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:المقدمة
ــيد الالمادــ نى دــنللي  حمــل ال  ــب  ــل الالوــسال الالىــسم   ــب اءــال اسلين ــلالحمــل ل  آل

:الصحيل ال ى اتيع هلاه إلب يوم الليى، البعل

خــلم حاصــيع   ــب اادــمنياال  ــى الكيدــية اسليايمنــا الالع منــا بيل ي عــا التو نن ــي  نمــي ي

ال واليا ل مكور الع مـ،، ال ـى كلـع  عـت المع ـني  م نـل  ىـمماال. م2030اهلال رؤيا المم كا 

:ال مكورال ال قيع ل مغنااة الىايعا الم، تحلث  ، الم ممع، البعل ااطسع   ب

ــــني العــــيل، الال ي عــــية الوــــيار بيلمادــــوم الم كــــ، ردــــي م.1 ــــم المع  ــــيري  8/لظــــيم     بم

 .هـ1414/6/4

2/6دـيالسئحا المنظما ل شئون الميلنا  ، ال ي عية الويارال بقاار    ـم المع ـني العـيل، ر.2

هــ، الممـو  1416/6/11لم  ـم المع ـني العـيل، المعقـواال بمـيري  ( الثيلنـا)الممخذ  ـ، ال  ىـا 

، رئـــنم    ــم المع ــني العـــيل-رئــنم    ــم الــو راد–بموا قــا دــيام الحــا نى الشـــايننى 

.هـ1416/6/27بميري  9045/ب/7بيلمو نل الياد، الكايي ردي 

ي السئحــا الموحــلال ل لرادــية الع نــي  ــ، ال ي عــية الوــيارال بقــاار    ــم المع ــني العــيل، ردــ.3

ـــم المع ـــني العـــيل، المعقـــواال بمـــيري  ( الىيادـــا)هــــ الممخـــذ  ـــ، ال  ىـــا 1417/6/3 لم  

 م رئنم   -رئنم    م الو راد–هـ، الممو  بموا قا ديام الحا نى الشايننى 1417/8/26

.هـ1418/6/17التيري  8574/ب/7المع ني العيل، بيلمو نل الياد، الكايي ردي 

 ـ، السئحا المنظما لشؤالن  نىوب، ال ي عية الىعواينى  ى ا ضيد هنئـا المـلريم ال ـى.4

( الىيادا)الممخذ  ، ال  ىا ( 1417/6/4)حكم ي الويارال بقاار    م المع ني العيل، ردي 

هــــ، الممـــو  بموا قـــا دـــيام الحـــا نى 1417/8/26لم  ـــم المع ـــني العـــيل، المنعقـــلال بمـــيري  

كـايي ردـي رئنم    م المع ني العـيل، بيلمو نـل اليادـ، ال-رئنم    م الو راد–الشايننى 

.هـ1418/8/22التيري  12457/ب/7

ـــني ردـــي .5 ـــا المع  ـــيري  943دكـــيب  عـــيل، ال ي هــــ، القيبـــ، بيلىـــميت ل  ي عـــية 1438/8/21الت

. جالىعوايا الحوول   ب ردوم ارادنا  ى ط يا اللرادية الع ني ل لرادا بم ع الياا 

ام تم إصدار هذه  اقواادذد قظيمذام اقناااذم اقة قاذج ااية اباذج قاذ ااس اقدرالذ   اق  اذ    لذ

.درالاج   قن ا ج

في ة ا ج أم اقو ىقا ااس اقدرال   اق  ا    لام درالاجاقواادد ااية اءا  اقظيماةاج ااقظيفاهيج 



: اقس   جاقو ددة 

ـــا ( 150)يـــل ع الممقـــّلم سي  ـــى بـــاا ج الّلرادـــية الع نـــي بادـــوم ارادـــنا بيل ي عـــا  ي ـــغ .1  يئ

نـت بالـي ج الدمىنى ريياع  ويريف إاارّيا  نل تقليي الّك ب، غنا  ىماّاال إّا  ، حيلـا  ـلم تنع

ي، الا يشعا المم قـّلم بيدـمننيد الّلرادية الع ني الممقّلم لل، التىلا  نل تقليي الّك ب إلكمااللنًّ

. ءاال  الّمقّلم إّا بعل دلاا دنما المى نت

.يىماّا الّكيلب لي ت المقيبت الميل،  ، حيلا  لم  م  اليالي ج.2

قــّلم ا تــاّا الا تاّحــت الادــوم اللرادــنا المل و ــا  ــ، حيلــا الىــحب الّكيلــب  ــى اليالــي ج اال ت.3

ي ل ّمقويي اسليايم،ّ  .بك ب تأ نت اال ا مذار  ى الّلرادا، بعل بلد الّلرادا ال قع

ية ا ُتــاّا الادــوم اللرادــنا المل و ــا  نــل إلغــيد دنــل الّكيلــب بقــاار  ــى    ــم  مــياال الّلرادــ.4

. الع ني

حكـيم المـواا ا تكيق   ب الّك يا المىّ  نى  ، ليّ ا باا ج الّلرادية الع ني بادوم ارادـنا ا.5

 ــــى الّسئحــــا المنّظمــــا ل ّشــــؤالن الميلّنــــا  ــــ، ال ي عــــية، الالممعّ قــــا( 44)ال( 43)ال ( 42)ال( 41)

 اتيكــا بمكي ــآة الإ يلــية الّك يــا، الصــال تــذلاال دــنا ل ّكيلــب دــير  الملينــا الّلرادــّنا لغييــية

( عا اّم القاى ّمى   ب لنيلا  ي )بيليالي ج اسليايمّ،، اليىمثنب  ى كلع ط يا المن  الخير ّنا 

.ال عنلي  ي عا اّم القاى ال حيباي ي

يموّ ــب يضــيل إلــب الادــوم اللرادــنا ل يالــي ج ردــوم ارادــنا إبــيّ نا  ــى لــّت  قــّار تكمن ــ،ّ .6

  ــب الّكيلــب ارادــمل اال  قــّار يعنــل الّكيلـــب ارادــمل، اليحمىــب الادــي اللرادــ، اابـــي ،

:ل مقّار   ب الّنحو الّميل،

=الميل، ل مقّار المقيبت 

مقار  لا الوحلاة الّلرادّنا ل × (  لا الّىي ية الّلرادّنا ل يالي ج ÷ إ ميل، المقيبت الميل، ل يالي ج ) 

في ة ا ج أم اقو ىقا ااس اقدرال   اق  ا    لام درالاجاقواادد ااية اءا  اقظيماةاج ااقظيفاهيج 

٪  ـى إيـااااة الّشـعيا 70ال ، حيلا  لم ال وا ءعيا  ميحا يوال لعضو هنئا الّملريم لىـيا 
.الميلّنا

الادومدلاالضمينالع نياللراديةا ميلل ناديت ىال يلنالظي ناآلناتحلا.7

.ااءاا ناال  نا ىالُتعمملالياا ج،تنننذال قوابيلمزا يةالالو يداللرادنا


