اىششمخ اىَزذذح ىألىنزشّٗٞبد " امغزش"
ششٗط ٗرؼيَٞبد اإلمززبة  -األعئيخ األمثش ش٘ٞػبً

ّ٘كَجش ً 2011

ٍ -1ؼيٍ٘بد ػبٍخ ػِ اإلمززبة
مٌ ػذد األعٌٖ اىَطشٗدخ ىإلمززبة اىؼبً؟

.1

ػذد األعٓى انًـشٔحخ إلكززبة  7,200,000عٓى رًثم  %30يٍ سأط انًبل انًظذس نهششكخ.

.2

مٌ ػذد األعٌٖ اىَخظظخ ىيَغزثَش ٍِ ِٝاىَؤعغبد؟

عُٛخظض نهًكززج ٍٛيٍ انًؤعغبد انًبنٛخ ٔطُبدٚك اإلعزثًبس ،ثحذ ألظٗ ،ػذد  7,200,000عٓى رًثم  %100يٍ
إجًبن ٙأالعٓى انًـشٔحخ نألكززبة .ػهًب أَّ ف ٙحبل اكززبة األفشاد ف ٙاألعٓى انًـشٔحخ نالكززبةٚ ،حك نًذٚش عجم
اكززبة انًؤعغبد ،ثؼذ انحظٕل ػهٗ يٕافمخ انٓٛئخ ،رخفٛغ ػذد األعٓى انًخظظخ نهًؤعغبد انًكززجخ حزٗ
 3,600,000عًٓب ،رًثم  %50يٍ أالعٓى انًـشٔحخ نألكززبة.

ٍب ٕ ٜقَٞخ األعٌٖ اىَطشٗدخ إلمززبة؟

.3

لًٛخ األعٓى انًـشٔحخ نإلكززبة  396,000,000سٚبل عؼٕد٘.

ٍب سأط اىَبه اىَظشح ثٔ ٗاىَظذّس ىيششمخ؟

.4

سأط يبل انششكخ 240,000,000سٚبل عؼٕد٘ يمغى إنٗ  24,000,000عٓى ثمًٛخ إعًٛخ لذسْب ( )10سٚبالد نهغٓى
انٕاحذ.

ٕو سأط اىَبه ٍذك٘ع ثبىنبٍو؟

.5
َؼى.

مٌ ٝجيؾ عؼش طشح األعٌٖ ىإلمززبة اىؼبً؟

.6

 55سٚبل نهغٓى انٕاحذ .يمغًخ انٗ  10سٚبل لًٛخ أعًٛخ ٔ 45سٚبل ػالٔح اطذاس.

أَٝ ِٝنْْ ٜاىذظ٘ه ػيَّ ٚبرج طيجبد اإلمززبة؟

.7

ًٚكٍ انحظٕل ػهٗ ؿهجبد اإلكززبة خالل فزشح اإلكززبة يٍ أ٘ فشع يٍ فشٔع انجٓبد انًغزهًخ.

.8

.9

ٍب ٕ ٜاىجٖبد اىَغزيَخ؟


يظشف انشاجحٙ



عبة



انجُك االْه ٙانزجبس٘



ثُك انشٚبع



يجًٕػخ عبيجب انًبنٛخ



انجُك انغؼٕد٘ انفشَغٙ



انجُك انؼشث ٙانٕؿُٙ

ٍز ٚعٞجذأ اإلمززبة؟

ٕٚو األنثُْ1433/01/10 ٍٛـ انًٕافك 2011/12/05و

.10

ٍز ٚعْٞزٖ ٜاإلمززبة؟

ٕٚو االحذ ْ 1433/01 /16ـ انًٕافك 2011/12/11و

.11

ٍب ٍٕ ٜذح اإلمززبة؟

 7أٚبو فمؾ.

ٍز ٚعزنُ٘ َّبرج اإلمززبة ٍز٘كشح ك ٜاىلشٗع؟

.12

خالل فزشح اإلكززبة.

.13

.14

ٍب ٕ ٜاىَغزْذاد اىَطي٘ثخ إلرَبً ػَيٞخ اإلمززبة؟


أطم ٔطٕسح انجـبلخ انشخظٛخ نهًكززت انفشد



أطم ٔطٕسح دفزش انؼبئهخ (ألفشاد انؼبئهخ)



أطم ٔطٕسح طك انٕكبنخ انششػٛخ أٔ طك انٕطبٚخ أٔ طك اإلػبنخ انششػٛخ



أطم ٔطٕسح طك انٕالٚخ (نألٚزبو)



أطم ٔطٕسح طك انـالق (ألثُبء انًشأح انغؼٕدٚخ انًـهمخ يٍ صٔج غٛش عؼٕد٘)



أطم ٔطٕسح شٓبدح انٕفبح (ألثُبء انًشأح انغؼٕدٚخ األسيهخ يٍ صٔج غٛش عؼٕد٘)



أطم ٔطٕسح شٓبدح انًٛالد (ألثُبء انًشأح انغؼٕدٚخ انًـهمخ أٔ األسيهخ يٍ صٔج غٛش عؼٕد٘)

ٍب ٕ٘ اىذذ األدّ ٚىألعٌٖ اىزَٝ ٜنِ ىيَنززت أُ ٝنززت ثٖب؟

ٚحك نكم فشد اإلكززبة ثـ  10عٓى كحذ أدَٗ ًٔٚكٍ انضٚبدح ثًؼبػفزٓب .

.15

ٍب ٕ٘ اىذذ األقظ ٚىألعٌٖ اىزَٝ ٜنِ ىيَنززت أُ ٝنززت ثٖب؟

 250,000عٓى.

.16

ٕو رغزيضً ػَيٞخ اإلمززبة كزخ دغبة ثبىَظشف؟

َؼى ،حٛث ال ٚغًح ثمجٕل انُمذ أٔ انشٛكبد انًظشفٛخ.

.17

ٕو َٝنِ كزخ دغبة خاله أٝبً اإلمززبة ىذ ٙاىَظشف؟

َؼى ًٚ ،كٍ فزح حغبة جذٚذ أل٘ يكززت نذٖ انًظشف.

.18

ٕو ٝغَخ ىَ٘اطْ ٜدٗه ٍجيظ اىزؼبُٗ ٗاىششمبد اىغؼ٘دٝخ ٗاىخيٞجٞخ ثبإلمززبة؟

ال ٚغًح نًٕاؿُ ٙدٔل يجهظ انزؼبٌٔ ٔانششكبد انغؼٕدٚخ ٔانششكبد انخهٛجٛخ ثبإلكززبة ٚٔ ،مزظش اإلكززبة ػهٗ
األشخبص انغؼٕد ٍٛٚانـجٛؼ ٍٛٛفمؾ .اال أَّ ًٚكٍ نهًؤعغبد ٔانششكبد ٔيٕاؿُ ٙيجهظ انزؼبٌٔ انخهٛجٔ ٙانًم ًٍٛٛفٙ
انًًهكخ انًزبجشح ف ٙأعٓى انششكخ ػُذ رذأنٓب ف ٙعٕق األعٓى انغؼٕدٚخ (رذأل).

.19

ٕو ٝغَخ ىيَشأح ؿٞش اىغؼ٘دٝخ اىَزضٗجخ ٍِ عؼ٘د ٛاإلمززبة ثأعٌٖ اىششمخ؟

ال ،ال ٚغًح نهًشأح غٛش انغؼٕدٚخ انًزضٔجخ يٍ عؼٕد٘ ثبإلكززبة ثسعٓى انششكخ يبنى رظذس أ٘ رؼهًٛبد أخشٖ ثبنغًب نٓب
ثبإلكززبة.

.20

ٕو ٝذق ىيؼَٞو إىـبء اىطيت أٗ رؼذٝئ ثؼذ رقذ َٔٝىيجْل؟

ال ٚغًح ثئنغبء انـهت ثؼذ رمذ ًّٚنكٍ ًٚكٍ رؼذٚم انًؼهٕيبد االعبعٛخ ف ٙحبل ٔجٕد خـس.

.21

ٍب ٕ ٜاىذبالد اىزٝ ٜزٌ ثٖب سكغ طيت اىَنززت؟

إرا نى ٚهزضو ثبنششٔؽ انًٕػحخ ف ٙؿهت اإلكززبة أٔ ف ٙحبنخ أٌ عجك نّ اإلكززبة ْٕ أٔ أحذ أفشاد ػبئهزّ انًكززت نٓى ػٍ
ؿشٚك أ٘ يٍ انجٓبد انًشبسكخ ف ٙاإلكززبة أٔ أٌ ركٌٕ انًؼهٕيبد انًمذيخ غٛش طحٛحخ أٔ غٛش يكزًهخ.

.22

ٕو ٝقً٘ اىجْل ثئثالؽ اىؼَٞو ك ٜدبىخ ٗج٘د خطأ أٗ ّقض ك ٜاىَؼيٍ٘بد اىَزم٘سح ك ٜطيت اإلمززبة؟

َؼى  ،نزنك ٚجت ركش أسلبو انٕٓارف انظحٛحخ ٔخبطخ سلى انٓبرف انجٕال.

.23

ٕو َٝنِ رذذٝذ ػذد أعٌٖ ٍخزيلخ ىإلمززبة كّ ٜلظ اىَْ٘رج ىألثْبء؟

ال ٚ ،جت أٌ ركٌٕ األعٓى يزغبٔٚخ نجًٛغ األفشاد انًكززج ٍٛفَ ٙفظ انًُٕرجٔ ،ف ٙحبنخ انشغجخ ف ٙرحذٚذ ػذد أعٓى يخزهفخ
ٚجت رؼجئخ ًَبرج يخزهفخ ٚحذد فٓٛب ػذد األعٓى انًشاد اإلكززبة ثٓب نكم فشد يٍ أفشاد انؼبئهخ ٔانخظى يٍ حغبة انفشد
َفغّ.

.24

ٍب ٕ ٜاىجٖبد اىزَٝ ٜنِ اىقٞبً ثؼَيٞخ اإلمززبة ٍِ خالىٖب؟

جًٛغ انجٓبد انًغزهًخ.

.25

ٕو َٝنِ اإلمززبة ّٞبثخ ػِ أكشاد اىؼبئيخ اىَذسج ِٞك ٜدكزش اىؼبئيخ؟

َؼى  ،نألة فمؾ

.26

ٕو ثبإلٍنبُ اإلمززبة ػِ طشٝق أمثش ٍِ جٖٔ ىْلظ اىَنززت؟

ال ٚٔ ،ؤد٘ رنك إلنغبء انـهت األخٛش.

.27

ٕو ٝذق ىيضٗجخ اىَشكقخ ك ٜدكزش اىؼبئيخ اإلمززبة ثَلشدٕب ك ٜدبىخ إمززبة اىضٗج ىٖب؟

َؼى ٚ ،حك نهضٔجخ اإلكززبة ثًفشدْب يٍ خالل حغبثٓب انشخظٔ ،ٙف ٙحبل لبو انضٔج ثبإلكززبة ثبعًٓب فغٕف ٚزى ػُذئزٍ
اػزًبد ؿهت اإلكززبة انًمذو يُٓبٔ ،إػبفخ األعٓى انًخظظخ نحغبثٓب ٔإنغبء اعًٓب يٍ ؿهت إكززبة انضٔج.

.28

ٕو ٝذق ىيجْذ اىَشكقخ ك ٜدكزش اىؼبئيخ اإلمززبة ثَلشدٕب ك ٜدبىخ إمززبة األة ىٖب؟

َؼى ٚ ،حك نهجُذ اإلكززبة ثًفشدْب يٍ خالل حغبثٓب انشخظٔ ،ٙعٕف رهغٗ يٍ ؿهت إكززبة األة.

.29

ٕو ٝذق ىالثِ اىَثجذ ك ٜدكزش اىؼبئيخ اإلمززبة ثَلشدٓ ك ٜدبىخ إمززبة األة ىٔ؟

َؼى ٚ ،حك نالثٍ اإلكززبة ثًفشدِ يٍ خالل حغبثّ انشخظٔ ،ٙعٕف ٚهغٗ يٍ ؿهت إكززبة األة.

.30

ٕو ٝشزشط دذ أدّ ٚىؼَش اىَنززت؟

ال ٕٚجذ ػًش يحذد نهًكززت ؿبنًب أَّ يشًٕل ف ٙدفزش ػبئهخ ٔانذِ أٔ ٚحًم شٓبدح يٛالد رٕػح سلى انغجم انًذَ ٙانخبص
ثّ  /ثٓب.

.31

ٍز ٚعٞخظٌ اىَجيؾ ٍِ اىذغبة؟

ٚزى انخظى يجبششح ثؼذ إرًبو ػًهٛخ االكززبة.

.32

ٍز ٚعٞزٌ اىزذاٗه ك ٜاألعٌٖ اىَنززت ثٖب؟

ٚزٕلغ ثذء رذأل األعٓى ثؼذ يذح ٔجٛضح يٍ انزخظٛض انُٓبئ ٙنألعٓى ٔعٕف ٚزى اإلػالٌ ػٍ انزبسٚخ انُٓبئ ٙنزنك فٙ
انظحف انًحهٛخ أٔ ػهٗ يٕلغ رذأل.

.33

ٕو َٝنِ االدزلبظ ثظ٘سح ٍِ طيت اإلمززبة؟

َؼى  ،عٛمٕو انجُك ثؼذ لجٕنّ نـهت اإلكززبة ثئػـبء انًكززت طٕسح يٍ ؿهت اإلكززبة انخبص ثّ/ثٓب.

.34

ٕو ْٕبك قْ٘اد أخش ٙىإلمززبة ؿٞش كشٗع اىجْل؟

َؼى ًٚ ،كٍ نؼًالء انًظشف اإلكززبة ػٍ ؿشٚك اإلَزشَذ (يجبشش أفشاد) أٔ انظشاف اٜن ٙششؽ اٌ ٚكٌٕ لذ عجك نّ
اإلكززبة ف ٙحبنخ ٔجٕد يشًٕن ٍٛأيب انًكززت انفشد فًٛكُّ االكززبة يجبششح حزٗ إٌ نى ٚكٍ اكززت يٍ لجم.

.35

ٍب ٕ٘ اكضو ٗقذ ىإلمززبة؟

ًٚكٍ اإلكززبة ف ٙأ٘ ٕٚو خالل فزشح اإلكززبة "ٔ ٚفؼم ػذو االَزظبس ٜخش فزشح اإلكززبة رفبدٚبً الصدحبو انفشٔع".

ٍ .2ؼيٍ٘بد ػِ اىزخظٞض ٗسد اىلبئغ
.36

ٍز ٚعٞزٌ اىزخظٞض ٗسد اىلبئغ؟

عٛزى اإلػالٌ ػٍ ػًهٛخ انزخظٛض ٔسد انفبئغ ف ٙيٕػذ ألظبِ ٕٚو انغجذ ْ 1433/01/22ـ .انًٕافك 2011/12/17و

.37

ٍب االعٌ اىز ٛرقٞذ ىٔ األعٌٖ ثؼذ اىزخظٞض؟

عٕف ٚزى دائًبً رغجٛم األعٓى ثبعى انًكززت انشئٛغٔ ٙحزٗ ف ٙحبل رؼ ٍٛٛانًكززت ٔكٛالً نّ يٍ انذسجخ األٔن ٙنٛمٕو
ثبإلكززبة َٛبثخ ػُّ (ثًٕجت طك ٔكبنخ ششػٛخ) عٛزى رغجٛم األعٓى ثبعى انًكززت انشئٛغٔ ٙنٛظ انٕكٛم.

.38

ٕو ْٕبك دذ أدّ ٚىيزخظٞض؟

ٚكٌٕ انزخظٛض ػهٗ انُحٕ انزبن:ٙ
انحذ األدَٗ نهزخظٛض  10عٓى نكم يكززتٚ .زى رخظٛض ثبل ٙاألعٓى ػهٗ أعبط رُبعج ٙثُبء ػهٗ َغجخ يب ؿهجّ كم
يكززت إنٗ إجًبن ٙاألعٓى انًـهٕثخ نإلكززبة ثٓبٔ .إرا رجبٔص ػذد انًكززج 360,000ٍٛيكززت فسٌ انششكخ ال رؼًٍ انحذ
األدَٗ نهزخظٛض ٔعٛزى انزخظٛض ثبنزغبٔ٘ ػهٗ ػذد انًكززج.ٍٛ

.39

ٍزٗ ٚمٞق ٝزٌ اىزأمذ ٍِ ػَيٞخ اىزخظٞض؟

ف ٙيٕػذ الظبِ ٕٚو انغجذ ْ 1433/01/22ـ .انًٕافك 2011/12/17و ،.كًب ًٚكٍ نؼًالء انجُك يشبْذح ٔؿجبػخ اإلشؼبس
ػٍ ؿشٚك اإلَزشَذ أٔ االرظبل ثًشكض خذيبد انؼًالء.

.40

أ ِٝعٞشد اىلبئغ ٍِ اإلمززبة؟

عٕف ٚزى إٚذاع انفبئغ يٍ اإلكززبة ف ٙحغبة انًكززت انشئٛغ.ٙ

.41

ٕو َٝنِ رذ٘ٝو األعٌٖ اىَخظظخ إىٍ ٚذلظخ ك ٜجٖخ آخش ٙثبعٌ ػَٞو آخش؟

ال.

.42

ٕو َٝنِ رذ٘ٝو األعٌٖ اىَخظظخ إىٍ ٚذلظخ أخش ٙثْلظ االعٌ ك ٜجٖخ آخشٙ؟

َؼى  ،ثؼذ انزخظٛض.

.43

ٕو َٝنِ اىذظ٘ه ػي ٚشٖبداد خبطخ ثبألعٌٖ اىَنززت ثٖب؟

نٍ ٚزى إطذاس شٓبداد أعٓى ٔ ،عٕف رؼزجش انُغخّ انز٘ صٔد ثّ انًكززت ػٍ ؿشٚك انفشع يثبثخ رسكٛذ ألكززبة انؼًٛم فٙ
اعٓى انششكخ.

ٍ .3ؼيٍ٘بد ػِ اى٘مبىخ
.44

ٕو ٝغز٘جت رل٘ٝغ ٍِ اىضٗجخ ىضٗجٖب ىنٝ ٜقً٘ ثبإلمززبة ّٞبثخ ػْٖب؟

ال ،إرا كبَذ يشفمخ ف ٙدفزش انؼبئهخ.

.45

مٌ ػذد األشخبص اىزٝ ٛغزطٞغ اى٘مٞو اإلمززبة ّٞبثخ ػٌْٖ؟

ًٚكٍ نهٕكٛم اإلكززبة َٛبثخ ػٍ أ٘ ػذد يٍ أفشاد األعشح يٍ انذسجخ األٔنٗ غٛش انًذسج ٍٛف ٙدفزش انؼبئهخ ٔٚشزشؽ أٌ
ٚكٌٕ انزٕكٛم طبدس يٍ كبرت انؼذل نألشخبص انًم ًٍٛٛف ٙانًًهكخ أٔ يٍ انغفبسح أٔ انمُظهٛخ انغؼٕدٚخ ف ٙثهذ انًكززت
ثبنُغجخ نألشخبص انًم ًٍٛٛخبسج انًًهكخ ٔ أٌ ٚكٌٕ عبس٘ انًفؼٕل.

.46

ٕو ٝذق ىي٘مٞو اعزالً كبئغ اإلمززبة؟

ال  ،فبئغ اإلكززبة ٕٚدع ف ٙحغبة انًكززت انشئٛغ.ٙ

.47

ٕو َٝنِ ر٘مٞو شخض آخش ىيقٞبً ثؼَيٞخ اإلمززبة؟

َؼى  ،ثششؽ أٌ ٚكٌٕ يٍ أفشاد األعشح يٍ انذسجخ األٔنٗ (انضٔج  /انضٔجخ  /احذ األثٕ ٍٚأٔ أحذ األثُبء).

.48

ٕو عزنُ٘ ىي٘مبىخ طٞـٔ ٍؼ ْٔٞىزظجخ ٍقج٘ىخ إلرَبً ػَيٞخ اإلمززبة؟

ٔكبنخ ششػٛخ ػبيخ أٔ ٔكبنخ خبطخ ثؼًهٛخ اإلكززبة طبدسح يٍ كزبثخ انؼذل نألشخبص انًم ًٍٛٛف ٙانًًهكخ أٔ يٍ انغفبسح
أٔ انمُظهٛخ انغؼٕدٚخ ف ٙثهذ انًكززت ثبنُغجخ نألشخبص انًم ًٍٛٛخبسج انًًهكخ رزؼًٍ انحك ف ٙاإلكززبة ثبنششكبد
انًغبًْخ.

.49

ٕو ٝغز٘جت رل٘ٝغ ٍِ األثْبء ىألة ىنٝ ٜقً٘ ثبإلمززبة ّٞبثخ ػٌْٖ؟

ال  ،ف ٙحبنخ كَٕٓى يذسج ٍٛف ٙدفزش انؼبئهخ.

.50

ٕو َٝنِ ىألة اإلمززبة ألٗالدٓ األمجش ٍِ  18عْخ "أٗالد أٗ ثْبد" اىَشكق ِٞك ٜدكزش اىؼبئيخ؟

َؼى.

.51

ٕو َٝنِ ىيضٗج ر٘مٞو اىضٗجخ ىإلمززبة ّٞبثخ ػْٔ؟

َؼى ٚٔ ،شزشؽ أٌ ٚكٌٕ انزٕكٛم طبدس يٍ كبرت انؼذل نألشخبص انًم ًٍٛٛف ٙانًًهكخ أٔ يٍ انغفبسح أٔ انمُظهٛخ انغؼٕدٚخ
ف ٙثهذ انًكززت ثبنُغجخ نألشخبص انًم ًٍٛٛخبسج انًًهكخ ٔ أٌ ٚكٌٕ عبس٘ انًفؼٕل ٔخظًًب يٍ حغبة انضٔج انًكززت
انشئٛغ.ٙ

.52

ٕو َٝنِ ىألة ر٘مٞو اىضٗجخ ىإلمززبة ػِ أٗالدٓ اىقظش ثبعٌ األً؟

ال.

.53

إرا مبُ ىذ ٙاألً طل ٗالٝخ كٖو َٝنِ أُ رنززت ػِ أٗالدٕب اىقظش ثبعَٖب؟

َؼى  ،ثحٛث ركٌٕ األو يكززت سئٛغٔ ٙاألثُبء كزبثؼ.ٍٛ

.54

إرا مبُ ىذ ٙاألً طل ٗالٝخ كٖو َٝنِ أُ رنززت ػِ أٗالدٕب اىقظش ثأعَبئٌٖ؟

ًٚكٍ نألو اإلكززبة ثبعًٓب ٔٚزى رنك ػٍ ؿشٚك إػبفزٓى ف ٙؿهت اإلكززبة كزبثؼ ٍٛكزنك ًٚكُٓب اإلكززبة ثسعًبئٓى إرا كبٌ
نذٓٚى حغبثبد جبسٚخ ثسعًبئٓى ػهٗ أٌ ٚزى رؼجئخ ؿهت يغزمم نكم يُٓى.

.55

ٕو َٝنِ ىألة ر٘مٞو أدذ أثْبئٔ اىجبىـ ِٞىإلمززبة ّٞبث ًخ ػْٔ ثبعٌ األة؟

َؼى ٚٔ ،شزشؽ أٌ ٚكٌٕ انزٕكٛم طبدس يٍ كبرت انؼذل نألشخبص انًم ًٍٛٛف ٙانًًهكخ أٔ يٍ انغفبسح أٔ انمُظهٛخ انغؼٕدٚخ
ف ٙثهذ انًكززت ثبنُغجخ نألشخبص انًم ًٍٛٛخبسج انًًهكخ ٔ أٌ ٚكٌٕ عبس٘ انًفؼٕل ٔخظًًب يٍ حغبة األة كًكززت
سئٛغ.ٙ

ٕو َٝنِ ىألة ر٘مٞو أدذ أثْبئٔ اىجبىـ ِٞىإلمززبة ّٞبثخً ػْٔ ٗػِ أٗالدٓ اىَشكق ِٞك ٜدكزش اىؼبئيخ ثبعٌ
األة؟

.56

َؼى ٚٔ ،شزشؽ أٌ ٚكٌٕ انزٕكٛم طبدس يٍ كبرت انؼذل نألشخبص انًم ًٍٛٛف ٙانًًهكخ أٔ يٍ انغفبسح أٔ انمُظهٛخ انغؼٕدٚخ
ف ٙثهذ انًكززت ثبنُغجخ نألشخبص انًم ًٍٛٛخبسج انًًهكخ ٔ أٌ ٚكٌٕ عبس٘ انًفؼٕل.

ٕو َٝنِ ىألة ر٘مٞو اىضٗجخ ىإلمززبة ػِ أٗالدٓ اىَشكق ِٞك ٜدكزش اىؼبئيخ ثبعٌ األة؟

.57

َؼى ٚٔ ،شزشؽ أٌ ٚكٌٕ انزٕكٛم طبدس يٍ كبرت انؼذل نألشخبص انًم ًٍٛٛف ٙانًًهكخ أٔ يٍ انغفبسح أٔ انمُظهٛخ انغؼٕدٚخ
ف ٙثهذ انًكززت ثبنُغجخ نألشخبص انًم ًٍٛٛخبسج انًًهكخ ٔ أٌ ٚكٌٕ عبس٘ انًفؼٕل.

إرا مبُ ىذ ٙاألر أٗ اىؼٌ طل ٗالٝخ كٖو ٝنززت ػِ اىقظش ثبعَٔ أً ثأعَبئٌٖ؟

.58

ثسعًبئٓى.

ٕو ٝغزيضً كزخ دغبة ىيزبثؼ / ِٞاىقظش ىإلمززبة ثأعَبئٌٖ؟

.59

َؼى  ،إرا كبٌ األة أٔ انٕنٚ ٙشٚذ أٌ رغجم األعٓى ثسعًبئٓى.

ٕو َٝنِ اإلمززبة ثج٘اص علش؟

.60

َؼى  ،ثششؽ أٌ ٚحزٕ٘ ػهٗ سلى انغجم انًذَ.ٙ

ٕو َٝنِ اإلمززبة ثزبثؼٞخ؟

.61

َؼى ،ثششؽ أٌ رحزٕ٘ ػهٗ سلى انغجم انًذَ ٔ ٙيغزخشجّ سعًًٛب يٍ لجم األحٕال انًذَٛخ (نهُغبء فمؾ).

ٕو َٝنِ اإلمززبة ثشٖبدح اىَٞالد اىَؤقزخ؟

.62

َؼى  ،ثششؽ أٌ رحزٕ٘ ػهٗ سلى انغجم انًذَ.ٙ

ٕو َٝنِ ىيشخض اىَق ٌٞثبىخبسج اإلمززبة؟

.63

َؼى ٔ ،رنك يٍ خالل اإلَزشَذ إرا كبٌ نذ ّٚحغبة ف ٙانًظشف.

ٕو َٝنِ ىيشخض اىَق ٌٞثبىخبسج ر٘مٞو األة أٗ اىضٗجخ ىإلمززبة ّٞبثخ ػْٔ ٗػِ أثْبئٔ اىَشَ٘ى ِٞكٜ
دكزش اىؼبئيخ؟

.64

َؼى  ،ػهٗ أٌ ركٌٕ األعٓى ثبعى انًٕكم ٚٔ ،شزشؽ أٌ ٚكٌٕ انزٕكٛم طبدس يٍ كبرت انؼذل نألشخبص انًم ًٍٛٛف ٙانًًهكخ
أٔ يٍ انغفبسح أٔ انمُظهٛخ انغؼٕدٚخ ف ٙثهذ انًكززت ثبنُغجخ نألشخبص انًم ًٍٛٛخبسج انًًهكخ ٔ أٌ ٚكٌٕ عبس٘ انًفؼٕل.

ٕو َٝنِ اإلمززبة ث٘مبىخ ػِ طشٝق اىقْ٘اد االىنزشّٗٞخ؟

.65

ال  ،لجٕل انٕكبالد انششػٛخ ٚزى ػٍ ؿشٚك انفشٔع فمؾ.

ٕو َٝنِ أُ ٝقً٘ اىَل٘ع ثبىز٘قٞغ ػي ٚاىذغبة ثبإلمززبة ّٞبثخ ػِ طبدت اىذغبة؟

.66
ال.

ٕو َٝنِ اإلمززبة ٍِ اىذغبثبد اىَشزشمخ أٗ دغبثبد اىششمبد؟

.67
ال.

ٕو َٝنِ ىألسٍيخ أٗ اىَطيقخ اىغؼ٘دٝخ اإلمززبة ألٗالدٕب اىـٞش عؼ٘دِٞٝ؟

.68

َؼى ًٚ .كٍ أٌ ركززت نٓى كزبثؼ ٍٛفَ ٙفظ ؿهت اإلكززبة ػهٗ أٌ ٚزى رمذٚى انًغزُذاد انالصيخ إلنثجبد أحمٛزٓب ف ٙاإلكززبة:




أطم ٔطٕسِ طك انـالق (ألثُبء انًشأح انغؼٕدٚخ انًـهمخ يٍ صٔج غٛش عؼٕد٘)
أطم ٔطٕسِ شٓبدح انٕفبح (ألثُبء انًشأح انغؼٕدٚخ األسيهخ يٍ صٔج غٛش عؼٕد٘)
أطم ٔطٕسِ شٓبدح انًٛالد (ألثُبء انًشأح انغؼٕدٚخ انًـهمخ أٔ األسيهخ يٍ صٔج غٛش عؼٕد٘)

