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 ٢ 

 فلؤملا قوقح ةيامح ماظن

 :تافيرعت :ىلوألا ةداملا

 مل ام اهمامأ ةروكذملا يناعملا ماظنلا اذه يف تدرو امنيأ ةيتآلا تارابعلاب دصقي

 :كلذ فالخ قايسلا ضتقي

 .ينف وأ ، يملع وأ ، يبدأ لمع يأ :ف\نصملا

 نم رثكأ وأ ناصخش هعضو يف كرتشي يذلا فZنصملا :كرتشملا ف\نصملا

 مأ لمعلا يف مهنم لك ماهسإ لصف نكمأ ءاوس نييونعملا وأ نييعيبطلا صاخشألا

  .كلذ نكمي مل

 صخش نم هيجوتب ةعامج هعضو يف كرتشي يذلا فنصملا :يعامجلا ف\نصملا

 نيكرتشملا لمع جمدنيو ،همساب وأ ،هترادإ تحت هرشنب لفكتي يونعم وأ ،يعيبط

 ال ثيحب يونعملا وأ ،يعيبطلا صخشلا اذه هيلإ دصق يذلا ماعلا فدهلا يف هيف

 . ةدح ىلع هزييمتو نيكرتشملا نم لك لمع لصف نكمي

 ةقيرط تناك امهم نيعم توص وأ ءادأل يعمس تيبثت يأ  :يعمسلا ف\نصملا

  .تيبثتلا

 نوكتي ،دحاو نآ يف رظنلاو عمسلل دعم فنصم يأ  :يرصبلا يعمسلا ف\نصملا

 ةماعد ىلع ةلجسملاو تاوصأب ةبوحصملاو ةطبارتملا روصلا نم ةعومجم نم

  .ةبسانم ةزهجأ ةطساوب ضرعيو ،ةمئالم

 .هل قباس رخآ فنصم ىلإ اًدانتسا عضوي فنصم لك :قتشملا ف\نصملا

 .فZنصملا ركتبا يذلا صخشلا وه : فdلؤملا

 وأ ً،اراودأ نوبعلي وأ ، نودشني وأ ، نوقلي وأ ،نولثمي نيذلا صاخشألا مه : نودؤملا

 .ةينفلا وأ ةيبدألا تافنصملا يف ىرخأ ةقيرط يأب ءادألاب نوكرتشي



 

 ٣ 

 .روهمجلا تاجاح ةيبلتل فنصملا نم خسن ريفوت :رشنلا

 ىلع ةيملعلا وأ ،ةينفلا وأ ،ةيبدألا تافنصملا دحأ نم رثكأ وأ ةخسن جاتنإ : خسنلا

 .يرصب وأ يتوص ليجست يأ كلذ يف امب ،ةيدام ةماعد

 وأ ،ةينفلا وأ ،ةيبدألا تافنصملا عيمج هب دصقي : )رولكلفلا( يبعشلا ثارتلا

 ،ليج ىلإ ليج نم تلقتناو ،ةيدوعسلا يضارألا يف تركتبا اهنأ ضرتفي يتلا ةيملعلا

 .يدوعسلا يديلقتلا ينفلا وأ يفاقثلا ثارتلا نمً اءزج لكشتو

 ةيكلسلا قرطلاب روهمجلل يرصب وأ يتوص ليجست وأ ءادأ وأ فZنصم ثب : ةعاذإلا

 رامقألاب ثبلا كلذ يف امب ،روهمجلا اهلبقتسي يكل ةلقان ةليسو يأ وأ ةيكلساللا وأ

 .ةيعانصلا

 .ماظنلا اذه ماكحأ قيبطت نع ةئشانلا تافلاخملا يف رظنلل ةصتخملا ةنجللا : ةنجللا

 .ةيركفلا ةيكلملل ةيدوعسلا ةئيهلا : ةئيهلا

 .ةئيهلا ةرادإ سلجم : سلجملا

 .ماظنلا اذهل ةيذيفنتللا ةحئاللا : ةيذيفنتلا ةحئاللا



 

 ٤ 

 لوألا لصفلا

 ةيامحلاب ةعتمتملا تافنصملا

 :ةيلصألا تافنصملا : ةيناثلا ةداملا

 عون ناكً ايأ ،مولعلاو نونفلاو بادآلا يف ةركتبملا تافنصملا ماظنلا اذه يمحي

 : لثم اهفيلأت نم ضرغلا وأ ،اهتيمهأ وأ ،اهنع ريبعتلا ةقيرط وأ ،تافنصملا هذه

 .اهريغو ،تابيتكلاو ، بتكلاك ةبوتكملا داوملا – ١

 امو ،ديشانألاو ،راعشألاو ،بطخلاو ،تارضاحملاكً ايهفش ىقلت يتلا تافنصملا – ٢

 .اهلثامي

 ضورعلا نم كلذ وحنو ،تاضارعتسالاو ،تايليثمتلاو ،ةيحرسملا تافلؤملا – ٣

 ً.اعم امهب وأ توصلاب وأ ،ةكرحلاب ىدؤت يتلا

 .ةعاذإلا ةطساوب ضرعت وأ ،عاذتلً اصيصخ دعت يتلا تافZنصملا – ٤

 ةكايحلاو ،ةيفرخزلا نونفلاو ،ةرامعلاو ،يليكشتلا نفلا لامعأو ،مسرلا لامعأ – ٥

 .اهوحنو ،ةينفلا

 .ةيرصبلا ةيعمسلاو ،ةيعمسلا تافZنصملا – ٦

 .ةيعانص مأ ، ةيفرح تناكأ ًءاوس ةيقيبطتلا نونفلا لامعأ – ٧

 .هلثامي ام وأ ،يفارغوتوفلا ريوصتلا لامعأ – ٨

 موسرلاو ،تاططخملاو ، ميماصتلاو ،ةيفارغجلا طئارخلاو ، ةيحيضوتلا روصلا – ٩

 نفو ،ايفارغوبطلاو ،ايفارغجلاب ةلصتملا ةيليكشتلا لامعألاو ،)ةيكوركلا(

 .مولعلاو ، ةرامعلا

 .مولعلا وأ ،ةرامعلا وأ ،ايفارغوبطلا وأ ،ايفارغجلاب ةقلعتملا ةمسجملا تافZنصملا -١٠

 .يلآلا بساحلا تايجمرب -١١



 

 ٥ 

 نكي ملو ، يراكتبا عباطبً ازيمتم ناك اذإ فZنصملا ناونع كلذك ةيامحلا لمشت -١٢

 .فZنصملا عوضوم ىلع ةلالدللً ايراجً اظفل

 :ةقتشملا تاف\نصملا : ةثلاثلا ةداملا

 :ً اضيأ ماظنلا اذه يمحي

 .ةمجرتلا تافZنصم – ١

 هجوأ نم كلذ ريغ وأ ،قيقحتلا وأ ،حرشلا وأ ،ليدعتلا وأ ،صيخلتلا تافZنصم – ٢

 .ريوحتلا

 وأ اهتايوتحم رايتخا ثيح نم ةركتبم دعت يتلا تاراتخملاو ، تاعوسوملا – ٣

 .ةيملع مأ ، ةينف مأ ،ةيبدأ تافنصم تناكأ ًءاوس ،اهبيترت

 ،يديلقتلا يبعشلا ثارتلل )ةيرولكلفلا( تاريبعتلاو تافنصملا تاعومجم – ٤

 ،اهتايوتحم رايتخا ثيح نم ةركتبم تاعومجملا هذه تناك اذإ اهنم تاراتخملاو

 .اهبيترت وأ

 دعت يتلاو ،رخآ لكش يأب مأً ايلآ ءورقم لكشب تناكأ ءاوس تانايبلا دعاوق – ٥

 .اهتايوتحم بيترت وأ رايتخا ثيح نم ةركتبم

 هالعأ تارقفلا يف ةروكذملا تافنصملا باحصأ اهب عتمتي يتلا ةيامحلا لخت الو

 .ةيلصألا تافZنصملا وفلؤم اهب عتمتي يتلا ةيامحلاب

 :ةيامحلا نم ةانثتسملا تاف\نصملا : ةعبارلا ةداملا

 : ماظنلا اذه ىضتقمب ةررقملا ةيامحلا لمشت ال

 ، ةيلودلا تايقافتالاو ،ةيرادإلا تائيهلا تارارقو ،ةيئاضقلا ماكحألاو ةمظنألا – ١

 ةاعارم عم ،صوصنلا هذهل ةيمسرلا تامجرتلا كلذكو ،ةيمسرلا قئاثولا رئاسو

 .قئاثولا هذه لوادتب ةصاخلا ماكحألا



 

 ٦ 

 ،ةيمويلا رابخألا نم ةعاذإلاو ،ةيرودلا تارشنلاو ، تالجملاو ،فحصلا هرشنت ام – ٢

 .ةيرابخإلا ةغبصلا تاذ ثداوحلا وأ

 ،ئدابملاو ،ةيضايرلا مولعلا ميهافمو ،لمعلا بيلاسأو ، تاءارجإلاو ، راكفألا – ٣

 .ةدرجملا قئاقحلاو

 



 

 ٧ 

 يناثلا لصفلا

 قوقحلا باحصأ

 :نوفلؤملا : ةسماخلا ةداملا

 ىلع همسا ركذب ءاوس ،هيلإً ابوسنم فZنصملا رشن صخش يأً اّفلؤم دعي – ١

 الإ ،اهيفلؤمل تافنصملا ةبسن يف ةعبتملا قرطلا نم ةقيرط يأب مأ ،فZنصملا

 .كلذ سكع ىلع ليلد لد اذإ

 فZنصملا رشن اذإ ف£لؤمللً الثمم فZنصملا ىلع همسا رهظي يذلا رشانلا نوكي – ٢

 .ف£لؤملا مسا نودب وأ ،راعتسم مساب

 نيذلا صاخشألا يرصبلا يعمسلا فZنصملاو ،يعمسلا فZنصمللً اف£لؤم نوكي – ٣

 :لثم ، فنصملا اذه راكتبا يف اوكراش

 .صنلا ف£لؤم – أ

 .ويرانيسلا عضاو – ب

 .راوحلا عضاو – ـج

 .جرخملا – د

 . نحلملا – ـه

 :ةيعامجلاو ةكرتشملا تاف\نصملا : ةسداسلا ةداملا

 يأ ماهسإ لصف نكمي ال ثيحب فZنصم فيلأت يف رثكأ وأ ناصخش كرتشا اذإ – ١

 ،فZنصملا ةيكلم يف يواستلاب ءاكرشً اعيمج نودعي مهنإف فZنصملا يف مهنم

 ماظنلا اذه ىضتقمب ةررقملا ف£لؤملا قوقح ةرشابمً ادرفنم مهنم يأل زوجي الو

 .كلذ فالخ ىلع ةباتك قفتي مل ام ،



 

 ٨ 

 ةيظفحتلا تاءارجإلا ذاختا يف قحلا فيلأتلا يف نيكرتشملا نم دحاو لكلو

 ضيوعتلاب ةبلاطملا يف قحلا هلو ،فنصملا ىلع دعت عوقو دنع ةلجعتسملاو

 .يدعتلا ببسب هقحل يذلا ررضلا ءاقل هبيصن نع

 لك ماهسإ لصف نكمي ثيحب فنصم فيلأت يف رثكأ وأ ناصخش كرتشا اذإ – ٢

 صاخلا ءزجلا لالغتسا يف قحلا مهنم لكل ناك ؛كرتشملا فZنصملا يف مهنم

 قفتي مل ام ،كرتشملا فZنصملا لالغتساب كلذ رضي الأ طرشب ،ةدح ىلع هب

 .كلذ ريغ ىلع

 فنصملا راكتبا مّظن وأ هّجو يذلا يونعملا وأ يعيبطلا صخشلل نوكي – ٣

 .فلؤملا قوقح ةرشابم يف قحلا هدحو يعامجلا

 :)رولكلفلا( يبعشلا ثارتلا : ةعباسلا ةداملا

 .هيلع فلؤملا قوقح ةئيهلا سرامتو ،ةلودللً اماعً اكلم يبعشلا ثارتلا دعي – ١

 

 وأ هتامجرت خسن وأ ،يبعشلا ثارتلا تافنصم خسن عيزوت وأ داريتسا رظحي – ٢

 .ةئيهلا نم صيخرت نود ةكلمملا جراخ ةجتنملا اهريغ



 

 ٩ 

 ثلاثلا لصفلا

 قوقحلا

 : ةيبدألا قوقحلا : ةنماثلا ةداملا

 :ةيتآلا تافرصتلا نم يأ ةسرامم يف قحلا ف£لؤملل – ١

 .مسا نودب وأ ،راعتسم مساب هرشن وأ ،هيلإ فZنصملا ةبسن – أ

 ،ةفاضإ وأ ، رييغت وأ ، فذح يأ عنمو ،هفZنصم ىلع دعت يأ ىلع ضارتعالا – ب

 .فZنصملا تاذب رخآ ساسم لك وأ ،هيوشت وأ ،فيرحت وأ

 .هفZنصم ىلع فذح يأ ءارجإ وأ ،ليدعت نم هاري ام لاخدإ – ج

 .لوادتلا نم هفZنصم بحس – د

 ،فلؤملل ةيدبأ قوقح يه ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا يف ةدراولا ةيبدألا قوقحلا – ٢

 .مداقتلاب طقست الو ،لزانتلا لبقت الو

 يأب فنصملا لالغتسا قح حنمب طقست الو ،اهبحاصل ةيبدألا قوقحلا ىقبت – ٣

 .لالغتسالا هوجو نم هجو

 ةافو لاح يف ةئيهلا ىلإ لوؤت ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا ةيبدألا قوقحلا – ٤

 .هل ثراو نود قحلا بحاص

 :ةيلاملا قوقحلا : ةعساتلا ةداملا

 ةعيبط بسح اهضعب وأ ةيتآلا تافرصتلا لكب مايقلا قح هضوفي نم وأ ف£لؤملل :ً الوأ

 :فZنصملا

 ةعومسم ةطرشأ ىلع هليجست وأ ، ءورقم لكش ىلع هرشنو فZنصملا عبط – ١

 نم كلذ ريغ وأ ،ةينورتكلإ ةركاذ وأ ، ةجمدم تاناوطسأ وأ ،ةيئرم وأ

 .رشنلا لئاسو



 

 ١٠ 

 عيزوت ةداعإ وأ ،هريوحت وأ ،هسابتقا وأ ،ىرخأ تاغل ىلإ فZنصملا ةمجرت – ٢

 .ةيئرملا وأ ،ةعومسملا ةداملا

 ،ليثمتلا وأ ،ضرعلا لثم ، ةنكمم ةليسو يأب روهمجلا ىلإ فZنصملا لقن – ٣

 .تامولعملا تاكبش ربع وأ ، يعاذإلا ثبلا وأ

 ريجأتلا كلذ يف امب ،ماع هجوب فZنصملل يداملا لالغتسالا لاكشأ عيمج – ٤

 .هب حومسملا يراجتلا

 وجتنمو اهودعمو اهودؤمو ةينفلاو ةيبدألا تافZنصملا وفلؤم عتمتي :ً ايناث

 ةحئاللا هحضوت ام قفو ةيلاملا مهقوقحب ةعاذإلا تائيهو ةيعمسلا تاليجستلا

 .ةيذيفنتلا

 :ف\نصملا بحس دنع ضيوعتلا : ةرشاعلا ةداملا

 نوذأملا قحلا لالغتسا ليطعت هنأش نم لمع يأ نع عانتمالاب ف£لؤملا مزتلي

 فذحلا وأ ،هليدعت وأ ،لوادتلا نم ةفZنصم بحس ف£لؤملل زوجي كلذ عمو ،ريغلل هب

 قافتالا مدع ةلاح يفو ،قحلا ةرشابمب هل نوذأملا عم قافتالا دعب ،هيلإ ةفاضإلا وأ ،هنم

 .ةنجللا هددحت ام قفو ،قحلا ةرشابمب هل نوذأـملا ضيوعتب ف£لؤملا مزلُي

  :فdلؤملا قح ةيكلم لاقتنا : ةرشع ةيداحلا ةداملا

 ،اهضعب وأ ،اهلك لاقتنالل ةلباق ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا ف£لؤملا قوقح – ١

 نوكيو ،ةباتكلاب هتابثإ بجي يذلا يماظنلا فرصتلاب وأ ،ثرإلا قيرطب ءاوس

 ً.اناكموً انامز لوقنملا قحلا قاطنلً اددحم

 ءارجإ ادع ،هدعب نم ف£لؤملا ةثرول ماظنلا اذه ىضتقمب ةررقملا قوقحلا لقتنت – ٢

 .فZنصملا ىلع فذح وأ ليدعت

 هتيصو ذيفنت بجو ،هل دعوم نييعتب وأ ،رشنلا عنمب ىصوأ دق ف£لؤملا ناك اذإ – ٣

 .اهدودح يف



 

 ١١ 

 نيفلؤملا دحأ يفوتوً اكرتشمً المع وأ ،ةبحاص يفوتوً ايدرفً المع فZنصملا ناك اذإ – ٤

 ةعيرشلا ماكحأ بسح هقحتسي نم ىلإ لوؤي هبيصن نإف ؛ثراو هل نكي ملو

 .ةيمالسإلا

 :يلبقتسملا جاتنإلا نع لزانتلا : ةرشع ةيناثلا ةداملا

 ً.الطاب يلبقتسملا يركفلا هجاتنإ ةعومجم نع ف£لؤملا لزانت دعي

 :ةيدقاعتلا تاقالعلا ميظنت :ةرشع ةثلاثلا ةداملا

 جاتنإلا تاسسؤم عم مهقوقحو مهتاقالع ميظنت قوقحلا باحصأ ىلع بجي – ١

 اهل صخرملا تاهجلا نم اهريغو ، ةعاذإلا تائيهو ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلاو

 عيمجل تامازتلالاو قوقحلا عيمج ددحت ةقثوم دوقع بجومب ،اهتطشنأ ةلوازمب

 .ةقالعلا باحصأ فارطألا

 اهريغو ةعاذإلا تاـئيهو عـيزوـتلاو رـشنلاو ةـعابطلاو جاتنإلا تاسسؤم ىلع بجي – ٢

 باحصأ عم دقع ماربإ دعب الإ فلؤملا قوقحب ةقالع هل طاشن يأ ةسرامم مدع

 .فرط لك تامازتلاو قوقح هيف ددحت يعرشلا مهليكو وأ فلؤملا قوقح

  :دوقعلا ةيرارمتسا :ةرشع ةعبارلا ةداملا

 قوقح نم اهيف امب ،هتايح يف مهثروم اهمربأ يتلا دوقعلاب فلؤملا ةثرو مزتلي

 .ريغلل تامازتلاو

 

 



 

 ١٢ 

 عبارلا لصفلا

 يماظنلا مادختسالا

 :تاءانثتسا : ةرشع ةسماخلا ةداملا

 ةمجرتلا دعب وأ ،ةيلصألا هتغلب يمحملا فنصملل ةيتآلا مادختسالا هجوأ دعت

 هجوألا هذهو ؛فلؤملا قوقح باحصأ ةقفاوم ىلع لوصحلا نود كلذو ،هعورشم

 :يه

 تافنصملاو ،يلآلا بساحلا تايجمرب ادع ،يصخشلا لامعتسالل فZنصملا خسن -١

 .ةيرصبلا ةيعمسلاو ،ةيعمسلا

 نوكي نأ طرشب ،رخآ فZنصم يف فZنصملا كلذ نم تارقفب داهشتسالا – ٢

 ،دوشنملا فدهلا هغوسي يذلا ردقلاب نوكي نأو ،فرعلا عمً ايشمتم داهشتسالا

 .داهشتسالا هيف دري يذلا فZنصملا يف فلؤملا مساو ،ردصملا ركذي نأ طرشبو

 .تايرودلاو فحصلا نم ةلوقنملا ةيفحصلا ةصالخلا ىلعً اضيأ كلذ قبطنيو

 فدهلا دودح يف حاضيإلا ليبس ىلع ةيميلعتلا ضارغألل فZنصملاب ةناعتسالا – ٣

 ريغ قيثوتلا زكارم وأ ةماعلا تابتكملل نيتخسن وأ ةخسن ريوصت وأ ،دوشنملا

 :طورشب نوكيو ،ةيراجتلا

 .يحبر وأ ،يراجت لكشب متي الأ – أ

 .ةطشنألا ةجاح ىلعً اروصقم خسنلا نوكي نأ – ب

 .فZنصملا نم ةيداملا ةدافتسالاب رضي الأ – ج

 .تفلت وأ ،هتارادصإ تدقف وأ ،دفن دق فZنصملا نوكي نأ – د

 ،ةيراج تاعوضوم نع تايرودلاو فحصلا يف ةروشنملا تالاقملا خسن وأ لقن – ٤

 مساو ،حوضوب ردصملا ركذ طرشب ،لثامملا عباطلا تاذ ةعاذملا تافZنصملا وأ

 .دجو نإ ف£لؤملا



 

 ١٣ 

 ةيراج ثادحأ ضرع ةبسانمب عمسي وأ دهاشي نأ نكمي يعاذإ فZنصم يأ خسن – ٥

 فدهلا دودح يف كلذ نوكي نأ طرشب ،كرحتملا وأ تباثلا ريوصتلا قيرط نع

 .ةحضاو ةروصب ردصملا ىلإ ةراشإلا ةرورض عم ،هقيقحت دارملا

 تافنصملا نم اهريغ وأ ،ةيئاضقلا تاعفارملاو ،تارضاحملاو ،بطخلا خسن – ٦

 لئاسو لبق نم خسنلا مت اذإ كلذو ،روهمجلا ىلعً انلع ةضورعملا ةهباشملا

 هذه رشن قحب ظفتحي نأ ف£لؤمللو ،حوضوب ف£لؤملا مسا ركذ عم مالعإلا

 .اهاري يتلا ةقيرطلاب تافZنصملا

 نود – ةصاخلا اهلئاسوبو ،يعاذإلا ثبلا تائيه لبق نم ةتقؤم تاليجست جاتنإ – ٧

 يمحم فZنصم يأل رثكأ وأ ةدحاو ةخسن يف – فلؤملا قوقحب ررضلا قاحلإ

 زواجتت ال ةدم يف خسنلا عيمج فلتت نأ ىلع ،هضرعت وأ هعيذت نأب اهل صخري

 ظافتحالا زوجيو .فلؤملا اهيلع قفاوي لوطأ ةدم وأ ،اهدادعإ خيرات نم ةنس

ً ايقئاثوً اليجست ناك اذإ ةيمسر تاظوفحم نمض ليجستلا اذه نم ةخسنب

 ً.اديرف

 ةعباتلا قرفلا لبق نم هرشن دعب فنصم يأ ضرع وأ ،ءادأ وأ ، ليثمت وأ ،فزع – ٨

 ام ،يسردملا حرسملا وأ ،ةماعلا ةيونعملا ةيصخشلا تاوذ ةزهجألا وأ ،ةلودلل

 .ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب ةيلام ةليصح يأب يتأي ال ءادألا وأ عاقيإلا اذه ماد

 وأ ، روص وأ ،موسر وأ ،اهرشن قبس تافZنصم نم ةريصق تافطتقم لقن – ٩

 بتك ىلإ وأ ،ميلعتلا جهانمل ةدعملا ةيسردملا بتكلا ىلإ طئارخ وأ ،تاميمصت

 ركذي نأو ،ةرورضلا ردق ىلع لقنلا رصتقي نأ ىلع ؛نونفلاو بدألاو ،خيراتلا

 .ف£لؤملا مساو ،فZنصملا مسا

 كلت رشنو ً،ايفارغوتوف هريوصت قبس لمع وأ عوضوم يأل ةديدج روص طاقتلا -١٠

 اهسفن فورظلا يفو ،هسفن ناكملا نم ةديدجلا روصلا تذخأ ولو ىتح ،روصلا

 .روصلا اهيف تذخأ يتلا



 

 ١٤ 

 ةيثحبلا تاسسؤملا لبق نم ،ةيملعلا تافZنصملاو تالاقملا نم ءازجأ لقن -١١

 ،ثوحبلاو تاساردلا دادعإب موقي نم تابلطتمب ءافيإلل وأ ،ةيلخادلا اهضارغأل

 .ردصملا ركذ عم

 نيذلا صاخشألل يلآلا بساحلا تايجمرب نم ةيطايتحا ةدحاو ةخسن خسن -١٢

 ةخسنلا ءاقبإ عم ،اهنم جتنملا لصألا ةيامح ضرغب ةيلصأ ةخسن نوكلتمي

 .اهبلط لاح اهزاربإل مدختسملا ىدل ةيلصألا

 هذهل اهرفاوت يغبني يتلا فورظلا ليصفت ةيذيفنتلا ةحئاللا نيبتو

 .تاءانثتسالا

 :ةيمازلإلا صيخارتلا : ةرشع ةسداسلا ةداملا

 ةحئاللا اهددحت ةدم يضم دعب فنصملل رشن صيخرت حنم سلجملل زوجي – ١

 ،فZنصملا اذه رشن يضتقت ةماعلا ةحلصملا نأ ىأر اذإ ،ةلاح لكل ةيذيفنتلا

 :ةيتآلا تالاحلا يف كلذو

 نم ةكلمملا يف ةيلصألا هتغلب روشنملا فZنصملا نم خسن رفاوتت مل اذإ  – أ

 يسردملا ميلعتلا وأ روهمجلل ةماعلا تاجايتحالا ةيبلتل قحلا بحاص لبق

 كلذو ،ةكلمملا يف ةهباشملا تافنصملا نمثل براقم نمثب يعماجلاو

 .هنم خسن ريفوت نم هعانتما دعب

 ةيبرعلا ةغللا ىلإ هتمجرت وأ يلصألا فZنصملل تاعبطلا عيمج تدفن اذإ  – ب

 .هنم بلطلا دعب فZنصملا ريفوتب قحلا بحاص موقي نأ نود

 حيرصتب وأ ةمجرتلا قح بحاص ةطساوب فZنصملا اذهل ةمجرت رشنت مل اذإ –  ج

 جهانملا يف ةمجرتلا هذه نم ةدافتسالا ضرغلا نوكي نأ ىلع ،هنم

 .ةيميلعتلا



 

 ١٥ 

 يتلا قوقحلا ةسرامم نع هفلخي نم وأ يدوعسلا ف£لؤملا ةثرو عنتما اذإ   -د

 ةنس لالخ كلذو ، ماظنلا اذه نم ةرشع ةيداحلا ةداملا بجومب تلقتنا

  . لوبقم رذع مهيدل نكي مل اذإ بلطلا خيرات نم

 ،قحلا بحاص لبق نم ةمجرتلا وأ فZنصملا رشن اذإ صيخرتلا ةيحالص يهتنت - ٢

  .هنم حيرصتب وأ

 لك نع  قوقحلا باحصأل هل صخرملا اهعفدي ةيلام ةأفاكم ديدحت سلجملل - ٣

  .ملاظملا ناويد مامأ ةرارق نم ملظتلا مهل قحيو ،ةرادصإ متي صيخرت

 بلط يف اهرفوت بجي يتلا طورشلاو تاءارجإلا ةيذيفنتلا ةحئاللا ددحتو

  .يمازلإلا صيخرتلا

 :تاف\نصملا ضعب نم ةدافتسالا تاروظحم : ةرشع ةعباسلا ةداملا

 اخسن وأ ، ةروصلا لصأ عزوي وأ ضرعي وأ رشني نأ ةروص جاتنإب ماق نمل قحي ال   -١

 يرسي الو ،مهتثرو نذإ وأ ،مهريوصتب ماق نيذلا صاخشألا نم نذإ نود اهنم

 وأ ،ً انلع تعقو ثداوح ةبسانمب مت دق ةروصلا كلت رشن ناك اذإ مكحلا اذه

 اهب تحمس وأ ، ةماع ةرهش يوذ صاخشأ وأ ، نييمسر نيفظومب تقلعت

 نذأي نأ ةروصلا هلثمت يذلا صخشللو .ماعلا حلاصلل ةمدخ ةماعلا تاطلسلا

 نذأي مل ول ىتح ةلثامملا تارشنلا نم اهريغو ،تالجملاو ،فحصلا يف اهرشنب

 تلمع يتلا ةقيرطلا تناكً ايأ ةروصلا ىلع ماكحألا هذه يرستو ،روصملا كلذب

 .اهب

 لوصحلا قحلا اذه ةسراممل  طرتشيو ،هلئاسر رشن يف قحلا هدحو ف£لؤملل  - ٢

 ً.اررض هب قحلي نأ رشنلا اذه نأش نم ناك اذإ هيلإ لسرملا نذإ ىلع

 



 

 ١٦ 

 سماخلا لصفلا

 اهتدمو ةيامحلا قاطن

 :ةيامحلا قاطن :ةرشع ةنماثلا ةداملا

 : يتأي ام ىلع ماظنلا اذه ماكحأ يرست

 وأ ،جتنت وأ ،رشنت يتلا نييدوعسلا ريغو ،نييدوعسلا نيف£لؤملا تافZنصم – ١ :ً الوأ

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةرم لوأل ضرعت وأ ، لثمت

 ضرعت وأ ،لثمت وأ ، جتنت وأ ، رشنت يتلا نييدوعسلا نيف£لؤملا تافZنصم – ٢

 .ةكلمملا جراخ ةرم لوأل

 .نيدؤملاو ،ةيتوصلا تاليجستلا يجتنمو ، ةعاذإلا تائيه تافZنصم :ً ايناث

 ةيلودلا تادهاعملا وأ تايقافتالا بجومب ةيامحلاب ةعتمتملا تافZنصملا :ً اثلاث

 .اهيفً افرط ةكلمملا نوكت يتلا نيفلؤملا قوقح ةيامحل

 :ةيامحلا ةدم :ةرشع ةعساتلا ةداملا

 نيسمخ ةدملو ،ف£لؤملا ةايح ىدم فZنصملا يف فلؤملا قح ةيامح نوكت – ١ :ً الوأ

 .هتافو دعب ةنس

 يقب نم رخآ ةافو خيرات نم ةكرتشملا تافنصملل ةيامحلا ةدم بسحت – ٢

 .اهيف£لؤم نم ايح

 وأً ايرابتعاً اصخش اهل ف£لؤملا نوكي يتلا تافZنصملل ةيامحلا ةدم – ٣

 فرع اذإو ،فZنصملل رشن لوأ خيرات نم ةنس نوسمخ يه مسالا لوهجم

 ةدملا يه ةيامحلا ةدم نإف ةنس نيسمخلا ةياهن لبق فلؤملا مسا

 .دنبلا اذه نم )١( ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا



 

 ١٧ 

 ةلصفنم رشنت ثيحب تادلجم وأ ءازجأ ةدع نمً انوكم فZنصملا ناك اذإ – ٤

 ةبسنلابً القتسمً افZنصم اهنم دلجم وأ ءزج لك دعيف ؛تارتف ىلع وأ

 .ةيامحلا ةدم باسحل

 ،ةيرصبلا ةيعمسلاو ،ةيعمسلا تافZنصملا ىلإ ةبسنلاب ةيامحلا ةدم – ٥

 نوسمخ يه يلآلا بساحلا تايجمربو ،ةيعامجلا تافZنصملاو ،مالفألاو

 .رشنلا ةداعإ نع رظنلا ضغب ،فنصملل رشن وأ ضرع لوأ خيرات نم ةنس

 ،)ةيعانص وأ ةيفرح تناك ءاوس( ةيقيبطتلا نونفلا لامعأل ةيامحلا ةدم – ٦

 أدبيو ،رشنلا خيرات نم ةنس نورشعو سمخ يه ةيفارغوتوفلا روصلاو

 رظنلا ضغب فZنصملل رشن لوأ خيرات نم ةلاحلا هذه يف ةدملا باسح

 .رشنلا ةداعإ نع

 وأ جماربلل ثب لوأ خيرات نم ةنس نورشع ةعاذإلا تائيهل ةيامحلا ةدم – ١ :ً ايناث

 .ةعاذملا داوملا

 نم ةنس نوسمخ نيدؤملاو ةيعمسلا تاليجستلا يجتنمل ةيامحلا ةدم – ٢

 .لاحلا بسحب اهل ليجست لوأ وأ ءادألا خيرات

 

 : ماظنلل ةقباسلا تاف\نصملا ىلع ةيامحلا نايرس : نورشعلا ةداملا

 ،ةيعمسلا تاليجستلاو ،ةيملعلاو ،ةينفلاو ،ةيبدألا تافZنصملا ةيامحلاب عتمتت

 ددملا قفو ماظنلا اذه نايرس ءدب لبق ام ىلإ اهرشن خيرات عجري يتلا ةعاذإلا جماربو

 دق ةيامحلا ةدم نوكت الأ ىلع ،ماظنلا اذه نم ةرشع ةعساتلا ةداملاب ةددحملا

 يتلا أشنملا لود يف ةيامحلا اهنع طقست ملو قباسلا ماظنلا ىضتقمب تضقنا

 .نيفلؤملا قوقح ةيامحل ةيلود تادهاعم وأ تايقافتاب ةكلمملا عم طبترت

 

  



 

 ١٨ 

 سداسلا لصفلا

 تابوقعلاو تافلاخملا ماكحأ

 :تافلاخملا :نورشعلاو ةيداحلا ةداملا

 : ماظنلا اهيمحي يتلا قوقحلا ىلعً ايدعت ةيتآلا تافرصتلا دعت

 وأ ،هتيكلمً ايعدم هرشن وأ ،رشنلاب ماق نمل كولمم ريغ فZنصم رشنب مايقلا – ١

 .مهلثمي نم وأ هتثرو وأ فZنصملا ف£لؤم نم دقع وأ يباتك نذإ ىلع هلوصح نود

 ف£لؤملا ملع نود هناونع وأ ةعوضوم وأ هتعيبط وأ فZنصملا تايوتحم ليدعت – ٢

 رشانلا لبق نم ليدعتلا اذه ناك ءاوس ،كلذ ىلع ةقبسملا ةيطخلا هتقفاومو

 .مهريغ وأ عزوملا وأ جتنملا وأ

 ةقفاوم ىلع لوصحلا نود فنصملا عبط ةداعإب عباطلا وأ رشانلا وأ جتنملا مايق – ٣

 ةداعإ هلوخي ام قئاثولا نم هيدل نكي مل وأ ،قحلا بحاص نم ةقبسم ةيطخ

 .عبطلا

 باحصأ قوقح طاقسإ يف ببستت دق ةينورتكلإو ةيباتك ةمولعم يأ ةلازإ – ٤

 .فZنصملا

 ةيلصألا خسنلا مادختسا نمضت ةينورتكلإ ةيزارتحا ةمولعم يأ كفو ةلازإ – ٥

 .هريغ وأ ،رزيللاب ةنودملا تامولعملا وأ ،ريفشتلا لثم ،فZنصملل

 ةهجلا اهب حمست ال يتلا لياحتلا قرطب ةيركفلا تافZنصملل يراجتلا مادختسالا – ٦

 ةيعاذإلا جماربلا طاقتلا وأ ،ةخوسنملا تايجمربلا مادختسا لثم ،قحلا ةبحاص

 .ةيماظن ريغ قرطب ةرفشملا

 اهنأش نم ةليسو يأل – ريجأتلا وأ عيبلا ضرغل – تاودأ داريتسا وأ عينصت – ٧

 ةهجلا اهددحت يتلا قرطلا ريغ قرطب تافنصم لالغتسا وأ لابقتسا ليهست

 .قوقحلا ةبحاص



 

 ١٩ 

 ضوعب فنصم يأ نم ءازجأ وأ بتك ةعومجم وأ باتك نم ءازجأ ريوصت وأ خسن – ٨

 قحلا باحصأ نم ةيطخلا تاقفاوملا ىلع لوصحلا نود ضوع نودب وأ

 ةداملا يف ةنيبملا ةعورشملا خسنلا تالاح ءانثتساب ،ةئيهلا يف ةينعملا تاهجلاو

 .ماظنلا اذه نم ةرشع ةسماخلا

 .ةخوسنملا وأ ،ةدلقملا وأ ، ةروزملا تافنصملا داريتسا – ٩

 كلذ ريغ وأ عدوتسملا وأ ةيراجتلا ةأشنملا يف ةيلصأ ريغ تافنصمب ظافتحالا -١٠

 .تناك ةجح يأب ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب اهل ةعباتلا عقاوملا نم

 وأ ،ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا ةيمحملا قوقحلا نم قح يأ ىلع ءادتعالا -١١

 .هماكحأ نم مكح يأل ةفلاخم باكترا

 

 

 :تابوقعلا :نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 تابوقعلا نم رثكأ وأ ةبوقعب ماظنلا اذه ماكحأ نمً امكح فلاخ نم لك بقاعي :ً الوأ

   :ةيتآلا

 .راذنإلا – ١

 .لاير فلأ نيسمخو نيتئام ىلع ديزت ال ةيلام ةمارغ – ٢

 ف£لؤملا قح ىلع ءادتعالا يف تمهاس يتلا وأ ةيدعتملا ةأشنملا قالغإ – ٣

 .نيرهش ىلع ديزت ال ةدم

 يف ةمدختسملا وأ ةصصخملا داوملا اذكو ،فZنصملا خسن عيمج ةرداصم – ٤

 .فلؤملا قح ىلع يدعتلا باكترا

 .رهشأ ةتس ىلع ديزت ال ةدم نجسلا – ٥



 

 ٢٠ 

 ىلعألا دحلا ةفعاضم زوجت هريغ وأ هسفن فZنصملا ىلع يدعتلا راركت ةلاح يف :ً ايناث

 .قالغإلاو ةمارغلاو ةبوقعلل

 ىلع ديزت ةيلام ةمارغ وأ نجسلا ةبوقع بجوتست ةفلاخملا نأ ةنجللا تأر اذإ :ً اثلاث

 سلجملل عوضوملا عفرت ،صيخرتلا بطش بجوتست وأ لاير فلأ ةئام

 .ملاظملا ناويد ىلإ هتلاحإل

 يذلا هيلع ىدتعملا فلؤملا قح بحاصلً ايلامً اضيوعت ررقت نأ ةنجلل زوجي :ً اعبار

 يذلا ررضلاو ءادتعالا مجح عمً ابسانتم ضيوعتلا نوكيو ،ىوكشلاب مدقتي

 .هب قحل

 رشنلا نوكيو ،يدتعملا قحب ريهشتلا ةبوقع اهرارق نمضت نأ ةنجلل زوجي :ً اسماخ

 .ةبسانم ةنجللا اهارت يتلا ةقيرطلابو هتقفن ىلع

 ةطشنألا يف ةيدتعملا ةأشنملا ةكراشم قيلعت اهرارق نمضت نأ ةنجلل زوجي :ً اسداس

 الأ ىلع ،ةيراجت ةبسانم يف ةفلاخملا تطبض اذإ ضراعملا وأ تابسانملا وأ

 .نيماع ىلع قيلعتلا ةدم ديزت

 وأ ،هيلع ىدتعملا فZنصملا عبط فقوبً اتقؤمً ارارق ردصت نأ ةنجلل زوجي :ً اعباس

 داوملاو خسنلا ىلع يظفحتلا زجحلا ءارجإو ،هعيزوت وأ ،هرشن وأ ،هجاتنإ

 ةيامحلً ايرورض هارت تقؤم ءارجإ يأب مايقلا وأ ،هنم تجرختسا يتلا روصلاو

 .ملظتلا وأ ىوكشلا يف يئاهنلا لصفلا نيح ىلإ كلذو ،فلؤملا قح

 .يظفحتلا زجحلا تاءارجإ ةيذيفنتلا ةحئاللا ددحتو

 

 

 



 

 ٢١ 

 :ملظتلا :نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا

 لالخ ملاظملا ناويد مامأ هنم ملظتلا ةنجللا نم رارق هدض ردص نمل قحي

 .رارقلا اذهب هغالبإ خيرات نمً اموي نيتس

 

 :تافلاخملا طبض :نورشعلاو ةعبارلا ةداملا

 تآشنملا ةرايزو ،تافلاخملا طبض ةئيهلاب نوصتخملا نوفظوملا ىلوتي

 مدختست يتلا ةصاخلاو ةماعلا تاسسؤملاو تاعدوتسملاو ةيراجتلاو ةيمالعإلا

 ،يئاضقلا طبضلا ةفص مهل نوكيو ،اهيف قيقحتلاو اهتطشنأ يف ةيركفلا تافZنصملا

 .ةيتوبث ةلدأ يأ زيرحتو

 .نوفظوملا ءالؤه اهب مزتلي يتلا دعاوقلاو تاءارجإلا ةيذيفنتلا ةحئاللا ددحتو 

 :تافلاخملا يف رظنلا ةنجل :نورشعلاو ةسماخلا ةداملا

 نع اهئاضعأ ددع لقي ال تافلاخملا يف رظنلل ةنجل سلجملا نم رارقب نّوكت – ١

 ً.ايعرشً اراشتسم رخآلاو ً،اينوناقً اراشتسم مهدحأ نوكي نأ ىلع ،ةثالث

 .سلجملا نم اهدامتعا متيو ،ةيبلغألاب ةنجللا تارارق ردصت – ٢
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 عباسلا لصفلا

 ةماع ماكحأ

 :ةيذيفنتلا ةحئاللا رادصإ :نورشعلاو ةسداسلا ةداملا

 يف رشنتو ،رهشأ ةتس لالخ ماظنلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا سلجملا ردصي

 .ةيمسرلا ةديرجلا

 :ماظنلا اذه لالحإ : نورشعلاو ةعباسلا ةداملا

 يكلملا موسرملاب رداصلا فلؤملا قوقح ةيامح ماظن لحم ماظنلا اذه لحي

 .ـه١٩/٥/١٤١٠ خيراتلاو ١١/م مقرلا يذ

 :ماظنلا اذه نايرس :نورشعلاو ةنماثلا ةداملا

 نم رهشأ ةتس يضم دعب هب لمعيو ،ةيمسرلا ةديرجلا يف ماظنلا اذه رشني

 .هرشن خيرات

 


