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 تاUVمم نمو فين]Zا نيدلا اذX تاUVمم نم شQاعتلاو حماسNلاو لادتعالاو ةيطسولا نأ كش ال  

Xحاو ,كلذك ةمألا هذabملاعلا تافاقث ما Xنم ديكأتلاب وij ارlm  رعلا ةكلمملا ئدابملrةيدوعسلا ةي 

 })وو زGزعلادبع نب ناملس كلملا نUفGرشلا نUمر]Zا مداخ ةدايقب اذX انموي ()ا سtسأتلا لحارم ذنم

  . مXاعرو هللا مAظفح زGزعلادبع نب ناملس نب دمحم Ubمألا ي~لملا ومسلا بحاص نUمألا هدAع

 تاعما�Zاو ميلعتلا تارادإ عيمج }� ةGركفلا ةيعوتلا ةدحو ءاش�إ نع ا��العإب ميلعتلا ةرازو

اقفوو تايل~لاو
ً

 لادتعالاو ةنطاوملا ميق رارغ (Eع ةديم]Zا ميقلا ززعQ دمتعملا }EيغشNلا جذومنلل 

 .لالحنالاو فرطتلا را~فا عيم�Z يدصتلاو شQاعتلاو حماسNلاو ةيطسولاو

 رمألا ةالول ءالولاو نيدلل ءالولا لثم ةديم]Zا ميقلا زGزع& وX ةدحولا هذX ءاش�إ نم فدAلا نأ امك

 كلذكو  ,ا���Zاعمو ةفرطتملا را~فألا نم ةياقولاو ةيطسولاو لادتعالا ميق رش�و نطولل ءامتنالاو

  . ةGركفلا اياضقلا }� ةيثحبلاو ةيملعلا تاردابملا عي��&

 دبالف هUbكفتو ھقطنمو ھتيلقع ءانrو هءانبا تاجرخم }� لاعفلاو ���tئرلا رودلا ميلعتلل نأ كش الو

 ةلاضلا بازحألاو تاعام�Zا نم ريذحتلاو تنعتلا نع دعبلاو Ubسtتلاب ذخألا ijنم خيسرت نم

  .ھتيطسو نع عمت�¥ا جارخا لواحت �¤لاو ميقتسملا قGرطلا نع ةجرا¢Zا

 

 

 

 

 :ةدحولاب فیرعتلا

 ةفا~ب مت�©و تايل~لا ديمع ةداعس بتكمل ةع¨ات ةدحو جيل¢Zا تايل¦ }� ةGركفلا ةيعوتلا ةدحو

 ططخو جمارب دادعإ بناج ()ا ،ھفئاوط ةفا~ب عمت�¥ا (Eع رثؤت �¤لا ةGركفلاو ةيªيدلا بناو�Zا

  خGراتو )27526(مقر مGركلا يماسلا رمألا (Eع ءانب  ت¯ش�أ دقو ،فرطتملا كولسلاو ركفلا براحت

 }� ةفرحنملا را~فألل جGوabلاو ةياعدلا ةAجاومل ةيمالعإلا ةط¢Zا قفو كلذو ـ1436X رخالا دامج21
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 ةيعوتلل ةدحو ءاش�إ اXدونب }� نمضتملا ،ماع ل~ش¨ عمت�¥او ةصاخ يدوعسلا بابشلا طاسوأ

  يرسودلا رفاظ نب دمحم .د  تايل~لا ديمع ةداعس ردصأ ةيلع ءانrو )تاعما�Zا عيمج }� ةGركفلا

 ةدحو ليكشNب صا¢Zا م2021 ويام 25 قفاوملا ـ1442X ماعل لاوش نم13 خGراتب رداصلا يرادإ رارق

اددع ا��Gوضع }� مضت ةGركفلا ةيعوتلا
ً

 سفنلا ملعو نوناقلاو ةع¾رشلا }� نUصصختملا ةذتاسألا نم 

 ةيميلعتلاو ةGوعدلاو ةيئاضقلا تاZ�Aا نم ديدعلا عم نواعتلاب كلذو ةماعلا تاقالعلاو مالعإلاو

 . تابلاطلاو بالطلا نم ددع مامضنا بناج ()ا ةيمالعإلاو ةينمألاو

 :ةیؤرلا

 ا�©ابلاطو ا�Áالطو تايل~لا يÀوسªم ىدل ةلدتعملا ةيطسولا ةي�iنملاب مسNي يوعوت ركف قيقحت

Z[سفنأ ةيامAرخآلا ةدعاسمو مGع نE) كاNراحمو فرحنملا ركفلا فاشrبيلاسأ ثدحأ ةفرعمب ھت 

 .جالعلاو ةياقولا

 :ةلاسرلا

 كولسلاو فرطتملا يركفلا فارحنالا رطا¢¥ كردم }Åاو ليج ةأش� ()ا ةGركفلا ةيعوتلا ةدحو (Äس& 

 .رمألا })و ةعاطو ءامتنالاو ءالولا (Eع ث]Zاو ةيمالسإلا ميقلا معد بناج ()ا ھيلإ يدؤملا

 

 

 

 :ةدحولا فادھأ

 .ھميقو نطولل ءامتنالا ز&زع#و رمألا ةالول مث نيدلل ءالولا ز&زع#.1

2.Aلا ميقو لادتعالا ةفاقث رشHاعتلاو حماسKش. 

 .هراثأ ةSTاعمو فرطتملا ركفلا نم ةياقولا.3
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 طباوضلل اقفو fcماSTا ميلعتلا ةسسؤم bc ةيبلسلا ر`اوظلاو فرطتملا كولسلاو را[فألاو ة&ركفلا تافلا]Zا دصر.4

 .حئاوللاو ةمظنألا ءوض bc ةرازولا ا`ددحت jkلا

5.#sTةيثحبلا تاردابملا عي bc طولا ءامتنالا ز&زع#و ة&ركفلا اياضقلاvk لاوwxةينطولا ةم. 

 

 :ةدحولا ماھم

 ةيلخادلا تاونقلا نم ةدراولا تايل[لا bc ةيبلسلا ر`اوظلاو فرطتملا كولسلاو را[فألاو ة&ركفلا تافلا]Zا دصر.1

  .)ميلعتلا ةرازو ا`ددحت jkلا طباوضلل اقفو( ةيجرا]Sاو

ايعون ا�في�صت و تاغالبلا ليلحتو مالتسا.2
ً

 .ةيحالصلا بحاص لبق نم ا`دامتعاو ا�ل ةيجالع ةطخ عضوو حا��قاو 

 .ا`دامتعاو ا�حا��قا مت jkلا ةيجالعلا طط]Sاو جما��لا ذيفنت جئاتن ةع�اتمو دصر.3

 دع� ةمرجم لاعفأ وأ تافلاخم با[ترا تايل[لا ي�وس�م يأ قحب ت�ثي امدنع يرس ر&رقتب تايل[لا ديمعل عفرلا.4

 .مزلي ام لامكإل م�¢ع عوفرملا صا]�ألا وأ ص]sلا قحب ھيديك ة��ش دوجو مدعو كلذ نم ققحتلا

 دع� تايل[لا لخاد فرطتملا ركفلا نم ةياقولل فد�¦ jkلا ثاحبألا ذيفنتو ةيعونلا جما��لا ةع�اتمو ذيفنتو دادعإ . 5

 .ةيل[لا bc ةدحولا ةيفرشألا ةنwTلا نم ا`دامتعا

 ركفلا نم ةياقولل يركفلا ªcولا زكرم ا`دمتعا jkلا ثاحبألاو تايلاعفلاو ةطشAألاو جما��لا ذيفنت ©¨ع فارشإلا.6

 .فرطتملا

 .فرطتملا ركفلا نم ةياقولا جمارب ©¨ع تايل[لا ي�وس�مو تادايق ب&ردت.7

 عم قيس�تلاب فرطتملا ركفلا نم ةجتانلا ةيبلسلا راثآلا ةSTاعمل فد�¦ jkلا ةدمتعملا ةيجالعلا جما��لاو طط]Sا ذيفنت.8

 .ةيل[لا جراخ يركفلا ªcولا زكرم عمو تايل[لا لخاد ةينعملا تا�STا

 .تايل[لا لخاد تا�STا نم ةمدقملا vkطولا ءامتنالاو لادتعالا ز&زع# جما��ل ة&ونسلا ةط]Sا ةعجارم.9

 تالا²ولا ا`ذيفنHب موقت jkلا vkطولا ءامتنالا ز&زع# ©±إ فد�¦ jkلاو ةدمتعملا ةيعونلا جما��لا ذيفنت ©¨ع فارشإلا.10

 .ةدمتعملا ة&ونسلا ةط]Sا بسح تايل[لا ا�´لع فرش# ىرخأ تاميظنت يأو تايل[لا لخاد ماسقألاو
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 .vkطولا ءامتنالا ز&زع# ©±إ فد�¦ jkلاو ةدمتعملا ةيعونلا جما��لا ذيفنت جئاتن ةع�اتمو دصر.11

  .vkطولا ءامتنالا ز&زع# جما��ل تايل[لا لخاد ةذفنملا تا�STا نم ةدراولا ة&ر�شلا ر&راقتلا ةعجارم.12

13. . ةدحولا لمع  لاجم  صخي  اميف  تايل[لا  ءادأ  نع  ة&ونس   فصن ر&راقت دادعإ 

 .ةدحولا لمع لاجم صخي اميف تايل[لا زاجنإ نع يونسلا ر&رقتلا دادعإ.14

 .هراثآ ةSTاعمو فرطتملا ركفلا نم ةياقولا لاجم bc ة&ر�شلا ةدحولا ر&راقت دادعإ.15

 .تايل[لا ديمع ©±إ  ةئراطلا تالاwxل ر&رقتب عفرلا.16

 .تالاSxا عيمST قيثوتلا و ظفSxا.17

 .ةدحولا ءادأب ةصا]Sا ر&راقتلاو ةطشAألاو جما��لاب قلعتي ام لbc ² ةرازولا bc يركفلا ªcولا زكرم عم قيس�تلا.18

 

 

 

 


