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 2021 ةنسل )52( مقر ءارزولا سلجمرارق
 ةراجتلا تالاولا ةن  نأش

 :ءارزولا سلجم

 ،روتسدلا ع عالطالا دع-

 ،هتاليدعو ،ءارزولا تايحالصو تارازولا تاصاصتخا نأش 1972 ةنسل )1( مقر يداحتالا نوناقلا عو-

 ،هتاليدعو ،ةراجتلا تالاولا ميظنت نأش 1981 ةنسل )18( مقر يداحتالا نوناقلا عو-

 ،ةراجتلا تالاولا ةن ليكش نأش 2011 ةنسل )3( مقر ءارزولا سلجم رارق عو-
ً  ،ءارزولا سلجم ةقفاومو ،داصتقالا رزو هضرعام ع ءان و-

ّ  :ررــــــــق

 )1( ةداملا

 فراعتلا
ُ قايــــــــــــس ضقي مل ام ،ام ل نرق ةنبملا ياعملا ةيلاتلا تارابعلاو تامللاب دــــــــــــصقي ، رارقلا اذ ماحأ قيبطت ِ 

 :كلذ غ صنلا

 .داصتقالا ةرازو : ةرازولا

 .داصتقالا رزو : رزولا

 ةــلـاـولا فارطأ نب ةــئــــــــــــشاــنلا تاــعالا رظنب ةــــــــــــــصت ا ةــراــجتلا تال ـاـولا ةــن: ةنلا

 .رارقلا اذ بجومب ةلشملاو ةرازولا ىدل ةديقملا ةراجتلا

 ةراجتلا ةلاولا فارطأ نب ةئــــــــــــشانلا تاعزانملا رظنلل ةن لا إ مدقملا بلطلا :: بلطلا
 .ةرازولا ىدل ةديقملا

 )2( ةداملا

 ةن لا ليكش
ُ

مراتخيصاـــــــصتخالاوةايوذنمةعرأةوـــــــضعو،لدعلارزوهراتخيضاقةـــــــسائربةن لالــــــــش.1 ِ 
 .رزولا

ارارق رزولا ردصي ، ةداملا هذ نم )1( دنبلا مكح ةاعارم عم .2
ً 

 .ةن لا ءاضعأ ءامسأب
ً ُ  .رزولا هددحي ةرازولا نلماعلا نب نم اررقم ةنل نوي .3

 1 ةراجتلا تالاولا ةن نأش 2021 ةنسل )52( مقر ءارزولا سلجم رارق
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 )3( ةداملا
 ةن لا تاصاصتخا

 .ةرازولا ىدل ةديقملا ةراجتلا ةلاولا فارطأ نب أشي يذلا عالا رظنلاب ةنلا صتخت

 )4( ةداملا
 ةوضعلا ةدم

 .نيعتلاةادأتاذو،ةلثاممددملديدجتللةلباقتاونسةعرأ)4(ةنلا ةوضعلاةدمنوت

 )5( ةداملا

 ةوضعلا ءا  نا
ّ  :ةيتآلا بابسألا نم يأل ةن لا ةوضعلا  تت .1

ّ  هلبقي رذع نودب ةيلاتتم تاعامتجا ثالث روــــــــــــضح نع ةن لا ءاــــــــــــضعأ نم وــــــــــــضع يأ بيغ اذإ .أ

 .ةن لا سئر

 .هلغش يذلا هبصنم نم وضعلا ةمدخ تنا اذإ .ب

 .هب ةطونملا لامعألا ةسرامم نم هعنمي ضرمب هتباصإ وأ ،وضعلا ةافو لاح.ج

 .ةنامألا وأ فرشلاب ةلخم ةمرج وضعلا ةنادإ لاح.د

 .ءارزولا سلجم نم رارقب لزعلا .ه
ّ  ةيمـــسب لدعلا رزو موقي ،بابـــسألا نم بـــس يأل اف هتوـــضع تنا وأ ةنلا سئر بـــصنم رغـــش اذإ .2

 .ةن لا سئر لحم لحي نم
ّّ  نم ةيمـــسب رزولا موقي ،بابـــسألا نم بـــس يأل ا ف هتوـــضع ت نا وأ ءاـــضعألا نم يأ بـــصنم رغـــش اذإ .3

 .هلحم لحي

 )6( ةداملا

 ةن لا تاعامتجا
 املوأرــــــــــــشأةعرألةرم،هددحييذلانامزلاوناملا اــــــــــــسئرنمةوعدبااعامتجاةنلادقع.1

 ،لامعألا لودجب هقفرم دد ا دعوملا نم لقألا  ع عوبــــــــــــسأ لبق ةوعدلا هجوتو ،كلذ إ ةجا ا تعد

 درب لالخ نم ةوعدلا لاـسرإ متو ،عامتجالا هثحب ةرورـض ىري عوـضوم ّيأ ةفاـضإ ق ا وـضع للو
ّ  .ةقثوم ىرخأ ةليسو يأ وأ يوكلإ

 2 ةراجتلا تالاولا ةن نأش 2021 ةنسل )52( مقر ءارزولا سلجم رارق
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 .ةثيد ا تاينقتلا لئاسو ع عامتجالا دقع نأ ةنلا سئرل .2

احي ةنلا عامتجا نوي ال .3
ً 

 .سئرلا ميب نم نوي نأ ع ،ءاضعألا نم ةثالث روضحب الإ

 ،سئرلا هيف يذلا بناا ري تاوصألا يواس دنعو نرضاا ا  اضعأ ةيبلغأب ةنلا تارارق ردصت .4

 .ةلسارملاب وأ ةلاولاب توصتلا زوجي الو

 سئر اعقوو ،صاخ لــــــــ ظفحت رــــــــضاحم ةن لا تاعامتجا تارارقو تالوادمو عاقو نودت .5

 .نرضا ا ءاضعألاو عامتجالا

 )7( ةداملا

 تابلطلا ميدقت
ً

 تادنـــــسملا ع لمتـــــش نأ ع ،نأـــــشلا اذ ةن لا هدمتع يذلا جذومنلل اقفو ،ةن لا ررقم إ بلطلا مدقي

 :ةيتآلا تانايبلاو

 .هناونعو هتاناي و بلطلا مدقم مسا .1

 .م وانعو ماناي و ةعزانملا فارطأ ءامسأ .2
 .اف ةمدقملا تابلاطملاو ةعزانملا عوضومل ص م .3

 .تابلطلل ةدؤملا قئاثولاو تادنسملا .4

 )8( ةداملا
 تابلطلا ل

 اذـل دـع صاـخ لـــــــــــــ ،ةـلــــــــــــسلــــــــــــسم ماـقرأـب اـدورو دـنع ةـن لا إ ةـعوفرملا تاـبلطلا ةـنلا ررقم دـيقي .1
ً

 .هدييقتو بلطلا مالتساب ديفي الاصيإ بلطلا مدقم ىطعو هتاناي و بلطلا ميدقت خرات هيف نودي ،ضرغلا

 .هب بلطلا مدقم غالبإ خراتو مقرو بلطلا رداصلا ةنلا رارق تابلطلا ل ديقي .2

 .تابلطلا ل بلطلا ديق لبق ةرازولل ررقملا مسرلا ديدسب بلطلا مدقم ملي .3

 )9( ةداملا
 ةن لا لمع تاءارجإ

اموي نتـــــــــــس )60( لالخ عالا رظن ءدبلا ةنلا ع .1
ً 

 نو لاح الإ عالا رظن بلط ميدقت خرات نم
ً

 .ة ولطملا تادنسملا ءافيسا خرات نم وأ ايفوتسم بلطلا

 3 ةراجتلا تالاولا ةن نأش 2021 ةنسل )52( مقر ءارزولا سلجم رارق
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ً  حمــس نأ فارطألا بلط ع ءانب وأ اــسفن ءاقلت نم ةن  ل زوجو ،ددا دعوملاب ةعزانملا فارطأ رطخي .2
ً  ليكو قرط نع وأ هــسفنب ءاوــس ،همــصخ وأ بلطلا مدقم رــضحي مل اذإو امامأ روــضاب عالا فارطأل

 .هروضح نودب لصفت نأ ةن ل زاج ،هنع
ًّ  ءانب كلذو ،هبلطب اقفرأ دق نكت مل ةديدج تادنــــــــــسم ميدقتب ةعزانملا فارطأ نم يأل حمــــــــــس نأ ةنل .3

 .ةرورض تادنسملا هذ نأ ةنلا تأر اذإ وأ ةنلا هلبقت رذع ع

 )10(ةداملا

 ةعزانملا  تبلا
ً

 ص  م ع عالا لــــــــــــصفلاب ةن لا رارق لمتــــــــــــش نأ بجو ،عالا لــــــــــــصفلاب ارارق ةن لا ردــــــــــــصت .1

 .ارارق ةنلا الع تنب  لا بابسألاو ةعزانملا عوضومل
 .ةا باعأو فراصملاو موسرلا لمحتي يذلا فرطلا ةن  لا نم رداصلا رارقلا ددحي لاوحألا عيمج.2

 لالخ ةن لا رارق نم ةروــــصب عالا فارطأ رطخو ،نرــــضاا ءاــــضعألاو سئرلا نم ةنلا رارق عقوي .3

اموي رشع ةسمخ )15(
ً 

 .هرودص خرات نم

 )11(ةداملا
 ةراجتلا ةلاولا بطش

ً
 .اذفان نوي ارارق نإف ،ةراجتلا ةلاولا بطش ةن  لا تررق اذإ .1

 هذ ليــ  ةرازولل زوجي الف ،عالا فارطأ نم يأ نم ةراجتلا ةلاولا بطــش رداــصلا رارقلا ع نعط اذإ .2

 .عالا عوضوم تاب مكح رودص لبق رخآ فرطل ةلاولا

 رارق ع نعطلا دـيفي اـمب ةرازولا ةاـفاوم هـتل ـاو بـطــــــــــــش ةـن لا نم رارق ردـــــــــــــص يذـلا يراـجتلا لـيكولا ع .3

 )12( ةداملا الإ راــــــشملا نعطلا ةدم ءانا خرات نم كألا  ع عوبــــــسأ لالخ ةــــــصتا ةمكا مامأ ةنلا

 .رارقلا اذ نم

 )12(ةداملا

 ةن لارارق  نعطلا
اـموي نثالث )30( لالخ ةــــــــــــــصت  ا ةــمكا ىدـل ةـن لا رارق نعطلا زوجي

ً 
 الإو ةــن لا رارقب راـطخإلا خراـت نم

ايئا ةنلارارقتعا
ً

 .هيفنعطلازوجيالو،

 4 ةراجتلا تالاولا ةن نأش 2021 ةنسل )52( مقر ءارزولا سلجم رارق
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 )13(ةداملا
 ةنلارراقت

ً
 ذختا امو ،اابسأو ،ا لع تضرع لا تاعزانملا ددع تانايب نمضتي ،يونس فصن اررقت رزولا إ ةنلا عفرت

 .تاعزانملا هذ نم دل ةنكمملا لولا لضفأ لوح اايصوت ةنلا عفرت امك ،تارارق نم اأش

 )14(ةداملا

 تاءاغلإلا
 فلاخيمكحل لُيامك،ةراجتلاتالاولاةن ليكــــــشنأــــــش 2011 ةنــــــسل )3(مقرءارزولاسلجمرارق لُي

 .رارقلا اذ ماحأ عم ضراعتي وأ

 )15(ةداملا

 هب لمعلاورارقلارش
ُُ  .هرش خراتل اتلا مويلا نم هب لمعو ،ةيمسرلا ةدرا رارقلا اذ رشي

السموالشيخ صاحب من موقع األصل

 موتكم لآ دشار نب دمحم

 ءارزولا سلجم سئر

 :انعردص

 ـ 1442/ ناضمر / 21: خراتب

 م 2021/ ويام / 03: قفاوملا
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