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 كولسل ساسألا عبنملا ةيمالسإلا قالخألاو بادآلاو ئدابملاب ف3رعتلا ةسايسلا هذ' لثمتت

 ،ھئاسؤرو ھئالمز عم فظوملا ةقالع ST ةيقالخألاو ةينQملا ميقلا ز3زعO عم ،ميقلا رشKو ،درفلا

 [\لا تامدnoاب ءالمعلا ةقث ز3زعO عم اjk ماghلالاو ،ةيلوئسملا حور ةيمنت راطإ تحت جردنت [\لاو

 .ةروص w\شv داسفلا ةحفاtم rsع لمعلاو ،ةيعمnqا اQمدقت

aÛä!bÖZ@
 ةيدقاعO تاقالع مQل نمو ن{لماعلا ةفا| rsع ةماعلا تايلوؤسملا ةسايسلا هذ' ددحت

اقفو ةصاخ تاسايس مQل ردصت نم كلذ نم �wث�س�و ،ةيعمnqا ST ةيعوطتو
ً

 .ةمظنألل 
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  :ةبقارملاو دروملا رايتخا -أ

 م�kا|رش رايتخا دنع ةسايسلا هذ' ST ا�kلع صوصنملا ئدابملا ةيعمnqا قبطت نأ بجي •

  .م�kدرومو

 .ن{لواقملاو نيدروملا لاثتما ىدم ةبقارمل مظن ءا|رشلا ىدل نوكي نأ بجي •

 :لامعألا ة'ازن -ب

 عابطنالا عنص وأ- ء[�� يأ لوبق وأ بلط وأ عفد وأ ميدقت نيذفنملا ءا|رشلا rsع رظحي •

 لامعأ نم يأب ةقلعتملا تاءارجإلا وأ تارارقلا rsع قئال �{غ لtشv �{ثأتلل- كلذب

  .ةيعمnqا ةطشKأو

 .اQفاش�كاو ةدسافلا ةطشKألا عنمل تاءارجإلاو تايلمعلا rsع ءا|رشلا موادي نأ بجي •

  :ةف3رشلا ةسفانملا -ت

 ةسفانملا دعاوق عم قفاوتي امب مQلامعأ نيذفنملا ءا|رشلاو ةيعمnqا يرجت نأ بجي •

  .راtتحالا ةحفاtمل ايعس ،يدوعسلا ةسفانملا ماظن عم قفاوتي ام£و ة3وقلاو ةف3رشلا

 كلذ ST امب ةلداعلا لامعألا تاسرامم نيذفنملا ءا|رشلاو ةيعمnqا مدختسO نأ بجي •

 .ةيقيق¦nاو ةقيقدلا تانالعالا

 

 

 

 



 

 

 

 :لامعألا تالq§ ةقد -ث

 .ماعلا ةبسا¦©ا ئدابمو �{ياعم قفو ةيلاملا تالq¨لاو رتافدلا قباطتتو ديقتت نأ بجي  •

 .ةيداملا بناوnqا عيمج نم ةقيقدو ةلما| تالq¨لا نوكت نأ بجي •

  .ةيلعفلا تاعوفدملاو تالماعملا سكعOو ة¦ªاوو ةءورقم تالq¨لا نوكت نأ بجي  •

 ST ةديقمو ةلq¨م �{غ لاومأ يأ نيذفنملا ءا|رشلاو ةيعمnqا مدختسO الأ بجي •

 .رتافدلا

  :تامولعملا ةيامح -ج

 تامولعملاو ة3ركفلا ةيكلملا قوقح نيذفنملا ءا|رشلاو ةيعمnqا [¬حت نأ بجي •

 .اnq¯kاعم وأ اk®3زخت وأ اQعمج متي ةيصo تامولعم يأ لمشO [\لاو ،ة3رسلا

 بسانملا �{غ لوصولا وأ ةقرس وأ مادختسا ةءاسإ وأ نادقف عنم rsع اولمع° نأ بجي •

  .ا'�{يغO وأ اQفشك وأ ة3رسلا تامولعملاو ة3ركفلا ةيكلملل

 مت [\لا تامولعملا رشK وأ/و ھب صخرملا �{غ لاصتالا نم ةيام¦nا لبس �{فوت بجي •

 .ا�kلع لوص¦nا

 :جتنملا ةدوج -ح

 تاجتنملا/داوملاب دادمإلا ةيلمع ST ن{كراشملا نيذفنملا ءا|رشلا نمضي نأ بجي  •

 ةسراممو ةدوnqا نامض حئاولب ةصاnoا تابلطتملل لاثتمالاو اQفيلغOو ا'رابتخاو

  .تاجتنملا اjk لq¨ملا ةبسانملا ةي�¹تo©او عي¸صتلا

 ،اjk مايقلا متي [\لا تاجتنملا/داوملاب ةلصلا تاذ تانايبلا وأ قئاثولا نوكت نأ بجي •

 اjk بعالتلا نكمي ال ثيحب ةنمآو ةداعتسالل ةلباقو ةبقارمو ةءورقمو ةقيقدو ةيلصأ

vشtا'دقف نكمي الو دوصقم �{غ وأ دوصقم ل.  

 تاnqQا اQعضت [\لا تالq¨لاب ظافتحالا تابلطتم لtل نيذفنملا ءا|رشلا لاثتما بجي •

 .ةيعمnqا عم ةعقوم ةيقافتا يأ ST ا�kلع صوصنملا كلت كلذكو ةقالعلا تاذ

 :ة3راجتلا طباوضلل لاثتمالا -خ

 تا£وقعلاو ريدصتلاو دا�{تسالا طباوض عيمnq نيذفنملا ءا|رشلا لثتمي نأ بجي  •

 .لثمألا لاثتمالا ةقالعلا تاذ ةمظنألا نم ا'�{غو اjk لومعملا

 



 

 

 

 :فواo©ا ءادبإ -د

افظوم نأب مQل ن{بت نإ نيذفنملا ءا|رشلا rsع بجي •
ً

 لمع° صo يأ وأ ةيعمnqا ىدل 

اروف ةيعمnqا ةرادإ غالبإ ،قئال �{غ وأ يماظن �{غ كولس ST ك�gشا دق اk®ع ةباين
ً

. 

 ك�gشا دق اk®ع ةباين لمع° نم وأ ةيعمnqا ءا|رش دحأ نأ كشO وأ فرعO ةQج وأ درف يأ •

ST أ وأ لامعأKنت ةطش¯kملا كولسلا دعاوق كQفي نأ بجي ،ةينÁÂ طبار �¹ع ھيدل امع 

 مث نمو /https://www.madinahdig.com ةيعمnqا عقوملا ST ىواtشلا ميدقت

 .ةيعمnqا ةرادإل فواo©ا نع غالبإلا

 نكمي ثيح ،صصختم ق3رف ا'ريدي فواo©ا نع حاصفإلاو ىواtشلا لابقتسا •

 .)ماظنلا ھب حمس° ام ردقب( كت3و' ة3رس rsع ظاف¦nا
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 ةرادإ تحت نولمع° نيذلا ن{لماعلا عيمج rsعو ةيعمnqا ةطشKأ نمض ةسايسلا هذ' قبطت

 اjk ماملإلاو ةسايسلا هذ' rsعو مQلمعv ةقلعتملا ةمظنألا rsع عالطالا ةيعمnqا فارشاو

 .ةيفيظولا مÒkايلوؤسمو مÒkابجاو ءادأ دنع ماtحأ نم ا�kف درو امب ماghلالاو ،ا�kلع عيقوتلاو

 ةفيظولا تايقالخاو يفيظولا كولسلا ئدابمو ةفاقثب ÓTولا رشK ةيذيفنتلا دراوملا ةرادإ rsعو

 .اk®م ةo¨¸ب ماسقألاو تارادإلا عيمج د3وزتو
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 ٣٠/٠٢/١٤٤٤ 67 ةسايسلا هذBC (Dوالا( ھترود 67 )١( عامتجالا 67 ةيمومعلا ةيعم0/ا ةرادإ سلجم دمتعا

 م ٢٦/٠٩/٢٠٢٢ قفاوملا

 


