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1مقر ليلدلا - ةيبيرضلاو ةيلاملا ةيعوتلا ةلسلس



ةسلس يف1 مقر ليلدلا نم ةعبارلا ةعبطلا يه هذه
ناحيلف لساب دهعم نع ةرداصلا ةيبيرضلاو ةيلاملا ةيعوتلا
تاهيجوتب هدادعإ ّمت .ةيلاملا ةرازو - يداصتقالاو يلاملا

فدهب ليلخ نسح يلع ذاتسألا ةيلاملا ريزو يلاعم نم
تامولعملا ىلإ نينطاوملا لوصو ليهست يف ةمهاسملا
.مهتابجاوو مهقوقح ىلإ مهتيعوتو
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ناحيلف لساب دهعم
يداصتقالاو يلاملا
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يف ةينطولا تاردقلا ريوطت ىلع لمعي زُّيمت زكرم وه
:ثالث ماهم لالخنم ةلودلا ثيدحتو ماعلا لاملا ةرادإ
نيلوؤسملا ةكبش امّيس ال ةلودلا يف نيلماعلا بيردت ًالوأ
ليهستو ةصّصختم ثاحبأو تاروشنملا رادصإ ًايناث ،نيّيلاملا
تاكارشلا ءانب ًاثلاثو ،تامولعملا ىلإ نينطاوملا لوصو
ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيبرعلا تاسسؤملا عم نواعتلا زيزعتو
.ةدّيجلا براجتلاو تاربخلا لدابتل
ًايميلقإ ًارود دهعملا بعلي ،ينطولا هرود ىلإ ةفاضإ
ةيموكحلا بيردتلا دهاعم ةكبشل ةماعلا ةنامألازكرم هنوك
ecnanrevoG) ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف
ANEM-TFIG gniniarT rof muroF setutitsnI).
ريزو ةياصو تحت لمعت ةلقتسم ةماع ةسسؤم دهعملا
.ةينانبللا ةيلاملا
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لوصألل ًالّصفـم ًاـحرش نـطاوـمــلــل لــيــلدــلا اذــه مّدــقــُيليلدلاب فيرعتلا
هزاجنإ دنع ةيبيرضلا ةرادإلا مامأ اهعابتا بجاولا تاءارجإلاو
لاقتنإلا تالاح ىلع رصتقَي ال وه .لاقتنإلا مسر تالماعمل
ىرخألا تالاحلا ىلع ءوضلا طّلسُي لب ،ةيصولاب وأ ثرإلاب
يتلا ةايحلا ىلع تانيمأتلاو فقولاو ةبهلا لاقتنإ لثم
.لاقتنإلا مسرل ةعضاخ ًاضيأ يه
ةقالعلا باحصأ اهب ّرمي يتلا لحارملا عيمج ليلدلا ضرعَي
وأ ثّروُملا ةافو خيرات نم ًاءدب ،نيديفتسُملاو ةثرولا نم
ىلإ ًالوصو ،ةكِرَتلا نع حيرصتلاب ًارورم ،مسرلا قاقحتسا
ةفيحصلا ىلع تاراقعلا ليجستب ًءاهتناو ،مسرلا ديدست
ىلإ ماع لكشب ريشُي امك .ىرخألا لاومألا لقنو ةينيعلا
ام لوانتي ال هّنكل .ثرإلا رصح مكح ىلع لوصحلا تاءارجإ
مكاحملا صاصتخا نم اهنوك ثرإلا عيزوتب اهنم قّلعتي
.ةيصخشلا لاوحألاب مكحت يتلا ةيلدعلا
مسرب ينعملا وه نم حّضوت تاداشرإ ليلدلا نّمضتي
هتابجومو هقوقح مهف نطاوملا ىلع لّهسُتف ،لاقتنإلا
نمضو لوصألا بسحب اهب مايقلا ةيفيك ىلإ هدشرُتو
هتالماعم زجنُيو تامارغلا كلذب ىدافتيف ،ةينوناقلا لهملا
.كلذ ءاش اذإ هسفنب



اهتفرعمب حصنُي يتلا ةينوناقلا ريباعتلاو تاحلطصملا ضعب

؟لاقتنإلا مسرب ينعم تنأ له .١
؟لاقتنإلا مسر وه ام
؟لاقتنإلا مسرب ينعملا نم
؟لاقتنإلا مسرل عضخَت يتلا لاومألا يه ام
؟لاقتنإلا مسر نم ةافعُملا لاومألا يه ام
؟ثرإلا ةكِرَت ضفر كنكمي له

سوفنلا ديق نم ّفوتُملا مسا بطشو ةافولا ةقيثو ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا .٢
ةافولا ةقيثو ىلع لوصحلا

سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا مسا بطش

ّفوتُملا لاومأ نع حيرصتلا :ةيناثلا ةلحرملا .٣
؟ىّفوتُملا لاومأ نع حيرصتلا ّمتي ىتم
؟ىّفوتُملا لاومأ نع حيرصتلا ّمتي نيأ

؟ىّفوتُملا ةكِرَت لاومأ نع حيرصتلل ةبولطملا تادنتسملا يه ام
؟ىّفوتُملا لاومأ نع حيرصتلا يرجي فيك
؟اهنع حّرصُي له :ىّفوتُملا نويد
؟ةكِرَتلا نم اهليزنتل اهنع حيرصتلا نكمُي ىرخأ غلابم نم له
؟ىّفوتُملا لاومأ نع ملعتست فيك

ثرإلا رصح مكح ىلع لوصحلا :ةثلاثلا ةلحرملا .٤
؟ثرإلا رصح مكح وه ام
؟ثرإلا رصح مكح ىلع لوصحلل ةبولطملا تادنتسملا يه ام
؟ثرإلا رصح مكح ىلع لصحت فيك

ّفوتُملا لاومأ نع حيرصتلا ّفلم لامكتسإ :ةعبارلا ةلحرملا .٥
؟حيرصتلا ّفلم لامكتسال ةمزاللا تادنتسملا مّدقت ىتم
؟حيرصتلا ّفلم لامكتسال ةمزاللا تادنتسملا مّدقت نيأ

؟ةكِرَتلا ىلع ةبترتُملا موسرلا ةيفصتل ةبولطملا تادنتسملا يه ام
؟تادنتسملا مّدقُت فيك
؟ةيصولا ةلاح يف ةيذيفنتلا ةغيصلاب ةنورقم ةّيصولا ىلع لصحت فيك
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ثِّروُملا
فَّلكُملا
ةلوقنملا لاومألا

ةلوقنملا ريغ لاومألا
مسرلا قّقحت
مسرلا ةيفصت
ةكِرَتلا

ءابعألا
مسرلا ةيجاودزا
ثرإلا رصح مكح
ةافولا ةقيثو
ىّفوتُملا ديق لحم
يلئاعلا ديقلا جارخإ

سوفنلا ملق

نكسلا ّلحم
ةبهلا

ةيصولا

يرذلا فقولا

ليصحت ةمارغ
قّقحت ةمارغ

ىّفوتُملا صخشلا
مسرلا هيلع بّترتي يذلا صخشلا
اهلقن نكمي يتلا تاينتقملاو غلابملاو قوقحلاو لوصألا عيمج
...اهريغو تادنسلاو مهسألا ،تارايسلا ،تاشورفملا :لثم
اهيف تباث وه امو تاراقعلا عيمج
مسرلاب فيلكتلا
 مسرلا رادقم ديدحت
يف لخدت يتلا ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا لاومألا عومجم
لاقتنالا مسرل عضخت يتلاو ىّفوتُملل ةيلاملا ةّمذلا
ةكِرَتلا ىلع ةبتّرتملا تاقفنلاو نويدلا
جراخلا يفو نانبل يف مسرلا عفد
مهنم لك ةصحو ةثرولا ديدحتو ةافولا نالعإب ةمكحملا رارق
ثِّروُملا ةافو تبثي يذلا دنتسملا

ةيوهلا ةقاطب ىلع لّجسُملا ةدالولا لحم
ةدحاولا ةلئاعلا دارفأ عيمج نّيبُي سوفنلا مالقأ نع رداص نايب
(لجسلا مقرو) ةماقإلا لحم ملق ،ىّفوتُملا ديق لحم
ةيوهلا ةقاطب بسح
مئادلا ةماقإلا ّلحم
نع ،رخآ صخشل هبجومب ءرملا غّرفتي ءايحألا نيب فّرصت
لباقم نودب اهضعب نع وأ ،هلاومأ لماك
ثيح عّربتلا ةقيرطب توملا دعب ام ىلإ فاضم كيلمت يه
يصوملا ةدارإل ًاقفو لاقتنالا متي
نأ ىلع ،هيلع ينيع قح ءارجإ وأ راقعب فرصتلا عنم
هدعب نم هتثروو هتّيرذو فقاولا دالوأل عافتنالا قح ّصصخُي
مسرلا وأ ةبيرضلا ديدست يف رّخأتلا ةمارغ
نمض تادنتسملا وأ حيرصتلا ميدقت نع رّخأتلا ةمارغ
ةينوناقلا ةلهملا

اهتفرعمب حصنُي يتلا ةينوناقلا ريباعتلاو تاحلطصملا ضعب





مسرب ينعم تنأ له
لصفلا اذه ةداوز؟لاقتنإلا

لاقتنإلا مسر ىلع فّرعت
مسرلا اذهب ينعم كنأ نمدّكأت
 ةعضاخلا لاومألا ىلع فّرعت
لاقتنإلا مسرل
مسرلا نم تاءافعإلا ىلع فّرعت

✓

✓

✓

✓

1
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:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

:عيمج ىلع بّترتي رشابم مسر وه
؛لامب رّدقُت نأ نكمُي يتلا قوقحلا
؛(اهاوسو ةيلاملا كوكصلا ،ةيدقنلا لاومألا) ةلوقنملا لاومألا
.(ةيريمألا يضارألا ىلع فّرصتلا قوقحو كلملا تاراقع) ةلوقنملا ريغ لاومألا

:قيرط نع ريغلا ىلإ لوؤت يتلاو هالعأ ةروكذملا لاومألا ىلع بّترتي مسر وه
؛ثرإلا
؛ةيصولا
؛ةبهلا
؛فقولا
.ةيقيقحلا اهتميق لداعي ضوع نود نم ىرخأ ةقيرط يأ

:مسر وه
نع هل عضاخ ،ًايبنجأ مأ ناك ينانبل ،نانبل يف ميقُملا صخشلا ّنأ يأ:يصخش

؛جراخلا يفو نانبل يف ةدوجوملا لاومألا
نانبل يف ةدوجوملا ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا لاومألا عيمج مسرلل عضخت ذإ:يميلقإ
؛هتماقإ لحم ناك ًايأ يبنجأ وأ ينانبل نم ةلقتنُملاو
مسر ىلإ ةفاضإلاب ،فلألا يف5 ةبسنب عوطقم مسر عومجم وه:يبسنو عوطقم
دادزت يبسنلا مسرلا تالّدعم ّنأ يأ ،ةبرُقلا ةجردو ةكرتلا ةميق بسحب فلتخي يبسن
؛ةبرُقلا ةلص تدعتبا امّلكو ،ةنّيعم روطشل ًاقفو ةكِرَتلا ةميق تدادزا امّلك
وأ فقولا وأ ةيصولا وأ ةبهلا ذافن وأ بئاغلا ةافوب مكحلا وأةافولا خيراتب قحتسي
.فقولا ءاهتنا

؟لاقتنإلا مسر وه ام

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

يبـيرضلا جاودزالا يدافت :ةظحالم
دوجو لاح يف ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا لاومألا ىلع مسرلا ةيجاودزا يفالت نكمي
.ةيلود تايقافتا



11 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

؟لاقتنإلا مسرب ينعملا نم

ميقُم ينانبل صخش ثيرو
نانبل يف
ميقُم يبنجأ صخش ثيرو
نانبل يف
ريغ ينانبل صخش ثيرو
نانبل يفميقُم
ريغ يبنجأ صخش ثيرو
نانبل يف ميقُم
صخش نم ةبه نم ديفتسُم
نانبل يف ميقُم ينانبل

يرذ فقو نم ديفتسُم
(فقولا قحتسُم)
هئاهتنا دنع فقول ثيرو
ىلع نيمأت دقع نم ديفتسُم
ثّروُملا ةايح
ةيصو نم ديفتسُم

نانبل يف ثِّروُملا هكلمي ام لاقتنإلا مسر لوانتي
جراخلاو
نانبل يف ثِّروُملا هكلمي ام لاقتنإلا مسر لوانتي
جراخلاو
نانبل يف ثِّروُملا هكلمي ام لاقتنإلا مسر لوانتي

نانبل يف ثِّروُملا هكلمي ام لاقتنإلا مسر لوانتي

ديفتسُملا ىلإ ةلقتنُملا ةبهلا لاقتنإلا مسر لوانتي

وأ فقولا قحتسُم عافتنا قح لاقتنإلا مسر لوانتي
هتيفصت دنع فقولا ةميق
ةعضاخلا لاومألا ةميق يثلث لاقتنإلا مسر لوانتي
يف5 هتبسن عوطقم مسرل نيمأتلا غلبم عضخي
ةئملا
اهب يصوملا لاومألا لاقتنإلا مسر لوانتي
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:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

؛قحتسُملا وأ هل ىصوملا وأ ثيرولا ىلإ لوؤت يتلا ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا لاومألا
ببسل ثّروملل ًاثراو حبصأ صخش ىلإ ةلقتنُملا ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا لاومألا
ةافو ناقبست نيتّللا نيتنسلا لالخ كلذو فّرصتلا وأ ةبهلا عوقو تقو ًامئاق ناك
؛ثِّروُملا
نود نم ثِّروُملا ةافو قبست يتلا ةنسلا لالخ ثيرولا ىلإ ةلقتنُملا ةيلاملا كوكصلا
؛ةيقيقحلا اهتميق يزاوي لدب
دارفأ ىدل وأ تاسسؤملا وأ فراصملا دحأ يف ةعَدوُملا ةيلاملا كوكصلاو غلابملا
؛نينماضتم ةعامج باسحل وأ كرتشُم باسحل
اهراجئتسا يف كرتشا ةنازخ يف ةعَدوُملا ءايشألا نم اهريغو ةيلاملا كوكصلاو غلابملا
؛صاخشأ ةدع
وأ نيفاّرصلا وأ فراصملا ىدل ةعَدوُملا ةقلغُملا قيدانصلاو ةموتخملا تافّلغملا
؛ةيلاملا تاسسؤملا نم مهريغ
؛اهئاهتنا دنع فاقوألا
؛اهلاقتنا دنع فاقوألا يف عافتنالا قوقح
.ةيريمألا تاراقعلاب فّرصتلا قح

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

؟لاقتنإلا مسرل عضخَت يتلا لاومألا يه ام

؛دعاقتلا تاشاعم
؛فرصلا تاضيوعت
؛فرصلا ةبسانمب ىطعُت ىرخأ تادعاسم
؛ةماعلا لاومألا نم ىّدؤُت يتلا حنملاو تاناعإلاو تادعاسملا عيمج
؛.ل.ل000,006,1 غلبم ةياغل ةبه لك
امب ةينيد وأ ةيريخ وأ ةينف وأ ةيفاقث وأ ةيضاير ةيعمج وأ ةيريخ ةسسؤمل ةبه لك
؛.ل.ل000,000,001 غلبم ةياغل ،ةينيدلا فاقوألا اهيف
وأ بوهوملا غلبملا ناك ًايأ ةماع ةعفنم تاذ ةيعمج وأ ةسسؤمل ةيصو وأ ةبه لك
؛هب ىصوملا

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

؟لاقتنإلا مسر نم ةافعُملا لاومألا يه ام



13 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

 روش فوألا تاكرش تاءافعإ :ةظحالم
نم اهيمهاسمو ةكرشلا مهسأ ىفعُت،erohsffo روش فوألا تاكرشل ةبسنلاب
بجي امنإ ؛90/90/8002 خيرات نم ًءادتبا ةلصاحلا تاعقاولا نع لاقتنإلا موسر
تحت ،مهسألا ةيكلم لقنل صيخرت ىلع لاصحتسالل ةافعملا لاومألا نع حيرصتلا

نعو22 ةحفص حيرصتلا نع قّقحتلا ةمارغ ةرقف عجار) قّقحتلا ةمارغل ضّرعتلا ةلئاط
 .(43 ةحفص تادنتسملا

؛ةينوناق صوصن بجومب ةافعُملا ةيلاملا كوكصلا
؛ةيبدألاو ةيملعلا بتكلا
نكس تيب يف ةدوجوملا تاشورفملاو ،بتكلا نم اهريغو ةمسوألاو ةيرثألا بتكلا
؛.ل.ل000,000,04 هردق ىلعأ ّدحل كلذو ،ثّروُملا

؛هتلئاع دارفأو ثّروُملا ليثامتو روص
؛ةحّلسملا ةينمألا ىوقلا رئاسو ينانبللا شيجلا ءادهش تاكرت
؛تايدلبلاو ةماعلا تاسسؤملاو تارادإلا ىلإ مَّدقُت يتلا تادعاسملاو تاعّربتلاو تابهلا
.31/01/4991 خيرات لبق تلصح ةعقاول دوعت يتلا تاكرتلا

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

نود ةلوليحلا هتعاطتساب نوكي نأ نود ،ثّروُملا ةافو درجمب ثيرولا ىلإ لقتنت ةكِرَتلا
.هنم ةدافتسالا ّقح نع لزانتلا وا ثرإلا هضفرب ،لاقتنإلا اذه
ىلإ قحلا اذه لقن ىلإ ،ةكِرَتلا يف قحلا نع يلختلا يأ ،لزانتلا وأ ضفرلا ىدأ اذإ امأ

ىلع بّجوتُملا مسرلا ىلإ يلاتلاب عضخيو ةبهلا نم ًاعون ربتعي اذه نإف ةثرولا رئاس
ضفرلاب اهنع ىّلختُملا ةصحلا نع ىفوتسُي ثيحب ،ثرإلا ىلع مسرلا بناج ىلإ ،ةبهلا
ببسب لّوألا ،ةبهلا ىلع لاقتنإلا مسرو ثرإلا ىلع لاقتنإلا مسر :نيمسر ،لزانتلا وأ
يناثلاو ،ثِّروُملا ةافو درجمب لزانتملا وأ ضفارلا ثيرولا ىلإ ةروكذملا ةصحلا لاقتنا
.عيبلا ليبس ىلع ناك يلختلا اذه نأ نّيبتي نأ نود ةثرولا رئاس ىلإ اهنع هيّلخت ببسب

؟ثرإلا ةكِرَت ضفر كنكمي له





 :ىلوألا ةلحرملا
ةقيثو ىلع لوصحلا
مسا بطشو ةافولا
لصفلا اذه ةداوزسوفنلا ديق نم ّفوتُملا

ةافولا ةقيثو ىلع لصحا
نم ىّفوتُملا بطش نم دّكأت
سوفنلا ديق
نع رّخأت لاح يف تامارغلل هبتنا

ىّفوتُملا ديق بطش

✓

✓

✓

2



هتاءارجإو لاقتنإلا مسر ىلإ نطاوملاو ةنطاوملا ليلد16

:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

؟ةافولا ةقيثو يه ام .١
هعّقويو ةّلحملا راتخم همّظني صخشلا ةافوب ديفُي يمسر دنتسم يه ةافولا ةقيثو

:نّمضتيو ،بيبطو نادهاش
؛هتلئاعو ىّفوتملا نع ةيصخش تامولعم
؛نيدهاشلا نع ةيصخش تامولعم
.(بيبطلا ةداهشل ًاقفو) ةافولا ببسو خيرات

؟ةافولا ةقيثو ىلع لوصحلل ةبولطملا تادنتسملا يه ام .٢
؛بيبطلا نم ةعّقوم اهبابسأو ةافولاب ةداهش

.امهنع ةروص عم هديق جارخإ وأ ىّفوتُملا ةيوه ةقاطب

ةافولا ةقيثو ىلع لوصحلا

✓

✓

✓

✓

✓

؟ةافولا ةقيثو ىلع لُصحَت فيك .٣
:ىفشتسملا يف ثّروملا ةافو لاح يف

1

2

3
4

5
6

ةعّقوُم اهبابسأو ةافولاب ةداهش ىلع لوصحلل ىفشتسملا ةرادإ عجار
.ىّفوتُملا جلاع يذلا بيبطلا نم
عم هديق جارخإ وأ ىّفوتُملا ةيوه ةقاطب ىلإ ةفاضإلاب ،ةافولا ةداهش زربأ

.هتايحالص قاطن نمض ىفشتسملا عقي يذلا راتخملا ىلإ ،امهنع ةروص
.هعيقوت نود نم ةافولا ةقيثو عورشم ىلع راتخملا نم لصحا
يف ىّفوتُملا جلاع يذلا بيبطلا ىلع ةافولا ةقيثو عورشم ضرعا
.هعيقوت ىلع لصحاو ىفشتسملا
.ةيئاهن ةروصب اهعيقوتل راتخملا ىلإ ةقيثولا دِعَأ

:ىّفوتُملا ديق لحم سوفن ملققاطن جراخ عقي ىفشتسملا ناك لاح يف
،راتخملا هعبتي يذلا سوفنلا ملق ىدل ةافولا ةقيثو قيدصتب مُق
ديق لحم سوفن ملققاطن نمضعقي ىفشتسملا ناك لاح يف وأ
لحم ثيح سوفنلا ملق ىدل ةافولا ةقيثو قيدصتب مُق :ىّفوتُملا

.ىّفوتُملا ديق

•

•



17 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

:لزنملا يف ثّروملا ةافو لاح يف

1

2

3
4

5
6

جلاع يذلا بيبطلا نم ةعّقوُم اهبابسأو ةافولاب ةداهش ىلع لصحا
.ةّثجلا ىلع فشك يذلا وأ ىّفوتُملا
هديق جارخإ وأ ىّفوتُملا ةيوه ةقاطب ىلإ ةفاضإلاب ،ةافولا ةداهش زربأ

نمض ىّفوتُملا نكس لحم عقي يذلا راتخملا ىلإ ،امهنع ةروص عم
.هتايحالص قاطن
.هعيقوت نود نم ةافولا ةقيثو عورشم ىلع راتخملا نم لصحا
يف ىّفوتُملا جلاع يذلا بيبطلا ىلع ةافولا ةقيثو عورشم ضرعا
.هعيقوت ىلع لصحاو ،ةّثجلا ىلع فشك يذلا وأ لزنملا
.ةيئاهن ةروصب اهعيقوتل راتخملا ىلإ ةقيثولا دِعَأ

:ىّفوتُملا ديق لحم سوفن ملققاطن جراخ عقي لزنملا ناك لاح يف
،راتخملا هعبتي يذلا سوفنلا ملق ىدل ةافولا ةقيثو قيدصتب مُق
:ىّفوتُملا ديق لحم سوفن ملققاطن نمض عقي لزنملا ناك لاح يف وأ
.ىّفوتُملا ديق لحم ثيح سوفنلا ملق ىدل ًةرشابم ةافولا ةقيثو زربأ

•

•

:ةينانبّللا يضارألا جراخ ثّروملا ةافو لاح يف

1

2

3

ثيح دلبلا يف ىفشتسملا نم اهبابسأو ةافولاب ةداهش ىلع لصحا
.ةافولا تثدح
،يسامولبيد ليثمت برقأ وأ نانبل ةرافس ىلإ اهمّدقو ةافولا ةداهش ذخ
.ًاقحال ةعجارملل ةلماعملا مقر ىلع لصحاو
نانبل يف ةيجراخلا ةرازو ىلإ ّفلملا لاسرإب ةينانبللا ةرافسلا موقت
مسا بطش ّمتي يكل تايدلبلاو ةيلخادلا ةرازو ىلإ اهلسرت اهرودب يتلا
.(ًاموي05و04 نيب ةينمزلا ةرتفلا حوارتت ًةداع) .سوفنلا ملق نم ىّفوتملا
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:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

؟سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا مسا بطشُي ىتم .١
.ةافولا خيرات نمرهش ةلهم نمض سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا مسا بطشُي

؟سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا مسا بطشب موقت نيأ .٢
مزل اذإ راتخملا هعبتي يذلا سوفنلا ملق ىدل اهقيدصتو ،ةافو ةقيثو ىلع لوصحلا دعب
نم همسا بطشل ،ىّفوتُملا ثّروملا ديق لحم سوفن ملق ىدل اهزاربإ بّجوتي ،رمألا

.سوفنلا ديق

؟سوفنلا ديق نم ىفوتُملا مسا بطشل ةبولطملا تادنتسملا يه ام .٣
؛ةافو ةقيثو
.يلئاع ديق جارخإ بلط

سوفنلا ديق نم ّفوتُملا مسا بطش

✓

✓

تامارغلل هبتنا
ىّفوتُملا ثّروملا ديق لحم سوفن ملق ىدل ةافولا ةقيثو زاربإ نع رّخأتلا لاح يف
.ل.ل000,001 اهردق ةمارغ ضرفُت ،دويقلا نم همسا بطشو

بئاغلا ثّروملا ةلاح يف :ةظحالم
،هناكم فرعُي الو ،نمزلا نم ةرتف ذنم هربخ عطقنا دق ثرّوملا نوكي تالاحلا ضعب يف
مكح ىلع هثرإ نم نوديفتسُملا لصحتسي لاحلا هذه يف .ًاتيم مأ ًايح ناك اذإ الو
 .ةافولا ةقيثو نم ًالدب سوفنلا ديق ىلإ مكحلا نع ةروص نومّدقيو ،بئاغلا ةافوب



19 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

1

2

3

4

لجس ةلحم وأ ةيرقلا راتخم نم يلئاع ديق جارخإ بلط ىلع لصحا
.ىّفوتُملا سوفن
رومأم ىلإ ،ةافولا ةقيثوب ًاقفرم ،يلئاعلا ديقلا جارخإ بلط مّدق
.ىّفوتُملا ديق لحم سوفن
رومأم نم ىّفوتُملا مسا هنم بطُش يلئاع ديق جارخإ ىلع لصحا
.سوفنلا
خيراتو هنكس ناونعو ىّفوتُملا ةرهشو مسا نّيبُت ةدافإ ىلع لصحا
،مهاوس نود مهب ثرإلا راصحناب ديفتو ،ةثرولا نيوانعو ءامسأو ةافولا

نكس ّلحم راتخم نم وأ ،ىّفوتُملا سوفن لجس ّلحم راتخم نم
.ىّفوتُملا

 ّفوتُملا مسا هنم بوطشم يلئاع ديق جارخإ :ةظحالم
نع حيرصتلل ةيرورض ةقيثو وه ىّفوتُملا مسا هنم بوطشملا يلئاعلا ديقلا جارخإ
 .ثرإلا رصح تاءارجإ لامكتساو ىّفوتملا ةكِرَت لاومأ

؟سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا مسا بطشب موقت فيك .٤





 :ةيناثلا ةلحرملا
لاومأ نع حيرصتلا
لصفلا اذه ةداوزّفوتُملا

؟ىّفوتُملا لاومأ نع مِلعَتسَت فيك
 نوــيد نــع حــيرصتــلا َسنــت ال
ىّفوتُملا
 رّخأتلا لاح يف تامارغلل هبتنا
حيرصتلا نع

✓

✓

✓

٣



تدجُو اذإ ةيصولاو ةافو ةقيثو نع ةروص
ىّفوتُملا مسا هنم بوطشم ىّفوتُملل يلئاعلا ديقلا جارخإ نع ةروص
ىلوألا ةبرقلا ةجرد نم مه نيذلا ةثرولا نم لكل يلئاعلا ديقلا جارخإ نع ةروص
راتخُملا نم ثرإلا رصح ةدافإ نع ةروص
ىّفوتُملا اهكلمي يتلا تاراقعلل ةيراقعلا تادافإلا نع ةروص
ىّفوتُملا اهكلمي يتلا تارايسلاو تايلآلاو تابكرملل ريسلا رتفد نع ةروص
مهسألاو ةيلاملا تادنسلل ىّفوتُملا ةيكلم تبثت يتلا ةيلاملا تانايبلا نع ةروص
اهاوسو

(اهدوجو لاح يف) ةيصولا نع ةروص

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

هتاءارجإو لاقتنإلا مسر ىلإ نطاوملاو ةنطاوملا ليلد22

:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

،ينوناقلا هليكو وأ ،ةثرولا دحأ موقي ،سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا مسا بطش دعب
.ةافولا خيرات نم ًاموي09 ـلا ىّدعتت ال ةلهمنمض ىّفوتُملا ةكِرَت لاومأ نع حيرصتلاب

؟ّفوتُملا لاومأ نع حيرصتلاّ متي ىتم

نكس لحم اهل عبتي يتلا ةصتخملا ةيلاملا ةرئادلا ىدل ىّفوتُملا لاومأ نع حِّرصُت
.تاظفاحملا يف ةيميلقإلا ةيلاملا حلاصملا وأ توريب يفلاقتنإلا مسر ةرئاد :ىّفوتُملا

؟ّفوتُملا لاومأ نع حيرصتلا ّمتي نيأ

؟ّفوتُملا ةكِرَت لاومأ نع حيرصتلل ةبولطملا تادنتسملا يه ام

تامارغلل هبتنا
ةلهملا نمض حيرصتلا ميدقت نع رّخأتلا وأ حيرصتلا مدع لاح يف
قوقحلاو لاومألا ىلع بّترتملا مسرلا ةميق نم ةئملا يف3 ةبسنب ةمارغ ضرفُت
.رهشلا رسك وأ ريخأت رهش لك نع

،مسر يأ بّترت مدع لاح يف ىتح .ل.ل000,001 :ىندألا دحلا
.هساسأ ىلع ةمارغلا بستحُت يذلا مسرلا ةميق نم ةئملا يف05 :ىصقألا دحلا

•

•



23 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

نّيعُم رصنعل ىّفوتُملا ةيكلم نّيبُي رخآ دنتسم يأ
ةافولا خيراتب ةيفرصملا تاباسحلا نع فرصملا نم ةدافإ

ةافولا لبق نيتنس لالخ ةثرولا دحأل ىفوتملا نم مظنُملا عيبلا دقع نع ةروص
ًاينوناق ًاليكو حِّرصُملا ناك لاح يف ةينوناقلا ةلاكولا نع ةروص

 ةينانبللا يضارألا جراخ ّفوتُملا حيرصت :ةظحالم
مسر ةرئاد ىلإ ًارصح حيرصتلا ميدقت ّمتي ،ةينانبللا يضارألا جراخ ةافولا تلصح اذإ
ةدمل تادنتسملا ميدقتو حيرصتلا ةلهم ديدمت اهنكمي يتلا ،توريب يف لاقتنإلا

 .ةافولا خيرات نم ةنس

ةكِرت نود نمصخشتافو لاح يف :ةظحالم
.حيرصتلا بّجوتي ال

1

2
3

:نيجذومنلا ىلع لصحا
ثرإلا قيرطب تلآ يتلا قوقحلاو لاومألاب حيرصتلا جذومن وه :(1ن)
،فقولاو ةبهلاو ةيصولاو
مقر نّمضتي يذلا يصخشلا فيرعتلا جذومن وه :ثيرو لكل (11م)
.(ثيرولل يبيرض مقر دوجو مدع لاح يف) يصخشلا ليجستلا

حلاصملا يفو ،توريب يف لاقتنإلا مسر ةرئاد يف ةرّفوتم جذامنلا
:ةرازولل ينورتكلالا عقوملا ىلعو ،تاظفاحملا يف ةيميلقإلا ةيلاملا
xpsa.xaTecnatirehnI/segaP/smroF/noitaxat/BL-ra/bl.vog.ecnanfi.www//:ptth

.(22 ةحفصلا عجار) ةبولطملا تادنتسملاب اهقفراو جذامنلا ألما
ةرئادلا ىلإ ،ةبولطملا تادنتسملا نع ٍروصب ًاقفرم ،حيرصتلا مّدق
31 مقر ةناخلا بسحب) ىّفوتُملا نكس اهل عبتي يتلا ةصتخملا ةيلاملا

.(ةينانبللا ةافولا ةقيثو نم
.ًاقحال اهزاربإل تادنتسملا هذهل ةيلصألا خسنلاب ظفتحا

؟ّفوتُملا لاومأ نع حيرصتلا يرجي فيك

•

•

✓

✓

✓

✓



هتاءارجإو لاقتنإلا مسر ىلإ نطاوملاو ةنطاوملا ليلد24

:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

4
5
6

.موزللا دنع ةعجارملل حيرصتلا نع لاصيإلاب ظفتحا
.ًاقحال ثرإلا رصح مكح ءارجإل كلذو ىطعُملا صيخرتلاب ظفتحا
ةبولطملا تادنتسُملا ةحئال كل نّيبُي يذلا (2ن) جذومنلا ىلع لصحا
رهشأ6 ةلهم نمض ةيبيرضلا ةرادإلا اهعاديإو اهلامكتسا بّجوتي يتلا

.ةافولا خيرات نم

 يئاضق عازن ءوشن لاح يف حيرصتلا ةلهم :ةظحالم
نوكت ةكِرت يأل ةبسنلاب ةثرولا ىلع تادنتسملا وأ حيرصتلا ميدقت ةلهم يرست ال
مكحلا رودص خيرات نم ًارابتعا ةلهملا يرست .ةافولا خيرات لبقيئاضق عازن عوضوم
.عازنلاب يئاهنلا

؟ىّفوتُملا نويد نع حيرصتلا اذامل .١
نأ ىلع ،ةكِرَتلا ىلع ًائبع لّكشت اهنأل ىّفوتُملا نويد نع حيرصتلا ةثرولا ةحلصم نم
ةميق مسحب ةيبيرضلا ةرادإلا موقت .ءاضقلا مامأ اهب عّرذتلل ةلباق قئاثوب ةتبثُم نوكت
تالاح نع تامولعملا نم ديزملل) .يبسنلا لاقتنإلا مسر باستحا لبق ةكِرَتلا نم نويدلا
.(87 ةحفص4 مقر قحلملا عجار لاقتنإلا مسر عوضوم ّصخ اميف ةنادتسالاو نيدلا

؟ةكِرَتلا نم اهليزنت نكميو اهنع حيرصتلا بجي يتلا نويدلا يه ام .٢
؛نيسلفملا ىلع ثّروُملا نويد
؛ليصحتلا ةلباق ريغ نويدلا وأ ةكلاهلا نويدلا
؛ىّفوتُملا ىلع ةبّجوتُملا نويدلا
:ىلع ةبّجوتُملا نويدلا

,ىّفوتُملا اهكلمي يتلا تاسسؤملا
,اهيف ًاكيرش ىّفوتُملا نوكي يذلا نماضتلا تاكرش
.نيصوملا سيلو نينماضتملا ءاكرشلا نم ىّفوتُملا ناك لاح يف ةيصوتلا تاكرش

.تاسسؤملا وأ تاكرشلا هذه نم ىّفوتُملا ةصح ةبسن سفنب

؟اهنع حّرصُي له :ّفوتُملا نويد

✓

✓

✓

✓

•

•

•



25 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

؟تامازتلالاو نويدلاب ةقّلعتملا تادنتسملا مّدقُت ىتم.٣
رئاس ميدقتل ةدّدحُملا ةلهملا نمض تامازتلالاو نويدلاب ةقّلعتملا تادنتسملا مّدقُت
.ثّروُملا ةافو خيرات نم رهشأ ةتس ةلهم نمض يأ تادنتسملا

 فراصملل ةّقحتسملا نويدلا :ةظحالم
ةيفرصملا ةّيرسلا نع عفر ةثرولا ىلع بّجوتي ،فراصملل ّقحتسُملا نيدلل ةبسنلاب
.ةكِرتلا ةميق نم نيدلا ليزنتل طرشك

ريغ ةكِرَتلا ةميق نم ةئملا يف دحاو اهعومجم زواجتي ال نأ طرش ،نفدلا تاقفن
.ةيتوبث قاروأ دوجو مدع لاح يف ةيفاصلا
.ريغلا ىلع عوجرلا قحو اهيلع عزانتملا قوقحلا

؟ةكَِتلا نم اهليزنتل اهنع حيرصتلا نكمُي ىرخأ غلابم نم له

✓

✓

ةلوقنملا ىّفوتُملا لاومأ لمجُم نع تامولعم ةثرولل رّفوتت ال دق ،تالاحلا ضعب يف
دق رمألا اذه .ةكِرَتلا لاومأ ةفاك نع حيرصتلا نم مهنّكمت نود لوحي امم ،ةلوقنملا ريغو
لالخ نم ىّفوتُملا لاومأ نع مالعتسالا ةثرولا حصنُي ،كلذل .تامارغلا ضرف ىلإ يدؤي
.ةيفرصملا ةيرسلا عفرو ةيكلم يفن ةلماعم ءارجإ

؟ّفوتُملا لاومأ نع ملعتست فيك



ةيكلم يفن بلط .١
نانبل يف ةدوجوملا ةلوقنملا ريغ كالمألا نع مالعتسالا ضرغبةيكلم يفن بلطأ
:(ةينبملا كالمألاو تاراقعلا)

هتاءارجإو لاقتنإلا مسر ىلإ نطاوملاو ةنطاوملا ليلد26

:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

1

2

3

4

5

هتئبعتب مقو ةيراقعلا نوؤشلا ةيريدم نم ءاعدتسا بلط ىلع لصحا
.تاميلعتلا بسحب
زربأو ،ةيراقعلا نوؤشلا ةيريدم يف يلآلا زكرملا ىلإ بلطلا مّدق
.(ملتسملا ةيوه يأ) كتيوه ةقاطب
قاصلإب مقو ،ةينانبّللا يضارألا ةفاك ىلع ةيكلملا يفن بلط نم دّكأت

.ءاعدتسالا بلط ىلع يريمأ عباط
يفن زكرم نع رداصلا ضبقلا رمأ بجومب بّجوتُملا مسرلا عفد نم دّكأت
:(ةينانبّللا يضارألا ةفاك نع ةيكلم يفن) .ل.ل000,525 هردقو ةيكلملا

،توريب ةظفاحمل ةعباتلا ةيلاملا قيدانص ىدل
.ةينانبّللا فراصملا نم فرصم يأ ىدل

.عفدلا لاصيإب ظفتحا

•

•

ليدعتلل ةلباق مسرلا ةميق :ةظحالم
موسر لباقم تسوب نابيل زكارم نم زكرم يأ ىدل ةيكلملا يفن ةلماعم ءارجإ نكمي
.ليدعتلل عضخت نأ نكمي هالعأ ةروكذملا مسرلا ةميق نأ ملعلا عم ؛ةيفاضإ



27 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

ةيفرصملا ةيرسلا عفر .٢
:ىّفوتملل ةيفرصملا تاباسحلا نع مالعتسالل ةيفرصملا ةيرسلا عفر ًاضيأ نكمي

1

2

3

4

ثرإلا رصح مكح نع ةمكحملا نم ةقّدصُم لصألا قبط ةروص ىلع لصحا
.ىّفوتُملل يلئاع ديق جارخإ ىلإ ةفاضإلاب،”ذيفنتلل حلاص“ ةرابع عم
فراصملا ةيعمجل ةماعلا ةنامألا ىدل هالعأ ةروكذملا تادنتسملا مّدق
:زربأو

،ةثرولا نم تنك اذإ يدرف ديق جارخإ وأ ةيوهلا ةقاطب
وأ ةثرولا دحأل ًاليكو بلطلا مدقم ناك اذإ) ةيوه وأ ةاماحم ةقاطب
ةرازو نم ةقّدصُم ةلاكولا نع ةروص ىلإ ةفاضإلاب (ًايئاضق ًاسراح
.ةينانبللا يضارألا جراخ ةمّظنُم ةلاكولا تناك اذإ نيبرتغملاو ةيجراخلا

 :هردقو بّجوتُملا مسرلا عفدا
،ةثرولا نم بلطلا مّدقم ناك اذإ .ل.ل000,001
.ةثرولا دحأ نع ًاليكو بلطلا مّدقم ناك اذإ .ل.ل000,051

ةـّيرسلا عـفر بلـط فراصمـلا عـيـمـج ىـلـع فراصمـلا ةـيـعـمــج مــِّمــَعــُت
مّدقم يطعتو ةيلاملا ةرازو حلاصل ىّفوتُملا تاباسح نع ةّيفرصملا
.ميمعتلا نع ةخسن بلطلا

•

•

•

•

 ةظحالم
.ليدعتلل عضخت نأ نكمي هالعأ ةروكذملا موسرلا ةميق





 :ةثلاثلا ةلحرملا
 مكح ىلع لوصحلا
لصفلا اذه ةداوزثرإلا رصح

ةبولطملا تادنتسملا ىلإ فّرعت
ثرإلا رصح مكح ىلع لوصحلل
 ىلع لوصحلا ةيلآ ىلع فّرعت
ثرإلا رصح مكح

✓

✓

٤



ةافولا ةقيثو
ىّفوتُملل يلئاعلا ديقلا جارخإ
ةثرولل يلئاعلا ديقلا جارخإ
ةثرولا ءامسأ ددحت يتلا راتخملا ةدافإ
ةصتخملا ةيلاملا ةرئادلا نع رداصلا صيخرتلا
ةمكحملا ملق اهدّدحُي يتلا ةيئاضقلا موسرلا ديدست لاصيإ

هتاءارجإو لاقتنإلا مسر ىلإ نطاوملاو ةنطاوملا ليلد30

:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا
ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

:ردصي يئاضق مكح وه ثرإلا رصح مكح
نكس لحم هل عبتي يذلا يندملا درفنملا يضاقلا نع:نييدمحملا ريغل ةبسنلاب
.مئادلا ىّفوتُملا
نكس لحم اهل عبتي يذلا ةصتخملا ةيبهذملا ةمكحملا نع :نييدمحملل ةبسنلاب
.مئادلا ىّفوتُملا

نم مهتّصحو ةثرولا ءامسأ ىلإ ةفاضإ ثّروُملا ةافوب ةدافإ ثرإلا رصح مكح نّمضتي
.ةكِرَتلا

؟ثرإلا رصح مكح وه ام

؟ثرإلا رصح مكح ىلع لوصحلل ةبولطملا تادنتسملا يه ام

 ثرإلا رصح مكحل تاءانثتسالا ضعب :ةظحالم
يف اهنع صوصنملا تاضيوعتلاو دعاقتلا تالدبو ،ةيريمألا يضارألل ةبسنلاب
ةيركفلا ةيكلملا نوناق بسحب فّلؤملل ةبّجوتملا ةيلاملا قوقحلاو ،لمعلا نوناق
نييدمحملا نم نيينانبللا عيمجل ةيندملا ةمكحملا نع ثرإلا رصح مكح ردصي ،ةيبدألاو
 .نييدمحملا ريغو

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



31 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

1

2
3

4

ةّصتخملا ةمكحملا ىدل ثرإلا رصحب مكحلا ىلع لوصحلا بلط مّدق
.ةبولطملا تادنتسملاب ًاقفرم ،مئادلا ىّفوتُملا نكس لحم اهل عبتي يتلا
.بلطلا يف ةثرولا عيمج ءامسأ ركذا
.قوقحلا باحصأب ثرإلا راصحناب يضاقلا رارق رودص رظتنا
ةيفصتل ةحلاص مكحلا نع ةّيلصأ ةخسن ىلع ةمكحملا ملق نم لصحا
.ةصتخملا ةيلاملا ةرئادلا ىدل مسرلا
،ذيفنتلل ةحلاص مكحلا نع ةيلصأ ةخسن ىلع ةمكحملا ملق نم لصحا
ةيراقعلا رئاودلا ىدل ًاقحال زربُت ةخسنلا هذه .ةيعدتسملا ةهجلا ةحلصمل
.ةجاحلا بسحب رخآ عجرم ىدل وأ ،تاراقعلا ةيكلم لاقتنا ليجست دنع
تالماعملا زاجنإل مكحلا نع لصألا قبط روص ىلإ ًاضيأ يعدتسملا جاتحي
.(اهريغو ،تاكرش ،فراصم) ةصتخملا فارطألا عيمج ىدل ةيكلملا لقنو

؟ثرإلا رصح مكح ىلع لصحت فيك





:ةعبارلا ةلحرملا
 حيرصتلا ّفلم لامكتسإ

لصفلا اذه ةداوزّفوتُملا لاومأ نع
ةبولطملا تادنتسملا ىلإ فّرعت
تادنتسملا ميدقت ةيلآ ىلإ فّرعت
نع رّخأتلا لاح يف تامارغلل هبتنا
تادنتسملا ميدقت

✓

✓

✓

٥



هتاءارجإو لاقتنإلا مسر ىلإ نطاوملاو ةنطاوملا ليلد34

:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

خيرات نم رهشأ ةتس ةلهم نمض حيرصتلا ّفلم لامكتسال ةمزاللا تادنتسملا مّدقت
.اهدوجو لاح يف ةيصولل ةيذيفنتلا ةغيصلا رودص خيرات نم وأثّروُملا ةافو

؟حيرصتلاّ فلم لامكتسال ةمزاللا تادنتسملا مّدقت ىتم

.ةقباسلا ةلحرملا يف فلملا مّدُق ثيح ،ةصتخملا ةيلاملا ةدحولا ىدل تادنتسملا مّدقت

؟حيرصتلا ّفلم لامكتسال ةمزاللا تادنتسملا مّدقت نيأ

تامارغلل هبتنا
ةلهملا نمض اهميدقت نع رّخأتلا وأ تادنتسملا ميدقت مدع لاح يف
قوقحلاو لاومألا ىلع بّترتملا مسرلا ةميق نم ةئملا يف2 ةبسنب ةمارغ ضرفُت
.رهشلا رسك وأ ريخأت رهش لك نع

،مسر يأ بّترت مدع لاح يف ىتح .ل.ل000,001 :ىندألا دحلا
.هساسأ ىلع ةمارغلا بستحُت يذلا مسرلا ةميق نم ةئملا يف05 :ىصقألا دحلا

•

•

.ثرإلا رصح مكح
.ةيصو دوجو لاح يف ةيذيفنتلا ةغيصلاب ةنورقم ةيصو
:ةينبملا ريغ تاراقعلل ةبسنلاب

،ىّفوتُملا اهكلمي يتلا ةينبملا ريغ تاراقعلا ةحاسمب نايب
،تاراقعلا عقوم نع ةطيرخ
عوضوم ةينبملا ريغ تاراقعلا تايوتحمب فشكلا ةجيتنب ةصتخملا ةيدلبلا نم ةدافإ
ًاقفو ةقّدصم ،تايدلب اهيف سيل يتلا ىرقلا يف ةلحملا راتخم نم وأ ،ةكِرَتلا
.لوصألل

✓

✓

✓

؟ةكَِتلا ىلع ةبتتُملا موسرلا ةيفصتل ةبولطملا تادنتسملا يه ام

•

•

•



35 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

:ةزرفُملا ةينبملا تاراقعلل ةبسنلاب
،مسق لكل ليك نايب
،ةيدلبلا نم تايوتحملاب ةدافإ
.ةينبملا كالمألا ةبيرض ديدست ةدافإ

:ةزرفُملا ريغو ةينبملا تاراقعلل ةبسنلاب
،راقعلا ىلع مئاقلا ءانبلل ليك نايب
،راقعلا عقوم نع ةطيرخ
.ةيدلبلا نم تايوتحملاب ةدافإ

تاكرشلاو صاخشألا تاكرشو ةمهاسملا تاكرشلا يف مهسألاو صصحلل ةبسنلاب
:ينوناقلا عضولا بسح ىرخألا تاسسؤملاو ةيلوؤسملا ةدودحم

،يراجتلا لجسلا نم تاعوقو ةدافإ
،ةافولا ةنس ناقبست نيتللا نيتريخألا نيتنسلا ةينازيم
،ةافولا خيراتب ةفوقوم ةينازيم
ناقبست نيتللا نيتريخألا نيتنسلا نع هدوجو لاح يف ةبقارملا ضوفم ريرقت

.ةافولا ةنس
ريفوت وأ عاديإ تاباسح اهيدل دجوي يتلا ةيلاملا تاسسؤملا وأ فراصملا تادافإ
.ىّفوتُملا مساب ةيراج
.اهعاونأ فلتخمب تابكرملاو تايلآلا ةيكلم رتفد
.ةايحلا ىلع نيمأتلا دوقع ءانثتساب (....ةيراجت ،ةيراقع) نيمأتلا دوقع

.هنع حّرصُملا يفرصملا باسحلا فشك نع ةروص
.ثّروملا اهكلمي يتلا ةنيزخلا تادنس تادنتسم نع ةروص

.ثّروُملا اهكلمي يتلا مهسألا نع ةصتخملا ةهجلا نم ةدافإ
.ىّفوتُملا ىلع ةقحتسُملا نويدلا تبثت يتلا قئاثولا
.اهريغو رامثتسا ،تاراجيإ دوقع

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

لاقتنإلا مسر ةرئاد ىلإ ،هنمض ةدّدحُملا تادنتسملا ىلإ ةفاضإلاب (2ن) جذومنلا زِربأ
.تاظفاحملا يف ةيميلقإلا ةيلاملا حلاصملا وأ توريب يف

؟تادنتسملا مّدقُت فيك



هتاءارجإو لاقتنإلا مسر ىلإ نطاوملاو ةنطاوملا ليلد36

:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

1

2

3
4

،ثرإلا رصح مكح نع ذيفنتلل ةحلاصلا ةيلصألا ةخسنلا ىلع لصحا
.ةيصولا نع لصألا قبط ةخسن ىلإ ةفاضإلاب
رصح مكح تردصأ يتلا ةمكحملل ةيزاوملا ذيفنتلا ةرئاد ىلإ ًابلط مّدق
،ثرإلا رصح مكح نع ذيفنتلل ةحلاصلا ةيلصألا ةخسنلاب ًاقفرم ،ثرإلا
يماحملا ىلإ ةاطعُملا ةلاكولاو ،ةيصولا نع لصألا قبط ةخسنلاو
.اهدوجو لاح يف
.ةيصولا ذيفنتب اهرارق ةثرولا غيلبتب ذيفنتلا ةرئاد موقت
مل لاح يف ةيذيفنتلا ةغيصلا ةيصولا ءاطعإب اهرارق ةرئادلا ردصُت
.اهرارق ىلع ةثرولا ضرتعي

؟ةيصولا ةلاح يف ةيذيفنتلا ةغيصلاب ةنورقم ّةيصولا ىلع لصحت فيك



 :ةسماخلا ةلحرملا
لصفلا اذه ةداوزهعفدو مسرلا ةميق غُّلبت

 مسرلا غُّلبت ةيفيك ىلإ فّرعت
هعفدو
طيسقتلا كنكمي ،معن
 رّخأتلا لاح يف تامارغلل هبتنا
عفدلا نع

✓

✓

✓

6



ةلهم نمض ةدحاو ةعفد مسرلا عفدي نأ فيلكتلا هغّلبت دعب فّلكم لك ىلع بّجوتي
.غيلبتلا خيرات نم نيرهش

؟مسرلا عفد بّجوتي ىتم

ًالماك غلبملا عفد لاح يف .١

هتاءارجإو لاقتنإلا مسر ىلإ نطاوملاو ةنطاوملا ليلد38

:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

باستحاب ةصتخملا ةيلاملا ةرادإلا موقت ،ةمزّاللا تادنتسُملا ميدقتو حيرصتلاب مايقلا دعب
.ضبقلا رمأ بجومب مسرلا ةميق مهغيلبتبو ةثرولا ىلع بّجوتُملا مسرلا
:ثيرولل ضبقلا رمأ غيلبت ّمتي

؛ًانوناق هنع بوني نم وأ ةّصتخُملا ةيلاملا ةدحولا ىلإ هروضح دعب ًايصخش
.مالتسالاب راعشإ عم نومضملا ديربلا ربع وأ

؟لاقتنإلا مسر ةميق ّغلبتت فيك

 مسرلاب فيلكتلا ىلع ضارتعالا :ةظحالم
فيلكتلا هغّلبت خيرات نم نيرهش ةلهم لالخ ضارتعالا ميدقت ةثرولا دحأل نكمي
ةرادإلا هيرجت ليزنت يأ نم ةثرولا يقاب ديفتسيو .ةدايز وأ أطخ هيف ىأر اذإ مسرلاب
 .(57 ةحفص3 مقر قحلملا عجار ،تامولعملا نم ديزملل) .مسرلا ىلع

✓

✓

1
2

.ةصتخملا ةرئادلا نم ليصحتلا لاصيإ ىلع لصحا
(يدقنلا ديدستلل ةرادإلا لبق نم ةددحُملا ىوصقلا دودحلا نمض) ًادقن عفدا
نم يأ ىدل يزكرملا ةنيزخلا قودنص نيمأ رمأل يفرصم كش ةطساوب وأ
.ةصتخملا ةنيزخلا قيدانص ىدل وأ نانبل يف ةلماعلا اهعورف وأ فراصملا

؟مسرلا عفدُي فيك

تامارغلل هبتنا
عفدلا يف رّخأتلا لاح يف
لاومألا ىلع بّترتملا مسرلا ةميق نم ةئملا يف1 ةبسنب ليصحت ةمارغ ضرفُت
.ًالماك ًارهش رهشلا رسك ربتعُيو ،ريخأت رهش لك نع قوقحلاو



39 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

1

2

3

4

5

وأ فراصملا نم يأ ىدل هلماكب (فلألاب ةسمخ) عوطقملا مسرلا عفدا
.ةصتخملا ةنيزخلا قيدانص ىدل وأ نانبل يف ةلماعلا اهعورف
ةظفاحم يف نيفّلكملل توريب ليصحت ةرئاد ىلإ طيسقتلا بلط مّدق
ةلهم لالخ ةيضقألا يف صتخملا ةيبستحملا قودنص ىدل وأ توريب

.غيلبتلا خيرات نم نيرهش
ةيونس طاسقأ سمخ يهو طاسقألا عفد لودج ةصتخملا ةرئادلا كغلبُت
.ضبقلا رمأ غّلبت خيرات نم رهشأ ةثالث دعب طسق لّوأ قحتسي ،ةيواستم
ةطّسقملا غلابملا ىلع ةبّجوتملا ةدئافلا ىلإ ةفاضإلاب طاسقألا عفدإ
قيدانص ىدل وأ نانبل يف ةلماعلا اهعورف وأ فراصملا نم يأ ىدل
.ةصتخملا ةنيزخلا
.عفدلا لاصيإب ظفتحا

غلبملا طيسقت بلط لاح يف .٢
رمأ كّغلبت خيرات نم نيرهش ةلهم نمض لاقتنإلا موسر طيسقتل بلطب مّدقتلا كنكمُي
.ضبقلا

 مسرلا طيسقت طورش نع هفرعت نأ بجي ام :تاظحالم
لّدعمب ةدئاف بّجوتت ؛طيسقتلا ةدم نم نيتنس لوأ ىلع دئاوف يأ بّجوتت ال
،طيسقتلا تاونس يقاب ىلع تاونس سمخل ةنيزخلا تادنس ىلع ةدئافلا
بّجوتتو طاسقألا ةفاك قحتست هدعوم يف طسق يأ ديدست نع فّلكملا فّلخت اذإ
،ةئملا يف21 لّدعمب ةيونس ةدئاف اهيلع
عوضوم تاراقعلل ةيراقعلا ةفيحصلا ىلع طيسقتلا ةراشإ ةيبيرضلا ةرادإلا عضت
،ةكِرَتلا رصانع نم اهريغو تاكرشلل يراجتلا لجسلاو لاقتنالا

دعب الإ طيسقتلا ةراشإ اهيلع تعضو يتلا تاراقعلاب فّرصتلا ةثرولل نكمي ال
،ةبّجوتملا غلابملا لماك عفد نم ءاهتنالا دنع .ةدئافلا عم ريخألا طسقلا ديدست
ةكِرَتلا رصانع نع طيسقتلا ةراشإ عفرب يضقي ًاباتك ةثرولا ةيلاملا ةرئادلا يطعت
 .اهيلع ةراشإ تعضُوو قبس يتلا

•

•

•

•





 :ةسداسلا ةلحرملا
 تاراقعلا ةيكلم لقن
لصفلا اذه ةداوزةثرولا ىلإ

 ةّـيـكـلـم لـقـن ةـيـفـيـك ىـلإ فّرـعـت
تاراقعلا
ةبولطملا تادنتسملا ىلإ فّرعت

✓

✓

7



هتاءارجإو لاقتنإلا مسر ىلإ نطاوملاو ةنطاوملا ليلد42

:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

.ةيكلملا لقنل ةينمز ةلهم دجوُت ال

؟تاراقعلا لقنُت ىتم

وأ توريب يف يراقعلا لجسلا ةنامأل عباتلا نواعملا يراقعلا بتكملا سيئر ىدل
سيئر غيلبت ةقالعلا باحصأل نكمُيو .كيلمتلا دنس يف نّيبُم وه ام بسحب قطانملا
.لدعلا بتاكلا ىدل دقع ةطساوب يراقعلا بتكملا

؟تاراقعلا لقنُت نيأ

اهدوجو لاح يف ةيذيفنتلا ةغيصلاب ةنورقملا ةيصولاو ذيفنتلل حلاصلا ثرإلا رصح مكح
ةصتخملا ةيلاملا ةرئادلا نع رداصلا باتكلا/ةركذملا

ةحوسمم ريغ تاراقعلا تناك اذإ ربخو ملع وأ ديق تاداهش وأ كيلمتلا تادنس
نواعملا يراقعلا بتكملا سيئر ىدل وأ لدعلا بتاك دنع لاقتنإلا رضحم

✓

✓

✓

✓

 ؟تاراقعلا ةيكلم لقنل ةبولطملا تادنتسملا يه ام

1

2

3

يف لاقتنالا مسر ةرئاد ىدل ّصتخملا بقارملا ىلإ عفدلا لاصيإ زربأ
.تاظفاحملا يف ةيميلقإلا ةيلاملا حلاصملا وأ توريب
هّجوُم باتك/ةركذم نع ةرابع وهو ةيكلملا لقن صيخرت ىلع هنم لصحا
نمض ةكِرَتلا تاراقع عقت يذلا نواعملا يراقعلا بتكملا سيئر ىلإ
.ةثرولا ىلإ تاراقعلا هذه ةيكلم لقن هل زيجي ،هتايحالص قاطن
ةنامأل عباتلا نواعملا يراقعلا بتكملا سيئر ىلإ ةيلاتلا تادنتسملا مّدق
:كيلمتلا دنس يف ةنّيبُملاو قطانملا وأ توريب يف يراقعلا لجسلا

،ةيذيفنتلا ةغيصلا ةاطعُملا ةيصولا وأ ثرإلا رصح مكح
،ةصتخملا ةيلاملا ةرئادلا نع رداصلا باتكلا/ةركذملا
وأ ،ديق تاداهش وأ كيلمتلا تادنس ،ةيريمألا كالمألل ةبسنلاب

.فّرصت ديق تاداهش

؟تاراقعلا لّجست فيك

•

•

•



43 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

4

5

6

7

:يراقعلا لجسلا ةنامأ ىلإ هّجوم ةيصو ذيفنت دقع وأ هّجوم دقع ميظنت ّمتي
مسر ءاقل يراقعلا لجسلا ةنامأ يف نواعملا بتكملا سيئر ىدل

،.ل.ل000,01 هردق يلام عباط
نأ ملعلا عم.ل.ل000,11 هردق يلام عباط مسر ءاقل لدعلا بتاكلا وأ
.هسفنب همّظني نأ ةثرولا دحأل نكميو دقعلا نع ةزهاج جذامن ةرادإلا ىدل

:ةيلاملا قودنص ىلإ ةيلاتلا ةعوطقملا موسرلا عفدا
,دقع مسر .ل.ل005,7
,راقع لك نع ديق مسر .ل.ل005,7
ىفوتسيو.مهس0042 ةغلابلا ةصحلل دنسلا مسر .ل.ل005,7
,عئاشلا كلملا يف ةميقلا فصن
.ةروكذملا موسرلا عومجم نم ةئملا يف5 هردق يدلب مسر

ىدل نواعملا بتكملا سيئر ىلإ همّدقو عفدلاب لاصيإ ىلع لصحا
.يراقعلا لجسلا ةنامأ
.ل.ل000,5 ةميقب ًايلام ًاعباط هيلع ْعَضو كيلمتلا دنس ىلع لصحا

•

•

•

•

•

•

  فلتلل ةلباق ريغ ةديدج تادنسب ةميدقلا تادنسلا لادبتسا :تاظحالم
ةرادإلا يفوتست ،فلتلل لباق ريغ ديدج دنسب ميدقلا دنسلا لادبتسا دنع
.تاراقعلا ددع غلب امهم لاقتنإلا دقع نع .ل.ل000,05 هردق ًامسر ةصتخملا
نم لدب .ل.ل000,8 غلبم ةرادإلا يفوتست يلاتلابو ؛ًافلأ فلألا رسك ربتعُي
.ل.ل005,7
 .ليدعتلل عضخت نأ هالعأ ةروكذملا موسرلل نكمي

•

•

•

يف ةلّجسملا ةميقلا ساسأ ىلع لاقتنإلا مسر نواعملا بتكملا سيئر يفوتسي
كالمألا ةبيرض ءافيتسال ًاساسأ ةذختملاو ،ةينبملا كالمألا ةبيرض يف ”وكريولا“
ًامسر نواعملا بتكملا سيئر يفوتسيف ،ةسرامملا يف امأ .ثّروملا ةافو موي ،ةّينبملا

ةلآضل كلذو .ل.ل000,001و000,05 نيب هتميق حوارتت راقع لك لاقتنا نع ًاعوطقم
.ةافولا خيراتل ًاقفو بستحا ام اذإ مسرلا

؟12/21/1٥91 خيرات لبق ةلصاحلا تايفولل ةبسنلاب اذام





لصفلا اذه ةداوزةبهلا لاقتنا
 نع حيرصتلا ةيفيك ىلع فّرعت
ةبهلا
 لقنو عفدلا ةيلآ ىلع فّرعت
ةبهلا ةيكلم
تامارغلل هبتنا

✓

✓

✓

8
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:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

؟ةبهلا نع حّرصت ىتم .١
ىّدعتت ال ةلهمنمض ةبهلا نع حيرصتلاب ،ينوناقلا هليكو وأ ،ةبهلا نم ديفتسُملا موقي
.ةبهلا دقع عيقوت خيرات نم ًاموي09 ـلا

ةبهلا نع حيرصتلا

؟ةبهلا نع حّرصت نيأ .٢
.توريب يف لاقتنإلا مسر ةرئاد يف ًارصح ةبهلا نع حّرصُت

؟ةبهلا نع حيرصتلل ةبولطملا تادنتسملا يه ام .٣
؛ةبهلا دقع
.ةبهلا عوضوم لاومألل ةيتوبثلا تادنتسملا

؟ةبهلا نع حّرصُت فيك .٤

تامارغلل هبتنا
ةلهملا نمض حيرصتلا ميدقت نع رّخأتلا وأ حيرصتلا مدع لاح يف
قوقحلاو لاومألا ىلع بّترتملا مسرلا ةميق نم ةئملا يف5 ةبسنب ةمارغ ضرفُت
.رهشلا رسك وأ ريخأت رهش لك نع

،مسر يأ بّترت مدع لاح يف ىتح .ل.ل000,001 :ىندألا دحلا
.هساسأ ىلع ةمارغلا بستحُت يذلا مسرلا ةميق نم ةئملا يف001 :ىصقألا دحلا

•

•

1
2

3

.هالعأ ةروكذملا ةبولطملا تادنتسملا ىلع لصحا
مسر ةرئاد ىلإ ،ةبولطملا تادنتسملا نع ٍروصب ًاقفرم ،ةبهلا دقع زربأ
.توريب يف لاقتنالا
.ًاقحال اهزاربإل تادنتسملا هذهل ةيلصألا خسنلاب ظفتحا
.هب ظفتحاو حيرصتلاب لاصيإ ىلع لصحا

✓

✓



47 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

؟مسرلا عفدُي فيك .٣

1
2

.ليصحتلا لاصيإ ىلع لصحا
،(يدقنلا ديدستلل ةرادإلا لبق نم ةدّدحُملا ىوصقلا دودحلا نمض)  ًادقن عفدا
نم يأ ىدليزكرملا ةنيزخلا قودنص نيمأ رمأل يفرصم كش ةطساوب وأ
.ةصتخملا ةنيزخلا قيدانص ىدل وأ نانبل يف ةلماعلا اهعورف وأ فراصملا

 ةبهلا وأ ثرإلا ةقيرط ريغب ةلقتنُملا لاومألا :ةظحالم
اهتميق لداعي ضوع الب ،رخآ قيرط يأب ريغلا ىلإ لقتنت يتلا لاومألا لَماعُت
صخشلا ةصح نع لزانتلا وأ عيبلا دوقع يف نمثلا ركذ لافغإ وأ لزانتلاك ،ةيقيقحلا

تاءارجإلا عيمج يف ةبهلا ةلماعُم ،نويدلا نع لزانتلا وأ ثرإلا ضفر وأ ثرإلا يف
ريغ وأ تناك ةلوقنم ،لاومألا هذه ةيكلم لقنل قيبطتلا ةبجاولا ةّيرادإلاو ةّيلاملا

 .ةلوقنم

؟ضبقلا رماوأ غَّلبُت فيك .١
ةصتخملا ةيلاملا ةرادإلا موقت ،ةمزالا تادنتسملا ميدقتو حيرصتلا نم ءاهتنالا دنع
.ضبق رمأ بجومب مسرلا ةميق مهغيلبتبو نيديفتسُملا ىلع بّجوتُملا مسرلا باستحاب

؟مسرلا عفدُي ىتم .٢
.هب هغّلبت خيرات نم نيرهش ةلهم نمض مسرلا عفدي نأ فّلكم لك ىلع بّجوتي

هعفدو مسرلاب فيلكتلا

تامارغلل هبتنا
عفدلا نع رّخأتلا وأ عفدلا مدع لاح يف
لاومألا ىلع بّترتملا مسرلا ةميق نم ةئملا يف1 ةبسنب ليصحت ةمارغ ضرفُت
.ًالماك ًارهش رهشلا رسك ربتعُيو ،ريخأت رهش لك نع قوقحلاو
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:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

ةظحالم
 .(93 مقر ةحفصلا عجار) نكمم مسرلا طيسقت

؟ةبهلا دقع ميظنت مّتي فيك .١
:ىدل ةبهلا دقع ميظنت ّمتي

هردق يلام عباط مسر ءاقل ،يراقعلا لجسلا ةنامأ يف نواعملا بتكملا سيئر
؛.ل.ل000,01
.ل.ل000,11 هردق يلام عباط مسر ءاقل ،لدعلا بتاكلا ىدل وأ

؟ةبهلاب ةلقتنُملا تاراقعلا ةّيكلم لقنُت ىتم .٢
.ةبهلاب ةلقتنملا تاراقعلا ليجستل ةلهم دجوي ال

؟ةبهلاب ةلقتنُملا تاراقعلا ةّيكلم لقنُت نيأ .٣
ةنامأل عباتلا نواعملا يراقعلا بتكملا سيئر ىدل ةبهلاب ةلقتنُملا تاراقعلا ةّيكلم لقنُت
.كيلمتلا دنس يف نّيبُملاو قطانملا وأ توريب يف يراقعلا لجسلا

؟ةبهلاب ةلقتنُملا تاراقعلا ةّيكلم لقنل ةبولطملا تادنتسملا يه ام .٤

ةبهلاب ةلقتنُملا تاراقعلا لقن

ةبهلا دقع
ةصتخملا ةيلاملا ةرئادلا نع رداصلا باتكلا/ةركذملا

ةحوسمم ريغ تاراقعلا تناك اذإ ربخو ملع وأ ديق تاداهش وأ كيلمتلا تادنس

✓

✓

✓

✓

✓



49 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

1

2

3

4

5

6

ةصّصختملا ةيلاملا ةدحولا ىدل صتخملا بقارملا ىلإ عفدلا لاصيإ زربأ
.لاقتنإلا مسرب
هّجوُم باتك/ةركذم نع ةرابع وهو ةيكلملا لقن صيخرَت ىلع هنم لصحا
نمض ةكِرَتلا تاراقع عقت يذلا نواعملا يراقعلا بتكملا سيئر ىلإ
.ةثرولا ىلإ تاراقعلا هذه ةيكلم لقن هل زيجي ،هتايحالص قاطن
ةنامأل عباتلا نواعملا يراقعلا بتكملا سيئر ىلإ ةيلاتلا تادنتسملا مّدَق
:كيلمتلا دنس يف نّيبُملاو قطانملا وأ توريب يف يراقعلا لجسلا

،ةبهلا دقع
،ةصتخملا ةيلاملا ةرئادلا نع رداصلا باتكلا/ةركذملاو
وأ ،ديق تاداهش وأ كيلمتلا تادنس :ةيريمألا كالمإلل ةبسنلاب

.فّرصت ديق تاداهش
:ةيلاملا قودنص ىلإ ةيلاتلا ةعوطقملا موسرلا عفدإ

،دقع مسر .ل.ل005,7
،راقع لك نع ديق مسر .ل.ل005,7
0042 نم لقألا صصحلل ةميقلا فصنو دنسلا مسر .ل.ل005,7

،مهس
.ةروكذملا موسرلا عومجم نم ةئملا يف5 هردق يدلب مسر

ىدل نواعملا بتكملا سيئر ىلإ همّدقو عفدلاب لاصيإ ىلع لصحا
.يراقعلا لجسلا ةنامأ
.ل.ل000,5 ةميقب ًايلام ًاعباط هيلع ْعَضو كيلمتلا دنس ىلع لصحا

؟ةبهلاب ةلقتنُملا تاراقعلا ةّيكلم لّجسُت فيك .5

•

•

•

•

•

•

•

 عفدلا لاصيإ ةّيمهأ :تاظحالم
نع ةيراقعلا رئاودلا عنتمت ،نواعملا بتكملا ىلإ عفدلا لاصيإ ةداعإ مدع لاح يف
.هقوقح ةيولوأ قح ةقالعلا بحاص دقفي يذلا رمألا ،دقعلا ليجست
 .ليدعتلل عضخت نأ هالعأ ةروكذملا موسرلل نكمي

•

•
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:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

؟ةبهلاب ةلقتنُملا لاومألا لقنُت ىتم .١
.ةبهلاب ةلقتنُملا لاومألا لقنل ةلهم دجوي ال

؟ةبهلاب ةلقتنُملا لاومألا لقنُت فيك .٢

؟ىرخألا لاومألا لقنُت فيك

1

2
3

ةصّصختملا ةيلاملا ةدحولا ىدل صتخملا بقارملا ىلإ عفدلا لاصيإ زربأ
.لاقتنإلا مسرب
.ةبهلا عوضوم ةّيكلملا لقنب صيخرت ىلع هنم لصحا
.مهل بوهوملا ىلإ ةّيكلملا لقنل صتخُملا عجرملا ىلإ صيخرتلا زربأ

يه تارايسلا ليجست ةحلصم نوكت ةرايس ةبهلا عوضوم ناك اذإ :ًالثم
لجسلا نوكي تاكرش مهسأ ةبهلا عوضوم ناك اذإو ؛صتخملا عجرملا
.صتخملا عجرملا وه يراجتلا



لصفلا اذه ةداوزيرذلا فقولا لاقتنا
؟يرذلا فقولا وه ام
؟يرذلا فقولا يهتني فيك
تامارغلل هبتنا

✓

✓

✓

9
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:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

؟يرذلا فقولا وه ام .١
ىلع تاكرش مهسأ وأ صصح وأ تالوقنم وأ سارغأ وأ تاءاشنإ وأ تاراقع فقو ّمتي
ريدي .سانلا نم مهعفن دارأ نم وأ هدعب نم (ةلئاعلا عورف) هتيرذو هسفن فقاولا
فقولا .فقولا يقحتسم ىلع هعير عّزويو ،فقاولا ًةداع هنّيعي”يلوتم“ فقولا
ةايح ةدم اهيلإ فاضُي ،رثكألا ىلع نيقحتسملا نم نيليج ةدمل دتمي تقؤم يرذلا
.هسفن فقاولا

؟يرذلا فقولا لاقتنا تالاح يه ام .٢
هتيفصتو فقولا ءاهتنا
هيلع ةبّترتُملا قوقحلا ةيفصتو يرذلا فقولا ءاهنإ ةصتخملا ةيندملا ةمكحملا رّرقت
:كلذو ،ةيلحملا فاقوألا ةرئاد نم وأ نيّقحتسملا دحأ نم بلطب

،مهيلع فوقوملا ضارقنا وأ ،فقاولا مهيف نمب لايجأ3 رورم دعب
،هلادبتسا وأ هرامعا نكمي الو فقولا برخ اذإ
.نيقحتسملا ةرثكل ًارظن ًاليئض فقولا دودرم حبصأ اذإ

فقولا قحتسم ةثرو ىلإ عافتنالا قح لاقتناو فقولا قحتسُم ةافو
يلاتلاب ؛ةكِرَتلا باستحا يف مث نمو ثرإلا رصح يف عافتنالا قح لخدي ةلاحلا هذه يف
.(12 ةحفص لصفلا عجار) ثرإلا تاءارجإ نمض نم لقنلاو عفدلاو حيرصتلا متي

؟يرذلا فقولا نع حّرصت ىتم .٣
ال ةلهم نمض فقولا نع حيرصتلاب ،ينوناقلا هليكو وأ فقولا نم ديفتسُملا موقي
.فقولا قحتسُم ةافو وأ فقولا ءاهنا خيرات نمًاموي09 ـلا ىّدعتت

يرذلا فقولا نع حيرصتلا

✓

✓

•

•

•

 يرذلا فقولا ةيفصت :ةظحالم
ةرئادل ةئملا يف51 اهردق ةيريخ ةصح ةمكحملا ظفحت ،فقولا ةيفصت لاح يف
وأ ًادقن ىفوتسُت ,(... خلإ ,فاقوألل ةماعلا ةيريدملا ,ةيشربألا) ةيلحملا فاقوألا
 .يهتنملا فقولا يف ًامهس063 لداعت ةصح
.ّقحلا ةميق نم ةئملا يف3 لداعي يرذلا فقولا ءاهنا ىلع مسر بّترتي



53 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

تامارغلل هبتنا
ةلهملا نمض حيرصتلا ميدقت نع رّخأتلا وأ حيرصتلا مدع لاح يف
قوقحلاو لاومألا ىلع بّترتملا مسرلا ةميق نم ةئملا يف5 ةبسنب ةمارغ ضرفُت
.رهشلا رسك وأ ريخأت رهش لك نع

،مسر يأ بّترت مدع لاح يف ىتح .ل.ل000,001 :ىندألا دحلا
.هساسأ ىلع ةمارغلا بستحُت يتلا مسرلا ةميق نم ةئملا يف001 :ىصقألا دحلا

عفدلا نع رّخأتلا وأ عفدلا مدع لاح يف
لاومألا ىلع بّترتملا مسرلا ةميق نم ةئملا يف1 ةبسنب ليصحت ةمارغ ضرفُت
.ًالماك ًارهش رهشلا رسك ربتعُيو ،ريخأت رهش لك نع قوقحلاو

•

•





دوقع نع حيرصتلا
لصفلا اذه ةداوزةايحلا ىلع نيمأتلا

ةايحلا ىلع نيمأتلا دوقع !هبتنا
ةئملا يف5 هردق مسرل عضخت
عفدلاو حيرصتلا ةيلآ ىلع فّرعت
تامارغلل هبتنا

✓

✓

✓

٠1
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:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

خيرات نمرهش ةلهم نمض ةايحلا ىلع نيمأتلا دوقع نع حيرصتلاب ديفتسُملا موقي
.نيمأتلا تاكرش باتك رودص

؟ةايحلا ىلع نيمأتلا دوقع نع حّرصت ىتم

حلاصملا عيمج يف نيفلكملا تامدخ ملق ىدل ةايحلا ىلع نيمأتلا دوقع نع حّرصُت
.توريب يف لاقتنإلا مسر ةرئاد يف وأ تاظفاحملا يف ةيميلقإلا ةيلاملا

؟ةايحلا ىلع نيمأتلا دوقع نع حّرصت نيأ

ةافو ةقيثو
ىّفوتُملل يلئاع ديق جارخإ
مسا ،نيديفتسُملا ءامسأ ،نيمأتلا ةميق نّمضتي نيمأتلا ةكرش نم عّقوم باتك
قاقحتسالا خيراتو ،ىّفوتُملا

ًاينوناق ًاليكو حرصملا ناك لاح يف ةينوناقلا ةلاكولا نع ةروص
مهسفن نويعرشلا ةثرولا مه نوديفتسُملا ناك لاح يف ثرإلا رصح مكح

✓

✓

✓

✓

✓

؟ةايحلا ىلع نيمأتلا دوقع نع حيرصتلل ةبولطملا تادنتسملا يه ام

1

2

3

4

عيمج يف نيفلكملا تامدخ ملق ىدل ةبولطملا تادنتسملا مّدق
يف لاقتنإلا مسر ةرئاد وأ تاظفاحملا يف ةيميلقإلا ةيلاملا حلاصملا
.خيراتلاو مقرلاب لاصيإ ىلع لصحاو ،توريب
ةدحولا نع ةرداصلا ضبقلا رماوأب ديربلا ربع وأ ًايصخش غيلبتلا رظتنا
.ةيبيرضلا ةرادإلا عجار وأ ،ةصتخملا ةّيلاملا
فراصملا نم يأ ىدل غيلبتلا خيرات نمنيرهش ةلهم نمض غلبملا عفدا
رضحأو ،توريب يف وأ تاظفاحملا يف ةيلاملا قودنص ىدل وأ ةينانبللا
.ةصتخملا ةيلاملا ةدحولا ىلإ لاصيإلا نع ةخسن
صيخرتلا رادصإب ةصتخملا ةيلاملا ةدحولا موقت ،بّجوتُملا مسرلا عفد دعب
.نيديفتسُملا ىلإ غلبملا عفدل نيمأتلا ةكرش ىلإ

؟ةايحلا ىلع نيمأتلا دوقع نع حّرصُت فيك



57 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

 مسرلا تالدعم :ةظحالم
لّدعمب لاقتنإ مسرل ىّفوتُملا ةايح ىلع نيمأتلا دوقع يف ةدّدحملا غلابملا عضخت
.ةوالع وأ ةدايز وأ ليزنت يأ نودب ةئملا يف5

تامارغلل هبتنا
ةلهملا نمض حيرصتلا ميدقت نع رّخأتلا وأ حيرصتلا مدع لاح يف
قوقحلاو لاومألا ىلع بّترتملا مسرلا ةميق نم ةئملا يف5 ةبسنب ةمارغ ضرفُت
.رهشلا رسك وأ ريخأت رهش لك نع

،مسر يأ بّترت مدع لاح يف ىتح .ل.ل000,001 :ىندألا دحلا
 .هساسأ ىلع ةمارغلا بستحُت يذلا مسرلا ةميق نم ةئملا يف001 :ىصقألا دحلا

عفدلا نع رّخأتلا وأ عفدلا مدع لاح يف
لاومألا ىلع بّترتملا مسرلا ةميق نم ةئملا يف1 ةبسنب ليصحت ةمارغ ضرفُت
.ًالماك ًارهش رهشلا رسك ربتعُيو ،ريخأت رهش لك نع قوقحلاو

•

•





لاقتنإلا مسر باستحا :1 مقر قحلملاقحالملا
ةيقيبطت تالاح :2 مقر قحلملا
فيلكتلا ىلع ضارتعالا :3 مقر قحلملا
 ةقلّعتم ةفلتخم تالاح :4 مقر قحلملا
ةكِرَتلا نويدب
 ةينوناقلا عجارملاب ةحئال :5 مقر قحلملا
ميسارملاو
نوؤشلل ةينورتكلالا ةمدخلا :6 مقر قحلملا
ةيراقعلا
ةديفم نيوانع :7 مقر قحلملا

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

لاقتن إلا مسر باستحا :1 مقر قحلملا

•

•

•

•

•

•

ةصتخُملا ةّيبيرضلا ةرادإلا ىدل ىفوتُملا لاومأ عيمج نع حيرصتلا نم ءاهتنالا دعب
نأ نكمي .ثيرو ّلك ىلع بّجوتُملا مسرلا ةرادإلا دّدحُت ،ةبولطملا تادنتسملا ميدقتو
.ةبولطملا تادنتسملا ةفاك نيمأت خيرات نم رهشأ6 ةياغل ةلحرملا هذه دتمت

،ةيبيرضلا ةرادإلا لبق نم زَجنُت اهنأل رشابم لكشب نطاوملا ينعت ال ةلحرملا هذه
يف ،لاقتنإلا مسر باستحاو ةكِرَتلا نيمخت ئدابمو سسأ رّسفت اهنأل هّمهت دق اهنكلو
.(57 ةحفص3 مقر قحلملا رظنا) مسرلاب فيلكتلا ىلع ضارتعالا دارأ لاح

ةكِرَتلا رصانع نيمخت.١
:ةدّدحُم ريياعم ىلع ًءانب ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا ةكِرَتلا لاومأ نيمختب ةيبيرضلا ةرادإلا موقت

:ةّينبملا ريغ تاراقعلل ةبسنلاب
هتحاسم رابتعالا نيع يف ذخأتو راقعلا ىلع يسحلا فشكلا ةيبيرضلا ةرادإلا يرجُت
.ريياعملا نم اهريغو ،رامثتسالا لماعو ،هعقومو ،يسدنهلا هلكشو
:ةّينبملا تاراقعلل ةبسنلاب
زاجنإ خيرات رابتعالا نيع يف ذخأتو راقعلا ىلع يسحلا فشكلا ةيبيرضلا ةرادإلا يرجُت
.ريياعملا نم اهريغو ،ةافولا خيراتب ءانبلا ةلاحو ،ءانبلا
:تاسسؤملاو تاكرشلا يف صصحلاو مهسألل ةبسنلاب
صاخشألا تاكرشو ةمهاسُملا تاكرشلا يف صصحلاو مهسألا ةيبيرضلا ةرادإلا نّمخُت
ميقلا ىلإ ًادانتسا تاسسؤملاو تاكرشلا نم اهريغو ةيلوؤسملا ةدودحملا تاكرشلاو
ريراقت يفو ،ثّروملا ةافول نيتقباسلا نيتريخألا نيتنسلا ةينازيم يف رهظت يتلا ةيلاملا

تادوجوم مييقت ةداعإ يفو ،ةصروبلا يف مهسألا راعسأ يفو ،ةبقارملا يضوفم
.رمألا مزل اذإ تاراقعلاو نوزخملا ىلع يسحلا فشكلا ةجيتن يفو ،ةافولا خيراتب ةكرشلا

نوناق نم45 ةداملا ماكحأب ًالمع ةكِرَتلا رصانعل ةينيمختلا ةميقلا ةيبيرضلا ةرادإلا دّدحت
:يلي امل ًاقفو7102 ماعلا ةنزاوم

31/01/4991 نم ةلصاحلا تاعقاولل13/21/6002 خيراتب ةدئاسلا راعسألل ًادانتسا
,13/21/6002 ةياغلو
ةياغلو1/1/7002 نم ةلصاحلا تاعقاولل7/11/7102 خيراتب ةدئاسلا راعسألل ًادانتسا

,ًانمض7/11/7102
ًءادتبا ةلصاحلا تاعقاولل ةبسنلاب ةعقاولا لوصح خيراتب ةينيمختلا ةميقلا بسحبو
.7/11/7102 خيرات نم



61 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

ثيرو ّلكل لاقتنإلا مسرل ةعضاخلا ةيفاصلا ةكِرَتلا ةميق ديدحت .٢
ّمث نم موقتو ،ةنّمخُملا اهرصانع فلتخُم عمَج ربع ةكِرَتلا ةميق ةيبيرضلا ةرادإلا دّدحت
،كلذ دعب .(اهمسحب نوناقلا زيجُي يتلا غلابملا مسح يأ) اهليزنت زئاجلا ءابعألا ليزنتب
ثيرو لك بسحب يلئاعلا ليزنتلا ديدحتو ةثرولا ىلع ًةبصنأ ةكِرَتلا ةميق عيزوتب موقت
.لاقتنالا مسرل ةعضاخلا ةيفاصلا ةكِرَتلا ةميق باستحا ًاريخأو

ةكِرَتلا رصانع عيمجل ةيفاصلا ريغ ةنّمخُملا ةميقلا دَّدحُت .أ

ةثرولا ىلع ةكِرَتلا ةميق عيزوت لبق اهليزنت زئاجلا ءابعألا لَّزنُت .ب

)A( = )a( + )b( + )c( 

=

ةيفاصلا ةكِرَتلا ةميق
ىلع اهعيزوت لبق
(A) ةثرولا

ةّصح
1 ثيرولا
(a)+

ةّصح
2 ثيرولا
(b)+

ةّصح
3 ثيرولا
(c)

ةذّفنُملا ةيصولا وأ ثرإلا رصح مكُح بسحب ةثرولا ىلع ًةبصنأ ةكِرَتلا ةميق عّزوُت .ج

)A( = )E( - )D( - )C( - )B(

-

ةكِرَتلا ةميق
ةيفاصلا ريغ
(B)

تامازلإ
ةكِرَتلا
(C)=

ةكِرَتلا ةميق
لبق ةيفاصلا
ىلع اهعيزوت
(A) ةثرولا -

تاقفن
 نفدلا
(D)-

عوطقملا مسرلا
نم فلألاب ةسمخ)
يف (ةكِرَتلا ةميق
هعيزوت متي مل لاح
(E) ةثرولا ىلع

هاندأ لودجلل ًاقفو ةبارقلا ةجرد بسح ثيرو لكل يلئاعلا ليزنتلا بَستحُي .د

ليزنتلا رادقم
.ل.ل000,000,021
.ل.ل000,000,021
.ل.ل000,000,021
.ل.ل000,000,021
.ل.ل000,000,84
.ل.ل000,000,42
.ل.ل000,000,42

ةبارقلا ةجرد
دالوألل
دافحألل
جاوزألل
نيدلاولل
دادجألاو ةوخإلل
(تخألا دالوأو،خألا دالوأو ،ةلاخلاو لاخلاو ،ةّمعلاو ّمعلل
نيفّلكملا يقابل
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:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

دالوألا ةصح نم ىفعُملا ءزجلا ةميق ىلإ فاضُيو

.ل.ل000,000,021  تافاضإلا عومجم ىدعتي ال نأ ىلع

)a(’ = )x( - )a(

-
ةيفاصلا ةصحلا ةميق
(a) ثيرولل

صاخلا يلئاعلا ليزنتلا
(X) ثيرولاب

ثيرولل ةيفاصلا ةصحلا ةميق
(a)‘ يبسنلا مسرلل ةعضاخلا =

ثيرو لكل لاقتنالا مسرل ةعضاخلا ةيفاصلا ةصحلا ةميق باستحا .ه

)B(’ = 40,000,000 - )B(

-
ريغ ةكِرَتلا ةميق
(B) ةيفاصلا

هردق ليزنت
.ل.ل000,000,04

مسرلل ةعضاخلا ةكِرَتلا ةميق
(B)‘ عوطقملا =

)T(’ = )5/1000( x )B(’

x
ةعضاخلا ةكِرَتلا ةميق
(B)‘عوطقملا مسرلل

فلألا يف ةسمخ
(0001/5)

عوطقملا مسرلا ةميق
‘(T) =

عوطقملا مسرلا باستحا .أ

ثيرو لكل لاقتنإلا مسر باستحا .٣
:يبسن مسرو عوطقم مسر نع ةيانك وه يذلا لاقتنإلا مسر باستحاب ةرادإلا موقت

ليزنتلا رادقم
.ل.ل000,000,27

.ل.ل000,008,4

.ل.ل000,000,84
.ل.ل000,000,84
.ل.ل000,000,42

طرشلا
لمعلا نع هعنمت ةمئاد ةهاعب ًاباصم دلولا نوكي امدنع
(ةيصخشلا قّوعملا ةقاطب لماح)
نع رصاقلا ثراولا دلولا لصفي ماعلا رسك وأ ماع لك نع
هرمع نم ةرشع ةنماثلا
ةجوز ثراولا دلولل نوكي امدنع
جوز ةثراولا تنبلل نوكي امدنع
ةرشع ةنماثلا زواجتي مل ثراولا دالوأ نم دلو لك نع



63 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

)Tُ( = )r( x )a(’

-
ثيرولل ةيفاصلا ةصحلا ةميق
(a)‘ يبسنلا مسرلل ةعضاخلا

ةيدعاصتلا بسنلا لودج
(r) ثيرولا ةبارق ةجرد بسحب

يبسنلا مسرلا ةميق
(T) ثيرو لكل =

ثيرو لكل يبسنلا مسرلا باستحا .ب

ةبرقلا ةجرد بسحب يبسنلا مسرلا تالّدعم .٤

(ىلوألا ةئفلا) دافحألاو دالوألاو جاوزألل يبسنلا مسرلا تالّدعم .أ

 مسرلل ةعضاخلا ةيفاصلا ةكِرَتلا ةميق
(.ل.ل)
000,000,03 ىلإ1 نم
000,000,06 ىلإ100,000,03 نم
000,000,001 ىلإ100,000,06 نم
000,000,002 ىلإ100,000,001 نم
000,000,002 نع ديزي ام

بسحب مسرلا ةبسن
(ةئملا يف) رطشلا

3
5
7
01
21

(ةيناثلا ةئفلا) نيدلاولل يبسنلا مسرلا تالّدعم .ب

مسرلل ةعضاخلا ةيفاصلا ةكِرَتلا ةميق
(.ل.ل)
000,000,03 ىلإ1 نم
000,000,06 ىلإ100,000,03 نم
000,000,001 ىلإ100,000,06 نم
000,000,002 ىلإ100,000,001 نم
000,000,002 نع ديزي ام

بسحب مسرلا ةبسن
(ةئملا يف) رطشلا

6
9
21
61
81
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:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

(ةثلاثلا ةئفلا) دادجألاو ةوخإلل يبسنلا مسرلا تالّدعم .ج

مسرلل ةعضاخلا ةيفاصلا ةكِرَتلا ةميق
(.ل.ل)
000,000,03 ىلإ1 نم
000,000,06 ىلإ100,000,03 نم
000,000,001 ىلإ100,000,06 نم
000,000,002 ىلإ100,000,001 نم
000,000,002 نع ديزي ام

بسحب مسرلا ةبسن
(ةئملا يف) رطشلا

9
21
61
02
42

(ةعبارلا ةئفلا) تخألا دالوأ ،خألا دالوأ ،ةلاخلا ،لاخلا ،ةمعلا ،معلل يبسنلا مسرلا تالّدعم .د

مسرلل ةعضاخلا ةيفاصلا ةكِرَتلا ةميق
(.ل.ل)
000,000,03 ىلإ1 نم
000,000,06 ىلإ100,000,03 نم
000,000,001 ىلإ100,000,06 نم
000,000,002 ىلإ100,000,001 نم
000,000,053 ىلإ100,000,002 نم
000,000,053 نع ديزي ام

بسحب مسرلا ةبسن
(ةئملا يف) رطشلا

21
61
12
62
13
63



65 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

نيفّلكملا يقابل يبسنلا مسرلا تالّدعم .ه

مسرلل ةعضاخلا ةيفاصلا ةكِرَتلا ةميق
(.ل.ل)
000,000,03 ىلإ1 نم
000,000,06 ىلإ100,000,03 نم
000,000,001 ىلإ100,000,06 نم
000,000,002 ىلإ100,000,001 نم
000,000,053 ىلإ100,000,002 نم
000,000,053 نع ديزي ام

بسحب مسرلا ةبسن
(ةئملا يف) رطشلا

61
12
72
33
93
54

يلاتلابو ةريل نويلم٠٤ زواجتي ال ةكَِرتلا عومجم :ةظحالم
 ؟حيرصتلا ّبجوتي له ،مسر يأ ّقحتسي ال
:000,000,04 نم ّلقأ يأ ،تاءافعإلا نم ّلقأ ةكرتلل ةينيمختلا ةميقلا تناك لاح يف

،ىّفوتُملا لاومأ نع حيرصتلا بّجوتي
،لاقتنإلا مسر بّجوتي ال
،حيرصتلا نع رّخأتلا لاح يف .ل.ل000,001 ةمارغ ّقحتست
 .تادنتسملا ميدقت نع رّخأتلا لاح يف .ل.ل000,001 ةمارغ ّقحتست

•

•

•

•
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:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

ةيقيبطت تالاح :2 مقر قحلملا

لّوألا لاثملا.١
لوانتي ناك نيح ئجافم يحص ضراع ةجيتن82/20/6102 خيراتب روصنم قيفوت يفوُت
.ادبعب يف هلزنم يف روطفلا
:دالوأ ةعبرأ هيدلو لّهأتم ،قيفوت

,ةافولا خيراتب نيرصاق دالوأ3 هيدلو لّهأتم ريمس
,ةافولا خيراتب ةنس81 ـلا زواجت دلوو رصاق دلو هيدلو لّهأتم داج
,4102 ماعلا ذنم ةيصخشلا قّوعملا ةقاطب لمحي بزاع ميرك
.ةافولا خيراتب نيرصاق نيدلو اهيدلو ةلهأتم انر

؟ىّفوتُملا لاومأ نع حيرصتلل اهعابتا بجاولا تاوطخلا ام
ديق نم همسا بطشو ةافولا ةقيثو ىلع لوصحلاب ىّفوتُملا ةنبا ،انر تماق امدعب
يأ حيرصتلل ةينوناقلا ةلهملا ءاضقنا لبق هلاومأ نع حيرصتلا ىلإ تعراس ،سوفنلا

حيرصتلاب لاصيإ ىلع لباقملاب تلصحتساو ،ةافولا خيرات نم موي09 لا ةلهم نمض
.ثرإلا رصح مكح ءارجإل صيخرتو
ةلحرملاو ،ةافولا ةقيثو ىلع لاصحتسالا ةيلآ ةفرعمل51 ةحفص ىلوألا ةلحرملا عجار)
ةحفص ةثلاثلا ةلحرملاو ،حيرصتلا ميدقتل ةبولطملا تادنتسملا ةفرعمل12 ةحفص ةيناثلا

.(ثرإلا رصح مكح ىلع لوصحلا ةيفيك ةفرعمل92

حيرصتلا فلم لامكتسا .... ؟ثرإلا رصح مكح دعب اذام
مسر تالماعم ةثرولا نم يأ عباتي ملو ،رهشأ ةعبرأ ةرتف كيسكملا ىلإ انر ترفاس

5/70/6102 خيرات يف تداع .تاءارجإلا ةعباتمل لّثمم ليكوت نع اوسعاقت امك ،لاقتنالا
مكح ىلإ ةفاضإلاب ةبولطملا تادنتسملا تمّدق ؛ةرئادلا يف حيرصتلا فلم لامكتسال
.8/01/6102 خيرات يف ثرإلا رصح

؟تامارغ يأ بّجوتت له ؟حيرصتلا فلم لامكإ نع انر ترّخأت له
نم رهشأ ةتس يه ثرإلا رصح مكح دعب حيرصتلا فلم لامكتسال ةينوناقلا ةلهملا نإ
80/01/6102 خيرات يف تادنتسملا تمّدق انر نأ نيح يف ,82/80/6102 يأ ةافولا خيرات
بستحت ،ًالماك ًارهش ربتعُي رهشلا رسك نأ امبو .ًاموي04 ةرتف ترّخأت دق نوكت يلاتلابو
.نيلماك نيرهش ساسأ ىلع قّقحت ةمارغ ةيبيرضلا ةرادإلا

•

•

•

•



؟مسرلا بستحُي فيك
:يلاتلا لكشلا ىلع ةثرولا صصح عيزوت مت ،ثرالا رصح مكح ىلا ًادانتسا

،ةكِرَتلا يلامجإ نم مهس006 ثرت ءانس ةجوزلا
.ةكِرَتلا يلامجإ نم مهس054 ثري دالوالا نم دحاو لك

ةيلاتلا لاومألا ةيلاملا قيفوت ةّمذ يف لخدت

67 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

؟ةمارغلا بستحُت فيك
:يلاتلا لكشلا ىلع ةمارغلا بستحُت

•

•

x
تادنتسملا ميدقت يف ريخأتلا ةمارغ
مسرلا يلامجإ نم ةئملا يف2

رهشأ ددع
2:ريخأتلا

يف4ةمارغلا عومجم
مسرلا يلامجإ نمةئملا =

فيصوتلا
سلبارط يف ةقش
يفرصم باسح
عاقبلا يف ينبم ريغ راقع
ةيلوؤسملا ةدودحم ةكرشب مهسأ

ادبعب يف ةقش
عومجملا

ةينانبللا ةريللاب ةميقلا
000,000,052
000,000,053
000,000,003
000,000,54
000,000,057
000,000,596,١

يلاتلا لكشلا ىلع مسرلا بستحُيو ةثرولا ىلع ثرإلا رصح مكح ىلإ ًادانتسا ةكِرَتلا مّسقُت

يف4 ةمارغلا
 (.ل.ل) ةئملا

000,133

000,601,1
000,641
000,213
000,213
000,612

 مسرلا
 (.ل.ل)
000,572,8

000,056,72
000,746,3
000,287,7
000,287,7
000,283,5

عضاخلا غلبملا
 (.ل.ل) مسرلل
000,000,556,1

000,057,303
000,318,77
000,318,521
000,318,521
000,318,101

يلئاعلا ليزنتلا
 (.ل.ل)
000,000,04

000,000,021

000,000,042

000,000,291

000,000,291

000,000,612

 ةصحلا
 (.ل.ل)

000,000,596,1

000,057,324
000,318,713
000,318,713
000,318,713
000,318,713

عوطقملا مسرلا
يبسنلا مسرلا
ءانس ةجوزلا

ريمس
داج
ميرك
انر
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:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

-
ةكِرَتلا ةميق
000,000,596,1

 ليزنتلا
000,000,04

مسرلل عضاخلا غلبملا
000,000,556,1 عوطقملا =

x
مسرلل عضاخلا غلبملا
000,000,556,1 عوطقملا

5 عوطقملا مسرلا لّدعم
فلألا يف

عوطقملا مسرلا ةميق
000,572,8 =

x
عوطقملا مسرلا ةميق
000,572,8

ةئملايف2 = ةمارغلا لّدعم
xةئملا يف4 = نيرهش 

ةمارغلا ةميق
000,133 =

+
عوطقملا مسرلا ةميق
000,572,8

ةمارغلا ةميق
000,133

بّترتُملا غلبملا يلامجإ
000,606,8 =

(.ل.ل) عوطقملا مسرلا باستحا .أ

-
ةصحلا ةميق
000,057,324

يلئاعلا ليزنتلا
000,000,021

مسرلل عضاخلا غلبملا
000,057,303 يبسنلا =

x
مسرلل عضاخلا غلبملا
000,057,303 يبسنلا

مسرلا بسن
رطشلا بسحب

يبسنلا مسرلا ةميق
000,056,72 =

(.ل.ل) ءانس ةجوزلل يبسنلا مسرلا باستحا .ب

مسرلا ةميق
(.ل.ل) ةيمكارتلا

000,009

000,004,2

000,002,5

000,002,51

000,056,72

000,056,72

بسحب مسرلا ةميق
(.ل.ل) رطشلا

000,009

000,005,1

000,008,2

000,000,01

000,054,21

عضاخلا غلبملا
(.ل.ل) مسرلل
000,000,03

000,000,03

000,000,04

000,000,001

000,057,301

000,057,303

مسرلا ةبسن
رطشلا بسحب

ةعضاخلا ةكِرَتلا ةميق
يبسنلا مسرلل

1 نم
000,000,03 ىلإ

100,000,03 نم
000,000,06 ىلإ

100,000,06 نم
000,000,001ىلإ

100,000,001 نم
000,000,002 ىلإ

نع ديزي ام
000,000,002
عومجملا

ةئملا يف3

ةئملا يف5

ةئملا يف7

ةئملا يف01

ةئملا يف21



69 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

مسرلا ةميق
(.ل.ل) ةيمكارتلا

000,009

000,004,2

019,646,3

000,746,3

بسحب مسرلا ةميق
(.ل.ل) رطشلا

000,009

000,005,1

019,642,1

عضاخلا غلبملا
(.ل.ل) مسرلل
000,000,03

000,000,03

000,318,71

000,318,77

مسرلا ةبسن
رطشلا بسحب

ةعضاخلا ةكِرَتلا ةميق
يبسنلا مسرلل

1 نم
000,000,03 ىلإ

100,000,03 نم
000,000,06 ىلإ

100,000,06 نم
000,000,001ىلإ

100,000,001 نم
000,000,002 ىلإ

نع ديزي ام
000,000,002
عومجملا

ةئملا يف3

ةئملا يف5

ةئملا يف7

ةئملا يف01

ةئملا يف21

x
يبسنلا مسرلا ةميق
000,056,72

ةئملا يف2 = ةمارغلا لّدعم
xةئملا يف4 = نيرهش 

ةمارغلا ةميق
000,601,1 =

+
يبسنلا مسرلا ةميق
000,056,72

ةمارغلا ةميق
000,601,1

بّترتُملا غلبملا يلامجإ
000,657,82 =

-
ةصحلا ةميق
000,318,713

يلئاعلا ليزنتلا
000,000,042

مسرلل عضاخلا غلبملا
000,318,77 يبسنلا =

x
مسرلل عضاخلا غلبملا
000,318,77 يبسنلا

 مسرلا بسن
رطشلا بسحب

يبسنلا مسرلا ةميق
000,746,3 =

(.ل.ل) ريمسل يبسنلا مسرلا باستحا .ج

(.ل.ل) يلامجإلا غلبملا
000,000,021
000,000,84
000,000,27

000,000,042

(.ل.ل) غلبملا
000,000,021
000,000,84
000,000,42

يلئاعلا ليزنتلا
ريسفتلا
ىّفوتملا نبا هنوك ثراولا نع
ثراولا ةجوز نع
نيرصاقلا دالوألا نع
(دالوأ ثالث)
عومجملا
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:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

x
يبسنلا مسرلا ةميق
000,746,3

ةئملا يف2 = ةمارغلا لّدعم
xةئملا يف4 = نيرهش 

ةمارغلا ةميق
000,641 =

+
يبسنلا مسرلا ةميق
000,746,3

ةمارغلا ةميق
000,641

بّترتُملا غلبملا يلامجإ
000,397,3 =

مسرلا ةميق
(.ل.ل) ةيمكارتلا

000,009

000,004,2

000,002,5

003,187,7

000,287,7

بسحب مسرلا ةميق
(.ل.ل) رطشلا

000,009

000,005,1

000,008,2

003,185,2

عضاخلا غلبملا
(.ل.ل) مسرلل
000,000,03

000,000,03

000,000,04

000,318,52

000,318,521

مسرلا ةبسن
رطشلا بسحب

ةعضاخلا ةكِرَتلا ةميق
يبسنلا مسرلل

1 نم
000,000,03 ىلإ

100,000,03 نم
000,000,06 ىلإ

100,000,06 نم
000,000,001ىلإ

100,000,001 نم
000,000,002 ىلإ

نع ديزي ام
000,000,002
عومجملا

ةئملا يف3

ةئملا يف5

ةئملا يف7

ةئملا يف01

-
ةصحلا ةميق
000,318,713

يلئاعلا ليزنتلا
000,000,291

مسرلل عضاخلا غلبملا
000,318,521 يبسنلا =

x
مسرلل عضاخلا غلبملا
000,318,521 يبسنلا

 مسرلا بسن
رطشلا بسحب

يبسنلا مسرلا ةميق
000,287,7 =

(.ل.ل) داجل يبسنلا مسرلا باستحا .د

(.ل.ل) يلامجإلا غلبملا
000,000,021
000,000,84
000,000,42

000,000,291

(.ل.ل) غلبملا
000,000,021
000,000,84
000,000,42

يلئاعلا ليزنتلا
ريسفتلا
ىّفوتملا نبا هنوك ثراولا نع
ةجوزلا نع
نيرصاقلا دالوألا نع
(دحاو دلو)
عومجملا



71 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

x
يبسنلا مسرلا ةميق
000,287,7

ةئملا يف2 = ةمارغلا لّدعم
xةئملا يف4 = نيرهش 

 ةمارغلا ةميق
000,213 =

+
يبسنلا مسرلا ةميق
000,287,7

ةمارغلا ةميق
000,213

بّترتُملا غلبملا يلامجإ
000,490,8 =

مسرلا ةميق
(.ل.ل) ةيمكارتلا

000,009

000,004,2

000,002,5

003,187,7

000,287,7

بسحب مسرلا ةميق
(.ل.ل) رطشلا

000,009

000,005,1

000,008,2

003,185,2

عضاخلا غلبملا
(.ل.ل) مسرلل
000,000,03

000,000,03

000,000,04

000,318,52

000,318,521

مسرلا ةبسن
رطشلا بسحب

ةعضاخلا ةكِرَتلا ةميق
يبسنلا مسرلل

1 نم
000,000,03 ىلإ

100,000,03 نم
000,000,06 ىلإ

100,000,06 نم
000,000,001ىلإ

100,000,001 نم
000,000,002 ىلإ

نع ديزي ام
000,000,002
عومجملا

ةئملا يف3

ةئملا يف5

ةئملا يف7

ةئملا يف01

-
ةصحلا ةميق
000,318,713

يلئاعلا ليزنتلا
000,000,291

مسرلل عضاخلا غلبملا
000,318,521 يبسنلا =

x
مسرلل عضاخلا غلبملا
000,318,521 يبسنلا

 مسرلا بسن
رطشلا بسحب

يبسنلا مسرلا ةميق
000,287,7 =

(.ل.ل) ميركل يبسنلا مسرلا باستحا .ه

(.ل.ل) يلامجإلا غلبملا
000,000,021
000,000,27

000,000,291

(.ل.ل) غلبملا
000,000,021
000,000,27

يلئاعلا ليزنتلا
ريسفتلا
ىّفوتملا نبا هنوك ثراولا نع
ةقاطب لمحي هنوك ثراولا نع
قّوعم
عومجملا



هتاءارجإو لاقتنإلا مسر ىلإ نطاوملاو ةنطاوملا ليلد72

:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

x
يبسنلا مسرلا ةميق
000,287,7

ةئملا يف2 = ةمارغلا لّدعم
xةئملا يف4 = نيرهش 

 ةمارغلا ةميق
000,213 =

+
يبسنلا مسرلا ةميق
000,287,7

 ةمارغلا ةميق
000,213

بّترتُملا غلبملا يلامجإ
000,490,8 =

مسرلا ةميق
(.ل.ل) ةيمكارتلا

000,009

000,004,2

000,002,5

003,183,5

000,283,5

بسحب مسرلا ةميق
(.ل.ل) رطشلا

000,009

000,005,1

000,008,2

003,181

عضاخلا غلبملا
(.ل.ل) مسرلل
000,000,03

000,000,03

000,000,04

000,318,1

000,318,101

مسرلا ةبسن
رطشلا بسحب

ةعضاخلا ةكِرَتلا ةميق
يبسنلا مسرلل

1 نم
000,000,03 ىلإ

100,000,03 نم
000,000,06 ىلإ

100,000,06 نم
000,000,001ىلإ

100,000,001 نم
000,000,002 ىلإ

نع ديزي ام
000,000,002
عومجملا

ةئملا يف3

ةئملا يف5

ةئملا يف7

ةئملا يف01

-
ةصحلا ةميق
000,318,713

يلئاعلا ليزنتلا
000,000,612

مسرلل عضاخلا غلبملا
000,318,101 يبسنلا =

x
مسرلل عضاخلا غلبملا
000,318,101 يبسنلا

 مسرلا بسن
رطشلا بسحب

يبسنلا مسرلا ةميق
000,283,5 =

(.ل.ل) انرل يبسنلا مسرلا باستحا .و

(.ل.ل) يلامجإلا غلبملا
000,000,021
000,000,84
000,000,84

000,000,612

(.ل.ل) غلبملا
000,000,021
000,000,84
000,000,42

يلئاعلا ليزنتلا
ريسفتلا
ىّفوتملا ةنبا اهنوك ثراولا نع
جوزلا نع
نيرصاقلا دالوألا نع
(نيدلو)
عومجملا



73 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

x
يبسنلا مسرلا ةميق
000,283,5

ةئملا يف2 = ةمارغلا لّدعم
xةئملا يف4 = نيرهش 

 ةمارغلا ةميق
000,612 =

+
يبسنلا مسرلا ةميق
000,283,5

 ةمارغلا ةميق
000,612

بّترتُملا غلبملا يلامجإ
000,895,5 =

يناثلا لاثملا .٢
ةميقب ةلوقنم ريغو ةلوقنم ًالاومأ ًاكرات ,03/4/6102 خيراتب يماس يفوت
.ل.ل000,000,000,4

:دالوأ3 هلو لمأ نم لّهأتم يماس
،ءابزع :ايداف
،نارصاق نادلو هلو لّهأتم :دلاخ

.رصاق دلو اهلو ةلّهأتم :داعس
:يلي امك ةثرولا نيب صصحلا عيزوت ىرج ،ثرإلا رصح مكح ىلإ ًادانتسا

،ةجوزلل ًامهس003
،دلاخ هنبال ًامهس0501
.داعسو ايداف هتانب نم لكل ًامهس525

.ةينوناقلا لهملا نمض تادنتسملا ةفاكبو اهجوز ةكِرَت نع حيرصتلاب لمأ تمّدقت

؟لاقتنالا مسر بستحُي فيك

عوطقملا مسرلا .أ
.ل.ل000,000,04 ةميقب ءافعإ ليزنت دعب فلألاب5 ةبسنب عوطقم مسر ةثرولا ىلع بّترتي
 :ثرالا رصح مكح يف تدرو امك ثيرو لك ةصح بسحب مسقُي

•

•

•

•

•

•

عوطقملا مسرلا
000,574,2
000,233,4
000,366,8
000,233,4

ثيرولا ةصح
ةيفاصلا

000,000,594
000,052,668
000,005,237,1
000,052,668

تاءافعإلا
000,000,5
000,057,8
000,005,71
000,057,8

 ثيرولا ةصح
ةكِرَتلا ةميق نم ثيرولا
000,000,005
000,000,578
000,000,057,1
000,000,578

لمأ ةجوزلا
ايداف
دلاخ

داعس



يبسنلا مسرلا .ب
:يلي امل ًاقفو تاءافعإلا ليزنت دعب يبسن مسر ةثرولا ىلع بّترتي

هتاءارجإو لاقتنإلا مسر ىلإ نطاوملاو ةنطاوملا ليلد74

:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

عومجم
تاءافعإلا

000,000,021
000,000,021
000,000,612
000,000,291

نع ثيرولا ءافعإ
نيرصاقلا هدالوا
ةافولا خيراتب
-
-
000,000,84
000,000,42

ثيرولا ءافعإ
لّهأتملا
-
-
000,000,84
000,000,84

ثيرولا ءافعإ ةثرولا
000,000,021
000,000,021
000,000,021
000,000,021

لمأ ةجوزلا
ايداف
دلاخ

داعس

يبسنلا مسرلا
000,008,63
000,008,18
000,082,571
000,061,37

ثيرولا ةصح
ةيفاصلا

000,000,083
000,000,557
000,000,435,1
000,000,386

تاءافعإلا
000,000,021
000,000,021
000,000,612
000,000,291

 ثيرولا ةصح
ةكِرَتلا ةميق نم ثيرولا
000,000,005
000,000,578
000,000,057,1
000,000,578

لمأ ةجوزلا
ايداف
دلاخ

داعس



75 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

؟فيكو ضارتعالا نكمي له .١
،كب ةقّلعتملا ةصاخلا ةيبيرضلا تارارقلاو مسرلاب فيلكتلا ىلع ضارتعالا كّقح نم
:دوجو تربتعا لاح يف

،أطخ
،ةدايز
،فاحجإ

.ةينوناق ةفلاخم

:نّمضتيو ،ةصتخملا ةيبيرضلا ةرادإلا مامأ مسرلاب فيلكتلا ىلع ضارتعالا مّدقُي
،فتاهلا مقرو هناونعو يلاملا همقرو يعدتسملا مسا

،ضارتعالا عوضوم
،ضارتعالا بابسأ

.ضارتعالا اذه رّربت يتلا تادنتسملاب ًاقفرم

؟ضارتعالل ةلهم كانه له .٢
!معن

.فيلكتلا غّلبت خيرات نم نيرهش ةلهم نمض

فيلكتلا ىلع ضاتعالا :٣ مقر قحلملا

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ةظحالم
ًاضارتعا اومدقي مل اذإ ىتح هلوصح لاح يف ليزنتلا نم نورخآلا نوفّلكملا ديفتسي

 .ًايصخش

تاظحالم
هميدقت نع رّخأتلا لاح يف وأ ،ةّيريربت قئاثوب ًادنسم بلطلا نكي مل لاح يف

.ًالكش ّدرُي ،لهملا نمض
ليصحتلا تامارغ ضرف ىلإ يّدؤي عفدلا مدع يلاتلاب ،عفدلا فّقوي ال ضارتعالا
تاءارجإلا ذيفنت ًاتقؤم فقوي ضارتعالا امنإ ،غيلبتلا خيرات نم نيرهش ءاضقنا دعب
 .يربجلا ليصحتلاب ةقّلعتملا

•

•



؟ضارتعالا ةجيتن ضرتعُملا فرعي فيك .٣
.اهرارق فّلكملا ةيبيرضلا ةرادإلا غّلبت ضارتعالا ةسارد نم ءاهتنالا دعب

؟ةيبيرضلا ةرادإلا رارقب نعطلا نكمي له .٤
كلذو ،ًايئزج وأ ًايلك ضارتعالا درب ةيضاقلا ةيبيرضلا ةرادإلا تارارقب نعطلا فّلكملل قحي
رارق غّلبت خيرات نمنيرهش ةلهم لالخ ةصتخُملا تاظفاحملا يف تاضارتعالا ةنجل مامأ
.ضارتعالا سرد ةجيتنب ةيبيرضلا ةرادإلا

؟تاضارتعالا ةنجل لعفت اذام .5
:ىلإ اهرارق غّلبُتو فلملا سردب تاضارتعالا ةنجل موقت

،ةصتخملا ةيلاملا ةرئادلا
.رارقلا رودص خيرات نم ًاموي نيثالث ةلهم لالخ ضرتعملا

؟تاضارتعالا ةنجل رارق فانئتسا نكمي له .6
سلجم ىدل تاضارتعالا ةنجل رارق فانئتسا ةيبيرضلا ةرادإلاو فّلكملا نم لكل قحي

.رارقلا غّلبت خيرات نم رهش ةلهم لالخ ةلودلا ىروش
،ينوناق ليكو قيرط نع ةلودلا ىروش سلجم ىلإ ًةرشابم فانئتسالا بلط ميدقت ّمتي
تامارغو موسر نم) اهيلع ضرتعُملا غلابملا ةميق نم ةئملا يف5 هردق نيمأت عفدو
نمض ،ةلودلا ىروش سلجم ىدل دمتعُملا قودنصلا يف (ليصحتلا ةمارغ ءانثتساب
.هالعأ ةدّدحُملا ةلهملا

هتاءارجإو لاقتنإلا مسر ىلإ نطاوملاو ةنطاوملا ليلد76

:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

•

•

ةظحالم
زوجي الو هضارتعا يف ةدراولا بلاطملا ريغ يف ةنجّللا مامأ عزاني نأ فّلكملل زوجي ال
غلابمب يضقت نأ وأ فّلكملا لبق نم اهيلإ قّرطتلا ّمتي مل طاقن يف ثحبت نأ ةنجلل
ةرادإلا ىلإ ةموتكملا تاداريإلا ليحُت نأ اهيلع بّجوتيو اهيلع ضَرتعُملا نع ديزت
 .اهفيلكتل ةصتخُملا ةيبيرضلا

ةظحالم
 .نيمأتلا عفد تبثي لاصيإب قفرم ريغ فانئتسا بلط لك ّدرُي



؟فانئتسالا ّدر لاح يف لصحي اذام .٧
.ةلودلا ةنيزخ ةحلصمل عوفدملا نيمأتلا ةميق رَداصُت

؟فّلكملا حلاصل فانئتسالا رارق ءاج لاح يف لصحي اذام .٨
يضق يتلا ةبسنلاب يساسألا ضبقلا رمأ ليدعتب ةصتخملا ةيبيرضلا ةرادإلا موقت
:نيمأتلل ةبسنلاب امأ .اهليزنتب

لاح يف امأ اهيلع قفاوُملا تابلطلا ةميق ةبسن عم بسانتي نيمأتلا نم ءزج داعُي
،هلماكب نيمأتلا داعيف ةبيرض يأ بّجوت مدع
.ةبيرض بّجوت لاح يف ،ةبّجوتملا ةبيرضلا ديدستل نيمأتلا مدختسُي

؟ةبّجوتملا غلابملا عفد دعب ضارتعالا لوبق ءاج لاح يف لصحي اذام .9
تاضارتعالا ناجل وأ ةيبيرضلا ةرادإلا لبق نم ضارتعالل يلكلا وأ يئزجلا لوبقلا لاح يف
لوصحلا هيلع ةضورفملا غلابملا عفدو قبس يذلا فّلكملل قحي ،ةلودلا ىروش سلجم وأ
نع ةبّجوتملا ةينوناقلا ةدئافلا ىلعو ،يئاهنلا فيلكتلا نع ةدايز عوفدملا ديصرلا ىلع
.ديصرلا اذه

77 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

•

•



هتاءارجإو لاقتنإلا مسر ىلإ نطاوملاو ةنطاوملا ليلد78

:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

؟ةثرولا ريغ نم ىّفوتُملا نئاد لعفي اذام .١
مّدقي نأ ةدّيقملا ريغ وأ ةدّيقملا قوقحلا نم قح اهيلع هل نم وأ ةكِرَتلا نئاد ىلع بَّترتي
نيدلا رادقمب ًانايب ةافولاب هملع خيرات نمرهشأ ةثالث لالخ ةصتخملا ةيلاملا رئاودلا ىلإ
تانوهرو قئاثوو تادنتسم نم هيدل امبو هطورشو هئشنمو هعونو يلاحلا يلصألا

تضرف ،ةدّدحملا ةلهملا نمض روكذملا نايبلا نئادلا مّدقي مل اذإو .ةرتتسم وأ ةرهاظ
نيدلا اذه مسح مدع ببسب ةثرولا ىلع بّترتي دق يذلا مسرلا ةميق لداعت ةمارغ هيلع
نئادلا ىلع تضرف لاقتنإلا مسرل ةعضاخ ريغ ةكِرَتلا تناك اذإو .ةكِرَتلا ساسأ نم
.ل.ل000,003 اهرادقم ةمارغ فلاخملا

؟ةثرولا نم ىّفوتُملا نئاد لعفي اذام .٢
ةتس اهاصقأ ةلهم يفو ءاضقلا مامأ بلاطي نأ ىّفوتُملا ىلع نيد هيدل ثراو لك ىلع
ملو نيعملا لجألا ىضقنا اذإف .ةيلاملا رئاودلا هل اهنيعت يتلا نويدلاو قوقحلاب،رهشأ
نويدلاو قوقحلا تلِخدُأ ،ةقحالملا يف ًالامهإ رهظأ وأ ةمزاللا ىواعدلا ثراولا مقي
.ةيثرإلا هتصح ميوقت يف ةروكذملا

؟ىّفوتُملل نيدَملا لعفي اذام .٣
حّرصي نأ ىرخأ قوقح ةيأ وأ مهسأ وأ تادنس وأ لاومأب ةكِرَتلل نيدَم لك ىلع بّجوتي
.ةكِرَتلا بحاص ةافوب هملع خيرات نم نيرهش ةلهم نمض ةصتخملا ةيلاملا ةرئادلل كلذب
نم ةداهش ءالؤه زاربإ دعب الإ (ةثرولا) ةقالعلا يوذ ىلإ ًائيش عفدي نأ نيدَملل زوجي الو
يزاوت ةمارغل نيدَملا ضّرعت الإو ؛هبّجوت مدع وأ مسرلا ةيدأت تبثت ةصتخملا ةيلاملا ةرئادلا

.ل.ل000,003 اهردق ةمارغ وأ ،ةقالعلا باحصأل هعفد ام ىلع بجّوتُملا مسرلا ةميق
.مسر يأل ةكِرَتلا عوضخ مدع لاح يف

؟ليجستلا تادّهعت وأ عيبلا تاقافتا لاح يف لصحي اذام .٤
لدعلا بتاكلا ىدل مّظنتو ليجست تادهعت وأ عيب تاقافتا نّمضتت يتلا دوقعلا ربتعُت
تامازتلا ةباثمب ،ءاضقلا مامأ اهزاربإل ةحلاصو ةيلكشلا طورشلا عيمج ةيفوتسم نوكتو
ةكِرَتلا نمض رصانعلا هذه لخدَت يلاتلابو ةثرولا ىلإ ةافولا لاح يف لقتنَت عئابلا ىلع
ريغ غلابملا لخدتو .عوطقملا مسرلا اهنع ىفوتسُيو ،اهل ًاكلام لازي ام ثّروملا نأ رابتعاب
.يبسنلا لاقتنإلا مسرل عضختو ةكِرَتلا رصانع باستحا يف ةافولا خيراتل ةَعوفدملا

ةكَِتلا نويدب ةقلّعتم ةفلتخم تالاح :٤ مقر قحلملا



79 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

ميسارملاو ةينوناقلا عجارملاب ةحئال :٥ مقر قحلملا

ةيصولاو ثرإلا نيناوقو نانبل يف فئاوطلل ةيصخشلا لاوحألا نيناوق
(يراقعلا لجسلا ءاشنا)51/3/6291 خيرات881 مقر رارقب رداصلا نوناقلا
(ةيربلا ةراجتلا نوناق)42/21/2491 خيرات403 مقر يعارتشالا موسرملا
(ةيرايتخالا سلاجملاو نيراتخملا نوناق)72/11/7491 خيراتب رداصلا نوناقلا
 (ةيصخشلا لاوحألا قئاثو ديق نوناق)7/21/1591 خيراتب رداصلا نوناقلا
(فراصملا ةيرس نوناق)3/9/6591 خيراتب رداصلا نوناقلا
(ةيلاملا ةرازوب ةصاخلا ماكحألا ديدحت)21/6/9591 خيرات321 مقر يعارتشالا موسرملا
(لاقتنالا مسر نوناق)21/6/9591 خيرات641 مقر يعارتشالا موسرملا
(لخدلا ةبيرض نوناق)21/6/9591 خيرات441 مقر يعارتشالا موسرملا
(يئاضقلا ميظنتلا)61/01/1691 خيرات5587 مقر يعارتشالا موسرملا
(ةينبملا كالمألا ةبيرض نوناق)71/9/2691 خيراتب رداصلا نوناقلا
(يلاملا عباطلا مسر نوناق)5/8/7691 خيرات76 مقر يعارتشالا موسرملا
(لدعلا ةباتك موسرو لدعلا باّتك ماظن)8/6/4991 خيرات733 مقر نوناقلا
(ةيبيرضلا تاءارجإلا نوناق)11/11/8002 خيرات44 مقر نوناقلا
ةلودلا ىروش سلجم نع رداص203/0002/1002 مقر رارقلا
12/21/159 مقر نوناقلا

12/21/2191 ةيريمألا يضارألا لاقتنا نوناق
981/62 مقر رارقلا
01/3/7491 مقر رارقلا
03/30/4991 خيرات49/ر/201 مقر ةبساحملا ناويد يأر
50/90/8002 خيرات91 مقر نوناقلا
3/11/7102 خيرات66 مقر نوناقلا)7102 ماعلا ةنزاوم نوناق يف ةدراولا تاليدعتلا
(7/11/7102 خيراتب روشنملا
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:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا

ربعsecivres-e ةينورتكلإلا تامدخلا نم ًاددع ةيراقعلا نوؤشلل ةماعلا ةيريدملا تقلطأ
ربع مهتالماعم ميدقتب نينطاوملل حمست يتلاوbl.vog.crl.www ةيريدملا عقوم
:تنرتنإلا

؛ةيراقعلا ةفيحصلا ىلع عالطالا
؛ةلماعملا ةعباتم
؛ةلماعملا موسر باستحا
؛ةعوفدملا ضبقلا رماوأ

؛ةيكلملا ةدافإ ةعباتم
.دويقلا ةكرح

ةيراقعلا نوؤشلل ةينوتكلالا ةمدخلا :6 مقر قحلملا
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81 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

توريب ةظفاحم
لاقتنالا مسر ةرئاد - تادراولا ةيريدم

33855610-ةيلاملا ةرازو ىنبم ،يروخلا ةراشب عراش
ةحاسملا ةحلصم - ةيراقعلا نوؤشلل ةماعلا ةيريدملا
05784610-لزركم ىنبم ،باهش داؤف رسج
توريب يف يزكرملا يراقعلا لجسلا ةنامأ- ةيراقعلا نوؤشلل ةماعلا ةيريدملا
05784610-لزركم ىنبم ،باهش داؤف رسج

نانبل لبج ةظفاحم
نانبل لبج ةيلام
56002950-ةيلاملا ةرازو ىنبم ،ادبعب
ادبعب يف يراقعلا لجسلا ةنامأ
27002950 - ةيلاملا ةرازو ىنبم ،ادبعب
فوشلا يف يراقعلا لجسلا ةنامأ
71602950 - ةيلاملا ةرازو ىنبم ،ادبعب
هيلاع يف يراقعلا لجسلا ةنامأ
70322950 - ةيلاملا ةرازو ىنبم ،ادبعب
نتملا يف يراقعلا لجسلا ةنامأ
14020910 - ليفازارب رتنس ،ةيدلبلا عراش ،اقلزلا دارتسوتوأ
ةينوج يف يراقعلا لجسلا ةنامأ

53941990 - ةيدلبلا ةحاس ،ةينوج يارس
ليبج يف يراقعلا لجسلا ةنامأ

84941990 - ةيدلبلا ةحاس ،ةينوج يارس

لامشلا ةظفاحم
يلامشلا نانبل ةيلام
82032460-ةيلاملا ةرازو ىنبم ،لتلا عراش ،سلبارط
راكع ةيلام
70249660-ابلح

ةديفم نيوانع :7 مقر قحلملا
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ىلوألا لامشلا يف يزكرملا يراقعلا لجسلا ةنامأ
63814460 - ةيلاملا ةرازو ىنبم ،لتلا عراش ،سلبارط
راكع يف يراقعلا لجسلا ةنامأ
42109660 - وكدم ةطحم فلخ ،ماعلا قيرطلا ،ابلح

عاقبلا ةظفاحم
عاقبلا ةيلام
21190880-يارسلا ىنبم ،ةلحز
لمرهلا كبلعب ةيلام
52017380-يلبجلا ةطحم لباقم ،سرود ،كبلعب
ةلحز يف يراقعلا لجسلا ةنامأ
40012880-يارسلا ىنبم ،ةلحز
لمرهلا - كبلعب يف يراقعلا لجسلا ةنامأ
14707380-يلبجلا ةطحم لباقم ،سرود ،كبلعب

بونجلا ةظفاحم
يبونجلا نانبل ةيلام

4/21002770-يارسلا ىنبم ،اديص
نيزج- اديص يف يراقعلا لجسلا ةنامأ

54102770-يارسلا ىنبم ،اديص
روص يف يراقعلا لجسلا ةنامأ

82114770 - يارسلا ىنبم ،اديص

ةيطبنلا ةظفاحم
ةيطبنلا ةيلام
24316770-برح رتنس ،ةيطبنلا
ةيطبنلا يف يراقعلا لجسلا ةنامأ
89/79086770 - حابصلا لماك لاثمت لبق ،ماعلا عراشلا ،نامرفك ،ةيطبنلا
ايبصاح - نويعجرم يف يراقعلا لجسلا ةنامأ

72003870 - ارمح ديرف ةيانب ،ماعلا قيرطلا ،نويعجرم

هتاءارجإو لاقتنإلا مسر ىلإ نطاوملاو ةنطاوملا ليلد82

:ةثلاثلا ةلحرملا
ىلع لوصحلا

ثرإلا رصح مكح

:ةيناثلا ةلحرملا
نع حيرصتلا
ىّفوتُملا لاومأ

ىلع لوصحلا :ىلوألا ةلحرملا
مسا بطشو ةافولا ةقيثو
سوفنلا ديق نم ىّفوتُملا

تنأ له
مسرب ينعم
؟لاقتنإلا
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83 قحالملا
دوقع نع حيرصتلا
ةايحلا ىلع نيمأتلا

فقولا لاقتنا
يرذلا ةبهلا لاقتنا

:ةسداسلا ةلحرملا
تاراقعلا ةيكلم لقن
ةثرولا ىلإ

:ةسماخلا ةلحرملا
 ةميق غّلبت
هعفدو مسرلا

:ةعبارلا ةلحرملا
حيرصتلا ّفلم لامكإ

ىّفوتُملا لاومأ نع

يذلا لمعلا قيرف
ليلدلا اذه ّدعأ

ءايمل ةديسلا فارشإب ،يناتسبلا ردنكسإ ذاتسألا ليلدلا اذه ّدعأ
.يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم ةسيئر طاسب ضيبملا
ذاتسألا هيف ةدراولا تامولعملا قّقدو ليلدلا نومضم عجار

،باهش ىلر ةديسلاو لاقتنإلا مسر ةرئاد سيئر ،رتيب سمره
ريبخلا يماحملل صاخ ركش.ةيلاملا ةرازو يف قّقحتلا بقارم
راشتسمـل ،يعـيـنش ناوــطــنأ ذاــتسألا ةــيــبــيرضلا نوؤشلا يف
راشتسمل ،ناليم لايرباغ ذاتسألا ةيراقعلا نوؤشلل ةماعلا ةيريدملا
نيذلا ةرارش ناسحإ ذاتسألا ةيراقعلا نوؤشلل ةيلاملا ريزو
تامولعملا ةفاكل هلومش نم دكأتلا اوّلوتو ليلدلا نومضم اوعجار
اوح لمأةداسلاو تاديسلل ًاضيأ صاخ ركش .نطاوملل ةيرورضلا
.ليلدلا اذه نومضم ءانغإ يف مهتمهاسملسيردإ قيفشو
ذاتسألا ماعلا ةيلاملا ريدم ةداسلا ًاضيأ ركشي دهعملا قيرف
سيئرو ،ةداحش جاحلا يؤل ذاتسألا تادراولا ريدمو ،ينافيب نالآ
ّلك مهل ناك نيذلا ،رتيب سمره ذاتسألالاقتنإلا مسر ةرئاد
.ةيئاهنلا هتغيصب ليلدلا رادصإ يف لضفلا
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ليلدلا اذه رشني
ةلسلس نمض
ةيلاملا ةيعوتلا“
”ةيبيرضلاو

،يصخشلا مادختسالل ليلدلا اذه تايوتحم ةعابط وأ ليمحت وأ خسن مكنكمي
عقاوملاو ةيميدقتلا ضورعلاو تادنتسملا يف هنم تافطتقم نيمضتو
ليلد“ :يلاتلا لكشلا ىلع تامولعملل عجرمك ركذُي نأ طرش ةينورتكلإلا
ناحيلف لساب دهعم،”هتاءارجإو لاقتنإلا مسر ىلإ نطاوملاو ةنطاوملا
.8102 ،ةعبارلا ةعبطلا ،ةينانبللا ةيلاملا ةرازو - يداصتقالاو يلاملا
ديربلا ىلع دـهـعـمـلا ةـلسارـم بـّجوـتـي ،يراـجـتـلا وأ ماـعـلا مادـخـتسالـل
bl.vog.ecnanfi@etutitsnI :ينورتكلالا

bl.vog.secnanfisedtutitsni.www :ينورتكلالا عقوملا ىلع رّفوتم
bl.vog.ecnanfi.www :ةينانبللا ةيلاملا ةرازو عقوم ىلعو
bl.vog.crl.www :ةيراقعلا نوؤشلل ةماعلا ةيريدملا عقوم ىلعو

ءالخإ نايب
ةيلوؤسملا

.نطاوملا ىلع تاءارجإلا ليهست فدهب ليلدلا اذه ةغايص تّمت
ورشان لّمحتي ال .تامولعملا نم ديزملل ةيبيرضلا ةرادإلا ةعجارُم حصنُي
تاءارجإب مايقلا دنع لصحي أطخ يأ ةيلوؤسم ليلدلا اذه وّدعُم وأ
ىوتحم مادختسا نكمي ال امك ،مسرلا وأ ةبيرضلا ديدستو حيرصتلا

ىقبت لب ،ةيئاضقلا تاعازنلا يف ينوناق عجرمك هبسنو ليلدلا اذه
.ساسألا عجرملا ةيقيبطتلا تارارقلاو ميسارملاو ةينوناقلا صوصنلا

ةرازو - يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعمل ةظوفحم قوقحلا عيمج ©
8102 - ةينانبّللا ةيلاملا

4-8-7209-3599-879 NBSI
اشابلا شادكب ديج :يريرحتلا لصاوتلا
ينوراه يللود :ذيفنتو ميمصت

.ل.م.ش غنيتنيرب سولبيب :ةعابط
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•

•
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ينورتكلإلا عقوملا ىلع ةرّفوتم ةّلدألا هذه
bl.vog.secnanfisedtutitsni.www


