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 ةماعلا ةفيظولا تايقالخأو يفيظولا كولسلا دعاوق ةنودم
 

  .ةبوتلا ةروس )١٠٥ ( ةيآلا )نونمؤملاو هلوسرو مكلمع هللا ىريسف اولمعا لقو( ىلاعت هللا لاق

 كلملا دهع ذنم تبأد ةلودلا نأ " زيزعلا دبع نب ناملس كلملا نيفيرشلا نيمرحلا مداخ لاوقأ نم
 نم رهظمك هدعب نم هؤانبأ اهيلع راسو حوتفملا بابلا ةسايس ىلع - هللا همحر - سسؤملا
 رمألا ةالو نيب ةقالعلل ةقداص ةروص سلاجملا هذه تحضأو ،ةكلمملا يف مكحلا رهاظم
 ىلع لمعلاو مهلكاشم ىلع فرعتلاو نيكاشلاو نيحرتقملا لابقتسال ًارامضمو ،نينطاوملاو
 " مهلاوحأ يف رظنلاو سانلا تاجايتحا سملتو اهلح

 ةكرابملا دالبلا هذه اهيلع تماق يتلا ةتباثلا سسألا ىلع لمعلا ةلصاوم ينيع بصن تعضو دق"
 اهنمأ تيبثتو دالبلا ةدحو ىلع ًاظافحو ، ءارغلا ةيمالسإلا ةعيرشلاب ًاكسمت اهديحوت ذنم
 - دالبلا هذه كولم نم انوقبس نم هسسأ ام لامكإو ءانبلا ةلصاوم ىلع ًالمعو ، اهرارقتساو
 قطانم يف ةنزاوتملاو ةلماكتملا ةلماشلا ةيمنتلا وحن لصاوتملا يعسلاب كلذو - هللا مهمحر
 مهينامأو مهتاعلطت قيقحتل مهل لاجملا ةحاتإو ، نينطاوملا عيمجل ةلادعلاو ، ةفاك ةكلمملا
 ."اهتاءارجإو ةلودلا رظن راطإ يف ةعورشملا

 ريفوت ىلع لمعلاو ،نينطاوملا ىلع ريسيتلل دوهجلا ةفعاضمب نيلوؤسملا عيمج ىلع تدكا دقل"
 يفو . كلذ يف نواهت يأ لبقن نلو ،مهنم رظتنملا بجاولا لقأ وهو ،مهل ةميركلا ةايحلا لبس
 يذلا نطاوملا ةمدخ يف ًاعيمج اننأ ةفاك مهعقاوم يف نيلوؤسملاو ءارزولا بطاخأ ددصلا اذه
 اهتاصاصتخا زيزعت لفكي امب ةيباقرلا ةزهجألا ةمظنأ ةعجارمب انهجو دقو ،انمامتها روحم وه
 ماعلا لاملا ظفحيو داسفلا ىلع ءاضقلا يف مهسيو ،اهتايلوؤسمو اهماهمل اهئادأب ءاقترالاو
 ."نيرصقملا ةبساحم نمضيو
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 ةمدقم

 ،ةيندملا ةمدخلا ميق زيزعت هناش نم ةماعلا ةفيظولا تايقالخأو يفيظولا كولسلا ةنودم دادعإ نإ
  .نينطاوملا ةمدخو ،ءادألا ريوطتو ،ةدوجلا ىوتسمب ءاقترالاو

 يف عوطتملاو فظوملا ىلع بجي ًاماع اراطإ ةفيظولا تايقالخأو يفيظولا كولسلا ةنودم دعتو
 ريياعملا ىلع ءوضلا يقلت ةنودم يهف ،هاضتقمب لمعلاو هب ديقتلا ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج
 دعاوق يهف مث نمو ،هتابجاو ءادأ ءانثأ ماعلا فظوملا اهب ىلحتي نٔا بجي يتلا ميقلاو قالخألاو
  .اهب يقرلاو ةماعلا ةمدخلا ةدوج ىوتسمب ءاقترالا يف لعاف وحن ىلع - هللا ةئيشمب مهستس

 ثاحبألل كراش ةيعمج يعوطتمو يفظومل لمعلا تايضتقم نم ًاءزج لكشت ةنودملا هذه نٕا
 ةخسنب عوطتمو فظوم لك ديوزت متيو ،تاقوألا لك يف اهقيبطت مهيلع بجي يتلا ،ةيحصلا
  .اهبجومب لمعيو اهأرقيل ،اهنم

 ءاوس ةنكمملا لبسلا فلتخمب ،ةنودملا هذه نع حيضوت يأ ىلع لوصحلل ةحاتم ةصرفلا نأ امك
 ةفلاخم دعتو ،نٔاشلا اذه يف ةيبيردتلا تارودلا دقع لالخ نم ؤا فتاهلا وأ ينورتكلإلا ديربلا نع
 ذاختا هيلع بترتي يذلا ،يفيظولا بجاولا ىضتقمل ةفلاخم ةنودملا هذه يف ةدراولا ماكحألا
  .ةنودملا اهنم ةدمتسملا ةمظنألا بجومب فلاخملا قحب ةيئازجلاو ةيبيدأتلا تاءارجإلا

 ةطيحم ريغ نوكت دقف مث نمو ،ةلماشلا ةماعلا ئدابملا تنمضت ةنودملا هذه نٔا ركذلاب ريدجو
 ىرخأ دعاوقو ريياعم ثيدحتو ةفاضإ رمألا بلطتي دق كلذ ءازإو .كولسلا دعاوقو ريياعملا عيمجب
 يداهلا هللاو .نيعوطتملا وأ نيفظوملا لبق نم اهحارتقا وأ اهثودح لاح يف فورظلا عم بسانتت
  ..ليبسلا ءاوس ىلا

 تافيرعت ةيديهمت ماكحأ لوألا بابلا

  ىلوألا ةداملا

  :اهنم لك مامأ ةحضوملا يناعملا ةيتآلا تارابعلاو ظافلألاب دصقي ،ةنودملا هذه ضارغأل

  .ةماعلا ةفيظولا تايقالخأو يفيظولا كولسلا دعاوق ةنودم :ةنودملا -１
 ةطلسلل اهيف عضخي ةماع ةمدخل فظوملا اهيدؤي يتلا تاصاصتخالاو تامهملا :ةفيظولا -２

  .يرادإلا ميظنتلا يف ةيسائرلا
 ؤا هلمع ةعيبط تناك ايأ ةيعمجلا يف ةيمسر ةفيظو لغشي نم لك :عوطتملاو فظوملا -３

 عورشمب ددحم وأ رمتسم يعوطت لمع دقعب عوطتملا فظوملا كلذ لمشيو هتفيظو مسا
  .تقؤم طاشن وأ
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 نيمألاو هيزنلا عوطتملاو فظوملا كولس :ةفيظولا تايقالخأو يفيظولا كولسلا -４
 فادهأ قيقحتل ةيفيظولا هتابجاو ءاد ال هيعس قايس يف يرجي يذلا يعوضوملا
  .اهب لوخملا تايحالصلا نمض ،ةيعمجلا
  .عوطتملاو فظوملا كولس اهيلع موقي يتلا سسألا :كولسلا دعاوق  -５
 ،تاهبشلا نع دعبلاو ةلادعلاو دايحلاو ةيعوضوملاب مستملا يصخشلا كولسلا :ةهازنلا  -６

 قيقحتل دنسملا رودلا وأ بصنملا ؤا ةطلسلا مادختسا هءاسإ مدعو ،ةنامألاب مازتلالاو
  .ةيصخش ةعفنم
 نيفظوملل ةيعمجلا لخاد اهب لومعملا تاءارجإلاو تامولعملا ةحاتإو حوضولا :ةيفافشلا  -７

  .نيديفتسملاو نيعوطتملاو
 ، هريغل ؤا عوطتملا وأ فظوملل ةصاخ ةحلصم اهيف نوكت يتلا ةلاحلا :حلاصملا ضراعت -８

 هيتدايح ؤا هتيعضوم يف رثوت ، ةلمتحم ؤا ةلاح ، ةرشابم ريغ ؤا ةرشابم ةيونعم ؤا ةيدام
  . هتفيظوب ةقالع هل ًائار هٔيادبٕا ؤا ًارارق هذاختا يف
 ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج :ةيعمجلا -９

 

 فادهألاو سسألا

 ةيناثلا ةداملا

  .ماعلا فظوملا كولسل ساسألا عبنملا ةيمالسإلا قالخألاو بادآلا لثمت 

  ةثلاثلا ةداملا

  :يتأي ام ىلٕا ةنودملا فدهت 

  .عوطتملاو فظوملا ىدل ةيلوؤسملا حور ةيمنت -１
  .اهب مازتلالاو اهزيزعتو عوطتملاو فظوملا ىدل ةينهملا ةيقالخألا ئدابملاو ميقلا رشن  -２
 ةحفاكمو ،ةيعمجلا اهمدقت يتلا تامدخلاب نطاوملاو ةديفتسملا تاهجلا ةقث زيزعت -３

  .هروص لكب داسفلا
 يتلا ةيقالخألا رطألاو ، هب علطضي يذلا رودلا ةيمهأب عوطتملاو فظوملا ةفاقث ةيمنت -４

  . اهقايس يف لمعي
 هيسوؤرمو هئاسؤر عم عوطتملاو فظوملا ةقالع يف ةيقالخألاو ةينهملا ميقلا زيزعت -５

  .ةمدخلا يقلتمو هئالمزو
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 ةلءاسملاو ةيلوؤسملاو نايرسلا

 ةعبارلا ةداملا

 ىنثتسيو ةيعمجلا يف نيلماعلا نيعوطتملاو نيفظوملا عيمج ىلع ةنودملا هذه ماكحأ يرست
 ةلصلا تاذ ةمظنألل ًاقفو ةصاخ ةيفيظو كولس تانودم مهل ردصت نم كلذ نم

  ةسماخلا ةداملا

  .هصاصتخا دودح يف لمعلا ريس نسح نعو ،هنم ردصي امع لوؤسم عوطتمو فظوم لك

  ةسداسلا ةداملا

 تاءارجإلا ذاختاو ةلءاسملل عوطتملا وأ فظوملا ضرعت ةنودملا هذه يف ةدراولا ماكحألا ةفلاخم
  .ةمظنألل ًاقفو هقح يف ةيئازجلاو ةيبيدأتلا تابوقعلاو

 

 ةماعلا تابجاولا :عوطتملاو فظوملا تابجاو يناثلا بابلا

 

  ةعباسلا ةداملا

  :يتأي ام عوطتملاو فظوملا ىلع

 .هجراخ مٔا لمعلا ناكم يف كلذ ناكأ ءاوس اهتماركو هتفيظو فرشب لخي ام لك نع عفرتلا -１
 ام ىتم يمسرلا ماودلا تقو جراخ لمعلاو ،ةيفيظولا هتابجاو ءادأل لمعلا تقو صيصخت -２

  .ةماعلا ةحلصملا تايضتقمل ًاقفو كلذ هنم بلط
  .تاميلعتلاو ةمظنألا دودح يف ةنامأو ةقدب هئاسؤر نم هيلٕا ةرداصلا رماوألا ذيفنت -３
 ةهازنلاو ةنامألا ًايخوتم ةيافكو طاشنب هيلٕا ةلكوملا هتامهمو هتفيظو تابجاو ءادأ  -４

  .درجتلاو ةينهملاو ةقدلاو
  .اهاوس نود ةماعلا ةحلصملا قيقحتو ،اهتاياغو ةيعمجلا فادهأ ةمدخ ىلع لمعلا -５
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 نمضو ةبولطملا ةقدلاو ةعرسلاب - ةيباقرلا تاهجلا نم دري ام ةصاخبو - تالماعملا زاجنإ -６

  .صاصتخالا دودح
 هلمعب ةقالعلا تاذ ةذفانلا تاميلعتلاو حئاوللاو ةمظنألاب ماملإلاو عالطالا ىلع صرحلا -７

  .لامهإ ؤا ةفلاخم ؤا زواجت يأ نود اهقيبطتو
 ةينهملا هتاردق ةيلعافو هتيافك عفر ىلٕا يدؤي امب هتاراهمو هفراعم ريوطت ىلع لمعلا -８

  .رمتسملا بيردتلا لالخ نم
 ةديمحلا ةيقالخألا ميقلاب مازتلالا  -９
  ةلودلل ءالولاو صالخإلا  -１０
 اهب روهمجلا ةقث زيزعتو ةيعمجلا ةلاسر ىلع ةظفاحملا  -１１
  لمعلا ناكم ةمالس ىلع ةظفاحملا -１２
  .زيمت نود ةيدايحب لمعي نٔاو ،هتافرصت يف ةيعوضوملا يخوت  -１３
  كلت اهيضقت يتلا تارارقلا ذاختاو هلمع ةعيبطب ةطونملا ةيلوؤسملا لمحت  -１４

  .ةيلوؤسملا

 تاداعلاو ةفيظولا تابلطتمو مءالتي امب ماعلا هرهظم نسح ىلع ةظفاحملا  -１５
  .ةدئاسلا ديلاقتلاو
 ءالدإلاو ، ةيئاضق ىوعد ؤا هيف كراشي يمسر قيقحت يأ يف ةهازنلاب يلحتلا -１６
  .كلذ هنم بلط اذا ةيفيظولا هتامهمب قلعتي اميف هتداهشب
 اهتيامحو ، نيرخآلل ةيصخشلا تامولعملا ةيرس نامضل ةبسانملا تاءارجإلا ذاختا -１７
 نود اهنع فشكلا ؤا اهليدعت ؤا اهمادختسا ؤا اهيلع لوخدلا ؤا اهنادقف نود ةلوليحلل
 . هٔياسٔور نم ضيوفت
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 روهمجلا هاجت عوطتملاو فظوملا تابجاو
 

 ةنماثلا ةداملا

 :يتأي ام روهمجلا هاجت هتافرصت يف يعاري نٔا عوطتملاو فظوملا ىلع

 ةقابلو مارتحاب روهمجلا عم لماعتلاو ،ءانثتسا نود مهحلاصمو نيرخآلا قوقح مارتحا  -１
  .زييمت نود ةيعوضومو درجتو ةيدايحو ةسايكو
 هلامعأ لك يف ميلسلا هكولسو هبواجتو هتهازن لالخ نم روهمجلا ةقث بسك ىلٕا يعسلا -２

  .تاميلعتلاو ةمظنألا عم قفاوتي امب
 ةيعوضومو ةقدب مهتالماعم زاجنإو مهتالؤاستو روهمجلا تاراسفتسا ىلع ةباجإلا -３

 دكأتلا وأ ةحيحصلا ةباجإلا ةفرعم مدع لاح يف ةيعمجلا تادايقل مهتلاحإ وأ  .ةعرسو
 .اهنم
 نسلا رابكو ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صخألابو روهمجلا عم لماعتلا يف قفرلاو ةيانعلا -４

  .ةدعاسملاو نوعلا ميدقتو ءاسنلاو
 ةمظنألل ًاقفو ةمات ةيرسب روهمجلل ةيصخشلا تامولعملاو قئاثولا عم لماعتلا -５

  .تاميلعتلاو
 ةيعمجلاب روهمجلا ةقث ىلع ًابلس رثوي لمع يأ نع عانتمالا -６

 
 

 هئاسؤر هاجت عوطتملاو فظوملا تابجاو

  ةعساتلا ةداملا

  :يتأي ام هئاسؤر هاجت هتافرصت يف يعاري نٔا عوطتملاو فظوملا ىلع

 ةمظنألل ةفلاخم رماوألا كلت تناك اذإو ،يرادإلا لسلستلا قفو هئاسؤر رماوأ ذيفنت -１
  .ًايطخ هسيئر ملعُي نٔا هيلعف ةذفانلا تاميلعتلاو
 لكب اهكلتمي يتلا ةربخلاو ةروشملاو يارلاب مهديوزتو مارتحاب هئاسؤر عم لماعتلا -２

  .لمعلا ةحلصم مدخي امب قدصو ةيعوضوم
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 هئالمز هاجت عوطتملاو فظوملا تابجاو

  ةرشاعلا ةداملا

   :يتأي ام هئالمز هاجت هتافرصت يف يعاري نٔا عوطتملاو فظوملا ىلع

 ،مهعم ةيدوو ةميلس ةقالع ىلع ةظفاحملاو هئالمز عم قدصو ةقابلو مارتحاب لماعتلا -１
 قلعتت ةمولعم يأ لالغتسا نع عانتمالاو مهتايصوصخ مارتحا ىلع صرحلاو ،زييمت نود
  .ةءاسإلا دصقب ةصاخلا مهتايحب
 مهل ةدعاسملا ميدقتو ةيلاع ةيعوضومو ةينهمب هءارأ مهتكراشمو هئالمز عم نواعتلا -２

   .لمعلا لاجم يف مههجاوت يتلا تالكشملا لحل ،ناكمإلا ردق
 

 

 هيسوؤرم هاجت عوطتملاو فظوملا تابجاو

  ةرشع ةيداحلا ةداملا

  :يتأي ام هيسوؤرم هاجت هتافرصت يف يعاري نٔا عوطتملاو فظوملا ىلع

  .تاميلعتلاو ةمظنألاب مازتلالا ثيح نم هيسوؤرمل ةنسح ةودق نوكي نأ -１
 بيردتلا قيرط نع مهئادأ نيسحت ىلع مهزيفحتو مهتدعاسمو هيسوؤرم تاردق ةيمنت  -２

  .هريغو
 لدابت ةدايز ىلع مهعيجشتو هيسوؤرم ىلٕا اهبستكا يتلا تاربخلاو ةفرعملا لقن  -３

  .تامولعملا
 ةلءاسمو درجتو ةيعوضومب مهئادأ ميوقتو مهلامعأ ةعباتمو هيسوؤرم ىلع فارشإلا -４

 تاميلعتلاو ةمظنألل ًاقفو مهل ريوطتلاو بيردتلا صرف ريفوت ىلٕا يعسلاو مهنم رصقملا
  .ةقالعلا تاذ
  زييمت ؤا ةاباحم نود مهعم لماعتلاو هيسوؤرم قوقح مارتحا -５
  .كلذ نكمأ ام ةبوتكم هيسوؤرمل تاهيجوتلاو تاميلعتلا نوكت نٔا  -６
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 ثلاثلا بابلا

 ةماعلا تاروظحملا

 ةرشع ةيناثلا ةداملا

 :يتأي ام عوطتملاو فظوملا ىلع رظحي

  .ةيفيظولا ةطلسلا لامعتسا هءاسإ -１
  .ذوفنلا لالغتسا  -２
 ماظن يف اهيلع صوصنملا روصلا نم ةروص ئا باكترا ؤا اهبلط ؤا ةوشرلا لوبق -３

  .ةوشرلا ةحفاكم
  .ريوزتلا -４
 اهترادأ سلاجم ةيوضع لوبق ؤا تاكرش يف لمعلا نع حاصفإلا -５
 .امهيلع ضيرحتلا ؤا لمعلا نع بارضإلا ؤا لمعلا ريس ةقاعٕا -６
  .هفارعأ ؤا هديلاقت ؤا عمتجملا ميق كهتني فرصت ؤا كولس يأب مايقلا -７
 يف ًابلس رثٔوي امم ،هتايلوؤسمو لمعلا تامهم ءادٔا يف ةطساولا ؤا ةيبوسحملا لوبق -８

  ةيعمجلاب روهمجلا ةقث
  .تاهج ؤا صاخشٔا دض ةيديك ىواكش عفر ؤا ةيعامجلا ىواكشلا يف كارتشالا  -９
 راطٕا يف نوكت نٔا الٕا ، صخش ئا نع ةيصخش تامولعم ؤا تانيع ؤا قٔياثو عمج -１０
  . ةيرورضلا لمعلا تابلطتم نمضو يماظن
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 تادنتسملاو قئاثولاو تامولعملاب ةقلعتملا تاروظحملا

  ةرشع ةثلاثلا ةداملا

  :يتأي ام عوطتملاو فظوملا ىلع رظحُي

 ؤا ةيرسلا ؤا ةيمهألا عباط لمحت يتلا تادنتسملاو قئاثولاو ،ةيرسلا تامولعملا ءاشفإ -１
 مل ام ، هتمدخ ةدم ءاهتنا دعب ىتح ، هتفيظو ببسب اهيلع علطا ؤا لصح يتلا ةيصوصخلا
  . ماظنلا بجومب ةحارص هب ًاحومسم اهنع فشكلا نكي
 حيرصت ؤا قيلعت ؤا ةمولعم ئاب يعامتجالا لصاوتلا لئاسو يف ؤا مالعإلا لئاسول ءالدإلا -２

 نود ،ةيعمجلا ىدل ةلوادملا ؤا قيقحتلا ؤا ةساردلا تحت تلاز ام تاعوضوم يف ةلخادم ؤا
  . هتهج نم ةقبسم ةيطخ ةقفاوم ىلع لوصحلا
  .ةيجراخلا ؤا ةيلحملا مالعإلا لٔياسو نم ةليسو ئاب ةموكحلا ىلٕا موللا ؤا دقنلا هيجوت -３
 ؤا ،ةيسايسلا اهتمظنأ عم ضراعتت ؤا ةلودلا ةسايس ضهانت تاباطخ ؤا تانايب رشن  -４

  .اهعيقوت ؤا اهرادصإ

  لاملاب ةقلعتملا تاروظحملا

  ةرشع ةعبارلا ةداملا

 :يتٔاي ام عوطتملاو فظوملا ىلع رظحي

  .يعرش هجو ريغب هيف فرصتلا ؤا هيف طيرفتلا ؤا هديدبت ؤا لاملا سالتخا  -１
  .اهقوقح نم قح ئاب طيرفتلا ؤا هتحلصمل ةيعمجلا حلاصم لالغتسا -２
  .اهنم ضرغلا ءاهتنا دعب اهميلست مدعو ةيعمجلا صخت تاكلتمم ئاب ظافتحالا -３
 ةعفنم ؤا ةيصخشلا هتعفنمل ،هتفيظو ببسب هيلٕا تملس يتلا ةيعمجلا تاكلتمم مادختسا -４

  .كلذ فالخب ماظنلا ضقي مل ام ،ىرخأ فارطا

 ةرشع ةسماخلا ةداملا

 نوكي ةزيم ئا ؤا رشابم ريغ ؤا رشابم لكشب هيلع ضرعت يتلا تامدخلا ؤا ايادهلا لوبق  -１
 ريثأتلا اهنأش نم ؤا ةيفيظولا هتامهم ذيفنت يف هتهازن ىلع رشابم ريغ ؤا رشابم ريثأت اهل
  .هنع عانتمالا ؤا لمع ءادإب مازتلالل هتارارق ىلع
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 مهيدل نيذلا نيدروملا نم ةصاخلا تايرتشملا ىلع تاموصخ ؤا ةصاخ تاليهست يأ لوبق  -２
 . ةيعمجلا عم ةيمسر تالماعم
 نم ةصاخ ةلماعم ؤا ةمدخ ىلع لوصحلل هلمع مكحب اهيلع لصح ةمولعم يأ مادختسا -３

  .ةهج يأ

 عبارلا بابلا
 ةينقتلا ةزهجألا مادختسا ةينقتلا مادختساب ةقلعتملا فظوملا تايلوؤسمو تابجاو

  ةرشع ةسداسلا ةداملا

 ةينقتلا ةزهجألا نم هريغ ؤا سكاف ؤا بوساح زاهجب دوز يذلا عوطتملاو فظوملا ىلع
  :يتأي ام

 هيلع ةظفاحملل ةمزاللا تاءارجإلا عيمج ذاختا  -１
 ةصتخملا ةرادإلا ةعجارم دعب الٕا ةزهجألا ىلع جمارب ليمحت مدع -２
  لمعلا ناكم ةرداغم لبق اهئافطإ نم ديكأتلاو ةزهجألا هذه مادختسا ديشرت -３
 ةصاخلا ةزهجألا يف ةدوجوملا ةيرسلا تامولعملاو هب ةصاخلا رسلا ةملك ىلع ةظفاحملا -４

  .ريغلل اهئاشفإ مدعو هب
  .لمعلاب قلعتت ضارغأل الٕا زاهجلا مادختسا مدع -５
 ؤا تامولعم ىلع لوصحلا ضرغب كلذو ، ريغلا تاباسح ىلع لوخدلل زاهجلا مادختسا مدع -６

  . كلذ يف يمسرلا صاصتخالا يوذ نم لمعلا ضارغأل الٕا ، ةماع ؤا ةصاخ تانايب
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 تنرتنإلا عم لماعتلا

 ةرشع ةعباسلا ةداملا

  :يتأي ام تنرتنإلا ةكبش ىلٕا لوصولا ناكمإ هيدل رفاوتي يذلا عوطتملاو فظوملا ىلع

 ةعيبطب ةقالعلا تاذ هتاراهمو هتاردق ريوطتلو لمعلا ضارغأل ةكبشلا مادختساب مازتلالا  -１
  .لمعلا
 صيخرت طورش ةاعارمو جماربلاو تافلملل ةيركفلا ةيكلملا قوقح تابلطتمو طورشب مازتلالا -２

  .اهمادختسا
  .ةكبشلا مادختسا لالخ داتعم ريغ رمٔا ئا ةظحالم دنع ًاروف ةصتخملا ةرادإلا غالبٕا  -３
  .يماظن ريغ طاشن ئا ؤا ةيقالخأ ريغ داوم يوحت يتلا روصلاو صوصنلا ليمحت مدع -４
 تافلمو ويديفلا تافلمك ةرشابم هلمع ةيبعطب قلعتت ال يتلا تافلملا ليمحت مدع -５

  .ةددعتملا طئاسولا
  .ةيماظن ريغ داوم ؤا ،ىرخٔا تاكبش ىلٕا للستلا ؤا لوخدلا ةلواحمل ةكبشلا مادختسا مدع -６

 

 

 ينورتكلإلا ديربلا عم لماعتلا

 ةرشع ةنماثلا ةداملا

  :يتٔاي ام ينورتكلإ ديرب ناونع هل صصخي يذلا عوطتملاو فظوملا ىلع 

 .هلمعب قلعتت ال لٔياسر عيزوتو ءاشنإل ينورتكلإلا ديربلا مادختسا مدع  -１
 مدعو ، اهلاسرأ ةداعإ ؤا ةعقوتم ريغ ؤا فورعم ريغ ردصم نم ةدراو ةلاسر ئا حتف مدع -２

  . ةصتخملا ةرادإلا عم قيسنتلا دعب الٕا ، هردصم يف كشي قفرم فلم ئا ليمحت ؤا حتف
 لبق نم ينورتكلإلا هديرب ىلع اهيف لمعي يتلا ةهجلا ةباقر ىلع ضارتعالا مدع -３

 كلذب مهل حرصم نيفظوم
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 سماخلا بابلا
  داسفلا ةحفاكمو حلاصملا ضراعت

  ةرشع ةعساتلا ةداملا

 حلاصم ضراعت ةلاح ئا نع ةيعمجلا ةرادإ سلجمل ًايطخ حصفي نٔا عوطتملاو فظوملا ىلع -１
  .ضراعتلا لحم ةعقاولا يف ئارلا هٔيادبٕا ؤا رارقلا هذاختا لبق ،ةلمتحم ؤا ةلاح
 ىلع رشابم ريغ ؤا رشابم لكشب رثٔوي رارق ئا يف كراشي الٔا عوطتملاو فظوملا ىلع -２

  .هيف ًافرط هٔيابرقٔا دحٔا نوكي دقع ئا ةيسرت
  : يتٔاي ام - رصح نود - حلاصملا ضراعت تالاح لمشت -３
 تاوطخ يف تٔادب يتلا ؤا ةدقاعتملا ةهجلاو عوطتملاو فظوملا نيب ةحلصم دوجو .أ

  . دقاعتلا كلذ يف لمتحم ؤا عقاو رود عوطتملاو فظوملل ناك ىتم ،ةيعمجلا عم دقاعتلا
 ىلع لوصحلل حشرملا صخشلاو فظوملا نيب )ةعبارلا( ةجردلا ىتح ةبارق ةلص دوجو .ب

 فظوملا نم ئار ؤا رارق ىلع دمتعي فيظوتلا ناك ىتم ،ةيفيظولا هتهج يف ةفيظو
  . ماعلا

 داسفلا ةحفاكم

  نورشعلا ةداملا

  : يتأي ام داسفلا ةحفاكم دوهج ليبس يف عوطتملاو فظوملا ىلع

 اهيلع علطي يتلا ةذفانلا تاميلعتلاو ةمظنألل زواجت يأ نع ًايطخ رشابملا هسيئر غالبإ  .１
  .هلمع لالخ
  .يئانجلاو يلاملاو يرادإلا قيقحتلاب ةصتخملا تاهجلا عم نواعتلا .２
 مزاللا ءارجإلا ذختي نٔا سيئرلا ىلعو ، هيلع ةوشر ضرع لاح ًاروف رشابملا هسيئر مالعإ .３

  . كلذب ةصتخملا تاهجلا غالبإو ، ةعقاولا هذه نع ريرقت دادعإو
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 سداسلا بابلا
 عوطتملاو فظوملا هاجت ةيعمجلا تامازتلا

  نورشعلاو ةيداحلا ةداملا

  :يتأي ام ةيعمجلا ىلع

 هناب هغالبإو اهب عوطتملاو فظوملا فيرعتو ،ينورتكلإلا اهعقوم يف ةنودملا هذه رشن  -１
  .اهماكحأب مازتلالا هيلع بجي
  .هلمع ءادأل ةيساسألا تابلطتملا يبلت عوطتملاو فظوملل ةيحصو ةنمأ ةئيب ةئيهت- -２
 ميدقت يف ةكراشملل عوطتملاو فظوملل صرفلا ةحاتإو راكتبالاو ةردابملا حور عيجشت -３

 مهفلاو ةقثلا اهدوست ةئيب يف لمعلا ريوطتو تامدخلا نيسحتب ةقلعتملا تاحارتقالا
  .كرتشملا
  .زييمت نود فاصنأو ةلادعب ةلصلا تاذ تارارقلاو حئاوللاو ةمظنألا قيبطت -４

 
 ةيماتخ ماكحأ

  نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 هلمعب ةقلعتملا ةمظنألا ىلع عالطالا هفيلكت وأ هنييعت رارق رودص دعب عوطتمو فظوم لك ىلع
  .هتايلوؤسمو هتابجاو ءادأ دنع ماكحأ نم اهيف درو امب مازتلالاو اهب ماملإلاو ةنودملا هذه ىلعو

  نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا

 يفيظولا كولسلا يدابمو ةفاقثب يعولا رشن اهمكح يف نم ؤا نيفظوملا نوؤش ةرادإ ىلع
  .ةنودملا هذه نم ةخسنب تارادإلا عيمج ديوزتو ةماعلا ةفيظولا تايقالخأو

 


