
   أ١ّ٘ح ػٍُ أطٛي اٌفمٗ ٚطٍرٗ تاٌمأْٛ 

 وث١شج فٟ اٌّدا١ٌٓ اٌفمٟٙ ٚاٌمأٟٛٔ : ـ  ١ّ٘حأال طٛي اٌفمٗ 

  اإلسالِٟتإٌسثح ٌٍفمٗ  أ١ّ٘رٗ:  أٚال

 ِرؼذدج ِٕٙا : ـ أٚخٗ وث١شج ذرّثً فٟ  أ١ّ٘حٌٗ 

٠سرؼ١ٓ تمٛاػذ أطٛي اٌفمٗ ٚلٛا١ٕٔٗ فٟ اسرٕثاؽ اإلزىاَ اٌششػ١ح اٌؼ١ٍّح ٌٍمؼا٠ا  أسثاتٗٚذٛافشخ ٌٗ  االخرٙادـ ِٓ تٍغ ِشذثح  1

 .إزىاِٙاٚاٌّساةً اٌرٟ ذؼٕٝ تث١اْ 

 تّا ٘ٛ افمٗ .  ٌألخزفم١ٗ ػٍٝ فم١ٗ آخش  سأٞاٌرشخ١ر ٠سرؼ١ٓ تمٛاػذ أطٛي اٌفمٗ فٟ ذشخ١ر  أً٘ـ ِٓ تٍغ ِشذثح   2

٠رّىٓ ػٓ طش٠ك أطٛي اٌفمٗ ِٓ ِؼشفح ِٕا٘ح أةّح اٌفمٗ فٟ االسرٕثاؽ ٚاٌمٛاػذ اٌرٟ  اإلسال١ِحـ ِٓ ٠رظذٜ ٌذساسح اٌّزا٘ة  3

اٌٛفاق ٚاٌخالف فٟ اٌّساةً اٌّؼ١ٕح تاٌّماسٔح ، ثُ ذشخ١ر ِا  أٚخٗا فٟ اخرٙاداذُٙ ، ِٚساػذج رٌه ػٍٝ ذسذ٠ذ ٙوأٛا ٠رم١ذْٚ ت

 سع ذسم١مٙا . ٔظشا ٚالشب ذسم١ما ٌٍّظاٌر اٌرٟ لظذ اٌشا ٚأدقد١ٌال  ٜالٛ٘ٛ 

 إٌاشبٚٚػغ زذ ٌٍرؼظة اٌّز٘ثٟ ٚاٌطاةفٟ  اإلسال١ِح٘ٛج اٌخالف ت١ٓ اٌّزا٘ة ـ ػٓ طش٠ك لٛاػذ أطٛي اٌفمٗ ٠ّىٓ ذمش٠ة  4

 ٘زٖ اٌّزا٘ة .  ٚأطٛي تأسساٌدًٙ  أّ٘ٙاتؼٛاًِ وث١شج ِٓ  اٌرأثشِٓ 

سٔاخ ٚاٌّٛاصٔاخ ت١ٓ آساء فمٙاء اٌّس١ٍّٓ ِٓ خٙح ٚآساء اٌّما إلخشاءـ ذٕفرر ر١ٕ٘ح اٌٍُّ تمٛاػذ أطٛي اٌفمٗ أفرازا ٠ؤٍ٘ٗ  5

ٌُ ٠رؼاسع ِغ اٌمٛاػذ  إرافٟ اٌرشش٠ؼاخ اٌٛػؼ١ح  ٗت ٌألخز ِالةّح أوثشفمٙاء اٌمأْٛ ِٓ خٙح أخشٜ ٌٍٛطٛي إٌٝ ِا ٘ٛ 

 .   اإلسال١ِحاٌششػ١ح اٌثاترح فٟ اٌشش٠ؼح 

  ٌٍما١١ٔٛٔٓ ٚطٍرٗ تاٌمأْٛ تإٌسثح  أ١ّ٘رٗثا١ٔا : 

 ِرؼذدج ِٕٙا : ـ  أٚخٗوث١شج ذرّثً فٟ  أ١ّ٘حٌٗ  أ٠ؼا

اٌششػ١ح ِٕٙا ػاِح ِٕٚٙا خاطح ، ِٕٙا ِطٍمح ِٕٚٙا ِم١ذج ، ِٕٙا غاِؼح ِٕٚٙا ٚاػسح ،  وإٌظٛصـ إٌظٛص اٌما١ٔٛٔح  1

واْ ذشش٠ؼّٙا  إرافاٌؼاَ ٠خظض تاٌخاص ػٕذ اٌرؼاسع ٚاٌّطٍك ٠م١ذ تاٌّم١ذ ػٕذ اٌرؼاسب ٚاٌغاِغ ٠ضاي غّٛػٗ تاٌٛاػر 

 إال تاالسرؼأح تمٛاػذ أطٛي اٌفمٗ .  أل٠ر٠ُشِٟ إٌٝ ذسم١ك غا٠ح ٚازذج ، ٚوً رٌه 

أطٛي اٌفمٗ اٌزٞ  ٔٙح إذثاعاٌمأْٛ ٠سراج إٌٝ ششاذ ـ إٌظٛص لذ ذرؼاسع ف١ّا ت١ٕٙا ٚسفغ اٌرؼاسع ِٓ لثً اٌماػٟ أٚ  2

ٌُ ٠ر١سش رٌه ٚخة  فئراازذّ٘ا ،  إّ٘ايِٓ  أٌٌّٚٝٙا أػّاالْ  أِىٓإٌٝ اٌدّغ ت١ٓ إٌظ١ٓ إْ  أٚال٠مؼٟ تأٔٗ ٠دة اٌٍدٛء 

 .  اإلٌضا١ِحاٌرفر١ش ػٓ اٌّشخساخ ٌرمذ٠ُ اٌشاخر ػٍٝ اٌّشخٛذ فٟ اٌؼًّ ، وّؼشفح إٌض إٌاسخ فٟ زاي وّٛٔٙا تٕفس اٌمٛج 

١ذ ٚاٌّطٍغ ػٍٝ ػٍُ أطٛي اٌفمٗ ٠ر١سش ِشاس٠غ اٌمٛا١ٔٓ ٠دة إْ ذرسُ تذلح اٌظ١اغح اٌف١ٕح تؼ١ذج ػٓ اٌسشٛ ٚاٌرؼم إػذادـ ػٕذ  3

 ػ١ٍٗ رٌه . 

 اٌمأْٛ  ٚأطٛياٌفشق ت١ٓ أطٛي اٌفمٗ 

ت١ٓ اٌسذٚد ٠سّٝ ػٍُ أطٛي اٌمأْٛ ٌٚىٓ ذٛخذ دساساخ ذثسث فٟ اٌمأْٛ  ) ١ٌس ٕ٘ان ػٍُ ٚاػر اٌّؼاٌُاٌسٕٙٛسٞ :  ي٠مٛ

 أطالػٍُ أطٛي اٌفمٗ  فاْ اٌزٞ ٠ظٍر إْ ٠ىْٛ  تد( ٚػٍٝ ػٛء ِا ػشف  ٚألساِٗٚفٟ ٔشأذٗ ٚذطٛسٖ ٚفٟ طث١ؼرٗ ِٚظادسٖ 

ٚٔشأذٗ ٚذطٛسٖ فٙٛ  ٚألساٌٍِٗمأْٛ ِّا ٠رظً تٙزٖ اٌذساساخ ٘ٛ خظٛص ِظادس اٌمأْٛ إِا اٌثسث ػٓ اٌمأْٛ ٚطث١ؼرٗ 

ّٗ اٌؼشٚس٠ح ٌؼٍ اٌّثاداٍِٚسك تّثادةٗ ِٚذاخٍٗ ٌثذا٘ح إْ ذظٛس ٔفس اٌشٟء ٚطث١ؼرٗ ٠ؼذ ِٓ ٓ ط١ُّ األطٛي خاسج ػ

اٌراس٠خٟ ومٌٕٛا إْ اٌمأْٛ  األطً ِا ٚدساسح ٔشأذٗ ٚذطٛسٖ ٟ٘ الشب إٌٝ اٌراس٠خ ِٕٙا إٌٝ اٌؼٍُ ٚوٍّح اٌّظادس ٕ٘ا لذ ذؼٕٟ إ

لذ ذؼٕٟ اٌسٍطح اٌرٟ ذؼطٟ اٌمٛاػذ اٌما١ٔٛٔح  أٌٍٚمٛا١ٔٓ اٌّظش٠ح ٚاٌؼشال١ح فٟ اٌىث١ش ِٓ ِٛاد٘ا .  أطال تؼٕثشاٌفشٔسٟ ِثال ، 

 ٚذسّٝ ب )اٌّظذس اٌشسّٟ ( ٌٚىً لأْٛ ِظذس أٚ ِظادس ِرؼذدج . لٛذٙا اٌٍّضِح

 

 اٌّظادس 

 ـ أطٛي اٌفمٗ فٟ ٔس١دٗ اٌدذ٠ذ ، د ، ِظطفٝ إتشا١ُ٘ اٌسٍّٟ  1

 ـ األطٛي اٌؼاِح ٌٍفمٗ اٌّماسْ ، اٌؼالِح ِسّذ ذمٟ اٌسى١ُ  2

 


