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 ةماع ما.حأ :لوألا لصفلا

 تافKرعتلا :HIوألا ةداملا

 مل ام اklم لj مامأ ةن'بملا ي?اعملا -دعاوقلا هذcd e تدرو امنيأ- ةيتآلا تارابعلاو ظافلألل نو8ت

 :كلذ qrغ قايسلا ضتقي

 خ~راتو )103( مقر ءارزولا سلجم رارقب رداصلا ةPEاصملا زكرم ميظنت :ميظنتلا .1

8/4/1434eـ. 
 .ميظنتلا نم ةعساتلا ةداملا cd ا�lلإ راشملاو ،دعاوقلا هذe :دعاوقلا .2
 خ~راتو )103( مقر ءارزولا سلجم رارق بجومب أش�ملا ،ةPEاصملا زكرم :زكرملا .3

8/4/1434eـ. 
 .لدعلا ةرازو :ةرازولا .4
 .لدعلا ر~زو :ر~زولا .5
 .زكرملل ماعلا نqمألا :ماعلا نqمألا .6
 .اًيئزج وأ ا�يلj اBEًص -ةPEاصم بتا8م اeالوتت- تاعزانملا ة~وس�ل ةيئاضر ةليسو :ةPEاصملا .7
 .زكرملل ةع#اتلا بتا8ملا :ةPEاصملا بتا8م .8
  .ميظنتلا اذe ما8حأل اًقفو ةPEاصملا لامعأ ��وتي نم :BCصملا .9

 ي�وس�م qrغ نم بتكملا م�l نqعتس� نيذلا تا,PIاو نوBEصملا :نولHَIَّمـلا نوBEصملا .10

 ةرداصلا تارارقلاو دعاوقلاو ميظنتلا ما8حأ قفو كلذل دعملا لHIلا cd نوديقملا ةرازولا

ذيفنت
ً

 .ام,ل ا
 اوناjأ ءاوس ةPEاصملا لحم ةعزانملا cd عا��لا فارطأ عيمج :ةPEاصملا فارطأو فارطألا .11

  .BCصملا كلذ cd لخدي الو ،r¡كأ مأ نqنثا

 اوقداصو ،ةPEاصملا فارطأ ا�lلع قفتا £¢لا ة~وس�لا ا�lف نودت ةقيثو :BCصلا رضحم .12

 .اًينوr¤كلإ مأ اًيقرو تررحأ ءاوس ،اeذيفن�ب اًما�¤لا ا�lلع

 ا<صاصتخاو ة45اصملا بتا.م HIإ ةلاحإلا :ةيناثلا ةداملا

ةPEاصملا ِةPEاصملا بتا8م ��وتت .1
َ

 cd ي¦آلا: 

  .مكاE§ا نم ةلاE§ا تاعزانملا .أ
 رظن cd ءدبلا دع# وأ ،ءادتبا ةPEاصملا بتا8م ��إ م,ضع# وأ ا,فارطأ ا,ليحي £¢لا تاعزانملا .ب

 .كلذب ةيضقلا رظان راعشإ ةاعارم عم ىوعدلا لحارم نم ةلحرم يأ cd ةعزانملا
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ةPEاصملا ِةPEاصملا بتا8م ��وتت ال .2
َ

 فارطأل س'ل ام الو ،اًعرش ھيف BCصلا زوجي ال اميف 

 .اًماظن فلاخي ام الو ،ھيف BCصلا قح ةPEاصملا

  VWصملا :يTاثلا لصفلا

 VWصملا ميق :ةثلاثلا ةداملا

 اl´أش# ردصي امو صالخإلاو ناقتإلاو ةين,ملاو دايPEاو ة~رسلا ميقب ھلمع d cd°حتلا BCصملا �°ع

 .ةيكولس qrياعم نم

 VWصملا دايح :ةعYارلا ةداملا

 ةرادإل حاصفإلا دع# الإ ھلالقتساو هدايح �°ع رثؤت £¢لا لاوحألا cd ةPEاصملا �dوت BCصملل زوجي ال

 :لاوحألا كلت نمو ،اًيطخ ھب م,لوبقو ةPEاصملا فارطأ عيمPIو بتكملا

 ةلمتحم وأ ةمئاق ةBEصم ةع#ارلا ةجردلا ��إ هرا,صأ وأ ھ̧راقأ وأ ھتجوز وأ BCصملل ناj اذإ .1

cd ةعزانملا، jأ ءاوس فارطألا دحأ عم ةكارش وأ ھل ةين,م ةقالع دوجوjنم مأ ةمئاق تناºlةي، 

 رثؤي نأ نكمي رخآ ب%س يأ وأ ،ةPEاصملا تاجرخم cd ةيلام وأ ةيصQ« ھل ةBEصم دوجو وأ

cd هدايحو ھلالقتسا. 
 اqrًبخ ا�lف رظنلا وأ ،ا�lف ءاتفإلا وأ ،ةعزانملا cd فارطألا دحأ نع عفاr¤لا ھل قبس دق ناj اذإ .2

كحم وأ
ّ

 .ا�lف قيقحتلا تاءارجإ نم ءارجإ رشاب وأ ،ا�lف ةدا,ش ىدأ وأ ،اًم

 اabف ة45اصملا ,Hوت دعY ةيضقلاب VWصملا ةقالع :ةسما4Zا ةداملا

 cd ةPEاصملا فارطأ دحأل ةراش�سالا ميدقت وأ ميكحتلا وأ ةعفارملا وأ ةلاjولا �dوت BCصملل س'ل

 لامعأ تاممتم نم دع� ام الÀو ،فارطألا ةقفاومب الإ اl¿اºlنا دع# ¾¢ح ا�lف ةPEاصملا ��وت £¢لا ةعزانملا

  .ذيفنتلا ةق~رط ��إ داشرإلاBC jصلا

 نولefملا نوV5صملا :ثلاثلا لصفلا

 ةرازولا يnوسmم ilغ نم نV5iصمب ة45اصملا بتا.م ةناعتسا :ةسداسلا ةداملا

 يموPE8ا عاطقلا نم ةرازولا ي�وس�م qrغ نم نBEqصمب ةناعتسالا ةPEاصملا بتا8مل زوجي

 مeدامتعا دع# ةع#اسلا ةداملا cd ةدراولا تالeؤملاو طورشلا م�lلع قبطنت نيذلا Áḑرلا qrغو صاPQاو

  .لHIملا BCصملا qrغ# ةناعتسالا زوجي الو ،دعاوقلا ما8حأ قفو م,ليHI¦و

 لefملا VWصملا طورش :ةعYاسلا ةداملا

 :ةيتآلا طورشلا BCصملا لي�HIل طr¤ش� .1
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 .ةيلeألا لماj نو8ي نأ .أ
 ام فرشلاو ةنامألاب لخم مكحب ھيلع مو8حم qrغ كولسلاو ةqrسلا نسح نو8ي نأ .ب

 .هرابتعا ھيلإ دري مل

  .ةيعماPIا ةدا,شلا نع ھلeؤم لقي الأ .ج
 .زكرملا اeددحي £¢لا ةي%~ردتلا تارودلا روضح .د
 .زكرملا هدمتع� يذلا رابتخالا زايتجا .ه
 .ةيصÇQلا ةلباقملا زايتجا .و
 دنع ةيلعف ةPEاصم تاسلج رشع نع لقي ال ام روضحب d°معلا ب~ردتلا زايتجا .ز

 .ب~ردتلا ضرغل زكرملا مeدمتع� نيذلا نBEqصملا دحأ
 :ةيتآلا طورشلا ةPEاصملل ةمِدَقملا تا,PIا لي�HIل طr¤ش� .2

 .لي�HIلا ةدم لاوط ةكلمملا cd ا,لامعأ ةسراممب اً~راس اًصيخرت ةصخرم نو8ت نأ .أ
 .اºlسراممب ا,ل صخرملا ةطش?ألاب ةقالع ةPEاصملل نو8ي نأ .ب
 .زكرملا ا,عضي £¢لا qrياعملا بسح ةPEاصملا تاسلPI أي,م نا8م اÊlدل نو8ي نأ .ج

 .ةقباسلا تاPQÌrاو تالeؤملا �°ع ءانب r¡كأ وأ طرش نم ءانËتسالا ر~زولا بئانل .3

 مuديقو نiلefملا نV5iصملا لtf :ةنماثلا ةداملا

الÎI زكرملا دِعُ� .1
ً

ت ،نqلHIملا نBEqصملا ءامسأ ديقل 
ُ

 ،نqلHIملا نBEqصملا تانايب ھيف ركذ

 عاونأو ،BCصملا نا8م كلذ cd امب م�lلإ اºlلاحإ نكمي £¢لا اياضقلا عون cd رثؤت £¢لا تانايبلاو

 بتا8م عيمPI لHIلا اذe غلب~و ،ھتاÌrخو ھتالeؤمو ،ا�lف ةPEاصملا �dوت ھنكمي £¢لا اياضقلا

 .مومعلل ةيساسألا ھتامولعم �°ع عالطالا حات~و ،ةPEاصملا
الÎI زكرملا دع� .2

ً
 نqمئاقلا تانايب ھيف ددحت نأ �°ع زكرملا ا�l نqعتس� £¢لا تا,PIا ديقل 

 .ا�lف ةPEاصملا نولوتي نيذلا نBEqصملا تاناي̧و ،ا�lلع
8ش� ةنPI ةيصوت �°ع ءانب ماعلا نqمألا نم رارقب ھنم بطشلاو لHIلا cd ديقلا نو8ي .3

ّ
 نم ا,ل

 ءانب ةلثامم ددمل ددجت تاونس ثالث ھتدم نو8تو ،ةرازولا ي�وس�م نم مqreغو زكرملا ي�وس�م

 .ھئادأ cd رظنلا دع# لHIملا BCصملا بلط �°ع

 ة45اصملل ,Hاملا لباقملا :ةعساتلا ةداملا

 ما8حألا قفو ،م,ضع# وأ ا,فارطأ نم ةPEاصملل باع¦أ �°ع لوصPEا لHIملا BCصملل زوجي

 :ةيتآلا
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 .نqلHIملا نBEqصملا لcd ÎI كلذ نqبي نأ .1
 .باع¦ألا رادقم �°ع م,عالطا دع# ،ةPEاصملا فارطأ ةقفاوم .2
 .ھلالقتساو لHIملا BCصملا ةيدايح cd كلذ رثؤي الأ .3
 كلذ cd امب ،نأشلا اذcd e طباوضو تاءارجإ نم زكرملا هردصي امب لHIملا BCصملا م�¤لي نأ .4

 �dام لباقم ذخأ زوجي £¢لا تاعزانمللو باع¦ألا رادقم ديدحتل طباوض نم هردصي دق ام

 .ا�lلع

 نiلefملا نV5iصملل ةمدقملا تامد4Zا :ةرشاعلا ةداملا

 نمو ،مÒlءافك عفرو مeر~وطت cd ةمeاسملاو ،نqلHIملا نBEqصملاب ةناعتسالا ليعفت زكرملا ��وتي

 :كلذ

 .نqلHIملا نBEqصملا عم ي?وr¤كلإلا ط̧رلا .1
 تاعاطقلا عم ةكارشلاب وأ رشابم ل8ش# نqمزاللا ليeأتلاو ب~ردتلا qrفوت �°ع لمعلا .2

 .ةيح̧رلا qrغو ةصاPQاو ةيموPE8ا
3. Òlصملل ةبسانم نكامأ ةئيBEqملا نHIلqاصملا بتا8م لخاد نPEةحاتملا تاينا8مإلا بسح ة. 

 لefملا VWصملا تاماxyلا :ةرشع ةيدا45ا ةداملا

 :ي¦أي امب لHIملا BCصملا م�¤لي

ذيفنت ةرداصلا تارارقلاو دعاوقلاو ميظنتلا cd ةدراولا ةPEاصملا تاءارجÀو BCصملا ما8حأ .1
ً

 ا

 .كلذ فالخ �°ع صني مل ام ،ام,ل

 ددح~و ،لباقم qrغ# ةPEاصملا بتكم ا,ليحي £¢لا ةPEاصملا تابلطل يونسلا ى?دألا دPEا �dوت .2

 cd رايPQا BCصمللو ،لي�HIلا دنع نqلHIملا نBEqصملا  عاونأ نم عون ل8ل ى?دألا دPEا زكرملا

  .ھيلع داز ام لوبق

كمي نأ .3
ّ

 ھفارشإ تحت ةPEاصملا تاسلج روضح نم ةنسلا cd نq̧ردتم ةسمخ نع لقي ال ام ن

 .زكرملا نم مºlلاحإ دنع

 لاجم cd لمعلا شروو وأ تارمتؤملا وأ ةي%~ردتلا تارودلا روضحب ،رمتسملا ر~وطتلاو ميلعتلا .4

 .اً~ونس تاعاس سمخ نع لقي ال امب ،ا,ميدقتو اeدادعإ cd ةكراشملا وأ ةPEاصملا

 نأو لHIم BCصم الإ زكرملا نم ةلاE§ا اياضقلا cd ةPEاصملا ��وتي الأب ةلHIملا تا,PIا م�¤لت .5

 .دعاوقلاو ميظنتلا ما8حأب ا�lف م�¤لي
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 لefلا نم مb|طش وأ نV5iصملا دامتعا فاقيإ :ةرشع ةيناثلا ةداملا

 �°ع ءانب- ماعلا نqمألل نو8ي ،ىرخأ ةمظنأ cd ةدراولا تا̧وقعلاو ،صاPQا قPEاب لالخإلا مدع عم

 اذإ مئاد وأ تقؤم ل8ش# لHIملا BCصملا دامتعا فاقيإ ةيحالص -ةنماثلا ةداملا cd ةل8شملا ةنBIلا ةيصوت

ذيفنت ةرداصلا تارارقلا وأ دعاوقلا وأ ميظنتلا ما8حأب لخأ
ً

 ھتابجاوب لالخإلا ھنأش نم ام بكترا وأ ام,ل ا

 بلط نم اً~رايتخا لHIلا نم بطش� امك ،ھيجو ب%س qrغل Ádنتلا بلط ھنم رركت وأ ،BCصملا ميقو ةين,ملا

 .كلذ

 ة45اصملا تاءارجإ :عYارلا لصفلا

 اb~لاح8و ة45اصملا ديق :ةرشع ةثلاثلا ةداملا

 ةمكE§ا سفن cd ةPEاصملا بتكم ��إ دمتعملا جذومنلل اًقفو مكاE§ا نم ةPEاصملا بلط لاحي .1

 يذلا ةPEاصملا بتكم ��إ لاحتف ةPEاصم بتكم ا�lف نكي مل نإف ،ىوعدلا اÊlدل عوفرملا

 .زكرملا هددحي
 وأ فارطألا مدقيف ،ةمكE§ا نم ةلاحإ qrغ نم ةPEاصملا بلطب مeدحأ وأ فارطألا مدقت اذإ .2

ةPEاصملا ��وت~و ،دمتعملا جذومنلل اًقفو ةPEاصملا بتا8م وأ زكرملا ��إ بلطلا مeدحأ
َ

 بتكملا 

  .زكرملا اeددحي £¢لا ة,PIا وأ فارطألا ھيلإ مدقت يذلا
 .ه�qمي اًمقر ىطع×و ،ھتلاحإ موي ةPEاصملا بلط ديقي .3
 نم نBEqصملا ��إ ةPEاصملا بلط ھضوفي نم وأ صتQ§ا ةPEاصملا بتكم ريدم ليحي .4

 cd زكرملا اeردصي £¢لا تاميلعتلاو ةBEصملا اًيعارم نqلHIملا نBEqصملا وأ ةرازولا ي�وس�م

eنكمأ ام فارطألا ةبغر اًيعارمو ،نأشلا اذ. 

 فارطألا غالب8و ا�bا.مو تاسل4fا دعوم ديدحت :ةرشع ةعYارلا ةداملا

 ةPEاصملا بتكم ددحي ،كلذ فالخ ددم �°ع ةPEاصملا لحم ةعزانملا cd زكرملا صني مل ام .1

 غلبُ~و ،ةPEاصملا بلط ديق خ~رات نم اًموي 14 نع د~زت ال ةدم لالخ ةPEاصملا ةسلPI اًدعوم

 بايغ لاح cdو ،BCصلا بلاط وأ ةPEاصملا بتكم ق~رط نع دعوملاب ةPEاصملا فارطأ

 ةاعارم عم لوألا دعوملا نم مايأ ةعبس لالخ رخآ اًدعوم بتكملا ددحيف مeدحأ وأ فارطألا

 م,غيلبت رذع¦ وأ ةيناثلا ةرملل مeدحأ وأ فارطألا بايغ لاح cdو ،نكمأ ام فارطألل ھت%سانم

الاحم بلطلا ناj اذإ ةليE§ا ةمكE§ا غلبتو ،ةPEاصملا بلط ظفحيف
ً

. 
 رقم cd وأ دع# نع اًينوr¤كلإ اeدقع زوج~و ،ةPEاصملا بتكم رقم cd ةPEاصملا تاسلج دقع¦ .2

 .نأشلا اذcd e زكرملا اeردصي £¢لا طورشلاو طباوضلا �Ùارت نأ �°ع ،بسانم رخآ
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 ة45اصملا تاسلج روضح :ةرشع ةسما4Zا ةداملا

 :ي¦أي نم �°ع ةPEاصملا تاسلج روضح رصتقي .1

 .BCصملا .أ

 ةلاjو دوجو طرش# مklع ةباين رضحي نم ليكوت م,لو ،نqيلصألا ةPEاصملا فارطأ .ب

 ھل يذلا يماظنلا ا,لثمم ة~رابتعالا ةيصÇQلا نع رضح~و ،BCصلا ليكولا لوخت

 .ھلjوي نم وأ اklع BCصلا ةيحالص

jو نم روضح عم ولو ةPEاصملا فارطأ ءالكو .ج
ّ

  .م,ل

 .اeءانثأ وأ ةPEاصملا لبق هروضح فارطألا عيمج لبقي نم .د

 د,ع¦ �°ع عيقوتلا م�lنواعمو نBEqصملا qrغ نم ةPEاصملا تاسلج رضحي نم �°ع بجي .2

 .ةPEاصملا تاسلج بادآب ما�¤لالا̧و حاصفإلا مدع#

 ة45اصملا ةسلج تاءارجإ :ةرشع ةسداسلا ةداملا

 ةيعرشلا مºlيلeأ نمو ،ةPEاصملا فارطأ ة~وe نم ققحتلا ةسلPIا ةيادب BC cdصملا �°ع .1

 .BCصلا ءارجإل ةيماظنلاو
 ةPEاصملا فارطأ لوصو ��إ Ûdسلا ھيلعو ،ةPEاصملا تاسلج طبض نع لوؤسملا وBC eصملا .2

 ةدراولا ميقلا̧و ،ةيعرملا ةمظنألاو ةيمالسإلا ةع×رشلا ما8حأب اًم�¤لم ةموصBQل ٍھنم BCص ��إ

cd و ،ةيئارجإ ةلدأ نم زكرملا هردصي ام̧و ،دعاوقلا نم ةع#ارلا ةداملاÀاذ jب ناqكأ فارطألا ن¡r 

 هذe عيمج £Ýني BCٍص ��إ فارطألا لوصو ��إ �Ûس'ف -اÒlاصاصتخا تددع¦ ولو-  ةعزانم نم

 .تاعزانملا
 نود فارطألا دحأب ا,لبق وأ ةسلPIا َءانثأ عامتجالا -BCصلا ��إ لوصولا ضرغل- BCصملل .3

 الو ةPEاصملا ميقب كلذ لخي الأ �°ع ،مl¿الكو نود فارطألاب عامتجالا ھل نأ امك ،ن~رخآلا

 .Ùdرش روظحم ��إ يدؤي
 .BCصلا لوبق �°ع م,ضع# وأ ةPEاصملا فارطأ هاركإ BCصملل زوجي ال .4
 .BCصملا تاميلعت̧و راوPEا بادآب ما�¤لالا ةPEاصملا فارطأ �°ع .5
 نأ �°ع ،كلذ qrغ �°ع فارطألا قفتي مل ام ةي̧رعلا ةغللاب اÒlالوادمو ةPEاصملا تاءارجإ نو8ت .6

 .ةي̧رعلا ةغللاب BCصلا رضحم ررحي

 نqح نم ةدملا د~زت الأو ،تاسلج ثالث نع د~زت الأ �°ع ةPEاصملل ةسلج نم r¡كأ دقع زوجي .7

 :كلذ نم ¾Þث�س×و ،اًموي نqثالث نع تاءارجإلا ءدب
 .لوطأ ددم �°ع ا�lف ةPEاصملا بتكم صني £¢لا تاعزانملا .أ
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 ب%س �°ع ءانب ديدمتلا �°ع ةPEاصملا بتكم ريدم ةقفاوم دنع ىرخألا تاعزانملا .ب

 .BCصملا ھن'بي

 ة45اصملا تاسلج ةKرس :ةرشع ةعYاسلا ةداملا

 نم اklع جتن امو قئاثوو تامولعم نم ا�lف راد امع حاصفإلا زوجي الو ،ةّ~رس ةPEاصملا تاسلج

 تائيeو ،تاعزانملا لصف ناPIو ،ةيئاضقلا تا,PIا مامأ ھب ةدا,شلا وأ ٍتابثإj ھميدقت وأ ،BCص رضاحم

 :ضرغلا ھب ققحتي ام دودح cdو ةيتآلا لاوحألا cd الإ ،ميكحتلا

 .BCصلا رضحم ذيفنت ھيضتقي يذلا حاصفإلا .1

 ةPEاصملا تاسلج cd وe ھمدق ام ميكحتلا وأ £àáاقتلا تاءارجإ cd ةعزانملا فارطأ دحأ ميدقت .2

 عورشم ق~رطب ھيلع علطا وأ هدنع ناj ام وأ ،ةعزانملا عوضومب ةقلعتم قئاقحو تادن�سم نم

 .ةPEاصملا تاسلج لبق
 .ا�lف راد امل ليصفت نود ماع ل8ش# ةPEاصم تاءارجإ دوجو وأ BCصملا مسا نع حاصفإلا .3

 .ةعزانملا فارطأ ھيلع قفتي يذلا حاصفإلا .4

 .ھما8حأ دودح cd ٌماظن ھب مزلُي يذلا يâانËتسالا حاصفإلا .5

 .ةم~رج با8ترا نود لوحي يذلا حاصفإلا .6

 .BCصملا اälكترا ةفلاخمب حاصفإلا .7

 ة45اصملا ءاb~نا :ةرشع ةنماثلا ةداملا

 :ةيتآلا لاوحألا نم ٍّيأ cd ةPEاصملا £Ýت�ت

 .ةموصBQل ٍھنم BCص ��إ ةPEاصملا فارطأ لصوت اذإ .1
 .ةرشع ةع#ارلا ةداملا cd درو امل اًقفو ةPEاصملا فارطأ دحأ باغ اذإ .2
 .ا,لحارم نم ةلحرم يأ cd ةPEاصملا فارطأ دحأ بHE?ا اذإ .3
 qrغ وأ ة~رابتعالا ھت'صQ« ءاضقنا وأ ھتافول ةPEاصملا فارطأ دحأ نم BCصلا رذع¦ اذإ .4

 .كلذ
 .ةرشع ةسداسلا ةداملا cd ةروjذملا ددملا وأ تاسلPIا ددع ةPEاصملا تاسلج تزواجت اذإ .5
 بادآل ا,فارطأ ةفلاخم ترركت وأ ةPEاصملا تاءارجإ åá£ cdملا ىودج مدع BCصملا ىأر اذإ .6

 ءاl´إ cd ر~رقتلل ةPEاصملا بتكم ريدم ��إ كلذب عفر~و ،راذتعالا ھلف اÒlاءارجÀو ةPEاصملا

  .رخآ BCصم ��إ اºlلاحإ وأ ةPEاصملا
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 رضا�5ا رKرحت :ةرشع ةعساتلا ةداملا

 :ي¦آلا ر~رحتب يفتك~و ،ةPEاصملا تاسلPI اًرضحم BCصملا ررحي ال

 ةيساسألا تامولعملا ھيف نّودي كلذب اًر~رقت BCصملا ررحيف ،BCص qrغ# ةPEاصملا تºlنا اذإ .1

 BCصملا مساو ،اeداقع?ا نا8مو ،ةPEاصملا تاسلج خ~رات :لمش� امب ،دمتعملا جذومنلل اًقفو

 لحم ةعزانملا صBQمو ،ةسلPIا رضح نم ءامسأو ،ةيساسألا مÒlامولعمو ةPEاصملا فارطأو

 كلذب ةليE§ا ةمكE§ا راعشإ عم ةلماعملا ظفحتو ،ةسلPIا cd راد ام ركذي نأ نود ةPEاصملا

 .ةلاحم ةيضقلا تناj اذإ
 BCص qrغ# ةPEاصملا ءاºlناب اًر~رقت BCصملا ررحيف ،ةعزانملا ضع# BC cdصب ةPEاصملا تºlنا اذإ .2

jدرو امل اًقفو لما cd ص رضحم ررحي امك ،ةقباسلا ةرقفلاBC اصملا تمت امبPEب~و ھيف ةqن 

 cd ةدراولا BCصلا رضحم تاءارجÀو ما8حأ ھل نو8~و ،ھيف BCصلا مت يذلا ةعزانملا ءزج ھيف

 .ةلاحم ةيضقلا تناj اذإ كلذب ةليE§ا ةمكE§ا راعشإ عم ةلماعملا ظفحتو ،سماPQا لصفلا

 ،سماPQا لصفلا ما8حأل اًقفو BCص رضحم BCصملا ررحيف ،لماBC jصب ةPEاصملا تºlنا اذإ .3

 .ةلاحم ةيضقلا تناj اذإ كلذب ةليE§ا ةمكE§ا رعش¦و

 VWصلا رضحم :سما4Zا لصفلا

 ھطورشو VWصلا رضحم ل.ش :نورشعلا ةداملا

 ءاl´إل ما8حأو طورش نم ةPEاصملا فارطأ ھيلع قفتا ام عيمج ھيف نqبي اًرضحم BCصملا ررحي

  :ي¦آلا ھيف طr¤ش×و ،ةموصPQا

 ما8حأ فلاخت الأو ،ذيفنتلل ةلباق ةمولعم فارطألا تاما�¤لاو BCصلا طورش نو8ت نأ .1

 .ةيعرملا ةمظنألا وأ ةيمالسإلا ةع×رشلا
 :ةيتآلا تامولعملا نمضتي نأو ،تدجو نإ ةدمتعملا جذامنلل اًقفو BCصلا رضحم نو8ي نأ .2

 .BCصلا خ~رات .أ

 .BCصملا مسا .ب

 Ûdيبطلا صÇQلا ة~وe مقر لمش� امب ةيساسألا مÒlاناي̧و ،ةPEاصملا فارطأ ءامسأ .ج

 .ءالكولل تالاjولا ماقرأو ،يونعملا صÇQلل صيخr¤لاو

 .فارطألا تابلطو ةعزانملل صBQم .د

 .اeذيفنت ةق~رطو ا,ليصافتو ا,طورش عيمجو فارطألا ا�lلع قفتا £¢لا ة~وس�لا .ه
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 ،BCصلا لوبقب نqضوفملا مl¿الكو وأ ةعزانملا فارطأو BCصملا عيقوتب BCصلا رضحم ليذي نأ .3

 .ةقالعلا تاذ ةمظنألل اًقفو اًينوr¤كلإ ةنودملا رضاE§ا cd ي?وr¤كلإلا عيقوتلا ھنع £Þغ×و

 ھتي�fو VWصلا رضحم دامتعا تاءارجإ :نورشعلاو ةيدا45ا ةداملا

 ىرج يذلا ةPEاصملا بتكم ُريدم -ھيلع فارطألاو BCصملا عيقوت دع#- BCصلا َرضحم دمتعَ� .1

 نqلHIملا نBEqصملا نع ةرداصلا رضاحملل ھضوفي نم وأ ماعلا نqمألا وأ ،BCصلا ھيف

 .ةينوr¤كلإلا BCصلا رضاحمو
 ةبقارمب زكرملا cd ة~رادإ ةدحو ضوفي نأ زكرملا نqمأل ،ةPEاصملا تاسلج ة~رس ةاعارم عم .2

 .اeدامتعا لبق اºlعجارمو BCصلا رضاحم ةدوج

 اًيذيفنت اًدنس هدامتعا دع# نو8~و ،ھيلع م,عيقوتب ةPEاصملا فارطأل مزلم BCصلا رضحم .3

 .ذيفنتلا ماظن cd ةدراولا ةيذيفنتلا تادنسلا ما8حأ ھيلع قبطت
 عيمج ةقفاومب الإ ھلاطبإ وأ ھموزل دع# BCصلا رضحم Hæف ةPEاصملا فارطأ دحأل قحي ال .4

åáتقمل وأ فارطألا  .يماظن وأ Ùdرش ¾ً

 ھTeZو VWصلا رضحم ميلس�و ظفح :نورشعلاو ةيناثلا ةداملا
لسُ�

َّ
 نوBEصملاو ةPEاصملا بتا8م لسرتو ،هدامتعا دع# BCصلا رضحم نم ةHQ? فرط لj م

 ،اºlّ~رس �°ع ظفاحي امب اًينوr¤كلإ ا,ظفح~و ،زكرملا ��إ BCصلا رضاحم نم ةينوr¤كلإ ةHQ? نولHIملا

 .ةجاPEا دنع ا�lلإ عوجرلا لّ,س×و

 VWصلا رضاحم ilسفت :نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا
 دع# كلذو ماعلا نqمألا هددحي نم وأ هدامتعاب ُلوQ§ا -هqrسفت بلط دنع- BCصلا َرضحم رسفُي

 اًممتم -ھيلع فارطألا قافتا دع#- دع×و ،فارطألا عيمPI غلب~و ،ةباتك qrسفتلا ردص~و ،BCصملا ��إ عوجرلا

§Eصلا رضBC ¦ھما8حأ ھيلع يرس. 

 ةيماتخ ما.حأ :سداسلا لصفلا

 تاءارجإلا ةنمقر :نورشعلاو ةعYارلا ةداملا

 BCصلا رضاحم ن~ودت كلذ cd امب ا,ضع# وأ دعاوقلا هذcd e ةدراولا تاءارجإلا عيمج ةنمقر زوجي

 .اºlيقوثومو تاءارجإلاو رضاE§ا ة~رس �°ع ظفاحي ام̧و ،ةينوr¤كلإلا تالماعتلا ماظنل اًقفو اًينوr¤كلإ
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 ةيئارجإلا ةلدألاو تارارقلا رادصإ :نورشعلاو ةسما4Zا ةداملا 

 جذامنو ةيئارجإ ةلدأو طباوضو تارارق نم دعاوقلا هذ�l لمعلل مزلي ام زكرملا نqمأ ردصي

 .ةدمتعم

 :دعاوقلاب لمعلا :نورشعلاو ةسداسلا ةداملا

 مقر يرازولا رارقلاب ةرداصلا ھتاءارجÀو ةPEاصملا بتا8م cd لمعلا دعاوق لحم دعاوقلا هذe لحت

اموي )120( دع# ا�l لمع×و ،ـ27/7/1435e خ~راتو )53792(
ً

 .اeدامتعا خ~رات نم 
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