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 فلؤملا قوقح ةيامح ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا
 : تافيرعت : ىلوألا ةداملا

 نيبملا يناعملا ىلع ةحئاللا داوم يف تدرو امثيح ،ةيتآلا تارابعلاو تاملكلا لدت

 :اهنيرق

 صخشلل تبثت يتلا ةيداملاو ةيونعملا حلاصملا ةعومجم وه :فلؤملا ةيكلم قح -١

 . هفنصم ىلع

 لثم ةيملعلا وأ ةينفلا وأ ةيبدألا تافنصملا نمً ايأ هدهجب ركتبا عدبم لك : فلؤملا – ٢

 بلاقللً اقفو ، نينانفلا نم ءالؤه ريغ وأ يقيسوملا وأ ماسرلا وأ رعاشلا وأ بيدألا

 .ريبعتلا هيف غرفي يذلا

 فنصملا يطعي يذلا ةفنصم يف فلؤملا هضرعي يذلا يصخشلا عباطلا : راكتبالا – ٣

 ةقيرطلا وأ اهضرع يتلا ةركفلا تاموقم لالخ نم فنصملا زربيو ،ةدجوً ازيمت

 .ةركفلا هذه ضرعل اهذختا يتلا

 بحاص نم فنصملل هب حومسم ريغ لامعتسا  يأ : فلؤملا قح ىلع ءادتعالا – ٤

 ةفلاخم باكترا وأ قحلا بحاص اهددحي يتلا مادختسالا تاميلعتلً افلاخمو قحلا

 .ةحئاللا هذهو ماظنلا يف اهيلع صوصنملا تافلاخملا نم رثكأ وأ

 هتيمهأ وأ هعون ناك امهم ركتبملا ينفلا وأ يملعلا وأ يبدألا جاتنإلا وه : فنصملا – ٥

 .هفيلأت نم ضرغلا وأ هنع ريبعتلا ةقيرط وأ

 يهو ،اهاوتحم ناكً ايأ تاملكلاب اهنع ربعي يتلا تافنصملا : ةيبدألا تافنصملا – ٦

 .ةيهفش وأ ةبوتكم نوكت نأ امإ

 وأ مسرلاك روهمجلل يلامجلا سحلا بطاخت يتلا تافنصملا : ةينفلا تافنصملا – ٧

 .ىقيسوملا وأ ةدهاشملا وأ ةروصلا وأ توصلا وأ ةكرحلا وأ نيولتلا



 

٣ 
 

 نم مهريغو ،نودشنملاو نوصقارلاو نونغملاو نوفزاعلاو نولثمملا : ءادألا ونانف – ٨

 .ىرخأ وأ ةروصب ةينف وأ ةيبدأ تافنصم نمً اينفً المع نودؤي نيذلا

 وأ روهمجلا ىلإ رشابم ريغ وأ رشابم بولسأب هلاصيإ وأ فنصملا لقن : رشنلا – ٩

 وأ اهتيؤر وأ اهتءارق نكمي هئازجأ نم ءزج يأ نم وأ هنم روص وأ خسن جارختسا

 .اهئادأ وأ اهعامس

 ينفلا فنصملا عضوب ردابي يذلا يرابتعالا وأ يعيبطلا صخشلا : جتنملا -١٠

 تحت روهمجلل اهضرع ضرغب ةيدام ةماعد ىلع يئرملا يعمسلا وأ يعمسلا

 .ةيلاملا هتيلوئسم

 .فلؤملا قوقح ةيامح ماظن : ماظنلا -١١

 .فلؤملا قوقح ةيامح ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا : ةحئاللا -١٢

 .ةيركفلا ةيكلملل ةيدوعسلا  ةئيهلا يف ةصتخملا ةرادإلا :ةصتخملا ةرادإلا -١٣

 .ةيركفلا ةيكلملل ةيدوعسلا ةئيهلا : ةئيهلا -١٤

 .ةئيهلا ةرادإ سلجم : سلجملا -١٥

 



 

٤ 
 

 لوألا بابلا

 ينلعلا ءادألا قوقحو ةيمحملا تافنصملا

 :ةيمحملا تافنصملا :ةيناثلا ةداملا

 :ةيامحلاب ةعتمتم ةيلاتلا تافنصملا دعت

 .ةيقيسوملا تايحرسملا وأ ةيحرسملا تافنصملا – ١

 .ةيئاميإلا تايليثمتلاو ،ةينف تاوطخ وأ تاكرحب ىدؤت يتلا تافنصملا – ٢

 .يئامنيسلا بولسألل لثامم بولسأب اهنع ربعي يتلا وأ ةيئامنيسلا تافنصملا – ٣

 .رجحلا ىلع ةعابطلابو رفحلابو تحنلاب ةصاخلا تافنصملا – ٤

 .يفارغوتوفلا بولسألل لثامم بولسأب  هنع ربعي ام وأ ةيفارغوتوفلا تافنصملا – ٥

 .ةيمويلا ةيرابخإلا عئاقولا ةيامحلا لمشت الو ،ةيرابخإلا ريراقتلا – ٦

 :)رولكلفلا( يبعشلا ثارتلا :ةثلاثلا ةداملا

 ءارجإ دحأل قحي الو ةلودللً اماعً اكلم يدوعسلا )رولكلفلا( يبعشلا ثارتلا دعي – ١

 .ةقبسملا ةئيهلا ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب الإ هيلع ليدعت وأ ريوطت يأ

 يبعشلا ثارتلا سكعي ريبعت لك )رولكلفلا( يدوعسلا يبعشلا ثارتلا نم ربتعي – ٢

 صاخ هجوبو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف رمتسا وأ أشن يذلا يديلقتلا

 :ةيتآلا تاريبعتلا

 ةيبعشلا راعشألاو زاغلألاو يجاحألاو تاياكحلا لثم :ةيبعشلا تاريبعتلا – أ

 .ةلثامم تاروثأم نم اهريغو

 ءاوس ةيبعشلا جيزاهألاو يناغألاو ديشانألا لثم :ةيقيسوملا تاريبعتلا – ب

 .ىقيسوملاب ةبوحصم وأ ءاقلإلاب تناك



 

٥ 
 

 ىدؤي ناك امو ةينفلا لاكشألاو ةيبعشلا تاصقرلا لثم :ةيكرحلا تاريبعتلا – ج

 .ةيلافتحالا تابسانملا يف

 ،تحنلاو رفحلاو ناولألاو طوطخلاب تاموسرلا لثم :ةسوململا تاريبعتلا – د

 اهيلع دري ام وأ اهوحنو ديدحلاو بشخلا نم ةعونصملا تاجتنملاو فزخلاو

 ةجوسنملا بئاقحلاو مسرلاو شقنلاك ةفلتخم ةيليكشت تاميعطت نم

 .اهوحنو تاسوبلملاو داجسلاو ةربإلا لاغشأوً ايودي

 كلذ ريغ وأ هتامجرت خسن وأ يدوعسلا يبعشلا ثارتلا خسن داريتسا رظحي – ٣

 .ةقبسملا ةئيهلا ةقفاوم ىلع لوصحلا نود ةكلمملا جراخ ةجتنملا

 :قئاثولا لوادت ماكحأ :ةعبارلا ةداملا

 يف ةرداصلا ةيمسرلا قئاثولا لوادتب ةصاخلا ماكحألا ةاعارم نيفلؤملا ىلع

 صوصن اهنم يتلاو اهتمجرت وأ اهرشنل ةيمسرلا تاقفاوملا ىلع لوصحلاو ةكلمملا

 .ةيرادإلا تائيهلا تارارقو ةيئاضقلا ماكحألاو حئاوللاو ةمظنألا

 :ينلعلا ءادألاو ليثمتلا قوقح :ةسماخلا ةداملا

 تافنصملاو ةيقيسوملا تايحرسملاو ةيحرسملا تافنصملا وفلؤم عتمتي

 -: حيرصتلا قحب مهلثمي نم وأ ةيقيسوملا

 لئاسولا لكب ينلعلا ءادألاو ليثمتلا كلذ يف امبً انلع اهئادأ وأ مهتافنصم ليثمتل – ١

 .قرطلا وأ

 .لئاسولا لكب روهمجلا ىلإ مهتافنصم ءادأ ليثمت لقن وأ تيبثتل – ٢

 .مهتافنصم ةمجرتل – ٣

 :عبتتلا قح :ةسداسلا ةداملا



 

٦ 
 

 ةيقيسوملا تاطوطخملا وفلؤمو ةيلصألا يليكشتلا نفلا تافنصم وفلؤم عتمتي

 ةبسنب ةكراشملا يف قحلاب مهتافنصمل ةيلصألا ةخسنلا ةيكلم نع اولزانت ولو ،ةيلصألا

 تافنصم ىلع كلذ قبطني الو ،تافنصملا هذهل عيب ةيلمع لك ةليصح نم ةيوئم

 .يقيبطتلا نفلا تافنصمو ةرامعلا

 .ةعاذإلا تائيهو ةيتوصلا تاليجستلا يجتنمو نيدؤملا ةيامح : ةعباسلا ةداملا

 : ةيتوصلا تاليجستلا وجتنمو نودؤملا :ً الوأ

 :حيرصتلا يف يراثئتسا قحب ةيتوصلا تاليجستلا وجتنمو نودؤملا عتمتي

 .قرطلا وأ لئاسولا عيمجب ةينلعلا ةوالتلا كلذ يف امب مهتافنصمل ينلعلا ءادألا – ١

 .لئاسولا عيمجب روهمجلا ىلإ مهتافنصم ءادأو لقن – ٢

 .ةيدام ةماعد ىلع مهئادأ تيبثت – ٣

 .تامولعملا تاكبش ربع اهنم ءزج وأ مهتافنصم لقنب صيخرتلا – ٤

 ،ةددحم لود يف هلوادتو يقيسوملا فنصملل يتوصلا ليجستلا صيخرت – ٥

ً ارصح اهل صخرم لود نم ةدروتسم خسن لك قوقحللً افلاخمً افنصم دعيو

 .ةرداصمللً الحم نوكتو فلؤملا نم حيرصت نود ةعونصم وأ

 .ةيلصألا مهتافنصم ريجأتو عيزوتب حيرصتلا – ٦

 رشابملا ريغ وأ رشابملا خسنلا ةزاجإ قح ةيتوصلا تاليجستلا يجتنمل – ٧

 .هعنم وأ ةيتوصلا مهتاليجستل

 :ةعاذإلا تائيه :ً ايناث

 :اهنم صيخرت نود متت امدنع ةيلاتلا لامعألا نم يأ عنم ةعاذإلا تائيهل قحي

 .اهنم خسن لمعو ةيعاذإلا جماربلا ليجست – ١

 .روهمجلل داوملا هذه لقنو ،يكلساللا ثبلا لئاسو ربع ثبلا ةداعإ – ٢



 

٧ 
 

 .لبيكلاب وأ ةطقال ةزهجأ لالخ نم وأ رشابملا لابقتسالاو ثبلا قرط ديدحت – ٣

 ةيكلسلا تاعاذإلا ربع وأ ةماعلا نكامألا يف روهمجلل يعاذإلا ثبلا لقن – ٤

 .ةقلغملا تاعمجملل ةيلخادلا

 :قوقحلاب ةبلاطملا :ةنماثلا ةداملا

 ةيظفحتلا تاءارجإلا ذاختاً ادرفنم بلطي نأ فنصم يأ يف كيرش فلؤم يأل قحي – ١

 ةبلاطملا يفً ادرفنم قحلا هل نوكي امك ،فلؤملا قح ىلع ءادتعا يأ عوقو دنع

 .هب قحل يذلا ررضلا نع ضيوعتلا نم هبيصنب

 ىلع هئارجإ يف بغري ريوحت وأ ريوطت يأ ىلع ضارتعالا كيرشلا فلؤملل قحي ال – ٢

 .فنصملا يف ءاكرشلا ةيبلغأ فنصملا

 :ريجأتلا قوقح :ةعساتلا ةداملا

 عم قيسنتلا ةاعارم عم ةكلمملا يف اهريجأت قح تافنصملا قوقح باحصأل

 :لثم كلذل ةمزاللا تايطايتحالا اهذاختاو ةقبسملا اهتقفاوم ىلع لوصحلاو ةئيهلا

 .اهريجأت نم عنمي ام دوجو مدع نم دكأتلا – ١

 .اهدامتعال ريجأتلا لاكشأ نايب عم اهريجأت دارملا تافنصملابً انايب ميدقت – ٢

 .اهيفالت ةيناكمإ سرادتل ريجأتلا ءارج نم ةلمتحملا تايدعتلاو تالكشملا ديدحت – ٣

 .ريجأتلا ةيلآ نع فدهتسملا روهمجلل ةيعوتلا ديفتسملا ميدقت – ٤

 .فدهتسملا روهمجلل ةمزاللا تاداشرإلاب قحلا باحصأ ةقفن ىلع نالعإلا – ٥

 .ريجأتلا ةسرامم نايرس ءدبل ينمز خيرات ديدحت – ٦

 لضفب ةيلصألا تانايبلا دعاوق ةيامحلاب عتمتت :تانايبلا دعاوق ةيامح :ةرشاعلا ةداملا

 داوملا وأ تانايبلل ةيامحلا هذه دتمت الو ،ةينهذ تاعادبإك اهتايوتحم بيترتو ءاقتنا

 .اهتاذ



 

٨ 
 

 يناثلا بابلا

 اهطبض تاءارجإو ةفلاخملا

 لوألا لصفلا

 فلؤمل قح ىلع ءادتعالا ةيلوئسمو تافلاخملا

 :ءادتعالا ةيلوئسم :رشع ةيداحلا :ةداملا

 فنصم يأل ةيلصأ ةخسن ىلع لصحي نم لك فلؤملا قح ىلعً ايدتعم ربتعي :ً الوأ

 وأ هريوصتب نيرخآل حامسلا وأ هريوحت وأ هريجأتك هلالغتساب موقيو يركف

 ةسرامم نع فلؤملا قيعت وأ رثؤت يتلا تافرصتلا نم كلذ ريغ وأ هخاسنتسا

 .هقوقح

 يأ ىلع اهب نيلماعلا دحأ اهبكتري تافلاخم يأ نع ةلوئسم تائشنملا ربتعت :ً ايناث

 وأ بساح جماربب ظافتحالا لثم ،اهريصقت وأ اهملع تبث اذإ يركف فنصم

 ينورتكلإ زاهجل ةنايص ءارجإ وأ ،ةخوسنم وأ ةروزم ةيئرم وأ ةعومسم ةطرشأ

 .تافنصم نم كلذ وحن وأ ةرفشلا كوكفم وأ ةروزم جماربب لمحم

 نم لك ،ةحئاللا هذهو ماظنلا ماكحألً افلاخمو فلؤملا قوقح ىلعً ايدعت ربتعي :ً اثلاث

 وأ اهردص وأ اهدروتسا وأ تافنصملا هذه عاب وأ ةيمحم تافنصم جاتنإ داعأ

 .ةفلاخملاب ملعي وهو اهريجأت وأ اهرشن وأ اهلقن ىلوت

 :ةيبدألا تافنصملا ىلع يدعتلا : رشع ةيناثلا ةداملا

 دصقب يركفلا فنصملل لامعتسا لك يصخشلا مادختسالا قاطن يف ربتعي :ً الوأ

 ضرغب فنصملا خاسنتسا لثم هاوس نود صاخلا يصخشلا مادختسالا

 تارقف ةمجرتل وأ ةخسنتسملا ةخسنلا ىلع ةباتكلاو ةيلصألا ةخسنلاب ظافتحالا



 

٩ 
 

 ربتعا ضارغألا هذه ىدعت امو يصخشلا يأرلا نع ربعت تاقيلعت ةباتكل وأ هنم

 .يصخشلا مادختسالا دودحلً ازواجت

 لثم يف يصخشلا مادختسالا موهفم ىطختي فنصملل مادختسا لك ايدعت ربتعي :ً ايناث

 :ةيلاتلا تالاحلا

 .ةيفيظو ماهم ءادأل هلالغتساو هب ةناعتسالا وأ فنصملا خسنو مادختسا – ١

 .حبرلا فادهتسا وأ ةيراجت ضارغأل فنصملا مادختسا – ٢

 .فلؤملا اهب حمسي ال قرطب فنصملا مادختسا – ٣

 ةجحب هريوحت وأ هخاسنتساب نيرخأل حامسلا وأ هخاسنتسا وأ فنصملا ريجأت – ٤

 .ةيلصأ هخسن كالتما

 .يلاملا وأ يبدألا هقح ةسرامم نم فلؤملا قيعت تافرصت يأ – ٥

 ةيلاملا قوقحلا نإف ماظنلا نم ةعساتلا ةداملا نمً ايناث دنبلا نم مهفي امك :ً اثلاث

 .يمقرلا خاسنتسالا كلذ يف امب لكش وأ دصق يأب خاسنتسالا قح نمضتت

 هنم خسن ريفوت دصقب فنصملا خاسنتسا فلؤملا قح ىلعً ايدعت دعي :ً اعبار

 ريغ وأ ةيميلعتلا تاسسؤملا وأ ملعلا هبلط ىلع هعيبل وأ يراجتلا لالغتسالل

 .كلذ

 اهخاسنتسا قح هيطعي ال ،فنصملا نم هيلصأ هخسنل لمعلا بحاص كالتما :ً اسماخ

 .يصخش مادختسا اهنأ ةجحب هتآشنم نيفظوم ىلع اهعيزوتو

 :يعاذإلا ثبلاو ةيرصبلاو ةيعمسلا تافنصملا ىلع يدعتلا : رشع ةثلاثلا ةداملا

 دنع ةيعاذإلاو ةيئرملاو ةيعمسلا تافنصملا يف فلؤملا قح ىلعً ايدعت ربتعي

 :يلي ام كلذ ةلثمأ نمو اهقح كلمي نم اهددح يتلا مادختسالا قرط زواجت

 ،قحلا باحصأ نم قبسم صيخرت ىلع لوصحلا نود روهمجلل فنصملا ةعاذإ – ١

 تالحملا يف يئاضفلا ثبلا وأ ويديفلا وأ ىقيسوملا وأ ةعاذإلا مادختسا لثم



 

١٠ 
 

 يتلا نكامألا نم اهوحنو تايفشتسملاو ةيدنألاو قدانفلاو معاطملاو ةيراجتلا

 .ةيرشب تاعمجت وأ نيداترم اهيف نوكي

 .ةيماظن ريغ قرطب ةيعاذإلا داوملا ضرع ضرغب ةيزارتحالا زجاوحلا رسك – ٢

 .اهعيب وأ اهريجأت وأ اهضرع ضرغب ةعاذملا داوملا خاسنتسا – ٣

 تايناكمإ زاهجلا زواجت فدهب ضرعلا ةزهجأل ةينورتكلإ حئارش ةلازإ وأ ةفاضإ – ٤

 .نيرخآلا قوقح ىلع يدعتلا ضرغب اهب عنص يتلا دودحلا

  :ءادألا قوقح ىلع يدعتلا :رشع ةعبارلا ةداملا

 اهوحن وأ ةيسردملا تالفحلا يف فنصملا ءادأ مت اذإ ءادألا قوقح ىلعً ايدعت ربتعي – ١

 قوقحلا باحصأ نم ةقبسم ةقفاوم ىلع فنصملل ةيدؤملا ةهجلا لصحت مل ام

 دنبلا رشع ةسماخلا( ةداملا يف درو املً اقفوً ايماظنً امادختسا ربتعيو  ،هئادأل

 ضرغب يقيبطتلا سردلا ةفرغ يف فنصملل ءادألا ناك اذإ ماظنلا نم )نماثلا

 .ميلعتلا

 وأ هريوصتك هئادأ ءانثأ فنصملل خاسنتسا لك فلؤملا قوقح ىلعً ايدعت ربتعي – ٢

 .قحلا باحصأ ةقفاوم نودب روهمجلل هلقن وأ هلالغتسا ضرغب هليجست

 :ةينورتكلإلا ةزهجألل ريفشتلا كف : رشع ةسماخلا ةداملا

 ةيزارتحالا تامولعملا ةلازإ ىلإ يدؤي لمع لك فلؤملا قح ىلعً ايدعت ربتعي

 كلذ لهسي نم لكً ايدعتم دعيو ،عناصلا اهجتنأ يتلا ةينورتكلإلا ةزهجألا نم ةيلصألا

 :لثم

 ضرغب لابقتسالاو ضرعلا ةزهجأل ةينورتكلإ ريغ وأ ةينورتكلإ حئارش ةفاضإ وأ ةلازإ – ١

 .عناصلا اهعضو يتلا دودحلا زواجت



 

١١ 
 

 ةروزم جماربب اهليمحتو لابقتسالاو ضرعلا ةزهجأل لغشملا يلصألا جمانربلا ءاغلإ – ٢

 .زاهجلا اهل ممص يتلا تايناكمإلاو دودحلا زواجت ضرغب

 : يلآلا بساحلا جمارب ىلع ءادتعالا : رشع ةسداسلا ةداملا

 ةغلب تناك ءاوس بساحلا باعلأ جماربو يلآلا بساحلا جمارب ةيامحلاب عتمتت :ً الوأ

 .ةيبدأً الامعأ اهرابتعاب ةلآلا ةغلب وأ ردصملا

 يتلا تامادختسالا فلاخت جماربلل مادختسا لك فلؤملا قح ىلعً ايدعت ربتعي :ً ايناث

 :لثم قحلا بحاص اهددحي

 .باعلألا جماربو جماربلا خاسنتسا – ١

 نودب اهل يعامجلا مادختسالاب صيخرتلا وأ باعلألا جمارب وأ جماربلا ريجأت – ٢

 .هيلع ةئيهلا ةقفاوم دعب قحلا اذه ةسراممب رجؤملا لوخت قئاثو دوجو

 .ةخسنتسم جماربب ةزهجألا وأ ةيلخادلا تاكبشلا ليمحت – ٣

 :ةنايصلا تالحم ةيلوئسم : رشع ةعباسلا ةداملا

 لابقتسالاو ضرعلا ةزهجأل ةنايصلا تامدخ ميدقت شرو تالحم ربتعت

 ةرفشلا ةكوكفم اهيدل ةزهجأ طبض دنع فلؤملا قح ىلع ةيدتعمو ةلوئسم ةينورتكلإلا

 .ةروزم جمارب ةنايصلا لامعأ يف مدختست وأ ةروزم جماربب ةلمحم وأ



 

١٢ 
 

 يناثلا لصفلا

 اهيف قيقحتلاو تافلاخملا طبض تاءارجإ

  :تافلاخملا طبض : رشع ةنماثلا ةداملا

 تالاحلا نم يأ يف ةحئاللاو ماظنلا ماكحأل تافلاخم نم عقي ام طبض نوكي

  -:ةيلاتلا

  . مهلثمي نم وأ قوقحلا باحصأ نم مدقم يطخ غالب وأ ىوكش ىلع ًءانب - ١

 ةماعلا تآشنملا ىلع ةئيهلا يشتفمل ةئجافملاو ةداتعملا ةيناديملا تالوجلا - ٢

  .ةيركفلا تافنصملا نمً ايأ اطاشن يف مدختست يتلا ةيراجتلا تالحملاو

  :شيتفتلاو طبضلا تاءارجإ  : رشع ةعساتلا ةداملا

 -: ةيلاتلا تاءارجإلا ةرشابم شيتفتلاو طبضلا ةمهمب مهمايق دنع طبضلا يفظومل

 مدقت وأ مدختست وأ عيبت وأ عزوت وأ ضرعت وأ جتنت يتلا تآشنملا راقم لوخد - ١

 تاقحلم كلذ يف امب ةيامحلاب ةعتمتملا تافنصملا نم يأل ةنايصلا تامدخ

  . راقملا كلت عباوتو

 لحم اهنأ ىلع ةيوق بابسأ اهئازإ موقت يتلا ةزهجألاو تافنصملا خسن ىلع ظفحتلا - ٢

 رضحم يف كلذ تابثاو ءاضتقالا دنع اهب ةقلعتملا تادنتسملا ىلعو ءادتعا

  .طبضلا

 دعب كلذ ةمءالم ردق اذإ ةأشنملاب نيلماعلاو فلاخملا عم ةيروف ةلءاسم ءارجإ  - ٣

 حامسلا نيعتي لاوحألا عيمج يفو ، مهيلإ ةبوسنملا ةفلاخملاب مهتهجاوم

 قئاثو نم همدقي امو كلذ قافرإو اهنيودت وأ ةباتك هعوفد ميدقتب فلاخملل

 مقرو هتفصو هتيسنجو فلاخملا مسا تابثإ دعب طبضلا رضحمب تادنتسمو

  . ةيتوبث تامولعم نم كلذ ريغو .. هتيوه



 

١٣ 
 

 لالخ ةئيهلا يف ةصتخملا ةرادإلا ةعجارم بوجوب ةفلاخملا هيلإ بسنت نم راطخإ - ٤

 ةيلمعب ةقالعلا تاذ تادنتسملاو قئاثولابً ابوحصم مايأ ةثالث زواجتت ال ةدم

  .طبضلا

 ةثالث لالخ هنع بوني نم وا ةفلاخملا هيلإ ةبوسنملا صخشلا روضح مدع لاح يف - ٥

 صتخملا مامأ لوثملل ناث ءاعدتسا هل هجوي ، ةفلاخملا طبض نم لمع مايأ

 هروضح مدع لاح يفو ، مايأ ةسمخ ىلع ديزت ال ةدم لالخ ةفلاخملا يف قيقحتلاب

 لحملا قلغي وأ ، هعم قيقحتلا تاءارجإ لامكتسال هراضحإل ةطرشلا ةبطاخم متي

  . هبواجت نيحل

  :طبضلا ماهم : نورشعلا ةداملا

 ىلع ةلادلا ةيتوبثلا ةلدألا زيرحتو تافلاخملا طبض ماهم ةصتخملا ةرادإلا ىلوتت :ً الوأ

  . علس وأ تافنصم وأ ةزهجأ نم فلؤملا قح ىلع ءادتعا دوجو

 ةيلاتلا تامولعملا نمضتي نأ ىلع هررحم نم عقويو ةفلاخملا طبض رضحم  ريرحت متي :ً ايناث

: 

  . ةبحاص ةيوهو هناونعو لحملا مسا - ١

  . رهشلاو مويلاو ةعاسلاب اهنامزو ةفلاخملا طبض ناكم - ٢

  . ةفلاخملا طبض ةعاس عقوملاب نيلماعلا ءامسأ  - ٣

 .اهتافصاومو ةطوبضملا خسنلا ةيمكو ةفلاخملا لحم فنصملا ةعيبطو مسا  - ٤

   .اهفورظو اهبابسأو اهعئاقوو ةفلاخملا عون - ٥

  :ةلدألا ليلحت : نورشعلاو ةيداحلا ةداملا
 -: ةيلاتلا تاءارجإلاب مايقلا ةيتوبثلا ةلدألا ملست روف ةصتخملا ةرادإلا ىلع نيعتي

 اهتلاح فاصوأ ثيح نم ةطوبضملا تافنصملا وأ ةزهجألل ةيجراخ ةنياعمو صحف - ١

  .اهددعو ، ةيرهاظلا



 

١٤ 
 

 ءادتعا ىلع اهلامتشا توبث نم دكأتلل ةطوبضملا ةلدألا نومضم ليلحتو ةنياعم - ٢

 دكؤي تاطوبضملا ىلع يطخ ةنياعم ريرقت دادعإو ،همدع وأ فلؤملا قح ىلع

  .اهتلاح

 رقمب ةزهجألل ةعيرسلا ةنياعملا ءارجإب )يعدملا( ىوكشلا بحاصل حامسلا زوجي - ٣

 نم اهولخ ليلحتلا يف تبث اذإ هاوكش تابثإ ةيغب للحملا ةكراشمبو ةرادإلا

  .ءادتعالا

 نم ةفلاخملا توبث ىدمً انيبم ىوكشلا نع ةرادإلل هريرقتو هتيصوت للحملا عفري  - ٤

  . اهمدع

 :ةلدألا ليلحت ريرقت :نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 ىلع ءادتعا ىلع اهلامتشا تبثو تافنصملا تطبض يتلا ةصتخملا ةرادإلا دعت

 -: ةيلاتلا ةيليصفتلا تامولعملا ىلع لمتشيً اريرقت فلؤملا قح

  .فنصملل يليصفت فصو ءارجإ - ١

  .طبضلا ةظحل روهمجلل اهعيب ةميقو ، فنصملا نم ةطوبضملا خسنلا ددع ديدحت - ٢

  . فنصملا اهيلع لمتشي يتلا تاءادتعالاو تافلاخملا  - ٣

  . اهجراخ وأ ةكلمملا لخاد هباكترا مت اذإ امو ، ءادتعالا بولسأو ةقيرط ديدحت  - ٤

  . ةيناديم ةلوج وأ ةبرابخإ وأ ىوكش ىلع ًءانب ، ةفلاخملا طبض ةقيرط  - ٥

  .روهمجلل ةفلاخملا تافنصملا ضرع بولسأو ةقيرط  - ٦

  .اهب فلاخملا ةهجاومل ءادتعالا ةقيرطو فنصملا نع ىرخأ ةينف قئاقح وأ تامولعم ةيأ  - ٧

 

 

 

 



 

١٥ 
 

  :تافلاخملا يف قيقحتلا :نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا

 نم رضحم حتف متي ، ةطوبضملا ةزهجألا وأ تافنصملا يف تافلاخم دوجو لاح يف - ١

 ةبوسنملا صاخشألا وأ صخشلا لاوقأ ذخأل قيقحتلاب صتخملا فظوملا لبق

 للحملا اهتبثأ يتلا تامولعملا نع مهتاعوفدو ،مهنع بوني نم وأ ةفلاخملا مهيلإ

  . مهقحب ةمدقملا ىوكشلا نعو ،ريرقتلا يف

  -: ةيلاتلا تانايبلا ىلع قيقحتلا رضحم لمتشي نأ بجي - ٢

  .قيقحتلا ناكمو خيراتو مويو ةعاس – أ

  .هتفصو قيقحتلاب ماق يذلا فظوملا مسأ -ب

  .هب لاصتالا نيوانعو ، هتيوه مقرو ، ةفلاخملا هيلإ بسنت نم مسأ -ج

  .ديدحتلا هجو ىلع هيلغ ةبوسنملا تافلاخملاب هتهجاوم -د

 كلذ يف امب ، هيلإ ةهجوملا ةلئسألا نع ةفلاخملا هيلإ بسنت نم تاباجإ لماك -ـه

  . اودجو نإ دوهشلا لاوقأو، هعافد هجوأ

 فنصملا ىلع هتاءادتعا اهلالخ سرام يتلا ةينمزلا ةدملا نع فلاخملا ةلءاسم متت - ٣

  . ةيلام دئاوع نم هققح ام ىدمو ،

 ةفلاخملا نأشب هلاوقأ عامس ةرورض ىري نم ءاعدتسا لاحلا ىضتقا اذإ ققحملل - ٤

 .رضحملاب اهنيودتو

ً اقفو تافلاخملا فشك يف ةربخلا لهأب ةناعتسالا ةئيهلا يف ةصتخملا ةرادالل – ٥

  .لمعلا اذه مكحت يتلا ةيرادإلا تاءارجإلل

 متي نأو ، اهب نولدي ةباجإ لك ةياهن يف مهعيقوت ةدافإلا باحصأ ليذي نأ بجي - ٦

 ،مهباوجتسا مت نمو ققحملا لبق نم رضحملا تاحفص نم ةحفص لك عيقوت



 

١٦ 
 

 بطشلا نم ةيلاخو ةلسلستمو ةيلاتتم روصب تاحفصلا ررحتو ،دوهشلا كلذكو

  .ليدعتلا وأ

 هميدقت مت امو اهيلإ ىهتنا يتلا جئاتنلاب قيقحتلا رضحم ليذي نأ ققحملا ىلع - ٧

  .همامتإ ةعاس نيودت عم ديناسأو ةلدأو قئاثو نم

 ءادتعالاب ةقلعتملا تادنتسملا لماك عم قيقحتلا رضحم ةصتخملا ةرادإلا ليحت - ٨

  . ةرادإلا ماع ريدم ىلإ

 ديدحت متيو ، تاقيقحتلاو تاءارجإلا لماك قيقدتب ةصتخملا ةرادإلا موقت - ٩

 ةحئاللا هذهو ماظنلا يف تافلاخملا هذه مكحت يتلا داوملاو ةبكترملا تافلاخملا

  .ةرادإلا تايئرمو

  .اهدويق ديدستل اهب صاخ لجسب ةيضقلا تامولعم نودت -١٠

 رظنلا ةنجل ىلإ اهتادنتسم لماكب تافلاخملاو اياضقلا عفرب ةصتخملا ةرادإلا موقت -١١

  . اهيف رظنلل تافلاخملاب

  :ضيوعتلا بلط قح :نورشعلاو ةعبارلا ةداملا

 يتلا رارضألا نع ضيوعتلاب ةبلاطملا قح هلثمي نم وأ فلؤملا قح بحاصل

 مدقي نأ هيلعو ،ماظنلا اهيمحي يتلا هقوقح نم يأ ىلع ءادتعالا ءارج نم هب تقحل

 لصفم لكشب اهيف حضوي ،كلذ يف هتبغر دنع ةصتخملا ةرادإلل ةيطخ ةركذم كلذب

 ضيوعتلا غلبم كلذكو ،اهعوقو ةيفيكو يدعتلا اذه ءارج نم هب تقحل يتلا رارضألا

 لاوحألا عيمج يفو .ريدقتلا اذه هيلع ينب يذلا ساسألاو هب بلاطي يذلا يريدقتلا

 يف قيقحتلا ىلوتي يذلا ققحملا ىلعو هلاوقأ تبثت يتلا تادنتسملاو ةلدألا راربإ هيلع

 ام ىلع هيلع ىعدملا عالطإ كلذكو اهمجح نم ققحتلاو اهنأشب هتشقانم ةفلاخملا



 

١٧ 
 

 رظنلا ةنجل ىلإ بلطلا ةلاحإ مث نمو ،نأشلا اذهب هدرو هيار ءادبإ نم هنيكمتو هدض مدق

  .هيف تبلل تافلاخملا يف

 

  :تافلاخملاب رظنلا ةنجل لمع طباوضو تاءارجإ :نورشعلاو ةسماخلا ةداملا
 ةحئاللا هذهو ماظنلا ماكحأ تافلاخم عيمج يف رظنلاب اهتاصاصتخا ةنجللا رشابت

 بسانتي امب ماظنلا نم )نورشعلاو ةيناثلا( ةداملا يف درو املً اقفو تابوقعلا ددحتو

 ةفلاخملا ةهجلا قحب ةنجللا ىدل تلجس يتلا تافلاخملا ددعو ءادتعالا مجحو

  -: يتآلا ةاعارم عم مهب قحل يذلا ررضلا نع قوقحلا باحصأ ضيوعتو

 تاسلج ديعاوم ديدحتو ةيرادإلاو ةينفلا اهلامعأ ىلع فارشإلا ةنجللا سيئر ىلوتي - ١

  .ءاضعألا عم قيسنتلاب ةنجللا ىلع ةضورعملا اياضقلا يف رظنلا

 نوكي نأ ىلع ءاضعألا يثلث نع لقيال ام رضح اذإ اهعامتجا دقعت نأ ةنجلل زوجي - ٢

  .يعرشلاو ينوناقلا نيراشتسملا مهيف

 ضرعي ام ضعب يف مهئارآ عالطتسال ةربخلا لهأب ةناعتسالا ةجاحلا دنع ةنجلل - ٣

  .تافلاخم نم اهيلع

 ماق يذلا شتفملا وأ ،هلاوقأ عامسل ةفلاخملا فارطأ نم ىرت نم ءاعدتسا ةنجلل - ٤

 ةنجللا ىرت رخآ صخش يأ وأ ققحملا وأ تانايبلا للحم وأ ةفلاخملا طبضب

  .هلاوقأل عامتسالا ةرورض

 ءافيتسا وأ ةيفاضإ تامولعم بلطل قيقحتلا ةهج ىلإ ةفلاخملا قاروأ ةداعإ ةنجلل - ٥

  .تاقيقحت نم هارت ام

 اهتارارق حبصت الو ، سلجملل ةنجللا سيئر نم عفرتو ةيبلغألاب اهتارارق ةنجللا ردصت - ٦

  .اهيلع سلجملا  ةقداصم دعب الإ ةذفان



 

١٨ 
 

 وأ نجسلا ةبوقع بجوستو هميسج اهباكترا تبث يتلا ةفلاخملا نأ ةنجللا تأر اذإ - ٧

 ، صيخرتلا بطشوً ايئاهن لحملا قالغإ وأ لاير فلأ ةئام ىلع ديزت ةيلام ةمارغ

ً اديهمت ةماعلا ةباينلل ةفلاخملا هذه ةلاحإ ىلع ةقفاوملا بلطب سلجملل عفرلا

  .يدتعملا قحب ةبسانملا ةبوقعلا ديدحتو اهيف رظنلل ةصتخملا ةمكحملل اهتلاحال

 ذافنإل ةينعملا ةرادإلا غالبإل اهيلع قداصملا تارارقلاب ةصتخملا ةرادإلا ةنجللا غلبت - ٨

  . ةررقملا تابوقعلا

 

 :تابوقعلا ذافنإ طباوض : نورشعلاو ةسداسلا ةداملا

 تابوقعلا فقو متي ملاظملا ناويد مامأ ةنجللا نم رداصلا رارقلا نم ملظتلا لاح يف - ١

  .ناويدلا نم هنأشب يئاهن مكح رودص نيحل رارقلا يف ةدراولا

 يئاهن مكح رودص دعب ذفنت  ةصتخملا ةمكحملا صاصتخا يف جردنت يتلا تابوقعلا - ٢

  .ةصتخملا ةمكحملا نم اهنأشب

  -: يلي ام تابوقعلا ذافنإ دنع يعاري - ٣

 رارقلاب هلثمي نم وأ ةفلاخملا هقحب تردص نم غالبإب ةصتخملا ةرادإلا موقت -  أ

 هقحب رداصلا رارقلا مقر هيف نيبي يمسر باطخ بجومب كلذو هقحب رداصلا

 دجاوتي نم وأ هلثمي نم وأ هل ملسيو ،تابوقع نم رارقلا هنمضت امو هخيراتو

 مساو غيلبتلا خيرات نايب نم باطخلا ةروص ىلع عيقوتلا دعب ةأشنملاب

  .هتيوه مقرو هعيقوتو هتفصو غلبملا

 مت دق هغالبإ ربتعيف يمسرلا ديربلاب رارقلاب ةفلاخملا بحاص غالبإ لاح يف - ب

  . يمسرلا وأ لجسملا ديربلاب باطخلا عاديإ خيرات نم نيعوبسأ دعب



 

١٩ 
 

 ةرادإلا موقت رارقلا يف ةدراولا ةيلاملا ةمارغلل ةفلاخملا بحاص ديدست دعب - ج

 قيلعتو تقؤملا قالغإلا لثم ىرخألا تابوقعلا لامكتساب ةصتخملا

 كلذ ريغو ضيوعتلا ليصحتو ضراعملا وأ تابسانملا يف ةأشنملا ةكراشم

.  

 ةهجلا ةئيهلا غلبت صيخرتلا بطشب ةصتخملا ةمكحملا نم مكح ردص اذإ – د 

  .مكحلا هنمضت ام ذافنإ ةعباتمو هبطشل صيخرتلا تردصأ يتلا ةيموكحلا

 ملسي يمسر ضبق دنس بجومب ةئيهلا باسح ىلإ ةمارغلا ديدست بجي -ـه

 دقنلا ةسسؤم مساب قدصم كيش بجومب وأ ةبوقعلا ذافنإب ةينعملا ةرادإلل

  . ةينعملا ةرادإلل ملسيو يدوعسلا يبرعلا

 ليصحتل ةئيهلاب ةصتخملا ةهجلا ىلع كيشلا ةلاحإب ةينعملا ةرادإلا موقت – و

  . ةأشنملا فلمب كلذ نم ةروص ظفحيو ةمارغلا

 خيرات نم موي )١٥( لالخ ةمارغلا ديدستل فلاخملا ةباجتسا مدع لاح يف – ز

 ةئيهلل زوجيو ديدستلاب هفيلكتل ةطرشلا ةبطاخم متت هقحب ةبوقعلا ذافن

  .ديدستلا نيحل ةلحم قالغإ

 نمضت اذإ فلاخملا ىلع رداصلا مكحلا نالعإ نومضم دادعإب ةئيهلا موقت – ح

 نم )سماخلادنبلا نورشعلاو ةيناثلا( ةداملل اقفو ريهشتلا ةبوقع رارقلا

 نيتيموي نيتديرج وأ ةديرجب زراب ناكم يف فلاخملا ةقفن ىلع رشنيو ماظنلا

 يسيئرلا رقملا اهب نئاكلا ةقطنملا يف امهدحأ ردصت راشتنالا يتعساو

  .ةفلاخملا مجحلً اعبت كلذو فلاخملل

 

 



 

٢٠ 
 

 ثلاثلا لصفلا

 يظفحتلا زجحلا

 

   :ةتقؤملا ةيزارتحالا ريبادتلا : نورشعلاو ةعباسلا ةداملا

 قح يأ ىلع دعت ثودح عنمل ةيروف ةتقؤم ريبادت ذاختاب رمألا تايحالص ةنجلل .١

 قح ىلع ءادتعا ىلع ةلمتشملا ةدروتسملا تافنصملا عنمو ،فلؤملا قوقح نم

  .ةيراجتلا تاونقلل لوصولا نم فلؤملا

 حجرملا نم ناك اذإ ،رخآلا فرطلا ملع نود ةتقؤملا ريبادتلا ذاختا ةيحالص ةنجلل .٢

  .ةلدألا فالتإ ةيناكمإ لامتحا دجوي نيح وأ هب ررضلا قاحلإب ريخأت يأ رفسي نأ

  -:يعدملا نم بلطلا قح ةنجلل .٣

  .قحلا بحاص هنأ دكؤت هيدل ةلدأ يأ ميدقت  - أ

  .كلذل ضرعتلا كشو ىلع وأ يدعتلل ضرعتم هقح نأ دكؤت ةيلوأ ةلدأ ميدقت - ب

 ةءاسإ نود ةلوليحللو هيلع ىعدملا ةيامحل يفكي امب ةلداعم ةيلام هنامض ميدقت – ج

  .اهذيفنت وأ قوقحلا لامعتسا

  .ىوعدلا ةيعورشم ىدم ديدحتل ةمزأل ةلدأ يأ يعدملا نم بلطلا ةنجلل – د

 ضرعل هب ةرثأتملا فارطألا رطخت نأ يظفحتلا زجحلا ريبادت ذاختا دعب ةنجلل .٤

 ذاختا نمً اموي )٣١( نع ديزت ال ةتقؤم ةرتف لالخ مهتاعوفدو مهرظن ةهجو

 .اهتيبثت وأ اهئاغلإ وأ ريبادتلا كلت ليدعت نأشب رظنلل ةيظفحتلا ريبادتلا

 ىلع ًءانب ةداملا هذه نم )٢و١( نيدنبلا ىلع ءانب ةذختملا ريبادتلا ءاغلإ ةنجلل .٥

 بلطي امل يعدملا بيجتسي مل اذإ اهلوعفم فقو وأ ،هيلع ىعدملا نم بلط

 ً.اموي )٣١( نع ديزت الو ةنجللا اهددحت ةينمز ةدم لالخل قئاثو نم هنم



 

٢١ 
 

 بناج نم لامهإ ةجيتن اهنايرس ةدم ءاضقنا وأ ةتقؤملا ريبادتلا ءاغلإ نيح ةنجلل  .٦

 رمأت نأ ،علسلا وأ تافنصملا ىلع دعت ثودح مدعً اقحال حضتا وأ يعدملا

 يأ ءاقل هل ةبسانم تاضيوعت عفدب هيلع ىعدملا نم بلط ىلع ءانب يعدملا

 .ريبادتلا هذه ةجيتن هب قحل ررض

 

 :ةيدودحلا ريبادتلا :نورشعلاو ةنماثلا ةداملا

 ةكهتنم تافنصمب بايترالل ةعورشم بابسأ هيدل فلؤملا قح بحاصل .١

 زجحو فاقيإل بوتكم بلطب ةنجلل مدقتلا ،اهريدصت وأ اهداريتسا داري هقوقحل

 .دودحلل اهلوصو لاح اهريدصت وأ اهداريتسا عمزملا وأ ةدراولا تافنصملا هذه

 هيلع ىعدملا ةيامحل يفكت ةيلام ةنامض ميدقت يعدملا نم بلطت نأ ةنجلل .٢

  .قوقحلا لامعتسا ةءاسإ نود ةلوليحلاو

 ىوكشلاب لمع مايأ )١٠(نع ديزت ال ةدم لالخ ةنجلل مدقتي نأ يعدملا ىلع .٣

 ةدم زواجتت الأ ىلع ،هب تقحل يتلا تاءادتعالا ددحت يتلا ةيتوبثلا ةلدألاو

 وأ اهئاغلإ وأ ريبادتلا هذه ليدعت يف رظنلا اهدعب متي اموي ) ٣١( نع زجحلا

  . اهتيبثت

 بسانملا ضيوعتلا ردصملا وأ دروتسملل يعدملا عفدي نأب ررقت نأ ةنجلل .٤

 .تافنصملل ئطاخلا زاجتحالا ءارج مهب قحلت يتلا رارضألا نع

 ةيغب تافنصملا ةنياعمل ةيفاك ةصرف )يعدملا(قحلا بحاص حنم ةنجلل .٥

  .هتاءاعدا تابثإ

 .علسلا هذه نم يأ ةنياعمل ةلداعم ةصرف ىلع لوصحلا قح دروتسملل .٦



 

٢٢ 
 

 ءامسأب قحلا بحاص غالبإ ةيحالص ءادتعالا عوضوم توبث لاح يف ةنجلل .٧

  . اهتايمكو تافنصملا هيلإ ةلسرملاو لسرملا نيوانعو

 

 :يطايتحالا يظفحتلا زجحلا :نورشعلاو ةعساتلا ةداملا

 ترفاوت ىتم تافنصملا نع جارفإلا ءارجإ فقو يدودحلا ذفنملا يف ةئيهلا بتكمل

 ةرادإلا عم قيسنتلا دعب كلذو فلؤملا قوقح ىلع دعت دوجو ىلع ةيرهاظ ةلدأ هيدل

 ةمزاللا تاءارجإلا ذاختالً اروف ةصتخملا ةرادإلا راعشإ بتكملا ىلعو ،ذفنملا يف ةيكرمجلا

  .ةنجللا عم قيسنتلاب

 



 

٢٣ 
 

 ثلاثلا بابلا

 ةماعلا ماكحألا

  : ةيمازلإلا صيخارتلا : نوثالثلا ةداملا

 يتلا تافنصملا ىلع ةيمازلإلا صيخارتلا حنم تاءارجإ مظنت يتلا ماكحألا يرست

 ءاضقنا لبق صيخرتلا حنم زوجي الو ، ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةرم لوأل رشنت

 :ةيلاتلا تاءارجإلا قفو كلذو ةنيعملا ةعبطلا رشن خيرات نم تاونس ثالث

 قح بحاص بناج نم ةكلمملا يف عيبلل ضرعت مل هنأ نم دكأتلا ةئيهلا ىلع .١

 عوبطم لكش يف فنصملا نم خسن هنم صيخرتب وأ هنع بوني نم وأ فلؤملا

 ةداملا يف اهيلإ راشملا ضارغألل ةيبلت لثامم لكش يأب خسنتسم وأ

 ةلصتم ةرتف لالخ عيبلل خسنلا هذه ضرعت مل ام ماظنلا نم )رشع ةسداسلا(

  .رهشأ ةتس نع لقت ال

 ملف فلؤملا قح بحاص نمً اصيخرت بلط هنأ تبثي ام بلطلا مدقم مدقي نأ .٢

  .ةمزاللا دوهجلا لذب دعب هيلع روثعلا نم نكمتي مل هنأ وأ هيلع لصحي

 ملو فنصملا ىلع همسأ رهظي يذلا رشانلا نم بلط دق هنأب تبثي ام مدقي نأ .٣

 .هنم در ىلع لصحي

 لاصتالا رذعت وأ فورعم ريغ فلؤملا نأ تبث اذإ الإ صيخارت يأ حنم زوجي ال .٤

 ةمزاللا تانامضلا مدقو كلذ ىلع ةلادلا تانايبلا حيرصتلا بلاط مدقو هب

 ةئيهلا تلبقو هقحب ةبلاطملل همدقت لاح فنصملا قح بحاص قوقحب ءافيإلل

  .تانامضلا هذهب

 يتلا تالواحملا ىلع رهشأ ةتس نع لقت ال ةدم ءاضقنا لبق حيرصتلا حنمي ال .٥

  .رشانلا وأ فلؤملا عم صيخرتلا بلاط اهارجأ



 

٢٤ 
 

 ةتسلا ةدم لالخ هفنصم عبط رشانلا وأ فلؤملا داعأ اذإ صيخرت يأ حنمي ال .٦

 .رهشأ

 عوضوم ةعبطلا خسن عيمج بحس دق فلؤملا ناك اذإ حيرصت يأ حنمي ال .٧

  . لوادتلا نم بلطلا

  .تحب يراجت ضرغل ناك اذإ حيرصتلا حنم رظحي .٨

 

  : ةماعلا ةيكلملا : نوثالثلاو ةيداحلا ةداملا

 نيفلؤم ىلإ دوعتو ةيمحملا ريغ تافنصملا عيمج ماعلا كلملا ىلإ لوؤت ً:الوأ

 سرامتو ،ةحئاللا هذهو ماظنلا ماكحأ قفو اهتيامح ةدم تضقنا يتلا وأ نييدوعس

  .اهيلع فلؤملا قح ةعباتم ةئيهلا

 ذيفنتلا زيح ماظنلا لوخد دنع ةحئاللا هذهو ماظنلا يف ةدراولا ةيامحلا قبطنت ً:ايناث

 أشنملا ةلودب ماعلا كلملا يف تطقس دق نوكت ال يتلا ةيبنجألا لامعألا عيمج ىلع

 .ةيامحلا ةدم ءاضقناب

  :ةيامحلا ةعيبط :نوثالثلاو ةيناثلا ةداملا

 ءاوس ةيركفلا تافنصملا لك ةحئاللا هذهو ماظنلا يف ةدراولا ةيامحلاب عتمتي -١

 يف اهلوادتبً احومسم مادام اهعون ناكً ايأ ، ةينف وأ ةيملع وأ ةيبدأ تناك

  .ةكلمملا

 تايقافتالا ئدابم هددحت ام قفو ةيامحلاب ةيبنجألا ةيركفلا تافنصملا عتمتت -٢

 أدبملً اقفو اهيفً اوضع ةكلمملا نوكت يتلا فلؤملا قحب ةلصلا تاذ ةيلودلا

  .ةينطولا ةلماعملا



 

٢٥ 
 

 تايقافتالاب قلعتملا ماظنلا نم ةرشع ةنماثلا ةداملا يف ةدراولا ةيامحلا قاطن -٣

 ةرواجملا قوقحلا ىلإ دتمي فلؤملا قوقحب ةصاخلا ةيلودلا تادهاعملاو

 .ةحئاللا هذه نم ةعباسلا ةداملا يف اهيلع صوصنملا

  :ةيامحلا ةدم باستحا :نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا

 ً ارابتعا ةنس نيسمخ ةدمل ةيامحلاب ةيئامينسلاو ةيقيسوملا تافنصملا عتمتت .١

 اهيف مت يتلا ةيداليملا ةنسلا ةياهن نم ةدملا بستحتو لمعلل جاتنإ لوأ نم

  . هجاتنإ

 نع لقت ال ةدمل ةيبدأً الامعأ اهرابتعاب ةيامحلاب يلآلا بساحلا جمارب عتمتت .٢

 وأً ايرابتعاً اصخش فلؤملا ناك اذإ اهل جاتنإ لوأ خيرات نم ةنس نيسمخ

  .مسالا لوهجم

 قفوً ايعيبطً اصخش فلؤملا ناك اذإ يلآلا بساحلا جمارب ةيامح ةدم نوكت .٣

  .ىرخألا ةيبدألا لامعألا ىلع ةررقملا ةيامحلا

 :ةيامحلا ةدم ءاضقنا :نوثالثلاو ةعبارلا ةداملا

 قتشم لمعب مايقلا وأ هتافنصم عيب وأ جاتنإ ةداعإ ىلع ضارتعالا فلؤملل قحي

 قاحلإ ةلاح يف كلذو ،ةيامحلا ةدم ءاهتناب ةيلاملا  قوقحلا ءاضقنا دعب يلصألا ةلمع نع

  .هفيرحتو فنصملا هيوشت وأ هتعمسو هفرشب ررضلا

 :ةحئاللا نايرس :نوثالثلاو ةسماخلا ةداملا

 .رشنلا خيرات نم اهب لمعيو ، ةيمسرلا ةديرجلا يف ةحئاللا هذه رشنت


