
 
 

 جتنملا
 '01/لاجرف*إ'

 
 .ناس2إلا ىدل .-راقلا برجلا جالع :ة8جالعلا تا34ؤملا
 'HIJتكمرف6ا' نم غلم 3 ?ع صرق ل; يوتح6 :ب8ك>;لا
 صارقأ 4 :لLشلا
 
2PQبلا ةTتانا 
 
 C1رملل ةح8صن
 

 ةمدقم
 هجو ?ع ناس2إلا برجلا اذه بdصgI.'. 6باLس سdتbcكراس' ه^[س\ دلجلل .?Tفط وزغ وه برجلا
wJ اهجتuي .gsلا ا6اق^لاو ثعلا تانoتورب بnسmتو .د6دحتلا

 ةد6دش ةكح بnس\ يذلا ةTساسحلا طرف لعافت .
wJ اهتدش دادزت

 .لTللا .
 

 لاقتنالا ةقHIط
 بج6 .دلجلا ��ع ثعلا لقتuي ثTح صاخشألا HIJب دلجلل �Qا^ملا سمللا ق�~ط نع برجلا لقتuي -

 لالخ نم ضرملا اذه لاقتنا بعصلا نم هنأ .gJع6 اذهو ،ال�bط يدلجلا لاصتالا نوك6 نأ
 ءا;PQلاو ة�ألا دارفأ HIJب ةلوهس� لقتuي نأ نكم6 ،كلذ عمو .قانعلا وأ ةع�Pلا ةحفاصملا
 .HIJيسuجلا

- wJ
wJ اًعم صاخشألا نم د6دعلا اهيف شdعgs. 6لا ن�امألا .

 HIJنسملا ة6اعر رود لثم ،ةقلغم ن�امأ .
الهس اًرمأ ىودعلا لاقتنا نوك6 ،تاTفشmسملاو نوجسلاو لا^قتسالا ز�ارمو ةناضحلا رودو

 نكم6 .ً
�غ لاصتالا ق�~ط نع برجلا mPQني نأ اًض6أI ا^ملا�Q شألا لالخ نم لوطملاوTس�الملا لثم ،ءا 

 .ةشرفألاو فشانملاو
 رهش نم شdع6 نأ نكم6 ،ناس2إلا ?ع لفطتي امدنع ي�PQ دلج ثعلا بلطتي ،هتاTح ةرود لام�إل -

wJ ما6أ ةعcرأ وأ ةثالث نم ���أ ثعلا شdع6 ال ،فTضملا جراخ هشdع نم مغرلا ?ع ن�~هش �إ
. 

 .ةفرغلا ةرارح ةجرد
wJ قئاقد PQع نم ���أل شdع6 نأ نكم6 ال .دTج لLش� ةTلاعلا ةbcطرلاو د��لا ثعلا مواق6 -

 ةجرد 50 .
 .ضارعأ هTلع رهظت مل ول gsح برجلا لقني نأ باصملا درفلل نكم6 و .ة�bئم

 
 ةناضحلا ة>;ف

�فلا غل^تsب ةHIJ عوبسأ .�اوح ضارعألا روهظو ة¨اصإلاHIJ، فلا ەذه نأ نم مغرلا ?ع�sإ دتمت نأ نكم6 ة� 
Jاعgs. 6لا �وألا ةرملا .¬ ەذه تنا; اذإ ةصاخ ،عيباسأ ةتس

 سسحتلا نأل ضرملا نم صخشلا اهيف .
wJ .اًقحال ةكحلا رهظتو أط¨أ نوك6 تاTلTفطلل

 �إ موي نم ،ع�أ لLش� ةكحلا رهظت ،ة¨اصإلا ةدوع ةلاح .
 .ضرملل ضرعتلا ةداعإ نم ما6أ ةعcرأ



 
 

 
 لاقتنالا ة>;ف

المتحم اًردصم روفلا ?ع باصملا صخشلا حبص6 -
ً

gs wJح ،ن�~خآلا �إ ىودعلا لاقتنال 
 مدع ةلاح .

�ف أد^ت .ضارعألا روهظsح ة¨اصإلل �وألا ةظحللا نم لاقتنالا ةgs مدت متي�I بلاو ثعلاTنع ض 
 لاقتنالل لمتحم رطخ ردصم باصملا صخشلا سمالت تنا; .gsلا س�الملا ��تعت .جالعلا ق�~ط
 .اهل مادختسا رخآ ?ع ما6أ ةع^س رورم gsح وأ اهجالع متي gsح

ال¨اق ضرملا دوع6 ال -
ً

 .دارقلا تادTبم¨ لوألا جالعلا ءد¨ نم ةعاس 24 دع¨ لاقتنالل 
 جالعلا نم ءاهتنالا متي gsح ةTسuجلا وأ ةمTمحلا تاقالعلا بنجت HIJباصملا صاخشألا ?ع بج6 -

wsاولا مادختسا .الاعف نوك�و
 .برجلا لاقتنا عنم6 ال يركذلا .

 
 جالعلا

 ضرملا ضارعأ مهيلع ترهظ نيذلاو ىودعلل اوضرعت نيذلا صاخشألا عيمجل جالعلا ءاطعإ بج6 -
 نيذلا صاخشألا لمش\ دق يذلاو ،ضارعأ ة6أ مهيلع رهظت مل نيذلاو مهل HIJطلاخملا صاخشألاو
 ل�bطو �Qا^م يدلج لاصتا ?ع نا; صخش يأ ةصاخو اTسuج  مهب HIJلصتملاو ،مهعم نوشdع6
 .ضارعألا روهظل قباسلا رهشلا لالخ باصملا صخشلا عم

wJ مهيطلاخمو ىودعلل اوضرعت نيذلا صاخشألا عيمجل جالعلا ءاطعإ بج6 -
 لالخ( تقولا سفن .

�فsهنأ ركذتت نأ مهملا نم .ىرخأ ةرم ة¨اصإلا بنجتل )ةعاس 24 ة wJ
 اهيف باصgs. 6لا �وألا ةرملا .

 لازي الو ،عيباسأ ةتس �إ HIJعوبسأ لوأ لالخ ضارعأ يأ هTلع رهظت نل ًةداع ،برجلا¨ صخشلا
�فلا ەذه لالخ برجلا لقن هناLمºبsة. 

 ضارعأ مهيلع رهظت نأ نود رطخلل HIJضرعملا مهل HIJطلاخملا صاخشألاو ءا;PQلا ةجلاعم بج6 -
wJ نونوك6 دق مهنأل يومفلا 'HIJتكمرف6إلا' نم ةعرج¨

�ف .sةناضحلا ة. 
 

 :)1( ة8ئRبلا 0;بادتلا
�بادتلا ەذه قيبطت بج6I wJ

�بادت عم تقولا سفن .I ىرخألا ة^قارملاو جالعلا wJ
 نم ةعاس 24 نوضغ .

 :برجلا صTخش«
�هطت -I لخادلا س�الملاTلاو كلذ �إ امو تاناويحلا -دو فشانملاو تاءالملاو تاشورفملاو ةgs. 

 .كلذ ءانثأ مادختسا يأو جالعلا قيبطت ل^ق ما6أ ةع^سلا لالخ باصملا اهمدختسا
wJ اهلمحو اهلسغ نكمgs. 6لا س�الملا عيمج عضو بج6 -

 اهعضو نم د�أتلا عم .¼mTسال¨ سdك .
wJ ة�Qا^م

 .ىرخألا حطسألا ث�bلت بنجتل ةلاسغلا .
wJ لقألا ?ع قئاقد PQع( نخاسلا ءاملا¨ س�الملا لسغ بج6 -

 ةجرد 60 �إ ة�bئم ةجرد 50 .
wJ فاجلا¨ اهفTظنت وأ ةقTقد 20 ةدمل اهفTفجتو ة�bئم

 .ثعلا لتقل )ةنخاس ةرود .
�يغت بج6 -I موي س�الملاو فشانملاو ةشرفألا عيمجTًا. 
wJ اهلسغ نكم6 ال .gsلا داوملا وأ س�الملا -

 فطاعملاو ة6ذحألا لثم( فاجلا¨ اهفTظنت وأ ةلاسغلا .
�غو تاTناط^لاوIا^م اهعضو بج6 )اه�Qة wJ

 gsح ما6أ ةع^س ةدمل ماLحºب قلغم .¼mTسال¨ سdك .
 .ضTبلاو ثعلا توم6

 ةءا^ع ءادترا باصملا صخشلا س�الم نولسغ6 وأ ¿ و نوعمج6 نيذلا HIJفظوملا عيمج ?ع بج6 -
 .اهنم صلختلا نكم6 تازافقو ةل�bط مام�أ¨



 
 

 اهمدختس\ .gsلا ىرخألا ةnPQلا تاجتنمو تاÂJحتسملاو تام�~Áلا عيمج نم صلختلا بج6 -
 .جالعلا ءد¨ ل^ق برجلا¨ نوباصملا صاخشألا

 :)2( ة8ئRبلا 0;بادتلا
 ءاملا مادختسا¨ متي تاراTسلا دعاقمو داجسلاو دجنملا ثاثألاو دئاسولاو بتارملل ماعلا فTظنتلا -

 مادختسا .اًمامت ةقطنملا غــــ�~فت كلذ دع¨ بج6 .ا6اوزلا عيمج �إ لوصولا نامضل نوباصلاو
 وأ دئاسولا لثم ةTجTسuلا حطسألا ?ع .ثعلاو ضTبلا نم صلختلا لهس\ ةTئاc~هÁلا ةسuكملا
�غص تاهوف¨ ةTئاc~هÁلا ةسuكملا مدختسا ،HIJعارذ¨ .ÅارÁلاIل ةÆيغت بج6 .طفشلا ةدا��I كdس 
 .مادختسا ل; دع¨ تاحشرملاو ةTئاc~هÁلا ةسuكملا

�هطتلاو فTظنتلا -I يتورلاgJ. ¨بملاTلا ثاثألا حطسأل ضgs. ض�~ملا اهسمل. wJ
 حطسألا ەذه لثم .

 فTظنتلا ةمظنأ مادختسا نسحتسملا نم نوك6 دق ، )ةTكmTسال^لا .ÅارÁلا ،لاثملا لT[س ?ع(
 ەذه نوكت نأ نكم6 .ة�bئم ةجرد 120 نع د�Æت ةرارح تاجرد �إ لوصولا نكم6 ثTح راخ^لا¨
 نا; .gsلاو كلذ �إ امو دئاسولاو بتارملل ةTكmTسال^لا ةTطغألا فTظنت دنع اًض6أ ةدTفم ةمظنألا
 .انكمم كلذ نا; اذإ ،باصملا صخشلا اهسمل6

 .ا�روÉJ سdل راخ^لا¨ فTظنتلا -
 لقت ةكحلا نإف ،اهزارcو ثعلا ەاجت ةTساسحلا طرف لعافت نع ةجتان برجلا ضارعأ نأل اًرظن -

 توم نم مغرلا ?ع ،عيباسأ ةدعل لقأ ةفاثك¨ رمتس« نأ نكم6 .جالعلا نم HIJموي وأ موي دع¨ ًةداع
�لا تام�~ك مادختسا¨ حصني .ضTبلاو ثعلا ل;sطTلا ?ع ظافحلا كلذكو ،بnPQظن ةTةفاجو ةف. 

 
 ب7بطلاو ،'ةنولشرب يد كN7يلIJ 'LشGسم MD ةCدلجلا ضارمألا ب7بط ،:9ل7ك6ر ازناتس1وك روتكدلا :ريدقتو ركش
 .'ةنولشرب يد كN7يلIJ 'LشGسم ،ەاروتكدلا ^ع لصاح ،ةCدلجلا ضارمألا ب7بط ،'ك7نXيلدوب ناG7ساUVس'

 


