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يجهس انمضاء االػهى
CJH
آب 2008

ٌجة إضافح انًٕاد انذسرٕسٌح انرانٍح إنى دٌثاجح ْزا انمإٌَ .



انًادج  ) 3 ( 73نإلشاسج إنى صالدٍاخ انشئٍس فً ذصذٌك ٔ إصذاس انمٕاٍٍَ .
انًادج  ) 1 ( 91ذشٍش انى صالدٍاخ يجهس انمضاء االػهى الداسج شؤٌٔ انسهطح انمضائٍح
ٔاالششاف ػهى شؤٌٔ انسهطح انمضائٍح االذذادٌح .

ٌجة دزف انًٕاد انذسرٕسٌح انرانٍح يٍ دٌثاجح ْزا انمإٌَ




انًادج  -92ذشٍش انى انًذكًّ االذذادٌح انؼهٍا ٔنٍس انى يجهس انمضاء االػهى .
انًادج  -1ال ذٕجذ يالدظاخ .
انًادج  ) 6 ( - ) 1 ( 2ذذذد ػضٌٕح يجهس انمضاء االػهى
 oانًالدظحٌ :جة أٌ ال ٌكٌٕ سئٍس انًذكًّ االذذادٌح انؼهٍا سئٍسا نًجهس انمضاء االػهى فً
انٕلد راذّ دٍث ٌؼًُ رنك إػطاء صالدٍاخ ٔاسؼح جذا نشخص ٔادذ ْٔزا االلرشاح ذذذٌذا
ٌشٍش نّ انؼشالٌٍٕ ػهى أَّ "دكراذٕسٌح انسهطح انمضائٍح" ,أٌ انذٔس انًضدٔج ًٌكٍ اٌ ٌسثة
ذضاسب فً انًصانخ .إضافح انى أٌ يُصة انشئٍس فً كال انًٕلؼٍٍ كثٍش جذا نٍمٕو تًٓايّ
انشخص َفسّ تكفاءج .
 oانًمرشداخ:
ٌُ .1رخة سئٍس يجهس انمضاء األػهى يٍ لثم أػضاء انًجهس.
 .2يٍ انًًكٍ أٌ ٌكٌٕ يُصة سئٍس انًجهس دٔسٌا تٍٍ أأػضاء انًجهس -يغ رنك ذثمى
صالدٍاخ ٔاسؼح يذصٕسج تشخص ٔادذ ٔنكٍ نفرشج يذذدج (ٌجة أٌ ٌرى ذذذٌذ ػذد
سُٕاخ فرشج سئاسح انًجهس).



سؤال :يا طٕل يذج ذؼٍٍٍ ػضٕ يجهس انمضاء األػهى؟

انًادج  )12( -)1( 3ذذذد يٓاو يجهس انمضاء األػهى


انًادج -)1(3
 oانًالدظحٌ :جة أٌ ذرطاتك نغح انُص يغ َص انذسرٕس ،دٍث ٌٕجذ اخرالف تٍٍ انصٍاغرٍٍ.



انًادج  -)2(3ذؼطً صالدٍح الرشاح انًٕاصَح انًانٍح نهسهطح انمضائٍح انى يجهس انمضاء األػهى ,ثى
أػطد انًادج نًجهس انُٕاب صالدٍح انًٕافمح ٔ إداسج ٔ يشالثح ذُفٍز يٕاصَح انًجهس.
 oانًالدظحْ :زا ٌؼطً نًجهس انُٕاب صالدٍاخ كثٍشج ػهى يجهس انمضاء األػهى.
 oانًمرشح :إجشاء انرؼذٌم انرانً ػهى انُص ] الرشاح انًٕاصَح انسٌُٕح نهسهطح انمضائٍح االذذادٌح
كزنك إداسذٓا ٔ اإلششاف ػهى ذُفٍزْا تؼذ يٕافمح يجهس انُٕاب ػهٍٓا [



انًادج  )6( -)3(3جًٍغ ْزِ انثُٕد ذرُأل صالدٍاخ انرؼٍٍٍ فً يجهس انمضاء األػهى..
 oانًالدظح :يارا ػٍ لإٌَ انرؼٍٍٍ انمضائً؟ أال ٌجة إضافح اجشاءاخ انرششٍخ ٔ انرؼٍٍٍ فً
انمإٌَ؟ تاإلضافح انى أٌ ْزِ انًسٕدج نٍسد ٔاضذح فًٍا ٌرؼهك تانجٓح انرً نٓا صالدٍح
االخرٍاس يٍ تٍٍ انًششذٍٍ ،كزنك ال ذذذد يسٕدج انمإٌَ اجشاءاخ انرششٍخ ٔال ػًهٍح انرؼٍٍٍ.
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 oانًمرشح :صٍاغح يسٕدج لإٌَ جذٌذج نهرُظٍى انمضائً يٍ اجم ذذذٌث كايم نمإٌَ انرُظٍى
انمضائً نسُح .1979


انًادج )7(3
 oانًالدظح ٔ انًمرشحٌ :جة أٌ ذٕضغ يؼاٌٍش ٔاضذح نرشلٍح ٔ ذشفٍغ انمضاج كً ال ذصثخ ػًهٍح
ػشٕائٍح ٔ ػشضح نالسادج انسٍاسٍح ٔ انًذاتاج.



انًادج  )8(3ذرُأل يذج انخذيح ٔ ذماػذ انمضاج
 oانًالدظح :انًادج  97يٍ انذسرٕس ذرطهة ذششٌغ لإٌَ نرُظٍى صالدٍاخ ٔ اَضثاط ٔ طشٌمح
ػضل انمضاج ٔ انًذػٍٍ انؼايٍٍ.
 oانًمرشحٌ :جة اإلسشاع فً إصذاس انمإٌَ.





انًادج  -)9(3ال ذٕجذ يالدظاخ
انًادج  -)10(3ال ذٕجذ يالدظاخ
انًادج  -)11(3ال ذٕجذ يالدظاخ



انًادج -)12(3
 oانًالدظح األٔنى :يا انًمصٕد تاالذفالٍاخ انمضائٍح؟ ْم انًمصٕد تٓا االذفالٍاخ انًرؼهمح
تانمضاج أو جًٍغ االذفالٍاخ انمضائٍح؟ ارا كاٌ انًمصٕد جًٍغ االذفالٍاخ انمضائٍح فٓزا
ٌؼطً نًجهس انمضاء األػهى صالدٍح انذخٕل فً اذفالٍاخ دٔنٍح أٌضا .لذ ذخهك ْزِ انًادج
ذُاصع فً انسهطاخ تٍٍ ٔصاسج انؼذل ٔ يجهس انمضاء األػهى
 oانًمرشح :إضافح ػثاسج ] انًرؼهمح تانمضاج [ انى َٓاٌح انثُذ.
 oانًالدظح انثاٍَحٌ::ؼطً ْزا انثُذ نًجهس انمضاء األػهى انمذسج ػهى الرشاح انمٕاٍٍَ
تطشٌمح غٍش يالئًح .فً انُسخح األٔنٍح انرً اطهؼُا ػهٍٓا الدظُا اٌ انثُذ كاٌ يخصصا
اللرشاح انمٕاٍٍَ انًرؼهمح تصالدٍاخ انًجهسْ ،م ْزا ْٕ انًمصٕد؟ ال ٌجة ػهى يجهس
انمضاء األػهى أٌ ٌمذو يمرشداخ انمٕاٍٍَ ٔال أٌ ٌرذخم فً انمضاٌا انجْٕشٌح.
 oانًمرشح :دزف انثُذ نغاٌح "الرشاح انمٕاٍٍَ انًرؼهمح تانسهطح انمضائٍح".



انًادج  -4ذخٕل يجهس انمضاء األػهى صالدٍح ذفٌٕض انشئٍس أي يٍ انًٓاو انًذسجح فً انًادج 3
يٍ ْزا انمإٌَ.
 oانًالدظح:انُص انذانً نهًادج لذ ٌؼطً نهشئٍس دصشا صالدٍح ذؼٍٍٍ ٔ طشد أي يٍ
انمضاج .اَّ نًٍ انخطٕسج تًكاٌ دصش يثم ْزِ انصالدٍاخ انٕاسؼح تشخص ٔادذ.
 oانًمرشداخ:
 .1ذؼذٌم انًادج ٔ صٍاغرٓا تشكم دذد أي يٍ انًٓاو ًٌكٍ ذفٌٕضٓا ٔ ذذد أي
ظشف .كزنك ٌجة أٌ ذذذد انًادج آنٍاخ انرفٌٕض.
 .2ذشكٍم نجُح ذُفٍزٌح يٍ  5-3أػضاء ذٕكم نٓا ْزِ انًٓاو.
 .3دزف ْزِ انًادج تانكايم.



انًادج  -5ذًُخ سئٍس يجهس انمضاء األػهى دصشا صالدٍح انذػٕج نؼمذ اجرًاػاخ انًجهس.
 oانًالدظح :ذؼطً صالدٍاخ ٔاسؼح نشخص ٔادذ
 oانًمرشح :ذؼذٌم انُص كًا انى "ٌجرًغ انًجهس يشج ٔادذج شٓشٌا ػهى األلم تذػٕج يٍ
سئٍسّ ] أٔ تطهة يٍ ػذد  Xيٍ أػضاء يجهس انمضاء األػهى["...
 oانًالدظح انثاٍَح :نى ٌذذد ششٔط انُصاب
 oانًمرشح :إضافح ششط اكرًال انُصاب تذضٕس األغهثٍح انثسٍطح نألػضاء كً ٌرذمك
االجرًاع.
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انًادج : ) 1 (6ذُص ػهى ذأسٍس نجُح يٍ ثالثح اػضاء .
o
o
o

انسؤال :فً انفمشذٍٍ أ ٔ ب ْم انًمصٕد نجُح ٔادذج أو نجُرٍٍ؟
انًالدظح :انُص يثٓى
انًمرشح :ذغٍٍش انُص يٍ (اششاف) انى (اسرالو ٔسفغ انرٕصٍاخ انى ػًٕو انًجهس دٕل يا
ٌهً)



انًادج  )1(6أ -انًالدظحَ :ص غايضٌ -ذراج انى ذٕضٍخ يا ًْ ( انذمٕق انًٍُٓح)
 oانًمرشح :ذؼشٌف يا انًمصٕد (تانذمٕق انًٍُٓح)



انًادج )2(6
 oسؤال  :ياًْ انًفٕضٍح تصٕسج ػايح فً يذكًح انرًٍٍض االذذادٌح ؟



انًادج  _ 7ذرؼهك تًُصة األيٍٍ انؼاو نًجهس انمضاء االػهى .
 oانًالدظح  :يثٓى
 oانًمرشحٌ :جة ذذذٌذ ٍْكهٍح انكادس ٌٔهضو تاسرذصال يٕافمح انًجهس ػهٍٓا.

 انًادج  -8ذخٕل سئٍس يجهس انمضاء األػهى صٍاغح انُظاو انذاخهً نًجهس انمضاء
األػهى .
 oانًالدظح :إػطاء صالدٍح ٔاسؼح جذا نشئٍس انًجهسٌ .جة أٌ ال ٌُفشد سئٍس انًجهس تٕضغ
انُظاو انذاخهً.
 oانًمرشح :ذؼذل ْزِ انًادج نرُص ػهى [ ٌمٕو يجهس انمضاء األػهى تٕضغ َظايّ انذاخهًٔ ،
ٌرثُاِ انًجهس تغانثٍح األصٕاخ ٔ ٌصادق ػهٍّ سئٍس انًجهس].


انًادج  -9ذُص ػهى أَّ ٌذم يجهس انمضاء االػهى انزي ٌرى ذأسٍسّ ٔفك ْزا انمإٌَ يذم يجهس
انمضاء األػهى انًؤسس ٔفك األيش  35انصادس ػٍ سهطح االئرالف انًؤلرح ٔ ٌؼرثش ايرذادا نّ ٔ
ٌذرفع تجًٍغ انذمٕق ٔ االنرضاياخ انرً َص ػهٓا األيش .35
 oانًالدظحَ :ص انًادج غٍش دسرٕسي الٌ يجهس انمضاء االػهى انًؤسس ٔفك أيش سهطح
االئرالف انًؤلرح ًٌُخ سهطاخ اكثش انى يجهس انمضاء االػهى يًا ًٌُذّ انذسرٕس
انؼشالً انذانً.
 oانًمرشح :ذؼذٌم انًادج إلتطال أيش سهطح االئرالف انًؤلرح سلى ( .) 35



انًادج  -10ذخٕل سئٍس يجهس انمضاء االػهى صالدٍح إصذاس انرؼهًٍاخ نرسٍٓم ذُفٍز
ْزا انمإٌَ.
 oانًالدظح :ذًُخ صالدٍح ٔاسؼح انى انشئٍس
 oانًمرشح :ذؼذٌم انُص انى "نًجهس انمضاء االػهى أٌ [ ٌؼذ] ٌٔصذس انرؼهًٍاخ نرسٍٓم
ذُفٍز أدكاو ْزا انمإٌَ )
ْزا ٌضٌم انصالدٍاخ يٍ سئٍس انًجهس ٌٔؼطٍٓا انى انًجهس تاكًهّ .

 انًادج  :11ال ذٕجذ يالدظاخ
 انًادج  :12ال ذٕجذ يالدظاخ
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