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 أخٞ املٛاطٔ...

 ...أخيت املٛاط١ٓ

 إٕ ٖشا ايزيٌٝ )اإلدضا٤ات( ٜٗزف اىل تغٌٗٝ

 سقٛيو ع٢ً اـز١َ االَجٌ َٔ فٓزٚم ايظنا٠

 ٚايشٟ ٚدز َٔ أدًهِ
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 57 ........................................................ ازلا٤ ؾإ طنا٠ ملٓطك١ ايطؿ١ًٝ
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 -: قا١ُ٥ املقطًشات ٚ ايتعاصٜـ

 املكزعات اإلعال١َٝٚطاص٠ األٚقاف ٚ ايؾؤٕٚ ٚ  ايٛطاص٠

 ٚطٜض األٚقاف ٚ ايؾؤٕٚ ٚ املكزعات اإلعال١َٝ ايٛطٜض

 فٓزٚم ايظنا٠ املؤعػ مبكتن٢ ٖشا ايكإْٛ ايقٓزٚم

 َقاصف ايظنا٠

تتهٕٛ َقاصف ايظنا٠ َٔ ايؿكضا٤ ٚ املغانني , طالب ايعًِ 

ايؿكضا٤ , األٜتاّ ٚ ايعذظ٠ ٚ املعٛقني ايؿكضا٤ , املضم٢ ايؿكضا٤ , 

املٓهٛبني )َٔ غرل َعق١ٝ ( بغبب عٌٝ أٚ إؾالؼ أٚ سضٜل أٚ 

ابٔ ايغبٌٝ طيظاٍ أٚ غرل سيو , اجملاٖزٜٔ يف عبٌٝ اهلل , 

 . ٚايػاصَني

 إراص٠ ايقٓزٚمفًػ  اجملًػ

 ص٥ٝػ اجملًػ ايض٥ٝػ

 أَني عاّ ٚطاص٠ األٚقاف ٚ ايؾؤٕٚ ٚ املكزعات اإلعال١َٝ ْا٥ب ايض٥ٝػ

 املزٜض ايعاّ يًقٓزٚم املزٜض

 ؾ١ٓ ايتدطٝط يف ايقٓزٚم ايًذ١ٓ

 َزٜض املهتب

َزٜض َهتب فٓزٚم ايظنا٠ يف احملاؾع١ أٚ ايًٛا٤ ايشٟ ٜعٝٓ٘ 

 ايض٥ٝػ

 ؾإ ايظنا٠

طنا٠ تطٛع١ٝ تتٛادز يف كتًـ أما٤ املًُه١ ٚسيو ؾإ 

بٗزف ايٛفٍٛ إىل ايتذُعات ايغها١ْٝ ٚايتعضف ع٢ً األعض 

املغتٗزؾ١ َٚٓاطل عهٓاِٖ عٝح تكزّ شلِ املغاعزات بطضم 

 عز٠.

 املؾضٚط١ ايظنا٠

 إٔ ٜؤرٖٚا, ايشٜٔ املظنٕٛ ٜؾذلط اييت ايٓكز١ٜ ايظنا٠ ٖٚٞ

 َعضؾتِٗ, سغب االعتشكام أفشاب ٜضْٚ٘ َٔ َٔ إىل تزؾع

 يقاحل ٖشٙ املبايؼ ق١ُٝ َٔ %20 ْغب١ اقتطاع بعز ٚسيو

 ٚإْؿاقٗا ع٢ً َقاصف ايظنا٠ َٔ األْؾط١ ٚايدلاَر . ايقٓزٚم
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 ُٕٛايزاع

 

األؽدال ايشٜٔ ٜتدلعٕٛ مببًؼ َايٞ أٚ َٛار ع١ٝٓٝ يًذٗات 

 َزٜضٜات املع١ٝٓ َٔ فٓزٚم ايظنا٠ أٚ ؾإ ايظنا٠ يف

 احملاؾعات.األٚقاف يف 

 األؽدال ايشٜٔ ٜغتشكٕٛ املغاعزات ٚتٓطبل عًِٝٗ ايؾضٚط املٓتؿعني

 عاَّاعتني  ( 60) نٌ ؽدك ٜظٜز عُضٙ عٔ املغٔ
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  -املكز١َ:

دعٌ اهلل عبشاْ٘ ٚتعـاىل ؾضٜنـ١ ايظنـا٠ َـٔ أٖـِ أصنـإ اإلعـالّ , ال ٜـتِ إعـالّ املـض٤                   

إال  بأرا٥ٗــا  , ؾٗــٞ  ؾضٜنــــ١ ادتُاعٝــ١ تــؤر٣ يف فــٛص٠ عبــار٠ إال بٗــا , ٚال  ٜهتُــٌ  إ اْــ٘ 

١ّٓٓ َٔ املعطٞ ٚيٝغــــت تغٛاّل َٔ اآلخش . َٔ  إعال١َٝ ؿهِ د١ًًٝ ؾٗٞ يٝغت 

 َٔ عٛص٠ ايتٛب١" 60اآل١ٜ  قاٍ تعاىل يف نتاب٘ ايعظٜظ 

 

 َٚ َٚٔؾٞ ايضَِّقأب   ِِ ُٗ ًُُٛب َُُؤيََّؿ١ٔ ُق َٚاِي َٗا  ِٝ ًَ ًٔنَي َع َٔ َٚاِيَعا ََُغأننِي  َٚاِي ًُِؿَكَضا٤ٔ  َُا ايقََّزَقاُت ٔي َّْ َٚٔؾٞ ِإ َٔنَي  اِيَػاِص

 ٌِ ِٔ ايغَّٔبٝ َٚاِب  ٔ٘ ًَّ ٌِ اي ٘ٔ  ۖ  َعٔبٝ ًَّ َٔ اي ِّ ِْ ۖ  َؾِضَٜن١ّ  ِْ َسٔهٝ ًٝٔ ُ٘ َع ًَّ  َٚاي

 

بؾــُٛيٝت٘ ٚفــالسٝت٘ يهــٌ عقــض ٚدٝــٌ, ٜغــع٢ إىل ؼكٝــل ايعزايــ١       إٕ اإلعــالّ         

ــِٓٗ عــٔ ايهغــب أٚ      ــا٠ ايعــادظٜٔ َ ــا٤ اجملتُــع ايٛاســز, ٜٚهؿــٌ سٝ ــني أبٓ ــ١ ب االدتُاعٝ

ــإ        ــٔ تقــٝبِٗ أســزاخ ايظَ ــٝؿ أٚ َ ــٛاصر ايع ــٔ َ ــ٘ َ ــادٕٛ إيٝ ــا  ت ــٔ إرصاى َ املكقــضٜٔ ع

  .بهٛاصخ َٚقا٥ب ْٚهبات

ــظّ ايؿكــرل ايهــز ٚاالدتٗــار ٚطًــب   شلــشٙ االعتبــاصات ٚغرل          ٖــا, ســاصب اإلعــالّ ايؿكــض, ٚأي

األْغــإ عــٔ تــٛؾرل َــا  تاســ٘ ايــضطم رٕٚ ايًذــ٤ٛ إىل ايغــؤاٍ أٚ سٍ ايتغــٍٛ, ٚيهــٔ إسا عذــظ 

ــا٠ ايهض ــ١  ــات اؿٝ ــا٤ سكــّا شلــؤال٤     َــٔ َتطًب ــ٢ األغٓٝ ــ ٕ ايتؾــضٜع اإلعــالَٞ أٚدــب عً ؾ

ــا٠ ٚايقـــزقات ٚا  ــضا٤ َـــٔ خـــالٍ ؾضٜنـــ١ ايظنـ ــادتِٗ,  ايؿكـ ــشٚص يغـــز سـ ــاصات ٚايٓـ يهؿـ

ٚنؿاٜــ١ َعٝؾــتِٗ ٜٚهؿــٌ شلــِ سٝــا٠ّ ال٥كــ١ّ تبــزر عــِٓٗ اؿادــ١ املشيــ١, ٚبٗــشا ٜتطٗــض    

اجملتُـع املغـًِ َـٔ ٖـشٙ اآلؾــ١ فؾـ١ ايؿكـض املؾـ١ٓٝ, ؾــال ٜهـٕٛ يف ايٓـاؼ قتـادٕٛ ٜا٥غــٕٛ           

   ٕ ٚيف ٖــشا ايتؾـــضٜع اؿهــِٝ َــٔ صب صســـِٝ     .ٚال ؾكــضا٤ َتــأملٕٛ, ٚال عـــادظٕٚ َتهؿؿــٛ

ــا٤ اجملتُــع     ــ١ ٜٚضعــذ ايتهاؾــٌ االدتُــاعٞ ٚتهــاؾؤ ايؿــضل بــني أبٓ ــاُر ايعزاي سهــِٝ ُتَؾ

 اإلعالَٞ.

أفـزصت املًُهـ١ األصرْٝـ١ اشلاسلٝـ١ قاْْٛـّا خافـّا يتؿعٝـٌ ؾضٜنـ١         ع٢ً َـا تكـزّ    ٚبٓا٤       

َٓــش َــا ٜكــاصب ايغــبع١ عكــٛر,  ٚعًــ٢ ٚدــ٘ ايتشزٜــز فــزص أٍٚ قــإْٛ   ؼقــًٝٗاايظنــا٠ ٚ

ّ ٚنــإ األصرٕ َــٔ أ٥ٚــٌ ايــزٍٚ ايعضبٝــ١ ٚاإلعــال١َٝ ايــيت أفــزصت 1944ٙ عــاّ ؾباٜــ١ ايظنــا

 1978َجٌ ٖـشٙ ايتؾـضٜعات ٚأعـتُض األَـض نـشيو ستـ٢ فـزٚص قـإْٛ فـٓزٚم ايظنـا٠ عـاّ            

ــِ )  ــإْٛ صق ــِ ق ــاّ 8ث ــِ )  1988( يع ــات صق ــّا إىل تعًُٝ ــتِ ايضدــٛع سايٝ "أعــػ  2002( يغــ١ٓ 1. ٜٚ

رص٠ عــٔ فًــػ إراص٠ فــٓزٚم ايظنــا٠ مبكتنــ٢  ٚؽــضٚط فــضف ايظنــا٠ ٚتعــزٜالتٗا" ايقــا 

 .1988( يغ١ٓ 8فٓزٚم ايظنا٠ صقِ )( َٔ قإْٛ 13املار٠ )

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya60.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya60.html
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 ايتؾضٜعات ايٓاظ١ُ يعٌُ فٓزٚم ايظنا٠:

  1988يعاّ  8قإْٛ فٓزٚم ايظنا٠ صقِ  -1

 1997( يغ١ٓ 18ْعاّ ايتٓعِٝ اإلراصٟ يقٓزٚم ايظنا٠ ) -2

ــِ )    -3 ــ١ يقــٓزٚم ايظنــا٠ صق ــ١ ٚ املايٝ ــات اإلراصٜ ــ١ٓ 1ايتعًُٝ ــزٜالت   1990( يغ ــع ايتع َ

 2002 – 3 – 31اييت طضأت عًٝٗا يػا١ٜ 

  1996( يغ١ٓ 3تعًُٝات ؾإ ايظنا٠ ٚتعزٜالتٗا صقِ ) -4

 1997ايتعًُٝات املاي١ٝ ٚاإلراص١ٜ يدلْاَر ناؾٌ ايٝتِٝ  -5

 ٚتعزٜالتٗا 2000ايطايب ايؿكرل يغ١ٓ ايتعًُٝات اإلراص١ٜ ٚاملاي١ٝ يدلْاَر َغاعز٠  -6

 2002يغ١ٓ  1تعًُٝات أعػ ٚ ؽضٚط فضف ايظنا٠ ٚتعزٜالتٗا صقِ  -7

  2003يغ١ٓ  4تعًُٝات تأٌٖٝ األعض املٓتذ١ / فٓزٚم ايظنا٠ صقِ  -8

 قضاصات فًػ إراص٠ فٓزٚم ايظنا٠ -9

 
 

 -: ايقٓزٚم أٖزاف

 تتًدك أٖزاف فٓزٚم ايظنا٠ مبا ًٜٞ:

  اعتكطاب أَٛاٍ ايظنا٠ ٚاملغاعزات ٚاشلباتايعٌُ ع٢ً طٜار٠. 

 املغا١ُٖ يف طٜار٠ ؾضل تؾػٌٝ األعض ايؿكرل٠.  

 طٜار٠ عزر املؾُٛيني مبغاعزات ْكز١ٜ َتهضص٠.  

 املغا١ُٖ يف تكزِٜ اـزَات ايقش١ٝ املكز١َ يًؿكضا٤. 

 ٞصؾع نؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ األرا٤ املؤعغ.  
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 -:َٗاّ ايقٓزٚم 

 ايظنا٠ مبا ًٜٞ :تتًدك َٗاّ فٓزٚم 

 .ٜتٛىل ايقٓزٚم مجع ايظنا٠ ٚتٛطٜعٗا ع٢ً َقاصؾٗا .1

 ٚمع اـطط ٚصعِ ايغٝاعات املغتكب١ًٝ ؾُع ايظنا٠ ٚتٛطٜعٗا ٚؾل أسهاّ ايكإْٛ. .2

زصاعات ٚايبشٛخ املٝزا١ْٝ يًتعضف ع٢ً دٝٛب ايؿكض ٚاؿاد١ إىل إقا١َ َؾاصٜع ايإدضا٤  .3

 تأ١ًٖٝٝ يألعض ايؿكرل٠.

ايتأٌٖٝ يًُشتادني َٔ ايعذظ٠ ٚاملعٛقني ٚاملضم٢ ٚاملٓهٛبني ٚاحملتادني إْؾا٤ َضانظ  .4

 مُٔ إَهاْٝات ايقٓزٚم.

 .ٚابٓا٤ ايغبٌٝاملغا١ُٖ يف َغاعز٠ ايؿكضا٤ احملتادني َٔ طالب ايعًِ ٚاملضم٢ ٚاألٜتاّ  .5

 .تكزِٜ َع١ْٛ ؽٗض١ٜ يألعض ايؿكرل٠ .6

 .اتؾهٌٝ ؾإ مجع ايظنا٠ ٚاإلؽضاف عًٝٗا َٚتابع١ أعُاشل .7

 ايعٌُ ع٢ً إسٝا٤ ؾضٜن١ ايظنا٠ يف ْؿٛؼ املٛاطٓني ٚتٛعٝتِٗ بأ١ُٖٝ أرا٥ٗا يًقٓزٚم. .8

 -: ايكِٝ اؾٖٛض١ٜ

 ايك١ُٝ ايؾضع١ٝ: -1

تعتــدل ٖــشٙ ايكُٝــ١ َــٔ ايكــِٝ اؾٖٛضٜــ١ يقــٓزٚم ايظنــا٠ َــٔ سٝــح إ ايظنــا٠ ٖــٞ    

ــ٢ ارا٤       ــّا عً ــٓعهػ ا اب ــشٟ ٜ ــض اي ــ١ االَ ــالّ اـُغ ــٔ اصنــإ االع ــح َ ــضنٔ ايجاي  اي

 ٚعًٛى املٛظؿني يف ناؾ١ فاالت ايعٌُ ٚع٢ً اختالف َغتٜٛاتِٗ االراص١ٜ.

 
 ايعزاي١ ٚاملغاٚا٠: -2

تطبٝــل تعًُٝــات ٚاْعُــ١ فــٓزٚم ايظنــا٠ املتعًكــ١ باملغــاعزات عًــ٢ نــٌ َــٔ ٜضغــب 

 يف االعتؿار٠ َٔ خزَات فٓزٚم ايظنا٠ بقضف ايٓعض عٔ اؾٓغ١ٝ.

 
 ايؾؿاؾ١ٝ: -3

ــٛاْني   ــّا يًك ــضاصات ٚؾك ــٝني     اؽــاس ايك ــ١ ٚاتاســ١ اجملــاٍ الطــالع املعٓ ــات ٚاالْعُ ٚايتعًُٝ

 عًٝٗا بغٗٛي١ ٜٚغض.

 ايعٌُ بضٚح ايؿضٜل: -4

ايتؿاعٌ اال ـابٞ بـني االراص٠ ٚاالقغـاّ ٚايعـاًَني ٚصؤعـا٥ِٗ َـٔ َٓطًـل ؼكٝـل املقـًش١          

ايعًٝـا َــٔ خــالٍ االســذلاّ املتبــارٍ بــني املغــتٜٛات االراصٜــ١ املدتًؿــ١ اس إ ايهــٌ ٜغــع٢  

ٖــزف عــاّ بٓعــض اؾُٝــع ))املــؤَٔ يًُــؤَٔ نايبٓٝــإ املضفــٛل ٜؾــز بعنــِٗ   يتشكٝــل

 بعنا((.
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 ايتُٝظ: -5

ايعُــٌ عًــ٢ صؾــع ٚابــضاط َغــت٣ٛ املــٛظؿني َــٔ خــالٍ تُٓٝــ١ َٗــاصاتِٗ ٚقــزصاتِٗ ايعًُٝــ١  

 ٚاالراص١ٜ ٚايع١ًُٝ يف ناؾ١ فاالت ايعٌُ املتعًك١ يف ايظنا٠.

 
 االَا١ْ: -6

ت ايٛظٝؿٝــ١ املٓٛطــ١ بايعــاًَني اْطالقــّا َــٔ اُٖٝــ١ قُٝــ١  االيتــظاّ باملغــؤٚيٝات ٚايٛادبــا

 االَا١ْ يف ايعكٝز٠ االعال١َٝ.
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 -: ايضؤ١ٜ

ــٛاشلِ    ــا٠ اَـ ــظّا يف اراص٠ طنـ ــٓني, َٚتُٝـ ــ١ املـــظنني ٚاحملغـ ــ٢ بجكـ ــا٠  عـ ــٓزٚم طنـ فـ

 , ٜٚؾهٌ َضدع١ٝ ٜكتز٣ بٗا ايؾضع١ٝ يألسهاّٚتدلعاتِٗ بهؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ ٚؾكّا 

 -: ايضعاي١ 

ــٛات     ــٍٛ ايظنـ ــع ٚقبـ ــٟٛ يف اجملتُـ ــٛعٞ ايظنـ ــض ايـ ــل ْؾـ ــا  كـ ــا٠ مبـ ــٛاٍ ايظنـ إراص٠ أَـ

 ٚايقزقات ٚايتدلعات راخًّٝا ٚخاصدّٝا ٚاْؿاقٗا ع٢ً َقاصؾٗا ايؾضع١ٝ.
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 -: فًػ إراص٠ فٓزٚم ايظنا٠

 

ٌ  مت          ٘  ٚصعاٜـ١  ايقـٓزٚم  فًـػ إلراص٠  تؾـهٝ ِ  ؽـؤْٚ  ٚإقـضاص  ايعاَـ١  ايغٝاعـ١  ٚصعـ

٘  ايعاَـ١  ٚاملؾـاصٜع ٚاملٛاطْـ١   اـطط ٔ  (4) املـار٠  ٚسيـو مبكتنـ٢   يـ ٕ  َـ ِ  ايظنـا٠  قـاْٛ ( 8) صقـ

 :ايتايٞ ايٓشٛ ٚع٢ً 1988 يغ١ٓ

 

 ص٥ٝغّا .......................... اإلعال١َٝ ٚاملكزعات ٚايؾؤٕٚ األٚقاف ٚطٜض .1

 يًض٥ٝػ ْا٥بّا ....................................................... األٚقاف يٛطاص٠ ايعاّ األَني .2

 عنّٛا ............................................................. يًًُُه١ ايعاّ املؿيت .3

 ّاعنٛ ...................................................... ايظنا٠ فٓزٚم عاّ َزٜض .4

 عنّٛا ................................................................. املاي١ٝ ٚطاص٠ َٓزٚب .5

 عنّٛا ......................................... االدتُاع١ٝ ايت١ُٝٓ ٚطاص٠ َٓزٚب .6

ٔ  أعنـا٤  مخغـ١  .7 ٔ  اــال,  ايكطـاع  َـ ٕ  املٗـتُني  َـ ٜعٝـِٓٗ   اإلعـال١َٝ,  بايؾـؤٚ

ٔ  بتٓغـٝب  املـٛقض,  ايـٛطصا٤  فًـػ  ٕ  األٚقـاف  ٚطٜـض  َـ اإلعـال١َٝ,   ٚاملكزعـات  ٚايؾـؤٚ

 .يًتذزٜز قابًتني عٓتني عنٜٛتِٗ َز٠ ٚتهٕٛ
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 -:ؽضنا٤ فٓزٚم ايظنا٠ َٔ ايكطاع ايعاّ ٚاـال 

ٜعُــٌ ايقــٓزٚم مــُٔ َٓعَٛــ١ ؽــا١ًَ َــع املؤعغــات ايضا٥ــز٠ يف فــاٍ ايعــٕٛ االدتُــاعٞ 

 -نايتايٞ :ٚقاصب١ ايؿكض ٚال بز َٔ ايتٓغٝل َعٗا ٖٚٞ 

 

 اشلزف َٔ ايؾضان١ اؾ١ٗ ايضقِ

 املغا١ُٖ يف عز سادات ايؿكضا٤ ايعاَض ايزٜٛإ املًهٞ  .1

 اؿقٍٛ ع٢ً املٛاؾكات ص٥اع١ ايٛطصا٤  .2

 اصتباط ايقٓزٚم َايٝا ٚإراصٜا بايٛطاص٠ ٚطاص٠ األٚقاف )أعاعٞ(  .3

 اعتكباٍ ايظناٚات املظنٝني /  احملغٓني  .4

 يف ؼكٝل أٖزاف ايقٓزٚماملغا١ُٖ  ؾإ ايظنا٠  .5

 بضاَر ايقٓزٚم بٝت ايظنا٠ ايهٜٛيت  .6

 املغا١ُٖ يف رعِ َؾاصٜع ايًذإ املؤعغ١ ايغٜٛز١ٜ يإلغاث١ ايؿضر١ٜ  .7

 اتؿاقٝات عٌُ ايقٓزٚم األصرْٞ اشلاسلٞ  .8

 تغٌٗٝ إدضا٤ات اإلعؿا٤ يًذإ را٥ض٠ اؾُاصى  .9

ٚاعتكباٍ  ؾتح سغابات ٚفضف صٚاتب ايبٓٛى اإلعال١َٝ  .10

 ايتدلعات 

 اتؿاقٝات عٌُ املؤعغ١ املز١ْٝ  .11

 إعؿا٤ات مضٜب١ٝ را٥ض٠ مضٜب١ ايزخٌ ٚاملبٝعات  .12

 املغا١ُٖ يف ؼكٝل األٖزاف ايٛط١ٝٓ فٓزٚم املع١ْٛ ايٛط١ٝٓ  .13

 املغا١ُٖ يف ؼكٝل األٖزاف ايٛط١ٝٓ ٚطاص٠ ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ  .14

 ايظنا٠َٛاؾكات أ١َٝٓ / ؾإ  ٚطاص٠ ايزاخ١ًٝ  .15

 تضخٝك املضانظ ايطب١ٝ ايتابع١ يًذإ ٚطاص٠ ايقش١  .16

 ٚعضض املٓتؿعني املضمٞ ع٢ً ايًذإ ايطب١ٝ

 رٚصات َٛظؿني ٚٚصـ عٌُ ٚطاص٠ ايتدطٝط  .17
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 ايؿتاٟٚ ٚاالسهاّ ايؾضع١ٝ را٥ض٠ االؾتا٤ ايعاّ  .18

َزٜض١ٜ ايدلاَر ٚطاص٠ األٚقاف )  .19

 (ايٛقؿ١ٝ

 رعِ ايقٓزٚم بايدلاَر ايٛقؿ١ٝ

 رٚصات َٛظؿني ٚٚصـ عٌُ ٚطاص٠ تطٜٛض ايكطاع ايعاّ  .20

 تغٌٗٝ إدضا٤ات تضخٝك عٝاصات ايًذإ را٥ض٠ تضخٝك املضنبات  .21

 محالت ايقٓزٚم اإلعال١َٝ ٚعا٥ٌ اإلعالّ  .22

احملاؾعات  –َزٜضات األٚقاف   .23

 ٚاألي١ٜٛ

 املغا١ُٖ يف ؼكٝل أٖزاف ايقٓزٚم 

 اـز١َاالعتعالّ عٔ َتًكٞ  احملانِ ايؾضع١ٝ  .24

 َاي١ٝإراص١ٜ َٚضاقب١  رٜٛإ احملاعب١  .25

 صقاب١ خاصد١ٝ  َهتب ايتزقٝل احملاعيب  .26

 االعتعالّ عٔ َتًكٞ اـز١َ  را٥ض٠ األصامٞ املغاس١  .27

 االعتعالّ عٔ َتًكٞ اـز١َ  اينُإ االدتُاعٞ  .28

 االعتعالّ عٔ َتًكٞ اـز١َ  َؤعغ١ أَٛاٍ األٜتاّ  .29

 االعتعالّ عٔ َتًكٞ اـز١َ  َزٜض١ٜ ايتكاعز  .30

 طباع٘ ايكضطاع١ٝ يًقٓزٚم  َطابع ٚطاص٠ األٚقاف  .31

فٓارٜل اعتكباٍ ايظنٛات ٚايتدلعات ٚ يكطاع اـالا  .32

 ايتدلعات

 

 

 

 

 



16 
 

 ريٌٝ عًُٝات )االدضا٤ات( فٓزٚم ايظنا٠

  املغاعزات ايؾٗض١ٜ -اٚاّل :

 
 ٚؾــإ ايظنــا٠ / قغــِ ايظنــا٠ )اإلراص٠ ايعاَــ١(, َٚــزٜضٜات األٚقــاف ٜكــّٛ فــٓزٚم ايظنــا٠

ــاس ايكــضاص         ــزقٝكٗا ٚاؽ ــٗض١ٜ ٚت ــب ايؾ ــ١ بايضٚات ــ١ ٚاملتعًك ــات االدتُاعٝ ــتكباٍ ايزصاع باع

 املٓاعب اَا بايكبٍٛ اٚ االعتشاص اٚ طًب ْٛاقك.

 

  ايؿ٦ات املغتؿٝز٠ َٔ املغاعزات ايؾٗض١ٜ :

 

 املغٔ ايؿكرل. -1

 األصاٌَ ايؿكرلات. -2

 .ايؿكرلاتاملطًكات  -3

 .ايؿكضا٤ ايغذٓا٤أعض  -4

 .ايؿكضا٤  سٟٚ االستٝادات اـاف١ -5

 طالب ايعًِ ايؿكضا٤. -6

 املضم٢ ايؿكضا٤. -7
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 املغاعزات ايؾٗض١ٜ/ املغٔ ايؿكرل.

ــٔ    ــتؿٝز٠ َ ــ١ املغ ايؿ٦

 اـز١َ 

 دٓغٝت٘ عاَّا بػض ايٓعض عٔ 60ايؿكرل ايبايؼ َٔ ايعُض 

ِ اـز١َ ٕ تكزٜ ايعا١َ(, َٚزٜضٜات األٚقاف/ َهتب ص٥ٝػ قغِ فٓزٚم ايظنا٠ )اإلراص٠  َها

 .ٚؾإ ايظنا٠ ايظنا٠

ؽضٚط اؿقٍٛ ع٢ً 

 اـز١َ 

 عاَّا.إٔ ٜهٕٛ طايب اـز١َ ؾكرلّا قز بًؼ ايغتني  

 .٘تكزِٜ ايطًب َٔ قبٌ طايب اـز١َ ؽدقّٝا أٚ أسز أؾضار أعضت 

 يػرل األصرْٝني.فٛص٠ عٔ رؾذل ايعا١ً٥, أٚ فٛص٠ عٔ دٛاط ايغؿض   ايٛثا٥ل املطًٛب١ 

 .قٝز عا٥ًٞ َٔ را٥ض٠ األسٛاٍ املز١ْٝ ٜبني عزر األبٓا٤ املتظٚدني 

  .بٝإ طبٝع١ عٌُ األبٓا٤ ممٔ ػاٚطٚا ايعؾضٜٔ عاَّا 

إدضا٤ات تكزِٜ 

 اـز١َ

 

 .تعب١٦ منٛسز طًب املغاعز٠ َٔ قبٌ املٛظـ املدتك 

 ٜٛمح عزّ اَتالى األعض٠  اعتعالّ  تغًِٝ َتًكٞ اـز١َ منٛسز

 يألَٛاٍ أٚ االعتؿار٠ َٔ املغاعزات َٔ اؾٗات األخض٣ ٖٚٞ: 

 َزٜض١ٜ ايتكاعز ٚايتعٜٛنات 

 را٥ض٠ االصامٞ ٚاملغاس١ 

 ؾ١ٓ ايظنا٠ يف املٓطك١ 

  إراص٠ تضخٝك ايغٛاقني ٚاملضنبات 

 .تهًٝـ باسجني اثٓني ع٢ً األقٌ يعٌُ رصاع١ ادتُاع١ٝ َٝزا١ْٝ 

 يًباسجني بعز ختُ٘ َٔ اؾٗات املدتق١. تغًِٝ ايُٓٛسز 

  عٌُ طٜاص٠ َٝزا١ْٝ ٚتعب١٦ ايُٓٛسز اـال بايزصاع١ االدتُاع١ٝ

 َٔ قبٌ ايباسجني ٚايتٓغٝب بايكضاص.

  /ؼٌٜٛ ايزصاع١ االدتُاع١ٝ َع املضؾكات ٚايٛثا٥ل إىل اإلراص٠ ايعا١َ

 قغِ ايتزقٝل يًتأنز َٔ اعتهُاٍ ايؾضٚط ٚايٛثا٥ل.

  ٌٜٛايزصاع١ اىل َزٜض ايزصاعات يًُقارق١ ع٢ً ايكضاص أٚ ؼ

 االعتشاص.

 .يف ساٍ االعتشاص ٜتِ تبًٝؼ َتًكٞ اـز١َ َع سنض االعباب 

  ّيف ساٍ املقارق١ ع٢ً ايكضاص ٜتِ ؼٌٜٛ املعا١ًَ يًُزٜض ايعا

إلداط٠ ايقضف ٚؼٌٜٛ املغاعز٠ ايؾٗض١ٜ ؿغاب َتًكٞ اـز١َ 
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 ملز٠ عاّ.يف ايبٓو األصرْٞ اإلعالَٞ ٚ

 

املؤعغــات ايؾــضٜه١ 

 يف تكزِٜ اـز١َ 

 . فٓزٚم املع١ْٛ ايٛط١ٝٓ 

 .ٞاملؤعغ١ ايعا١َ يًنُإ االدتُاع 

 .را٥ض٠ األصامٞ ٚاملغاس١ 

 ٚايتعٜٛنات . َزٜض١ٜ ايتكاعز 

  ؾإ ايظنا٠ 

 . إراص٠ تضخٝك ايغٛاقني ٚاملضنبات 

 

 فاْا صعّٛ اـز١َ

 َٔ اعتالّ ايٛثا٥ل ؽٗض ٚقت الاط اـز١َ
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 ايؿكرلات املغاعزات ايؾٗض١ٜ/ األصاٌَ

ــٔ    ــتؿٝز٠ َ ــ١ املغ ايؿ٦

 اـز١َ 

 األصاٌَ ايؿكرلات.

ٕ تكزِٜ اـز١َ فٓزٚم ايظنا٠ )اإلراص٠ ايعا١َ( َٚزٜضٜات األٚقاف / َهتب ص٥ٝػ قغِ  َها

 .إ ايظنا٠ٚؾ ايظنا٠

ؽضٚط اؿقٍٛ ع٢ً 

 اـز١َ 

  قبٌ طايب١ اـز١َ ؽدقّٝا أٚ أسز أؾضار أعضتٗا.تكزِٜ ايطًب َٔ 

 فٛص٠ عٔ رؾذل ايعا١ً٥, أٚ فٛص٠ عٔ دٛاط ايغؿض يػرل األصرْٝني.  ايٛثا٥ل املطًٛب١ 

 .ؽٗار٠ ٚؾا٠ ايظٚز 

  قٝز َزْٞ ٜبني عزر األبٓا٤ ايشٜٔ ػاٚطت أعُاصِٖ عؾضٜٔ ع١ٓ

 عٛا٤ ناْٛا َتظٚدني أٚ غرل سيو.

  ممٔ ػاٚطٚا ايعؾضٜٔ عاَّا.بٝإ طبٝع١ عٌُ األبٓا٤ 

 .سذ١ ٚف١ٝ ؽضع١ٝ ع٢ً األطؿاٍ ايقػاص 

 إدضا٤ات تكزِٜ اـز١َ

 

 .تعب١٦ منٛسز طًب املغاعز٠ َٔ قبٌ املٛظـ املدتك 

  ٜٛمح عزّ اَتالى األعض٠ يألَٛاٍ أٚ  اعتعالّإعطا٤ منٛسز

 االعتؿار٠ َٔ املغاعزات َٔ اؾٗات األخض٣ ٖٚٞ: 

  ٚايتعٜٛناتَزٜض١ٜ ايتكاعز 

 را٥ض٠ األصامٞ ٚاملغاس١ 

 ؾ١ٓ ايظنا٠ يف املٓطك١ 

  إراص٠ تضخٝك ايغٛاقني ٚاملضنبات 

 .تهًٝـ باسجني اثٓني ع٢ً األقٌ يعٌُ رصاع١ ادتُاع١ٝ َٝزا١ْٝ 

 .تغًِٝ ايُٓٛسز يًباسجني بعز ختُ٘ َٔ اؾٗات املدتق١ 

  ايكٝاّ بايظٜاص٠ املٝزا١ْٝ ٚتعب١٦ ايُٓٛسز اـال بايزصاع١

 االدتُاع١ٝ َٔ قبٌ ايباسجني ٚايتٓغٝب بايكضاص.

  ؼٌٜٛ ايزصاع١ االدتُاع١ٝ َع املضؾكات ٚايٛثا٥ل إىل قغِ ايتزقٝل

 يًتأنز َٔ اعتهُاٍ ايؾضٚط ٚايٛثا٥ل.

  ٚؼٌٜٛ ايزصاع١ إىل َزٜض ايزصاعات يًُقارق١ ع٢ً ايكضاص أ

 االعتشاص.
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 عباب.يف ساٍ االعتشاص ٜتِ تبًٝؼ َتًكٞ اـز١َ َع سنض األ 

  ّيف ساٍ املقارق١ ع٢ً ايكضاص ٜتِ ؼٌٜٛ املعا١ًَ يًُزٜض ايعا

إلداط٠ ايقضف ٚؼٌٜٛ املغاعز٠ ايؾٗض١ٜ ؿغاب َتًكٞ اـز١َ 

 يف ايبٓو األصرْٞ اإلعالَٞ ٚملز٠ عاّ.

 

املؤعغــات ايؾــضٜه١ 

 يف تكزِٜ اـز١َ 

 . فٓزٚم املع١ْٛ ايٛط١ٝٓ 

 .ٞاملؤعغ١ ايعا١َ يًنُإ االدتُاع 

 األصامٞ ٚاملغاس١. را٥ض٠ 

 .َزٜض١ٜ ايتكاعز ٚايتعٜٛنات 

  ؾإ ايظنا٠ 

 . إراص٠ تضخٝك ايغٛاقني ٚاملضنبات 

 

 فاّْا صعّٛ اـز١َ

 َٔ اعتالّ ايٛثا٥ل ؽٗض ٚقت الاط اـز١َ
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 ايؿكرلات املغاعزات ايؾٗض١ٜ/املطًكات

ــٔ    ــتؿٝز٠ َ ــ١ املغ ايؿ٦

 اـز١َ 

 .ايؿكرلاتاملطًكات 

 ٕ فٓزٚم ايظنا٠ )اإلراص٠ ايعا١َ( َٚزٜضٜات األٚقاف يز٣ َهتب ص٥ٝػ  تكزِٜ اـز١ََها

 .ٚؾإ ايظنا٠ قغِ ايظنا٠ يف نٌ َزٜض١ٜ

ؽضٚط اؿقٍٛ ع٢ً 

 اـز١َ 

  ؾكرل٠إٔ تهٕٛ املضأ٠ َطًك١. 

 .٘تكزِٜ ايطًب َٔ قبٌ طايب اـز١َ ؽدقّٝا أٚ أسز أؾضار أعضت 

 

 ايعا١ً٥ أٚ فٛص٠ عٔ دٛاط ايغؿض يػرل األصرْٝني.فٛص٠ عٔ رؾذل   ايٛثا٥ل املطًٛب١ 

 .ٚثٝك١ طالم 

  ؽٗار٠ خًٛ َٛاْع َٔ احمله١ُ ايؾضع١ٝ تجبت إٔ املضأ٠ يٝغت ع٢ً

 س١َ صدٌ فخض.

  .ِٗؽٗار٠ سنا١ْ يألطؿاٍ إسا ناْٛا ٜعٝؾٕٛ َع ٚايزت 

 إدضا٤ات تكزِٜ اـز١َ

 

 .تعب١٦ منٛسز طًب املغاعز٠ َٔ قبٌ املٛظـ املدتك 

  ٜٛمح عزّ اَتالى األعض٠  اعتعالّتغًِٝ َتًكٞ اـز١َ منٛسز

 يألَٛاٍ أٚ االعتؿار٠ َٔ املغاعزات َٔ اؾٗات األخض٣ ٖٚٞ: 

 َزٜض١ٜ ايتكاعز ٚايتعٜٛنات 

 را٥ض٠ األصامٞ ٚاملغاس١ 

 ؾ١ٓ ايظنا٠ يف املٓطك١ 

  إراص٠ تضخٝك ايغٛاقني ٚاملضنبات 

 ادتُاع١ٝ َٝزا١ْٝ. تهًٝـ باسجني اثٓني ع٢ً األقٌ يعٌُ رصاع١ 

 .تغًِٝ ايُٓٛسز يًباسجني بعز ختُ٘ َٔ اؾٗات املدتق١ 

  ايكٝاّ بايظٜاص٠ املٝزا١ْٝ ٚتعب١٦ ايُٓٛسز املدتك بايزصاع١

 االدتُاع١ٝ َٔ قبٌ ايباسجني ٚايتٓغٝب بايكضاص.

  ؼٌٜٛ ايزصاع١ االدتُاع١ٝ َع املضؾكات ٚايٛثا٥ل إىل قغِ ايتزقٝل

 ٚط ٚايٛثا٥ل.يًتأنز َٔ اعتهُاٍ ايؾض

  ؼٌٜٛ ايزصاع١ إىل َزٜض ايزصاعات/ االراص٠ ايعا١َ يًُقارق١ ع٢ً

 ايكضاص أٚ االعتشاص.
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  .يف ساٍ االعتشاص ٜتِ تبًٝؼ َتًكٞ اـز١َ َع سنض األعباب 

  ّيف ساٍ املقارق١ ع٢ً ايكضاص ٜتِ ؼٌٜٛ املعا١ًَ يًُزٜض ايعا

َتًكٞ اـز١َ إلداط٠ ايقضف ٚؼٌٜٛ املغاعز٠ ايؾٗض١ٜ ؿغاب 

 يف ايبٓو االصرْٞ االعالَٞ ٚملز٠ عاّ .

 

املؤعغــات ايؾــضٜه١ 

 يف تكزِٜ اـز١َ 

 . فٓزٚم املع١ْٛ ايٛط١ٝٓ 

 . ٞاملؤعغ١ ايعا١َ يًنُإ االدتُاع 

 .را٥ض٠ األصامٞ ٚاملغاس١ 

 .َزٜض١ٜ ايتكاعز ٚايتعٜٛنات 

  ؾإ ايظنا٠ 

 . إراص٠ تضخٝك ايغٛاقني ٚاملضنبات 

 فاّْا صعّٛ اـز١َ

 َٔ اعتالّ ايٛثا٥ل ؽٗض ٚقت الاط اـز١َ
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 ايؿكضا٤ املغاعزات ايؾٗض١ٜ/أعض ايغذٓا٤

ــٔ    ــتؿٝز٠ َ ــ١ املغ ايؿ٦

  اـز١َ
 .ايؿكضا٤ أعض ايغذٓا٤

فٓزٚم ايظنا٠ )اإلراص٠ ايعا١َ( َٚزٜضٜات األٚقاف / َهتب ص٥ٝػ قغـِ   َهإ تكزِٜ اـز١َ

 .ٚؾإ ايظنا٠ ايظنا٠

ــ٢ ؽــضٚط  اؿقــٍٛ عً

  اـز١َ
  ٕٛٚاالعض٠ ؾكرل٠إٔ ٜهٕٛ َعٌٝ األعض٠ َغذ.  
 .٘تكزِٜ ايطًب َٔ قبٌ طايب اـز١َ ؽدقّٝا أٚ أسز أؾضار اعضت 

 فٛص٠ عٔ رؾذل ايعا١ً٥, أٚ فٛص٠ عٔ دٛاط ايغؿض يػرل األصرْٝني.   ايٛثا٥ل املطًٛب١

  ٚثٝك١ َٔ َضنظ اإلفالح ٚايتأٌٖٝ تبني َز٠ قه١َٝٛ صب

 األعض٠.

  قٝز َزْٞ ٜبني عزر األبٓا٤ ايشٜٔ ػاٚطت أعُاصِٖ عؾضٜٔ ع١ٓ

 عٛا٤ ناْٛا َتظٚدني أٚ غرل سيو.

  .ٜٔبٝإ طبٝع١ عٌُ األبٓا٤ ممٔ ػاٚطٚا عٔ ايعؾض 

ــزِٜ   ــضا٤ات تكـــ إدـــ

 اـز١َ

 

 .تعب١٦ منٛسز طًب املغاعز٠ َٔ قبٌ املٛظـ املدتك 

 عض٠األ اَتالى عزّ ٜٛمح اعتعالّ منٛسزطايب اـز١َ  إعطا٤ 

  :ٖٚٞ األخض٣ اؾٗات َٔ املغاعزات َٔ االعتؿار٠ أٚ يألَٛاٍ

 َزٜض١ٜ ايتكاعز ٚايتعٜٛنات 

 را٥ض٠ األصامٞ ٚاملغاس١ 

 ؾ١ٓ ايظنا٠ يف املٓطك١ 

  إراص٠ تضخٝك ايغٛاقني ٚاملضنبات 

 .تهًٝـ باسجني اثٓني ع٢ً األقٌ يعٌُ رصاع١ ادتُاع١ٝ َٝزا١ْٝ 

  ختُ٘ َٔ اؾٗات املدتق١.تغًِٝ ايُٓٛسز يًباسجني بعز 

  ايكٝاّ بايظٜاص٠ املٝزا١ْٝ ٚتعب١٦ ايُٓٛسز اـال بايزصاع١

 االدتُاع١ٝ َٔ قبٌ ايباسجني ٚايتٓغٝب بايكضاص.

  ؼٌٜٛ ايزصاع١ االدتُاع١ٝ َع املضؾكات ٚايٛثا٥ل إىل قغِ ايتزقٝل

 /االراص٠ ايعا١َ يًتأنز َٔ اعتهُاٍ ايؾضٚط ٚايٛثا٥ل.

  َزٜض ايزصاعات يًُقارق١ ع٢ً ايكضاص أٚ ؼٌٜٛ ايزصاع١ إىل



24 
 

 االعتشاص.

 .يف ساٍ االعتشاص ٜتِ تبًٝؼ َتًكٞ اـز١َ َع سنض األعباب 

  ّيف ساٍ املقارق١ ع٢ً ايكضاص ٜتِ ؼٌٜٛ املعا١ًَ يًُزٜض ايعا

إلداط٠ ايقضف ٚؼٌٜٛ املغاعز٠ ايؾٗض١ٜ ؿغاب َتًكٞ اـز١َ 

 يف ايبٓو األصرْٞ االعالَٞ ٚملز٠ عاّ.

 

املؤعغــات ايؾــضٜه١ 

  يف تكزِٜ اـز١َ
 فٓزٚم املع١ْٛ ايٛط١ٝٓ . 

 .ٞاملؤعغ١ ايعا١َ يًنُإ االدتُاع 

 .را٥ض٠ األصامٞ ٚاملغاس١ 

 .َزٜض١ٜ ايتكاعز ٚايتعٜٛنات 

  ؾإ ايظنا٠ 

 . إراص٠ تضخٝك ايغٛاقني ٚاملضنبات 

 فاّْا صعّٛ اـز١َ

 َٔ اعتالّ ايٛثا٥ل ؽٗض ٚقت الاط اـز١َ
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 .ايؿكضا٤ املغاعزات ايؾٗض١ٜ/ سٟٚ االستٝادات اـاف١

ــٔ    ــتؿٝز٠ َ ــ١ املغ ايؿ٦

  اـز١َ
 .ايؿكضا٤  سٟٚ االستٝادات اـاف١

فٓزٚم ايظنا٠ )اإلراص٠ ايعا١َ(, َٚزٜضٜات األٚقاف/ َهتب ص٥ٝػ قغِ  َهإ تكزِٜ اـز١َ

 .ٚؾإ ايظنا٠ ايظنا٠

ــ٢   ؽــضٚط اؿقــٍٛ عً

  اـز١َ
  سٟٚ االستٝادات اـاف١ بٓغب١ عذظ ال إٔ ٜهٕٛ ايؾدك َٔ

 %70تكٌ عٔ 

 .٘تكزِٜ ايطًب َٔ قبٌ طايب اـز١َ ؽدقّٝا أٚ أسز أؾضار اعضت 

 

 فٛص٠ عٔ رؾذل ايعا١ً٥ أٚ فٛص٠ عٔ دٛاط ايغؿض يػرل األصرْٝني.   ايٛثا٥ل املطًٛب١

 .تكضٜض طيب سزٜح فارص عٔ ايًذإ ايطب١ٝ ٜبني ْغب١ ايعذظ 

  عزر األبٓا٤ ايشٜٔ ػاٚطت أعُاصِٖ عؾضٜٔ ع١ٓ قٝز َزْٞ ٜجبت

 عٛا٤ ناْٛا َتظٚدني أٚ غرل سيو.

 .ٜٔبٝإ طبٝع١ عٌُ األبٓا٤ ممٔ ػاٚطٚا عٔ ايعؾض 

إدـــــضا٤ات تكـــــزِٜ  

 اـز١َ

 

 .تعب١٦ منٛسز طًب املغاعز٠ َٔ قبٌ املٛظـ املدتك 

 أٚ يألَٛاٍ عض٠األ اَتالى عزّ ٜٛمح اعتعالّ منٛسز إعطا٤ 

  :ٖٚٞ األخض٣ اؾٗات َٔ املغاعزات َٔ االعتؿار٠

 َزٜض١ٜ ايتكاعز ٚايتعٜٛنات 

 را٥ض٠ األصامٞ ٚاملغاس١ 

 ؾ١ٓ ايظنا٠ يف املٓطك١ 

  إراص٠ تضخٝك ايغٛاقني ٚاملضنبات 

 .تهًٝـ باسجني اثٓني ع٢ً األقٌ يعٌُ رصاع١ ادتُاع١ٝ َٝزا١ْٝ 

 .تغًِٝ ايُٓٛسز يًباسجني بعز ختُ٘ َٔ اؾٗات املدتق١ 

  ّبايظٜاص٠ املٝزا١ْٝ ٚتعب١٦ ايُٓٛسز اـال بايزصاع١ ايكٝا

 االدتُاع١ٝ َٔ قبٌ ايباسجني ٚايتٓغٝب بايكضاص.

  ؼٌٜٛ ايزصاع١ االدتُاع١ٝ َع املضؾكات ٚايٛثا٥ل إىل قغِ ايتزقٝل

 يًتأنز َٔ اعتهُاٍ ايؾضٚط ٚايٛثا٥ل.
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  ٚؼٌٜٛ ايزصاع١ إىل َزٜض ايزصاعات يًُقارق١ ع٢ً ايكضاص أ

 االعتشاص.

 .يف ساٍ االعتشاص ٜتِ تبًٝؼ َتًكٞ اـز١َ َع سنض األعباب 

  ساٍ املقارق١ ع٢ً ايكضاص ٜتِ ؼٌٜٛ املعا١ًَ يًُزٜض ايعاّ إلداط٠

ايقضف ٚؼٌٜٛ املغاعز٠ ايؾٗض١ٜ ؿغاب َتًكٞ اـز١َ يف 

 ايبٓو األصرْٞ االعالَٞ ٚملز٠ عاّ.

 

املؤعغــات ايؾــضٜه١ 

  يف تكزِٜ اـز١َ
  ايٛط١ٝٓ .فٓزٚم املع١ْٛ 

 . ٞاملؤعغ١ ايعا١َ يًنُإ االدتُاع 

 .را٥ض٠ األصامٞ ٚاملغاس١ 

 .َزٜض١ٜ ايتكاعز 

  ؾإ ايظنا٠ 

 . إراص٠ تضخٝك ايغٛاقني ٚاملضنبات 

 فاّْا صعّٛ اـز١َ

 َٔ اعتالّ ايٛثا٥ل ؽٗض ٚقت الاط اـز١َ
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 املغاعزات ايؾٗض١ٜ/ طالب ايعًِ ايؿكضا٤.

املغتؿٝز٠ َٔ ايؿ١٦ 

  اـز١َ
 طالب ايعًِ ايؿكضا٤.

ٚؾإ  فٓزٚم ايظنا٠ )اإلراص٠ ايعا١َ(, َٚزٜضٜات األٚقاف/ قغِ ايظنا٠ َهإ تكزِٜ اـز١َ

 .ايظنا٠

ؽضٚط اؿقٍٛ ع٢ً 

 اـز١َ 

 .إٔ ٜهٕٛ ايطايب َٔ أعض٠ ؾكرل٠ 

 .٘تكزِٜ ايطًب َٔ قبٌ طايب اـز١َ ؽدقّٝا أٚ أسز أؾضار اعضت 

 

 فٛص٠ عٔ رؾذل ايعا١ً٥, أٚ فٛص٠ عٔ دٛاط ايغؿض يػرل األصرْٝني.  ايٛثا٥ل املطًٛب١ 

 .إثبات طايب سزٜح 

ــزِٜ   ــضا٤ات تكـــ إدـــ

 اـز١َ

 

 .تعب١٦ منٛسز طًب املغاعز٠ َٔ قبٌ املٛظـ املدتك 

  إعطا٤ منٛسز ؼضٟ ٜٛمح عزّ اَتالى األعض٠ يألَٛاٍ أٚ االعتؿار٠

 َٔ املغاعزات َٔ اؾٗات األخض٣ ٖٚٞ: 

 َزٜض١ٜ ايتكاعز ٚايتعٜٛنات 

 را٥ض٠ األصامٞ ٚاملغاس١ 

 ؾ١ٓ ايظنا٠ يف املٓطك١ 

  إراص٠ تضخٝك ايغٛاقني ٚاملضنبات 

 ْٝ١.تهًٝـ باسجني اثٓني ع٢ً االقٌ يعٌُ رصاع١ ادتُاع١ٝ َٝزا 

 .تغًِٝ ايُٓٛسز يًباسجني بعز ختُ٘ َٔ اؾٗات املدتق١ 

  ايكٝاّ بايظٜاص٠ املٝزا١ْٝ ٚتعب١٦ ايُٓٛسز اـال بايزصاع١

 االدتُاع١ٝ َٔ قبٌ ايباسجني ٚايتٓغٝب بايكضاص.

  ؼٌٜٛ ايزصاع١ االدتُاع١ٝ َع املضؾكات ٚايٛثا٥ل إىل قغِ ايتزقٝل

 يًتأنز َٔ اعتهُاٍ ايؾضٚط ٚايٛثا٥ل.

 ٜٛايزصاع١ إىل َزٜض ايزصاعات يًُقارق١ ع٢ً ايكضاص أٚ االعتشاص.ؼ ٌ 

 .يف ساٍ االعتشاص ٜتِ تبًٝؼ َتًكٞ اـز١َ َع سنض األعباب 

  ّيف ساٍ املقارق١ ع٢ً ايكضاص ٜتِ ؼٌٜٛ املعا١ًَ يًُزٜض ايعا

ايقضف ٚؼٌٜٛ املغاعز٠ ايؾٗض١ٜ ؿغاب َتًكٞ اـز١َ  إلداط٠
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 ٚملز٠ عاّ. يف ايبٓو األصرْٞ االعالَٞ

 

املؤعغــات ايؾــضٜه١ 

  يف تكزِٜ اـز١َ
 فٓزٚم املع١ْٛ ايٛط١ٝٓ . 

 . ٞاملؤعغ١ ايعا١َ يًنُإ االدتُاع 

 .را٥ض٠ األصامٞ ٚاملغاس١ 

 .َزٜض١ٜ ايتكاعز ٚايتعٜٛنات 

  ؾإ ايظنا٠ 

 . إراص٠ تضخٝك ايغٛاقني ٚاملضنبات 

 فاّْا صعّٛ اـز١َ

 ٚقت الاط اـز١َ
 . ايؿقٌ ايزصاعٞ اؾاَعٞ يف ساٍ تٛؾض املدققاتتقضف يف بزا١ٜ 
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 املغاعزات ايؾٗض١ٜ/ املضم٢ ايؿكضا٤

ايؿ١٦ املغتؿٝز٠ َٔ 

 اـز١َ 

 املضم٢ ايؿكضا٤.

ٚؾإ  فٓزٚم ايظنا٠ )اإلراص٠ ايعا١َ(, َٚزٜضٜات األٚقاف / قغِ ايظنا٠ َهإ تكزِٜ اـز١َ

 .ايظنا٠

ؽضٚط اؿقٍٛ ع٢ً 

  اـز١َ
  إٔ ٜهٕٛ صب األعض٠ َقاب مبضض أٚ عز٠ أَضاض تغبب ْغب١

 % سغب ايتكاصٜض ايطب70١ٝعذظ ال تكٌ عٔ 

 .٘تكزِٜ ايطًب َٔ قبٌ طايب اـز١َ ؽدقّٝا أٚ أسز أؾضار اعضت 

 

 

  ايٛثا٥ل املطًٛب١
 .فٛص٠ عٔ رؾذل ايعا١ً٥, أٚ فٛص٠ عٔ دٛاط ايغؿض يػرل األصرْٝني 

  ٔايًذإ ايطب١ٝ بٓغب١ ايعذظ.تكضٜض طيب سزٜح فارص ع 

  قٝز َزْٞ ٜبني عزر األبٓا٤ ايشٜٔ ػاٚطت أعُاصِٖ عؾضٜٔ ع١ٓ

 عٛا٤ ناْٛا َتظٚدني أٚ غرل سيو.

  .ٜٔبٝإ طبٝع١ عٌُ األبٓا٤ ممٔ ػاٚطٚا عٔ ايعؾض 

 

إدضا٤ات تكزِٜ 

 اـز١َ

 

 .تعب١٦ منٛسز طًب املغاعز٠ َٔ قبٌ املٛظـ املدتك 

  ٜٛمح عزّ اَتالى األعض٠  اعتعالّتغًِٝ طايب اـز١َ منٛسز

 يألَٛاٍ أٚ االعتؿار٠ َٔ املغاعزات َٔ اؾٗات األخض٣ ٖٚٞ: 

 َزٜض١ٜ ايتكاعز ٚايتعٜٛنات 

 را٥ض٠ االصامٞ ٚاملغاس١ 

 ؾ١ٓ ايظنا٠ يف املٓطك١ 

  اراص٠ تضخٝك ايغٛاقني ٚاملضنبات 

  ادتُاع١ٝ َٝزا١ْٝ.تهًٝـ باسجني اثٓني ع٢ً األقٌ يعٌُ رصاع١ 

 .تغًِٝ ايُٓٛسز يًباسجني بعز ختُ٘ َٔ اؾٗات املدتق١ 

  ايكٝاّ بايظٜاص٠ املٝزا١ْٝ ٚتعب١٦ ايُٓٛسز اـال بايزصاع١

 االدتُاع١ٝ َٔ قبٌ ايباسجني ٚايتٓغٝب بايكضاص.

  ؼٌٜٛ ايزصاع١ االدتُاع١ٝ َع املضؾكات ٚايٛثا٥ل إىل قغِ ايتزقٝل

 ٚايٛثا٥ل. يًتأنز َٔ اعتهُاٍ ايؾضٚط

  ٚؼٌٜٛ ايزصاع١ إىل َزٜض ايزصاعات يًُقارق١ ع٢ً ايكضاص أ
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 االعتشاص.

 .يف ساٍ االعتشاص ٜتِ تبًٝؼ َتًكٞ اـز١َ َع سنض األعباب 

  ّيف ساٍ املقارق١ ع٢ً ايكضاص ٜتِ ؼٌٜٛ املعا١ًَ يًُزٜض ايعا

إلداط٠ ايقضف ٚؼٌٜٛ املغاعز٠ ايؾٗض١ٜ ؿغاب َتًكٞ اـز١َ 

 ألصرْٞ االعالَٞ ٚملز٠ عاّ.يف ايبٓو ا

 

 

املؤعغات ايؾضٜه١ 

  يف تكزِٜ اـز١َ

 . فٓزٚم املع١ْٛ ايٛط١ٝٓ 

 . ٞاملؤعغ١ ايعا١َ يًنُإ االدتُاع 

 .را٥ض٠ األصامٞ ٚاملغاس١ 

 .َزٜض١ٜ ايتكاعز ٚايتعٜٛنات 

  ؾإ ايظنا٠ 

 إراص٠ تضخٝك ايغٛاقني ٚاملضنبات . 

 فاّْا. صعّٛ اـز١َ

 . َٔ اعتالّ ايٛثا٥ل ؽٗض اـز١َٚقت الاط 
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  طاص١٥املغاعزات اي -:ثاّْٝا 

 

ــٓزٚم ايظنــا٠      ــٛص يف ف ــ١ اؾُٗ ــب خزَ ــّٛ َهت ــ١)ٜك ــات   (االراص٠ ايعاَ ــتكباٍ ايطًب بأع

ــب ايظنــا٠ ٚبتٓغــٝب َــٔ َزٜضٜــ١ ايزصاعــات    ٚإدــضا٤ ايزصاعــ١ األدتُاعٝــ١ املهتبٝــ١ يطاي

 . ٚايضقاب١ ايزاخ١ًٝ ٚصؾعٗا يًُزٜض ايعاّ إلؽاس ايكضاص املٓاعب

 

  : ايطاص١٥ايؿ٦ات املغتؿٝز٠ َٔ املغاعزات 

 

 .َٔ سزٚث٘ ثالث١ اؽٗض املضض أٚ ايعذظ اؾغِٝ َضؾكّا تكضٜضّا طبّٝا قطعٝا خالٍ  -1

ــ١        -2 ــ١ يف ساي ــضاص قهُ ــّا أٚ ق ــضّا آَٝ ــّا تكضٜ ــض٠ , َضؾك ــٌ األع ــذٔ َعٝ ــا٤ أٚ ع إختؿ

 .أؽٗض خالٍ ثالث١ايغذٔ ملز٠ ال تكٌ عٔ 

ــ١ ســزٚخ قٓــ١ أٚ يًغــؿض خــاصز املًُهــ١ ٜٚٓعــض يف أعــباب     -3 عــابض ايغــبٌٝ يف ساي

 .َضٚصٙ باملًُه١

ــ   -4 ــالؼ / سضٜ ــل   –ل املٓهــٛبني يف غــرل َعقــ١ٝ )عــٌٝ / إؾ ــ٢ إ تضؾ ــو( عً ــا إىل سي َٚ

 .تكاصٜض عزي١ٝ أٚ تكضٜض ايزؾاع املزْٞ أٚ َا تكتنٝ٘ اؿاي١ َٔ ٚثا٥ل ٚإثباتات

 .ايزخٍٛ يف االعالّ اسا اقتنت سايت٘ املغاعز٠ -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 املغاعزات ايٓكز١ٜ ايطاص١٥

 

ــٔ    ــتؿٝز٠ َ ــ١ املغ ايؿ٦

  اـز١َ

ــالٍ        -1 ــا خ ــّا قطعٝ ــضّا طبٝ ــّا تكضٜ ــِٝ َضؾك ــظ اؾغ ــضض أٚ ايعذ امل

 .َٔ سزٚث٘ ثالث١ اؽٗض

ــضاص       -2 ــّا أٚ ق ــضّا آَٝ ــّا تكضٜ ــض٠ , َضؾك ــٌ األع ــذٔ َعٝ ــا٤ أٚ ع إختؿ

 .أؽٗض ثالث١قه١ُ يف ساي١ ايغذٔ ملز٠ ال تكٌ عٔ 

ــ١ أٚ يًغـــؿض خـــاصز       -3 ــ١ ســـزٚخ قٓـ ــابض ايغـــبٌٝ يف سايـ عـ

 .باملًُه١املًُه١ ٜٚٓعض يف أعباب َضٚصٙ 

َٚــا إىل  –املٓهــٛبني يف غــرل َعقــ١ٝ )عــٌٝ / إؾــالؼ / سضٜــل   -4

سيو( ع٢ً إ تضؾل تكـاصٜض عزيٝـ١ أٚ تكضٜـض ايـزؾاع املـزْٞ أٚ َـا       

 .تكتنٝ٘ اؿاي١ َٔ ٚثا٥ل ٚإثباتات

 .ايزخٍٛ يف االعالّ اسا اقتنت سايت٘ املغاعز٠ -5

 فٓزٚم ايظنا٠ )االراص٠ ايعا١َ(. َهإ تكزِٜ اـز١َ

 

ــ٢ ؽــضٚط  اؿقــٍٛ عً

  اـز١َ

 .ٙإٔ ٜهٕٛ َٔ ايؿ٦ات املغتؿٝز٠ املشنٛص٠ أعال 

  ِٜٗبايٓغب١ يًُضم٢ ٚسٟٚ االستٝادات اـاف١ إٔ ٜهٕٛ يز

 %.70ْغب١ عذظ ال تكٌ عٔ 

 .٘تكزِٜ ايطًب َٔ قبٌ طايب اـز١َ ؽدقّٝا أٚ أسز أؾضار اعضت 

 

 

 ايٛثا٥ل املطًٛب١ 

  ايغؿض يػرل األصرْٝني.فٛص٠ عٔ رؾذل ايعا١ً٥ أٚ فٛص٠ عٔ دٛاط 

 .تكضٜض طيب سزٜح فارص عٔ ايًذإ ايطب١ٝ بٓغب١ ايعذظ 

  ٚٚثٝك١ َٔ َضنظ اإلفالح ٚايتأٌٖٝ )يف ساٍ عذٔ صب األعض٠ أ

 َٔ ٜعًٝٗا( 

  املٓهٛبٕٛ يف غرل َعق١ٝ )عٌٝ , إؾالؼ , سضٜل ...اخل(, تضؾل

 تكاصٜض عزي١ٝ أٚ تكضٜض ايزؾاع املزْٞ أٚ سغب َا تكتنٝ٘ اؿاي١

 َٔ ٚثا٥ل ٚإثباتات .

  عابضٚ ايغبٌٝ يف ساي١ سزٚخ ق١ٓ )ٚثٝك١ َٔ اإلقا١َ ٚاؿزٚر
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 تجبت عزّ إقاَت٘ يف املًُه١( .

 .)ٌَؽٗار٠ ٚؾا٠ صب األعض٠ سزٜج١ ) يألصا 

 .ّسذ١ إعالّ ملٔ رخٌ اإلعال 

 ٚثٝك١ طالم سزٜج١ ملٔ مت تطًٝكٗا ٚعاد١ يًُغاعز٠ ايطاص١٥ 

 

ــزِٜ   ــضا٤ات تكـــ إدـــ

 اـز١َ

 

 

 .تعب١٦ منٛسز طًب املغاعز٠ ايطاص١٥ َٔ قبٌ املٛظـ املدتك 

  إدضا٤ رصاع١ ادتُاع١ٝ ؾٛص١ٜ َهتب١ٝ يطايب ايظنا٠

 ٚايتٛف١ٝ بايقضف.

 .ؼٌٜٛ املعا١ًَ إىل املزٜض ايعاّ أٚ املؿٛض بايقضف يًتٛقٝع 

 .ؼٌٜٛ املعا١ًَ إىل احملاعب يتغًِٝ طايب ايظنا٠ املبًؼ املكضص 

 

املؤعغــات ايؾــضٜه١ 

 يف تكزِٜ اـز١َ 

 . فٓزٚم املع١ْٛ ايٛط١ٝٓ 

 . ٞاملؤعغ١ ايعا١َ يًنُإ االدتُاع 

 .را٥ض٠ األصامٞ ٚاملغاس١ 

 .َزٜض١ٜ ايتكاعز ٚايتعٜٛنات 

  ؾإ ايظنا٠ 

 إراص٠ تضخٝك ايغٛاقني ٚاملضنبات . 

 ال ٜٛدز صعّٛ اـز١َ

 ْقـ عاع١  ٚقت الاط اـز١َ
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 نؿاالت االٜتاّ -: ثايجّا

 
ٚؾــإ   )اإلراص٠ ايعاَــ١(, َٚــزٜضٜات األٚقــاف / قغــِ ايظنــا٠     فــٓزٚم ايظنــا٠  كــّٛ ٜ      

ــ١    ايظنــا٠ ــ١ ٚاملتعًك ــات االدتُاعٝ ــتكباٍ ايزصاع ــزقٝكٗا ٚاؽــاس   بباع ــاّ ٚت ــاالت االٜت هؿ

 ايكضاص املٓاعب اَا بايكبٍٛ اٚ االعتشاص اٚ طًب ْٛاقك.

 

 -االٜتاّ : نؿاالتايؿ٦ات املغتؿٝز٠ َٔ 

 
 ٜتِٝ األب أٚ األبٜٛٔ ٚؾكرل اؿاٍ ٚال ٜٛدز َٔ ٜٓؿل عًٝ٘.     
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 نؿـاالت االٜتاّ 

ــٔ    ــتؿٝز٠ َ ــ١ املغ ايؿ٦

  اـز١َ
 .ٜتِٝ األب أٚ األبٜٛٔ ايؿكرل 

ٚؾإ  ايظنا٠ اقغاّ فٓزٚم ايظنا٠ )اإلراص٠ ايعا١َ( َٚزٜضٜات األٚقاف/ َهإ تكزِٜ اـز١َ

 .ايظنا٠ 

ــ٢   ؽــضٚط اؿقــٍٛ عً

  اـز١َ
 ( عاَّا. 18إٔ ال ٜتذاٚط ايعُض ) 

 .٘تكزِٜ ايطًب َٔ قبٌ طايب اـز١َ ؽدقّٝا أٚ أسز أؾضار اعضت 

 فٛص٠ عٔ رؾذل ايعا١ً٥ أٚ فٛص٠ عٔ دٛاط ايغؿض يػرل األصرْٝني.  ايٛثا٥ل املطًٛب١ 
 .ؽٗار٠ ٚؾا٠ يضب األعض٠ 

 .ؽٗار٠ سنا١ْ أٚ ٚفا١ٜ ؽضع١ٝ 

  ؽدقٝتني يهٌ ٜتِٝ يف األعض٠.فٛصتني  

ــزِٜ   ــضا٤ات تكـــ إدـــ

 اـز١َ

 

  تعب١٦ منٛسز طًب املغاعز٠ )نؿاي١ ايٝتِٝ( َٔ قبٌ املٛظـ

 املدتك.

 .ِٝإدضا٤ رصاع١ ادتُاع١ٝ أٚي١ٝ َهتب١ٝ ألعض٠ ايٝت 

  ٜٛمح عزّ اَتالى األعض٠ يألَٛاٍ أٚ  اعتعالّإعطا٤ منٛسز

 َٔ املغاعزات َٔ اؾٗات األخض٣ ٖٚٞ:  االعتؿار٠

 َزٜض١ٜ ايتكاعز ٚايتعٜٛنات 

 را٥ض٠ االصامٞ ٚاملغاس١ 

 ؾ١ٓ ايظنا٠ يف املٓطك١ 

 إراص٠ تضخٝك ايغٛاقني ٚاملضنبات 

  يًُٛظـ املدتك بعز ختُ٘ َٔ اؾٗات  االعتعالّ تغًِٝ منٛسز

 املع١ٝٓ.

  ٌايكٝاّ بايظٜاص٠ املٝزا١ْٝ ٚإعزار ايتكضٜض ٚإصؾاق٘ باملعا١ًَ َٔ قب

 ايباسح املدتك. 

   يًتزقٝل  قغِ االٜتاّ –ؼٌٜٛ املعا١ًَ إىل َزٜض١ٜ املؾاصٜع

ٚاملٛاؾك١ ع٢ً عضمٗا ع٢ً احملغٓني َٔ نؿال٤ األٜتاّ ٚاالْتعاص 

 ؿني تٛؾض نؿٌٝ إلمتاّ املعا١ًَ.
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املؤعغــات ايؾــضٜه١ 

  تكزِٜ اـز١َيف 

 . فٓزٚم املع١ْٛ ايٛط١ٝٓ 

 . ٞاملؤعغ١ ايعا١َ يًنُإ االدتُاع 

 .را٥ض٠ األصامٞ ٚاملغاس١ 

 .َزٜض١ٜ ايتكاعز ٚايتعٜٛنات 

  ؾإ ايظنا٠ 

 .اؾُعٝات اـرل١ٜ 

 .َٞؤعغ١ اإلقضاض ايظصاع 

 إراص٠ تضخٝك ايغٛاقني ٚاملضنبات . 

 ال ٜٛدز صعّٛ اـز١َ

 . َٔ اعتالّ ايٛثا٥ل ؽٗض ٚقت الاط اـز١َ
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 املؾاصٜع ايتأ١ًٖٝ -: صابعّا

 
 ٚؾــإ ايظنــا٠ )اإلراص٠ ايعاَــ١(, َٚــزٜضٜات األٚقــاف / قغــِ ايظنــا٠فــٓزٚم ايظنــا٠ كــّٛ ٜ

ــ١    ــ١ ٚاملتعًك ــات االدتُاعٝ ــتكباٍ ايزصاع ــاصٜعباع ــ١ باملؾ ــضاص   ايتأًٖٝ ــزقٝكٗا ٚاؽــاس ايك ٚت

 املٓاعب اَا بايكبٍٛ اٚ االعتشاص اٚ طًب ْٛاقك.

 

 -: املؾاصٜع ايتأ١ًٖٝايؿ٦ات املغتؿٝز٠ َٔ 

 

 املغٔ ايؿكرل. -1

 األصاٌَ ايؿكرلات. -2

 .ايؿكرلاتاملطًكات  -3

 .ايؿكضا٤ أعض ايغذٓا٤ -4

 .ايؿكضا٤ سٟٚ االستٝادات اـاف١ -5

 طالب ايعًِ ايؿكضا٤. -6

 املضم٢ ايؿكضا٤. -7
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 املؾاصٜع ايتأ١ًٖٝٝ 

ايؿ١٦ املغتؿٝز٠ َٔ 

  اـز١َ

 

سٟٚ  ايؿكضا٤ , أعض ايغذٓا٤ ايؿكرلات ,املطًكات  , األصاٌَ ايؿكرلاتاملغٔ ايؿكرل ,

 . املضم٢ ايؿكضا٤ٚ  طالب ايعًِ ايؿكضا٤, ايؿكضا٤ االستٝادات اـاف١

َهإ تكزِٜ 

 اـز١َ

 

 َٚزٜضٜات األٚقاف / قغِ ايظنا٠.فٓزٚم ايظنا٠ )اإلراص٠ ايعا١َ( 

ؽضٚط اؿقٍٛ 

  ع٢ً اـز١َ
 خز١َ املغاعزات  اْطبكت عًٝ٘ ؽضٚط اؿقٍٛ ع٢ًٔ إٔ ٜهٕٛ مم

 . يؾٗض١ٜ املكز١َ َٔ فٓزٚم ايظنا٠ ا

 .٘تكزِٜ ايطًب َٔ قبٌ طايب اـز١َ ؽدقّٝا أٚ أسز أؾضار أعضت 

 دٛاط ايغؿض يػرل األصرْٝني. فٛص٠ عٔ رؾذل ايعا١ً٥,  أٚ فٛص٠ عٔ  ايٛثا٥ل املطًٛب١ 

  قٝز َزْٞ إلثبات عزر األبٓا٤ ايشٜٔ ػاٚطت أعُاصِٖ عؾضٜٔ ع١ٓ عٛا٤ّ

 ناْٛا َتظٚدني أٚ غرل سيو.

  .ٜٔبٝإ طبٝع١ عٌُ األبٓا٤ ممٔ ػاٚطٚا عٔ ايعؾض 

 : ٌَؽٗار٠ ٚؾا٠ صب األعض٠  -األصا 

 : ايؾضع١ٝ , ٚؽٗار٠ خًٛ َٛاْع َٔ احمله١ُ  ٚثٝك١ طالم -املطًكات

 تجبت إٔ املضأ٠ يٝغت ع٢ً س١َ صدٌ فخض.

 ٚثٝك١ َٔ َضنظ اإلفالح ٚايتأٌٖٝ )يف ساٍ   -ايؿكضا٤ : أعض ايغذٓا٤

 عذٔ صب األعض٠ أٚ َٔ ٜعًٝٗا(.

 تكضٜض طيب سزٜح فارص عٔ ايًذإ ايطب١ٝ  -:سٟٚ االستٝادات اـاف١

 .ايطيبْغب١ ايعذظ  تبني

 ْغب١  تبنيتكضٜض طيب سزٜح فارص عٔ ايًذإ ايطب١ٝ   -:املضم٢ ايؿكضا٤

 .ايطيبايعذظ 
إدضا٤ات تكزِٜ 

 اـز١َ

 

 .تعب١٦ منٛسز طًب املغاعز٠ )َؾضٚع تأًٖٝٞ( َٔ قبٌ املٛظـ املدتك 

 . إدضا٤ رصاع١ ادتُاع١ٝ أٚي١ٝ َهتب١ٝ يطايب املؾضٚع 

  ايب١٦ٝ ايكٝاّ بايظٜاص٠ املٝزا١ْٝ ألعض٠ طايب املؾضٚع ٚايتأنز َٔ ٚدٛر

 املٓاعب١ ٚايكزص٠ ع٢ً إقا١َ املؾضٚع.

  ٜٛمح عزّ اَتالى االعض٠ يألَٛاٍ أٚ االعتؿار٠  عالّاعتإعطا٤ منٛسز

 َٔ املغاعزات َٔ اؾٗات األخض٣ ٖٚٞ: 

  .َزٜض١ٜ ايتكاعز ٚايتعٜٛنات 

 .را٥ض٠ االصامٞ ٚاملغاس١ 
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 .ؾ١ٓ ايظنا٠ يف املٓطك١ 

 .اراص٠ تضخٝك ايغٛاقني ٚاملضنبات 

 ًِٝيًُٛظـ املدتك بعز ختُ٘ َٔ اؾٗات  االعتعالّمنٛسز  تغ

 املع١ٝٓ.

  ؼٌٜٛ املعا١ًَ إىل َزٜض١ٜ املؾاصٜع يًتزقٝل ٚاملٛاؾك١ ع٢ً َٓح طايب

 املغاعز٠ املؾضٚع املٟٓٛ إقاَت٘.

  ٜكزّ َتًكٞ اـز١َ تعٗز خطٞ ًٜتظّ مبٛدب٘ بنُإ اعتُضاص١ٜ

بزؾع ق١ُٝ املؾضٚع املؾضٚع ايتأًٖٝٞ, ٚيف ساٍ كايؿ١ سيو ٜطايب 

 يًقٓزٚم.

  تٛقٝع اتؿاق١ٝ عكز تأٌٖٝ بني ايقٓزٚم َٚتًكٞ اـز١َ بايؾضٚط

 ٚاينُاْات ايالط١َ العتُضاص١ٜ املؾضٚع.

  تغًِ َغتًظَات املؾضٚع يألعض٠ املغتؿٝز٠ َٔ املؾضٚع ايتأًٖٝٞ مبٛدب

 مبط اعتالّ.

املؤعغــــــــــــــات 

ايؾــــــــضٜه١ يف 

 تكزِٜ اـز١َ 

 فٓزٚم املع١ْٛ ايٛط١ٝٓ . 

 . ٞاملؤعغ١ ايعا١َ يًنُإ االدتُاع 

 .را٥ض٠ األصامٞ ٚاملغاس١ 

 .َزٜض١ٜ ايتكاعز ٚايتعٜٛنات 

  .ؾإ ايظنا٠ 

 .اؾُعٝات اـرل١ٜ 

 .َٞؤعغ١ اإلقضاض ايظصاع 

 . إراص٠ تضخٝك ايغٛاقني ٚاملضنبات 

 ال ٜٛدز صعّٛ اـز١َ

 .ؽٗض َٔ اعتالّ ايٛثا٥ل ٚقت الاط اـز١َ

ثالخ عٓٛات ع٢ً بزا١ٜ املؾضٚع ايتأًٖٝٞ ٜكّٛ ايقٓزٚم بايتأنز َٔ َالسع١: بعز َضٚص 

االيتظاّ باالتؿاق١ٝ املٛقع١ ٚعزّ ايتقضف مبغتًظَات املؾضٚع, ٚتعتدل ق١ُٝ املؾضٚع َٓش١ يألعض٠ 

املغتؿٝز٠ ٚتٓتٗٞ االتؿاق١ٝ املٛقع١. إسا ثبت إٔ األعض٠ املؤ١ًٖ قز تقضؾت باملؾضٚع َٚغتًظَات٘ 

٠ يألٖزاف اييت َٓشت ألدًٗا املؾضٚع, يًُزٜض ايعاّ ؼقٌٝ ق١ُٝ املؾضٚع بايطضم ألغضاض َػاٜض

 اييت ٜضاٖا َٓاعب١.
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 عِٗ ايػاصَني ٚايػاصَات -: خاَغّا

 
بتٛقٝــع  َــشنض٠ تؿــاِٖ بــني ٚطاص٠ االٚقــاف / فــٓزٚم ايظنــا٠ ٚٚطاص٠    قــاّ فــٓزٚم ايظنــا٠

َقــاصف ايظنــا٠ بٗــزف تؿــضٜر اســز٣ ايعــزٍ َٚزٜضٜــ١ األَــٔ ايعــاّ يتؿعٝــٌ عــِٗ ايػــاصَني 

 ٚايػاصَات . نضب١ ايػاصَني

 

 -: عِٗ ايػاصَني ٚايػاصَاتايؿ٦ات املغتؿٝز٠ َٔ 

 

 ٚاْكطعت بِٗ ايغبٌ يًغزار ِٖٚ اؿاٍ  اٚ ؾكرل٠ ؾكرلغاصّ اٚ غاص١َ نٌ 

 املغٔ ايؿكرل. -1

 األصاٌَ ايؿكرلات. -2

 .ايؿكرلاتاملطًكات  -3

 .ايؿكضا٤أعض ايغذٓا٤ -4

 .ايؿكضا٤  اـاف١سٟٚ االستٝادات  -5

 طالب ايعًِ ايؿكضا٤. -6

 املضم٢ ايؿكضا٤. -7
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 عِٗ ايػاصَني ٚايػاصَات 

ــٔ    ــتؿٝز٠ َ ــ١ املغ ايؿ٦

  اـز١َ
ــٔ ايؿكرل ــٌ ايؿكرلات,املغــــ ــرلات ,األصاَــــ ــات ايؿكــــ ــض ,املطًكــــ أعــــ

ــذٓا٤ايؿكضا٤ ــضا٤  ,ايغـ ــ١ ايؿكـ ــات اـافـ ــِ سٟٚ االستٝادـ ــالب ايعًـ ,طـ

ــٕٛ يف غــرل َعقــ١ٝ )عــٌٝ , إؾــالؼ ,   ايؿكضا٤,املضمــ٢ ايؿكــضا٤, املٓهٛب

خزَــ١  اْطبكــت عًٝــ٘ ؽــضٚط اؿقــٍٛ عًــ٢    ٔ ممــ خل( ,سضٜــل ...ا

 يؾٗض١ٜاملغاعزات ا

 بايتٓغٝل َع َزٜض١ٜ  ايتٓؿٝش ايكنا٥ٞفٓزٚم ايظنا٠ )اإلراص٠ ايعا١َ(  َهإ تكزِٜ اـز١َ

ــ٢   ؽــضٚط اؿقــٍٛ عً

  اـز١َ
  رٜٓاص  مخغُا١٥( 500رخٌ االعض٠ ايؾٗضٟ عٔ )إٔ ال ٜتذاٚط . 

  ( ايؿٞ 2000املبًؼ ايشٟ ٜكّٛ ايقٓزٚم بتغزٜز٠ عٔ )إ ال ٜتذاٚط

 رٜٓاص .

  ٚال ٜتِ ٜغزر ايقٓزٚم عٔ ايػاصّ اٚ ايػاص١َ ملضٙ ٚاسز٠ ؾكط

 .ايغزار ملض٠ اخض٣ اال بعز َضٚص مخغ١ اعٛاّ 

 ٚ ( 1000ٚال ٜظٜز صأؼ املاٍ عٔ )ؽضنات ٚدٛر َؤعغات ؾضر١ٜ

 . ايـ رٜٓاص

  ال ٜٛدز ايٛثا٥ل املطًٛب١ 

ــزِٜ   ــضا٤ات تكـــ إدـــ

 اـز١َ

 

  ٜٞتِ اعتالّ فُٛع١ َٔ االزلا٤ َٔ َزٜض١ٜ  ايتٓؿٝش ايكنا٥

ممٔ عكِٗ طًبات قنا١ٝ٥ ٜٚؾذلط عزّ ٚدٛر اعبكٝات 

 دض١َٝ

 يًتشكل َٔ ؽضٚط اؿقٍٛ ع٢ً  إدضا٤ رصاع١ ادتُاع١ٝ أٚي١ٝ

 اـز١َ

  االزلا٤ ايٛاصر٠ َٔ تعضض ع٢ً فًػ إراص٠ فٓزٚم ايظنا٠

َزٜض١ٜ ايتٓؿٝش ايكنا٥ٞ ٚاْطبكت عًِٝٗ ؽضٚط اؿقٍٛ ع٢ً 

 .اـز١َ آلخش املٛاؾكات ايالط١َ

  تٓؿٝش قضاص فًػ إراص٠ فٓزٚم ايظنا٠ ٚسيو ب عزار قا١ُ٥

 بايػاصَني ٚايػاصَات يٝقاص اىل تغزٜز ايزؾعات عِٓٗ

 )اؿقٍٛ ع٢ً اؽعاص َٔ َزٜض١ٜ ايتٓؿٝش ايكنا٥ٞ )نـ طًب 
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املؤعغــات ايؾــضٜه١ 

  يف تكزِٜ اـز١َ

 . فٓزٚم املع١ْٛ ايٛط١ٝٓ 

 . ٞاملؤعغ١ ايعا١َ يًنُإ االدتُاع 

 .را٥ض٠ األصامٞ ٚاملغاس١ 

 .َزٜض١ٜ ايتكاعز ٚايتعٜٛنات 

  ؾإ ايظنا٠ 

 .اؾُعٝات اـرل١ٜ 

 .َٞؤعغ١ اإلقضاض ايظصاع 

 إراص٠ تضخٝك ايغٛاقني ٚاملضنبات . 

 ال ٜٛدز صعّٛ اـز١َ

  ( مخغٕٛ َٜٛا50) ٚقت الاط اـز١َ
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 تضَِٝ املٓاطٍ  -: عارعّا

 
باعــتكباٍ   )اإلراص٠ ايعاَــ١(, َٚــزٜضٜات األٚقــاف / قغــِ ايظنــا٠     ٜكــّٛ فــٓزٚم ايظنــا٠  

سٝــح تكــّٛ املزٜضٜــ١ باعــتكباٍ ايزصاعــات   بذلَــِٝ املٓــاطٍايزصاعــات االدتُاعٝــ١ ٚاملتعًكــ١ 

ــٓزٚم       ــزٜٔ يف ف ــاعٝني املعتُ ــاسجني االدتُ ــ١ املًُهــ١ ٚايب ــات ٚايٜٛ ــ١ قاؾع ــٔ ناؾ َ

 ايظنا٠ ٚتزقٝكٗا ٚاؽاس ايكضاص املٓاعب اَا بايكبٍٛ اٚ االعتشاص.

 

  :تضَِٝ املٓاطٍايؿ٦ات املغتؿٝز٠ َٔ 

 

 املغٔ ايؿكرل. -8

 األصاٌَ ايؿكرلات. -9

 .ايؿكرلاتاملطًكات  -10

 .ايؿكضا٤ أعض ايغذٓا٤ -11

 .ايؿكضا٤  سٟٚ االستٝادات اـاف١ -12

 طالب ايعًِ ايؿكضا٤. -13

 املضم٢ ايؿكضا٤. -14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



44 
 

 املغاعزات املٛزل١ٝ  -: عابعا

 
ــّٛ ٜ ــض      ك ــٔ االع ــٞ ايقــٓزٚم َ ــ٢ َٓتؿع ــ١ عً ــاعزات املٛزلٝ ــع املغ فــٓزٚم ايظنــا٠ بتٛطٜ

  -ايؿكرل٠ ٚاعض االٜتاّ , عٝح تتٓٛع ٖشٙ املغاعزات ٖٚٞ :

 

  :اْٛاع املغاعزات املٛزل١ٝ

 

 .قغا٥ِ ايهغا٤ ٚايػشا٤ -1

يًُٓــتؿعني َــٔ ايقــٓزٚم يف عٝــز ايؿطــض     عٝــزٜات االعــض ايؿكــرل٠ ٚاعــض االٜتــاّ      -2

 .املباصننيٚاالمش٢ 

ــ٢       -3 ــٞ عً ــاّ رصاع ــ١ نــٌ ع ــٛطع يف بزاٜ ــح ت ــتًظَاتٗا , عٝ ــ١ٝ َٚغ ــ١ املزصع اؿكٝب

 .االعض ايؿكرل٠ ٚاعض االٜتاّ املٓتؿعني َٔ ايقٓزٚم ٚاملٓتؿعني َٔ ؾإ ايظنا٠
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 .املٛزل١ٝاملغاعزات 

ــٔ    ــتؿٝز٠ َ ــ١ املغ ايؿ٦

 اـز١َ 

ؽٗض١ٜ ٚاعض االٜتاّ ٚاملٓتؿعني َٔ ؾإ املٓتؿعني َٔ ايقٓزٚم مبغاعزات 

 ايظنا٠

ٕ تكزِٜ اـز١َ ت األٚقاف/ َهتب ص٥ٝػ قغِ فٓزٚم ايظنا٠ )اإلراص٠ ايعا١َ(, َٚزٜضٜا َها

 ايظنا٠ ٚؾإ ايظنا٠

ؽضٚط اؿقٍٛ ع٢ً 

 اـز١َ 

 ٜتكامٕٛ صٚاتب ؽٗض١ٜ ٚنؿاالت اٜتاّ َٔ ايقٓزٚم ٔ إٔ ٜهٕٛ مم

 ٚؾإ ايظنا٠ .

 فٛص٠ عٔ رؾذل ايعا١ً٥, أٚ فٛص٠ عٔ دٛاط ايغؿض يػرل األصرْٝني.  ايٛثا٥ل املطًٛب١ 

 )ٚثٝك١ االسٛاٍ املز١ْٝ )اشل١ٜٛ ايؾدق١ٝ  

 إدضا٤ات تكزِٜ اـز١َ

 

ال تٛدز ا١ٜ إدضا٤ات ٚامنا ٜتِ اعالّ ايؿ١٦ املغتؿٝز٠ َٔ خالٍ 

َٚٔ خالٍ املٛقع االيهذلْٚٞ يقٓزٚم  اصعاٍ ايضعا٥ٌ ايكقرل٠

ايظنا٠ َٚٔ خالٍ قٓٛات ايتٛافٌ االدتُاعٞ ٚاالعالّ املغُٛع 

ٚاملكض٤ٚ ٚاملٛاقع االعال١َٝ َٔ خالٍ فؿشات ايؾبه١ 

 ايعٓهبٛت١ٝ .

 

املؤعغــات ايؾــضٜه١ 

 يف تكزِٜ اـز١َ 

 . فٓزٚم املع١ْٛ ايٛط١ٝٓ 

 .ٞاملؤعغ١ ايعا١َ يًنُإ االدتُاع 

  األصامٞ ٚاملغاس١.را٥ض٠ 

 ٚايتعٜٛنات . َزٜض١ٜ ايتكاعز 

  ؾإ ايظنا٠ 

 . إراص٠ تضخٝك ايغٛاقني ٚاملضنبات 

 املؤعغ١ االعتٗالن١ٝ املز١ْٝ 

 ال ٜٛدز صعّٛ اـز١َ

 يٝغت عاد١ اىل ٚقت اللاط ٖشٙ اـز١َ . ٚقت الاط اـز١َ
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 ؾإ ايظنا٠

 املدتًؿ١ يف املًُه١ تبعّا يًذلتٝب املبني أرْاٙ: املٓاطلٖٚٞ ؾإ ق١ًٝ تطٛع١ٝ تعٌُ يف 

 تؾهٌٝ ؾإ ايظنا٠ -اٚاّل:

 ٔ تؾهٌٝ ايًذإ اـطٛات ايتاي١ٝ:ٜتنُ

 ايتكزّ بطًب تؾهٌٝ ايًذ١ٓ

تتكزّ فُٛع١ َٔ األؽدال ايضاغبني بتؾهٌٝ ؾ١ٓ طنا٠ باعتزعا٤ إىل َزٜض عاّ  .1

عٝح ٜؾتٌُ ٖشا االعتزعا٤  فٓزٚم ايظنا٠ بٛاعط١ َزٜض أٚقاف احملاؾع١ املع١ٝٓ,

ع٢ً طًب املٛاؾك١ ع٢ً تؾهٌٝ ؾ١ٓ ايظنا٠, اعِ املٓطك١ املع١ٝٓ ٚاملضار تػطٝتٗا, 

 باإلماؾ١ إىل أزلا٤ األعنا٤ املضؽشني يتؾهٌٝ ٖشٙ ايًذ١ٓ.

تكّٛ َزٜض١ٜ ؾإ ايظنا٠ بتشزٜز ايعزر األْغب يًذ١ٓ ايظنا٠ بٓا٤ّ ع٢ً سذِ  .2

ْغب١ ايؿكض يف املٓطك١ املع١ٝٓ, أعزار املغتؿٝزٜٔ احملتًُني,  املٓطك١, عب٤ ايعٌُ املتٛقع,

عزر ايًذإ اييت ؽزّ املٛقع اؾػضايف ْؿغ٘ عٝح ٜهٕٛ اؿز األر٢ْ يعزر أعنا٤ ؾ١ٓ 

 , ٚسيو بٓا٤ّ ع٢ً سذِ املٓطك١ املضار تػطٝتٗا.15ٚاؿز األقق٢  7ايظنا٠ 

 

 رصاع١ ايطًب ٚاإلدضا٤ات املعتُز٠ يشيو

أٚقاف احملاؾع١ املع١ٝٓ بضؾع االعتزعا٤ املكزّ َٔ قبٌ األؽدال ايضاغبني  ٜكّٛ َزٜض .1

بتؾهٌٝ ؾ١ٓ طنا٠ إىل َزٜض عاّ فٓزٚم ايظنا٠ يبٝإ ايضأٟ ٚايتُاؼ َٛاؾكت٘ ع٢ً 

 تؾهٌٝ ايًذ١ٓ.

ٜكّٛ املزٜض ايعاّ يًقٓزٚم ب صعاٍ نتاب عزّ مماْع١ إىل َزٜض أٚقاف احملاؾع١ املع١ٝٓ  .2

 رل ب دضا٤ات تؾهٌٝ ؾ١ٓ ايظنا٠ سغب األفٍٛ.ٚاإلٜعاط ي٘ بايغ

ٜكّٛ َزٜض أٚقاف احملاؾع١ املع١ٝٓ مبداطب١ اؿانِ اإلراصٟ املعين )َتقضف/قاؾغ(  .3

 ٚطًب املٛاؾك١ األ١َٝٓ ع٢ً تؾهٌٝ ؾ١ٓ ايظنا٠.

ٜكّٛ َزٜض أٚقاف احملاؾع١ املع١ٝٓ ب صعاٍ نؾـ بأزلا٤ ٚفؿ١ األؽدال ايضاغبني  .4

)بعز إٔ متت املٛاؾك١ األ١َٝٓ عًِٝٗ( إىل َزٜض عاّ فٓزٚم بتؾهٌٝ ؾ١ٓ ايظنا٠ 

ايظنا٠ يالطالع ٚايتٛدٝ٘, َع إصؾام طًبات اإلؽذلاى بعن١ٜٛ ؾإ ايظنا٠, ايقٛص 

 (, ٚفٛص عٔ ايٛثا٥ل ايجبٛت١ٝ اـاف١ باألعنا2.٤ايؾدق١ٝ )عزر 

 : ١ٓ ايظنا٠ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ ٜتِ ؼزٜز فؿ١ األؽدال ايضاغبني بتؾهٌٝ ؾ .5
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 ص٥ٝػ ايًذ١ٓ , ْا٥ب ايض٥ٝػ , أَني ايقٓزٚم , اَني ايغض , اعنا٤

 

 يف ساي١ املٛاؾك١

ٜتِ ؼنرل نتاب صزلٞ َٔ قبٌ َزٜض١ٜ ايًذإ بتؾهٌٝ ؾ١ٓ ايظنا٠ مبا ٜتنُٔ 

ٚاصعاٍ َزٜض عاّ فٓزٚم ايظنا٠ يًُٛاؾك١ اعِ ٚفؿ١ نٌ عنٛ َٔ أعنا٥ٗا, ٚصؾع٘ إىل

 . ْغد١ َٓٗا اىل َزٜضٜات االٚقاف

 اـطٛات املتدش٠ بعز املٛاؾك١ ع٢ً تؾهٌٝ ايًذ١ٓ 

ناتب ايعزٍ يف املٓطك١ املع١ٝٓ َٔ خالٍ َزٜض عاّ فٓزٚم ايظنا٠ يعٌُ  ٜتِ كاطب١ .1

 . يهاؾ١ أعنا٤ ايًذ١ٓ( رٜٓاص أصرْٞ 5000نؿاي١ عزي١ٝ َاي١ٝ بك١ُٝ )

ٚاالستؿاظ بٗا يف , املعتُز٠باعتالّ ْغذ َٔ عٓزات ايهؿاالت املاي١ٝ  ايقٓزٚمٜكّٛ  .2

 املًـ اـال بايًذ١ٓ.

مبداطب١ أسز ايبٓٛى اإلعال١َٝ يف املٓطك١ املع١ٝٓ َٔ خالٍ َزٜض عاّ  ايقٓزٚمٜكّٛ  .3

فٓزٚم ايظنا٠ يؿتح سغاب باعِ ؾ١ٓ ايظنا٠ املؾه١ً, ٚطًب اعتُار تٛاقٝع ص٥ٝػ 

ب املبايؼ ايًذ١ٓ, ْا٥ب ص٥ٝػ ايًذ١ٓ, ٚأَني ايقٓزٚم ٚؼزٜز فالسٝاتِٗ اـاف١ بغش

 .1996( يغ١ٓ 3عُاّل بٓك ايؿكض٠ )ز( َٔ املار٠ ايتاعع١ َٔ تعًُٝات ؾإ ايظنا٠ صقِ )

 .َٔ ًٜظّ يعٌُ ختِ يًذ١ٓ املع١ٝٓمبداطب١  ايقٓزٚمٜكّٛ  .4

مبداطب١ َطابع ٚطاص٠ األٚقاف َٔ خالٍ َزٜض عاّ فٓزٚم ايظنا٠  ايقٓزٚمٜكّٛ  .5

 يطباع١ ٚصم َضٚؼ باعِ ؾ١ٓ ايظنا٠ املؾه١ً.

تكّٛ َزٜض١ٜ ايًذإ بتشنرل بطاق١ ٚتقضٜح ؾُع أَٛاٍ ايظنا٠ ٚايتدلعات باعِ  .6

 ناؾ١ أعنا٤ ؾ١ٓ ايظنا٠ املؾه١ً.

ٜتِ تظٜٚز ؾ١ٓ ايظنا٠ َٔ قبٌ َزٜض١ٜ ايظنا٠ بهاؾ١ ايكٛاْني ٚايتؾضٜعات اـاف١  .7

 بقٓزٚم ايظنا٠ يالطالع عًٝٗا ٚايضدٛع شلا عٓز اؿاد١.

ًٛر قبض ْكز١ٜ فارص٠ عٔ ٚطاص٠ املاي١ٝ, باإلماؾ١ إىل ٜتِ تظٜٚز ؾ١ٓ ايظنا٠ ظ .8

 ايُٓاسز ايتاي١ٝ يٝتِ اعتعُاشلا َٔ قبٌ ايًذ١ٓ خالٍ عًُٗا:
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 ٚفٍٛ املكبٛمات 

 ؽٗار٠ تغًِ طنا٠ ع١ٝٓٝ 

 عذٌ املغاعزات ايٓكز١ٜ 

 عذٌ ايظنا٠ ايع١ٝٓٝ 

 عذٌ ايٛاصرات 

 عذٌ املقضٚؾات 

 َغتٓز فضف ايٓؿكات 

 عذٌ قضاصات ايًذ١ٓ 

 ز رصاع١ ادتُاع١ٝ َٝزا١ْٝمنٛس 

 منٛسز ايتدتِٝ َٔ قبٌ دٗات اإلْتؿاع 

 منٛسز املٝظا١ْٝ ايغ١ٜٛٓ 

 تكّٛ َزٜض١ٜ ايًذإ بعكز رٚص٠ تزصٜب١ٝ يًذ١ٓ املؾه١ً سزٜجّا بٗزف: .9

 أسهاّ ايظنا٠ 

 ايٓاؾش٠ املتعًك١ بايظنا٠ٚايتعًُٝات  ؽضح ايكٛاْني 

  ٕتزصٜب ع٢ً ايغٝاعات ٚ االدضا٤ات ايتؾػ١ًٝٝ , ايُٓاسز املغتدز١َ يف عًُٝات ؾا

 ايظنا٠ 

  ؽضح فيٝات االتقاٍ َع فٓزٚم ايظنا٠ ٚ أقغاّ ايظنا٠ يف احملاؾعات 

ٜكّٛ ص٥ٝػ ايًذ١ٓ ب صعاٍ نؾٛؾات ظُٝع املٓتؿعني َٔ ؾإ ايظنا٠ إىل فٓزٚم  .10

 ٛسز٠ يز٣ فٓزٚم ايظنا٠. ايظنا٠ إلرخاشلِ إىل قاعز٠ ايبٝاْات امل
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 ٚؾإ ايظنا٠ اـزَات اييت ٜكزَٗا فٓزٚم ايظنا٠  

ــضاَر    ــط١ ٚبــ ــز٠ أْؾــ ــ١ بعــ ــا٠ ٚؾاْــ ــٓزٚم ايظنــ ــّٛ فــ ــض ٜكــ ــا سنــ ــا نُــ : أُٖٗــ

ــاّ    ــ١ األٜتــ ــٗض١ٜ; نؿايــ ــ١ ايؾــ ــاعزات ايٓكزٜــ ٚ ,املغــ ــ١  ــاعزات ايطاص٥ــ ــاصٜع املغــ املؾــ

ــ١ ا    ــزِٜ ناؾـــ ــا٠ بتكـــ ــٓزٚم ايظنـــ ــّٛ فـــ ــ١, ٜٚكـــ ــط١ ايتأًٖٝٝـــ ــدلاَراألْؾـــ  ٚايـــ

ــتجٓا٤         ــزَات باعــ ــو اـــ ــزِٜ تًــ ــا٠ بتكــ ــإ ايظنــ ــّٛ ؾــ ــني تكــ ــشنٛص٠, يف ســ املــ

ــزٍٚ        ــبني يف اؾـ ــٛ َـ ــا ٖـ ــز ٗا, نُـ ــٓزٚم بتكـ ــضر ايقـ ــيت ٜٓؿـ ــ١ ايـ ــاصٜع ايتأًٖٝٝـ املؾـ

 ( أرْاٙ:2صقِ )

 

 ( اؾٗات املكز١َ ـزَات ايظنا2٠اؾزٍٚ صقِ )

 

 خز١َ ايظنا٠

 اؾ١ٗ املكز١َ يًدز١َ

 ايظنا٠ؾإ  فٓزٚم ايظنا٠

     املغاعزات ايٓكز١ٜ ايؾٗض١ٜ .1
     نؿاي١ األٜتاّ .2

     املغاعزات ايطاص١٥  .3

    رعِ املؾاصٜع ايتأ١ًٖٝٝ .4
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 اعزار ؾإ ايظنا٠

 

( َا١٥ ٚاصبع١ 194)ٚقز بًؼ عزر ؾإ ايظنا٠ ايعا١ًَ يف كتًـ قاؾعات ٚاي١ٜٛ املًُه١ 

  -: سغب اؾزٍٚ ايتايٞٚتغعٕٛ ؾ١ٓ َٛطع١ 

 عزر ايًذإ اعِ املزٜض١ٜ

 36 األٚىل عُإ  َزٜض١ٜ أٚقاف

 19 عُإ ايجا١ْٝ َزٜض١ٜ أٚقاف

 8 عُإ ايجايج١َزٜض١ٜ أٚقاف 

 20 َزٜض١ٜ أٚقاف اصبز األٚىل

 14 َزٜض١ٜ أٚقاف اصبز ايجا١ْٝ

 13 َزٜض١ٜ اٚقاف ايظصقا٤

 21 َزٜض١ٜ أٚقاف ايبًكا٤

 5 َزٜض١ٜ أٚقاف ايضفٝؿ١

 9 أٚقاف دضـَزٜض١ٜ 

 8 َزٜض١ٜ أٚقاف ايهٛصٙ

 5 َزٜض١ٜ أٚقاف املؿضم

 10 َزٜض١ٜ أٚقاف اايهضى

 3 َزٜض١ٜ أٚقاف َعإ

 6 َزٜض١ٜ أٚقاف عذًٕٛ

 2 َزٜض١ٜ أٚقاف ايضَجا

 1 َزٜض١ٜ أٚقاف َاربا

 5 َزٜض١ٜ أٚقاف ايطؿ١ًٝ

 5 َزٜض١ٜ أٚقاف االغٛاص ايؾُاي١ٝ

 3 َزٜض١ٜ أٚقاف ايعكب١

 1 َزٜض١ٜ أٚقاف ايبار١ٜ ايؾُاي١ٝ

 194 ايــُــذــُــٛع
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عُإ االٚىل ٚفزقات ؾإ طنا٠  

 

 ايضقِ اعِ ايًذ١ٓ صقِ اشلاتـ ايضقِ اعِ ايًذ١ٓ صقِ اشلاتـ

 1 املٓاص٠ ٚاّ ْٛاص٠ 0795287785 2 كِٝ ايٛسزات 0796999652

 3 كِٝ اؿغني 0796642625 4 ماس١ٝ االَرل سغٔ 0796360528

 5 ماس١ٝ االَٔ ايعاّ  0795871009 6 ن١ًٝ ايؾضٜع١  0795599287

 7 املٓافض٠ االعال١َٝ 0795794590 8 سٞ االَرل اؿغٔ 0788274850

 9 تاز اـرل  10 ايًذ١ٓ ايٓغا١ٝ٥  0795335202

 11 محظٙ بٔ عبزاملطًب 0777386582 12 االَاّ َغًِ 0796499748

 13 ع١ًُ بٔ االنٛع 0795925945 14 َغذز اؿاز سغٔ 0795537760

 15 سٞ ْظاٍ 0795723637 16 عُض بٔ اـطاب 0795028095

 17 سٞ ايظٖٛص 0799888732 18 دبٌ ايٓعٝـ 0795574105

 19 َغذز ن١ًٝ اؿغني 0795255136 20 طاصم 0795701144

 21 ايغالّ 0795568833 22 سٞ املقاص٠ٚ 0795797404

 23 ايغًـ ايقاحل )ايدل ٚاالسغإ( 0795548398 24 اّ ايكض٣ 0777298274

 25 االٜارٟ ايبٝنا٤ 0795571935 26 باب اـرل 0777478060

 27 امحز ايغايو 0788841886 28 االقق٢ 0795144670

 29 خٛي٘ بٓت االطٚص  0799796248 30 اّ  ٢ٝ 0777447883

 31 اؾٛؾ٘ 0797677422 32 اشلذض٠ 0796723535

 33 خايز )اشلاسلٞ اؾٓٛبٞ 0779159272 34 طَظّ 0796735146

 35 ابٛ عًٝا 0795921400 36 ايعباؼ 0777286537

 

 عُإ ايجا١ْٝ ٚفزقات ؾإ طنا٠

 

 ايضقِ اعِ ايًذ١ٓ صقِ اشلاتـ ايضقِ اعِ ايًذ١ٓ صقِ اشلاتـ

 1 طنٞ ابٛ عٝز 0777355543 2 االبضاص 0796474592

 3 سغبإ 0779124789 4 عضدإ ايٓغا١ٝ٥ 0777423440

 5 ايضمحٔ 0799632741 6 اّ ايبغاتني 0799063129

 7 االَاّ ايٟٓٛٚ 0795520318 8 ْٛص املقطؿ٢ 0796302210

 9 فًٜٛح 0796903053 10 ايدلا٤ بٔ عاطب 0796638129

 11 ابٛ قٛص٠ 0785077402 12 عبزاهلل بٔ عالّ 

 13 بٝت املكزؼ 0779582518 14 احملغٓني 0772419808

 15 ٚارٟ ايغرل 0799222285 16 ١َُْٛٝ بٓت اؿاصخ 0796828280

 17 ايؿضقإ 0795545635 18 ايضٚم١ 0796640002

 19 ابٛ ْقرل 0795027749   
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 ١عُإ ايجايج ٚفزقات ؾإ طنا٠

 

 ايضقِ اعِ ايًذ١ٓ صقِ اشلاتـ ايضقِ اعِ ايًذ١ٓ صقِ اشلاتـ

 1 ايكٜٛغُ٘ 0777355543 2 اّ ققرل ٚاملكابًني 0796474592

 3 ايؿاصٚم 0779124789 4 ؾاط١ُ 0777423440

 5 كِٝ ايطايب١ٝ 0799632741 6 ابٛ عًٓزا 0799063129

 7 اٌٖ ايشنض 0795520318 8 قض١ٜ عامل 0796422999

 

 ؾإ طنا٠ ٚفزقات َزٜض١ٜ اٚقاف اصبز االٚىل

 صقِ اشلاتـ اعِ ايًذ١ٓ ايضقِ

 0787616882 كِٝ اصبز 1

 0786296817 اؿٞ ايؾُايٞ / اصبز  2

 0796787367 ايباصس١  3

 0795226468 اشلاسلٞ / اصبز 4

 0795545436 اؿٞ ايؾضقٞ  5

 0772106551 َغذز خًـ املًهاٟٚ/ اصبز 6

 0772697044 بٝت صاؼ  7

 0777359587 نؿض ٜٛبا  8

 0799320359 خضدا ٚ ايظ١ٜٚ  9

 0785200265 ايؾٝذ خًٌٝ  10

 0785720306 اْػ بٔ َايو/ اصبز  11

 0772311733 عجُإ بٔ عؿإ / سضثا  12

 0777072898 سهُا  13

 0776489771 ايٓٛص /رٚقض٠ 14

 0799095087 سٓٝٓا/اصبز 15

 0799865169 رٜض ايغع١ٓ 16

 0796502100 نعب بٔ َايو  17

 0788216914 ععز بٔ عبار٠ /اصبز 18

 0777546608 صٜاض اؾ١ٓ / ًَها  19

 0777759742 نؿض عّٛ  20
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 ؾإ طنا٠ ٚفزقات َزٜض١ٜ اٚقاف اصبز ايجا١ْٝ

 صقِ اشلاتـ اعِ ايًذ١ٓ ايضقِ

 0798450799 عبز اهلل ايغُٗٞ 1

 0788356817 كِٝ ايؾٗٝز عظَٞ املؿيت  2

 0795453937 اؿقٔ  3

 0772124710 اصسابا 4

 0786958635 ايظٖضا٤ 5

 0796311293 ايضمٛإ 6

 0795429334 املػرل  7

 0772697754 املظاص 8

 0772425655 نتِ 9

 0788831428 سٚ ايٓٛصٜٔ/ ايٓع١ُٝ 10

 0799979140 َعاس بٔ دبٌ  11

 0772569178 عٓب١  12

 0777767601 ؽٗزا٤ االقق٢ 13

 0780481465 بؾض٣ 14

 

 ؾإ طنا٠ ٚفزقات َزٜض١ٜ اٚقاف ايظصقا٤

 صقِ اشلاتـ ايًذ١ٓاعِ  ايضقِ

 0795576553 عُض بٔ اـطاب 1

 0777902309 قُز بٔ عرلٜٔ 2

 0795643274 ؽضسبٌٝ بٔ سغٓ٘ 3

 0777245360 ايًذ١ٓ ايٓغا١ٝ٥ 4

 0777628472 عًٞ بٔ ابٞ طايب 5

 0799039558 ثابت بٔ قٝػ 6

 0786753419 ايقاؿني 7

 0777610887 ايظصقا٤ ايض٥ٝغ١ٝ 8

 0797241999 ايػظايٞاالَاّ  9

 0772425714 املٗادضٜٔ ٚاالْقاص ايٓغا١ٝ٥ 10

 0797641212 َغذز دعؿض بٔ ابٞ طايب 11

 0795596780 االَاّ ايبداصٟ 12

 0779844654 اشلاسل١ٝ 13
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 ايبًكا٤ َزٜض١ٜ اٚقافؾإ طنا٠ ٚفزقات 

 صقِ اشلاتـ اعِ ايًذ١ٓ ايضقِ

 0777219902 ايغًط ايض٥ٝغ١ٝ 1

 0772683678 اعاَ٘ بٔ طٜز 2

 0777100307 ايطباع١ ٚاملٝزإ 3

 0798767544 قنا٤ طٟ 4

 07956185880 ايزٜض٠  5

 0795080904 اّ دٛطٙ ٚعالٕ 6

 0772521298 ابٛ عبٝز٠ ٚايبال١ْٚ 7

 0772182481 بٝٛم٘  8

 0772436892 عرلا ٜٚضقا  9

 0790261106 عبار ايضمحٔ 10

 0785442117 ايهضا١َ 11

 0776210780 ايطٛاٍ اؾٓٛبٞ 12

 0786864497 ايٓٗن١ 13

 0799340325 ٚارٟ االصرٕ 14

 0795016027 ععٝز بٔ املغٝب 15

 0775499383 َاسك ٚايؿشٝك 16

 0796519050 ايبكع١ 17

 0772690662 عٝزات َعزٟ 18

 0779402402 ايقٛاؿ١ 19

 0777498796 تٌ املٓطح 20

 0772262623 املالس١ 21

 

 ؾإ طنا٠ ٚفزقات َزٜض١ٜ اٚقاف ايضفٝؿ١

 صقِ اشلاتـ اعِ ايًذ١ٓ ايضقِ

 0795921102 عبارٙ بٔ ايقاَت 1

 0796359313 اـنض 2

 0795588328 فَٓ٘ بٓت ٖٚب 3

 0790993020 االْٛاص 4

 0788691778 ايؿنٌ بٔ عباؼ 5

 

 

 



55 
 

 دضـَزٜض١ٜ اٚقاف ؾإ طنا٠ ٚفزقات 

 صقِ اشلاتـ ايًذ١ٓاعِ  ايضقِ

 0772452152 دضـ املضنظ١ٜ 1

 0788134511 كِٝ غظٙ 2

 0795807892 كِٝ عٛف 3

 0772433671 عانب 4

 0779373605 بضَا 5

 0777383342 مً٘ 6

 0777171386 عٛف ٚايدلز 7

 0772335460 ايٓغِٝ 8

 0776583304 اْٛاص اشلز٣/بًٝال نؿضخٌ 9

 

 ايهٛص٠َزٜض١ٜ اٚقاف ؾإ طنا٠ ٚفزقات 

 صقِ اشلاتـ اعِ ايًذ١ٓ ايضقِ

 0777993195 ايؾٝذ صباع 1

 0772645600 نؿضابٌٝ 2

 0779526364 املكزار بٔ عُضٚ 3

 0775634900 األؽضؾ١ٝ 4

 0777960951 نؿض املا٤ 5

 0775215147 عٝزات ايهٛص٠ 6

 0779962842 رٜض ابٞ ععٝز املضنظ١ٜ 7

 0776967250 عبزاهلل بٔ عُض  8

 

 املؿضمَزٜض١ٜ اٚقاف ؾإ طنا٠ ٚفزقات 

 صقِ اشلاتـ اعِ ايًذ١ٓ ايضقِ

 0779545000 املٓؾ١ٝ  1

 0786237129 اـايزٜ٘ 2

 0772300438 ايقشاب١ 3

 0777519056 خايز بٔ ايٛيٝز 4

 0772003909 دزاص ايكزؼ 5

 

 

 



56 
 

 ايهضىَزٜض١ٜ اٚقاف ؾإ طنا٠ ٚفزقات 

 صقِ اشلاتـ اعِ ايًذ١ٓ ايضقِ

 0797863000 َٓؾ١ٝ ابٛ محٛص 1

 0796141459 َؤت٘ 2

 0777845919 دٛطا 3

 0795705911 َؤاب 4

 0795226295 ثايح اؿضَني 5

 0795834133 االغٛاص اؾٓٛب١ٝ 6

 0799561027 املظصع١ ٚاؿزٜج١ 7

 0796703857 باب ايضٜإ/قٞ 8

 0785493978 ايكطضا١ْ 9

 0796818695 ايطٝب١  10

 

  َعإَزٜض١ٜ اٚقاف ؾإ طنا٠ ٚفزقات 

 صقِ اشلاتـ اعِ ايًذ١ٓ ايضقِ

 0777166437 َز١ٜٓ َعإ   1

 0777966315 ايؾٛبو  2

 0772247150 ٚارٟ َٛعٞ   3

 

 عذًَٕٛزٜض١ٜ اٚقاف ؾإ طنا٠ ٚفزقات 

 صقِ اشلاتـ اعِ ايًذ١ٓ ايضقِ

 0779624964 صادب 1

 0777760112 اؾٓٝز 2

 0777410526 عني دٓا 3

 0772176161 نؿضل٘ 4

 0772218817 ابٛ رداْ٘ 5

 0777342064 ايدلن١ 6

 

 ايضَجاَزٜض١ٜ اٚقاف ؾإ طنا٠ ٚفزقات 

 صقِ اشلاتـ اعِ ايًذ١ٓ ايضقِ

 0777750343 ايضَجا ايض٥ٝغ١ٝ 1

 0799057449 ايطض٠ 2
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 َأرباَزٜض١ٜ اٚقاف ؾإ طنا٠ ٚفزقات 

 صقِ اشلاتـ اعِ ايًذ١ٓ ايضقِ

 0772008947 ًَٝح 1

 

 ايطؿ١ًَٝزٜض١ٜ اٚقاف ؾإ ايظنا٠ ٚفزقات 

 صقِ اشلاتـ اعِ ايًذ١ٓ ايضقِ

 0772063263 ايطؿ١ًٝ ايض٥ٝغ١ٝ 1

 0772050476 بقرلا 2

 0772104294 عني ايبٝنا٤ 3

 0778221324 اؿاصخ بٔ عُرل 4

 0777224367 اؿغا 5

 

 االغٛاص ايؾُاي١َٝزٜض١ٜ اٚقاف ؾإ طنا٠ ٚفزقات 

 صقِ اشلاتـ اعِ ايًذ١ٓ ايضقِ

 0788273383 سشٜؿ١ بٔ ايُٝإ 1

 0785282720 ايكعكاع بٔ عُضٚ 2

 0788549087 ايهض ١ 3

 0775678736 ؽضسبٌٝ بٔ سغٓ٘ 4

 0786695244 ايؾ١ْٛ ايؾُاي١ٝ  5

 

 ايعكب١َزٜض١ٜ اٚقاف ؾإ طنا٠ ٚفزقات 

 صقِ اشلاتـ اعِ ايًذ١ٓ ايضقِ

 0795930121 ايعكب١ ايض٥ٝغ١ٝ 1

 0797776019 احملزٚر 2

 0777631571 ايكٜٛضٙ 3

 

 

 ايبار١ٜ ايؾُاي١َٝزٜض١ٜ اٚقاف ؾإ طنا٠ ٚفزقات 

 صقِ اشلاتـ اعِ ايًذ١ٓ ايضقِ

 0788237489 اّ ايكطني 1
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 ايؾهاٟٚ ٚاالقذلاسات

 ِٜايؾها٣ٚ : االقذلاسات ٚ في١ٝ تكز- 

ٚاملتعًك١ بايعٌُ ع٢ً  َتًكٞ اـز١َٚأؽها٣ٚ: ٖٚٞ عباص٠ عٔ ايؾها٣ٚ املٛد١ٗ َٔ املٛظؿني 

 ايؾها٣ٚ خامع١ يًؾضٚط ايتاي١ٝ: االقذلاسات ٚ إٔ تهٕٛ ٖشٙ

 إٔ تهٕٛ يًُقًش١ ايعا١َ. .أ 

 إٔ ال تتعاصض َع األْع١ُ ٚايكٛاْني  .ب 

  تًكٞ االقذلاسات ٚايؾها٣ٚنٝؿ١ٝ:- 

االقذلاست ٚايؾهاٟٚ َٔ خالٍ عز٠ طضم  ؾ١ٓ خاف١ بايقٓزٚم إلعتكباٍٜتِ تؾهٌٝ  -1

 :أُٖٗا

 َٔ خالٍ َٓق١ غزَتهِ (1

: ع٢ً ايعٓٛإ ايتايٞ   يقٓزٚم ايظنا٠ايدلٜز االيهذلْٚٞ َٔ خالٍ  (2

info@zakatfund.org      

 06-5661327,     06-5694897    :ايتاي١َٝٔ خالٍ االتقاٍ اشلاتؿٞ ع٢ً االصقاّ   (3

                                                                               06-5673164 ع٢ً صقِ  ايؿانػ َٔ خالٍ  ال (4

  www.zakatfund.orgايظنا٠  املٛقع االيهذلْٚٞ يقٓزٚمَٔ خالٍ  (5

 . َزٜضٜات االٚقافقغاّ ايظنا٠ يف أ َٔ خالٍ    (6

 الؾتات إصؽار١ٜ راخٌ َب٢ٓ ايقٓزٚم.َٔ خالٍ ٚمع  (7

 َٔ خالٍ فٓارٜل االقٓضاسات ٚايؾهاٟٚ يف ايقٓزٚم. (8

 ايًكا٤ات ايزٚص١ٜ يًُزٜض ايعاّ َع املٛظؿني ٚاملتعاًَني اـاصدٝني. (9

مبتابع١ ايدلٜز االيهذلْٚٞ ٚاملٛقع االيهذلْٚٞ يًقٓزٚم َٜٛٝا  املعًَٛاتتكّٛ َزٜض١ٜ  -3

 ؾُع مناسز االقذلاسات ٚايؾها٣ٚ.

mailto:info@zakatfund.org
mailto:info@zakatfund.org
http://www.zakatfund.org/
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ٜتِ ؾقٌ االقذلاسات عٔ ايؾها٣ٚ, َٚٔ ثِ إرخاٍ االقذلاسات يف عذٌ االقذلاسات َع إعطا٤  -4

 صقِ تغًغًٞ يهٌ ؽه٣ٛ أٚ إقذلاح.

 -:ؾأْٗارصاع١ َٚٓاقؾ١ االقذلاسات ٚايؾها٣ٚ ٚاؽاس ايكضاصات ب

  -: االقذلاساترصاع١  - أ

بعز ؾضط االقذلاسات ٜتِ تكز ٗا يًُزٜض ايعاّ ٚؾ١ٓ ايتدطٝط . ٜٚتِ إعالّ فاسب االقذلاح  -1

 )يف ساٍ سنض االعِ( باإلدضا٤ املتبع خالٍ َٜٛني َٔ اعتالّ االقذلاح. 

ٚاالعتعا١ْ بعز أخش ايتٛدٝٗات َٔ املزٜض ايعاّ, تكّٛ ؾ١ٓ ايتدطٝطبزصاع١ االقذلاسات  -2

باملضادع املتٛؾض٠ أٚ ايٛثا٥ل سات ايعالق١ مبٛمٛع االقذلاح, نُا  هٔ ايضدٛع إىل َكزّ 

االقذلاح )يف ساٍ سنض االعِ(, أٚ االعتعا١ْ بضأٟ اؾ١ٗ املع١ٝٓ بتطبٝل االقذلاح أٚ صأٟ قاْْٛٞ 

 إسا رعت اؿاد١ إىل سيو, َع تٛثٝل سيو إَا عٔ طضٜل َشنض٠ راخ١ًٝ أٚ ايدلٜز

 االيهذلْٚٞ.

تكّٛ ؾ١ٓ ايتدطٝط بزصاع١ إَها١ْٝ تطبٝل االقذلاح عًُٝا ٚؼًٌٝ َز٣ ايؿا٥ز٠ املتشكك١  -3

َٔ ايتطبٝل ٚايتهًؿ١ املذلتب١ ع٢ً سيو.  ثِ ٜتِ صؾع ايزصاع١ يًُزٜض ايعاّ الؽاس ايكضاصات 

ٌُ ٚؼزٜز َغؤٚيٝات ايتٓؿٝش, َع ؼزٜز تاصٜذ املضادع١ بٓا٤ ع٢ً األ١ُٖٝ ٚسذِ ايع

 املطًٛب. ٚسيو خالٍ أعبٛع َٔ ٚقت أخش ايتٛدٝٗات َٔ املزٜض ايعاّ.

 إرخاٍ ايكضاصات اـاف١ باالقذلاح ع٢ً عذٌ االقذلاسات ٚإصعاي٘ يًُعٓٝني بتٓؿٝش ايكضاص. -4

إعالّ املٛظؿني أٚ املتعاًَني اـاصدٝني املعٓٝني عاي١ االقذلاح, يف ساٍ سنض أزلا٥ِٗ, َٔ  -5

 طضٜل ايدلٜز االيهذلْٚٞ.خالٍ نتاب خطٞ أٚ عٔ 

َتابع١ تٓؿٝش ايكضاصات َع اؾٗات املع١ٝٓ بايتطبٝل, بايتعإٚ َع املٛظـ فاسب االقذلاح  )يف  -6

 ساٍ سنض االعِ(.

إبالؽ املزٜض ايعاّ بعز اْتٗا٤ املز٠ ايظ١َٝٓ احملزر٠ مبغت٣ٛ ايتٓؿٝش َٚز٣ ؾعاي١ٝ اإلدضا٤ات  -7

 املتدش٠.
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 ايؾها٣ٚرصاع١  - ب

 ٜتِ  إعالّ املزٜض ايعاّ. عٓز اعتالّ ؽه٣ٛ -1

تٛثٝل ايؾه٣ٛ يف "عذٌ ايؾها٣ٚ" ٚ َٔ ثِ ٜكّٛ املزٜض ايعاّ باعالّ ؾ١ٓ ايؾها٣ٚ )ٜتِ  -2

 تؾهًٝٗا بكضاص َٔ املزٜض ايعاّ ٚ تتهٕٛ َٔ ثالخ أعنا٤( يتكّٛ مبضادع١ ايؾه٣ٛ. 

عٝتِ ٙ ٚ أْ٘ اب بالؽ املؾتهٞ بٛفٍٛ ؽهٛ املؾه١ً يف ساٍ فش١ ايؾه٣ٛ تكّٛ ايًذ١ٓ  -3

 إعالَ٘ باإلدضا٤ات املتدش٠ يًتعاٌَ َع ايؾه٣ٛ خالٍ أعبٛع َٔ تاصٜذ ٚفٛشلا يًقٓزٚم.

ٜكّٛ ص٥ٝػ ؾ١ٓ ايؾها٣ٚ بزصاع١ ايؾه٣ٛ املكز١َ ٚؼزٜز أعباب املؾه١ً ٚؼًًٝٗا  -4

 ٚسيو يتشزٜز ايتايٞ:

 .اـز١َ املؾته٢ عًٝٗا 

  َٔ ٚخاصدٗا.اؾٗات املضتبط١ بتكزِٜ اـز١َ َٔ راخٌ ايقٓزٚم ٚ/أ 

 .َز٣ خطٛص٠ ايؾه٣ٛ ٚبايتايٞ ؼزٜز أٚي١ٜٛ ايضر 

  ٔاالعتعا١ْ باملضادع املتٛؾض٠ أٚ ايٛثا٥ل سات ايعالق١ مبٛمٛع ايؾه٣ٛ نُا ٚ ه

ايضدٛع إىل َكزّ ايؾه٣ٛ )يف ساٍ سنض االعِ( أٚ االعتعا١ْ بضأٟ اؾ١ٗ املع١ٝٓ 

 بايؾه٣ٛ أٚ صأٟ قاْْٛٞ إسا رعت اؿاد١ إىل سيو.

 ت ايتقشٝش١ٝ املكذلس١.اإلدضا٤ا 

 .اإلدضا٤ات ايٛقا١ٝ٥ املكذلس١ ملٓع تهضاص ايؾه٣ٛ 

ٜكّٛ ص٥ٝػ ؾ١ٓ ايؾها٣ٚ بتعب١٦ اإلدضا٤ات ايعالد١ٝ املتؿل عًٝٗا ٚ اإلدضا٤ات ايٛقا١ٝ٥  -5

 باإلماؾ١ يًذ١ٗ املغؤٚي١ عٔ ايتٓؿٝش ٚايٛقت املتؿل عًٝ٘ يًتٓؿٝش يف "عذٌ ايؾها٣ٚ"

عالّ فاسب ايؾه٣ٛ باإلدضا٤ات املتدش٠ ؿٌ املؾه١ً ٜكّٛ ص٥ٝػ ؾ١ٓ ايؾها٣ٚ ب  -6

 بؾؿاؾ١ٝ َٔ خالٍ نتاب خطٞ أٚ عٔ طضٜل ايدلٜز االيهذلْٚٞ أٚ اشلاتـ.
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يف ساٍ تطًب سٌ ايؾه٣ٛ ٚقت أٚ إدضا٤ات َطٛي١ ٜتِ تبًٝؼ فاسب ايؾه٣ٛ عٔ  -7

 اإلدضا٤ات اييت مت اؽاسٖا َٚتابع١ ايتٓؿٝش ؿني إغالم ايؾه٣ٛ.  

ٖشٙ املعًَٛات يف "عذٌ ايؾها٣ٚ" باإلماؾ١ إلدضا٤ات ايعالد١ٝ/ايٛقا١ٝ٥  ٜتِ تزٜٚٔ نٌ -8

 إسا اقتزت اؿاد١.
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