
 

 

 

 

 

 

 

 

 عارتخالا ةءاربل يرابجإلا صيخرتلل ةيذيفنتلا دعاوقلا

 :ديهمت

 مقر ءارزولا سلجم رارقب رداصلا ،ةيركفلا ةيكلملل ةيدوعسلا ةئيهلا ميظنت ىلإ اًدانتسا

 ىلإ ةئيهلا فدهت( :نأب )ةثلاثلا( ةداملا يف يضاقلاو ،ـه١٤/٠٩/١٤٣٩ خيراتو )٤٩٦(

 اهذافنإو اهتيامحو اهتياعرو اهتيمنتو اهمعدو ةكلمملا يف ةيركفلا ةيكلملا تالاجم ميظنت

 ... اهفادهأ قيقحت ليبس يف اهلو ، ... ةيملاعلا تاسرامملا لضفألً اقفو اهب ءاقترالاو

 ةيامحلا قئاثو اهحنمو ،ةيركفلا ةيكلملا قوقحب ةقلعتملا حئاوللاو ةمظنالا حارتقا

 ةيلودلا تايقافتالا ىلإ ةكلمملا مامضنا ىلع ةبترتملا تامازتلالا ذيفنت ةعباتمو ،اهذافنإو

 مدقتم داصتقا ءانبل ,ةيركفلا ةيكلملا نم ةدافتسالا زيزعتو ،ةيركفلا ةيكلملاب ةقلعتملا

 يرابجإلا صيخرتلل ةيذيفنتلا دعاوقلا هذه دادعإ ىلع لمعلا مت ،)ةفرعملا ىلع مئاق

 تارادلل ةيطيطختلا تاميمصتلاو عارتخالا تاءارب ماظن ىلإَ ادانتسا ،عارتخالا ةءاربل

 )٢٧/م( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ةيعانصلا جذامنلاو ةيتابنلا فانصألاو ةلماكتملا

 يضاقلا ـه١٩/١٠/١٤٣٩ خيراتب ٥٣٦ مقر ءارزولا سلجم رارقو ،ـه٢٩/٠٥/١٤٢٥ خيراتب

 .هالعأ هيلإ راشملا ماظنلا ليدعتب

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 لوألا لصفلا

 تافيرعتلا

 ةـنيبملا يناـعملا -دـعاوقلا هذـه يف تدرو اـمنيأ-ةـيتآلا تاراـبعلاو ظاـفلألاـب دــــــــــصقي .١

 :كلذ فالخ قايسلا يضتقي ملام اهمامأ

 ةــلماــكتملا تارادــلل ةــيطيطختلا تاــميمــــــــــصتلاو عارتخالا تاءارب ماــظن :ماــظنلا -

 .)٢٧/م( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ةيعانصلا جذامنلاو ةيتابنلا فانصألاو

 تارادلل ةيطيطختلا تاميمـــصتلاو عارتخالا تاءارب ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا :ةحئاللا -

  .ةيعانصلا جذامنلاو ةيتابنلا فانصألاو ةلماكتملا

 ردــــــــــص يتلا ةـيركفلا ةـيكلملا قوقحو ةـيراـجتلا بـناوجلا لوح ةـيقاـفتا :سبرت قاـفتا -

 ىلع ةقفاوملاب ـــــــــــــــــــه٢٥/٠٦/١٤٢٣ خيراتو ٢٥/م مقر يكلملا موـــــــــسرملا اهنأـــــــــشب

 .اهيلع ةقحاللا تاليدعتلاو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا مامضنا

 .ةيركفلا ةيكلملل ةيدوعسلا ةئيهلا :ةئيهلا -
 ةداـــملا يف اـــهيلع صوــــــــــصنملاو ،عارتخالا تاءارب ىواـــعد يف رظنلا ةـــنجل :ةـــنجللا -

 .ماظنلا نم نيثالثلاو ةسماخلا

ــقوقح اــهكلاــم حنمت ماــظنلا ماــكحأ بــجومب ردـــــــــــصت ةــياــمح ةــقيثو :عارتخالا ةءارب -  اً

 عاديإ خيرات نم اًماع نيرــشع ةدم ةيعانــص ةيلمع وأ جتنم لالغتــسا يف ةيراثئتــسا

  .اهيلع لوصحلا بلط

 لاجم يف ةنيعم ةلكـــشم لح اهنع جتنيو ،عرتخملا اهيلإ لـــصوتي ةركف :عارتخالا -
 .ةينقتلا

 ةءاربب لومـــــشملا عارتخالا لالغتـــــساب ريغلل حمـــــست ةقيثو :يرابجإلا صيخرتلا

  .كلذب ةصاخ ماكحأ قفو ،اهكلام نذإ نود عارتخا

 :لالغتسالا -

 وأ ،هنيزخت وأ ،همادختـــــسا وأ ،عيبلل هـــــضرع وأ ،هعيب وأ ،هتعانـــــص ً:اجتنم ناك اذإ •

 .ضارغألا كلت نم ٍيأل ،هداريتسا

 ضرع وأ ،عيب وأ ،ةعانــصب مايقلا وأ ةيلمعلا مادختــسا :ةيعانــص ةيلمع تناك اذإ •

 مادختـــــساب هيلع لوـــــصحلا مت جتنم داريتـــــسا وأ ،نيزخت وأ ،مادختـــــسا وأ ،عيبلل

 .ةيعانصلا ةيلمعلا

 



 

 

 

 

 يناثلا لصفلا

 عارتخالا ةءاربل يرابجإلا صيخرتلا بلطب ةصاخلا تاءارجإلاو دعاوقلا

  :يموكحلا مادختسالل يرابجإ صيخرت ىلع لوصحلا بلط تاءارجإو دعاوق .٢

  .عارتخا ةءارب لالغتسال يرابجإ صيخرت بلطب ةئيهلا ىلإ مدقتلا متي .أ

 وأ ةـيموكح ةـهج يأ لـبق نم مدـقملا يراـبجإلا صيخرتلا بـلط نمــــــــــضتي نأ بـجي .ب

 ،كلذ تــــضتقا يتلا ةماعلا ةحلــــصملا تارابتعاب ًانايب ،اهلبق نم لوخم ثلاث فرط

 .صيخرتلا حنم رارق يف تارابتعالا كلت ىلع صنيو

 رفاوت نم ققحتلل يراــــبجإلا صيخرتلا بــــلط قيقدــــتو ةــــعجارمب ةــــئيهلا موقت .ت

 ةحلصملا قيقحت بلطلا نم ةياغلا نأ تبثُت يتلاو ،ةمزاللا تارابتعالاو طورشلا

 :صوصخلا هجو ىلعو ،ةماعلا

 داــــــصتقالا نم ىرخأ ةيويح تاعاطق ةيمنت وأ ،ةيذغتلا وأ ،ةحــــــصلا وأ ،نمألا -

 .ينطولا

 ً.ادج ةحلم ىرخأ عاضوأ وأ ،ئراوط ةلاح ةهجاوم -

 عارتخا ةءارب دوجوب ملعلا دنعو ،ةلاحلا هذه يفو ،ةيراجتلا ريغ ةماعلا ضارغألا -

 .اًروف اهكلام غالبإ متي

 :صاخلا عاطقلل يرابجإ صيخرت ىلع لوصحلا بلط تاءارجإو دعاوق .٣

 .عارتخا ةءارب لالغتسال يرابجإ صيخرت بلطب ةئيهلا ىلإ مدقتلا متي .أ

  :يلي امب بلطلا مدقم مزتلي .ب

 ةءارب بـلط عادـيإ خيراـت نم تاونــــــــــس عبرأ يــــــــــضم دـعب بـلطلا ميدـقت متي نأ -

  ً.ارخأتم يضقني امهيأ ،اهحنم خيرات نم تاونس ثالث وأ ،عارتخالا

 ،عارتخالا لالغتــــــساب مقي مل ةءاربلا كلام نأ يرابجإلا صيخرتلا بلاط تبثي نأ -

 .عورشم رذعب كلذ رربي ملام ،فاك ريغ وحن ىلع هلغتسا نوكي وأ

 يفً ادوهج ةــلوقعم ةدــم لالخ لذــب دــق هــنأ يراــبجإلا صيخرتلا بــلاــط تــبثي نأ -

 لباقمو ،ةلوقعم ةيراجت طورــــشلً اقفو ،يدقاعت صيخرت ىلع لوــــصحلا ليبــــس

  .لوقعم يدام



 

 

 

  :عارتخالا ةءاربل يرابجإلا صيخرتلا بلطل ةماع تاءارجإو دعاوق .٤

 رفاوت نم ققحتلل يراــــبجإلا صيخرتلا بــــلط قيقدــــتو ةــــعجارمب ةــــئيهلا موقت .أ

 .ةمزاللا طورشلا

 .هدح ىلع بلط لك يف تبلاب ةئيهلا موقت .ب

 .يرابجإلا صيخرتلا بلط ضفر وأ حنمبً اببسمً ارارق ةئيهلا ردصت .ج

 ىلع لوــصحلل ةقالعلا تاذ تاهجلا ةعجارمبً ايرابجإً اــصيخرت هل صخرملا مزتلي .د

 .صيخرتلا لحم عارتخالا ةءارب لالغتسا يف ءدبلل ةمزاللا صيخارتلا

 .يرابجإلا صيخرتلا رارقب عارتخالا ةءارب كلام ةئيهلا رعشت .ه

 صخرملا مزتليو ،ةنجللا هردقت لداع ضيوعت ىلع لوـصحلا ةءاربلا كلامل قحي .و

 .ضيوعتلا كلذب ءافولاب يرابجإلا صيخرتلا هل

 

 ثلاثلا لصفلا

 عارتخالا ةءاربل يرابجإلا صيخرتلل ةماع ماكحأ

ــــــــــساــــــــــسأ يراـبجإلا صيخرتلا حنمُي .٥  ،ةـيلحملا قاوــــــــــسألا يف عارتخالا ريفوت لـجأل اً

  :يتآلا كلذ نم ىنثتسيو

 مكح وأ رارق اهنأـشب ردـص تاـسرامم نم دحلا وأ عنملا صيخرتلا نم ةياغلا تناك اذإ .أ

 .ةعورشملا ريغ ةسفانملا لامعأ نم اهنأب يضقي

 نم هــيلع أرطي اــمو ،سبرت قاــفتا نم رركم )٣١( ةداــملا يف اــهل راـــــــــــشملا تالاــحلا .ب

 .تاليدعت

 اقفتموً ابسانم هارت امب يرابجإلا صيخرتلا حنم يف لالغتسالا دييقت ةئيهلل زوجي .٦

 .ةقالعلا تاذ ةيلودلا تايقافتالاو ةيلحملا ةمظنألا عم

  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل يفارغجلا قاطنلا يرابجإلا صيخرتلا يطغُي .٧

 صيخرتلا حنم اـهلجأ نم يتلا عاــــــــــضوألا ءاـهتناـب ةدـيقم يراـبجإلا صيخرتلا ةدـم .٨

 صخرملل ةعورـــــشملا حلاـــــصملا ةاعارم عم ،اهثودح راركت حجرملا نم نكي ملام

 .هل

 .هل حنم نم ىلعً ارصح يرابجإلا صيخرتلا نوكي الأ بجي .٩



 

 

 ناــك اذإ الإ ،ريغلل هــنع لزاــنتي نأ يراــبجإلا صيخرتلا نم دــيفتــــــــــسملل زوجي ال .١٠

 اهتعمــــــس وأ ،اهنم ءزج وأ ،صيخرتلا نم ةديفتــــــسملا ةأــــــشنمللً الماــــــش لزانتلا

 ةئيهلا تقفاو اذإو ً،الطاب ناك الإو ،لزانتلا ىلع ةئيهلا ةقفاوم طرتـــشيو ،ةيراجتلا

 ديفتـــــسملا تامازتلا نعً الوؤـــــسم حبـــــصي هل لزانتملا نإف روكذملا لزانتلا ىلع

 .لزانتلا ىلع ةقفاوملا لبق هيلع ةبترتملا لوألا

 .كلذ يضتقت بابسأ تماق اذإ يرابجإلا صيخرتلا حنم رارق ليدعت ةئيهلل زوجي .١١

 ةئيهلا نم بلطي نأ يرابجإلا صيخرتلا نم ديفتـــــسملا وأ عارتخالا ةءارب كلاملو

 لــيدــعتب ةــئيهلا رارق نوكي نأ نيعتيو ،هــتاــبجوم تــققحت اذإ لــيدــعتلا اذــه ءارجإ

 ً.اببسم بلطلا ضفرب وأ صيخرتلا

 صيخرت دوجو ةـلاـح يف ةءاربلا كـلاـم لـبق نم عارتخالا ةءارب نع يلختلا لـبقي ال .١٢

 دوجو تاــبثإ وأ ،صيخرتلا نم دــيفتــــــــــسملا نم ةــيباــتك ةــقفاوم دــعب الإ يراــبجإ

 الو ،هــنيح يف هــنع نلعيو ،يلختلا لــجــــــــــسيو ،يلختلا اذــه غوــــــــــست ةــيرهق فورظ

 .نالعإلا خيرات نم الإ ريغلل ةبسنلاب يلختلا رثأ يرسي

 بـلط ىلع ًءاـنب ،صيخرتلا نع يلختلا يراـبجإلا صيخرتلا نم دـيفتــــــــــسملل زوجي .١٣

 .هيلع ةئيهلا ةقفاوم خيرات نم يلختلا رثأ يرسي نأ ىلع ،ةئيهلا ىلإ همدقي يباتك

 بـلط دـنع ،كـلذـل يلاـملا لـباـقملا دادــــــــــس يراـبجإلا صيخرتلا بـلاـط ىلع بـجي .١٤

  .ماظنلا يف هيلع صوصنم وه امل اًقفو ،صيخرتلا

 ،ةريبك ةيداـــصتقا ةميق يذ مهم ينقت روطت ىلع يوطنت عارتخالا ةءارب تناك اذإ  .١٥

 حنم ةئيهلل زوجي هنإف ،ىرخأ عارتخا ةءارب لالغتـــــــــسا نود اهلالغتـــــــــسا نكمي الو

 هذـه يف زوجي الو ،ىرخألا ةءاربلا لالغتــــــــــساـبً اـيراـبجإً اــــــــــصيخرت ةءاربلا كـلت كـلاـم

 نوكيو ،ىرخألا ةءاربلا نع لزاـــنتلاـــب الإ يراـــبجإلا صيخرتلا نع لزاـــنتلا ةـــلاـــحلا

 هل صخرملا نم لباقم صيخرت ىلع لوـــصحلا يف قحلا ىرخألا ةءاربلا بحاـــصل

 .ةلوقعم طورشلً اقفو ً،ايرابجإ

 نوكت ،تالــــــــــصوملا هاـبــــــــــشأ ةـينقتب عارتخا ةءاربل يراـبجإلا صيخرتلا قلعت ةـلاـح يف .١٦

 ردـــــص تاـــــسرامم نم دحلا وأ ،ةيراجتلا ريغ ةماعلا ضارغألا طقف صيخرتلا نم ةياغلا

 .ةعورشملا ريغ ةسفانملا لامعأ نم اهنأب يضقي مكح وأ ،رارق اهنأشب

 

 



 

 

 

 عبارلا لصفلا

 عارتخالا ةءاربل يرابجإلا صيخرتلا ءاغلإ تالاح

 :ةيلاتلا تالاحلا يف يرابجإلا صيخرتلا ءاغلإب ةئيهلا موقت .١٧

 يفي فاــك وحن ىلع هــلالغتــــــــــساــب صيخرتلا اذــه نم دــيفتــــــــــسملا مقي مل اذإ - أ

 ةلباق ،صيخرتلا حنم نم نيتنـــــــــس لالخ ةيدوعـــــــــسلا ةيبرعلا ةكلمملا تاجايتحاب

 ً.اعورشمً اببس كلانه نأ تبثأ اذإ ةيواسم ةدمل ديدمتلل

 لالخ هيلع ةقحتـــــسملا غلابملا ديدـــــستب صيخرتلا نم ديفتـــــسملا مقي مل اذإ -ب

 كلامل ةقحتــــسملا تاــــضيوعتلا كلذ يف امب ،اهقاقحتــــسا خيرات نمً اموي نيعــــست

 .عارتخالا ةءارب

 .صيخرتلا حنم طورش نم طرش يأب صيخرتلا نم ديفتسملا لخأ اذإ -ـج

 

 سماخلا لصفلا

 عارتخا ةءاربل يرابجإلا صيخرتلا تارارق ىلع ضارتعالا

 وأ ،ةــنجللا ماــمأ يراــبجإلا صيخرتلا حنم رارق يف نعطلا ةــحلــــــــــصم يذ لــكل زوجي .١٨

  .ضيوعتلا غلبم ىلع ضارتعالا

 نم اًموي نيتـــــس لالخ ةنجللا هردـــــصت رارق يأ نم ملاظملا ناويد مامأ ملظتلا زوجي .١٩

   .رارقلاب غيلبتلا خيرات

 سداسلا لصفلا

 ةيماتخ ماكحأ

  .دعاوقلا هذه ذيفنتل تارارق نم مزلي ام رادصإ ةئيهلل .٢٠

 
 


