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ةيرطيبلا ةباقرلاو ةحصلا ةرادإ  

 
 
  

 ةضيرملا تانويحلا باحصأ تابجاوو قوقح

 ةدمتعملا ةيرطيبلا تآشنملا يف ةيرطيبلا ةيبطلا ةيانعلل اهميدقت متي يتلا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب

 ةيرطيبلا ةباقرلاو ةحصلا ةرادا
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ةيرطيبلا ةباقرلاو ةحصلا ةرادإ  

 ةياعرلاو ةيانعلل اهميدقت متي يتلا ةضيرملا تاناويحلا باحصأ تابجاوو قوقح ةقيثو
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةدمتعملا ةيرطيبلا تآشنملا يف ةيرطيبلا ةيبطلا

 

  .1 ةيعجرملا ماقرألا دجوي ال ردصملا ةقيثولا عون

 ـه17/6/1439 ريخألا ثيدحتلا خيرات
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 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةدمتعملا ةيرطيبلا تآشنملا يف ةيرطيبلا ةيبطلا ةياعرلاو ةيانعلل اهميدقت متي يتلا

 
 : فيراعت
 
 كلذ فالخ قايسلا يضتقي ملام اهمامأ ةروكذملا يناعملا تدرو امنيا ةيلالا تارابعلا دصقي

 
ً ءاوس اهعاونأ ةفاكب تاناويحلل ةيرطيبلا ةمدخلا سراميو ةعارزلاو هايملاو ةئيبلا ةرازو نم صخرملا ناكملا   ةيرطيبلا ةأشنملا ●

  . خلا... يرطيب ىفشتسم ,ةدايع تناك
 ..هل ةيرطيبلا ةمدخلا بلطب مدقت يذلا وأ هفرصت تحت وأ هتياعر ىلع مئاقلا وأ هكلام :ناويحلا بحاص ●
●  
 باحصا هاجت اهيلع ظافحلاو اهتيامحب ةيرطيبلا ةأشنملا مزتلت يتلا نيناوقلاو تاسايسلا يه : ةضيرملا تاناويحلا باحصأ قوقح ●

 .ةيرطيبلا ةمدخلل ةمدقملا تاناويحلا
 ةمدقتملا تاناويحلا هاجت اهيلع ظافحلاو اهتيامحب ةيرطيبلا ةأشنملا مزتلت يتلا نيناوقلاو تاسايسلا يه : ةضيرملا تاناويحلا قوقح ●

 .ةيرطيبلا  ةمدخلل
 .اهب ديقتلاو اهعابتإب مازتلالا تاناويحلا باحصأ ىلع بجي يتلا تاميلعتلا يه : تاناويحلا باحصأ تايلوؤسم ●

 
 بولطملا ءارجإلا ذيفنت يف ءدبلل ناويحلا بحاص لبق نم هعيقوت متي مل ام هب دتعُي ال حضاو لكشب بوتكم جذومن وه :رارقإلا جذومن ●

 .هنمضتي ام لُك ىلع ةلماك ةقفاوم هيلع عيقوتلا ربتعُيو هناويح ةلاحل
 

 ةنراقُملا ضرغب ةديدج ةيجالع قرُط وأ ةيودأ ةبرجتب مايقلل تاناويح كارشإ بلطتت جمارب يه :ةيريرسلا ةساردلاو ثحبلا جمارب ●
 .ةلهؤم رداوك فارشإ تحتو اهلاجم يف نوصصختم اهب موقيو فاشتكالاو ريوطتلا اهنم فدهلاو

ةضيرملا تاناويحلا باحصأ تابجاوو قوقح  
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  ةيرطيبلا ةمدخلاو ةياعرلا ىلع لوصحلل ةمدقملا تاناويحلا باحصأ قوقح

 
  يف قحلا ناويحلا بحاصل

 .اههاجت هتايلوؤسمو هباحصأو ناويحلا قوقحو ةيرطيبلا ةأشنملا ةلاسرب فيرعت ةحاتا ●
 .ةيرطيبلا ةأشنملل لوخدلا وأ ليجستلا دنع هتايلوؤسمو تاناويحلا قوقح ةقيثو نم ةخسن ىلع لوصحلا ةحاتا ●
 .ةقيثولا مهف يف ةيرطيبلا ةأشنملا يفظوم نم ةدعاسملا يقلت ةحاتا ●
 .زراب ناكم يف نوكتو ةيرطيبلا تامدخلا ميدقت ماسقأ يف ةقيثولا رفوت ●
 .ةيرطيبلا ةاشنملا يف راظتنالا نكامأو لوخدلاو لابقتسالا ماسقأ يف ةقيثولاب ةصاخ تارشن وأ هيرادج تانالعإ وأ تاقصلم دوجو ●
  . هتاناويح ىلإ وأ هيلإ ضارمألا لاقتنا نم ةيلاخ ةنمآ ةئيب نمض مارتحالاو ةقثلاب مستت ةلماعم ىلع لوصحلا ●
 .ةرازولا نم ةرداصلا نييرطيبلا ءابطالا صخرو ةيرطيبلا ةأشنملا ةصخر  ىلع عالطالا ●
  هعاوناو جالعلا رطاخمو دئاوفو ةلمتحملا تاعقوتلاو، هجالع ةطخو تاصوحفلل هناويح عوضخ ببسو ،هل يحصلا عضولاو هناويح ضرم صيخشت نعٍ فاوٍ لكشب هغالبإ متي نأ ●

 هل ةموهفمو ةحضاو تادرفمو تاحلطصم مادختسا عم ةلمتحملا تافعاضملاو .اهتمالسو اهنمأو اهتيلاعفو جالعلا يف ةمدختسملا تاعاعشإلاو ةحرتقملا ةيبطلا لئادبلاو
  .ئراط ريغ ءارجإ يأب ءدبلا لبق ةيباتك ةقفاوم حنم يف قحلا هلو .كلذ رمألا بلطت نا ةيزيلجنالا وأ ةيبرعلا ةغللاب ةمجرتلا تامدخ ريفوت عم ، صوصخلا اذهب هتلئسأ لك ىلع ةباجإلاو

 يف نيصخرم نيبردتم دوجوب هغالبإ و لوؤسملا ةيفيظولا مهتايمسمب جلاعملا قيرفلا وا يرطيبلا بيبطلا مسا نع ةيرطيبلا ةمدخلل مدقملا ناويحلا بحاصل تامولعملا ةحاتا ●
 صخشلا مسا ةفرعم قح ناويحلا بحاصلو ، ةعبتملا نيناوقلاو ةمظنألا ىلا قفتي امب لجاعلا يرطيبلا لخدتلا يعدتست يتلا ئراوطلا تالاح ادع جلاُعملا يبطلا قيرفلا نمض اوناك لاح
 . ءارجإلا اذه نع لوؤسملا

 .ةيرورضلا تاداشرإلا هئاطعإ عم ةيرطيبلا ةأشنملا جراخ وأ لخاد رخآ ناكم ىلإ ضيرملا ناويحلا لقن بابسأ حيضوت ●
 .ةزراب نكامأ يف تاناويحلا باحصأ تاقالع نع ةلوئسملا ةهجلا وأ ةرادإلاب لاصتالا ماقرأ نع نالعإلا لوصحلا ●
 رارق نم ةعقوتملا جئاتنلا نع مهغالباو ةعبتملا نيناوقلاو ةمظنألا عم ىفانتي ال امب قحلا اذهب ةأشنملا مازتلا عم هنم ءزج وأ ررقملا جالعلا لك ضفر ةيناكمإب ناويحلا بحاص فيرعت ●

 .ررقملا ءارجإلاب صاخلا رارقإلا جذومن ىلع مهعيقوت ةرورض عم ضفرلا
 ةبسانملا ةياعرلا ميدقتب رارمتسالاب ةيرطيبلا ةأشنملا يف ةمدخلا مدقم مزتليو ضيرملا ناويحلل ةيحصلا ةلاحلاب ةقالع اهل سيل تاءارجإ وأ تارارق يأ جالعلا ضفر ىلع بترتي الأ ●

 .ةعبتملا ةيرطيبلا ةيبطلا ريياعمللً اقبط هل
 . رارقإلا جذومن ىلع عيقوتلا لبق كلذو ةيلمع وأ يجالع ءارجإ يأ لبق ةمزاللا تامولعملا ىلع جلاعملا بيبطلا نم لوصحلا ●
 : يلاتلا ةاعارم دعب الا تادهعت وا ريراقت وأ تارارقإ عيقوت ىلع هعيقوت متي ال نأ ●
 .ةيزيلجنالا و ةيبرعلا نيتغللاب ةبوتكم نوكت نأ ●
 يعاعشإلا جالعلاك ةروطخلا تاذ تاجالعلاو تالخدتلاو ,هتاقتشمو مدلا لقن ,ريدختلا ,ةيحارجلا تايلمعلا :لقألا ىلع اهنمو لصفنم رارقإ ىلإ جاتحت يتلا تالخدتلاب ةمئاق رفوت ●

 .يئابرهكلاو يئايميكلاو
 .ضفرلا وأ ةقفاوملا ءارج نم ةعقوتملا ةيباجيإلا و ةيبلسلا جئاتنلا حيضوت عم ةموهفم ةغلبو ةحضاو ةقيرطب رارقإلا اهيوتحي يتلا تامولعملاب ضيرملا ناويحلا بحاص فيرعت ةحاتا ●
 .ضيرملا ناويحلا فلم يف رارقإلاب ظافتحالا ●
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  .ةيرطيبلا ةسسؤملاب ةقالع هل سيل نم ةلباقم وأ ثدحتلا ضفر هقح نم نأ امك ، ءادتعالا لاكشأ نم لكش يأ نم ٍلاخ ٍنمآ وج يف هتياعرو هناويح ىلع ظافحلا متي نأ ●
 ةعجارملا لجأ نم وأ ةقالعلا تاذ ةيموكحلا تاهجلا وأ هجالعب ةرشابم ةقالع هل نم الإ اهيلع عّلطي ال ثيحب ، ةيبطلا هتانايبو هناويح تامولعم ةيرسو ةيصوصخ ىلع ظافحلا متي نأ ●

 . ةدوجلاو ءادألا نيسحتو ةيرطيبلا
 .اهيلإ هليوحت ةلاحلا تعدتسا اذا ىرخأ ةيجالع تاسسؤم ىلا هناويح ليوحت ةرورضب هغالبإ متيو, هناويح جالع ةعباتم متي نأ ●
 . جالعلا ءدب لبق ةعقوتملا ةفلكتلا نع ةيبيرقت تامولعم ىلع لوصحلا ●
 .اهعفدتس يتلا ةهجلا نع رظنلا ضغب جالعلا ةروتافب ةقلعتملا تاراسفتسالا ةفاك نع ةباجإلا ●
 هقح نم نأ امك ، اهب نيلماعلاو ةيرطيبلا ةأشنملا كلت هاجت هتابجاوو ، هناويح ةياعرو جالعب ةقالع اهل يتلاو ةيرطيبلا ةأشنملا يف اهب لومعملا ةمظنألاو حئاوللا نع تامولعم ةحاتا ●

 . ىوكشلا وأ راسفتسالل ءاوس اهل ءوجللا هناكمإب يتلا ةيميلعتلاو ةيجالعلا ةيموكحلا تاسسؤملاو تاهجلا ىلع فرعتلا
 غالباو كلذ ءارجا مدع ثولتلا عنمو ىودعلا ةحفاكمب ةصاخلا ةيرطيبلا تاءارجإلا ىعدتست مل اذا هقوفن خيرات نم نيعوبسا زواجتت ال ةدم لالخ قفانلا ناويحلا ةثج ميلست متي نأ ●

 . كلذب ناويحلا بحاص
 .اهريغو ةيربخملا ليلاحتلاو ةيرطيبلا تاجالعلاو يضرملا خيراتلا لمشيو ةيرطيبلا ةمدخلا هناويحل تمدق يتلا ةهجلا نمً اناجم يرطيب يبط ريرقت ىلع لوصحلا ●
 .حضاو ناكم يف ةرايزلا تاقوأ ديدحت عم ةأشنملا يف هناويح ةرايز ناويحلا بحاصل قحي ●
 .فلتلاو ةقرسلا نم ضيرملا ناويحلا تاقلعتم ةيامحل ةيفاك تاءارجإ دوجو ●
  رمتسم لكشب تامدخلا نم نيديفتسملاب لاصتالا لئاسو قيرط نع وأ رشابم لكشب ةرادالا عم لصاوت ةانق ريفوت ةأشنملا ىلع بجي ●

 :يلاتلا ةاعارم عم : ةيملعلا ةساردلاو ثحبلا جمارب يف هناويح ةكراشمل ناويحلا بحاص ضفر وا ةقفاوم ةيناكمإ
 .جذومنلا ىلع هعيقوت دعب الإ ةكراشملا ضيرملا ناويحلا بحاصل حمسي الو ةسارد وأ ثحب يأ يف ةكراشملل صصخم جذومن دوجو ●
 . ةساردلا وأ ثحبلا ىلع فرشتو زيجت ) ةيملع / ةيمسر ( ةهج وأ ةنجل دوجو ●
 .ةساردلا وأ ثحبلا ءارجإ ءانثأ هئارآو بحاص ىواكش يقلتو ضيرملا ناويحلا ةيامح ةيفيكل ةحضاو تايلآ دوجو ●
 .هرارمتساو جالعلاب  هناويح قح ىلع كلذ رثؤي نأ نود ةكراشملا نع فقوتلاب ناويحلا بحاص قح نامض ●

  : تاحرتقملاو ىواكشلل تاءارجإ و تاسايس ةيرطيبلا ةأشنملاب دجوت نأ بجي
 .هل ةمدقملا ةمدخلا ةدوج ىلع ريثأت يأ نود ةيرطيبلا ةأشنملا ةرادإل تاحرتقم وأ ,ةعقوم ريغ وأ ةعقوم ،ةبوتكم وأ ةيوفش ىوكشب مدقتلا ●
 .ةيرطيبلا ةاشنملا يف تايوتسملا فلتخمل ىوكشلا عفر ةيناكمإ ●
 .ةبسانم ةرتف لالخ اهيلع درلاو ناويحلا بحاص ىوكش ةجلاعمب ةعراسُملا ●
 .اهيلع درلل عقوُتملا تقولاو تاحرتقملاو ىواكشلا ةساردل ةيرطيبلا ةاشنملا يف ةعبتملا تايلآلاو تاءارجإلاب فيرعتلا ةحاتا ●
  .اهرفوت دنع حرتقملا وأ ىوكشلا صوصخب ةرفوتم تامولعم يأب ناويحلا بحاص غالبا ةيناكما ●
 .مهتاناويحل ةيحصلا ةلاحلا عم ةنمآلاو ةحيحصلا لماعتلا قرطب ناويحلا بحاص غالبا ●
 . ةميلس ةيحص ةلاحب ناويحلا ميلستو مالتساو هلوانم ●

 



 

 
 
 

6 

ةيرطيبلا ةباقرلاو ةحصلا ةرادإ  

 

 

 
  ةيرطيبلا ةمدخلاو ةياعرلا ىلع لوصحلل ةمدقملا تاناويحلا قوقح

 
  يف قحلا تاناويحلا هذهل

 

 يعارـت ةروــــصب ةــبــــساــنـمـلا ةــيرـطـيـبـلا ةــياــعرـلا ىـلـع ضـيرـمـلا ناوـيـحـلا لوــــصح ●
 .ناويحلاب قفرلاو ةديجلا ةيرطيبلا ةسرامملا

 . بسانملا تقولا يف ةبسانملا ةيرطيبلا ةمدخلا ىلع لوصحلا ●

 .هفيفخت وا ملألا نم ةياقولل بسانملا لخدتلا يقلت ●
 لالخ ةيحــصلا ناويحلا ةلاحل ةبــسانمو ةيفاك ةيذغت ىلع لوــصحلا ●

 .ةأشنملا يف هتياعر ةرتف

 وأ ةءاــــسإلا وا ءاذـيإلا لاـكـــشأ نم ةـيلاـخ ةـنمآ ةـئيب  يف ةـميحرلا ةـياـعرلا يقلت ●
 . ةلماعملا ءوس وأ لامهإلا

 ىوتـــسم ىلع ناويحلا اـهنطقي يتلا قفارملا عيمج ىلع ةـظفاـحملا ●
 .تافلخملا نم يحصلا صلختلاو ةفاظنلا نم ديج

 ةـظقي ىلع اـهيلع فارـــشالاو تاـناويحلاـب ةـياـنعلاـب نولوخملا نوفظوملا نوكي نا ●
 يف ةدعاـسملا نومدقيو ، مهفارـشا تحت يتلا تاناويحلاب ةرمتـسم ةيانعو ةمات
 .اهل يحص ئراط يأ ثودح ةلاح

 ضارمألا ةـلاـح يف وأ ، كـيـــشو رطخل ناويحلا ةاـيح ضرعت ةـلاـح يف ●
 ذاقنإل مزلي ام ءارجإ ةيرطيبلا ةأـشنملل زوجي  اهنع ّغلبُملا ةيدعملا
 .هتايح

 .يحصلا ناويحلا عضول ةبسانمو ةنمآ ةئيب يف ةيرطيبلا ةياعرلا نوكت نأ ●
 ًاررـــض ببـــسي دق يتلا تاناويحلا ةيقب نع ضيرملا ناويحلا لزُعي نأ ●

 .ىرخألا رطاخملا وأ ىودعلا لثم هيلعً اررض ببست وأ اهيلع

 .ةيرطيبلا ةأشنملا قفارم لخادو ىلإو نم نمآ لكشب ضيرملا ناويحلا لقن ●
 همجحو ناويحلا تاجايتحال ةبـسانم ةياعرلاو ءاويإلا نكامأ نوكت نأ ●

 . هتايح ددهت وأ هبيصت دق يتلا رطاخملا نم هيلاخو يعيبطلا

 .قوفنلاو راضتحالا تالاح يف ضيرملا ناويحلل ةبسانملا ةياعرلا ميدقتب مازتلالا ●

 براــشم يف ةيحــصلا هتلاحل ةبــسانمو ةيفاك ةيذغت ىلع لوــصحلا ●
 يف هـتياـعر ةرتف لالخ ةـجاـحلا هـيـــضتقت اـمبـــسح وأ ةـيدرف فلاـعمو
 .ةأشنملا
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  :ةضيرملا تاناويحلا باحصأ تايلوؤسم 

 : يلي امب مازتلالا ناويحلا بحاص ىلع بجي

 تاـــــــكلتممو ةـــــــيرطيبلا ةاــــــشنملا تاـــــــكلتمم ىـــــــلع ةــــــظفاحملا .1
 .نيرخآلا

 ةدوـــــــجوملا تازــــــيهجتلاو قــــــفارملل حيحــــــصلاو نــــــمآلا مادختــــــسالا .2
 .ةيرطيبلا ةاشنملاب

 ةــــــــصاخلا ةيداــــــــشرإلا تاــــــــميلعتلاو ةــــــــيميظنتلا حئاوــــــــللا عاــــــــبتإ .3
 .ةمالسلاو نمألا ةمظنأ اهيف امب ةيرطيبلا ةأشنملاب

 جالعلاـــــــب ةـــــــقلعتملا تاـــــــميلعتلاو, ةررـــــــقملا جالـــــــعلا ةـــــــطخ عاـــــــبتإ .4
 .ةيرطيبلا ةأشنملا لبق نم هل ةمدقملا ةياعرلاو

 ةـــــــقاطبلا لـــــــثم ناوـــــــيحلا بحاـــــــص ةـــــــيوه تـــــــبثي اـــــــم راـــــــضحإ .5
 رــــــمألا بــــــلطت نا ةــــــيموكحلا تاــــــهجلا اهردــــــصت يــــــتلا ةيحــــــصلا
 .كلذ

 ةيحــــــــصلا ناوــــــــيحلا ةــــــــلاحب ةــــــــصاخلا تاــــــــمولعملا لــــــــك ميدــــــــقت .6
 ضارــــــمألا و اــــــهاطاعتي داوــــــم يأ وأ ةــــــيودألا اــــــهيف اــــــمب ةيــــــضرملاو
 تاـــــــيلمعلاو ,ةيـــــــساسحلا تالاـــــــحو اـــــــهجالع مـــــــت نأ قبـــــــس يـــــــتلا
 هـــــــــتاعجارمو.ً اقباـــــــــس نيـــــــــصحتلا ضـــــــــفر بابـــــــــساو ةـــــــــيحارجلا
 .ىرخألا ةيرطيبلا تآشنملل

 وا جالــــعلا ءاــــنثا ةيحــــصلا ناوــــيحلا ةــــلاح يــــف رــــييغت يأ نــــع غالــــبإلا .7
 .هدعب

 تالخدــــتلاو جالــــعلا ةــــطخ مــــهف مدــــع نــــع جلاــــعملا بــــيبطلا غالــــبإ .8
 .جالعلا ةلصاوم يف ةينلا مدع وا ةررقملا

 ناوــــــيحلا جالــــــعو ةــــــياعرب ةــــــقلعتملا ةــــــيداملا تاــــــمازتلالا عــــــفد .9
  .ضيرملا

 ةــــــقابلب ةـــــيرطيبلا ةأــــــشنملاب راوزـــــلاو نيفظوــــــملا عـــــيمج ةـــــلماعم .10
 وأ يـــــــظفل ناـــــــك لكـــــــش يأـــــــب مهيـــــــلع يدـــــــعتلا مدـــــــعو مارـــــــتحاو
 .مهتايصوصخ مارتحاو يدسج

 نيلماــــــــعلاو ناوــــــــيحلا ةحــــــــصل ةــــــــمزاللا تاــــــــميعطتلاب دــــــــيقتلا .11
 .ةأشنملاب

 هــــــتارارق نــــــع ةــــــمات ةيلوؤــــــسمً الوؤــــــسم ناوــــــيحلا بحاــــــص رــــــبتعي .12
 تاـــــميلعتل ةـــــعباتملا مدـــــع وأ ةـــــجلاعملا ضـــــفر لاـــــح يـــــف هـــــلاعفأو
  . تافعاضمو راثآ نم هيلع بترتي امو جالعلا
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