
رور.ا ةمكحم يف كقوقح

 يضاقلا كعم ملكتي فوس .كقوقح مهفت نأ مه/ا نم .يونيليإ ةي5و يف رور/ا .ناوق كاهتناب مهتم كنإ
 نم يتلا تابوقعلا نع وأ ةينوناقلا كقوقح نع وأ كدض ةمهتلا لوح ةلئسأ يأ كدنع ناك اذإ .كتيضق نع
 يف كتدعاس/ ةقرولا هذه ةءارقل تقولا ضعب ذخأت نأ كوجرن .اهنع لأست نأ ىجريف اههجاوت نأ نكم/ا

.ةمكح/ا يف تقولا ليلقتل و ةمكح/ا تاءارجإ مهف

بسان.ا تقولا يف بسان.ا ناك.ا يف كنأ نم دكأت

 يف روضحلا له امهيف بوتكم ناريغص ناعبرم هيف ريبك عبرم كانه .كتركذت نم يلفسلا ءزجلا أرقا
 "ابولطم سيل ةمكح/ا يف روضحلا" ةرابع راوجب عبر/ا ىلع ةمjع عضو مت اذإ .5 مأ بولطم ةمكح/ا
 ةمكح/ا رضحت نأ عيطتست كنإ لاقو ةمكح/ا يفظوم نم دحاو عم تملكت اذإ  5ّإ ةمكح/ا ىلإ بهذت jف

 فرعي نلف ،ةمكح/ا يف لوخدلا لبق ةمكح/ا فظوم عم ملكتت ملو ايرورض روضحلا نكي مل اذإ .نoا
 .يضاقلا لبق نم كتيضق يف رظنلا متي نل و ةمكح/ا يف كنأ يضاقلا

ةمكح.ا يف ثدحيس اذام

 نأ وه ثدحيس ءيش لوأ .همامأ فقت نأ كنم بلطي مث كتيضق مقرو كمساب يضاقلا كيعدتسي فوس
 كنأب تابثإ وأ ءاعدإ اذإ اههجاوت نأ نكم/ا نم يتلا تابوقعلا نعو كدض ةمهتلا نع كربخيس يضاقلا
 ،تابوقعلا وأ ةمهتلا نع ةلئسأ يأ كدنع ناك اذإ .ةنكم/ا تابوقعلاو ةمهتلا مهفت نأ ادج مه/ا نم .بنذم

 .نoا اهنع لأست نأ كيلع بجي

يماحم Fيعتب كقح

 نأ ديرت تنك نإ يضاقلا كلأسيس ،ةنكم/ا تابوقعلاو كدض )تا( ةمهتلا نع يضاقلا كل حرشي نأ دعب
.كسفنب كسفن لثمت نأ ديرت كنأ وأ ماحم كلثمي

 كنأ يأ "ازوعم" تنك اذإ .يماحملل مات قح كدنع ،نجسلا ةبوقع ةيناكمإ لمحي كاهتناب امهتم تنك اذإ
 تبلط اذإ .ماحم تبلط اذإ كل ايماحم .عيس يضاقلا )يماح/ا ةرجأ يطغتل يفاكلا لا/ا ىلع زاتحت 5

 نم يضاقلا نكمتيل .ميلا ةيدأت دعب ةيلام ةقيثو لامكإ كيلع بجوتيس ماحم كل .عي نأ يضاقلا نم
 دق ايماحم كل يضاقلا .ع اذإ .يضاقلا لبق نم ماحم ىلع لوصحلا طورش يفوتست تنك نإ ريدقت
 ةبولط/ا تاعفدلا لمكت مل اذإ .يماح/ا كلذ تامدخل .بماش ةعطاقم ىلإً 5وقعمً اغلبم عفد كيلع بجوتي
 .يعتب كقح نع ةلئسأ كدنع ناك اذإ .نجسلا ةبوقع هجاوت دق و ةمكحمللً اءردزم ةمكح/ا ربتعت دق كنم
   .كلذل تقولا كءاطعإ متيس اصاخ ايماحم دجتل تقولا نم ديز/ا تدرأ اذإ .اهنع لأست نأ ىجري ،يماحم
 نكمي jف , ةفلاخم عفدب طقف كبجوي لب نجسلا ةبوقع ةيناكمإ هب امهتم تنك يذلا كاهتن5ا لمحي مل اذإ
 اذإ امأ .كسفنب ايماحم دجت نأ بجي نكلو يماحم كلثمي نأ قحلا كيدل .كل ايماحم .عي نأ يضاقلل

 .اضيأ كلذ يف قحلا كيدل ،يماحم نود كسفنب كسفن لثمت نأ تدرأ
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 اذإ امأ .كسفنب ايماحم دجت نأ بجي نكلو يماحم كلثمي نأ قحلا كيدل .كل ايماحم .عي نأ يضاقلل
 .اضيأ كلذ يف قحلا كيدل ،يماحم نود كسفنب كسفن لثمت نأ تدرأ

ً اعوبسأ كيطعيس و يضاقلا ربخت نأ بجي ،كتيضق يف رارمتس5ا لبق يماحم عم ملكتت نأ تدرأ اذإ
 .يماحم عم ملكتلل لق�ا ىلع

بنذلا ريغ وأ بنذلاب رارقإ

 كسفنب كسفن لثمت نأ ديرت كنإو يماحم عم ثدحتتل تقولا نم ديزم ىلإ جاتحت 5 كنإ يضاقلل تلق اذإ
 كقح نع ىلختت ،بنذم كنأب تررقأ اذإ .بنذم ريغ وأ بنذم كنأب رقت نأ ديرت تنك نإ يضاقلا كلأسيس

 .ةمكاح/اب قلعتي امب كقوقح  مهفت نأ ادج مه/ا نم كلذل .ةبوقعلا ىلع قفاوتو ةينوناق ةمكاحمب

 Fفلحم ةئيه لبق نم ةمكاحمب كقح

 ،.فلحم ةئيه لبق نم ةمكاحم يف ..فلحم ةئيه لبق نم ةمكاحمب قحلا كدنعف بنذم ريغ كنأب تررقأ اذإ
 .لجس/او ةحلاص ةدايق صخرل .لماحلا صاخش�ا ةمئاق نم يئاوشع لكشبً اصخش ١٢ رايتخا متي
 نإ نوررقي و ليلدلا ىلإ نوعمتسيس ،صاخش�ا ء5ؤه رايتخا متي نأ دعب ..بماش ةعطاقم يف تيوصتلل
 بنذم كنأ ىلع .فلح/ا ةئيه ءاضعأ عيمج قفتا اذإ 5ّإ بنذم كنأب رارق�ا متي نل .كش نودبً ابنذم تنك

 يأ كلثمي مل اذإ .ادعوم يضاقلا كل ددحيسف ،.فلحم ةئيه لبق نم مكاحت نأ تدرأ اذإ  .كش نود
 .ةمكاح/ا خيرات عضو متيس دعو/ا كلذ يف .دعو/ا كلذ يف روضحلا كيلع بجيف يماحم

 نوكتسو كسفنب كسفن لثمتس ،يماحم يأ كلثمي نأ نود .فلحم ةئيه لبق نم ةمكاحم تدرأ اذإ امأ
 تاءارج�او ةلد�ا دعاوق لك عابتاو ةبسان/ا .ناوقلا نع مهرابخإو .فلحم ةئيه رايتخا ةيلوؤسم كيلع

.اهذاختاب ةداع يماح/ا موقي يتلا

"دعق.ا ةمكاحم" - يضاقلا مامأ ةمكاح. كقح

 , هسفن يضاقلا مامأ ةمكاحم راتختو .فلحم ةئيه لبق نم  ةمكاحمب كقح نع ىلختت نأ عيطتست
 ةمكح/ا بتكم عضيسف دعق/ا ةمكاحم تدرأ اذإ ."دعق/ا ةمكاحم" تامكاح/ا نم عونلا اذه يمسنو

.ديربلا قيرط نع اهنع كربخيسو ةمكاحمللً اتقوو اخيرات
 ،ايرورض سيل ةمكح/ا يف كروضح ناكو , نجسلا ةبوقع ةيناكمإ لمحي كاهتناب امهتم نكت مل اذإ

.ةمكح/ا ةعاق جراخ رور/ا فظوم ةذفان دنع دقع/ا ةمكاحمب بلاطت نأ كنكميف
 كتيضق مقر نعو يلاحلا كناونع نع بوكتم لكشب ةمكح/ا بتكم ربخت نأ كيلع بجي كناونع تريغ اذإ

  .بسان/ا ناك/ا ىلإ ديربلا لاسرإ يف ةمكح/ا دعاسيس هن�

ةمكاح.ا يف كقوقح



ةمكاح.ا يف كقوقح

:ةمكاح/ا يف ةدراولا قوقحلا كيدل كتمكاحم عون نكي امهم
 .بنذم ريغ كنأ تبثت نأ كيلع ءبعلا عقي 5 .ماعلا يعد/ا ىلع كش نود بنذم كنأب تابثإ ءبع عقي -
 ،ىرخأ ةرابعب .مهباوجتسا يف اضيأ قحلا كلو كدض دوهشلا ةداهش عامسو ةيؤر يف قحلا كيدل -

.ةقدو قدصب نودهشي اوناك نإ ديدحتل ةبسانم ةلئسأ حرط يف قحلا كيدل
 يئاضق رمأب دوهشلا ء5ؤه ءاعدتسا نكمي ،تدرأ اذإ .كلبق نم دوهش و ةلدأ ميدقت يف قحلا كيدل -

.كتمكاحم تقوو خيرات دنع ةمكح/ا ىلإ اورضحيل
 يأ ىلع بجت وأ دهشت نأ درت مل اذإ ،نكلو .كلذ يف تدرأ اذإ كسفن لجأ نم ةداهشلا يف قحلا كيدل -
 كربتعي نأ يضاقلا عيطتسي 5و ةلئسأ نع بيجت نأ ىلع كربجي نأ عيطتسي دحأ 5 ،ةيضقلا لوح ةلئسأ

.كتداهش مدع ببسب ابنذم

بنذلاب رارقTا تRاح يف كقوقح

 هنإف طقف ةيلام ةمارغ لمحت ةيضق يف بنذلاب رقت نأ و هjعأ ةفوصو/ا كقوقح نع ىلختت نأ تدرأ اذإ
 موسر عفد اضيأ كيلع نوكيسو ةمارغلا ةيمك ديدحتل ةرشابم ةسلج ءارجإ متيس .كلذ لعفت نأ كناكمإب
 حرتقت نأ ةي5ولا كنم تلطت دق .ةرايسلا ةدايق يف كخيرات و ةفلاخ/ا نع يضاقلا كلأسي دق .ةمكح/ا

 .اضيأ ةيلام ةمارغ
 ةدم تلمكأو ةبقار/ا تحت كعضو مت اذإ .ةمكح/ا ةبقار/ عضخت نأ يضاقلا نم بلطت نأ عيطتست
 نوكيس ةبقار/ا تحت كعضو مت اذإ .ةرايسلا كتدايق قئاثو ىلع ةركذتلا عقت نلف ةفلاخم نود ةبقار/ا
 ةديدج ةركذت ىلع تلصح اذإ وأ ةررق/ا ةد/ا يف ةمارغلا عفدت مل اذإ .ةمارغلاو موسرلا عفدل تقو كدنع

.ةرايسلا كتدايق قئاثو ىلع ةركذتلا عقت فوس ،اهيلع ةررق/ا ةد/ا مايأ لjخ
 يف jيم ٢٠ نع ديزي امب ةعرسلا دودح ةفلاخمب امهتم نكت مل اذإو ايرورض ةمكاح/ا روضح نكي مل اذإ
 فرعت يكل .ةيرور/ا ةمjسلا ةرود يف لجست نأ وه ةمكح/ا ةبقار/ عوضخلل ةقيرط لهسأ نإف ةعاسلا
 طورش اهيلع بوتك/ا ليجستلا ةرامتسا ىلع لوصحلا عيطتست ةرودلا هذه يف ليجستلل jهؤم تنك نإ

.ةمكح/ا فظوم بتكم نم اهيلع لوصحلا نكمي .ةرودلا يف ليجستلل ليهأتلا

فانئتسUل كقح

 لجأ نم ابوتكم ابلط مدقت نأ بجي .ةمكح/ا دعوم دعب موي ٣٠ لjخ بنذلاب كرارقإ بحست نأ كناكمإب
 بلط يف بوتكم ريغ ببس يأ مادختسا نكمي 5 .كبابسأ لك بلطلا اذه يف حرشت و ركذتو كلذ
 بلط مدقت مل اذإ .ةيغلم تافلاخم يأ ةداعإ متت دق بنذلاب كرارقإ بحسب كل حمس اذإ .فانئتس5ا

 كقح نع ىلختت كنإف ةمكح/ا يف كدعوم دعب موي ٣٠ لjخ كتبوقع يف رظنلا ةداعإ بلطت وأ فانئتس5ا
 .فانئتس5اب



بنذلاب رارقإ و كقوقح نع لزانتلا

:دراولا نايبلا تحت عيقوتلا ىجري ،بنذلاب رقت نأ تدرأ اذإ

 وأ .فلحم ةئيه لبق نم ةمكاحمب يقحو يماحم ذخأب يقح كلذ يف امب يقوقح لك تمهف و تأرق دق
 مل .ةرحلا يتدارإب بنذلاب رقأ .فانئتسjل يقح 5ّإ قوقحلا هذه لك نع لزانتأ نأ ديرأو ،دعق/ا ةمكاحم

 .بنذلاب رارق�ا يف ينددهي وأ ينرسقي وأ دحأ ينربجي

:ةمهتلا
___________________________________________________________

)ةمكح/ا موسر ىلإ ةفاض�اب( __________________________________________ :ةمارغلا
)غلب/ا اذه بتكيس يضاقلا(

______________________________:هيلع ىعد/ا عيقوت
______________________ :خيرات




