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ا١ ٧ٰجش ط٤لٰٞ ٟشٗض ٓـش ٠ٜٛخٙ ٧ٮ حٰٛ٘خ١ حٛظ٤ل٠ٰٮ ح٠ٛغظٔٚ ٠ٜٛشٗض. طٞ ا٣شخإ٧خ 

ح٠ٛخٰٛش ُٮ ٟشٗض ٓـش ٠ٜٛخٙ أ٩ ٢ٟ خال٦ٛ.  طظ٠ظن ٧ٰجش ر٨ذٍ ط٤لٰٞ ٟئعغخص حٛخذٟخص 

حٛظ٤لٰٞ  ر٠ـ٠٪هش ٗزٰشس ٢ٟ حٛغٜـخص حٛشٓخرٰش حٛظٮ طغ٠ق ٨ٛخ رظظشٯق حٛششٗخص 

٩حألُشحد ٩حإلششحٍ ه٨ٰٜخ ٩طؤدٯز٨خ ه٤ذ حٛؼش٩سس. ٩طٔ٪ٝ ٧ٰجش ط٤لٰٞ ٟشٗض ٓـش ٠ٜٛخٙ 

ٰخًظ٨خ ه٢ ٓشد ه٬ٜ ، ط٠ض طرظ٤لٰٞ حٛششٗخص ه٬ٜ أعخط طششٯوخص رحص ٟوخٯٰش د٩ٰٛش

 ٟؼخٙ حٛظششٯوخص ح٠ٛظزوش ُٮ ٟشحٗض ٟخٰٛش رخسصس أخش٫.

ؿّ٪سص ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ أ٣ل٠ش سٓخرٰش ٢ٟ أؿٚ حإلششحٍ رِوخٰٛش ه٬ٜ حٰٛ٘خ٣خص ح٠ٛظشف  

 ٨ٛخ ر٠ضح٩ٛش أ٣شـش ٤ٟل٠ش ُٮ ٟشٗض ٓـش ٠ٜٛخٙ أ٩ ٢ٟ خال٦ٛ )حٛششٗخص ح٠ٛظشف ٨ٛخ(. 

٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  ُٮ ٟـخٙ ٟوخٛـش ؿٜزخص  ٮ طوظ٠ذ٧خحٛظٯ٢٘٠ حالؿالم ه٬ٜ ٟٜخّض ٠ٜٛٔخسرش 

ٟضح٩ٛش حأله٠خٙ ُٮ ح٠ٛشٗض، اػخًُش ا٬ٛ ٟوٜ٪ٟخص هخٟش ك٪ٙ ح٠ٛشٗض ٣ِغ٦، ُٮ دٰٛٚ 

 ه٠ٰٜش طٔذٯٞ حٛـٜزخص.

ٯّٔذٝ ٧زح حٛذٰٛٚ ٟوٜ٪ٟخص ه٢ ه٠ٰٜظ٢ٰ ط٤ل٠ٰٰظ٢ٰ أخشٯ٢ٰ ٠ّ٨ٟظ٢ٰ حهظ٠ذط٠٨خ ٧ٰجش 

خؿش ُٮ حإلششحٍ ه٬ٜ حٛششٗخص ح٠ٛظشف ٨ٛخ حٛظ٤لٰٞ ، ٠٧خ ح٠ٛٔخسرش ح٠ٛز٤ٰش ه٬ٜ ح٠ٛخ

٩ه٠ٰٜش حٛظ٤ِٰز اػش حٛظلْٰٔ ُٮ ٟخخِٛخص ٓخ٣٪١ ٟشٗض ٓـش ٠ٜٛخٙ ٩أ٣ل٠ظ٦ ٩ٓ٪حهذ٥، 

 ٩طؤدٯذ ٟشط٘زٮ ٧ز٥ ح٠ٛخخِٛخص.

  

 حِٛظٚ حأل٩ٙ: ح٠ٛٔذٟش
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طوظ٠ذ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  ٟٔخسرش ٟز٤ٰش ه٬ٜ ح٠ٛخخؿش ٛإلششحٍ ه٬ٜ حٛششٗخص ح٠ٛظشف ٨ٛخ 

٠خدس  ٨خ حٛ ط٤ضّ هٰٜ ظٮ  ّٰذ" حٛ لٰٞ حٛـ زخدة حٛظ٤ ٟ" ْٰ عٰخّ طـز ٠ش  13ُٮ  ٢ٟ أ٣ل

 ٢ٟ  َٰ ٬ٜ حٛظخِ ٧خ ه ٰض ٟ٪حسد ٢ٟ طشٗ لٰٞ   جش حٛظ٤ ٰ٧ ٖٛ ٢ّ٘ ر ٰش. ٩ٯ٠ خذٟخص ح٠ٛخٛ حٛ

٢ٟ أ٣ل٠ش حٛخذٟخص ح٠ٛخٰٛش ه٬ٜ طٜٖ  12ح٠ٛخدس ح٠ٛخخؿش حٛظٮ ط٨ّذد أ٧ذح٨ُخ. ٩ط٤ضّ 

حأل٧ذحٍ. ٢٠ُ خالٙ طـزْٰ ح٠ٛٔخسرش ح٠ٛز٤ٰش ه٬ٜ ح٠ٛخخؿش، طٔ٪ٝ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  ر٠خ 

 ٯٜٮ: 

 

 حٛلِخف ه٬ٜ هالٓخص ٩ؿٰذس ٟن ّٗٚ ششٗش ٟظشف ٨ٛخ ٩ادحسط٨خ حٛوٰٜخ 

  ٰش ششحٍ رِوخٛ ٯظّٞ حإل  ٦ ٢ٟ أ٣ّ ّٗذ  خش٫ ٜٛظؤ ٰش أ جخص ط٤ل٠ٰ ٟن ٧ٰ وخ١٩  حٛظ

ه٬ٜ حٛششٗخص ح٠ٛظشف ٨ٛخ حٛظٮ طشّ٘ٚ ُش٩هًخ أ٩ ؿضءًح ٢ٟ ٟـ٠٪هش، ٢٘ٛ٩ ٢ٟ 

زٚ  ٓ ٢ٟ ٨خ  ػش هٰٜ ٜٖ ح٠ِٛش٩ ٬ٛ ط ؼخٍ ا ٰش ُط زخص ط٤ل٠ٰ ٨خ ر٠ظـٜ د١٩ اػٔخٛ

 ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  ح٠ٛلٰٜش ُٮ حٛزٜذ حألٝ

  َٰظ٤ خخؿش ٩ط ٰٰٞ ح٠ٛ ؼ٢٠ طٔ خخؿش ط غظ٠ّشس إلدحسس ح٠ٛ ٔش ٟ ٬ٜ كٜ ِخف ه حٛل

 ٣ظلخٝ، ٢ٟ خالٙ حعظو٠خٙ ٨٤ٟـٰش ٰٓخعٰشحٛششٗخص ح٠ٛظشف ٨ٛخ رخ

  ظ٪ُّشس ششحٍ ح٠ٛ عظو٠خٙ أد٩حص حإل خالٙ ح  ٢ٟ ٧ذح٨ُخ  ْٰ أ ٬ٜ طلٔ ٰض ه حٛظشٗ

 رِوخٰٛش

 

ُٮ  ٰش  رش ٧ٰٜ٘ لٰٞ ٟٔخس جش حٛظ٤ ٰ١ ٨ٛ٪٘ خخؿش أ١ ط ٬ٜ ح٠ٛ ٤ٮّ ه ششحٍ ح٠ٛز ٧زح حإل ؼ٢٠  ٯ

طشّ٘ٚ حٛخـش حعظو٠خٙ أد٩حط٨خ حٛشٓخرٰش، ٩أ١ ط٘٪١ ٟ٪حسد٧خ ٟشّٗضس ه٬ٜ ح٠ٛـخالص حٛظٮ 

جش  غخهذ ٧ٰ ششحٍ أ١ ٯ رش ٛإل ٧ز٥ ح٠ٛٔخس  ٬ٜ ٠خد ه شؤ١ حالهظ  ٢ٟ ٧ذح٨ُخ. ٩ ٬ٜ أ زش ه حألٗ

 حٛظ٤لٰٞ ه٬ٜ ػ٠خ١ حٟظؼخٙ حٛششٗخص ح٠ٛظشف ٨ٛخ ا٬ٛ ٗخُش حأل٣ل٠ش ٩حٛٔ٪حهذ حٛغخسٯش. 

زخص  ٬ٛ ح٠ٛظـٜ ٨خ ا ٨خ ٩حٟظؼخٛ ظشف ٛ ششٗش ح٠ٛ ٟالءس حٛ لٰٞ  أ١ّ  جش حٛظ٤ زش ٧ٰ طوظ

٨خ حالكظشحصٯش( ٠٧خ ٢ٟ ٟغئ٩ٰٛش ٟذسحث٨خ ٩ادحسط٨خ حٛوٰٜخ. ٩طشّٗض حٛظ٤ل٠ٰٰش )ر٠خ ُٰ

٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  رش٘ٚ خخصّ ه٬ٜ د٩س ح٠ٛذسحء ٩حإلدحسس حٛوٰٜخ ٜٛششٗخص ح٠ٛظشف ٨ٛخ ُٮ 

 ٬ٛ ٬ٛ ح ؼخٙ ا ٠الءس ٩حالٟظ ؼ٠خ١ حٛ ٨خ، ٛ ِخف هٰٜ ٛش ٩حٛل ٰش ُوخ ٠ش دحخٜ ْٰ أ٣ل طـز

 ح٠ٛظـٜزخص حٛظ٤ل٠ٰٰش.

 اؿخس طٰٰٔٞ ح٠ٛخخؿش 

ح٠ٛٔخسرش ح٠ٛز٤ٰش ه٬ٜ ح٠ٛخخؿش حٛظٮ طوظ٠ذ٧خ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  ُٮ ٟـخٙ حإلششحٍ،  ا١ّ 

ششٗخص  ٛذ٫ حٛ ٨ش  ظٮ طل خخؿش حٛ لّذد ح٠ٛ خخؿش، ط غظ٠ّشس إلدحسس ح٠ٛ ٔش ٟ ٬ٜ كٜ ٔ٪ٝ ه ط

 ح٠ٛظشف ٨ٛخ ٩حٛظٮ طشّ٘ٚ خـشًح ه٬ٜ أ٧ذحٍ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ، ٩ط٨٠ّٰٔخ ٩طخَِّ ٨٤ٟخ.

خخؿش ٧٪ ه٠ٰٜش طٰٰٔٞ ح٠ٛخخؿش. ٩ٯظّٞ رٖٛ ٢ٟ خالٙ ا١ّ ٟل٪س ح٠ٛٔخسرش ح٠ٛز٤ٰش ه٬ٜ ح٠ٛ

لٰٞ ) جش حٛظ٤ خخؿش ٨ٰٛ ؿذ٩ٙ ح٠ٛ  ٬ٛ رخٛشؿ٪م ا عٰش ٩ ٰش ٰٓخ ٠خد ٨٤ٟـ ُْ رحهظ ٨زح ح٠ٛش

ٰش  خخؿش ٧ٰٜ٘ ٟ٠ٚ ٩ خخؿش حٛو خخؿش: ٟ ٢ٟ ح٠ٛ عوظ٢ٰ  ظ٢ٰ ٩ح ـذ٩ٙ ُج لّذد حٛ ٛذٰٛٚ(. ٯ ح

 حٛشٓخرش. 

 

 

 ٟخخؿش حٛو٠ٚ

طظؼ٢٠ّ ٧ز٥ حِٛجش ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخؿ٠ش ه٢ ٣٪م حأله٠خٙ حٛظٮ طضح٨ٛ٩خ حٛششٗش ح٠ٛظشف 

 ٨ٛخ، ٧٩ٮ ط٤ٔغٞ ا٬ٛ ٟـ٠٪هخص ح٠ٛخخؿش حٛظخٰٛش: 

 حٛغالٟش ح٠ٛخٰٛش 

ه٢ ح٠ٛشٗض حٛشأع٠خٛٮ ٜٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ ٩عٰ٪ٛظ٨خ  ٤خشجش٧ٮ ح٠ٛخخؿش حٛ

 . خ٪٨ٛخ٩ؿزٰوش ٟذ

 ٚحعظشحطٰـٰش حٛو٠ 

 حِٛظٚ حٛؼخ٣ٮ: حإلششحٍ
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ه٢ ؿزٰوش حأله٠خٙ حٛظٮ طضح٨ٛ٩خ حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ،  شجش٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخ

٩حٛظٮ ٯ٢٘٠ طٔغ٨٠ٰخ ا٬ٛ ه٪حٟٚ خـش ٟخظِٜش ٤ٗ٪م حٛو٠الء ٩ح٤٠ٛظـخص ٩حألع٪حّ 

 حٛظٮ طغظ٨ذ٨ُخ حٛششٗش. 

 ٌٰٚحٛغ٪ّ ٩حٛظش 

ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ ح٣٘شخٍ حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ ه٬ٜ ٟخخؿش حٛغ٪ّ، ٩حالثظ٠خ١، 

 ٩حٗظظخد حٛظؤ٢ٰٟ، ٩ؿزٰوش حٛظشطٰزخص حٛظوخٓذٯش ٨ُٰخ.٩حٛظشٌٰٚ، ٩حٛغٰ٪ٛش، 

 حٛظ٤لٰٞ ٩حٛشٓخرش 

ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ ٟشٗض حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ ُٮ ٧ٰٰٜ٘ش ح٠ٛـ٠٪هش حٛظٮ 

ط٤ظ٠ٮ ا٨ٰٛخ ٩ٯش٠ٚ رٖٛ طٰٰٔٞ ح٠ٛغٰـشٯ٢، ٩حٛـ٨خص حٛشٓخرٰش ُٮ رٜذ ح٤٠ٛشؤ، 

 ٩حٛظخسٯخ حٛشٓخرٮ ٜٛششٗش.

 ٟخخؿش ٧ٰٰٜ٘ش حٛغٰـشس

 ز٥ حِٛجش ا٬ٛ ح٠ٛخخؿش ح٨ٰٰٜٛ٘ش حٛذحخٰٜش ٜٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ ٩طظؼ٢٠:طشٰش ٧

 حٛو٠الء 

ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ حٛـشٯٔش حٛظٮ ط٠خسط ٢ٟ خال٨ٛخ حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ 

 حأله٠خٙ ٟن ه٠الث٨خ ٩طظؼ٢٠ ٟغخثٚ حٛظ٪حطٚ، ٩ك٠خٯش حألط٪ٙ، ٩ح٠ٛش٪سس ٩حإلُظخف.

 ادحسس طؼخسد ح٠ٛظخٛق 

حٛـشٯٔش حٛظٮ طلذد حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ ٢ٟ خال٨ٛخ ٩طذٯش ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ 

 طؼخسد ح٠ٛظخٛق خخطش ُٮ ٟخ ٯظوْٜ رؤؿ٪س ُشٯْ ح٠ٛزٰوخص ٩حٛلغخرخص حٛشخظٰش.

 حإلدحسس ٩حٛؼ٪حرؾ 

ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ حإلدحسس ٩حٛؼ٪حرؾ ُٮ ٟخ ٯظوْٜ ر٠غخثٚ حالٛظضحٝ ٩ح٠ٛخخؿش 

 ٩حإلع٤خد حٛخخسؿٮ.

 حٛـشٯ٠ش ح٠ٛخٰٛش 

٤خشجش ه٢ ُوخٰٛش حإلؿشحءحص ُٮ ٤ٟن ًغٚ حألٟ٪حٙ ٩ًٰش٧خ ٢ٟ ه٠ٰٜخص ح٠ٛخخؿش حٛ

 حعظٌالٙ حٛغ٪ّ.

 ح٠ٛ٪حسد حٛزششٯش ٩حٛظ٤ٰٔش 

ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ حألُشحد ح٠ٛوظ٠ذٯ٢ ٩ِٗخٯش ط٤٘٪ٛ٪ؿٰخ ح٠ٛوٜ٪ٟخص ُٮ 

 حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ.

 

 ط٤ٔغٞ ٟـ٠٪هخص ح٠ٛخخؿش ٧ز٥ ا٬ٛ ه٪حٟٚ خـش ٟلّذدس، ٠ٗخ ٧٪ ٟز٢ّٰ ُٮ ؿذ٩ٙ ح٠ٛخخؿش. 

٢ٟ خالٙ طٰٰٔٞ ح٠ٛخخؿش، ط٤لش ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  ُٮ ؿزٰوش أه٠خٙ حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ 

٩كـ٨٠خ ٧٩ٰٰٜ٘ظ٨خ حٛذحخٰٜش رخ٤ٛغزش ا٬ٛ ّٗٚ ٢ٟ ح٠ٛخخؿش ح٠ٛلّذدس ُٮ حٛـذ٩ٙ. ػّٞ 

رلغذ حأل٩ٛ٪ٯش ٗالًّ ٢ٟ ح٠ٛخخؿش حٛظٮ طّٞ حٛظوّشٍ ا٨ٰٛخ، ٟن  طّٰٔٞ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ ٩طظ٤َّ

ٟشحهخس اٟ٘خ٣ٰش ٣ش٪ء ح٠ٛخخؿش ٩طؤػٰش٧خ ه٬ٜ أ٧ذحٍ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  ُٮ كخٙ طزٜ٪سص. 

٩روذ رٖٛ، طوـٮ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  ّٛ٘ٚ ششٗش ٟظشف ٨ٛخ طظ٤ًِٰخ شخٟاًل ٠ٜٛخخؿش، ٯ٘٪١ 

 ٟظذ٣ًٰخ أ٩ ٟظ٪عّـًخ أ٩ هخًٰٛخ. 

٠ٛخخؿش أ٩اًل ٢ٟ خالٙ ه٠ٰٜش حٛظظشٯق حأل٬ٛ٩. طغظو٠ٚ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  ٯظّٞ طٰٰٔٞ ح

ح٠ٛوٜ٪ٟخص حٛظٮ ٯض٩ّد٧خ ّٟٔذٝ حٛـٜذ أ٩ حٛظٮ طـ٠و٨خ أػ٤خء ح٤ٛلش ُٮ حٛـٜذ، إلؿشحء 

ه٠ٰٜش طٰٰٔٞ ح٠ٛخخؿش حأل٩ٰٛش ٤٠ٛ٩ق حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ طظ٤ًِٰخ ٟئٓظًخ شخٟال 

 ٠ٜٛخخؿش.

ٟن حإلدحسس حٛوٰٜخ ٜٛششٗش  ٞق، طـظ٠ن ٧ٰجش حٛظ٤ل٩ٰروذ ٟش٩س ُظشس ٓظٰشس ه٬ٜ حٛظظشٯ

ح٠ٛظشف ٨ٛخ ٤٠ٛخٓشش خـؾ حٛو٠ٚ ٩حٛخـؾ حالعظشحطٰـٰش ٛذٯ٨خ ٩حٛظـزْٰ حٛوخٝ 

إلؿشحءحط٨خ ٩أ٣ل٠ظ٨خ ٩ػ٪حرـ٨خ. ٢ٟ شؤ١ ٧زح حٜٛٔخء، اػخُش ا٬ٛ طٰٰٔٞ ح٠ٛخخؿش 
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حأل٩ٛٮ حٛز٭ ٯظّٞ أػ٤خء ه٠ٰٜش طٔذٯٞ حٛـٜزخص، أ١ ٯلّذد ٟظ٬ عُظـش٫ ح٠ٛشحؿوش 

٬ٛ ٠ٜٛخخؿش "ح٠ٰٛذح٣ٰش" ُٮ حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ. ٩روذ ٧ز٥ ح٠ٛشحؿوش حٛظِظٰٰٜش حأل٩

حٛظِظٰٰٜش ٩"ح٠ٰٛذح٣ٰش" ٠ٜٛخخؿش، طلّذع ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  حٛظظ٤َٰ حٛشخٟٚ ٠ٜٛخخؿش 

 ٩حٛخخص رخٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ.

٩طغظ٠ّش روذ رٖٛ ه٠ٰٜش طٰٰٔٞ ح٠ٛخخؿش، كٰغ ربٟ٘خ١ حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ أ١ طظ٪ّٓن 

٠ٜخخؿش ع٤٪ٯًخ ه٬ٜ حألّٓٚ. ٢٘ٛ٩، ٯـ٪ص طلذٯغ طظ٤َٰ ح٠ٛخخؿش ٜٛششٗش حٛخؼ٪م ٛظٰٰٔٞ ٛ

ح٠ٛظشف ٨ٛخ ُٮ أ٭ ٩ٓض، ٟن حإلشخسس ا٬ٛ أ١ّ  رٖٛ حٛظظ٤َٰ ٓذ ٯظؤّػش رخ٠ٛوٜ٪ٟخص حٛظٮ 

طظٜٔخ٧خ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  ٢ٟ خالٙ حإلخـخسحص ٩حٛظٔخسٯش ٩حٛضٯخسحص ا٬ٛ حٛششٗش ح٠ٛظشف 

 وٰٜخ.٨ٛخ ٩حٛل٪حس ح٠ٛغظ٠ّش ٟن حإلدحسس حٛ

٩ٯـ٪ص أٯؼًخ اؿشحء طٰٰٔٞ ٠ٜٛخخؿش اػش ٩ٓ٪م أكذحع طغظذهٮ حٛظٰٰٔٞ، ٗلظ٪ٙ طٌّٰش 

أعخعٮ ُٮ ه٠ٚ حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ، أ٩ طٌٰٰش ه٬ٜ طوٰذ ح٠ٛظل٢ٰ٠ّ٘ ٨ُٰخ، ٩طو٢ٰٰ 

ٟ٪ك٢ِٰ ؿذد ُٮ ٟـخالص حٛو٠ٚ حٛشثٰغش، أ٩ أ٭ خٜٚ ٨ّٟٞ ُٮ أ٣ل٠ش حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ 

 ٩ػ٪حرـ٨خ. 

ح٠ِّٛظٜش حأل٩ٰٛش ٠ٜٛخخؿش "ح٠ٰٛذح٣ٰش" ٩ٗخُش ٟشحؿوخص طٰٰٔٞ ح٠ٛخخؿش  روذ ح٠ٛشحؿوش

حٛالكٔش، طٔ٪ٝ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  ر٪ػن رش٣خٟؾ ٜٛظخَِٰ ٢ٟ ح٠ٛخخؿش ٜٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ. 

٩ٯ٘٪١ ٧زح حٛزش٣خٟؾ ٟظ٠٠ًّخ ٠ٛوخٛـش ٟخخؿش ٟو٤ّٰش ٩ٛظلذٯذ ّٗٚ ٢ٟ حٛظذحرٰش ح٠ٛـٜ٪رش 

ششحٍ )ح٣لش أد٣خ٥( حٛظٮ عظوظ٠ذ٧خ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  ٩ح٤ٛظخثؾ ح٤٠ٛش٪دس. ا١ّ أد٩حص حإل

الكًٔخ إلدحسس ح٠ٛخخؿش، ط٘٪١ ٟشطزـش رـزٰوش ح٠ٛخخؿش ٩خـ٪سط٨خ، ٩ر٠ذ٫ طؤّػش٧خ 

 رخٛؼ٪حرؾ حِٛوٰٜش.

طض٩ّد ٧ز٥ ح٠ٛٔخسرش ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  رٔذسحص حعظزخٰٓش رلٰغ أ٦٣ّ ٟخ أ١ ٯظّٞ حٛظوّشٍ 

رٰش ح٠ٛالث٠ش ٛظخ٨ِِٰخ ٓزٚ أ١ طظزٜ٪س. ا٬ٛ ح٠ٛخخؿش ٩ط٨٠ٰٰٔخ، ٯ٢٘٠ حّطخخر حٛظذح

٠ٗخ طغ٠ق ٨ٰٛجش حٛظ٤لٰٞ رظلذٯذ ّٓ٪س طؤػٰش رش٣خٟؾ حإلششحٍ ه٬ٜ ّٗٚ ششٗش ٟظشف ٨ٛخ، 

 ٩رخٛظخٛٮ اٟ٘خ٣ٰش طخظٰض ٟ٪حسد حإلششحٍ حٛالصٟش ٨ٰٛجش حٛظ٤لٰٞ. 

ط٤خٓش ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  روغ ٣٪حكٮ طٰٰٔٞ ح٠ٛخخؿش ٟن حٛششٗخص ح٠ٛظشف ٨ٛخ، ٨٤ّ٘ٛ٩خ ٢ٛ 

 ِظق ه٠٪ًٟخ ه٢ طظ٤َٰ ح٠ٛخخؿش حٛشخٟٚ حٛخخص رخٛششٗش.ط

 أد٩حص حإلششحٍ

ُٮ عٰخّ طؤدٯظ٨خ د٩س٧خ حإلششحُٮ، طغظخذٝ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  ٟـ٠٪هش ٢ٟ أد٩حص حإلششحٍ 

 ح٠ٛظ٪ُشس ٛذٯ٨خ. ٢ٟ٩ ر٢ٰ ٧ز٥ حألد٩حص ٟخ ٯٜٮ: 

 حٛضٯخسحص ح٠ٰٛذح٣ٰش 

ح٠ٛ٪ك٢ِٰ ٩حإلؿشحءحص طغ٠ق ٧ز٥ حٛضٯخسحص ٨ٰٛجش حٛظ٤لٰٞ رخٛظوّشٍ أ٩اًل ا٬ٛ 

٩حأل٣ل٠ش ٩حٛؼ٪حرؾ ُٮ حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ، إل٠ٗخٙ طٰٰٔٞ ح٠ٛخخؿش ٜٛششٗش 

 .ح٠ٛظشف ٨ٛخ ٩ٟشحؿوش عٰش رش٣خٟؾ حٛظخَِٰ ٢ٟ ح٠ٛخخؿش

 حٜٛٔخءحص حٛشخظٰش 

جش  لّذدٯ٢ ٨ٰٛ ُشحد ح٠ٛ ٰخ أ٩ حأل ٠ذسحء أ٩ حإلدحسس حٛوٜ ٟن حٛ ٔخءحص  غ٠ق حٜٛ ط

حٛظ٤لييٰٞ ر٨ِييٞ ػٔخُييش حٛشييشٗش ح٠ٛظييشف ٨ٛييخ ٩حعييظشحطٰـٰش ادحسس حٛشييشٗش 

 ٩أ٩ٛ٪ٯخط٨خ، اػخًُش ا٬ٛ ٤ٟخٓشش روغ ٟـخالص حٛو٠ٚ. 

 ح٠ٛشحؿوخص ح٠ٛ٘ظزٰش 

ششٗخ ٬ٜ حٛ ـذ ه ظٮ ٯ ٯش حٛ ٔخسٯش حٛذ٩س لٰٞ  حٛظ جش حٛظ٤ ؿن ٧ٰ ٔذٯ٨٠خ طشح ص ط

غٰش  كذحع حٛشثٰ رزوغ حأل جش  هالٝ ح٨ٰٛ ششٗخص ا ٬ٜ حٛ ٯش(. ٩ه ٔخسٯش حالكظشحص )ٗخٛظ

ُش  وش ٗخ طظّٞ ٟشحؿ  .ٰٚ وذ٥ رٜٔ كذ٩ػ٨خ أ٩ ر زٚ  ٓ ٖٛ وش ٩ر غظذهٮ ح٠ٛشحؿ ظٮ ط حٛ

ٯذ  هذ٥، ٩ٛظلذ ٠خٙ ٩ٓ٪ح ـش ٜٛ ٗض ٓ ٠ش ٟش ٨خ أل٣ل ٢ٟ ٟـخرٔظ ّٗذ  ٠٪حّد ٜٛظؤ ٧ز٥ حٛ

 ح٠ٛشخٗٚ أ٩ ح٠ٛخخ٩ٍ ح٤ٛخشجش. 

 ح٠ٛوٜ٪ٟخص رشحصا 
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ٟغظ٤ذحص أ٩ ٟوٜ٪ٟخص أخش٫، ٟخ  رشحصش حٛظ٤لٰٞ  رغٜـش ح٠ٛـخٛزش ربطظ٠ّظن ٧ٰج

ٯغ٠ق ٨ٰٛجش حٛظ٤لٰٞ رخٛ٪ط٪ٙ ا٬ٛ ٟوٜ٪ٟخص ك٪ٙ أه٠خٙ حٛششٗخص ح٠ٛظشف ٨ٛخ ٢ٟ 

أؿٚ طلذٯذ ٟـخرٔظ٨خ أل٣ل٠ش ٟشٗض ٓـش ٠ٜٛخٙ ٩ٓ٪حهذ٥، أ٩ ٜٛظلْٰٔ ُٮ ٟغؤٛش 

 ٟو٤ّٰش. 

 حٛظٔخسٯش 

ٜذ ٧ٰ ـ٪ص أ١ طـ شخض ٯ هّذ٥  ٯشًح أ ّٔذٝ طٔش ٨خ أ١ ط ظشف ٛ ششٗش ٟ  ٢ٟ لٰٞ   جش حٛظ٤

ٟوظ٠ذ ٢ٟ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ . ٩ٯغ٠ق رٖٛ ٠ٜٛشش٢ُٰ رخٛلظ٪ٙ ه٬ٜ طٔخسٯش حٛظذْٰٓ 

 ح٠ٛغظّٜٔش ك٪ٙ روغ ح٠ٛخخ٩ٍ ح٠ٛلّذدس دحخٚ حٛششٗش.

 طوضٯض حٛوالٓخص ٟن ٧ٰجخص حٛظ٤لٰٞ حألؿ٤زٰش 

حٛظ٤ل٠ٰٰش خخسؽ ٟشٗض ٓـش ٠ٜٛخٙ ه٬ٜ طو٠ٚ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  رش٘ٚ ٩ؿٰذ ٟن ح٨ٰٛجخص 

 طوضٯض أه٬ٜ ٟوخٯٰش حإلششحٍ ح٠ٛلٜٮ ٩حٛذ٩ٛٮ. 

ك٢ٰ طخؼن حٛششٗخص ٜٛظ٤لٰٞ ٢ٟ ٓزٚ ٧ٰجش ط٤ل٠ٰٰش أخش٫، طلّذد ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ ٟغظ٪٫ 

٩ٟوٰخس حإلششحٍ حٛز٭ طٔ٪ٝ ر٦ ٧ز٥ ح٨ٰٛجخص حألخش٫، ٩طظوخ١٩ ٟو٨خ ٛظ٤ِٰز ٨ٟخ٨ٟخ. 

حٛظ٤لٰٞ  طشطٰزخص سع٠ٰش ٟن ح٨ٰٛجخص حٛظ٤ل٠ٰٰش حألخش٫ ٩ر٨ز٥ حٛـشٯٔش، ُطِوّذ ٧ٰجش 

 ر٠٪ؿذ ٟزٗشحص طِخ٧ٞ ٩ًٰش٧خ ٢ٟ حالّطِخٰٓخص. 

ٯؼ٢٠ ٧زح حٛظوخ١٩ ٟن ح٨ٰٛجخص حٛظ٤ل٠ٰٰش حألخش٫ أ١ طخؼن حٛششٗخص ح٠ٛظشف ٨ٛخ 

ٛإلششحٍ ح٤٠ٛخعذ ٩حِّٛوخٙ، ٢٘ٛ٩ ٢ٟ د١٩ أ١ ط٘٪١ ٟوّشػش ٠ٛظـٜزخص ًٰش ػش٩سٯش أ٩ 

 َٜ ح٨ٰٛجخص. ٟظّ٘شسس ٢ٟ ٟخظ

 ٟٔخسرش ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  ٜٛغّشٯش

طذسٕ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  أ١ّ حٛششٗخص ح٠ٛظشف ٨ٛخ طلظِق ر٠وٜ٪ٟخص عّشٯش رشؤ١ ه٠الث٨خ. 

٩طظ٪ّٓن ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ ٢ٟ حٛششٗخص أ١ ط٘٪١ ٛذٯ٨خ أ٣ل٠ش ٟالث٠ش ٛؼ٠خ١ عّشٯش ٧ز٥ 

خش، كّْ حالؿالم ه٬ٜ ح٠ٛوٜ٪ٟخص. ااّل أ١ّ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  ٯ٢٘٠ أ١ طـٜذ، ر٢ٰ حٛل٢ٰ ٩حٱ

طٜٖ ح٠ٛوٜ٪ٟخص حٛغّشٯش ٛظ٤ِٰز ٨ٟخ٨ٟخ حٛشٓخرٰش. ُٮ ٧ز٥ حٛلخٛش، طـّزْ ٧ٰجش 

حٛظ٤لٰٞ  ر٤ِغ٨خ ٟوخٯٰش حٛغّشٯش حٛوخٰٛش رلٰغ طخْٜ ط٪حص٣ًخ ر٢ٰ حٛظ٪ّٓن ح٠ٛشش٩م 

ٜٛششٗخص ح٠ٛظشف ٨ٛخ ٩ه٠الث٨خ أ١ طز٬ٔ ٧ز٥ ح٠ٛوٜ٪ٟخص عّشٯش ٢ٟ ؿ٨ش، ٩حٛلخؿش ٢ٟ ؿ٨ش 

حالهظ٠خد ه٬ٜ ٧ز٥ ح٠ٛوٜ٪ٟخص ُٮ حإلششحٍ ه٬ٜ حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ ٠ٛظٜلظ٨خ  أخش٫ ا٬ٛ

 ٩ٟظٜلش ه٠الث٨خ ٩ٟشٗض ٓـش ٠ٜٛخٙ رش٘ٚ هخٝ. 

طخؼن ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  ٠ٟ٩ؼٜ٪٧خ )أ٭ ح٠ٛغئ٩ٛ٪١ ٩ح٠ٛ٪كِ٪١ ٩حٛ٪ٗالء ٨ُٰخ ٩ح٠ٛظوخٓذ١٩ 

حٛغّشٯش حٛ٪حسدس ٟو٨خ ٩عخثش حألشخخص حٛزٯ٢ طو٨٤ّٰٞ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  ٗخ٠ٛل٢ّٰٔٔ( ألك٘خٝ 

 .ُٮ أ٣ل٠ش حٛخذٟخص ح٠ٛخٰٛش

ط٤٠ن ٧ز٥ حألك٘خٝ حٰٛ٘خ٣خص ح٠ٛزٗ٪سس ٢ٟ حإلُظخف ه٢ أ٭ ٟوٜ٪ٟخص عّشٯش كظٜض ه٨ٰٜخ 

أػ٤خء ٠ٟخسعظ٨خ ٨ٟخ٨ٟخ ر٠٪ؿذ أ٣ل٠ش ٟشٗض ٓـش ٠ٜٛخٙ، ااّل ُٮ حٛلخالص حٛظٮ ط٤ضّ 

 ه٨ٰٜخ ٧ز٥ حأل٣ل٠ش.

ط٤ّض حأل٣ل٠ش ه٬ٜ حٛلش٩ٍ ح٠ٛو٤ّٰش حٛظٮ ٯـ٪ص أ١ طِظق ٨ُٰخ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ ه٢ روغ 

 ح٠ٛوٜ٪ٟخص ر٨ذٍ حإلششحٍ ه٬ٜ حٛششٗخص ُٮ ٟشٗض ٓـش ٠ٜٛخٙ ٩ط٤ل٨٠ٰخ رِوخٰٛش. 

 طظؼ٢٠ّ ٧ز٥ حٛلش٩ٍ ه٬ٜ عزٰٚ ح٠ٛؼخٙ ال حٛلظش، حإلُظخف ه٢ ح٠ٛوٜ٪ٟخص:

 ر٠٪حُٔش حٛشخض حٛز٭ طظوّْٜ ر٦ ح٠ٛوٜ٪ٟخص 

  ًه٬ٜ ؿٜذ ٣خُز ٓخ٣٪٣ًخ )٠ٗزٗشس اكؼخس طخدسس ه٢ ح٠ٛل٠٘ش( سدح 

 ه٤ذٟخ ٯظّٞ حإلُظخف ر٤ّٰش كغ٤ش ٢ٟ أؿٚ ٠ٟخسعش ٩كخث٨ِخ 

  ٙه٤ذٟخ ٯظّٞ حإلُظخف أل٭ ٧ٰجش طظوّْٜ ٨ٟخ٨ٟخ رخٛ٘شَ ه٢ كخالص ًغٚ حألٟ٪ح

 أ٩ ٟ٘خُلظ٨خ

 ه٤ذٟخ ٯظّٞ حإلُظخف ا٬ٛ ٧ٰجش ط٤لٰٞ أؿ٤زٰش 
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حإلُظخف ه٢ ح٠ٛوٜ٪ٟخص أ٩ ُٮ حٛلخالص ح٠ٛـٜ٪د ٨ُٰخ ه٤ذ طلذٯذ ٟخ ارح ٗخ١ ٯـذ 

حإلُظخف ه٢ ٟوٜ٪ٟخص، ٯـذ ه٬ٜ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  أ١ ط٤لش ُٮ كٔ٪ّ حألؿشحٍ حٛظٮ ٯـ٪ص أ١ 

 طظؤّػش رخإلُظخف، ٩أ١ طؼ٢٠ حٛوذحٛش ُٮ حإلؿشحءحص. 

طذسٕ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  أ٠٧ٰش طوضٯض حٛؼٔش ُٮ ٟشٗض ٓـش ٠ٜٛخٙ ٠ٗشٗض ٟوظشٍ ر٦ د٩ًٰٛخ 

ذٟخص ح٠ٛخٰٛش، كٰغ ط٘٪١ ٟظـٜزخص حٛغّشٯش ٟظ٪حُٔش ٟن أُؼٚ ح٠٠ٛخسعخص حٛذ٩ٰٛش. ٜٛخ

ه٤ذٟخ ط٤شت ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  هالٓخص ٢ٟ خالٙ حطِخٰٓخص سع٠ٰش ٟن ح٨ٰٛجخص حٛظ٤ل٠ٰٰش 

حألخش٫ ر٨ذٍ طزخدٙ ح٠ٛوٜ٪ٟخص، ط٘٪١ ٧ز٥ حالطِخٰٓخص ٟظ٪حُٔش ٟن ح٠ٛوخٯٰش حٛظٮ ط٪طٮ 

( ٩ٛـ٤ش IOSCOش ٗخ٤٠ٛل٠ش حٛذ٩ٰٛش ٨ٰٛجخص ع٪ّ ح٠ٛخٙ )ر٨خ ح٨ٰٛجخص حٛذ٩ٰٛش ح٠ٛوش٩ُ

 رخصٙ.
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ه٬ٜ ح٠ٛشخس٢ٰٗ حٛخخػو٢ٰ ٜٛظ٤لٰٞ ُٮ ٟشٗض ٓـش ٠ٜٛخٙ أ١ ٯل٨ش٩ح ػٔخُش حٟظؼخٙ 

ٓ٪ّٯش، ٣ظٰـش ادسح٨ٗٞ رؤ٦٣ّ ٢ٟ ٟظٜلظ٨ٞ ٢ٟ٩ ٟظٜلش ح٠ٛو٢ّٰٰ٤ رخٛخذٟخص ح٠ٛخٰٛش ُٮ 

ٟشٗض ٓـش ٠ٜٛخٙ أ١ ٯٜظضٟ٪ح رخ٠ٛوخٯٰش ح٠ٛـٜ٪رش ٢ٟ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ أ٩ أ١ ٯشطٔ٪ح 

 ر٨خ. 

ط٤ِٰزٯش، ٯ٘٪١ حعظو٠خ٨ٛخ ػش٩سٯًخ ُٮ كخٙ هذٝ حالٛظضحٝ  ٩طظ٠ظن ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ رغٜـخص

 ر٠وخٯٰش ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ. 

ُٮ ػ٪ء ه٠ٰٜش حٛظظشٯق حٛذٰٓٔش، ٩ػٔخُش حالٟظؼخٙ ح٠ٛظ٪ّٓوش ٩ٟٔخسرش حإلششحٍ ح٠ٛز٤ٰش 

ه٬ٜ ح٠ٛخخؿش، ٢ٟ ح٠ٛظ٪ّٓن أ١ ٯ٘٪١ حٛغٜ٪ٕ حٛز٭ ٯظـّٜذ حٛظظلٰق ٣خدسًح ؿذًح. ٢٘ٛ٩، 

رٰش حٛظظلٰلٰش ػش٩سٯش، ه٬ٜ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  أ١ ط٠خسط عٜـخص ه٤ذٟخ ٯّظؼق أ١ّ حٛظذح

حإل٣ِخر ٛذٯ٨خ ا٬ٛ حٛلّذ حٛؼش٩س٭ ٛظلْٰٔ أ٧ذح٨ُخ حٛظ٤ل٠ٰٰش، ٩رخٛـشٯٔش حٛظٮ طؼ٢٠ 

 حالعظ٠شحس حٛلّش ٛأل٣شـش ح٠ٛشش٩هش ٜٛششٗخص ح٠ٛغـّٜش ُٮ ٟشٗض ٓـش ٠ٜٛخٙ. 

 ٮ: طشط٘ض ٟٔخسرش ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  ُٮ ٟغخثٚ حٛظ٤ِٰز ه٬ٜ ٟخ ٯٜ

 ح٠ٛش٣٩ش 

طوظ٠ذ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  ٟٔخسرش ٟش٣ش ُٮ حٛظ٤ِٰز، طظ٠خش٬ ٟن ٟٔخسرظ٨خ ح٠ٛز٤ٰش 

ه٬ٜ ح٠ٛخخؿش، ٟن حٛظشٰٗض ه٬ٜ حٛظخَِٰ ٢ٟ ٟخخؿش هذٝ حالٟظؼخٙ ٠ّٜٗخ ٗخ١ رٖٛ 

 ٤٘٠ًٟخ.

 ٞحٛو٠ٚ رش٘ٚ كخع 

ه٤ذٟخ ط٘ظشَ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  طظّشًُخ ٢ٟ شؤ٦٣ حٛظ٨ذٯذ ر٤ضح٧ش ٟشٗض ٓـش ٠ٜٛخٙ، 

ٕ رش٘ٚ عشٯن ٩كخعٞ ٛ٪ػن كّذ ٨ٛزح حٛظظّشٍ ٩حٛظخَِٰ ٢ٟ آػخس٥ ٤ٟ٩ن طظلشّ 

ط٘شحس٥، ٢٘ٛ٩ ٟن حٛظؤّٗذ ٢ٟ حهظ٠خد حٛوذحٛش ٩حال٣ِظخف ٩ح٠ٛغخءٛش ُٮ ٠ٟخسعش 

 عٜـخص حٛظ٤ِٰز. 

 حٛوذحٛش ٩حالعظٔخٟش حإلؿشحثٰش 

طظخز ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  طذحرٰش حٛظ٤ِٰز ُٔؾ ه٤ذٟخ ٯ٘٪١ رٖٛ ػش٩سٯًخ ر٠خ ٯؼ٢٠ 

شٗض ٓـش ٠ٜٛخٙ رِوخٰٛش ٩شِخُٰش، ٩ه٠ٚ ح٠ٛشخس٢ٰٗ ٦ُٰ روذحٛش ٩رـشٯٔش ه٠ٚ ٟ

طوّضص ػٔش ٓـخم حٛخذٟخص ح٠ٛخٰٛش ٩ه٠الث٦. طئ٢ّٟ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  حٛوذحٛش 

حإلؿشحثٰش ٩طشحهٮ كٔ٪ّ حٛزٯ٢ طظوخٟٚ ٟو٨ٞ. ٠ٗخ أ٨٣ّخ طئّٯذ روغ ح٠ٛزخدة 

ش ٠ٜٛخٙ، طؤعغض ٗخالٟظٰخص حٛٔخ٣٪٣ٮ ٩كّْ حالعظج٤خٍ. ر٠٪ؿذ ٓخ٣٪١ ٟشٗض ٓـ

ح٨ٰٛجش حالعظج٤خُٰش ٗـ٨خص ٟغظّٔٚ ٤ٜٛلش ُٮ حالعظج٤خُخص ػّذ ٓشحسحص ٧ٰجش 

 حٛظ٤لٰٞ. 

 ارٔخء ششٗخص حٛخذٟخص ح٠ٛخٰٛش ُٮ ٟشٗض ٓـش ٠ٜٛخٙ ه٬ٜ حّؿالم 

طٔ٪ٝ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ هخدس ر٤شش ٣ظخثؾ أ٭ اؿشحءحص ط٤ِٰزٯش طظخز٧خ. طغخهذ ٧ز٥ 

خف ه٬ٜ حعظٔخٟش ٟشٗض ٓـش ٠ٜٛخٙ ٢ٟ خالٙ ح٠ٛغخءٛش ٩حٛشِخُٰش حٛوخٟش ه٬ٜ حٛلِ

٤ٟن ٟخخِٛش أ٣ل٠ش ح٠ٛشٗض ٩ٓ٪حهذ٥، ٩ر٠خ ٯؼ٢٠ ٠ٟخسعش ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ ٜٛغٜـخص 

حٛظ٤ِٰز٭ حٛظٮ طظ٠ّظن ر٨خ روذحٛش ٩شِخُٰش. ال طو٢ٜ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  ه٠٪ًٟخ ه٢ 

 رذء حٛظلٰٔٔخص، ٠ٗخ ال طوـٮ ٟوٜ٪ٟخص ه٢ طّٔذ٨ٟخ. 

  ح٠ٛظزخدٛشحٛظوخ١٩ حٛذ٩ٛٮ ٩ح٠ٛغخهذس 

طو٠ٚ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  رش٘ٚ ٩ػْٰ ٟن ٧ٰجخص حٛظ٤لٰٞ حألؿ٤زٰش ٩أؿ٨ضس حٛظ٤لٰٞ 

حٛذ٩ٰٛش خخسؽ ٟشٗض ٓـش ٠ٜٛخٙ ٛؼ٠خ١ طزخدٙ ح٠ٛوٜ٪ٟخص رش٘ٚ ُّوخٙ ٩حٛظّٰٔذ 

رؤه٬ٜ ح٠ٛوخٯٰش حٛوخّٟش. ٧٩٪ أٟش ٨ّٟٞ ؿذًح رخ٤ٛغزش ا٬ٛ حٛظ٤ِٰز ه٬ٜ ػ٪ء 

٬ ٟوٜ٪ٟخص ٢ٟ حخظظخطخص أخش٫ العظ٠٘خٙ حأل٠٧ٰش ح٠ٛظضحٯذس إلٟ٘خ٣ٰش حٛلظ٪ٙ هٜ

 طلْٰٔ أ٩ حّطخخر طذحرٰش طؤدٯزٰش.

  

 حِٛظٚ حٛؼخٛغ: حٛظ٤ِٰز
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 حٛظلٰٔٔخص

ٯلّْ ٨ٰٛجش حٛظ٤لٰٞ، ر٠٪ؿذ أ٣ل٠ش حٛخذٟخص ح٠ٛخٰٛش، اؿشحء حٛظلٰٔٔخص ُٮ ح٠ٛخخِٛخص 

ح٠ٛشظز٦ رخسط٘خر٨خ ػذ ٓخ٣٪١ ٟشٗض ٓـش ٠ٜٛخٙ. ٩ُٮ عٰخّ ٧ز٥ حٛظلٰٔٔخص، ٯلّْ ٨ٛخ 

 ٠ٟخسعش عٜـخط٨خ ر٨ذٍ:

 اؿشحء ح٠ٛوخٯ٤خص 

  ّحٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ٗظذ ٩عـالص رش٘ٚ ٓغش٭ 

 ؿٜذ اهـخء حٛظٔخسٯش 

 ٟـخٛزش حألُشحد رخ٠ٛشخسٗش ُٮ ٟٔخرالص طلض حٛٔغٞ أ٩ حإلٓشحس 

 

٠ٗخ ٯلّْ ٨ٰٛجش حٛظ٤لٰٞ ٟظخروش حٛظلْٰٔ ُٮ ح٠ٛخخِٛخص ح٠ٛشظز٦ ر٨خ ُٮ ٟخ ٯظوّْٜ 

ح٠ٛظلذس ٩حِٛش٩م. ٩ٰٛظ  رخٛششٗخص ح٠ٛظشف ٨ٛخ ٩حٛششٗخص حألخش٫، ٩حٛششٗخص ح٠ٛلذ٩دس

٨ٰٛجش حٛظ٤لٰٞ حخظظخص ٓؼخثٮ ؿ٤خثٮ، ٩رخٛظخٛٮ أ٭ عٜ٪ٕ ٯظز٢ّٰ ُٮ حٛظلٰٔٔخص أ٦٣ّ 

 ٯشّ٘ٚ اخالالً رخٛٔخ٣٪١ حٛـ٤خثٮ ٯـذ أ١ ُٯلخٙ ا٬ٛ حٛذ٩ٛش أ٩ ح٨ٰٛجش حٛذ٩ٰٛش ح٠ٛو٤ٰش. 

 حٛو٪حٟٚ حٛظٮ طلّذد حٛظذحرٰش ح٠ّٛظخزس 

حٛلش٩ٍ ح٠ٛلٰـش رّ٘ٚ ٓؼٰش ه٬ٜ كذ٫ ٛظلذٯذ ٟخ ُٮ خظخٝ حٛظلْٰٔ، ٯظّٞ ح٤ٛلش ُٮ ٗخُش 

ارح ٯـذ حّطخخر طذحرٰش طؤدٯزٰش ٩ا٬ٛ أّ٭ ٟذ٫ طظٚ ٧ز٥ حٛظذحرٰش. طظؼ٢٠ّ ٧ز٥ حٛالثلش 

 روغ حٛو٪حٟٚ حٛظٮ ُطئخز ُٮ حالهظزخس ه٤ذ حّطخخر أ٭ ٓشحس طؤدٯزٮ:

 خـ٪سس ح٠ٛخخِٛش ح٠ٛشظز٦ ر٨خ ٩ؿزٰوظ٨خ 

  عٜ٪ٕ حٛششٗش أ٩ حِٛشد روذ ح٠ٛخخِٛش، ر٠خ ُٮ رٖٛ أ٭ طذحرٰش ّٟظخزس

 ٜٛظخَِٰ ٢ٟ طؤػٰش ح٠ٛخخِٛش ٩إلرالى ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ ه٨٤خ 

  عـٚ حٛششٗش حٛظ٤ل٠ٰٮ، ُٮ ٟشٗض ٓـش ٠ٜٛخٙ ٩ُٮ أ٭ ٣ـخّ آخش طو٠ٚ ٦ُٰ

 حٛششٗش 

  ٚ٘أ٭ ٟزخدة ط٪ؿ٨ٰٰش طخدسس عخرًٔخ ه٢ ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  رش٘ٚ هخّٝ أ٩ رش

ٜٛششٗش، ه٠ًٜخ رؤ١ّ حالٟظؼخٙ ا٬ٛ ح٠ٛزخدة حٛظ٪ؿ٨ٰٰش ال ٯئ٢ّٟ رلّذ  خخصّ 

 رحط٦ ك٠خٯش طخٟش 

  ٚكخالص عخرٔش ٟشخر٨ش ٩ٓوض ُٮ ٟشٗض ٓـش ٠ٜٛخٙ ٩حٛظذحرٰش ح٠ّٛظخزس ٢ٟ َِٓز

 ح٠ٛخخِٛخص ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ ٣ظٰـًش ٨ٛز٥

  ٓشحسحص طؤدٯزٰش عخرٔش طخدسس ه٢ ح٠ٛل٠٘ش )٧٩ٮ حٰٛ٘خ١ ح٠ٛئعظ ر٠٪ؿذ

٠ش حٛخخطش رظغ٪ٯش ح٤ٛضحهخص ٢ٟ خالٙ حٛظلٰ٘ٞ ٢ٟ أؿٚ ادحسس حأل٣ل

 حٛٔ٪ح٢ٰ٣ حٛظـخسٯش ٠ٛشٗض ٓـش ٠ٜٛخٙ ٩ط٤ِٰز٧خ( 

  طذحرٰش حّطخزط٨خ ح٨ٰٛجخص حٛظ٤ل٠ٰٰش ُٮ حخظظخطخص أخش٫ ك٪ٙ ٟخخِٛخص

 ٟشخر٨ش أ٩ ك٪ٙ عٜ٪ٕ حٛششٗش أ٩ حِٛشد حٛز٭ أّد٫ ا٬ٛ ح٠ٛخخِٛش.
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 طذحرٰش حٛظ٤ِٰز

حٛٔؼٰش ٗخٟٜش ُٮ خظخٝ حٛظلٰٔٔخص، ٯـ٪ص أ١ طّظخز ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ   روذ ح٤ٛلش ُٮ كش٩ٍ

 حٛخـ٪حص حٛظخٰٛش: 

  هذٝ حّطخخر أ٭ طذحرٰش سع٠ٰش ُٮ كخٙ ٛٞ ٯظّٞ اػزخص أ٭ ٟخخِٛش أ٩، ُٮ

كخٙ اػزخط٨خ، ٯ٢٘٠ أ١ طٔ٪ٝ ح٨ٰٛجش رظغ٪ٯش ًٰش سع٠ٰش ٢ٟ خالٙ حٛظؼَٰٔ 

 ح٤٠ٛخعذ ٩حٛظ٤ز٦ٰ 

  ط٪ؿ٦ٰ حعظ٨ـخ١ ه٤ٜٮ خخص رؤكذ حألؿشحٍ، ه٢ ؿشٯْ ٣شش رٰخ١ ك٪ٙ حٛششٗش

 أ٩ حِٛشد ٯ٘شَ ه٢ ح٠ٛخخِٛش حٛظٮ حسُطَ٘زض 

  رذء حإلؿشحءحص أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش اّٟخ ٜٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ح٠ٛغخهذس ُٮ ا٣ِخر عٜـش

٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  أ٩ ٜٛلظ٪ٙ ه٬ٜ طذحرٰش طظلٰلٰش طؤدٯزٰش ٟلّذدس. ٩ٯـ٪ص 

٠ٛـٜ٪رش: أ٩حٟش ٓؼخثٰش رخالٟظ٤خم أ٩ هذٝ حالٟظ٤خم ه٢ أ١ طظؼ٢٠ّ حأل٩حٟش ح

 ُوٚ ٟخ ه٢ حٛو٠ٚ أ٩ أ٩حٟش كّٚ أ٩ أ٩حٟش طو٢ٰٰ ٟغئ٢ٰٛ٩ إلدحسس حٛششٗش  

  ُشع حٌٛشحٟخص ح٠ٛخٰٛش ٣ظٰـش ح٠ٛخخِٛخص، ٩طلذٯذ ح٠ٛزٜي حٛز٭ طشح٥

 ٟالث٠ًخ 

  ُشع ح٤٠٠ٛ٪هخص ٩حٰٛٔ٪د حٛخخطش رششٗش ٟظشف ٨ٛخ أ٩ ُشد ٟوظ٠ذ. ٩ٓذ

 ٢ رٖٛ ُشع حٛشش٩ؽ ه٬ٜ طظشٯق أ٩ حهظ٠خد أ٩ علز٨خٯظؼ٠ّ 

  ح٠ٛـخٛزش رظو٨ذحص ٓخرٜش ٜٛظ٤ِٰز ٢ٟ ٓزٚ شخض أ٩ ششٗش ٟظشف ٨ٛخ، ٛؼ٠خ١

أ١ طّظخز حألؿشحٍ روغ حٛظذحرٰش ٛلّٚ ٟغؤٛش ٟخ. ٩ٯ٢٘٠ أ١ ط٤ِّز ح٠ٛل٠٘ش 

 ٧زح حٛظو٨ذ ُٮ كخٙ ٟخخِٛش شش٩ؿ٦.
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طظؼ٢٠ّ ٓ٪حهذ حٛو٠ٰٜخص حٛظ٤ل٠ٰٰش ٨ٰٛجش حٛظ٤لٰٞ حٛٔ٪حهذ ٩ح٠ٛزخدة حٛظ٪ؿ٨ٰٰش حٛظٮ 

 ط٤ضّ ه٬ٜ ح٠ٛضٯذ ٢ٟ حٛظِخطٰٚ ك٪ٙ ح٠ٛٔخسرخص حٛظ٤ل٠ٰٰش ح٠ٛشش٩كش ُٮ ٧زح حٛذٰٛٚ. 

٠ٜٛضٯذ ٢ٟ ح٠ٛوٜ٪ٟخص، ُٯشؿ٬ صٯخسس ٟ٪ٓن ٧ٰجش حٛظ٤لٰٞ  ه٬ٜ شز٘ش حإل٣ظش٣ض: 

www.qfcra.com:أ٩ حالّطظخٙ ٟزخششًس ر٨ٰجش حٛظ٤لٰٞ ه٬ٜ حٛو٤٪ح١ حٛظخٛٮ ، 

 ٧ٰجش ط٤لٰٞ ٟشٗض ٓـش ٠ٜٛخٙ

 22989ص.د. 

 حٛذ٩كش 

 ٓـش

 974 4956 888ح٨ٛخطَ: 

 974 4956 868حِٛخٗظ: 

  

 خظخٝ: حٛٛشحرنحِٛظٚ ح

http://www.qfcra.com/
http://www.qfcra.com/
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 ٟخخؿش حأله٠خٙ

ٟـ٠٪هخص 

 ح٠ٛخخؿش

 ح٠ٛزٗشحص حٛظِغٰشٯش ه٪حٟٚ ح٠ٛخخؿش

 حٛغالٟش ح٠ٛخٰٛش

 

٠خٙحٛ أ٧ٰٜش سأط ٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخؿ٠ش ه٢ ؿزٰوش ح٠ٛشٗض  

حٛشأع٠خٛٮ ٜٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ. ٩طظؼ٢٠ّ 

اؿخس حٛظخـٰؾ حٛشأع٠خٛٮ ٜٛششٗش، 

٩ّٟ٘٪٣خص سأع٠خ٨ٛخ ٩ؿ٪دط٦، رخإلػخُش ا٬ٛ 

أ٧ٰٜش سأع٠خ٨ٛخ ٛذهٞ ٟغظ٪٫ حأله٠خٙ 

حالكظٰخؽ حٛلخٰٛش ٩ح٠ٛظ٪ّٓوش، ٩أ٧ٰٜش 

٩ٓذسس حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ح٠ٛضٯذ ٢ٟ سأط 

 ح٠ٛخٙ.

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخؿ٠ش ه٢ ؿزٰوش اٯشحدحص  حٛذخٚ / حٛشرلٰش

حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ. ٩طظؼ٢٠ّ ٧ز٥ 

ح٠ٛخخؿش ٟالءٟش حّٛشرلٰش ٩طّٜٔذ حٛذخٚ 

٩حّٛشرلٰش، ٩عـٚ حألدحء ٟٔخس٣ًش 

 رخ٠ٰٛضح٣ٰش.

حعظشحطٰـٰش 

 حٛو٠ٚ

ؿ٪دس حعظشحطٰـٰش 

٩خـّش حٛو٠ٚحٛو٠ٚ    

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ حالعظشحطٰـٰش 

حٛشخٟٜش ٜٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ. ٩طظؼ٢٠ّ 

٧ز٥ ح٠ٛخخؿش ؿ٪دس ه٠ٰٜش حٛظخـٰؾ 

حالعظشحطٰـٮ ٩ٟذ٫ اٟ٘خ٣ٰش طلْٰٔ 

حالعظشحطٰـٰش ٩ٟؼخهِخط٨خ، خخّطش رخ٤ٛغزش 

ح٠ٛخخؿش، ٩عـّٚ حٛظـزْٰ. دسؿش طل٠ٚا٬ٛ   

 ح٤٠ّٛل٠شحأل٣شـش 

 ح٠ّٛٔذٟش

ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ خظخثض حأله٠خٙ ٧ٮ 

حٛظٮ طضح٨ٛ٩خ حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ ر٠خ 

 ٨ُٰخ ٣ـخّ ٧ز٥ حأل٣شـش ٩ٟذ٫ طشّوز٨خ.

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ خظخثض ٓخهذس  أ٣٪حم حٛو٠الء

ه٠الء حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ، ر٠خ ٨ُٰخ ٣٪م 

حٛو٠الء )حألؿشحٍ ح٤ٛلٰشس ُٮ حٛغ٪ّ، 

حٛظـخسٯ٪١  ٩ه٠الء ٓـخم حأله٠خٙ، ٩حٛو٠الء

 ٩حٛو٠الء حألُشحد(.

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ خظخثض ح٤٠ٛظـخص  أ٣٪حم ح٤٠ٛظـخص

أ٩ حٛخذٟخص حٛلخٰٛش حٛظٮ طّٔذ٨ٟخ 

حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ، ر٠خ ُٮ رٖٛ ٟذ٫ 

٨خ.ثطشّوذ ح٤٠ٛظـخص ٩ُل٪ح٧خ ٩أدح  

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخؿ٠ش ه٢ حألع٪حّ  حألع٪حّ ح٠ٛغظ٨ذُش

ٟ٘خ١ ٩ؿ٪د ح٠ٛغظ٨ذُش ر٠خ ُٮ رٖٛ 

حٛو٠الء ٩ؿزٰوش حالعظؼ٠خسحص حٛخخسؿٰش 

 ح٠ّٛٔذٟش ٩ٟشؿو٨خ حٛٔؼخثٮ.

: طٰٰٔٞ ٟخخؿش حٛششٗخص ح٠ٛظشف ٟٜلْ

 ٨ٛخ
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ٟظخدس حأله٠خٙ ٤ٓ٩٪حص 

 حٛظ٪صٯن

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ ؿزٰوش ٟظخدس 

حأله٠خٙ ٩آٰٛخص حٛظ٪صٯن حٛظٮ طغظو٨ٜ٠خ 

حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ كخًٰٛخ. ٩طش٠ٚ ٧ز٥ 

حٛو٠الء حٛظوشٯِخص ٢ٟ ٓزٚ ح٠ٛخخؿش 

ظو٠خٙ حٛ٪عـخء ٩طٔذٯٞ ٢، ٩حعٰحٛٔخث٠

 خذٟخص ا٬ٛ ه٠الء ُٮ حٛخخسؽ.   

ٟخخؿش حٛغ٪ّ 

٩ح٠ٛخخؿش 

 حٛظشٌٰٰٜش

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ ٣٪م ٩ؿزٰوش  ٟخخؿش حٛغ٪ّ

ٟخخؿش حٛغ٪ّ حٛظٮ طخ٪ػ٨خ حٛششٗش 

 ٟذ٫ح٠ٛظشف ٨ٛخ. ٩طظؼ٢٠ّ ٧ز٥ ح٠ٛخخؿش 

ح٠ٛخخؿشس ٛذ٫ حٛششٗش  حٛٔذسس ه٬ٜ

ح٠ٛظشف ٨ٛخ، ٩ؿزٰوش ٟخخؿش حٛغ٪ّ 

٤ٟظـخط٨خ ٩خذٟخط٨خ. ح٤ٛخشجش ه٢  

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ ٣٪م ٩ؿزٰوش  ح٠ٛخخؿش حالثظ٠خ٣ٰش

ح٠ٛخخؿش حالثظ٠خ٣ٰش حٛظٮ طخ٪ػ٨خ حٛششٗش 

 ٟذ٫ح٠ٛظشف ٨ٛخ. ٩طظؼ٢٠ّ ٧ز٥ ح٠ٛخخؿش 

ح٠ٛخخؿشس ٛذ٫ حٛششٗش  حٛٔذسس ه٬ٜ

ح٠ٛظشف ٨ٛخ، ٩ؿزٰوش ح٠ٛخخؿش ح٠ٛٔخرٜش 

حٛظٮ طو٘غ٨خ ٤ٟظـخط٨خ ٩خذٟخط٨خ، ُؼالً 

ه٢ خظخثض ٟلِلش حأل٩سحّ ح٠ٛخٰٛش، 

٩ؿزٰوش ٩عخثٚ حٛظخَِٰ ٢ٟ ح٠ٛخخؿش 

 حالثظ٠خ٣ٰش ٣٩ـخ٨ٓخ.  

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ ٣٪م ٩ؿزٰوش  ح٠ٛخخؿش حٛظشٌٰٰٜش

٣شـش حٛششٗش ألح٠ٛخخؿش حٛظشٌٰٰٜش  

ح٠ٛظشف ٨ٛخ. ٩طظؼ٢٠ّ ٧ز٥ ح٠ٛخخؿش 

حٛخغخثش ح٠ٛزخششس أ٩ ًٰش ح٠ٛزخششس 

ح٤ٛخؿ٠ش ه٢ حٛو٠ٰٜخص حٛذحخٰٜش ٩حألشخخص 

، أ٩ ٤خٓظش٩حأل٣ل٠ش ًٰش ح٤٠ٛخعزش أ٩ حٛ

 ه٢ أكذحع خخسؿٰش.

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ ٣٪م ٩ؿزٰوش  ٟخخؿش حٛغٰ٪ٛش

عٰ٪ٛش حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ أ٩ أط٪٨ٛخ 

ظ٨خ ح٠ٛخٰٛش. ٩طظؼ٢٠ّ ٧ز٥ ح٠ٛخخؿش ٩رّٟ 

اؿخس ادحسس حٛغٰ٪ٛش ٩ّٟ٘٪٣خص حٛغٰ٪ٛش 

ٜٛغ٠خف رظ٠٪ٯٚ حالٛظضحٟخص حٛظشٌٰٰٜش 

أ٩ٓخص ٩ح٠ٛخٰٛش ٛأله٠خٙ رش٘ٚ ٯ٪ٟٮّ ٩ُٮ 

 حألصٟخص.  

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ ٣٪م ٩ؿزٰوش  ارشحٝ هٔ٪د حٛظؤ٢ٰٟ

ٟخخؿش هٔ٪د حٛظؤ٢ٰٟ حٛظٮ طزش٨ٟخ 

حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ. ٩طظؼ٢٠ّ ٧ز٥ 

ح٠ٛخخؿشس  ٟغظ٪٫ حٛٔذسس ه٬ٜح٠ٛخخؿش 

ٛذ٫ حٛششٗش، ٩ؿزٰوش ٟخخؿش حٛظؤ٢ٰٟ 

ح٤ٛخطـش ه٢ ٤ٟظـخص ٩خذٟخص حٛششٗش، 

 ٩ؿزٰوش ٣٩ـخّ طٌـٰش اهخدس حٛظؤ٢ٰٟ.
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خؿش ح٤ٛخشجش ه٢ ٣٪م ٩ؿزٰوش ٧ٮ ح٠ٛخ ح٠ٛخخؿش حٛٔخ٣٪٣ٰش

حٛؤ٪د حٛظٮ طزش٨ٟخ حٛششٗش ح٠ٛظشف 

٨ٛخ. ٩طظؼ٢٠ّ خـش أ١ ط٘٪١ حٛؤ٪د ًٰش 

 ٣خُزس ر٠٪ؿذ حٛٔخ٣٪١ حٛغخس٭.

ح٨ٰٰٜٛ٘ش 

 ٩حٛظ٤لٰٞ

٩ػ٪ف ح٠ٰٜٛ٘ش 

 حٛٔخ٣٪٣ٰش ٩ح٨ٰٰٜٛ٘ش

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخؿ٠ش ه٢ ٧ٰٰٜ٘ش حٛششٗش 

أ٩ ح٠ٛـ٠٪هش ح٠ٛظشف ٨ٛخ. ٩طظؼ٢٠ّ ٧ز٥ 

ح٠ٛخخؿش ؿزٰوش ح٨ٰٰٜٛ٘ش حٛٔخ٣٪٣ٰش 

٧٩ٰٰٜ٘ش ح٠ٰٜٛ٘ش ٩ٟذ٫ ح٣ِظخف ٧ٰٰٜ٘ش 

 حٛـ٨خص حٛشٓخرٰش.ح٠ٛـ٠٪هش ه٬ٜ 

ح٠ٛظل٠ّ٘٪١ ٩ٰٗخ٣خص 

 ح٠ٛـ٠٪هش

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ خظخثض 

٨ٛخ. ٯ٢ ُٮ حٛششٗش ح٠ٛظشف غٰـشح٠ٛ

 غٰـشٯ٩٢طظؼ٢٠ّ ٧ز٥ ح٠ٛخخؿش خظخثض ح٠ٛ

ح٠ٛغخ٢ٰ٠٧ ٩ح٠ٛذسحء ٩ؿزٰوش حٰٛ٘خ٣خص 

حألخش٫ ُٮ ح٠ٛـ٠٪هش ٩ٟشؿو٨خ حٛٔؼخثٮ، 

اػخُش ا٬ٛ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ حٛوالٓخص 

ر٢ٰ حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ ٩عخثش ٰٗخ٣خص 

ح٠ٛـ٠٪هش. ٩ٯش٠ٚ رٖٛ طشطٰزخص حإلدحسس 

لش ٩حالهظ٠خد ه٬ٜ حٛ٪كخثَ ح٠ٛشٗضٯش ٩حٛظ

ح٠ٛخٰٛش ٩أ٣شـش ح٠ٛـ٠٪هش ٨ّٜٗخ 

٩حالهظ٠خد ه٬ٜ عخثش ٰٗخ٣خص ح٠ٛـ٠٪هش ٢ٟ 

   ح٤ٛخكٰش ح٠ٛخٰٛش ٩ًٰش٧خ.

ؿزٰوش ٣٩ـخّ ٓ٪ح٢ٰ٣ 

رٜذ ح٤٠ٛشؤ ٩حٛظ٤لٰٞ 

 ٩حإلششحٍ

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ ٟؼ٠٪١ حٛٔ٪ح٢ٰ٣ 

حٛغخسٯش )ٗخأل٩ٛ٪ٯش حٛظٮ ٓذ ٯوـ٨ٰخ 

حٛٔخ٣٪١ ا٬ٛ حٛذحث٢ٰ٤ ح٠ٛل٢ٰٰٜ(، 

حٛظ٤لٰٞ حٛز٭ طّٔذ٦ٟ ٧ٰجش أخش٫  ٩ٟغظ٪٫

ٜٛخذٟخص ح٠ٛخٰٛش، ٩ٟذ٫ اٟ٘خ٣ٰش 

حالهظ٠خد ه٬ٜ طٜٖ ح٨ٰٛجش ٛإلششحٍ ه٬ٜ 

 حٛششٗش.

حٛزٰجش حٛغٰخعٰش 

٩حالٓظظخدٯش ُٮ 

حالخظظخص حٛٔؼخثٮ 

 ح٠ٛلٜٮ

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ أ٭ ح٣وذحٝ 

العظٔشحس حٛو٪حٟٚ حٛغٰخعٰش أ٩ حٛزٰجٰش 

ٜٛششٗش ُٮ د٩ٛش حالخظظخص حٛٔؼخثٮ 

ح٠ٛظشف ٨ٛخ. ٩ٯـ٪ص أ١ طش٠ٚ ٧ز٥ 

ح٠ٛخخؿش حإلس٧خد أ٩ حٛؤ٪رخص حٛغٰخعٰش 

 أ٩ حكظ٠خٙ ٩ٓ٪م ٗ٪حسع ؿزٰوٰش.

حٛوالٓش ٟن ح٨ٰٛجخص 

 حٛظ٤ل٠ٰٰش
٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ ؿزٰوش حٛوالٓخص 

ر٢ٰ حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ ٩ح٨ٰٛجخص 

حٛظ٤ل٠ٰٰش حألخش٫، ر٠خ ُٮ رٖٛ طخسٯخ٨خ 

 حٛلذٯغ.   ٛشٓخرٮح
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 غٰـشسٟخخؿش ٧ٰٰٜ٘ش حٛ

ٟـ٠٪هخص 

 ح٠ٛخخؿش

 ح٠ٛزٗشحص حٛظِغٰشٯش ه٪حٟٚ ح٠ٛخخؿش

حٛظ٪حطٚ ٟن حٛو٠الء  حٛو٠الء

 ٩حٛظش٩ٯؾ ح٠ٛخٛٮ

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ ؿزٰوش حٛظش٩ٯؾ 

حٛظٮ طوظ٠ذ٧خ  ٩ؿزٰوش حإلهال٣خصح٠ٛخٛٮ 

 حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ.

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ كِق حٛششٗش  أط٪ٙ حٛو٠الء

ألٟ٪حٙ ٩أط٪ٙ ح٠ٛغظخذ٢ٰٟ أ٩ حٛو٠الء، أ٩ 

 حٛظلّ٘ٞ ر٨خ.  

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ طظ٤َٰ حٛو٠الء  طظ٤َٰ حٛو٠الء

 ٩اؿشحءحص حٛظ٪ػْٰ.

ح٠ٛش٪سس ٩حإلدحسس 

 ٩حٛظذح٩ٙ

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ حٛظذح٩ٙ رؤط٪ٙ 

)ٟؼالً حٛو٠الء ٩ادحسط٨خ، ٩ؿ٪دس ح٠ٛش٪سس 

ح٠ٛالءٟش ٨ُ٩ٞ حٛو٠الء ٠ٜٛخخؿش 

 ٩حألهزخء(.

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ ؿزٰوش  حإلُظخف ٩حإلرالى

ح٠ٛـز٪هخص حٛظخدسس ه٢ حٛششٗش ح٠ٛظشف 

٨ٛخ ٩شش٩ؽ حٛو٠ٚ ٩حٛزٰخ٣خص حٛذ٩سٯش 

 ٩ح٠ٛغظ٤ذحص حألخش٫ ح٠ّٛٔذٟش ا٬ٛ حٛو٠الء.

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ طلذٯذ حالكظ٠خالص  حٛظلذٯذ ٩حإلدحسس ادحسس ح٤ٛضحهخص

حٛلخٰٛش ٩ح٠ٛغظٔزٰٜش ٛظؼخسد ح٠ٛظخٛق، 

٩حٛـشٯٔش حٛظٮ طٔ٪ٝ حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ 

 ربدحسط٨خ.  

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ ؿ٪دس حٛظ٪كَٰ  ٟ٘خُآص ح٠ٛ٪ك٢ِٰ

٩اؿشحءحص حٛظذسٯذ ٠ٛ٪كِٮ ح٠ٛزٰوخص، 

اػخًُش ا٬ٛ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ ؿزٰوش 

 ٟ٘خُآص ح٠ٛ٪ك٢ِٰ.خـّش 

حٛظذح٩ٙ رخٛلغخرخص 

 حٛشخظٰش

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخؿ٠ش ه٢ حكظ٠خٙ حٛظذح٩ٙ 

حٛذحخٜٮ، ٩ه٠ٰٜش حٛظوّشٍ ا٬ٛ ح٠ٛذسحء 

٩ح٠ٛ٪ك٢ِٰ حٛزٯ٢ ٯظذح٩ٛ٪١ رلغخرخط٨ٞ 

 حٛشخظٰش ٩ح٠ٛ٪حُٔش ه٬ٜ رٖٛ.

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ ؿزٰوش ط٪صٯن  ط٪صٯن ح٠ٛغئ٩ٰٛخص حإلدحسس ٩حٛشٓخرش

ٟغئ٩ٰٛخص ح٠ٛذسحء ٩حإلدحسس ٩طلذٯذ ٧ز٥ 

ح٠ٛغئ٩ٰٛخص، ٩حٱٰٛش حٛشحٰٟش ا٬ٛ ػ٠خ١ 

 طِ٪ٯغ ح٠ٛغئ٩ٰٛخص ٩ط٤ِٰز٧خ رِوخٰٛش.

ؿ٪دس حإلدحسس ٩حٛل٪٠ٗش 

 ح٠ٛئعغٰش

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ ؿ٪دس حإلدحسس 

ٛذ٫ حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ، ٩ؿزٰوش ك٪٠ٗش 

ٔخُش حالٟظؼخٙ حٛوخّٟش. طش٠ٚ حٛششٗش ٩ػ

٧ز٥ ح٠ٛخخؿش خزشس أهؼخء حإلدحسس 

٣٩ضح٧ظ٨ٞ ٩أ٧ٰٜش ح٨ٰٛجش حٛظ٤ِٰزٯش 

٩ح٠ٛذسحء ًٰش حٛظ٤ِٰزٯ٢ٰ ٩حٜٛـخ١ 

ح٤٠ٛزؼٔش ه٢ ٟـٜظ حإلدحسس ٛـزٰوش 
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 حأله٠خٙ ٩حٛو٠ٰٜخص.  

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ خـ٪ؽ حإلرالى ر٢ٰ  خـ٪ؽ حإلرالى ٩حِٛظٚ

ح٨ٰٛجش حإلدحسٯش ٩ٟـٜظ حإلدحسس أ٩ ٗزخس 

ح٠ٛ٪ك٢ِٰ حٱخشٯ٢، ٩حِٛظٚ ح٤٠ٛخعذ 

٨٠ٜٛخّٝ ر٢ٰ حٛ٪كخثَ حٛظٮ طظؼ٢٠ّ 

٠خخؿشس، ٩حٛ٪كخثَ حٛظٮ ُطو٬٤ ربدحسس حٛ

 ح٠ٛخخؿش.

٩كِٰش ٟظخروش حالٟظؼخٙ 

 ٩حٛظشطٰزخص رحص حٛظٜش

زٰوش ٩كِٰش ٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ ؿ

ٟظخروش حالٟظؼخٙ ٩ُوخٰٛظ٨خ. ٩طش٠ٚ 

ح٠ٛخخؿش طِ٪ٯغ ٧ز٥ حٛ٪كِٰش ٧٩ٰٰٜ٘ظ٨خ 

٩ٟ٪ك٨ِٰخ ٨٤ٟ٩ـٰظ٨خ ٩خـ٪ؽ حإلرالى 

 حٛخخطش ر٨خ ٩ُوخٰٛظ٨خ.  

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ ؿزٰوش ٩ُوخٰٛش  أ٣ل٠ش ادحسس ح٠ٛخخؿش

حأل٣ل٠ش ٩حإلؿشحءحص ح٠ٛوظ٠ذس ٛظلذٯذ 

٩ػزـ٨خ  ٟخخؿش حٛو٠ٚ ٩ٰٓخع٨خ ٩سطذ٧خ

 ،رـشٯٔش ٟالث٠ش ٩ُٮ حٛ٪ٓض ح٤٠ٛخعذ

٩طش٠ٚ ح٠ٛخخؿش حالثظ٠خ٣ٰش ٩ٟخخؿش ارشحٝ 

حٛؤ٪د حٛظؤ٤ٰٰٟش ٩ٟخخؿش حٛغ٪ّ 

٩ح٠ٛخخؿش حٛظشٌٰٰٜش ٩ح٠ٛخخؿش 

 حٛٔخ٣٪٣ٰش ٩ٟخخؿش ح٤٠ٛظـخص حٛـذٯذس.

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ حإلؿشحءحص حٛظٮ  طشطٰزخص حٛش٘خ٫٩

ظوخؿٮ حُٛٮ طوظ٠ذ٧خ حٛششٗش ح٠ٛظشف ٨ٛخ 

٧خ، ٤ٜٛ٩لش ُٮ ظٜٔخٟن حٛش٘خ٫٩ حٛظٮ ط

ٟ٪حػٰن ٧ز٥ حٛش٘خ٫٩ ٢ٟ أؿٚ طظلٰق 

 ح٠ٛغخثٚ ح٨٤٠ٛـٰش.   

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ ؿزٰوش  حأله٠خٙ ٯشحعظ٠شحس

 ٯشحٛظشطٰزخص ح٠ٛظؤّٜش رؼ٠خ١ حعظ٠شحس

حأله٠خٙ ٩ُوخٰٛظ٨خ. ٩طش٠ٚ ٧ز٥ ح٠ٛخخؿش 

ٟالءٟش ه٠ٰٜش حٛظخـٰؾ ٩ؿ٪دس خـش 

 حالخظزخس. خصحأله٠خٙ ٩ه٠ٰٜ ٯشحعظ٠شحس

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ ؿزٰوش ٩كِٰش  حٛشطذ ٩حٛظذْٰٓ

حٛظذْٰٓ حٛذحخٜٮ ٩ُوخٰٛظ٨خ. ٩طش٠ٚ ٧ز٥ 

 ٠٢٪كِٰح٩ٛ ش٨ٰٰٜ٘ح٩ٛ ح٨٠ٛخٝح٠ٛخخؿش 

 .شِوخٰٛح٩ٛ ش٨٤٠ـٰح٩ٛ

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ ٟغخثٚ ح٠ٛ٪حسد  ح٠ٛ٪كِ٪١ ٩حٛظذسٯذ

ذسٯذ حٛزششٯش. ٩طش٠ٚ حٛظ٪كَٰ ٩حٛظ

٩ح٠ٛ٘خُآص ٩حإلؿشحءحص حٛظؤدٯزٰش 

 ٩ح٠ٛ٪حسد.  

طض٩ٯذ حإلدحسس 

 رخ٠ٛوٜ٪ٟخص

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ ؿزٰوش ٟوٜ٪ٟخص 

حإلدحسس. ٩طش٠ٚ ٧ز٥ ح٠ٛخخؿش ٟالءٟش 

ح٠ٛوٜ٪ٟخص ٩دّٓظ٨خ ٩أ٠٧ٰظ٨خ ٩ط٪ٰٓظ٨خ 

حٛظلٰق، اػخُش ا٬ٛ ُوخٰٛش ٩ِٗخءس 

 ط٪صٯو٨خ.
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حٛغّشٯش ٩ك٠خٯش 

 حٛزٰخ٣خص

ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ حعظو٠خٙ حٛششٗش ٧ٮ 

 ح٠ٛظشف ٨ٛخ ٠ٜٛوٜ٪ٟخص حٛشخظٰش.

اؿشحءحص ٟ٘خُلش ًغٚ  حٛـشٯ٠ش ح٠ٛخٰٛش

 حألٟ٪حٙ

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ ؿزٰوش ػ٪حرؾ 

ًغٚ حألٟ٪حٙ ٩ُوخٰٛظ٨خ. ٩طش٠ٚ ٧ز٥ 

ًغٚ  حإلرالى ه٢ح٠ٛخخؿش ُوخٰٛش "ٟغئ٩ٙ 

حألٟ٪حٙ" ٩حٛظذسٯذ ٩طلذٯذ ٧٪ٯش حٛو٠الء  

ٜٖ" ٩طشطٰزخص حإلرالى ٰهشٍ ه٠ح"طذحرٰش ٩

 حٛذحخٜٮ ٩حٛخخسؿٮ، ٩كِق حٛغـالص.

 ش٠ٯٟ٘خُلش حٛـش

٩حإلعخءس ُٮ  شح٠ٛخٰٛ

 حعظو٠خٙ آٰٛخص حٛغ٪ّ

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ ٓخرٰٜش حٛششٗش 

ح٠ٛظشف ٨ٛخ أل١ ُطغظو٠َٚ ر٨ذٍ حعظٌالٙ 

حٛغ٪ّ. ٩طش٠ٚ ٧ز٥ ح٠ٛخخؿش حٛظذحرٰش 

ح٠ّٛظخزس ٠ٛ٘خُلش ٠ٟخسعخص حٛظذح٩ٙ 

حٛظوغِّٮ أ٩ حالكظٰخٛٮ أ٩ ًٰش حٛظخدّ، 

ُٮ  ُٮ ح٠ٛغخثٚ حٛظ٤ِٰزٯش٩حٛظوخ١٩ ُٮ 

 حٛغ٪ّ.  

ح٠ٛ٪حسد حٛزششٯش 

 ٩ح٤ِٰٛش
٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ طٰٰٔٞ ٟالءٟش  ٠ٛوظ٠ذ١٩حألُشحد ح

حألُشحد ح٠ٛوظ٠ذٯ٢ ٩أ٧ٰٜظ٨ٞ، ٩ٓذسط٨ٞ 

 ٟزخدة كغ٢ حٛغٜ٪ٕ.ا٬ٛ ه٬ٜ حالٟظؼخٙ 

أ٣ل٠ش ط٤٘٪ٛ٪ؿٰخ 

ح٠ٛوٜ٪ٟخص ٩ح٠ٛ٪حسد 

 ح٤ِٰٛش

٧ٮ ح٠ٛخخؿش ح٤ٛخشجش ه٢ حٛؼ٪حرؾ 

ه٬ٜ حٛز٤ٰش حٛظلظٰش حٛٔخث٠ش 

ٛظ٤٘٪ٛ٪ؿٰخ ح٠ٛوٜ٪ٟخص. ٩طش٠ٚ ٧ز٥ 

ٟالءٟش ح٠ٛ٪حسد ٩اؿشحءحص ح٠ٛخخؿش 

حإلٟذحدحص ٩حٛظـ٨ٰض، ٩ُوخٰٛش اؿخس 

حٛغالٟش، اٛخ. ٩ح٤ٛلش ُٮ ٟخ ارح ٗخ٣ض 

حٛز٤ٰش حٛظلظٰش ٛظ٤٘٪ٛ٪ؿٰخ ح٠ٛوٜ٪ٟخص 

 طشّ٘ٚ أعخعًخ ٤ٟخعزًخ إلؿشحء حأله٠خٙ.

 


