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  يفيظولا طابضنالا ماظن

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .ـه1443 / 2 / 8 خيراتو )18/م( مقر يكلم موسرم
 ىـلاعت هللا نوعب

 دوعس لآ زيزعلادبع نب ناملس نحن       
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلم                    

 .ـه1412 / 8 / 27 خيراتب )90 / أ( مقر يكلملا رمألاب رداصلا ،مكحلل يساسألا ماظنلا نم )نيعبسلا( ةداملا ىلع ًءانب
 .ـه1414 / 3 / 3 خيراتب )13 / أ( مقر يكلملا رمألاب رداصلا ،ءارزولا سلجم ماظن نم )نيرشعلا( ةداملا ىلع ًءانبو
 / أ( مقر يكلملا رمألاب رداصلا ،ىروشلا سلجم ماظن نم )ةرشع ةنماثلا(و )ةرشع ةعباسلا( نيتداملا ىلع ًءانبو
 .ـه1412 / 8 / 27 خيراتب )91
 .ـه1442 / 10 / 12 خيراتب )28 / 153( مقرو ،ـه1442 / 4 / 17 خيراتب )6 / 35( مقر ىروشلا سلجم يرارق ىلع عالطالا دعبو
 .ـه1443 / 1 / 30 خيراتب )85( مقر ءارزولا سلجم رارق ىلع عالطالا دعبو

 :تآ وه امب انمسر
الوأ

ً
 .ةقفارملا ةغيصلاب ،يفيظولا طابضنالا ماظن ىلع ةقفاوملا :

ايناث
ً

 ذيفنت -هصخي اميف لك- ةلقتسملا ةينعملا ةزهجألا ءاسؤرو ءارزولاو ءارزولا سلجم سيئر بئان ومس ىلع :
 .اذه انموسرم
 

 دوعس لآ زيزعلادبع نب ناملس
 
 
 
 
 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 .ـه1443 / 1 / 30 خيراتو )85( مقر ءارزولا سلجم رارق

 ءارزولا سلجم نإ
 يباطخ ىلع ةلمتشملا ،ـه1442 / 10 / 16 خيراتو 59563 مقرب يكلملا ناويدلا نم ةدراولا ةلماعملا ىلع عالطالا دعب
 يف ،ـه1440 / 3 / 27 خيراتو 10859 مقرو ،ـه1439 / 9 / 19 خيراتو 49865 مقر ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو
 .يفيظولا طابضنالا ماظن عورشم نأش
 .هيلإ راشملا ماظنلا عورشم ىلع عالطالا دعبو
 / 4 خيراتو )424( مقرو ،ـه1441 / 10 / 11 خيراتو )1296( مقرو ،ـه1441 / 4 / 28 خيراتو )573( مقر رضاحملا ىلع عالطالا دعبو
 ءاربخلا ةئيه يف ةدعملا ،ـه1442 / 3 / 12 خيراتو )421( مقر ةركذملاو ،ـه1442 / 11 / 26 خيراتو )696( مقرو ،ـه1442 / 7
  .ءارزولا سلجمب
 / 12 / 19 خيراتو )د / 42 / 49-17( مقر ةيمنتلاو ةيداصتقالا نوؤشلا سلجم يف ةدعملا ةيصوتلا ىلع عالطالا دعبو

 .ـه1442
 .ـه1442 / 10 / 12 خيراتو )28 / 153( مقرو ،ـه1442 / 4 / 17 خيراتو )6 / 35( مقر ىروشلا سلجم يرارق يف رظنلا دعبو
 .ـه1443 / 1 / 16 خيراتو )538( مقر ءارزولا سلجمل ةماعلا ةنجللا ةيصوت ىلع عالطالا دعبو
 

 ررقي
 .ةقفارملا ةغيصلاب ،يفيظولا طابضنالا ماظن ىلع ةقفاوملا
 .اذهل ةقفارم هتغيص ،كلذب يكلم موسرم عورشم دعأ دقو

 ءارزولا سلجم سيئر
 
 
 
 
 
 



  يفيظولا طابضنالا ماظن

يفيظولا طابضنالا ماظن  
 
 ىلوألا ةداملا
 :اهنم لك مامأ ةحضوملا يناعملا -ماظنلا اذه يف تدرو امنيأ- ةيتآلا تارابعلاو ظافلألاب دصقي

 
 .يفيظولا طابضنالا ماظن :ماظنلا
 .ماظنلل ةيذيفنتلا ةحئاللا :ةحئاللا
 .لاوحألا بسحب ،ةلقتسملا ةهجلا سيئر وأ ،هترازو نوؤشب صتخملا ريزولا :ريزولا
 .داسفلا ةحفاكمو ةباقرلا ةئيه :ةئيهلا
 ةيسائرلا ةطلسلل اهيف عضخي ،ةماع ةمدخل ماعلا فظوملا اهيدؤي ةيندم تاصاصتخاو تامهم :ةماعلا ةفيظولا
 .يرادإلا ميظنتلا يف
 يأب- ةيندم ةفيظوب ةماعلا ةيونعملا ةيصخشلا تاذ ةزهجألا دحأ ىدل وأ ،ةلودلا ىدل لمعي نم :ماعلا فظوملا
 .ةتقؤم وأ ةمئاد ةروصب لمعي ناك ءاوس -تناك ةفص
 اًباكترا وأ ،تابجاولا ىلع اًجورخ نمضتي ،فظوملا نع ردصي ،لمع نع عانتما وأ ،لمع لك :ةيبيدأتلا ةفلاخملا
 .ةفيظولا ةماركو فرشب اًساسم لكشي وأ ،اًماظن اهيلع صوصنملا ةيفيظولا تاروظحملل
 .ماظنلا يف دراو يرادإ ءازج يأ :ءازجلا
 .تافلاخملا يف رظنلا ةنجل :ةنجللا
 .هيف ريسلل لحم ال هنأ تأر اذإ ؛هلامكتسا مدعب قيقحتلا ةطلس نم ردصي يرادإ رمأ :قيقحتلا ظفح
 .ةتقؤم ةفصب هتفيظو تامهم ةيدأت نع فظوملا فاقيإ :ديلا فك
 

 

 ةيناثلا ةداملا
 .هلمعل فظوملا ءادأ نسحو ،ماظتناب ماعلا قفرملا ريس نامضو ،ةماعلا ةفيظولا ةيامح ىلإ ماظنلا فدهي
 
 ةثلاثلا ةداملا
قفو نولمعي نم ادع نيفظوملا عيمج ىلع ماظنلا يرسي

ً
 نولماعيف ؛ةصاخ دعاوقب ءازجلا اهيف مظني ةمظنأل ا

قفو
ً
 .ماكحأ نم هنمضتت ام دودح يفو ،دعاوقلا كلتل ا

 
 ةعبارلا ةداملا

الإ فظوملا ىلع ءازج يأ عاقيإ زوجي ال .1
َّ

 عامسو ،هيلإ ةبوسنملا ةفلاخملاب هتهجاومو ،هعم قيقحتلا دعب 
 ددحتو .اًببسم ءازجلا عاقيإب رداصلا رارقلا نوكيو .رضحم يف ةباتك كلذ تابثإو ،هعافد قيقحتو ،هلاوقأ
 .هتاءارجإو ،قيقحتلا ةيفيك ةحئاللا

 وأ ،دقاعتلا وأ ،نييعتلا قيرطب ؛ةمدخلا نم لصفلاب رارق وأ مكح هنأش يف ردص نم ةفيظو لغش زوجي ال .2
الإ ؛لقنلا وأ ،ةيقخبلا

َّ
 ةفصلا مكحلا باستكا دعب وأ هيلع نعطلا ديعاوم تاوفب رارقلا نصحت دعب 

 .ةيئاهنلا
 

 ةسماخلا ةداملا
الالخإ دعي امم ةيكلسم وأ ةيرادإ وأ ةيلام ةفلاخم هباكترا تبث فظوم لك

ً
 قبطي ،ةيفيظولا هتابجاو نم بجاوب 

 قحلا ىوعد وأ ،ماعلا قحلا ىوعد عفر يف قحلاب لالخإ نود كلذو ،ماظنلا يف هيلع صوصنملا ءازجلا هيلع
 .صاخلا
 

 ةسداسلا ةداملا
 :وه فظوملا ىلع هعاقيإ زوجي يذلا ءازجلا

 .بوتكملا راذنإلا .1
الأ ىلع رهشأ )ةثالث( بتار يفاص زواجتي ال امب بتارلا نم مسحلا .2

َّ
 يفاص )ثلث( اًّيرهش موسحملا زواجتي 

 .يرهشلا بتارلا
 .ةدحاو ةيونس ةوالع نم نامرحلا .3



  يفيظولا طابضنالا ماظن

 .ةيقخبلل هقاقحتسا خيرات نم نيتنس زواجتي ال امب هتيقرت يف رظنلا مدع .4

 .ةمدخلا نم لصفلا .5
 

 ةعباسلا ةداملا

ذيفنت ناك ةفلاخملا هباكترا نأ تبث اذإ ءازجلا نم فظوملا ىفعي
ً
 هيبنت نم مغرلاب ،هسيئر نم ردص رمأل ا

 .اًماظن ةربتعملا قرطلا نم يأب وأ ةباتك ةفلاخملاب هسيئرل فظوملا

 

 ةنماثلا ةداملا

 اهيلع صوصنملا تاءارجإلا ذاختا نم فظوملا ةمدخ ءاهتنا عنمي ال ؛يلكلا يحصلا زجعلا وأ ةافولا يتلاح ريغ يف

 رخآ يفاص لاثمأ )ةثالث( لداعي ام ىلع ديزت ال ةمارغ ءازجلا نوكي ةلاحلا هذه يفو .اهيف رارمتسالا وأ ،ماظنلا يف

 .هاضاقتي ناك يرهش بتار

 

 ةعساتلا ةداملا

 اهبكتري يتلا تافلاخملا يف رظنلا ىلوتت ،ةيموكح ةهج لك يف ريزولا نم رارقب -لاحلا بسحب رثكأ وأ- ةنجل لكشت

 ،اهليكشتو ماظنلا يف اهيلع صوصنملا ناجللا نم لك ءاضعأ ددع ةحئاللا ددحتو ،اهيف قيقحتلاو نوفظوملا

 .ةمظنألا يف صصختم ةسائرب ةنجل لك نوكت نأ ىعاري نأ ىلع ،اهتايصوت ذاختا ةقيرطو ،اهتاءارجإو ،اهلمع ةيلآو

 

 

 ةرشاعلا ةداملا

 :ماظنلا نم )ةرشع ةيناثلا(و )ةرشع ةيداحلا( نيتداملا نم ٌّلك هيلع تصن ام ةاعارم عم

 تاءازجلا دحأ عاقيإ يف رظنلل هعم قيقحتلل ةنجللا ىلإ لاحيف ،ةفلاخمل فظوم باكترا ةهجلل رهظ اذإ .1

اقفو
ً

 .هنم رارقب دمتعتو ،ريزولا ىلإ اهتايصوت عفرتو ،ماظنلل 

 اذهل اهلكشي ةنجل ىلإ اهتيصوت ليحيف ،هتبسانم ريزولا ىأرو ،لصفلا ءازج عاقيإب ةنجللا تصوأ اذإ .2

 نأ ىعاريو ،ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو نم لثمم اهتيوضع يف كراشي هنم رارقب ضرغلا

 دمتعتو ،هتبسانمو لصفلا ءازجب ةيصوتلا يف رظنلل ؛ةمظنألا يف صصختم ةسائرب ةنجللا هذه نوكت

 .رخآ ءازج يأ عاقيإب ةيصوتلا اهلف ؛لصفلا ءازجب ذخألا ةنجللا رت مل اذإو ،ريزولا نم رارقب اهتايصوت

 فورظلاو ،قباوسلا رابتعالا يف ذخألا عم ،ةفلاخملا ةجرد عم اًبسانتم نوكي نأ ءازجلا رايتخا دنع ىعاري .3

الأ ىلع ،ةددشملاو ةففخملا
َّ

 ةطبترملا تافلاخملا وأ ،اهسفن ةفلاخملا نع دحاو ءازج نم رثكأ عقوي 

 .ضعبب اهضعب

 يأ ةلاحإ يف -هردقي ببس يأل- ريزولا ةيحالص نود ةداملا هذه يف ةدراولا ماكحألا قيبطت لوحي ال .4

 .ةئيهلا ىلإ فظوم

 



  يفيظولا طابضنالا ماظن

 

 ةرشع ةيداحلا ةداملا
 ام وأ )ةرشع ةسماخلا(و )ةرشع ةعبارلا( نيتبترملا نم اًّيأ لغشي نم ىلع لصفلا ءازج عاقيإب ةنجللا تصوأ اذإ
قفو مزلي ام لامكتسال- ةئيهلا ىلإ فظوملا نم ةبكترملا ةفلاخملا ريزولا ليحيف ؛امهلداعي

ً
 رظنتل -اهصاصتخال ا

 يأ حاخبقا عم ،فظوملا لمع ةهج ىلإ ةفلاخملا ةلاحإ ةداعإ وأ ،ةصتخملا ةمكحملا مامأ لصفلا ءازج عاقيإ يف
 .لصفلا ريغ رخآ ءازج

 
 ةرشع ةيناثلا ةداملا

 :يتآلا اهيلإ لاحي -اًماظن ةررقملا- ةئيهلا تاصاصتخا ةاعارم عم -أ
 دعب اهنم لقن يذلا وأ ،اهيف لمعي يتلا ريغ ةيموكح ةهج يف ةفلاخم باكترا هيلإ بسن يذلا فظوملا .1

 .ىرخأ ةهج ىلإ ةفلاخملا كلتل هباكترا
 طبترم تافلاخم وأ ةفلاخم باكترا مهيلإ بوسنملا ،ةيموكح ةهج نم رثكأ نوعبتي نيذلا نوفظوملا .2

 .ضعبب اهضعب
 ةيرادإلا تاءارجإلا ذاختا يف ءدبلا لبق وأ ،هعم قيقحتلا نم ءاهتنالا لبق هتامدخ تهتنا يذلا فظوملا .3

 .هدض
 يفيظو ماظن ىلع لمعلل هلاقتناب يفيظولا هزكرم ريغتي مث ،هلمع ءانثأ ةفلاخم بكتري يذلا فظوملا .4

 .رخآ
 .ماظنلا نم )ةرشاعلا( ةداملا نم )4( ةرقفلا قفو ريزولا هليحي يذلا فظوملا .5

 مامأ ىوعد عفخبف -ةقباسلا تارقفلا نم يأ يف- ةفلاخملا توبثل ةيفاك ةلدأ رفاوت ةئيهلا تأر اذإو
 .كلذب فظوملا اهعبتي يتلا ةيموكحلا ةهجلا غالبإ عم ،ةصتخملا ةمكحملا

 ةداملل اًقفو امهلداعي ام وأ )ةرشع ةسماخلا(و )ةرشع ةعبارلا( نيتبترملا يفظومل لصفلا تابلط .6
 .ماظنلا نم )ةرشع ةيداحلا(
 ،ةصتخملا ةمكحملا مامأ ىوعدلا عفرب ؛لصفلا ءازج عاقيإ تأرو ةفلاخملا توبث لاح يف ةئيهلا موقتو
 .كلذب فظوملا اهعبتي يتلا ةيموكحلا ةهجلا غالبإ عم

 اهيلإ اهعفرت يتلا ىواعدلا يف ماظنلا يف اهيلع صوصنملا تاءازجلا نم يأ عاقيإ ةصتخملا ةمكحملل -ب
 .ةئيهلا

 
 
 

 ةرشع ةثلاثلا ةداملا
 لازي ال ناك نإ- فظوملا اهل عبتي يتلا ةيموكحلا ةهجلاو ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو ةئيهلا دوزت
فظوم

ً
 .هقحب رداصلا يئاهنلا مكحلا نم ةروصب -اًّيموكح ا

 

 ةرشع ةعبارلا ةداملا
 ةهجلف ؛ماظنلا ةوقب لصفلل ةبجوم ريغ ةبوقعب ةيئازج ىوعد يف يئاهن يئاضق مكح فظوملا ىلع ردص اذإ
الالخإ لثمي لعفلل هباكترا نأ تأر اذإ هلمع

ً
 تاءارجإلا لامكتسال ؛ةنجللا ىلإ فظوملا ليحت نأ ،هتفيظو تابجاوب 

  .هنأشب ةمزاللا
 

 ةرشع ةسماخلا ةداملا
 لاعفألا نايب عم ،فظوملا ىلع بسانملا ءازجلا حخبقت نأ وأ ،قيقحتلا ظفحت نأ -اهرظنت يتلا تالاحلا يف- ةئيهلل
 ةهجلا هارت ام قفو كلذب ءازجلا رارق رادصإل ؛ةيرادإلا هتهج ىلإ ةلماعملا ليحتو ،ديدحتلا هجو ىلع هيلإ ةبوسنملا
 .ةيرادإلا
 ةرشع ةسداسلا ةداملا
 ،ةبساحملل ماعلا ناويدلاو ،ةئيهلاو ،ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو ةصتخملا ةيموكحلا ةهجلا دوزت
 .كلذ تاءارجإ ةحئاللا ددحتو ،هدض ءازجلا عاقيإب اهنع رداصلا رارقلا نم ةروصب ؛نأشلا بحاص فظوملاو
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 ةرشع ةعباسلا ةداملا
 ةحلصم هيضتقت امبو هصاصتخا بسحب لك- ةصتخملا ةمكحملا وأ ،ةئيهلا وأ ،ةيموكحلا ةهجلا ردصت .1

فك رارق -ةمكاحملا وأ ،قيقحتلا وأ ،لمعلا
ِّ

  .نيتنس زواجتت ال )ددم وأ( ةدمل فظوملا دي 
 ردصو ،اًّيطايتحا فوقوملا وأ ،ديلا فوفكم مكح يف وأ ةفلاخم هباكترال ديلا فوفكم فظوملا ناك اذإ .2

فك خيرات نم ةيهتنم هتمدخ دعتف ؛اهببسب لصفلاب رارق هقحب
ِّ

 .قبسأ امهيأ ،اًّيطايتحا هفيقوت وأ هدي 
 

 ةرشع ةنماثلا ةداملا
 باكتراب هماهتال اًّيطايتحا فوقوملا فظوملا اهب لمعي يتلا ةيموكحلا ةهجلا غالبإ طبضلا ةهج ىلع .1

 .طبضلا ةهج لبق نم هفاقيإ روف كلذو ،ةميرج
 ،هليبس ءالخإ دنع لمعلا نم هنيكمت ،اًّيطايتحا فوقوملا فظوملا اهب لمعي يتلا ةيموكحلا ةهجلا ىلع .2

قفو هدي فك ةمكاحملا وأ قيقحتلا وأ لمعلا ةحلصم بلطتت مل ام
ً
 .ماظنلل ا

 

 ةرشع ةعساتلا ةداملا
 تاءارجإ اهيف ترشوب ةفلاخم يف ،اًّيئانج ةمكاحملا وأ ،قيقحتلا ىلإ فظوملا ةلاحإ اهيف ررقتي يتلا لاوحألا يف
 ،اهب ةطبترملا تافلاخملا نعو ،اهسفن ةفلاخملا نع ةيرادإلا تاءارجإلا فقوت ؛اهب ةطبترم تافلاخم يف وأ ةيرادإ
 .ةمكاحملا وأ قيقحتلا تاءارجإ يهتنت نأ ىلإ
 

 نورشعلا ةداملا
 :ةيتآلا تالاحلا يف -لاحلا بسحب- ىوعدلا وأ ةفلاخملا طقست

 .ةافولا .1
 .ةماعلا ةيبطلا ةئيهلا نم يبط ريرقتب تبثملا ،فظوملا ةلءاسم هعم رذعتت يذلا يلكلا يحصلا زجعلا .2

 وأ ،ةمكاحملا وأ قيقحتلا تاءارجإ نم يأ ذاختا نود ةفلاخملا عوقو فاشتكا خيرات نم نيتنس يضم .3
 بتخبي مهدحأ هاجت ةدملا عاطقنا نإف نومهتملا ددعت اذإو .ءارجإ رخآ ذاختا خيرات نم نيتنس يضم

 .نيرخآلا هاجت اهعاطقنا هيلع
 

 نورشعلاو ةيداحلا ةداملا
 نم نيتنس يضم دعب فظوملا ىلع ةعقوملا ةيبيدأتلا تاءازجلا احمت ،ىرخألا ةمظنألا هب يضقت ام ةاعارم عم
 رودص خيرات نم ةدملا بسحت ةلاحلا هذه يفو .ةدملا كلت لالخ رخآ ءازج هقح يف ردصي مل ام ،اهرودص خيرات
 .ريخألا ءازجلا رارق
 

 نورشعلاو ةيناثلا ةداملا
 عاقيإ ادع ،ماظنلا يف ةررقملا هتايحالص ضعبب ،ةهجلا يبوسنم نم هاري نم ضيوفت -بوتكم رارقب- ريزولل زوجي
 .لصفلا ءازج
 

 نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا
 نم رارقب ردصتو ،ةحئاللا -ملاظملا ناويدو ةئيهلا عم قيسنتلاب- ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو دعت
 .ماظنلا ذافن دنع اهب لمعيو ،ماظنلا رشن خيرات نم اًموي )نيعست( لالخ ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ريزو
 

 نورشعلاو ةعبارلا ةداملا
 م( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ،نيفظوملا بيدأت ماظن نم ،)48( ةداملاو )46( ىلإ )31( نم داوملا ماظنلا يغلي
 .ماكحأ نم هعم ضراعتي ام لكو ،ه1391 / 2 / 1 خيراتو )7 /

 

 نورشعلاو ةسماخلا ةداملا
 .ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم اًموي )نينامثو ةئام( دعب ماظنلاب لمعي
 
 



  يفيظولا طابضنالا ماظن

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  انعقوم ةرايز ءاجرلا ،تامولعملا نم ديزمل
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