسا "ةراظنلا لامعأ ميظنت ةحئال" فاقوألل ةماعلا ةئيهلا تدعأ دقف ؛نيديفتــــسملاو نيفقاولا

 سلجم ردصي" :)ايناث( يف نمضت يذلاو ،ـه 21/05/1442 خيراتو )286( مقر ءارزولا سلجم رارق ىلإ

 تاـمازتلاو طورــــــش نم ةراـظنلا لاـمعأـب قلعتي اـم نمــــــضتت ةـحئال -2 ... فاـقوألل ةـماـعلا ةـئيهلا ةرادإ

 ."... اهنم يأ ىلع ةبترتملا ةبوقعلا ديدحتو تافلاخمو

 يفقولا عاطقلل نهارلا عــضولا ةــساردب ةئيهلا تماق  ،تاــسرامملا لــضفأ قيبطت نامــضلو

 تاــــسرامملا لــــضفأ ةــــسارد مث راظنلاو فاقوألا هجاوت يتلا تايدحتلا ضارعتــــساو هتانوكم ةفاكب

 نم ةحئاللا هيلع لمتـــشت نأ بجي ام روـــصت يف كلذ لك نم ةدافتـــسالا نم ةبغر ،ةيلودلاو ةيلحملا

 نيــــــصتخملاو ءاربخلا نم مومعلا تاـيئرمب ةـقئاـف ةـياـنع ةـئيهلا قيرف لذـب ،قاـيــــــسلا اذـه يفو .ماـكحأ

 نم ةدافتـسالاو ،ةيـسفانتلل ينطولا زكرملا ةـصنم لالخ نم ةحئاللا عورـشم ىلع مهءارآ اودبأ نيذلا

 .يفقولا عاطقلا يف حلاــــصملا باحــــصأ عيمج تاعلطتل اهقيقحتو ةحئاللا ديوجت يف تايئرملا كلت

 مهئارأ عالطتــــــسال يفقولا عاـطقلا يف نيمتهملا عم لـمع شرو ةـئيهلا تدـقع ،كـلذ ىلإ ةـفاــــــضإ

 فدهلا مدخي امب اهوـشقان يتلا تايدحتلا ةجلاعمو ءارآلاب ةيانعلاو ةحئاللا عورـشم لايح مهتاحرتقمو

 .ةحئاللا هذه دامتعا نم ساسألا

 ،اهتابجاوو ،اهقوقحو ،ةراظِّنلا ةفيظول ةمظنملا تاميلعتلاو دعاوقلا عــــــضوب ةحئاللا هذه تينع دقو

 نيطبترملا حلاــــصملا باحــــصأ ةفاكب اهتلــــص زيزعتو ،اهلامعأ ةمكوحو ،اهدوجو ةمادتــــسا ققحي امو

 نم ،فقولا عم لــماــعتت يتلا تاــناــيكلاو ةــيفارــــــشإلا تاــهجلاو ،نودــيفتــــــسملا مهنمو فقولاــب

 ةمدقملا :لوألا لصفلا
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 ىلإ ةحئاللا فدهت ،كلذ ىلإ ةفاـــضإ .هفايطأ ةفاكب عمتجملاو ،صاخلا وأ ماعلا عاطقلا تاـــســـسؤم

 عفر لالخ نم اهلجأ نم ئـشنأ يتلا هـضارغأو فقولا ةلاـسر قيقحتو ،هماهمل هئادأ نم رظانلا نيكمت

 ىلإ ةـحئاللا فدـهت اـمك .ةزيمم ريياـعم تاذ ةـبذاـج ةـينهم ةـيفقو قوــــــس قلخو ،راـظنلل ةـينهملا ةءاـفكلا

 اهتمادتـــــساو فاقوألا ةيامح يف دعاـــــسي امم ةراظنلا لامعأ ىلع ةباقرلاو ةيفافـــــشلا ئدابم زيزعت

 راـبتعالا يف اذـخأو ،فقولاـب ةـقالعلا يوذ فارطألا نيب عازنلا صرف لـيلقتو ،يومنتلا اـهرود زيزعتو

  .ةلصلا تاذ تاميلعتلاو ةمظنألاو ،نيفقاولا طورش

 يتلا تاءارجإلاـب قلعتت تاـبوعــــــص ةـيأ زواـجتو ،ةـحئاللا ماـكحأل لـثمألا قيبطتلا ناـمــــــضلو

 تاءارجإلاو ةحئاللا هذه ماكحأ ىلع قفاوتلا يف لاعفو يرهوج رود لدعلا ةرازول ناك دقف ،اهتأـــــشنأ

 ،هنيكمت لفكت يتلا ماكحألا عــضوو ،طورــشو تالهؤم نم كلذ هلمــشي امو رظانلا نييعتب ةقلعتملا

 .تامازتلالا كلتب لالخإلا ىلع بترتي امو ،هتامازتلاو ،هقوقحو

 جردـتلا كـلذ يف ةـينبتم اـهراـثآو ةـحئاللا قيبطتل ةـيرودـلا اـهتعجارم ةـئيهلا لــــــصاوت فوــــــسو

 ةباجتـسالا نمـضي امبو ،يفقولا عاطقلا يف تاـسرامملا روطت بـسحب ريياعملا زيزعتو ،يعيرـشتلا

  .ةكلمملا يف ةيداصتقالاو ةيعيرشتلا تاروطتلل
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 تاـــــفيرـــعـتلا :ىلوألا ةداــــملا

 

 مل ام - ةحئاللا هذهب تدرو امنيأ- اهنم لك مامأ ةنيبملا يناعملا ةيتآلا تارابعلاو ظافلألاب دصقي

   :كلذ فالخ قايسلا ِضتقي

 فيرعتلا حلطصملا

 .فاقوألل ةماعلا ةئيهلا ةئيهلا

 ةصتخملا ةهجلا

 نييعتو فقولا قيثوتب ةينعملا ةهجلا يه

 ىلع تافرصتلا ىلع تانوذألا رادصإو رظانلا

 حئاوللاو ةمظنألا قفو فقولا لوصأ

 .ةكلمملا يف اهب لومعملا تارارقلاو

 ةراظنلا لامعأ ميظنت ةحئال ةحئاللا

 فقاولا
 ئشني يذلا ،يرابتعالا وأ يعيبطلا صخشلا

 فقولا

 فقولا
 فرصمل هتلغ صيصختو موقتم لام سيبحت

 اعم امه وأ يلهأ وأ يريخ

 هيلع فوقوملا

 ةيرابتعالا وأ ةيعيبطلا ةفصلا وذ صخشلا

 طرش قفو فقولا دئاوع  نم ديفتسملا

 فقاولا

 رظانلا
 ةيرابتعالا وأ ةيعيبطلا ةفصلا وذ صخشلا

 فقولا ةراظن ىلوتي يذلا

 فقولا ةقيثو
 نمضتت ةصتخملا ةهجلا نم ةرداص ةقيثو

 فقاولا طرش

 فقاولا طرش
 وأ فقولا نأشب فقاولا اهددحي يتلا طورشلا

 هيلع فوقوملا وأ ،هرظان وأ هفرصم وأ هداريإ
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 ةراظنلا

 ةيامحو فقولا نوؤش ةرادإو فارشإلا قح

 ،هليثمتو ،هحلاصم ةياعرو ،هعيرو هلوصأ

 فقاولا طورش ذيفنتو

  ةرادإلا

 هريغ ىلإ رظانلا هب دهعي ام وأ رظانلا تافرصت

 ةيرابتعا مأ ةيعيبط ةفص اذ ًاصخش ناكأ ءاوس -

 هراجيإو هظفحو ،فقولا نوؤش ةرادإ يف -

 .هحالصإو هتيمنتو

 راظنلا لجس
 ةقبطنملا راظنلا ةئيهلا اهيف دّيقت ةمئاق

 ةحئاللا هذه يف ةدراولا ريياعملا مهيلع

 ةريبكلا فاقوألا

 لوصألا ةميق يلامجإ غلبي يتلا فاقوألا

 لاير نويلم 200 اهل ةعباتلا ةفوقوملا

 .رثكأف يدوعس

 ةطسوتملا فاقوألا

 لوصألا ةميق يلامجإ غلبي يتلا فاقوألا

 لاير نويلم 50 نم اهل ةعباتلا ةفوقوملا

 لاير نويلم 200 نم لقأ ىتح يدوعس

 .يدوعس

 ةريغصلا فاقوألا

 لوصألا ةميق يلامجإ لقي يتلا فاقوألا

 لاير نويلم 50 نع اهل ةعباتلا ةفوقوملا

 .يدوعس

 رشابملا عافتنالا تاذ فاقوألا

 هيلع فوقوملل ققحتي يتلا فاقوألا

 رشابم لكشب فوقوملا اهلصأ نم ةدافتسالا

 ميدقت زكارمو ةيبطلا ةزهجألا فقو لثم

 .اهريغو ةيراشتسالا تامدخلا

 فوقوملا لصألا
 .هُتعفنم تلِّبسو هلصأ سِبُح مَّوقتم لام لك
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 حلاصملا ضراعت

 عم ةصاخ ةحلصم اهيف ضراعتت يتلا ةلاحلا

 ةصاخلا ةحلصملا رثؤت ثيحب فقولا ةحلصم

 هتايلوؤسمو هتابجاو ءادأ ىلع رظانلا ةردق يف

 دايحو ةهازنو ةيعوضومب ةينهملاو ةيفيظولا

 ضراعتلا ناك ءاوس ،فقولا ةحلصم ققحي امب

 رشابم ريغ وأ ارشابم

 ةفلاخملا

 ةرادإلا وأ رظانلا نم ردص لالخإ وأ زواجت لك

 ماكحأو ةحئاللا هذه ماكحأ نم مكح يأل

 .ةقالعلا تاذ تاميلعتلاو حئاوللاو ةمظنألا

 فقولا دئاوع 
 رامثتساو ليغشت نم ةلصحتملا تاداريإلا

 .فوقوملا لصألا ةيمنتو

 فقولل ضارتقالا 
 ذيفنتل مزاللا ليومتلا ىلع فقولا لوصح

 .هتيمنتو فقولا ةرامعل وأ فقاولا طرش

 فوقوملا لصألا لادبتسا

 ببسلا دوجول فوقوملا لصألا رييغت 

 اًقيقحت ؛رخآ لصأ ىلإ هتميق لقنل عورشملا

 .فقولا ةحلصمل

 

  ةـــحئاللا فادـــهأ :ةيناثلا ةداـــملا    

 

 :يتآلا قيقحت ىلإ ةحئاللا فدهت

 .فاقوألل يومنتلا رودلا نم ززعيو ،فقاولا دصقم ققحي امب اهميظنتو ةراظنلا لامعأ طبض .1

 .هب ةقلعتملا قوقحلاو فقولل ةيامح ؛راظنلل ةينهملا ةءافكلا عفر .2

 .هتامازتلاو رظانلا قوقح طبضو ،ةراظنلا لامعأ ىلع ةباقرلاو ةيفافشلا ئدابم زيزعت .3

 .ةلصلا تاذ ةمظنألاو نيفقاولا طورش قفو يومنتلا اهرود زيزعتو ،اهريوطتو ،فاقوألا ةيامح .4
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 ةئيهلا ماظن يف ررقملا مهلامعأو راظنلا ىلع يباقرلاو يفارشإلا ةئيهلا صاصتخا بجومب كلذو

 قفوو ،ه26/02/1437خيراتو )11/م( مقر يكلملا موسرملا بجومب رداصلا فاقوألل ةماعلا

 .ه21/05/1442 خيراتو )286( مقر ءارزولا سلجم رارق بجومب ةئيهلل ةحونمملا تايحالصلا

 

 قـــيبطتلا قاطن :ةثلاثلا ةداـــملا   

 

 ىلوتي نمو ،ةكلمملا يف فاقوألا راظن ىلع ةحئاللا هذه قبطت ؛ةلصلا تاذ ةمظنألاب لالخإ نود

 .اهترادإ لامعأ

 اهؤاهتناو ةراظنلا ءادتبا :يناثلا لصفلا
 

  رــظانلا نــييعت :ةــعبارلا ةداــملا     
 

 ةدراولا ماكحألا قفو هفصو وأ همساب رظان نييعت هلو هفقو ىلع ةراظنلا ىلوتي نأ فقاولل زوجي  .1

 .ةحئاللا هذه نم )ةسماخلا ةداملا( يف

 يف كلذ نوديو ،فصولا وأ مسالاب ًءاوس نيعملا رظانلا دعب ةراظنلا ىلوتي نم ديدحت فقاولل .2

 .فقولا ةقيثو

 نييعت ةمهم هيلإ تدنسُأ نم ىلعو ،مهريغ وأ هتيرذ نم ءاش نمل رظانلا نييعت دانسإ فقاولل .3

 .ًاروف ةصتخملا ةهجلا ىدل نييعتلا قيثوتو ةحئاللا هذهو فقاولا طرشب مازتلالا رظانلا

 لبق صخشلا ةقفاوم ىلع لوصحلا ؛رظانلا نييعت ةمهم هيلإ تدنسأ نم وأ فقاولا ىلع بجي .4

 .ًارظان هنييعت
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 ةفصلا هل نم وأ ةئيهللف ؛هتيمست هيلع رذعت وأ فقاولا ةيمست تعطقناو رظانلا بصنم رغش اذإ .5

 لجس يف نيديقملا راظنلا نم نوكي نأ ىلع ةصتخملا ةهجلا ىدل رظانلا نييعت تاءارجإ لامكتسا

 .فقاولا طرش عم ضراعتي ال امبو راظنلا ديق

 ةيراسلا ميماعتلاو تاميلعتلاو طباوضلاو دعاوقلاو حئاوللاو ةمظنألا هب يضقت امب لالخإلا نود  .6

 .هتايلوؤسمو هباعتأو هتايحالص رظانلا ةيمست رارق نمضتي نأ بجي ،ةقالعلا تاذ

 

 رـــظاـــنلا نــــييعت طورش :ةـسماخلا ةداـــملا     
 

 :يتآلا ليصفتلا ىلع ،اًّيرابتعا وأ اًّيعيبط اًصخش رظانلا نوكي نأ زوجي 

  :يلي ام يعيبطلا صخشلا نييعتل طرتشُي .1

  .مالسإلا .أ

 .ةيلهألا .ب

 هنوؤش ةياعرو فقولا ةرادإل بسانملا ليهأتلاو ةفرعملا كلمي نأ .ج

 ةهازنلاو ةنامألاب ُّلخت ةميرجب هيلع اًموكحم نوكي َّالأو ،كولسلاو ةريسلا نسح نوكي نأ .د

 .فرشلاو

 .هتهازن مدع ببسب يئاهن يئاضق مكحب ةراظنلا نم هلزع قبس دق نوكي ّالأ .ه

  .ًاراقع فوقوملا لصأو اًّيبنجأ فقاولا نوك ةلاح يف كلذو ،اًّيدوعس نوكي نأ .و

 .ةئيهلا نم ًاصخرم نوكي نأ يرابتعالا صخشلا نييعتل طرتشُي .2

 

 هنييعت لبق صخشلا يف ةداملا هذه يف ةدراولا طورشلا ةفاك رفاوت نم ةصتخملا ةهجلا ققحتتو

 .ًارظان
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 راظنلا لجس يف ديقلا :ةسداسلا ةداملا     
 

 .ديقلا طورش قفو ةراظنلا لامعأل نيلهؤملا راظنلا ءامسأ هيف ديقت لجس ةئيهلا يف أشنُي .1

 بجي ،ةحئاللا هذه يف وأ فقاولا طرش يف ةدراولا راظنلا نييعت طورشب لالخإلا مدع عم .2

 :راظنلا لجس يف نيديقملا راظنلا يف ةيتآلا طورشلا رفاوت

 .فقولا اهسرامي يتلا ةطشنألا يف ةبسانملا ةربخلاو يملعلا لهؤملا -أ

 .فقولا نوؤشب مايقلا ىلع ةردقلا هيدل رفاوتت نأ -ب

 .ةكلمملا يف فاقوألا دحأ يف ةراظنلا نم هلزع قبس دق نوكي الأ -ج

 سلجملا سيئر نم رارقب ةئيهلا يف لكشُت ،ةحئاللا هذه ذافن نم نيتنسلا زواجتت ال ةدم لالخ .3

 ،سلجملا اهدمتعي يتلا تاءارجإلاو طباوضلا قفو لمعتو "فاقوألا راظن ديق ةنجل" ىمست ةنجل

 اهددحت يتلا تاءارجإلا قفو ديقلا بلاط همدقي بلط ىلع ءانب ديقلا تابلط يف رظنلا ىلوتتو

 .ةئيهلا

  ةراـــظنلا ءاــــهتنا :ةـــعباسلا ةداـــملا      
 

   :ةيتآلا تالاحلا ىدحإ ققحتب رظانلا ةراظن يهتنت

 نأشلا اذه يف رداصلا رارقلاب ةئيهلل هراعشإ عم اهلوبقو ةصتخملا ةهجلا ىلإ هتلاقتسا ميدقت .1

 ةيماظنلا تاءارجإلا لامكتسا دعب

 رظانلا لزعب يئاهن مكح وأ رارق رودص .2

 )ةسماخلا ةداملا( يف ةدراولا نييعتلا طورش نم رثكأ وأ اًطرش دقف اذإ .3

 .ًامكح وأ ةقيقح ةافولا  .4

 .هل ةيلخادلا حئاوللا وأ فقولا ةقيثو قفو ةراظنلا ءاهتنا تالاح .5

 .ةصتخملا ةهجلا مامأ ةراظنلا ءاهتنا تالاح ةفاك قيثوت متي نأ بجيو
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 ةراظنلا لامعأ :ثلاثلا لصفلا
 

 فقوـــلا لــــيجست :ةــــنماثلا ةداــــملا    
 

 ةينمز ةرتف لالخ( ةئيهلا ىدل هل ةعباتلا ةفوقوملا لوصألا ةفاكو فقولا ليجست رظانلا ىلع بجي .1

 كلذو ةحئاللا هذه ذافن خيرات وأ ةصتخملا ةهجلا ىدل هقيثوت خيرات نم )لمع موي نيثالث نع ديزت ال

 .ةئيهلل ينورتكلإلا عقوملا لالخ نم

 ةسمخ زواجتت ال ةينمز ةرتف لالخ( ةئيهلا ىدل فقولا تامولعمو تانايب ثيدحت رظانلا ىلع بجي .2

 :ةيتآلا تالاحلا ىدحإ ثودح خيرات نم )لمع موي رشع

 .ةئيهلا نم ةرداصلا فقولا ليجست ةداهش نايرس ةيحالص ءاهتنا .أ

 مهيلع فوقوملا وأ فوقوملا لصألا ىلع ًاريغت ناك ٌءاوس فقولا ىلع أرطي يرهوج ريغت يأ .ب

 .ةراظنلا ىلع وأ

 :يتآلا ىلإ ةحئاللا هذه ماكحأ قيبطت ضارغأل فاقوألا ةئيهلا فنُصت .3

 .ةريبكلا فاقوألا .أ

 .ةطسوتملا فاقوألا .ب

 .ةريغصلا فاقوألا .ج

  .رشابملا عافتنالا تاذ فاقوألا .د

  

 فـــقاولا طورــش ذـــيفنت :ةـــعساتلا ةداـــملا   

 

 :يتآلاب مازتلالا رظانلا ىلع بجي

 .ةيماظنلاو ةيعرشلا تارابتعالا قفو كلذو هتفلاخم مدعو فقاولا طرش ذيفنت .1
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 ،اًفرُعو اًعرشو ًةغل صوصنلا ريسفت لوصأل اًقفو هتايضتقم مهفو فقاولا طرش نم قُّقحتلا .2

 ةهجلا وأ ،هتايح لاح يف فقاولا ىلإ ًاررحم فقاولا طرش ريسفت بلطب مدقتي نأ رظانللو

 هحوضو مدع لاح يف ةصتخملا

 نوكي ام ّذفن ؛عمجلا رذعت نإف ،نكمأ ام اهنيب عمج طورشلا تضراعت نإف ،فقاولا طورش ذيفنت .3

 فقاولل طرش يأب لمعلا كرت رظانلل زوجي ال لاوحألا عيمج يفو .فقاولا دصاقم ىلإ برقأ

 .ةصتخملا ةهجلا نم نذإ ىلع لوصحلا دعب الإ

 يتلا تاميلعتلاو حئاوللا ماكحأو فقاولا طرش عم قفاوتي امب فقولل ةيلخادلا حئاوللا دادعإ .4

  .ةطسوتملاو ةريبكلا فاقوألل كلذو ،ةئيهلا اهردصت

 نذإ ىلع لوصحلا دعبو كلذ فقولا ةحلصم تضتقا لاح يف الإ فقاولا طرش ةفلاخم مدع  .5

  .ةصتخملا ةهجلا

  

  رــــظاـــنلا تاــــمازــــتلا :ةرــــشاـــــعلا ةداـــملا    

 

  :يتآلاب مايقلا رظانلا ىلع بجي

 حئاوللاو ةمظنألاو ،ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ اهررقت يتلاو هلامعأب ةطبترملا تابجاولاب مازتلالا .1

 .تاميلعت نم ةئيهلا نع ردصي امو ،ةقالعلا تاذ ةيراسلا طباوضلاو دعاوقلاو

 اذه يف طاشن يأب مايقلا مدعو تاعربتلا عمجب ةقالعلا تاذ تاميلعتلاو حئاوللاو ةمظنألاب ديقتلا .2

  .ةكلمملا يف ةصتخملا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب الإ نأشلا

 .اهبلط لاحو ،مهحلاصمب تقلعت اذإ مهيلع فوقوملل تانايبلاو تامولعملا ةحاتإ .3

 .فقولل ةطبغلاو ةحلصملا ققحي امب مايقلل ةمزاللا ةيانعلا لذب .4

 ،مهيلع فوقوملا كلذ لمشيو فقولاب نيطبترملا حلاصملا باحصأ عم لصاوتلل ةيلآ عضو .5

 .اهتجلاعمو ىواكشلاو تاحارتقالاو ،تاراسفتسالا يقلت فدهب
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 ىلإو نم ةدراولاو ةرداصلا ةيلاملا تالاوحلاب ةقالعلا تاذ تاميلعتلاو حئاوللاو ةمظنألاب ديقتلا .6

  ،يدوعسلا يزكرملا كنبلا نع ةرداصلا ةيكنبلا تاباسحلا دعاوق صاخ لكشبو ،ةكلمملا جراخ

 ةئيهلا راعشإو ةكلمملا جراخ نوقحتسم فقولل ناك اذإ ام ةلاح يف فقولا دئاوع فرصل ةيلآ عضو .7

 .كلذب

 لئاسولا ةفاكب اهنم ققحتلاو ،فقولا دئاوع نم نييقيقحلا نيديفتسملا نع ةيفاك تامولعم عمج  .8

 .ةَّثدحُم اهؤاقبإو اهظفحو ،ةقوثوملاو ةنكمملا

 ةريبكلا فاقوألا صاخ لكشبو ،فقولل ةيلاملا مئاوقلا ىلع ةيرود ةفصب مهيلع فوقوملا عالطا .9

 .ةطسوتملاو

 هيدل ترفاوت اذإ وأ ،هابتشالا دنع ًاروف ةلودلا نمأ ةسائرب ةيلاملا تايرحتلل ةماعلا ةرادإلا غالبإ .10

 وأ ةميرج تالصحتم لثمت اهضعب وأ فقولل ةعباتلا لاومألا نأ يف ؛هابتشالل ةلوقعم بابسأ

 كلت يف مدختست فوس اهنأ يف وأ باهرإ ليومت وأ لاومألا لسغ تايلمعب اهتقالع وأ اهطابترا

 :يتآلاب مازتلالا متي نأ ىلع ؛تايلمعلا هذه لثم ءارجإ تالواحم كلذ يف امب تايلمعلا

 تانايبلا عيمج نمضتي لصفم ريرقتب ةلودلا نمأ ةسائرب ةيلاملا تايرحتلل ةماعلا ةرادإلا ديوزت .أ

  .ةلصلا يوذ فارطألاو ةيلمعلا كلت نع هيدل ةرفاوتملا تامولعملاو

 نم ةلودلا نمأ ةسائرب ةيلاملا تايرحتلل ةماعلا ةرادإلا هبلطت ام لكل ةلماكلا ةباجتسالا .ب

 .ريرقتلاب قلعتت ةيفاضإ تامولعم

 غالبإ وأ هيبنت وأ هب هبتشملا غالبإ رظحيو ؛غالبلا يف ةدراولا تامولعملا ةيرس ىلع ةظفاحملا .ج

 يف يرجأ دق وأ ٍراج ًايئانج ًاقيقحت نأ وأ ةصتخملا ةهجلا ىلإ تمّدُق تامولعم نأ رخآ صخش يأ

 فقولا يف نيلماعلاو نيريدملا نيب لاصتالا وأ حاصفإلا تايلمع كلذ لمشي الو ؛نأشلا اذه

 .ةصتخملا تاطلسلا عم لاصتالا وأ ةيرسلاب ةيمحملا نيماحملا عم لاصتالا تايلمع وأ
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  رــــظاــــنلا قوـــقح :ةرـــشع ةيداـــحلا ةداــــملا    
 

 :كلذب مايقلا ليبس يف هلو تايحالصلا ةفاك عجرت هيلإو فقولا يف ايلعلا ةطلسلا بحاص وه رظانلا

 يف ةرجألا ددحتو ،كلذ نع رظانلا لزانتي مل ام هماهم ةعيبط عم بسانتت ةرجُأ ىلع لوصحلا .1

 ةهجلا ىلإ مّدقتي نأ هلف رظانلا ةرجأ رادقم ديدحت نم فقاولا طرش الخ نإف ؛فقولا طرش

 .هنأش يف لصفلل ةصتخملا

 ليثمتو ،.ةئيهلاو ةصتخملا ةهجلا ىدل تابلطلا ميدقتو ،ىواعدلا كيرحت يف ةفصلا هباستكا .2

 .هحلاصمو هقوقح نع عافدلاو ،تاهجلا ةفاك مامأ فقولا

 قلعتت تادنتسم يأ بلطو ،ةصتخملا تاهجلاو ةئيهلا ىدل فقولا تادنتسم ىلع عالطالا .3

 فقولاب

 ىلع قبطتو ،رخآ صخش ىلإ -فقاولا طرش فلاخي ال امب- ةراظنلا لامعأ ضعب ضيوفت .4

 رظانلا نم لك نوكيو –ةحئاللا هذه نم )ةسماخلا ةداملا( يف ةدراولا ماكحألا ضوفملا

 تاذ تاميلعتلاو ةحئاللا هذه ماكحأ قيبطت نع نماضتلاب نيَلوؤسم ةرادإلاب ضوفملاو

 .ضيوفتلا ةجيتن فقولا ىلع أشنت تاعبت يأ نعو ةقالعلا

 ةصاخلا ريراقتلاو تانايبلاو تامولعملا بلطو فقولل ةعباتلا تانايكلا لامعأ ىلع فارشإلا .5

   .هل ةطبغلا ققحي امو فقولا ةحلصمل ةمزاللا تارارقلا ذاختاو اهب

 .هنم ةفلاخم لوصحب هتهجاوم دنع ةيفاكلا تانامضلا حنمي نأ .6

 

  فقوــلا ةـــيأـــمح :ةرــــشع ةيــناثــلا ةداـــملا     

 

 امب هريوطتو هنوؤش ةياعرو فقولا ىلع ظافحلا ىلإ يدؤت يتلا تاءارجإلا عيمج ذاختا رظانلا ىلع

  :كلذ نمو ،ةلصلا تاذ ةمظنألاو فقاولا طرشب لالخإلا نود ةمادتسالاو ةحلصملاو ةطبغلا هل ققحي
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 ليثمت ىلوتي نم ىلع هفارشإب وأ هسفنب فقولا ليثمتو ،هقوقحو هحلاصمو فقولا ةيامح -1

 ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا مامأ فقولا

 اهنمو ،كلذ نمضت يتلا ريبادتلا ةفاك ذخأ كلذ ليبس يف هلو ،هحالصإو فقولا ةنايصب مازتلالا -2

 لصألا ليغشتو ةنايص فيلاكت ةيطغتل اهعيزوتو اهفرص لبق فقولا دئاوع نم غلبم عاطقتسا

  .ضرغلا كلذل بسانملا ردقلاب فقولا ةرادإو ليغشتل ةمزاللا ىرخألا فيلاكتلاو فوقوملا

 ةهجلا نذإ ىلع لوصحلا دعب الإ فقولا لصأ لادبتسا رظانلل حمسي ال ؛فقاولا طرشب لالخإ نود -3

 نّمضتي نأ ىلع ؛اهئاهتنا روف لصأ لادبتسا ةيلمع ةيأب ةئيهلا راعشإ رظانلا ىلع بجيو ؛ةصتخملا

 زواجتت ال ةدم لالخ كلذ نوكيو ،ليدبلا لصألا لايح ةيليصفت تانايب ةئيهلل مدقملا راعشإلا

 .لادبتسالا ءارجإ مامتإ خيرات نم لمع مايأ )ةرشع(

 

  فقوــلا دئاوع فرص :ةرـــشع ةثلاــــثلا ةدامــلا      

 

 فرصلا ديعاومبو فقولا ةقيثوب ةددحملا فراصملا قفو فقولا دئاوع فرص رظانلا ىلع .1

 َدعوم فقاولا طرش ددحي مل لاح يفو ،فقولاب ةصاخلا ةيكنبلا تاباسحلا لالخ نم اهل ةددحملا

 .فقولل ةيلاملا ةنسلا ةياهن خيرات نم رهشأ ةثالث زواجتت ال ةدم لالخ اهفرص بجو ؛اهفرص

 دئاوع فرص لاح يفو ،مهيلع فوقوملا ىلع فقولا دئاوع فرص لامعأ قيثوت رظانلا ىلع بجي .2

 يف اهب لومعملا ةمظنألا قفو ةصخرم ةهجلا نوكت نأ دب الف ؛ةيرابتعا ةهج لالخ نم فقولا

   .ةكلمملا

 وأ هيلع فوقوملا ةيمست تعطقنا وأ هفصو وأ هنيعب هيلع ًافوقوم فقاولا ددحي مل لاح يف .3

 قفو فقولا دئاوع فرص ةاعارم رظانلا ىلعف ؛ناسحإلاو ربلا لامعأ ىلع ًاماع فقاولا طرش ناك

 ةيداصتقالا ةيمنتلا يف فقولا رود نم ززعي امو ،ًارجأ مظعأو ،هل ًاعفن رثكأ وه امو فقاولا دصق

 ىلإ عوجرلا رظانلا ىلع لاوحألا عيمج يفو ،رثألا ميظعت يرحتو يعامتجالا لفاكتلاو ةيعامتجالاو

    .فقاولا دصق ديدحتل ةصتخملا ةهجلا
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  فـــــقوـــلا ةرادإ :ةرــــشع ةــــعبارلا ةداــــملا     
 

 بسانتي امبو هتالماعتو هلوصأ مجحو هتعيبطل ًاقفو فقولا لامعأ ةرادإ ىلع فارشإلا رظانلا ىلع

 :يتآلاب مايقلا كلذ نمو ،صرحو ةيانعو ةراهمب هلامعأ ةسرامم كلذ ليبس يف هيلعو .هتلاح عم

 ةقلعتملا كلذ يف امب ،فقولا ةرادإل ةمزاللا تاءارجإلاو تاسايسلاو ةيلخادلا حئاوللا دادعإ .1

 فورظ عم مءالتي يرود لكشب اهثيدحتو اهتعجارمو ،اهرامثتساو اهفرصو فقولا دئاوع ليصحتب

 .ةطسوتملاو ةريبكلا فاقوألل كلذو ؛فقولا

 بسحب اهلالغتساو اهنم فرصلاو اهتيامح لفكي امب فقولا لاومأل ةيباقر طباوضو ةمظنأ عضو .2

 ريياعملا لضفأ

 نأو ةفيظولا تابجاوب مزتلي نأو ،فقولا ةرادإ يف نيعتي نم ٌّلك ةنامألاو ةءافكلاب عتمتي نأ بجي .3

  تاسرامملا لضفأ هترادإ يف عبتي

 ةحفاكمب ةصاخلا ةيبيردتلا جماربلا اهنمو فاقوألاب ةقلعتملا ةيبيردتلاو ةيوعوتلا جماربلا روضح .4

 ،ةفيظو لك ماهم ةعيبط بسحبو ،فقولا يف نيلماعلل ،باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ مئارج

 .تاسرامملا لضفأل اقفوو
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  ةـــيلاـــملا ةرادإلا :ةرشع ةـــسماخلا ةداـــملا     

 

  :ةيتآلا تاءارجإلاب مايقلا رظانلا ىلع بجي

 نم متي ،ةكلمملا يف ةلماعلا فراصملاو كونبلا ىدل فقولا مساب -رثكأ وأ- يكنب باسح ءاشنإ .1

 ةصاخلا لاومألا طلخ مدعو ،هنوؤش ةرادإو فقولاب ةصاخلا ةيلاملا تالماعتلا ةفاك ءارجإ هلالخ

  .ةيصخشلا لاومألا عم فقولاب

  .ةيبرعلا ةغللاب فقولل ةيلاملا تالماعتلا ةفاك ليجست .2

  .ةمظتنم ةقيرطب هتالسارمو فقولا قئاثو ظفح .3

 ،هل ةيلبقتسملاو ةيلاحلا تاجايتحالا ةاعارم عم فقولا ةطشنأ ةفاكل ةيريدقتلا ةنزاوملا دادعإ .4

 ةئيهلا نم نيدمتعم نيعجارمو نيبساحم نم ةدمتعملاو ةققدملا ةيلاملا مئاوقلا دادعإو

 .ةطسوتملاو ةريبكلا فاقوألل كلذو نيبساحملاو نيعجارملل ةيدوعسلا

 ،ةريغصلا فاقوألل كلذو فقولا تافورصمو تادراو حضوي يونس لكشب يلام نايب دادعإ .5

 .تافورصمو تادراو دوجو لاح يف رشابملا عافتنالا تاذ فاقوأللو

  فـقولا راــمثتسا :ةرشع ةسداـــسلا ةداملا     
 

 :يتآلاب مايقلا رظانلل ،فقاولا طرش يف درو امو ةلصلا تاذ ةمظنألا يف درو امب لالخإلا مدع عم

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ عم ًاقفاوتم رامثتسالا نوكي نأ .1

 .ةكلمملا يف اهب لومعملا ةلصلا تاذ تاميلعتلاو حئاوللاو ةمظنألاب مازتلالا .2

 ةنراقم ًايدجم هدئاع نوكي نأو ،رطاخملل لوبقملا دحلا راطإ يف رامثتسالا نوكي نأ ةاعارم  .3

  .ةيلاع رطاخمل فقولا ضيرعت مدعو ،هرطاخمب

 .فقولا دئاوع ةيمنت فدهب فوقوملا راقعلا لصأ ةرامع .4
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 قفو هئامنو فقولا ةمادتسا نامضل ةمزاللا رامثتسالا تايلمع ةفاك يف ةمزاللا ةيانعلا لذب .5

 .فقاولا طرش

  رــــظاــــنلا غرـــفت :ةرـــشع ةـــعباسلا ةداــــملا   
 

  .هماهمب مايقلل نيبسانملاو نييفاكلا دهجلاو تقولا صصخي نأ رظانلا ىلع .1

 حلاصم عم ضراعتت الأ طرشب ،ىرخألا لامعألا ةلوازمو ةراظنلا ةلوازم نيب عمجلا رظانلل زوجي .2

 نيب عمجلا رظانلا ىلع رظحيف ؛ةراظنلل َغرفتلا ِفقاولا ُطرش نمضت نإف ،هتيرارمتساو فقولا

  .رخآ لمعو ةراظنلا

 

  حلاــصملا ضراـــعت :ةرــــشع ةنماثلا ةداــــملا      
 

 حلاصم مدقي نأو ،ةهازنلاو ةنامألا تابلطتمب هلامعأ ءادأ يف رظانلا مزتلي ؛فقاولا طرش ةاعارم عم

 باسح ىلع ةيصخش حلاصم قيقحتل هبصنم لغتسي ّالأو ،هل ةيصخش ةحلصم يأ ىلع فقولا

 مايقلا صاخ لكشب هيلع رظحيو حلاصم ضراعت ةلاح يأ نع ةئيهلل حاصفإلاب رظانلا مزتليو ،فقولا

 :يتآلاب

 وأ رشابم لكشب ؛ةيناثلا ةجردلا ىتح هبراقأ دحأ وأ هسفن عم اهذيفنت وأ فقولا لامعأ يف دقاعتلا .1

 رشابم ريغ

 .ةيصخش عفانم قيقحتل هتطشنأو هلامعأو فقولا صخت تانايب وأ تامولعم يأ مادختسا .2

  فقوـــلا نــــهر :ةرــــشع ةعساــــتلا ةداــــملا    

 بجيو  .كلذب ةئيهلا راعشإو ةصتخملا ةهجلا نذإ ىلع لوصحلا دعب الإ فقولا نهر رظانلا ىلع رظحُي

  .مهيلع فوقوملاو فقولا ةحلصم ةاعارمو فقاولا طرشب مازتلالا
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 تالـــــجــــسلا ظـــفح :نورـــشعلا ةداــــــــملا  

 ةقلعتملا ةيلودلاو ةيلحملا تايلمعلاو ،ةنمآ ةقيرطب فقولا تالجس ةفاكب ظافتحالا رظانلا ىلع

 عضي نأو ،ةيلمع لك دعب تاونس رشع نع لقت ال ةدمل كلذو ،فقولاب ةصاخلا ةيلاملا تالماعتلاب

 تاهجلا نم اهبلط لاح عيرس لكشب تامولعملا كلت ىلع لوصحلا لفكت يتلا ةبسانملا تايلآلا

 .ةصتخملا

  ةباقرلاو فارشإلا :عبارلا لصفلا

  ةــــيـباقرــــلاو ةـــــــيفارــــشإلا ةـــهجلل لاـــثــتمالا :نورــشــعلاو ةيداـــحلا ةداــــملا      

 :يتآلاب مازتلالا رظانلا ىلع بجي

 هذه نم )ةرشع ةسماخلا ةداملا( نم )5(و )4( نيترقفلا يف ةدراولا تابلطتملاب ةئيهلا ديوزت .1

  .ةئيهلا اهددحت يتلا لئاسولاو تايلآلا قفو كلذو ةحئاللا

 يف فقولاب قلعتت تاراسفتسا ةيأ ىلع درلاو اهبلطت يتلا ريراقتلاو تامولعملاب ةئيهلا ديوزت .2

 بولطملا تقولا

 هتاباسحو هتالجسو فقولا صحف ةمهم مهيلإ دنست نمو ةئيهلا يفظوم عم لماكلا نواعتلا .3

 .ريخأت نود ةبولطملا تامولعملاو تانايبلا ةفاك ميدقتو كلذ يف مهتمهم ليهستو ،ةيكنبلا

   تاـــــمولـــعملا ةـــيرــــس :نورــــشــــعلاو ةيناــــثلا ةداـــملا   

 ةراظنلا لامعأ ةسرامم ءانثأ اهيلع علطي يتلا تامولعملاو تانايبلا ةيرس ىلع ةظفاحملاب رظانلا مزتلي

 حاصفإلا تامولعملا ةيرس نم ىنثتسيو ،فقولاب هتقالع ءاهتنا دعب ىتح ًايراس مازتلالا اذه لظيو

 .فقولا قوقح ظفحي امبو ةحئاللا هذه ماكحأ قفو تامولعملاو تانايبلا نع
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 تاـــفلاــخملا يف رــظـنلا :نورــشـعلاو ةــثـلاــثلا ةداــملا  

 ةمظنألا ماكحأو ةحئاللا هذه ماكحأل رظانلا نم ةبكترملا تافلاخملا يف رظنلا ةئيهلا ىلوتت .1

  .)نورشعلاو ةعبارلا( ةداملا يف ةدراولا تابوقعلا قيبطتو ،ةقالعلا تاذ تاميلعتلاو حئاوللاو

 رادصإ ةيلآو ،تافلاخملا يف رظنلا تاءارجإ اهيف ددحت ؛تافلاخملا ةجلاعمل دعاوق ةئيهلا ردصت .2

 .تاءازجلا

 ماكحأو ةحئاللا هذه ماكحأل رظانلا نم ةبكترملا ةفلاخملا يف رظنلل رثكأ وأ ةنجل ةئيهلا لكشت .3

 تاءارجإو طباوض سلجملا عضيو ،ةلصلا تاذ تاميلعتلاو طباوضلاو دعاوقلاو حئاوللاو ةمظنألا

 .ةنجللا لمع

 حئاوللاو ةمظنألا يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ىدحإب ةفلاخملا طابترا ةئيهلل نيبت لاح يف .4

  .اهنأشب ةمزاللا تاءارجإلا لامكتسال ةصتخملا تاهجلل اهب عفرلا متي ؛ةكلمملا يف اهب لومعملا

 .ةيمسرلا اهتاونق لالخ نم ةفلاخم يأ نع غالبإلا ةئيهلا لبقتست .5

 ىلع بترتملا رثألاو ،ةفلاخملا عونو ،فقولا مجحل ًاعبت اهتماسجو تافلاخملا تائف فنصُت .6

 .اهب ةطبترملا رطاخملاو ،ةفلاخملا

 رظانلا قح يف ةبوقعلا عاقيإ نأشب اهنم ةرداصلا تارارقلا ىلع تاملظتلا يف ةئيهلا رظنت .7

 ةيلآ تافلاخملا ةجلاعمل ةمزاللا دعاوقلا ددحتو ،هب ملعلا خيرات نم ًاموي )نيتس( لالخ فلاخملا

 .تارارقلا ىلع ملظتلا
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 تاــــــــبوـــــقـــعلا :نورـــــشــعــلاو ةــــــعـــبارلا ةداـــمــــلا   

 ةرادإ هيلإ تضوُف نم وأ اًرظان نأ ةئيهلل تبث اذإ ؛ةّيئازجلاو ةيندملا ةيلوؤسملاب لالخإلا مدع عم -1

 اًدحاو هيلع عقوتف ؛ةئيهلا نم ةرداصلا تاميلعتلا وأ ةحئاللا هذه ماكحأ نم مكح يأ فلاخ فقولا

 :اهباكترا فورظو اهراثآو ةفلاخملا ةماسج ةاعارم عم ةيتآلا تابوقعلا نم رثكأ وأ

 .راذنإلا -أ

 .لاير )فلأ ةئامسمخ( ىلع ديزت ال ةيلام ةمارغ عاقيإ -ب

 .ةفلاخملا باكترا خيرات نم )اًموي نيعست( زواجتت ال ةدم ةراظنلا يف رظانلا لمع فاقيإ -ج

 عقوت نأ ةئيهلل زوجي ؛اهباكترا فورظو اهيلع ةبترتملا راثآلاو اهراركتو ةفلاخملا ةماسج ةاعارم عم -2

 :ةيتآلا تافلاخملا يف رظانلا لزع ةبوقع

 .ةراظنلا لامعأل هيلوت ربع وأ فقولا ربع ماظن ّيأ يف اهيلع صوصنم ةميرج يأ رظانلا باكترا -أ

 هراعشإ ّمتي نأ ةطيرش كلذو ؛فقولا فراصم يف فقاولا طرشل رظانلا ةفلاخم توبث -ب

 .ةفلاخملا ةجلاعم يف اهعم بواجتي نأ نود ةئيهلا لبِق نم هتفلاخمب

 .يماظن وأ يعرش غوسم نود هريغ لاومأ عم فقولا لاومأ رظانلا طلخ -ج

  .ةمظنألا ىلع لياحتلا ضرغب ؛فقولا مساب رظانلا نم ةّيروص تافرصت لوصح توبث -د

 .رربم نود فقولا مساب يفرصم باسح حتف نع رظانلا عانتما توبث -ه

 نم هجو يأب فقولا لصأ يف فرصتلا نأش يف ةلصلا تاذ ةمظنألل رظانلا ةفلاخم توبث -و

 .تافرصتلا هجوأ

 ديوزت نع وأ فقولل يناديملاو يبتكملا صحفلا ءارجإ نم ةئيهلا نيكمت نع رظانلا عانتما توبث -ز

 ةيامح يف اهتابجاوب مايقلا ضارغأل اهبلطت يتلا تامولعملا وأ تادنتسملا وأ قئاثولاب ةئيهلا

 .عورشم رربم نود ؛فقولل ةطبغلاو ةحلصملا قيقحتو فقاولا طرش

 تاءازجلاو تافلاخملا لودج تابوقعلا عاقيإ يف ةنجللا يعارت ؛ةداملا هذه ماكحأب لالخإلا مدع عم -3

 .ةئيهلا هردصت يذلا
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 اـــهــيلع ضارـــتـــعالاو تاــــفلاـــخملا تارارـــق :نورـــشــــعلاو ةـــسماــخلا ةداـــملا   

 مامأ هيلع ضارتعالل ًالباق )نورشعلاو ةثلاثلا( ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةنجللا رارق ّدعي -1

 ىدحإ اهررقتس يتلا ةبوقعلا تناك اذإ -كلذل ةمظنملا ةيماظنلا ماكحألا قفو- ةيرادإلا ةمكحملا

 :ةيتآلا تابوقعلا

 .راذنإلا -أ

 .لاير )فلأ ةئمسمخ( ىلع ديزت ال ةمارغ عاقيإ -ب

 مامأ هيلع ضارتعالل ًالباق )نورشعلاو ةثلاثلا( ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةنجللا رارق ّدعي -2

 ىدحإ اًنمضتم رارقلا ناك اذإ ؛رارقلا رودص نم اًموي )نيثالث( لالخ رظانلا لزعب ةصتخملا رئاودلا

 :ةيتآلا تابوقعلا

 .ةفلاخملا باكترا خيرات نم )اًموي نيعست( زواجتت ال ةدم ةراظنلا يف رظانلا لمع فاقيإ -أ

 .رظانلا لزع -ب

 ًالباق ةداملا هذه نم )2( ةرقفلا يف هيلع صوصنملا ملظتلا يف ةصتخملا ةرئادلا مكح نوكي -3

 .ماكحألا ىلع ضارتعالل ةيماظنلا قرطلا قفو هيلع ضارتعالل

 ةــيحــيحصتلا تاءارــجإلا :نورـــشعلاو ةــسداـــسلا ةداملا  

 ىلع اهنمو ،هذاختاب رظانلا مزتلي نأ وأ ،ةبكترملا تافلاخملل اًبسانم هارت يحيحصت ءارجإ يأ ذاختا ةئيهلل

 :رصحلا ال لاثملا ليبس

 .اهنع ةبترتملا راثآلاو ةفلاخملا ةلازإ .1

 .نيصصختملا نيفظوملا ددع ةدايز .2

 .لامعألا بيوصتل ةصصختم ةينف بتاكم عم دقاعتلا .3

 .ةروشملا ميدقتل رثكأ وأ راشتسم نييعت .4

 .تافلاخملا نع ةجتانلا نيقحتسملا قوقح ةداعإو ةبكترملا ةفلاخملا حيحصتب رظانلا مازلإ .5

 .ةبكترملا ةفلاخملاب قلعتت رثكأ وأ ةيليهأت ةرود روضحب رظانلا مازلإ .6

 وأ ًالامهإ اهؤشنم ناك اذإ ام لاح يف ةيحيحصتلا تاءارجإلا نع ةجتانلا ةيلاملا ءابعألا رظانلا لمحتيو

 .هنم ًاريصقت
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 ةراـــظـــنلا نم لزــعلا ىلع ةــبــترـــتملا تاءارــجإلا :نورـــشعلاو ةـــعباــسلا ةداـــملا 

 تاءارجإلا ةحئاللا هذه نم )نورشعلاو ةعبارلا ةداملا( يف ةدراولا ةراظنلا نم لزعلا ةبوقع ىلع بترتي

  :ةيتآلا

 فقولا عم نيلماعتملا ةحلصملا باحصأ ةفاكو لوزعملا رظانلاو ةصتخملا ةهجلل ةئيهلا راعشإ .1

 .رظانلا لزع رارقب

 :كلذب ةئيهلا راعشإ عم ةيتآلا تاءارجإلا ةصتخملا ةهجلا ذختت .2

  .رظانلا لزع رارقل ًاقفو فقولاب ةقلعتملا قئاثولا ةفاك ليدعت .أ

 ليغشت ضيوفت ءاغلإ متيل ؛ةيلاملا قوسلا ةئيهو يدوعسلا يزكرملا كنبلا راعشإ .ب

 .لزعلا رارق هقح يف ردص نّمع فقولل ةدئاعلا ةيرامثتسالا تاباسحلاو ةيكنبلا تاباسحلا

 حيشرت دعب ،ةحئاللا هذه يف ةدراولا راظنلا نييعت تاءارجإ ماكحأ قفو ليدب رظان نييعت .ت

 .هنييعت قيثوتو ،راظنلا لجس يف نيديقملا نمض نم هرايتخاو هل ةئيهلا

 :يتآلاب لوزعملا رظانلا مازلإ .3

 ةقلعتملا تامولعملاو تانايبلاو تادنتسملاو فقولا لوصأ ةفاك نع ةئيهلل حاصفإلا  .أ

 .فقولاب

  .كلذب ةئيهلا راعشإو ليدبلا رظانلل فقولاب قلعتي ام عيمج ميلست  .ب

 .فقولا ليجست ةداهش ثيدحتب ليدبلا رظانلا مايق .ت

 ةيماتخلا ماكحألا :سماخلا لصفلا

  ةـــحئاللا ماـــكحأ نم ءاـــفعإلا :نورــشعلاو ةـــنماثلا ةداـــملا 

 ماـكحأ نم رثكأ وأ مكح قيبطت نم رثكأ وأ ًارظاـن يفعت نأ ةـئيهلل ،ةـلــــــصلا تاذ ةـمظنألاـب لالخإ نود

   .هتلاح عم بسانتي امبو همجحو فقولا عونل اًقفو كلذو ةحئاللا هذه

 ةـــحــئاللا ماـــكــحأ ذــيفـنت :نورــــشعلاو ةــــعــساــتلا ةداــملا 

  .ةحئاللا هذه ماكحأب لمعلل ةمزاللا ةيداشرتسالا جذامنلاو ةلدألا رادصإ ةئيهلل
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  ةـــحئاللا ىلع ليدـعتلا :نوـــثالـــثلا ةداــــملا    

 .اهب تردص يتلا ةقيرطلاب ةحئاللا ليدعت يرجي

  ةـــــّيلاـــقتنالا لحارملا :نوثالـثلاو ةـــيداحلا ةداـــملا   

 مهعاضوأ ةيوستل ؛ةحئاللا نايرس موي نم )ةنس( ةلهم ةحئاللا هذه ماكحأ مهيلع يرست نم حنمُي

 .ةحئاللا ماكحأ قفو

  ذاـــــفـــنلا :نوـــــثالـــثلاو ةيناــــثلا ةداـــملا   

 .ةيمسرلا ةديرجلا يف اهرشن خيرات نم ةحئاللا هذه ماكحأ يرست
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