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 فانئتسالا راطخإ/فانئتسالاب نذإلا راطخإ
 
 
 
 لكل ةبولطملا تامولعملا حضوت يھف .فانئتسالا راطخإ/فانئتسالاب نذإلا راطخإ لامكإل ةیجیردت تاھیجوت ةیلاتلا تاظحالملا لثمت
 .جذومنلا يف ةمقرملا ماسقألا
 

 فارطألا لیصافت - 1 مسقلا
 

 نذإلا بلطی يذلا صخشلل ينورتكلإلا دیربلا ناونعو سكافلا مقرو فتاھلا مقرو ناونعلاو لماكلا مسالا ركذ كنم مسقلا اذھ بلطتی
 ةیئاضقلا تاءارجإلا يف رخآلا فرطلا ناك يذلا صخشلاب لاصتالا تانایب حیضوت كلذك كیلع بجی .فانئتسالاب مئاقلا/فانئتسالاب
 كب لاصتالا ةیفیك ةمكحملا فرعت ثیحب لیصافتلا نم نكمم ردق ربكأ میدقت مھملا نمو .میظنتلا ةمكحم وأ ةیئادتبالا ةمكحملا مامأ
 .ةیئاضقلا تاءارجإلا ءانثأ رخآلا فارطألا/فرطلاو
 

 اھدض فانئتسالاب نذإ ىلع لوصحلل ىعست يتلا ةیضقلا تانایب - 2 مسقلا
 

 ةافاوم كلذ كنم بلطتی .اھدض فانئتسالاب نذإ ىلع لوصحلل ىعست يتلا ةیضقلل ةلماكلا تانایبلا حیضوت مسقلا اذھ يف كیلع بجی
 ةمكحملا نع رداص رارق دض فانئتسالاب نذإلا بلطت تنك اذإ ام نایبو ةقباسلا ةیضقلا يف ھیلع تلصح يذلا ةیضقلا مقرب ةمكحملا
 رارقلا خیرات ركذ كیلع بجی .بسانملا عبرملا ىلع ریشأتلا لالخ نم كلذو میظنتلا ةمكحم وأ )ةیئادتبالا ةمكحملا( ةیراجتلاو ةیندملا
 .ةمكحملا ملق سیئر كل ھحضوأ يذلا رارقلا وأ مكحلا ىلع اًعوبطم هدجتس يذلاو هدض فانئتسالا يف بغرت يذلا

 
 كبلط ةئبعت لاح يف .ةیئارجإلا اھدعاوقو ةمكحملا حئاول يف ةحضوملا ةینمزلا ةلھملا لالخ كبلط میدقت نم دكأتلا كلذك كیلع بجی
 بابسألا نایب عم كبلط میدقت يف ریخأتلا ببس ةمكحملل حرشت نأ كیلع بجیف ،)ةررقملا ةینمزلا ةلھملا جراخ يأ( ببس يأل اًرخأتم
 مث نمو ىفشتسم يف تنك امبر ،لاثملا لیبس ىلع .ةینمزلا ةلھملا جراخ كبلط يف ةمكحملا رظنت نأ ةلادعلا تایضتقم نم لعجت يتلا
 ىجری .ةینمزلا ةلھملا جراخ كلذ ناك اذإ ىتح كبلط رظنل ةدعتسم نوكت نأ ،ةلادعلا تایضتقم ققحی امب ،اھل يغبنی ةمكحملا نأ ىرت
 زوجیو .كلذ نمً الدب كیلإ هدیعت فوسو كبلط يف ةمكحملا رظنت نلف ،كبلط رخأت يف ببسلا حیضوت يف كقافخإ ةلاح يف ھنأ ةظحالم
 .كبلط رخأت لوح ببس میدقت لاح يف ةلدأ ةبلاط كیلإ بتكت نأ لاوحألا ضعب يف ةمكحملل

 
 ،كبلط ضفر لاح يفو ،كلذب تمق دق تنك اذإ .رارقلا ىلع فانئتسالاب نذإلل قباس بلطب تمدقت دق تنك اذإ ام ركذت نأ كلذك بجی
 .ًاتابو ًایئاھن ربتعی لیبقلا اذھ نم رارق يأ نأ فرعت نأ كل يغبنیف

 
 
 ينوناقلا لیثمتلا - 3 مسقلا
 

 ،)ٍماحم كعم سیلو( كسفنب بلطلا مدقت تنك اذإ .ال مأ ًانوناق كلثمی نم كانھ ناك اذإ ام ىلع ةمكحملا علُطت نأ مسقلا اذھ يف كل يغبنی
 كانھ ناك اذإ .كنع ةباین جذومنلا اذھ لمكی نأ كیماحمل يغبنیف ،كل ينوناق لیثمت دوجو ةلاح يف ."ال" عبرم قوف ریشأتلا كل يغبنیف
 لاصتالا ةیفیك ةمكحملا ملعت ثیحب كیماحمب لاصتالا تانایب حضوت نأ كل يغبنیف ،كسفنب جذومنلا اذھ لمُكت كنكل ًانوناق كلثمی نم
 .ھب
 ةمكحملا مامأ رخآلا فرطلا لیثمتب اوماق نیذلا نیماحملا تانایبب ةمكحملا يفاوت نأ ،كلذب مایقلا ىلع كتردق لاح يف ،كلذك كل يغبنی 
.اًغراف جذومنلا نم ءزجلا اذھ كرتت نأ ىوس كیلع امف ،كلذ نم نكمتت مل اذإ .میظنتلا ةمكحم وأ ةیئادتبالا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فانئتسالا بابسأ/فانئتسالاب نذإ ىلع لوصحلل يعسلا بابسأ - 4 مسقلا
 
 ةمكحملا رارق ىلع فانئتسالاب نذإ ىلع لوصحلل كیعس بابسأل ،ةمقرم تارقف لكش يف ،اًحرش مدقت نأ كنم مسقلا اذھ بلطتی
 ةمكحملا حئاولل ًاقفو ،حرشت نأ بجی .ئطاخ رارق ھنأب كداقتعا وأ رارقلا نع كاضر مدعب لوقلا يفكی الو .میظنتلا ةمكحم وأ ةیئادتبالا
 میظنتلا ةمكحم وأ ةمكحملا نع اًرداص اًرارق وأ اًمكح نأب داقتعالل وعدت ةیوق ًابابسأ ةمث نأب لوقلل كوعدت يتلا بابسألا ،اھدعاوقو
 لكشب كبلط يف ةمكحملا رظنت نأ نكمی الف ،كلذب مایقلا يف تقفخأ اذإ .میسج ملظ يف ھببست نم ةمج رطاخم دوجو عم ،أطخ ھبوشی

 .لبُقی نأ لمتحملا ریغ نمو حیحص
 
 )تارارقلا( رارقلا رادصإ وأ/و لوألا ماقملا يف كاوعد يف رظنلل ةیئاضق ةیحالص وأ ةطلس يأ اھل سیل میظنتلا ةمكحم نأ ىرت تنك اذإ
 .بابسألا حضوت نأ كل يغبنیف ،ھتردصأ يذلا

 
 يف تابلطلا حرش نكمی .كعوفد نمض رتویبمكلاب ةبوتكم ةحفص 25 نع دیزی ال ام میدقت فدھتست نأ كبلط حیضوت دنع كل يغبنی

 اذإ ةحفص 25 نم ةنوكم تابلطب ةمكحملا ةافاوم فدھتست الأ يغبنی اذل ،تاحفص 10 نع لقی امیف زاجیإو حوضوب تالاحلا ةیبلاغ
 .تاحفصلا نم لقأ ددع يف كبلط نایب كناكمإب ناك
 
 ىرخألا تابلطلا - 5 مسقلا
 

 تابلط عم لماعتلا متی فوس ،ةماع ةدعاقكو .اھیف رظنلا ةمكحملا نم بلطت ىرخأ تابلط يأ عم لماعتت نأ مسقلا اذھ يف يغبنی
 ةسلج دقع تدرأ اذإ ھنأ دیب .كلذ فالخ ىلإ ةمكحملا ھجوت مل ام )ةیھفش عامتسا ةسلج ىلإ ةجاحلا نود نم يأ( قرولا ىلع فانئتسالا
 .لیبقلا اذھ نم عامتسا ةسلج دقع ةرورضب كداقتعا بابسأل ،مسقلا اذھ نم لوألا ءزجلا يف ،اًحرش مدقت نأ كیلع بجیف ةیھفش عامتسا

 
 كل يغبنیف ،قرولا ىلع ھلمكأب فانئتسالا يف رظنلا عم لماعتلا نع ًایضار تنكو لعفلاب فانئتسالا ىلع تقفاو دق ةمكحملا تناك اذإ
 ."ال" قوف ریشأتلا كل يغبنیف ،ةیھفش عامتسا ةسلج دقع دیرت تنك اذإ ."معن" عبرم قوف ریشأتلا

 
 ،عامتسالا ةداعإ سیلو ةعجارملا قیرط نع اھیف رظنلا متی تافانئتسالا نأل اًرظنو .ةدیدجلا ةلدألا ةلأسم عم كلذك مسقلا اذھ لماعتی
 ةلدأ ىلع لیوعتلا دیرت تنك اذإ .میظنتلا ةئیھ وأ ةیئادتبالا ةمكحملا اھرظنت مل ةدیدج ةلدأ میدقتب فارطألل ةداع ةمكحملا حمست نلف
 صخش نم ةدافإ وأ ةیراجت ةقیثوك( ةلدألا ةعیبط حرشت نأ كنم اذھ بلطتیو .ةمكحملا نم نذإ ىلع لوصحلل ىعست نأ بجیف ،ةدیدج
 كمایق ةطیرشو .میظنتلا ةمكحم وأ ةیئادتبالا ةمكحملا مامأ اھتحاتإ مدع بابسأ حیضوتو )ةقباسلا ةیئاضقلا تاءارجإلا يف ًادھاش نكی مل
 رظنل عامتسالا ةسلج وأ/و فانئتسالاب نذإلا بلط نم ءزجك ةلدألا هذھ يف رظنتس تناك اذإ ام لوح اًرارق ةمكحملا ذختت فوس ،كلذب
 .فانئتسالا

 
 تامولعملا ةحصب ةدافإلاو رارقإلا - 6 مسقلا
 
 عیقوت بجیف ،ةلجسم ةسسؤم وأ ةكرش نع ةباین بلطلا لامكإ لاح يف .كنع ةباین كیماحم وأ تنأ ھعقوتو مسقلا اذھ لمُكت نأ بجی
 لوؤسم وأ ریدم وأ يذیفنتلا سیئرلا وأ ریتركسلا وأ ةنازخلا نیمأ وأ ةرادإ سلجم وضع بناج نم ةلباقملا ىوعدلاو عافدلا جذومن
 .ةنیدملا سلجم تالجس لوؤسم وأ ةسسؤملا سیئر وأ ةدمعلا بناج نم ،ةسسؤملا ةلاح يف وأ ،ةكرشلاب رخآ

 
ّقوی صخش يأ دض ةمكحملا ءاردزا تاءارجإ يف عورشلا نكمی  .اھتحصب نیمأ داقتعا نود نم تامولعملا ةحصب ةدافإ ىلع عِ
 
 
 
 


