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ؽٙٛد ثٌّؤعغجس ثٌضشد٠ٛز فٟ ثٌضنجِٓ خالي (. ٕٕٕٓ)فغٓ دٓ عٍٟ فذ٠ك ،  وٕغجسر

انًجهخ انعشثُخ  .() ثٌٍّّىز ثٌعشد١ز ثٌغعٛد٠ز ّٔٛرؽجً(1ٔؽجةقز وٛسٚٔج )وٛف١ذفضشر 
 .ٖٙٗ – ٖٖٔ(، 1ٔ) ٙ، ثٌّؤعغز ثٌعشد١ز ٌٍضشد١ز ٚثٌعٍَٛ ٚث٢دثح، ِقش، يــــــذاد
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 (91جهىد انًؤسسبد انزشثىَخ فٍ انزضبين خالل فزشح جبئذخ كىسونب )كىفُذ  

 ًىرجبً () انًًهكخ انعشثُخ انسعىدَخ ن

 

 :صهخسزًان
ثٌذسثعز إٌٝ ثٌضأو١ذ عٍٝ أ١ّ٘ز صنجِٓ ثٌّؾضّع ثٌّذٟٔ أعٕجء فضشر ثٌؾجةقز،  ش٘ذف         

ٚثٌضعجْٚ ثٌّغّش ِع ثٌّؤعغجس ثٌقى١ِٛز فٟ ثٌضنجِٓ خالي فضشر ثٌؾجةقز، ٚلذ أدشصس 

قز، ثٌذسثعز ؽٙٛد ثٌّؤعغجس ثٌضشد٠ٛز فٟ ثٌٍّّىز ثٌعشد١ز ثٌغعٛد٠ز خالي فضشر ثٌؾجة

ِٚذٜ ثٌضضثِٙج دجٌذشٚصىٛالس ثٌقق١ز ثٌّعضّذر ِٓ لذً ثٌؾٙجس ثٌقق١ز ثٌّعضّذر، وّج 

أظٙشس ثٌذسثعز ؽٙٛد ثٌّؤعغجس ثٌضشد٠ٛز )ثٌّذسعز، ثٌّغؾذ، ثٌقٍمجس( فٟ ثٌضى١ف ِع 

ثٌؾجةقز ٚثعضّشثس٘ج فٟ ثٌضط٠ٛش ٚثإلدذثع، وّج أوَّذس ثٌذسثعز عٍٝ أ١ّ٘ز ثالعضّشثس فٟ 

ص، ِٓ أؽً ثٌضى١ف ِع ثٌؾٛثةـ ثٌّغضمذ١ٍز فجي ٚلٛعٙج. ٚصٛفٍش ثٌضط٠ٛش ٚثإلٔؾج

ثٌذسثعز إٌٝ عذد ِٓ ثٌٕضجةؼ، ِٓ أّ٘ٙج: ثٌعاللز ثٌٛع١مز ٚثٌضنجِٓ ثٌّؾضّعٟ د١ٓ 

ثٌّؤعغجس ثٌقى١ِٛز ٚثٌّؤعغجس ثٌّذ١ٔز فٟ ثٌٍّّىز ثٌعشد١ز ثٌغعٛد٠ز ثٌضٟ عجّ٘ش فٟ 

ذسر ثٌّؾضّع عٍٝ ثٌضألٍُ  ِع ثٌؾجةقز، صخف١ف آعجس ٘زٖ ثٌؾجةقز عٍٝ ثٌّؾضّع، ٚإدشثص ل

ٚعجّ٘ش ِؤعغجس ثٌّؾضّع ثٌّذٟٔ فٟ صقم١ك ثٌضنجِٓ ِٓ خالي ثالٌضضثَ دجٌذشٚصىٛالس 

ثٌّعضّذر ِٓ لذً ث١ٌٙتجس ثٌقى١ِٛز أعٕجء فضشر ثٌؾجةقز، وّج ص١ّضس ثٌّؤعغجس ثٌضع١ّ١ٍز 

عضّشثس ثٌع١ٍّز ٚثٌذ١ٕ٠ز دجٌضخط١و ثٌؾ١ذ، ٚإ٠ؾجد ثٌٛعجةً ثٌذذ٠ٍز ِٓ أؽً مّجْ ث

أٚفش ثٌذسثعز دئدشثص ثٌؾٙٛد ثٌّخضٍفز ٚ ثٌضع١ّ١ٍز ٚأدثء ثٌؾعجةش دؾىً ِض١ّض.

ٌٍّؤعغجس ثٌقى١ِٛز ثٌضٟ ال صثٌش غ١ش ظج٘شر، ٚعٍٝ ثٌذجفغ١ٓ أْ ٠ذشصٚث ٘زٖ ثٌؾٙٛد 

ٚثٌخطو ثٌضٟ ثعضّذصٙج ٘زٖ ثٌّؤعغجس، ٚدسثعز ثٌّؾجس٠ع ثٌّغضمذ١ٍز إل٠ؾجد ثٌٛعجةً 

 ثٌّخضق١ٓ ٌٍضخف١ف ِٓ آعجس ثٌؾٛثةـ. ثٌضم١ٕز ِٓ لذً

 .1ٔ: ثٌّؤعغجس ثٌضشد٠ٛز، ثٌضنجِٓ، وٛف١ذ انكهًبد انًفزبدُخ

Abstract: 

The study aimed to emphasize the importance of civil 

society solidarity during the pandemic period, and fruitful 

cooperation with government institutions in fruitful solidarity 

during the pandemic period. The study also showed the efforts of 

educational institutions (school, mosque, circles) in adapting to the 

pandemic and its continuation of development and creativity. 

The study reached a number of results, the most important of 

which are: the close relationship and societal solidarity between 

government institutions and civil institutions in the Kingdom of 

Saudi Arabia, which contributed to mitigating the effects of this 
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pandemic on society, highlighting the community’s ability to adapt 

to the pandemic, and civil society institutions contributed to 

achieving solidarity through Commitment to the protocols 

approved by government agencies during the pandemic period, and 

educational and religious institutions were distinguished by good 

planning, and finding alternative means in order to ensure the 

continuation of the educational process and the performance of 

rituals in an outstanding manner.The study recommended 

highlighting the various efforts of government institutions that are 

still not visible, and researchers should highlight these efforts and 

plans adopted by these institutions, and study future projects to 

find technical means by specialists to mitigate the effects of 

pandemics. 

Keywords: educational institutions, solidarity, covid 19. 

 

 يمذيخ: 

ثٌددذ٠ٓ ثإلعددالِٟ ثٌق١ٕددف ٠مددَٛ عٍددٝ دٕددجء ِؾضّددع إعددالِٟ ٠ضغددُ دددجٌمٛر ٚثٌضعددجْٚ          

ٚثٌضىجًِ ٚثٌضمذَ ثٌضشدٛٞ ٚثاللضقجدٞ ٚثٌعٍّٟ ٚثٌضىٌٕٛٛؽٟ، ٠ٚض١ّض أعندجهٖ دؾخقد١ز 

ِض١ّضر ع٠ٛز لجدسر عٍٝ ثٌعًّ ثٌذٕدجء ٚثإلٔضدجػ، ٚعٍدٝ ثٌقدخ ٚثٌعطدجء، ٚصىد٠ٛٓ عاللدجس 

ع ثٌزثس ٚث٢خش٠ٓ، ٚف١جر ثٌّغٍُ صمدَٛ عٍدٝ عم١دذر عة١ّدز، صٕطٍدك ِدٓ سثم١ز ِشم١ز ِ

صٛف١ذ هللا عدض ٚؽدً، ٚرٌده ٠مضندٟ صٛف١دذٖ فدٟ ثٌخٍدك ٚثمِدش، ٚأِدش هللا ٔجفدز فدٟ ؽ١ّدع 

ِخٍٛلجصٗ، ٚوً ؽٟء فٕعٗ هللا ٠غ١ش ٚفك عٕٓ ِقذدر، صؤعش فدٟ ف١دجر ثٌٕدجط، ِٚدٓ رٌده 

مَٛ ع١ٍٙج خٍك ثإلٔغجْ، لجي هللا: }ثٌزٞ خٍدك عٕز ثالدضالء، ٚ٘ٛ ِٓ ثٌغٕٓ ثٌخط١شر ثٌضٟ ٠

، ٚعددٕز [ ٕ] ثٌٍّدده: آ٠ددز ثٌّددٛس ٚثٌق١ددجر ١ٌذٍددٛوُ أ٠ىددُ أفغددٓ عّددال، ٚ٘ددٛ ثٌعض٠ددض ثٌ فددٛس  

ثالدددضالء فددٟ ٚثلددع ثٌّددؤِٓ ٌٙددج خقٛفدد١ز وذ١ددش، ٚأ١ّ٘ددز عة١ّددز، ٌّددج ف١ٙددج ِددٓ ثٌقددذش 

ٙدج فدٟ ثٌضقدذٞ ٚصقًّ ثٌقعجح، ٚصع٠ٛذ ثٌٕفظ عٍٝ صقًّ ثٌّؾجق، ٌضخدشػ ِخدضْٚ هجلض

، ٚ٘دزث ثٌدذالء ال ٠ّىدٓ ٘د((1ٕٗٔ)أددٛ عدخ١ً، ٚثٌقّٛد ِٚٛثؽٙز أعضٝ ثٌمٜٛ ثالعضىذجس٠ز. 

أْ ٠ضؾجٚصٖ ثإلٔغجْ إال دجٌضنجِٓ ِدع إخٛصدٗ ٚأٍ٘دٗ ِٚؾضّعدٗ ٚفجوّدٗ ٚدٌٚضدٗ، ٚ٘دزث ِدج 

٠ذشص أ١ّ٘دز ثٌضندجِٓ ٚثٌضىجفدً ثالؽضّدجعٟ، ثٌدزٞ صمدَٛ ع١ٍدٗ ثمٔةّدز ثٌّخضٍفدز فدٟ ؽدضٝ 

 ثٌق١جر، ِؾجالس 

ِٚددٓ رٌدده عٍددٝ عددذ١ً ثٌّغددجي: ثٌضىجفددً ثالؽضّددجعٟ فددٟ ثٌؾجٔددخ ثٌّددجٌٟ، فجٌعددجٌُ ِددٓ        

فٌٕٛددج ٠عضّددذ دؾددىً وذ١ددش عٍددٝ ثإلٔضددجػ ثٌّغددضّش فددٟ ِخضٍددف ٔددٛثفٟ ثٌق١ددجر، ٚ٘ددزث ثٌٕضددجػ 

ٌُ ِخضٍفددز، صقددشؿ عٍددٝ ثٌٛفددجء دقجؽددز ثٌّؾضّعددجس، ِددٓ خددالي صٕةدد١ُ صٛص٠ددع  ٠قىّددٗ ُٔةٌدد

ثٌضٟ صفٟ فجؽز ثٌٕجط، ٚصغجُ٘ فدٟ ثٌضدأ١ِٓ ثٌ دزثةٟ ٚثمِٕدٟ ٚثٌعٍّدٟ، ثٌغشٚثس دجٌطش٠مز 
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ٚمؽً ٘زث: ٠غٛد ثٌعجٌُ ٔةجِدجْ ددجسصثْ، أفدذّ٘ج: ٠ضؾدٗ إٌدٝ ِالفةدز ثٌفشد٠دز، ٚإعطدجء 

ثٌقش٠ز ٌألفشثد، فٟ ؽٙٛد فشد٠ز، صضاللٝ فٟ ٔٙج٠دز ثٌطش٠دك ٌضغدجُ٘ فدٟ دٕدجء ثٌّؾضّعدجس، 

عٍدٝ ثٌذٌٚدز  إال ثٌضٕغد١ك دد١ٓ ثٌمدٜٛ ثٌّخضٍفدز،  ٚصذشص لٛصٗ فٟ ِخضٍدف ثٌّؾدجالس، ٌٚد١ظ

ٚؽعٍٙددج ِضفٌفددز، ِددع فّج٠ضٙددج دىددً ثٌٛعددجةً ثٌّّىٕددز، ٚثٌٕةددجَ ث٢خددش ٠مددَٛ عٍددٝ سعج٠ددز 

ثٌّؾضّع أٚالً، ٠ٚعضذش أفدشثد ثٌّؾضّدع لدٛر ِضىجٍِدز، ٌد١ظ ٌٍٛثفدذ ِدُٕٙ فش٠دز ِٕفدشدر، ٚال 

صثد عدٓ فجؽضدٗ ال ٠غدضقمٗ ٚال ٔؾجه ِٕفشد، فال ٠أخز إال عٍٝ لذس فجؽضدٗ، ال عٍّدٗ، ِٚدج 

٠ٛسعٗ، ٚثٌضىجفً فٟ ٘زث ثٌٕةجَ ٠شصىض دؾىً أعجعدٟ عٍدٝ دٕدجء ثٌّؾضّدع، ٚعٍدٝ ثٌضغدجٚٞ 

ددد١ٓ أفددشثدٖ، ٚدعددل ثٌذٍددذثْ صغددضخذَ ِض٠ؾددج ِددٓ ثٌٕةددج١ِٓ، إلدثسر ثٌّؾضّعددجس، ٚثٌغددؤثي 

ٌٕةدج١ِٓ، ٘جٕ٘ج: ِج ثٌزٞ ١ّ٠ض ثٌٕةجَ ثإلعالِٟ ثٌّدجٌٟ  إْ ثٌٕةدجَ ثإٍلعدالِٟ: ٚعدو دد١ٓ ث

فٙٛ ال ٠ٍ ٟ فش٠ز ثإلٔضدجػ ثٌفدشدٞ، ٌٚىٕدٗ ال ٠غدّـ دجإلمدشثس ددجٌّؾضّع فدٟ عدذ١ً رٌده، 

فجٌٍّى١ز ثٌفشد٠ز فك عجدش فٟ ؽشع هللا، ٚعذَ ثإلمشثس دجٌ ١ش ِذذا ُِٙ فٟ دٕجء ثٌٍّى١دز 

 ٘((1ٔٗٔ)عذذ ثٌعجي، ثٌفشد٠ز. 

ٌّغدضٜٛ ثٌقىدِٟٛ ثٌضٕة١ّدٟ، ٚ٘زث ثٌٕةجَ ثإلعالِٟ صؾضذ ثٌقجؽز إٌٝ صطذ١مٗ عٍٝ ث        

ٚعٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌّؾضّعٟ أعٕجء فضشر ثٌؾٛثةـ ثٌضٟ صعقف دجٌّؾضّعجس، ٚثٌضٟ صقضجػ إٌدٝ 

صىددجصف ثٌؾٙددٛد، ِٚشثعددجر ثٌّقددجٌـ، دددً إْ ثٌؾددش٠عز ثإلعددال١ِز صددٕـ ثٌمجعددذر ثٌؾددشع١ز 

صقشف ثإلِجَ عٍٝ ثٌشع١دز ِٕدٛه دجٌّقدٍقز، فجٌقدجوُ ٠عضذدش ٚو١دً عدٓ ثمِدز فدٟ ثٌم١دجَ 

أِٛس عذ٠ددذر ِددٓ أؽددً ثٌقددجٌـ ثٌعددجَ، ٚأ٠نددج صقم١ددك ثٌعددذي، دجإلمددجفز إٌددٝ سفددع ثٌةٍددُ، ددد

ٚفّج٠ز ثٌقمٛق، ٚٔؾش ثٌعٍُ، ٚثٌضخٍـ ِٓ ثٌفغجد، أٞ صقم١ك ثٌّقجٌـ دّج ف١ٗ ثٌٕفدع، فمدذ 

أؽجصس ٌٍذٚي فشك ثٌم١ٛد ِدٓ أؽدً ثٌّقدٍقز دّٕدع ثٌغدفش ِٕٙدج ٚإ١ٌٙدج، ٚإؽدشثء ثٌقةدش 

ٓ ثٌغددفش، ٚصٕف١ددزثً ٌّفٙددَٛ ثٌضذجعددذ ثالؽضّددجعٟ ٠ؾددخ ثالٌضددضثَ دؾ١ّددع أؽددىجٌٗ، أٚ ثٌّٕددع ِدد

دمشثسثس ثٌذٚي، ٚرٌه ِدٓ أؽدً ثٌقدجٌـ ثٌعدجَ ٌّدج ف١دٗ ِٕفعدز عجِدز، ِٚدٓ أؽدً ثٌقدذ ِدٓ 

 (2ٕٔٓ.)ؽجعُ، ثٔضؾجس ثمٚدتز

ٚمؽً ِشثعجر ٘زٖ ثٌّقجٌـ ٚثٌّفجعذ دعج ثإلعالَ ثٌّؾضّدع ثإلعدالِٟ إٌدٝ ثٌضعدجْٚ        

ه١جفددٗ ِٚؤعغددجصٗ ٚأفددشثدٖ: ١ٌىددْٛ عددذثً ١ِٕعددجً أعٕددجء ثٌؾددٛثةـ ٚثٌىددٛثسط، ٚثٌضددفٌف دؾددضٝ أ

ف١مٍددً أمددشثس٘ج، ٠ٚغددجدك ثٌددضِٓ فددٟ صخف١ددف آعجس٘ددج، ٚثٌخددشٚػ ِٕٙددج دألددً ثممددشثس 

 ثٌّّىٕز، ٚرٌه عٍٝ ؽ١ّع ثٌّغض٠ٛجس.

 يشكهخ انذساسخ: 
عجس صٕذدددع ثٌّؾدددىٍز ِدددٓ ٚثلدددع ثٌّؾضّعدددجس فدددٟ فضدددشر ثٌٛددددجء، فدددجٌخٛف ٚٔؾدددش ثإلؽدددج     

ٚثموجر٠خ فٟ فضشثس ثٌٛدجء ٔض١ؾز ٌعذَ ثٌٛعٟ ثٌىجفٟ دطذ١عز ثٌٛدجء، ٚفم١مضٗ ٠ض٠دذ ثمِدش 

عددٛءث، ٚإرث ٌددُ صضددذخً ثٌذٌٚددز، دٛمددع ثٌم١ددٛد ٚثالؽددضشثهجس، فغ١ٕضؾددش ثٌٛدددجء ٠ٚخددشػ 

ثٌٛمع عٓ فذٚد ثٌغ١طشر، ف١ٍضَ ثٌم١دجَ دأعدٍٛح ِضطدٛس فدٟ ِٛثؽٙدز ثمصِدز، ِٚدٓ أ٘دُ 

ِغدجٔذر ثٌّؤعغدجس ثٌضشد٠ٛدز ٚثإلعدال١ِز فدٟ صشعد١ا ثإلسؽدجدثس  ِعط١جس ٘دزث ثمعدٍٛح:

ٚثٌٕقددجةـ، دددأْ ثٔضؾددجس ثٌؾجةقددز ال ٠ؾددخ أْ ٠ىددْٛ ِددذعجر ٌٍٍٙددع أٚ ثٌددزعش ٌٚىٕددٗ ِددذعجر 
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ٌّض٠ذ ِٓ ثإلؽشثءثس ثالفضشثص٠دز عٍدٝ ثٌّغدض١٠ٛٓ ثٌقىدِٟٛ  ٚثٌّدذٟٔ، ف١ةٙدش ثٌّغدضٜٛ 

جف ٚثٌضشفدذ ٚثٌعدضي ٚثٌضؾدخ١ـ، ثٌقىِٟٛ ِٓ خالي أٔةّز ثٌذٌٚز ٚصم٠ٛضٙج فدٟ ثالوضؾد

ٚثٌّغددضٜٛ ثٌّددذٟٔ ٠ىددْٛ دجصذددجع ثٌذشصٛوددٛالس ثٌقددق١ز ثٌّمددشسر، ِددع ثعددضّشثس ثٌؾٙددٛد 

ٚثٌض١ّٕز ٚثإلدذثع ٚثٌضط٠ٛش، ِّٚج عدذك صضذٍدٛس إؽدىج١ٌز ثٌذسثعدز دجٌغدؤثي ثٌدشة١ظ ثٌضدجٌٟ: 

 ٌٚإلؽجدددز عددٓ ٘ددزث يااب جهااىد انًؤسساابد انزشثىَااخ فااٍ انزضاابين خااالل جبئذااخ كىسونااب 

 -ثٌغؤثي صضفشع ِٕٗ ثمعتٍز ثٌضج١ٌز: 
 

 رسبؤالد انذساسخ: 
 ِج ِفَٙٛ ثمٚدتز ٚلجعذر عذ ثٌزسثةع  -

 ِج ِفَٙٛ ثٌضنجِٓ  ِٚج دٚس ثإلعالَ فٟ ص١ّٕز ثٌضنجِٓ ِٓ أؽً ثٌضقذٞ ٌألٚدتز  -

ِج أددشص ثإلؽدشثءثس ثٌضدٟ ثصخدزصٙج ثٌٍّّىدز ثٌعشد١دز ثٌغدعٛد٠ز ٌضقم١دك ثٌضندجِٓ أعٕدجء  -

 (  1ٔؽجةقز )وٛف١ذ

ِج ؽٙٛد ثٌّؤعغجس ثٌضشد٠ٛز فٟ ٚمع ثالعضشثص١ؾ١جس ثٌؾجٍِز ٌض١ّٕز ثٌضندجِٓ صِدٓ  -

 ثٌٛدجء 
 

 أهذاف انذساسخ: 
 :  ٘ذفش ثٌذسثعز إٌٝ ث٢صٟ

 ثٌضعشف عٍٝ ِعٕٝ ثمٚدتز ٚلجعذر عذ ثٌزسثةع، ِٚفَٙٛ ثٌّؾضّع ثٌّذٟٔ ٚثٌضشدٛٞ. -ٔ

جِٓ ِدٓ أؽدً ثٌضقدذٞ ثٌضعشف عٍٝ ِفَٙٛ ثٌضنجِٓ، ٚدٚس ثإلعدالَ فدٟ ص١ّٕدز ثٌضند -ٕ

 ٌألٚدتز.

د١جْ أدشص ثإلؽشثءثس ثٌضٟ ثصخزصٙج ثٌٍّّىز ثٌعشد١دز ثٌغدعٛد٠ز ٌضقم١دك ثٌضندجِٓ أعٕدجء  -ٖ

    (1ٔؽجةقز )وٛف١ذ

ثٌضعددشف عٍددٝ ؽٙددٛد ثٌّؤعغددجس ثٌضشد٠ٛددز فددٟ ٚمددع ثالعددضشثص١ؾ١جس ثٌؾددجٍِز ٌض١ّٕددز  -ٗ

 ثٌضنجِٓ صِٓ ثٌٛدجء. 
 

  أهًُخ انذساسخ:
 -٢صٟ: صىّٓ أ١ّ٘ز ثٌذسثعز فٟ ث

 إ٠نجؿ ِعٕٝ ثمٚدتز، ٚلجعذر عذ ثٌزسثةع، ٚد١جْ ِفَٙٛ ثٌّؾضّع ثٌّذٟٔ ٚثٌضشدٛٞ. .ٔ

ثٌضأو١ددذ عٍددٝ أ١ّ٘ددز ثٌضنددجِٓ، ٚد١ددجْ أ١ّ٘ضددٗ فددٟ ثٌّؾضّعددجس ثإلعددال١ِز وٙددذف ِددٓ  .ٕ

أ٘دذثف ثٌضشد١دز ثإلعدال١ِز، ٚثٌددزٞ ٠مدَٛ عٍدٝ صقّدً ثٌّغددؤ١ٌٚز، ٚثٌضعدجْٚ عٍدٝ ثٌذددش 

 ز ٌٍؾّجعز ٚثٌّؾضّع ٚثمِز ثإلعال١ِز ؽّعجء.ٚفعً ثٌخ١ش، ٚثمعّجي ثٌٕجفع

إدشثص لذسثس ثٌّؤعغجس ثٌّذ١ٔز عٍٝ ثٌضنجِٓ ٚثٌضىجصف، ٚثصخجر ثٌمدشثسثس ثٌّٕجعدذز  .ٖ

 عٕذ ٚلٛع ثٌؾٛثةـ ٚثمٚدتز. 

فشؿ ثإلعالَ عٍٝ صٕة١ُ ثٌعاللجس ثٌذؾش٠ز، ٌضقم١دك ثٌضدشثدو ثٌّؾضّعدٟ، ٚثال٘ضّدجَ  .ٗ

 ٍٝ ثٌفنجةً ثٌىش٠ّز. دجٌضىجفً ثالؽضّجعٟ، ٚدٕجء ثٌغٍٛن ع
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 يصطهذبد انذساسخ: 
ٕجً ٚمدددّجٔجً، انزضااابين  ّْ فدددٟ ثٌٍ دددز: ِدددأخٛر ِدددٓ مدددّٓ، ٠مدددجي: مدددّٓ ثٌؾدددٟء ٚددددٗ َمددد

ٕٗ إ٠جٖ: وفٍٗ.  َّّ  .(2ٕ٘، ؿ ٖٔ٘( ػ1ٔٗٔ)ثدٓ ِٕةٛس، ٚثٌن١ّٓ: ثٌىف١ً، ٚم

: ثٌضددضَ وددً ِددُٕٙ أْ ٠ددؤدٞ عددٓ ث٢خددش ِددج لددذ ٠مقددش عددٓ أدثةددٗ ٚ  َُ صنددجِٓ ثٌمَددٛ

ٌعّددً ثٌّؾددضشن، ٚ ثٌضىجفددً ثالؽضّددجعٟ: صعددجْٚ ددد١ٓ أفددشثد ثٌّؾضّددع )أفّددذ دجٌضعددجْٚ ٚث

(، ٠ٚعددشف ثٌضنددجِٓ دجٌضّفجعددً ثٌددزٞ ٠ىددْٛ ددد١ٓ أهددشثٍف 2ٖٓٔ، َٕ، ػ1ِٕٓٓخضددجس، 

ضطٍذددجس ف١جصٙددج فددٟ عددضٍر  ُِ ضعددّذدٍر صعّددً ِددع دعنددٙج ٌضقم١ددك عددعجدصٙج، ِٚددج ٠َنددّٓ ٌٙددج  ُِ
ُِؾضٍّع ٠غٛدٖ ثٌعذثٌز ٚثمِٓ  ٘( (.ٗٓٗٔ)عط١ز، . ٚوشثِز، ٚإلجِز 

ٚثٌضنجِٓ  دجٌّعٕٝ ثإلؽشثةٟ:  إددشثص ؽٙدٛد دعدل ثٌّؤعغدجس ثٌّذ١ٔدز فدٟ صقم١دك 

 ثٌضعجْٚ ٚثٌم١جَ دعًّ ِؾضشن خالي فضشر ثٌؾجةقز.

: ثٌّؤعغز ثٌضشد٠ٛز ٟ٘ ِؤعغز ع١ِّٛز ثؽضّجع١ز رثس هجدع إدثسٞ  انًؤسسخ انزشثىَخ

صخندددع ٌمٛثعدددذ ثٌّقجعدددذز ٚثٌمٛثعدددذ صضّضدددع دجٌؾخقددد١ز ثٌّذ١ٔ(ددد(ز ٚثالعدددضمالي ثٌّدددجٌٟ ٚ 

 .(2ٕٔٓ)ع١ّشر، َثإلدثس٠ز ثٌّعّٛي دٙج فٟ ِ(ؤعغجس ثٌضع((١ٍُ ثٌع١ِّٛز. 

: ٟ٘ ١٘تز ثؽضّجع١ز صغعٝ ٌضقم١ك أ٘دذثف ِقدذدر، دق١دظ ٌٙدج ِقدذدثس انًؤسسخ انذَنُخ

)عد١ٍٙز، ٚثمقز، ٚوزٌه دٕجء ٚظ١فٟ ٚثمـ ِٚمقٛد، ٟٚ٘ ِضعدذدر ثمؽدىجي ٚثمٌدٛثْ. 

ٕٕٓٔ.)َ 

 : نذساسبد انسبثمخا
ثعضفجدس ٘زٖ ثٌذسثعز ِٓ عذد ِدٓ ثٌذسثعدجس ثٌغدجدمز، ٚثٌضدٟ صٕجٌٚدش ؽٛثٔدخ ِخضٍفدز فدٟ 

 -ثٌضنجِٓ، ِٚٓ رٌه:

األثعابد انزشثىَاخ نسانخ االثازال  فاٍ َ( 2ٕٓٓدسثعز ِقّذ إعدّجع١ً عد١ذ أددٛ عدخ١ً ) -

ثٌضشد٠ٛدز ، ٚلذ ٘ذفش ثٌذسثعز إٌٝ ثٌضعشف عٍٝ ثمدعدجد ضى  انفكش انزشثىٌ اإلساليٍ

ٌغٕز ثالدضالء ِّغٍز فٟ ثمدعجد ثٌعمجةذ٠ز، ٚثمخالل١ز، ٚثالؽضّجع١ز، ٚثٌٕفغ١ز، ٚثعدضخذَ 

ثٌذجفددظ ثٌّددٕٙؼ ثٌٛفدددفٟ ثٌضق١ٍٍددٟ، ٚثٌّددٕٙؼ ثمفدددٌٟٛ ثالعددضٕذجهٟ، فؾّددع ث٠٢دددجس 

ٚثمفجد٠ددظ ٚألددٛثي ثٌعٍّددجء، ٚفددٕفٙج ٚفددك ثمدعددجد ثٌغددجدمز، عددُ ثعددضٕذو ِٕٙددج ثمدعددجد 

ٛدر، ِٚٓ أدشص ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ صٛفً إ١ٌٙج ثٌذجفظ: أْ عٕز ثالدضالء صعضذدش ثٌضشد٠ٛز ثٌّمق

صى١ٍفج إ١ٌٙج، ١ٌظ ٌإلٔغجْ فىُ فٟ ثخض١جس٘ج، ٚأٔٙج صضقف دخّظ خقدجةـ، )سدج١ٔدز، 

 فض١ّز، رثس هجدع إٔغجٟٔ، عٕز ِطشدر ِضضجدعز، ثٌؾ١ٌّٛز(.

ًساازرًشح خااالل انجىاناات انزشثىَااخ انَ( ٕٕٓدسثعددز د. هددالي دددٓ عٍددٟ ثٌّغٕددٝ أفّددذ ) -

، ٚلددذ ٘ددذفش ثٌذسثعددز إٌددٝ (1ٔ)وٛف١ددذ اإلجااشا اد انصااذُخ النزشاابس فُااشوط كىسونااب

صٛمدد١ـ ثٌؾٛثٔددخ ثٌضشد٠ٛددز ثٌّغددضغّشر خددالي ثإلؽددشثءثس ثٌقددق١ز الٔضؾددجس ف١ددشٚط 

( دجعددضخذثَ ثٌّددٕٙؼ ثٌٛفددفٟ ثٌضق١ٍٍددٟ، ٚدجعددضخذثَ ثٌذ١ددجْ ثٌىشصددْٛ 1ٔوٛسٚٔددج )وٛف١ددذ

( أٌددف ؽددخـ ِددٓ ِخضٍددف ثالعّددجس ٚثٌّشثفددً 21)دجعددضطالع ع١ٕددز عؾددٛثة١ز ِمددذث٘ج 
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ثٌذسثع١ز فٟ ِىز ثٌّىشِز، ٚوجْ ِٓ أُ٘ ٔضجةؾٙج: أْ ثٌٛدجء ٠ىؾف ٌٍٕجط لذسصُٙ عٍدٝ 

 ثٌضى١ف ِع ثٌةشٚف، ٚثالعضفجدر ِٓ ثإلِىج١ٔجس ثٌّضجفز ٌُٙ.

انزاذخم االسازشارُجٍ انًذهاٍ َ(  ٕٕٓٓدسثعز صوش٠دجء فشلدجط، عج٠دذر ِقدطفجٚٞ ) -

صضٕددجٚي ٘ددزٖ ثٌذسثعددز ثٌؾضثةش٠ددز: ثٌضددذخً ثٌفعددجي ٌددإلدثسر  خ كىسوناابفااٍ يىاجهااخ جبئذاا

ثٌّق١ٍز فٟ ِؾجي ثٌّٛثؽٙز ٚثٌضقذٞ مٞ خطش ٚدجةٟ وذ١ش،، ٚرٌه ٌىٛٔٗ دخ١ال عٍدٝ 

ثٌض١ّٕز ثٌّغضذثِز، ِٚدؤعشث وذ١دشث ِٙدذدث ف١دجر ثٌذؾدش، ٚ٘دزٖ ثٌذسثعدز صذدشص أ٘دُ ثٌّعدجٌُ 

 ثٌمجْٔٛ ثٌؾضثةشٞ.ثالعضشثص١ؾ١ز ٌٍمنجء عٍٝ ثٌٛدجء ِٓ ِٕةٛس 

إداسح األصيااابد  هاااً انًسااازىي انًذهاااٍ ثااابنجضائش: أصياااخ َ( )ٕٕٔٓعدددذَٚ ف١ّدددذر ) -

( صٙددذف ثٌذسثعددز إٌددٝ صم١دد١ُ ِٛمددٛع إدثسر ثمصِددجس عٍددٝ فُااشوط كىسونااب نًىرجااب

ثٌّغضٜٛ ثٌّقٍٟ فٟ ثٌؾضثةش، ٚرٌه دضق١ًٍ ؽٍّدز ِدٓ ثٌمدٛث١ٔٓ ف١ّدج ٠خدـ ثٌؾّجعدجس 

ٜ ٔؾجفٙدج ِق١ٍدج ثٔطاللدج ِدٓ ثٌّشثعد١ُ ٚثٌمدٛث١ٔٓ ثٌضدٟ ثٌّق١ٍز، ٚصم١١ّٙدج، ِٚعشفدز ِدذ

أفدددذس٘ج ثٌقىِٛدددز ثٌؾضثةش٠دددز دخقدددٛؿ إدثسر ثمصِدددز ثٌقدددق١ز، ِٚدددٓ ٔضدددجةؼ ٘دددزٖ 

ثٌذسثعز: صمذ٠ُ ثاللضشثفجس ثٌع١ٍّز ٌضم٠ُٛ عًّ ثٌؾّجعجس ثٌّق١ٍز فٟ ثٌؾضثةدش دأعدج١ٌخ 

 ع١ٍّز صّىٕٙج ِٓ ِٛثؽٙز ِخضٍف ثمصِجس ثٌضٟ عضعضشمٙج ِغضمذال.

ٚوددجْ ٘ددذف انزكبفاام االجزًااب ٍ فااٍ اإلسااالو  َ( 111ٔعذددذ ثٌعددجي أفّددذ عذددذ ثٌعددجي ) -

ثٌذجفددظ دسثعددز ثٌٕددٛثفٟ ثالؽضّجع١ددز ٚثاللضقددجد٠ز ٚثمخالل١ددز ٌٍضىجفددً ثالؽضّددجعٟ فددٟ 

ثإلعددالَ، ٚوددجْ ِددٓ أدددشص ٔضددجةؼ ٘ددزٖ ثٌذسثعددز: ثٌضأو١ددذ عٍددٝ أْ ثإلعددالَ ٠غددعٝ إل٠ؾددجد 

س، ٠ٚٙذف إٌٝ صٙدز٠خ ثٌٛؽدذثْ ٚص١ّٕدز ثٌؾخقد١ز ِؾضّع ِضىجفب فٟ ثٌقمٛق ٚثٌٛثؽذج

 ٚثٌشٚثدو ثالؽضّجع١ز، دً ٚصشد١ز ثٌذؾش٠ز وٍٙج.

ٚلدذ آفبق انعاللخ ثُن انذونخ وانًجزًع انًاذنٍ   –أصيخ كىسونب َ( ٕٕٓٓٚعجَ فؤثد ) -

٘ذف ثٌذجفظ إٌٝ ثٌضعش٠ف دأ١ّ٘ز دٚس ثٌّؾضّع ثٌّذٟٔ فدٟ إهدجس ثٌؾجةقدز، ٚد١دجْ أ٘دُ 

ّش فددٟ دٕددجء لددذسر ثٌّؾضّددع ثٌّددذٟٔ عٍددٝ ثٌّمجِٚددز فددٟ أعٕددجء فضددشر ثٌّقددجٚس ثٌضددٟ عددج٘

 ثٌؾجةقز، ِٚالِـ ٘زٖ ثٌضطٛسثس، ِٚج ِذٜ ثعضؾجدز ثٌّؾضّع ثٌّذٟٔ ٌٙج.

رجشثاخ كُبنابد انًجزًاع انًاذنٍ فاٍ دوناخ انكىَاذ َ( ٕٕٔٓثٌؾٛصثء ععٛد ثٌعؾّدٟ ) -

دٚس ثٌّؾضّدع  ٚلذ ٘ذفش ثٌذجفغدز إٌدٝ د١دجْفٍ يىاجهخ فُشوط كىسونب )سؤَخ فمهُخ( 

ثٌٍؾدجْ  –ثٌّذٟٔ فٟ ِٛثؽٙز ف١شٚط وٛسٚٔج دشه٠ز فم١ٙدز، ٚثلضقدشس عٍدٝ )ثٌّغدؾذ 

ٚودجْ ِدٓ أددشص ٔضدجةؼ ثٌذقددظ: أْ ثٌّؤعغدجس ثٌّذ١ٔدز ثٌّعضّدذر عٍدٝ ثٌؾٙددٛد  ثٌخ١ش٠دز(

ثٌزثص١ددز ال صٕفقددُ ثٌعاللددز د١ٕٙددج ٚددد١ٓ ثٌذٌٚددزح مْ ثٌذٌٚددز فج١ِددز ٌٙددج، ٚصنددع لٛث١ٕٔٙددج 

 ٚأٔةّضٙج.

صخضٍدف ٘دزٖ ثٌذسثعدز ثٌغدجدمز عدٓ ثٌذسثعدجس ثٌّدزوٛسر ت  هً انذساسابد انسابثمخ: انزعمُ

فٟ أ٘ذثف ثٌذثسعز ٚٔضجةؾٙج، فذسثعز أدٛ عخ١ً صضٕدجٚي ثمدعدجد ثٌضشد٠ٛدز فدٟ ثالددضالء ِدٓ 

خالي ٔقدٛؿ ثٌىضدجح ٚثٌغدٕز، ٚ٘دزٖ ثٌذسثعدز صؾد١ش إٌدٝ ٔضدجةؼ ِّٙدز فدٟ ؽجٔدخ ثمدعدجد 

هددالي ِغٕددٝ دسثعددز صق١ٍ١ٍددز ٌٛثلددع ثٌٛدددجء فددٟ ِخضٍددف ثٌضشد٠ٛددز فددٟ ثالدددضالء، ٚدسثعددز 

ثٌّشثفددً ثٌضع١ّ١ٍددز فددٟ ثٌّددذثسط ٚثٌؾجِعددجس، ٚ٘ددزٖ ثٌذسثعددز صٙددذف إٌددٝ إدددشثص ؽٙددٛد 
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ثٌّؤعغجس فٟ صقم١ك ثٌضنجِٓ أعٕجء ثٌٛددجء، ٚدسثعدز صوش٠دجء ٚعج٠دذر صٙدذف إٌدٝ دسثعدز 

ٟ ِخضٍدف ثٌّؾدجالس، ِذٜ لذسر ثٌضذخً ثٌقىِٟٛ فٟ ثٌضعجًِ ِع ثٌٛدجء ٚثٌٕٙٛك دجٌذٍذ ف

ٚ٘زٖ ثٌذسثعز صضٕجٚي ثٌخطو ٚثالعضشثص١ؾ١جس ثٌّخضٍفدز ثٌضدٟ صدُ صمش٠ش٘دج ِٕدز دذث٠دز ثٌٛددجء 

ٚفضددٝ ٔٙج٠ضددٗ، ٚدسثعددز عددذَٚ ف١ّددذر صٙددذف إٌددٝ صم١دد١ُ عّددً إدثسر ِؤعغددجس ثمصِددجس 

ٚدعددل ثٌمدددٛث١ٔٓ، ٚ٘دددزٖ ثٌذسثعدددز صٙدددذف إٌدددٝ صٛفددد١ف عّدددً ثٌّؤعغدددجس ٚإددددشثص أ٘دددُ 

ش فددٟ صقم١ددك ثٌضىجفددً، ٚأِددج دسثعددز عذددذ ثٌعددجي، فئٔٙددج صٙددذف إٌددٝ ثٌخطددٛثس ثٌضددٟ عددجّ٘

ثٌقددذ٠ظ عددٓ ثٌضىجفددً دؾددىً عددجَ، ٚ٘ددزٖ ثٌذسثعددز صٙددذف إٌددٝ صٛفدد١ف عّددً ثٌّؤعغددجس 

ثٌضشد٠ٛددز فددٟ صقم١ددك ِذددذأ ثٌضنددجِٓ ٚثٌضىجفددً أعٕددجء فضددشر ثٌٛدددجء، ٚأِددج دسثعددز ٚعددجَ فددؤثد 

ثٌّدذٟٔ، ٚ٘دٛ ِدج ٠دذٚس فٌٛدٗ ٘دزث  فىجٔش ِقجٌٚز ٌذ١جْ أعدش ثٌعاللدز دد١ٓ ثٌذٌٚدز ٚثٌّؾضّدع

ثٌذقظ غ١ش أٔٗ ٠خضـ دجٌّؤعغجس ثٌضشد٠ٛز دثخً ثٌّؾضّع ثٌّذٟٔ، ٠ٚذشص ؽٙٛد٘ج، ٚأِدج 

دقددظ ثٌؾددٛصثء فٙددٛ ٠ضفددك ِددع ٘ددزث ثٌذقددظ فددٟ ثٌٙددذف إال أٔددٗ ٠ضٕددجٚي ثٌددذٚس ثٌفمٙددٟ فددٟ 

ِؤعغددض١ٓ ّٚ٘ددج ثٌّغددؾذ ٚثٌٍؾددجْ ثٌخ١ش٠ددز، ٚ٘ددزث ثٌذقددظ ٠ضٕددجٚي ثٌّؤعغددجس ثٌضشد٠ٛددز 

 مخشٜ، فٙٛ ٠ضٕجٚي ثٌّؤعغجس ثٌضع١ّ١ٍز ٚثٌّذسعز.ث

 أهًُخ انزضبين فٍ اإلسالو: 
ثٌضنددجِٓ فددٟ ثإلعددالَ الصَ ِددٓ ٌددٛثصَ ثٌددذ٠ٓ، ٚدعجِددز ِددٓ دعجةّددٗ، ٚ٘ددٛ ثعددضؾجدز  

[  1ٗ] ثٌقؾدشثس: مِش هللا صعجٌٝ فٟ لٌٛدٗ: }إّٔدج ثٌّؤِٕدْٛ إخدٛر فأفدٍقٛث دد١ٓ أخد٠ٛىُ  

ر، ٚثٌّؾ ّٛ ٌْ ِدٓ لدٛث١ٔٓ فٟٙ عذخ ِٓ أعذجح ثٌم ذ، ٚثٌّٕؾجؿ فٟ ؽ١ّع ؽؤْٚ ثٌق١جر، ٚلجٔٛ

ًّ ثٌةدشٚف ثٌّق١طدز، فدال ددذ ِدٓ ٚفدذر  ُّضقّنش، وّدج أَّٔدٗ ٠ٍُذّدٟ ثٌقجؽدز فدٟ ظد ُّؾضّع ثٌ ثٌ

)ٔجد٠دددز، ثٌّقدددف ٚإصثٌدددز ثٌٕضثعدددجس، ٠ُٚعذّدددش ثٌضّندددجِٓ عدددٓ ِؾدددجعش ثٌّغددد١ٍّٓ ٚٚفدددذصُٙ. 

ؾّدع ٚثالؽضّدجع، ٠ٚىدشٖ ثٌعضٌدز ٚ٘ٛ فجؽز ِؾضّع١دز، فجإلٔغدجْ دطذعدٗ ٠قدخ ثٌضَ،( ٕٔٓٓ

ّٟ َ( 1ٖ٘ٔ)أفّددذ دجؽددج، ٚثالٔفددشثد  ُّؾضّددع، ٌِمددٛي ثٌٕذدد ع١ٍددٗ -ثٌضّنددجِٓ ٌددٗ ِىجٔددز عج١ٌددز فددٟ ثٌ

ًُ ثٌَؾَغِذ إرث ثْؽدضََىٝ -ثٌّقالرُ ٚثٌّغالَ غَ َِ  ُْ ِٙ ، ٚصَعجهُفِ ُْ ِٙ ِّ ، ٚصَشثُف ُْ ِ٘ َٓ فٟ صَٛثدِّ ١ِٕ ِِ ْؤ ُّ ًُ ثٌ غَ َِ ( :

ٌٛ صَدددذثَعٝ ٌدددٗ عدددجةِشُ  دددٝ(  ِٕدددٗ ُعْنددد َّّ ٌُْق دددَِٙش ٚث َ(، 11ٔٔ، 111ٔ، ؿٗ)ِغدددٍُ، ػثٌَؾَغدددِذ دجٌغَّ

فجٌضىجفدً ٚثٌضندجِٓ ٌدد١ظ لجةّدج عٍددٝ ثٌؾجٔدخ ثٌّدجدٞ فمددو، ٚإّٔدج ٠ؾددًّ ثٌؾجٔدخ ثٌّعٕددٛٞ 

، ٚغ١ددش رٌدده ِددٓ ثٌّؾددجالس، دددً ٚصعددّذٜ ثمِددش إٌددٝ أعةددُ ِددٓ رٌدده، ف١ددُظ دعددج  ّٞ ٚثٌفىددش

ضالف ٍٍَِٙددُ ٚعمجةددذُ٘ دؾددشه عددذَ ثإلعددالَ ثٌّغدد١ٍّٓ إٌددٝ ثٌضّعددجْٚ ِددع غ١ددشُ٘ عٍددٝ ثخدد

ُّغ١ٍّٓ، ٌِمٌٛٗ  عجدثصُٙ ٌٍ ُِ ُْ فِدٟ -صعجٌٝ-ُِقجسدضُٙ أٚ  ُْ ٠ُمَدجصٍُُِٛو َٓ ٌَد ِٓ ثٌَّدِز٠ ُ َعد ُُ هللاَّ َْٕٙدجُو : )اَل ٠َ

 ) ُْ ِٙ صُْمِغطُٛث إ١ٌَِْ َٚ  ُْ ُ٘ٚ ْْ صَذَشُّ ُْ أَ ْٓ ِد٠َجِسُو ِِ  ُْ ُْ ٠ُْخِشُؽُٛو ٌَ َٚ  ِٓ ٠  [1]ثٌّّضقٕز: ثٌذِّ

فجمدٍز دد١ٓ ٚلذ أوّ    ُّ ًّ ِعجٟٔ ثٌٛفذر، ٚفّشَ وجفّز أؽىجي ثٌضّفشلز ٚثٌ ذ ثإلعالَ عٍٝ ُو

 ِٗ ُّؾضّددع، ٌِمٌٛدد ثِفددَذٍر -صعددجٌٝ-أفددشثد ثٌ َٚ ددٓ َّْٔفددٍظ  ِِّ ُُ ثٌَّددِزٞ َخٍَمَُىددُ  : )٠َددج أ٠ََُّٙددج ثٌَّٕددجُط ثصَّمُددٛث َسدَُّىدد

 َٚ ج ِسَؽجاًل َوغ١ًِشث  َّ ُْٕٙ ِِ دَظَّ  َٚ َؽَٙج  ْٚ َْٕٙج َص ِِ َخٍََك  دزً ٚثفدذر  [ٔ]ثٌٕغدجء: َِٔغدجًء(،َٚ ِّ فجٌّٕدجُط ؽ١ّعدجً أُ

ثٌضّٕددٛع د١ددُٕٙ مؽددً ثٌضّعددجسف  -صعددجٌٝ -٠ؾضّعددْٛ فددٟ ثٌٛفددذر ثإلٔغددج١ّٔز، ٚلددذ ؽعددً هللا 

ُّؾضّدددع دجٌضّىجفدددً  ٚثٌضّعدددجْٚ، فّدددٓ أددددشص فدددٛس ثٌضندددجِٓ: أْ ثإلعدددالَ أٚفدددٝ ٚأٌدددضَ ثٌ
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ّٟ ٚثٌفم١ش، ٚثٌؾجس ِع ؽجسٖ، ٌمٛي  ّٟ ٚثٌضّنجِٓ د١ٓ ثٌ ٕ )ِدٓ  -ع١ٍدٗ ثٌّقدالر ٚثٌّغدالَ-ثٌٕذ

 َْ ١ٍُْْىدِش َِ ث٢ِخدِش فَ ١ٌَْدٛ ِ ٚث ُٓ ددجَّللَّ ِِ َْ ٠ُدْؤ دٓ ودج َِ َِ ث٢ِخِش فال ٠ُْؤِرٞ ؽجَسُٖ، ٚ َٛ١ٌْ ِ ٚث ُٓ دجَّللَّ ِِ َْ ٠ُْؤ وج

 َ(.َٕ٘ٔٓ(  )عشٚس، 11ٔٔ، 1ٙ، ٔ)ِغٍُ، ػَم١ْفَُٗ( 

ؽضّددجعٟ، ٚٔةش٠ددز ٚ"ثٌؾددش٠عز ثإلعددال١ِز أٚي ؽددش٠عز ؽددجءس دٕةش٠ددز ثٌضعددجْٚ ثال 

ثٌضىجفدً ثالؽضّدجعٟ، ٚرٌدده لٌٛدٗ صعدجٌٝ: }ٚصعددجٚٔٛث عٍدٝ ثٌذدش ٚثٌضمددٜٛ ٚال صعدجٚٔٛث عٍددٝ 

، ٚلٌٛٗ: }ٚثٌز٠ٓ فٟ أِٛثٌُٙ فدك ِعٍدَٛ، ٌٍغدجةً ٚثٌّقدشَٚ  [ٕ]ثٌّجةذر: ثإلعُ ٚثٌعذٚثْ  

، [ٖٓٔ]ثٌضٛددز :  ٚلٌٛٗ: }خز ِٓ أِٛثٌُٙ فذلز صطٙدشُ٘ ٚصدضو١ُٙ دٙدج  [ٕ٘، ٕٗ]ثٌّعجسػ: 

ٚلٌٛٗ: }إّٔج ثٌقذلجس ٌٍفمشثء ٚثٌّغجو١ٓ ٚثٌعدج١ٍِٓ ع١ٍٙدج ٚثٌّؤٌفدز لٍدٛدُٙ ٚفدٟ ثٌشلدجح 

، [ٓٙ]ثٌضٛدددز : ٚثٌ ددجس١ِٓ ٚفددٟ عددذ١ً هللا ٚثدددٓ ثٌغددذ١ً فش٠نددز ِددٓ هللا ٚهللا عٍدد١ُ فىدد١ُ  

ٚلٌٛٗ: }ِدج أفدجء هللا عٍدٝ سعدٌٛٗ ِدٓ أ٘دً ثٌمدشٜ فٍٍدٗ ٌٍٚشعدٛي ٌٚدزٞ ثٌمشددٝ ٚث١ٌضدجِٝ 

، ٚلدذ عشفدش [2]ثٌقؾدش: ثدٓ ثٌغدذ١ً ودٟ ال ٠ىدْٛ دٌٚدز دد١ٓ ثمغ١ٕدجء ِدٕىُ  ٚثٌّغجو١ٓ ٚ

ثٌؾش٠عز ٘جص١ٓ ثٌٕةش٠ض١ٓ ِٕز أوغش ِٓ عالعز عؾش لشٔج، ٌُٚ ٠عشفٙج ثٌعجٌُ غ١دش ثإلعدالِٟ 

 َ(11٘ٔ)عذذ ثٌمجدس عٛدر، إال فٟ ٘زث ثٌمشْ ٚ٘ٛ ٠طذمٙج إٌٝ فذ ِقذٚد". 

س ٚأ٠ندددج ثٌىغ١دددش ِدددٓ ثٌقدددجالس ٠ٚعضذدددش ِفٙدددَٛ ثٌضندددجِٓ ؽدددجِال ٌىدددً ثٌّؾدددجال 

ثالؽضّجع١ز، فعخء ِغت١ٌٛز ثٌضنجِٓ ٠مع ِٕٗ ؽجٔدخ أوذدش عٍدٝ ثٌذٌٚدز، فجٌدذ٠ٓ ثإلعدالِٟ 

٠ذعْٛ عٍٝ ثٌخ١ش ٚثإلفغدجْ، ٚثٌضندجِٓ دد١ٓ ثمفدشثد، ٚص٠دجدر ٘دزث ثٌضندجِٓ فدٟ أٚلدجس 

ثمصِدددجس، ِدددٓ خدددالي ثٌقدددذلز ٚثالفغدددجْ ٚفدددشف أِدددٛثي ثمٚلدددجف ثٌعجِدددز ٌشعج٠دددز 

ٓ، ٚفغٕج عٍٝ ثٌّعجٍِز ثإلٔغج١ٔز، ٔؾذ أْ ثٌضعجْٚ ٠مٛٞ ِٓ ثٌعاللجس ثالؽضّجع١ز ثٌّقضجؽ١

فٟ ثٌّؾضّع ثإلعدالِٟ، ِدٓ أؽدً صقم١دك ثٌّقدٍقز ثٌعجِدز، وّدج ٔةدُ ثإلعدالَ وجفدز أِدٛس 

ثٌق١ددجر، ٚٚمددع خ١ددش ثٌّٕددج٘ؼ ٚثٌّذددجدا ٌىددً ِددج ٠ضقددً دٙددج ِددٓ ف١ددظ أ٘ددذثفٙج ٚأعددج١ٌخ 

 جفةز عٍٝ ثٌٕفظ ثإلٔغج١ٔز ٚعذَ إ٘ذثس٘ج .إدثسصٙج، فجمفً فٟ ثإلعالَ ثٌّق

-ِٚٓ فدٛس ثٌضندجِٓ: أْ  ثإلعدالَ ؽعدً  ٌٍؾدجِس ِٕضٌدزً وذ١دشر ٚأٚفدٝ ددٗ، فمدجي  

ٝ -صعددجٌٝ َِ ١ٌَْضَددج ث َٚ ٌْمُْشدَددٝ  دِددِزٞ ث َٚ ِٓ إِْفَغددجٔجً  ثٌِددَذ٠ْ َٛ ٌْ دِج َٚ ِٗ َؽدد١ْتجً  ال صُْؾددِشُوٛث دِدد َٚ  َ ثْعذُددُذٚث هللاَّ َٚ ( :

ٌَْؾج ث َٚ  ِٓ َغجِو١ َّ ٌْ ث ْٕدِخ( َٚ ٌَْؾ دجِفِخ دِج ثٌقَّ َٚ ٌُْؾُٕدِخ  ٌَْؾدجِس ث ث َٚ ٌْمُْشدَدٝ  ،  فعطدف [ٖٙ]ثٌٕغدجء: ِس ِرٞ ث

عذجدصٗ عٍٝ ثإلفغجْ إٌٝ ثٌؾجسح ٌٍذالٌز عٍٝ أ١ّ٘ضدٗ ِٕٚضٌضدٗ، ٚثٌؾدجس ٠ؾدًّ  -صعجٌٝ-هللا 

ُّغٍُ، ٚغ١ش ثٌّغٍُ، ٚثٌ ش٠خ، فال دذ ِٓ إعجٔز ثٌؾجس ِٚؾدجسوضٗ فدٟ  ؽ١ّع ثمفٕجفح وجٌ

 َ(.ٕٓٓٓ)ثٌؾٛثدٟ، ٚثمصشثؿ. ثمفشثؿ 

ِٚددٓ فددٛس ثٌضنددجِٓ أ٠نددج:  ثٌضأو١ددذ عٍددٝ أ١ّ٘ددز ثٌعددذي ثٌددزٞ ٘ددٛ أعددجط ثٌضّنددجِٓ 

ّٓ ثإلٔغدجْ عٍدٝ ِجٌدٗ ٚعشمدٗ  ح فٙٛ عٕٛثْ ثٌضّمُذَ ٚثٌّٕٙنز، ِٚدٓ خالٌدٗ ٠طّدت ّٟ ُّؾضّع ثٌ

: -صعدجٌٝ-ٚٔفغٗ، ٚلذ فّظ ثٌمُدشآْ ثٌىدش٠ُ عٍدٝ إلجِدز ثٌعدذي فدٟ وغ١دٍش ِدٓ ث٠٢دجس، ومٌٛدٗ 

ْٓ ِوضَددجحٍ  دد ِِ  ُ ْٔددَضَي هللاَّ ددج أَ َّ ْٕددُش دِ َِ ًْ آ لُدد َٚ  ُْ ثَءُ٘ َٛ دد ْ٘ ال صَضَّذِددْع أَ َٚ ددْشَس  ِِ ددج أُ َّ ُْ َو ثْعددضَمِ َٚ  )فٍَِددَزٌَِه فَددجْدُع 

 َٚ ددزَ د١َََْٕٕددج  ُْ ال ُفؾَّ ددجٌُُى َّ ُْ أَْع ٌَُىدد َٚ جٌَُٕددج  َّ ُْ ٌََٕددج أَْع َسدُُّىدد َٚ َددج  ُ َسدُّٕ ُُ هللاَّ ددْشُس مَْعددِذَي د١َْددَُٕى ِِ أُ َٚ ُ ُُ هللاَّ د١َْددَُٕى

ِق١ُش(  َّ ٌْ ِٗ ث إ١ٌَِْ َٚ ُع د١َََْٕٕج  َّ  َ(ٕٔٓٓ[ )ٔجد٠ز، ٘ٔ]ثٌؾٛسٞ: ٠َْؾ
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٠ّٚىدددٓ أْ ٔدددشٜ أعدددش ٘دددزث ثٌضندددجِٓ ٚثلعدددج ٍِّٛعدددج فدددٟ أعّدددجي ِٕةّدددز ثٌضعدددجْٚ 

ثإلعالِٟ، ٚثٌضٟ عجّ٘ش دؾدىً وذ١دش فدٟ صخف١دف ٚهدأر ٘دزث ثٌٛددجء، ِدٓ خدالي فدٕذٚق 

ـ ثٌدذٚي ثٌّضندشسر ِٕقدز ِج١ٌدز، عدُ عدجّ٘ش دؾدىً ثٌضنجِٓ ثإلعالِٟ، ف١دظ لجِدش دّدٕ

ٟ ثٌّؾضّعجس ثإلعال١ِز، ٚلذ ثعض ٍش ِٕقجس ثٌضٛثفً ثٌخجفدز فوذ١ش فٟ صعض٠ض ثٌٛعٟ 

دٙج فدٟ إددشثص ؽٙدٛد ثٌدذٚي ثمعندجء ثٌضٛع٠ٛدز ٌٍضعش٠دف دخطدٛسر ٘دزث ثٌٛددجء، ٚٚؽٙدش 

ٌٛددجء ٚثٌقدذ ِدٓ سعجةً صٛؽ١ٙ١ز وغ١شر دجٌٍ دجس ثٌدغالط ثٌشعد١ّز فدٛي عدذً ثٌٛلج٠دز ِدٓ ث

 ثٔضؾجسٖ. 

ودددزٌه  لجِدددش ِٕةّدددز ثٌضعدددجْٚ ثإلعدددالِٟ دٛمدددع لٛثعدددذ ٌٍىغ١دددش ِدددٓ ثٌضٕة١ّدددجس 

ثالؽضّجع١ز، خٛفج ِٓ صعطً ٔةجَ ثٌخذِجس دأوٍّدٗ، أٚ أْ صىدْٛ ثٌخدذِجس ثمعجعد١ز غ١دش 

ِمذِددز دؾددىً فعددجي، ٚفددزسس ِّددج عدد١ضشصخ ع١ٍددٗ ِددٓ صنددخُ فجٌددز ثٌطددٛثسا ِددع ثٔضؾددجس 

 ثٌّؾجوً ثٌقق١ز عٍٝ ثٌّذٜ ثٌط٠ًٛ.ثمِشثك ٚغ١ش٘ج ِٓ 

 

 يعنً األوثئخ ويفهىو لب ذح سذ انزسائع:  
٘ٛ صفؾٟ ٌّشك غ١ش ِغذٛق فٟ ِٛلع ؽ شثفدٟ ِعد١ٓ، ٠ّىدٓ أْ ٠ىدْٛ سثؽعدج  انىثب :

،  ٚلذ ألدش عٍّدجء ثالؽضّدجع (ٕ٘ٔٓ)ثدٛسصٟ، إٌٝ وً ِٓ ثمِشثك ثٌّعذ٠ز ٚغ١ش ثٌغجس٠ز 

ٚثٌٕفغدد١ز، ٚصٍدده ثٌضقدد١ٕفجس ِشصذطددز دجٌقددذٚط  دةٙددٛس وغ١ددش ِددٓ ثٌضقدد١ٕفجس ثٌغددٍٛو١ز

ثٌضِٕٟ ٌألٚدتز ِغً ثٌىٛف١ذ، ثٌطجعْٛ، ف١ؾخ دسثعدز عدٍٛو١جس ثٌّؾضّدع فدٟ صٍده ثٌفضدشر 

ٚثٌم١دددجَ دضقددد١ٕفٙج، ٚثٌضعدددشف عٍدددٝ  ثعدددضؾجدجس ثٌّؾضّعدددجس، ٚ٘دددزث ِدددج ٠عدددشف دجعدددُ 

س ثٌٛظدجةف ع١ىٌٛٛؽ١ج ثمٚدتز، ٚ عٍُ ثٌعمً ٚثٌغٍٛن، ف١ظ ٠قجٚي عٍّجء ثٌٕفظ فٙدُ دٚ

ثٌعم١ٍز فدٟ ثٌغدٍٛن ثٌفدشدٞ ٚثالؽضّدجعٟ، د١ّٕدج ٠غضىؾدفْٛ أ٠ندج ثٌع١ٍّدجس ثٌفغد١ٌٛٛؽ١ز 

 ٚثٌذ١ٌٛٛؽ١ز ثٌضٟ صىّٓ ٚسثء ثٌٛظجةف ٚثٌغٍٛو١جس ثٌّعشف١ز.

ٚصعذ ثمٚدتز ِٓ ثٌخذشثس ثالؽضّجع١ز ثٌضٟ صضشن صأع١شثس ه٠ٍٛز ثٌّذٜ، ٚصةً ثٔعىجعدجصٙج 

ص ١١ددش ثٌّالِددـ ثالؽضّجع١ددز ٌٍددذٚي، خجفددز وغددشر ٌغددٕٛثس، ٚلددذ صغددجُ٘ فددٟ صطدد٠ٛش أٚ 

ثٌضفجعالس ثٌضٟ صقجفخ فضدشر ٚؽدٛد ثٌٛددجء، ف١دظ صٍعدخ ثٌقٍدٛي ثٌضىٌٕٛٛؽ١دز عدجِال فدٟ 

ظٙدٛس فٍدٛي ِذضىدشر، ٚصٍعددخ ٚعدجةً ثٌضٛثفدً ثالؽضّدجعٟ عددجِال ِشوذدج آخدش دد١ٓ ٔؾددش 

١جس ثٌددٛعٟ ٚثٌؾددجةعجس ٚصخف١ددف فددذر ثٌضذجعددذ ثالؽضّددجعٟ، ِّددج ٠ددٕعىظ دةٙددٛس عددٍٛو

 ٚصٛؽٙجس ؽذ٠ذر ثعضؾجدز ٌٍٛمع ثٌقجٌٟ.

ٌزث ٠ؾخ ؽشعج ددزي ؽ١ّدع ثإلِىج١ٔدجس ٌفعدً ثٌضى١ٍدف عٍدٝ ثٌٛؽدٗ ثٌدزٞ أِشٔدج هللا ددٗ دْٚ 

ٔمقجْ، وّج ٠ؾخ ثعضخذثَ ؽ١ّع ثٌٛعجةً ثٌّؾدشٚعز ٌٍضٛعد١ع عٍدٝ ثٌٕدجط ٚدفدع ثٌندشس 

ِّٙدز ؽدذث فدٟ  عُٕٙ ٚثٌققٛي عٍٝ ثفض١جؽجصُٙ ث١ِٛ١ٌز، فمذ أفدذقش ِغدأٌز عدذ ثٌدزسثةع

 صقم١ك ثٌّمقٛد.

٘ٛ أفدذ أفدٛي ثٌفمدٗ ثإلعدالِٟ، ٚ٘دٛ عذدجسر إٌدٝ ِدج أفندش إٌدٝ ِقدشَ سذ انزسائع : ٚ 

ٚثٌزس٠عددز عٕددذ عٍّددجء ثمفددٛي ٘ددٟ ِددج ٠ضٛفددً دددٗ إٌددٝ ثٌؾددٟء ثٌّّٕددٛع ثٌّؾددضًّ عٍددٝ 
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عذجسر عٓ أِش غ١ش ِّٕٛع ٌٕفغٗ ٠خجف ِٓ ثسصىجددٗ ثٌٛلدٛع فدٟ  ثٌزس٠عز ِفغذر، ٚدجٌضجٌٟ

 َ(1ٕٔٓ)ثٌقشدٟ، .عِّٕٛ

فٍمددذ أفددذقش ٚعددجةً ثٌضٛثفددً مددشٚسر فددٟ ِؾضّعجصٕددج ال ٠ّىددٓ ثالعددض ٕجء عٕٙددج       

فأفذقش وجٌّجء ٚثٌٙٛثء ٌذٞ ثٌذعل، ِّج ثعضذعٝ أْ ٠دضُ صٕجٌٚٙدج ٚثٌقدذ٠ظ عٕٙدج دؾدىً 

ؽشعٟ، لدذ ٠ىغدش ِٕٙدج ثٌندشس إرث ٌدُ ٠خندع ثعدضخذثِٙج ٌٍؾدشع ٚأفىجِدٗ، مْ ثٌؾدش٠عز 

ٚصطٛسس ثٌق١جر ٚثعضؾذس ثمفذثط فٍٓ صعدذَ فىّدج ؽدشع١ج، ٠دضُ إٔضثٌدٗ  ِّٙج هجي ثٌضِٓ

عٍٝ صٍده ثٌّغدضؾذثس، ٌٚدٛ صعدذدس ثمٚفدجف ثٌمٛثعدذ ثٌفم١ٙدز ٚثٌندٛثدو ثٌؾدشع١ز ثٌضدٟ 

 .َ(ٕٕٓٓ)عذذ ثٌشفّٓ، صنذو ثعضخذثَ ٚثٌضعجًِ ِع ِٛثلع ثٌضٛثفً. 
 

 انزضبين وانًجزًع انًذنٍ: 
خ وً فشد ِغٍُ، ٚأٔؾٛدر وً ِؤِٓ ٔجمؼ، ثٌفىدش ِضمدذ إْ ثٌضنجِٓ ثإلعالِٟ ِطٍ       

ثٌّؾجعش ِض١مع ثٌمٍدخ، ٚغج٠دز ودً ِؾضّدع عدجػ فدٟ ظدً ثإلعدالَ ٚٔعدُ دعذثٌضدٗ ٚسفّضدٗ 

ٚصغددجِقٗ، ٚصّضددع إخٛثٔددٗ دشغددذ ثٌعدد١ؼ، ٚعددشف فددٟ فّددجٖ ِددذٌٛي ثمِددٓ عٍددٝ ثٌددٕفظ 

جد٠ٕٙددج: ٚثٌؾددشف ٚثٌّددجي، ٚرثق فددٟ سفجدددٗ هعددُ ثٌقش٠ددز فددٟ أٚعددع ِعٕج٘ددج ٚفددٟ ؽددضٝ ١ِ

فش٠ددز ثٌددشأٞ ٚثٌفىددش ٚثٌىٍّددز، فش٠ددز ثٌعم١ددذر ٚثٌعذددجدر، فش٠ددز ثٌددضعٍُ ِّٚجسعددز ثٌعّددً 

 ثٌّؾشٚع.

ٚثٌضنجِٓ فٟ ٚثلع ثمِش عٕٛثْ ثٌمدٛر ِٚفضدجؿ ثٌّؾدذ، ِٚمذِدز فقد١ٕز ٌىدً فدالؿ         

ٌٚىددً ٔؾددجؿ فددٟ ثٌؾددؤْٚ ثٌعجِددز ٚثٌخجفددز، ٚثٌذثخ١ٍددز ٚثٌخجسؽ١ددز، ٚ٘ددٛ لددجْٔٛ ِٙددُ ِددٓ 

ؾضّعددجس ثٌّضقنددشر ثٌشثل١ددز، ٚعٕقددش ؽددٛ٘شٞ ِددٓ عٕجفددش ثٌق١ددجر ثٌغددع١ذر لددٛث١ٔٓ ثٌّ

ثٌّالةّز ٌٍفطشر ثإلٔغج١ٔز، ٚثٌضنجِٓ ثإلعدالِٟ الصَ ِدٓ ٌدٛثصَ عم١دذر ثٌضٛف١دذ، ٚدعجِدز 

 .َ(ٕٔٓٓ)ٔجد٠ز ثٌعّشٞ، ِٓ دعجةّٙج". 

: ٘ددٟ ثٌّؤعغددجس ٚثٌؾّع١ددجس ثم١ٍ٘ددز، غ١ددش ثٌقى١ِٛددز، ثٌّعضّددذر انًجزًااع انًااذنٍٚ

 َ(.ٕٙٔٓ)ؽّعز، ٙٛد ثٌزثص١ز، ٚثٌضٟ صّجسط ؽٙٛدث خ١ش٠ز فٟ ثٌّؾضّع. عٍٝ ثٌؾ

: ِؤعغدجس ِخضٍفدز ٌٙدج دٚس٘دج فدٟ دٕدجء ثٌّؾضّدع، فّٕٙدج ِٚؤعغجس ثٌّؾضّع ثٌّذٟٔ       

ثٌّؤعغددز ثٌغ١جعدد١ز، ِٕٚٙددج ثٌّؤعغددز ثٌضشد٠ٛددز، ِٕٚٙددج ثٌّؤعغددز ثٌّذ١ٔددز، ٚوددً ِؤعغددز 

ٌضقمك سعج٠ز ثٌّؾضّع ٚفد١جٔضٗ، ٚ٘دزث ِدج  صؤدٞ دٚس٘ج ثٌضىجٍِٟ ِع ثٌّؤعغجس ثمخشٜ،

فظ ع١ٍٗ ثٌذ٠ٓ ثإلعالِٟ دشعجٌضٗ ثٌعج١ٌّز، ٚثٌضٟ صؾّع ثٌٕجط صقدش ٌٛثةدٗ، ٚصمدٛٞ د١دُٕٙ 

 أٚثفش ثمخٛر ٚثٌّٛدر. 

ٌٚزٌه وجْ ِٓ أٚي أعّدجي ثٌٕذدٟ فدٍٝ هللا ع١ٍدٗ ٚعدٍُ فد١ٓ دٍدن ثٌّذ٠ٕدز، ٚؽدشع فدٟ      

ٞ ١ٌىْٛ ِىجْ عذجدر ثٌّغ١ٍّٓ، ِٚىجٔج ٌضدفٌف أ٘دً دٕجء ِؾضّع ؽذ٠ذ: أْ دٕٝ ثٌّغؾذ ثٌٕذٛ

ثإلعددالَ دع١ددذث عددٓ ثٌٕضعددجس ثٌمذ١ٍددز، ١ٌٚىددْٛ أ٠نددج ِىجٔددج ٌّعجٌؾددز ثٌّؾددىالس، ِٕٚجلؾددز 

 لنج٠ج ثٌّغ١ٍّٓ، ِٚىجٔج إلدثسر ثمصِجس ثٌطجسةز عٍٝ ثٌّؾضّع ثإلعالِٟ.

ِدٓ خدالي صم٠ٛدز  ٌُٚ ٠ىضف دٙزث ٚفغخ، دً عمذ ١ِغجلج ِّٙدج دد١ٓ أفدشثد ثٌّؾضّدع ثٌّدذٟٔ،

سثدطددز ثمخددٛر ددد١ٓ أفددشثد ثٌّؾضّددع ثٌّددذٟٔ، ِددٓ خددالي ؽّددع ثٌؾ١ّددع صقددش ٌددٛثء ثمخددٛر 
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)ثددٓ ثإلعال١ِز، ففخٝ د١ٓ ثٌّٙجؽش٠ٓ ٚثمٔقجس ١ٌىْٛ رٌه أٚي أعّجٌٗ فٟ ثٌّذ٠ٕز ثٌٕذ٠ٛز 

 َ(  2ٖ٘ٔ٘ؾجَ، 
ز، ١ٌدز٘خ عدُٕٙ ففخٝ سعٛي هللا فٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ د١ٓ أفقجدٗ ف١ٓ ٔضٌٛث دجٌّذ٠ٕ      

ٚفؾز ثٌ شدز ٠ٚؤٔغُٙ ِٓ ِفجسلز ثم٘دً ٚثٌعؾد١شر ٠ٚؾدذ أصس دعندُٙ ددذعل، فٍّدج عدض 

ثإلعالَ ٚثؽضّع ثٌؾًّ ٚر٘ذش ثٌٛفؾز أٔضي هللا عدذقجٔٗ: }ٚأٌٚدٛ ثمسفدجَ دعندُٙ أٌٚدٝ 

أٞ: فٟ ث١ٌّشثط، عدُ ؽعدً ثٌّدؤ١ِٕٓ وٍٙدُ إخدٛر فمدجي:  [2٘]ثمٔفجي: دذعل فٟ وضجح هللا  

 ٘((.ٕٔٗٔ)ثٌغ١ٍٟٙ، ٠عٕٟ فٟ ثٌضٛثد ٚؽّٛي ثٌذعٛر  [ٓٔ]ثٌقؾشثس:  ؤِْٕٛ إخٛر }إّٔج ثٌّ

دً إْ ثإلعالَ دعج إٌٝ ثٌضٛثد ٚثٌضشثفُ ثٌّطٍدك، فدٟ ثمصِدجس ٚغ١ش٘دج، فجٌّغدٍّْٛ        

وجٌؾغذ ثٌٛثفذ، ال ٠غضم١ُ عًّ ثٌعنٛ ثٌٛثفذ إال دشثفدز ث٢خدش ٚلٛصدٗ، ٠ٚضدأٌُ ودً عندٛ 

: مؽً ِقجح ث٢خش، فعٓ ث َُ َعدٍَّ َٚ  ِٗ ِ َفدٍَّٝ هللاُ َع١ٍَْد َٓ دَِؾد١ٍش، لدجي: لَدجَي َسُعدُٛي هللاَّ ِْ ْدد دج َّ ٌُّْٕع

ث صَدَذثَعٝ » ًٛ ًِ ثٌَؾَغِذ، إَِرث ثْؽدضََىٝ ُعْند غَ َّ ، َو ُْ ِٙ صََعجهُفِ َٚ  ُْ ِ٘ ثدِّ َٛ صَ َٚ  ُْ ِٙ ِّ َٓ فِٟ صََشثُف ١ِٕ ِِ ْؤ ُّ صََشٜ ثٌ

َّّٝ ثٌُق َٚ ِٖ دِجٌغََِّٙش  ِٚدج أؽٍّدٗ ِدٓ ِغدً ٌدٛ هذمٕدجٖ عٍدٝ  ٘د((ٌٕٕٗٔذخدجسٞ، )ث« ٌَُٗ َعجةُِش َؽَغِذ

ٚثلدع ثٌّغد١ٍّٓ، فد١ٓ ٠غضؾدعش  ثٌّغدٍُ عةد١ُ فدك أخ١دٗ ع١ٍدٗ، ٠ٚقدشؿ ودً ِدُٕٙ عٍددٝ 

ثٌضددشثفُ ٚثٌّالهفددز ٚثٌضعجمددذ د١ددُٕٙ فددٟ غ١ددش إعددُ ٚال ِىددشٖٚ، ٚدّغددً ٘ددزث صددٕٙل ثمِددُ 

َٛعٝ  ُِ ْٓ أَدِٟ  ِٗ  لَدجَي: لَدجيَ  -سمٟ هللا عٕٗ  –ٚصض١ّض ثٌؾعٛح، َع َسُعدُٛي هللاِ َفدٍَّٝ هللاُ َع١ٍَْد

 : َُ َعٍَّ ِْ ٠َُؾذُّ دَْعُنُٗ دَْعًنج»َٚ ١َْٕج ٌْذُ ِٓ َوج ِِ ْؤ ُّ ٍْ ٌِ ُٓ ِِ ْؤ ُّ ٌْ  . ، ثٌذخجسٞ(ٕٔ، 1٘( ػٕٕٗٔ)ثٌذخجسٞ، « ث

ٚ٘ددزثْ ثٌقددذ٠غجْ أ٠نددج ٠ذ١ٕددجْ أ١ّ٘ددز ثٌعّددً ثٌضطددٛعٟ ثٌددزٞ ٠عضذددش أفددذ أ٘ددُ سوددجةض       

ش دعدج إ١ٌدٗ ثإلعدالَ أ٠ندج، لدجي هللا: }ٚصعدجٚٔٛث عٍدٝ ثٌذدش ثٌّؤعغجس ثالؽضّجع١ز، ٚ٘ٛ أِ

 [.ٕ]ثٌّجةذر:   ٚثٌضمٜٛ ٚال صعجٚٔٛث عٍٝ ثإلعُ ٚثٌعذٚثْ 

       ْٓ ٚفٟ ثٌغٕز فٛسر وغ١شر صؾ١ذ دأ١ّ٘ز ثٌعًّ ثٌضطدٛعٟ، ٚثمؽدش ثٌّضشصدخ ع١ٍدٗ، فَعد

 ِ ُْٕٗ، لَجَي: لَدجَي َسُعدُٛي هللاَّ ُ َع َٟ هللاَّ : أَدِٟ َُ٘ش٠َْشرَ َسِم َُ َعدٍَّ َٚ  ِٗ َٓ » َفدٍَّٝ هللاُ َع١ٍَْد د ِِ  ٝ َِ ًُّ ُعدالَ ُود

 ًَ ُؽد ُٓ ثٌشَّ ٠ُِعد١ َٚ ِٓ َفدَذلَزٌ،  َٓ ثاِلْعَٕد١ْ ُظ، ٠َْعدِذُي دَد١ْ ّْ د ِٗ ثٌؾَّ ٍَ صَْطٍُدُع ف١ِد ْٛ ًَّ ٠َد ِٗ َفَذلَزٌ، ُود  ثٌَّٕجِط َع١ٍَْ

ضَجَعُٗ  َِ ْٚ ٠َْشفَُع َع١ٍََْٙج  ًُ َع١ٍََْٙج، أَ ِّ ِٗ ف١ََْق ٍر َعٍَٝ َدثدَّضِ َٛ ًُّ ُخْطد ُود َٚ زُ ثٌط١َِّّذَزُ َفَذلَزٌ،  َّ ثٌَىٍِ َٚ َفَذلَزٌ، 

ِٓ ثٌطَِّش٠دِك َفدَذلَزٌ  د١وُ ثمََرٜ َعد ِّ ُ٠ َٚ دالَِر َفدَذلَزٌ،  ، ٗ٘د( ػٕٕٗٔ)ثٌذخدجسٞ، « ٠َْخطَُٛ٘ج إٌَِدٝ ثٌقَّ

 .(ٙ٘ؿ

ِٚؾجالس ثٌعًّ ثٌضطٛعٟ وغ١شر ِٚضعدذدر، ٚ٘دٟ أفدذ أ٘دُ ثمعدظ ثٌضدٟ صمدَٛ ع١ٍٙدج        

جس ثالؽضّجع١ددز، ٠ّٚىددٓ ثالعددضفجدر ف١ٙددج ِددٓ لددذسثس ثٌؾددذجح ٚٔؾددجهُٙ، ٚؽدد ً ثٌّؤعغدد

 أٚلجصُٙ ف١ّج ٠عٛد دجٌٕفع عٍٝ د٠ُٕٙ ِٚؾضّعُٙ ٚٚهُٕٙ ٚأِضُٙ.

 

  ًم انًؤسسبد انًذنُخ فٍ صين األوثئخ: 
صعددذ ثمٚدتددز ِددٓ ثٌخذددشثس ثالؽضّجع١ددز ثٌضددٟ صضددشن صددأع١شثس ه٠ٍٛددز ثٌّددذٜ، ٚصةددً        

ثس، ٚلذ صغدجُ٘ فدٟ صطد٠ٛش أٚ ص ١١دش ثٌّالِدـ ثالؽضّجع١دز ٌٍدذٚي، خجفدز ثٔعىجعجصٙج ٌغٕٛ

وغشر ثٌضفجعالس ثٌضٟ صقجفخ فضشر ٚؽٛد ثٌٛدجء، ف١دظ صٍعدخ ثٌقٍدٛي ثٌضىٌٕٛٛؽ١دز عدجِال 
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فٟ ظٙٛس فٍٛي ِذضىشر، ٚصٍعخ ٚعجةً ثٌضٛثفً ثالؽضّجعٟ عجِال ِشوذج آخدش دد١ٓ ٔؾدش 

ّددجعٟ، ِّددج ٠ددٕعىظ دةٙددٛس عددٍٛو١جس ثٌددٛعٟ ٚثٌؾددجةعجس ٚصخف١ددف فددذر ثٌضذجعددذ ثالؽض

 ٚصٛؽٙجس ؽذ٠ذر ثعضؾجدز ٌٍٛمع ثٌقجٌٟ.

ٌزث ٠ؾخ ؽشعج ددزي ؽ١ّدع ثإلِىج١ٔدجس ٌفعدً ثٌضى١ٍدف عٍدٝ ثٌٛؽدٗ ثٌدزٞ أِشٔدج هللا ددٗ       

دْٚ ٔمقددجْ، وّددج ٠ؾددخ ثعددضخذثَ ؽ١ّددع ثٌٛعددجةً ثٌّؾددشٚعز ٌٍضٛعدد١ع عٍددٝ ثٌٕددجط ٚدفددع 

١ِٛدددز، فٍمدددذ أفدددذقش ٚعدددجةً ثٌضٛثفدددً ثٌندددشس عدددُٕٙ ٚثٌققدددٛي عٍدددٝ ثفض١جؽدددجصُٙ ث١ٌ

مشٚسر فٟ ِؾضّعجصٕج ال ٠ّىدٓ ثالعدض ٕجء عٕٙدج فأفدذقش وجٌّدجء ٚثٌٙدٛثء ٌدذٞ ثٌدذعل، 

ِّدج ثعدضذعٝ أْ ٠دضُ صٕجٌٚٙدج ٚثٌقددذ٠ظ عٕٙدج دؾدىً ؽدشعٟ، لددذ ٠ىغدش ِٕٙدج ثٌندشس إرث ٌددُ 

٠خنددع ثعددضخذثِٙج ٌٍؾددشع ٚأفىجِددٗ، مْ ثٌؾددش٠عز ِّٙددج هددجي ثٌددضِٓ ٚصطددٛسس ثٌق١ددجر 

ضؾذس ثمفذثط فٍٓ صعذَ فىّج ؽشع١ج، ٠ضُ إٔضثٌٗ عٍدٝ صٍده ثٌّغدضؾذثس، ٌٚدٛ صعدذدس ٚثع

ثمٚفجف ثٌمٛثعذ ثٌفم١ٙز ٚثٌنٛثدو ثٌؾدشع١ز ثٌضدٟ صندذو ثعدضخذثَ ٚثٌضعجِدً ِدع ِٛثلدع 

 (ٕٕٓٓ)عذذ ثٌشفّٓ، ثٌضٛثفً. 

إْ صِٓ ثمٚدتز عق١خ ؽذث عٍدٝ ثٌعدجٌُ، ٚعٍدٝ ثٌدذٚي، ٚعٍدٝ ثٌّؾضّعدجس، ٚعٍدٝ        

معش، ٚعٍٝ ثمفشثد، فٙٛ ٠غٍخ ثٌٕجط ثٌىغ١ش ِدٓ ِعدجٟٔ ثٌشفج١٘دز ٚثٌشثفدز، ددً ٠ّدٕعُٙ ث

ًُّ ِقدجدس  ِٓ ثعدض١فجء ِقدجٌقُٙ ثمعجعد١ز، ٚصضعطدً ِعدٗ عؾٍدز ثٌض١ّٕدز ٚثالصد٘دجس، ٚصَمِد

ٚخ١دش ِدٓ ٠غدجٔذ ثٌذٌٚدز ثٌذخً، دً ٚصٕعذَ أف١جٔج، ٚصضٛلف ِٕجدش ثٌعٍدُ عدٓ أدثء ثٌشعدجٌز، 

جَ، ِٓ أؽً إدثسر ثمصِجس ٚدخجفز فٟ ٚلش ثمٚدتز ثٌّؤعغجس عِّٛدج، ٌضقم١ك ثٌٕفع ثٌع

ٚعٍددٝ سأعددٙج: ثٌّؤعغددجس ثٌضشد٠ٛددز، فجٌّذسعددز ِددغال صمددَٛ دددذٚس ثٌضٕؾددتز، ٚد١تددٍز ؽ١ددذر 

ٚخقذز ٌضٍمٟ ثٌّعٍِٛجس، ٌٚزن ٔؾذ ل١جَ دعل ثٌذٚي دّقجٚالس إلدخدجي ثٌضشد١دز ثٌذ١ت١دز، 

ٌّٙددجسثس، ٌض ١ددش ِفٙددَٛ ثٌددٕؼء ١ٌقددذـ أوغددش ِددٓ أؽددً ص١ّٕددز ثٌغددٍٛن ثٌذ١تددٟ، ٚثوضغددجح ث

 (.ٕٙٔٓ)أعّجء، إ٠ؾجد١ز ٚفعج١ٌز. 

إْ ِٓ أدشص فٛثةذ ٘زٖ ثٌّؤعغجس وٛٔٙج ٚع١ٍز ٌضقم١ك ثٌضٕجغُ د١ٓ ثٌّؾضّدع ٚثٌم١دجدر،       

ٚغشط إفغجط ثٌّغؤ١ٌٚز فٟ ٔفدٛط ثمفدشثد، ٚصفع١دً فىدشر ثٌضعٍد١ُ ثٌدزثصٟ، ٚأدثء ثٌّٙدجَ 

 ضجػ ٚثٌعًّ.ثٌع١ٍّز ٚعذَ صٛلف ثإلٔ

  

أثشص اإلجشا اد انزٍ ارخزرهب انًًهكخ انعشثُخ انساعىدَخ نزذمُاك انزضابين أءناب  جبئذاخ 

 : 91كىفُذ 

عٍددٝ ِددش ثٌضددجس٠ا ثؽضددجؿ ثٌعددجٌُ أٚدتددز عذ٠ددذر، وجٌطددجعْٛ ثٌددزٞ ثٔضؾددش فددٟ عٙددذ عّددش      

)هدجعْٛ عّدٛثط(، ٚودجْ أٚي هدجعْٛ فدٟ  ٘( ٚ٘ٛ ثٌّعشٚف دد(2ٔسمٟ هللا عٕٗ عٕز 

الَ دجٌؾجَ، ددً: ِدجس فدٟ ثٌؾدجَ عالعدْٛ أٌفدج، ٌٚدُ ٠دذخً عّدش سمدٟ هللا عٕدٗ ثٌؾدجَ، ثإلع

ٖ 1ٙٗ،  ٚوجْ دذِؾك فٟ عٕز ٘د((ٖٙٗٔ)ثدٓ ثٌؾٛصٞ، ٚلجي: )ٔفِشُّ ِٓ لذس هللا إٌٝ لذس هللا( 

هددجعْٛ، ٚوددجْ أٍ٘ٙددج ٔقددٛ خّغددّجةز أٌددف ؽددخـ، فٍددُ ٠ذددَك ِددُٕٙ عددٜٛ عالعددز آالف 

، )ثددٓ فؾدش، د.س(ةضجْ ٚأسدعدْٛ خذدجًصث، فذمدٝ ِدُٕٙ ثعٕدجْ ٚخّغّجةز، ٚوجْ ِٓ ؽٍّضُٙ ِج
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٘( فٟ دالد ِقش ٚثٌؾجَ،  ٚثٌزٞ ٍ٘ده دغدذذٗ خٍدك وغ١دش 2ٗ1ٚوزث ثٌٛدجء ثٌزٞ فذط عٕز 

، ٚفددٟ ثٌعقددش ثٌقددذ٠ظ ثٔضؾدشس عددذر أٚدتددز روش٘ددج ثٌددذوضٛس هددالي دددٓ َ(ٖٕٓٓ)ثددٓ وغ١ددش، 

إلؽشثءثس ثٌقدق١ز ٌّٕدع ثٔضؾدجس عٍٟ ِغٕٝ فٟ دقغٗ )ثٌؾٛثٔخ ثٌضشد٠ٛز ثٌّغضغّشر خالي ث

٘د(( دعدذ ثٌقدشح ثٌعج١ٌّددز 1ٔ1َٔ(  ِٚدٓ رٌده ثإلٔفٍدٛٔضث ثإلعددذج١ٔز عدٕز )ٕٕٔٓثٌٛددجء( )

ثمٌٚددٝ، ٚ٘ددٟ أؽددٙش ثمٚدتددز ثٌّعجفددشرح مٔٙددج أفددجدش خّغددّجةز ١ٍِددْٛ إٔغددجْ، ٚأٚدس 

( َٕٕٓٓ –َ ٕٓٓٓدق١جر ِج د١ٓ خّغ١ٓ إٌٝ ِجةز ١ٍِْٛ، ٚفٟ ثٌغٕٛثس ثٌمش٠ذز ِدج دد١ٓ )

 -ثٔضؾشس ثٌعذ٠ذ ِٓ ثمٚدتز، ِٚٓ رٌه: 

َ( فدددٟ ثٌّىغدد١ه، عدددُ ثٔضؾدددشس 1ٕٓٓ( ثٔضؾددشس عدددجَ ) H1N1إٔفٍددٛٔضث ثٌخٕدددجص٠ش )  .ٔ

عش٠عج فٟ ثٌذٍدذثْ ثمخدشٜ، ٚوجٔدش ِدٓ أوغدش ثٌف١شٚعدجس خطدٛسر ٌىٛٔٙدج لدجدسر عٍدٝ 

ثٌض ١ش ثٌغش٠ع، ف١ظ ٠مَٛ ثٌف١شٚط دضق٠ٛش ٔفغٗ وً عٕض١ٓ إٌٝ عالعدز، ف١قدذـ ِمجِٚدج 

 ِّج ٠غذخ ؽجةقز وً عذر عٕٛثس.  ٌٍّنجدثس فٟ ثمؽغجَ ثٌضٟ ٠غضٙذفٙج، 

َ( فدٟ غ١ٕ١دج، ٚثٔضؾدش ثٌفدج٠شٚط ثٌمجصدً ؽدذ٠ذ ٖٕٔٓٚدجء ث٠ذٛال: دذأ فٟ د٠غدّذش عدجَ ) .ٕ

 ٓٓٓٙثٌعددذٜٚ، عددُ ثٔضمددً إٌددٝ غ١ش٘ددج ِددٓ ثٌددذٚي، ٚخددالي صٍدده ثٌفضددشر صددٛفٟ فددٛثٌٟ 

 ؽخـ ؽشثء ٘زث ثٌفج٠شٚط.

ٌد١ظ لدجصال، ٌىدٓ ثٌف١دشٚط فدٕف ٚددجء ٌّدج ٠غدذذٗ ِدٓ صؾدٖٛ  ٚدجء ص٠ىج: ٚ٘دٛ ف١دشٚط .ٖ

خٍمٟ عٕذ ثمهفجي فذ٠غٟ ثٌٛالدر ِٓ خالي ثٔضمجي ثٌعذٜٚ عٓ هش٠ك ثمَ إٌدٝ ثٌؾٕد١ٓ، 

 ٠ٕٚضؾش عذش ثٌذعٛك، ١ٌٚظ ٌٗ عالػ أٚ صطع١ُ ٚلجةٟ.

َ( ٠ٚغّٝ أ٠نج د()ِضالصِز ثٌؾشق ثمٚعدو ٕٕٔٓوٛسٚٔج: ظٙش ٘زث ثٌٛدجء فٟ ثٌعجَ ) .ٗ

َ( ٕٗٔٓفغ١ز( أٚ )ِضالصِز ثالٌضٙدجح ثٌشةدٛٞ ثٌقدجد( ٚودجْ أفد١خ ددٗ إٌدٝ ثٌعدجَ )ثٌضٕ

 ( 1ٖفجٌز ِؤوذر صٛفٟ ُِٕٙ ) ٕٗ٘ٔقٛ 

ٚثؽضددجؿ ثٌعددجٌُ فددٟ فضددشر ص١ِٕددز  (COVD-19)عددُ ؽددجء ظٙددش ٘ددزث ثٌٛدددجء ثٌّغددّٝ دجٌدد( .٘

عددش٠عز ؽددذث، ٚٔددجي ِددٓ ثٌىغ١ددش ِددٓ ثمسٚثؿ ثٌذؾددش٠ز، ٚثسصفعددش ٚص١ددشر ثٔضؾددجسٖ دؾددىً 

ع، ف١ظ ٌُ صىٓ ثٌدذٚي ِغدضعذر عٍدٝ ثٌّغدضٛٞ ثٌقىدِٟٛ ٚثٌّؾضّعدٟ ٚثٌقدقٟ ِضغجس

 ٌّٛثوذز ثٔضؾجس ثٌٛدجء.

َ(  فدددٟ ِذ٠ٕدددز ٚٚ٘دددجْ 1ٕٔٓد٠غدددّذش عدددجَ )  ٖٔ( أٚال فدددٟ 1ٔددددذأ ثٌٛددددجء )وٛف١دددذ    

ثٌقدد١ٕ١ز، ف١ددظ ظٙددشس أٚي فجٌددز ِؾددضذٗ دٙددج، عددُ ثٔضؾددش عددش٠عج إٌددٝ عددذد ِددٓ ثٌددذٚي فددٟ 

 ذ رٌه إٌٝ ألطجس ثٌعجٌُ. ؽٕٛح ؽشق آع١ج، ٚثٔؾضش دع

ٚفمج ( إفجدز. 1َٕٖٖٔٔٔٓٗ )ٕٕٕٓ/ ٔ/ 1ٌٔٚمذ دٍن عذد ثإلفجدجس فضٝ صجس٠ا       

ِّدج ، (/https://www.worldometers.info/coronavirus)ٌّج ؽجء فٟ ثٌّٛلع ثإلٌىضشٚٔدٟ 

ثءثس ثفضشثص٠ز ٌّمجِٚز ٘دزث ثٌٛددجء، إر أْ ثٌمطدجع ثٌقدقٟ ٚثٌدٛعٟ ؽعً ثٌذٚي صضخز إؽش

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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ثٌّؾضّعٟ ٌُ ٠ىٓ ١ِٙأ ٌٍضعجًِ ِع ثٌٛدجء، ٌُٚ ٠عشف ِغضٜٛ لٛر ثٌٛددجء، ٚو١ف١دز ِمجِٚضدٗ 

 ٚعالؽٗ.

ٚأِددج ثٌٛمددع فددٟ ثٌٍّّىددز ثٌعشد١ددز ثٌغددعٛد٠ز، فمددذ ظٙددشس أٚي إفددجدز ٌّددٛثه١ٕٓ         

َ، ٚلدذ ثصخدزس ثٌٍّّىدز عدذر صدذثد١ش ٚإؽدشثءثس، ٕٕٓٓ /ٖ/ ٕلجد١ِٓ ِٓ ثٌذقش٠ٓ دضجس٠ا 

 -َ(  ِٚٓ رٌه: ٕٕٔٓوّج روش٘ج ثٌذوضٛس هالي ثٌّغٕٝ )

   َ(.ٕٕٓٓ/ ٕ/ ٕ)إؽالء هالح ِذضعغ١ٓ ِٓ ِٕطمز ٚٚ٘جْ ثٌّٛدٛءر. -

  َ(.ٕٕٓٓ/ ٕ/ ٕ)ٚلف ثٌشفالس ثٌؾ٠ٛز ِع دعل ثٌّذْ ثٌق١ٕ١ز. -

ثٌؾجةقددز: ٌمددذ ثعضّددذس ثٌٍّّىددز ثٌعذ٠ددذ ِددٓ صفع١ددً ثٌٍؾٕددز ثٌّع١ٕددز دجصخددجر ثٌمددشثسثس أعٕددجء  -

ثإلعددضشثص١ؾ١جس ٌّقجسدددز ثٌٛدددجء، فمددذ أٔؾددتش فددٟ ثٌّشفٍددز ثمٌٚددٝ ؽددذىز عّددً ِشصذطددز 

دددٛصثسر ثٌقددقز، صددشصذو دج١ٌٙتددجس ثمخددشٜ ِددٓ ٚصثسر ثٌذثخ١ٍددز، ٚثٌخجسؽ١ددز، ٚثإلعددالَ، 

١ٌز، ٚفدٟ ٚثٌّج١ٌز، ٚثٌّشوض ثٌٛهٕٟ ٌٍٛلج٠ز ِٓ ثمِشثك، ٚدذأس فٟ ٚمع ثٌخطو ثمٚ

ثٌّشفٍز ثٌغج١ٔز ثٔنّش إ١ٌٙج ؽٙجس أخشٜ: وٛصثسر ثٌذفجع، ٚثٌؾدٛثصثس، ٚث١ٌٙتدز ثٌعجِدز 

ٌٍ ددددزثء ٚثٌددددذٚثء، ٚأِددددٓ ثٌذٌٚددددز، ٚث١ٌٙتددددز ثٌغددددعٛد٠ز ٌٍذ١جٔددددجس ٚثٌددددزوجء ثالفددددطٕجعٟ 

(SDAIA ،ٚغ١ش رٌه ِٓ ثٌؾٙجس، ٚوٛٔش ٌؾٕز ِع١ٕز دجٌضعجًِ ِدع ِغدضؾذثس ثٌٛددجء )

وجٌٍؾٕز ثٌضقن١ش٠ز، ٚثٌضٕف١ز٠ز، ٚوجْ عًّ ٘زٖ ثٌٍؾجْ: ؽّدع  صفشعش عٕٙج ٌؾجْ أخشٜ:

ثٌذ١جٔددجس ٚثٌّعٍِٛددجس، ٚثٌضٕغدد١ك ثإلعالِددٟ، ٚصمددذ٠ُ ثٌخددذِجس ثٌٍٛؽغددض١ز، ٚثٌضعددجْٚ ِددع 

ِشوض ثمصِجس ٚإدثسر ثٌىٛثسط ثٌطذ١ع١ز، ِٚضجدعز ثإلِدذثدثس ثٌطذ١دز، ِدٓ خدالي ِشودض 

ر ٚثٌضقىُ فدٟ ؽ١ّدع ِٕدجهك ثٌٍّّىدز، ِّدج ثٌم١جدر ٚثٌضقىُ، ٚثٌزٞ ٠ضفشع عٕٗ ِشوض ثٌم١جد

ٔددضؼ عٕددٗ ثصخددجر ثٌمددشثسثس ثٌضج١ٌددز ٚثٌمددشثءثس ثمخددشٜ ثٌضددٟ عددجّ٘ش فددٟ ثفضددٛثء ثٌٛدددجء 

ٚثٌمدددذسر عٍدددٝ ِعجٌؾضدددٗ دجٌؾدددىً ثٌّٕجعدددخ، ٚثصخدددجر ثٌمدددشثسثس ثٌّٕجعدددذز عٍدددٝ ؽ١ّدددع 

 ثٌّغض٠ٛجس.

، ٚفمدج ٌّدج رودش (َٕٕٓٓ/ٕ/ٙصع١ٍك عفش ثٌّٛثه١ٕٓ ٚثٌّم١ّ١ٓ ِٓ ثٌٍّّىز إٌٝ ثٌق١ٓ. ) -

  )./https://www.spa.gov.sa(فٟ ِٛلع

أهٍمددش ٚصثسر ثٌذثخ١ٍددز دجٌضعددجْٚ ِددع ث١ٌٙتدددز ثٌغددعٛد٠ز ٌٍذ١جٔددجس ٚثٌددزوجء ثالفدددطٕجعٟ  -

( ِؾشٚع )ث٠ٌٛٙز ثٌشل١ّز( عٓ هش٠ك صطذ١دك ِٕٕٔٓجسط  ٕٗ)عذث٠ج( ث١ٌَٛ ثمسدعجء )

(، ٚصؾًّ )ث٠ٌٛٙز ثٌٛه١ٕز ٌٍغعٛد١٠ٓ أٚ ٠ٛ٘دز ِمد١ُ ٌٍّم١ّد١ٓ(، ٌدضّّىٓ ثالعدضخذثَ )صٛوٍٕج

ثٌشعدّٟ ٌٙددج دقددفضٙج ٚعد١ٍز إعذددجس إٌىضش١ٔٚددزح مدّٓ صعددجْٚ ِؾددضشن ٠ٙدذف إٌددٝ سلّٕددز 

 ثٌٛعجةك ثٌغذٛص١ز ثٌقى١ِٛز، ِع صفع١ٍٗ ٌٍّغجّ٘ز فٟ ثٌضم١ًٍ ِٓ فذر صفؾٟ ثٌٛدجء.

، ٚفمج ٌّدج رودش َ(ٕٕٓٓ/ ٕ/ 2ٕٚثٌض٠جسر ٚثٌغ١جفز.) صع١ٍك ثٌذخٛي مدثء ِٕجعه ثٌعّشر -

 (   /https://www.okaz.com.sa/news/local) فٟ ثٌّٛلع ثإلٌىضشٟٚٔ 

/ 1صع١ٍك ثٌذسثعز عٍٝ ؽ١ّع ثٌّغدض٠ٛجس فدٟ ؽ١ّدع ِٕدجهك ثٌٍّّىدز ثعضذدجسث ِدٓ ثالعٕد١ٓ  -

ثٌذسثعدددددددددز عدددددددددٓ دعدددددددددذ ٌؾ١ّدددددددددع ثٌّشثفدددددددددً ثٌضع١ّ١ٍدددددددددز.  َ، ٚصفع١دددددددددًٕٕٓٓ/ ٖ
https://www.spa.gov.sa/).) 

https://www.spa.gov.sa/2031113
https://www.okaz.com.sa/news/local/5
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َ( ٕٕٓٓ/ ٖ/ ٖٔصع١ٍدددددك إلجِدددددز ثٌّٕجعدددددذجس ٚثمفدددددشثؿ فدددددٟ ثٌقدددددجالس ٚثٌفٕدددددجدق ) -
https://www.spa.gov.sa/)) 

 َ(.ٕٕٓٓ/ٖ/٘ٔعضغٕجة١ز. )صع١ٍك ثٌشفالس ثٌذ١ٌٚز ٌٍّغجفش٠ٓ إال فٟ ثٌقجالس ثال -

صع١ٍددك ثٌٕؾددجه ثٌش٠جمددٟ دّخضٍددف ثمٌعددجح ثٌش٠جمدد١ز ٚؽ١ّددع ثٌذطددٛالس ٚثٌّغددجدمجس  -

 َ(.ٕٕٓٓ/ٖ/٘ٔٚإغالق ثٌقجالس ٚثٌّشثوض ثٌش٠جم١ز.)

صع١ٍك ثٌقندٛس ٌّمدشثس ثٌعّدً فدٟ وجفدز ثٌّشثودض ثٌقى١ِٛدز، عدذث ثٌمطجعدجس ثٌقدق١ز  -

، ِٕٚةِٛدز ثٌضعٍد١ُ عدٓ دعدذ فدٟ لطدجع ٚثم١ِٕز ٚثٌعغىش٠ز ِٚشودض ثمِدٓ ثإلٌىضشٚٔدٟ

 َ( ٕٕٓٓ/ٖ/ ٙٔثٌضع١ٍُ. )

صع١ٍك ثٌقنٛس فٟ ؽ١ّدع ثٌؾٙدجس فدٟ ثٌمطدجع ثٌخدجؿ، عدذث عدٓ ثٌمطجعدجس ثٌق٠ٛ١دز،  -

َ( ٕٕٓٓ/ٖ/1ٔ)ٚلطجعدجس ثٌذ١ٕددز ثٌضقض١ددز ثمعجعدد١ز ِغدً )ثٌىٙشدددجء، ث١ٌّددجٖ، ثالصقددجالس( 

  (/https://www.okaz.com.sa/news/local ٚرٌه ٚفمج ٌّج روش فٟ ثٌّٛلع ثإلٌىضشٟٚٔ  )

إغالق ثمعٛثق ٚثٌّؤعغدجس ثٌضؾجس٠دز ثٌّ ٍمدز ٚثٌّفضٛفدز، عدذث ثٌقد١ذ١ٌجس ٚثمٔؾدطز  -

 (  https://ajel.sa/local/fy)َ( ٕٕٓٓ/ٖ/ٙٔثٌض١ٕ٠ّٛز ثٌ زثة١ز. )

دجس عٍدٝ ثٌطٍذدجس ثٌخجسؽ١دز فمدو، ثلضقجس ثٌخذِز فٟ أِدجوٓ صمدذ٠ُ ثمهعّدز ٚثٌّؾدشٚ -

(ٔٙ/ٕٓ/ٕٕٓٓ )َ(https://ajel.sa/local/nfpmc ) 

ِٕع ثٌضؾّع فٟ ثمِجوٓ ثٌعجِز ثٌّخققز ٌٍضٕضٖ، ِغً ثٌقذثةك ٚثٌؾدٛثهب ٚثٌّخ١ّدجس  -

 ( https://ajel.sa/local/pkrqhz)َ( ٕٕٓٓ/ٕ/ٙٔٚٔقٛ٘ج. )

إ٠مجف فدالر ثٌؾّعدز ٚثٌؾّجعدز ٌؾ١ّدع ثٌفدشٚك فدٟ ؽ١ّدع ثٌّغدجؽذ، ٚثالوضفدجء دشفدع  -

 ثمرثْ فمدددو، دجعدددضغٕجء ثٌقدددش١ِٓ ثٌؾدددش٠ف١ٓ، ٚأْ صىدددْٛ أددددٛثح ثٌّغدددجؽذ ِ ٍمدددز.

(https://www.spa.gov.sa/ ) 
ثمؽددشر ٚثٌمطددجسثس. صع١ٍددك ؽ١ّددع سفددالس ثٌط١ددشثْ ثٌددذثخٍٟ ٚثٌقددجفالس ٚعدد١جسثس  -

(ٕٓ/ٖ/ٕٕٓٓ)َ  )https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/(   

 َ(. ٕٕٓٓ/ٗ/ٙفشك فةش ثٌضؾٛي ثٌؾضةٟ أٚ ثٌىٍٟ فٟ ِذْ ثٌٍّّىز. ) -
    (east-https://www.skynewsarabia.com/middle)  

، ٚودددزث ثٌّؾدددضذٗ 1ٔثٌضٛؽ١دددٗ ثٌغدددجِٟ دضمدددذ٠ُ ثٌعدددالػ ِؾجٔدددج ٌؾ١ّدددع ثٌّقدددجد١ٓ دىٛف١دددذ  -

 َ( ٕٕٓٓ/ٗ/ٙٔدئفجدضُٙ ِٓ ثٌّٛثه١ٕٓ ٚثٌّم١ّ١ٓ، ٚدً ٚفضٝ ثٌّخجٌف١ٓ. )

ثسر ثٌققز فٟ ثٌٛع١مز ثٌخجفز ٚثٌضدٟ ٚلذ روشس ٚص،  و(0202)وءُمخ وصاسح انصذخ  

َ( أ٘دددُ ثٌّشثفدددً ثٌضدددٟ ِدددشس دٙدددج ثإلؽدددشثءثس ٕٕٓٓأغغدددطظ  ٖٕفدددذسس دضدددجس٠ا )

ثٌقق١ز فٟ ثٌٍّّىز ِٓ أؽً ثٌضعجًِ ِع ثٌٛدجء، ٚد١ٕش ف١دٗ أْ عدذد عدىجْ ثٌٍّّىدز ٠مدذس 

ِٕطمددز إدثس٠ددز، ِددج ددد١ٓ ِددٛثه١ٕٓ دٕغددذز  ١ٍِٖٔددْٛ ٔغددّز، ِٛصعددز عٍددٝ  ٖٗدقددٛثٌٟ 

عجِدج، ِٚدع ٘دزث  ٘ٙ%( ٚغجٌذ١دز عدىجْ ثٌٍّّىدز دْٚ 2.1ِٖم١ّ١ٓ دٕغذز )%( ٕٚ.ٕٙ)

( دضدجس٠ا إفدذثس 1ٗٗثٌضعذثد فئْ إؽّجٌٟ ثمعشر فٟ ِغضؾف١جس ثٌٍّّىز ٚثٌذدجٌن عدذد٘ج )

آالف ٔغدددّز(  ٓٔ( عدددش٠شث ٌىدددً )٘.ٕٕ( عدددش٠ش، أٞ دّعدددذي )ٕٕ٘.2٘ثٌٛع١مدددز  ٘دددٟ )

ز إٌٝ عشعز ثٔضؾجس ثٌٛددجء ٚصعدذثد ٔغّز( ٚ٘زث عذد ل١ًٍ دجٌٕغذ٘ٗٗٚدّعذي عش٠ش ٌىً )

https://www.spa.gov.sa/204716)
https://www.spa.gov.sa/204716)
https://ajel.sa/local/fy742x
https://ajel.sa/local/nfpmc
https://ajel.sa/local/pkrqhz
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1358617
https://www.skynewsarabia.com/middle-east
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%( ٚثمِددشثك ٓٙثٌغددىجْ، إمددجفز إٌددٝ ِعددذالس أعددٍٛح ثٌق١ددجر ثٌ ١ددش فددق١ز لددذ دٍددن )

 ِال١٠ٓ فجٌز(. ٘ثٌّضِٕز  صقً إٌٝ )

ِقضددٜٛ ثٌىضددجح  -ثٌىضددجح ثإلفقددجةٟ ثٌغددٕٛٞ )ٌٍّض٠ددذ عددٓ ثٌّعٍِٛددجس ثٌقددق١ز فددٟ ثٌٍّّىددز: 

 . (moh.gov.sa) ثإلفقجةٟ

/ ٗ/ ٕٙسفددع ِٕددع ثٌضؾددٛي ؽضة١ددج فددٟ ؽ١ّددع ِٕددجهك ثٌٍّّىددز ثدضددذثء ِددٓ ث١ٌددَٛ ثمفددذ )  

َ(، ٚرٌدده ِددٓ ثٌغددجعز ثٌضجعددعز فددذجفج ٕٕٓٓ/ ٘/ َٖٔ(، ٚفضددٝ ٠ددَٛ ثمسدعددجء )ٕٕٓٓ

( عجعز، فٟ وً ٕٗثٌىجًِ عٍٝ ِذٜ ) ٚفضٝ ثٌخجِغز ِغجء، ِع ثإلدمجء عٍٝ ِٕع ثٌضؾٛي

 ِٓ ِذ٠ٕز ِىز ثٌّىشِز ٚثمف١جء ثٌضٟ صُ عضٌٙج دؾىً وجًِ.

َ( دددذأس خطددز ثٌعددٛدر ٕٕٓٓ/ ٘)/ 1ٕٖ( ثٌّٛثفددك ٔٗٗٔ/ ؽددٛثي/  عددجَ ٘عددُ فددٟ ) -

ثٌضذس٠ؾ١ز ِٓ خدالي صخف١دف ل١دٛد ثٌقةدش عٍدٝ ِٕدجهك ثٌٍّّىدز، عٍدٝ عدالط ِشثفدً 

َ(  دفدده ٕٕٓٓ/ ٙ/ ٕٓ٘دد(( ثٌّٛثفددك )ٔٗٗٔثي/ / ؽدد1ٕٛصذددذأ ثٌّشفٍددز ثٌغجٌغددز ِٕٙددج 

ثٌم١ٛد صّجِج ٚعٛدر ثٌق١جر إٌٝ هذ١عضٙدج ِدع صؾدذ٠ذ ثإلؽدشثءثس ثالفضشثص٠دز ِدٓ خدالي 

ٌذظ ثٌىّجِز ٚثٌضذجعذ، ٚثٌضخف١ف ِٓ ثٌضؾّعجس،  ٚلشثسثس أخدشٜ، ِدع خندٛع ودً 

 ٘زٖ ثإلؽشثءثس ٌٍّشثؽعز ثٌّغضّشر.

َ( ٌؾ١ّع ثٌّٛثه١ٕٓ ٚثٌّم١ّد١ٓ ٕٕٓٓ/ ٕٔ/٘ٔثٌضمذ٠ُ عٍٝ هٍخ ثٌٍمجؿ دضجس٠ا ) دذء  -

دعددذ ِٛثفمددز ١٘تددز ثٌ ددزثء ٚثٌددذٚثء ع١ٍددٗ، ٚثٌضأو١ددذ ِددٓ وٛٔددٗ فعددجال ٚإِٓددج، ٚرٌدده عذددش 

 ( (/https://www.spa.gov.saصطذ١ك فقضٟ.

ثعددضّشثس هددالح ثالدضذثة١ددز ٚثٌشٚمددز عددٓ دعددذ، ٚصىددْٛ  عددٛدر ثٌضعٍدد١ُ فنددٛس٠ج ِددع -

/ ٓٔ/ ٖٓ% أٚ صدددجس٠ا )2ٓعدددٛدصُٙ ِشصذطدددز دذٍدددٛت ٔغدددذز ثٌضققددد١ٓ ثٌّؾضّعدددٟ 

ٕٕٓٔ)َ (https://www.alarabiya.net/saudi) 

  َ(ٕٕٕٓ /ٔ/ٖٕعٛدر هالح ثالدضذثة١ز ٚس٠جك ثمهفجي فنٛس٠ج دضجس٠ا ) -
- )https://www.okaz.com.sa/news/local/( 

َ دقغددخ إفقددجة١جس ٕٕٕٓ/ ٔ/ 1ٔٚلددذ دٍ ددش عددذد ثإلفددجدجس فددٟ ثٌٍّّىددز دضددجس٠ا  -

( فجٌز إفجدز ِؤودذر، وّدج دٍدن ِؾّدٛع ثٌفقٛفدجس 2ِٖٕٖٙٙٛلع ٚصثسر ثٌققز )

( ٚدٍن عدذد ؽشعدجس ثٌٍمدجؿ 211ٕٔ٘( ٚدٍن عذد ثٌّضعجف١ٓ )1ٖ٘ٔٙ2ٌٍّٖ٘شك )

( ِددع ثالعددضّشثس فددٟ إعطددجء ثٌؾشعددجس ثمٌٚددٝ 11ٕ٘ٗ٘ٗ٘فددٟ ثٌٍّّىددز )ثٌّ طددجر 

 (.https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx)ٚثٌغج١ٔز ٚثٌؾشعز ثٌّعضصر( 

ٚال صثي ثٌضٛثفدددً ثٌّؾضّعدددٟ ِدددٓ خدددالي عمدددذ ثٌّدددؤصّش ثٌقدددقفٟ ٌدددٛصثسر ثٌقدددقز  -

ؾدددشثوز ِدددع ٚصثسثس أخدددشٜ خدددالي فضدددشر ثٌٛددددجء، ِّدددج أعدددُٙ فدددٟ سفدددع ثٌدددٛعٟ دجٌ

ثٌّؾضّعٟ، ِٚعجٌؾز أوغش ثمعتٍز ثٌؾجةعز، ٚصغم١ف ثٌّؾضّع، ٚثإلؽجدز عٓ ِغدضؾذثس 

ثٌٛدددجء، ٚال صثي ٘ددزث ثٌّددؤصّش ِغددضّشث، ٠ٚددضُ عمددذٖ دؾددىً دٚسٞ عٕددذ ثٌقجؽددز إ١ٌددٗ. 

 َ(.ٕٕٓٓ)ٚع١مز ٚصثسر ثٌققز، 

ثٌّضذعددز خددالي فضددشر ثٌٛدددجء، ٚثٌضددٟ عددجّ٘ش فددٟ ثعددضّشثس  ٚ٘ددزٖ دعددل ثإلؽددشثءثس -

 ثٌّؾضّع دىجفز أه١جفٗ فٟ أدثء ِٙجِٗ ِٚغؤ١ٌٚجصٗ.

https://www.moh.gov.sa/Ministry/Statistics/book/Pages/default.aspx
https://www.moh.gov.sa/Ministry/Statistics/book/Pages/default.aspx
https://www.spa.gov.sa/2168181)
https://www.alarabiya.net/saudi-
https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx
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جهاااىد انًؤسسااابد انزشثىَاااخ فاااٍ رنًُاااخ انزضااابين يااان أجااام انزصاااذٌ 

 نألوثئخ:
صعضذش ثٌّؤعغجس ثٌضشد٠ٛز فٟ وً ثٌّؾضّعجس ثٌّعجفشر ِٓ ثٌضٕة١ّدجس ثٌضدٟ صغدعٝ        

ثٌّؾضّع ثٌدزٞ صٕؾدأ ف١دٗ، فئٔٙدج صٙدذف دذسؽدز وذ١دشر إٌدٝ ٔؾدذ ٚ صعض٠دض إٌٝ صقم١ك أ٘ذثف 

عمجفضٗ ٚل١ّٗ د١ٓ أفشثدٖ، ٚغشط ثٌشٚؿ ثٌع١ٍّز ٚثٌغمجف١ز ٌذ٠ُٙ، "ٟٚ٘ ثٌق١دض ثٌدزٞ ٠غدجعذ 

ثٌّددضعٍُ عٍددٝ هٍددخ ثٌّض٠ددذ ِددٓ ثٌعٍددُ ثٌّف١ددذ، ٚثوضغددجح ثٌغددٍٛن ثٌقغددٓ، ٚثٌغدد١ش ٔقددٛ 

 َ(.ٕٔٔٓ)عذذ ٘جدٞ، ثٌفنجةً" 

ٛع ثٌّؤعغددز ثٌضشد٠ٛددز دقغددخ ثٌّشفٍددز ثٌعّش٠ددز ثٌضددٟ ٠ىددْٛ ف١ٙددج ثٌّددضعٍُ، ِددٓ ٚصضٕدد      

 ثمعشر فٟ ثٌذ١ش إٌٝ ثٌّؤعغجس ثٌضع١ّ١ٍز، ٚثإلعال١ِز، ٚثٌغمجف١ز، ٚغ١ش٘ج. 

ٚفٟ صِٓ ثٌٛدجء ظٙشس ثٌقجؽدز إٌدٝ ٚمدع ثٌخطدو ثالعدضشثص١ؾ١ز، ِٕدز ظٙدٛس ثٌٛددجء     

ٍددز عددٓ صطدد٠ٛش ثٌغ١جعددجس فددٟ ثٌّؤعغددجس إٌددٝ ٘ددزث ث١ٌددَٛ، ف١ددظ ٔؾددذ أْ ثٌّغددؤ١ٌٚز ثٌىجِ

ثٌضشد٠ٛز، دٛمع ِذجدا صٛؽ١ٙ١ز ِعمٌٛز ٚع١ٍّز ٌٍّغت١ٌٛٓ، إْ أُ٘ أدثر ٠ؾدخ أْ صغدضخذَ 

ٟ٘ ٚمع خطز ؽجٍِز لذً صفؾٟ ثٌّشك، فٟ دعل ثٌقجالس، ٚصط٠ٛش ثٌمذسثس ٌٍضخف١ف 

ف١ز إعدذثد ِٓ آعجس ثٌٛدجء، دّج فٟ رٌه خطو ثٌطٛثسا ثٌم٠ٛز ٚثعضّشثس٠ز ثمعّجي، ِٓ ٔج

ثٌّؾضّددع دأوٍّددٗ ٌّٛثؽٙددز ثٌٛدددجء، صعددذ ثمٔؾددطز ِغددً ص١ّٕددز ثٌمددذسثس ٚثٌضخطدد١و ٚثٌضٕغدد١ك 

 ٚثالصقجي ؽجٍِز ٌعذر لطجعجس ٚصضطٍخ ثصخجر إؽشثءثس ِٓ لذً ؽ١ّع ثمهشثف.

٠ٚعذ ِفَٙٛ ثمِٓ ثٌٕفغدٟ ِدٓ ثٌّفدج١ُ٘ ثٌّشوذدز ثٌضدٟ ٠ضدذثخً مدّٓ ِؤؽدشثصٙج عدذر       

ّأ١ٕٔز ِٚغضٜٛ ثالٔفعجي ٚثٌشمج ِٚفَٙٛ ثٌزثس ثإل٠ؾدجدٟ ٚثٌضدٛثصْ ِفج١ُ٘ أخشٜ ِغً ثٌط

ثالٔفعجٌٟ ٠ٚؾًّ ثمِٓ ثٌٕفغٟ عضز عٕجفش أعجعد١ز أٚال ٚؽدٛد ٔةدشر إ٠ؾجد١دز ٌدذٜ ثٌفدشد 

ٚثٌؾعٛس دم١ّز ٚأ١ّ٘دز ثٌق١دجر ٚٚؽدٛد عاللدجس ِدع ث٢خدش٠ٓ ِذ١ٕدز عٍدٝ ثٌغمدز ٚثالفضدشثَ 

وٗ ٚفدك  ثٌّعدج٠ش ٠قدذد٘ج دٕفغدٗ دجإلمدجفز إٌدٝ ٚدسؽز ثعضّجد ثٌفشد عٍٝ ٔفغٗ ٌضٕة١ُ عٍٛ

لذسر ثٌفدشد عٍدٝ إدثسر ثٌذ١تدز ٚٚؽدٛد أ٘دذثف ِقدذدر ٠غدعٝ ثٌفدشد ٌضقم١مٙدج ٚأخ١دشث إدسثن 

 َ( 2ٕٔٓ)ثٌخضثعٍز،  ثٌفشد ٌمذسثصٗ ٚثٌغعٟ ٌضط٠ٛش٘ج.

ثٌّؤعغددجس ثٌذ١ٕ٠ددز أفددذ أدددشص سوددجةض ثٌّؤعغددجس ثٌضشد٠ٛددز، فددجٌّةٙش ثٌضشدددٛٞ  أِددج     

ٟ ف١ٙج ٠ضؾغذ فٟ ؽىً ِؤعغجس ِخضٍفدز، ٚأدٚثس ِضعدذدر، أدشص٘دج ثٌدذ٠ٓ، فٙدٛ ٚثالؽضّجع

ِددٓ مددشٚس٠جس ثٌق١ددجر ثٌضددٟ ال ٠ّىددٓ ثالعددض ٕجء عٕٙددج، ٌّددج ٌددٗ ِددٓ أ١ّ٘ددز عٍددٝ ثٌّغددضٜٛ 

ثٌفشدٞ، ٚثٌّغضٜٛ ثٌؾّجعٟ، فٟ ثٌّعجِالس ٚثٌغٍٛو١جس، فٙٛ سٚؿ ثٌّؾضّدع، ِٚدج ١ّ٠دض 

خجفددز، صضخددز ٌٕفغددٙج ِؾّٛعددز ِددٓ ثٌعددجدثس  ٘ددزٖ ثٌّؤعغددجس أٔٙددج رثس هذ١عددز ثؽضّجع١ددز

ٚثمعددشثف ٚثٌضمج١ٌددذ، ٚثٌضقش٠ّددجس دجإلمددجفز إٌددٝ ثٌطمددٛط ِٚغددض٠ٛجس ثٌغددٍٛن ٚثٌضٕةدد١ُ 

  َ(.ٕٕٔٓ)عٍٙز، ٚثمدٚثس. 
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٠ّٚىددٓ إدددشثص ؽٙددٛد ثٌّؤعغددجس ثٌضشد٠ٛددز فددٟ ثٌٍّّىددز ثٌعشد١ددز ثٌغددعٛد٠ز خددالي فضددشر      

   مشآنُخ  انًؤسسبد انزعهًُُخ()انًسجذ  انذهمبد انثٌؾجةقز عالط ِؤعغجس 

 

 انًسجذأوالً: 
إْ ِددٓ أدددشص ثٌّؤعغددجس ثٌضشد٠ٛددز ثٌذ١ٕ٠ددز )ثٌّغددؾذ(، فٙددٛ ِىددجْ ثٌقددالر ٌٍؾّجعددز      

ٚثٌؾّعز، ٚوً ِج ثصخزٖ ثٌٕجط ِقٍٝ فٙٛ ِغدؾذ، ٚودجْ ثٌّغدؾذ ِٕطٍمدج مٔؾدطز وغ١دشر، 

ِفٍدك ثٌدزوش ٚثٌعٍدُ ٚثإلعدالَ، فىجٔش صُعمذ ف١ٗ ثالؽضّجعجس، ٚصُغضمذً ف١ٗ ثٌٛفٛد، ٚصُمجَ ف١ٗ 

ِٕٚطٍك ثٌذعٛر ٚثٌذعٛط، ٠ٚذشَ ف١ٗ وً أِش رٞ دجي فدٟ ثٌغدٍُ ٚثٌقدشح. ٚأٚي عّدً رٞ 

ف١ٓ لذَ ثٌّذ٠ٕز ِٙجؽشث أْ ؽدشع فدٟ دٕدجء ثٌّغدؾذ،  -فٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ-دجي دذأٖ ثٌٕذٟ 

ثٌقدق١ـ.  إرث لذَ ِدٓ عدفش ددذأ دجٌّغدؾذ، وّدج ٚسد فدٟ -فٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ-ٚوجْ ثٌٕذٟ 
 (ٙ٘، ؿٗ٘( ػٕٕٗٔ)ثٌذخجسٞ، 

أِج ث٢ْ ِٚع ص ١ش ثٌضِٓ ٚص ١ش أعدج١ٌخ ثٌق١دجر فمدذ صقدٛي وغ١دش ِدٓ ٚظدجةف ثٌّغدؾذ      

إٌٝ ِؤعغجس أخشٜ ١٘ٚتجس ٚدٚثةش. . . ٌىٓ ال ٠عٕٟ رٌه أْ ثٌّغدؾذ ثٔضٙدش سعدجٌضٗ، أٚ 

 ٌُ ٠عذ ٌٗ دٚسٖ ٚصأع١شٖ، دً دمٟ ثٌىغ١ش. 

 إلجِددز ثٌقددالر ٚفٍددك ثٌددزوش ٚصددالٚر ثٌمددشآْ ٌىددجْ رٌدده أِددشث ٌٚددٛ ٌددُ ٠ىددٓ ٌٍّغددؾذ إال    

 عة١ّج، و١ف ٚثٌقالر ٟ٘ سوٓ ثإلعالَ ٚعّٛد ثٌذ٠ٓ، ٚأعةُ ؽعجةش ثإلعالَ ثٌطج٘شر.

ِٚع رٌه ال ٠ضثي ثٌّغؾذ ١ِٙأ ٌٍم١جَ دأدٚثس عة١ّز فٟ ثٌضع١ٍُ ٚثٌضشد١ز ٚثٌدٛعع ٚثٌضٛؽ١دٗ 

فٙدٟ ِؤعغدز د١ٕ٠دز ِٕفقدٍز،  ٘د((1ٔٗٔعمدً، )ثٌٚثإلسؽجد، ٚثٌضىجفً ثالؽضّجعٟ، ٚثٌقغذز. 

 صقَٛ فٌٛٙج وً ثٌّؤعغجس ثإلعال١ِز ثمخشٜ.

ٚلذ وجْ ٌٙزٖ ثٌّؤعغز دٚس وذ١ش صِٓ ثٌٛدجء فمذ فذس ِدٓ ثٔضؾدجسٖ، ٚفممدش ِعدجٟٔ       

ثٌضنجِٓ ٚثٌضىجفً دؾ١ّٗ فٛسٖ ٚأؽىجٌٗ، ٚرٌده دجصخدجر ثإلؽدشثءثس ثٌّٕجعدذز ٌّدج صمضند١ٗ 

 أدشص ثإلؽشثءثس:  فجٌز ثٌٛدجء، ٚوجْ ِٓ

: صع١ٍدك فدالر ثٌؾّعدز ٚثٌؾّجعدز فدٟ ثٌؾٛثِدع ٚثٌّغدجؽذ ٚثٌّقد١ٍجس ٚأدثه٘دج فددٟ [أٚال]

 ثٌذ١ٛس.

فجٌقنٛس إٌٝ فالر ثٌؾّجعدز فدٟ ثٌّغدجؽذ أفدذ أ٘دُ ِةدج٘ش ثٌؾدشع ثإلعدالِٟ، ددً       

٠ددشٜ ؽّجعددز ِددٓ ثٌفمٙددجء أْ ثٌقنددٛس إٌددٝ ثٌؾّجعددز ٚثؽددخ عٍددٝ وددً ِغددٍُ، ٚال ٠ؾددٛص 

ٙج إال ٌعزس لج٘ش، ِٚع ثٔضؾجس ثٌؾجةقز ٚثٌضٟ صٕضمً دؾىً عش٠ع عذدش ثٌّخجٌطدز ثٌضخٍف عٕ

أمقش ثٌقجؽز لجةّز إٌٝ صع١ٍك ٘زث ثٌّةٙش ثٌؾشعٟ دؾىً ؽّجعٟ، ٚإلجِز ٘زٖ ثٌؾدع١شر 

ثٌعة١ّز فٟ ثٌذ١ٛس، ِع ثالوضفدجء دشفدع ثمرثْ فمدو، ٚفدذسس ددزٌه فضدٜٛ ثٌٍؾٕدز ثٌذثةّدز 

 َ( ٚٔقٗ: ٕٕٓٓ/ٖ/2ٔ( فٟ )2ٕٗدشلُ  ) فٟ ثٌٍّّىز ثٌعشد١ز ثٌغعٛد٠ز،

)ثٌقّذ َّلل سح ثٌعج١ٌّٓ. ٚثٌقالر ٚثٌغدالَ عٍدٝ ٔذ١ٕدج ِقّدذ ٚعٍدٝ آٌدٗ ٚفدقذٗ أؽّعد١ٓ. 

أِج دعذ: فمذ ثهٍعش ١٘تز وذجس ثٌعٍّجء فٟ دٚسصٙج ثالعضغٕجة١ز ثٌخجِغدز ٚثٌعؾدش٠ٓ ثٌّٕعمدذر 

٠ضعٍدك دؾجةقدز وٛسٚٔدج  ٖ( عٍدٝ ِدجٔٗٗٔ/  2/  ٕٕدّذ٠ٕز ثٌش٠جك ٠َٛ ثٌغالعدجء دضدجس٠ا )

ٚعشعز ثٔضؾجس٘ج ٚوغشر ثٌٛف١جس دٙج ٚثهٍعش عٍٝ ثٌضمدجس٠ش ثٌطذ١دز ثٌّٛعمدز ثٌّضعٍمدز دٙدزٖ 
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ثٌؾجةقز ثٌّؾٌّٛز دئ٠نجؿ ِعجٌٟ ٚص٠ش ثٌققز ٌذٜ فنٛسٖ فٟ ٘زٖ ثٌؾٍغدز ثٌضدٟ أودذس 

 عٍٝ خطٛسصٙج ثٌّضّغٍز فٟ عشعز ثٔضمجي عدذٚث٘ج دد١ٓ ثٌٕدجط دّدج ٠ٙدذد أسٚثفٙدُ ِٚدج د١ٕدٗ

ِعج١ٌٗ ِٓ أٔٗ ِج ٌُ صىٓ ٕ٘جن صذثد١ش ثفضشثص٠ز ؽجٍِز دْٚ ثعدضغٕجء فدئْ ثٌخطدٛسر عدضىْٛ 

 ِضنجعفز ِذ١ٕجً أْ ثٌضؾّعجس صعضذش ثٌغذخ ثٌشة١ظ فٟ ثٔضمجي ثٌعذٜٚ.

ٚلددذ ثعضعشمددش ١٘تددز وذددجس ثٌعٍّددجء ثٌٕقددٛؿ ثٌؾددشع١ز ثٌذثٌددز عٍددٝ ٚؽددٛح ففددع       

اَل  َٚ ٍَُْٙىدز ( ثٌٕفظ ِٓ رٌه لٛي هللا عض ٚؽً : )  ُْ إٌَِٝ ثٌضَّ ٍْمُٛث دِأ٠َِْذ٠ُى ، ٚلٌٛدٗ [1٘ٔ]ثٌذمدشر : صُ

ج( ًّ ُْ َسِف١ َْ دُِى َ َوج َّْ هللاَّ ُْ إِ ْٔفَُغُى اَل صَْمضٍُُٛث أَ َٚ  .[1ٕ]ثٌٕغجء :  عذقجٔٗ : ) 

ٚ٘جصجْ ث٠٢ضجْ صذالْ عٍٝ ٚؽدٛح صؾٕدخ ثمعدذجح ثٌّفند١ز إٌدٝ ٘دالن ثٌدٕفظ، ٚلدذ دٌدش 

ؽٛح ثالفضشثص فٟ فجي ثٔضؾجس ثٌٛدجء ومٌٛٗ فٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعدٍُ ثمفجد٠ظ ثٌٕذ٠ٛز عٍٝ ٚ

(، )ِغددٍُ، 1ٖٔ، ؿ2٘دد( ػٕٕٗٔ)ثٌذخددجسٞ،: ) ال ٠ُددِٛسد ِّددشك عٍددٝ ِقددـ ( ِضفددك ع١ٍددٗ 

، ٚلٌٛٗ فٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ: ) فش ِٓ ثٌّؾدزَٚ وّدج صفدش ِدٓ ثمعدذ ( (2ٖٗٔ، َٗ، ػ11ٔٔ

لٌٛددٗ فددٍٝ هللا ع١ٍددٗ ٚعددٍُ : ) إرث ، ٚ(دد(ٕٙٔ، ؿ2٘دد( ،ػٕٕٗٔ)ثٌذخددجسٞ، أخشؽددٗ ثٌذخددجسٞ 

عّعضُ ثٌطجعْٛ دأسك فال صذخٍٛ٘ج ٚإرث ٚلع دأسك ٚأٔضُ ف١ٙج فال صخشؽٛث ِٕٙدج ( ِضفدك 

 (.2ٗٓٔ، َٗ، ػ11ٔٔ( )ِغٍُ، ٖٓٔ، ؿ2٘(، ػٕٕٗٔ)ثٌذخجسٞ، ع١ٍٗ 

ٚلددذ صمددشس فددٟ لٛثعددذ ثٌؾددش٠عز ثٌ ددشثء أٔددٗ : " ال مددشس ٚال مددشثس ". ِٚددٓ ثٌمٛثعددذ      

 َ(.ٖٕٓٓ)ِقّذ فذلٟ، ٕٙج : " أْ ثٌنشس ٠ذفع لذس ثإلِىجْ "  ثٌّضفشعز ع

ٚدٕجء عٍٝ ِج صمذَ فئٔٗ ٠غٛت ؽشعجً إ٠مجف فالر ثٌؾّعدز ٚثٌؾّجعدز ٌؾ١ّدع ثٌفدشٚك فدٟ 

ثٌّغددجؽذ ٚثالوضفددجء دشفددع ثمرثْ، ٠ٚغددضغٕٝ ِددٓ رٌدده ثٌقشِددجْ ثٌؾددش٠فجْ، ٚصىددْٛ أدددٛثح 

صشفددع فددٟ ثٌّغددجؽذ، ٠ٚمددجي فددٟ ثمرثْ: ثٌّغددجؽذ ِ ٍمددز ِؤلضددجً، ٚعٕذةددز فددئْ ؽددع١شر ثمرثْ 

فٍٛث فٟ د١ٛصىُح ٌقذ٠ظ دٓ عذجط أٔٗ لجي ٌّؤرٔدٗ رٌده ٚسفعدٗ إٌدٝ سعدٛي هللا فدٍٝ هللا 

)ِغددٍُ،  (ٙ٘ٔ، ٕ٘دد(، ػٕٕٗٔ)ثٌذخددجسٞ، ع١ٍددٗ ٚعددٍُ، ٚثٌقددذ٠ظ أخشؽددٗ ثٌذخددجسٞ ِٚغددٍُ. 

 ، ٚصقٍٝ ثٌؾّعز ظٙشثً أسدع سوعجس فٟ ثٌذ١ٛس.(1٘ٗ، َٔ ػ11ٔٔ

صعدجٌٝ أْ ِدٓ ِٕعدٗ ثٌعدزس عدٓ فدالر ثٌؾّعدز ٚثٌؾّجعدز فدٟ ثٌّغدؾذ فدئْ ِٚٓ فندً هللا 

أؽشٖ صجَ ٌعَّٛ لٌٛٗ فٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ: ) إرث ِشك ثٌعذذ أٚ عجفش وضخ ٌٗ ِغً ِج ودجْ 

 (.2٘، ٗ٘(، ػٕٗٗٔ)ثٌذخجسٞ، ٠عًّ ِم١ّجً فق١قجً( أخشؽٗ ثٌذخجسٞ. 

جَ دّج صقدذسٖ ثٌؾٙدجس ثٌّخضقدز ِدٓ ٘زث ٚصٛفٟ ١٘تز وذجس ثٌعٍّجء ثٌؾ١ّع دجٌضم١ذ ثٌض     

ُٔٛث  َٚ صََعدج َٚ ثإلؽشثءثس ثٌٛلجة١ز ٚثالفضشثص٠ز ٚثٌضعجْٚ ِعٙج فٟ رٌده ثِضغدجالً ٌمٌٛدٗ صعدجٌٝ: ) 

 ) ِْ ث َٚ ٌُْعْذ ث َٚ  ُِ ْع ُٔٛث َعٍَٝ ثإْلِ َٚ اَل صََعج َٚ  ٜ َٛ ثٌضَّْم َٚ ٌْذِشِّ  ، ٚثٌضم١ذ دٙدزٖ ثإلؽدشثءثس [ٕ]ثٌّجةذر : َعٍَٝ ث

ش ٚثٌضمدٜٛ، وّدج أٔدٗ ِدٓ ثمخدز دجمعدذجح ثٌضدٟ أِشٔدج ثٌؾدشع ثٌق١ٕدف ِٓ ثٌضعجْٚ عٍٝ ثٌذ

 دجِضغجٌٙج دعذ ثٌضٛوً عٍٝ هللا عذقجٔٗ ٚصعجٌٝ.

وّج ٔٛفٟ ثٌؾ١ّع دضمٜٛ هللا عدض ٚؽدً ٚثإلٌقدجؿ فدٟ ثٌدذعجء ٚوغدشر ثالعدض فجس، لدجي      

َُّ صُٛدُٛث إ١ٌَِْ  ُْ عُ َِ ثْعضَْ فُِشٚث َسدَُّى ْٛ ٠َج لَ َٚ رً هللا صعجٌٝ: )  َّٛ ُْ لُد ٠َِضْدُو َٚ ْذَسثًسث  ِِ  ُْ جَء َع١ٍَُْى َّ ًِ ثٌغَّ ِٗ ٠ُْشِع
 ) ُْ صُِى َّٛ  ٚثٌمٛر ٕ٘ج صؾًّ : ععز ثٌشصق، ٚدغو ثمِٓ، ٚؽّٛي ثٌعجف١ز. [ٕ٘]٘ٛد : إٌَِٝ لُ
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ٔغأي هللا صعجٌٝ أْ ٠شفع ٘زث ثٌٛدجء عٓ عذجدٖ، ٚأْ ٠ؾضٞ خجدَ ثٌقش١ِٓ ثٌؾش٠ف١ٓ ٚعدّٛ 

ٕددج ثٌشؽدد١ذر خ١ددشثً ٌّددج ٠ذزٌٛٔددٗ ِددٓ ؽٙددٛد ِؾددىٛسر، ٚصددذثد١ش ٌٚددٟ عٙددذٖ ثمِدد١ٓ ٚفىِٛض

فٟ ثٌقدذ ِدٓ صدأع١ش ٘دزث ثٌٛددجء ثٌّٕضؾدش عذدش  –دفنً هللا عض ٚؽً  –ٚإؽشثءثس عجّ٘ش 

 ثٌعجٌُ.

 ) َٓ ١ ِّ ثِف ُُ ثٌددشَّ َٛ أَْسَفدد ُ٘دد َٚ ُ َخ١ْددٌش َفجفِةًددج  وّددج ٔغددأٌٗ عددذقجٔٗ أْ ٠قفددع ثٌؾ١ّددع دقفةددٗ: ) فَددجَّللَّ

 ٚعٍُ عٍٝ ٔذ١ٕج ِقّذ ٚعٍٝ آٌٗ ٚفقذٗ أؽّع١ٓ.(  ٚفٍٝ هللا ،٠ٙٗٛعف : 

(https://www.spa.gov.sa/2048662)   

إمجفز إٌٝ فضجٜٚ ثٌٍؾجْ ثٌؾشع١ز ثمخشٜ فٟ ِخضٍف ثٌذٍدذثْ ثإلعدال١ِز، ِٚدٓ رٌده       

فددٟ ثٌى٠ٛددش ٚثإلِددجسثس ٚلطددش  لددشثس ١٘تددز ثٌفضددٜٛ دددٛصثسر ثمٚلددجف ٚثٌؾددؤْٚ ثإلعددال١ِز

ٚغ١ش٘ددددددددددج دؾددددددددددأْ إ٠مددددددددددجف فددددددددددالر ثٌؾّعددددددددددز ٚثٌؾّجعددددددددددز فددددددددددٟ ثٌّغددددددددددجؽذ. 
(https://sabq.org/stations/l7rsn9) 

ٚسغُ فعٛدز ثصخجر ٘زث ثٌمشثس عٍٝ ٔفٛط ثٌّغ١ٍّٓح إال أْ ثٌّقٍقز ثلضندش رٌده،      

 .ف١جر ثٌٕجط ِٓ أؽً ثٌقفجظ عٍٝ

سفااع لااشاس اإلَماابف وانعااىدح إنااً انًساابجذ وانجًب ااخ وانجًعااخ  يااع االنزااضاو : [ءبنُااب]

َ( ف١دظ ٕٕٓٓ/٘/ ٕٙ، ٚلذ فذس ثٌمشثس دضدجس٠ا )ثًجًى خ ين اإلجشا اد االدزشاصَخ

أوذس ٚصثسر ثٌؾؤْٚ ثإلعال١ِز ٚثٌذعٛر ٚثإلسؽجد مشٚسر صم١ذ ؽ١ّع ثٌّغجؽذ ٚثٌؾٛثِدع 

ضشثص٠ز ٚثٌضع١ٍّجس ثٌضدٟ ٚمدعضٙج ثٌدٛصثسر ثعدضٕجدث ٌألِدش ثٌغدجِٟ ثٌىدش٠ُ دجإلؽشثءثس ثالف

ثٌّضنّٓ سفع إ٠مجف فالر ثٌؾّعز ٚثٌؾّجعز ٌؾ١ّع ثٌفدشٚك ِدع ثمخدز ددجٌذشٚصٛوٛالس 

٘د(، ٚرٌده فدٟ ٔٗٗٔؽدٛثي  1ثٌقق١ز ثٌقجدسر ِٓ ثٌؾٙجس ثٌّخضقز ثعضذجسثً ِٓ صجس٠ا 

ؤْٚ ثإلعال١ِز ٚثٌذعٛر ٚثإلسؽجد ثٌؾد١ا ؽجء رٌه فٟ صع١ّ١ّٓ أفذسّ٘ج ِعجٌٟ ٚص٠ش ثٌؾ

ثٌددذوضٛس عذددذثٌٍط١ف دددٓ عذددذثٌعض٠ض آي ثٌؾدد١ا ٌّٕغددٛدٟ ثٌّغددجؽذ دىجفددز فددشٚع ثٌددٛصثسر 

 -وين أثشص اإلجشا اد: دّٕجهك ثٌٍّّىز، 

دلدجةك،  ٓٔدل١مدز ٚإغاللٙدج دعدذ ثٌقدالر د(د(  ٘ٔأْ ٠ىْٛ فضـ ثٌّغجؽذ لذدً ثمرثْ دد(       

ر ثالٔضةدجس دد١ٓ ثمرثْ ٚثإللجِدز إٌدٝ عؾدش دلدجةك، ٚفدضـ ثٌٕٛثفدز ِع ثإلدمدجء عٍدٝ صم١ٍدً ِدذ

ٚإؽشثع ثمدٛثح ِٓ دخدٛي ثٌٛلدش إٌدٝ ٔٙج٠دز ثٌقدالر، ٚسفدع ثٌّقدجفف ٚثٌىضدخ ِؤلضدجً، 

ِضدش دد١ٓ ودً ِقدٍٟ، ٚصدشن فدشثت دّمدذثس فدف  ٕٚإٌضثَ ثٌّق١ٍٓ دضشن ِغدجفز دّمدذثس 

س ث١ٌّجٖ، ٚعذَ ثٌغّجؿ دضٛص٠دع د١ٓ وً فف١ٓ، ٚثٌضأو١ذ عٍٝ إغالق ؽ١ّع دشثدثس ٚعالؽج

ث١ٌّددجٖ أٚ ثٌّددأوٛالس فددٟ ثٌّغددؾذ أٚ أٞ ؽددٟء آخددش ِددٓ ه١ددخ ٚعددٛثن، ٚإغددالق دٚسثس 

 ث١ٌّجٖ ٚأِجوٓ ثٌٛمٛء.

ثٌدذسٚط ثٌع١ٍّدز ٚثٌذدشثِؼ ٚثٌّقجمدشثس  رعهُاكوّج ٔـ ثٌضعّد١ُ عٍدٝ ثإلدمدجء عٍدٝ      

ُ ٚثٌّقجمدشثس عدٓ دعدذ ٚوزٌه فٍمجس صقف١ع ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ فٟ ثٌّغجؽذ ِٚٛثفٍز ثٌضعٍد١

 ٚفك ثٌٛعجةو ثإلٌىضش١ٔٚز ٚفضٝ إؽعجس آخش.

ٚأؽجس ثٌضع١ُّ إٌٝ صٛؽ١دٗ أةّدز ثٌّغدجؽذ دقدظ ثٌّقد١ٍٓ عٍدٝ مدشٚسر ثصخدجر ثإلؽدشثءثس 

 ثالفضشثص٠ز ثٌضج١ٌز: 

https://www.spa.gov.sa/2048662
https://sabq.org/stations/l7rsn9
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ٌذظ ثٌىّجِز ثٌمّجؽ١ز، إفنجس ثٌّق١ٍٓ ٌغدؾجدثصُٙ ثٌخجفدز ِعٙدُ ٚعدذَ صشوٙدج دعدذ     

عٕز، ثٌٛمٛء فٟ ثٌّٕدضي،  ٘ٔفجي ثٌز٠ٓ صمً أعّجسُ٘ عٓ ثٌقالر، عذَ ثفطقجح ثمه

عددذَ ثٌضددضثفُ عٕددذ دخددٛي ثٌّغددجؽذ أٚ ثٌخددشٚػ ِٕٙددج، ٚثٌٕةددش فددٟ ؽ١ّددع ثٌؾٛثِددع ثٌضددٟ 

٠الفع ف١ٙدج ثالصدفدجَ ٚلدش فدالر ثٌؾّعدز ٚصقذ٠دذ ألدشح ِغدؾذ ٌٙدج ١ِٙدأ ٌىدٟ صمدجَ ف١دٗ 

ثٌمش٠ذددز ِددٓ ثٌؾٛثِددع فددالر ثٌؾّعددز، ٚرٌدده دددأْ صمددجَ فددالر ثٌؾّعددز ِؤلضددجً فددٟ ثٌّغددجؽذ 

ثٌّضدفّز دجٌّق١ٍٓ ٚث١ٌّٙأر إللجِز فالر ثٌؾّعدز ف١ٙدج فغدخ ثٌضع١ٍّدجس ثٌّذٍ دز عدجدمجً، 

ٚأْ ٠ىددْٛ ثمرثْ ثمٚي لذددً دخددٛي ثٌٛلددش دعؾددش٠ٓ دل١مددز، ٚأْ ٠ددضُ فددضـ ثٌؾٛثِددع لذددً 

دل١مددز ٚإغاللٙددج دعددذ ثٌقددالر دعؾددش٠ٓ دل١مددز، ٚأال صضؾددجٚص خطذددز  ٕٓدخددٛي ثٌٛلددش ددد( 

 دل١مز. ِ٘ٔع ثٌقالر ثٌؾّعز 

(https://covid19.my.gov.sa/ar/Sectors/religion/Decisions/Pages/ ) 

، ددذءث : انسًبح ثئلبيخ انكهًبد وانذسوط فٍ انًسبجذ وانجىايع ثًنبطك انًًهكاخ[ءبنرب]

َ(، عٍٝ أْ صىْٛ ثٌىٍّز دعذ ثٌقالر ِذجؽشر، ٚدقذ ألقٝ ال صضؾدجٚص ٕٕٓٓ/ ٙ/ِٕٗٓ )

دلددجةك، ِٚضٛثفمددج ِددع دشصىددٛي فددضـ ثٌّغددجؽذ ثٌّددزوٛس عددجدمج، ٚرٌدده دّددج ال ٠ضؾددجٚص  ٓٔثٌدد(

ثٌٕقف عجعز، ِع ثإلدمجء عٍٝ ثٌضع١ٍك ٌٍقٍمجس ٚدٚس ثٌضقف١ع ثٌٕغجة١ز عٓ دعذ ِدٓ خدالي 

 ث٠ز ثمصِز. ثٌٛعجةً ثٌضم١ٕز ثٌمجةّز ِٕز دذ

: لااشاس جًااع اااالح انزااشاوَخ وانمُاابو يااع اااالح انعشااب  فااٍ جًُااع يساابجذ [ساثعااب]  

٘(، ٚرٌه دٕجء عٍٝ ِج أٚفدش ٕٗٗٔ، دضع١ُّ خجؿ دؾٙش سِنجْ ثٌّذجسن ٌعجَ انًًهكخ

دٗ ثٌٍؾٕز ثٌقق١ز ثٌّع١ٕز دذسثعز ثإلؽشثءثس ثالفضشثص٠ز، ٚأٚفدش أ٠ندج ددأْ ال ٠ضؾدجٚص 

الر ثٌعؾجء فٟ ؽ١ّع ثٌؾٛثِع ٚثٌّغجؽذ دجٌٍّّىز، ٚرٌه ٌضم١ًٍ ِدذر دل١مز ِع ف ٖٓثٌٛلش 

ٚؽٛد ثٌّق١ٍٓ ِّج ٠غدُٙ فدٟ ثٌقدذ ِدٓ ثٔضؾدجس ثٌف١دشٚط، ٔةدشث ٌٍّخدجهش ثٌّضشصذدز عٍدٝ 

 .رٌه، ِع ثٌضأو١ذ عٍٝ ؽ١ّع ثالفضشثصثس ثإلؽشثة١ز ثٌغجدمز

 https://covid19.my.gov.sa/ar/Sectors/religion/Decisions/Pages/newsoy.aspx  
 

 ءبنُبً: انذهمبد انمشآنُخ: 
ٌمذ وجٔش ثٌقٍمجس صذعج ٌخطز ثٌؾٛثِع ٚثٌّغجؽذ فٟ إ٠مجف ثٌقالر ف١ٙدج، ٚلدذ ثٔضمٍدش        

ز ٌضع١ٍُ أدٕجء ثٌّغ١ٍّٓ عٓ دعدذ، ِدٓ خدالي ثٌؾّع١جس ثٌخ١ش٠ز إٌٝ ثٌٛعجةً ثمخشٜ ثٌّضجف

ثعضخذثَ ثٌّٕقجس ثٌّخضٍفز، ٚصط٠ٛش ٚعجةً ثٌضٛثفً ِع ثٌّع١ٍّٓ، ٚإ٠ؾجد فٍٛي ِذضىدشر 

 ٌٍضع١ٍُ عٓ دعذ.

ٌٚعٍددٟ أؽدد١ش إٌددٝ أ٘ددُ ثٌؾٙددٛد ثٌّذزٌٚددز ِددٓ لذددً إفددذٜ ؽّع١ددجس صقفدد١ع ثٌمددشآْ فددٟ      

ش٠ز ٌضقف١ع ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ دّىز ثٌّىشِز، ثٌٍّّىز ثٌعشد١ز ثٌغعٛد٠ز، أال ٟٚ٘ ثٌؾّع١ز ثٌخ١

َ(، ٚ٘دٟ ِدٓ ألدذَ ثٌؾّع١دجس ٚأوغش٘دج 1ٕٟٙٔٚ٘ أٚي ؽّع١ز صأعغش فٟ ثٌٍّّىز عدجَ )

( هجٌذدج ٚهجٌذدز، 22211ص١ّضث ِٓ ف١ظ ثٌّخشؽجس، ف١دظ ٠ذٍدن عدذد هالدٙدج ٚهجٌذجصٙدج )

جس ( فٍمدددز ٚدثسث، ٚعدددذد ثٌّعٍّددد١ٓ ٚثٌّعٍّدددٖٖ٘ٗٚعدددذد ثٌقٍمدددجس ٚثٌدددذٚس ثٌٕغدددجة١ز )

https://covid19.my.gov.sa/ar/Sectors/religion/Decisions/Pages/%20)
https://covid19.my.gov.sa/ar/Sectors/religion/Decisions/Pages/newsoy.aspx
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( ٚفك ِدج ٔؾدشٖ 2ٖٕ٘ٓ( ِعٍّج ِٚعٍّز، ٚعذد ثٌقجفة١ٓ ٚثٌقجفةجس ٌىضجح هللا )ٖٖ٘ٗ)

 (/ http://www.qmakkah.org )ِٛلع ثٌؾّع١ز.

ٚدٕددجء ع١ٍددٗ فمددذ فشفددش ثٌؾّع١ددز عٍددٝ صعض٠ددض ثٌضنددجِٓ ثالؽضّددجعٟ ِددع ِخضٍددف        

ضثَ ددجٌمشثسثس ثٌؾٙجس ثٌقى١ِٛدز ٚثٌخ١ش٠دز فدٟ عدذ١ً صخف١دف آعدجس ثٌٛددجء ِدٓ خدالي ثالٌضد

ثٌقددق١ز، ٚثٌضددٟ لنددش دئ٠مددجف ؽ١ّددع ثٌّٕجؽددو دثخددً ثٌّغددجؽذ، ٚلددذ ثعددضّش ٘ددزث ثإل٠مددجف 

فضددٝ صددجس٠ا عددٛدر ثٌذسثعددز ثٌقنددٛس٠ز فددٟ ٚصثسر ثٌضعٍدد١ُ، ٚفددذس صعّدد١ُ ِددذ٠ش فددشع 

ٖ( دعٛدر ثٌقٍمدجس ٖٗٗٔ/ٖ/ٕٔ( ٚصجس٠ا )1ٕ1ٔ٘ثٌٛصثسر فٟ ِٕطمز ِىز ثٌّىشِز دشلُ)

ة١ز ِددع ثالٌضددضثَ دددجإلؽشثءثس ثالفضشثص٠ددز ٚفددك ثٌذشٚصىددٛالس فددٟ ثٌّغددجؽذ ٚثٌددذٚس ثٌٕغددج

ثٌّعضّذر، ٚدٕدجء ع١ٍدٗ فمدذ لدشسس ثٌؾّع١دز ثٌخ١ش٠دز ٌضقفد١ع ثٌمدشآْ دّٕطمدز ِىدز ثٌّىشِدز 

عددٛدر ثٌقٍمددجس ٚفددك ثٌضعّدد١ُ ثٌغددجدك، ٚدٕددجء عٍددٝ ِددج عددذك، فمددذ أفددذسس إدثسر ثٌؾّع١ددز 

 -ث٢صٟ:  ٖ( دجعضّجدٖٗٗٔ/ٖ/ٕٔ/د( دضجس٠ا )ٖٗ/1٘ثٌمشثس سلُ )

عددٛدر هددالح ثٌّددشفٍض١ٓ ثٌّضٛعددطز ٚثٌغج٠ٛٔددز إٌددٝ ثٌقٍمددجس عددٓ لددشح ثعضذددشث ِددٓ  .ٔ

 َ(.ٕٕٔٓ/ٓٔ/1ٖٔ( ثٌّٛثفك )ٖٗٗٔ/ ٖ/ ٖٔثٌغالعجء ) 

ثعضّشثس هالح ثٌّشفٍز ثالدضذثة١ز عٓ دعذ ٔةدشث ٌعدذَ ثوضّدجي أخدزُ٘ ثٌٍمدجؿ فدٟ صٍده  .ٕ

 .ثٌفضشر، ٌٚضعجسك دسثعضُٙ ثٌّغجة١ز ِع ثٌقنٛس إٌٝ ثٌّغجؽذ

ثٌضم١ددذ دددجإلؽشثءثس ثالفضشثص٠ددز ٚإدددشثص صطذ١ددك صٛوٍٕددج ٚثٌضذجعددذ ددد١ٓ ثٌطددالح، ٚعددذَ  .ٖ

 صؾجٚص ثٌقٍمز ثٌٛثفذر عؾش٠ٓ هجٌذج.

ٚؽددجء ثٌضأو١ددذ عٍددٝ ثإلؽددشثءثس ثالفضشثص٠ددز ِددٓ لذددً ِددذ٠ش إدثسر ثٌؾّع١ددز ثٌخ١ش٠ددز      

/ ٖ/2ٔس٠ا )( ثٌقدجدس دضدجٌٖ٘ٔضقف١ع ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ دّٕطمز ِىز، ٚرٌه فٟ ثٌمشثس سلُ )

(، ف١ظ أو١ذ عٍٝ أ١ّ٘دز ثالٌضدضثَ ددجإلؽشثءثس ٚثٌذشصٛودٛالس ثٌّمدشسر ِدٓ أؽدً (ٖ٘ٗٗٔ

 ثٌقذ ِٓ ثٔضؾجس ٘زث ثٌّشك.

/ ٔ/2ٕ( ثٌّٛثفددك )(٘ددٖٗٗٔ/ ٙ/ٕٗد( دضددجس٠ا ) /ٖٗ/1٘ٔعددُ فددذس ثٌمددشثس سلددُ )      

١ز، ٚرٌده َ( دعٛدر هالح ٚهجٌذجس ثٌّشفٍدز ثالدضذثة١دز إٌدٝ ثٌقٍمدجس ٚثٌدذٚس ثٌٕغدجةٕٕٕٓ

دجٌضضثِٓ ِع عٛدصُٙ فٟ ثٌضع١ٍُ ثٌعجَ، ِع ثٌضم١ذ دجإلؽشثءثس ثالفضشثص٠دز، ٚصجدعدز ثٌقدجالس 

 ثٌقق١ز ٌٍطالح ٚثٌطجٌذجس، ٚثصخجر ثإلؽشثء ثٌالصَ عٕذ ظٙٛس إفجدز د١ٓ ثٌطالح.

٘د( ٖٗٗٔٚلذ روشس ثٌؾّع١ز ثٌخ١ش٠ز فٟ صمش٠ش٘ج ثٌغٕٛٞ ثٌغجٌظ ٚثٌخّغ١ٓ ثٌقجدس عجَ 

َ( ف١ددظ ٕٕٓٓ – (٘ددٔٗٗٔإلٔؾددجصثس ثٌضددٟ صقممددش أعٕددجء فضددشر ثٌؾجةقددز )ِؾّٛعددز ِددٓ ث

لجِش ثٌؾؤْٚ ثٌضع١ّ١ٍز دنذو ع١ش ثٌع١ٍّدز ثٌضع١ّ١ٍدز فدٟ فٍمدجس ثٌؾّع١دز أعٕدجء ثٌةدشٚف 

ثٌشثٕ٘ز، ٚوجْ ٌزٌه أعش ٚثمدـ ٌّغدٗ ٚؽدٙذ ددٗ ثٌّؾدشفْٛ ٚثٌّعٍّدْٛ ثٌقش٠قدْٛ عٍدٝ 

ٟ صطد٠ٛش فٍمدجس صقفد١ع ثٌمدشآْ ثٌىدش٠ُ ثٌعًّ ٚثإلٔؾجص، ٚعٍّدش ثإلدثسر عٍدٝ ثالسصمدجء فد

دضقذ٠ذ ثٌّٕقجس ثٌضع١ّ١ٍز ِٚٛثلع ثٌضٛثفً ثالؽضّجعٟ ثٌضٟ صضٕجعدخ ِدع ٚمدع ثٌقٍمدجس، 

 -ٚٔضؼ عٓ رٌه ث٢صٟ: 

 إعذثد ثٌّؾشف خطز ؽٙش٠ز ٌض٠جسر ؽ١ّع ِعٍّٟ ثٌمطجع ثٌزٞ ٠ؾشف ع١ٍٗ. .ٔ
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٠ٛجس ثٌطددالح، ل١دجط أدثء ثٌّعٍددُ دجخضذدجس عؾددٛثةٟ ٌٍطددالح عدٓ دعددذ ٌٍضأوددذ ِدٓ ِغددض .ٕ

 ٚصمذ٠ُ ثٌض ز٠ز ثٌشثؽعز ثٌّذجؽشر ٌٍّعٍُ.

٠مَٛ ثٌّؾشف دشفدذ وجفدز ِالفةدجس ثٌّعٍّد١ٓ )ثإل٠ؾجد١دز ٚثٌغدٍذ١ز( ٚوضجدضٙدج دذلدز،  .ٖ

 ٚإدالع ثٌّعٍُ ِذجؽشر ع١ٍٙج، ِٚضجدعضٗ ٌٙج.

٠مدددَٛ ثٌّؾدددشف دٛمدددع صٛفددد١جس إؽشثة١دددز ٚع١ٍّدددز صقغددد١ٕ١ز ٚصط٠ٛش٠دددز ٌٍٕٙدددٛك  .ٗ

 ٓ ٚثٌطالح.دّغضٜٛ ثٌقٍمجس ٚثٌّع١ٍّ

٠قددٕف ثٌّعٍّددْٛ ؽددٙش٠ج إٌددٝ أسدددع ِغددض٠ٛجس )عددجٌٟ، ِضغددٛه، ِضددذٟٔ، ٠قضددجػ إٌددٝ  .٘

عٕج٠ددز( ٠ٚىددْٛ ثٌضعض٠ددض ٌٍّغددضٜٛ ثٌعددجٌٟ، ٚثٌشفددع ِددٓ ِغددضٜٛ ثٌّضٛعددو ٚثٌّضددذٟٔ، 

 -ٚصىغ١ف ثٌؾٙذ ٌّٓ ٠قضجػ إٌٝ عٕج٠ز، ٚصىْٛ وج٢صٟ: 

 ص٠جسر ثٌّع١ٍّٓ فٟ ثٌّغضٜٛ ثٌعجٌٟ ِشص١ٓ فٟ ثٌؾٙش. .أ 

ر ثٌّع١ٍّٓ فٟ ثٌّغدضٜٛ ثٌّضٛعدو ٚثٌّضدذٟٔ عدالط ِدشثس فدٟ ثٌؾدٙشح ٌٍشفدع ص٠جس .ح 

 ِٓ ِغضٛثُ٘، ٚصم١١ُ ثٌٛمع د١ٓ ثٌف١ٕز ٚثمخشٜ.

ص٠جسر ثٌّعٍُ ثٌزٞ ٠قضجػ إٌٝ عٕج٠ز أسددع ص٠دجسثس فّدج فدٛقح فضدٝ ٠دضُ ثٌضأودذ ِدٓ  .ػ 

 ثٌٕٙٛك دّغضٛثٖ ثٌضع١ٍّٟ.

 ٙش ٌنذو ؽٛدر ثٌٕجصؼ ثٌضع١ٍّٟ.ل١جط ثمدثء ثإلؽشثفٟ ٚثٌضع١ٍّٟ دّعذي وً عالعز أؽ .ٙ

 صفع١ً وشثعز ثٌّضجدعز ٌنذو ع١ٍّجس ثٌقفع ٚثٌضغ١ّع ٚثٌضٛؽ١ٗ دؾىً ٠ِٟٛ. .2

 سفع صمجس٠ش ؽٙش٠ز ٌٍّؾشف١ٓ، ٚصمذ٠ُ ثٌض ز٠ز ثٌشثؽعز دخالفز إٔؾجصثصُٙ. .1

مدددذو ع١ٍّضدددٟ ثٌقندددٛس ٚثالٔقدددشثف ٌٍّؾدددشف١ٓ ٚثٌّعٍّددد١ٓ ِدددٓ خدددالي ثٌدددشثدو  .1

 ثإلٌىضشٟٚٔ ثٌّعذ ٌزٌه.

( ِؾددشفج، 1َٖ )ٕٕٓ –ٖ ٔٗٗٔٚلددذ دٍددن عددذد ثٌّؾددشف١ٓ خددالي فضددشر ثٌؾجةقددز عددجَ       

( ِعٍّددج، ٚعددذد ثٌّعٍّدد١ٓ ثٌددزٞ صؾددشف عٍدد١ُٙ ثٌؾّع١ددز 1ٖٓٚعددذد ثٌّعٍّدد١ٓ ثٌشعدد١١ّٓ )

٠ٚعٛد ثٔخفجك عذد ثٌطالح إٌدٝ صدأع١ش  –( هجٌذج 22ٕٕٔ( ِعٍّج، ٚعذد ثٌطالح )11ٔ)

 ؽجةقز وٛسٚٔج.

وجٍِددز ٌٍضمددجس٠ش ثإلٌىضش١ٔٚددز فددٟ إدثسر ثٌؾددؤْٚ ثٌضع١ّ١ٍددز أعٕددجء وّددج لددذَ ثٌضمش٠ددش إفقددجة١ز 

 -َ(: ٕٕٓثٌؾجةقز )

( ص٠دجسر 22ٙ2( ص٠دجسر، ِٕٙدج )1221ف١ظ دٍدن عدذد ثٌض٠دجسثس ِدٓ لذدً ثٌّؾدشف١ٓ ) .أ 

 ( ص٠جسر ٌٍّع١ٍّٓ ثإِلؽشثف١١ٓ.ٌٍّٕٔٓٔع١ٍّٓ ثٌشع١١ّٓ، ٚ )

 ( ِمطعج.21ٕٗٗس )ٚدٍن ِؾّٛع ثٌّمجهع ثٌضٟ ع١ضُ ثالعضّجع إ١ٌٙج فٟ ثٌض٠جسث .ح 

 -ٚأِج صم١١ُ أدثء ثٌّع١ٍّٓ فىجٔش أدشص ٔضجةؾٗ عٍٝ ثٌٕقٛ ث٢صٟ:  .ػ 

 ( ِعٍّج ِٓ ثٌّغضٜٛ ثٌعجٌٟ.1ٕ1ٖ) .ٔ

 ( ِعٍّج ِٓ ثٌّغضٜٛ ثٌّضٛعو.ٖٙٗٗ) .ٕ

 ( ِعٍّج ِٓ ثٌّغضٜٛ ثٌّضذٟٔ.2ٖٙ) .ٖ



 سارة ، د. حسو كه..جهود املؤسسات الرتبوية يف التضامو خالل فرتة جائحة كورونا

 

 

333 

 ( ِعٍّج ٠قضجؽْٛ إٌٝ عٕج٠ز.ٔٔٔ) .ٗ

 ٚثٌطددالح )ثالصقددجي ثٌّذجؽددش، أدددشص ثٌٛعددجةً ثٌّغددضخذِز فددٟ ثٌضٛثفددً ددد١ٓ ثٌّعٍّدد١ٓد. 

Snacha ،Telegram ،Zoom ،Whatsapp ،Googledue ،Imo ،Skype ،

Facebook،Messenger ،Webex . ) 

 

 ءبنربً: انًؤسسبد انزعهًُُخ )انًذسسخ وانجبيعخ (: 
ٌمذ وجْ ٌٍّذثسط ٚثٌؾجِعجس دٚس وذ١دش فدٟ ثٌغد١طشر عٍدٝ ثٌٛددجء، ٚرٌده ِدٓ خدالي       

ثٌمددشثسثس ثٌضددٟ عددجّ٘ش فددٟ ثٌضخف١ددف ِددٓ ثٔضؾددجس ثٌٛدددجء، ٚثعددضّشثس  ثصخددجر ِؾّٛعددز ِددٓ

 ثٌع١ٍّز ثٌضع١ّ١ٍز، فٟ فٛسر ِٓ فٛس ثإلدذثع ثٌفىشٞ ٚثٌضمٕٟ ٚثٌعٍّٟ.

 أوال: إَمبف انذساسخ انذضىسَخ.

هـ   ان ثعاذ  ان طشَاك ينصاخ 9440ءبنُب:  ىدح انعًهُخ انزعهًُُخ نهعبو انجذَذ 

 "نصخ انجالن ثىسد نطالة انجبيعبديذسسزٍ نطالة انزعهُى انعبو  وي
 -ٚلذ وجٔش ٚفك خطز ِذسٚعز، ٚد١جٔٙج وجٌضجٌٟ:  

أعٍٓ ِعجٌٟ ٚص٠ش ثٌضع١ٍُ ثٌذوضٛس فّذ دٓ ِقّذ آي ثٌؾ١ا آ١ٌدز ثٌعدٛدر ٌٍذسثعدز ٌعدجَ        

٘(، دق١ظ صٕطٍك عٓ دعذ ٌؾ١ّع ِشثفً ثٌضع١ٍُ ثٌعجَ، ٌّذر عذعز أعجد١ع، ٚعدٓ دُعدذ ٕٗٗٔ

ثٌٕةش٠ددز فددٟ ثٌؾجِعددجس ٚثٌضعٍدد١ُ ثٌفٕددٟ، ٚفنددٛس٠جً ٌٍّمددشسثس ثٌع١ٍّددز،  أ٠نددجً ٌٍّمددشسثس

ٚرٌه دعذ ثٌضٕغ١ك ِع ٚصثسر ثٌقدقز ٚٚصثسر ثالصقدجالس ٚصم١ٕدز ثٌّعٍِٛدجس ١٘ٚتدز صمد٠ُٛ 

 ثٌضع١ٍُ ٚثٌضذس٠خ ٚدشٔجِؼ ص١ّٕز ثٌمذسثس ثٌذؾش٠ز.

 :  وجب  لشاس وصاسح انزعهُى كبنزبنٍ

 واألههٍ(: انزعهُى انعبو )انذكىيٍ  -[أوالً ]
صذذأ ثٌذسثعز عٓ دُعذ ٌؾ١ّدع ِشثفدً ثٌضعٍد١ُ ثٌعدجَ ٌألعدجد١ع ثٌغدذعز ثمٌٚدٝ ثدضدذثًء ِدٓ  -ٔ

٘((، عٍٝ أْ ٠ُعجد صم١١ُ ثٌٛمدع دؾدىً وجِدً، ٌضقذ٠دذ ٚمدع ٕٗٗٔ/  ٔ/  ٔٔصجس٠ا )

 ثٌذسثعز ٌذم١ز أعجد١ع ثٌفقً ثٌذسثعٟ ثمٚي ٚفمجً ٌٍّض ١ّشثس ٚثٌّغضؾذثس.

١ٌٙتز ثإلدثس٠دز فدٟ ثٌّدذثسط )لدجدر ثٌّدذثسط، ثٌدٛوالء، ٠ىْٛ فنٛس ؽ١ّع أعنجء ث -ٕ

ثٌّشؽذْٚ ثٌطالد١ْٛ، ثإلدثس٠ْٛ( ِٚىجصخ ثٌضع١ٍُ )ثٌّؾدشفْٛ ثٌضشد٠ٛدْٛ( ه١ٍدز أ٠دجَ 

 ثٌعًّ خالي ثمعذٛع.

٠ىْٛ فنٛس ثٌّع١ٍّٓ ٚثٌّعٍّجس عٓ دُعذ ِع هالدُٙ فٟ ثٌفقٛي ثالفضشثمد١ز، ِدع  -ٖ

ٚثفدذثً فدٟ ثمعدذٛع عٍدٝ ثملدً دجٌضٕغد١ك  فنٛس ثٌّع١ٍّٓ ٚثٌّعٍّجس ٌٍّذسعز ٠ِٛجً 

ِع إدثسر ثٌّذسعز، ٌّٚىضدخ ثٌضعٍد١ُ ثعدضغٕجء ثٌقدجالس ثٌضدٟ ٠قدعخ ٠ٚضعدزس ٚفدٌٛٙج 

 ٌٍّذسعز.

٠ذددذأ ث١ٌددَٛ ثٌذسثعددٟ عددٓ دُعددذ ٌٍّددشفٍض١ٓ ثٌّضٛعددطز ٚثٌغج٠ٛٔددز ِددٓ ثٌغددجعز ثٌغددجدعز  -ٗ

عش ٚأ١ٌٚجء ثمِدٛس فذجفجً، ٌٍّٚشفٍز ثالدضذثة١ز ِٓ ثٌغجعز ثٌغجٌغز عقشثً، ٌضّى١ٓ ثمُ 

ِٓ ِضجدعز ِٚغجعذر أدٕدجةُٙ فدٟ ٘دزٖ ثٌّشفٍدز ثٌُعّش٠دز ثٌّذىدشر فدٟ ثٌضعٍد١ُ عدٓ دُعدذ، 
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٠ّٚىٓ ِضجدعدز ثٌدذسٚط ِدٓ خدالي لٕدٛثس عد١ٓ ثٌفندجة١ز ٚثٌضى١ٍفدجس ٚثٌضم١١ّدجس ِدع 

 ثٌّعٍُّ فٟ ثٌّذسعز.

ثإلٌىضشٚٔدٟ  ٠ىْٛ ثالعضّجد فٟ ع١ٍّجس ثٌضع١ٍُ ٚثٌضعٍُّ عٍٝ ِٕقز "ِذسعضٟ" ٌٍضعٍد١ُ -٘

ِددع أدٚثس ثٌضٛثفددً ثٌخجفددز دٙددج ٌؾ١ّددع ثٌّددذثسط، وّددج ٠ّىددٓ ٌٍّددذثسط ثم١ٍ٘ددز 

ٚثٌعج١ٌّز ثالعضفجدر ِٓ ِٕقز "ِذسعضٟ"، دجإلمجفز إٌٝ إِىج١ٔز صٛف١ش صٍه ثٌّدذثسط 

ٌألدٚثس ثٌخجفز دٙج ٌٍذسثعز عٓ دُعذ، ِع ثعضّشثس ثالعضفجدر ِدٓ ثٌذدظ ٌمٕدٛثس عد١ٓ 

سر خدددالي ث١ٌدددَٛ ٌض ط١دددز ؽ١ّدددع ثٌةدددشٚف ٚثٌّشثفدددً ثٌفندددجة١ز عٍدددٝ فضدددشثس ِضىدددش

ثٌذسثع١ز، ف١ظ ع١ىْٛ ٌىً فف دسثعٟ لٕجر خجفدز ددٗ، إمدجفز ٌّدج ٠ُؤسؽدف عٍدٝ 

لٕدددٛثس "ث١ٌٛص١دددٛح"، دّدددج ٠ندددّٓ ٚفدددٛي ثٌّعشفدددز ٌٍطدددالح ٚثٌطجٌذدددجس ددددجخضالف 

ظددشٚفُٙ ِٚددشثفٍُٙ ثٌذسثعدد١ز، ٠ٚقمددك أعٍددٝ ٔددٛثصؼ صعٍّددُ ِّىٕددز فددٟ ظددً ثٌةددشٚف 

 ؾجةقز وٛسٚٔج.ثالعضغٕجة١ز ٌ

صُخقددـ إدثسر ثٌّذسعددز ٠ِٛددجً ٚثفددذثً عٍددٝ ثملددً فددٟ ثمعددذٛع ٌقنددٛس ثٌطددالح  -ٙ

ٚثٌطجٌذددجس أٚ أ١ٌٚددجء أِددٛسُ٘ ثٌددز٠ٓ ال ٠غددضط١عْٛ ثٌددذخٛي عٍددٝ ثٌّٕقددز ٌّضجدعددز 

 ثٌضى١ٍفجس ٚثٌضم١١ّجس ٚثٌٍمجء دج١ٌٙتز ثٌضع١ّ١ٍز ِع صطذ١ك ثإلؽشثءثس ثالفضشثص٠ز.

مهفددجي "عددٓ دُعددذ" ِددٓ خددالي صطذ١ددك ثٌشٚمددز صىددْٛ ثٌذسثعددز ٌّشفٍددز س٠ددجك ث -2

 ثالفضشثم١ز.

٠ٛثفً ثٌّشودض ثٌدٛهٕٟ ٌٍضدذس٠خ ثٌّٕٙدٟ ثٌضع١ٍّدٟ صدذس٠خ ث١ٌٙتدز ثٌضع١ّ١ٍدز عدٓ دُعدذ  -1

خددالي فضددشر ثٌعددٛدر ٌٍّذسعددز عٍددٝ دددشثِؼ ٚأدٚثس ثٌضعٍدد١ُ عددٓ دُعددذ، ٚإعددضشثص١ؾ١جس 

ٚفدك خطدز صدذس٠خ ٚٚعجةً ثٌضٛثفً ثٌفّعجي ِع ثٌطالح ٚثٌطجٌذجس ٚأ١ٌٚجء أِدٛسُ٘، 

 ٠ُعٍٓ عٕٙج.

صضٌٛٝ إدثسثس ثٌضعٍد١ُ صٛؽ١دٗ ثٌّدذثسط ِٚضجدعضٙدج ٌضٛص٠دع ثٌىضدخ ثٌذسثعد١ز ِدٓ خدالي  -1

ثٌضٛثفدددً دددد١ٓ ثٌّذسعدددز ٚثٌطٍذدددز ٚأ١ٌٚدددجء أِدددٛسُ٘، ٚٚفدددك آ١ٌدددز صندددّٓ صطذ١دددك 

 ثإلؽشثءثس ثالفضشثص٠ز.

عٍدٝ فٙدُ  صٛف١ش ثٌضع١ٍّجس ٚثمدٌز ثالعضشؽجد٠ز ثٌضٟ صغدجعذ ثٌطدالح ٚأ١ٌٚدجء ثمِدٛس -ٓٔ

ؽ١ّددع ِددج ٠ضعٍددك دددجٌضٍمٟ ٚثالعددضفجدر ِددٓ خذِددز ثٌضعٍدد١ُ عددٓ دُعددذ، ٚأْ صُددّٛصع صٍدده 

ثٌضع١ٍّدددجس ٚثمدٌدددز ثالعضشؽدددجد٠ز عٍدددٝ ثٌطدددالح ٚثٌطجٌذدددجس ِدددع ثٌىضدددخ ثٌّذسعددد١ز، 

 ٚعضُٛفّش دؾىً إٌىضشٟٚٔ عٍٝ ِٛلع ثٌٛصثسر ِٕٚقجصٙج ثإلٌىضش١ٔٚز.

ذسعدضٟ، ٚثٌضدٟ صعضذدش ِدٓ أددشص ِٕؾدضثس ٚصّش ثٌع١ٍّز ثٌضع١ّ١ٍز ِدٓ خدالي ِٕقدز ِ     

ثٌع١ٍّز ثٌضع١ّ١ٍز خدالي فضدشر ثٌؾجةقدز: صفع١دً ِٕقدز ِذسعدضٟ دؾدىً وجِدً ِٚض١ّدض، فّدع 

أصِددز ؽجةقددز وٛسٚٔددج ِٚددج ِددش دددٗ ثٌعددجٌُ ِددٓ ثٔمطددجع ٌٍق١ددجر ؽددذز وجِددً ٚصٛلددف ثٌع١ٍّددز 

عٛد٠ز و ١ش٘دج ثٌضع١ٍّز ِضأعشر دجٌضذجعذ ثالؽضّجعٟ، ٚثٌدزٞ صدأعشس ددٗ ثٌٍّّىدز ثٌعشد١دز ثٌغد

ِٓ دٚي ثٌعجٌُ، فمذ فشك عٍٝ ثٌمجة١ّٓ عٍٝ ثٌضع١ٍُ ثٌذقظ عدٓ فٍدٛي ِدٓ أؽدً ثٌقدذ ِدٓ 

صٛلددف ثٌع١ٍّددز ثٌضع١ّ١ٍددز ٚدّددج ٠نددّٓ ثٌقددذ ِددٓ ثٔضمددجي ثٌعددذٜٚ ٚثالٌضددضثَ دددجإلؽشثءثس 
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ثٌٛلجة١ز، ٚلدذ صّىٕدش ثٌٍّّىدز ثٌعشد١دز ثٌغدعٛد٠ز دفندً هللا صعدجٌٝ عدُ دفندً صدٛفش ثٌمدشثس 

ثٌذ١ٕدددز ثٌضقض١ددددز ٚثٌؾددددشثوز ثٌفجعٍددددز دددد١ٓ ثٌّؤعغددددجس ثٌقى١ِٛددددز ٚثٌّؤعغددددجس ثإلدثسٞ ٚ

ثٌّؾضّع١ز رثس ثٌعاللز ِٓ صق٠ًٛ ثٌذسثعز عٓ دعذ ِٕز ثمعذٛع ثمٚي ِٓ صع١ٍك ثٌذسثعدز 

ثٌقنددٛس٠ز، ف١ددظ ٚؽددذس ٚصثسر ثٌضعٍدد١ُ د ١ضٙددج فددٟ ثٌضعٍدد١ُ عددٓ دعددذ، ٚرٌدده ِددٓ خددالي 

ِٕقز " ِذسعضٟ" وأفذ ثٌقٍٛي العدضّشثس  صٛظ١ف ثٌضم١ٕز ثٌضٛظ١ف ثمِغً، ف١ظ أهٍمش

 ثٌع١ٍّز ثٌضع١ّ١ٍز خالي فضشر ؽجةقز وٛسٚٔج.

ٚلذ أدس ثٌّٕقدز دٚسث فعدجال فدٟ ثٌع١ٍّدز ثٌضع١ّ١ٍدز خقٛفدج فدٟ ظدً ثصِدز ؽجةقدز        

وٛسٚٔج،  ٚدقغخ إفقجءثس ٚصثسر ثٌضع١ٍُ فجٔٗ دٍن عذد ثٌض٠جسثس ٌّٕقز ِذسعدضٟ فضدٝ 

ٚدٍدن عدذد ثٌطٍذدز ٚثٌطجٌذدجس  ٓٓٓ،ٓٓٓ،1ٕٕ٘( ٕٗٗٔعجَ ثمعذٛع ثٌقجدٞ عؾش ِٓ ثٌ

فٟ ثٌضعٍد١ُ ثمٍ٘دٟ  21ٕٓٙٔٚعذد  1ٕٙٔٔ1ٗثٌّغضخذ١ِٓ ٌٍّٕقز فٟ ثٌضع١ٍُ ثٌقىِٟٛ

فٟ ثٌضع١ٍُ ثٌقىِٟٛ ٚعدذد  1ٕٙٗٓٗٚدٍن عذد ثٌّع١ٍّٓ ٚثٌّعٍّجس ثٌّغضخذ١ِٓ ٌٍّٕقز 

ٌٍّٕقددز فددٟ ثٌضعٍدد١ُ  فددٟ ثٌضعٍدد١ُ ثمٍ٘ددٟ ٚدٍددن عددذد لددجدر ثٌّددذثسط ثٌّغددضخذ١ِٓ 1ٖ٘٘ٔ

فدددٟ ثٌضعٍددد١ُ ثمٍ٘دددٟ، أِدددج عٍدددٝ ِغدددضٜٛ ثٌع١ٍّدددز ثٌضع١ّ١ٍدددز  2ٔٗٔٚ 1ٔٓ٘ٔثٌقىدددِٟٛ 

ٚثٌخددذِجس فمددذ لددذِش ِٕقددز ِذسعددضٟ دقغددخ إفقددجءثس ٚصثسر ثٌضعٍدد١ُ عددذد ثٌٛثؽذددجس 

ٚدٍددددن عددددذد ثالخضذدددجسثس ثٌّٕؾددددأر ٌٍطددددالح  1ٗ11ٕٙٔٔثٌّٕؾدددأر ٌٍطددددالح ٚثٌطجٌذدددجس 

ٚدٍددن عددذد ثالعضفغددجسثس ثٌّشعددٍز ٌ ددشف ثٌّعٍّدد١ٓ  1ٔ1ٗٗٙٚثٌطجٌذددجس عٍددٝ ثٌّٕقددز 

، ٚ٘دٟ إفقدجة١ز صؾد١ش ثٌدٝ ثْ ثٌّٕقدز صدؤدٞ 11ٔ٘ٓٙٙثٌّغضخذ١ِٓ ٌّٕقدز ِذسعدضٟ 

 ٘((.ٕٗٗٔدٚس ال ٠ّىٓ صؾجٍ٘ٗ أٚ ثٌضم١ًٍ ِٕٗ. ) ِٛلع ٚصثسر ثٌضع١ٍُ،
 

 انزعهُى انجبيعٍ )انذكىيٍ واألههٍ(:  -[ءبنُبً ]
ٚثٌّؤعغدز ثٌعجِدز ٌٍضدذس٠خ ثٌضمٕدٟ ٚثٌّٕٙدٟ "عدٓ  صىْٛ ثٌذسثعز فٟ ثٌضع١ٍُ ثٌؾدجِعٟ -ٔ

دُعذ" ٌٍّمشسثس ثٌٕةش٠ز، ٚفنٛس٠جً ٌٍّمشسثس ثٌع١ٍّدز ٚثٌضذس٠ذ١دز، ٚفمدجً ٌقدالف١جس 

ثٌؾٙددجس ٚثٌّؾددجٌظ ثٌّع١ٕددز الصخددجر ثٌمددشثس ثٌّٕجعددخ، دّددج ٠قمددك ِقددٍقز ثٌطددالح 

ثٌددذ١ًٌ ٚثٌطجٌذددجسح ٚفمددجً ٌٍّعط١ددجس ٚثٌّغددضؾذثس، ِددع ثمخددز دجالعضذددجس ِددج صنددّٕٗ 

ثإلسؽجدٞ ٌعٛدر ثٌذسثعز ثٌؾجِع١ز، ٚؽ١ّع ثالفضدشثصثس ٚ"ثٌذشٚصٛودٛالس" ثٌقدق١ز 

ذٍّ ز ِٓ ٚصثسر ثٌققز. ُّ  ثٌ

صضٌٛٝ ثٌؾجِعجس ثٌقى١ِٛز ٚثم١ٍ٘ز ٚثٌّؤعغز ثٌعجِز ٌٍضذس٠خ ثٌضمٕدٟ ٚثٌّٕٙدٟ ثصخدجر  -ٕ

 ثٌضشص١ذجس ثٌّضعٍمز دعًّ ث١ٌٙتز ثٌضذس٠غ١ز ٚثإلدثس٠ز ثٌضجدعز ٌٙج.

شس ٚصثسر ثٌضعٍددد١ُ فدددٟ ثٌؾدددشثوز ٚثٌضٕغددد١ك ِدددع ٚصثسر ثٌقدددقز ٚٚصثسر ٚلدددذ ثعدددضّ

 ثالصقجالس ٚغ١شّ٘ج ِٓ ثٌّؤعغجس ٚثٌؾٙجس رثس ثٌعاللز ٌضمذ٠ُ ثٌذعُ.

وّددج أوددذس عٍددٝ عمضٙددج دددجٌّع١ٍّٓ ٚثٌّعٍّددجس ٚأعنددجء ١٘تددز ثٌضددذس٠ظ فددٟ ثٌؾجِعددجس 

ٚس ثمعدشر ٚأ١ٌٚدجء ٚثٌضع١ٍُ ثٌضمٕدٟ إلدثسر ع١ٍّدجس ثٌضعٍد١ُ عدٓ دُعدذ دىفدجءر، ٚأ١ّ٘دز د

ثمِٛس فٟ ثعضّشثس ِٚضجدعز ثٌشفٍدز ثٌضع١ّ١ٍدز عدٓ دُعدذ مدٕدجةُٙ، ٚأْ ٘دزٖ ثٌشفٍدز ال 
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٠ّىدددٓ أْ صدددٕؾـ ددددذْٚ صعدددجُٚٔٙ ِٚؾدددجسوضُٙ، ِدددع دعٛثصٕدددج مدٕجةٕدددج ٚدٕجصٕدددج ثٌطٍذدددز 

ق. ّٛ  ٚثٌّضذسد١ٓ دعجَ دسثعٟ فجفً دجٌٕؾجؿ ٚثٌضف

ٟ ثٌعددٛدر إٌددٝ ثٌضعٍدد١ُ، ٚإٌددٝ ِمجعددذ ثٌذسثعددز ٚلددذ وددجْ ٌٙددزٖ ثٌمددشثسثس ثمعددش ثٌىذ١ددش فدد      

دؾىً ِض١ّض، ف١ظ أعذضش ٘زٖ ثٌضؾشدز ٔؾجفٙج ٚص١ّض٘ج عٍٝ ثٌّغدضٜٛ ثٌّقٍدٟ ٚثٌعدجٌّٟ، 

ِدٓ خدالي ثٌضندجِٓ ثٌقجفدً ِدٓ ٚصثسر ثٌضعٍد١ُ ِدع ثٌدٛصثسثس ثٌّع١ٕدز ثمخدشٜ وددٛصثسر 

٠ج( ٚغ١دش رٌده ِدٓ ثٌققز ٚثإلعالَ ٚث١ٌٙتز ثٌغعٛد٠ز ٌٍذ١جٔجس ٚثٌزوجء ثالفدطٕجعٟ )عدذث

ثٌّؤعغددجس ثٌّخضٍفددز، إمددجفز إٌددٝ ثٌضنددجِٓ ثٌّغّددش ددد١ٓ ثٌّذسعددز ٚثمعددشر، ِددٓ خددالي 

 ِضجدعز ثٌطالح ٚثٌطجٌذجس، ٚثٌعٕج٠ز دجٌضىج١ٌف ٚثمعّجي ثٌّٕض١ٌز دؾىً ِغضّش.

ٚلددذ صذددع رٌدده لددشثس آخددش، أال ٚ٘ددٛ ِٕددع دخددٛي ثٌّٕؾددفس ٌ ١ددش ثٌّققددٓ، ِٕٚٙددج        

َ( ِٚدٓ ٔضدجةؼ ٘دزث ثٌمدشثس: عدٛدر ثٌضعٍد١ُ ٕٕٔٓ/٘/1ٔرٌده دضدجس٠ا )ثٌّٕؾفس ثٌضع١ّ١ٍز، ٚ

فنٛس٠ج ٌٍّع١ٍّٓ ٚثٌّعٍّجس، ٚأعنجء ١٘تز ثٌضذس٠ظ فٟ ثٌؾجِعجس، ِع ثصفدجق لدجةُ دد١ٓ 

ٚصثسصٟ ثٌققز ٚثٌضع١ٍُ عٍدٝ صقذ٠دذ ثٌفتدجس ثٌعّش٠دز ثٌّغدضٙذفز، ٚثعدضخذثَ صٛوٍٕدج ٌٍضأودذ 

ثٌقق١ز فٟ ثٌّذثسط ٚثٌؾجِعدجس ِدٓ ثٌضذجعدذ  ِٓ فجٌز ثٌضقق١ٓ، ٚثالٌضضثَ دجالؽضشثهجس

ثالؽضّددددجعٟ، ٌٚددددذظ ثٌىّجِددددز، ٚصط١ٙددددش ثم٠ددددجدٞ دؾددددىً ِغددددضّش، ٚثالٌضددددضثَ أ٠نددددج 

  r&newsid=2120893https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=a (دجٌذشٚصىٛالس ثٌّعضّذر.

 

: لااشاس انعااىدح إنااً انذساسااخ اننكبيُااخ ثشااكم جضئااٍ نطااالة انًزىسااطخ وانربنىَااخ [ءبنرااب]

، ِع ثٌّشٚٔز ثٌىجٍِز، ِٓ خدالي صمغد١ُ وانطالة انجبيعُُن  يًن أكًم جش بد انزذصُن

ثٌطددالح إٌددٝ ِؾّٛعددجس، ٚثعددضّشثس ثٌع١ٍّددز ثٌضع١ّ١ٍددز عددٓ دعددذ، دجإلمددجفز إٌددٝ ثٌقددشؿ 

ٌضددضثَ دددجإلؽشثءثس ثٌٛلجة١ددز، ٚإعطددجء ثٌقددالف١جس ٌٍّددذ٠ش فددٟ ثصخددجر ثإلؽددشثءثس عٍددٝ ثال

عجِدج  ٕٔثٌالصِز عٕذ ٚؽٛد فجالس وٛسٚٔج، ٚثعضّشثس هالح ثالدضذثة١ز ِٚٓ ُ٘ ألً ِٓ 

 عٓ دعذ ِٓ خالي ِٕقز ِذسعضٟ ٌالدضذثة١ز، ٚوزٌه ِٕقز سٚمضٟ ٌّٓ ُ٘ دْٚ رٌه.
https://covid19.my.gov.sa/ar/Sectors/education/Decisions/Pages/Decisions2.aspx   

 

:  ىدح طاالة االثزذائُاخ وانشوضاخ إناً يمب اذ انذساساخ انذضاىسَخ ثزابسَ  ياع [ساثعب ]

ثٌمددشثسثس ثٌّضخددزر، دٕددجء عٍددٝ ثٌّعط١ددجس ٚ٘ددٛ آخددش   االنزااضاو ثاابإلجشا اد االدزشاصَااخ

ثٌقق١ز ثٌضٟ لجِش دٙج ثٌؾٙجس ثٌّع١ٕز، ٚأ٠ندج دجعضّدجد ثٌٍمدجؿ ٌٍفتدجس ثمفد ش عدٕج دْٚ 

عٓ ثٌغج١ٔز عؾش، ٠ٚغضّش ثٌضع١ٍُ عٓ دعذ ِٓ خالي ِخضٍف ثٌّٕقجس ٌٍطٍذدز ثٌدز٠ٓ ٠ضعدزس 

 َ(.ٕٕٕٓ/ٔ/1فنٛسُ٘ معذجح فق١ز، ٚوجْ رٌه دضجس٠ا )
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2323067    

 

 انخبرًخ وانزىاُبد: 
 -ٚفٟ خضجَ ٘زث ثٌذقظ ٠ّىٓ هشؿ أدشص ٔضجةؾٗ عٍٝ ثٌٕقٛ ث٢صٟ: 

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2120893
https://covid19.my.gov.sa/ar/Sectors/education/Decisions/Pages/Decisions2.aspx
https://covid19.my.gov.sa/ar/Sectors/education/Decisions/Pages/Decisions2.aspx
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2323067
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ؤعغدجس ثٌقى١ِٛدز ٚثٌّؤعغدجس ثٌّذ١ٔدز ثٌعاللز ثٌٛع١مز ٚثٌضنجِٓ ثٌّؾضّعٟ دد١ٓ ثٌّ  .ٔ

فٟ ثٌٍّّىز ثٌعشد١ز ثٌغعٛد٠ز عجّ٘ش فٟ صخف١دف آعدجس   –ِٕٚٙج ثٌّؤعغز ثٌضشد٠ٛز  –

 ٘زٖ ثٌؾجةقز عٍٝ ثٌّؾضّع.

ثٌضنددجِٓ فددٟ ثٌّؾضّددع ثٌّددذٟٔ، أِددش دعددج إ١ٌددٗ ثٌددذ٠ٓ ثإلعددالِٟ، ٚأِددش دجٌعٕج٠ددز دددٗ،  .ٕ

 ٚثٌقشؿ عٍٝ صقم١مٗ فٟ ؽضٝ ِؾجالس ثٌق١جر.

وذش فٟ صقم١ك ثٌضنجِٓ ٠مع عٍٝ عدجصك ثٌذٌٚدز، ٚال صغدضط١ع ثٌذٌٚدز صقم١دك ثٌعخء ثم .ٖ

٘زث ثٌضنجِٓ إال ِٓ خالي ِغدجّ٘ز ِؤعغدجس ثٌّؾضّدع ثٌّدذٟٔ فدٟ صقم١دك ثٌضندجِٓ 

ِددٓ خددالي ثالٌضددضثَ دددجٌذشٚصىٛالس ثٌّعضّددذر ِددٓ لذددً ث١ٌٙتددجس ثٌقى١ِٛددز أعٕددجء فضددشر 

 ثٌؾجةقز.

ؾ١ذ، ٚإ٠ؾجد ثٌٛعجةً ثٌذذ٠ٍز ِدٓ أؽدً مدّجْ ص١ّضس ثٌّؤعغجس ثٌضع١ّ١ٍز دجٌضخط١و ثٌ .ٗ

ثعضّشثس ثٌع١ٍّز ثٌضع١ّ١ٍدز دؾدىً ِض١ّدض، ٚأددشصس دؾدىً ظدج٘ش لدذسر ثٌّؾضّدع عٍدٝ 

ثٌضألٍُ ِٗ ثٌؾجةقدز، ِدٓ خدالي ثٌضعدجْٚ دد١ٓ ثٌّؤعغدز ثٌضع١ّ١ٍدز ٚثٌّعٍدُ ٌٚٚدٟ ثمِدش 

 ٌذٍٛت ألقٝ دسؽجس ثٌض١ّض ٚثإلدذثع.

ضدددشر ثٌؾجةقدددز ِدددٓ خدددالي ثٌضدددضثَ ِشصجد٠دددٗ ٔؾدددـ ثٌّغدددؾذ فدددٟ أدثء سعدددجٌضٗ أعٕدددجء ف .٘

دجٌذشٚصىٛالس ثٌقق١ز ثٌّعضّذر، ِّج عدجُ٘ فدٟ ثعدضّشثس أدثء ٘دزٖ ثٌؾدع١شر ثٌعة١ّدز 

 سغُ فقٛي ثٌضؾّعجس دثخٍٙج.

وجٔش ثٌقٍمجس ثٌمشآ١ٔدز أفدذ أ٘دُ ِٕدجدع ثٌخ١دش ثٌضدٟ ص١ّدضس خدالي فضدشر ثٌؾجةقدز، ِدٓ  .ٙ

دجعدضّشثس، ٚإ٠ؾدجد ثٌقٍدٛي ثٌّذضىدشر خالي إ٠ؾجد٘دج ثٌذدذثةً ثٌّٕجعدذز، ٚصطد٠ٛش أدثةٙدج 

 ٌٍض١ّض ٚثإلدذثع خالي فضشر ثٌؾجةقز.
 

 وأواٍ ثبِرٍ: 
إدشثص ثٌؾٙٛد ثٌّخضٍفز ٌٍّؤعغدجس ثٌّخضٍفدز ثٌقى١ِٛدز ِٕٙدج ٚثٌّذ١ٔدز، فدئْ وغ١دشث ِدٓ  .ٔ

ثٌؾٙٛد ال صثٌش غ١ش ظج٘شر، ٚدئدشثص ٘زٖ ثٌؾٙٛد صىْٛ ثٌّؾضّعدجس ِغدضعذر ٌضقم١دك 

 ذ ٚلٛع ؽٛثةـ أخشٜ.ثٌّض٠ذ ِٓ ثٌٕؾجفجس عٕ

دسثعددز ثٌّؾددجس٠ع ثٌّغددضمذ١ٍز إل٠ؾددجد ثٌٛعددجةً ثٌضم١ٕددز ثٌّٕجعددذز ِددٓ لذددً ثٌّضخققدد١ٓ  .ٕ

ٌٍضخف١ددف ِددٓ آعددجس ثٌؾددٛثةـ، ٚثعددضّشثس ثٌق١ددجر ثالؽضّجع١ددز أعٕددجء فضددشر ثٌؾددٛثةـ فددجي 

 ٚلٛعٙج ِشر أخشٜ.

خ، إدددشثص دٚس ثٌّؤعغددجس ثٌذ١ٕ٠ددز فددٟ دسثعددز ثٌٕددٛثصي أعٕددجء فضددشر ثٌؾددٛثةـ ٚثٌّقددجة .ٖ

 ِٚغجّ٘ضٙج فٟ ص٠جدر ٚعٟ ثٌّؾضّع ٚصقق١ٕٗ أعٕجء فضشر ثٌؾٛثةـ.
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 انًشاجع: 
َ(، ثٌذذث٠ددز ٚثٌٕٙج٠ددز، دثس ٖٕٓٓثددٓ وغ١ددش، إعددّجع١ً ددٓ عّددش دددٓ وغ١دش ثٌذِؾددمٟ ) -ٔ

 َ. 112ٔ -٘(  1ٔٗٔ٘ؾش ٌٍطذجعز ٚثٌٕؾش ٚثٌضٛص٠ع ٚثإلعالْ، ثٌطذعز: ثمٌٚٝ، 

 د١شٚس، ثٌطذعز: ثٌغجٌغز. –دثس فجدس ٘((، ٌغجْ ثٌعشح، ٗٔٗٔثدٓ ِٕةٛس ) -ٕ

َ( ، ثٌددشٚك ثمٔددف فددٟ ؽددشؿ ثٌغدد١شر ٕٓٓٓأدددٛ ثٌمجعددُ عذددذ ثٌددشفّٓ ثٌغدد١ٍٟٙ ) -ٖ

 ثٌٕذ٠ٛز، ثٌطذعز ثمٌٚٝ، دثس إف١جء ثٌضشثط ثٌعشدٟ، د١شٚس.

ز  -ٗ َّ ًِ ثٌطَّجُعْٛ، َدثُس ثٌَعجِفد ِْ فٟ فَْن جُعٛ َّ أفّذ دٓ فؾش ثٌعغمالٟٔ، ثٌقجفع، دَْزُي ثٌ

 ( ثٌش٠جك. 

 .ٕٕأفّذ فغٓ ثٌض٠جس، ِؾٍز ثٌشعجٌز، ؿ -٘

َ(، ِعؾدُ ثٌٍ دز ثٌعشد١دز ثٌّعجفدشر، عدجٌُ ثٌىضدخ، 1ٕٓٓأفّذ ِخضجس عذذ ثٌق١ّدذ ) -ٙ

 ثٌطذعز: ثمٌٚٝ.

 ٘((، فق١ـ ثٌذخجسٞ، ثٌطذعز ثمٌٚٝ، دثس هٛق ثٌٕؾجر.ٕٕٗٔثٌذخجسٞ ) -2

-OIC) دشٔجِؼ ثٌعًّ ثالعضشثص١ؾٟ ٌّٕةّدز ثٌضعدجْٚ ثإلعدالِٟ فدٟ ِؾدجي ثٌقدقز -1

SHPA) . 

ثٌضمش٠ش ثٌغدٕٛٞ ثٌغجٌدظ ٚثٌخّغدْٛ، ٌٍؾّع١دز ثٌخ١ش٠دز ٌضقفد١ع ثٌمدشآْ ثٌىدش٠ُ دّىدز  -1

 َ.ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ ٖٔ –َ 1ٕٔٓ/ 1/ ٔٔثٌّىشِز، فٟ ثٌفضشر ِٓ 

َ( صؾشدز و١جٔجس ثٌّؾضّع ثٌّذٟٔ فٟ دٌٚدز ثٌى٠ٛدش ٕٕٔٓثٌؾٛصثء ععٛد ثٌعؾّٟ ) -ٓٔ

دسر عددٓ ِشوددض فددٟ ِٛثؽٙددز ف١ددشٚط وٛسٚٔددج )سه٠ددز فم١ٙددز(، ِؾٍددز دقددٛط، ثٌقددج

 .1ٌٕٔذْ، ثٌعذد ثٌضجعع ٚثٌغالعْٛ، ؿ –ثٌذقٛط ٚثالعضؾجسثس ثالؽضّجع١ز 

(. دسؽددز صدددٛثفش ثمِددٓ ثٌٕفغددٟ ٌددذٜ ثٌعدددج١ٍِٓ 2ٕٔٓثٌخضثعٍددز، ِمذددً، ِقّددٛد ) -ٔٔ

ثإلدثس١٠ٓ فٟ ؽجِعز آي ثٌذ١دش، سعدجٌز ِجؽغدض١ش، و١ٍدز ثٌعٍدَٛ ثٌضشد٠ٛدز، ؽجِعدز آي 

 ثٌذ١ش، ثمسدْ.

(، ثٌضخف١دددف ثمخاللدددٟ ٚثٌٛلج٠دددز ِدددٓ ثمِدددشثك ٕ٘ٔٓس٠دددذٞ صؾدددجوش ثددددٛسصٟ ) -ٕٔ

 ثٌّعذ٠ز، ؽجِعز ثٔؾ١ٍج سٚعىٓ.

َ(، ثٌضدذخً ثالعدضشثص١ؾٟ ثٌّقٍدٟ فدٟ ٕٕٓٓصوش٠جء فشلدجط، عج٠دذر ِقدطفجٚٞ ) -ٖٔ

، ثٌّؾٍددز ثٌؾضثةش٠ددز ٌٍقمددٛق ٚثٌعٍددَٛ 1ِٔٛثؽٙددز ؽجةقددز ف١ددشٚط وٛسٚٔددج وٛف١ددذ

 .ٕٕ٘ثٌغ١جع١ز، ثٌّؾٍذ ثٌخجِظ، ثٌعذد ثٌغجٌظ، ؿ

َ(، ِدشآر ثٌضِدجْ فدٟ ٖٕٔٓٓ ثٌؾدٛصٞ، ؽدّظ ثٌدذ٠ٓ أددٛ ثٌّةفدش ٠ٛعدف )عذو ثد -ٗٔ

 عٛس٠ج، ثٌطذعز: ثمٌٚٝ. –صٛثس٠ا ثمع١جْ، دثس ثٌشعجٌز ثٌعج١ٌّز، دِؾك 

 (، ع١ىٌٛٛؽ١ج ثمٚدتز، ؽجِعز ٚثسط ثالٔذ١جء، ثٌعشثق.ٕٕٓٓعضجس عٍٝ ) -٘ٔ
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ٌذقدظ (، ثٌضنجِٓ ثإلٔغدجٟٔ فدٟ ثإلعدالَ، ِشودض ؽ١دً ثٕ٘ٔٓعشٚس هجٌذٟ ثًٌّ ) -ٙٔ

 ، هشثدٍظ.1ثٌعٍّٟ، ف(

(، دقددظ عددذ ثٌددزسثةع، ثٌّؾٍددز ثالٌىضش١ٔٚددز ثٌؾددجٍِز، ثٌعددذد 1ٕٔٓعددعذ ثٌقشدددٟ ) -2ٔ

 (ٖثٌغجِٓ، ؿ

َ(،ثٌضىجفددً ٚثٌضنددجِٓ فددٟ ثإلعددالَ، دثسثٌؾددشٚق 1ٖٙٔعددعذ عذددذ ثٌغددالَ فذ١ددخ ) -1ٔ

 ٌٍٕؾش ٚثٌضٛص٠ع ٚثٌطذجعز، ثٌمج٘شر، ثٌطذعز ثٌغجٌغز.

٘((، ثٌضىجفً ثالؽضّجعٟ فٟ مٛء ٖٗٔ – 1ٕٗٔعٍطجْ دٓ عٛك ِطٍك ثٌؾع١ذ ) -1ٔ

ثٌضشد١ددز ثإلعددال١ِز، سعددجٌز ِجؽغددض١ش، ؽجِعددز أَ ثٌمددشٜ، و١ٍددز ثٌضشد١ددز، لغددُ ثٌضشد١ددز 

 ثإلعال١ِز ٚثٌّمجسٔز.

(، ٚثلع ثالصقجي فٟ ثٌّؤعغز ثٌضشد٠ٛز ثٌؾضثةش٠دز، أهشٚفدز 2ٕٔٓع١ّشر عمْٛ ) -ٕٓ

 ١ًٌٕ ؽٙجدر ثٌّجعضش، ثٌؾضثةش.

ز ثٌذ١ٕ٠ز: ثٌّفَٙٛ ٚثمؽىجي، ثٌٕجفش٠ز ٌٍذسثعجس َ(، ثٌّؤعغٕٕٔٓع١ٍٙز ٌ شط ) -ٕٔ

 ، ثٌعذد ثٌغجٟٔ، ؽٛثْ.ٕ٘ٔثالؽضّجع١ز ٚثٌضجس٠خ١ز، 

َ(، ثٌؾٛثٔدددخ ثٌضشد٠ٛدددز ثٌّغدددضغّشر خدددالي ٕٕٔٓهدددالي ددددٓ عٍدددٟ ِغٕدددٝ أفّدددذ ) -ٕٕ

ثإلؽددشثءثس ثٌقددق١ز ٌّٕددع ثٔضؾددجس ثٌٛدددجء، ِؾٍددز ثٌعٍددَٛ ثٌضشد٠ٛددز ٚثٌٕفغدد١ز، ثٌّؾٍددذ 

 .1ٕ، ثٌعذد ثٌغجٟٔ، ؿٖٔ

َ(، ثٌضىجفددً ثالؽضّددجعٟ فددٟ ثإلعددالَ، ثٌؾددشوز 112ٔعذددذ ثٌعددجي أفّددذ عذددذ ثٌعددجي ) -ٖٕ

 ثٌعشد١ز ٌٍٕؾش ٚثٌضٛص٠ع، ِقش.

َ( ثإلعددالَ ددد١ٓ ؽٙددً أدٕجةددٗ ٚعؾددض عٍّجةددٗ، ثالصقددجد 11٘ٔعذددذ ثٌمددجدس عددٛدر ) -ٕٗ

 ، ثٌطذعز: ثٌخجِغز.IIFSOثإلعالِٟ ٌٍّٕةّجس ثٌطالد١ز، 

ذ٠ٛددز، ثٌطذعددز ثٌغج١ٔددز، ؽددشوز ِٚىضذددز َ( ثٌغدد١شر ث1ٌٕ٘٘ٔعذددذ ثٌٍّدده دددٓ ٘ؾددجَ ) -ٕ٘

 ِٚطذعز ِقطفٝ ثٌذجدٟ ثٌقٍذٟ ٚأٚالدٖ دّقش.

َ( ، دٚس ثٌّؤعغجس ثٌضشد٠ٛدز فدٟ ص١ّٕدز ثٌّؾضّدع، ٕٔٔٓعذذ ٘جدٞ فش٠ـ ثٌم١غٟ ) -ٕٙ

 و١ٍز ثٌعٍَٛ ثإلعال١ِز، ؽجِعز د ذثد.

أصِدز  –َ(،  إدثسر ثمصِجس عٍدٝ ثٌّغدضٜٛ ثٌّقٍدٟ ددجٌؾضثةش ٕٕٔٓعذَٚ ف١ّذر ) -2ٕ

( ّٔٛرؽددج، ثٌّؾٍددز ثٌؾضثةش٠ددز ٌألِددٓ ٚثٌض١ّٕددز، ثٌّؾٍددذ 1ٔط وٛسٚٔددج )وٛف١ددذف١ددشٚ

 .ٓ٘ثٌعجؽش، ثٌعذد ثٌغجٌظ، ؿ

(، ثٌّغت١ٌٛز ثالؽضّجع١ز ٌٍؾذجح ثٌؾدجِعٟ ٌدذعُ ثٌؾٙدٛد ٕٕٓٓعقجَ دذسٞ أفّذ ) -1ٕ

ثٌقى١ِٛددز فددٟ ِٛثؽٙددز ثمِددشثك ثٌٛدجة١ددز ثٌّعذ٠ددز، ِؾٍددز دسثعددجس فددٟ ثٌخذِددز 

 .   ٔثٌّؾٍذ ٔ٘ج١ٔز ثٌعذد ثالؽضّجع١ز ٚثٌعٍَٛ ثإلٔغ

٘دد((، ِشصىددضثس ثٌضنددجِٓ ٚثٌٛفددذر، ِؾٍددز ثٌؾجِعددز ثإلعددال١ِز ٗٓٗٔعط١ددز عددجٌُ ) -1ٕ

 .11ٕ، ؿ ٔٙدجٌّذ٠ٕز ثٌّٕٛسر، ثٌعذد 
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(، صٛفدد١جس ٔددذٚر ف١ددشٚط ِٕٕٓٓؾّددع ثٌفمددٗ ثٌضددجدع ٌّٕةّددز ثٌضعددجْٚ ثإلعددالِٟ ) -ٖٓ

 وٛسٚٔج ثٌّغضؾذ ِٚج ٠ضعٍك دٗ ِٓ ِعجٌؾجس هذ١ز ٚأفىجَ ؽشع١ز.

َ(،  ثمدعجد ثٌضشد٠ٛز ٌغٕز ثالدضالء فٟ مٛء 2ٕٓٓقّذ إعّجع١ً ع١ذ أدٛ عخ١ً )ِ -ٖٔ

ثٌفىش ثٌضشدٛٞ ثإلعالِٟ، سعجٌز ِجؽغض١ش، ثٌؾجِعز ثإلعال١ِز، غضر، و١ٍز ثٌضشد١دز، 

 لغُ أفٛي ثٌضشد١ز.

 –َ(، ِٛعددٛعز ثٌمٛثعددذ ثٌفم١ٙددز، ِؤعغددز ثٌشعددجٌز، د١ددشٚس ِٖٕٓٓقّددذ فددذلٟ ) -ٕٖ

 ٌذٕجْ.

َ(، ثٌّؾضّع ٚثمعدشر فدٟ ثإلعدالَ، دثس عدجٌُ ثٌىضدخ، ٕٓٓٓدٟ )ِقّذ هج٘ش ثٌؾٛث -ٖٖ

 ثٌمج٘شر، ثٌطذعز ثٌغجٌغز،

(، لجعددذر عددذ ثٌددزسثةع ٚصطذ١مجصٙددج عٍددٝ ثمٚدتددز ِٕٕٓٓقّددذ عذددذ ثٌددشفّٓ ِقّددذ ) -ٖٗ

 ، ِج١ٌض٠ج .2ؽجِعز ثٌّذ٠ٕز ثٌعج١ٌّز، ف(  (1ٔ -ثٌّعجفشر )ؽجةقز وٛسٚٔج وٛف١ذ

 د١شٚس. –جء ثٌضشثط ثٌعشدٟ َ(، فق١ـ ِغٍُ، دثس إف11ٔ١ِٔغٍُ ) -ٖ٘

 www.alukah.netَ(، صعش٠ف ثٌّؾضّع ثٌّذٟٔ، ِمجيِٕٙٔٓقطفٝ عٍٟ ؽّعز ) -ٖٙ

ِؤعغددجس ثٌضٕؾددتز ثالؽضّجع١ددز ٚدٚس٘ددج فددٟ ص١ّٕددز لدد١ُ (، ِٕٙٔٓطددٛسٞ أعددّجء ) -2ٖ

ز ِقّدذ خ١ندش ثٌضشد١ز ثٌذ١ت١ز، أهشٚفز ١ًٌٕ ؽٙجدر دوضدٛسثٖ عٍدُ ثالؽضّدجع، ؽجِعد

 .دغىشر، ثٌؾضثةش

(، لجعددذر ثٌضقددشف عٍددٝ ثٌشع١ددز ِٕددٛه دجٌّقددٍقز 2ِٕٔٓؤ٠ددذ ٔقدد١ف ؽجعددُ ) -1ٖ

 ٚصطذ١مجصٙج ثٌفم١ٙز ثٌّعجفشر، ؽجِعز صىش٠ش، و١ٍز ثٌضشد١ز، ثٌعشثق.

َ(، أمٛثء عٍٝ ثٌغمجفز ثإلعدال١ِز، ِؤعغدز ثٌشعدجٌز، ٕٔٓٓٔجد٠ز ؽش٠ف ثٌعّشٞ ) -1ٖ

 ثٌطذعز: ثٌضجععز.

٘((، أعش ثٌعٍّجء فٟ صقم١ك سعدجٌز ثٌّغدؾذ، ٚصثسر 2ٔ1ٔثٌعمً ) ٔجفش عذذ ثٌىش٠ُ -ٓٗ

ثٌٍّّىدددز ثٌعشد١دددز ثٌغدددعٛد٠ز،  -ثٌؾدددتْٛ ثإلعدددال١ِز ٚثمٚلدددجف ٚثٌدددذعٛر ٚثإلسؽدددجد 

 ثٌطذعز: ثمٌٚٝ.

(، دٕجء ثٌّؾضّع ثإلعدالِٟ، دثس ثٌؾدشٚق ٌٍٕؾدش ٚثٌضٛص٠دع 111ٔٔذ١ً ثٌغّجٌٛهٟ ) -ٔٗ

 ٚثٌطذجعز.

شدددز ثٌٍّّىددز ثٌعشد١ددز ثٌغددعٛد٠ز فددٟ ثالعددضعذثد ٚع١مددز ٚصثسر ثٌقددقز دعٕددٛثْ ) صؾ -ٕٗ

 َ.ٕٕٓٓ(، أغغطظ، 1ٔ -ٚثالعضؾجدز ثٌقق١ز ٌؾجةقز وٛف١ذ

َ( وٛسٚٔج، آفجق ثٌّٛثؽٙز دد١ٓ ثٌذٌٚدز ٚثٌّؾضّدع ثٌّدذٟٔ، ِؾٍدز ٕٕٓٓٚعجَ فؤثد ) -ٖٗ

 َ.ٕٕٓٓ، أوضٛدش ٕٓثٌّعٙذ ثٌّقشٞ ٌٍذسثعجس، ثٌعذد 

 

 سواثظ انًىالع: 

-https://www.oic-oci.org/covid)ِٟ ِٛلدددددددددع ِٕةّدددددددددز ثٌضعدددددددددجْٚ ثإلعدددددددددال -ٔ

19/?lan=ar) 

http://www.alukah.net/
https://www.oic-oci.org/covid-19/?lan=ar
https://www.oic-oci.org/covid-19/?lan=ar
https://www.oic-oci.org/covid-19/?lan=ar
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 ِٛلع ثإلفقجء ثٌعجٌّٟ  -ٕ
(https://www.worldometers.info/coronavirus/ ) 

 (/https://www.okaz.com.sa)ِٛلع عىجظ  -ٖ

 (.https://www.spa.gov.sa/home.php?lang=ar) ِٛلع ٚثط ثٌعجَ  -ٗ

 ِٛلع ثٌّٕقز ثٌٛه١ٕز ثٌّٛفذر ٌٍخذِجس ثٌقى١ِٛز  -٘
(https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/main.) 

 (. /https://www.alyaum.com) ِٛلع ث١ٌَٛ  -ٙ

 (. /https://ajel.sa) ِٛلع عجؽً  -2

 ِٛلع أسلجَ -1
(https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1358617.) 

 (./https://www.skynewsarabia.com) ِٛلع عىجٞ ١ٔٛص  -1

ِٛلع ٚصثسر  ثٌققز  -ٓٔ
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Publi

cHealth/Pages/corona.aspx 

 (./https://www.alarabiya.net) ِٛلع ثٌعشد١ز  -ٔٔ

 (. /https://sabq.org)ِٛلع عذك  -ٕٔ

 (. https://moe.gov.sa/ar/pages/default.aspx) ِٛلع ٚصثسر ثٌضع١ٍُ  -ٖٔ

 ِٛلع ثٌؾّع١ز ثٌخ١ش٠ز ٌضقف١ع ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ دّىز ثٌّىشِز -ٗٔ
  (http://www.qmakkah.org/  .) 

 ِٛلع ٚصثسر ثٌؾؤْٚ ثإلعال١ِز  -٘ٔ
 (https://www.moia.gov.sa/Pages/default.aspx .) 
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