ششمخ دىخ ىيخذٍبد اىظح ٔٞاىقبثضٔ
"دىٔ اىظح"ٔٞ
أسئيخ ػِ االمززبة

ّ٘كَجش 2012

َّ٘رج أسئيخ ػِ االمززبة

أٍ .ؼيٍ٘بد ػِ االمززبة
أ  1-مٌ ػذد األسٌٖ اىَطشٗحخ ىالمززبة اىؼبً ؟
 14.200.000عِ ُٙمغّخ وبٌزبٌ:ٟ
 اىشرشٝحخ(أ) اىَسرزمَشٍ ِٝرِ اىَؤسسربدٚ :رشمًّ ِجّٛػمخ ِمٓ اٌّؤعغمبد اٌزم ٟخبؿجٙمب ِمذ٠ش عمجً
اوززبة اٌّؤعغبد ثؼذ اٌزشبٚس ِغ اٌششوخ ثذغت ِؼب١٠ش خبطخ ِذذدح ِغجمب ِٓ لجً ٘١ئخ اٌغٛق اٌّبٌ١خ .
ٚلذ خُظض ٌٍّؤعغبد اٌّىززجخ  14.200.000عّٙبً رّثً  ِٓ ٪100أع ُٙاالوززبة.
 اىششٝحخ (ة) اىَنززجُ٘ األكشادٚ :ع١خظض ٌٍّىززج ٓ١األفشاد  7.100.000عّٙبً رّثً  ِٓ ٪50أعُٙ
االوززبة
٠ ذك ٌّذ٠ش عجً اوززبة اٌّؤعغمبد شمش٠ـخ اٌذظمٛي ػٍمِٛ ٝافممخ اٌ١ٙئمخ خفمغ ػمذد أعم ُٙاالوززمبة
اٌّخظظخ ٌٍّؤعغبد اٌّىززجخ إٌ 7.100.000 ٝع ُٙرّثً ِٓ ٪50أعم ُٙاالوززمبة ٚرٌمه إرا رجمبٚص
ػذد اٌّىززج ٓ١األفشاد ِ 710.000ىززت فئْ اٌششوخ ال رؼّٓ اٌذذ األدٌٍٔ ٝزخظ١ض ٚع١زُ رخظم١ض
األع ُٙاٌّـشٚدخ ٌالوززبة ػّٓ شش٠ذخ اٌّىززج ٓ١األفشاد ثبٌزغب ٞٚفّ١ب ث ٓ١اٌّىززجمٚ .ٓ١إرا رجمبٚص ػمذد
اٌّىززج )710.000( ٓ١اثٕ ٟػشش ٍِِ ْٛ١ىززت فغ١زُ اٌزخظ١ض ثذغت ِب رمشسٖ اٌ١ٙئخ.
أ ٍ 2-ب ٕ ٜقَٞخ األسٌٖ اىَطشٗحخ ىالمززبة ؟
539 600 000

س٠بي عؼٛدٞ

أ ٍ 3-ب ٕ٘ سؼش اىسٌٖ ؟
 38س٠بي عؼٛدٞ
أ ٍ 4-ز ٚسٞجذأ االمززبة؟
٘1434/1/5ـ اٌّٛافك َ2012/11/19
أ ٍ 5-ز ٚسْٞزٖ ٜاالمززبة؟
٘1434/1/11ـ اٌّٛافك َ2012/11/25
أ ٍ 6-ز ٚسزنُ٘ َّبرج االمززبة ٍز٘كشح ك ٜاىلشٗع؟
 َٛ٠االوززبة.
أ ٍ 7-ب ٍٕ ٜذح االمززبة؟
 7أ٠بَ.
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أ ٍ 8-ب ٕ ٜاىَسزْذاد اىَطي٘ثخ إلرَبً ػَيٞخ االمززبة؟








أطً ٚطٛسح اٌجـبلخ اٌشخظ١خ ٌٍّىززت اٌفشد
أطً ٚطٛسح دفزش اٌؼبئٍخ ٌٍّىززج ِٓ ٓ١أفشاد اٌؼبئٍخ
أطً ٚطٛسح اٌٛوبٌخ اٌششػ١خ ألفشاد األعشح ِٓ اٌذسجخ األٌٝٚ
أطً ٚطٛسح طه اٌٛال٠خ (ٌأل٠زبَ)
أطً ٚطٛسح طه اٌـالق (ألثٕبء اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ اٌّـٍمخ ِٓ صٚج غ١ش عؼٛد)ٞ
أطً ٚطٛسح شٙبدح اٌٛفبح (ألثٕبء اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ األسٍِخ ِٓ صٚج غ١ش عؼٛد)ٞ
أطً ٚطٛسح شٙبدح اٌّ١الد (ألثٕبء اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ اٌّـٍمخ أ ٚاألسٍِخ ِٓ صٚج غ١ش عؼٛد)ٞ

أ ٍ 9-ب ٕ٘ اىحذ األدّ ٚىألسٌٖ اىزَٝ ٜنِ ىيَنززت أُ ٝنززت ثٖب؟
 10عّ٠ٚ .ُٙىٓ اٌض٠بدح ثّؼبػفبرٙب
أ 10-

ٍب ٕ٘ اىحذ األػي ٚىألسٌٖ اىزَٝ ٜنِ ىيَنززت أُ ٝنززت ثٖب ؟
 250.000عِ( ُٙبئزٚ ٓ١خّغ ْٛأٌف ع)ُٙ

أ 11-

ٕو رسزيضً ػَيٞخ االمززبة كزح حسبة ك ٜاىجْل؟
ٔؼُ د١ث ال ٠غّخ ثمجٛي إٌمذ أ ٚاٌش١ىبد اٌّظشف١خ.

أ 12-

ٕو ٝسَح ىَ٘اطْ ٜدٗه ٍجيس اىزؼبُٗ ٗاىششمبد اىسؼ٘دٝخ ٗاىخيٞجٞخ ثبالمززبة؟
ال ٠غّخ ٌّٛاؿٕ ٟدٚي ِجٍظ اٌزؼبٚ ْٚاٌششوبد اٌغؼٛد٠خ ٚاٌششوبد اٌخٍ١ج١خ ثبالوززبة ٠ٚمزظش االوززبة
ػٍ ٝاألشخبص اٌغؼٛد ٓ١٠اٌـج١ؼ ٓ١١فمؾ.

أ 13-

ٍزٗ ٚمٞق ٝزٌ دكغ قَٞخ االمززبة ؟
ثبٌخظُ ِٓ اٌذغبة ػٕذ لجٛي ؿٍت اإلوززبة.

أ 14-

ٍز ٚسٞخظٌ اىَجيؾ ٍِ اىحسبة؟
فٔ ٟفظ اٌٛلذ اٌز٠ ٞزُ ف ٗ١رمذ ُ٠ؿٍت االوززبة.

أ 15-

ٕو ٝحق ىيؼَٞو إىـبء اىطيت أٗ رؼذٝئ ثؼذ رقذ َٔٝىيجْل؟
ال ٠غّخ ثبٌزؼذ ً٠أ ٚاإلٌغبء ثؼذ رمذ ُ٠اٌـٍت

أ 16-

ٍب ٕ ٜاىحبالد اىزٝ ٜزٌ ثٖب سكغ طيت اىَنززت؟
إرا ٌُ ٍ٠زضَ ثبٌششٚؽ اٌّٛػذخ ف ٟؿٍت االوززبة أ ٚف ٟدبٌخ أْ عجك ٌٗ االوززبة ٘ ٛأ ٚأدذ أفشاد ػبئٍزٗ
اٌّىززت ٌ ُٙػٓ ؿش٠ك أ ِٓ ٞاٌجٕٛن اٌّشبسوخ ف ٟاالوززبة أ ٚأْ رى ْٛاٌّؼٍِٛبد اٌّمذِخ غ١ش طذ١ذخ أٚ
غ١ش وبٍِخ.
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أ ٕ 17-و ٝقً٘ اىجْل ثئثالؽ اىؼَٞو ك ٜحبه ٗج٘د خطأ أٗ ّقض ك ٜاىَؼيٍ٘بد اىَزم٘سح ك ٜطيت
االمززبة؟
ٔؼُ ٌٚزٌه ٠جت روش أسلبَ اٌٛٙارف ٚخبطخ سلُ اٌٙبرف اٌجٛاي.
أ  18-قَذ ثزؼجئخ َّ٘رج االمززبة اىخبص ثٗ ٜرسي َٔٞىيلشع ٕ ،و ثئٍنبّ ٜاىؼ٘دح ٍشح أخش ٙىيلشع
ٗرؼجئخ َّ٘رج آخش ألحذ أكشاد اىؼبئيخ اىَضبك ِٞك ٜدكزش اىؼبئيخ حٞث ىٌ امززت ثبسَٔ ك ٜاىطيت
األٗه؟
ٔؼُ ٠ٚى ْٛرٌه ثبٌشجٛع إٌ ٝاٌفشع/اٌجٕه اٌز ٞرُ االوززبة ػٓ ؿش٠مٗ ٚرجذ ً٠اٌـٍت ثـٍت جذ٠ذ ِغ إػبفخ
جّ١غ اٌّشّ.ٓ١ٌٛ
ٕو َٝنِ رحذٝذ ػذد أسٌٖ ٍخزيلخ ىالمززبة كّ ٜلس اىَْ٘رج ىألثْبء ؟

أ 19-

٠غزٍضَ أْ رى ْٛاألعِ ُٙزغب٠ٚخ ٌجّ١غ األفشاد اٌّىززج ٓ١فٔ ٟفظ إٌّٛرج ف ٟدبٌخ اٌشغجخ ف ٟرذذ٠ذ ػذد
أعِ ُٙخزٍفخ ٠جت رؼجئخ ّٔبرج ِخزٍفخ ٠ذذد فٙ١ب ػذد األع ُٙاٌّشاد االوززبة ثٙب ٌىً فشد ِٓ أفشاد اٌؼبئٍخ.
أ ٍ 20-ب ٕ ٜاىجْ٘ك اىز ٍِ ٜاىََنِ اىحظ٘ه ٍْٖب ػيَّ٘ ٚرج االمززبة ٗاىقٞبً ثؼَيٞخ االمززبة ٍِ
خالىٖب؟
وبفخ فشٚع اٌجٕٛن اٌّشبسوخ ف ٟاالوززبة.
ٍب ٕ ٜاىجْ٘ك اىَشبسمخ ك ٜاالمززبة؟

أ 21-

ِجّٛػخ عبِجب اٌّبٌ١خ ثٕه اٌجض٠شح
أ 22-

اٌجٕه األٍ٘ ٟاٌزجبسِ ٞظشف اٌشاجذ ٟثٕه اٌش٠بع

ٕو َٝنِ االمززبة ّٞبثخ ػِ أكشاد اىؼبئيخ اىَضبك ِٞك ٜدكزش اىؼبئيخ؟
ٔؼُ.
ٕو ثبإلٍنبُ االمززبة ػِ طشٝق أممش ٍِ ثْل ىْلس اىَنززت؟

أ 23-

ال ٠جٛص ٠ٚؤد ٞرٌه إلٌغبء اٌـٍت األخ١ش.
ٕو ٝحق ىيضٗجخ اىسؼ٘دٝخ اىَمجزخ ك ٜدكزش اىؼبئيخ االمززبة ثَلشدٕب ك ٜحبىخ امززبة اىضٗج ىٖب؟

أ 24-

ٔؼُ ٠ذك اٌضٚجخ االوززبة ثّفشد٘ب ِٓ خالي دغبثٙب اٌشخظٚ ٟف ٟدبي لبَ اٌضٚج ثبالوززبة ثبعّٙب فغٛف
٠زُ ػٕذئز اػزّبد ؿٍت االوززبة اٌّمذَ ِٕٙب ٚإػبفخ األع ُٙاٌّخظظخ ٌذغبثٙب ٚإٌغبء اوززبة اٌضٚج ثبعّٙب.
ٕو ٝحق ىيضٗج االمززبة ثبسٌ صٗجزٔ اىـٞش سؼ٘دٝخ (خيٞجٞخ أٗ أجْجٞخ) ؟

أ 25-

ال ال ٠ذك ٌٗ االوززبة ثبعُ صٚجزٗ اٌغ١ش اٌغؼٛد٠خ.
ٕو ٝحق ىيضٗجخ اىـٞش سؼ٘دٝخ (خيٞجٞخ أٗ أجْجٞخ) اىَمجزخ ك ٜدكزش اىؼبئيخ االمززبة ثَلشدٕب ؟

أ 26-
ال.
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أ 27-

ٕو ٝحق ىيجْذ اىَمجزخ ك ٜدكزش اىؼبئيخ االمززبة ثَلشدٕب ك ٜحبىخ امززبة األة ىٖب ؟
ٔؼُ ٠ذك ٌٍجٕذ االوززبة ثّفشد٘ب ِٓ خالي دغبثٙب اٌشخظٚ ٟرٍغ ِٓ ٝؿٍت اوززبة األة.

أ 28-

ٕو ٝحق ىالثِ اىَمجذ ك ٜدكزش اىؼبئيخ االمززبة ثَلشدٓ ك ٜحبىخ امززبة األة ىٔ ؟
ٔؼُ ٠ذك ٌالثٓ االوززبة ثّفشدٖ ِٓ خالي دغبثٗ اٌشخظٍ٠ٚ ٟغ ِٓ ٝؿٍت اوززبة األة.

أ 29-

ٍب ٕ٘ اىحذ األدّ ٗ ٚاألػي ٚىؼَش اىَنززت؟
ال ٛ٠جذ دذ أدٔ ٟػٍ ٝأْ ٠ىِ ْٛؼبفب ف ٟدفزش ػبئٍخ ٚاٌذٖ أٌ ٚذ ٗ٠شٙبدح ِ١الد ِٛػخ ثٙب سلُ اٌغجً
اٌّذٔٚ ٟوزٌه ال ٛ٠جذ دذ أػٌٍ ٝؼّش اٌّىززت.

أ 30-

ٍز ٚسٞزٌ اىزذاٗه ك ٜاألسٌٖ اىَنززت ثٖب؟
عٛف ٠ؼٍٓ ػٕٗ ف ٟدٕٗ١

أ 31-

ٕو َٝنِ االحزلبظ ثظ٘سح ٍِ طيت االمززبة؟
٠م َٛاٌجٕه ثؼذ لجٌ ٌٗٛـٍت االوززبة ثزض٠ٚذ اٌّىززت ثظٛسح ِٓ ؿٍت االوززبة.

أ 32-

ٕو ْٕبك قْ٘اد أخش ٙىيحظ٘ه ػي ٚطيجبد االمززبة ؿٞش كشٗع اىجْ٘ك ؟
ػٓ ؿش٠ك اإلٔزشٔذ .

أ 33-

ٕو ْٕبك قْ٘اد أخش ٙىالمززبة ؿٞش كشٗع اىجْ٘ك ؟
ٔؼُ ّ٠ىٓ ٌٍؼّالء االوززبة ػٓ ؿش٠ك أزشٔذ ِجبشش أفشاد ٚاٌظشاف ا.ٌٟ٢

أ 34-

ٍب ٕ٘ اكضو ٗقذ ىالمززبة ؟
يمكن االكتتاب في أي يوم خالل فترة االكتتاب "ال يوجد تفضيالت" ويفضم عدم االنتظار آلخر فترة االكتتاب
تفادياً الزدحام انفروع.

ةٍ .ؼيٍ٘بد ػِ اىزخظٞض ٗسد اىلبئغ:
ة 1-

ٍز ٚسٞزٌ اىزخظٞض ٗسد اىلبئغ؟
٘1434/1/18ـ اٌّٛافك َ2012/12/2

ة 2-

ٍب االسٌ اىز ٛرقٞذ ىٔ األسٌٖ ثؼذ اىزخظٞض؟
ع١زُ اٌزخظ١ض (ِٓ لجً رذاٚي) ف ٟدغبة اٌّىززت اٌشئ١غٟ
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ٕو ْٕبك حذ أدّ ٚىيزخظٞض؟

ة 3-

٠ى ْٛاٌزخظ١ض وّب :ٍٟ٠


ع١زُ رخظ١ض  10أع ُٙػٍ ٝاأللً ِٓ األع ُٙاٌّـشٚدخ ٌىً ِىززت ػٍ ٝأْ ٠زُ رخظ١ض ِب رجمِٓ ٝ
األع ُٙاٌّـشٚدخ ثبٌزٕبعت ػٍ ٝأعبط ػذد األع ُٙاٌّىززت فٙ١ب ِٓ لجً وً ِىززت.



ف ٟدبي رجبٚص ػذد اٌّىززج ٓ١ػٓ ِ 710.000ىززت أ ٚف ٟدبٌٗ أخش ٜثؼذ ِٛافمخ اٌ١ٙئخ فبْ اٌششوخ ال
رؼّٓ رخظ١ض اٌذذ األدٔٚ ٝعٛف ٠زُ دٕٙ١ب رخظ١ض األع ُٙاٌّـشٚدخ ف ٟشش٠ذخ اٌّىززج ٓ١األفشاد
ثبٌزغب ٞٚفّ١ب ث.ُٕٙ١
ٍزٗ ٚمٞق ٝزٌ ٍؼشكخ اىزخظٞض؟

ة 4-

ػٓ ؿش٠ك ِجبشش أفشاد أ ٚػٓ ؿش٠ك اٌظشاف ا.ٌٟ٢
أ ِٝسٞشد اىلبئغ ٍِ االمززبة؟

ة 5-

ٛ٠دع ف ٟدغبة اٌؼٌّ ً١ذ ٜاٌجٕه اٌّىززت ػٓ ؿش٠مٗ.
ٕو َٝنِ رح٘ٝو األسٌٖ اىَخظظخ إىٍ ٚحلظخ ك ٜثْل آخش ثبسٌ ػَٞو آخش؟

ة 6-
ال.

ٕو َٝنِ رح٘ٝو األسٌٖ اىَخظظخ إىٍ ٚحلظخ أخش ٙثْلس االسٌ ك ٜثْل آخش؟

ة 7-

ٔؼُ .ثئِىبْ اٌؼّ ً١رذ ً٠ٛاألع ُٙاٌّخظظٗ ثؼذ اإلٔزٙبء ِٓ ػٍّ١خ اإلوززبة ٚاٌزخظ١ض.
ٕو َٝنِ رح٘ٝو األسٌٖ اىَخظظخ إىٍ ٚحلظخ أخش ٙك ٜاىَظشف ثبسٌ ػَٞو آخش؟

ة 8-
ال.
ة 9-

ٕو َٝنِ اىحظ٘ه ػي ٚشٖبداد خبطخ ثبألسٌٖ اىَنززت ثٖب؟
ال ٌٚىٓ عٛف ٠زُ إسعبي إشؼبس ثئػبفخ األع ُٙاٌّخظظخ إٌ ٝاٌّذفظخ االعزثّبس٠خ فٔ ٟظبَ رذاٚي.
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جٍ .ؼيٍ٘بد قبّّ٘ٞخ
ج ٕ 1-و ٝسز٘جت رل٘ٝغ ٍِ اىضٗجخ (اىسؼ٘دٝخ) ىضٗجٖب ىنٝ ٜقً٘ ثبالمززبة ّٞبثخ ػْٖب؟
ال ّ٠ىٕٗ االوززبة ثبعّٙب وزبثؼخ إرا وبٔذ ِثجزخ ف ٟدفزش اٌؼبئٍخ.
ج ٕ 2-و ٝحق ىيضٗج االمززبة ثبسٌ صٗجزٔ اىـٞش سؼ٘دٝخ (خيٞجٞخ أٗ أجْجٞخ) ؟
ال.
ج ٕ 3-و ٝحق ىيضٗجخ اىـٞش سؼ٘دٝخ (خيٞجٞخ أٗ أجْجٞخ) اىَمجزخ ك ٜدكزش اىؼبئيخ االمززبة ثَلشدٕب ؟
ال.
ج  4-مٌ ػذد األشخبص اىزٝ ٛسزطٞغ اى٘مٞو االمززبة ّٞبثخ ػٌْٖ؟
ّ٠ىٓ ٌٍٛو ً١االوززبة ٔ١بثخ ػٓ أ ٞػذد ِٓ أفشاد األعشح ِٓ اٌذسجخ األ ٌٝٚغ١ش اٌّثجز ٓ١ف ٟدفزش اٌؼبئٍخ
٠ٚشزشؽ أْ ٠ى ْٛاٌزٛو ً١طبدس ِٓ وبرت اٌؼذي ٌألشخبص اٌّم ٓ١ّ١ف ٟاٌٍّّىخ أ ِٓ ٚاٌغفبسح أ ٚاٌمٕظٍ١خ
اٌغؼٛد٠خ ف ٟثٍذ اٌّىززت ثبٌٕغجخ ٌألشخبص اٌّم ٓ١ّ١خبسج اٌٍّّىخ ٚأْ ٠ى ْٛعبس ٞاٌّفؼٛي.
ج ٕ 5-و ٝحق ىي٘مٞو اسزالً كبئغ االمززبة؟
ال فبئغ االوززبة ٛ٠دع ف ٟاٌذغبة اٌّىززت ِٕٗ(دغبة اٌّٛوً).
ج ٕ 6-و َٝنِ ر٘مٞو شخض آخش ىيقٞبً ثؼَيٞخ االمززبة ؟
ٔؼُ ثششؽ أْ ٠ى ِٓ ْٛأفشاد األعشح ِٓ اٌذسجخ األٌٝٚ
ج ٕ 7-و سزنُ٘ ىي٘مبىخ طٞـٔ ٍؼ ْٔٞىزظجح ٍقج٘ىخ إلرَبً ػَيٞخ االمززبة؟
ٚوبٌخ ششػ١خ ػبِخ أٚ ٚوبٌخ خبطخ ثؼٍّ١خ االوززبة طبدسح ِٓ وزبثخ اٌؼذي ٌألشخبص اٌّم ٓ١ّ١ف ٟاٌٍّّىخ أٚ
ِٓ اٌغفبسح أ ٚاٌمٕظٍ١خ اٌغؼٛد٠خ ف ٟثٍذ اٌّىززت ثبٌٕغجخ ٌألشخبص اٌّم ٓ١ّ١خبسج اٌٍّّىخ رزؼّٓ اٌذك فٟ
االوززبة .
ج ٕ 8-و ٝسز٘جت رل٘ٝغ ٍِ األثْبء ىألة ىنٝ ٜقً٘ ثبالمززبة ّٞبثخ ػٌْٖ؟
ال ف ٟدبٌخ وِ ُٙٔٛثجز ٓ١ف ٟدفزش اٌؼبئٍخ.
ج ٕ 9-و َٝنِ ىألة االمززبة ألٗالدٓ األمجش ٍِ  18سْخ "أٗالد أٗ ثْبد" اىَمجز ِٞك ٜدكزش اىؼبئيخ؟
ٔؼُ.
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ج ٕ 10-و َٝنِ ىيضٗج ر٘مٞو اىضٗجخ ىالمززبة ػْٔ ؟
ٔؼُ ٠ٚشزشؽ أْ ٠ى ْٛاٌزٛو ً١طبدس ِٓ وبرت اٌؼذي ٌألشخبص اٌّم ٓ١ّ١ف ٟاٌٍّّىخ أ ِٓ ٚاٌغفبسح أٚ
اٌمٕظٍ١خ اٌغؼٛد٠خ ف ٟثٍذ اٌّىززت ثبٌٕغجخ ٌألشخبص اٌّم ٓ١ّ١خبسج اٌٍّّىخ  ٚأْ ٠ى ْٛعبس ٞاٌّفؼٛي.
ج ٕ 11-و َٝنِ ىألة ر٘مٞو اىضٗجخ ىالمززبة ػِ أٗالدٓ اىقظش ثبسٌ األً؟
ال.
ج ٕ 12-و َٝنِ ىألة ر٘مٞو أحذ أثْبئٔ اىجبىـ ِٞىالمززبة ّٞبثخً ػْٔ ثبسٌ األة؟
ٔؼُ ٠ٚشزشؽ أْ ٠ى ْٛاٌزٛو ً١طبدس ِٓ وبرت اٌؼذي ٌألشخبص اٌّم ٓ١ّ١ف ٟاٌٍّّىخ أ ِٓ ٚاٌغفبسح أٚ
اٌمٕظٍ١خ اٌغؼٛد٠خ ف ٟثٍذ اٌّىززت ثبٌٕغجخ ٌألشخبص اٌّم ٓ١ّ١خبسج اٌٍّّىخ  ٚأْ ٠ى ْٛعبس ٞاٌّفؼٛي.
ج ٕ 13-و َٝنِ ىألة ر٘مٞو أحذ أثْبئٔ اىجبىـ ِٞىالمززبة ّٞبثخً ػْٔ ٗػِ أٗالدٓ اىَمجز ِٞك ٜدكزش
اىؼبئيخ ثبسٌ األة؟
ٔؼُ ٠ٚشزشؽ أْ ٠ى ْٛاٌزٛو ً١طبدس ِٓ وبرت اٌؼذي ٌألشخبص اٌّم ٓ١ّ١ف ٟاٌٍّّىخ أ ِٓ ٚاٌغفبسح أٚ
اٌمٕظٍ١خ اٌغؼٛد٠خ ف ٟثٍذ اٌّىززت ثبٌٕغجخ ٌألشخبص اٌّم ٓ١ّ١خبسج اٌٍّّىخ  ٚأْ ٠ى ْٛعبس ٞاٌّفؼٛي.
ج ٕ 14-و َٝنِ ىألة ر٘مٞو اىضٗجخ ىالمززبة ػِ أٗالدٓ اىَمجز ِٞك ٜدكزش اىؼبئيخ ثبسٌ األة؟
ٔؼُ ٠ٚشزشؽ أْ ٠ى ْٛاٌزٛو ً١طبدس ِٓ وبرت اٌؼذي ٌألشخبص اٌّم ٓ١ّ١ف ٟاٌٍّّىخ أ ِٓ ٚاٌغفبسح أٚ
اٌمٕظٍ١خ اٌغؼٛد٠خ ف ٟثٍذ اٌّىززت ثبٌٕغجخ ٌألشخبص اٌّم ٓ١ّ١خبسج اٌٍّّىخ  ٚأْ ٠ى ْٛعبس ٞاٌّفؼٛي.
ج  15-إرا مبُ ىذ ٙاألخ أٗ اىؼٌ طل ٗالٝخ كٖو ٝنززت ػِ اىقظش ثبسَٔ أً ثأسَبئٌٖ؟
ثأعّبئُٙ
ج  16-إرا مبُ ىذ ٙاألً طل ٗالٝخ أٗ ٗطبٝخ كٖو رنززت ػِ اىقظش ثبسَٖب أً ثأسَبئٌٖ
ّ٠ىٓ ٌألَ االوززبة ثبعّٙب ٠ ٚزُ رٌه ػٓ ؿش٠ك إػبفز ُٙف ٟؿٍت االوززبة وزبثؼ .ٓ١وزٌه ّ٠ىٕٙب االوززبة
ثأعّبئ ُٙإرا وبْ ٌذ ُٙ٠دغبثبد جبس٠خ ثأعّبئ ُٙػٍ ٝأْ ٠زُ رؼجئخ ؿٍت ِغزمً ٌىً ِٕ.ُٙ
ج ٕ 17-و ٝسزيضً كزح حسبة ىيزبثؼ / ِٞاىقظش ىالمززبة ثأسَبئٌٖ؟
ال د١ث ّ٠ىٓ االوززبة ِٓ دغبة اٌّىززت اٌشئ١ظ.
ج ٕ 18-و َٝنِ االمززبة ثج٘اص سلش ؟
ٔؼُ ثششؽ أْ ٠ذز ٞٛػٍ ٝسلُ اٌغجً اٌّذٔ.ٟ
ج ٕ 19-و َٝنِ االمززبة ثزبثؼٞخ ؟
ٔؼُ ثششؽ أْ رذز ٞٛػٍ ٝسلُ اٌغجً اٌّذِٔٚ ٟغزخشج سعّ ِٓ ٟلجً األدٛاي اٌّذٔ١خ.
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ج ٕ 20-و َٝنِ االمززبة ثشٖبدح اىَٞالد اىَؤقزخ ؟
ٔؼُ ثششؽ أْ رذز ٞٛػٍ ٝسلُ اٌغجً اٌّذٔ.ٟ
ج ٕ 21-و َٝنِ ىيشخض اىَق ٌٞثبىخبسج االمززبة ثَلشدٓ ؟
ٔؼُ ٚرٌه ِٓ خالي ِجبشش أفشاد إرا وبْ ٌذ ٗ٠دغبة ف ٟاٌّظشف.
ج ٕ 22-و َٝنِ ىيشخض اىَق ٌٞثبىخبسج ر٘مٞو األة أٗ اىضٗجخ ىالمززبة ّٞبثخ ػْٔ ٗػِ أثْبئٔ
اىَمجز ِٞك ٜدكزش اىؼبئيخ؟
ٔؼُ ػٍ ٝأْ ٠ى ْٛاالوززبة ثبعُ اٌّٛوً ٚعٛف ٠زُ إ٠ذاع األع ُٙاٌّخظظخ ثبعّٗ ٠ٚشزشؽ أْ ٠ى ْٛاٌزٛوً١
طبدس ِٓ وبرت اٌؼذي ٌألشخبص اٌّم ٓ١ّ١ف ٟاٌٍّّىخ أ ِٓ ٚاٌغفبسح أ ٚاٌمٕظٍ١خ اٌغؼٛد٠خ ف ٟثٍذ اٌّىززت
ثبٌٕغجخ ٌألشخبص اٌّم ٓ١ّ١خبسج اٌٍّّىخ  ٚأْ ٠ى ْٛعبس ٞاٌّفؼٛي.
ج ٕ 23-و َٝنِ االمززبة ث٘مبىخ ػِ طشٝق اىقْ٘اد االىنزشّٗٞخ؟
ال لجٛي اٌٛوبالد اٌششػ١خ ٠زُ ػٓ ؿش٠ك اٌفشٚع فمؾ.
ج ٕ 24-و َٝنِ أُ ٝقً٘ اىَل٘ع ثبىز٘قٞغ ػي ٚاىحسبة ثبالمززبة ّٞبثخ ػِ طبحت اىحسبة؟
ال.
ج ٕ 25-و َٝنِ االمززبة ٍِ اىحسبثبد اىَشزشمخ؟
ال.
ج ٕ 26-و َٝنِ ىألسٍيخ أٗ اىَطيقخ االمززبة ألٗالدٕب اىـٞش سؼ٘دِٞٝ؟
ٔؼُ ّ٠ىٓ أْ رىززت ٌ ُٙوزبثؼ ٓ١فٔ ٟفظ ؿٍت االوززبة ػٍ ٝأْ ٠زُ رمذ ُ٠اٌّغزٕذاد اٌالصِخ إلثجبد أدم١زٙب
ف ٟاالوززبة
 أطً ٚطٛسح طه اٌـالق (ألثٕبء اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ اٌّـٍمخ ِٓ صٚج غ١ش عؼٛد)ٞ
 أطً ٚطٛسح شٙبدح اٌٛفبح (ألثٕبء اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ األسٍِخ ِٓ صٚج غ١ش عؼٛد)ٞ
 أطً ٚطٛسح شٙبدح اٌّ١الد (ألثٕبء اٌّشأح اٌغؼٛد٠خ اٌّـٍمخ أ ٚاألسٍِخ ِٓ صٚج غ١ش عؼٛد)ٞ
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دٍ .ؼيٍ٘بد ػِ اىحظ٘ه ػيَّ ٚبرج طيجبد االمززبة ػِ طشٝق
اإلّزشّذ
د ٕ 1-و َٝنِ االمززبة ػِ طشٝق اإلّزشّذ ىـٞش اىؼَالء أٗ ؿٞش اىَشزشم ِٞك ٜاىخذٍخ ؟
ال ٌٚىٓ ّ٠ىٓ اٌذظٛي ػٍ ٝؿٍت االوززبة ٚرؼجئخ اٌّؼٍِٛبد ػٍ ٝاٌّٛلغ اٌخبص ثـجبػخ إٌّٛرج.
د ٍ 2-ب ٍٕ ٜضاٝب اسزخذاً خذٍخ اىَ٘قغ اىخبص ثطجبػخ اىَْ٘رج ؟
رٛفش ٘زٖ اٌخذِخ اٌفشطخ ٌٍّىززت اٌذظٛي ػٍ ٝؿٍت االوززبة ٚرؼجئزٗ لجً اٌز٘بة ٌفشٚع .
د  3-مٞق ٝزٌ اسزخذاً خذٍخ اىَ٘قغ اىخبص ثطجبػخ اىَْ٘رج ؟
٠زُ إدخبي اٌج١بٔبد (رؼجئخ ّٔٛرج ؿٍت االوززبة) ػٍ ٝاٌّٛلغ ٚػٕذ االٔزٙبء ِٓ إوّبي إدخبي اٌج١بٔبد ثٕجبح
٠م َٛاٌّغزخذَ ثـجبػخ ٔ 3غخ  ِٓٚثُ ص٠بسح فشع اٌجٕه اٌز٠ ٞزؼبًِ ِؼٗ إلٔٙبء إجشاءاد االوززبة ِظـذجب
أطً اٌ٠ٛٙخ/دفزش اٌؼبئٍخ.
د ٕ 4-و َٝنِ دكغ قَٞخ االمززبة ػِ طشٝق اىَ٘قغ اىخبص ثطجبػخ اىَْ٘رج ؟
ال ٠زُ دفغ لّ١خ االوززبة فمؾ ػٓ ؿش٠ك فشٚع اٌجٕٛن اٌّشبسوخ ف ٟػٍّ١خ االوززبة ٚرٌه ثبٌخظُ ِٓ
اٌذغبة.
د ٕ 5-و َٝنِ رؼجئخ طيت االمززبة اىَطج٘ع ػِ طشٝق اىَ٘قغ اىخبص ثطجبػخ اىَْ٘رج ٝذٗٝبً؟
ٔؼُ.
د ٍ 6-برا إرا كقذ اىَنززت طيت االمززبة اىَؼجأ ػِ طشٝق اىَ٘قغ اىخبص ثطجبػخ اىَْ٘رج ؟
٠م َٛثئدخبي وبًِ اٌّؼٍِٛبد ِشح أخشٚ ٜػٍ ٗ١ؿجبػخ اٌـٍت اٌجذ٠ذ.
د ٕ 7-و َٝنِ رؼذٝو اىطيجبد؟
ال ّ٠ىٓ اٌزؼذ ً٠ثؼذ ؿجبػخ اٌـٍت ٠ٚزُ إدخبي وبًِ اٌّؼٍِٛبد ِشح أخش.ٜ
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ٍٓ .ؼيٍ٘بد ػِ االمززبة ػِ طشٝق اىظشاف اٟىٜ
ٓ ٕ 1-و َٝنِ اىقٞبً ثبالمززبة ػِ طشٝق اىظشاف اٟى ٜ؟
ٔؼُ ٚرٌه ٌؼّالء اٌّظشف اٌز ٓ٠عجك ٌ ُٙاالوززبة أ ٚاٌؼّالء ثذ ْٚربثؼ.ٓ١
ٓ ٍ 2-ب ٍٕ ٜضاٝب االمززبة ػِ طشٝق اىظشاف اٟى ٜ؟
رٛفش ٘زٖ اٌخذِخ اٌفشطخ ٌٍؼّالء ٌالوززبة د ْٚاٌذبجخ ٌٍز٘بة ٌفشٚع اٌّظشف ٚد ْٚاٌذبجخ ٌٍذظٛي ػٍٝ
ّٔٛرج االوززبة.
ٓ ٕ 3-و ٝسزيضً صٝبسح اىلشٗع ىزأمٞذ االمززبة أٗ اىز٘قٞغ ػي ٚاىطيت؟
ال ٠ؼزجش اٌـٍت ٔٙبئ١بً ثّجشد اٌّٛافمخ ػٍ.ٗ١
ٓ ٕ 4-و َٝنِ اىقٞبً ثبىزؼذٝو ػي ٚطيت االمززبة اىَذخو ػِ طشٝق اىظشاف اٟى ٜ؟
ال ٚف ٟدبٌخ ٚجٛد أخـبء ّ٠ىٓ اٌزؼذٚ ً٠رٌه ثّغبػذح ِغئ ٌٟٛاٌٙبرف أ ٚص٠بسح أدذ اٌفشٚع.
ٓ ٕ 5-و َٝنِ إىـبء طيت االمززبة اىَذخو ػِ طشٝق اىظشاف اٟى ٜ؟
ال ٚف ٟدبٌخ ٚجٛد أخـبء ٠جت االرظبي ػٍِ ٝغئ ٌٟٛاٌٙبرف أ ٚص٠بسح أدذ اٌفشٚع.
ٓ  6-مٞق ٝزٌ االمززبة ػِ طشٝق اىظشاف اٟى ٜ؟
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

٠جت أْ ٠ىٌ ْٛذ ٜاٌؼّ ً١ثـبلخ طشف آٌٌٚ ٟذ٠خ سلُ عشٞ
٠جت أْ ٠ىٌٍ ْٛؼّ ً١اوززبة عبثك أ٠ ٚشغت ثبالوززبة ثّفشدٖ
ال ّ٠ىٓ االوززبة ٌزبثؼ ٓ١غ١ش اٌّىززت ٌ ُٙعبثمبً
٠جت أْ رى ْٛثـبلخ األدٛاي عبس٠خ اٌّفؼٛي
٠زُ اخز١بس اٌششوخ اٌّشاد االوززبة ثٙب
٠زُ إدخبي ػذد األع ُٙاٌّـٍٛثخ ٌىً فشد
٠زُ رغج ً١االوززبة ٚاٌخظُ ِٓ دغبة اٌؼًّ١

ٓ ٕ 7-و َٝنِ صٝبدح ػذد اىَنززج ِٞػِ االمززبة اىسبثق؟
ال ف ٟدبٌخ اٌشغجخ ف ٟص٠بدح ِىززج ٓ١جذد ٠شج ٝص٠بسح أدذ فشٚع اٌّظشف.
ٓ ٕ 8-و َٝنِ حزف أحذ اىَنززج ِٞك ٜاالمززبة اىسبثق؟
ال.
ٓ ٕ 9-و َٝنِ االمززبة ثأػذاد ٍخزيلخ ٍِ األسٌٖ ىنو ٍنززت  /ربثغ؟
ال ّ٠ىٓ فمؾ االوززبة ثٕفظ اٌؼذد ٌىً فشد ٚف ٟدبٌخ اٌشغجخ ف ٟاالوززبة ثأػذاد ِخزٍفخ ٠جت ص٠بسح أدذ
فشٚع اٌّظشف.
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ٓ ٕ 10-و َٝنِ االسزلسبس ػِ طيت االمززبة اىَذخو ػِ طشٝق اىظشاف اٟى ٜ؟
ٔؼُ ٚف ٟدبٌخ االعزفغبس ثؼذ اٌزخظ١ض ّ٠ىٓ ِؼشفخ األع ُٙاٌّخظظخ ٚسلُ اٌّذفظخ فٔ ٟظبَ رذاٚي.
ٓ ٕ 11-و َٝنِ االمززبة ث٘مبىخ أٗ ٗطبٝخ أٗ ٗالٝخ ػِ طشٝق اىظشاف اٟىٜ؟
ال لجٛي طىٛن اٌٛوبٌخ أ ٚاٌٛال٠خ أ ٚاٌٛطب٠خ ٠زُ ػٓ ؿش٠ك اٌفشٚع فمؾ.
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ٍٗ .ؼيٍ٘بد االمززبة ػِ طشٝق اّزشّذ ٍجبشش اإلكشاد
ٗ ٕ 1-و َٝنِ اىقٞبً ثبالمززبة ػِ طشٝق اّزشّذ ٍجبشش اإلكشاد ؟
ٔؼُ ٚرٌه ٌؼّالء اٌّظشف اٌز ٓ٠عجك ٌ ُٙاالوززبة أ ٚاٌؼّالء ثذ ْٚربثؼ.ٓ١
ٗ ٍ 2-ب ٍٕ ٜضاٝب االمززبة ػِ طشٝق اّزشّذ ٍجبشش اإلكشاد ؟
رٛفش ٘زٖ اٌخذِخ اٌفشطخ ٌٍؼّالء ٌالوززبة د ْٚاٌذبجخ ٌٍز٘بة ٌفشٚع اٌّظشف ٚد ْٚاٌذبجخ ٌٍذظٛي ػٍٝ
ّٔٛرج االوززبة.
ٗ  3-مٞق ٝزٌ االمززبة ػِ طشٝق اّزشّذ ٍجبشش اإلكشاد ؟
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

٠جت أْ ٠ى ْٛاٌؼِّ ً١غجً ػٍ ٝاٌخذِخ.
٠جت أْ ٠ىٌٍ ْٛؼّ ً١اوززبة عبثك أ٠ ٚشغت ثبالوززبة ثّفشدٖ.
ال ّ٠ىٓ االوززبة ٌزبثؼ ٓ١غ١ش اٌّىززت ٌ ُٙعبثمبً.
٠جت أْ رى ْٛثـبلخ األدٛاي عبس٠خ اٌّفؼٛي
ّ٠ىٓ االوززبة ػٓ أ ِٓ ٞاٌزبثؼ ٓ١اٌّىززت ٌ ُٙعبثمبً أ ٚجّ١ؼُٙ
٠زُ اخز١بس اٌزبثؼ ٓ١اٌز٠ ٓ٠شغت ف ٟاالوززبة ٌُٙ
٠زُ اخز١بس اٌذغبة اٌّشغٛة االوززبة ػٓ ؿش٠مٗ
٠زُ إدخبي ػذد األع ُٙاٌّـٍٛثخ ٌىً فشد
٠زُ رغج ً١االوززبة ٚاٌخظُ ِٓ دغبة اٌؼًّ١

ٗ ٕ 4-و ٝسزيضً صٝبسح اىلشٗع ىزأمٞذ االمززبة أٗ اىز٘قٞغ ػي ٚاىطيت
ال ٠ؼزجش اٌـٍت ٔٙبئ١بً ثّجشد اٌّٛافمخ ػٍٗ١
ٗ ٕ 5-و َٝنِ اىقٞبً ثبىزؼذٝو ػي ٚطيت االمززبة اىَذخو ػِ طشٝق اّزشّذ ٍجبشش اإلكشاد ؟
ال ٚف ٟدبٌخ ٚجٛد أخـبء ٠جت االرظبي ػٍ٘ ٝبرف اٌظشف أ ٚص٠بسح أدذ اٌفشٚع.
ٗ ٕ 6-و َٝنِ إىـبء طيت االمززبة اىَذخو ػِ طشٝق اّزشّذ ٍجبشش اإلكشاد ؟
ال ٚف ٟدبٌخ ٚجٛد أخـبء ٠جت االرظبي ػٍ٘ ٝبرف اٌّظشف أ ٚص٠بسح أدذ اٌفشٚع.
ٗ ٕ 7-و َٝنِ صٝبدح ػذد اىَنززج ِٞػِ االمززبة اىسبثق؟
ال ف ٟدبٌخ اٌشغجخ ف ٟص٠بدح ِىززج ٓ١جذد ٠شج ٝص٠بسح أدذ فشٚع اٌّظشف.
ٗ ٕ 8-و َٝنِ حزف أحذ اىَنززج ِٞك ٜاالمززبة اىسبثق؟
ٔؼُ د١ث ٠زُ اخز١بس اٌزبثؼ ٓ١اٌّشغٛة االوززبة ٌ.ُٙ
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ٗ ٕ 9-و َٝنِ االمززبة ثأػذاد ٍخزيلخ ٍِ األسٌٖ ىنو ٍنززت  /ربثغ؟
ال ّ٠ىٓ فمؾ االوززبة ثٕفظ اٌؼذد ٌىً فشد ٚف ٟدبٌخ اٌشغجخ ف ٟاالوززبة ثأػذاد ِخزٍفخ ٠جت ص٠بسح أدذ
فشٚع اٌّظشف.
ٗ ٕ 10-و َٝنِ االسزلسبس ػِ طيت االمززبة اىَذخو ػِ طشٝق اّزشّذ ٍجبشش اإلكشاد ؟
ٔؼُ ٚف ٟدبٌخ االعزفغبس ثؼذ اٌزخظ١ض ّ٠ىٓ ػشع األع ُٙاٌّخظظخ ٚسلُ اٌّذفظخ فٔ ٟظبَ رذاٚي.
ٗ ٕ 11-و َٝنِ االمززبة طل ث٘مبىخ أٗ اى٘الٝخ أٗ اى٘طبٝخ ػِ طشٝق اّزشّذ ٍجبشش اإلكشاد ؟
ال لجٛي طىٛن اٌٛوبٌخ أ ٚاٌٛال٠خ أ ٚاٌٛطب٠خ ٠زُ ػٓ ؿش٠ك اٌفشٚع فمؾ.
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