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Louvre Abu Dhabi Visitor Regulations 

 
  يبظوبأ رفوللا فحتم راوزب ةصاخلا دعاوقلا

 صخلم
 

 ةماع دعاوق
 

 لمعلا تاقوأ •
 شیتفتلاو بئاقحلا •
 فحتملا ىلإ لوخدلا •
 عیمجلل لوخدلا •
 ةّكرحتملا يساركلاو لافطألا تابرع •
 فحتملا - ةروظحملا داوملا •
 ضرعلا تاعاق – ةروظحملا داوملا •
 نیخدتلل ةصصخملا نكامألا •
 يفارغوتوفلا ريوصتلا •
 تانامألا ةفرغ •
 راوزلا كولس •
 ضرعلا تاعاق يف ةيرصبلا ةیعمسلا ةزھجألا •
 تانایبتسالا •
 ثدحتلا قح •
 ويدیفلا ريوصتو يفارغوتوفلا ريوصتلا •

 
 
 

 ىنبملاو ةینفلا لامعألاو راوزلا نمأو ةمالس
 

 
 ةماع تامولعم •
 ءالخإلا •
 ةیبطلا ةدعاسملا •
 لافطألا نادقف تالاح •
 تادوقفملا مسق •
 ةینفلا لامعألا ةلازإ •
 ةبقارملا تاریماك •

 
 نیناوقلل لاثتمالا

 
 

 فحتملا دعاوقل لاثتمالا •
 لاثتمالا مدع لاح يف •
 ةیبيرختلا لامعألا •
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 .نيرخآلا راوزللو مھل ةعتممو ةنمآ ةرايز نامضل ةیلاتلا تاداشرإلاب مازتلالا ماركلا انراوز نم وجرن
 

 لمعلا تاقوأ
 

o ًءاسم 6.30 ةعاسلا ىتحً احابص 10 ةعاسلا نم :دحألا ىلإ ءاثالثلا نم 
o نینثإلا مايأ هباوبأ فحتملا قلغُي :نینثإلا 

 
 زجح نود نم راوزلا لوخدل دعوم رخآ .ًءاسم 6 – ًءاسم 5.30 ً:اقبسم ةزوجحملا ركاذتلا يلماح لوخدل دعوم رخآ
  .ًءاسم 6 ةعاسلا ركاذتلا عیب بتكم لفقُي .ًءاسم 6 :قبسم
 .ةیمسرلا لطعلاو دایعألا يف هباوبأ فحتملا حتفي
 .تامولعملا ثدحأ ىلع عالطالل ينورتكلإلا عقوملا ةعجارم ىجرُي ،رییغتلل ةلباق هتاقوأو لمعلا مايأ

 
 شیتفتلاو بئاقحلا

 
 دنع ينمألا حسملا زاھج ربع مكرورم دعب كلذ اودارأ لاح يف مكبئاقح شیتفتب نمألا يفظومل حامسلا ىجرُي
 .مكترايز لالخ تقو يأ يف وأ ،فحتملا لخدم

  
 راوزلا وأ نیفظوملا وأ ىنبملا وأ ةینفلا ةعومجملا ىلعً ارطخ ّلكشت دق داوم ىلع نمألا فظوم روثع لاح يف
 داوملا ةمئاق ىلع عالطالا ىجرُي( .فحتملا مكترداغم دنع مكیلإ اھدیعيو ةبیقحلا نم اھذخأیس ،نيرخآلا
 .)ةروظحملا

 
 .ةیحایسلا ةطرشلل اھمیلست متیس ،مكتبیقح يف ةروظحم داوم ىلع نمألا فظوم روثع لاح يف

 
 ىلإ لوخدلا طورش ىدحإك ةماع شیتفت تایلمع ءارجإ نمألا يفظوم نم بلطُي دق هنأب ملعلا ذخأ ىجرُي
 ةصاخلا شیتفتلا ةیلمع نمأ فظوم يرجیس امك شیتفتلا ببس حرش متیس ،كلذ اوبلط لاح يف .فحتملا
  .ءاسنلاب ةصاخلا شیتفتلا ةیلمع نمأ ةفظوم ىلوتتس امیف لاجرلاب
 
 رفوللاب ةصاخلا مھتايوھ تاقاطب ربع فحتملا يف نمألا يفظومو راوزلا تامدخ قيرف ىلإ ّفرعتلا مكنكمي
 .راوزلاب ةصاخلا دعاوقلل لاثتمالا مكنم اوبلطي نأب فحتملا لبق نم نوّضوفم مھف .يمسرلا مّھيزو يبظوبأ

 
 وأ ،نيرخآلا راوزللً اجاعزإ وأً ارطخ ّببسي دق مككولس ّنأب نمألا وفظوم ىأترا لاح يف ّهنأب ملعلا ذخأ ىجرُي
 .هترداغم مكنم بلطُي وأ فحتملا لوخد نم مكعنم متي دقف ،فحتملا ىنبمل وأ ةینفلا ةعومجملل وأ ،انیفظومل

 
 مدع ّنأو ،مھیلع ٍدعت يأ وأ انیفظوم نم يأ هاجت فنع يأب قالطإلا ىلع حمسن نل اننأب ملعلا ذخأ ىجرُي
 .يئانج مرج باكترا رطخل مكّضرعي دق ،نمألا يفظوم نع ةرداصلا ةینوناقلا تاداشرإلاب مازتلالا
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 فحتملا ىلإ لوخدلا
 

 تحت ةحوتفملا ةحاسملاو ،قاورلاو ،لافطألا فحتمو ،ةتقؤملا هضراعمو ،فحتملا ضرع تاعاق ىلإ لوخدلا ّنإ
 .لمعلا تاقوأ لالخ يف لوعفملا ةيراس لوخد ةركذت ىلع لوصحلا بلطتي رجتملاو ،فحتملا ىھقمو ،ّةبقلا
 .يسیئرلا لخدملا نم راوزلاب بحرن

 
 لوخدلا راوزلل نكمي .لوخد ةركذت ءارش يعدتسي الف ،ستیكوف معطمو ،راب اترامو ،نفلا ةفرش ىلإ لوخدلا اّمأ

 .قبسملا زجحلا ةرورض عم ،ةیلامشلا ةباوبلا دنع ستیكوف معطمل ّصصخملا لخدملا ربع
 

 عیمجلاب بّحرن
 

 نورصاقلاو لافطألا
 

 ً.اماع 13 نود ام لافطألل دشار صخش ةقفارم ةرورضب ملعلا ذخأ ىجرُي
 

 .راوزلاب ةصاخلا دعاوقلل مھلاثتما نع نیلوؤسم مھنأب نيرصاقلا ىلع نیفرشملا صاخشألا ریكذت متیس
 

 ممھلا باحصأ
 

 .ممھلا باحصأ ةقاطب مھزاربإ دنعً اناجم مھل قفارم عم ممھلا باحصأ لبقتسن
 

 .فحتملا ىلإ ةيداشرإلا بالكلا لوخدب حمسن
 .ركاذتلا عیب بتكمو تامالعتسالا بتكم ىلإ لوخدلل ةيولوأو مھب صاخ لخدم ممھلا باحصأل

 
 ةكّرحتملا يساركلاو لافطألا تابرع

 
 يساركلا اھیف امب ةّكرحتملا يساركلا ةطساوب نولقنتي نيذلا راوزلا ،ةلوھس لكبو ،لبقتسیل مّمصم فحتملا
 .فحتملا لخاد لافطألا تابرعو ،ةیئابرھكلا ةّكرحتملا
 .موسر يأ نود نمو ةراعتسالل ةّكرحتملا يساركلاو لافطألا تابرع راوزلل فحتملا ّرفوي

 
 .ىنبملا ءاجرأو ،مكلوح نم راوزلاو ،ةینفلا فحتملا ةعومجم ىلإ هابتنالا ىجرُي ،ةكرحتملا يساركلاب لّقنتلا دنع
  .تانامألا ةفرغ يف اھظفح متیسو ،فحتملا ضرع تاعاق ىلإ ةجودزملا لافطألا تابرع لاخدإب حمسُي ال ،فسألل

 .فحتملا لخاد ىرخأ لّقنت لئاسو يأب حمسُي ال
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 فحتملا - ةروظحملا داوملا
 

 ىلعً ارطخ ّلكشت داوم يأ لاخدإب حمسُي ال ،يلاتلاب .ةینفلا انتعومجمو انراوز ةمالس نامض ىلعً امئاد صرحن
 :امیسالو ،فحتملا ينابم وأ ،ةینفلا فحتملا ةعومجم وأ ،نيرخآلا راوزلا

 
o ةدّدعتم تاودألا ،نّیكسلا ،ةكوشلا ،ّصقملا(ً الوط مس 3.5 نم ربكألا تارفشلا وأ ّةداحلا عیطقتلا تاودأ 

 )كلذ هبشي ام وأ مادختسالا
o كلذ هبشي ام وأ قئادحلا بيذشت ّصقم ،يغاربلا كفم( تاودألا( 
o هبشي ام وأ ةيرانلا باعلألا ،طغضلا ةیعوأ ،دوقولا( ةرياطتملا داوملا وأ لاعتشالل ةلباقلا ،ةرّجفتملا داوملا 

 )كلذ
o ربتعُت يتلا داوملا .راوزللً اجاعزإ ّببسُت دق يتلا وأ ،ةبخاصلا ،ةمخضلا ،ةلیقثلا :اھیف امب ةرطخلا ضارغألا 

 مالقأ وأ تارشؤم ،تاسّدسملا باعلأ ،رصحلا ال لاثملا لیبس ىلع ،اھل ةھباشم وأ ةحلسألا ةئف نم
 ةميدقلا ةحلسألا عاونأ نم عون يأ وأ ،قعاصلا سّدسملا ،لفلفلا ذاذر خاخب ،رزیللا

o كلذب فحتملا ريدم حمس لاح يفّ الإ ،ينف لمع  
o ةطفاي وأ ،ةيار ،اصع ،ةتفال  
o ةثاغتسالا تاراشإ ،روھمجلا ةبطاخم ةمظنأ كلذ يف امب توصلا ریبكت تادعم وأ /و ةیقیسوملا تاودألا، 

 .ثبلا تاودأ نم اھریغ وأ ةینورتكلإلا تاودألا ،ةبخاصلا قاوبألا ،تارفاصلا
o نم ةقبسم ةقفاوم ىلع لوصحلا لاح يفّ الإ( )نوردلا( رایط نود نم تارئاطلا لثم ةیھیفرتلا ةزھجألا 

 ،جلزتلا حاولأ ،دعب نع لیغشتلا باعلأ ،)"يبظوبأ رفوللا يف ويدیفلا ريوصت" ةرقف ةعجارم ىجرُي – فحتملا
 .تالجعلا تاذ ةيذحألاو ،قلحزتلا تاراطإ ،ةیئابرھكلا جلزتلا حاولأ ،رتوكسلا ةزھجأ ،ةیئاوھلا تاجاردلا

o قمع مس 20 / ضرع مس 38 / لوط مس 55 نم ربكأ رفس ةبیقح وأ ةبیقح يأ 
o دیصلا ةّدع 
o ةینوناق ریغ داوم يأ وأ ةیلوحك تابورشم 
o ةدشرملا بالكلا ءانثتساب تاناویحلا 
o ينمألا حسملا تالآ نمض اھريرمت نكمي ال داوم يأ 

 
 ىلعً ارطخ ّلكشي دق لثامم ضرغ يأ وأ( ةروكذملا داوملا كلت نم يأ ىلع نمألا وفظوم روثع لاح يف
 دنع اھتداعتسا مكنكميو ،مھتدھعب ىقبت اھنإف )راوزلا وأ نیفظوملا ،فحتملا ينابم ،ةینفلا فحتملا ةعومجم
 ذخأ مدع لاح يف اھنم ّصلختلاو ضارغألا زجح ةسایس نّمضتت ةمیسق ىلع راوزلا لصحیس .فحتملا ةرداغم
 ةینمزلا ةرتفلا لالخ اھب ةبلاطملا متت ال يتلا ضارغألا نم صلختلا متي .فحتملل هترداغم دنع هضارغأل رئازلا
 .تاروثعملاو تادوقفملا مسق ةعجارم ىجري كلذل ةدّدحملا
 حسملا ةقطنم دنع ةروظحملا مكضارغأ كرتب مكلوبق مدع لاح يف فحتملا ىلإ مكلوخدب حمسن نل ،فسألل
 .ينمألا

 
 ضرعلا تاعاق – ةروظحملا داوملا

 
 نم ىجرُي ،لافطألا فحتمو ،قاورلاو ،ةتقؤملا ضراعملاو ،فحتملا ضرع تاعاق يف ةینفلا لامعألا ةيامح فدھب
 :تانامألا ةفرغ يف وأ مھلزانم يف ةیلاتلا ضارغألا كرت راوزلا

 
o ةحومسملاو ةّیطاطملا فارطألا تاذ ّيصعلا ءانثتساب .ةيذؤملا وأ ّةداحلا تاودألا ّلكو ،ّتالظملا ،ّيصعلا 

 ىلع ةدودحملا ةردقلا يوذ صاخشألاو ،نسلا رابكو ،رصبلا يف فعض نم نوناعي نيذلا صاخشألل
 لّقنتلا

o يفلیسلا اصعو يثالثلا لماحلا 
o ةبیقح لخاد تناك اذإّ الإ( تابورشملاو ةمعطألا( 
o ةیمامألا ةھجلا نم ةلومحم تناك اذإّ الإ ،رھظلا بئاقح 
o فحتملا ةعومجم ىلعً ارطخ ّلكشت يتلا ضارغألا ةئف نمض ،ةرايزلا تقو يف ،هفینصت متي رخآ ضرغ يأ 

 ةّینفلا
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 نیخدتلل ةّصصخملا نكامألا

 
 ،ّةبقلا تحتو ،حرسملاو ،قاورلاو ،لافطألا فحتمو ،ةتقؤملا ضراعملاو ،فحتملا ضرع تاعاق يف عونمم نیخدتلا
 .ةینورتكلإلا رئاجسلا كلذ يف امب

  
 نكامألا نم ديدعلا ىلإ ةفاضإلاب ،اترامو ،ستیكوف معطمو ،نفلا ةفرشو ،فحتملا ىھقم يف نیخدتلاب حمسُي
 .يبظوبأ رفوللا ةقيدح يف نیخدتلل ةّصصخملا
 
 ً.اددجم هیلإ لوخدلاب حمسُي ال ،نیخدتلل فحتملا ةرداغم لاح يف هنأب ملعلا ذخأ ىجرُي

 
 يفارغوتوفلا ريوصتلا

 
 )شالفلا( اریماكلا ءوض مادختسا عنمُي ،ةّینفلا لامعألا ةيامحلو ،نكلو ،فحتملا ءاجرأ عیمج يف ريوصتلاب حمسُي
 .ضرعلا تاعاق ءاجرأ ضعب يف

 
 انعم لصاوتلا ىجرُي – فحتملا يف ةفاحصلا قيرف ةقفاومل هعاونأ ىلع يفارتحالا ريوصتلاو ويدیفلا ريوصت عضخي

 يفظومل لوعفملا يراس حيرصت زاربإ ىجرُي امك .ةقفاوم ىلع لوصحلا بلطل press@louvreabudhabi.ae ربع
 .ريوصتلا دنع نمألا

 
 

 راوزلا كولس
 

 ملعلا ذخأ ىجرُي ،عیمجلا ةحارلً انامض .راوزلا عیمجل ةّزیمم ةبرجت نمضي ةكرتشملاو ةّماعلا نكامألا مارتحا ّنإ
 :يلي امب حمسُي ال ّهنأب

 
o ریغ داوم يأ مادختسا وأ )تارّدخملا وأ لوحكلا ریثأت تحت( ةلامثلا ةلاح يف يبظوبأ رفوللا ىلإ لوخدلا 

 فحتملا يف ةعورشم
o فحتمو ،ةتقؤملا ضراعملاو ،فحتملا ضرع تاعاق لثم نیخدتلل ةّصصخملا ریغ نكامألا يف نیخدتلا 

  .ةینورتكلإلا رئاجسلا كلذ يف امب ،ّةبقلا تحت ةحوتفملا ةحاسملاو ،حرسملاو ،قاورلاو ،لافطألا
o ةیحصلا قفارملا جراخ ةیعیبطلا تاجایتحالا نم يأ ةیبلت وأ قصبلا 
o ئراوطلا تالاح جراخ ئراوطلا ملالس وأ ئراوطلا جراخم مادختسا 
o اھیلع تاتفاللا قاصلإ وأ )يتیفارغ( ناردجلا ىلع مسرلا 
o ضرعلا تاعاق يف برشلا وأ لكألا 
o هراوزو يبظوبأ رفوللا يفظوم هاجت لوبقم ریغ كولس راھظإ 
o فتاھلا ربع ثّدحتلا وأ ىقیسوملا ىلإ عامتسالا ربع ةصاخ ءاضوض ثادحإ 
o اھل ةدّدحملا تامادختسالل فلاخم لكشب( لوبقم ریغ بولسأب تادعملاو ةماعلا نكامألا مادختسا( 
o ضرألا ىلع وأ دعاقملا ىلع ءاقلتسالا 
o ضرألا ىلع ،ةكلعلا ةصاخ ،تايافنلا وأ قاروألا يمر 
o قبسم نذإ نود نم ثاثألا وأ دعاقملا كيرحت 
o صیمق نود نم وأ نیتیفاح نیمدقب فحتملا لوخد 
o ًایلك هجولا حمالم يفخت سبالم ءادترا وأ فحتملا لخاد رعذلا ّببست دق سبالم ءادترا 
o هلوحو فحتملا لخاد هایملا يف فيدجتلا وأ ةحابسلا 

 
 :يلي امب ،فحتملا ضرع تاعاق لخاد ،حمسُي ال

  
o زفقلاو يرجلا ةصاخ .راوزلا وأ ةضورعملا ةینفلا لامعألا ىلعً ارطخ ّببسي دق كولس يأ 
o تالظملا وأ مالقألا لثم ّةداح ةادأب ةّینفلا لامعألا نم يأ وحن بيوصتلا 
o ًاریثك اھنم بارتقالا وأ ةینفلا لامعألا سمل 
o لابحلا زجاوح قوف زفقلا وأ تاصنملا ىلع دوعصلا 
o شالفلاب ريوصتلا 
o يفلیسلا اصعو يثالثلا لماحلا مادختسا 
o رھظلا ىلع ةلومحملا رھظلا بئاقح 
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o لاع توصب ثّدحتلا وأ خارصلا 
o تماصلا عضولا ىلع فتاوھلا نوكت نأ بجي( ةّكرحتملا فتاوھلا مادختسا( 

 
 .ةمالسلاو ةحصلا ىلع ظافحلا لوح يبظوبأ رفوللا يفظوم حئاصن مارتحا ىجرُي

 
 لاح يفو .فحتملل رئازلا ةرداغم بلط قحب ظفتحن ،هدعاوقو فحتملا تاداشرإ نم يأب مازتلالا مدع لاح يف
 .ةیحایسلا ةطرشلل ثداحلا نع غیلبتلا متیس ،ةروطخ رثكأ ينوناق قرخ

 
 تانایبتسالا

 
 بجي ،ةینالعإلا تاروشنملا عيزوت وأ ،تاياعدلا رشن وأ عیبلا تایلمع وأ تانایبتسالا ءارجإل ّهّنأب ملعلا ذخأ ىجري
 .فحتملا ريدم نم ةقبسم ةقفاوم ىلع لوصحلا

 
 ثّدحتلا قح

 
 يف تالوج ةدایق مھل حیتُي "ثدحتلا قح" ىلع لوصحلل بلطب اومّدقتي نأ فحتملا جراخ نم نيدشرملل نكمي
 .فحتملا
 
 .)566 565 600( لاصتالا زكرم ربع ةعاس 24 ةّدمب ةرايزلا دعوم لبق بلطلا لامكتسا ىجرُي
 
 .قبسم راعشإ نود نم فحتملا جراخ نم دشرملا حيرصت لاطبإ قحب يبظوبأ رفوللا ظفتحي

 
 ويدیفلا ريوصتو يفارغوتوفلا ريوصتلا

 
 .ةیصخشلا ضارغألل يفارغوتوفلا ريوصتلاب حمسُي
 ،ةتقؤملا ضراعملاو ،ضرعلا تاعاق يف ،فحتملا ءاجرأ لخاد يتوصلا لیجستلاو ويدیفلا ريوصتو يفارتحالا ريوصتلل
 .يبظوبأ رفوللا ةرادإ نم ةقبسم ةقفاوم ىلع لوصحلا ىجرُي ،ّةبقلا تحتو حرسملاو ،قاورلاو ،لافطألا فحتمو
  press@louvreabudhabi.ae ىلع تابلطلا عیمج لاسرإ بجي

 .يثالثلا لماحلا مادختساب وأ شالفلاب ريوصتلاب حمسُي ال
 
 ةتفاللا ىلع كلذ ىلإ ةراشإلا متیس – فرظ يأ تحتو قالطإلا ىلع ةینفلا لامعألا ضعب ريوصتب حمسُي ال
 .اھنم برقلاب ةعوضوملا
 
 قبسم نذإ ىلع لوصحلا بجي ،فحتملا راوز نم يأ وأ انیفظوم دحأ روھظ نمضتت روص وأ ويدیف عطاقم يأ ريوصتل
 .تاءارجإلا هذھب مازتلالا مدع ةیلوؤسم فحتملا لمحتي ال .ةینعملا فارطألا ةقفاوم ىلعو ،يبظوبأ رفوللا ةرادإ نم
  

 
 راوزلا نم وأ فحتملا يفظوم نم درف يأ ريوصت مدع يلاتلابو ،ةیلحملا دیلاقتلاو تاداعلا مارتحا راوزلا نم ىجرُي
 ً.ّالوأ هتقفاوم ىلع لوصحلا نود نم
 
 .فحتملا يفً اتابً اعنم ةعونمم توصلا ریبكت ةزھجأ

  
 ىنبملاو ةینفلا لامعألاو راوزلا نمأو ةمالس

 
 ةماع تامولعم

 
 .رطخلل فحتملا ىنبم وأ ةینفلا لامعألا وأ نيرخآ صاخشأ ةمالس ّضرعي دق ّفرصت يأ يدافت راوزلا ىلع
 .ةيدایتعا ریغ ثادحأ وأ ثداوح يأ نع مكیلإ نمأ فظوم برقأ غالبإ مكنم وجرن
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 ىنبملا ءالخإ ةیلمع
 
 هیجوتب ىنبملا ءالخإ متيو ً.احضاوً اغالب وأ راذنإلا زاھج فحتملا وفظوم قلطیس ،ىنبملا ءالخإ ةرورض لاح يف
  .كلذ ىلعً اصیصخ نیّبردم نيرخآ نیلوؤسمو نمألا يفظوم نم

 
 ةیبطلا ةدعاسملا

 
 هرودب غلبیل راوزلا ةمدخ يفظوم دحأ غالبإ ىجرُي ،ةیبطلا ةدعاسملا يعدتسي يّحص ثداح عوقو لاح يف
 لبق ءاود وأ بورشم يأ هئاطعإ وأ هلقن وأ باصملا صخشلا كيرحت مدع وجرن .ةّضرمملا/ّضرمملاو نمألا يفظوم
 .نیلھؤملا نیّضرمملا دحأ لوصو

 
 رمألا ىعدتسا لاح يف ةیبطلا ئراوطلا تامدخب لاصتالاو رئازلل ةیحصلا ةلاحلا مییقتب ةّضرمملا/ّضرمملا موقیس
 .كلذ
 
 مھتقاطب زاربإ مھنم وجرن ،ةیلوألا تافاعسإلا ميدقتل راوزلا نیب نم نیّضرمملا وأ ءّابطألا دحأ لّخدت لاح يفو
 بیبطلا اذھ نم بلطنس امك .فحتملا نم هلقن دعوم ىتح ضيرملا بناج ىلإ ءاقبلاو نمألا يفظومل ةینھملا
 .نمألا يفظوم عم ةیصخشلا هتامولعم كرتي نأ ضرمملا وأ

 
 لافطألا نادقف تالاح
 
 بتكم ىلإ همیلستو هب مامتھالاب راوزلا ةمدخ يفظوم دحأو نمألا وفظوم موقیس ،لافطألا دحأ نادقف لاح يف
 .هووذ يتأي نأ ىلإ فحتملا لخدم دنع تامالعتسالا
o قئاقد 10 ّلك هنادقف نع نالعإلا متیس ،لقأ وأ 13 لفطلا رمع ناك لاح يف. 
o ّعطقتم وحن ىلع هنادقف نع نالعإلا متیس ً،اماع 13 نم ربكأ لفطلا ناك لاح يف. 

 
 ىلإ لفطلا میلست متي ،فحتملا لافقإ دعوم لولح دنع همالتسال لفطلا يوذ نم يأ روضح مدع لاح يف
 .هيوذ ناكم ىلع روثعلا ةیلوؤسم ىلوتتس يتلا ةیحایسلا ةطرشلا
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 تاروثعملاو تادوقفملا
  
 متي دق ،ىنبملا ىلعً اینمأً ارطخ ّلكشت نأ اھنأش نمو ةباقر نود نم ضارغأ وأ داوم يأ ىلع روثعلا لاح يف
 .راعشإ قباس نود نموً اروف اھفالتإ
 
 نمض ضرغلا ّفنصُي مل لاح يف .نمألا يفظوم غالبإ ىجرُي ،ریطخ وأ دوقفم ضرغ يأ ىلع مكروثع لاح يف
 .تاروثعملاو تادوقفملا مسق يف هعضوو هلیجست متیس ،ةرطخلا داوملا ةئف
 
 :ةیلاتلا تائفلا ىلإ ةدوقفملا ضارغألا میسقت متي

 
 دعب ةذختملا تاءارجإلا اھب ظافتحالا ةّدم فصولا ةئفلا

  اھب ظافتحالا ةّدم ءاھتنا
   أ

 ةيوھلا ةقاطب :تايوھلا قئاثو*
 ،رفسلا زاوج ،ةدایقلا ةصخر ،ةیتارامإلا
 ،تاكرشلا تاقاطب ،ةیفرصملا تاقاطبلا
 خلإ
 ،دوقنلا لثم ةنیمثلا ضارغألا*
 خلإ ،نيرفاسملا تاكیش ،تارھوجملا
 تاظفحملاو دیلا بئاقح*
 ،اریماكلا لثم ةینورتكلإلا ةزھجألا
 ةزھجألاو ،لومحملا رتویبمكلاو
 لقانلاو ثوتولبلا ةزھجأو ،ةیحوللا
 .يب سإ وي وأ ماعلا يلسلستلا

 عیمج میلست متيً اموي 30
 ةطرشلل ضارغألا
 .ةیحایسلا
 
 لثم قئاثولا ءانثتساب(
 يتلا ،تاكرشلا تاقاطب

 .)اھفالتإ متیس

 تارضحتسم لثم ةیصخش ضارغأ* ب
 ،اھعاونأ ىلع يشارفلا ،لیمجتلا
 ،يفلیسلا اصع ،ةیصخشلا تاركذملا

 ةّكرحتملا يساركلا ،لافطألا تابرع
 .خلإ

 وأ اھنم ّصلختلا متي ًاموي 30
 .اھب ّعربتلا

 وأ ةمعطألاب ةلص تاذ ضارغأ ج
 تابورشملا

 ً.ایموي اھنم ّصلختلا متي اھب ظافتحالا متي ال
 كلتب ةبلاطملا بجي
 ةرايزلا موي يف ضارغألا
 لافقإ دعوم لبق هسفن
 .فحتملا

 
 

 / مھتيوھ تبثت قئاثو ميدقتو ةدوقفملا ضارغألاب ةرامتسا ءلم ةصاخلا مھضارغأ نودقفي نيذلا راوزلل نكمي
 .اھعاجرتسال ضارغألا كلتل مھتیكلم

 
 ةینفلا لامعألا ةلازإ

 
 لمع ىلع راوزلا نم يأ دھش لاح يفو ؛راوزلا مامأ اھكيرحت وأ ةضورعملا ةینفلا لامعألا نم يأ ةلازإ نكمي ال
 .راوزلا ةمدخ يفظوم وأ نمألا يفظوم دحأ غیلبت هیلع ،لثامم

 
 ةبقارملا تاریماك

 
 .ةماعلا ةمالسلا نامضلو مئارجلا عنمل فحتملا ءاحنأ عیمج يف ةبقارم تاریماك بیكرت ّمت
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 نیناوقلل لاثتمالا
 

 نیناوقلل يمازلإلا لاثتمالا
 

 .فحتملاب ةصاخلا ةمظنألاو دعاوقلا ىلع قفاو دق رئازلا نوكي ،يبظوبأ رفوللا ىلإ لوخدلا دّرجمب

 لاثتمالا مدع لاح يف
 

 وأ ،نيرخآلا راوزللً اجاعزإ وأً ارطخ ّببسي دق مككولس ّنأب نمألا وفظوم ىأترا لاح يف ّهنأب ملعلا ذخأ ىجرُي
 .ةرداغملا مكنم نوبلطي دق وأ لوخدلا نم مكعنم متي دق ،فحتملا ىنبمل وأ ةّینفلا ةعومجملل وأ ،انیفظومل

 
 ةیبيرختلا لامعألا

 
 ،زازفتسا وأ جاعزإ هیف لمع يأ وأ تاكلتمملل بيرخت وأ يدسج ديدھت وأ ءادتعا وأ ةقرس لوصح لاح يف

 .روفلا ىلع ةیحایسلا ةطرشلاب لاصتالاب يبظوبأ رفوللا لمع قيرف موقیس
 
 
 


