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 :تافيرعتلا

!ا تارابعلاو تاhلا لدت
i
lو+ا ناع+ا jع ةيت

O
 :كلذ فCخ قايسلا ضتقي o ام اnامأ ة

xر w6ل+ا موسر+)5 رداصلا تv̀_لا ماظن :تv̀_لا ماظن
U

 .ـهy6O 28/1/1437ر5Uو )3/م( 

xر w6ل+ا موسر+)5 رداصلا ةيلا+ا قوسلا ماظن :ةيلا+ا قوسلا ماظن
U

 ـه y6O 2/6/1424ر5Uو )3/م( 

 .ةيلا+ا قوسلا ةئيه سل)� نع ةرداصلا جارد[!او ليجستلا دعاوق :جارد[!او ليجستلا دعاوق

 .ةيلا+ا قوسلا ةئيه :ةئي�ا

 .ةيدوعسلا ةيلا+ا قوسلا :قوسلا

 .سإ يآ مإ ةك̀� ةرادإ سل)� :ةراد[!ا سل)�

 �6Oيذيفنتلا �6�6Oد+او ةراد[!ا سل)� �6Oب ةفلت2Oا تاقCعلا �6ظنتل تايلآ jع لمتشت اهN6جوتو ةك̀_لا ةدايقل دعاوق :تv̀_لا ة�وح

"ا ةيل% لي�تل ةصاخ تاءارجإو دعاوق عضوب كلذو ،�اص+ا باlأو ��6Oاس+او
UOةيقادص+او ةيفافشلا عباط ءافضإو تارارقلا ذا 

"و �اص+ا باlأو ��6Oاس+ا قوقح ةيا� ضرغب اN6لع
U

� ةيفافشلاو ةيسفانتلاو �Uادعلا قيق
O
!ا ةئيبو ةيلا+ا 6

#
 .لا%

¡شت ةيع)� :��6Oاس+ا ةيع)�
َّ

!ا ةك̀_لا ماظنو تv̀_لا ماظن م¥حأ بجو)1 ةك̀_لا 6ى�اسم نم 
#

 .ساس

اغرفتم نوكي يذلا ةراد[!ا سل)� وضع :يذيفنتلا وضعلا
ً

� كراشي !و ةك̀_لا ةراد[! 
O
!ا 6

#
 .ا� ةيمويلا لا%

اغرفتم نوكي ! ىذلا ةراد[!ا سل)� وضع :يذيفنتلا ª6غلا وضعلا
ً

� كراشي !و ةك̀_لا ةراد[! 
O
!ا 6

#
 .ا� ةيمويلا لا%

� ماتلا لCقتس!)5 عتمتي يذيفنت ª6غ ةرادإ سل)� وضع :لقتس+ا وضعلا
O
 لCقتس!ا ضراوع نم يأ هيلع قبطنت !و ،هتارارقو هزكرم 6

اماظن اN6لع صوصن+ا
ً
. 

!ا :�6Oيذيفنتلا رابك وأ ةيذيفنتلا ةراد[!ا
#

±
`Oطون+ا صا T(قاو، ةيمويلا ةك̀_لا تايل% ةرادإ مªUس!ا تارارقلا حاªUاهذيفنتو ةيجيتا، 

v6?ا+ا �6د+او هباونو يذيفنتلا سيئرل. 

!ا
#
 :6?اتلا نم يأ لمشت :ةبارقلا U¶ص وأ براق

!ا -
i

!او ،ء)5
#

nاو ،تا!
#

 .اولع نإو تاد)'او ،دادج

!ا -
#

 .اول�OO نإو ·د!وأو ،د!و

!او ةوخ[!ا -
#

!ا تاوخ
#

! وأ ،ءاقش
#

! وأ ،ب
#
 .·د!وأو ،م

!ا -
#

 .تاجوزلاو جاوز

 ةدود� ةيلوؤسم تاذ وأ ة�اسم ىرخأ تj �̀vع ةرطيسلا ?إ فدTU ةدود� ةيلوؤسم تاذ وأ ة�اسم ةك̀� :ةضباقلا تv̀_لا

 .اTUرادإ سل)� ليكشت jع ةرطيسل)5 وأ تv̀_لا كلت لام سأر فصن نم ª̀كأ كCتم)5 كلذو ،ةعباتلا تv̀_لا ºدت



 

±
`Oيأ :ص ±

`Oةكلم+ا ةمظنأ � رقت يرابتعا وأ ،6½يبط ص T(ةفصلا هذ. 

!ا
#

 : 6?اتلا نم يأ لمشت :ةقCعلا ووذ فارط

� ��6Oاس+ا رابك •
O
 .ةك̀_لا 6

 .م)Tراقأو ةعباتلا اvTÙ� نم يأ وأ ةك̀_لا ةرادإ سل)� ءاضعأ •

� �6Oيذيفنتلا رابك •
O
 .م)Tراقأو ةعباتلا اvTÙ� نم يأ وأ  ةك̀_لا 6

� ��6Oاس+ا رابك ىدل �6Oيذيفنتلا رابكو ةراد[!ا سل)� ءاضعأ •
O
 .ةك̀_لا 6

 .م)Tراقأ وأ �6Oيذيفنتلا رابك دحأ وأ ةراد[!ا سل)� وضعل ةكولم+ا ـــ تv̀_لا ª6غ نم ـــ تآشن+ا •

¥ي̀� م)Tراقأ وأ �6Oيذيفنتلا رابك وأ ةراد[!ا سل)� ءاضعأ نم يأ نوكي ÀU6لا تv̀_لا •
ً

 .اN6ف 

اوضع م)Tراقأ وأ �6Oيذيفنتلا رابك وأ ةراد[!ا سل)� ءاضعأ نم يأ نوكي ÀU6لا تv̀_لا •
ً

 �
O
 نم وأ اTUرادإ سل)� 6

 .اN6ف �6Oيذيفنتلا رابك

• �̀vلا ة�اس+ا تÀU6 16ف كلN6�6يذيفنتلا رابك وأ ةراد[!ا سل)� ءاضعأ نم يأ اO راقأ وأT(هتبسن م )وأ )%5 

� درو ام ةاعارم عم ،ª̀كأ
O
 .فيرعتلا اذه نم )د( ةرقفلا 6

! نوكي ÀU6لا تv̀_لا •
#

5U م)Tراقأ وأ �6Oيذيفنتلا رابك وأ ةراد[!ا سل)� ءاضعأ نم ى
#
� ª6ث

O
 ءادس[)5 ولو اTUارارق 6

 .هيجوتلا وأ حصنلا

± يأ •
`Oاصنل نوكي ص"

#
5U هتاN6جوتو ه

#
� ª6ث

O
 .�6Oيذيفنتلا رابكو اTUرادإ سل)� ءاضعأو ةك̀_لا تارارق 6

 .ةك̀_لل ةعباتلا وأ ةضباقلا تv̀_لا •

yاصنلا كلت تافيرعتلا هذه نم ÀOثتسيو
#

دقت ÀU6لا تاN6جوتلاو 
Ä

± نم nÀO6 ¡شب م
`Oصخرم ص � �

O
 .كلذ 6

 .� عبÇ 5Uو صخشلا كلذ ÀOعت ،صخشب قلعتي Z6ف :ةعوم)2ا 

5Uع رطيسي يذلا صخشلا :عبj ±
`Oا صخشلا كلذ هيلع رطيسي وأ ،رخآ ص!

i
� هعم كªUشي وأ ،رخ

O
ارطيسم هنوك 6

ً
 لبق نم هيلع 

±
`Oو ،ثل5̀ ص�

O
  .̀�ابم ª6غ وأ ̀�ابم ¡شب ةرطيسلا نوكت قبس É يأ 6

 .عمت)2او ،�6Oدّرو+او ،ءCمعلاو ،�6Oنئادلاو ؛ �6Oلماعلv ؛ةك̀_لا عم ةحلصم � نم Ç :�اص+ا باlأ

 .اN6ف تيوصتلا قوقح وأ ةك̀_لا مÍأ نم ª̀كأ وأ )%5( هتبسن ام كلت16 نم ��6O: Çاس+ا رابك

!ا ددعب ةيتيوصت ةردق ·اسم Ç حن16 ةراد[!ا سل)� ءاضعأ رايتخ! تيوصت بولسأ :Ï6اªUلا تيوصتلا
#

Íلا مÀU6 16لÐق6" ثي)" ؛ا 

Ñر+ ا)T تيوصتلا �
`

±ر+ا نم ·رات6O" نم �6Oب اهميسقت وأ دحاو 
`

�6O ا هذ� راركت نود!
#

 .تاوص



 

� ª6ثأتلا jع ةردقلا :ةرطيسلا ةصح
O
± تارارق وأ لاعفأ 6

`Oغ وأ ̀�ابم ¡شب ،رخآ صª6 ادرفنم ،̀�ابم
ً

اعمت)� وأ 
ً

 ،عب5U وأ بيرق عم 

� تيوصتلا قوقح نم ª̀كأ وأ %30 ةبسن كCتما - :j6ي É يأ لCخ نم
O
  .ةك̀� 6

 .يراد[!ا زاه)'ا ءاضعأ نم ª̀كأ وأ �6O30%يعت قح -

!ا ةعوم)� :يراد[!ا زاه)'ا
#
دعُيو ،ةك̀_لل ةيجيتاªUس!ا تارارقلا نوذختي �6Oذلا دارف

ّ
  .ا� يراد[!ا زاه)'ا وه ةك̀_لا ةرادإ سل)� 

!او ت!دبلاو غلاب+ا :تآف¥+ا
#

� امو ح)5ر
O
!)5 ةطبتر+ا ةيونسلا وأ ةيرودلا تآف¥+او ،اهÕح 6

#
 U¶يوط وأ ةª6صق ةيª6Oفحتلا ططO'او ،ءاد

!ا
#

5U ضرغل ةراد[!ا سل)� وضع نم ةك̀_لا اهلمحتت ÀU6لا �Uوقع+ا ةيلعفلا فيراص+او تاقفنلا ءانثتس)5 ،ىرخأ ةينيع 56ازم يأو ،لج
#

 ةيد

%¶. 

 .! مأ ل% موي نvأ ءاوس ،Ö66وقت موي :موي

اقبط اNOم رارقب ��6OاسØل ةماعلا ةيعم)'ا اNOيعت ÀU6لا ةعجار+ا ةن)' 6× :)ةنجللا( ةعجار+ا ةن)'
ً

 !
#

"Cلا هذه م¥ح
#

 .ة

!ا قيبطتب ةك̀_لا ماªUOلا نم دكأتلل ةك̀_لا نم تامولعم بلط ةطلس ا� ةيÙرلا تائي�او تاه)'ا :ةيباقرلا تاه)'ا
#
yاوللاو ةمظن

#
 

 .اNOع ةرداصلا

 .ةعجار+ا ةن)' وضع :وضعلا

"Cلا
#

"! :ة
#

 .��6OاسØل ةماعلا ةيعم)'ا نم ةدمتع+ا ةعجار+ا ةن)' ة

ÚUنتو �6اني 1 نم أدبت 6×و ةك̀_لل ةيلا+ا ةنسلا :ةيلا+ا ةنسلا
6 �

O
  .ماع Ç نم )ªمسيد 31 6

!ا ةدا+ا
#

"Cلا فده:?و
#

 ة

TUلا هذه فدC"
#

 :ديدحتل ة

 .اTUاعZUجاو اNUيوضعو ةنجللا �6Oوكت سسأ -أ

!ا تاراد[!او ، ةيذيفنتلا ةراد[!ا ، ةراد[!ا سل)� عم ةنجللا ةقCع -ب
#

 .ىرخ

 .اTUايلوؤسمو اTUابجاوو ةنجللا تاصاصتخا -ج

 اNOيوكتو ةنجللا ةيوضع:ةيناثلا ةدا+ا

 وضع مNOيب نم نوكي نأ jع ،·ª6غ نم وأ ��6Oاس+ا نم ةعجارم ةن)' ةك̀_لل ةيداعلا ةماعلا ةيعم)'ا نم رارقب ¡شت .1

!ا jع لقتسم
#
56أ ÛOت ! نأو ،لق

ً
 .�6Oيذيفنتلا ةراد[!ا سل)� ءاضعا نم 

 .ةس�O نع دي�6O !و ءاضعأ ةثCث نع ةنجللا ءاضعأ ددع لقي ! .2

اوضع ةعجار+ا ةن)' سيئر نوكي نأ ب)6" .3
ً

Cقتسم 
ً
. 

 .ةيبسا2او ةيلا+ا نوؤشل)5 صت�O ةنجللا ءاضعأ �6Oب نم نوكي نأ ب)6" .4

� �6Oتيضا+ا �6Oتنسلا لCخ لمعي نv وأ لمعي ن+ زو)6" ! .5
O
 ت)5اسح عجارم ىدل وأ ،ةك̀_لل ةيلا+ا وأ ةيذيفنتلا ةراد[!ا 6

اوضع نوكي نأ ةك̀_لا
ً

 �
O
 .ةعجار+ا ةن)' 6

� ةيذيفنتلا فئاظولا ىدحإ هيلإ تدنسأ ول اØثم ،هدايح وا هتيلCقتسا وضعلا دقف اذإ .6
O
 سل)� سيئر غلبي نأ هيلعف ،ةك̀_لا 6

"! كلذب ةراد[!ا
UOلا تاءارج[!ا ذاCةمز. 

* 
 



 

!دب رخا وضع �6Oعتب سل)2ا موقيف ةنجللا ءاضعأ دحأ بصنم رعش اذإ .7
ً

 ةماع ةيع)� لوأ jع �6Oيعتلا اذه ضرعيو ،هنم 

"او يأرلا ءادب[! �6Oيعتلا كلذ j6ت
UOابل نك16و ،وضعلا اذه لايح اهرارق ذا�

U
� رارمتس!ا ةنجللا ءاضعأ 6

O
 تعد اذإ مهل% 6

!دب وضع �6Oيعت �Uي نأ ?إ كلذل ةروÝOلا
ً

 .هن¥م رغش يذلا وضعلا نم 

 اTUايلوؤسمو اTUابجاوو ةنجللا تاصاصتخا:ةثلاثلا ةدا+ا

"
UOس نم ققحتلاو ةك̀_لا لا%أ ةبقار)1 ةعجار+ا ةن)' صتCو ةم�OOاوقلاو �6راقتلا ةهاÞ# ف ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأو ةيلا+اN6لمشتو ،ا nما 

 :j6ي ام ةصاخ ةفصب ةنجللا

!وأ
ً

  :ةيلا+ا �6راقتلا :

!ا ةيلا+ا #Þاوقلا ةسارد -1
#

� ةيصوتلاو اT6أر ءادبإو ةراد[!ا سل)� jع اßOرع لبق ةك̀_لل ةيونسلاو ةيلو
O
 اNUلادعو اNUها�OO نàOل اTOأش 6

 .اNUيفافشو

Þاوقلاو ةراد[!ا سل)� �6رقت نv اذإ Z6ف – ةراد[!ا سل)� بلط jع ءانب – ÀO6فلا يأرلا ءادبإ -2
 ةموáOمو ةنزاوتمو �Uداع ةك̀_لل ةيلا+ا #

1و ا#Tادأو ةك̀_لل 6?ا+ا زكر+ا �6يقت �6Oرمثتس+او ��6OاسØل حيتت ÀU6لا تامولع+ا نمضتتو
O

 .اNUيجيتاªUساو اهل% جذو

 .ةيلا+ا �6راقتلا اNOمضتت ةفولأم ª6غ وأ ةمn لئاسم يأ ةسارد -3

� ةقدب ثحبلا -4
O
� ماªUOل!ا لوؤسم وأ هماn ?وتي نم وأ ةك̀_لل 6?ا+ا �6د+ا اهª6ثي لئاسم يا 6

O
 .ت)5اس'ا عجارم وأ ةك̀_لا 6

� ةيبسا2ا تا�6دقتلا نم ققحتلا -5
O
� ةدراولا ةيرهو)'ا لئاس+ا 6

O
 .ةيلا+ا �6راقتلا 6

� ةعبت+ا ةيبسا2ا تاسايسلا ةسارد -6
O
� ةراد[!ا سل)2 ةيصوتلاو يأرلا ءادبإو ةك̀_لا 6

O
   .اTOأش 6

� اT6أر نع �6رقت دادعإ ةعجار+ا ةن)' jع ب)6" -7
O
� ةيلخادلا ةباقرلا ماظن ةيافك ىدم نأش 6

O
 ىرخأ لا%أ نم هب تماق ا%و ةك̀_لا 6

� لخدت
O
اخسن عدوي نأ ةراد[!ا سل)� jعو ،اهاصتخا قاطن 6

ً
 v�6رقتلا اذه نم ةيف �

O
 ةيعم)'ا داقعنا دعوم لبق سيئرلا ةك̀_لا زكرم 6

اقفو ةماعلا
ً

اماظن اN6لع صوصن+ا ةدØل 
ً

ãر نم Ç ديوªUOل 
O

 .ةيعم)'ا داقعنا ءانثأ �6رقتلا jتيو ،هنم ةخسنب ��6Oاس+ا نم 

اين5̀
ً

 : ةيلخادلا ةعجار+ا :

� رطا2Oا ةرادإو ةيلا+او ةيلخادلا ةباقرلا مظن ةعجارمو ةسارد -1
O
 .ةك̀_لا 6

 .اN6ف ةدراولا تاظوحلØل ةيحيحصتلا تاءارج[!ا ذيفنت ةعباتمو ةيلخادلا ةعجار+ا �6راقت ةسارد -2

� ةيلخادلا ةعجار+ا ةرادإو j6خادلا عجار+ا ةطشنأو ءادأ jع فا̀�[!او ةباقرلا -3
O
 داو+ا رفاوت نم ققحتلل -تدجو نإ– ةك̀_لا 6

� اNUيلاعفو ةمزCلا
O
 نأشب سل)2ا ?إ اNUيصوت Þ6دقت ةنجللا jعف ،j6خاد عجارم ةك̀_لل نكي o نإو ،ا)T ةطون+ا ماه+او لا%!ا ءادأ 6

 .هنييعت ?إ ةجا'ا ىدم

 ةعجار+ا ةرادإ عبتت نأ jع ،هتآف¥م حاªUقاو j6خادلا عجار+ا وأ ةيلخادلا ةعجار+ا ةرادإ وأ ةدحو �6دم �6Oيعتب ةراد[!ا سل)2 ةيصوتلا -4

56رادإ ةيلخادلا
ً

اينفو ةراد[!ا سل)� سيئر ?إ 
ً

 .ةعجار+ا ةن)' ?إ 

 .ةيلخادلا ةعجار+ا åق ä(6وسنمو j6خادلا عجار+ا دايحو ةيلCقتسا نم ققحتلا -5



 

اثل5̀
ً

 :ت)5اس'ا عجارم:

"و م�زعو ت)5اس'ا 6½جارم حيشªUب ةراد[!ا سل)2 ةيصوتلا -1
U

 قاطن ةعجارمو م�Cقتسا نم ققحتلا دعب ،م#Tادأ �6يقتو م)Tاعتأ ديد

 .مæم دقاعتلا طو̀�و مهل%

! ضورع 3 نع لقي ! ام jع لوصحلل ت)5اس'ا 6½جارم ?إ ةوعدلا هيجوت نم دكأتلا -2
#

 .ةvزلاو ةعجار+ا لا%

 ª6ياع+او دعاوقلا رابتع!)5 ذخ!ا عم ،ةعجار+ا لا%أ ةيلاعف ىدمو ،هتلادعو هتيعوضومو ت)5اس'ا عجارم لCقتسا نم ققحتلا -3

 .U¶صلا تاذ

!ا%أ ه16دقت مدع نم ققحتلاو �ا%أو ةك̀_لا ت)5اسح عجارم ةطخ ةعجارم -4
ً

" ةيرادإ وأ ةينف 
UOءادبإو ةعجار+ا لا%أ قاطن نع جر 

 .كلذ لايح اTUايئرم

 .ةك̀_لا ت)5اسح عجارم تاراسفتسا نع ةباج[!ا -5

"ا ام ةعباتمو ةيلا+ا #Þاوقلا jع هتاظحCمو ت)5اس'ا عجارم �6رقت ةسارد -6
UOأشب ذTOا. 

Ñر+ا ت)5اس'ا عجارم نأ نم دكأتلا -7
`

o 1 ةك̀_لا ت)5اسح ةعجار+ 
U

 كلذو ،ت)5اس'ا 6½جارم بقاعتل ةيماظنلا ةد+ا هيلع ض

1
U

ايشا
ً

 .ةيباقرلا تاه)'ا نم ةرداصلا تZ6لعتلاو ةينه+ا تاسرام+ا عم 

� ا)1 ةك̀_لل ت)5اس'ا عجارم اnدقي ÀU6لا قيقدت ª6غ وأ قيقدت تنv ءاوس ةينه+ا تامداO'ا ةف¥ل قبس+ا دZUع!ا -8
O
 تامدO'ا كلذ 6

 .ةيلخادلا ةباقرلا ماظنب ةقلعت+ا

!ا ا)T حمست ! ةك̀_لل ةينn تامدخ يأ Þ6دقتل ت)5اس'ا عجارم �6Oيعت مدع نم ديكأتلا -9
#
 تاه)'ا نع ةرداصلا ةقCعلا تاذ ةمظن

 مNOييعت ةªUف لCخ اهوسرا16 نأ �6Oينوناقلا �6OبساحØل ةيدوعسلا ةئي�ا نع ةرداصلا ةنه+ا كولسو بادآ دعاوقو ،ةيباقرلا

 .ةك̀_لل ت)5اسح 6½جارم

�  تسكعناو ةك̀_لا �Uافد U¶جسم نكت o ت)5اس'ا عجارم اªUçقا وأ اهظح! دق نوكي ةيبسا� ت56وست يأ ةشقانم -10 
O
 ةيلا+ا #Þاوقلا 6

اقبط كلذو ةقCعلا تاذ ةيلا+ا ةªUقلل
ً

 +áOا مو!
#

 .كلذ ª6غ وأ ةيبسنلا ةي�

)5 ت)5اس'ا عجارم غCبإ 11 -
#

� ةرم ،ةنجللا دو�6O ن
O
!ا jع ةنسلا 6

#
  : نع بوتكم �6رقتب ،لق

� ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ ةدوج ىدمأ )أ
O
 .هبتكم 6

اثيدح تª6ثأ ةماه �Uأسم يأ  )ب
ً

 عجارم بتك+ ةيلخادلا ةباقرلا ةدو)' �6Oينوناقلا �6OبساحØل ةيدوعسلا ةئي�ا صحفل ةجيتن 

" وأ تاراسفتسا يا وأ ت)5اس'ا عجارم بتكم ةعجار)1 قلعتت ÀU6لا ةيضا+ا سمO'ا تاونسلا لCخ ت)5اس'ا
U

 نم قيق

"ا تاوطخ ياو ةيباقرلا تاه)'ا لبق
UOجاعم نأشب تذ¶U لئاس+ا هذه لثم. 

 رZ̀تس!او ةراجتلا �6زو نم رارقب رداصلا �6Oينوناقلا �6Oبسا2ا عم قيقحتلا ةن)' نم ءv̀_لا وأ بتك+ا دض ردص رارق يأ )ج

  . oاظ+ا ناويد نم وأ

 عجارم ةيدايح �6يقت دصقب كلذو �6Oيذيفنتلا رابكو ةراد[!ا سل)� ءاضعأو ةك̀_لا ä(6وسنمو ت)5اس'ا عجارم �6Oب ةقCعلا )د

 .ت)5اس'ا



 

 

 

اعبار
ً

:éOل!ا نªUOما: 

yاتن ةعجارم -1
#
ê ا نم ققحتلاو ةيباقرلا تاه)'ا �6راقت"

UOلا تاءارج[!ا ةك̀_لا ذاCأشب ةمزTOا. 

!)5 ةك̀_لا ماªUOلا نم ققحتلا -2
#
yاوللاو ةمظن

#
 .ةقCعلا تاذ تZ6لعتلاو تاسايسلاو 

" نأ حªUق+ا تCماعتلاو دوقعلا ةعجارم -3
U
 .ةراد[!ا سل)� ?إ كلذ لايح اTUايئرم Þ6دقتو ،ةقCعلا يوذ فارط!ا عم ةك̀_لا اT6ر)

"ا ةروëO ى�U لئاسم نم ها�U ام عفر -4
UOأشب ءارجإ ذاTOايصوت ءادبإو ةراد[!ا سل)� ?إ اTUلا تاءارج[!)5 اÀU6 �6عتيO ا"

UOاهذا. 

  .ةنجللا ءاضعأ تآف¥م

" ةيونس تآف¥م ةنجللا ءاضعأ حن16 )أ
U

 .ةراد[!ا سل)� اهدمتعيو تآف¥+ا تاحيشªUلا ةن)' اهدد

! فÝي يذلا لدبلا سفنب تاسل)'ا روضح لدب ةراد[!ا سل)2ا ءاضعأ نم ةنجللا ءاضعأ قحتسي )ب
#

 لباقم سل)2ا ءاضع

 .سل)2ا تاسلج ·روضح

 ةنجللا تاعZUجا:ةعبارلا ةدا+ا

1. "
U
!ا دحأ نم بلطب وأ ةنجللا سيئر نم ةوعدب ةنجللا عمت)

#
" هيف هنم بلطي ةنجللا سيئر ?إ هجوم ءاضع

U
 عZUجCل دعوم ديد

� �6Oبيو
O
 .عZUجCل ةوعدلا بابسأ هبلط 6

)5 اTUارارق ردصتو ،ا#Tاضعأ ةيبلغأ روضح ةعجار+ا ةن)' عZUجا ةحصل طªUشي .2
#

!ا يواست دنعو ،ëO�6Oا'ا تاوصأ ةيبلغ
#

 تاوص

�6ì( ج!ا سيئر هعم توص يذلا بنا)'اZUع. 

� تاعZUجا ةعبرأ نع اTUاعZUجا لقت ! ثي)" ةمزCلا تاعZUج!ا دقعت نأ ةنجللا jع .3
O
 اTUايلوئس)1 مايقلا نم نكمتل ةنسلا 6

  .اáUتاع jع ةاقل+ا ماه+)5و

 عم قيسنتل)5 موقي í فv تقوب عZUج!ا دعوم لبق ةنجللا ءاضعأ ?إ ¶س�6و ةنجللا عZUجا لا%أ لودج ةنجللا سيئر دعي .4

ïاروأ ظفحو اTUاسلجو اهëOا� �6Oودتو ةنجللا تاعZUجا �6ظنتب ةنجللا � �6Oمأ
U

 .اTUادنتسمو ا

5. "
U
!و ،ةك̀_لل j6خادلا عجار+ا عمو ،ةك̀_لا ت)5اسح عجارم عم ةيرود ةفصب ةعجار+ا ةن)' عمت)

#
 عم عZUج!ا بلط امNOم ي

 .كلذ ?إ ةجا'ا تعد اð ةعجار+ا ةن)'

 ةنجللا وضع تابجاو:ةسماO'ا ةدا+ا

� ماظتن!ا  -أ
O
� �Uاعفلا ةكراش+او ةنجللا تاسلج روضح 6

O
 تاسلج ىدحإ نع هبايغ بجوتسي ام هيلع أرطي يذلا وضعلا jعو ،ا�ا%أ 6

ايئاTO فاÝن!ا وضعلل زو)6" !و ،كلذب ةباتك ةنجللا رط6O" نأ ةنجللا
ً

 .ةنجللا سيئر نم نذ[)5 !إ اnاتخ لبق ةسل)'ا نم 

� ،·ª6غ وأ ��6Oاس+ا ?إ عيذي نأ � زو)6" !و ،ةك̀_لا را�أ jع ةظفا2ا -ب
O
 ةك̀_لا را�أ نم هيلع فقو ام ،ةماعلا ةيعم)'ا ª6غ 6

 .¶معب همايق ببسب



 

!دب �6Oيعتو ةنجللا ةيوضع نم هئافعإ سلجØل زاج ةنماثلا ةدا+ا نم )ب( ةرقفلا م¥حأ وضعلا فلاخ اذإ -ج
ً

 �6Oيعتلا اذه ضرعو هنم 

Cضف ،ةماعلا ةيعم)'ا jع
ً

 .كلذ jع بتªUي يذلا رÝOلا نع ضيوعت نع هتلءاسم نع 

)5 مايقلا مدع -د
#

� ةيذيفنت لا%أ ي
O
 .ةك̀_لا 6

 ةيصخشلا �اص+ا نم در)6" نأو ،ةيلCقتس!او ةيعوضو+او قدصلاو ةفعلاو ةهاªOOل)5 ¶معب همايق دنع jحتي نأو ،لدعل)5 فصتي نأ -ـه

! هÕح عض6O" !أو
#

!ا ءار
#

 .اNUقيقح ª6غ jع تامولعم نع حاصف[!)5 موقي !أو ،�6Oرخ

� وضعلا كªUشي !أ -و
O
!او ف̀_ل)ª( �O¶U 5تعت ةطشنأ وأ لا%أ يأ 6

#
 .ةنام

� فعض ?إ يدؤت دق ةك̀_ل)5 ل% ةقCع � نò دروم وأ ،لي% وأ ،عب5U وأ ،فظوم نم ةميق تاذ ءñ̀6 يأ لبقي !أ  -ز
O
 هتيلCقتسا 6

óش
ً

اعوضومو 
ً

 .تارارق نم هيلإ لصوي Z6ف ̀�ؤي هنأ ضªUفي وأ ̀�ؤي وأ 

ÀU6 1لا تايلمعلا نع ةراد[!ا سل)2 حصفي نأ -ح
U

 فورع+ا À(6سا2ا رايع+ا هبلطتي ام قفو كلذو ،ةقCعلا ةعيبطو ةك̀_لا �6Oبو هنيب ت

5(ô علا يوذ عم تايلمعلا نع حاصف[!اCل ةيدوعسلا ةئي�ا نع رداصلا ةقØ�6بساحO �6ينوناقلاO. 

 ةيذيفنتلا ةك̀_لا ةراد[)5 اTUاقCعو ةعجار+ا ةن)' تايحCص:ةسداسلا ةدا+ا

 .ة̀�ابم سلجØل ةيرودلا ª6غو ةيرودلا اه�6راقت عف�Uو ةراد[!ا سلج)1 ةعجار+ا ةن)' طبت�U )أ

)5 موقت نأ ا� زو)C "6ف هيلعو يذيفنت سيلو ä(6اقر ةنجللا رود )ب
#

)5 قلعتي لمعلا كلذ نv ءاوس اهدايح وأ ا�Cقتسا حر)6" ل% ي
#

 لا%

!ا نم كلذ ª6غ ل% يأ وأ ةبسا2ا وأ ةعجار+ا
#

 .اNUباقر ا� ÀU6لا لا%

� �6Oلماعلل عيتت ةيلآ عضو ةعجار+ا ةن)' jع )ج
O
" يأ نأشب مTUاظوحلم Þ6دقت ةك̀_لا 6

U
� زوا)

O
 ،ةم5U ةي_ب اهª6غ وأ ةيلا+ا �6راقتلا 6

!ا هذه قيبطت نم ققحتلا ةنجللا jعو
i
" ءارج[)5 ةيل

U
 ةبسانم ةعباتم تاءارجإ ÀO6بتو زواجتلا وأ أطO'ا م)õ عم بسانتي لقتسم قيق

 6?ا+ا زكرØل �Uداع ةروص ö6عت اNOم ةيلام #Þاوق جارختساو ةمظتنم ت)5اسح �Uافد كسم ةيلوئسم ةك̀_لل ةيذيفنتلا ةراد[!ا jع عقت )د

 اN6لع عقت í اTUايل% م)õو ةك̀_لا طاشن ةعيبط #CÞي À(6سا�و 6?ام ةباقر ماظن عضو ةيلوئسم اN6لع عقي í ا÷اشن ةجيتنلو ةك̀_لا

  .ةيلاعفب هقيبطت نم ققحتلا ةيلوئسم

ù طبت�6 )ه
ً

 .ةنجلل)5 ةينفلا ةيحانلا نم j6خادلا عجار+او äO6وناقلا بسا2ا نم 

� اهركذ دراولا تايحCصلا ?إ ةفاض[!)5 )و
O
ÀU6 1لا ةقلط+ا تايحCصلا ةعجار+ا ةنجلل نوكي ةيلاتلا تارقفلا 6

U
 تابجاول)5 مايقلا نم اNOك

 :لاث+ا ليبس jع اNOمو ،اN6لإ ةدنس+ا تايلوئس+او

� قيقحتلا .1
O
� عقت �Uأسم يأ 6

O
� ق'ا ا�و ،اNUيلوئسم قاطن 6

O
� �6Oفظو+او �6Oلوؤس+)5 لاصت!ا 6

O
 تامولع+ا jع لوصحلل ةك̀_لا 6

�و ،اnاه)U 1¶صلا تاذ
O
� اTUدعاس+ �6Oرخأ وأ �6Oديا� �6Oراشتسم مادختسا 6

O
" يأ ءارجإ 6

U
 .قيق

 .ةيذيفنتلا ةراد[!ا وأ ةراد[!ا سل)� ءاضعأ نم نايب وأ حاضيإ يأ بلطت نأ .2

� رخأ لوئسم يأ وأ ،هماقم موقي نم وأ ماعلا �6د+ا ةوعد .3
O
 ةنجللا تاعZUجا روض' ، �Oإ.. جاتن[!ا �6دم ،6?ا+ا �6د+ا لثم ةك̀_لا 6

!ا نم اهª6غو ةعجار+ا لا%أو ةيلا+ا #Þاوقلاو ةيلخادلا ةباقرلا ماظنب ةقلعت+ا لئاس+ا ةشقان+
#
)5 قلعتت ÀU6لا روم

#
 .ةنجللا لا%

 .ةنجلل ª6تركس �6Oيعت .4

 .اáUئ5̀وو ةك̀_لا تj ±(Cع عCط!ا قح .5

! ةك̀_لا تضرعت وأ اهل% ةراد[!ا سل)� قاعأ اذإ داقعنCل ةك̀_لل ةماعلا ةيعم)'ا ةوعد ةراد[!ا سل)� نم بلطت نأ .6
#

ëOوأ را 

 .ةميسج #�اسخ



 

!ا سل)2ا ضفر اذإ وأ ،ةراد[!ا سل)� تارارقو ةعجار+ا ةن)' تايصوت �6Oب ضراعت لصح اذإ )ز
#

 �6Oيعت نأشب ةنجللا ةيصوتب ذخ

"و �زعو ةك̀_لا ت)5اسح عجارم
U

 ةيصوت ةراد[!ا سل)� �6رقت �6Oمضت بجيف ،j6خادلا عجار+ا �6Oيعت وأ هئادأ �6يقتو هباعتأ ديد

 .ا)T هذخأ مدع بابسأو ،اTUار)ªمو ةنجللا

 ةقيثولا طبض :ةعباسلا ةدا+ا

 ةسايسلا دZUعا

:ةينع+ا ةراد[!ا   

:ةيحCصلا بحاص   

:تايصوتلا   

: عيقوتلا   

5Uرy6O ع!اZUد:   

 

 

 


