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 سسثٌر ِذَشذ تٌّذسسر

 2015عزظ٠زش 

 

 ،ؿٸد ٟذسعش ٤ٟخسحص،،أهضحثٮ /  أهضحثٮ أ٩ٰٛخء حٳٟ٪س حٛ٘شحٝ 

 

.  ٣شكذ رـ٠ٰن حٛـٸد حٛـذد ٩هخثٸط٠ٗٞ٨خ كخًُٸ رـ٠ٰن ؿٸر٤خ حٛٔذح٬ٟ ٩هخثٸط٨ٞ ٩ًح٣شكذ طشكٰذ

 

,  ح٠ٛشكٜش حٛؼخ٣٪ٯش كظ٬ حٱ١ ٩أٗزش هذد ٢ٟ ؿٸدٯوذ حٛوخٝ ح٠ٛخػٮ ٧٪ حٛوخٝ حٳ٩ٙ ٛظخشٯؾ أ٩ٙ دُوش ٢ٟ ؿٸد حٛٔغٞ حٛو٠ٜٮ 

 .٣٩ل٢ ُخ٪س١٩ ؿذح ر٨زح حٵ٣ـخص 

 

 حء٩ٛٮأ ٟذسعش ٤ٟخسحص ٳ١ ٯ٘٪١ ٧زح حٛوخٝ حٛذسحعٮ هخًٟخ ٤ٟظـًخ، ٣٩ؤٟٚ رؤ١ ٣ش٫ ؿ٠ٰن أ٧خٛٮ حٛـٜزش ُٮ حؿظ٠خم صٛٔذ طلؼش

. كٰغ ٯ٤٘٠٘ٞ ٟٔخرٜش ح٠ٛذسع٢ٰ ٵؿٸه٘ٞ ه٬ٜ حٛخـؾ حٳٗخدٯ٠ٰش ٨ٛزح حٛوخٝ حٛذسحعٮ ، س حٛغ٤٪٭٩حٳٝ

 

٣شؿ٪ ٤ٟ٘ٞ ٓشحءس دٰٛٚ حٛـخٛذ ٩ٟشخسٗظ٤خ رؤ٭ عئحٙ أ٩ حعظِغخس ٛذٯ٘ٞ، ٯ٪ؿذ روغ حٵػخُخص ُٮ حٛذٰٛٚ ٨ٛزح حٛوخٝ كٰغ ٯ٪ؿذ 

كوا نرجى تىقيع  .ٟؼخٍ ا٦ٰٛ ُشطش حٛظٸس ٣٩لخٝ حٛذسؿخص ُٮ ٟذسعش ٤ٟخسحص  حٛـذ٩ٙ ح٠ٛذسعٮ : اػخُظ٢ٰ أعخعٰظ٢ٰ

  .  الفصل هعلنم وإرسالها إلىالنواذج التي تتطلب تىقيعك

 

. ًح ٩ٟ٪ًُٔخدسحعٮ ٟؼ٠ش٣ل٢ ٣ظـٜن ٳ١ ٯ٘٪١ ٧زح حٛوخٝ حٙ

 

 ،طلٰخطٮ،،ٟن 

 

 ع٠ش كذحد

 ٟذٯشس ح٠ٛذسعش

حٛ٘٪ٯض   – ٟذسعش ٤ٟخسحص
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 ِمذِر إًٌ أوٌُثء أِىس تٌغٍدر،،

. ٯلظ٪٭ ٧زح حٛ٘ظٰذ ه٬ٜ عٰخعش ٟذسعش ٤ٟخسحص ٩رشحٟـ٨خ كظ٬ ٯظ٢٘٠ أ٩ٰٛخء أٟ٪س حٛـٜزش ٢ٟ ؿ٠ن ٗخُش ح٠ٛوٜ٪ٟخص ه٢ ح٠ٛذسعش

ٍٚ ٢ٟ ح٠ٛوٜٞ،  ح٠ٛظ٪ٓن ٠ٗخ ٯؼٞ ٧زح حٛ٘ظٰذ ٓ٪ح٢ٰ٣ ٟذسعش ٤ٟخسحص، ٠٣ؾ حٛغٜ٪ٕ ٢ٟ حٛـٜزش، اػخُش ا٬ٛ ششف كٔ٪ّ ٩٩حؿزخص ٗ

 .حٛـخٛذ ، ٩٩ٛٮ حٳٟش

 عٰٔ٪ٝ ٟوٜٞ حِٛظٚ ر٤٠خٓشش ٧زح حٛ٘ظٰذ ٟن ؿٸر٦ دحخٚ حِٛظٚ، كظ٬ ٯظوشٍ حٛـخٛذ ه٬ٜ كٔ٪٦ٓ ٩٩حؿزخط٦ ػٞ ٯـٜذ ح٠ٛوٜٞ ٢ٟ 

حر٤ظ٦ ٓزٚ حٛظ٪ٰٓن /ٛزح ٯشؿ٬ ٢ٟ ٩ٛٮ أٟش حٛـخٛذ ٟشحؿوش ٧زح حٛ٘ظٰذ ٟن حر٦٤.حٛـخٛذ حٛظ٪ٰٓن ه٬ٜ حطِخٰٓش ٨ُٞ ر٤٪د ٧زح حٛ٘ظٰذ

. ه٬ٜ ٦٠٨ُ ٨ٛزح حٛ٘ظٰذ ٩طغ٦٠ٰٜ ٠ُٰخ روذ ٠ٛوٜٞ حِٛظٚ

ٯـذ ه٤ٰٜخ ٟوشُش رؤ١ ٟخ ٣ل٦ٔٔ ٢ٟ ا٣ـخصحص أ٩ ٟخ ٯؤط٤ٰخ ٢ٟ ه٪حٓذ ٧٪ ٢ٟ حخظٰخس٣خ، ٣ل٢ ؿ٠ٰوخ ٣٪حؿ٦ ه٪حٓذ أُوخ٤ٛخ ع٪حء 

٢ٟ٩ أ٧ٞ ٟغج٪ٰٛخص ح٠ٛذسعش ٧٪ طؤعٰظ رٰجش اٯـخرٰش طخٛلش ٜٛظوٜٞ، ٩ه٬ٜ حٛـٜزش حخظٰخس حٛغٜ٪ٕ حٛٔ٪ٯٞ . أٗخ٣ض عٜزٰش أٝ اٯـخرٰش

٩ح٤٠ٛخعذ ٠ٜٛذسعش خٸٙ ُظشس ط٪حؿذ٧ٞ ٨ُٰخ، كٰغ أ١ حٛغٜ٪ٕ حٛـٰذ ٩حٛغٰٜٞ عٰو٪د رخِٛخثذس ه٬ٜ طخكز٦، ٩رخ٠ٛٔخرٚ حٛغٜ٪ٕ ًٰش 

. حٛـخٛذ ٩ٟغظ٪ح٥ حٳٗخدٯ٠ٮ ع٤ٰو٘ظ عٜزخ ه٬ٜ طلظٰٚ ح٠ٛٔز٪ٙ

ٯ٢٘٠ ٳ٭ ٢ٟ حٛـش٢ُٰ  ٢ٟ أؿٚ طلْٰٔ أ٧ذح٨ُخ حٛظشر٪ٯش ٩ حٛظو٠ٰٰٜش، ٩ٷ-ِٗشٯْ -طو٠ٚ ادحسس ح٠ٛذسعش ٯذح رٰذ ٟن أعشس حٛـخٛذ 

. ح٤ٛـخف ارح ه٠ٚ ٤ِٟشدح،  ٛزح ٣ل٢ ٣شًذ رظوخ٣٩٘ٞ ٟن ح٠ٛذسعش

 ِذسسر ِٕثستز سسثٌر

٩طٔ٪ٝ . سعخٛش ٟذسعش ٤ٟخسحص ٧ٮ أ١ طو٠ٚ ه٬ٜ ط٪ُٰش رش٣خٟؾ حٛظوٰٜٞ حِٛشد٭ حٛظشر٪٭ حٛز٭ ٯشطزؾ ٟن طـخسد حٛلٰخس حٛلٰٰٔٔش

 . أٯؼًخ ه٬ٜ ط٢ٰ٘٠ ٩طلِٰض حٛـٸد ٩طٔ٪ٯظ٨ٞ ؛ ٰٛظزل٪ح ٟظو٢ٰ٠ٜ ٟغظ٢ٰٜٔ  أطلخد ػٔش ٟظل٢ٰٜ٠ ٟغئ٩ٰٛش ح٠ٛ٪حؿ٤ش حٛوخ٠ٰٛش

ِدثدئ وشىخُهثز ِذسسر ِٕثستز 

: شهذف خشتِح تٌّذسسر تٌفشدَر عًٍ سخظ تٌصعٍُُ خّهثستز تٌغثٌح تٌسُثشُر عٓ عشَك .1

. حٳخز رخٷهظزخس ٓذسحص حٛـخٛذ ٩ٟظـٜزخط٦ حٛظو٠ٰٰٜش، ٩حٛظٮ رذ٩س٧خ طغخهذ٣خ ُٮ ٟوشُش ٨ُ٩ٞ خزشحط٦ حٛلٰخطٰش ٩رٰجظ٦ حٷؿظ٠خهٰش

 طشـٰن حٛـخٛذ ه٬ٜ أ١ ٯ٘٪١ ُشدًح ُوخًٷ ٩ه٬ٜ ح٠ٛشخسٗش حِٛوٰٜش ٟن حٱخشٯ٢ .

 حٛشرؾ ر٢ٰ ح٠ٛوٜ٪ٟخص ٓزٚ ٟوشُش حٛـخٛذ .

 طوٰٜٞ حٛـخٛذ ٨ٟخسحص حٛظِٰ٘ش ٩حٛظلٰٜٚ ح٤ٛخٓذ. 

 :شهذف ِذسسر ِٕثستز إًٌ شمىَر تٌغالج زصً َصدسىت تسصمالٌُُٓ ورٌه عٓ عشَك .2

 طو٨٠ٰٜٞ حٷهظ٠خد ه٬ٜ أ٣ِغ٨ٞ ُٮ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ح٠ٛوٜ٪ٟخص ٩ح٠ٛظخدس ح٠ٛخظِٜش .

 ده٨٠ٞ ُٮ ٨ٟخسحص حطخخر حٛٔشحسحص حٛلخع٠ش .

 طٔذٯش ٓذسحط٨ٞ ٨ٟ٩خسحط٨ٞ حٵرذحهٰش .

 ٞطشـٰو٨ٞ ه٬ٜ حٗظغخد حٛظوٜٞ ٟذ٫ كٰخط٨ .

 ٟغخهذط٨ٞ ه٬ٜ ٨ُٞ اٟ٘خ٣ٰخط٨ٞ ٩طـ٪ٯش٧خ ٜٛلظ٪ٙ ه٬ٜ سًزخط٨ٞ ح٤٠ٛش٪دس. 

: شمىَ ِذسسر ِٕثستز خذعُ وشمىَر تٌغٍدر زصً َصسدىت أشخثصًث روو ِسةىٌُر وتسصمالٌُر ورٌه عٓ عشَك .3

 ٞطوٰٜٞ حٛـٜزش حٛظِخخش رخ٣ـخصحط٨ٞ ٩طوضٯض حكظشحٝ حٛزحص ٛذٯ٨ .
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 دهٞ ٩ٟغخهذس ط٘٪ٯ٢ ٟـٜظ خخص رخٛـٜزش ٯ٤ِز ٟشخسٯن طخض حٛـٜزش .

 ِٚحٷ٣ؼ٠خٝ ا٬ٛ طظشٯلخص حٳٟٞ ح٠ٛظلذس رخظ٪ص كٔ٪ّ حٵ٣غخ١ ٩رخٳخض كٔ٪ّ حٛـ. 

 :شذعُ ِذسسر ِٕثستز تٌغٍدر زصً َىىٔىت أشخثصث ِسةىٌُٓ عٓ عشَك .4

 دهٞ ح٠ٛ٪حؿ٤ش حٛظخٛلش دحخٚ ح٠ٛذسعش، ٩ُٮ ح٤٠ٛضٙ ٩حٛوخثٜش ٩ح٠ٛـظ٠ن ٩حٛوخٛٞ رظ٪سس أٗزش .

 طوضٯض حٛظِخ٧ٞ حٛؼٔخُٮ .

 حٷكظِخٙ رخٛظ٤٪م حٛؼٔخُٮ ٩حٛلؼخس٭ .

 طوٰٜٞ حٛـٜزش حٳخٸّ ٩حٱدحد ح٠ٛٔز٪ٛش هخ٠ًٰٛخ .

 طض٩ٯذ حٛـٜزش ر٠وشُش حٛؼٔخُخص حٳخش٫ ٢ٟ خٸٙ حٛذسحعخص حٷؿظ٠خهٰش ٩حٛـٌشحُٰخ ٩حٛظخسٯخ .

شغٍعثز تٌّذسسر 

 ٙحٛلظ٪ٙ ه٬ٜ رٰجش آ٤ٟش ٩ٟلزش دحخٚ ح٠ٛذسعش ٯوخٟٚ ٨ُٰخ حٛـ٠ٰن ه٬ٜ أعخط ٢ٟ حٷكظشحٝ ح٠ٛظزخد .

 ٢ٟ أعظ ح٤ٛـخف ح٨ِٛٞ ح٠ٛظزخدٙ ٨ُ٩ٞ حٛزٰجش حٛظٮ ٣ظوخٯش ٨ُٰخ  .

 ٩ػن خـش ٛظلْٰٔ حٳ٧ذحٍ ٰٛ٪ٝ أ٩ ٳعز٪م أ٩ ٛغ٤ش أ٩ ٛلٰخط٤خ. 

 ٍٟوشُش ٟخ ٯـذ اطزخه٦ ٛظلْٰٔ ٧ز٥ حٳ٧ذح .

 طشطٰذ حٳ٩ٛ٪ٯخص كغذ أ٠٧ٰظ٨خ ُٮ طلْٰٔ ح٤ٛـخف ٛٶ٣غخ١ .

 ٝه٬ٜ أ٠ٗٚ ٩ؿ٦- حٛظٮ ٧ٮ ٢ٟ حخظٰخس٣خ -ر٠غج٪ٰٛخط٤خ  حٰٛٔخ. 

 أ١ طغ٠ن رٔذس ٟخ طلذ أ١ ٯغظ٠ن حٱخش١٩ )حٷعظ٠خم ا٬ٛ ٩ؿ٨ش ح٤ٛلش حٳخش٫ كٚ أ٭ ٣ضحم رش٘ٚ اٯـخرٮ ٩هخدٙ ٩

 .(اٰٖٛ

  رش٘ٚ هخٝ،٣ل٢ ٣و٠ٚ ه٬ٜ خْٜ ٩اؿٸّ حٵرذحم ُٮ كٰخط٤خ ، ٢ٟ٩ خٸٙ ٩ؿ٪د٣خ ُٮ ح٠ٛذسعش، ٩طوضٯض ٩طٔٚ ح٠ٛ٪٧زش

. ، ٣ل٢ ٣ظ٪ٓن حٳُؼٚ ٢ٟ أ٣ِغ٤خ ٢ٟ٩ حٱخشٯ٢ٛذٯ٤خ٩حٛٔذسس 

خذِثز  – خشتِح – سُثسثز 

طؤعغض ٟذسعش ٤ٟخسحص ٠ٛغخهذس حٛـٜزش حٛزٯ٢ ٯ٪حؿ٨٪١ ٟش٘ٸص طو٠ٰٰٜش طوظشع ؿشٯ٨ٔٞ ُٮ طلْٰٔ ح٤ٛـخف حٳٗخدٯ٠ٮ، ٩ط٨ذٍ 

ح٠ٛذسعش ا٬ٛ ٟغخهذس ٧ئٷء حٛـٜزش ُٮ طـ٪ٯش ٓذسحط٨ٞ حٛظو٠ٰٰٜش، حٛؤٰٜش ٩حٷؿظ٠خهٰش أ٩ ح٤ِٛغٰش ٩طض٩ٯذ٧ٞ رخ٨٠ٛخسحص ح٠ٛـٜ٪رش 

. ٜٛ٪ط٪ٙ ا٬ٛ ٟغظ٪ٯخص ٟظٔذٟش ٢ٟ حٛوٜٞ

ٟذسعش ٤ٟخسحص طزذأ ٢ٟ ٣ٔخؽ حٛٔ٪س ٛذ٫ ؿٸر٨خ، ُٰظو٠ٜ٪١ ِٰٰٗش حعظخذحٝ ٟخ ٛذٯ٨ٞ ٢ٟ ٨ٟخسحص ٩ ط٤ٰٔخص ٩ٟ٪ح٧ذ طغخهذ٧ٞ ُٮ 

. ٨ُٞ ٣ٔخؽ حٛٔ٪س ٩حٛؼوَ ٛذٯ٨ٞ، ٩حٛظٮ رذ٩س٧خ طغخهذ٧ٞ ُٮ ٨ُٞ حعظشحطٰـٰخص حٛظٌٜذ ه٬ٜ ؿ٪ح٣ذ حٛؼوَ ٛذٯ٨ٞ

ٯظ٬ٜٔ ؿٜزش ٟذسعش ٤ٟخسحص حٛوذٯذ ٢ٟ حٛخذٟخص حٛظو٠ٰٰٜش ٩ُْ خـش طو٠ٰٰٜش ُشدٯش ٟوذس ٛ٘ٚ ؿخٛذ ه٬ٜ كذس،  كٰغ طوذ ٢ٟ ٓزٚ 

ٯظٞ اهذحد ٧ز٥ حٛخـشر٤خء ه٫ٜظ٠ٰٰٔخص عٜ٪ٰٗش ٠ٗخ ٯظٞ ٨ُٰخ طلذٯذ . أخظخثٰٮ ٟذسعش ٤ٟخسحص ٩طظٞ ٟشحؿوظ٨خ رظِش ٤ٟظل٠ش

. ٟغظ٪٫ ح٨٠ٛخسحص ٩حٛخزشحص ٜٛـخٛذ،٩ ه٬ٜ أعخع٨خ ٯظٞ طلذٯذ ٟذ٫ طـ٪س ٩طٔذٝ حٛـخٛذ

ٯظٞ طٰٰٔٞ ٩ٟظخروش طٔذٝ حٛـٜزش حٳٗخدٯ٠ٮ رظِش د٩سٯش، ٣٩ل٢ ٣وٜٞ رؤ٦٣ ٷ ٯ٤٤٘٠خ ط٪ُٰش رشحٟؾ ٛـ٠ٰن ؿٜزظ٤خ، ُب١ ٩ؿذص ادحسس 

ح٠ٛذسعش ؿخٛزخ ٷ ٯغظِٰذ ٢ٟ رشحٟؾ ح٠ٛذسعش عٰظٞ اخزخس ٩ٛٮ أٟش حٛـخٛذ ٩عظو٠ٚ ح٠ٛذسعش ؿخ٧ذس ُٮ حٛزلغ ه٢ رٰجش طو٠ٰٰٜش 

. طظ٤خعذ ٟن حٛـخٛذ ٩ٓذسحط٦
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 (ِشفك تٌدذوي تٌّذسسٍ تٌدذَذ  ) إخشتءتز تٌسضىس و تالٔصشتف

تٌسضىس 

عٰظٞ اًٸّ حٛز٪حرش .  طزخكخ ٩ٷ ٯظ٪ٓن كؼ٪س حٛـٸد ٓزٚ ٧زح ح٠ٛ٪هذ ا٬ٛ ح٠ٛذسعش6:45ٯظٞ ُظق أر٪حد ح٠ٛذسعش ه٤ذ حٛغخهش 

٭ ٜٛـٜزش ٢ٟ  ٛلؼ٪س حٛـخر٪س حٛظزخف7:15 ص ٯـذ ه٬ٜ ؿ٠ٰن حٛـٸد حٛلؼ٪س ه٤ذ حٛغخهش 7:10حٛخِٰٜش ه٤ذ حٛغخهش 

حٛش٩ػش ا٬ٛ حٛظَ حٛخخٟظ ، ٢ٟ٩ حٛظَ حٛغخدط ا٬ٛ حٛؼخ٣ٮ هشش حٛظ٪ؿ٦ ٟزخششس ا٬ٛ حِٛظٚ كٰغ عٰظٞ طٔذٯٞ ٨ٟخسحص كٰخطٰش 

.   ص٩7:25 طزذأ حٛلظش حٛذسحعٰش حٳ٬ٛ٩ ه٤ذ حٛغخهش ٜٛـٸد، 

تالٔصشتف 

. ه٬ٜ ؿ٠ٰن أ٩ٰٛخء أٟ٪س حٛـٜزش حٛظ٪حؿذ ُٮ ح٠ٛذسعش ُٮ حٛ٪ٓض ح٤٠ٛخعذ ٷطـلخد أر٤خث٨ٞ

  ك٨شح1ٟ٪هذ ح٣ظشحٍ ؿٸد حٛش٩ػش حٳ٩ٙ ٩حٛؼخ٣ٮ ٢ٟ ح٠ٛذسعش حٛغخهش . 

  ك٨شح1:40ٟ٪هذ ح٣ظشحٍ حٛـٸد ٢ٟ حٛظَ حٳ٩ٙ ا٬ٛ حٛؼخ٣ٮ هشش حٛغخهش  . 

  ٝ٪ك٨شح1 ُٔؾ ه٤ذ حٛغخهش تٌثالثثءٟ٪هذ ح٣ظشحٍ ؿ٠ٰن ؿٜزش ح٠ٛذسعش ٯ . 

 سُثسر تٌسضىس

ٯوظ٠ذ حٛظٔذٝ حٳٗخدٯ٠ٮ ٜٛـٜزش ه٬ٜ ح٣ظلخ٨ٟٞ حٰٛ٪ٟٮ ُٮ حٛذسحعش، ٛزح ٣ظ٪ٓن ٢ٟ ؿ٠ٰن حٛـٜزش حٷٛظضحٝ رخٛذ٩حٝ ٛٸعظِخدس ٩حٛظوٜٞ 

٩ع٤ٔ٪ٝ ربرٸى ٩ٛٮ حٳٟش ُٮ كخٙ ط٘شحس طؤخش حٛـخٛذ ه٢ ح٠ٛذسعش . رؤٓظ٬ دسؿش ٤٘٠ٟش ٢ٟ حٛذس٩ط حٰٛ٪ٰٟش دحخٚ ح٠ٛذسعش

أ٩ هذٝ ح٣ظلخ٦ٟ ُٮ حٛلؼ٪س حٰٛ٪ٟٮ ٰٛظٞ ٩ػو٦ ُٮ ط٪سس ٟخ عٰظشطذ ه٬ٜ حٛـخٛذ ٣ظٰـش رٖٛ، كٰغ أ١ حٛظؤخٰش حٷهظٰخد٭ 

حٛ٪ط٪ٙ . حٌٰٛش ٟظل٪د روزس ٟٔز٪ٙ ٯذُن حٛـخٛذ ٛٶكغخط روذٝ أ٠٧ٰش حٛو٠ٰٜش حٛظو٠ٰٰٜش، ٩هذٝ حٷٛظضحٝ ٩حٵكغخط رخ٠ٛغج٪ٰٛش

. ا٬ٛ ح٠ٛذسعش ُٮ حٛ٪ٓض ح٠ٛلذد ٯوظزش ٟل٨شَح ٢ٟ ٟلخ٧ش حٷٛظضحٝ ٩حٛظ٤لٰٞ حٛـٰذ ٜٛ٪ٓض

إخشتءتز تٌسضىس  

  ص ٗٚ ٯ٪7:25ٝٯظٞ سُن عـٚ كؼ٪س حٛـٜزش ه٤ذ حٛغخهش .   

  ص أ١ ٯؤخز ٩سٓش طؤخٰش ٢ٟ حٷعظٔزخٙ كظ٬ ٯظ٢٘٠ ٢ٟ دخ٪ٙ حِٛظ7:25ٚه٬ٜ حٛـخٛذ حٛز٭ ٯظٚ روذ حٛغخهش . 

  ٟشحص ع٪ٍ ٯظَٜٔ٪١ ح٣زحسح ٩ٯظٞ حكظغخد ٯ٪ٝ ًٰخد ُٮ عـٚ 3 ٠ٜٛذسع٦ ٟظؤخشح ٙ 12-9ه٤ذ كؼ٪س ؿٸد ح٠ٛشحكٚ حٛذسع٦ٰ 

 .  حٛلؼ٪س

 ٛٶرٸى ه٢ طؤخش حٛـخٛذ أ٩ ٩7:25ٙ ه٢ حٛـخٛذ حٷطظخٙ ربدحسس ح٠ٛذسعش ه٤ذ حٛغخهش إٯـذ ه٬ٜ ٩ٛٮ حٳٟش أ٩حٛشخض ح٠ٛظ  

 25722083ًٰخر٦ ه٬ٜ حٛشٓٞ 

تٌخشوج ِدىشت ِٓ تٌّذسسر 

ٯـذ ه٬ٜ ٬ٛ٩ حٳٟش . حٛخخدٟش أ٩ حٛغخثْ رذ١٩ ار١ ٟغزْ ٢ٟ ٩ٛٮ حٳٟش/ٜٛـخٛذ رخٛخش٩ؽ ٢ٟ ح٠ٛذسعش ٟن حٛخخدٝ ٷ ٯغ٠ق

عٰظٞ ٓز٪ٙ ح٠ٛ٘خ٠ٛخص ح٨ٛخطِٰش ٢ٟ أ٩ٰٛخء حٳٟ٪س ه٢ ؿشٯْ أكذ ٟ٪كِٮ حٵدحسس .  عخهش24ارٸى ح٠ٛذسعش ٓزٚ ٟ٪هذ حٛخش٩ؽ د 

. ُٔؾ

تٌصؤخُش  – تٌغُثج خعزس 

٩ٛٮ حٳٟش رزٰخ١ عزذ ًٰخد حٌٰٛخد أ٩ حٛظؤخٰش ه٢ ح٠ٛذسعش ح٠ٛٔظش١ روزس ٢ٛ ٯظغزذ ر٤ظخثؾ عٜزٰش ػذ حٛـخٛذ رششؽ أ١ ٯٔ٪ٝ 

. ٩ٯـذ ه٬ٜ حٛـخٛذ ط٪طٰٚ ٧ز٥ حٛ٪سٓش أ٩ ح٠ٛٸكلش ا٬ٛ ٟوٜٞ حِٛظٚ. حٛـخٛذ أ٩ طؤخش٥ ه٢ ح٠ٛذسعش أ٩ حٛخش٩ؽ ٟز٘شح
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: حٳعزخد ح٠ٛٔز٪ٛش  ٌٰٜٛخد أ٩ حٛخش٩ؽ ٟز٘شح ٢ٟ ح٠ٛذسعش

 ه٬ٜ حٛـٜزش ح٠ٛشػ٬ حٛزٔخء ُٮ ح٤٠ٛضٙ: ح٠ٛشع .

 رٔذس )٩ٯـذ حٛو٠ٚ ه٬ٜ طلذٯذ ٟؼٚ طٜٖ ح٠ٛ٪حهٰذ خخسؽ أ٩ٓخص حٛذ٩حٝ حٛشع٠ٮ ٠ٜٛذسعش : ٟ٪حهٰذ حٛـزٰذ أ٩ ٟ٪حهٰذ حٳع٤خ١

. (ح٠ٛغظـخم

 ٩ؿ٪د كخٛش ؿخسثش ُٮ حٛوخثٜش ٯظـٜذ خش٩ؽ حٛـخٛذ ٢ٟ ح٠ٛذسعش .

  ُشص طو٠ٰٰٜش حعظؼ٤خثٰش، ٩ًٰش٧خ ٢ٟ حٳٟ٪س ح٨ٛخٟش ٛذ٫ ٩ٛٮ حٳٟش "٤ٟخعزخص دٯ٤ٰش"ٯ٢٘٠ ٓز٪ٙ ًٰخد روزس ُٮ كخٙ ٩ؿ٪د ،

 .٩رٖٛ روذ ٟ٪حُٔش ٟذٯشس ح٠ٛذسعش

. ٯوظزش حٛـخٛذ ٟغج٪ٷ ه٢ حٳه٠خٙ أ٩ حٛ٪حؿزخص حٛظٮ ٛٞ ٯظ٨٠خ خٸٙ ُظشس ًٰخر٦ ٩ه٦ٰٜ طو٪ٯؼ٨خ خٸٙ ُظشس ٤ٟخعزش

تٌغُثج ٌفصشذ عىٍَر عٓ تٌّذسسر وخذوْ عزس ِمدىي 

 أٯخٝ ه٬ٜ حٛظ٪حٛٮ؟٩ٛٞ ٯخزش ٩ٛٮ حٳٟش ادحسس ح٠ٛذسعش رزٖٛ، ٯ٪َٓ ٰٓذ٥ ٩ 10ُٮ كخٙ ًٰخد حٛـخٛذ ه٢ ح٠ٛذسعش ٳٗؼش ٢ٟ 

. ٯشـذ ٢ٟ حٛٔخث٠ش، ٩ُٮ كخٙ سًذ ٩ٛٮ حٳٟش ُٮ اهخدس ٰٓذ٥، ه٦ٰٜ حٛظٔذٝ ٟشس أخش٫ ٛظغـ٦ٰٜ

: حٌٰٛخد أ٩ حٛظؤخش رذ١٩ هزس ٟٔز٪ٙ ٢ٟ ح٢٘٠٠ٛ أ١ ٯئد٭ ا٬ٛ 

 ا٣زحس ش٨ِٮ ٜٛـخٛذ ٩٩ٛٮ حٳٟش .

 ا٣زحس خـٮ ٜٛـخٛذ ٩٩ٛٮ حٳٟش .

 حؿظ٠خم ٟن ٩ٛٮ أٟش حٛـخٛذ ٵهذحد خـش طلغ٢ كؼ٪س حٛـخٛذ .

 حٰٛٔخٝ ربؿشحءحص أخش٫ طظٞ ه٢ ؿشٯْ ادحسس ح٠ٛذسعش .

٩ُٮ كخٙ ٓشس حٛـخٛذ حٛظٌٰذ ه٢ . حٷعظ٠شحس رخٛوـٜش ه٠ًٜخ رزذحٯش حٛذ٩حٝ ٯوظزش هزس ًٰش ٟٔز٪ٙ ٩ٷ طشـن ح٠ٛذسعش ه٦ٰٜ

ٯغظؼ٬٤ ٢ٟ . ح٠ٛذسعش ٳعزخد ًٰش ٟٔز٪ٛش عٰظٞ حٷطظخٙ ر٪ٛٮ أٟش٥ ٛٸؿظ٠خم ٟو٦ ٩طلذٯذ حٵؿشحءحص حٛظٮ عظظخز رلْ حٛـخٛذ

 .رٖٛ كخٷص ح٠ٛشع ح٠ٛض٢ٟ ٜٛـخٛذ

تٌخذِثز تٌعالخُر 

خذِثز تألخصثبُُٓ 

طٔ٪ٝ رخٛظٰٰٔٞ ح٠ٛزذثٮ ٵؿشحءحص ٓز٪ٙ حٛـخٛذ ُٮ ح٠ٛذسعش، ٠ٗخ طٔ٪ٝ رو٠ٚ حخظزخسحص حٛـٸد حٛغٜ٪ٰٗش ه٤ذ : حٳخظخثٰش ح٤ِٛغٰش

. حٛلخؿش ٛزٖٛ اػخُش ا٬ٛ طٔذٯٞ حٷعظشخسس ٩حٵسشخدحص حٛوٸؿٰش ه٤ذ حٛلخؿش ٛزٖٛ

. ٠ٟؼٸ ر٠٠شػش ح٠ٛذسعش حٛظٮ طٔذٝ ٗخُش حٛخذٟخص حٛوٸؿٰش ٛـ٠ٰن حٛـٜزش: حِٛشٯْ حٛـزٮ

. ٯظٞ طٔذٯٞ خذٟش حٛوٸؽ حٛـزٰوٮ ٜٛـٜزش روذ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ٩طِش ٢ٟ حٛـزٰذ ح٠ٛخظض رزٖٛ: حٛوٸؽ حٛـزٰوٮ

. طظ٪ُش خذٟش حٛوٸؽ رخٛو٠ٚ ٛـٜزش ٟو٢ٰ٤ٰ ٯلظخؿ٪١ ٧ز٥ حٛخذٟش: حٛوٸؽ رخٛو٠ٚ

. ٢٠ٛ ٯلظخؽ ٛزٖٛٯظٞ طٔذٯٞ هٸؽ حٛظخخؿذ ٩ح٤ٛـْ : هٸؽ ح٤ٛـْ

طو٠ٚ أخظخثٰش حٛٔشحءس ٟن حٛوذٯذ ٢ٟ حٛـٸد رظ٪سس ُشدٯش أ٩ ٟـ٠٪هخص ٛظلغ٢ٰ ٓذسط٨ٞ ه٬ٜ حٛٔشحءس : أخظخثٰش حٛٔشحءس

. اػخُش ا٬ٛ روغ ح٠ٛذسع٢ٰ

عٰٔ٪ٝ ٟغظشخس حٛظ٪كَٰ رخٛو٠ٚ ٟن ؿٸد حٛظَ حٛؼخ٣ٮ هشش ٩أ٩ٰٛخء أٟ٪س٧ٞ ٜٛزلغ أ١ أُؼٚ خٰخسحص : ٟغظشخس ٜٛظ٪كَٰ

. ٜٛذسحعش روذ حٛظخشؽ
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.  ٟو٢ٰ ُٮ ٟخدس حٛشٯخػٰخصده٠٨ٟٞش ٧زح ح٠ٛوٜٞ حٛو٠ٚ ٟن حٛـٸد حٛزٯ٢ ٧ٞ رلخؿش ا٬ٛ :  حٛشٯخػٰخصطخدسٟوٜٞ ٝ

 حٛغٜ٪ٰٗش ٩ ع٪ٍ ٯٔ٪ٝ ر٪ػن خـش  ٠ٛشخٗٚ ٟن حٛـٸد حٛز٭ ٛذٯ٨ٞ روغ حخظخثٮع٪ٍ ٯو٠ٚ ٧زح حٳ: أخظخثٮ طوذٯٚ حٛغٜ٪ٕ

.  ه٬ٜ كغذ ٟخ ٯظـٜز٦ حٳٟشطوذٯٚ عٜ٪ٕ

 ِىستألتخصّثعثز أوٌُثء 

عٰ٘٪١ . ٣ذسٕ ؿٰذح ٟذ٫ أ٠٧ٰش حٛظ٪حطٚ ر٢ٰ ح٠ٛذسعش ٩ح٤٠ٛضٙ ٩ٟذ٫ طؤػٰش٥ ه٬ٜ حٛـخٛذ ٢ٟ ح٤ٛخكٰش حٛظو٠ٰٰٜش ٩ح٤ٛخكٰش ح٤ِٛغٰش

حٛظ٪حطٚ ٟغظ٠شح ٟن ٟوٜٞ حِٛظٚ ٩٩ٛٮ حٳٟش رخظ٪ص ٗٚ ٟخ ٯظوْٜ رخٛـخٛذ ٢ٟ طٔخسٯش ُظٰٜش، أ٩ أٯش ٟٸكلخص طـشأ دحخٚ 

حِٛظٚ حٛذسحعٮ، ع٪حء ه٢ ؿشٯْ حٛشعخثٚ، أ٩ ح٠ٛ٘خ٠ٛخص ح٨ٛخطِٰش كظ٬ ٯ٘٪١ ٛذ٫ ٩ٛٮ أٟش حٛـخٛذ ط٪سس ٩حػلش ٩ِٟظٜش 

.  حر٤ظ٦ ٩ ٯ٘٪١ ٛذ٫ ٟوٜٞ حِٛظٚ حٵكخؿش حٛ٘خٟٜش رلش٩ٍ حٛـخٛذ ٰٛغظـٰن أ١ ٯو٠ٚ ٟو٦ رِ٘خءس/ه٢ ٟغظ٪٫ حر٦٤

حٛظ٪حطٚ حٰٛ٪ٟٮ ر٢ٰ ح٠ٛذسعش ٩ح٤٠ٛضٙ عٰ٘٪١ ٢ٟ خٸٙ دُخطش حٛظ٪حطٚ ٩حٛ٪حؿزخص ح٤٠ٛضٰٛش حٰٛ٪ٰٟش، ٠ٗخ عٰظٞ هٔذ حؿظ٠خهخص 

. سع٠ٰش خخطش رؤ٩ٰٛخء حٳٟ٪س روذ ٨٣خٯش ٗٚ ُظٚ دسحعٮ طش٠ٚ طٔخسٯش حٛذسؿخص

تٌسشَر تٌصثِر 

طـٜذ ادحسس ح٠ٛذسعش ٢ٟ ؿ٠ٰن حٛـٜزش ٩ ح٠ٛو٢ٰ٠ٜ حٛغشٯش حٛظخٟش رخظ٪ص أٯش ٟوٜ٪ٟخص ٢ٟ ح٢٘٠٠ٛ أ١ طغٮء ٳ٭ ؿخٛذ أ٩ أ٭ 

ٟوٜٞ، ٩ ٢ٛ ٯظٞ حٵُظخف ه٢ أٯش رٰخ٣خص خخطش رخٛـخٛذ اٷ روذ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ار١ ٟغزْ ٟ٪ٓن ٢ٟ ٩ٛٮ حٳٟش رظذح٩ٙ طٜٖ 

.  ح٠ٛوٜ٪ٟخص

تٌّٕهح تٌصعٍٍُّ 

طوظ٠ذ ٟذسعش ٤ٟخسحص ح٨٤٠ٛؾ حٳٟشٯ٘ٮ ٩ٯظٞ حٛو٠ٚ ه٬ٜ ٟشحؿوظ٦ رش٘ٚ ٟغظ٠ش ٩ طوذٯ٦ٜ ٰٛظ٠خش٬ ٟن حكظٰخؿخص حٛـٜزش 

اػخُش ا٬ٛ رٖٛ طٞ طض٩ٯذ . ا١ ٗخُش حٜٛٔخءحص حٛذسحعٰش رخٌٜٛش حٷ٣ـٰٜضٯش ٟخهذح كظض حٌٜٛش حٛوشرٰش ٩حٛظشرٰش حٵعٸٰٟش.حٛظو٠ٰٰٜش

عظظٞ ٤ٟخٓشش خـش ح٨٤٠ٛؾ . حِٛظ٪ٙ حٛذسحعٰش رخٛوذٯذ ٢ٟ ط٤ٰٔخص حٛظ٤٘٪ٛ٪ؿٰخ حٛظٮ طظ٤خعذ ٟن خـش حٛظوٰٜٞ حِٛشد٭ ٛ٘ٚ ؿخٛذ

. ح٠ٛذسعش حٛغ٤٪ٯش خٸٙ حٰٛ٪ٝ ح٠ِٛظ٪ف حٛظ٬ طٔ٪ٝ ر٦

 (تٌّىثفآز– تٌمىتُٔٓ )تالٔضدثط  وتٌسٍىن 

  ٯ٤٠ن ٤ٟوخ رخطخ حٷهظذحء حِٜٛلٮ أ٩ حٛـغذ٭ ٢ٟ أ٭ ٣٪م ٩ُٮ أ٭ ٩ٓض ٗخ٣،١ظ٪ٓن ٢ٟ أر٤خث٤خ حٛـٜزش حكظشحٝ حٌٰٛش ٩أ١ ٣وخٟٚ ًٰش٣خ

. ٠ٗخ ٣لذ أ١ ٣وخٟٚ

 إدتسذ تٌّذسسر خإزضثس تٌهىتشف تٌّصٕمٍر ، أو وثُِشتز تٌصصىَش أو تٌىّدُىشش ِسّىي أو أَر أٌعثج تٌىصشؤُر أخشي  ال شسّر

 ادحسس ح٠ٛذسعش ٩حعظٸ٨ٟخ روذ ٨٣خٯش حٰٛ٪ٝ حٛذسحعٮ، ٩عٰظٞ رٗش ٛذ٫، عٰظٞ حٷكظِخف رؤ٭ ٠ٟخ إًٌ تٌّذسسر خذوْ إرْ ِسدك

. ارٸى ٩ٛٮ حٳٟش ُٮ كخٙ ط٘شحس رٖٛ

 ٍَخضع خُّع تٌغٍدر ٌٍّالزظر وتٌّشتلدر تٌّدثششذ ِٓ لدً تٌّعٍُّٓ عىتي فصشذ تٌذوتَ تٌّذسس  ،

ٷ ٯـ٪ص ٜٛـٜزش ٌٟخدسس ح٠ٛذسعش رذ١٩ هزس خـٮ ٟغزْ ٢ٟ ٩ٛٮ حٳٟش، ٩ُٮ كخٷص حٛـ٪حسة، ٯـذ ه٬ٜ ٩ٛٮ حٳٟش حٛلؼ٪س 

حٛـخٛزش ا٬ٛ حٛخخدٝ أ٩ حٛغخثْ اٷ ربر١ خـٮ ٢ٟ ٩ٛٮ حٳٟش أ٩ روذ / ٢ٛ ٯظٞ طغٰٜٞ حٛـخٛذ. حٛـخٛزش/ا٬ٛ ح٠ٛذسعش ٷطـلخد حٛـخٛذ

ٯ٢٘٠ أ١ طٔن كٰٔزش حٛـخٛذ ح٠ٛذسعٰش ٩ ؿٰ٪ر٦ طلض حٛظِظٰش، ٯـذ اٷ ٯ٪ؿذ   ٩ٓض٭أُٮ . حٷطظخٙ ٧خطًِٰخ رؤكذ ٟ٪كِٮ حٵدحسس

.   ٳشٰخء أكؼشص ٠ٜٛذسعشٜٛخظ٪طٰش ط٪ٓوخص أ٭
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زمىق ووتخدثز تٌغٍدر 

تٌىتخدثز تٌسمىق 

 ٝح٠ٛوخٟٜش رخكظشح . ٟٝوخٟٜش حٌٰٛش رخكظشح .

 ٢ٟ حِٛ٪ػ٬ ٍٙ . اطزخم ٓ٪ح٢ٰ٣ ح٠ٛذسعش ٩ٟشحهخس أُوخٖٛ . حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ٟ٘خ١ آ٢ٟ ٜٛظوٰٜٞ خخ

  حٛظوٰٜٞ ح٠ٛظٔ٪ٙ رخٛخزشس ٩حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ٨٤ٟؾ ر٭ ِٗخءس

. ٩طلٍذ ٗزٰش

 حٛو٠ٚ رـذ ٩حؿظ٨خد ٩رزٙ أٓظ٬ ٟخ طغظـٰن .

 ح٠ٛوخٟٜش روذٙ ٩رـشّ ا٣غخ٣ٰش . حكظشحٝ كٔ٪ّ حٱخشٯ٢ ٩ٰٟٜ٘ش حٛـٜزش ٩حٛزخ٢ٌٰٛ .

 

زمىق وٌٍ تألِش وِسةىٌُثشه 

                          تٌىتخدثز تٌسمىق 

  حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ٣غخش ٟ٘ظ٪رش ر٠خ ٯخض حٛـخٛذ ٢ٟ

 .عٜ٪ٰٗخط٦ ح٠ٛظ٪ٓوش

  ٟغخهذس حٛـخٛذ ه٬ٜ ٨ُٞ طظشُخط٦ دحخٚ ح٠ٛذسعش ٩ 

. طوضٯض ُ٘شس أ٦٣ ٟغئ٩ٙ ه٨٤خ

 ارٸ٦ً ُٮ كخٙ أعخء حٛـخٛذ ٨ٛز٥ حٛظ٪ٓوخص  .  حٛظوخ١٩ ٟن ح٠ٛذسعش ُٮ اطزخم حٛٔ٪ح٢ٰ٣ ح٠ٛو٠٪ٙ ر٨خ٩ ٛذ٫ 

. ح٠ٛذسعش

  حٷػـٸم ه٬ٜ طٔذٝ حٛـخٛذ حٳٗخدٯ٠ٮ، حٛغٜ٪ٗٮ 

. ٩حٷؿظ٠خهٮ رظِش د٩سٯش

  ٟظخروش أ٣شـش حٛـخٛذ ٩طٔذٯٞ ؿ٠ٰن حٛظغ٨ٰٸص ح٤٘٠٠ٛش 

ٛظلْٰٔ ح٤ٛـخف ٛذٯ٦ ٟؼٚ ٟظخروش كؼ٪س حٛـخٛذ حٰٛ٪ٟٮ 

. ا٬ٛ ح٠ٛذسعش ٩أدحث٦ ٜٛ٪حؿزخص ح٤٠ٛضٰٛش

 

زمىق تٌّعٍُ وِسةىٌُثشه 

تٌىتخدثز تٌسمىق 

  ح٠ٛلخُلش ه٬ٜ عٸٟش ح٠ٛوٜٞ ٢ٟ حٵٯزحء حٛـغذ٭ أ٩ عشٓش

. أ٩ طذٰٟش ٠ٟظٜ٘خط٦ حٛشخظٰش أ٩ ح٠ٛذسعٰش

 ٞطٔذٯٞ ط٪سس ٟؼخٰٛش ه٢ حكظشحٝ حٱخشٯ٢ ٠ٟ٩ظٜ٘خط٨ .

 ٟٝوخٟٜش ح٠ٛوٜٞ رـشٯٔش أخٸٰٓش ٩رخكظشح . طٔذٯٞ ط٪سس ٟؼخٰٛش ه٢ حكظشحٝ حٌٰٛش .

  ٰٜٞط٪ُٰش حٳد٩حص ٩ حٛزٰجش ح٤٠ٛخعزش ٜٛظو . ٰٜٞرؤُؼٚ حٛـشّ حٛظو٠ٰٰٜش ٩  طٔذٯٞ حٛظو 

رش٘ٚ هخدٙ ٛـ٠ٰن حٛـٜزش ٩ خْٜ رٰجش  ٢ٟ حٛظوخ١٩ 

ٷعظخذحٝ حعظشحطٰـٰخص طو٠ٰٰٜش ٟلِضس ٩أ٣شـش 

. ص حٵٯـخرٮ ٭٩حعظخذحٝ حٛظوض

  حعظزوخد حٛـخٛذ ٢ٟ ٠ٟخسعش حٳ٣شـش ٟن ًٰش٥ ٢ٟ حٛـٜزش

 .ارح أعخء حٛغٜ٪ٕ

 

 ٚطِوٰٚ ٓ٪ح٢ٰ٣ ح٠ٛذسعش٫حٵطشحس ه  .

 ؿٜذ حٷؿظ٠خم ٟن ٩ٛٮ حٳٟش ه٤ذ حٛلخؿش  .  حٛظلذع ٟن حٵدحسس أ٩ أهؼخء ح٨ٰٛجش حٛظذسٯغٰش أ٩ ٩ٛٮ

. حٳٟش ٩حٛـٸد ارح دهض حٛلخؿش 

 

ٯـذ ه٬ٜ ح٠ٛوٜٞ حٛلِخف ه٬ٜ ح٤ٛلخٝ دحخٚ ح٠ٛذسعش ٩ٯـذ أ١ ط٘٪١ ٤٧خٕ هٸٓش ٓ٪ٯش ٢ٟ أ٩ٰٛخء حٳٟ٪س أ٩ ٟشحُٔٮ حٛـٸد 

. ٜٛلِخف ه٬ٜ ح٤ٛلخٝ حٛوخٝ، ٧ز٥ حٛوٸٓش ط٠ظذ ٛظش٠ٚ ؿ٠ٰن ح٤ٛشخؿخص ح٠ٛظؤٜش رزشحٟؾ ح٠ٛذسعش

. ٩عٰظٞ حٛظذسٯذ ه٨ٰٜخ ُٮ أ٭ ٩ٓض ٛؼ٠خ١ حٳٟخ١ ٩ح٠ٛشحٓزش ٛـ٠ٰن حٛـٸد ُٮ كخٙ ًٰخد ٩ٛٮ حٳٟش أ٩ ح٠ٛشحُْ

: تٌّعثَُش وتإلخشتءتز تٌّصدعر ٌضّثْ تٌٕظثَ

 ِٟخ٧ٰٞ ٟذسعش ٤ٟخسحص ٛٶخٸٙ رخٛغٜ٪ٰٗخص ٩حػلش ٩ٟلذدس .

 ط٪ٓوخص ح٠ٛو٢ٰ٠ٜ ٛظظشُخص حٛـٸد هخدٛش ٤ٟ٩ـٰٔش،٩ٟوشٍ ه٨٤خ ٢ٟ خٸٙ دٰٛٚ ٟذسعش ٤ٟخسحص .

 حٛـخٛذ ه٬ٜ هٜٞ ٟغزْ رخ٤ٛظخثؾ حٛظٮ طظشطذ ه٨ٰٜخ أُوخ٦ٛ .
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 اخٸٙ حٛـخٛذ رخٛغٜ٪ٕ حٛٔ٪ٯٞ ٯظشطذ ه٦ٰٜ طـ٪ٯش خـش ٢ٟ ٓزٚ ح٠ٛوٜٞ ٩حٛـخٛذ ٛؼ٠خ١ هذٝ ط٘شحس رٖٛ ٟغظٔزٸ .

  حٷعظ٠شحس ُٮ حٵخٸٙ رخ٤ٛلخٝ ٢ٟ ٓزٚ حٛـخٛذ ٯظشطذ ه٦ٰٜ اششحٕ ٩ٛٮ أٟش حٛـخٛذ ٩حٵدحسس ٩ح٠ٛوٜٞ ٩حٛـخٛذ ُٮ

. طـ٪ٯش خـش طوذٯٚ عٜ٪ٕ

  عٰظٞ حٷكظِخف ر٤غخش ٢ٟ ٧ز٥ حٛخـش ط٪ػن ُٮ َٟٜ حٛـخٛذ، ٗب٣زحس ٩ ُٮ كخٙ ط٘شحس٥ عٰظٞ اخشحؽ حٛـخٛذ ٢ٟ

. حِٛظٚ

  ٚحٵخٸٙ رخٛغٜ٪ٕ ح٠ٛئد٭ ا٬ٛ حٵٯزحء حٛـغذ٭ ٜٛـخٛذ أ٩ ٌٰٛش٥ ٢ٟ حٛـٸد أ٩ ح٠ٛوٜٞ، ع٪ٍ ٯوشع حٛـخٛذ ِٜٛظ

. ُ٪سح ٢ٟ ح٠ٛذسعش

 ٯوظزش حٛغٜ٪ٕ حٌٰٛش حٛٸثْ ر٠ذسعش ٤ٟخسحص أ٩ حٛز٭ ٷ ٯظ٪حُْ ٟن ٟوخٯٰش حٳ٢ٟ ٩حٛغٸٟش. 

 

: عٜ٪ٕ ًٰش ٟٔز٪ٙ دحخٚ ح٠ٛذسعش ، ٗخٳٟؼٜش ح٠ٛذسؿش أد٣خ٥

 حٵصهخؽ دحخٚ حِٛظٚ حٛذسحعٮ .

 ّحٌٛش ٩هذٝ حٛظذ .

 هذٝ حٷٛظضحٝ رخٛض٫ ح٠ٛذسعٮ .

  حعظخذحٝ أِٛخف أ٩ اٯلخءحص ًٰش ٷثٔش

  حعظخذحٝ حٷ٣ظش٣ض رـشٯٔش ًٰش طلٰلش

  ْحٛخش٩ؽ ٢ٟ ح٠ٛذسعش رذ١٩ ار١ ٟغز

  ٜٞهذٝ حٷٟظؼخٙ ٛظ٪ؿ٨ٰخص ح٠ٛو

  حٷهظذحء حٛـغذ٭

  حعظخذحٝ ح٠ٛٸهذ رـشٯٔش ًٰش ٤ٟخعزش

  حٟظٸٕ أد٩حص ًٰش ٟغ٠٪ف ر٨خ

 حٛغشٓش 

  طوخؿٮ ٟ٪حد ٟخذسس

  اطٸٍ ٟظو٠ذ ٠٠ٜٛظٜ٘خص

  حعظخذحٝ أ٭ ٣٪م ٢ٟ حٳعٜلش حٛز٭ رذ٩س٥ ٯش٘ٚ ط٨ذٯذ ه٬ٜ حٱخشٯ٢

   ٭ر٩ ه٢ حٵششحٍ ه٬ٜ عٜ٪ٕ ؿ٠ٰن حٛـٸد رخ٠ٛذسعش، ٜٛـٸد ٙس٩ع٪ٍ ط٘٪١ ٩ٰٜٗش ح٠ٛذسعش حٵدحسٯش ٧ٮ ح٠ٛغئ

حٳخظخثٮ حٷؿظ٠خهٮ    ا٬ٛا٬ٛ حٛظَ حٛخخٟظ حٛش٩ػش ٙسف ٟش ٢ٟؿٸد ع٪ٍ ٯظٞ طل٪ٯٚ حٙ .س ح٠ٛظ٘شسٯشحٛغٜ٪ٕح٠ٛشخٗٚ 

.  أخظخثٮ طوذٯٚ حٛغٜ٪ٕا٬ٛ ٯظٞ طل٪ٯ٨ٜٞ ع٪ٍ  هششحٛؼخ٣ٮر٠٤ٰخ حٛـٸد ٢ٟ حٛظَ حٛغخدط ا٬ٛ حٛظَ 

 

 :٢ٟ ح٢٘٠٠ٛ أ١ طظؼ٢٠ حٱطٮ: عىتلح تٌسٍىن تٌسُا

 اهخدس ط٪ؿ٦ٰ عٜ٪ٕ حٛـخٛذ .
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 ا٣زحس ش٨ِٮ ٜٛـخٛذ .

 حٛلشٟخ١ ٢ٟ ح٠ٛضحٯخ .

 ط٪َٰٓ حٛـخٛذ ه٢ ٠ٟخسعش أ٭ ٣شخؽ .

 اخـخس ٩ٛٮ أٟش حٛـخٛذ .

 ا٣زحس خـٮ ٜٛـخٛذ .

 حٛظل٪ٯٚ ا٬ٛ ُشٯْ دحسعش كخٛش حٛـخٛذ .

 طوْٰٜ حٛـخٛذ دحخٚ أ٩ خخسؽ ح٠ٛذسعش .

 ٩ػن خـش طذخٚ ٜٛـخٛذ .

 اهخدس ٰٓذ ٟشش٩ؿش ٜٛـخٛذ .

 ؿشد أ٩ ُظٚ حٛـخٛذ ٢ٟ ح٠ٛذسعش. 

 

: تٌصسٍسً تٌهشٍِ ٌٍّىثفآز لذ ششًّ ِث ٍٍَ

 ح٠ٛذٯق حِٜٛلٮ .

 كغخد حٛغٜ٪ٕ حٛـٰذ رخ٤ٛٔخؽ .

 ٚ(ه٠ٚ كِٜش رٰظضح أ٩ كِٜش ُشخس):حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ٟ٘خُآص ٠ٜٟ٪عش ٟؼ .

  ٤ٟق حٛش٨خدحص .

 حٛظٔذٯش ٢ٟ ح٠ٛذٯشس أ٩ ٣خثذ ح٠ٛذٯشس. 

 حٛـخٛذ ح٠ٛؼخٛٮ ٛش٨ش .

 أ٣شـش ٠ٰٟضس .

 ط٪ٛٮ ٟغج٪ٰٛخص دحخٚ حِٛظٚ حٛذسحعٮ .

 ٛٴطٌش ع٤خ  ح٠ٛغخهذس ُٮ طوٰٜٞ حٛٔشحءس أ٩ حٛشٯخػٰخص .

 ٟغخهذس ٟذسط آخش .

 اٟ٘خ٣ٰش كؼ٪س دس٩ط اػخُٰش ُٮ حٛظشرٰش ح٤ِٰٛش أ٩ ح٠٘ٛزٰ٪طش .

 أ٣شـش ٰٟذح٣ٰش ٟخظِٜش خخسؽ ح٠ٛذسعش .

  ٟ٘خُآص أخش٫. 

 

:  تٌشسٍّ ٌٍغالجتٌزي

.  دحخٚ ح٠ٛذسعش سٓزن ر٦ ٷ ٯـ٪ص ٜٛـٸد حسطذحء حٛٔزوخص أ٩ أ٭ سدحء

حٛض٭ ح٠ٛذسعٮ ٠ٜٛذسعش ٢ٟ هذ٦ٟ ُٮ حٛلظش حٛذسحعٰش حٳ٬ٛ٩، ٯـذ أ١ ٯ٘٪١ حٛض٭ ٣لِٰخ، ٟشطزخ  عٰظٞ ٟشحٓزش ٟذ٫ ٟٸث٠ش

ربسعخ٦ٛ ٛ٪ٰٜٗش ح٠ٛذسعش حٵدحسٯش ٩عٰظٞ حٷطظخٙ ٟوٜٞ ٩ٟٸث٠خ ٜٛـخٛذ، ٩ُٮ كخٙ ٗخ١ حٛـخٛذ ٟشطذٯخ ه٘ظ رٖٛ، ع٪ٍ ٯٔ٪ٝ حٙ
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ر٪ٛٮ أٟش٥ ٵكؼخس حٛض٭ ح٤٠ٛخعذ ٦ٛ ، أ٩ طِ٪ٯؼ٤خ ٛششحء ص٭ ٟذسعٮ ٜٛـخٛذ، ٢ٟ ح٢٘٠٠ٛ اسؿخم حٛـخٛذ ا٬ٛ ح٤٠ٛضٙ ُٮ كخٙ 

. ط٘شحس رٖٛ

إسشثدتز تٌزٌ تٌّذسسٍ 

.. طٜظضٝ ٟذسعش ٤ٟخسحص رض٭ ٟذسعٮ ٟ٪كذ، ٯـذ ه٬ٜ أ٧خٛٮ حٛـٜزش ششحإ٥ ٢ٟ ح٠ٛذسعش ،٩ ٷ ٯٔزٚ أ٭ ص٭ آخش 

: ٠ٜٛشحكٚ ٢ٟ حٛش٩ػش أ٩ٙ ا٬ٛ حٛظَ حٛؼخ٬٣ هشش

 ٠ٰٓض ح٠ٛذسعش ٟن شوخس ح٠ٛذسعش:  ٛٴ٩ٷد .

 ٠ٰٓض ح٠ٛذسعش ٟن شوخس ح٠ٛذسعش: ٜٛز٤خص. 

  ٷ ٯوذ حٛز٤ـٜ٪١ حٛشٯخػ٬ ؿضء ٢ٟ ص٭ ح٠ٛذسعش– ر٤ـٜ٪١ أصسّ أ٩ أع٪د .

. (ٗش٩ٗظ)، ٷ ٯـ٪ص حسطذحء ط٤ذٙ أ٩ ٣وخٙ (سٟخد٭– أع٪د )كزحء سٯخػٮ ٌْٟٜ ر٩ ٣وخٙ :  حٛلزحء ح٠ٛذسعٮ

ارح حخظخس حٛـخٛذ ؿخٗض ًٰش حٛز٭ .ٯ٢٘٠ حسطذحء ؿخٗض ه٦ٰٜ شوخس ح٠ٛذسعش ُٔؾ ٩ ٷ ٯغ٠ق رشوخسحص أخش٫: ٛزخط حخظٰخس٭

. (سٟخد٭- أع٪د- أرٰغ)طٔذ٦ٟ ح٠ٛذسعش ُٰـذ أ١ ٯ٘٪١ ٤ٟخعزخ 

تٌّثي وتألغشتض تٌشخصُر – تألٌعثج تالٌىصشؤُر 

ٷ ٯغ٠ق ٜٛـٸد ربكؼخس حٳٛوخد حٵٛ٘ظش٣٩ٰش أ٩ أٯش ٟزخٛي ٣ٔذٯش ٗزٰشس أ٩ أشٰخء شخظٰش اٷ ُٮ كخٙ ؿٜز٨خ ٢ٟ ٓزٚ ح٠ٛوٜٞ، ٩ 

. ح٠ٛذسعش ًٰش ٟغج٪ٛش ه٢ ػٰخم أ٩ ُٔذح١ أ٭ ٢ٟ طٜٖ ح٠٠ٛظٜ٘خص

تألٔشغر 

ُؤ٦٣ ٢ٟ ح٧ظ٠خٟخص ٟذسعش  ،طِٰشطٔذٝ ٟذسعش ٤ٟخسحص رشحٟؾ ٩ٟ٪ك٢ِٰ ٛظٜزٰش حكظٰخؿخص ؿٸر٨خ ٩ ٛظ٪ُٰش رش٣خٟؾ ٛٴ٣شـش حٛٸ

 هذد ٢ٟ حٳ٣شـش ٠ٗخ ط٪ُش ٤ٟٞ٨ٛخسحص حٳعخعٰش ٧٪ ٟغخهذس حٛـٸد ه٬ٜ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ كٰخس ٟذسعٰش ٩ أٗخدٯ٠ٰش ٟٔشرش ٨ٛٞ 

.  ر٨خ حٛظٮ ٯ٨٤٘٠ٞ ح٠ٛشخسٗش

، حٛوخ٠ٛٮحٰٛ٪ٝ : ٯشخسٕ حٛـٸد ُٮ ٟـ٠٪هش ٟظ٤٪هش ٩٩حعوش ٢ٟ حٳ٣شـش، ٟذسعش ٤ٟخسحص طشخسٕ ع٤٪ٯخ ُٮ هذ٥ أ٣شـش ٨٤ٟخ

 ٟذسعش ٤ٟخسحص، ٩أ٣شـش اهخدس حٛظذ٩ٯش ٩ُشص ٟوشع، ٟوشع ح٢ِٛ، ٯ٪ٝ حٳسع ٩ط٤لَٰ حٛش٪حؿت،  ٜٛ٘٪ٯضحٛ٪ؿ٤ٮحٛوٰذ 

. ؿ٠ن حٳٟ٪حٙ ٛخذٟش ح٠ٛـظ٠ن

تٌشزالز تٌُّذتُٔر 

ٯظٞ حٛظلؼٰش ٜٛشكٸص ح٠ٰٛذح٣ٰش دحخٚ ٣ـخّ ح٠ٛذٯ٤ش ٩ح٤٠ٛخؿْ ح٠ٛـخ٩سس، ٩عٰظٞ حٛظلؼٰش ٠ُٰخ روذ ٛو٠ٚ سكٸص خخسؽ د٩ٛش 

ط٨ذٍ ٟؼٚ طٜٖ حٛشكٸص ٛظ٪عٰن ٣ـخّ حٛـٸد ُٮ حٛو٠ٚ ٩حٛزلغ ٩حٗظشخٍ ٟخ ٧٪ ؿذٯذ ٩ٯو٪د ه٨ٰٜٞ رخ٤ِٛن ، اػخُش . حٛ٘٪ٯض

. ا٬ٛ حٛشرؾ ر٢ٰ ٟخ ٯظٞ طذسٯغ٦ دحخٚ حِٛظٚ ٩ٟخ ٯظٞ حٗظشخ٦ُ ُٮ ٟؼٚ طٜٖ حٛشكٸص

عٰظٞ اخـخس ٩ٛٮ حٳٟش ٓزٚ طشطٰذ حٛشكٜش رؤٯخٝ ٩ٯظٞ اسعخٙ ٩سٓش ٜٛظ٪ٰٓن ه٨ٰٜخ ٢ٟ ٓزٚ ٩ٛٮ حٳٟش ، طظؼ٢٠ حٛ٪سٓش أٯؼخ ٟ٪هذ 

٢ٟ٩ ح٠ٛظ٪ٓن أ١ ٯٜظضٝ ٗٚ حٛـٜزش رض٭ ح٠ٛذسعش حٛشع٠ٮ خٸٙ . حٛذخ٪ٙ. ٩ ٟ٘خ١ حٛشكٜش، ٟظخسٯَ حٛشكٜش ٩أٯش طِخطٰٚ أخش٫

حٛلؼ٪س ا٬ٛ ح٠ٛذسعش ُٮ حٰٛ٪ٝ ح٠ٛخظض ٛشكٜش ٰٟذح٣ٰش ٨ٟٞ ؿذًح، كٰغ . حٛشكٸص اٷ ُٮ كخٙ كظ٪٨ٛٞ ه٬ٜ ٟ٪حُٔش رخٛظٌٰٰش

. أ٦٣ ٯظٞ ٤ٟق هٸٟخص خٸٙ أ٣شـش ط٠خسط ُٮ حٛشكٸص أ٩ روذ٧خ
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تٌسفالز  / تٌهذتَث

٢ٛ ٯغ٠ق رظٔذٯٞ ح٨ٛذحٯخ رخ٧لش حٛظِٜ٘ش ٳ٭ ٢ٟ ٟ٪كِٮ ح٠ٛذسعش، ٩ ارح سًذ أكذ حٛـٸد رظٔذٯٞ ٧ذٯش ٠ٛو٦٠ٜ ٢٠ُ ح٢٘٠٠ٛ أ١ 

. ٕ. د15ٯظ٤و٨خ ر٤ِغ٦ ٗؤ١ ط٘٪١ رـخٓخص ٯذ٩ٯش حٛظ٤ن أ٩ ٧ذحٯخ رغٰـش ط٤وض ٢ٟ ٓزٚ حٛـٜزش، أ٩ ٧ذحٯخ ٷ طظوذ٫ حٛـ 

تٌسفالز 

دحسس ح٠ٛذسعش، اٯٔ٪ٝ ٟوٜٞ حِٛظٚ ربٓخٟش حٛلِٸص ٟن كشٯش حٛظظشٍ ُٮ حٳ٩ٓخص ٩ح٤٠ٛخعزخص ح٠ٛوش٩ُش روذ أخز أر١ ٟغزْ ٢ٟ 

ح٠ٛوٜٞ ٬ُ كخٙ ٩ؿ٪د أ٭ م  ٝحٛظ٪حطٚٯشؿ٬ .  ٟخ طلؼش١٩ ُٮ ؽُٮ كخٙ سًزظٞ ربكؼخس روغ ح٠ٛؤٗ٪ٷص ٯشؿ٬ أخز حٵكـٰخ

 . ٯشؿ٬ اخزخس ح٠ٛوٜٞ ارح ٗخ١ ٛذٯ٘ٞ أٯش ٤ٟخعزش ٓزٚ ٯ٪ٝ ٩حكذ ه٬ٜ حٳٓٚ.  ٛذٯ٘ٞحعظِغخس

 تٌٕظثفر

ُؤ٦٣ ٢ٟ حٛؼش٩س٭ أ١ . ُٮ ٟذسعش ٤ٟخسحص ح٠٠ٛخسعخص حٛظلٰش ٩طذحرٰش حٛ٪ٓخثٰش ٜٛلذ ٢ٟ كذ٩ع أٟشحع ٩ح٣ظشخس٧خ ٯغظخذٝ

 . أؿغخ٨ٟٞ ٠ٟ٩ظٜ٘خط٨ٞ ٣لخُشٯلخُق حٛـٸد ه٬ٜ

خشتِح تٌثثٔىَر تٌعثِر 

 ا٬ٛ حٛظَ حٛؼخ٢ٟ عٰظٞ ٩ػو٨ٞ ُٮ أٓغخٝ طظ٤خعذ ٟن ٓذسحط٨ٞ حٳٗخدٯ٠ٰش ٠٣٩٪٧ٞ حٷؿظ٠خهٮ 1حٛـٸد ٢ٟ حٛش٩ػش 

٠ٗخ ) - ِٕهح أدخٍ – فٍ تٌىىَس شهثدذ تٌثثٔىَر تٌعثِرحٛـٸد حٛزٯ٢ طٞ طلذٯذ٧ٞ ُٮ حٛزش٣خٟؾ حٳٗخدٯ٠ٮ ٜٛلظ٪ٙ ه٬ٜ .٩حٛؤٜٮ

٩حٛـٸد .عٰظٞ ٩ػو٨ٞ ػ٢٠ رش٣خٟؾ حٛظلذ٭ ُٮ حٛظَ حٛظخعن (٧٪ ٟ٪ػق ُٮ طشخٰض ح٨ٰٛجش حٛوخٟش ٛشج٪١ ر٩٭ حٵهخٓش

٠ٗخ ٧٪ ٟ٪ػق ُٮ طشخٰض ح٨ٰٛجش حٛوخٟش ٛشج٪١ ر٩٭ )حٛزٯ٢ طٞ طلذٯذ٧ٞ ُٮ حٛزش٣خٟؾ ح٤٨٠ٛٮ ٜٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ش٨خدس أعذح١ 

 .عٰظٞ ٩ػو٨ٞ ُٮ حٛظَ حٛظخعن، ٩عٰزذأ حٛو٠ٚ ر٠غظ٪ٯخص رش٣خٟؾ أعذح١ ُٮ حٛظَ حٛظخعن (حٵهخٓش

تٌىتخدثز تٌذستسُر  

ٯـذ ه٬ٜ ؿ٠ٰن حٛـٜزش حٛلؼ٪س ا٬ٛ حِٛظٚ ٧٩ٞ ٟغظوذ١٩ ٜٛظوٜٞ، ٟظـلز٢ٰ ٟو٨ٞ ٗخُش أد٩حص حٛذسحعش ٢ٟ أٓٸٝ ٩دُخطش 

ٯوظزش حٛ٪حؿذ ح٠ٛذسعٮ حٰٛ٪ٟٮ ٧٪ ٢ٟ ٨ٟخٝ حٛـخٛذ ٩ه٦ٰٜ اط٠خ٦ٟ رظِش ٯ٪ٰٟش، ٣٩ل٢ ٤٣ظق أ٧خٛٮ حٛـٜزش روذٝ ٟغخهذس . ٩ٗظذ

. حٛـٸد ُٮ أدحء ح٨٠ٛخٝ ٩حٛ٪حؿزخص ح٠ٛذسعٰش، رٚ ه٨ٰٜٞ طشـٰو٨ٞ رؤ١ ٯ٘ظز٪ح حٛ٪كخثَ ر٠ِشد٧ٞ

  2 ، 1دٰٛٚ حٛذسحعش ٜٛـٜزش ٜٛظَ س٩ػش : 

.  دٰٓٔش ٯ٪ٰٟخ20 ا٬ٛ 10ه٬ٜ ٩ٛٮ حٳٟش ٟظخروش دسحعش حٛـخٛذ ٢ٟ 

  َ5 ا٬ٛ حٛظَ 1دٰٛٚ حٛذسحعش ٜٛـٜزش ٢ٟ حٛظ: 

: ه٬ٜ عزٰٚ ح٠ٛؼخٙ.  دٓخثْ ٛلٚ ٩كخثَ ٗٚ ٟخدس ٯ٪ًٰٟخ5 دٰٓٔش ٯ٪ٰٟخ، ٩ٯٔ٪ٝ رظخظٰض 20ه٬ٜ حٛـخٛذ ٟشحؿوش دس٩ع٦ ٠ٛذس 

عٰظٞ اهـخء حٛ٪حؿزخص ح٠ٛذسعش ٢ٟ حٳكذ ا٬ٛ .  دٰٓٔش ُٮ كٚ حٛ٪حؿزخص رش٘ٚ ٯ٪ٟٮ20ؿخٛذ ُٮ حٛظَ حٛشحرن ٯـذ ه٦ٰٜ ٓؼخء 

. ٛخ٠ٰظح

  َ8 ا٬ٛ حٛظَ 6دٰٛٚ حٛذسحعش ٜٛـٜزش ٢ٟ حٛظ: 

. حٛخ٠ٰظ دٰٓٔش ٛلٚ ٩كخثَ ح٠ٛ٪حد ٢ٟ حٳكذ ا٬ٛ 45ه٬ٜ حٛـخٛذ طخظٰض 

 دٰٛٚ حٛذسحعش ٛـٜزش حٛؼخ٣٪ٯش: 

. حٛخ٠ٰظه٬ٜ حٛـخٛذ طخظٰض عخهش ٗخٟٜش ٛلٚ ٩كخثَ ح٠ٛ٪حد ٢ٟ حٳكذ ا٬ٛ 
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:  تٌذستسر

٢ٟ ح٨٠ٛٞ ؿذح ٩رش٘ٚ خخص ٜٛـٸد ُٮ ح٠ٛشكٜش ح٠ٛظ٪عـش ٩حٛؼخ٣٪ٯش حٛذسحعش رش٘ٚ ٯ٪ٟٮ ٩ُٮ هـٜش ٨٣خٯش حٳعز٪م رٌغ 

ح٤ٛلش ارح ٗخ١ ٤٧خٕ ٩حؿزخص ٟلذدس، ٯ٢٘٠ ٜٛـٸد اهخدس ٓشحءس حٛ٪كخثَ أ٩ ح٠ٛزٗشحص حٛظٮ طٞ طغـ٨ٰٜخ دحخٚ حِٛظٚ ٩طوٜٞ 

. ح٠ِٛشدحص، ٧زح ٯغخهذ ُٮ اهذحد  حٛـخٛذ ٤ٜٛـخف ُٮ ح٠ٛغظٔزٚ حٳٗخدٯ٠ٮ ٩ُٮ حٰٜٛ٘ش

ٛذ٫ ٟذسعش ٤ٟخسحص دُخطش خخطش ٛو٠ٚ حٛ٪حؿزخص ح٤٠ٛضٰٛش ٯ٪ٰٟخ، ٯـذ ه٬ٜ ٩ٛٮ حٳٟش ط٪ٰٓن دُظش حٛ٪كخثَ ه٤ذ ا٨٣خء حٛـخٛذ 

 .ٜٛ٪حؿذ حٰٛ٪ٟٮ كظ٬ ٯظؤٗذ ٢ٟ ك٦ٜ

 (ِشفك ٔظثَ تٌذسخثز تٌخثص خّذسسر ِٕثستز  ) ٔظثَ دسخثز تٌغُثج

.  أر٤خث٨ٞٛظزٰٜي ه٢ ًٰخد رخ٠ٛذسعش ٙٙحٳٟ٪س حٷطظخٯـذ ه٬ٜ أ٩ٰٛخء 

 ٩ٓض ٟؤ٪ُٙٮ حٛـخٛذ ٟخ ٓذ ُخط٦ ٢ٟ أه٠خٙ طو٪ٯؼ٦ٰ ٩ ٯـذ أ١ ط٤ـض  ا٬ٛ ع٪ٍ ط٪ُش-أه٠خٙ حِٛظٚ ٩حٛ٪حؿزخص ح٤٠ٛضٰٛش  .

 طِش كظ٬ طغٰٜٞ ٟخ 0ع٪ٍ طلٚ دسؿخص حٛـخٛذ . ٢ٟ حٛذسؿخص ٰٜٛ٪ٝ حٛ٪حكذ% 10 طغٜٞ روذ حٛ٪ٓض ح٠ٛلذد ع٪ٍ طِٔذ حٛظٮح٨٠ٛخٝ 

 .ه٦ٰٜ ٢ٟ أه٠خٙ

 ارح ٛٞ ٯظٞ .  ٟ٪حُٔش ٢ٟ ٓزٚ حٵدحسس حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ أ٩ؿزٮ ٯـذ طٔذٯٞ هزس حٟظلخ١ أ٩ حخظزخس ٛظو٪ٯغ -حٷٟظلخ٣خص أ٩ حٷخظزخسحص

 . ع٪ٍ طظزق حٛذسؿش طِشؿزٮطٔذٯٞ أ٭ هزس 

  ع٪ٍ ٯلذد ح٠ٛذسع٢ٰ ح٠ٛ٪هذ ٩، ”ًٰش ٟ٘ظ٠ٚ “٫هٚ حٛـخٛذ  ٟزخششح ع٪ٍ ٯ٢٘٠ كظ٪ٙٝ٭ُظشس حٛظٔٮارح كذع حٌٰٛخد ٓزٚ ٨٣خٯش

٩ ٷ ٯ٢٘٠  حِٛظٚ حٛذسحعٮ حٳ٩ٙ كظ٬ حٛؼخٛغ  ُٮ حٷهظزخس ٢ٟٯئخزح٨٤ٛخثٮ ٛظغٰٜٞ حٛو٠ٚ حٛز٭ ًخد ه٦٤ حٛـخٛذ، ٧زح ٯ٢٘٠ أ١ 

 . حٳخٰش ٢ٟ حٛوخٝ حٛذسحعٮُظٚ ح٫ٙطـزْٰ ٧زح هٚ

تٌغُثج تٌّغىي 

 ؿزٰش أخش٫ ٩طغززض ٨ٛٞ ُٮ طِ٪ٯض ًخٛزٰش أ٩ ٗٚ ُظشس حٛظٔخسٯش، ع٪ٍ اؿشحءحص أ٩ س ؿشحكٮسحٛـٸد حٛز٭ أؿشٯض ٨ٛٞ ه٠ٜٮ 

. ٯوظزش ٧زح ًٰخد ٟـ٪ٙ

  خٸٙ ُظشس حٌٰٛخد ع٪ٍ ٯل٨ش ُٮ رـخٓش حٛظٔشٯشNA رذٷ ه٢ حٛذسؿخص. 

 ٧زح حٛو٠ٚ ٣ٚٗظ٪ٓن ٢ٟ حٛـخٛذ طو٪ٯغ  ٰٛظ ٢ٟ ح٠ٛؤ٪ٙ أ١ . 

 ٟٙخ  خٸٙ ُظشس حٌٰٛخد ه٤ذ٧خ ع٪ٍ طٔشس ح٠ٛذسعش ٥ حٛـخٛذ أ٠ٗٚ دسحعضرخ١ طِٮحٛـخٛذ رظٔذٯٞ ٩ػخثْ سع٠ٰش   أٟش٭ارح ٓخٝ ٩ 

 . حٛوخٝرخٓٮ أعخط حٛذسؿخص ح٠ٛ٘ظغزش خٸٙ ٫ هًٚح  أ٩ سحعذًحارح ٗخ١ حٛـخٛذ ٣خؿق

 ٙ٪ٯ٤ٔٚ ا٬ٛ ارح ع٪ٍ  ٟخ طلذٯذ٩ ٜٛـخٛذ حٛظٔذٝ حٛذسحعٮ ٝرظٰٔٮ سع٠ٰش ع٪ٍ طٔ٪ٝ رٰخ٣خص ٯش أ ه٬ٜ ح٠ٛذسعشُٮ كخٙ هذٝ كظ

 . حٛظَ حٳه٬ٜ أٝ ٷ

 

تٌّىصدر وِشوز تٌّعٍىِثز 

 ٜٛٔشحءس، ٧ز٥ حٛ٘ظذ ٧ٮ ٢ٟ حخظٰخس حٛـخٛذ ٣ِغ٦، ؿٸد ح٠ٛشكٜش حٛؼخ٣٪ٯش سٯ٢٘٠ ٜٛـٸد حخظٰخس ٟخ ٯٜض٨ٟٞ ٢ٟ ٗظذ ح٠ٛ٘ظذ

ؿ٠ٰن ح٠ٛشحكٚ حٛذسحعٰش طغظخذٝ ٟ٘ظزش ح٠ٛذسعش ٩ًشُش ح٠٘ٛزٰ٪طش . ٯٔ٪ٟ٪١ رضٯخسس ح٠ٛ٘ظزش ٟن ٟذسع٨ٰٞ أ٩ ُٮ أ٩ٓخص حٛشحكش

ٯ٢٘٠ ٜٛـخٛذ حعظوخسس ٗظخد ٜٛٔشحءس ٠ٛذس أعز٪ه٢ٰ ٓخرٜش ٜٛظـذٯذ ِٛظشس أؿ٪ٙ، ٩ٯـذ ه٬ٜ حٛـخٛذ . ٠ٗشؿن ٧خٝ ٜٛٔشحءس ٩حٳرلخع
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 ُٜظ ه٢ حٰٛ٪ٝ حٛ٪حكذ، ٤٧٩خٕ أٯؼخ ًشحٟش اػخُٰش ه٢ ُٔذح١ أ٩ 250دُن ًشحٟش ٟخٰٛش ارح ٛٞ ٯوذ حٛ٘ظخد ا٬ٛ ح٠ٛ٘ظزش ٩ٓذس٧خ 

. اطٸٍ أ٭ ٗظخد ٢ٟ ح٠ٛ٘ظزش

تٌّفمىدتز  

 ٙٯظٞ حٷكظِخف رخٳشٰخء ح٠ِٛٔ٪دس ا١ ٩ؿذص ُٮ حٷعظٔزخ. 

 ٣ـٜذ ٢ٟ أ٩ٰٛخء حٳٟ٪س حٛظلْٔ ٠ٛوشُش ٟخ ارح ٗخ٣ض ٠ٟظٜ٘خص أر٤خث٨ٞ ٤٧خٕ أٝ ٷ . 

  ٯ٪ٟخ30ٷ ٯ٢٘٠ حٷكظِخف رؤٯش ٠ٟظٜ٘خص شخظٰش ِٟٔ٪دس ٳٗؼش ٢ٟ . 

تٌىخدثز تٌخفُفر – تٌغزتء 

ارح ٤ٗض طِؼٚ أ١ طشعٚ ٩ؿزش خِِٰش . ط٪ُش ح٠ٛذسعش حٛغ٤ذ٩ٯشخص ٩حٛغٜـخص ٩حٛوظخثش ٜٛشحًز٢ٰ ُٮ ششحث٨خ ٢ٟ دحخٚ ح٠ٛذسعش

ٯ٤٠ن ه٬ٜ ؿ٠ٰن حٛـٜزش ط٤خ٩ٙ ح٠ٛشش٩رخص . حر٤ظٖ، حٛشؿخء اسعخٙ أًزٯش طلٰش ٩حٛلذ ٢ٟ ٣غزش حٛغ٘شٯخص ٩حٛلٜ٪ٯخص/ٷر٤ٖ

. 9:30 ا٬ٛ 9:25ط٪ُش ٟذسعش ٤ٟخسحص حعظشحكش ٛظ٤خ٩ٙ ٩ؿز٦ خِِٰش ٢ٟ . حٌٛخصٯش ٩ؿٜز٨خ ا٬ٛ ح٠ٛذسعش اٷ ُٮ ٤ٟخعزخص خخطش

ع٪ٍ  ُٮ كخٙ اكؼخس٧خ ، ٩ٯش كخ٩ٯش صؿخؽُٮس حٛششحد أ٩ حٛـوخٝ حكغا  ٩هذٝ خِِٰش ٢ٟ ح٤٠ٛضٙطلٰش ٩ؿزخص اكؼخسٯـذ 

.  ٢ٟ ح٤٠ٛضٙح٠ٰٛخ٥ كخ٩ٯش اكؼخس٣شـن حٛـٸد ه٬ٜ .  ٩ ٯٔخٝ حٛظخٜض ٨٤ٟخط٨خطخدسٝ ٝص٭

تٌٍّف تٌغدٍ 

ُٮ ٗٚ هخٝ، ٯـذ ه٬ٜ ؿ٠ٰن حٛـٸد طٔذٯٞ ٠٣٪رؽ ٟ٘ظ٠ٚ ه٢ حٛ٪ػن حٛظلٮ حٛخخص ر٨ٞ، ٯظٞ ؿٜذ ح٠٤ٛ٪رؽ ٢ٟ ح٠ٛذسعش، 

٩ٯٔ٪ٝ حٛـزٰذ ربؿشحء ُلض شخٟٚ ه٬ٜ حٛـخٛذ كظ٬ ٯظٞ طلذٯغ رٰخ٣خط٦ حٛظلٰش، ٢ٟ ح٨٠ٛٞ رخ٤ٛغزش ٵدحسس ح٠ٛذسعش أ١ ط٘٪١ 

. ه٬ٜ هٜٞ رؤ٭ طخسٯخ ؿزٮ خخص رخٛـخٛذ كظ٬ طظ٢٘٠ ٢ٟ ط٪ُٰش حٛشهخٯش حٛٸصٟش ٦ٛ خٸٙ ط٪حؿذ٥ ُٮ ح٠ٛذسعش

ٯـذ ه٬ٜ حٛـٜزش حٛٔذح٬ٟ أٯؼخ اكؼخس ٠٣٪رؽ طلٮ كذٯغ ػ٠خ٣خ ٷعظ٠شحس٧ٞ ُٮ ح٠ٛذسعش، عٰظٞ حٛظوخٟٚ ٟن كخٷص حٛـٜزش 

. رغشٯش طخٟش، ٢ٛ٩ ٯظٞ ٓز٪ٙ ؿٸد ٛذٯ٨ٞ كخٷص طلٰش شذٯذس د١٩ اكؼخس ٠٣٪رؽ طلٮ ٢ٟ حٛـزٰذ

إدتسذ تٌذوتء 

٢ٛ ٯظٞ اهـخء د٩حء ٛـخٛذ د١٩ ٟ٪حُٔش خـٰش ٢ٟ حٛ٪حٛذٯ٢، ٩ٷ ٯـذ ه٬ٜ حٛـخٛذ حٷكظِخف رخٛذ٩حء ٤ِٛغ٦ ٗذ٩حء حٛشر٪ أ٩ 

. حٛلغخعٰش

إرْ ٌٍسّثذ خإعغثء تٌذوتء 

٩حٛظٮ طؤر١ ٠٠ٜٛشػش ربهـخء حٛـخٛذ  (ح٠ٛذسؿش ُٮ حٷعظ٠خسس حٛـزٰش) حٛظ٪ٰٓن ه٬ٜ حعظ٠خسس ٟ٪حُٔش حٳٟ٪سٯـذ ه٬ٜ أ٩ٰٛخء 

ٯشؿ٬ . ٛوٸؽ آٷٝ حٛظذحم (حٛز٤خد٩ٙ)حٛذ٩حء ح٤٠ٛخعذ ه٤ذ حٛلخؿش د١٩ ٩طِش ؿزٰش كغز٠خ ٯظشحء٫ ٨ٛخ، ٟؼٚ حٳد٩ٯش حٛشخثوش 

. طلذٯذ أٯش حكظٰخؿخص ٯـذ ٟشحهخط٨خ ٓزٚ اهـخء ٟؼٚ طٜٖ حٳد٩ٯش

وصف تألدوَر 

: طٔ٪ٝ ٠ٟشػش ح٠ٛذسعش ربهـخء حٳد٩ٯش ح٠ٛ٪ط٪ُش روذ حعظِٰخء ح٠ٛظـٜزخص حٛظخٰٛش

 حٷكظِخف ر٠٤٪رؽ ح٠ٛ٪حُٔش ح٠ٛ٪ٓن ٢ٟ ٓزٚ ٩ٛٮ حٳٟش ربهـخء حٛذ٩حء ح٤٠ٛخعذ ُٮ َٟٜ حٛـخٛذ. 

  (ٯـذد ع٤٪ٯخ)حٷكظِخف رظٔشٯش ؿزٮ كذٯغ ٩ٟوظ٠ذ ٢ٟ ؿ٨ش طلٰش ٟشخظش  .

. ٯـذ ه٬ٜ ٩ٛٮ حٳٟش اسعخٙ حٳد٩ٯش ا٬ٛ ح٠ٛذسعش ٩ٯـذ أ١ ط٘٪١ طخٛلش ٩ه٨ٰٜخ خظٞ ٩صحسس حٛظلش

: ٯـذ أ١ ط٘٪١ ٧ز٥ ح٠ٛوٜ٪ٟخص ه٬ٜ حٳد٩ٯش
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  حعٞ حٛـخٛذ

  حعٞ حٛذ٩حء

   حٛـشهش

  حعٞ حٛـزٰذ

  طخسٯخ ح٣ظ٨خء حٛظٸكٰش

تألِشتض تٌّعذَر 

. ٯـذ ه٬ٜ ٩ٛٮ أٟش حٛـخٛذ ارٸى ح٠ٛذسعش ه٬ٜ حِٛ٪س ٟخ ارح ٗخ١ حٛـخٛذ ٓذ أطٰذ ر٠شع ٟوذ

تٌصفىَط فٍ زثالز تٌغىتسئ 

ٯـذ ه٬ٜ ٗٚ ؿخٛذ طوزجش ٠٣٪رؽ كخٷص حٛـ٪حسة ُٮ حٳعز٪م حٛؼخ٣ٮ ٢ٟ حٛوخٝ حٛذسحعٮ ٩حٷكظِخف ر٨زح ح٠٤ٛ٪رؽ دحخٚ َٟٜ 

. حٛـخٛذ

تٌغُثج عٓ تٌّذسسر خسدح تٌّشض 

 حٛـٸد ُٮ كخٛش ح٠ٛشع ه٢ ح٠ٛذسعش، ٣٩ل٢ ٣ظ٬٤٠ أ١ ٯشخس٤ٗخ أ٩ٰٛخء أٟ٪س حٛـٜزش ُٮ طوضٯض طلش رخعظزوخدطٔ٪ٝ ح٠ٛذسعش 

حٛـٜزش، ُبرح ٗخ١ ٤٧خٕ هٸٟخص أ٩ ر٪حدس طشٰش ا٬ٛ ٟشع حٛـخٛذ أ٩ ٩ؿ٪د هٸٟخص ٩حػلش ٠ٛشع حٛـذس٭ أ٩ حسطِخم دسؿش 

٩ٯشؿ٬ حٛو٠ٚ ه٬ٜ عشهش حطـلخد أر٤خث٘ٞ ُٮ كخٙ طٞ حٷطظخٙ ٧خطِٰخ ٢ٟ ح٠ٛذسعش . حٛلشحسس، ٯشؿ٬ حؿٸم ح٠ٛذسعش ه٬ٜ رٖٛ

. ٵرٸً٘ٞ ر٠شع حٛـخٛذ

عذَ ِّثسسر تٌصشخُر تٌدذُٔر خعزس عدٍ 

ٯـ٪ص ٠٠ٜٛشػش أ١ طوـٮ حٛـخٛذ هزسح ٛوذٝ ٠ٟخسعش ٣شخؽ حٛظشرٰش حٛزذ٣ٰش ٠ٛذس ػٸػش أٯخٝ ٢ٟ٩ ح٢٘٠٠ٛ أ١ طغظ٠ش ٠ٛذس ػٸػش أٯخٝ 

طوظزش ٟغج٪ٰٛش حٛـخٛذ أ٩ ٩ٛٮ .أخش٫ روذ أ١ ٯظٞ حٛظ٪ٰٓن خـٰخ ه٬ٜ ٩سٓش ط٪طٰش ٢ٟ ؿزٰذ ٟخظض روذٝ ٠ٟخسعش حٛشٯخػش

حٛظ٪حطٚ ر٢ٰ ٟوٜٞ حِٛظٚ ٩ٟذسط حٛظشرٰش حٛزذ٣ٰش . حٳٟش رظٌـٰش ٟخ ُخط٦ ٢ٟ أ٣شـش ٨ٟ٩خٝ ٢ٟ ٟذسط حٛظشرٰش حٛزذ٣ٰش ح٠ٛغج٪ٙ ه٦٤

. ٩ح٠٠ٛشػش ٩٩ٛٮ حٳٟش أ٩ حٛـخٛذ ٨ٟٞ ؿذح

سُثسر ِذسسر ِٕثستز فٍ إسسثي تٌغالج إًٌ تٌّٕزي 

:  عخهش ح٠ٛخػٰش24ٯشؿ٬ هذٝ اسعخٙ حٛـخٛذ ا٬ٛ ح٠ٛذسعش ُٮ كخٙ ٛ٪كق ه٦ٰٜ أ٭ ٢ٟ حٳهشحع حٛظخٰٛش خٸٙ حٛـ 

  أ٩ أه38.5٬ٜدسؿش كشحسس ٟشطِوش طظٚ ا٬ٛ  .

  ح٠ٛظ٘شس أ٩ حٌٛؼٰخ١حٛٔٮءحٵع٨خٙ أ٩  .

  حٳ٣ِٜ٪٣ضح٩ؿ٪د أهشحع طشز٦ أهشحع .

 حٛظ٨خد حٛلْٜ ٩خخطش ط٪سٝ حٌٛذد .

 أهشحع حٛزشد ٟؼٚ حٛغوخٙ أ٩ حٛوـظ ح٠ٛظ٘شس حٛز٭ ٢ٟ ح٢٘٠٠ٛ أ١ ٯ٤شش حٛوذ٫٩ .

 طذحم ٟغظ٠ش ٩آٷٝ ُٮ ح٠ٛوذس .

  (ٯـذ أ١ ط٘٪١ ؿ٠ٰن حٛٔش٪س حخظِض ٓزٚ حٛو٪دس ا٬ٛ ح٠ٛذسعش )حٛظ٨خرخص ٩حػلش ٟؼٚ ؿذس٭ ح٠ٛخء. 

 حٳٟشحع حٛـٜذٯش ح٠ٛوذٯش .

 ٚأ٭ ٟشع ٢ٟ ح٢٘٠٠ٛ أ١ ٯ٤٠ن حٛـخٛذ ٢ٟ ح٠ٛشخسٗش رش٘ٚ ٗخٟٚ ُٮ أ٣شـش حِٛظ .
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. حٛشؿخء ارٸى ٠ٟشػش ح٠ٛذسعش ه٢ أ٭ ٢ٟ حٳٟشحع ح٠ٛوذٯش ُٮ كخٙ ٩ؿذص كظ٬ ٯظغ٬٤ ٤ٛخ ارٸى حٱخشٯ٢ ٓزٚ طِشٮ ح٠ٛشع

. حٛشؿخء هذٝ حٛظشدد ُٮ حٷطظخٙ ر٠٠شػش ح٠ٛذسعش ُٮ كخٙ ٗخ١ ٛذٯ٘ٞ أ٭ حعظِغخس أ٩ عئحٙ

تسصخذتَ تٌّصعذ ألسدثج عدُر 

ح ء ٟذٯشس ح٠ٛذسعش حٵر١ ر٤خ٭ع٪ٍ طوؾ. ٯـذ أ١ ٯ٘٪١ ٤٧خٕ ٟٸكلش خـٰش ٢ٟ حٛـزٰذ طظـٜذ حعظخذحٝ ح٠ٛظوذ ٛغزذ ؿزٮ

.  ه٬ٜ ط٪طٰش ٢ٟ ٠ٟشػش ح٠ٛذسعش

خغثلثز تٌصمثسَش تٌفصٍُر 

عٰظٞ اسعخٙ حٛظٔخسٯش حِٛظٰٜش ا٬ٛ ح٤٠ٛضٙ ه٬ٜ ٟذ٫ أسروش ُظ٪ٙ دسحعٰش ُٮ حٛوخٝ حٛذسحعٮ، ٯظؼ٢٠ حٛظٔشٯش رـخٓش دسؿخص 

٢ٟ ح٢٘٠٠ٛ اسعخٙ ط٤ز٦ٰ ٛ٪ٛٮ أٟش حٛـخٛذ ُٮ كخٙ طذ٣ٮ ٟغظ٪٫ حٛـخٛذ حٛظو٠ٰٜٮ، . حٛـخٛذ ٛ٘ٚ ٟخدس ٟن طغـٰٚ كؼ٪س حٛـخٛذ

. اػخُش ا٬ٛ حٛظؤٰٜخص ه٬ٜ عٜ٪ٕ حٛـخٛذ

 SMSسسثبً تٌـ

ٯشؿ٬ حٛظؤٗذ ٢ٟ طغـٰٚ أسٓخٝ ٧٪حطِ٘ٞ  .ُٮ كخٙ طٔشس اًٸّ ح٠ٛذسعش ٳ٭ عزذ ٟخ، ٣شًذ ُٮ حٛ٪ط٪ٙ اٰٛ٘ٞ رش٘ٚ عشٯن

. ٷ ٯ٤٤٘٠خ اسعخٙ سعخثٚ ُشدٯش. ح٤ٛٔخٛش ٛذٯ٤خ كظ٬ ٣ظ٢٘٠ ٢ٟ حٛظ٪حطٚ ٟو٘ٞ ٵسعخٙ حٛـ٪حرخص، حٛظٔخسٯش حِٛظٰٜش أ٩ سعخثٚ أخش٫

٠ُٰخ ٯظوْٜ رؤ٭ ٟو٠ٜ٪حص خخطش  ٜٛظ٪حطٚ ٟن أ٩ٰٛخء حٳٟ٪س رش٘ٚ ُوخٙ "WhatsApp"طغظخذٝ ٟذسعش ٤ٟخسحص خذٟش حٙ 

 . ح٨ٛ٪حطَ رحص حٛظٜشرؤسٓخٝ ح٠ٛذسعش طض٩ٯذٯشؿ٬  ٩ٰٛظ ٜٛظ٪حطٚ حٷؿظ٠خهٮ ، فمظرخ٠ٛذسعش 

تٌّىتصالز 

ٓز٪ٙ . ٟٔخرٚ ٟظخسٯَ ٯظٞ طلذٯذ٧خ ٢ٟ ٓزٚ حٛشخض ح٠ٛخ٪ٙ رزٖٛ (حخظٰخسٯش)طٔذٝ ٟذسعش ٤ٟخسحص خذٟش حٛزخطخص ٛـ٠ٰن حٛـٜزش 

٣شـن أ٩ٰٛخء حٳٟ٪س ه٬ٜ ؿٜذ . حٛـخٛذ ُٮ رخص ح٠ٛذسعش ٯوظ٠ذ ه٬ٜ ح٠ٛ٪ٓن حٛـٌشحُٮ ٤٠ٜٛـٔش ٩ط٪حُش حٳٟخ٢ٗ دحخٚ حٛزخص

. خذٟش حٛزخطخص رؤعشم ُشطش ٤٘٠ٟش كٰغ أ١ حٳٟخ٢ٗ ٟلذ٩دس

حٛز٧خد ا٬ٛ حٛزٔخٛش رذ١٩ أر١ ٬ٛ٩ حٳٟش ٩ دٷ ٯغ٠ق ٜٛـٸد .  حٛزخطخص حٛذخ٪ٙ ا٬ٛ ح٠ٛذسعش ُ٪س حٛ٪ط٪ٙسحٗزٮه٬ٜ حٛـٸد 

.  ٟ٪حُٔش ح٠ٛذسعش

تٌزوتس 

٩ٷ " صحثش"ٯٔ٪ٝ ؿ٠ٰن صحثش٭ ٟذسعش ٤ٟخسحص ع٪حء ٢ٟ حٛوخثٜش أ٩ ٢ٟ حٳطذٓخء رخٛظ٪ٰٓن ٛذ٫ ٟغج٪ٙ حٷعظٔزخٙ ٩حعظٸٝ رـخٓش 

. ٯغ٠ق رذخ٪ٙ أ٭ صحثش ع٪حء ٢ٟ أطذٓخء حٛـٜزش أ٩ أ٩ٰٛخء حٳٟ٪س ا٬ٛ حِٛظٚ حٛذسحعٮ اٷ روذ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ٟ٪حُٔش حٵدحسس

تشفثلُر تٌّىتعٕر تالٌىصشؤُر 

 ٫طئ٢ٟ ٟذسعش ٤ٟخسحص رخٛ٘٪ٯض أ١ حٵ٣ظش٣ض ٩ ؿ٠ٰن ٟ٪حسد ط٤٘٪ٛ٪ؿٰخ حٛوٜ٪ٝ حٳخش٫ رخ٠ٛذسعش ٯ٨٤٘٠خ ٟغخهذس حٛـٸد هٚ

 ط٤٘٪ٛ٪ؿٰخ حٛوٜ٪ٝ ٧٪ أد٩حصهشع ٩ حٛ٘ؼٰش ًٰش٧خ ٢ٟ ح٠ٗٙزٰ٪طش، أؿ٨ضس حٙٵ٣ظش٣ض، أؿ٨ضس ح ح٨ٛذٍ ٢ٟ ٩ؿ٪د. طوٜٞ أُؼٚ

. ٟشخسٗش ٨٠٨ُٞ ٟن حٱخشٯ٢ٙأهـخء حٛـٸد أُؼٚ طوٰٜٞ ٢٘٠ٟ ٢ٟ خٸٙ ٟغخهذط٨ٞ ه٬ٜ طوٜٞ أُؼٚ ٟوظ٠ذٯ٢ ه٬ٜ أ٣ِغ٨ٞ ٩

 طش٠ٚ ه٬ٜ ٧زح ٩ ٷ حٛظٮحٷٛ٘ظش٣٩ٰش   ح٠ٛ٪حؿ٤شحطِخٰٓشطغظـٰن ح٠ٛذسعش حٰٛٔخٝ رزٖٛ ُؤ٦٣ ح٠ٛظ٪ٓن ٢ٟ حٛـٸد ٓز٪ٙ ٩ اطزخم ٩ٛ٘ٮ 

: طٔظظش ه٦ٰٜ
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٣ظش٣ض، ٵ ح٫ حٳع٠خء ح٤٠ٛخعزش هٚرخخظٰخس أٓ٪ٝع٪ٍ .  ٤ِٛغٮ ٢ٟ خٸٙ أُوخٛٮحكظشحًٟخ ع٪ٍ أك٨ش -س تٌٕفتزصشتَ .1

 أ٩ أ٭ ٟوٜ٪ٟخص شخظٰش ه٢ كٰخطٮ، خزشحطٮ،  أ٩  حٷ٣ظش٣ض ٢ٟ ط٪س ٩ٟوٜ٪ٟخص٫ هٚر٪ػو٦ُٮ ٟخ أٓ٪ٝ ٣ظز٦ ع٪ٍ أ

. طـخسرٮ

. ع٪ٍ ٢ٛ أعظخذٝ حٛ٪عخثٚ حٷٛ٘ظش٣٩ٰش ٠ٛؼخٯٔش حٱخشٯ٢.  ٛٲخشٯ٢حٷكظشحٝ ربك٨خس ع٪ٍ أٓ٪ٝ - تِخشَٓتزصشتَ .2

 ٠ٜٛ٪حٓن حٷٛ٘ظش٣٩ٰش، ع٪ٍ ٷ أٓ٪ٝ رضٯخسس ٟ٪حٓن ٤ٰ٨ٟش ٛٲخشٯ٢ حخظٰخس٭ ٤ِٛغٮ ٩ ٛٲخشٯ٢ ُٮ حكظشحٟٮع٪ٍ أك٨ش 

 ، ٢ٛ أٓ٪ٝ رخٛظٔخؽ ط٪س  كٔ٪ٓٮ ٩ع٪ٍ ٷ أدخٚ ٟ٪حٓن حٱخشٯ٢ حٛخخطشحعظخذحٝع٪ٍ ٢ٛ أعٮء . أ٩ ًٰش ٟٸث٠ش

 .ٜٛوخ٢ٰٜٟ رخ٠ٛذسع٦ ٠ٗخ ٢ٛ أ٣شش٧خ هزش ٩عخثٚ حٛظ٪حطٚ حٷؿظ٠خهٮ 

 ٰٟٜ٘خص حٱخشٯ٢ ر٠خ ُٮ رٖٛ ٰٟٜ٘ش ط٤٘٪ٛ٪ؿٰخ ح٠ٛوٜ٪ٟخص ٠ٜٛذسعش ٟؼٚ حٛشز٘خص ٩ رخكظشحٝ ع٪ٍ أٓ٪ٝ - تٌٍّىُرتزصشتَ .3

طل٠ٰٚ  ، أ٩ رشحٟؾ  ا٣شخء، طل٫ٰٚ٠ٓظظش هٚ٭٩ ٧زح ٯش٠ٚ  ٩ٷ  . ٟغظخذٟش٣خص ح٩ حٛزشحٟؾ أ٩ ِٟٜخص ٩ رٮ حٳؿ٨ضس

. ُٰش٩عخص ٠ٜ٘ٛزٰ٪طش أ٩ ًٰش٧خ ٢ٟ حٛزشحٟؾ حٛؼخسس

 ٛٮ حعظخذحٝع٪ٍ أ٣٪٥ ه٢ أ٭ ٩ ٗٚ .  رخ٠ٛذسعش حٛخخطش ع٪ٍ أؿٜذ حٵر١ ٷعظخذحٝ ح٠ٛ٪حسد-أزصشتَ تٌٍّىُر تٌفىشَر .4

. هٸٝ ٩ رشحٟؾ حٱخشٯ٢ اٷ روذ ار٨٣ٞٵأعظخذٝ ٩عخثٚ ح٢ٛ . حٳخش٩٫عخثٚ حٵهٸٝ ٠ٜٛ٩٪حٓن حٷٛ٘ظش٣٩ٰش ٩ حٛ٘ظذ  

. ع٪ٍ أٓ٪ٝ رششحء، طغـٰٚ ٩ طشخٰض ؿ٠ٰن حٛزشحٟؾ. ع٪ٍ أعظخذٝ ٟظخدس ِٟظ٪كش رذٷ ه٢ ٓشط٤ش حٛزشٟـٰخص

 ٩ ع٪ٍ أٓ٪ٝ رخٷٟظ٤خم ه٢ ط٪صٯو٨خ رـشٯٔش حٵهٸٰٟش ٩ حٳشٰخء ٫ع٪ٍ أطظشٍ ر٤ضح٧ش ٩ أٓ٪ٝ رششحء ح٠ٛ٪عْٰ

. طخخَٛ طشخٰظ٨خ

 ٢ٛ طؼو٤ٮ حٵ٣ظش٣ض ٫ حٛظٮ ع٪ٍ أػو٨خ هٚحٳخش٫ ٢ٟ أ١ ح٠ٛوٜ٪ٟخص ٩ حٛظ٪س ٩ ح٠ٛ٪حد أطؤٗذ ع٪ٍ -زّثَر ٔفسه .5

ع٪ٍ أٓ٪ٝ رخٵخزخس ه٢ .  أ٩ ؿذ٩ٙ أ٣شـظٮط٪حطٜٮ حٛشخظٮ حٛشخظٰش ٩طِخطٰٚ رٰخ٣خطٮع٪ٍ ٢ٛ أ٣شش . ُٮ خـش

. ع٪ٍ أٓ٪ٝ رل٠خٯش ٠ٜٗخص ح٠ٛش٩س ٩حٛلغخرخص ٩ ح٠ٛظخدس. أ٭ ٧ـ٠خص أ٩ عٜ٪ٕ ًٰش ٷثْ ٟ٪ؿ٨خ ٛٮ

. أ٩ ه٢ اسعخٙ ٟ٪حد ٩حطظخٷص ًٰش ٷثٔش حعظخذحٝ ٩ءع٪ٍ أٓ٪ٝ رخٵرٸى ه٢ أ٭ ط- زّثَر تِخشَٓ .6

 

 

 :ٯٜٮ ح٠ٛ٪حؿ٤ش حٷٛ٘ظش٣٩ٰش ٓذ ٯئد٭ اٛٮ ٩حكذ أ٩ أٗؼش ٠ٟخ رخطِخٰٓشحِٛشٚ ُٮ حٷٛظضحٝ 

 ٓشحس طؤدٯزٮ ٢ٟ ٓزٚ حِٛشٯْ حٵدحس٭ .

 حٵخـخس ٜٛغٜـش حٛٔخ٣٪٣ٰش ح٤٠ٛخعزش ٠ٜٛلخ٠ٗش، ارح ٛضٝ حٳٟش  .

 ٚحٳؿ٨ضس ح٤ٛخطـش ه٢   ؿ٠ٰن ٟوذحص ط٤٘٪ٛ٪ؿٰخ ح٠ٛوٜ٪ٟخص ٩حٛشز٘خص ٩أ٣ل٠ش حٛزشحٟؾ أ٫٩ح٠ٛغئ٩ٰٛش ه٢ حٳػشحس ه

. أه٠خٙ ه٤َ أ٩ أه٠خٙ طخشٯذ ٟظو٠ذس

 

 .ِذسسر ِٕثستز ٌذَهث زك تٌذخىي تٌىثًِ ٌدُّع تٌٕظُ ٌغشض ِشتلدصهث: ِالزظر
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 شىلُع تٌعمذ

 تٌّىتعٕر تالٌىصشؤُر تشفثلُر

.  ر٨خأٛظضٝح٠ٛ٪حؿ٤ش حٷٛ٘ظش٣٩ٰش ٩ع٪ٍ حطِخٰٓش ا٣ٮ أط٨ِٞ ؿ٠ٰن ر٤٪د : تٌغثٌح

 

______________ :تٌصثسَخ__________________ :تٌصىلُع __________________ :تالسُ

 

 ٤ٟخٓشظ٨خ ُٮ حٛ٪ٓض ح٤٠ٛخعذ حطخز٣خ٩ ٓذ .حر٤ظٮ/حر٤ٮٟن   ح٠ٛ٪حؿ٤ش حٷٛ٘ظش٣٩ٰش ٠ٛذسعش ٤ٟخسحصحطِخٰٓش ٠ٓض رٔشحءس : تألِشٌوي

  .٩ط٨٠٨ِخ ٩ط٤ِٰز٧خ

 

______________ :تٌصثسَخ__________________ :تٌصىلُع __________________ :تالسُ

 

 وصُح تٌغثٌح تشفثلُر

.  ر٨خأٛظضٝ ٗظٰذ حٛـخٛذ ٠ٛذسعش ٤ٟخسحص ٩ ع٪ٍ حطِخٰٓشا٣ٮ  أط٨ِٞ  : تٌغثٌح

 

______________ :تٌصثسَخ__________________ :تٌصىلُع __________________ :تالسُ

 

. ٠ٜٛظ٪ٓن ٢ٟ ؿٸد ٟذسعش ٤ٟخسحص٧ٞ ر٠شحؿوش ٗظٰذ حٛـخٛذ ٠ٛذسعش ٤ٟخسحص ٟن حٛـٸد ٛؼ٠خ١ ط٨ِٞ ٛٔذ ٠ٓض: تٌّعٍُ

______________ :تٌصثسَخ__________________ :تٌصىلُع __________________ :تالسُ

 

عٰخعخص،  ح٤٠ٛخٓشش ٛظ٨ِٞ ُٮ حٛ٪ٓض ح٤٠ٛخعذ حطخز٣خ٩ٓذ  .حر٤ظٮ/حر٤ٮٟن  ٠ٓض رٔشحءس ٗظٰذ حٛـخٛذ ٠ٛذسعش ٤ٟخسحص:  تألِشٌوي

 ح٠ٛزٗ٪سسه٬ٜ حٵٯِخء رخٛظ٪طٰخص  ٣ظوخ١٩ع٪ٍ ٩ .ٟذسعش ٤ٟخسحص٧خ  ٓشسصحٛظٮخذٟخص ٩ٓ٪ح٢ٰ٣ حٛغٜ٪ٕ ٩ه٪حٓز٨خ ٩رشحٟؾ، ٩

. ُٮ ٧زح حٛ٘ظٰذ

ُٮ كخٙ ٤٠ٜٛضٙ حر٤ظٮ /حر٤ٮ  اسعخٙ كخٛش ػش٩سس ُٮ أ٩ حٛـ٪حسة كخٛش ُٮا٣ٮ أط٨ِٞ أ١ ح٠ٛذسعش ع٪ٍ طلخ٩ٙ حٛ٪ط٪ٙ اٛٮ 

 . ٟذسعش ٤ٟخسحص ر٬اطظخٙ كخٙ ُٮ ه٬ٜ ح٨ٛخطَ أؿٰذ ع٪ٍ حأ٩١. ح٠ٛشع

 

 _________________________: ٧٪ ”WhatsApp“ ٛخذٟش حٙ حٛلخٛٮ ٧خطِٮسٓٞ 

 

____________ :تٌصثسَخ______________ :تٌصىلُع ________________ :تالسُ

 

. حر٤ظٮ ٠ٜٛ٪ٓن حٛخخص رخ٠ٛذسعش/ٛذ٫ ٟذسعش ٤ٟخسحص حٛلْ رخعظخذحٝ ط٪س حر٤ٮ

 

 ______________:تٌصثسَخ__________________ :تٌصىلُع __________________ :تالسُ

 

.  ر٨خ ُٮ َٟٜ حٛـخٛذحٷكظِخف، كٰغ عٰظٞ 2015 عزظ٠زش13ٓزٚ   ُ٪س ط٪ٰٓو٨خٯشؿ٬ اهخدس ٧ز٥ حٛ٪سٓش ا٬ٛ ٟوٜٞ حِٛظٚ


