
 ةيلهالا ةيعامتجالا ةيمنتلا ةنجل
ةضيورلاب
نيعوطتملا ةرادإ ةيلآ
ليجستلا ةسايس :الوأ
 تانايب ةدعاق ىلع عوطتلا جمانرب ةرادإ يف يساسأ لكشب عوطتلا زكرم دمتعي
 عوطتلا يف نيبغارلا عجشي وهف اذلو ،فارصناو روضح رتافدو ةبوتكمو ةينورتكلإ
 جذومنلا لالخ نم وأ ةيعمجلاب عوطتلا تارامتسا لالخ نم ةرشابم ليجستلا ىلع
 وأ نيعوطتملا ضعب ىدل تنرتنإلا ةمدخ رفاوت مدع ةلاح يفو .عقوملا ىلع ينورتكلإلا
 ةصاخلا تارامتسالا ةنجللرفوت فوس ،تنرتنإلا عم لماعتلاب مهضعب ةيارد مدع
.كلذ يف نيبغارلل يقرو لكشب عوطتملا ليجستب

تالصاوملا ةسايس :ايناث
 عبتت ةيعوطت صرف يف مهعوطت ةلاح يف تالصاوملا لبس نيعوطتملل ةسسؤملا رفوت
 تناك اذإ وأ نيعوطتملا ىلع كلذ رذعت نإ رخآ ىلإ ناكم نم لقنتلا بلطتت ةنجللا
.ةديعب ةفاسملا

 ناكم يف ةمالسلا ةسايس :اثلاث
لمعلا
 نمضت يتلا لماوعلا مهأ نم لمعلا ناكم يف ةمالسلاو ةحصلا نأب عوطتلا نموي
.لمعلا ىلع ةعجشمو ةنمآ ةئيب
 متيو ،نيعوطتمللو راوزللو نيلوؤسملل نمآو يحص لمع ناكم نامضب ةنجللا مزتلتو
 نمألل تاديدهت وأ ثداوح ةيأ عنم ىلع لمعلل نيعوطتملاو عوطتلا يلوؤسم عيجشت
.ةيدرفو ةيعامج ةيلوؤسم كلذ رابتعاب لمعلا نكامأ يف ةمالسلاو
 يأ لكشت ال صرف يه نيعوطتملل ةحاتملا ةيعوطتلا صرفلا لك نأ نم ةنجللا دكأتت



.ةيدرفو ةيعامج ةيلوؤسم كلذ رابتعاب لمعلا نكامأ يف ةمالسلاو
 يأ لكشت ال صرف يه نيعوطتملل ةحاتملا ةيعوطتلا صرفلا لك نأ نم ةنجللا دكأتت
.قالطإلا ىلع مهتمالس وأ مهتحص ددهي رطخ

 / حلاصملا براضت ةسايس :اعبار
ةيقالخألا ريياعملا ةسايس

 نولمعي نيذلا صاخشألا عيمج ىلع قبطنت ةيقالخألا ريياعملاو حلاصملا براضت
 ءانثأ بجيو .نيعوطتم وأ نيلوؤسم اوناك ءاوس عوطتلا لاجم يف رجأ نودب وأ رجأب
:ةيلاتلا ةيقالخألا ريياعملاب مازتلالا ةيعمجلا يلوؤسم عم نيعوطتملا ةكراشم
 تناك اذإ وأ ،ثلاث فرط عم ةقفص وأ قافتا وأ دقعب اكراشم عوطتملا ناك اذإ•

 ناكو ثلاث فرط يأ عم ةقفص وأ قافتا وأ دقع يف لوخدلا يف بغرت ةنجللا
 ةقالعلا هذه نع عوطتملا اذه نلعي نأ دبال ،فرطلا اذهب ةقالع نيعوطتملا دحأل
 ةنجللا ةرادإ سلجم ىلإ تامولعملا هذه عفرت اهرودب يتلاو ةيعمجلا ةرادإل
.ال وأ همامتإ نكمي قافتالا اذه لثم ناك اذإ ام سلجملا ىريل

 بجي هيلع ءانب .ةيقالخألا ريياعملاو ةينهملا ىلع ظافحلا نيعوطتملا لك ىلع بجي•
 عم عون يأ نم ةيصخش تاقالع يف طارخنالاب عوطتم وأ فظوم يأ موقي الأ
.ةنجللا تامدخ ىقلتي وأ ىقلت صخش يأ عم وأ ،ةيعمجلا عم نيلماعتملا

زييمتلا مدع ةسايس :اسماخ
 ةرادإلا سلجم ءاضعأو نيعوطتملل صرفلا ؤفاكت نامضو زييمتلا مدع دامتعا
 نيدلا وأ سنجلا وأ قرعلا وأ نوللا وأ نسلا ببسب زييمت نأ نود ةكيرشلا تاهجلاو
.ةيلقعلا وأ ةيدسجلا ةقاعإلا وأ لصألا وأ

 تاعاس باستحا ةسايس :اسداس
عوطتلا
 لمعت فوس راطإلا اذه يفو .يعوطتلا لمعلا ريدقت ةفاقث خيسرت ىلع ةنجللا لمعت
 عمتجملاو رارقلا يذختمل ىنستي ىتح نيعوطتملا تامهاسم باستحا ىلع ةيعمجلا
.ةيمنتلا يف ةيعوطتلا لامعألا اهب تمهاس يتلا ةيفيكلا ىلع فرعتلا

يعوطتلا لمعلا ةيمهأ :اعباس



.ةيمنتلا يف ةيعوطتلا لامعألا اهب تمهاس يتلا ةيفيكلا ىلع فرعتلا

يعوطتلا لمعلا ةيمهأ :اعباس
؛ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلا يف ةكراشملا•
 يعمتجملا جيسنلا ديحوت يف ةكراشملاو ةيناسنإلاو ةليبنلا ميقلا زيزعت•

؛ةئيسملا رهاوظلا ةهجاومو
 يتلا ةيسفنلاو ةيعامتجالا تايبلسلا نم ةفلتخملا تائفلاو بابشلا ةيامح•

؛ءاطعلاو ماعلا لمعلاو ةدارإلا حور يمني اكولس عوطتلا نوكل اهل نوضرعتي
؛يعامتجالا ءامتنالا قيقحتو ةنطاوملا ةيمنت•
.نينطاوملل ةمدقملا تامدخلا ىوتسم ةيبلتو لمعلا تابلطتم نيسحت•

عوطتملا تابجاو :انماث
 ،اهب نيلماعلاو ةيعمجلا ءالمع عم لماعتلا لالخ نم نسحلا قلخلاب يلحتلا•

 نيدلا ميلاعت عم ىشامتي امب يجراخلا رهظملاب مامتهالا ىلإ ةفاضإلاب
 عم ايشامت هب طانملا هلمع ةعيبط هبلطتت امو عمتجملل ةماعلا بادآلاو يمالسإلا
؛ماعلا قوذلا

 هيلإ ةلكوملا ماهملا ذيفنتو ،ةيلوؤسملا لمحت ىلع دادعتسالا متأ عوطتملا رهظي•
 ةرتف لالخ ةيلاع حورب ءادألا يف ةيرارمتسالا ىلع ةرباثملاو ،هجو لمكأ ىلع
 لالخ نم كلذو تامولعم نم هيلع علطي ام ةيرسب مازتلالاو اهيلع قفتملا عوطتلا
؛اهيلي امو عوطتلا ةرتفب ددحملا يباتكلا دهعتلا

 ةيعمجلا لخاد ءالمزلا عم نواعتلا حورب عتمتيو سفنلاب ةقثلاب عوطتملا ىلحتي•
؛اهجراخو

 رضت ةيصخش فادهأ قيقحت ىلإ هعوطت ةرتف لالخ عوطتملا فدهي ال•
؛ىرخأ تاهج ةيأ وأ نيعوطتم وأ نيفظوم نم اهب نيلماعلاو ةيعمجلا حلاصمب

 مادختسالا ىلع صرحي امك ،ةيعمجلا تاكلتمم ىلع ةظفاحملاب عوطتملا مزتلي•
 لقأب ةبولطملا فادهألا ققحي امب ةيعمجلا لبق نم هيلإ ةحونمملا دراوملل لثمألا
؛ةنكمملا فيلاكتلا

 مساب ةيجراخلا تاهجلا وأ نيعجارملل دوعولا ءاطعإ مدعب عوطتملا مزتلي•
 كلذو ايباتك مهنم نذإلا دخأو ةيعمجلاب نيلوؤسملل عوجرلا دعب ىلإ ةيعمجلا
 لالخ ةينوناق تالكشم يأ يف عوقولا نم عوطتملا ةمالس ىلع اصرح
؛هتالماعت

 ذخأ دعب الإ ةينيع وأ ةيدام تناك ءاوس تاعربتلا عمج مدعب عوطتملا مزتلي•
 ميظنتب ةصاخلا ةيماظنلا تاءارجإلا عابتاب كلذو ةيعمجلا نم ايباتك ةقفاوملا



 ذخأ دعب الإ ةينيع وأ ةيدام تناك ءاوس تاعربتلا عمج مدعب عوطتملا مزتلي•
 ميظنتب ةصاخلا ةيماظنلا تاءارجإلا عابتاب كلذو ةيعمجلا نم ايباتك ةقفاوملا
؛تاعربتلا عمج ةيملع

 مدعو ةنجللاب ةصاخلا تامولعملاو لمعلا رارسأ ىلع ظافحلاب عوطتملا مزتلي•
؛نيرخآلا عم اهب ثدحتلا وأ ةنجلا جراخ اهئاشفإ

 ةلكوملا لامعألا ضعبب همايق ريظن ةيلام غلابم يأب ةبلاطملا عوطتملل قحي ال•
 ،اهدعب وأ عوطتلا ةرتف لالخ ةفيظوب ةنجللا ةبلاطمب هل قحي ال امك ،هيلإ
 وأ يدام لباقم نودب لجو زع هللا هجول اصلاخ ايعوطت المع هب موقي ام ربتعيو
.ةنجللا ةهج نم ةبولطم ىرخأ تامازتلا يأ

 تامدخ ءاهنإ ةنجلل قحي :اعسات
يلي ام بسحب عوطتملا
؛اهيلع قفتملا عوطتلا ةدم ءاهتنا•
 ةيمويلا ريراقتلا ليجست فارصنالاو روضحلا تاقوأب عوطتملا مازتلا مدع•

؛هعوطت ةرتف لالخ
؛هيلإ ةلكوملا ماهملا زاجنإب عوطتملا مازتلا معد•
؛ةنجلا حلاصمب عوطتملا رارضإ•
 فاقيإ متي ثيح ،تارتفلا نم ةرتف لالخ نيعوطتملا نم ةنجلا ةجاح ءافتكا•

 عوطتلا لاجم حتف لاح يف ىرخأ ةرم مهب لاصتالا داعيو نيعوطتملا
؛البقتسم

.لقأ وأ )ديج( مييقت ىلع عوطتملا لوصح•

عوطتملا قوقح :ارشاع
 عيمج لبق نم ريدقتو مارتحا نم هتماركو عوطتملا قوقح ظفحب ةنجلا مزتلت•

؛اهب نيلماعلا
 مايقلاب عوطتملا فيلكت ىلع ةبترتملا ةيداملا فيراصملا ةفاك لمحتب ةنجلا مزتلت•

؛اهزاجنإل ةيلام غلابم فرص اهيلع بترتي ماهمب
 ذيفنت داجأ لاح يف عوطتملل ريدقتلاو ركشلا تاداهش ريفوتب ةنجلا مزتلت•

 ،اهيلع قفتملا ةينمزلا ةدملا لماك متي نأ ىلع ،هجو متأ ىلع هيلإ ةلكوملا ماهملا
 ةدملا نع ةداهش ميدقتب ةيعمجلا مزتلت ال هراذتعا وأ عوطتملا عاطقنا لاح يفو
؛اقباس اهاضق يتلا

 هتايناكمإ عم بسانتي امب عوطتملل ةلكوملا تايلوؤسملا ديدحتب ةنجلا مزتلت•



؛اقباس اهاضق يتلا
 هتايناكمإ عم بسانتي امب عوطتملل ةلكوملا تايلوؤسملا ديدحتب ةنجلا مزتلت•

؛كلذ ىلع عوطتملا ةقفاوم ذخأو هتاردقو
 عم ،هيلإ ةلكوملا لامعألا ءادأل عوطتملل ةمزاللا تامولعملا ريفوتب ةنجلا مزتلت•

؛هيلإ ةلكوملا لامعألاب ةقلعتملا تادجتسملا ىلع هعالطإ
 همدقي ام ريظن كلذو ابسانم هارت امب ةيزمر ةأفاكم عوطتملا حنم ةنجلل قحي•

 ةدملاب مازتلالاو ،اهيلع قفتملاو ةددحملا عوطتلا ةرتف لالخ تامدخ نم اهل
 ةنجلاب نيلوؤسملا لبق نم اهديدحت متيو ،ةيعمجلاب عوطتلل ةددحملا ةينمزلا
 نع ديزت الو رهش نع عوطتلا ةدم لقت ال ثيح اقبسم عوطتملا عم قافتالاب
.ماع

 لمعلا حاجن لماوع :رشع يداحلا
يعوطتلا
 نم كلذلو ،حاجنلا وحن هب ذخأت بابسأو تاموقم نم هل دبال يعوطتلا لمعلا
 لباقملا يفو ،اهتيبثتو اهليعفتو اهيلع صرحلا متيل حاجنلا بابسأ ةفرعم يرورضلا
 لاح يف اهتجلاعمو اهنع دعبلا متيل قافخإلاو لشفلا ىلإ يدؤت يتلا بابسألا ةفرعم
 ةدعاسملا لماوعلا نم دعت تاقوعملا ةجلاعم نإف يلاتلابو اهضعب يف وأ اهيف عوقولا
.يعوطتلا لمعلا حاجن يف ةمهملا

 لمعلا حاجن بابسأ :رشع يناثلا
يعوطتلا
؛حوضوب اهفادهأو ةنجلا ةلاسر عوطتملا كردي نأ•
؛هتاناكمإو عوطتملا تاردقل بسانملا لمعلا لكوي نأ•
؛اهءادأ هنم عقوتملاو اهب فلكملا لامعألل عوطتملا مهف•
؛اهب نيلماعلاب هتقالعو ةنجلا ةطشنأو جمارب مظنو فادهأب عوطتملا ماملإ•
؛ةنجلاب يعوطتلا هلمع يف هؤاضق هنم بولطملا تقولل عوطتملا مامتإ•
 اهءادأ اونسحي ىتح اهب نيفلكملا لامعألا ىلع نيعوطتملا بيردتب مامتهالا•

؛ىلثملا ةقيرطلاب
؛نيعوطتملا لكل ةنجلل يرادإلا لكيهلا حيضوتو نايب•
.ةنجلا يف نيعوطتملا ةطشنأل ةيميوقت تاسارد ءارجإ•

نيعوطتملا رايتخا ريياعم :رشع ثلاثلا



.ةنجلا يف نيعوطتملا ةطشنأل ةيميوقت تاسارد ءارجإ•

نيعوطتملا رايتخا ريياعم :رشع ثلاثلا
؛كولسلاو ريسلا نسح•
؛عمتجملا ةمدخل ةيعوطت لامعأ ةيدأت ىلع ةردقلاو ةبغرلا•
؛قباوس ةيأ نم يئانجلا لجسلا ولخ•
 نود مه نمل مألا يلو نم ةيباتك ةقفاوم ميدقت وأ ،ةنس 18 نع لمعلا لقي الأ•

؛18 ـلا
؛اهنم ايأ كاهتنا مدعو ةنجلا تاسايس عابتاب دهعتلا•
 نم عوطتملا هيلع علطي امو اهرارسأو ةيعمجلا لوصأ ىلع ةظفاحملاب دهعتلا•

.ةنامأب اهعم لماعتلاو تامولعم

نيعوطتملا بيردت :رشع عبارلا
 لخاد نيعوطتملا بيردت متيو ،نيعوطتملا هيجوتو بيردتل ةصاخ ةيمهأ ةنجلا يلوت
 يف ةوطخ لوأ عوطتلا ةرامتسا ةئبعت ربتعتو ،ةطشنألا ةماقإ عقاوم يفو ةنجلا
.اعم هيلع نولمعي يذلا طاشنلا يف ايوس نيعوطتملا جامدإل بيردتلا
 اعابطنا بستكيل هل معادلا يسفنلا وجلا ةئيهتو عوطتملا لابقتسا ةاعارم مهملا نمو
.ةطشنألا يف هلمعو هعوطت ةرتف لالخ همعدي امم يعوطتلا لمعلا ةئيب نع ايباجيإ


