
 

 

 

 

 

 

 

 

  تايصوت 
   ةايحلا ىدم ةيقابتسا ةميق :ملعتلا ةدوج :ةيلودلا ةودنلا

 م2020 ربمفون 12 سيمخلا
 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 
  :دعب امأ ،نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبنو انديس نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا       

 ،ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملاو ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل يمالسإلا ملاعلا ةمظنم نم لك ةلاسرو ةيؤر نم ًاقالطنا 

 ةميق :ملعتلا ةدوج" :ناونعب ةيلودلا ةودنلا ميّظنت مت ،ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا يف هزيمتو ميلعتلا ةدوج ةدوجلا معدو زيزعتل

 .ه1442 ماعل لوألا عيبر 26 قفاوملا م2020 ماعل ربمفون 12 سيمخلا موي ،"ةايحلا ىدم ةيقابتسا

 ةيبرعلا لودلا نم ًاددع نولثمي ،نييلودلاو نييلحملا نيصتخملاو نيلوؤسملاو ءاربخلا نم ةراتخم ةبكوك اهميدقت يف كراش دق        

 نم تنرتنإلا ربع اهتايلاعف روضح يف كراشو ،نييدايقلا نم ةبخن اهتاسلج رادأو ،ةيلودلاو ةيميلقإلا زكارملاو تامظنملاو ةيمالسإلاو

 ،لعافتلاو ةيويحلا نم ةيلاع ةجرد ةشرولا ىلع ىفضأ امم ،ةيبنجأو ةيمالسإو ةيبرع لود ةدع نم يعون روضح ZOOM)( جمانرب لالخ

 .تاراسفتسالاو ةلئسألاو تاعوضوملا نم ديدعلا تشقونو تحرط ثيح

 ماقمل نينمثم ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةموكح دوهجل ريدقتلاو ركشلا ليزجب اومدقتي نأ ةودنلا هذه يف نوكراشملا ّرُسَيو      

 ةيميلقإلا تامظنملا هب ىظحت يذلا يونعملاو يداملا معدلا ميظع هللا امهظفح نيمألا هدهع يلو ومسلو نيفيرشلا نيمرحلا مداخ

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ميلعتلا ريزو زكرملا ةرادإ سلجم سيئر يلاعمل لوصوم ركشلاو ،ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلا زيزعتل ةيلودلاو

    .هعيراشمو زكرملا جماربل لصاوتملا همعدل خيشلا لآ دمحم نب دمح روتكدلا
 
   ،ةيلودلا ةودنلا داقعنا لالخ تاراسفتساو تاشاقنو تاراوح نم حُرط امو ،ىؤرو لمع قاروأ نم ضرُع ام ىلع ًءانبو     

 :يلاتلا وحنلا ىلع ةيماتخلا تايصوتلا ةرولب نكمي

 يف زيمتلاو ةدوجلا تاردابم معدل لجأ نم ةيملاعلاو ةيميلقإلاو ةيلحملا تامظنملا نيب لماكتلاو نواعتلا رارمتساو زيزعت .1

  .ةيبرتلا هجاوت يتلا ىربكلا تالوحتلل ةباجتسالل ميلعتلا

 لوحتلل ،ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا يف ةيميلعتلا جهانملا يف نيرشعلاو يداحلا نرقلا تاراهم جمد زيزعت ةيمهأ ىلع ديكأتلا .2

  .ملعتلا ةدوج وحن

  .ميلعتلا زيمتو ةدوج يف تاسرامملا لضفأ نم لدابتملا ملعتلل ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا نيب تاكارشلاو نواعتلا زيزعت .3

 ةيمتحو ةدوجلل ةيلمعلا بناوجلل ةيولوأ يطعت ،ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا يف ميلعتلا ةدوج لبقتسم لوح ةيجيتارتسا ريوطت .4

 ةدوجلل يميلقإلا زكرملاو ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل يمالسإلا ملاعلا ةمظنم نيب ةكارشلاب ،ميلعتلا يف ايجولونكتلا جامدإ

 .ميلعتلا يف زيمتلاو

 تاذ ةراهمك عادبالا ريدقتو زيفحتو ،ةركبملا ةلوفطلا نم اًءدب ةيميلعتلا لحارملا عيمج يف راكتبالا ميلعت وحن هجوتلا زيزعت .5

  .ةيملاعلا تايدحتلاو تاريغتملل ةيقابتسالا ةباجتسالل ميلعتلا مظن يف ةيولوأ

  .ةدوجلا قيقحت ىلإ ةفداهلا تازفحملاو زئاوجلا ءاسرإو تاساردلاو ثوحبلا ريوطت .6

  .ةدوجلا قيقحت اياضق يف يعانصلا جاتنإلا زكارمو صاخلا عاطقلا كارشإ .7

  .ةفولأم ريغو ةفولأم تاقايس يف ةدوجلا نامضل نيملعتملل ةيحصلاو ةيسفنلاو ةيعامتجالا فورظلا ريفوت ىلع ديكأتلا .8

 اهرابتعاب ،ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم يف رامثتسالل ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا يف تاسرامملاو ططخلاو تاسايسلا ةدوج زيزعت .9

  .ملعتلا ةدوجب ةقلعتملا ةيعونلا تاراهملا ةيمنتو نيوكت يف ةساسحلا ةلحرملا

     زيمتلا وحن اهتلحر معدو زيمتلا ةفاقث ميهافم قيبطت نيكمتل ةيميلعتلا تاسسؤملا يف رارقلا عانص ةوعد .10

  .عيمجلل فصنملاو ديجلا ميلعتلا صرف يف ةاواسملاو فاصنالا قيقحت يف ةيرارمتسالل ةليفكلا مظنلاو تاسايسلا ريوطت .11



 

 

  

 

 

 مايق بلطتي ،ةيلودلا ةودنلا  جتاون قيقحتل علطتلا نإف ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا يف هزيمتو ميلعتلا ةدوج زيزعت لجأ نم :اًماتخ      

 مامأ ةرفوتم صرفلاو ،ةدوجلا نيسحتل اهتاردابم عيرست ىلإ - ةحرتقملا تايصوتلل اهذيفنت ضرعم يف - ةيميلعتلا ةمظنألا ىعست نأ

 يفاعتلا تايجيتارتسا نم لعجت نأو ،صرف ىلإ تايدحتلا كلت لوحت نأو ،لضفأ وحن ىلع ءانبلا ةداعإ لجأ نم تايدحتلا لك مغر ،عيمجلا

 ءايلوأ ةكراشمو ،يمقر يوتحمو، ايجولونكتو ،ميوقت نم ميلعتلا تالاجم ىتش يف لجألا ةليوط تانيسحت لاخدإل ًاقلطنم ةمزألا نم

 دعبو لالخ ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت يف رارمتسالاو ،انوروك ةحئاج راشتنا عقاو اهضرف يتلا تايدحتلا زواجت نأ كردت نأو   ،رومألا

  .يلودلاو يميلقإلاو يلحملا ديعصلا ىلع ًانواعتو ةلصاوتمو ةفثكم ًادوهج بلطتي ةحئاجلا

 عيمجلل راهدزالاو نامالاو مالسلا قيقحتو سانلا داعسإ اهتياغ ... ةرمتسم ةلحر ةدوجلاو

 

 
 .تاحلاصلا متت هتمعنب متت يذلا هلل دمحلاو

 


