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نهًؤسست ليى جْٕشيت يؼهُت ٔيخبحت نهًؼُييٍ ، ٔآنيبث فؼبنت  2-5

ٔانًًبسسبث انؼبدنت ٔػذو انخًييز ٔحطبيك نضًبٌ انثمبفت 

 انًُٓيت بيٍ افشاد انًؤسستاالخالليبث 
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 يمذيت : 

حَككنو عقكك٘م كىَينٞككت كىأنلٝككت  ىككَٚ ّكك٘ك عقكك٘م كىَينٞككت ثيككٚ ٗصككٔ ك ٗكك م عٞككذ  

ٝخْو ٍٕ٘٘ع ٕقٓ كىغق٘م بأىكَٜ ٍكي َٝينكت ك ّيكيُ ٕك٘ كىىقكو اكٚ كبـكثيحكت ٗحضيٞيحكٔ 

 كىأنلٝت . 

ثيٚ ك بكـكع ٗك بخنكيك ٗحَكضٞال ك ىكخزَيك  ٗكىَينٞت كىأنلٝت حَنو ٍنٝش ق٘ٛ  ٝييثـ 

عٞذ كُ عَيٝت عق٘م كىَينٞت كىأنلٝكت ىكٞـثٌ ٍكِ قكـك كىَضخَىكيث كىْيٍٞكت ٍْٖٗكي ٍْكل 

 ثيٚ صقب ك ىخزَيككث ٍٗي ْٝيعب فىل ٍِ ّقو كىخنْ٘ى٘صٞيث كىىيىَٞت 

 ٗحَِٖ ق٘كِّٞ كىَينٞت عق٘م كىطبال ٗبلكءكث ك ؽخلكع  ٗكىى ٍت كىخضيكٝت ٗك ىكلكك 

كىخضيكٝت بي ٕيات كىٚ عق٘م ك ّكْي  كىْبيحٞكت ٗكىَْكيفس كىْكْيثٞت ٗمكقىل كىَإٍكلكث 

 كىضغلكاٞت 

 أال : اْى اشكبل  حًبيت حمٕق انًهكيت انفكشيت 

 بشاءة االخخشاع : 

بلكءة ك ؽخلكع ٕٚ كىبلكءة كىخٚ ٝغْو ثيٖٞي كىَؾخلع ٍِ ثَكو صـٝكـ قيبكو ىيخطبٞك   

ىغ  اٜ كىخغنٌ اٜ كّخكيس ٗكىكخؾـكً ٕكقك ك ؽخكلكع ىَكـة ْٗٝبظ بىـٕي ىْيعب كىبلكءة ك

ٍغـؿة بيىقيُّ٘ مَي َْٝظ كىبلكءة ىنو حىـٝو كٗ حغيِٞ كٗ كٕيأ حلؿ ثيٚ كؽخكلكع ىكب  

ٍْٗغككج ثْككٔ بككلكءة ٗفىككل كفك حكك٘كالث اٞككٔ ٍككلٗٗ كىضـٝككت ٗكىخضـٝككـ ٗك بككـكع ٗكىقيبٞيككت 

 ىيخطبٞ 

ٗ كىَىككيؿ ث كىلٝيٕككٞت كٗ كىبككلكٍش   حَككْظ بككلكءة ك ؽخككلكع اككٜ عككي ث كىْ لٝككيث ك 

ٗكىَؾططيث ٗمقىل ٗكلم حَكؾِٞ  ٗثك س ٗصلكعكٔ ك ّيكيُ ٗكىغٞك٘كُ مَكي   حَكْظ 

ثككِ كؽخككلكع ٍككِ ٍككأُ كىككخغ ه كىَيككيه بككي ٍِ كىقككٍ٘ٚ كٗ ك ؽكك ه بككي ؿكب كىىيٍككت كٗ 

 ك ٕلكك كىضيٌٞ بيىبٞئت 
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ى الكؿ بيٍخ ك ّ لٝيث كٗ ٕقك ٗكىنيٞت   حقل ٗ  حَضال ٗ  حغَٚ بلكءكث ك ؽخلكع  

ٍبيؿئ كٗ ٍىيؿ ث كٗ ٍْيٕش ثيٍت كٗ ّخيئش ٍضلؿة كىغكلٓ ٍْٖكي حغ٘ٝكو كىَينٞكت كىىيٍكت 

كىٚ ٍينٞت ؽئّ بَي ٝى٘م كىخقـً كىىَيٚ  مَكي كُ كىنيٞكت حىخكل  ىَيىكل بكلكءة ك ؽخكلكع 

 بغقت كىقيّّ٘ٚ اٚ كّخيس ٍٕ٘٘ع كؽخلكثٔ بَقيبو كٗ بـُٗ ٍقيبو ؿُٗ كفُ ٍْٖي 

 انؼاليت انخجبسيت 

   كىى ٍت كىخضيكٝت ٕٚ مو ٍكي َٝٞكن ٍْخضكي ثكِ  ٞكلة ٗحَكَو ك ىكَيء كىخكٚ حخؾكق ٍكن

ٍَٞكنك ٗكىنيَككيث ٗكىغكلٗ  ك كقككيً ٗككٍك٘م ٗك ؽخككيً ٗكىْقكً٘ كىبككيكمٗ ٍكِ ٍضَ٘ثككٔ 

كىكك٘كُ حخؾككق ٍككن  ؽيّككي ٍَٗٞككنك ٕككقك ٗ حؾككخِ ٍْككيغت كىخيككضٞو كىخضككيكٙ بخيككضٞو 

ت حغخككلً ٗحخىيٍككو كٝضيبٞككي ٍككال ٍبككـ  كُ كىى ٍككت كىخضيكٝككٔ حَككْظ كىى ٍككت كىخضيكٝككت ٗكىنيٞكك

ٍيىنٖي ك ىٌ كٗ كىَىيك كٗ كىخىبٞل كٗ كىخٌَْٞ كٗ كٙ كٍن كؽل َٝنكِ كُ ٝيكخؾـٍت ٍيىكل 

 كىى ٍت كىخضيكٝٔ ىخَٞٞن ٍْخضت ثِ ٍْخضيث ك ؽلِٝ .

كىبٞ٘حنْ٘ىك٘صٚ   ٗكىنيٞت ثيٚ ؿككٝت بيُ بىٔ ٍْخضيث كىَىلاكت كىىيَٞكت م ٍزكو ٍْخضكيث 

ٝضب عَيٝخٖي بى ٍيث حضيكٝٔ ٗىقىل كىنيٞت ٍيخنٍت بغَيٝت كىى ٍكيث كىخضيكٝكٔ ىيؾيٍكيث 

ٗكىَْخضيث كى٘ىٞطت ٗكىْٖيئٞت كىخٚ ْٝخضٖي ك الكؿ ٍِ ؿكؽو كىنيٞت م كفك كىكخؾـٍج ؿكؽكو 

 كٗ ؽيكس كىنيٞٔ   كٗ ٍِ ؽيكصٖي م كفك كىخؾـٍج بيكىنيٞٔ   

  : ّانًؼهٕيبث انسشي 

ىَىيٍ٘ككيث كىغٞككل ٍْككأظ ثْٖككي ٝضككب كُ حخَخككال بيىغَيٝككت بَككلٗ كُ حخْكك  بيىيككلٝت ك 

ٗفىل بيُ كحنُ٘ كىَىيٍ٘يث اٚ ٍضَ٘ع ٍألكؿحٖي ىٞيج ٍىلٗاكٔ كٗ  ٞكل ٍخـكٗىكٔ بَكنو 

ثيً ٗكُ حيخَـ قَٞخٖي كىخضيكٝكت اكٚ مّٖ٘كي ىكلٝت ٗكُ ٝىخَكـ اكٚ ىكٞلحٖي ثيكٚ ٍكي ٝخؾكقة 

 كىغأيظ ثيٖٞي عيئنٕي كىقيّّ٘ٚ ٍِ كصلكءكث اىيىٔ اٚ 
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  حك انطبغ 

عكك  كىطبككال قيبككو ىيخككـكٗه ٗبيىخككيىٚ قيبككو ىخضـٝككـ ىكك٘كء بي ٕككيات كىٞككٔ كٗ بيىغككق  ٍْككٔ   

ََٗٝو فىل كىَْيؿك كىأنلٝت كىَؾخيأت كىَغأ٘ظ عق٘م ٍينٞخٖكي ٍزكو كىنخكب ٗكىَْكْأيث 

كىيككَىٞٔ ٗكىبْككلٝٔ ٍْٗككْأيث كىغيىككب ك ىككٚ كىخككٚ حَككَو ق٘كثككـ كىبٞيّككيث ٗكىبككلكٍش 

نخلّٗٞٔ مَي ٖٝي  كىكٚ كىَإىك  ك ّكيٚ ىيَْكـك كىَإىأكُ٘ ك ؽكلُٗ كىكقِٝ قكيٍ٘ك ك ى

 بىَيٞكككككككككككككيث ك ٕكككككككككككككيأ كٗ كىغكككككككككككككق  ٗحخىيٍكككككككككككككو كىنيٞكككككككككككككٔ ٍكككككككككككككال ٍبكككككككككككككـ  

م ع  كىطبال قيبو ىخضـٝكـ   ٗبكقىل حنكُ٘ كىنيٞكت ٍيخنٍكٔ بكقىل ٍكِ ؽك ه كىيكَيط بخكـكٗه 

نخكككب ٗكىبكككلكٍش ؿكؽكككو كىنيٞكككت بنياكككت كىَْكككيؿك كىأنلٝكككت كىَغأككك٘ظ عقككك٘م ٍينٞخٖكككي م كى

 ك ىنخلّٗٞٔ .... كىؼ   ٗكىخٚ حقال اٚ كعـٙ كىْ٘ك كىخيىٞت 

  ٚكىَْـك ك ّي 

  كىَْـك بىـ كثيؿة كّخيصت ؿُٗ حْقٞظNew print  

  كىَْـك بىـ كثيؿة كّخيصٔ بىـ كىخْقٞظnew editing   

  كىَْـك كىْيٍئ ثِ كىَْـك ك ّيٚ بيثخبيكة ّكيحش ثيَكٚ ٝنٝكـ ٍكِ ايثيٞكت كىَْكـك

ك ّيٚ مَي ّي كىنيٞٔ حخىيٍو بَ عقت كىقيّّ٘ٞٔ ٍكال ٍكي ٝخىكلٓ ىكٔ ٍكي ىكـٖٝي ٍكِ ٍْكيؿك 

 انلٝت ٍغأ٘ظ عق٘م ٍينٞخٖي بيعـٙ كىْ٘ك ك ّخٖيك كىخيىٞٚ :

     كىيط٘ م كىقلّْت 

  ٌكىغ 

   ك ىخغ ه 

ٗمقىل حنُ٘ كىنيٞت حنُ٘ ٍيخنٍٔ بغق٘م كىَينٞت كىأنلٝت كىخٚ حَيكك اٖٞي ٍال ثـؿ ٍكِ  

ء ٕٞئكت كىخكـكٝو ٍكِ كّكغيب كىَْكيؿك كىأنلٝكت كىكقِٝ حىيقكـث ٍىٖكٌ ثيكٚ كّخكيس كثٖي

 ٞٔ يبىٖٖي بَ٘كّأيث عـؿحٖي كىن
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  حك حًبيت  انصُف انُببحى 

ٝضككب ّككُ٘ عكك  ٍطكك٘كٙ كىيكك  ث  كىضـٝككـة بَككلٗ كُ ٝخكك٘كال اككٚ كىْككْ  ٍككلٗٗ  

ة ٕكقك ٗٝضكب كىضـٝت ٗكىخَٞن ٗكىخضيّو ٗكىزبيث ٗكُ ٝيخَل ٕقك كىغ  ىأخكلة مٍْٞكت ٍغكـؿ

كُ ٝقٞـ ع  كىَلبٜ ٍبيٍلة كٗ اٚ بىكٔ عق٘قكت اكٚ عيىكٔ كفك ٍكي ظٖكل ىْكْ  كىَغَكٚ 

حأرٞل ٕيك ثيىيىبٞئت كىطبٞىٔ كٗ ثيٚ ى ٍٔ كىخْ٘ع كىبٞ٘ى٘صٚ كٗ ثيٚ ّغت ك ّيكيُ كٗ 

كىغٞككك٘كُ كٗ كىْبكككيث كٗ كفك ظٖكككل ىكككٔ حكككأرٞل كقخْكككيؿٙ كٗ كصخَكككيثٚ ٕكككيك كٗ ْٝيقكككـ قكككٌٞ 

 ٍٗىخقـكث كىَضخَال 

 ك حًبيت انًؤششاث انجغشافيت ح 

كىَإٍلكث كىضغلكاٞت ٕٚ كىَإٍلكث كىخٚ حغـؿ ٍَْئ كىييىٔ اٚ ٍْطٔ ٍي كٗ صٖٔ اكٚ  

ؿٗىت ٍي عٞذ حْيب صك٘ؿة كىيكيىٔ كٗ ىكَىخٖي كٗ ؽْيئْكٖي بَكنو كىيىكٜ كىكٚ ٍَْكإٔي 

كىضغلكاككٚ .ٕككقك َٗٝككخلٗ ىغَيٝككت ٕككقٓ كىَإٍككلكث كُ حنككُ٘ قككـ كمخيككبج كىغَيٝككت اككٚ بيككـ 

بغٞككذ ٝغ ككل كىيضككإ كىككٚ كٙ ٍَيكىككيث كٗ كٝغككيءكث  ٝنككُ٘ ٍككِ ٍككيّٖي حٖككيٞو كىََْككأ 

 كىضَٖ٘ك بَأُ كىََْأ كىغقٞقٚ ىيييىٔ 

 ريّٞي :ك صلكءكث كىخٚ ٝضب كحيؽقٕي ىغأع عق٘م كىَينٞت كىأنلٝت :

 االجشاءاث انخثمفيت  (1)

ٗفىككل ثككِ ٗلٝكك  كىخ٘ثٞككت بإَٔٞككٔ كىَينٞككت كىأنلٝككت ٗكؿٗكث عَيٝخٖككي ٗفىككل بيىككخؾـكً  

ٍيْقيث حخـث٘ كىٚ ٕقٓ كىزقيأ كىضـٝكـة مَْك٘فس ىَكي َٝنكِ  –ى٘عيث ككٍيؿٝت  - اخيث  

 كُ حغخ٘ٙ ٕقٓ كى٘ىيئو :

 : ٕٚ كىَغلك كىق٘ٙ كىقٙ ٝـاال ثضيت كىخَْٞت   انًهكيت انفكشيت  1م

 : ٕٚ عَيٝت ٗصقب  ىخزَيكث ك صْٞت  حًبيت حمٕق انًهكيت انفكشيت  2م

ك ىكخأيؿة ٍْكٔ اغكياع ثيكٚ عقك٘م ك ؽكلِٝ  ىٞيج اٚ ٗص٘ؿة بكو اكٚ ليًّ انفكش  3م

 ٝغيا ٘ك ثيٚ عق٘قل 
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 : ٍِ َٕيُ كىغق٘م كىَينٞت  ضًبٌ االبذاع ٔاالبخكبس  4م

: َٕيُ عق٘م كىَينٞكت ٕكَيُ ك ىكخزَيك ثضيكٔ كىخَْٞكت   ضًبٌ انحمٕق انًهكيت  5م

 كىَيخـكٍٔ 

 االجشاءاث انٕلبئيت  (2)

كىغقكك٘م كىَينٞككت كىأنلٝككت  ٝضككب حىيٞكك  كى اخككيث ٗكىَيْككقيث كىخككٚ حككـث٘ كىككٚ كعخككلكً 

ى ؽلِٝ اٚ ك ٍيمِ كىخكٚ ٝخك٘كال اٖٞكي ٗىكيئو كء كلكء ىييكط٘ ثيٖٞكي كٗ ىخلٗٝضٖكي اٖٞكي 

ٗحغ ل ثيٚ كّغيبٖي كىكخؾـٍٖي ىٖكقك كىغكلٓ ٗحكقملٌٕ بَؾكيٗل كى٘قك٘ع حغكج ٗيئيكٔ 

   ٔحشًم ْزِ األيبكٍ :كىقيُّ٘ اٚ عيىٔ ك ثخـكء كٗ كّخٖيك ٕقك كىغ  

  قيثـة كىغيىب ك ىٚ  1م

 قيثـة ٍيمْٞيث كىخْ٘ٝل كىٖ٘ئٜ ىيَيخْـكث   2م

 كىَنخبيث   3م

 االجشاءاث انمبََٕيت :   (1)

اككٚ عككيه حىككلٓ كعككـ ٕككقٓ كىغقكك٘م ى ثخككـكء ٝضككب كُ حخيؽككق ك صككلكءكث كىقيّّ٘ٞككٔ   

كىَْيىبت ٍِ قبو كىنيٞت ٗفىكل اكٚ عيىكٔ كربكيث ٗكقىكٔ ك ثخكـكء ثيكٚ كىغك  ٍغكو كىغَيٝكت 

 ػٍ طشيك :ى٘كء ميُ فىل 

 كىَىيٍ٘يحٞت  كىقلّْٔ  1م

 كىْيؼ  ٞل كىََلٗع ىيَْيؿك ك ّيٞت ٗحلٗٝضٖي ؿكؽو كىنيٞت   2م

 ك ىخغ ه كىغٞل كىقيّّ٘ٚ ىبلكٍش ٍغـؿة بلؽْت ىىـؿ ٍِ كىَيخؾـٍِٞ   3م

 ك ثخـكء ثيٚ كىبٞيّيث ٗحـٍٞلٕي كٗ حنٖٗٝي كٗ كصلكء حىـٝ ث ثيٖٞي .   4م
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 ثبنثب : َشش ثمبفت انًهكيت انفكشيت :

ٍِ كىٖلٗكٛ كىقٞيً بَْل رقيات كىَينٞت كىأنلٝت ٗٗلم عَيٝخٖي ثيٚ كُ ٝخٌ فىل ثيكٚ  

 كمزل ٍِ ٍغ٘ك : 

كُ حخٖكككَِ كىَقكككلككث اكككٚ كىَلكعكككو كىخىيَٞكككت كىَؾخيأكككت ٗؽيّكككت اكككٚ ٍلعيكككت   1م

كىـككىيث كىىيٞي ٍي ٝىـٌٕ ٗٝىكلاٌٖ بغقك٘م كىَينٞكت كىأنلٝكت ٗكصبكٔ كىغَيٝكت ٍكي ىكْٞىنو 

قك٘م ٗكعخلكٍٖكي ٗكَّكي ىكٞإؿٙ فىكل كىكٚ حغأٞكن كىـككىكِٞ ثيكٚ ىٞو اق٘ ىغَيٝٔ ٕقٓ كىغ

 ك بـكع اٚ ٕ٘ء كؿككمٌٖ ىيَٖيّيث ٗكىغ٘كاع كىَغٞطت بيىَْيٗ ك بـكثٚ 

ٝؾْككِ مككو قيككٌ ثيَككٚ كعككـ عيقككيث كىْقككيً اككٌٖٞ ىَٕ٘كك٘ع عقكك٘م كىَينٞككت   2م

 كىأنلٝت 

حؾْككِ ٗكً ثَككو ؿٗكٝككٔ ىخْككيٗه  كىضـٝككـ اككٚ ٍضككيه عقكك٘م كىَينٞككت كىأنلٝككت   3م

 ىٖٞي ٍخؾُْْ٘ ٍِ ميٞٔ كىغق٘م ٗ ٞلٕي  ٗٝـثٚ

 حقيً ىقيءكث ّٗـٗكث ؿٗكٝت اٚ َّل عق٘م كىزأيأ عق٘م كىَينٞت كىأنلٝت    4م

ح٘مٝال كىَطب٘ثيث ٗكىَيْقيث ٗكى اخيث كىخٚ حغو ثيكٚ عَيٝكت عقك٘م كىَينٞكت   5م

 كىأنلٝت 

 ح٘اٞل كىَلكصال كىَخْ٘ثٔ ٗكىخٚ حؾِ بٖقك كىَٕ٘٘ع اٚ ٍنخبت كىنيٞت   6م

حغيٞو ٍٗخيبىٔ ىق٘كِّٞ عَيٝت عق٘م كىَينٞكت كىأنلٝكت ٗمكقىل حطبٞقخٖكي كقئٍ ٗعـة   7م

 ٗكىىَو ثيٚ َّلٕي 

كىخىَٞككك  ٗحككك٘اٞل قْككك٘كث ك حْكككيه ٗ كىخىكككيُٗ ٍكككال كى٘عكككـكث كىَؾخْكككت بٖكككقك   8م

 كىَٕ٘٘ع اٚ ميٞٔ كىضيٍىٔ ٗكىضَيثيث ك ؽلٙ 

 انكهيت نهًحبفظت ػهى حمٕق انخأنيف ٔانُشش  سابؼب ًَبرج نإلجشاءاث انخى احببػخٓب

 كءصلكءكث كىخغقٝلٝت :   1م
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قيٍككج كىنيٞككت بخزبٞككج ٍيغقككيث حغقٝلٝككت اككٚ مككو ك ٍككيمِ كىخككٚ بٖككي مَبٞكك٘حل حغَككو  

 كىىبيككث كىخيىٞٔ

كٙ مَبٞ٘حل اكٚ ٕكقك كىَنكيُ ؽكيه ٍكِ ٗ  ٝيكخؾـً كٙ بكلكٍش ٍيخْيكؾت ل ٗكىَؾكيى    

 ٝقال ٗيئيت كىقيُّ٘ " 

قيٍككج كىنيٞككت بخزبٞككج ٍيغقككيث حغقٝلٝككت اككٚ مككو ك ٍككيمِ كىخككٚ بٖككي ك ث حْكك٘ٝل   2م

ٕ٘ئٜ كٗ ٍيظ كىنخلّٗٚ " كٙ كىٔ حْ٘ٝل كٗ ٍيظ كىنخلّٗٚ اٚ ٕقك كىَنيُ   حيكخؾـً 

 اٚ كىخْييػ  كٙ صنء ٍِ كٙ ٍلصال ل ٗكىَؾيى  ٝقال حغج ٗيئيت كىقيُّ٘ 

قيثككيث ٍنخبككت كىنيٞككٔ  قيٍككج كىنيٞككت بخزبٞككج ٍيغقككيث حغقٝلٝككت اككٚ مككو ك ٍككيمِ   3م

 كىَلمنٝت ٗكىَنخبيث كىألثٞت بي قييً كىىيَٞت حغَو كىىبيككث كىخيىٞت : 

كاكك٘  ٕككقٓ كىقيثككٔ ؽيىٞككٔ ٍككِ كٙ ٍطب٘ثككيث ٍيخْيككؾٔ ٗكىَؾككيى  ٝقككال حغككج ٗيئيككت  -

 كىقيُّ٘

كصلكءث كىَ عقكت كىقيّّ٘ٞكت اكٚ كعك٘كه كىخىكـٙ ثيكٚ عقك٘م كىَينٞكت حلحٞبكي ثيكٚ   2م

   بًب يهى :ىيىأٔ كىقمل حقً٘ كىنيٞت  ك صلكءث كىخغقٝلٝٔ

بْيككبت ىيَْككيؿك كىأنلٝككت " كىَإىأككيث ل كىبككلكٍش ل .......... كىككؼ " كىخككٚ حككٌ كىخْيككيؽٖي  -

ؽككيكس كىنيٞككت ٝ عكك  كىَككلحنبِٞ قيّّ٘ٞككي بَىلاككت كىضٖككيث كىَؾخْككت ل عككيه كؿؽيىٖككي كٗ 

 ٍغيٗىٔ كؿؽيٖي كىنيٞت 

ثككِ كىَْككيؿك كىأنلٝككٔ حككٌ كىخْيككيؽٖي بْيككبت ىغيىككٔ ك ثكك ُ ؿكؽككو كىنيٞككت كٗ كؽيكصٖككي  -

ؽيكس كىنيٞت  بغلٓ كىخلٗٝش ىٖي ؿكؽو كىنيٞت ٝ ع  كىَلحنبِٞ قيّّ٘ٞي بَىلاكت كىضٖكيث 

 كىَؾخْت عيه ٕبطخٖي 

كصلكءكث كىخ٘ثٞٔ عيىٔ كىَغيا ت ثيٚ عق٘م كىَينٞت : قيٍخيىنيٞٔ بخزبٞكج ٍيْكقيث اكٚ  -

ٚ حغَو ثبيكة " عياع ثيكٚ عقك٘م كٍيمِ كىخؾـكً كىنَٞ٘حل ٗكىخْ٘ٝل كىَيظ ك ىنخلّٗ

 ك ؽلِٝ اٚ كىَينٞت كىأنلٝٔ " 

 ..... حغيٌٖ ثيٚ ك ىخَلكك اٚ كىٖيٍخٌٖ ٗكصٖيؿحٌٖ   
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 ثبَيب : انًيثبق االخاللى الػضبء ْيئّ انخذسيس

  يمذيت :

ٝضب كحبيثٖي ٍكِ صيّكب صَٞكال كثٖكيء  ٖٝـ  كىَٞزيم كىٚ حغـٝـ كىيَيث كىلئٞيت كىخٚ 

ٕٞئت كىخـكٝب بَي َِٖٝ كعخكلكً كىغقك٘م كىؾّْ٘كٞت ٗكىنلكٍكٔ ٗكىزقكٔ ٗك ثخبكيك كىخكٚ 

 ٝضب كحبيثٖي اٚ ٕقك كىَٞزيم ك ؽ قٚ اَٞي ٝيٚ 

  اخالليبث يُّٓ انخذسيس 

 ثٖ٘ ٕٞئٔ كىخـكٝو ّيعب كىيىت ٝإٍِ بإَٔٞخٖي ٗٝإؿٙ عقٖي بَْٖٞت ثيىٞت   1م

كُ ٝىخكن ثٖك٘ ٕٞئكت كىخكـكٝو بَْٖخكٔ ٗٝكـكك  َٕٞكٔ كىكيىخٔ ٗٝغكياع ثيكٚ ٍككل    2م

 ٍْٖٔ كىخـكٝو 

كىككخَنِ ٍككِ كىَككيؿة كىىَيٞككت كىخككٚ ٝقككً٘ بخـكٝيككٖي ٗكُ ٝنككُ٘ ثيككٚ ؿككٝككٔ بي ّكك٘ه   3م

 كىخلب٘ٝٔ ٗٗلم ٗكىيىٞب كىخـكٝو 

كُ ٝيٌ كىَيٍي صٞكـك بيىَيكخضـكث اكٚ ٍيؿحكٔ ٗٝنكِ ثيكٚ ؿككٝكت ميٍيكت بزقياكت ٍضخَىكٔ   4م

كىخيٞىَٞككت ٗكُ ٝطبكك  ٍىككيٝٞل كىضكك٘ؿة ثيككٚ كىَككيؿة كىككقٙ ٝقككً٘ بخـكٝيككٖي ٍَككي ٝغقكك  

 ٍيخ٘ٙ صٞـك ىيؾلصِٞ ٗٝىنم  ؿكؤٓ كىَْٖٚ اٚ كىَضخَال 

كُ ٝىيكككِ كىَغخككك٘ٙ كىىيَكككٚ ىيَقكككلككث كىـككىكككٞت كىكككٚ ٝـكىكككٖي ىييطيبكككت اكككٚ كٗه   5م

 ىل ٝىيِ ك ٕـك  كىخيىَٞت ىيَقلك كىـككىٚ 1ٍغيٕلة ٗك

يىَٞٚ بَنو صٞكـ ٗٝيكخغو ٗاخيىخكـكٝو بَكي ٝغقك  ٍْكيغت كىطك ب ٝـكٝل كىيقيء كىخ  6م

َْٗٝككٚ قككـككحٌٖ كىَىلاٞككت ٗكىىَيٞككت ٗٝىيككٌ كىطكك ب ٍٖيككحككيىخأنٞل كىَْطقككٚ كىيككيٌٞ 

 ٗعب كىخىيٌ كىقكحٚ ٍَي ٝييثـ ثيٚ ك بخنيك ٗك بـكع 

 ٝغيٗه حط٘ٝل كىي٘ب كىخـكٝو بيىَنو كىقٙ ٝضىو كىَيؿة كىىيَٞت ٍَ٘قت ىيط ب   7م
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بيىَْيقَككت ٗكىغكك٘كك ٗك ثخككلكٓ  اككٚ كٗككيك كىغكك٘كك كبْككيء بَككي ٖٝٞككٜ اككلُ  ٝيككَظ  8م

 كاٖو ىيخىيٌ 

 ٝإؿٙ ثَئ بيؽ ُ ٗكٍئّ ٍٗزيبلة علّي ثيٚ كىَْ٘ كىَىلاٚ ٗكىؾيقٚ ىيط ب   9م

ٝكككـكك ثٖككك٘ ٕٞئكككت كىخكككـكٝو كُ ك ىكككخقيٍت ٗكىْكككـم ٗك ٍيّكككٔ ٗكىغيكككٌ ٗكىغكككنً   11م

ٗىككَيث ٕيٍككٔ اككٚ حنككِ٘ٝ  ٗك ّٖككبيٗ ٗكىخيككَيط ٗعيككِ كىَ ٖككل ٗبَيٍككٔ كى٘صككٔ

 ٗمقىل حإرل اٚ كٗ ب كٝضيبٞي 

كىى قككت بككِٞ ثٖكك٘ ٕٞئككت كىخككـكٝو ٗٗ بككٔ  ىيىككٖي ك بكك٘ة ٗكىَكك٘ؿة ٗكىَيككيٗكة بككِٞ   11م

 كىط ب 

 ٝضب كً ٝنُ٘ كىَىيٌ قـٗة ىط بٔ ؽيّت ٗىيَضخَال ثئٍ   12م

 ٝغيٗه كُ ٝغله كٗط ك ّخَيء اٚ كىط ب ٍال كىغأيظ ثيٚ كىٖ٘ٝٔ   13م

 خذسييس فى حمييى انطالة اخالليبث يُٓت ان

ٍخيبىٔ   ؿكء كىط ب ٗحقٌٞٞ بَنو ؿٗكٙ ٍال كايؿحٌٖ بْخيئش كىخقٞكٌٞ ى ىكخأيؿة ٍْٖكي   1م

 اٚ حْغٞظ كىَييك ىيط ب ؽيّت كىَخىزلِٝ ٌٍْٖ

كُ  ٝنككُ٘ ك ٍخغككيُ ٍ ئَككي ٍككال ٍككي حككٌ حـكٝيككت اككٚ كىَقككلك ٗٝقككٞو كىَيككخ٘ٝيث   2م

ٝضكك٘م ىىٖكك٘ك ٕٞئككت كىخككـكٝو كُ  ٗكىقككـككث كىَؾخيأككت ىيطكك ب عيككب ؿكصككت حأكك٘قٌٖ ٗ 

ْٝ٘ة ثِ ك ىئيت كىخٚ ٍ٘  ٖٝىّٖ٘ي اٚ ك ٍخغيُ  ُ فىل ٝخىيكٓ ٍال حغقٞ  كىىـكىكت 

 كىٍ٘ييٗكة ٗكىنأيءة اٚ حغقٞ  كىخىيٌ بضـٝت 

ح٘ؽٚ كىىـه ٗك ىخنكً ٗك ّٖبيٗ اٜ صيييث ك ٍخغيُ ٍْٗال كىغٌ كٗ ٍغيٗ ث   3م

 ٘قً٘ بقىل كىغٌ ٗكحؾيف ك صلكءكث كىقيّّ٘ٞت ٍال ٍِ ٝ

ح٘ؽٜ كىـقكت كىنيٍيكت اكٚ كىخْكغٞظ ٗكىَغيا كت ثيكٚ ىكلٝت ك ٍخغيّكيث ٗكىيكَيط   4م

بَلكصىككٔ كىْخككيئش ثيككٚ ىضْككٔ كىََخغْككِٞ ؿُٗ مَكك  ك ىككَيء عخككٚ ٝخؾككق قلكككحككٔ بغٞيحككٔ 

 ٍطيقت 
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كُ حإؽككق بىككِٞ ك ثخبككيك ك بككيث كىطكك ب ثْككـ ٕٗككال صككـكٗه كىخككـكٝو ٗمككقىل   5م

 صـكٗه ك ٍخغيّيث 

 اخالليبث انبحث انؼهًى ٔانخأنيف ٔاالششاف ػهى انشسبئم انؼهًيت  -

 نيفٔانخأانبحث انؼهًى  (1)

كُ ٝخبْٚ كىبيعذ بْ٘كة ثيٍكٔ قكٌٞ م كىىَكو ك ٝضكيبٜ   ٗحضْكب كىٖكلك مكيٌٕ كمكيئن  -

 ك ثخبيككث ك ؽ قٞت ثَيٞت كىبغذ كىْأيٚ 

 ك  انلة ثَئ ٗٝضب ح٘صٔ كىلىيٝو  ك ٍئّ كىىيَٞت اٚ ئصلكء بغ٘رت ٗ  ّيب ىْأيت -

 كعخلكً كىَينٞت كىأنلٝت ٗكىَْل   ؽلِٝ ٗحغلٙ كىـقت اٚ كظٖيك ٗصٖيث ّ لٌٕ -

 بـ كُ حقمل كىَلكصال بيٍئّ حيٍت ٗبـقت حَنكِ ٍكِ كىلصك٘ع كىٖٞكي ٗ  ٝكقمل ٍلكصكال ىكٌ  -

َكي ٝؾكو ٝخٌ كىخؾـكٍٖي ك  بيثخبيكٕي قيئَٔ قلكءة كٕياٞت ٗثـً بخكل كىْْكُ٘ كىَْق٘ىكت ب

 بقْـ ّيعبٖي ى٘كء ميُ بقْـ كٗ  ٞل قْـ

 اٚ كىبغ٘د كىََخلمت ٝضب حٕ٘ظ كؿٗكك كىََخلمِٞ بـقٔ ٗك بخىـ ثِ كىَضيٍيت  -

ٝضب صَال كىبٞيّيث بـقت ٗكٍئّ ٗؿُٗ حغٞن ٍِ صيّب كىبيعذ ٗٝضب كُ ٝقك٘ه كىبيعكذ  -

يكئ٘ىٞت كىبيعكذ بخغيٞو بْأيت ٗمقىل ايُ كىخأيكٞل ٗكىخقٞكٌٞ ٗكىَقيكّكٔ ٗك ىكخْخيس حنكُ٘ ٍ

 ؿُٗ  ٞلة 

كىَغيا ت ثيٚ كىيلٝت ؽّْ٘ي اَٞي ٝخىيك  بكي ٍ٘ك كىَؾْكٞت كٗ كىَيكيئو كىَيىٞكٔ كٗ  -

كىيي٘مٞٔ كىَؾخيأت ٗٝضب حقـٌٝ كىبٞيّيث اكٚ ٍكنو ٗكٕكظ ٗمخيبكٔ كىبغكذ بخأيّكٞو ٗكاٞكٔ 

ٗؿقٞقككٔ ٗحَنككِ كىبككيعزِٞ ٍككِ ك ىككخأيؿة ٍْٖككي اككٚ كثككيؿة كىخضككيكب ٗكىخغقكك  ٍككِ كىْخككيئش 

 كقٞخٖي ٍْٗـ

ٝلكثٚ حغـٝذ كىبٞيّكيث اكٚ كىَإىأكيث كىَقكلكة ثيكٚ كىطك ب عخكٚ ٝنّ٘ك٘ك ثيكٚ كىَكيً  -

 كىغـٝزت ٗكىَىيّلة 

 ( االششاف ػهى انشسبئم انؼهًيت ) انًبجسخيش ٔانذكخٕساة ( 2) -
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كظٖيك كىَ٘ؿة ىيطيىب كىبيعذ ٗحغأٞنة  ٗحَضٞىٔ بيىخَلكك ٗحَْٞت رقخٔ بْأيت   1م

 بغذ ٍٗىيّٗخٔ اٚ كؽخٞيك ٍٕ٘٘ع كى

كىخيمـ ٍِ قكـكة كىبيعكذ ثيكٚ كىقٞكيً ببغزكت حغكج كٍكلك  ك ىكخيف ٗحَْٞكت قكـككث   2م

كىطيىككب ىخغَككو ٍيككئ٘ىٞيث كىبغككذ ٗحغيٞككو ّخيئضككت  ٗمخيبككت كىخقلٝككل ٗكىككخؾ ُ كىْخككيئش 

 ٗكىخّ٘ٞيث 

كىَىيّٗككٔ اككٚ حىيككٌٞ كىطيىككب مٞأٞككت كىبغككذ ثككِ كىَىيٍ٘ككيث كىغـٝزككت ٍككِ كىَلكصككال   3م

 ؾـكً ك ىيىٞب ٗكىخقْٞيث كىبغزٞت كىَْيىبت ٗحضَٞىٖي ٗحْْٞأٖي ٗمقك كىخ

 كىخأمٞـ كىَيخَل ثيٚ ك ٍئّ كىىيَٞت ٗكىيلٝت كىنيٍيت   4م

حـكٝب ٗ ب كىـككىيث كىىيٞي ثيٚ كىخقٌٞٞ كىَيخقو ٗك ؽخٞيك كرْيء حْأْْٞق كىبغكذ   5م

 ثيٚ كُ ٝخغَو ّخٞضت قلككة 

َٝككل  ثيٖٞككي كىخككٚ  كىخقككٌٞ كىككـقٞ  ٗكىىككيؿه ٗ ٞككل كىَخَٞككن ىيبغكك٘د ىكك٘كء كىخككٚ  6م

 َٝخلك اٚ حغنَٖٞي 

ثكـً ك قك ه ٍكِ ٍكأُ  كىطيىكب قـككحكٔ كىىيَٞكت ىك٘كء كرْكيء كىبغكذ كٗ اكٚ صييكت   7م

 كىَْيقَت ٗكىغ٘كك  ُ فىل ىٞإرل ىيبٞي ثيٚ كىَْ٘ كىَىلاٚ ىـٙ كىبيعزِٞ 

 حَْٞت قـككث كىطيىب ثيٚ كىخأنٞل ٗك بـكع اٚ كىَضي ث كىبغزٞت كىضـٝـة   8م

 ًٓفى لبٕل انٓذايب ٔانخبشػبث يٍ انغيش اخالليبث ان ُّ 

  ٝض٘م قب٘ه كىٖـكٝي كٗ كىخبلثيث ٍِ صٖيث ٍَبٕ٘ٔ كٗ ٍِ كٍؾيُ ىئ كىيكَىٔ    1م

حخيقيٕكي  كٗ حزيك ع٘ىٌٖ ٍِ كؽ قٞيث حَو كىَل  ٗكىْنكٕٔ ٗكىٖـكٝي ٗكىخبلثيث كىخٚ

كىنيٞكككت ٝضكككب كُ حنكككُ٘ ٗكٕكككغت ٍٗىيْكككت بَكككأياٞت حيٍكككت ٗكُ حىيكككِ صٖكككيث حيقٖٞكككي 

 ٗكىخؾـكٍٖي 

كىَكْظ ٗكىبٖككيث كىخككٚ حككلؿ ٍكِ عنٍ٘ككيث كصْبٞككت ٝضككب كُ ٝطبك  ثيٖٞككي ّأككو كىق٘كثككـ   2م

 كىييبقٚ 
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ٝغ ل ثيٚ كثٖيء ٕٞئٔ ثـؿ كىخـكٝو ٍىيّٗخٌٖ قب٘ه كىٖكـكٝي كٗ حبلثكيث كٍكؾيُ   3م

ب ثكـً كبك٘ كىٖكـكٝي ٗكىخبكلع بكيٙ حكيرٞل ثيكٚ ىٞيىكت كىنيٞكت ىٌٖ ث قكت بىَيٖكٌ ٗٝضك

 ٗكَّطخٖي كىَؾخيأت 

ٝضككب ٗقكك  كىخىيٍككو ٍككال كٙ صٖككٔ كٗ ٍككؾِ ٝزبككج ح٘كٖٗككي كٗ ح٘كٗككٔ اككٚ ٍيككيئو    4م

 حَو كىْنكٕٔ كٗ كىيَىٔ كٗ كىَل  

  : انًسئٕنيت انًُٓيت فى ٔضغ انميى االخالليّ نهطالة 

ٝبىذ بلىيئو ؽيقٞكت ٍكإرلة اكٚ مكو ٍكي ثٖ٘ ٕٞئت كىخـكٝو َّ٘فس ٗقـٗة مَي كّٔ   1م

 ٝق٘ىت ٗٝأىئ ؿكؽو كىضيٍىٔ ٗؽيكصٖي 

ثٖ٘ ٕئٞت كىخـكٝو ٍيئ٘ه ثِ كىيىٜ بنيات كىيبو  ُ ٝغكله اكٚ ّأك٘ه ٗ بكت   2م

كىقٌٞ كىييَٞت ٗك ؽك م ٗكىؾْكيه كىغَٞكـة ٗبؾيّكت قكٌٞ ىخقكـً ٍزكو كى٘قكج كى٘قكج 

ٗكىْقكـ كىكقكحٚ ٗكحبكيع كىَكْٖش  ٗكحقيُ كىىَو ٗقب٘ه ك ؽل ٗكىخىـؿٝكت ٗكىغك٘كك كىبْكيء

 كىىيَٚ كىييٌٞ 

كُ َٝيكك ثٖ٘ ٕٞئت ىخـكٝو اٚ ك َّكطت كىط بٞكت كىَخْ٘ثكٔ ىكٞو اقك٘ ىخَكضٞال   3م

 كىَ٘كٕب ٗكَّي كٖٝي ىخ٘ظٞأٖي اٚ كىبْيء كىؾيقٚ كىقٌ٘ٝ ىيط ب 

 له ٍقٍ٘يث ك ىخنكً بي ؽ قٞيث ٗكىيي٘مٞيث كىَْٖـٝٔ ىـٙ كىط ب ٗفىل ثيٚ   4م

ٍش كىىيَٞت كىخؾْْٞت كىخٚ حقـٍٖي كىنيٞت عخٚ ٝنّ٘٘ك ٗكصٖكٔ ٍَكلات ٍيخ٘ٙ كىبلك

 مَإىيت حىيَٞٞت ٗبغزٞٔ ٗؽـٍٞت ثْـ كىخغيقٌٖ بي٘م كىىَو 

 : اخالليبث انًُّٓ في خذيّ انجبيؼّ ٔانًجخًغ انًحهى 

 حخَزو ٍيئ٘ىٞت ثٖ٘ ٕٞئت كىخـكٝو  ك ؽ قٞٔ حضيٓ كىضيٍىٔ ٗكىَضخَال اَٞي ٝيٚ 

 كب٘ ٍي ٝىَئ ىط بٔ ٍٗي ٝقً٘ بٔ ٍِ كبغيد بيعخٞيصيث كىَضخَال كىَغيٚ كٍغٞ٘  1م

حقبو كىَٖكيً كىَيكْـة كىبكٔ اكٚ كىْٖك٘ٓ بَكئُ٘ كىضيٍىكٔ بْكـك كعكب ٗىقٞكيً بٖكي   2م

 بيؽ ُ ٗكحقيُ حيً ٗك  حى٘قٔ كىْى٘بيث كٗ كىََن ث ثِ حْأٞق ٍي ٝيْـ كىٞٔ ٍِ ٍٖيً 
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ىيككِ٘ٗ ٗٝغككلُ ثيككٚ كثككـكؿ كىطيقككيث ٝىككنم ىككـٙ كىطكك ب ك عيككيه بي ّخَككيء   3م

 كىبَلٝت كىخٚ ٝغخيصٖي كىَضخَال ٗحنٗٝـٌٕ بأعـكد كىَىيك  ٗكىؾبلكث كىضـٝـة

 ٝغلُ ثيٚ حَْٞت كىبغذ كىخطبٞقٜ ٗكبطت ب٘كقال كىىَو ٗعو ٍَن ث كىَضخَال   4م

حق٘ٝت كىلٗكب٘ ٍال كىَإىييث ك ّخيصٞت كىَؾخيأت ٗكىخٚ حكإؿٙ كىكٚ كىكٖيً كثٖكيء   5م

 و كىََن ث كىخٚ ح٘كصٖٖي ٕقٓ كىَإىييث  ٕٞئت كحـكٝو اٚ ع

  : اخالليبث انًُّٓ فى انؼاللبث يغ انًجبنس ٔانهجبٌ انؼهًيت ٔاالداسيت 

 كُ ٝيخنً بَبـك كىيلٝت ٗكىَٕ٘٘ثٞٔ   1م

 ٝيخنً بيىقلكككث كىضَيثٞٔ كىْيؿكة ٍِ ٕقٓ كىَضيىو ٗكىيضيُ   2م

 َٝيكك بأىيىٞٔ ٗكٝضيبٞت اٚ كؿككة ٕقٓ كىَضيىو ٗكىيضيُ   3م

  لٕاػذ انخؼبيم االخاللى يغ االَخشَج 

حغككلٙ كىْككـم ٗك ٍيّككٔ اككٚ ٗيككب كىبٞيّككيث ٗكىَىيٍ٘ككيث ٍلكثككيٓ عقكك٘م كىَينٞككت   1م

 كىأنلٝت ٗىَْل 

ك ّخلّككج ٍٗككي حقـٍككٔ ٍككِ بٞيّككيث ٍٗىيٍ٘ككيث حٖككـ  كىككٚ كىخغٞككل ى اٖككو اككٚ   2م

 كىَضي ث ك قخْيؿٝت ٗكىيٞيىٞت ٗك صخَيثٞٔ ٗ ٞلٕي 

بٞيّكككيث ٍٗىيٍ٘كككيث ك ّخلّكككج ٍكككِ كصكككو كىخ٘كّكككو ٗكىخىكككيك  ٗكىخىكككيُٗ ثيكككٚ   3م

ك ّىـة كىْ٘ٗٞت ٗك قيَٞٞٚ ٗكىىيىَٞت ٗٝضب كحؾكيف مياكت كىخكـكبٞل كى٘قيئٞكت ىغَيٝكت كاكلكؿ 

 كىَضخَال ٗصَيثيحٔ ٍِ كىبٞيّيث ٗكىَىيٍ٘يث كىٖيكة ٗكىنخيبٔ 
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 ثبنثب : انًًبسسبث انؼبدنت ٔػذو انخًيز

 يمذيّ :  

  moralَٝنِ حي٘ٝغ ٍبـ  كىََيكىت كىىيؿىت ٗثـً كىخَٞٞن كٍكي ثيكٚ كىكيه ؽيقكٚ ثكيً  

كىىَيٞت اىيٚ كىيه ؽيقٚ ثكيً كفك   objectivityكٗ ثيٚ كىيه كّٖي حنمٚ كىَٕ٘٘ثٞٔ 

ْٝبغٜ كُ ٝخك٘كال ىٖكٌ ٍزكو ٕكقٓ كىىـكىكٔ  –ميُ كىْيه اٚ كىىيً كفك ميُ كىْيه اٚ كىَضخَال 

 ٗثـً كىخَٞٞن 

ٍزيكٔ ٍزكو ٍبكـ   –ه كّٔ ٝنمٚ كىَٕ٘٘ثٞٔ ىىيَٞكت اكيُ ٍبكـ  حنكياإ كىأكلُ ٗثيٚ كىي 

ٝأكككخظ كبككك٘كب كىَضخَكككال كىىيَكككٚ كٍكككيً كّكككيه صكككـؿ ٗكانكككيك صـٝكككـة ٗٝلعكككب  –ك ّأخيعٞكككت 

بىلٗٓ ٗكانيك ٍٗقيكّيث ٍْٗيٕش ؿٝـة ْْٗٝج  ىيقـكٍِٞ ٍكِ بٞئكيث رقياٞكت ٗكصخَيثٞكٔ 

 ت ٍِ كصو حقـً كىَىلات ٍخبيْٝت ىيّ٘٘ه كىٚ كىخْ٘ع اٚ كٟككء كىَطي٘ب

 ٔحهخزو انكهيت بخٕفيش انؼذانّ ٔػذو انخًييز بيٍ اػضبء ْيئّ انخذسيس يٍ خالل : 

  ِٝك ىخككنكً بيىىـكىككٔ ٗثككـً كىخَٞٞككن اككٚ حىككِٞ  ثٖككيء كىخككـكٝو ٗكىَـكىككِٞ كىَيككيثـ

ٗكىَىٞـِٝ عٞذ ٝخٌ كىخلٍٞظ ثيٚ ٍيخ٘ٙ ٍضيو كىقيٌ حيىٞيي ثيٚ ؽطٔ كىقيٌ كىَغكـؿة 

ىؾطٔ كىؾَيٞت   ٗكىخنكٍي بق٘كثـ كىخىِٞٞ كى٘ككؿة اٚ قيُّ٘ حْ ٌٞ كىضيٍىكيث كقكٌ ىيأي م ك

 ٗ ئغخٔ كىخْأٞقٝت ٗكحييقي ٍال  ىٞيىت كىضيٍىٔ 72ىئْ  49

  ٌٖك ىخككنكً بيىىـكىككٔ ٗثككـً كىخَٞٞككن اككٚ ّككـب كثٖككيء ٕٞئككت كىخككـكٝو ّٗقيٖككٌ ٗكثككيكح

ٞت ٗمكككقىل ّكككـب ٗكٝأكككيؿٌٕ اكككٚ ٍَٖكككيث ٍٗكككإحَلكث ثيَٞكككت ّٗكككـٗكث كٗ عيقكككيث ؿككىككك

كىَـكىِٞ كىَييثـِٝ ٗكىَىٞـِٝ ّٗقيٌٖ ٗكٝأيؿٌٕ اٚ بىزيث ثيٚ ٍكْظ كصْبٞكٔ  ٗكثطكيئٌٖ 

ك صيمكث كىـككىٞت عٞذ ٝنُ٘ كىخلٍٞظ ثيٚ ٍيخ٘ٙ ٍضيو كىقيٌ حيىٞيكي ثيكٚ ٍىكيٝٞل 

 ٍغـؿة ىيأي ٗكىخنكٍي بق٘كثـ ٕٗىخٖي كىنيٞت  اٚ كٗيك ىٞيىت كىضيٍىٔ

 ن بكِٞ كىيكيؿة كثٖكيء ٕٞئكت كىخكـكٝو ٗكىٖٞئكت كىَىيّٗكٔ اكٚ ٍلكثيٓ كىىـكىٔ ٗثـً كىخَٞٞك

ح٘مٝال كثبيء كىخـكٝو اٚ ٍقلككث ٍلعيت كىـككىيث كىىيٞي ٗح٘مٝال كىـكٗه ٗكىَغيٕكل 
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ٗكىخَلْٝيث كىىيَٞكٔ ىَلعيكت كىبنكيى٘كٝ٘ه ٗٝكخٌ فىكل بْكيء ثيكٚ كىخؾْْكيث ٗكىؾبكلكث 

 ىٞيىت كىضيٍىٔ  ٗحـكٗه كىَيئ٘ىٞت ٗكىخنكٍي بق٘كثـ ٕٗىخٖي كىنيٞٞت اٚ كٗيك

  ٍلكثية كىىـكىت ٗثـً كىخَٞٞن بِٞ كىييؿة كثٖيء ٕٞئت كىخـكٝو اٚ حَنٞو ىضكيُ ٕٗكال

ك ىئيت ٗحقـٝل ك صيبيث ىيَقلككث ٗمقىل اٚ ح٘مٝكال كثَكيه ك ٍخغيّكيث ٗحَكنٞو ىضكيُ 

 كىنْخلٗه ىنو ٍِ ٍلعيت كىـككىيث كىىيٞي 

 ؿة كثٖكيء ٕٞئكت كىخكـكٝو ٗكىكقٙ ٍلكثية كىخ٘مٝال كىىيؿه ىيَنياكتث ٗكىغك٘كان بكِٞ كىيكي

بَأُ ّ يً ٍنياكتث ٗعك٘كان  31/9/2112بخيكٝؼ  1111ٝخٌ ٗاقي ىقلكك كئٞو كىضيٍىٔ 

 كثٖيء ٕٞئت كىخـكٝو ٍٗىيٌّٖٗٞ ٗكىىيٍيِٞ بيىضيٍىٔ

  ٍُلكثككيٓ كىىـكىككٔ ٗثككـً كىخَٞككن بككِٞ كىيككيؿة كثٖككيء ٕٞئككٔ كىخككـكٝو ثْككـ حَككنٞو ىضككي

ٕٞيٚ ٗىضككيُ كىغنككٌ ٍٗككْظ ؿكصككيث كىَيصيككخٞل ك ٍككلك  ٗك ٍخغيّككيث ٗك ٍخغككيُ كىخككأ

ٗكىـمخ٘ككٓ عٞذ ٝخٌ فىل بْكيء ثيكٚ كقخكلكط كىََكل  كىلئٞيكٜ ٗكىخنٍكي بق٘كثكـ ٕٗكىٖي 

 .كىقيٌ اٚ كٗيك ىٞيىت كىنيٞت ٗكىضيٍىت 
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 ػذو انخؼبسض فى انًصبنح بيٍ األطشاف انًخخهفت فى انًؤسست  :سابؼب

 يمذيت 

ْٕيك كؽكخ   بكِٞ حىكيكٓ كىخىٖكـكث ٗحىكيكٓ كىَْكيىظ حىكيكٓ كىخىٖكـكث ٝغكـد  

ثْـٍي حخىيكٓ كىخنكٍيث كىألؿ م اٚ كى٘قج ٗكىضٖكـ   حضكيٓ ٍإىيكخٔ ٍكال كىخنكٍيحكٔ حضكيٓ 

ثَو ؽيكصٚ ىٔ ايىىَو كىؾيكصٚ قـ ٝيكخغلم ٍْكٔ ٗقخكي ٗك٘ٝ  ٗصٖكـك مبٞكلك ٍَكي َْٝىكٔ 

 ٍِ كُ ٝنُ٘ الؿك مأإك ؿكؽو ٍإىيخٔ

حىيكٓ كىَْيىظ اٞغـد ثْـٍي ٝ ٖكل ىَ عكع ؽكيكصٜ كُ كىَكؾِ اكٚ ّكلكع  كٍي 

بِٞ ٍْيىغت كىؾيّت ٗبِٞ كىخنكٍيحٔ كىَْٖٞٔ  ّـكك م قلكك ٍٕ٘٘ثٚ ّكغٞظ ّنٝكٔ   

كٗ كُ كىَإىيت ح٘كصٔ حىيكٕي بِٞ كىَْيىظ كىؾيّت  الكؿٕي ٗبكِٞ ك ٕخَيٍكيث كىىيٍكت 

 ىيَإىيت 

 كٓ كىخىٖككـكث كىَخىيقككت م بيحيعككت كى٘قككج ٗكىضٖككـ َّككيفس  ىخككنكً كىنيٞككٔ بيىخْككـٙ ىخىككي

 كىنياٚ   ىينيٞت 

حلكقب كىنيٞت اٚ ثـً  حىلكٓ حلؽِٞ ٍنكٗىٔ كٍْٖٔ ؽيكس كىضيٍىكٔ كٗ ؿكؽيٖكي   1م

ٍال كى٘كصبكيث كىضيٍىٞكٔ ٗعيكِ كؿكئٖكي مكثكيكة كٗ ٍَٖكٔ ثيَٞكٔ كٗ كصكيمة حأكل  ثيَكٚ كٗ 

   كصيمة ٍلكاقٔ كىنٗس كٗ كٙ كصيمة كؽلٙ

َّيفس ك ىخنكً كىنيٞٔ بيىخْـٙ ىخىلكٓ كىَخىيقت م بيّكـكك قكلكككث ٍٕ٘ك٘ثٞٔ   2م

 ّغٞغت ّنٖٝٔ   

حلكقككب كىنيٞككت ثككـً قٞككيً  ثٖككيء ٕٞئككت كىخككـكٝو بىَككو ٍككِ كثَككيه كىؾبككلة كٗ كثطككيء  -

 كىخَيكة اٚ ٍٕ٘٘ع ٍىِٞ ؿُٗ حلؽِٞ ٍيب  ٍِ كئٞو كىضيٍىٔ

ىطكك ب حلبطككت بأعككـٌٕ ّككئ حلكقككب كىنيٞككت ثككـً قٞككيً ثٖكك٘ ٕٞئككت كىخككـكٝو بيٍخغككيُ  -

 ٍْيٕلة كٗ ّيت قلكبت عخٚ كىـكصت كىلكبىٔ 
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حلكقب كىنيٞت حنِ٘ٝ ىضيُ ك ٍلك  ثيٚ كىيٝو كىَيصيخٞل ٗكىـمخ٘ككٓ كٗ ىضيُ كىغنكٌ  -

ثيٚ كىلىيىٔ كٗ ىضيُ ك ٍخغكيُ كىخكإٔٞيٚ بغٞكذ   ٝ٘صكـ ّكيت ٍْكيٕلة كٗ قلكبكت عخكٚ 

ِ كىطيىكب ٗكٙ ثٖك٘ اكٚ كىيضْكٔ ٗٝقكً٘ كىـكصٔ كىلكبىٔ بكِٞ كٙ ثٖك٘ اكٚ كىيضْكٔ كٗ بكٞ

كىطيىب بخقـٌٝ كقلكك بىـً ٗصك٘ؿ ّكئ قلكبكٔ بْٞكٔ ٗبكِٞ كثٖكيء ٕٞئكت كىكخغنٌ ٗكىَْيقَكت 

 ىيلىيىت كىَقـٍت  

 

 

 

 


