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 قئاثولاب ظافتحالا ةسايس



 

 
 :ةمدقم
 قئاثولا فالتإو ظفحو ةرادإ صوصخب اهعابتا ةيعمجلا ىلع يتلا تاداشرإلا مدقت ةسايسلا هذه
 .ةيعمجلاب ةصاخلا

 
 :قاطنلا
 يذيفنتلا ريدملاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم ةيعمجلا حلاصل لمعي نم عيمج ليلدلا اذه فدهتسي
 قيبطت ةيلوؤسم مهيلع عقت ثيح نيفظوملاو ماسقألا وأ تامدخلا يريدمو تارادإلا يريدمو
 .ةيعمجلل يذيفنتلا ريدملا ةعباتم تحت ةسايسلا هذه يف دري ام ةعباتمو

 
 قئاثولا ةرادإ :١ ةداملا

 :يلاتلا وحنلا ىلع قئاثولا عيمجب ةيعمجلا ظفتحت

   :يلاتلا لمشتو )يذيفنتلا ريدملا بتكمب ظفحت( ةيمسرلاو ةيسيئرلا قئاثولا :ًالوأ
  .اهب قلعتي امو ةيعمجلا لمعل ةمظنملا حئاوللاو تاسايسلا -
 )ةيعرفلا ناجللا – ةرادإلا سلجم – ةيمومعلا ةيعمجلا( ةيوضعلا لجس -
  .)تارادإلا ءاردم – ةيعرفلا ناجللا – ةرادإلا سلجم – ةيمومعلا ةيعمجلا( تاعامتجا لجس -
  .)دراولاو رداصلا( لئاسرلاو تابتاكملا لجس -

  :يلاتلا لمشتو )ةيلاملا ةرادإلاب ظفحت( ةيلاملا قئاثولا :ًايناث
  )تاعربتلا - ريتاوفلا – دهعلا – تالاصيالا – ةيكنبلا تالماعملا( ةيلاملا تالجسلا -
 .ةيباسحلا تالجسلا -
 .لوصألاو تاكلتمملا لجس -

 يف اهنم خسن ظفحتو )يسسؤملا مازتلالا ةرادإ يف يساسأ لكشب ظفحت( تاءارجإلا قئاثو :ًاثلاث
  :يلاتلا لمشتو )تاءارجإ نم اهصخي امب ةرادإ لك

  .تاءارجإلاو تايلمعلا ليلد -
 .ةيجيتارتسالا ةطخلا -
 .ةيونسلا ةيليغشتلا ةطخلا -
 .ءادألا تارشؤم ريراقت -
 .ةيونسلا ريراقتلا -
 .ةيعمجلا تاعوبطمو تارادصإ -

 :نيديفتسملا قئاثو :ًاعبار
 ظافتحالا متي هنإف مهقئاثو عم لماعتلا يف ةيلاع ةيصوصخ مهل ةيعمجلا يف نيديفتسملا نأ ثيح 
 يأل زوجي الو ،ىرخألا تارادإلا نم اهريغ نود نيديفتسملا ةمدخب ةينعملا تارادإلا يف قئاثولا هذهب
  .ةيعمجلا ىدل تانايبلا ةيصوصخ ةسايس عم قفاوتي امب الإ اهيلع عالطالا دحأ

 
 قئاثولاب ظافتحالا :٢ ةداملا

 :ةيلاتلا تاميسقتلا بسح تادنتسملاو قئاثولا ظفح متي -
  .)مئاد ظفح( ةيمسرلاو ةيسيئرلا قئاثولا §
 )تاونس 10 ةدمل ظفح( ةيلاملا قئاثولا §
 )تاونس 4 ةدمل ظفح( تاءارجإلا قئاثو §
 )ديفتسملل ةمدخلا ميدقت رارمتسا بسح ىلع وأ تاونس 4( نيديفتسملا قئاثو §

 قئاثولاب ظافتحالا ةسايس



 

 تافلملا ىلع اظافح دنتسم وأ فلم لكل ةينورتكلالا ةباحسلا يف ةينورتكلإ ةخسنب ظافتحالا متي -
 كلذكو اهريغو نافوطلا وأ ريصاعألا وأ نارينلا لثم ةدارإلا نع ةجراخلا بئاصملا دنع فلتلا نم
 .تانايبلا ةداعتسا ةعرسلو تاحاسملا ريفوتل

 .ةيعمجلاب ةصاخلا تانايبلا ظفح ةيجهنمل ًاقبط نمآ ناكم يف ةينورتكلإلا خسنلا ظفح متي -

 
 
 قئاثولا فالتإ :٣ ةداملا

 تهتنا يتلا قئاثولا فالتا متيو "يسسؤملا مازتلالا ةرادإ ريدم" هذه نع لوؤسملا صخشلا نوكي -
  :نم ةلكشملاو "قئاثولا ةرادإ" ةنجل ربع اهتيحالص

 .يذيفنتلا ريدملا §
 يلاملا ريدملا §
  .ةيرشبلا دراوملا ريوطت ةرادإ ريدم §
  يسسؤملا مازتلالا ةرادإ ريدم §
 .ةينعملا ةرادإلا ريدم §

 ًاقبط يذيفنتلا ريدملا ىلإ اهفالتا دارملا قئاثولاب بلط عفرب قئاثولا فالتإل ةبلاطلا ةرادإلا موقت -
  "ةقيثو فالتا بلط" جذومنل

 دادعإ متيو – دجو نإ _ قئاثولا فالتا تابلط ثحبل رهش لك ةرم ًاعامتجا "قئاثولا ةرادإ" ةنجل دقعت -
 ةرادإلا( ىدل هنم ةخسنو يذيفنتلا ريدملا بتكم يف هب ظافتحالا متيو قئاثولا فالتإب يمسر رضحم
  )ةينعملا ةرادإلا – يسسؤملا مازتلالا ةرادإ – ةيرشبلا دراوملا ريوطت ةرادإ – ةيلاملا

 قئاثو ةيصوصخ نمضتو ةنمآ ةقيرطب فالتإ رضحم اهب ردص يتلا قئاثولا نم صلختلا متي
   .اهب رارضإلا مدعو ةئيبلا ةمالس يعارت امك ةيعمجلا
 
 

 ةقيثو فالتإ بلط
 

  :بلطلا خيرات  :ةرادإلا
 

         يذيفنتلا ريدملا ةداعس
  هللا هظفح 
  هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
 قئاثولاب نايب مكتداعسل ضرعن اهفالتإو قئاثولاب ظافتحالا ةسايس ىلع ًءانب
  :اهفالتإ بولطملا
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 ةدم ةقيثولا مسلا
 اهظفح

 خيرات
 اهرودص

 اهخسن مت
 ةينورتكلا
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 ،ريدقتلاو مارتحالا قئاف اولبقتو
 ....................... :ةرادإ ريدم        
  :مسالا        
  :عيقوتلا        
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