
 ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو
ةيوازلا ةعماج
 بادآلا ةيلك

 
 

بادآلا ةيلكل ثلاثلا يملعلا رمتؤملا
  ) لوألا يضارتفالا ( 

 ناونع تحت”
ةيعمتجملا ةفاقثلا

)لومأملاو عقاولا(

  
:ةمدقم

 درــف لــك دنــع ناكــملاو ناــمزــلا بــسحب لكشتــتو ،كولــسو ركــفو ،لمــعو رظــن ةــفاقثــلا
 دارـــفألا راكـــفأ غوصـــت اهـــنأل ،راـــهدزالا ىلـــع ةـــمألا ةردقـــل مهـــم ددـــحم يـــهو .عمتجـــمو
 روطتــــــلا ةيلمــــــع يــــــف ةريبــــــك ةيمــــــهأ تاذ ةيــــــفاقثــــــلا ميقــــــلا دعــــــتو .مدقتــــــلاو ،ومنــــــلا نــــــع
 ،يعمتجــــــملا طاشنــــــلا اهــــــلوــــــح مظتنــــــي يتــــــلا ،ةيــــــساــــــسألا ئدابــــــملا لكشــــــتو ،يرــــــشبلا
 دوعـي امـب هتعيبـط غبصـتو عمتجـملا جاتـنا ةداـعإو جاتـنا يـف مهسـت يتـلا يـه ةـفاقثـلاـف
.عفنلاب هتئيب ىلعو هيلع

 رظنــلا اهيــف مــجسنيو ً،اعــم كولــسلاو ريكفتلــل ةميقــلا ىلــجتت عوــضوــملا اذــه يــفو 
 لقصـــتو هتـــفاقـــث نسحتـــت ،ناســـنإلـــل يركفـــلا ءانبـــلا تاـــيوتـــسم عافـــترابـــف ؛لمعـــلا عـــم
 .هلوح نم ىلعو هيلع عفنلا معيف ،هتالماعم بذهتتو هتافرصت

 نا بجـــي اـــملو نـــئاـــك وـــه اـــمل خـــسرـــت تاـــفاقـــثو ميقـــب عمتجـــملا يـــف ناســـنإلا طبـــترـــيو
 ةيعمتجــملا ةــفاقثلــل ءارــثإ لــماــع هــنإ ىلــع يــفاقثــلا عونتــلا عــم لــماعتــي نا هيلــعو ،نوكــي
.اهمومع يف



 ىلـع ئراـط وأ دـئاـس وـه امـم ريثكـلا ،ءاـضرـلا مدـعو قلقـلاـب اعيمـج اـنرعشـي امـمو
 ةـفاقثـلا يـلإ نيصصختـملا ةـيانـع هـجوتـت نأ اـمازـل ناـك كـلذـل ؛يـبرعـلا انعمتجـم ةـفاقـث
 يتــلا ةريبكــلا تازــهلا دعــب ةــصاــخو ،ريغتــملاو اهنــم تــباثلــل امــيوقــتو امييقــت ةيعمتجــملا
.عمتجملا اهل ضرعت

 عونـــت لالـــخ نـــم ةعـــماجـــلا لعجـــي امـــب ةلـــماكـــلا ةـــياـــعرـــلا عوـــضوـــملا اذـــه يـــلوـــن نأو
 مدــــخت ةمــــعاد ةيــــمدقــــت ةــــفاقــــث ةــــعانــــص ىلــــع لمعــــت نأ ةيــــناســــنإلا ةــــصاــــخو ،اهــــمولــــع
.ايلمعو ايرظن ةفاقثلا هذه خيسرت عم ،عمتجملاو ناسنالا

 تـــناكـــف ،تاذـــلاـــب تاـــقوألا هذـــه يـــف عوـــضوـــملا اذـــه ةيمـــهأ رـــهظت كـــلذ ىلـــع ءانـــبو
 ةرتـف يـف هداقعـنا عـمزـم ناـك يذـلا ،ةيعمتجـملا ةـفاقثـلا لوـح يملعـلا رمـتؤـملا اذـه ةركـف
 ىـلإ هلـيوحـت مـت دقـف ،اـنوروـك ةحـئاـج ببـسب ةيحصـلاو ةينـمالا فورظلـلَ ارظـنو .ةقـباـس
 عـقاوـلا :ةيعمتجـملا ةـفاقثـلا( :ناونــع تحــت )دعــب نــع يــنورــكا( يــضارتــفا رمــتؤــم
.)لومأملاو

:رمتؤملا فادهأ :َالوأ  

 ةيعمتجملاو اهمومع يف ةفاقثلاو ةيوهلاو ةفاقثلا ةيهام يف ثحبلا-1
.صوصخلا هجو ىلع

.ريغتملاو اهنم تباثلا يف ةفاقثلا اهيلع موقت يتلا سسألا ديدحت-2

.اهيف عونتلا ةيمهاو اهنيب ةقالعلاو ةيعمتجملا ةفاقثلا تالاجم ديدحت-3

.ةصاخلاو ةماعلا ةايحلا يف ةفاقثلا هب موقت يذلا رودلاب فيرعتلا-4

.يبيللا عمتجملا ىلع ةلخادلاو ةدئاسلا ةفاقثلا ميوقتو مييقت-5

.ىرخألا بوعشلا تافاقث يف ةيباجيإلا تالاجملا نم ةدافإلا-6

 ةيدقعلا تباوثلا ىلع ةسسؤم ةيمدقت ةفاقث عنص ىلع لمعلا-7
 ،ةيعرشلاو



.ةيومنتلا ةيلمعلل ةمعادلا ةيفاقثلا ميقلا سرغو زيزعت-8

:رمتؤملا رواحم َ:ايناث 

:ةيفاقثلا ةيوهلاو ةفاقثلا ةيهام :لوألا روحملا

.ةيفاقثلا ةيوهلا•

.ةينطولا ةفاقثلا يف ريغتملاو تباثلا•

.ةينطولا ةيوهلاو يفاقثلا عونتلا•

.ةينطولا تافاقثلا ككفتو ةملوعلا ةفاقث•

:ةيندملا ةلودلا ةفاقث :يناثلا روحملا

.ةيندملا ةلودلا ميق•

.يندملا عمتجملا•

.ةنطاوملا ميقو ةفاقثلا•

.يعامتجالا ملسلاو ةحلاصملا ةفاقث•

:ةيمنتلاو ةفاقثلا :ثلاثلا روحملا

.ةفاقثلا ةيمنتو ةيمنتلا ةفاقث•

.لمعلا ةفاقث•

.ةدايرلاو راكتبالاو عادبإلا ةفاقث•

:يفاقثلا جاتنإلا :عبارلا روحملا  

.ةفاقثلا جاتنإو ميلعتلا•

.ةفاقثلا ديدجتو ةرسالا•

.يبدالاو يركفلا يفاقثلا جاتنإلا•



.يمالعإلاو ،ينيدلا باطخلا ةفاقث•

.ةينورتكلالا ةفاقثلا•

.ينورتكلالا ميلعتلا ةفاقث•

:ناكملاو نامزلا يف ةفاقثلا :سماخلا روحملا

.ةرصاعملاو ةلاصالا نيب ةيعمتجملا ةفاقثلا•

 .يفاقثلا ريغتلا•

.يفاقثلا كارحلاو ةفقثملا ةبخنلا•

.ةفاقثلاو ةليبقلا•

:كولسلاو ةفاقثلا :سداسلا روحملا

.داسفلا ةفاقث•

.لكاوتلا ةفاقث•

.ةحابتسالاو ،ةمينغلا ةفاقث•

.فنعلا ةفاقث•

:ةفاقثلا ديدجت :عباسلا روحملا

.ةفاقثلا ديدجتو ةرسالا•

.لفطلا ةفاقث•

.بابشلا ةفاقث•

.ةأرملا ةفاقث•

 :درفلل ةيفاقثلا ةيوهلا سرغب اهتقالعو ةيرسالا ةيبرتلا :نماثلا روحملا



.درفلل يسفنلا نيوكتلا يف ةفاقثلا رود•

 ةيفاقثلا ةيوهلا نيوكت يف ةيميلعتلا تاسسؤملاو ،ةرسألا رود•
.اهزيزعتو ،درفلل

.عمتجملل ةيفاقثلا ميقلا نيوكتل ةيسفنلاو ةيوبرتلا سسألا•

.ةيفاقثلا ةيوهلا ىلع ةليخدلا تافاقثلا رطاخم•

 
 

 

 

 :ثوحبلا ميدقت طورش

 .رمتؤملا رواحم دحأ نمض ةلخادملا جردنت نأ•

 .يملعلا ثحبلا طورشب مازتلالا•

 وأ ةقباس ةيملع ةيلعاف ةيأ يف هميدقت قبس دق ثحبلا نوكي الأ•
.ةيملع ةيرود يف اروشنم نوكي

 )30( نع ديزت الو ةحفص )15( نع ثحبلا تاحفص ددع لقت ال•
.قحالملاو عجارملا اهيف امب

 Simplified( طخب ةيبرعلا ةغللاب بوتكم ثحبلا نوكي نأ•
Arabic   14( هساقم(. 

 يف اهتمئاق درتو ،ماقرألاب نتملا يف عجارملاو شماوهلا عضوت•
 .ةحفصلا لفسأ يف سيلو ثحبلا ةياهن



 .رمتؤملل ةيملعلا ةنجللا لبق نم يملعلا ميكحتلل ثوحبلا عضخت•

.ةيناجم رمتؤملا يف ةكراشملا•

 ينورتكلالا ديربلا ىلع ثوحبلا لسرت•

ةمهم ديعاوم 

 ةيتاذلا ةريسلا عم ةلماك ثوحبلا لابقتسال دعوم رخآ•
30/8/2020.

.م2020 /10/9 ةلوبقملا ثوحبلا ةقفاوم ىلع دودرلا•

.م 30/09/2020 :رمتؤملا داقعنا•

 

 

  


