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 ةماع ما-حأ :لوالا لصفلا

 ةمدقم :78وألا ةداملا

 ميقلاو ةيقادصملاو ةSا$Rلاو ةنامألاب MNحتي لIشG فرصتت نأ اABم بلطتت >;لا ةين4ملا تاسرامملاب ا4لامعأ /. ةيعم()ا م$#لت

 ةز4جألاو ةيباقرلاو ةيفارشإلا تا4()او ،نaسفانملاو ،نيدروملاو ،ءالمعلاو ،نaفظوملا عم اB[الماع\و ا4لامعأ عيمج /. ةيقالخألا

اقفو ةلداعو ةحوتفم ةسفانمب حمسp امoو ،لامعألا عمتجمو رو4م()او ،ةيموlI)ا
ً

 .ةئفاIتم ةيسفانت طورشل 

Sع\ ةحئاللا هذz{ ا |)اصملا ضراع\ ميظنت لالخ نم ،ةيعم()ا |)اصم ةيامحب�lةرادإلا سلجم ءاضعأ نم ل� عم ةلمت، 

 ةيعم()ا لوصأ مادختسا ةءاسإ نوIي دق ام لمشp امoو ىرخألا ةقالعلا تاذ تا4()او ،نaفظوملاو ،ةيذيفنتلا ةرادإلاو

 تاسايسو حئاولو ةيع�رش�لا تا4()ا ةقث�نملا طباوضلا قفو كلذو ،ةقالعلا يوذ صا��ألا عم ا4لماع\ لالخ نم وأ ا4قفارمو

 امك ،ةعبتملا ةمظنألل اقفو ا4ميظنت وأ |)اصملا ضراع\ نم دl)او عنملاب ا4عم نaلماعتملا ةقث لين �Nإ ةيعم()ا فدB[و ،ةيعم()ا

 ةيص��لا |)اصملا نaب ضراع\ يأ نع فشكلاو ا4فادSأو ا�Bلاسر قيقحتل ةيعم()ا لوصأو دراوم مادختسا ميظنت MNع لمع\

 .ةيلعافب اB[راد�و ةيعم()ا |)اصمو

 ةسايسلا قيبطت قاطن :ةيناثلا ةداملا

 مامضنالا /. نaبغارلا ةفا� MNعو ةقاعالا يوذ ميلعتل نMيئانJتسالا لافطألا ةيعمج ي�وس�م عيمج MNع ةسايسلا هذS قبطت

 .ةيعم(¢ل

 ةقيثولا دادعا :ةثلاثلا ةداملا

  :ةيلاتلا حئاوللاو ةمظنألا MNع ةقيثولا هذS دادعا /. دان�سالا مت

  ـ18/02/1437S خªراتو )61( مقر ءرازولا سلجم رارقب رداصلا ةيلSألا تاسسؤملاو تايعم()ا ماظن

.ه1437 ةيلSالا تاسسؤملاو ن#يعم()ا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا  

 تافXرعتلا :ةعWارلا ةداملا

 ةيلSألا تاسسؤملاو تايعم()ا ماظن :ماظنلا

 .ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةªرش�لا دراوملا ةرازو :ةرازولا

 .ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةªرش�لا دراوملا رªزو :رªزولا

 .ةقاعإلا يوذ ميلعتل نaيئان¶تسالا لافطألا ةيعمج :ةيعم()ا

 .ةيلSألا تاسسؤملاو تايعم()ا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا :ةيذيفنتلا ةحئاللا

 .ةيعم()ا ةرادإ سلجم :ةرادإلا سلجم

  .ةقاعالا يوذ ميلعتل نaيئان¶تسالا لافطألا ةيعم(¢ل ةيساسالا ةحئاللا :ةحئاللا
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 a`اصملا ضراع[ تالاح عم لماعتلا :يZاثلا لصفلا

 a`اصملا ضراع[ ميظنت ةسايسW ةصاb`ا ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم تايحالصو تايلوئسم :ةسماb`ا ةداملا

 .ةيذيفنتلا ةرادالا عم قيس�تلاب ةرادإلا سل(� ةيس·ئرلا تاصاصتخالا دحأ |)اصملا ضراع\ ةرادإ .1

 لمت�lا نم >;لا لئاسملا /. رظنلل سل(�ا نم ةقث�نملا ھنا() دحأ فيلIت وأ ةددحم نا() نªوIت سلجملل زوجي .2

 .نا(¢لا كلت ةيلالقتسا تابلطتم ةاعارم عم |)اصم ضراع\ MNع يوطنت نأ

 «aغلا عم ةيعم()ا تالماع\ صخي اميف ةيعم()ا ةرادإ سلجم ررق اذإ الإ |)اصم ضراع\ ةلاح /. ص��لا نوIي ال .3

 ةيحالص نوIتو ،|)اصم ضراع\ MNع يوطنت ةلاl)ا نأ ةيعم()ا /. نaيذيفنتلا رابكو سل(�ا ءاضعأ تالماع\ وأ

 .ةيعم()ا يفظوم /¼اب صوصخب يذيفنتلا ريدملا عم رارقلا

اقفو ةرادإلا سل(� زوجي .4
ً

 ضراع\ نع ةيلوئسملا نم ءافعألا ةدح MNع ةلاح ل� نأشG ررقي نأ ةªريدقتلا ھتطلسل 

اضرع أش�ي دق يذلا |)اصملا
ً

 /. أش�ي دق يذلا وأ ،ةداتعملا ھتارارقو ص��لا تاطاشÁ قايس /. رخآل نaح نم 

 MNع فرصتلا /. ھبجاوب مايقلا نع ھقيع\ |)اصمب وأ ةيلام |)اصمب قلعتي ام ءاوس ،ةيعم()ا عم ھلمع قايس

 .ةيعم()ا |)اصم عم قفاوتي امب ھجو لمكأ

 ةضراعتملا ةl¢صملا بحاص وضعلا م$#لي ،|)اصم ضراع\ ةلاح /. ھئاضعأ دحأ نأ ةرادإلا سلجم ررقي امدنع .5

 .كلذل ةمظنملا تاءارجالا عابت�و ةرادإلا سلجم اSررقي >;لا تاءارجإلا عيمجoو ھعضو حيÃlتب

 ةيقوقl)او ةيئان()ا اياضقلا عفرو ،ةحئاللا هذS يفلاخم MNع تاoوقعلا عاقيإ ةيحالص ةيعم()ا ةرادإ سل(� .6

 .اÅB ةقالعلا يوذ عيمج ما$#لا مدع نع مجنت دق >;لا رارضألاب ةبلاطملل

 ةحئاللاو ةªراسلا ةمظنالا عم كلذ ضراعتيال نأ MNع ةسايسلا هذS ماIحأ «aسفتب لو��ا وS ةرادإلا سلجم .7

 .ةفرشملا تا4()ا ةمظنأو ةيعم(¢ل ةيساسالا

  ةلمتnoاو ةعقاولا a`اصملا ضراع[ عم ةرادالا سلجم ءاضعا لماع[ ميظنت :ةسداسلا ةداملا

 اÈBالمع عم اB[الماع\ /. صرحتو ،ةلداع ةيماظن سسأ MNع ةمئاق نوIت نأب عيم()ا عم اB[الماع\ ل� /. ةيعم()ا /Çارُت .1

  .اÊBمSاسم وأ اÊBفظوم وأ اÈBا�رش وأ ءالمعو نيدروم ءاوس فاصنإلاو ةلادعلا /Éوت MNع

 مABم يأ ىدل دجوي ال ھنأب ديكأتلاو ةيعم()ا |)اصم عم مl4)اصم ضراع\ بنجت ةرورضب ةرادإلا سلجم ءاضعأ م$#لي .2

  .اABع حاصفالا متي مل ةلمتحم وأ ةيلعف |)اصم ضراع\ تالاح يأ

 ضراع\ ةلاح دوجو نع حاصفإلا ءبع عقªو ،ةيص��لا مl4)اصم نع غيلبتلاو حاصفإلاب ةرادإلا سلجم ءاضعأ م$#لي .3

 نم ھل امب ةرادإلا سلجم غيلبت قªرط نع ةباتك حاصفإلا نوªIو ،ا44جاوي يذلا ص��لا MNع ةلمتحم وأ ةيلعف |)اصم

 نمضتي نأو عامتجالا رضحم /. غيلبتلا اذS ت�ثªو ةيعم()ا باسl) متت >;لا دوقعلاو لامعالا /. ةيص�� ةl¢صم
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 وأ رشابم لIشG اÊBلع لوصl)ا عقوتملا ةدئافلاو ،اÅB نaينعم صا��ا يأ ءامسأو اSدودحو ةl¢صملا ةعيبط غالبإلا كلذ

  .ةيلام «aغ ما ةيلام ةدئافلا كلت تنا� ءاوس ةl¢صملا كلت نم رشابم «aغ

 ةرادإلا سلجم ءاضعأ دحأل نوIي >;لا دوقعلاو لامعألا نع اSداقعÁا دنع ةيمومعلا ةيعم()ا ةرادإلا سلجم س·ئر غلبي .4

 .اÊBف ةيص�� ةl¢صم

ادنب ةيمومعلا ةيعم()ا لامعأ لودج نمض جردت نأ ةيعم()ا MNع .5
ً

القتسم 
ً

 نوIي >;لا دوقعلاو لامعألا MNع ةقفاوملل 

 نم طاشÁ /. ةرادإلا سلجم وضع ةكراشم MNع ةقفاوملل وأ ،اÊBف ةرشابم «aغ وأ ةرشابم ةl¢صم ةرادإلا سلجم وضعل

 ةدمو طورشو ةعيبطو لماعتلا بحاص وضعلا مسا ةيعم()ا MNع ضرعلا لمش�و ،ةيعم()ا طاشÁ ةسفانم ھنأش

 جذامنلا قفو دوقعلاو لامعألا هذS نع صا�)ا تاباسl)ا عجارم رªرقت قافرا عم) هدح MNع لماع\ ل� (لماعتلا ةميقو

 تالاح نم ةلاح ل� MNع ةيمومعلا ةيعم()ا /. تªوصتلا متªو ،نaينوناقلا نaبساحملل ةيدوعسلا ةئي4لا نع ةرداصلا

 /. نأشلا اذS /. ردصي يذلا رارقلا MNع تªوصتلا /. ةl¢صملا بحاص وضعلا ك«#شp الو ،هدح MNع |)اصملا ضراع\

  . ةرادإلا سلجم

 ا4لالغتسا وأ ةيص�� ةl¢صم يأل ةفلت��ا اSدراوم وأ ةيعم()ا تادوجوم مادختسا مدعG ةرادإلا سلجم ءاضعأ م$#لي .6

 ةسوململا ةيعم()ا لوصأ MNع ةظفا�lا متي امك ،ةيعم()ا لمعو طاشÁ قاطن /. عقت ال ىرخأ فادSأ وأ ةصاخ ةعفنمل

 ال لاثملا لي�س MNع ةيعم()ا لوصا لمش\و مادختسالا ةءاس�و ةقرسلاو عايضلاو ررضلاو فلتلا نم ةسوململا «aغو

 راعشو مساو تامولعملاو قئاثولاو ةينو«#كلإلا دراوملاو داوملاو تادعملاو ةز4جألاو تاIلتمملاو قفارملاو تادوجوملا :رصl)ا

 .ةيعم()ا ةر4شو

 ءادا نع ةªرس تامولعم ةيا ءاشفا ،ةرادإلا سلجم نم ةقث�نملا نا(¢لا ءاضعأو ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ ل� MNع رظح .7

 اSاقلتي >;لا تامولعملا ةªرس MNع ةظفا�lاو ،ةن(¢لا وأ سل(�ا /. ھتªوضع ءانثا اÊBلع فقو ةيعم()ا ططخو لامعأو

 كلذ ھنم بلط اذإ وأ ،ةرادإلا سلجم نم ضªوفتب الإ ،تنا� ة4ج يأل ءاشفإلاو صخرملا «aغ مادختسالا نم ا�Bيامحو

 امك .اÈBا�Bنا دعG وأ ةرادالا سلجم /. ھتªوضع ةدم لالخ ءاوس كلذ ةقباسلا فارطالا نم يأل قحي الو ةمظنالا }ÓÔتقمب

 .ةيعم()ا جراخ ىرخا تا4() وأ مABم يأل ةيص�� بساIم يأ قيقحتل ةªرس تامولعم ةيا مادختسا رظحي

  ايادpلا لوبق :ةعWاسلا ةداملا

 اÅB لمعp وأ ةيعم()اب ةقالع وذ وأ ةيعم()ا /. نaلماعلا وأ نيذيفنتلا رابك وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم ص�� يأل قحي ال

 تارارق ةيعوضوم MNع رثؤت ال };ح ص�� وأ ىرخأ ة4ج نم ةميق وذ رخآ ء>ÕÔ يأ وأ تامدخ وأ عفانم وأ ايادS ةيأ لوبق

 قيقحت وأ ،اÅB رارضإلا وأ ةيعم()ا |)اصم رادSا �Nإ يدؤت ال ي�و ھتايلوئسمو ھتابجاو ةيدأت /. ھتاردق MNع وأ ص��لا كلذ

 .ةحناملا ة4(¢ل ةصاخ عفانم وأ ةيص�� عفانم
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 a`اصملا ضراع[ نع saرملا حاصفا :ةنماثلا ةداملا

 ضراع\ تالاح نم يأ نع ةماعلا ةيعم(¢لو سلجملل |Ãفي نأ ةرادإلا سلجم ةªوضعل ھسفن حيشرت /. بغري نم MNع

 :لمش\و ةئي4لا نم ةررقملا تاءارجإلا قفو |)اصملا

 .اB[رادإ سل(� |�«#لا بغري >;لا ةيعم()ا نoaو ھن·ب لماع\ دوجو وأ دقع ماربإ .1

 .ھلوازت >;لا طاش�لا عورف دحأ /. ا�Bسفانم وأ ةيعم()ا ةسفانم ھنأش نم لمع /. ھكا«#شا .2
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 ةلمتnoاو ةيلعفلا a`اصملا ضراع[ ةv`اعم :ثلاثلا لصفلا

 ةرادإلا سلجم ءاضعأ :ةعساتلا ةداملا

 رمالا ةشقانم متي ،لالخالا اذÅB ھتشقانم دعG ةحئاللا هذS عيمج /. درو امب ھئاضعأ دحأ ما$#لا مدع ةرادإلا سل(� ت�ث اذإ

 وضعلل راذنإلا ھيجوت متي نأ امإ تارارق نم مزلي ام ذاختاو ةسايسلا هذÅB ل��ا وضعلا ةكراشم نود ةرادإ سلجم عامتجا /.

Gراركت مدع Sجوتو زواجتلا اذÊBوضع ديمجت ا4لالخ متي ةددحم ةينمز ةدم لالخ ضراعتلا ةلاح حالصإب ھªسلجم /. ھت 

 نأ وأ ھنم لصح يذلا |)اصملا ضراع\ ءارج اÅB تقl) >;لا رئاس�)ا نع ةيعم()ا ضªوع\ وضعلا نم بلطي نا وأ ،ةرادإلا

 ام ل� وأ ضعG وأ ،وضعلا لزعG ةماعلا ةيعم(¢ل ةيصوتلا وأ ةرادإلا سلجم ةªوضع نم ھتلاقتسا ميدقت وضعلا نم بلطي

اعبت اa»Sغ وأ تارارقو تاءارجإ نم قبس
ً

 .ةلاl¢ل 

 ةرادالا سلجم ءاضعأ تابجاو :ةرشاعلا ةداملا

   ةرادإلا سلجم وضع y8ع بجي الوأ

 ةبصنم لغتسp الأو ،ةيص��لا ھتl¢صم MNع ةيعم()ا |)اصم مدقي نأو ،ةSازنو ھنامأب ھما4م ةسرامم •

 .ةصاخ |)اصم قيقحتل

 تاعوضوملا رظن دنع دايح /. رثؤت دق >;لا ضراعتلا تالاحب سل(�ا غالب�و ،|)اصملا ضراع\ تالاح بنجت •

 مدعو ،تالوادملا /. كا«#شالا ةقالعلا وذ وضعلل حامسلا مدع ةرادإلا سلجم MNعو ،سل(�ا MNع ةضورعملا

 .ةيمومعلا تايعم()او ةرادإلا سلجم تاعامتجا /. تاعوضوملا هذMN Sع تªوصتلا /. ھتوص باس�حا

 .ص�� يأ ص�� �Nإ اÈBاشفا مدعو ،ا�BطشÁأو ةيعم()اب ةلصلا تاذ تامولعملا ةªرس MNع ظافl)ا •

 ةرادإلا سلجم وضع y8ع رظحي ايناث

 اذإ ةيعم()ا باسl) متت >;لا دوقعلاو لامعالا /. ةيمومعلا ةيعم()ا وأ ةرادإلا سلجم رارق MNع تªوصتلا •

 .ةرشابم «aغ وأ ةرشابم ةl¢صم ھل تنا�

 صرفلا وأ اB[امولعم وأ ةيعم()ا لوصأ يأ نم رشابم «aغ وأ رشابم لIشG ةدافتسالا وأ لالغتسالا •

 صرفلا كلذ لمش�و ةيعم()ا MNع ةضورعملا وأ ةرادإلا سلجم /. اوضع ھتفصب ةيلع ةضورعملا ةªرامث�سالا

 MNع رظl)ا يرس�و اABم ةدافتسالا /. ةيعم()ا بغرت >;لا وأ ةيعم()ا ةطشÁأ نمض لخدت >;لا ةªرامث�سالا

 ملع >;لاو رشابم «aغ وأ رشابم قªرطب ةªرامث�سالا صرفل لالغتسا لجأل ليقتسp يذلا ةرادإلا سلجم وضع

ÅBوضع ءانثا اªةرادإلا سلجم /. ھت. 
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 ضراعتلا تالاo` ةلثما :رشع ةيداo`ا ةداملا

Sياعمل ةلثما عضت ةسايسلا هذa» أ الإ فقاوملا نم ددعل ةيكولسÙBا ىرخألا فقاوملا عيمج ىطغ\ ال ةرورضلاب ا�lودح لمتÛBا، 

 ودبي دق ام بنجتو ،ةسايسلا هذS عم }ÕÔامتت ةروصب م4سفنأ ءاقلت نم فرصتلا ةيعم()اب ةقالعلا يوذ فارطالا MNع متحتªو

 .ةسايسلا هذS فلاخي كولس ھنأ

 :|yي ام ضراعتلا تالاح y8ع ةلثمالا نمو

الثم |)اصملا /. ضراعتلا أش�ي  .1
ً

 ي�وس�م نم يأ وأ ھنا() نم ةن() يأ وضع وأ ةرادإلا سلجم وضع نأ ةلاح /. 

ا�راشم ةيعم()ا
ً

 وأ لمع يأ /. ةين4م وأ ةيميظنت ةl¢صم وأ ةيص�� ةl¢صم ھل وأ ،طاشÁ يأب ةلص ھل وأ /. 

Áرثؤي دق طاش GشIغ وأ رشابم لa» ع رشابمMN ع وأ فظوملا وأ وضعلا كلذ تارارق ةيعوضومMN ةيدأت /. ھتاردق 

 .ةيعم()ا هاجت ھتايلوئسمو ھتابجاو

اضيأ |)اصملا /. ضراعتلا أش�ي  .2
ً

 MNع لصحي وأ ىقلتي نaيذيفنتلا رابك دحأ وأ ةرادإلا سلجم وضع نأ ةلاح /. 

اديفتسم ةرشابم «aغ وأ ةرشابم ةقªرطب كلذ نا� ءاوس رخآ فرط يأ نم ةيص�� بساIم
ً

 ھتكراشمو ةعقوم نم 

 .ةيعم()ا نوئش ةرادإ /.

 وأ ءارشلا وأ عيبلاب ةيدام تالماعم /. لوخدلا لالخ نم ةيداملا ةدافتسالا لالخ نم |)اصملا /. ضراعتلا أش�ي دق  .3

 .ةكرشلل «aجأتلا

 ءاoرقألا وأ ءانبألا نaيعتب ةيعم()ا /. لمعp يذلا ص��لا ةدافتسا لالخ نم |)اصملا /. ضراعتلا أش�ي دق اضيا  .4

 .ا4عم ةl¢صم ھل ام ة4() وأ ھل ةفيظولا اSرفوت >;لا ةªرسلا تامولعملا نم ةدافتسالاو ،فئاظولا /.

 امABيب نوªIو ىرخآ ة4ج نم «Üكأب  ةيعم()ا |)اصل لمعp نم طابترا لاح /. نوIت |)اصملا ضراع\ روص ىدحإ  .5

 .ةعيم()ا عم تالماع\

 .|)اصملا ضراع\ ةلثما نم فظوملا اÊBلع لصحي >;لا تايماركإلاو اياد4لا  .6

 نع ثحبت وأ ةيعم()ا نم ةيلاح تامدخ لبقتس\ وأ تامدخ مدقت ةأش�م وأ يراجت طاشÁ /. ةيكلملا وأ رامث�سالا  .7

 .ةيعم()ا عم لماعتلا

 .ةيمومعلا ةيعم()ا نم ةقبسم ةقفاوم نودب ةيعم()ا ةطشÁا عم >ÞÔفانت طاشÁ ةسرامم .8

 .«aغلا ةl¢صمل وأ ةيص��لا ھتl¢صمل ةيعم()ا /. هذوفن وأ ةيفيظولا ھتطلسل ص��لا لالغتسا وأ لامعتسا  .9

اIلم «àتع\ >;لا تامولعملا ءاطعإ وأ رارسألا ءاشفإ  .10
ً

اصاخ 
ً

 ولو ،ةيعم()ا /. لمعلا مكحب اÊBلع علطي >;لاو ،ةيعم(¢ل 

Gةمد�)ا ھكرت دع. 

 يذلا ص��لا تافرصت MNع «aثأتلا فدÅB ةيعم()ا عم لماعتت تا4ج وأ صا��أ نم اياد4ل براقألا دحأ لوبق .11

pاصملا ضراع\ ھنع جت�ي دق ةيعم()اب لمع(|. 
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 ةيعم()ا عم ة4()ا كلت لماع\ ب�سG ة4ج يأ نم ةميق تاذ ءايشأ وأ غلابم مالتسا ةيعم()ا /. نaلماعلا دحأ مايق .12

 .ا4عم لماعتلل اÊBعس وأ

 لماعتلاب ضوفملا ص��لا نم ةoولطم «aتاوف ةميق عفدب ةيعم()ا عم لماعتلل âNس\ وأ لماعتت ة4ج يأ مايق  .13

 .ھتلئاع دارفأ دحأ وأ م4عم

 ىرخأ ةماع ما-حأ :رشع ةيناثلا ةداملا

 تاسايس ھتفلا�� ةع�رذ حoرلا قيقحت /. ھتبغر نم وأ ةيعم(¢ل ھئالو نم ذختي نأ ةقالع وذ فرط يأل زوجي ال .1

 .ةªراسلا ةمظنالاو ةيعم()ا

2. pُلواقملاو نيدروملل حمسaل ةسفانملاب ن¢lع لوصMN و ةقرفت نودب ةيعم()ا عم لمعªIقيقحت ھيف امل مييقتلا نو 

 .ا4ل ةفاضم ةميق قيقحتو ةيعم()ا ةl¢صمل

اروف نaلواقملاو نيدروملا عم اB[اما$#لا عيمج ءاÙBإب ةيعم()ا م$#لت .3
ً

 رمألاب مايقلا مABم عقوتت لباقملا /.و ،فاصنإoو 

 .ھسفن

 مادختسا ةءاسإ وأ ءافخإلا وأ بعالتلا لالخ نم ةلداع «aغ ايازم >zج ةيعم()ا /. نaلماعلاو ءاردملا MNع رظحي .4

 .لداعلا «aغ لماعتلا تاسرامم نم اa»Sغ وأ ةيدام عãاقو فªرحت وأ ةªرس تامولعم

 ةيعم()اب طابترالا دنع ةيعم()ا نم ةدمتعملا |)اصملا ضراع\ ةسايس MNع رارقالا .5

 MNع نªرخآلاوأ سفنلا ةl¢صم ميدقت وأ ةطساولا وأ هابا�lا مدعو ةنامألاو ةيلوؤسملاو ةSا$Rلاو ةلادعلا ميقب ما$#لالا .6

 .ةيعم()ا |)اصم

 .كلذب /äوت وأ |)اصم ضراعتل يدؤت >;لا تارارقلا ذاختا /. ةكراشملا بنجت .7

 .ةيعم()ا بلط لاح /. وأ ةدوجو لاح /. |)اصملا ضراع\ ةلاح ءاÙBا ت�ثيام ميدقت .8

 حاصفالا تابلطتم :رشع ةثلاثلا ةداملا

 حاصفالاب ماتلا ديقتلا نaعوطتملاو نaفظوملا نم مa»Sغو نيذيفنتلا نaلوؤسملاو ةرادالا سلجم ءاضعا MNع نaعتي -1

 ضراع\ MNع توطنا ءاوس ةلاح ل� /. ا�Bقفاوم MNع لوصl)او تقبطنا ام ثيح ةيلاتلا تالاl)ا نع ةيعم(¢ل

 .ال مأ |)اصملل امتحم وا /Mعف |)اصم

 ةيجراخ ةيعم()ا عم م4ل >��æÔ طابترا وأ اÙBولغشp فئاظو يا نع حاصفالا ةرادالا سلجم ءاضعا MNع نaعتي -2

 .ا4جراخ وا ةكلمملا لخاد تنا� ءاوس

 ةيحoرلا تاسسؤملا /. م4ل ةيكلم صصح ةيأ نع حاصفالا يذيفنتلا لوؤسملاو ةرادالا سلجم ءاضعأ MNع نaعتي -3
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 ةl¢صم وأ ةفيظو يا نع حاصفالا نaعوطتملاو نaفظوملا نم مa»Sغو يذيفنتلا لوؤسملاو ةرادالا سلجم MNع نaعتي -4

 وأ تايعيمج ةيآ /. )ءانبالاو جوزلا/تاجوزلا /ةجوزلاو نادلاولا( مSرسأ دارفا نم يأ صخت ةيكلم ةصح وأ ةيلام

 .ا4م لماعتلل âNس\ وأ ةيعم()ا عم لماعتت ةيحoر تاسسؤم

 لوصl)او ةيعم(¢ل حاصفالا نaعوطتملاو نaفظوملا نم مa»Sغو نيذيفنتلا نaلوؤسملاو ةرادالا سلجم MNع نaعتي -5

  |)اصملا  /. روظحم ضراع\ MNع يوطتت نأ نكمي ةلاح ةيأ MNع ا�Bقفاوم MNع

 لاقتنا دنع كلذ /. رارقلا ذاختاو ةيعم()ا ةرادا سلجم لبق نم مييقتلاو ةعجارملل تالاl)ا هذS ل� عضختو -6

 MNع يوطنت امoر >;لا فئاظولا نم كلذ «aغ وا ىرخا ةرادا /. ةفيظو �Nا وأ ةيعم()ا /. ةيسائر ةيفيظو �Nا فظوملا

 /. حاصفالا نايoو لمعلا تايقالخاو |)اصملا ضراع\ جذومن ةئبع\ ةداعا فظوملا MNع نaعتي امoر |)اصملا ضراع\

اموي 30 نوضغ
ً

 فظوملا لبق نم دكأتلا ةيلوؤسم فظوملل رشابملا س·ئرلا قتاع MNع عقت امك ةفيظولا «aغ\ نم 

  مات وحنلا MNع حاصفالا ةرامتسا ةئبعتب

7- pصقتلا ضرعa» ./ نع حاصفالا Sاو |)اصملا هذ(lع لوصMN لع ةيعم()ا ةقفاومÊBغو يذيفنتلا لوؤسملا اa»نم ه 

اقبط ةبيدأتلا تاءارجإلل نaعوطتملاو نaفظوملا
ً

 ةيدوعسلا ةيoرعلا ةكلمملا /. ةيعامتجالا ةيمنتلاو لمعلا ماظنل 

 .ةيعم()ا /. ةيساسالا ةحئاللاو

ارªرقت /èرا�)ا ةيعم()ا تاباسح عجارم مدقي -8
ً

اصاخ 
ً

 MNع يوطنت >;لاو ةيعم()ا |)اصل ھم«àملا دوقعلاو لامعألاب 

 ءادآل يونسلا ةرªرقت عم نمضªو ةرادإلا سلجم س·ئر بلط لاح سل(�ا وضعل ةرشابم «aغ وأ ةرشابم ةl¢صم

 .ةيمومعلا ةيعم(¢ل ھمدقي يذلا ةيعم()ا

ارªرقت ةيلخادلا ةعجارملاب ھلو��ا ةرادالا ردصت -9
ً

اªونس 
ً

 pع ضرعMN وي ةرادإلا سلجمé| دوقعلا وأ لامعألا ليصافت 

اقفو ةيعم()ا يفظومل ةl¢صم MNع MNع توطنا >;لا
ً

 .اêBدل ةعدوملا حاصفالا جذامنل 
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 ةيماتخ ما-حأ :عWارلا لصفلا

 ةسايسلا هذ� رشZو ليدع[و ةعجارم :رشع ةعWارلا ةداملا

 ةيساسألا ةحئاللاو ةªراسلا ةمظنالا عم كلذ ضراعتي ال نأ MNع ةسايسلا هذS ماIحأ «aسفت /. لو��ا وS ةرادالا سلجم

ارابتعا ةقالعلا يذ فارطألا عيمج لبق نم اÅB ما$#لالا متªو ةسايسلا هذS /. درو امب لمع�و ،ىرخألا ةمظنألاو ةيعم(¢ل
ً

 نم 

 باëlأو رو4م()ا نaكمتل يÁو«#كلإلا ةيعم()ا عقوم MNع ةسايسلا هذS رش�تو ةرادإلا سلجم لبق نم اSدامتعا خªرات

 MNع ةح«#قم تاليدع\ يأ ضرع متªو ،ةجاl)ا دنع ةªرود ةفصب ةسايسلا هذS ةعجارم متªو ،اÊBلع عالطالا نم |)اصملا

 .اSدامتعاو ةح«#قملا تاليدعتلا ةعجارمو ةساردب موقي يذلا ،ةرادإلا سلجم

 

 

 ةقيثولا طبض :رشع ةسماb`ا ةداملا

 ةسايسلا دامتعا

  دامتعالا ة#ج

  ةيحالصلا بحاص

  تايصوتلا

  عيقوتلا

  دامتعالا خ9رات
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 )1( ق�oم

 ة�oصم حاصفا جذومن

 ؟ةيعمOPا عم لماعتت ةيحMر ةسسؤم وأ ةيعمج يأ FG ةيلام ةDEصم يأ كلمت ل= -1

                     Rال    مع  

ةيلام ةDEصم يأ كتلئاع دارفأ نم درف يأ كلمي ل= -2
ً

 FG ر ةسسؤم وأ ةيعمج يأMا عم لماعتت ةيحOP؟ةيعم 

                       Rال   مع 

3- FG ا ليصافتلا نع حاصفالا كيلع بجي ھنأف ةقباسلا ةلئسالا نم يأ `_ع معنب ةباجالا لاحOiوأ يراجت لمع يأ كلمتب ةصا 

 كتلئاع دارفا يأ لبق نم وأ كلبق نم ة9راجت لامعأ يأ FG ةيلام ةDEصم دوجو

    يداليملا رادصالا خ%رات ير-,لا رادصالا خ%رات    

 مسا

 طاش6لا

 عون

 طاش6لا

 ل-@لا مقر ةنيدملا

 ةصخر وأ

 لمعلا

 لL رIشلا ھنسلا مويلا ھنسلا رIشلا مويلا

 تلصح

 QRع

 ةقفاوم

 ؟ةيعم-Vا

Lطبترت ل 

 ةكرشلا

 لمع ةقالع]

 ةيعم-Vا عم

 ةيلاملا ة^[صملا

 ةيلامجالا

)%( 

             

 

ابصنم دلقتت ل= -4
ً

 ىرخآ ة#ج ىدل ة9وضع كيدل وأ ةطشRأ وأ لامعأ FG كراشv وأ )ىرخآ ة#ج يأ وأ ةرادالا سلجم FG وضع لثم( 

 ةيعمOPا |}غ

                     Rال     مع 

ابصنم )تانبلا ءانبالا /جوزلا /ةجوزلا /نادلاولا( كترسا دارفا نم يأ دلقتي ل= -5
ً

 وأ ةنOP وأ ةرادإ سلجم FG وضع بصنم لثم( 

 ؟ةيعمOPا |}غ ىرخآ ة#ج يأ FG ة9وضع ةيدل وأ ةطشRأ وأ لامعأ FG كراش� وأ )ىرخآ ة#ج

                     Rال     مع 

 

 

 

 



 34اصملا ضراع- ةسايس :ةقيثولا مسا  

  

ةحفصلا مقر    

12 

رادصإلا خ:رات  

 

رادصإلا مقر  

 

دامتعالا خ:رات  

 

ةقيثولا مقر  

 

 

 

6- FG ا ليصافتلا نع حاصفالا كيلع بجي ھنأف ةقباسلا ةلئسالا نم يأ ��غ معنب ةباجالا ةلاحOiةكراشملا وأ بصنم لغش� ةصا FG 

 كتلئاع دارفأ نم يأ لبق نم وأ كلبق نم )صاOiا عاطقلا وأ ةموكOEا ةيعمOPا ءا�رش عم( ةيجراخ لامعأ يأ

 ط�رت لy ةنيدملا ة3qkا عون ة3qkا مسا

 ةقالعX ة3qkا

 عم لمع

 ةيعم3qا

yتلصح ل 

 ةقفاوم uOع

 ةيعم3qا

 بحاص

 بصنملا

 uOع تلصحت لy بصنملا

 ��ظن ةيلام بساIم

 بصنملا اذy كيلوت

        

 ءاوس ةيعمOPاب ةيلبقتسم وأ ةيلاح ةلص ا#لو ةيعمOPا جراخ ة#ج نم |�كأ وأ ةيد= كتلئاع دارفا نم دحأ يأل وأ كل تدق ل=  -7

 ؟ا#لبقت مل مأ ا��لبق

                    Rال     مع 

8- FG درف يأ لبق نم وأ كلبق نم ا#لوبق دنع ةيد#لا ليصافت نع حاصفالا كيلع بجي ھنإف قباسلا لاؤسلا `_ع معنب ةباجالا ةلاح 

 كتلئاع دارفا نم

    يداليملا رادصالا خ%رات ير-,لا رادصالا خ%رات  

 طcرت لL ھنسلا رIشلا مويلا ةنسلا رIشلا مويلا  ةV-Iا ةيدIلا مدقم مسا

 ھنسلا

 ةقالع] ةV-Iا 

 عم لمع

 ةيعم-Vا

 عون

 ةيدIلا

 ةميق

 ةيدIلا

           

 

 .ةيعمOPا نم �Oاصملا ضراعv ةسايس عم ةيشامتمو ةحي�Eو ةثدحم ةالعأ تامولعملا عيمج نأب هاندا عقوملا انا رقا

 :يفيظولا �¡سملا :مسالا

 :عيقوتلا :خ9راتلا

 


