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 ةمدقم
 

 اهتاسا1س ةغا1صو اهفادهأو اههاجتإ د>دحتو ة1عمجلا ةلاسر عضو وه  ة1عمجلا ةرادإ سلجم رود نإ
OP ضوخلا نود ة>ذ1فنتلا ةرادإلا ءادأ Gع فاCDإلاو ةماعلا

Q الو ،ة1مويلا اهلامعأ ل1صافتVكلذ سكعني نأ د 
OP اهذختي Q̂[لا تارارقلاو سلجملا اهشقاني Q̂[لا تاعوضوملا Gع ةCDا]م

Q هتاعامتجا.  

 ، يذ1فنتلا ريدملا وأ ەؤاضعأ وأ سلجملا سnئر klPب راfفألا لدا]تو راوحلاو شاقنلل ناfم وه عامتجإلاو
OP طارخنإلا مهيلع لهسuو اهيفظومو ة1عمجلاV ەءاضعأ لصت Q̂[لا ةح1حصلا ةانقلا وهو

Q أzاهلامعأو اهتطش 
Vلا ةادألا وهو .ةهجوم ةق{|ط]̂Q سلجملا ءاضعأ دوهجو تا��خو ركف نم ةدافتسالا م1ظعت اهب ققحتي. 

 Gع نإف ،مامألا �Qإ لمعلا عفدو ةلاسرلا قيقحت �Qإ يدؤتو ةلعافو ةرمثم سلجملا تاعامتجا نوكتلو
ا$ناثو هتاعامتجال مظنم ل1لد عضو ًالوأ ةرادإلا سلجم

b
ا{رود عامتجالاV ماP̂�لإلا 

�
 تارارق نم مزل> ام ذاختال 

 لخاد تاقالعلا وأ ،اهل دادعتسالاو ةطشzألا ر{|قت وأ ،دراوملا لالغتسا قرطو ة1لاملا بناوجلاV ةقلعتم
 .اهفادهأ ققح{و ة1عمجلا ةلاسر عم قفتي ام ل� وأ ،اهجراخو ة1عمجلا

OP ة]غرلا قلطنم نم ل1لدلا ة1مهأ Q̂�أتو
Q [لا تا]قعلا بنجتو ءاضعألا نم ةدافتسالا̂Q مهتاعامتجا ض̂�عت 

ا]لس رثؤتو
�

 تاقوأ نع ةرا]ع �Q سلجملا تاعامتجال ةصصخملا تاقوألا نأ ث1ح .اهتيلعاف Gع 
 ةدعاسمل مهدوهجو مهركفو مهتا��خ ةصالخ اهلالخ نم اومدق1ل ةصاخلا مهتا1ح نم ءاضعألا اهعطقتس�
 .هلجأ نم ت�شzأ ام قيقحت Gع ة1عمجلا
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 عامتجإلا ط$طخت - ًالوأ

 ة1بلتو ،هتيلعاف قيقحت Gع دعاس� ،عامتجالا دع�و ءانثأو ل]ق هتاءارجإ م1ظنتو عامتجإلل ط1طختلا
   :هنم تاعقوتلا
P¡] ي -

Q امدقم ءاضعألا ل� مالع£و ةرادإلا سلجم تاعامتجال ة{¢نس ةطخ عضو
�

 Vاهع1ضاومو اهد1عاوم. 
P¡] ي -

Q لا سلجملا تاعامتجا ةطخلا حضوت نأ]̂Q دقعتس Vfهناجل تاعامتجا كلذكو ،هئاضعأ لما 
  .ةمئادلا

P¡] ي ،تاعامتجالا نم سلجملا هجاتح> يذلا �Pدألا ددعلا ةفرعملو -
Q ه1لع: 

  .سلجملا لما� نم ًالدV ،ةصاخلا وأ ةمئادلا ناجللا اهب موقت نأ نكم> Q̂[لا ماهملا د>دحت •
 :لاثملا ل1©س Gع ،اهئادأV سلجملا فلfملا ة1ن§تورلا لامعألاو ماهملا د>دحت •

o <اعامتجإ ةداع ددح
�

 .ةد>دجلا ة1لاملا ةنسلا ة>ادV ل]ق ةنزاوملا Gع ةقفاوملل �ادحاو 
o <اعامتجإ ةداع ددح

�
 ر{راقت ةعجارمل )عامتجإلاV ة1لاملا ةنجللا موقت وأ( �ادحاو 

�Pوناقلا بساحملا
Q ة1لاملا ةنسلا ءاهتنا.  

 لثم  عيضاوم ةشقانمل - ة1نمز دويق نودV - ةحوتفملا تاعامتجالا نم ةعومجم ص1صخت •
 .سلجملا تاءارج£و تاسا1س ةغا1ص

  .دحاو ع¢ضوم اذ لامعأ لودج ةشقانمل تاعامتجالا نم ةعومجم ص1صخت •
 ،ة{C وأ ةساسح حيضاوم ةشقانمل ةقلغملا تاسلجلل عامتجا ل� نم ددحم ءزج ص1صخت •

 .يذ1فنتلا ريدملا ءادأ لثم

ا$ناث
b

 عامتجالل دادعإلا - 

OP ̂®]ت نأ نامضل قبسم �lضحت بلطتت ةرادإلا سلجم تاعامتجإ
Q و ،حيحصلا اهراسمuقأ دهش¯ 

  .ةجتنم نوكتو ،ن{P°احلل ةكراشم

hi يذ$فنتلا ريدملاو سلجملا سeئر رود
j عامتجإلل دادعإلا 

- <fئرلا فلnمألا وأ( سklP ماعلا( يذ1فنتلا ريدملا Vلاصتإلا Vسلجملا ءاضعأ )م>دقت مهبلطل ،)ناجللاو 
OP شقانت نأ اوبغري Q̂[لا عيضاوملل تاح̂�قم

Q اهمالتسال ٍدعوم ەد>دحت عم ،مداقلا عامتجالا.   
 اددح> مث نمو ،اهبسzأ را1تخ{و ةمدقملا تاح̂�قملا يذ1فنتلا ريدملاو )ماعلا klPمألا وأ( سnئرلا حقني -

 .عامتجإلل ماعلا فدهلا
 ردقملا PQ[مزلا راطإلا حاض>إ عم عامتجإلا لامعأ لودج يذ1فنتلا ريدملاو )ماعلا klPمألا وأ( سnئرلا دع> -

 ةفا� نم )اهدونب( اهع1ضاوم ل� Gع ةقفاوملا اذخأ{و .عامتجإلل ماعلا PQ[مزلا راطإلاو ،ع¢ضوم ل´ل
  .سلجملا ءاضعأ
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 دعاسuو لامعألا لودج عيضاوم تا1فلخ حQ uµD̂[لا تامولعملاو ر{راقتلا ةفا� يذ1فنتلا ريدملا زهج> -
OP
Q اهنع ةلما� ةروص ن{¢كت، Vت{¢صتلا فدهب( ناجللا وأ ءاضعألا نم ةمدقم تاح̂�قم يأ �إ ةفاضإلا 
 .)اهيلع

 ةوعد لاسر¶ب يذ1فنتلا ريدملا فلf{و ،عامتجإلا ناfمو تقوو موي )ماعلا klPمألا وأ( سnئرلا ددح> -
احضوم ،ەروضحل )عامتجإلاV ة1نعم( ناجل يأو سلجملا ءاضعأل

�
 عم ،ناfملاو تقولاو مويلا اهيف 

اقفو( .روضحلا Gع د1·أتلا بلط
�

 .)تا1لوئسم نم سلجملا هل ەرق> امل 
 تامولعملاو ر{راقتلا ةفا�و عامتجإلا لامعأ لودج Gع يوتح> فلم ةوعدلاV يذ1فنتلا ريدملا قفري -

  .هتخسz وضع ل� مالتسا نم د·أت{و ،ةمدقملا تاح̂�قملاو
 .عامتجإلل ةنزاوم ددح{و ،ن{P°احلا ددع يذ1فنتلا ريدملا ردق> -
- <fئرلا فلnمألا وأ( سklP ت̂�ب يذ1فنتلا ريدملا )ماعلاnم بfەد{وزتو عامتجالا نا Vهجتلا�lPة�¢لطملا تا. 

hi سلجملا ءاضعأ رود
j عامتجإلل دادعإلا 

P¡] ي -
Q عG كراش� نأ سلجملا وضع OP

Q عامتجإلا عيضاوم حا̂�قا. 
 هتءارق ة1لوئسم )هتاقفرمو لامعألا لودج( عامتجإلا فلمل همالتسا درجمV سلجملا وضع Gع عقت -

 نع راسفتسالل جاتحا اذإ يذ1فنتلا ريدملا عم لصاوتلاو تامولعم نم هجاتح> ام ل� دوجو نم د·أتلل
 .ة1فاضإ تامولعم يأ وأ تاقفرملا وأ لامعألا لودج تا{¢تحم

P¡] ي -
Q عG ش« موق> نأ سلجملا وضعfيدرف ل Vغوأ ة1فاضإ تامولعم عمج�l ريدملا ىدل ةرفوتم 

 وأ عيضاوم نم هتشقانم مت§س ام1ف هفقومو ه>أر د>دحت Gع ەدعاسu )رمألا بلطت نإ( يذ1فنتلا
  .تاح̂�قم

noi hiفظوملا رود
j عامتجإلل دادعإلا 

 Q̂[لا تامولعملاو ر{راقتلا ل� يذ1فنتلا ريدملل نوفظوملا مدق> ،عامتجإلا دعوم ل]ق عيباسألا لالخ -
 تانزاومو مهتا1لوئسم تالاجم نع ة1ل1صفتلا تامولعملا - ًالماfتمو ًالماش �ار{|قت دع1ل اهجاتح>
OP ة1عمجلا مدقت ىدم م1يقتو ة1باقرلا هتا1لوئسمV هما1ق سلجملا Gع لهسnل - مهترادإ

Q قيقحت 
  .اهفادهأو اهتلاسر

  عامتجإلا لامعأ لودج

P¡] ي ،تقولا ةعاضإ بنجتو عيضاوملا ة]سانم نامضل
Q عG ئرلاnمألا وأ( سklP ةدع نم د·أتي نأ )ماعلا 

 :رومأ

 عيضاوملا را$تخإ -١
  .ةمهملا ة1عمجلا ا>اضق Gع زكرت - ة1ج1تا̂�سالا ةطخلاV لامعألا لودج عيضاوم ط�ر -
OP نزاوتلا ثادحإ نامض -

Q ةحورطملا عيضاوملا:   
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  .ةم�وحلا تا1لوئسم - سلجملا صاصتخا نم عيضاوم •
 نأ جاتح> Q̂[لا ة1عمجلا لامعأ تادجتسم ضرعت يذ1فنتلا ريدملا صاصتخا نم عيضاوم •

OP تا�lغت ،تازاجنإ ،ل1غشÁلا تا>دحت  – سلجملا اهفرع>
Q عمتجملا ا>اضق ،لمعلا ةئ§ب 

 – يذ1فنتلا ريدملا تا1لوئسم �إ �ا�lثك قرطتت ال اهنأ نم د·أتلا عم .ة1عمجلا همدخت يذلا
  .هتفرعم سلجملا جاتح> ام ضرعت طقف .ة1لخادلا تا1لمعلاو klPفظوملا لÂاشم

OP عيضاوملا ةع1بط �إ ةراشإلا -
Q لامعألا لودج: 

 ،تاراسفتسا Gع ةVاجإلا ،تامولعملا لدا]ت - ةماع تاشقانم طقف بلطتت عيضاوم •
  .ام ع¢ضوم نع ��·أ ةروص ن{¢كت وأ Ãو ،تا1ئرملا ةفرعم

 ع¢ضوم Gع ة1ئاهنلا ةقفاوملا لثم ،ةشقانم يأ نودV ت{¢صت وأ تارارق بلطتت عيضاوم •
  .هتشقانم تق]س

OP ةمهملا عيضاوملا د{Äت ال -
Q عوضوم نع دحاولا عامتجإلا لامعأ لودجklP كرت نا]لطتي�lPا

اصاخ �
�. 

 عيضاوملا بeترت -٢
 :تاشقانملا �lس Gع رثؤي لامعألا لودج بnترت -

OP عيضاوملا رهظت •
Q اقفو لامعألا لودج

�
اقفو سnلو اهت{¢لوأو اهتيمهأل 

�.  
P¡] ي ةءانب ةق{|طV دودحملا عامتجالا تقو مادختسال -

Q دقف> كلذ نأل ةددعتم ر{راقت ضرع بنجت 
P¡] {و ،مه�lPكرتو مهمامتها سلجملا ءاضعأ

Q كت|Åة1ل]قتسملا ا>اضقلل تقولا س. 
�iمزلا راطإلا -٣

j عيضاوملل 
OP ددح> نأ دVال لعاف لfش« عامتجإلا تقو ةرادإ نامضل -

Q مزلا راطإلا لامعألا لودج]PQ صصخملا 
 .عامتجإلا ل´ل ماعلا PQ[مزلا راطإلا ددح{و .ع¢ضوملا ة{¢لوأو ع¢ن Gع ًءانب ەريدقت مت{و ع¢ضوم ل´ل

 اهيلع ةقفاوملا -٤
 ل� �إ لامعألا لودج لسري ،صصخملا اهنمزو لامعألا لودج عيضاومل عيمجلا مهف نامضل -

 عمجو عيضاوملا ةعجارم مهل P[سÁيل )ريدقت لقأ Gع ع¢بسأ( عامتجإلا دعوم ل]ق ءاضعألا
OP مهدعاسu )رمألا بلطت نإ( تامولعم

Q مهتاشقانم ءارثإ وأ مهفقاوم د>دحت.  
 يذ$فنتلا زجوملا -٥

OP دنب صصخ> -
Q ئرلا م>دقتب عامتجا ل� ءاهنإ متي ث1ح ،يذ1فنتلا زجوملل لامعألا لودجnوأ( س 

OP مت امل �ازجوم )ماعلا klPمألا
Q لمع يأل( هتاهيجوتو هتاظحالم م>دقتل هل ةصرفلا ءاطع£و عامتجإلا 

 .)GQ]قتسم

 عامتجإلا داومو تاقفرم

 د{Äي امم عامتجإلا دع�و ءانثأو ل]ق ءاضعألا ل]ق نم اهمادختسا حيÁي اهلوادتو ر{راقتلاو تامولعملا �lPهجت
 بناوجلا فلتخم ةرادإلا سلجم تاعامتجال ةمزاللا تامولعملا ةداع ÆQغتو .مهتاعامتجا حاجن ةصرف نم
  .عامتجالا لامعأ لودجV ةلص تاذو ةزجوم نوكتو ،تاسا1سلاو ةطشzألاو ة1لاملا



راكتبإلا ةفوفصم | 8  
  

P¡] ي -
Q عG ءاضعألا د{وزت يذ1فنتلا ريدملا Vعامتجالا ل]ق ةمزاللا ر{راقتلاو تاح̂�قملاو تامولعملا 

 تامولعم �إ ع¢جرلا بلطتت تاعوضوم شقان§س عامتجالا نا� اذإ ةصاخ )لقألا Gع ناعوبسأ(
اتقو اهيلع عالطإلا قرغتس� ر{راقتو

�
 �lPهجت نم وضعلا نكمتيل ،عامتجإلا تقو هحÁ1ي ال دق ًال{¢ط 

 .هتا1ئرم ن{¢كت وأ هتاراسفتساو هتلئسأ
 سلجملا ءاضعأ رذعتي ال ÇQ كلذو .لامعألا لودج لاسرإ تقو ءاضعألا ةفا´ل تامولعملا لسرت -

Vعو .اهيلع مهعالطا مدعG مأklP تاقفرملا وأ تامولعملل ءاضعألا مالتسإ نم د·أتلا سلجملا ماع. 
OP ةCDا]م رثؤت Q̂[لا ر{راقتلاو تامولعملا طقف -

Q سلجملا ترارق OP
Q عامتجإلا �Q لا]̂Q اهتءارق متي 

ا{¢فش
�

  .ه1ف اهتشقانمو 

 هلامعأ تاءارجtو سلجملا تاسا$س تاحqrقم

 لالخ اهيلع ت{¢صتلاو اهتغا1ص مث ،ة1عمجلل وأ سلجملل تاءارج£و تاسا1س حا̂�قا ة1لمع -
  .ةمئالم �lغ تاسا1س اهنع جت ي دقو ،تقولا عا1ض �إ يدؤي عامتجالا

 Gع اهع{زوتو تاءارجإلاو تاسا1سلل ح̂�قم دادع¶ب لمع قرف وأ ناجل فلf> نأ سلجملا Gع -
OPو .سلجملا عامتجا ل]ق ءاضعألا

Q ئرلا موق> عامتجإلا مويnطقف س Vءارج£و ح̂�قملا ةءارق 
  .ه1لع ت{¢صتلا

افالتخإ سnئرلا دجو اذإ -
�

 OP
Q ع ءاضعألا ءارأG ىرخأ ةرم هتغا1ص د1عتل ةنجلل ح̂�قملا ل1ح> ح̂�قملا 

 .رخآ عامتجال ه1لع ت{¢صتلا لجؤ{و

اثلاث
b

 عامتجإلا سؤرت - 

 سلجم وضع ل�و اهل بسانملا ەا]Áنإلا ذخأت عيضاوملاو ا>اضقلا ل� نأ نامضل شاقنلا ةراد¶ب سnئرلا موق>
OP هتصرف ذخأ>

Q ةكراشملا.  

 م$ظنتلا دعاوق

P¡] ي -
Q عG ئرلاnو عامتجإلا ةرادإل ةمظنأ د>دحت سuس�lلا ةمظنألا ەذه نمو .مامألا �إ ە]̂Q تÁ[اهع 

  :لاثملا ل1©س Gع اهتاعامتجإ ةرادإل سلاجملا
�Pوناقلا باصنلا نا� اذإ ام د>دحت •

Q اح°Pدعوم نع نالعإلاو ،�ا Vهل1جأت وأ عامتجإلا ءد. 
  :لثم ءاضعألا نم ة�¢غرملا تا1كولسلا د>دحت •

o ةفلتخملا ءارآلا ل]قتو ما̂�حا. 
o ةرط1سلا نع ج|خ> يذلا شاقنلا ط]ض.  

 .دودسم ق{|طل هشاقن لصو ع¢ضوم يأل ة�راقم وأ ماع مهف قيقحت •
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zعامتجإلا ءد 

- OP
Q و ،عامتجإلا مويOP

Q Vئرلا هحرط> ام لوأ ،هتيادnع سG نامضل لامعألا لودج وه ت{¢صتلا ةلواط 
 :ەاوتحم Gع ءاضعألا عيمج اضرو قافتا

 مهع1مج د·أو ،اهتيمهأ بساني عيضاوملا ل� ةشقانمل ددحملا تقولا نأ ءاضعألا ىأر اذإ •
 .عامتجإلا ءدV سnئرلا نلع> ،لامعألا لودج ىوتحم لما� Gع مهتقفاوم

 ه1لع ت{¢صتلا ل]ق ةض1فتسم ةشقانم بلطتي لقألا Gع دحاو ع¢ضوم نأ ءاضعألا ىأر اذ£و •
OP صصخ> ملو

Q ا´لا تقولا هل لامعألا لودجOP
Q، <ئرلا موقnلودج نم ع¢ضوملا اذه ءاغل¶ب س 

OP هتشقانمل لامعألا
Q قحال عامتجا.  

 شاقنلا ةرادإ

P¡] ي ،ة�lنÁسم تارارق ذاختا نم سلجملا klPكمتل -
Q عG ئرلاnكفتلا ة1لمع زفحت ةلئسأ ه1جوت س�l 

 .تالوادملا عــــ{uµ نودV ،نP̂�ملا شاقنلاو قيمعلا
P¡] ي -

Q عG ئرلاnلا شاقنلا عجش� نأ سÍ}لا ا>اضقلل حــــµ}كلذو ،ة Vةقلغم تاسلجل وعد> نأ . 
P¡] ي -

Q عG ئرلاnاروف أد]ي نأ ،ت{¢صتلل �ازهاج عيمجلا حبصأو ءارآلا عيمج تعمُس ام ̂[م س� Vة1لمع 
 .جئاتنلا لجسÅو ت{¢صتلا

 عامتجإلا ءاهنإ

P¡] ي -
Q عG مألاklP يذ1فنتلا ريدملا وأ( ماعلا( OP

Q هتشقانم مت ام نمضتي �ازجوم مدق> نأ عامتجالا ة>اهن 
  .عيضاوم نم

 �Qاتلا عامتجإلا ̂[ح اهب نوموق> لامعأV مهفلf{و ءاضعألل هتاهيجوتو هتاظحالم سnئرلا مدق> -
 .�Qاتلا عامتجإلل تاعوضوم حا̂�قإ مهنم بلط> نأ نكم{و .سلجملل

اعzار
b

 عامتجإلا روضح - 

 سeئرلا

P¡] ي ،تاعامتجإلا روضحV ماP̂�لإلا Gع ءاضعألا عيجشÁل -
Q عG ئرلاnمألا وأ( سklP ريدملاو )ماعلا 

 :نأ يذ1فنتلا
 .هناfمو عامتجإلا دعوم �ارك]م اوددح> •
 اهلضف> امف1كو ،فا� تقوب ەدعوم ل]ق سلجملا ءاضعأ نم وضع ل´ل عامتجإلا داوم اولسري •

 .ة1نو̂�ك1لإ وأ ةعوبطم - وضعلا
 ة1مهأV ە�lكذتو ،عامتجإلا دعوم ل1بق ه1لع د1·أتلل وضع لVf )ماعلا klPمألا وأ( سnئرلا لصتي •

 .ەدوجو
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 سلجملا ءاضعأ

 تاهجلا مامأ - ة�اعرلا بجاو - ة1ماظنلا مهتا]جاو دحأV مهنم ءافو وه روضحلاV ءاضعألا ماP̂�لا -
  .ة1عمجلا لامعأل ةمظنملاو ةصخرملا

 ة1عمجلاV ءاضعألا مامتهإ سكع{و ،ة1باج>إ لمع تاقالع هنع جت ي روضحلاV ءاضعألا ماP̂�لإ -
  .اهتاعامتجاو

�Pوناقلا باصنلا لامت·إ Gع رثؤي تاعامتجإلا نع مهبيغت -
Q وناقلا باصنلا نود�و .سلجملل�P

Q <حبص 
  .ة1عمجلل ةمزلم �lغ هتارارقو ÐQسر �lغ عامتجالا

 ناجللا

امهم �ارود ناجللا بعلت -
�

 OP
Q ع سلجملا ءاضعأ ةدعاسمG ة1عوضوم تارارق ذاختإ uسÁإ دن�Q ةسارد 

OPا´لا  تقولا - هتاعامتجإ لالخ - ةرادإلا سلجمل ةداع حاتي ال ث1ح ،ةقمعم
Q ا>اضقلا ل� ةساردل 

 ةنجللا ءاضعأ نأ نم د·أتلا ماعلا klPمألا Gعو .م1لسلا رارقلا ذاختإ نم هنكمت ةروصV ه1لع ةضورعملا
OP مهل صصخملا تقولا�و عامتجالا دعومV ملع Gع

Q لا ةداملا ةدوج نم د·أتلاو ،عامتجالا]̂Q بغرت 
OP ةنجللا

Q اهضرع. 

 يذ$فنتلا ريدملا

- Vح> نأ نكم> ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ �إ ةفاضإلاÍP عامتجإلا يذ1فنتلا ريدملا VأÂهلم.  
OP يذ1فنتلا ريدملا ةكراشمو روضح -

Q ة1عمجلل ة1لخادلا رظنلا ةهجو سكعت سلجملا تاعامتجإ - 
 تارارق ذاختا Gع سلجملا ةردق ززع> امم - عسوتلا وأ ومنلل اهصرف ،ةنهارلا اهتاجا1تحا ،اهتطشzأ
 .ة�lنÁسم

 نوفظوملا

 تامولعم م>دقت وأ عيضاوم ةشقانمل مهتوعد تمت اذإ الإ عامتجالا ةداع klPفظوملا ÔQاÍP Vح> ال -
 :ةاعارم عم .مهلمع تالاجمV ةلصتم

OP مهتكراشم تقو ص1لقت •
Q لامعألا لودج. 

 .تاعطاقملا ل1لقتل مهفاÍناو مهروضح تقوو تاءارجإ د>دحت •

 تاهجو ءا�qخ

 مهتامهاسمل كلذو ،تاعامتجالا روضحل سلجملا ءاضعأ �lغ نم ن{|خآ صاخشأ ةوعد سnئرلل نكم> -
OP ةلمتحملا

Q ءا��خ( عامتجالا، zنوماحم ،نوصصختم ،ءاطش( مهمامتها وأ Vة1عمجلا )نولومم، 
   .)ةفµDم تاهج ،نوحنام ،نومعاد
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اسماخ
b

 عامتجإلا �iحم - 

 وه سلجملا ماع klPمأ نوك> ةداعو .سلجملا لامعأل ÐQسرلا لجسلا �Q سلجملا تاعامتجا P°احم
اقفو( اهتعجارمو ،سلجملا تاعامتجا P°احم ل� ةVاتك Gع فµDملا

�
 .)سلجملا نم ةررقملا هتا1لوئسمل 

OPرح لfش« P°احملا لجسu ال -
Q ل]ت امن£و ، ث>داحأ نم راد ام ل�

Ñ
  .هV ما1قلا مت امع غ

  :Q̂�آلا )نم ضعV وأ ل�( سكعت وأ تاعامتجإلا P°احم نمضتت دق -
 .ةمدقملا ر{راقتلا زجوي صخلم •
 .سلجملا ةقفاوم Gع لوصحلل هم>دقت مت ح̂�قم •
 ،)هل ت{¢صتلاV اوماق نم( ح̂�قملا يد{Õم ءاضعألا ءامسأو ح̂�قملا ÔQدقم ءاضعألا ءامسأ •

  .ت{¢صتلا نع اوعنتما نمو ،ەدض ت{¢صتلاV اوماق نمو
 صخلملا اذه نا� اذإ( ح̂�قملا Gع ءاضعألا ت{¢صتل تدأو تمت Q̂[لا ةشقانملا زجوي صخلم •

°Pا{رو
�

 .)هضفر وأ ه1لع ةقفاوملل ىدأ يذلا قا1سلاو ح̂�قملا مهفل 
OP ل1صفتلاV ةحوµDم( اهتارارقو اهنم ضرغلاو اهتقو ةقلغملا ةسلجلا دقع •

Q ة1لاتلا ةرقفلا(. 
 .ÍPحملا Gع نوP°احلا سلجملا ءاضعأ عقوي -
- Vع ةقفاوملا درجمG حملاÍP OP

Q اتلا عامتجالا�Q راشملا تاسا1سلاو ،ة1مسر ةق1ثو حبص> ،سلجملل 
OP اهيلإ

Q حملاÍP ة1مسر تاسا1س حبصت ه1لع قفاوملا. 
 وأ اهلاد]Áسإ متي نأ �إ لوعفملا ة{راس ةدمتعملا تاحا̂�قالاو ةدمتعملا تاسا1سلا ̂®]ت •

OP اهءاغلإ
Q سلجملل رخآ عامتجا. 

- Vحملا دامتعا دعÍP، <مأ حبصklP عــــ{زوت نع ًالوئسم سلجملا ماع zحملا ةخسÍP عG ءاضعأ 
اقفو(  .ةخس لل مهمالتسا نم د·أتلاو سلجملا

�
 .)سلجملا نم ةررقملا هتا1لوئسمل 

P¡] ي -
Q عG مألاklP ماعلا uاحم ل1جس°P سلجملا تاعامتجا OP

Q نم د·أتلل اهتعجارمو ةصاخ تالجس 
 .اهتمالسو اهتحص

اسداس 
b

 ةقلغملا تاسلجلا - 

 ال ةقلغم ةسلج دقع  هنكم1ف ،ة�lطخ وأ ةساسح وأ ة{C ة1ضقÃةلأسم ةشقانمل سلجملا جاتح> امدنع
 .هئاضعأ �lغ اهÍPح>

OP ةقلغم ةسلج دقعل سnئرلا وعد> -
Q صألا تقولا نم عطقتسم تقوGQ سلجملا عامتجإل. 

OP اهتشقانم يرجت Q̂[لا ة1ضقلا وأ ةلاسملا ةع1بط ددحت -
Q ح> نمو ،ةقلغملا ةسلجلاÍPاه.  

 حمسÅو .هV قلعتت ةلأسملا نكت مل اذإ يذ1فنتلا ريدملا كلذكو سلجملا ءاضعأ عيمج ÍPح> ،ةداع -
 .سnئرلا نم ةوعدV ةكراشملا ع¢ضوملاV ةلص تاذ تامولعم مهيدل ن{|خآل
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OP سلجملا ءاضعأ ىوس كراش� ال -
Q يذ1فنتلا ريدملا ءادأ ةعجارم ةشقانمل ةصصخم ةقلغم ةسلج 

OP لثملا�و .هتاض{¢عتو
Q اسحلا عجارم عم ةقلغملا ةسلجلاVتا.   

 ةصرف رفوي PQ[يتور ءارجإ هلعجل يذ1فنتلا ريدملا نودV ةقلغم ةسلج ىرخأو ة̂�ف klPب ددحت نأ لضف> -
 .ةحارب ضع]لا مهضعV عم ثدحتلل سلجملا ءاضعأل

- OP
Q ةثداحملا ̂®]ت ،ةقلغملا ةسلجلا C}الو ة uلجس OP

Q حمÍP ل .عامتجإلاÖددح> ن OP
Q لامعألا لودج 

 ،ةسلجلا نم ضرغلاو ،ةقلغم ةسلج سلجملا ه1ف دقع يذلا تقولا ÍPحملا klPبي و .اهنم ضرغلا
  .تذختا Q̂[لا تارارقلا وأ تاءارجإلا ةمئاقو ،ن{P°احلاو

OP اهدقع لضف1ف ،ةقلغم ةسلج ءدV دنع ةرداغملا مهنم بلط1س سلجملا ءاضعأ �lغ نأل �ارظن -
Q ة>اهن 

  .سلجملا عامتجا

اعzاس
b

 عامتجإلا م$يقت - 

 دعاسÅو ،مهئادأل ةرمتسم ة]قارم ءاضعألل ققح{و ،هتيجاتنإ ةدا{ز Gع سلجملا دعاس� عامتجالا م1يقت
  .لوأV ًالوأ تا1بلسلا ةفا� ةهجاوم Gع

  .سnئرلا فاCD¶ب ،تاعامتجالا م1يقت ة1لوؤسم )ة>ذ1فنتلا ةنجللا( ةمئادلا ناجللا ىدحإ �وتت -
OP قئاقد عضV رمثÁس� -

Q عامتجا ل� ة>اهن Vع ةلئسأ ح|طG س ة1ف1ك نع سلجملا ءاضعأ�l هل عامتجإلا 
 .عامتجإلا ةراد£و ـل دادعإلا klPسحت Gع �lبك دئاع

P¡] ي ال -
Q ذخؤت ةءاّنب لعف دودر امن£و ،ةدقان وأ ة1صخش تام1يقتلا نوكت نأ OP

Q را]تعإلا OP
Q تاعامتجالا 

 .ةمداقلا
 :لثم ةط1س« ةلئسأ نم م1يقتلا نوكتي -

  ؟)ةم�وحلا تا1لوئسم( سلجملل 1Ø�Qتا̂�سإ دعV تاذ لئاسم يأ عامتجالا اذه لوانت له •
 ؟ة�lنÁسم تارارق ذاختال ةمزاللا تامولعملا عامجإلا ل]ق ةلسرملا ر{راقتلاو داوملا تمدق له •
   ؟ة�¢تكملا لامعألا لودج Gع زكرو ددحملا هتقو قفو عامتجالا سnئرلا رادأ له •
OPا´لا تقولا حيتأ له •

Q ؟لامعألا لودج عيضاوم نم )دنب( ع¢ضوم ل� لوادتو ةشقانمل 
  ؟ةمfحV كتا��خو كتقو عامتجالا اذه مدختسا له •

  .تان§سحتلا ءارجإل سلجملل ةمزاللا تا1صوتلا عفرتو م1يقتلا ةنجللا سردت -
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انماث
�

 عامتجإلا دعz ام – 

  .تا1صوتلاو تارارقلا ل1عفتل يروP° رمأ تاعامتجالا klPب لصاوتو ملع Gع ةرادإلا سلجم ءاضعأ ءاقVإ

 سeئرلا

 ام لVf مهمالعإل عامتجالا اوÍPح> مل نيذلا سلجملا ءاضعأV لاصتالاV ،)ماعلا klPمألا وأ( سnئرلا موق> -
OP هتشقانم تمت

Q مهدادم£و عامتجإلا VحمÍP عامتجإلا. 

 ماعلا noiمألا

�PوÖ�̂لإلا د{��لاV ءاضعألا عم لصاوتلاV سلجملا ماع klPمأ موق> -
Q )ة1مسر لاصتا ةل1سوك دمتعا اذإ( 

 ةخسz لاسرإ عم .�Qاتلا سلجملا عامتجا ل]ق ەذ1فنت هنم بولطملاو وضع ل´ل ماهم ةمئاق لاسر£و
 .سnئرلل

 را]خأ نم دجتس� ام لVf لوأV ًالوأ مهدادمإل سلجملا ءاضعأ عم رمتسم لfش« ماعلا klPمألا لصاوتي -
  .لصاوتو ملع Gع مهيق]ت ةدام يأ وأ ،ةفاحص ،تاقافتإ ،تاءاقل جئاتن ،تاعامتجالا klPب ثادحأو

 .ة>ذ1فنتلا ةنجللا Gع هضرع{و سلجملا تارارق نم ەذ1فنت مت امV ًالما� �ار{|قت ماعلا klPمألا دع> -

 سلجملا ءاضعأ

 klPمألل كلذ د1·أتو ،مهل ملسملا ÍPحملا ح¢ضوو ةحص نم عامتجإلا اوÍPح نيذلا ءاضعألا ققد> -
 .ماعلا

 اهعفرو اهب ر{راقت دادعإ عم ،تارارقلا ذ1فنتو اهذ1فنتل مهل ةل�وملا ماهملا Gع )ناجللاو( ءاضعألا لمع> -
 .ماعلا klPمألل

 يذ$فنتلا ريدملا

 �Ûعت امو )ريدملا صاصتخإ نم( تارارق نم ەذ1فنت مت ام نع �ار{|قت ماعلا klPمألل يذ1فنتلا ريدملا مدق> -
 .ة>ذ1فنتلا ةنجللا عم اهتشقانمل ٍفا� تقوب �Qاتلا عامتجإلا دعوم ل]ق اهنم

اعسات
b

 يونسلا "ةعجارملا" عامتجإ - 

OP ةدحاو ةرم عامتجإلا اذه دقع>
Q ل ،ةنسلاÁع ءاضعألا عيجشG كفتلا�l OP

Q تاح̂�قملاو ءارآلا لدا]تو 
 دويق نود�و ركفلاو ناfملا ة1طمن نع �اد1عV ،طقف ٍدحاو ع¢ضوم لوح ةفلتخملا رظنلا تاهجو عامسو
 .تقولاو لامعألا لودج
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اصرف سلجملل ققح> "ةعجارملا" عامتجإ
�

 ةVاثمV نوك> نأ نكم{و ،سلجملا ءاضعأ نم لمع قرف ءانبل 
 مسقنملا سلجملل ةصرفلا رفوي كلذكو ،klPفظوملاو ةرادإلا سلجم klPب نواعتلاو لصاوتلا ز{Äعتل لئاسو
 .هتافالخ لح> نأ

اعامتجإ ،سلجملا تاعامتجا لودج نمضتي نأ بج> -
�

ا{¢نس �ادحاو 
�

 ."ةعجارملل" 
OP عامتجإلا اذه دقع> -

Q مfم نع فلتخم ناfدويق وأ لامعأ لودج دويق نود�و ة>د1لقتلا تاعامتجإلا نا 
 .تقولا

 .ةشقانملل طقف دحاو ع¢ضوم عامتجإلل ددح> -
OP سلجملا سnئر كراش� -

Q ملا ةصاخلا وأ ةمئادلا ناجللا ىدحإ عم عامتجإلا اذهل ط1طختلاfةفل 
 .هق1س تب

P¡] ي -
Q ع اونوك> نأ سلجملا ءاضعألG مات ملع Vةكراشملل اودعتس� نأو هفادهأو هضرغ OP

Q اهق1قحت. 
 :Gع زكري دق ،لاثملا ل1©س Gع .ة�lثك فادهأ عامتجإلا اذهل -

OP سلجملا رود •
Q ة1عمجلا. 

 .سلجملا ءادأل Q̂�اذلا م1يقتلا •
 .ة1ج1تا̂�سإلا فادهألاو ة{ؤرلاو ةلاسرلا ةعجارم •
ا>دحت ةشقانم •

�
 .)تاع��تلا عمج وأ ف1ظوتلا( �اددحم 

 .ةمهم ىرخأ ا>اضق •

ا��اع
b

 لولحو قئاوع - 

Vلا لماوعلا ضع]̂Q uسÝع ،تاعامتجإلا ة1لعاف فعضو ءادأ فعض بG لاثملا ل1©س:  

 ة$للشلا

 ول ̂[ح اهنع عفادتو اًءارآ P[بÁت ة�lغـــــص تاعومجم ءوـــــشz بÝـــــس� دق سلجملا ءاـــــضعأ ضعV فلÞتو سzاجت
OP ة1للشلا ةلfشمل لحلا نمf{و .ة1عمجلا ةحلصم ̂[ح وأ ءاضعألا ÔQاV باسح Gع كلذ نا�

Q: 
- uا1ئاوــــشع �ارا1تخا اهئاــــضعأ را1تخاو ناجللا ل1كــــش

�
OP ضع]لا مهــــضعV عم اولعافت{و ءاــــضعألا لمع> ̂[ح 

Q 
 .ة1صخش �lغ سسأ Gع ة1 بم ةد>دج تاحاسم

OP سلجملا ءادأ فعضت Q̂[لا ة1بلسلا تا1كولسلا ركذ -
Q عيمج نم لولح بلطو يونسلا عامتجإلا 

 .اهيلع ءاضقلل ءاضعألا
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 ة$بلسلا را�فألاو رعاشملا

 وأ ،ةرمثملا �lغ تاــشقانملاV عامتجالا داــسفإ �Qإ يدؤت دق قباــسلا عامتجالا نم ةلمحملا ة1بلــسلا راfفألاو رعاــشملا
OP بÝسÁت

Q و .اهمقافتو فالخلا ةدح دعاصت<fلحلا نم OP
Q: 

 klPب ة1نمزلا ة̂�فلا لالخ وأ عامتجا ل� دعV ءادألا م1يقت ءارج¶ب مهفلا ءوــــــــسو ة1بلــــــــسلا رعاــــــــشملا ة1فــــــــصت -
  .تاعامتجالا

 ة$صخشلا صئاصخلا

 لقرعت خلا... ةدحلا ،بـــــضغلا ةعC ،طلـــــسÁلا لثم ة1كولـــــس وأ ة1ـــــصخـــــش صئاـــــصخ مهيدل ءاــــضعأ دجوي دق
 :ـV متي اهنم دحلاو .خلا....عامتجإلا لخاد لعافتلا

- uلمعلا تاعومجم وأ ةصصختملا ناجللا ل1كش. 
  .ةعطاقم يأV حامسلا نود وضع ل� ثدحت تقول ةمظنملا دعاوقلا عضو -
   .ةرادإلا سلجم عامتجال ةمfحملا ةرادإلاو د1جلا م1مصتلا -

 ضع]لا مهضع]ل ءاضعألا م1يقتو ، )فلf> نم وأ سnئرلا فاCD¶ب( هئادأل سلجملا م1يقت نإف ةماع ةفص�و
 اهئادأل ناجللا م1يقتو ،)سnئرلا فاCD¶ب Q̂�اذلا م1قتلا( هسفنل وضعلا م1يقتو )فلf> نم وأ سnئرلا فاCD¶ب(
OP اهجئاتن سnئرلا ضرع اذإ ةصاخ ة1بلسلا تا1كولسلا ەذه نم للق>

Q ة1مومعلا ة1عمجلا.  

اqoخأ
b

 رارمتساz سلجملا اهحرط� نأ دzال ةلئسأ - 

  ؟ة1ج1تا̂�سالا انتطخV اهتادنجأو انتاعامتجا طا]ترا ىدم ام -
  ؟يرو�l °Pغ انتاعامتجا ضعV له ؟فا� انتاعامتجا ددع له -
ا1فا� اتقو انتاعامتجا تادنجأ صصخت له -

�
  ؟د1ج لfش« اهتلوادمV انل حمسuو ةمهملا ا>اضقلل 

 ؟ة1لعاف �Û·أ انتاعامتجا لعجن نأ اننكم> ف1ك -
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 ةqoخألا ةحفصلا
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اركش
b

 م�تءارقل 


