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إّْ ِشوض لـش ٌٍّجي ٘ٛ ِشوض ٌألهّجي ٚثٌشؤْٚ ثٌّج١ٌز أعّغضٗ زىِٛز دٌٚز لـش ِٚمّشٖ 

ثٌخذِجس ثٌّج١ٌز ثٌذ١ٌٚز ٚثٌششوجس ثٌىذشٜ ثٌذٚزز. ُطُِّ ثٌّشوض ٌدزح ِؤعغجس 

ثٌّضوذدر ثٌدٕغ١جس، ٌٚضشد١ن ثٌّشجسوز فٟ عٛق ثٌخذِجس ثٌّج١ٌز ثٌّضٕج١ِز فٟ لـش 

ٚدٚي أخشٜ فٟ ثٌّٕـمز. ٠ٚٙذف ِشوض لـش ٌٍّجي دشىً خجّص إٌٝ خوً دٌٚز لـش ِشوضًث 

ز ثٌخذِجس ز٠ٛ١ًج ٌض٠ًّٛ ثٌّشجس٠ن ٚصٛف١ش د١تز خّزثدز ٌّدّٛهز ٚثعوز ِٓ أٔشـ

 ثٌّج١ٌز رثس ثٌظٍز فٟ ِٕـمز ثٌخ١ٍح.

٠وًّ ِشوض لـش ٌٍّجي ٚفمًج ٌٍّوج١٠ش ثٌذ١ٌٚز، ٚ٘ٛ ٠مّذَ ٌٍى١جٔجس ثٌضٟ صضثٚي 

هٍّٙج ف١ٗ د١ٕز صسض١ز ِّضجصر ٌألهّجي ٚثٌشؤْٚ ثٌمج١ٔٛٔز. صضٛثفك ثألٔلّز ٚثٌذ١تز 

١ز، ٟٚ٘ ِٕفظٍز ثٌضٕل١ّ١ز ٚثٌضدجس٠ز ٌّشوض لـش ٌٍّجي ِن أفؼً ثٌّّجسعجس ثٌذٌٚ

ِٚغضمٍّز هٓ ثألٔلّز ثٌغجةذر فٟ لـش. ٚدجٌضجٌٟ، عضذذٚ ثٌّوج١٠ش ثٌّـٍٛدز ٚثٌذ١تز 

ثٌمج١ٔٛٔز ِأٌٛفز دجٌٕغذز إٌٝ ثٌششوجس ثٌضٟ صوًّ زج١ًٌج فٟ ثٌّشثوض ثٌّج١ٌز 

 ثٌىذشٜ فٟ ثٌوجٌُ.

ٝ ١٘تز ِشوض لـش ٌٍّجي إدثسر ِشوض لـش ٌٍّجي ٚصأ١ِٓ ٚكجةفٗ ثإلدثس٠ز،  ٌّٛ ٟٚ٘ صض

ِغؤٌٚز هٓ ثعضشثص١د١ضٗ ثٌضدجس٠ز ٚصـ٠ٛش أهّجٌٗ. ٌٍّض٠ذ ِٓ ثٌّوٍِٛجس زٛي ٘زٖ 

 ث١ٌٙتز، ٠ُشخٝ ِشثخوز ِٛلن ثٌّشوض هٍٝ شذىز ثإلٔضشٔش: 

www.qfc.com.qa 

ٝ ١٘تز صٕل١ُ ِشوض لـش ٌٍّجي )"١٘تز ثٌضٕل١ُ"( صـ٠ٛش ثألٔلّز ثٌخجطز  ٌّٛ ٚصض

دجٌضٕل١ُ ٚصشغ١ٍٙج. ٠ٚضؼّّٓ ثٌّشوض ١٘تز ثعضتجف ِغؤٌٚز هٓ ثٌٕلش فٟ ثالعضتٕجفجس 

ثٌٕجخّز هٓ لشثسثس ١٘تز ثٌضٕل١ُ، ِٚسىًّزصٕجؽ دٙج إدثسر ثٌمٛث١ٔٓ ثٌضدجس٠ز ٌّشوض 

 لـش ٌٍّجي ٚإٔفجر٘ج.

صُّ صأع١ظ ١٘تز ثٌضٕل١ُ ١٘ٚتز ثالعضتٕجف ٚثٌّسىّز ٌضوًّ دشىً شّفجف ِٚٛػٛهّٟ ٚهجدي. 

ٚلذ ُطّّّش ١٘ى١ٍز طٕن ثٌمشثس ٚثٌض٠ًّٛ ٚثٌو١ٍّجس فٟ وًّ ِٕٙج دـش٠مز صؼّٓ ٌٙج 

لذسًث ِٕجعذًج ِٚشًٔج ِٓ ثالعضمال١ٌز، ِن ِٕسٙج فٟ ثٌٛلش رثصٗ دهًّج وجِالً ِٓ ثٌسىِٛز 

 ثٌمـش٠ز. 

ًث، ٠ضؼّّٓ ثٌّشوض ِىضذًج ٌضغد١ً ثٌششوجس )"ِىضخ صغد١ً ششوجس ثٌّشوض"( ٠غّر ٚأخ١ش

دضأع١ظ ششوجس ِسذٚدر ثٌّغؤ١ٌٚز ٚثٌششوجس ثٌّسذٚدر ثٌّضسذر فٟ إؿجس ِشوض لـش 

 ٌٍّجي ٚدضغد١ً فشٚم  ٌششوجس صوًّ ػّٓ ثٌّشوض. 

ٌّشوض لـش ٠ّىٓ ثٌسظٛي هٍٝ ثٌّض٠ذ ِٓ ثٌضفجط١ً زٛي ثإلؿجس ثٌمجٟٔٛٔ ٚثٌضٕل١ّٟ 

 ٌٍّجي ِٓ خالي ِٛلن ١٘تز ثٌضٕل١ُ هٍٝ شذىز ثإلٔضشٔش: 

www.qfcra.com 

ثٌضوجد١ش ثٌٛثسدر دجٌسشٚف ثٌّجةٍز فٟ ٘زث ثٌّغضٕذ ِوّشف هٕٙج فٟ "د١ًٌ لٛثهذ 

 ثٌضفغ١شثس ٚثٌضـذ١مجس" ثٌّضّٛفش هٍٝ ِٛلن ١٘تز ثٌضٕل١ُ ثإلٌىضشٟٚٔ. 

  

ثٌفظً ثألٚي: ِشوض لـش 

 ٌٍّجي

http://www.qfc.com.qa/
http://www.qfc.com.qa/
http://www.qfcra.com/
http://www.qfcra.com/
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 ثألٔشـز ثٌّغّٛذ دٙج فٟ ِشوض لـش ٌٍّجي

٠ّٕض لجْٔٛ ِشوض لـش ٌٍّجي هٍٝ ِدّٛهز ِٓ ثألٔشـز )ثٌّوشٚفز دوذجسر "ثألٔشـز 

ثٌّغّٛذ دٙج"( ثٌضٟ ٠ّىٓ ِضثٌٚضٙج فٟ ِشوض لـش ٌٍّجي أٚ ِٓ خالٌٗ. صشًّ ٘زٖ 

ثألٔشـز هًِّٛج خذِجس ِج١ٌز أٚ خذِجس دهُ ٌششوجس ثٌخذِجس ثٌّج١ٌز، إػجفز إٌٝ هذد 

 مّشثس ثٌششوجس.ِِٓ ثألٔشـز رثس ثٌظٍز أٚ أٔشـز 

ثٌضٟ ال صضـٍّخ إششثفًج  ثٌّٕلّزصضّٛصم ثألٔشـز ثٌّغّٛذ دٙج هٍٝ فتض١ٓ: ثألٔشـز غ١ش 

ِىّثفًج، وّج ٠ذّي ثعّٙج، ٚثألٔشـز ثٌّّٕلّز ٟٚ٘ ثٌخذِجس ثٌّج١ٌز )وأهّجي ثٌّظجسف أٚ 

ْ ششوجس ثٌضأ١ِٓ أٚ ششوجس ثألٚسثق ثٌّج١ٌز( ثٌضٟ صضـٍّخ ِشثلذز ِغضّّشر هٓ وثخ ٌؼّج

 ثٌغالِز ثالزضشثص٠ز ٚثٌغٍٛن ثٌد١ّذ ٌٍششوجس ثٌّو١ّٕز.

ال صدٛص ِضثٌٚز أٞ ِٓ ثألٔشـز ثٌّغّٛذ دٙج فٟ ِشوض لـش ٌٍّجي أٚ ِٓ خالٌٗ إاّل ِٓ 

لذً ثٌى١جٔجس ثٌضٟ ٌذ٠ٙج ٚخٛد لجٟٔٛٔ فٟ ثٌّشوض. ٚال ٠ّىٓ ثٌسظٛي هٍٝ ٘زث ثٌٛخٛد 

در ثٌّغؤ١ٌٚز أٚ ششوز ِسذٚدر ِضسذر ثٌمجٟٔٛٔ إالّ ِٓ خالي صغد١ً ثٌششوز وششوز ِسذٚ

ٌذٜ ِىضخ صغد١ً ثٌششوجس، أٚ ِٓ خالي صغد١ً فشم ٌى١جْ لجٟٔٛٔ غ١ش صجدن ٌّشوض لـش 

 ٌذٜ ِىضخ صغد١ً ثٌششوجس.  ٌٍّجي

وّج ال صدٛص ِضثٌٚز أٞ ِٓ ثألٔشـز ثٌّغّٛذ دٙج إالّ دّٛخخ  صشخ١ض صّٕسٗ ١٘تز ِشوض 

ٖ أْ صوـٟ فشطز ثٌوًّ فٟ ثٌّشوض ٌٍى١جٔجس لـش ٌٍّجي. ِٚٓ شأْ ه١ٍّز ثٌضشخ١ض ٘ز

 ّز فٟ صسم١ك أ٘ذثف ثٌّشوض فسغخ. ثٌضٟ ٠ّىٕٙج ثٌّغج٘

ٚأخ١شًث، صدذس ثإلشجسر إٌٝ أّْ ثٌى١جٔجس ثٌشثغذز فٟ ِضثٌٚز أٔشـز ِٕلّز صسضجج أ٠ؼج 

 إٌٝ صظش٠ر ِٓ لذً ١٘تز ثٌضٕل١ُ. 

 ثألٔشـز غ١ش ثٌّّٕلّز 

ض ٌٍششوجس ثٌشثغذز فٟ ِضثٌٚز أٔشـز ِغّٛذ دٙج ٠سّك ١ٌٙتز ِشوض لـش ٌٍّجي ثٌضشخ١

 دثخً ثٌّشوض. ٚصوضذش ثألٔشـز ثٌّغّٛذ دٙج ثٌضج١ٌز أٔشـًز غ١ش ِّٕلّز: 

 ٓأهّجي صدجسر ثٌغفٓ ٚٚعجؿز ثٌشس 

 خذِجس ثٌضظ١ٕف ٚثالعضثّجس 

 خذِجس صم١١ُ دسخجس ثالعضثّجس ٚغ١ش٘ج ِٓ خذِجس ثٌضظ١ٕف 

  ِٓ أهّجي ِمّشثس ثٌششوجس ِٚىجصخ ثإلدثسر ٚه١ٍّجس ثٌخضثٔز ٚغ١ش٘ج

 ثٌششوجس، ٚإدثسر ثٌششوجس هِّٛجً  ثألهّجي رثس ثٌظٍز ٌىجفز أٔٛثم 

  صٛف١ش ثٌخذِجس ث١ٌّّٕٙز دّج فٟ رٌه هٍٝ عذ١ً ثٌّثجي ال ثٌسظش خذِجس

 ٚثٌؼشثةخ ٚثالعضشجسر ٚثٌخذِجس ثٌمج١ٔٛٔز ثٌضذل١ك ٚثٌّسجعذز 

  أٔشـز ثٌششوجس ثٌمجدؼز، ٚثٌضض٠ٚذ دجٌظٕجد٠ك ثالةضّج١ٔز ٚصأع١غٙج

 ثٌضشص١ذجس ثٌّّجثٍز  ٚصشغ١ٍٙج ٚإدثسصٙج ٚغ١ش٘ج ِٓ 

 صض٠ٚذ ثٌششوجس ٚصشى١ٍٙج ٚصشغ١ٍٙج ٚإدثسصٙج 

 صظجس٠ر ١٘تز ثٌضٕل١ُ

صّٕر ١٘تز ثٌضٕل١ُ ثٌششوجس صظش٠سًج ٌّضثٌٚز ثألٔشـز ثٌّغّٛذ دٙج ثٌضٟ صٕضّٟ إٌٝ 

ٔشـز ثٌّّٕلّز. وّج صغٙش هٍٝ عٍٛن  أهّجي ثٌششوجس ِٓ خالي ثإلششثف هٍٝ فتز ثأل

ثٌششوجس ثٌّظشذ ٌٙج، ٚصأخز ثإلخشثءثس ثٌضٕف١ز٠ز دسك ثٌششوجس ثٌّظشذ ٌٙج هٕذ 

ِخجٌفضٙج ثٌمٛثهذ ثٌضٕل١ّ١ز. أِج ثألهّجي ثٌّج١ٌز ثٌّغّٛذ دٙج فٟ ثٌّشوض أٔشـًز 

 ِٕلّز فٟٙ ثٌضج١ٌز: 

  ثألهّجي ثٌّج١ٌز ٚثألهّجي ثٌّظشف١ز، ِّٙج وجٔش ؿذ١وضٙج، ٚثألهّجي

ثالعضثّجس٠ز، دّج ف١ٙج هٍٝ عذ١ً ثٌّثجي )ال ثٌسظش( وجفز ثألهّجي ثٌضٟ 

صمَٛ دٙج هجدًر ِظجسف ص٠ًّٛ ثالعضثّجس ٚثٌششوجس ٚثٌض٠ًّٛ دجٌدٍّز 

ٚأهّجي ثٌخذِجس ثٌّج١ٌز ثٌضدجس٠ز، ٚثألهّجي ثٌّظشف١ز ثإلٌىضش١ٔٚز 

 ٚثإلعال١ِز. 
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 ٓوجفز فتجس أهّجي ثٌضأ١ِٓ ٚإهجدر ثٌضأ١ِ 

  وجفز فتجس أهّجي عٛق ثٌٕمذ ٚثٌغٛق ثٌّج١ٌز ٚعٛق ثٌغٍن، دّج ف١ٙج

صدجسر ثٌّوجدْ ثٌث١ّٕز ٚثألعُٙ ٚثٌغٕذثس ٚثألٚسثق ثٌّج١ٌز ٚعجةش 

 ثألٔشـز ثٌّج١ٌز ثٌّشضّمز ِٕٙج أٚ ثٌّشصذـز دٙج ٚثٌضذثٚي دٙج.  

  ٚثألطٛي، ٚأهّجي طٕجد٠ك ثالعضثّجس، ٚص٠ًّٛ ثٌّشجس٠ن أهّجي إدثسر ثٌٕمذ

ٚثٌششوجس فٟ وجفز ِدجالس ثٌوًّ، ٚثألهّجي ثٌض١ٍ٠ّٛز ٚثٌّظشف١ز 

 ثإلعال١ِز.   

  إدثسر ثٌظٕجد٠ك ٚثألهّجي ثالعضشجس٠ز ثٌّشصذـز دٙج ٚثألهّجي ثإلةضّج١ٔز

 هٍٝ أٔٛثهٙج. 

  .أهّجي طٕجد٠ك ثٌضمجهذ ٚثٌششوجس ثالةضّج١ٔز 

 ٌٛعجؿز ثٌضأ١ٕ١ِز ٚٚعجؿز ثألعُٙ ٚوجفز أهّجي ثٌٛعجؿز ثٌّج١ٌز أهّجي ث

 ثألخشٜ. 

  ِٓ أهّجي ثٌٛوجٌز ثٌّج١ٌز ٚصمذ٠ُ ثٌٕظجةر ثٌض١ٍ٠ّٛز ٌٍششوجس ٚغ١ش٘ج

 ثٌٕظجةر ثٌّج١ٌز، ٚٔظجةر ثالعضثّجس ٚثٌخذِجس ثالعضثّجس٠ز هٍٝ أٔٛثهٙج. 

  .ٓصمذ٠ُ خذِجس ثألِجٔز ثٌّج١ٌز ٚثٌوًّ وإِٔجء لج١١ٔٛٔ 

٠ضّٚد لجْٔٛ ِشوض لـش ٌٍّجي ثٌّشوض دغٍـجس ٚثعوز ٚال ٠فشع إالّ ل١ٛدًث ل١ٍٍز هٍٝ 

أٔٛثم ثٌّٕضدجس أٚ ثٌخذِجس ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ صمّذِٙج ششوجس ثٌخذِجس ثٌّج١ٌز  

ثٌّظشذ ٌٙج ِٓ لذً ١٘تز ثٌضٕل١ُ. ٠ّىٓ ثالّؿالم هٍٝ ثٌّض٠ذ ِٓ ثٌضفجط١ً زٛي 

ٙج فٟ "أٔلّز ثٌخذِجس ثٌّج١ٌز" ثٌضٟ صسّذد ِضثٌٚض ّغّٛذٔـجق ثألٔشـز ثٌّٕلّز ثٌ

 إؿجس صٕل١ُ لـجم ثٌخذِجس ثٌّج١ٌز ثٌوجٍِز ِٓ خالي ثٌّشوض.
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 ؟ِج ٟ٘ ١٘تز ثٌضٕل١ُ

ِٓ لجْٔٛ ِشوض لـش ٌٍّجي،  8إّْ ١٘تز ثٌضٕل١ُ ٟ٘ خٙجص ِغضمًّ صأعظ دّٛخخ ثٌّجدر 

ِدٍظ ثٌٛصسثء ثٌمـشٞ. إّٔٙج و١جْ ِؤعغٟ صٍّىٗ ٚصٌّّٛٗ دٌٚز لـش. ٟٚ٘ ِغؤٌٚز أِجَ 

إػجفز إٌٝ لجْٔٛ ِشوض لـش ٌٍّجي، صّٕض أٔلّز ثٌخذِجس ثٌّج١ٌز هٍٝ عٍـجس ١٘تز 

ثٌضٕل١ُ ِٚٙجِٙج ٚٚكجةفٙج. ٠و١ّٓ ِدٍظ ثٌٛصسثء ِدٍظ إدثسر ١٘تز ثٌضٕل١ُ. أِج 

ثٌسجٌٟ فٙٛ ثٌغ١ذ ف١ٍ١خ ثٛسح. سة١ظ ِدٍظ إدثسر ١٘تز ثٌضٕل١ُ ٚسة١غٙج ثٌضٕف١زٞ 

٠ّىٓ ثٌسظٛي هٍٝ ثٌّض٠ذ ِٓ ثٌّوٍِٛجس زٛي ١٘تز ثٌضٕل١ُ، دّج ف١ٙج لجْٔٛ ِشوض 

 لـش ٌٍّجي ٚأٔلّز ثٌخذِجس ثٌّج١ٌز، ِٓ خالي ِٛلوٙج هٍٝ شذىز ثإلٔضشٔش:

 www.qfcra.com  

 ِج ٘ٛ ٔشجؽ ١٘تز ثٌضٕل١ُ؟ 

تز ثٌضٕل١ُ ِغؤٌٚز هٓ صٕل١ُ ششوجس ثٌخذِجس ثٌّج١ٌز ثٌضٟ صضثٚي أٔشـز ِٕلّز إّْ ١٘

فٟ ِشوض لـش ٌٍّجي أٚ ِٓ خالٌٗ. صضّّضن ١٘تز ثٌضٕل١ُ دّدّٛهز ٚثعوز ِٓ ثٌغٍـجس 

ثٌضٕل١ّ١ز دضظش٠ر ثٌششوجس ٚثألفشثد ٚثإلششثف ه١ٍُٙ، ٚصأد٠ذُٙ هٕذ ثٌؼشٚسر، ٚرٌه 

ٌضٕل١ُ ِدّٛهز ِٓ ثألٔلّز ٚ ثٌمٛثهذ ٌٍششوجس دفوج١ٌز ٚوفجءر. ٚلذ ٚػوش ١٘تز ث

ثٌّظشذ ٌٙج. ٚعٍـجس ١٘تز ثٌضٕل١ُ ِأٌٛفز ٌٍششوجس ثٌضٟ صوًّ زج١ًٌج فٟ ِشثوض 

ِج١ٌز خجػوز ٌضٕل١ُ خ١ّذ، فؼالً هٓ أّْ ٘زٖ ثٌغٍـجس ١٘ٚى١ٍز ث١ٌٙتز صضٛثفك ِن أفؼً 

غضمٍّز أْ ٠وّضصث ثٌّّجسعجس ثٌذ١ٌٚز. ِٚٓ شأْ إؿجس ثٌمٛثهذ ٚٚخٛد ١٘تز صٕل١ّ١ز ِ

 ثٌثمز فٟ ثٌغّوز ثٌذ١ٌٚز ٌّشوض لـش ٌٍّجي. 

 ِج ٟ٘ أ٘ذثف ١٘تز ثٌضٕل١ُ؟ 

 :صٕضّ أٔلّز ثٌخذِجس ثٌّج١ٌز هٍٝ ثأل٘ذثف ثٌثّج١ٔز ١ٌٙتز ثٌضٕل١ُ

 صوض٠ض وفجءر ِشوض لـش ٌٍّجي ٚشفجف١ضٗ ٚٔضث٘ضٗ، ٚثٌسفجف ه١ٍٙج.   1

صوض٠زض ثمزز ثٌّغزضخذ١ِٓ ثٌسزج١١ٌٓ ٚثٌّغزضمذ١١ٍٓ دّشوزض لـزش ٌٍّزجي  2

 ٚثٌسفجف ه١ٍٙج. 

ف١غ   3 ٌه صخ فٟ ر ّج  ّجي، د ـش ٌٍ وض ل ّجٌٟ ٌّش عضمشثس ثٌ ٍٝ ثال فجف ه ثٌس

 ثٌّخجؿش ثٌٕلج١ِز ثٌّضظٍز دجٌّشوض. 

ِٕن ثٌغٍٛن ثٌزٞ ٠ٍُسك أٚ لذ ٠ٍُسك ثٌؼشس دغّوز ِشوض لـش ٌٍّجي ٚثٌىشف   4

سذّ  ٕٗ ٚثٌ فشع  ه ٙج  ّج ف١ ّز د عجةً ثٌّالة ّجد ثٌٛ خالي ثهض  ِٓ  ،ٕٗ ِ

 ثٌغشثِجس ٚغ١ش٘ج ِٓ ثٌومٛدجس. 

صٛف١ش ثٌسّج٠ز ثٌّالةّز ٌألؿشثف ثٌّشّخض ٌٙج دضٕف١ز ثألهّجي فٟ ِشوض لـش   5

 ٌٍّجي ٌٚوّالةٙج. 

  

ثٌفظً ثٌثجٟٔ: ١٘تز صٕل١ُ ِشوض 

 لـش ٌٍّجي

http://www.qfcra.com/


 

 

 

8 

 

 

فٟ  ل١ُ  تز ثٌضٕ خز ١٘ ّز، صأ ٠ز ثٌّالة شّىً ثٌسّج ّج ٠ مذ٠ش٘ج ٌ فٟ ص ٚ

 ثالهضذجس ِج ٠ٍٟ:

ػن    -أ  خالي ٚ  ِٓ ٙج،  ظشذ ٌ ششوجس ثٌّ ١ز ٌٍ ٘ز ثٌّجٌ ثٌٕضث

ِضـٍذجس ِالةّز دشأْ ثٌّٛثسد ثٌّج١ٌز إػجفًز إٌٝ ٔلجَ لٛٞ ِٓ 

 ثٌؼٛثدؾ ثٌذثخ١ٍز.

دسخجس ثٌسّج٠ز ثٌّخضٍفز ثٌضٟ لذ صىْٛ ِٕجعذز ٌوّالء ثٌششوجس  - ح

١جصُٙ،  ّجٌُٙ ٚإِىجٔ ٠ضُٙ ٚأه ذشصُٙ ٚدسث دًز ٌخ ٙج، ٔض١ ظشذ ٌ ثٌّ

 ٍِٛجس ثٌّخضٍفز ثٌضٟ ٠دٛص صمذ٠ّٙج ٌُٙ.ٚدسخز ثٌّو

ثخضالف دسخز ثٌّخجؿش ثٌضٟ ٠ٕـٛٞ ه١ٍٙج ِخضٍف أٔٛثم ثالعضثّجسثس  -ج

 أٚ ثٌّوجِالس.

ًّّ هّالء ثٌششوجس ثٌّظشذ ٌٙج  - د ثٌّذذأ ثٌوجَّ ثٌزٞ ٠مؼٟ دأْ ٠ضس

 ثٌّغؤ١ٌٚز هٓ لشثسثصُٙ.

ثٌسززج١١ٌٓ صوض٠ززض فٙززُ أ٘ززذثف ِشوززض لـززش ٌٍّززجي ٌززذٜ ثٌّغززضخذ١ِٓ    6

 ٚثٌّغضمذ١١ٍٓ ٌٍّشوض ٚعجةش ثألشخجص ثٌّو١١ٕٓ.

 دس١ث: ػّجْ إدثسر ١٘تز ثٌضٕل١ُ  7

ّذر  -أ ١ز ثٌّوض وج١٠ش ثٌذٌٚ ؼً ثٌّ مًج ألف لجس ٚف فز ثألٚ فٟ وج  ًّ صو

 ٌّشثوض ثألهّجي ٚثٌّشثوض ثٌّج١ٌز ثٌّّجثٍز. 

٠ضُ إٔشجء ِشوض لـش ٌٍّجي وّشوض أهّجي ِٚشوض ِجٌّٟ سثةذ فٟ  -ح

  ثألٚعؾ، ٚثٌسفجف هٍٝ ِىجٔضٗ ٘زٖ. ثٌششق

ِٓ إِىج١ٔز ثعضوّجي ثألهّجي ثٌضٟ ٠مَٛ دٙج شخض ِخّٛي دضٕف١ز  ضخف١فثٌ  8

 أٔشـز ِٕلّز ألغشثع ثٌدش٠ّز ثٌّج١ٌز أٚ ِج ٠ضظً دٙج. 

دجٌٕلش إٌٝ ٘زث ثٌٙذف، صأخز ١٘تز ثٌضٕل١ُ فٟ ثالهضذجس أ١ّّ٘ز أْ صضّّضن ثٌششوجس 

ثٌّظشذ ٌٙج دجألٔلّز ٚثٌؼٛثدؾ ٚثإلخشثءثس ثٌّٕجعذز ٌٍىشف هٓ ثٌدشثةُ ثٌّج١ٌز 

 ِٚىجفسضٙج. 

 ِذجدا ثٌضٕل١ُ ثٌد١ّذ

ذِجس هٍٝ ١٘تز ثٌضٕل١ُ  أْ صؤّدٞ ٚكجةفٙج دّٛخخ لجْٔٛ ِشوض لـش ٌٍّجي ٚأٔلّز ثٌخ

ثٌّج١ٌز ِن ثالٌضضثَ دغٍغٍز ِٓ "ِذجدا ثٌضٕل١ُ ثٌد١ّذ". صشد ٘زٖ ثٌّذجدا  فٟ 

 أٔلّز ثٌخذِجس ثٌّج١ٌز، ٟٚ٘ ِظّّّز ٌضٛخ١ٗ ١٘تز ثٌضٕل١ُ فٟ ِمجسدضٙج ثٌضٕل١ّ١ز. 

 جدا ثٌضج١ٌز فٟ ثالهضذجس:ٚهٍٝ ١٘تز ثٌضٕل١ُ أْ صأخز ثٌّذ

 ػشٚسر ثعضوّجي ِٛثسد٘ج دجٌـش٠مز ثألوثش فوج١ًٌز ٚصٛف١شًث.    1

 أ١ّّ٘ز صغ١ًٙ ثالدضىجس ٚصوض٠ض ثٌضٕجفغ١ز ثٌذ١ٌٚز ٌّشوض لـش ٌٍّجي.   2

 أ١ّّ٘ز صوض٠ض ثٌّٕجفغز د١ٓ ثألؿشثف ثٌّٕلّز ِٓ لذً ١٘تز ثٌضٕل١ُ.  3

ثٌّذذأ ثٌزٞ ٠مؼٟ دأْ صّجسط ١٘تز ثٌضٕل١ُ عٍـجصٙج ٚٚكجةفٙج دشىً   4

 هجدي ٚشّفجف. 

ٌّذٜ  ػشٚسر ثالِضثجي إٌٝ ِذجدا ثإلدثسر ثٌشش١ذر ثٌّمذٌٛز هًِّٛج، ٚفمجً  5

 ثٌّذجدا هٍٝ ١٘تز ثٌضٕل١ُ.   ثٔـذجق ٘زٖ

ػشٚسر خٍك ثٌضٛثصْ د١ٓ ثألهذجء ٚثٌم١ٛد ثٌضٟ ٠فشػٙج ثٌضٕل١ُ هٍٝ   6

 جس ِٓ خٙز، ٚثٌّٕجفن ثٌضٟ ٠ؤِّٕٙج ِٓ خٙز أخشٜ. ثٌششو

ػشٚسر ثٌوًّ ٚفمًج ٌىجفز ثٌمٛث١ٔٓ ٚثألٔلّز ثٌضٟ صخؼن ٌٙج ١٘تز   7

 ثٌضٕل١ُ.

صوّذ ٘زٖ ثٌّذجدا ٔمجؿًج صم١ّ١١ز ٌو١ٍّجس ١٘تز ثٌضٕل١ُ ٚصمّذَ ِشخوًج ل١جع١ًج ٌضم١١ُ 

 ١ٍجس.٘زٖ ثٌوّ

 أدٌّز لٛثهذ ١٘تز ثٌضٕل١ُ 
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ٕل١ُ ِدّٛهز ِٓ ثٌمٛثهذ صضؼّّٓ  ثٌمٛثهذ ثٌضٟ ٚػوضٙج ١٘تز ثٌضٕل١ُ ؿّٛسس ١٘تز ثٌض

 ضوٍّك دو١ٍّجس ثٌّؤعغجس ثٌّج١ٌز.ٚثٌّذجدا ثٌضٛخ١ٙ١ز ثٌضٟ أطذسصٙج فٟ ِج ٠

 ثٌّض٠ذ ِٓ ثٌّوٍِٛجس زٛي  لٛثهذ ١٘تز ثٌضٕل١ُ.  ٠12وـٟ ثٌفظً ثٌشثدن فٟ ثٌظفسز 

صٕشش ١٘تز ثٌضٕل١ُ ٔغخًج إٌىضش١ٔٚز ِذجششر ٌٍمٛثهذ ٠ّىٓ إ٠دجد٘ج هٍٝ ِٛلن ١٘تز 

 ثٌضٕل١ُ ثإلٌىضشٟٚٔ: 

www.qfcra.com 

 ثٌمٛثهذ ثٌوجِّز  

 لٛثهذ ثٌّذجدا 

 لٛثهذ ثٌؼٛثدؾ  

 لٛثهذ ثألفشثد  

 لٛثهذ ِىجفسز غغً ثألِٛثي 

 لٛثهذ ِضثٌٚز ثألهّجي 

 لٛثهذ ثألطٛي 

 لٛثهذ ثٌض٠ًّٛ ثإلعالِٟ 

 ثٌمٛثهذ ثالزضشثص٠ز ٚثٌّؤّلضز زٛي ثالعضثّجس ٚثٌٛعجؿز ثٌضأ١ٕ١ِز ٚثألهّجي ثٌّظشف١ز

 ثٌمٛثهذ ثٌضفغ١ش٠ز ٚثٌضـذ١م١ز 

ِج صثي هذد ِٓ ثٌمٛثهذ فٟ ؿٛس ثإلهذثد، ِٚٓ د١ٕٙج لٛثهذ طٕجد٠ك ثالعضثّجس ثٌدّجهٟ 

 ٌششوجس ثٌضأ١ِٓ.ج، ٚثٌٕلجَ ثالزضشثصٞ ٚإلشثس٘

لذً إطذثس ثٌمٛثهذ، صٕشش ١٘تز ثٌضٕل١ُ ِغّٛدثس ٌٙزٖ ثٌمٛثهذ فٟ ِٛلوٙج هٍٝ شذىز 

  ثإلٔضشٔش، ٚصوٍٓ هٓ ثعضمذجي ثٌضو١ٍمجس ثٌوجِّز. 

 ٚكجةف ١٘تز ثٌضٕل١ُ 

، وًّ ِٕٙج ِغؤٚي هٓ ٚكجةف ِٕفظٍز صوىظ عجع١زصضأٌف ١٘تز ثٌضٕل١ُ ِٓ أسدوز ألغجَ أ

 ثٌخـٛثس ثٌشة١غ١ز فٟ ثٌو١ٍّز ثٌضٕل١ّ١ز. 

 لغُ ع١جعز ثٌمـجم ثٌّجٌٟ ٚص١ّٕضٗ 

٠ضٌٛٝ ٘زث ثٌمغُ ِغؤ١ٌٚز صـ٠ٛش ٔلجَ ثٌمٛث١ٔٓ ٚثألٔلّز ٌّشوض لـش ٌٍّجي ِٓ أخً 

ذجدسثس صٍذ١ز ثأل٘ذثف ثٌضٕل١ّ١ز، ٚصّى١ٓ ١٘تز ثٌضٕل١ُ ِٓ ثٌضوجؿٟ ِن ثٌفشص ٚثٌّ

 ٚثٌّخجؿش ثٌدذ٠ذر ٚثٌضـّٛسثس ثٌضٕل١ّ١ز ٚصـّٛسثس ثٌغٛق هًِّٛج. 

 لغُ ثٌضظش٠ر ٚثٌخذِجس ثٌضٕل١ّ١ز 

٠ضٌٛٝ ٘زث ثٌمغُ ِغؤ١ٌٚز صم١١ُ ٚإلشثس ثٌـٍذجس ثٌضٟ صمّذِٙج ثٌششوجس ٚثألفشثد 

ثٌشثغذْٛ فٟ ثٌسظٛي هٍٝ ثٌضظش٠ر ِٓ ١٘تز صٕل١ُ ِشوض لـش ٌٍّجي دٙذف ِضثٌٚز 

لّز فٟ ثٌّشوض ٠ٚمَٛ دئلشثس ٘زٖ ثٌـٍذجس. إػجفًز إٌٝ ٘زٖ ثٌٛك١فز أٔشـز ِٕ

ثٌشة١غز، ٠وجٌح ٘زث ثٌمغُ ثٌـٍذجس ثٌّمّذِز ٌّضثٌٚز ثألٔشـز ثٌّٕلّز دج١ٌٕجدز هٓ 

 ١٘تز ِشوض لـش ٌٍّجي. 

٠ّىٓ ثالّؿالم هٍٝ ه١ٍّز ثٌسظٛي هٍٝ صظش٠ر ٚثٌّذجدا ثٌضٛخ١ٙ١ز ٌٍششوجس ثٌشثغذز فٟ 

ثٌسظٛي هٍٝ صظش٠ر، فٟ ِغضٕذ ِٕفظً دوٕٛثْ "د١ًٌ ه١ٍّز صمذ٠ُ ثٌـٍذجس"، ثٌّضّٛفش 

 فٟ ِٛلن ١٘تز ثٌضٕل١ُ هٍٝ شذىز ثإلٔضشٔش: 

www.qfcra.com 

 شثف هٍٝ ثٌّؤعغجس ثٌّج١ٌزلغُ ثإلش

٠ضٌٛٝ ٘زث ثٌمغُ ِغؤ١ٌٚز ِشثلذز ثٌششوجس ثٌّظشذ ٌٙج ٚثٌوًّ وأٚي ؿشف ثّصظجي د١ٓ 

١٘تز ثٌضٕل١ُ ٚثٌششوجس ثٌّظشذ ٌٙج. ٚصغّر ِمجسدز ثإلششثف ثٌّشصىضر هٍٝ ثٌّخجؿش 

http://www.qfcra.com/
http://www.qfcra.com/
http://www.qfcra.com/
http://www.qfcra.com/
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ز ثٌضٟ ٠وضّذ٘ج ٘زث ثٌمغُ أْ ٠شّوض هٍٝ ثٌّغجةً ثألوثش صأث١شًث هٍٝ أ٘ذثفٗ ثإلششثف١

ٚػّجْ ثعضوّجي ِٛثسد ١٘تز ثٌضٕل١ُ دشىً أوثش فوج١ٌز. ٚصىّٓ ثٌٛك١فز ثٌشة١غز 

ثألخشٜ ٌٙزث ثٌمغُ فٟ خّن ثٌّوٍِٛجس زٛي ثٌششوجس ثٌّظشذ ٌٙج ِٚشثلذز ثألٔشـز ثٌضٟ 

صضُّ ِضثٌٚضٙج فٟ ِشوض لـش ٌٍّجي ٌؼّجْ أّْ ثٌششوجس، ثٌّشّخض ٌٙج ٚثٌّظشذ ٌٙج، 

 ّخض ٌٙج دّضثٌٚضٙج. ٌش أٚ سُ صّجسط فمؾ ثألٔشـز ثٌضٟ ُخّٛ 

 لغُ ِضجدوز ثالِضثجي ٌٍمٛث١ٔٓ ٚثألٔلّز

٠ضٌٛٝ ٘زث ثٌمغُ ِغؤ١ٌٚز وجفز ٚكجةف ثإلٔفجر ثٌوجةذر ١ٌٙتز ثٌضٕل١ُ. ٚ٘ٛ ٠وضّذ، 

هٕذ صأد٠ضٗ دٚس ثإلٔفجر، ِمجسدز ِشٔز صضٛثفك ِن ثٌّمجسدز ثٌضٕل١ّ١ز فٟ ١٘تز 

ثٌضٕل١ُ ثٌّشصىضر إٌٝ ثٌّخجؿش ٚصشّوض هٍٝ ثٌضخف١ف ِٓ ِخجؿش هذَ ثالِضثجي، وٍّّج 

تز ثٌضٕل١ُ هٓ أٞ عٍٛن ِٓ شأٔٗ أْ ٠ّٙذد ٔضث٘ز ِشوض وجْ رٌه ِّىًٕج. هٕذِج صىشف ١٘

لـش ٌٍّجي، فوٍٝ ٘زث ثٌمغُ أْ ٠ضسّشن دشىً عش٠ن ٚزجصَ ٌٛػن زّذ ٌٙزث ثٌغٍٛن 

ٚثٌضخف١ف ِٓ آثجسٖ ِٕٚن صىشثسٖ. ٚدٙزٖ ثٌـش٠مز، ع١وًّ ثٌمغُ دوذثٌز ٚثٔفضجذ 

ٍـز ثٌضسم١ك ٚصأد٠خ ِٚغجءٌز أثٕجء ِّجسعضٗ عٍـجس ثإلٔفجر. ٚصضؼّّٓ عٍـجس ثإلٔفجر ع

ثٌششوجس ٚثألفشثد ثٌز٠ٓ ٠خجٌفْٛ ثٌّضـٍذجس ٚثٌمٛثهذ ثٌضٕل١ّ١ز رثس ثٌظٍز. وّج أّْ 

٘زث ثٌمغُ ِغؤٚي هٓ ثإلششثف هٍٝ ثٌواللجس ثٌذ١ٌٚز ١ٌٙتز ثٌضٕل١ُ، ٠ٚضٌٛٝ ٘زث 

ثٌمغُ ِغؤ١ٌٚز صـ٠ٛش ثٌواللجس ثٌشع١ّز ٚغ١ش ثٌشع١ّز ِن ث١ٌٙتجس ثٌضٕل١ّ١ز 

خٙضر ثألخشٜ فٟ ثٌوجٌُ ٚثٌسفجف هٍٝ ثعضّشثس٠ز ٘زٖ ثٌواللجس ٌؼّجْ ٚثٌٛوجالس ٚثأل

 فوج١ٌز صذجدي ثٌّوٍِٛجس ٚثٌضم١ّذ دأهٍٝ ثٌّوج١٠ش. 
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 ثٌمٛثهذ 

ثٌشلجدٟ فٟ  ٕلجَأطذسس ١٘تز ثٌضٕل١ُ هذدًث ِٓ ثٌّٕشٛسثس ثٌضٟ صمّذَ ِوٍِٛجس زٛي ثٌ

٠ّىٓ ثٌسظٛي هٍٝ ٘زٖ ثٌّٕشٛسثس ِٓ ١٘تز ثٌضٕل١ُ ِٚٓ ِٛلوٙج هٍٝ  ِشوض لـش ٌٍّجي.

 شذىز ثإلٔضشٔش:

www.qfcra.com 

 

٘ٛ د١ًٌ ٠سّذد أ٘ذثف ١٘تز ثٌضٕل١ُ  ثٌضوش٠ف هٓ ١٘تز صٕل١ُ ِشوض لـش ٌٍّجي

ٚٚكجةفٙج ٚعٍـجصٙج دغ١ز إهـجء ثٌششوجس 

طٛسر ٚثػسز  ثٌـٍذجسثٌشثغذز فٟ صمذ٠ُ 

هٓ ثٌذ١تز ثٌضٕل١ّ١ز ثٌضٟ ع١وٍّْٛ ف١ٙج 

 دظفضٙج ششوجس ِظشذ ٌٙج.

 

٘ٛ د١ًٌ ٠مّذَ ِوٍِٛجس ِذغّـز زٛي ِشوض  د١ًٌ ه١ٍّز صمذ٠ُ ثٌـٍذجس

لـش ٌٍّجي ١٘ٚى١ٍضٗ ٚه١ٍّز صمذ٠ُ 

ثٌـٍذجس ٌٍسظٛي هٍٝ ثٌضشثخ١ض ٚثٌضظجس٠ر 

فٟ ِج ٠ضوٍّك دجألٔشـز ثٌّٕلّز ٚغ١ش 

جس ز. وّج ٠ُوٕٝ دئٔشجء ثٌششوثٌّٕلّ

 ٚصغد١ٍٙج فٟ ِشوض لـش ٌٍّجي. 

 

٘ٛ ِغضٕذ ٠ضٛعّن فٟ ِؼّْٛ د١ًٌ ه١ٍّز  رثألعتٍز ثٌّضىّشس –مذ٠ُ ثٌـٍذجس ه١ٍّز ص

صمذ٠ُ ثٌـٍذجس، ف١وـٟ أخٛدز هٓ هذد ِٓ 

ثألعتٍز ثٌشة١غ١ز زٛي ه١ٍّز صمذ٠ُ ؿٍذجس 

 ِضثٌٚز ثألٔشـز ثٌّٕلّز ٚغ١ش ثٌّٕلّز.

 

٘ٛ د١ًٌ ٠ششذ ث١ٌٙى١ٍز ٚثألزىجَ  أٔلّز ثٌخذِجس ثٌّج١ٌزد١ًٌ 

ثٌشة١غ١ز ألٔلّز ثٌخذِجس ثٌّج١ٌز فٟ 

ِشوض لـش ٌٍّجي. ٚصسّذد ٘زٖ ثألٔلّز 

ثٌٕلجَ ثٌّوضّذ ٌضٕل١ُ ثٌخذِجس ثٌّج١ٌز 

 فٟ ثٌّشوض.

 

٘ٛ د١ًٌ ٠ششذ ثٌو١ٍّز ثٌضٕل١ّ١ز ثٌضٟ  د١ًٌ زٛي ِمجسدضٕج ٌٍضٕل١ُ

فٟ ع١جق صأد٠ز  صوضّذ٘ج ١٘تز ثٌضٕل١ُ

 ٚكجةف ثإلششثف ٚثٌضٕف١ز.

 

 ثٌغدالس ثٌوجِّز 

صـشذ ١٘تز ثٌضٕل١ُ دظٛسر ِغضّّشر عداًل هجًِج إٌىضش١ًٔٚج فٟ ِٛلن ١٘تز ثٌضٕل١ُ هٍٝ 

  www.qfcra.comشذىز ثإلٔضشٔش: 

ثٌّظشذ ٌٙج دّضثٌٚز أٔشـز ٠ضؼّّٓ ثٌغدًّ ثٌوجَ لجهذر د١جٔجس زٛي وجفز ثٌششوجس 

ِٕلّز، إػجفًز إٌٝ ثٌضفجط١ً زٛي ثعُ ثٌششوز ثٌّظشذ ٌٙج ٚثألٔشـز ثٌّٕلّز ثٌضٟ 

صىْٛ ثٌششوز ثٌّظشذ ٌٙج دّّجسعضٙج، ٚأٞ ششٚؽ أٚ ل١ٛد ِـّذمز هٍٝ ثٌششوز ثٌّظشذ 

 ٌٙج.

ثٌفظً ثٌثجٌث: ِٕشٛسثس ١٘تز 

 ثٌضٕل١ُ

http://www.qfcra.com/
http://www.qfcra.com/
http://www.qfcra.com/
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وّج ٠شًّ ٘زث ثٌغدً صفجط١ً زٛي ثألفشثد ثٌّوضّذ٠ٓ ثٌز٠ٓ صخٌُّٛٙ ١٘تز ثٌضٕل١ُ 

  دضٕف١ز ٚك١فز ل١ذ ثٌؼذؾ ٌذٜ ششوز ِظشذ ٌٙج.

ٚ٘ٛ ٠سضٛٞ أ٠ؼًج هٍٝ عدًّ إخـجسثس ثإلهفجء أٚ ثٌضوذ٠ً ثٌّّٕٛزز إٌٝ ثٌششوجس ثٌّظشذ 

 ٌٙج، ٚصفجط١ً زٛي أٞ صذثد١ش صأد٠ذ١ز صُّ ثصخجر٘ج. 
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 ثألٔلّز

ثٌمجٟٔٛٔ، دّج ف١ٗ ثٌذ١ٕز ثٌضسض١ز ثٌّضوٍّمز صسذد أٔلّز ِشوض لـش ٌٍّجي ثإلؿجس 

 ّشوض.دجألهّجي ٚثٌشؤْٚ ثٌمج١ٔٛٔز، ٌٍى١جٔجس ثٌضٟ صضثٚي أهّجٌٙج فٟ ثٌ

ـش  وض ل فٟ ِش ١ز  خذِجس ثٌّجٌ ّز ثٌ أٔل

 ٌٍّجي 

 (1)ثٌٕلجَ سلُ 

٠شد ثٌٕلجَ ثٌّّضذن فٟ صٕل١ُ ثٌخذِجس 

ثٌّج١ٌز فٟ ِشوض لـش ٌٍّجي فٟ أٔلّز 

 ثٌخذِجس ثٌّج١ٌز.

ٚصسّذد ٘زٖ ثألٔلّز ثألٔشـز ثٌضٟ صخؼن 

إلششثف ١٘تز ثٌضٕل١ُ )ٚثٌضٟ ال ٠ّىٓ أْ 

صّجسعٙج إالّ ثٌششوجس ثٌّظشذ ٌٙج(، إػجفًز 

 إٌٝ أزىجَ زٛي إخشثءثس صظش٠ر ثٌششوجس. 

ٚصضؼّّٓ ثألٔلّز أزىجًِج ِضوٍّمز دغٍـجس 

ثإلششثف ثٌوجةذر ١ٌٙتز ثٌضٕل١ُ، دّج 

ثألفشثد  ف١ٙج ثإلششثف هٍٝ ٔلجَ ثهضّجد

ثٌز٠ٓ ٠ؤّدْٚ دوغ ثٌٛكجةف ثٌّشجس إ١ٌٙج 

 دوذجسر "ثٌٛكجةف ل١ذ ثٌؼذؾ". 

وّج صضؼّّٓ ثألٔلّز ثٌّزوٛسر أزىجًِج زٛي 

ثألٔلّز ثٌشث١ِز إٌٝ ِىجفسز ثإلعجءر فٟ 

ثعضوّجي آ١ٌجس ثٌغٛق ٚصٕل١ُ ثالصظجالس 

 ثٌّج١ٌز. 

فؼالً هٓ رٌه، صٕضّ ٘زٖ ثألٔلّز هٍٝ عٍـجس 

ثٌّضظٍز دجٌضسم١مجس ١٘تز ثٌضٕل١ُ 

  ٚثإلٔفجر ٚثٌضأد٠خ.

 

 أٔلّز ثٌششوجس فٟ ِشوض لـش ٌٍّجي 

 (2)ثٌٕلجَ سلُ 

صّٕلُ أٔلّز ثٌششوجس فٟ ِشوض لـش ٌٍّجي 

إٔشجء ثٌششوجس ثٌّسذٚدر ثٌّغؤ١ٌٚز 

ٚفشٚم ثٌششوجس غ١ش ثٌضجدوز ٌّشوض لـش 

ٌٍّجي ٚصشغ١ٍٙج. ٚصضؼّّٓ ٘زٖ ثألٔلّز 

ثٌشة١غز، وجأللغجَ هذدًث ِٓ ثٌوٕجطش 

ثٌخجطز دضأع١ظ ثٌششوجس ٚصغد١ٍٙج، 

ٚأهؼجةٙج ٚسأط ثٌّجي ثٌّّٛصم هٍٝ ثألعُٙ، 

ٚأعّجةٙج ِٚىضذٙج ثٌّغّدً ٚهجةذثصٙج 

ثٌغ٠ٕٛز ِٚذ٠ش٠ٙج ٚإِٔجء ثٌغّش ف١ٙج، 

ٚثخضّجهجصٙج ٚلشثسثصٙج ِٚضـٍذجس 

ثٌّسجعذز ٚثٌضذل١ك ف١ٙج. وّج صسّذد ٘زٖ 

شوجس ٚٚكجةفٗ ثألٔلّز دٚس ِىضخ صغد١ً ثٌش

 ٚعٍـجصٗ ٚثٌوج١ٍِٓ ف١ٗ.

 

ثٌفظً ثٌشثدن: صشش٠وجس ِشوض لـش 

 ٌٍّجي
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ـش  وض ل فٟ ِش ِٛثي  غً ثأل سز غ ّز ِىجف أٔل

 ٌٍّجي 

 (3)ثٌٕلجَ سلُ 

٠ؤّدٞ صخف١غ ِخجؿش غغً ثألِٛثي دٚسًث ًِّّٙج 

ػّٓ أ٘ذثف ١٘تز ثٌضٕل١ُ، ٠ٚضٕجعخ ِن 

ثمز ثٌغٛق، ٚص١ّٕز أ٘ذثف ثٌسفجف هٍٝ 

ثٌغّوز ثٌذ١ٌٚز ٌّشوض لـش ٌٍّجي 

 ف ه١ٍٙج. ٚصش٠ٚدٙج ٚثٌسفج

صٙذف أزىجَ أٔلّز ِىجفسز غغً ثألِٛثي 

ٌّشوض لـش ٌٍّجي إٌٝ صٍذ١ز أهٍٝ 

ثٌّوج١٠ش ثٌذ١ٌٚز ألٔلّز ِىجفسز غغً 

ثألِٛثي ٚثٌؼٛثدؾ رثس ثٌظٍز )دّج ف١ٙج 

ثٌضٛط١جس ثألسدوْٛ ٌّدّٛهز ثٌوًّ ثٌّجٌٟ 

ٌّىجفسز غغً ثألِٛثي، ٚثٌضٛط١جس 

 ثٌثّج١ٔز ثٌخجطز دض٠ًّٛ ثإلس٘جح(. 

ُصـذَّك ثألٔلّز ثٌّضوٍّمز دّىجفسز ص٠ًّٛ 

ثإلس٘جح هٍٝ وجفز ثٌى١جٔجس ثٌضٟ صوًّ فٟ 

ِشوض لـش ٌٍّجي أٚ ِٓ خالٌٗ، ٚصسذد 

ثٌّضـٍذجس ثٌّفشٚػز هٍٝ ثٌششوجس ثٌّظشذ 

ٌٙج ٚثٌى١جٔجس ثألخشٜ فٟ ِشوض لـش ٌٍّجي 

فٟ ِج ٠ضوٍّك دجٌّغؤ١ٌٚز هٓ غغً ثألِٛثي 

 سضٗ.ٚثإلخشثءثس ثٌشث١ِز إٌٝ ِىجف

 

 أٔلّز ثٌومٛد فٟ ِشوض لـش ٌٍّجي

 (4)ثٌٕلجَ سلُ 

 

صسّذد أٔلّز ثٌومٛد ٌّشوض لـش ٌٍّجي 

لجًٔٛٔج ِّٕلًّج ٌٍومٛد. ٟٚ٘ صسّمك ٔٛهًج ِٓ 

ثٌضٛثصْ د١ٓ صض٠ٚذ ثألؿشثف دجٌثمز 

ثٌضدجس٠ز ِٓ خٙز، ٚإدسثج صذّخً ِسذٚد فٟ 

أخشٜ.  زّش٠ز ثٌضوجلذ د١ٓ ثألؿشثف ِٓ خٙز

صضؼّّٓ ثألٔلّز أزىجًِج زٛي ؿذ١وز ثٌومٛد 

ٚإٔشجةٙج ٚطالز١ضٙج ٚصفغ١ش٘ج ِٚسضٛث٘ج 

ٚثٌٛوجٌز ٚثألدثء ٚهذَ ثألدثء ٚثٌسٍٛي 

ٚثإلٔٙجء ٚٔمً ثٌسمٛق ٚٔمً ثالٌضضثِجس 

ٚزمٛق ثألؿشثف ثٌثجٌثز. صضّّضن ثٌى١جٔجس 

ثٌوجٍِز فٟ ِشوض لـش ٌٍّجي )"و١جٔجس 

ْٛ دذ٠ً ٠سىُ ثٌّشوض"( دسش٠ز ثخض١جس لجٔ

همٛد٘ج، ٌٚىٓ فٟ زجي ٌُ ٠ٕضّ ثٌومذ 

ثٌّشوض ٚو١جْ فٟ ثٌمجةُ د١ٓ ١٘تز 

ثٌّشوض أٚ د١ٓ و١ج١ٔٓ فٟ ثٌّشوض هٍٝ 

ثٌمجْٔٛ ثٌزٞ صٛثفك ثٌـشفجْ هٍٝ أْ 

٠ـذك د١ّٕٙج، ُصـذَّك ثألٔلّز ثٌّضوٍّمز 

 دجٌومٛد.
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 أٔلّز ثإلهغجس فٟ ِشوض لـش ٌٍّجي

 (5)ثٌٕلجَ سلُ 

ثإلهغجس إٌٝ صٛف١ش لجْٔٛ صٙذف أٔلّز 

دغ١ؾ زٛي ثإلهغجس ٠ٕجعخ ثٌذثة١ٕٓ ٠ٚىْٛ 

ِمذٛالً ِٓ ثٌششوجس ٚثٌّؤعغجس ثٌّج١ٌز 

ثٌذ١ٌٚز. ُصـذَّك ثألٔلّز هٍٝ ثٌششوجس 

ٚثٌششوجس ثٌّسذٚدر ثٌّضسذر ١ٌٚظ هٍٝ 

ثألفشثد أٚ ششوجس ثألشخجص. ٚصىّٓ 

ثإلخشثءثس ثٌشة١غز فٟ ثٌضظف١ز ٚثإلدثسر. 

إخشثًء إٔمجر٠ًج ٠ّضخزٖ إِج صمّذَ ثإلدثسر 

ثٌّذ٠ٓ أٚ دثةٕٖٛ، ٠و١َّٓ دّٛخذٗ ِغؤٚالً 

هٓ ثإلدثسر دجٌضشثػٟ، فُضَٕمً عٍـز ثإلدثسر 

ِٓ ثٌّذسثء أٚ ثألشخجص ثٌّّٛو١ٍٓ 

ثٌسج١١ٌٓ إٌٝ ِسجعخ خجسخّٟ ِوضّذ. ٠دٛص 

أْ ٠ّضخز ِشوض لـش ٌٍّجي إخشثءثس ِضوٍّمز 

 دجإلهغجس فٟ دوغ ثٌسجالس. ُٚصوـٝ عٍـجس

ِشجدٙز ١ٌٙتز ثٌضٕل١ُ دّٛخخ أٔلّز 

ثٌخذِجس ثٌّج١ٌز. صضؼّّٓ ثألٔلّز 

ثٌّضوٍّمز دجإلهغجس ثٌمجْٔٛ ثٌّٕٛرخٟ 

( زٛي ثإلهغجس، UNCITRAL"٠ٛٔغ١ضشثي" )

ص١ّٙذًث إللشثس ثإلخشثءثس ثألخٕذ١ز 

ثٌّضوٍّمز دجإلهغجس فٟ ِشوض لـش ٌٍّجي. 

وّج صضؼّّٓ ٘زٖ ثألٔلّز ثعضثٕجءثس هٍٝ 

ٌوجِّز زٛي ثإلهغجس دٙذف زّج٠ز ثٌمٛثهذ ث

 ِوجِالس ثألعٛثق ثٌّج١ٌز.   

 

 أٔلّز زّج٠ز ثٌذ١جٔجس 

 (6)ثٌٕلجَ سلُ 

صٙذف ٘زٖ ثألٔلّز إٌٝ ٚػن خـّز ٌسّج٠ز 

ثٌذ١جٔجس ثٌشخظ١ز ٚفمًج ٌٍّوج١٠ش 

ثٌذ١ٌٚز ثٌسج١ٌز. ٟٚ٘ صضؼّّٓ صفجط١ً زٛي 

ِضـٍذجس ِوجٌدز ثٌذ١جٔجس ثٌشخظ١ز فٟ 

ِشوض لـش ٌٍّجي ِٚضـٍذجس ٔمٍٙج إٌٝ 

 خجسج ثٌّشوض.  

 

 ثٌششوجس ثٌّسذٚدر ثٌّضسذرأٔلّز 

 (7)ثٌٕلجَ سلُ 

ششوجس صٙذف ٘زٖ ثألٔلّز إٌٝ صٕل١ُ إٔشجء 

ٚصشغ١ٍٙج فٟ ِشوض لـش ِضسذر  ِسذٚدر

ٌٍّجي. ٟٚ٘ صضؼّّٓ أزىجًِج زٛي إٔشجء 

ٚأ١ٍ٘ضٙج ثٌششوجس ثٌّسذٚدر ثٌّضسذر 

ٙج ٚصغد١ٍٙج ٚهؼ٠ٛضٙج شى١ٍضثٌمج١ٔٛٔز ٚص

ٚأعّجةٙج ِٚىضذٙج ثٌّغّدً ٚهجةذثصٙج 

ثٌغ٠ٕٛز ِٚضـٍذجس ثٌّسجعذز ٚثٌضذل١ك 

دجٌششوجس ثٌّسذٚدر ٚثالهضشثف ف١ٙج 

ثألخٕذ١ز. وّج صٕضّ ٘زٖ ثألٔلّز ثٌّضسذر 

ِىضخ صغد١ً ثٌششوجس فٟ ِج  طالز١جسهٍٝ 

 .جٌششوجس ثٌّسذٚدر ثٌّضسذر٠ضوٍّك د

 



 

 

 

16 

 

 أٔلّز صغ٠ٛز ثٌٕضثهجس ِٓ خالي ثٌضسى١ُ 

 (8)ثٌٕلجَ سلُ 

أٔلّز ثٌضسى١ُ ػشٚس٠ز ٌضٛف١ش إؿجس 

ٚثٌضدجس٠ز ِٓ ٌضغ٠ٛز ثٌٕضثهجس ثٌّذ١ٔز 

خالي ثٌضسى١ُ فٟ ِشوض لـش ٌٍّجي، 

ٚثٌغّجذ دئٔفجر لشثسثس ثٌضسى١ُ ثٌّسٍٟ 

ٚثألخٕذٟ. صغّر ٘زٖ ثألٔلّز دضغ٠ٛز 

ثٌٕضثهجس ثٌّشصذـز دّشوض لـش ٌٍّجي فٟ 

ٟ أٞ لشثس صسى١ّ دضٕف١زِٕضذٜ ز١جدّٞ ٚ

 د١ًٌٚج.  ٚأدثخً ِشوض لـش ٌٍّجي  عٛثء فٟ

 

 ١٘تز ِشوض لـش ٌٍّجي  أٔلّز

 (9)ثٌٕلجَ سلُ 

صأعغش ١٘تز ِشوض لـش ٌٍّجي دّٛخخ لجْٔٛ 

ثٌّشوض. صٕضّ ٘زٖ ثألٔلّز دظٛسر ِفّظٍز 

هٍٝ عٍـجس ث١ٌٙتز ٚٚكجةفٙج ٚؿش٠مز 

 ِّجسعضٙج ٘زٖ ثٌٛكجةف ٚثٌغٍـجس.

 

 ِشوض لـش ٌٍّجي فٟ ثٌضٛك١ف  أٔلّز

 (10)ثٌٕلجَ سلُ 

لـش ٌٍّجي ِشوض فٟ صٕضّ أٔلّز ثٌضٛك١ف 

هٍٝ ثٌّوج١٠ش ثٌضٟ ٠دخ أْ صٍّذ١ٙج 

ثٌششوجس ثٌضٟ صّٛكف أشخجطًج فٟ ِشوض لـش 

ٌٍّجي. صدذس ثإلشجسر إٌٝ أّْ ٘زٖ ثألٔلّز 

"ِىضخ ِوج١٠ش ثٌضٛك١ف"  ٕض هٍٝ إٔشجءص

 ٚ٘ٛ ثٌدٙجص ثٌّغؤٚي هٓ إدثسر ثألٔلّز.
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 أٔلّز فٟ ؿٛس ثإلهذثد 

 ِٓ ثٌّضّٛلن أْ ٠ضُّ أ٠ؼًج إهذثد ثألٔلّز ثٌضج١ٌز. 

 

ص٠ًّٛ  فٟأ١ّّ٘ز وذ١شر د ةضّجْال٠ضّضن ث

ثٌششوجس، فّٓ ثٌؼشٚسٞ صٛف١ش إؿجس 

 جسصٕل١ّٟ ِأٌٛف ِٚشْ خجص دئهـجء ثٌؼّجٔ

فٟ ِشوض لـش ٌٍّجي، دٙذف زّج٠ز  جٚأخز٘

صشصذؾ ثٌوٕجطش دجٌضجٌٟ، ثٌذثة١ٕٓ. 

دئٔشجء  ثٌشة١غز ألٔلّز لجْٔٛ ثٌؼّجْ

ثٌؼّجٔجس ٚصوض٠ض٘ج ٚإٔفجر٘ج فٟ ثٌّشوض 

ٚثٌٕلش فٟ ٚػن ٔلجَ صغد١ً إٌىضشٟٚٔ 

 شجًِ. 

 

 أٔلّز لجْٔٛ ثٌؼّجْ فٟ ِشوض لـش ٌٍّجي

ئٔشجء ٔلجَ دِشوض لـش ٌٍّجي  غّر٠

ٌضغ٠ٛز ثٌٕضثهجس ثٌّذ١ٔز ٚثٌضدجس٠ز. 

دضغ٠ٛز ثٌٕضثهجس  خجطز٘زٖ ثألٔلّز ثٌ

ٚدّسىّز ِشوض لـش ٌٍّجي صٕشب ِسىًّز 

ٌٍفظً فٟ ثٌٕضثهجس ثٌّذ١ٔز ثٌضٟ صمن 

ػّٓ ثخضظجطٙج ثٌمؼجةٟ، ٚثٌٕلش فٟ أٞ 

ِغجةً أخشٜ ُصسجي إ١ٌٙج دّٛخخ أٞ لجْٔٛ 

ٌّشوض لـش ٌٍّجي. ُصوضذش  ٔلجَأٚ 

ٙج ف١ ثٌٕضثهجس ثٌّذ١ٔز ثٌضٟ صذشّ 

 ثف.ثٌّسىّز لجدٍز ٌٍضٕف١ز صدجٖ ثألؿش

 

ِسىّز أٔلّز صغ٠ٛز ثٌٕضثهجس ٚ أٔلّز

 ِشوض لـش ٌٍّجي

ال ٠ٕضّ لجْٔٛ دٌٚز لـش زج١ًٌج هٍٝ ِفَٙٛ 

، ٚال ١ّّ٠ض د١ٓ زمٛق ثٌّجٌى١ٓ ثألِجٔز

ثٌمج١١ٔٛٔٓ ٚثٌّغضف١ذ٠ٓ. أِّج أٔلّز 

فٟٙ صٍسق ٘ز٠ٓ  دجألِجٔز ثٌخجطزثٌّشوض 

ثٌّف١ِٛٙٓ، ٚصغًّٙ دجٌضجٌٟ ثٌم١جَ 

ثٌضشص١ذجس ثٌضدجس٠ز دّدّٛهز ٚثعوز ِٓ 

فٟ  ثألِجٔز ثٌضٟ صوضّذ هٍٝ ِذجدا

هٍٝ  ِجٔزوضشص١ذجس ثأل –مجْٔٛ ثٌوجَّ ثٌ

عذ١ً ثٌّثجي. فٟ ٘زث ثإلؿجس، صمّذَ أٔلّز 

ِشوض لـش ٌٍّجي ثٌذهُ ثٌس١ٛٞ فٟ  ثألِجٔز

ٌٍوٕجطش ثألخشٜ فٟ أٔلّز ثٌّشوض، ٚصغّر 

٘زٖ  مٛٔٓثٌخجّطز. ص ثألِجٔزدض١ّٕز أهّجي 

ـجس ثألِٕجء ٚٚثخذجصُٙ ثألٔلّز عٍ

ثٌشة١غز، ٚصوـٟ ثٌّغضف١ذ٠ٓ ٔٛهًج ِٓ 

زّج٠ز ثألطٛي ثٌّوضشف دٙج فٟ زجٌز صمظ١ش 

ثأل١ِٓ أٚ إهغجسٖ. صىّٓ ثٌخظجةض ثٌشة١غز 

فٟ ِشٚٔضٙج ٚثٌغٍـجس  ثألِجٔز ٔلّزأل

ثٌّٕجؿز دّسىّز ثٌّشوض ِٓ أخً ِشثلذز 

 ٚثألِٕجء ٌّظٍسز عّوز ثٌّشوض.    ثألِجٔز

 

 فٟ ِشوض لـش ٌٍّجي ِجٔزثألأٔلّز 
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صٕضّ ٘زٖ ثألٔلّز هٍٝ ثألعظ ثٌضٟ صشصىض 

 مجد١ًٌٙج ثٌّسىّز ٌضسذ٠ذ ثٌمجْٔٛ ثٌإ

ضـذ١ك فٟ أٞ ِغأٌز ُصسجي إ١ٌٙج. وّج ٌٍ

١ٌٙج ثألؿشثف إصٕضّ هٍٝ ثألعظ ثٌضٟ صشصىض 

إلٔفجر أٞ زىُ لؼجةٟ أٚ لشثس ثُصخز فٟ 

 ثٌخجسج ػّذ أؿشثف فٟ ِشوض لـش ٌٍّجي. 

 

فٟ  ثٌمٛثٔذٓ ثٌمجدٍز ٌٍضـذ١كأٔلّز 

إلشثس ثألزىجَ أٔلّز ِشوض لـش ٌٍّجي ٚ

 ثٌمؼجة١ز ٚإٔفجر٘ج

 

  



 

 

 

19 

 

 لٛثهذ ١٘تز ثٌضٕل١ُ 

ٟ٘ ثٌمٛثهذ ثٌضٟ صوّذ٘ج ١٘تز ثٌضٕل١ُ ٚثٌّذجدا ثٌضٛخ١ٙ١ز ثٌضٟ صظذس٘ج فٟ ِج 

 . ٠ضوٍّك دأهّجي ثٌّؤعغجس ثٌّج١ٌز

صشًّ ثٌّذجدا ثٌوجِّز ثٌّضوٍّمز دجٌّالءِز  ثٌمٛثهذ ثٌوجِّز

ٚثأل١ٍ٘ز، ٚزفق ثٌغدالس، ِٚضـٍذجس ثإلخـجس 

ٚثٌضمجس٠ش، ٚه١ٍّز ثإلهفجء ٚثٌضوذ٠ً، 

ثٌّسجعذز ٚثٌضذل١ك ٚثٌّغ١ـش٠ٓ، ِٚوج١٠ش 

 ِٚضـٍّذجصٙج.

 

صضؼّٓ ِدّٛهز ِٓ ثٌّذجدا ثٌّٛخٙز إٌٝ  لٛثهذ ثٌّذجدا

ًج ثٌششوجس ثٌّظشذ ٌٙج، دس١ث صشّىً د١جٔ

هجًِج ٌٍّوج١٠ش ثٌّضّٛلوز ِٓ ثٌششوجس 

ثٌّظشذ ٌٙج. صٕـذك ِذجدا ثٌششوجس 

ثٌّظشذ ٌٙج ِذجششًر هٍٝ ع١ش أهّجي 

 س ٚٚػوٙج ثٌضشغ١ٍٟ ٚثٌّجٌٟ. ثٌششوج

 

صوضذش ١٘تز ثٌضٕل١ُ أّْ ثٌؼٛثدؾ  لٛثهذ ثٌؼٛثدؾ

ثٌذثخ١ٍز ػشٚس٠ز ٌضٕل١ُ أهّجي ثٌششوجس 

ثٌّظشذ ٌٙج، ٚأّْ هذَ ل١جَ ششوز ِظشذ 

ٌٙج دضٕل١ُ شؤٚٔٙج ٠ض٠ذ ثٌخـش ه١ٍٙج 

 ٚهٍٝ ثألشخجص ث٢خش٠ٓ ثٌز٠ٓ صضوجًِ ِوُٙ. 

صٕضّ ثٌمٛثهذ ٘زث هٍٝ ثٌّدجالس ثٌشة١غز 

ثٌضٟ صضّٛلن ف١ٙج ١٘تز ثٌضٕل١ُ ِٓ 

ز ثٌّظشذ ٌٙج أْ صـّذك ثألٔلّز ثٌششو

ٚثٌؼٛثدؾ ٚثإلخشثءثس ٌّوجٌدز ثٌّخجؿش 

 ثٌضٕل١ّ١ز.

 

صٕضّ ثألٔلّز ثٌّضوٍمز دجٌخذِجس ثٌّج١ٌز  لٛثهذ ثألفشثد

هٍٝ أّْ ثٌششوز ثٌّظشذ ٌٙج ٠دخ أْ صؼّٓ 

صٕف١ز دوغ ثٌٛكجةف ل١ذ ثٌؼذؾ ِٓ لذً 

 أشخجص ِوضّذ٠ٓ فمؾ. 

ل١ذ ٚصٕضّ ٘زٖ ثٌمٛثهذ هٍٝ ثٌٛكجةف 

ثٌؼذؾ رثس ثٌظٍز، ٚهٍٝ ِضـٍذجس ١٘تز 

ثٌضٕل١ُ فٟ ِج ٠ضوٍّك دجألفشثد 

 ثٌّوضّذ٠ٓ.
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ٝ  لٛثهذ ِىجفسز غغً ثألِٛثي ٌّٛ دّٛخخ أٔلّز ثٌخذِجس ثٌّج١ٌز، صض

١٘تز ثٌضٕل١ُ ِغؤ١ٌٚز ثإلششثف هٍٝ 

ثالِضثجي ألزىجَ أٔلّز ِىجفسز غغً ثألِٛثي 

دّىجفسز  فٟ ِشوض لـش ٌٍّجي فٟ ِج ٠خضضّ 

 الس غغً ثألِٛثي ٚثٌىشف هٕٙج.   زج

صمذَ ٘زٖ ثٌمٛثهذ صفجط١ً زٛي ثٌّمجسدز 

ثٌضٟ صوضّذ٘ج ١٘تز ثٌضٕل١ُ فٟ صٕف١ز 

ِغؤ١ٌٚجصٙج دّٛخخ أٔلّز ِىجفسز غغً 

ثألِٛثي ٚثٌّذجدا ثٌضٛخ١ٙ١ز زٛي 

ثٌضذثد١ش ثٌضٟ صضّٛلن ١٘تز ثٌضٕل١ُ ِٓ 

ثٌششوجس ثٌّظشذ ٌٙج ٚثألشخجص ث٢خش٠ٓ 

ّشوض ثّصخجر٘ج ٌّىجفسز ثٌوج١ٍِٓ فٟ ثٌ

 غغً ثألِٛثي.

 

صسذد ٘زٖ ثٌمٛثهذ ثٌـش٠مز ثٌضٟ ٠دخ أْ  لٛثهذ ِضثٌٚز ثألهّجي

فٟ ِشوض لـش ُصضثَٚي دٙج ثألٔشـز ثٌّٕلّز 

 ٌٍّجي أٚ ِٓ خالٌٗ.

 

إّْ ثٌّسجفلز ثٌّالةّز هٍٝ ثألِٛثي ٚثألطٛي  لٛثهذ ثألطٛي

ثألخشٜ ثٌضجدوز ٌوّالء ثٌششوجس ثٌّظشذ 

ٌٙج ٟ٘ ػشٚس٠ز ٌضٕف١ز دوغ ثأل٘ذثف 

ثٌشة١غز ٌٍغٍـز ثٌضٕل١ّ١ز، دّج ف١ٙج 

ػّجْ ثالعضمشثس ثٌّجٌٟ ٌّشوض لـش ٌٍّجي، 

ٚص١ّٕز ثٌثمز دجٌّشوض ٚصوض٠ض عّوضٗ 

 ثٌذ١ٌٚز. 

ثٌّٕـذمز  صسذد ٘زٖ ثٌمٛثهذ ثٌّضـٍذجس

هٍٝ ثٌششوجس ثٌّظشذ ٌٙج فٟ ِج ٠ضوٍّك 

دجٌّسجفلز ثٌّالةّز هٍٝ ثألِٛثي ٚثألطٛي 

ثألخشٜ ثٌوجةذر إٌٝ هّالء ثٌششوجس ثٌّظشذ 

 ٌٙج.

 

ٟٚ٘ ثٌمٛثهذ ثٌخجطز دجٌششوجس ثٌضٟ صمّذَ  لٛثهذ ثٌض٠ًّٛ ثإلعالِٟ

ِٕضدجس ثٌض٠ًّٛ ثإلعالِٟ. ٟٚ٘ صضؼّٓ هٍٝ 

ٕلجَ ثٌّالةُ عذ١ً ثٌّثجي ال ثٌسظش ثٌ

ٚآ١ٌجس ثٌّشثلذز، ِٚدٍظ شٛسٜ سلجدٟ 

 ِٚوج١٠ش إدثسر ثألهّجي رثس ثٌظٍز.

 

ثٌمٛثهذ ثالزضشثص٠ز ٚثٌّؤّلضز زٛي 

ثالعضثّجس ٚثٌٛعجؿز ثٌضأ١ٕ١ِز ٚثألهّجي 

 ثٌّظشف١ز

صضؼّٓ ثٌضفجط١ً زٛي ثٌّضـٍذجس 

ثالزضشثص٠ز فٟ ِج ٠ضوٍّك دجٌّٛثسد 

ثٌّج١ٌز ٚٔلجَ إدثسر ثٌّخجؿش ِٚضـٍذجس 

ثإلدالى ٌذٜ ثٌششوجس ثٌّظشذ ٌٙج ثٌضٟ 

صمَٛ دجالعضثّجس ٚثٌٛعجؿز ثٌضأ١ٕ١ِز 

 ٚثألهّجي ثٌّظشف١ز.  
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صضؼّٓ ِوجٟٔ ثٌضوجد١ش ثٌّوّشف هٕٙج  ثٌمٛثهذ ثٌضفغ١ش٠ز ٚثٌضـذ١م١ز

 ٚثٌّغضوٍّز فٟ ثٌمٛثهذ. 

وّج صضؼّّٓ أزىجًِج هجِّز زٛي صفغ١ش 

   ثٌمٛثهذ ٚصـذ١مٙج.
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 ّٔجرج ِشوض لـش ٌٍّجي 

ثٌـٍذجس ٚثإلخـجسثس ٚغ١ش٘ج  صمذ٠ُ ٚػن ِشوض لـش ٌٍّجي ِدّٛهز ِٓ ثٌّٕجرج ٌضغ١ًٙ

 ِٓ ثٌّغضٕذثس ثٌّـٍٛح صمذ٠ّٙج دّٛخخ لٛث١ٔٓ ِشوض لـش ٌٍّجي. 

ٚلذ صُّ صو١١ٓ ١٘تز ثٌضٕل١ُ ٌضٍّمٟ ثٌّغضٕذثس ثٌّـٍٛح زفلٙج أٚ إ٠ذثهٙج، دّٛخخ 

لٛث١ٔٓ ِشوض لـش ٌٍّجي، ٌذٜ ١٘تز ثٌّشوض ِٚىضخ صغد١ً ششوجس ثٌّشوض، ٚالعض١فجء 

 ثٌشعَٛ ثٌّفشٚػز. 

٠ّىٓ ثٌسظٛي هٍٝ ِض٠ذ ِٓ ثٌّوٍِٛجس زٛي و١ف١ز إ٠ذثم ثٌّٕجرج ٚثٌٕغخ ثإلٌىضش١ٔٚز 

 :١٘تز ثٌضٕل١ُ هٍٝ شذىز ثإلٔضشٔشٌىجفز ثٌّٕجرج ِٓ ِٛلن 

www.qfcra.com 

 ٌّشوض لـش ٌٍّجي1ثٌّٕٛرج 

 ؿٍخ ثٌسظٛي هٍٝ صشخ١ض ٌّضثٌٚز أٔشـز غ١ش ِٕلّز 

فٟ ِشوض  أٔشـز غ١ش ِٕلّز٘ٛ ثٌـٍخ ثٌزٞ ٠دخ أْ صّألٖ ثٌششوجس ثٌشثغذز فٟ ِضثٌٚز 

لـش ٌٍّجي. ٠ٚغّر ٘زث ثٌّٕٛرج أ٠ؼًج ٌٍششوجس دضأع١ظ ششوز أٚ صغد١ٍٙج فٟ ِشوض لـش 

 ٌٍّجي. 

 ٌّشوض لـش ٌٍّجي 2ثٌّٕٛرج 

 ؿٍخ ثٌسظٛي هٍٝ صظش٠ر ٌّضثٌٚز أٔشـز ِٕلّز

٘ٛ ثٌـٍخ ثٌزٞ ٠دخ أْ صّألٖ ثٌششوجس ثٌشثغذز فٟ ِضثٌٚز أٔشـز ِٕلّز فٟ ِشوض لـش 

 ٌٍّجي. ٠ٚغّر ٌٍششوجس دضأع١ظ ششوز أٚ صغد١ٍٙج فٟ ِشوض لـش ٌٍّجي.  

 ّشوض لـش ٌٍّجيٌ 3ثٌّٕٛرج 

 ؿٍخ ثٌسظٛي هٍٝ صشخ١ض ٌألفشثد ثٌّوضّذ٠ٓ

 ٚكجةف ل١ذ ثٌؼذؾ ٌذٜ ششوزّفزْٚ ٘ٛ ثٌـٍخ ثٌزٞ ٠دخ أْ ٠ّألٖ وجفز ثألفشثد ثٌز٠ٓ ع١ٕ

 ِظشذ ٌٙج.

  

http://www.qfcra.com/
http://www.qfcra.com/
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 ٌّشوض لـش ٌٍّجي 4ثٌّٕٛرج 

 ؿٍخ ثٌضغد١ً وّذّلك ِوضّذ

٘ٛ ثٌـٍخ ثٌزٞ ٠دخ أْ صّألٖ ثٌششوجس ثٌشثغذز فٟ أْ صظذر ِوضّذر ِٓ لذً ١٘تز ِشوض 

 لـش ٌٍّجي ٌٍوًّ وّذّلمز ٌٍششوجس ثٌّؤعغز فٟ ثٌّشوض.

 ٌّشوض لـش ٌٍّجي 4ثٌّٕٛرج 

 ثٌسظٛي هٍٝ إهفجء أٚ صوذ٠ًؿٍخ 

٘ٛ ّٔٛرج ثٌـٍخ ثٌزٞ ٠دخ أْ صّألٖ ثٌششوجس ثٌشثغذز فٟ ثٌسظٛي هٍٝ إهفجء أٚ صوذ٠ً 

١٘تز  لٛثهذخجص دأزذ دٕٛد أٔلّز ِشوض لـش ٌٍّجي أٚ لٛثهذ ١٘تز ثٌّشوض أٚ 

 ثٌضٕل١ُ. 

 ٌّشوض لـش ٌٍّجي 6ثٌّٕٛرج 

 صغ١١ش ثٌّغ١ـشإخـجس 

٘ٛ ّٔٛرج ثٌـٍخ ثٌزٞ ٠دخ أْ صّألٖ ثٌششوجس ٌٍسظٛي هٍٝ ِٛثفمز ١٘تز ثٌضٕل١ُ أٚ 

   ثٌّغ١ـش٠ٓ.إلخـجس ٘زٖ ١٘تز ثٌضٕل١ُ )دسغخ ثٌسجٌز( هٕذ أٞ صغ١١ش فٟ 

 ٌّشوض لـش ٌٍّجي 7ثٌّٕٛرج 

 ثإلخـجس

٘ٛ ّٔٛرج ثٌـٍخ ثٌزٞ ٠دخ أْ صّألٖ ثٌششوجس إلخـجس ١٘تز ثٌضٕل١ُ أٚ ١٘تز ِشوض لـش 

ّجي أٚ ِىضخ صغد١ً ثٌششوجس هٓ دوغ ثألِٛس ثٌضٟ لذ صسظً وجٌضغ١١شثس فٟ صفجط١ً ٌٍ

أٞ ششوز ِسذٚدر ثٌّغؤ١ٌٚز أٚ ششوز ِسذٚدر ِضسذر أٚ فشم أٚ هذد ِٓ ثإلخـجسثس 

 ثٌضٕل١ّ١ز ثٌّـٍٛدز دّٛخخ ثٌمٛثهذ. 

 ٌّشوض لـش ٌٍّجي 8ثٌّٕٛرج 

 ؿٍخ ثٌسظٛي هٍٝ صشخ١ض ٌّوجٌدز د١جٔجس شخظ١ز زغجعز 

٘ٛ ثٌّٕٛرج ثٌزٞ ٠دخ أْ صّألٖ ثٌششوجس ثٌشثغذز فٟ ثٌسظٛي هٍٝ ثٌّٛثفمز ٌّوجٌدز 

 أٔلّز زّج٠ز ثٌذ١جٔجس(. د١جٔجس شخظ١ز زغجعز )وّج ٟ٘ ِسّذدر فٟ
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 ٌّشوض لـش ٌٍّجي 9ثٌّٕٛرج 

 ؿٍخ ثٌسظٛي هٍٝ صشخ١ض ٌٕمً د١جٔجس شخظ١ز خجسج ِشوض لـش ٌٍّجي

د١جٔجس ٘ٛ ثٌـٍخ ثٌزٞ ٠دخ أْ صّألٖ ثٌششوجس ثٌشثغذز فٟ ثٌسظٛي هٍٝ ثٌّٛثفمز ٌٕمً 

خجسج ِشوض لـش ٌٍّجي إٌٝ ؿشف ِضٍكٍّ غ١ش خجػن ٌٍمٛث١ٔٓ ٚثألٔلّز ثٌضٟ صؼّٓ  شخظ١ز

 ِغضٜٛ ِٕجعذًج ِٓ ثٌسّج٠ز. 

 ٌّشوض لـش ٌٍّجي 10ثٌّٕٛرج 

 ثإلخـجس هٓ ه١ٍّجس ثٌذ١جٔجس ثٌشخظ١ز

زٞ ٠دخ أْ ٠ّألٖ "ِشثلخ ثٌذ١جٔجس" إلدالى ١٘تز ِشوض لـش ٌٍّجي هٓ ٘ٛ ثٌـٍخ ثٌ

ه١ٍّجس ِوجٌدز ثٌذ١جٔجس ثٌشخظ١ز وّج ٘ٛ ِسّذد فٟ ثألٔلّز ٚثٌمٛثهذ ثٌّضوٍّمز 

 دسّج٠ز ثٌذ١جٔجس.  

 ٌّشوض لـش ٌٍّجي 11ثٌّٕٛرج 

 ؿٍخ صوذ٠ً أٚػجم ثألفشثد ثٌّوضّذ٠ٓ أٚ إخـجس ١٘تز ثٌضٕل١ُ هٓ أٞ صغ١١ش

ـٍخ ثٌزٞ ٠دخ أْ صّألٖ ثٌششوجس إلخـجس ١٘تز ثٌضٕل١ُ هٓ أٞ صغ١شثس فٟ ٘ٛ ثٌ

 ثٌضفجط١ً ثٌشخظ١ز ألٞ فشد ِوضّذ ٚ/أٚ إػجفز ٚك١فز ل١ذ ثٌؼذؾ أٚ عسخ ِٕٙج. 

 ٌّشوض لـش ٌٍّجي 12ثٌّٕٛرج 

 ؿٍخ عسخ فشد ِوضّذ 

 ثٌّٛثفمز ِٓ فشد ِوضّذ.٘ٛ ثٌـٍخ ثٌزٞ ٠دخ أْ صّألٖ ثٌششوجس ِٓ أخً عسخ 

 ٌّشوض لـش ٌٍّجي 13ثٌّٕٛرج 

 ؿٍخ صمّذِٗ ششوز ِظشذ ٌٙج ٌضؼ١١ك ٔـجق صظش٠سٙج أٚ عسذٗ 

٘ٛ ثٌـٍخ ثٌزٞ ٠دخ أْ صّألٖ ثٌششوجس ٌضخف١غ ٔـجق صظش٠سٙج ٌذٜ ١٘تز ثٌضٕل١ُ أٚ 

 عسذٗ ِٕٙج. 

 ٌّشوض لـش ٌٍّجي 14ثٌّٕٛرج 

 ثإل٠ذثم ثٌوجَّ 

 ٠شٍّٗ ؿٍخ آخش ٌذٜ ١٘تز ثٌضٕل١ُ ٘ٛ ثٌـٍخ ثٌزٞ ٠دخ ٍِؤٖ ٌضٍذ١ز ِٛخخ أٞ إ٠ذثم ال

 أٚ ١٘تز ِشوض لـش ٌٍّجي أٚ ِىضخ صغد١ً ثٌششوجس. 
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 ٌّشوض لـش ٌٍّجي 15ثٌّٕٛرج 

 ّٔٛرج ثٌوجةذثس ثٌغ٠ٕٛز

٘ٛ ثٌـٍخ ثٌزٞ ٠دخ أْ صّألٖ ثٌششوجس ثٌّؤعَّغز فٟ ِشوض لـش ٌٍّجي ع٠ًٕٛج، ٚفمًج 

  ألٔلّز ثٌششوجس فٟ ِشوض لـش ٌٍّجي. 

 ٌّشوض لـش ٌٍّجي 16ثٌّٕٛرج 

 ؿٍخ ثٌسظٛي هٍٝ صشخ١ض ِؤّلش

٘ٛ ثٌـٍخ ثٌزٞ ٠دخ أْ صّألٖ ثٌششوجس ثٌشثغذز فٟ ثٌسظٛي هٍٝ صشخ١ض ِؤلش ٠غّر ٌٙج 

  دّضثٌٚز دوغ ثألٔشـز لذً ثٌضشخ١ض ثٌٕٙجةٟ. 

 ٌّشوض لـش ٌٍّجي 100ثٌّٕٛرج 

 ثٌضظش٠ر ثالزضشثصٞ

ثٌّظشذ ٌٙج ٍِؤٖ ٚإ٠ذثهٗ دشىً دٚسّٞ، ٘ٛ ثٌضظش٠ر ثالزضشثصٞ ثٌزٞ ٠دخ هٍٝ ثٌششوجس 

 وّج ٘ٛ ُِسذَّد فٟ ثٌمٛثهذ ثالزضشثص٠ز.
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ٌٍّض٠ذ ِٓ ثٌّوٍِٛجس، ٠ُشخٝ ص٠جسر ِٛلن ١٘تز ثٌضٕل١ُ هٍٝ شذىز ثإلٔضشٔش: 

www.qfcra.com،  :ٌٟأٚ ثالّصظجي د١ٙتز ثٌضٕل١ُ ِذجششًر هٍٝ ثٌوٕٛثْ ثٌضج 

 ١٘تز صٕل١ُ ِشوض لـش ٌٍّجي

 22989ص.ح. 

 ثٌذٚزز

 لـش

 974 4956 888ثٌٙجصف: 

 974 4956 868ثٌفجوظ: 

 

 د١جٔجس ثالصظجي
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