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(حؾمآدؽؾةمطؿابمآظؼاغقنمآظؿفاريمجلؿقعماظػصقلم ) 

 

:آدؽؾةماظؾابمآالولم  

:االدؽؾفمادلؼاظقفم-ماواًل  

رشؿمذظؽمصؼدمحتؼؼتمأعـقةم.مأغبدماألغبدمعـماألذكاصمادلقظعنيمباظؿفارةمإالمأغفمالمميؿؾؽمرأسمادلالماظؽاؼبمظؾدءمعشروعمجتاري-م1

وضقلمعدىمجتارؼةمذرائفمظؾؿقؾم؟.ممرؼـالمحقثماذرتىمبفمرباًلمظؾقعماخلضرواتمواظػقاطف20,000أغبدمحنيمورثمعـمواظدهمعؾؾغم  

.سؿؾمجتاريمظؽقغفامتؼقممسؾكمحتؼقؼماظربحمواغطؾؼمصقفمذروطماالسؿالماظؿفارؼف  

؟معامعدىمجتارؼةماألسؿالماظيتمؼؼقممبفاماألذكاصماظؿاظلمذطرػؿمععمتقضقحماظلـدماظؼاغقغلمادلـادب  -2 

 

 *اظلؾـــاك :شريمسؿؾمجتاريمبلؾبمسدممتقصرمذرطماظشراءمػقمسؿؾمعدغل

شريمسؿؾمجتاريمبلؾبمسدممتقصرمذرطماظشراءمػقمسؿؾمعدغلم اظـفـــار* :  

 *احملادبماظؼاغقغـــل :سؿؾمؼفدفمإظلمادلضاربةموحتؼقؼماظربحموػقمسؿؾمعدغل

أسؿالمعدغقفموذاظؽمأغفامالمتعدمإسؿالمجتارؼفمألغفامالتؿعؾؼمبؿداولماظـرواتموػلممبـابةمبقعماومتأجريمظؾففدمواخلربةم:مادلؽاتبماهلـددقـــة*

 اظشكصقة

مأسؿالمعدغقفموذاظؽمأغفامالمتعدمأسؿالمجتارؼفمألغفامالتؿعؾؼمبؿداولماظـرواتموػلممبـابةمبقعماومتأجريمظؾففدمواخلربة:عؽاتبماظزواج* سؼقدم 

بقعماومتأجريمظؾففدممأسؿالمعدغقفموذاظؽمأغفامالمتعدمأسؿالمجتارؼفمألغفامالتؿعؾؼمبؿداولماظـرواتموػلممبـابة:مإحرتافماظالسؾنيمؼبماألغدؼف

..واخلربةماظشكصقة  

 

حدثمغزاعمبنيمخاظدموتاجرًامأخرمسـدعامضاممػذاماألخريمبادلؿارؾةمحمميؿؾؽمخاظدماظقػقبمربالتمجتارؼةمؼبماظعدؼدمعـمعدنمادلؿؾؽة-م3 

بعدماغؿفاءم.مضاممخاظدمبؿقطقؾماحملاعلمغبقدمبغرضمرصعمدسقىمسؾكمادلدؼـمالدرتدادمعؾؾغماظدؼـ.مؼبمدصعمدؼـمجتاريمعلؿقؼمظألول

ضامماحملاعلمبؿظفريماظشقؽمظؾكطقطماظلعقدؼةمحمبعدمذظؽم.ممرؼالمطأتعابمربؿاة15,000اظدسقىمضاممخاظدمبؿلؾقؿماحملاعلمذقؽًامؼؼقؿفم

طؼقؿةمظشراءمتذاطرمدػرمظلقؼلرامواؼطاظقاموذظؽمبغرضمعؿابعةمضضاؼامسؿالئفمادلرصقسةمؼبمرباطؿمتؾؽماظدوظؿني . 

ادلطؾقبمتقضقحمعدىمجتارؼةماظعؼقدماآلتقةمععمتقضقحماظلـدماظؼاغقغلمادلـادب  

؟م..اظعؼدمبنيماظؿاجرؼـ (أ   

مسؼدمجتاريمحؿكمظقمطانماظغرضمعـفمعدغلمالغفمصدرمعـمتاجرمم  

؟..سؼدماظقطاظةمباخلصقعةمبنيمأغبدماظقػقبموماحملاعل(ب  

م.(ريمخلاظدماظقػقبموعدغلمظؾؿقاعلماتجم)اظعؼدمبنيماظؿاجرمواحملاعلمؼعؿربمعـماإلسؿالمادلكؿؾطةم  
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(ج حترؼرماظشقؽمبادللؾةمظؾؿقررموظؾؿلؿػقد ..؟م  

 حترؼرماظشقؽمطؾماالوراقمادلاظقفمسؿؾمجتاريماصؾلمحبتمحؿكمظقمطانماظغرضمعـفمعدغل

؟..بقعماخلطقطماظلعقدؼةماظؿذاطرمظؾؿقاعنيم(د  

(عؼاوظةماظـؼؾمم)اظعؼدمباظـلؾةمظشرطةماخلطقطمتعؿربمجتاريمألغفامبطرؼؼمادلؼاوظةم  

 

:االدؽؾةمادلقضقسقفم-مثاغقًا  

أجبمبصحمأومخطأ:ماظلؤالماالولم  

(خطأمم)مأحدمعصادرماظرئقلقفمظؾؼاغقنماظؿفاريماظلعقدي"ماظؼضاءم"مؼعدم-م1  

..اظؼضاءمعـمادلصادرماظؿػلريؼفم/ماظؿصققحم  

(خطأمم)معـمضؾقؾماالسؿالماظؿفارؼفمبطرؼؼمادلؼاوظف"مسؿؾقاتماظؾـقكم"تعدم-م2  

عـماالسؿالماظؿفارؼفمادلـػرده/ماظؿصققحم  

(صح)ماالصؾقفمؼعدمذراءماظؿاجرمدقارهمالدؿكداعفامؼبماشراضمجتارؼفمعـمضؾقؾماالسؿالماظؿفارؼف-م3  

:اخرتماإلجابفماظصقققفم:ماظلقالماظـاغلم  

ؼؿعنيمأنمؼؽقنماحرتافمماألسؿالماظؿفارؼفمبؼصدماظربحمالطؿلابمصػةماظؿاجر-م1  

ؼشرتطمأنمؼؽقنماظربحمطاصقامدلعقشةماظؿاجرم(أ  

ؼشرتطمأنمؼؽقنماظربحمطؾمدـفم(ب  

الذلءمممامدؾؼم(ج  

:اظعرفمػقم-م2  

.ادؿؼارماظعؿؾمبؼاسدةمععقـفمععمسدمماالسؿؼادمبإظزاعفاموضرورةمأحرتاعفامعـمضؾؾماظؿفارمم(أ  

ادؿؼرارماظعؿؾمبؼاسدةمععقـفمععماالسؿؼادمبإظزاعفاموضرورةماحرتاعفامعـمضؾؾماظؿفارم(ب  

.ػلماظؼقاسدماظيتماسؿادماألصرادمإتؾاسفامؼبمععاعالتفؿماظؿفارؼةمدونمأنمتصؾمإظبمدرجةماإلظزامماظؼاغقغلم(ج  
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:اظلؿلرةمػلم-م3  

اظؿؼرؼبمبنيمررؼبماظعؼدمعؼابؾمأجرمؼؽقنمسادةمغلؾةمعؽقؼةمعـمضقؿةماظػؼدم(أ  

اظؿؼرؼبمبنيمررؼبماظعؼدمدونمعؼابؾم(ب  

الذلءمممامدؾؼم(ج  

 

&&&& 

 أدؽؾةماظؾابماظـاغل

:أالدؽؾةمادلؼاظقةم-مأواًل  

عاػقمادلؼصقدمباالحرتافمطشرطمعـماظشروطماظالزعفمالطؿلابماظػردمصػةماظؿاجر؟-م1  

:تقصرمذروطمععقـفمػل"ماالحرتافم"مؼؿطؾبم"ماظصػةماظؿفارؼفم"ماالحرتافمػقمادلصطؾحمادلرادفمدلصطؾحم  

أنمؼؿكذماظشكصمعـمتؽرارماألسؿالماظؿفارؼفممعفـةمظفمأيمودقؾفمعـمودائؾماظدخؾمواالرتزاقمظؾشكص:ماواًل  

.أنمؼؽقنمػـاكماغؿظاممودميقعةموتؽرارمؼبممماردةماظـشاطمأيماظؼقاممباألسؿالماظؿفارؼفمبصقرةمصعؾقفم:مثاغقًا  

صببمأنمؼؽقنمعقضقعماظـشاطمسؿاُلمجتارؼًامعشروسًامبغضماظـظرمسـمحفؿمراسمادلالمادلكصصمظالدؿغاللماظؿفاري:مثاظـًا  

صؿؽؿلبماظشرطةمحمالؼرتتبمسؾكماطؿلابماظشرطةماظصػةماظؿفارؼفماطؿلابماظشرطاءمػذهماظصػفمحبادؿــاءماظقضعمؼبمذرطاتماألذكاصم:مرابعًا

 اظصػةماظؿفارؼةماذامطانمعقضقسفامجتارؼًا

ؼؽؿلبماظلؿادرةمواظؾعةمادلؿفقظنيمصػةماظؿاجرمحؿكموظقمملمؼؽـمظدؼفؿمربالتمثابؿفممياردقنمصقفمأغشطؿفؿممبعـكمأنموجقدمربؾم:مخاعلًا

.ثابتمظقسمذررًامظالحرتافم  

أذطرماالظؿزاعاتماظؼاغقغقةمادلؾؼاةمسؾكمساتؼماظشكصمبعدماطؿلابفمصػةماظؿاجرم؟-م2  

تؿؿـؾمػذهماالظؿزاعاتمؼبمعلؽمدصاترمجتارؼةمواظؼقدمؼبماظلفؾماظؿفاريموعراساةماظشرفمواالعاغفمسـدمعؾاذرةماظؿفارةمواخلضقعمالغظؿةم

اظؿأعقـاتماإلجؿؿاسقفمواظعؿؾموعراساةماألغظؿةماحملؾقفمواالتػاضقاتماظدوظقةمذاتماظعالضةممبقضقعمحماظزطاةمواظدخؾمواظضرؼؾةمحماإلصالس

.اظـشاطم  
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ضارنمبنيماجلزاءاتماجلـائقفمادلرتتؾةمسؾكمزباظػةممغظامماظدصاترماظؿفارؼةمععمتؾؽمادلرتتؾةمسؾكمزباظػةمغظامماظلفؾماظؿفارمعقضقًامؼبم-م3

؟.ذاتماظقضتمعاػقةمػذهمادلكاظػاتم  

..شراعفماظيتمصببمانمالتؼؾمسـمػبلةماآلفمرؼالموالتزؼدمسـمػبلنيماظػمرؼالم:اجلزاءاتماجلـائقفم  

تعرضماظؿاجرمظؾؿؼدؼرماجلزاؼبمعـمضؾؾمعصؾقةماظزطاةمواظدخؾمععمعاضدمؼرتتبمعـماجقافمبفمباالضاصةماظبمشراعةم-م1:اجلزاءاتمادلدغقفم

المؼلؿطقعماظؿاجرمرؾبم-م3.موؼرتتبمسؾكمسدمماغؿظاعفاماغعداممضقؿؿفامؼبماالثؾاتمواحلرعانمدلصؾقةماظؿاجرم-م2.ععادظةمظـصػمضقؿةماظضرؼؾة

.اظصؾحماظقاضلمعـماإلصالسموضدمؼعؿربممعػؾسمباظؿدظقسمأومباظؿؼصريم  

؟..ضارنمبنيماظشروطماظالزعفمدللؽماظدصاترماظؿفارؼةمععمضرؼـؿفامادلؿعؾؼةمباظؼقدمؼبماظلفؾماظؿفاريم-م4  

اظزامماظـظاممطؾمتاجرمدقاءمطانمذكصًامرؾقعقًامأومععـقؼًا-م1:علؽماظدصاترماظؿفارؼفم  

انمؼؾؾغمغصابمرأمساظفمعؽةماظػمرؼال-م2  

.ضرورةممعلؽفامبطرؼؼةمعـؿظؿفمحؿكمحتؼؼماظغرضمعـفام-م3  

..اطؿلابمصػةماظؿاجرمم(صردًامأومذرطةمم)ؼؼعماالظؿزامممبلؽماظدصاترماظؿفارؼفمسؾكمطؾمذكصم-م4  

م–احرتافماالسؿالماظؿفارؼفم:مأيمتؿقصرمصقفمذروطماطؿلابمصػةماظؿاجرموػلم)أنمؼؽقنمراظبماظؼقدمتاجرًام-م1:اظؼقدمؼبماظلفؾماظؿفاريم

.(مواالػؾقةماظؿفارؼفم–عؾاذرةماظعؿؾمبامسفموحللابفم  

(اظـصابمادلؿطؾبمؼبماظلفؾماظؿفاريمػقمعائةماظػمرؼالمم)االمؼؼؾمغصابمرأسمادلالمسـمعائةماظػمرؼالم-م2  

أنمؼؽقنمظؾؿاجرمربؾمثابتمأومصرعماووطاظف-م3  

صببمسؾكمطؾمعـمؼؿؿمضقدهمؼبماظلفؾماظؿفارمانمؼقدعمؼبمعؽؿبماظلفؾماظؿفاريمخاللمم)االذرتاكمؼبماظغرصةماظؿفارؼةمواظصـاسقةم-م4

(ثالثنيمؼقعًامعـمتارؼخماظؼقدمذفادةماالذرتاكمؼبماظغرصفم  

؟..عاػلماالداغقدماظيتمميؽـماالدؿـادمإظقفامظؿربؼرماطؿلابماظشكصمادللؿرتمصػةماظؿاجرم-م5  

 ..مالمتلؿحمظفممبؿاردةماظعؿؾماظؿفاريغاصذةوذظؽمالنماظؼقاغنيم وػقممعـمميارسماظعؿؾماظؿفاريمخػقةموراءمذكصمامخر:ماظؿاجرمادللؿرتم

م:باظـلؾةمالطؿلابفمصػةماظؿاجرمصرتجعمظؾؿاظل

م.ـمػقماظذيمؼؾاذرمسؿؾماظؿفارةمبـػلفمموباظؿاظلمصأغفمميؽـمذفرمإصالدفمم1

م.ـمػقمعـمؼؿقؿؾماظربحمأوماخللارةم2
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.مـمأنمضقاعفمبؿلفقؾماحملؾماظؿفاريمبادؿماظؼاصرمأومادلشؿقلمبقالؼؿفمأوموصاؼؿفمؼعدمسؿاًلمجتارؼًامشريمعؾاذرم3

م

 ؟معـؿظؿةمجتارؼةمدصاترمعلؽمجراءمعـماظؿاجرمسؾقفامضبصؾماظيتمادلزاؼامػلمعامـ6

ماظؿفارؼةمظؾغرفمواالغؿكاباتمماظرتذقح-3ماظؿفارؼةمظؾغرفمظعضقؼةمماالغضؿام-2م.اإلصالسمعـماظقاضلماظصؾحمعقزةمعـماالدؿػادة-م1

 م.اظؼضاءمأعاممظإلثؾاتمودقؾةممتعؿرب-4م.(ادؿريادمأومتصدؼرمرخصةمرؾبمـممحؽقعقةمسطاءاتمسؾكماحلصقلمؼبمحؼمظف)

 ؟ماظؿفاريماظلفؾمؼبموضقدػؿمعـؿظؿةمجتارؼةمظدصاترماظؿفارمعلؽمجراءمعـمماظدوظةمسؾقفامحتصؾماظيتمادلزاؼامػلمعامـ7

 م.اظؿاجرمسؾكمادللؿقؼةماظضرؼؾةممسؾكمماحلصقل-1

م.ماظعاعةمادلصؾقةمطبدمماظذيماالجتاهمؼبماالضؿصاديماظـشاطممتقجقف-2

م

م:األدؽؾةمادلقضقسقةم:مثاغقًا

مأجبمبصحمأومخطأ:ماظلؤالماألولم

 (صحمم)مالؼشرتطمأنمؼؽقنماظعؿؾماظؿفاريمعفـةماظشكصماظقحقدةمأوماالدادقةمحؿكمؼؽؿلبماظشكصمصػةماظؿاجر -1

 (صحمم)ماظؼاسدةماظعاعةمأغفمالصبقزمظؾشكصماظذيمملمؼؾؾغمدـماظرذدممماردةماظؿفارة -2

 (خطأمم)ماظؿاجرماظذيمؼؼؾمراسمعاظفمسـمعائةماظػمرؼالمميـعمعـماظؼقدمؼبماظلفؾماظؿفاري -3

م..مراسمادلالمادلؿطؾبمظؾؼقدمؼبماظلفؾماظؿفاريمػقمعائةماظػمرؼالم/اظؿصققحم

م

ماخرتماالجابةماظصقققة:ماظلؤالماظـاغلم

 :ؼرتتبمسؾكمسدممعلؽمدصاترمجتارؼةمجزاءاتم -1

مذاتمرؾقعةمعدغقةم(أ

مذاتمرؾقعةمجـائقةم(ب

م(ب(م+م)أم)م(ج

م:ضبؿػظماظؿاجرمبدصرتماجلردمعدةمالتؼؾمسـم-م2

مدـقاتم(5م)(أ

ممدـقات(10م)(ب

مدـةم(15م)(ج
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م:ؼشطبمضقدماظؿاجرمؼبماظلفؾماظؿفاريم-م3

مإذاماسؿزلماظؿاجرماظؿفارةمغفائقًام(أ

ماذامتقؼبماظؿاجرم(ب

.معبقعمعادؾؼمم(ج

م

م&&&

م

م..أدؽؾةماظؾابماظـاظثم

م

م:االدؽؾةمادلؼاظقةم-ماواًل

ػـاكمصقارقمبنيمضقاسدمضاغقنماظشرطاتماظيتمتؼقممسؾقفاماظعؼقدمبصػةمساعةمطقػمميؽـمأنمتؤثرمػذهماظػقارقمسؾكماظطؾقعةماظؼاغقغقةم-م1

م؟..ظؾشرطةم

:األتلمؼبماظؿػرضةاظػرقمبنيماظؼقاسدماظيتمتؼقممسؾكمضاغقنماظشرطاتموتؾؽماظيتمتؼقممسؾقفاماظعؼقدمبصػةمساعةموتظفرمػذهم  

مبعضماالظؿزاعاتماظيتمتـؿفلممبفردمتـػقذػامبؾمؼرتتبموإغشاءمالمؼؼؿصرمسؾكمتؼرؼرمبعضماحلؼققمبأغفسؼدماظشرطةمؼؿؿقزمسـمشريهمعـماظعؼقدمـم1

ماظشرطاءمصقؽؿلبماحلؼققموؼؿقؿؾماالظؿزاعاتإدارةمسـمبإرادتفؼلؿؼؾمم(اظشرطةم)مذكصمععـقيمإغشاءسؾقةم  

..ماظعؼدمسؾكمتعدؼؾفأررافمعبقعمعقاصؼةمؼبماظعؼقدماظعاعةمبقـؿامتؼؿضلماظؼقاسدماألشؾؾقةممبقاصؼةمصبقزمتعدؼؾفمبأغفؼؿؿقزمسؼدماظشرطةمـم2  

مبقـؿامؼـؿػلمػذاماإلصبارمطؿامػقماحلالمؼبمععظؿمسؼقدمادلعارضةمطعؼدماظؾقعموسؼدمعؿعارضةتؼقمماظعؼقدمسادةمسؾكماظؿقصقؼمبنيمعصاحلمـم3

محتؼقؼمػدفمعشرتكمػقماحلصقلمسؾكمربحإظبمصقفامءاظؿعارضمؼبماظشرطةماظيتمؼلعكماظشرطا  

مالمؼعرفمبعضفؿمبعضًاأذكاصؼبمذرطةمادللاػؿةمؼصعبماظؼقلمبقجقدمـم4  

ماظػؽرةممتؼؿضقفموطالءمسـماظشرطاءموػقمعاأغفؿمسؾكماسؿؾارمإدارةمذبؾسموأسضاءماظشرطاتمعـمعدؼرؼـمإدارةماظؼائؿنيمسؾكمإظبملمؼعدمؼـظرمـم5

ماظشرطةموممـؾقػاماظؼاغقغققنأسضاءمأغفؿمأداساظؿعاضدؼةمظؾشرطةمبؾمسؾكم  

م؟..عاػلماالػؿقةماظعؾؿقةماظيتمترتتبمسؾكماظؿػرضةمبنيماظشرطاتمادلدغقةمواظشرطاتماظؿفارؼفم-م2

متؽـماػؿقةماظؿػرضةمبنيماظشرطاتمادلدغقةمواظؿفارؼةمؼبماخؿالفماظؼقاسدماظؼاغقغقةمادلطؾؼةمسؾقفاموػـاكمععقارانمظؾؿػرضفمبنيماظشرطاتم

م..ادلعقارماظشؽؾلم-م2..مادلعقارمادلقضقسلم-م1:ادلدغقةمواظشرطاتماظؿفارؼفمػؿام

م

وعاػقمعقضػمغظامماظشرطاتمحمحتدثمسـمادلعاؼريماظيتماسؿؿدػامذراحماظؼاغقنمظؾؿػرضةمبنيماظشرطاتمادلدغقةمواظشرطاتماظؿفارؼةم-م3

م؟..اظلعقديمعـفام



 7                                                                                                                                                                tµ£!p 
 

تؽقنماظشرطةمجتارؼةموصؼًامهلذامادلعقارماذامطانمغشاطماظشرطةمسؿاًلمجتارؼًامدقاءمطانماظشرطاءمعـماظؿفارماممالم:مادلعقارمادلقضقسلم-م1

اعاماظشرطاتمادلدغقفمصفلماظيتمؼؽقنماظغرضمعـفاماحرتافماالسؿالمادلدغقةمعـؾماظشرطاتماظعؼارؼةموذرطاتماالسؿالماالدؿكراجقةم..

م..وذرطاتماظزراسفم

م..وؼاخذمغظامماظشرطاتماظلعقديمبادلعقارمادلقضقسلمطاداسمظؾؿؿققزمبنيماظشرطاتمادلدغقفمواظشرطاتماظؿفارؼةم*

تؽقنماظشرطةمجتارؼةماذامادبذتماحدماالذؽالمادلـصقصمسؾقفامؼبمضاغقنماظشرطاتماظؿفارؼةماؼًامطانماظغرضماظذيم:ادلعقارماظشؽؾلم-م2

ذرطةماظؿضاعـموذرطةماظؿقصقةماظؾلقطةمواظشرطةم:موبـاءمسؾقفمتؽقنماظشرطةمجتارؼةمعؿكمادبذتماحدماالذؽالماظؿاظقفم..مأغشؽتمعـماجؾفم

م..ذاتمادللؽقظقةماحملدودهموذرطةماظؿقصقةمباالدفؿموذرطةمادللاػؿةماؼًامطانمشرضفامورؾقعةمغشارفام

م

م؟..وعاػلمأػؿماظػقارقمبقـفامحمعاػلماالذؽالماظؼاغقغقةماظيتمسرصفامغظامماظشرطاتماظلعقديم-م4

م:األذؽالماظؼاغقغقةماظؿاظقةم

 .ادلؤدلاتماظػردؼةم .1

 .ذرطاتماألذكاصم .2

 .ذرطاتماألعقالم .3

 .اظشرطاتمادلكؿؾطةم .4

 .اظشرطاتماظؼابضةم .5

عـمغاحقةمأخرىم،م.مصببمأنمتؿؽقنماظشرطةمعـمذرؼؽنيمأومأطـرمبادؿــاءمذرطةمادللاػؿةماظيتمصببمأالمؼؼؾمسددماظشرطاءمصقفامسـمػبلةم

ظقسمػـاكمحدمأضصكمظعددماظشرطاءمؼبمعبقعمأغقاعماظشرطاتمصقؿامسداماظشرطةمذاتمادللؽقظقةماحملدودةماظيتمالمصبقزمأنمؼزؼدمسددماظشرطاءم

صبئمعقضػمغظامماظشرطاتماظلعقديمؼبمػذهمادللأظةمعـلفؿًامععمعقضػماظشرؼعةماإلدالعقةمواظيتمتطؾؼمعؾدأموحدةم.مصقفامسـمػبلنيمذرؼؽًام

شريمأنمبعضماظؿشرؼعاتمالمتأخذممبؾدأموحدةماظذعةمادلاظقةمإذم.ماظذعةمادلاظقةمواظذيمؼؼضلمبانمعبقعمأعقالمادلدؼـمضاعـةمظؾقصاءمبدؼقغفم

م.جتقزمظؾػردمأنمؼؤدسمذرطةممبػردهمؼطؾؼمسؾقفامذرطةماظعضقماظقاحدم

م

م؟..اذطرمعاتعرصفمسـماالػؾقةمطرطـمعـماالرطانمادلقضقسقةماظعاعفمحماالػؾقةماظالزعةمالبراممسؼدماظشرطةمدبؿؾػمحقهلامآراءمذراحماظؼاغقنم-م5

انماالػؾقةمااالزعفمالبراممسؼدماظشرطةمػلماػؾقةماظؿصرصاتماظدائرةمبنيماظـػعمواظضررمالنماظشرطةمعـمػذهماظؿصرصاتموؼـلفؿمػذاماظرايم

صاظشرؼعةمالحتفقزمظؾصيبمادلؿقزمانمؼربممسؼدماظشرطةماالمباذنموظقفمسؾكماسؿؾارمانمسؼدماظشرطةمعـمحمععمعاتذػبماظقفماظشرؼعةماالدالعقةم

 ..ضؾقؾماظؿصرصاتمادلاظقةماظدائرةمبنيماظـػعمواظضررمصانمذاركماظصيبمدونماذنموظقفمطانماظعؼدمعقضقصًامسؾكماذنموظقفم

م

م؟..اذطرمػذهماالرطانمععماظشرحمحمصببمانمؼؿقاصرمؼبمسؼدماظشرطةمارطانمعقضقسقةمخاصةمبعؼدماظشرطةمصالمتؼقمماظشرطةماالمبؿقاصرػام-م6

مػبلةمسـمصقفاماظشرطاءمسددمؼؼؾماالمصببماظيتمادللاػؿفمذرطةمبادؿــاءماطـرماومذرؼؽنيمعـماظشرطةمتؿؽقنمانمصبب:م)ماظشرطاءمتعدد-م1

(..وععـقوؼنيمرؾقعقنيماذكاصمبنيماوماطـرماومععـقؼنيمذكصقنيمبنيماوماطـرماومرؾقعنيمذكصنيمبنيماظشرطةمتؿاظػموضد  

ماومعـؼقظةماعقالماومغؼقدًاماحلصةمػذهمتؽقنمانماظـظامموصبقزماظةمعالمراسمؼبمحصةمذرؼؽمطؾمؼؼدممانمصببم:م)ماحلصصمتؼدؼؿ-م2

(..اظشرؼؽمؼؤدؼفمسؿاًلماومسؼارات  
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-ماظشرطفمغشاطمغؿقفةمادللاػؿنيماوماظشرطاءمذعةماظبمؼضافماظذيماظعقينماوماظـؼديماظؽلبمػلماالرباحم..)مواخللائرماالرباحماضؿلام-م3

(..هلاماظدائـماظرصقدمعـماسؾكمظؾشرطةمادلدؼـماظرصقدمؼؽقنمانمايماظشرطةمعقجقداتمضقؿةمؼبماالشبػاضمػلماخللائر  

م(..اظشرطةمشرضمظؿقؼقؼمادلشرتطةمادلكاررموحتؿؾمبقـفؿمصقؿامظؾؿعاونماظشرطاءمظدىمتؿقاصرماظيتماظرشؾةمػلم:م)ادلشارطةمغقة  -4 

؟..غاضشمػذهمادللاظةمؼبمضقءمعامتمذرحفمحمػؾمؼعؿربمغؼؾمعؾؽقةماظشرؼؽمحلصؿفماظعقـقفماظبماظشرطةمبقعًا-م7  

ؼؼدمماظشرؼؽماحلصةماظعقـقةمظؾشرطةمإعامسؾكمدؾقؾماظؿؿؾؽم،موػقماألصؾمأوم:موتؼدؼؿماظشرؼؽمحلصؿفماظعقـقةمؼؿكذمإحدىماظصقرتنيماظؿاظقؿنيم

إالمأنمغؼؾمعؾؽقةمػذهم.مصعـدعامؼؼدمماظشرؼؽماحلصةماظعقـقةمسؾكمدؾقؾماظؿؿؾؽمؼرتتبمسؾقفمغؼؾمعؾؽقةماحلصةمظؾشرطةم.مسؾكمدؾقؾماالغؿػاعم

احلصةماظعقـقةمإظبماظشرطةمالمؼعؿربمبقعًامإالمأنمػذاماظؿصرفمؼؼرتبمعـماظؾقعمإذمؼؽقنماظشرؼؽمعـؾماظؾائعمعـمغاحقةمضؿانماظعققبماخلػقةم

وسؾكمذظؽمصإذامػؾؽتماحلصةمضؾؾماغؿؼالمعؾؽقؿفاموتلؾقؿفامإظبماظشرطةمصإغفامتفؾؽمسؾكم.موضؿانماحلصةمؼبمحاظةماهلالكمأوماالدؿقؼاق

اعامإذامػؾؽتمبعدماغؿؼالمعؾؽقةماحلصةموتلؾقؿفامإظبماظشرطةم.ماظشرؼؽموؼؽقنمعلؤاًلمسـمتؼدؼؿمحصةمأخرىموإالممتمادؿؾعادهمعـماظشرطةم

وإذاماغؼضتماظشرطةمصإنم.مصإغفامتفؾؽمسؾكماظشرطةموؼظؾمعؼدمماحلصةمذرؼؽًامؼبماظشرطةموضبصؾمسؾكمحصؿفمعـماألرباحمطاعؾةمشريمعـؼقصةم

وإذامضدمماظشرؼؽماحلصةماظعقـقةمسؾكموجفماالغؿػاعمرؾؼتمأحؽاممسؼدم.مادلالمالمؼعقدمظؾشرؼؽماظذيمضدعفمبؾمؼقزعممثـفمسؾكمعبقعماظشرطاءم

سـدػامتظؾمعؾؽقةماحلصةمظؾشرؼؽماظذيمضدعفاموالمضبؼمظؾشرطةمأنمتؿصرفمصقفام،موإذامػؾؽتمبلؾبمالمدخؾمظؾشرطةمصقفمصإغفامتفؾؽم.ماإلصبارم

م.سؾكماظشرؼؽم

؟..ودلاذامحمػؾمتدخؾماحلصةمباظعؿؾمؼبمتؽقؼـمراسمعالماظشرطةم-8  

انماحلصةمباظعؿؾمالتدخؾمؼبمتؽقؼـمراسمعالماظشرطةموالتعؿربمعـمعقجقداتفاموالتشؽؾمضؿاغةمظؾدائـنيموالميؽـماظؿـػقذمسؾقفاممبعـكمانم

..ؼؽقنمعؼصقرًامسؾكماحلصصماظـؼدؼفمواظعقـقفمصؼطمظؼابؾقؿفامالنمتؽقنمرباًلمظؾؿـػقذماجلربيمم(اظضؿانماظعاممظؾدائـنيمم)راسمادلالم  

االماغفمؼعؿربماظدساعةماالدادقةماظيتمتؼقممسؾقفاماظشرطةموؼرتتبمسؾكمدبؾػفامحمغظامماظشرطاتمجاءمخاظقًامعـمأيماذارةماظبمرطـمغقةمادلشارطة-م9

؟..حتدثمسـمػذاماظرطـم.مسدمموجقدماظشرطةم  

وظعؾمسدمماالذارةماظبمػذاماظرطـمؼبمغظامماظشرطاتمؼعقدماظبمطقغفمعـماظؼقاسدماظعاعةموميؽـمتعرؼػمغقةمادلشارطةمسؾكماغفاماظرشؾةماظيتم

انمغقةمادلشارطةمتعينماؼضًامانماظشرطاءماخؿاروامانم.متؿقاصرمظدىماظشرطاءمظؾؿعاونمصقؿامبقـفؿموحتؿؾمادلكاررمادلشرتطفمظؿقؼقؼمشرضماظشرطةم

ؼشرتطقنمؼبماظـفقضممبشروعمععنيموظؽلمتؿفقامهلذامادلشروعمادؾابماظدميقعةمصببمانمؼؼدممطؾمعـفؿماحلصةماظيتماظؿزممبؿؼدميفاموانم

..ؼعؿؾقامسؾكمادارةماظشرطةموعراضؾةماسؿاهلاموانمؼشرتطقامؼبماظربحمواخللارةم  

صفـاكمتشرؼعاتمتعؿربماظؽؿابةمذررًامظصقةمسؼدماظشرطةم،موػـاكم.مدبؿؾػماظؿشرؼعاتمؼبماآلثارماظيتمترتتبمسؾكمسدممطؿابةمسؼدماظشرطةم-م10

حتدثمسـمػذهمادللأظةمععمتؾقانمعقضػمغظامم.متشرؼعاتمأخرىمترتبمسؾكمدبؾػماظؽؿابةمجزاءمعـمرؾقعةمخاصةمطبؿؾػمباخؿالفماحلاالتم

 اظشرطاتماظلعقدؼةم؟
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صفـاكمتشرؼعاتمتعؿربماظؽؿابةمذررًامظصقةمسؼدماظشرطةموباظؿاظلمصاظعؼدم.مودبؿؾػماظؿشرؼعاتمؼبماآلثارماظيتمترتتبمسؾكمسدممطؿابةمسؼدماظشرطةم

وػـاكمتشرؼعاتمأخرىموعـفامغظامماظشرطاتماظلعقديمترتبمسؾكمدبؾػماظؽؿابةمجزاءمعـمرؾقعةمخاصةم.ماظذيمالمؼـؾتمطؿابةمؼعؿربمباراًلم

صؾاظـلؾةمظعالضةماظشرطاءمصقؿامبقـفؿمصعؼدماظشرطةمؼعؿربمصقققًاموإنمملمؼؽـمعؽؿقبًام،موالمصبقزمأليمعـماظشرطاءم.مطبؿؾػمباخؿالفماحلاالتم

أعامباظـلؾةمظعالضةماظشرطاءمععماظغريمصعدممطؿابةمسؼدماظشرطةمأوماظؿعدؼالتمالمؼؤثرمسؾكمحؼققماظغريماظذؼـم.ماظؿؿلؽمبعدممطؿابةمسؼدماظشرطةم

تعاعؾقامععماظشرطةم،موتؽؿـماظعؾةمعـموراءمحرعانماظشرطاءمعـمأنمؼؿؿلؽقامبعدممغػاذماظعؼدمشريمادلؽؿقبمؼبمعقاجفةماظغريمؼبمحؼقؼةمأغفؿمضدم

م.اخطؽقامؼبمسدممإتؾاعماظشؽؾماظؼاغقغلم،موالمصبقزمأنمؼلؿػقدوامعـمػذاماخلطأم

حتدثمسـماغقاعماظؾطالنم..مؼؤديمدبؾػمبعضماالرطانمادلقضقسقةماظلابؼمذرحفاماعاماظبماظؾطالنمادلطؾؼمأوماظبماظؾطالنماظـليبم-م11

م؟..وادؾابفم

والتصققفمحمػقماظؾطالنماظذيمصبقزمظؽؾمذيمعصؾقةماظؿؿلؽمبفمطؿامؼؽقنمظؾؿقؽؿةمأنمتؼضلمبفمعـمتؾؼاءمغػلفام:ماظؾطالنمادلطؾؼ

:ؼؽقنمسؼدماظشرطةمباراًلمبطالغامعطؾؼًامؼبماحلاالتماظؿاظقفم.االجازة  

اغعداممرضاءماحدماظشرطاء-مأ  

اغعدامماػؾقةماظشرؼؽموضتماظدخقلمؼبمسؼدماظشرطة-مب  

دبؾػماحدماالرطانمادلقضقسقةماخلاصة-مج  

..اذامطانمشرضماظشرطةمشريمعشروعمأيمزباظػمظؾـظامماظعاممواالدابم-مد  

باغفماظؾطالنماظذيمالصبقزماظؿؿلؽمبفماالمدلـمتؼررمدلصؾقؿفموالصبقزمظؾؿقؽؿةمانمتؼضلمبفمعـمتؾؼاءمغػلفاموتصققفم:ماظؾطالنماظـليبم

..االجازةماظصرضبةمأوماظضؿـقة  

:ؼؽقنمسؼدماظشراطةمباراًلمغلؾقًامؼبماحلاالتماظؿاظقفم  

اذامطانماحدماظشرطاءمغاضصماالػؾقة-مأ  

اذامذابمارادةماحدماظشرطاءمسقبمعـمسققبماالرادة-مب  

ـمأنمغظرؼةماظشرطةماظػعؾقةموضعفاماظؼضاءمتؾؾقةمحلاجاتمواضعقةموغباؼةمظؾقضعماظظاػرموظؾؿقاصظةمسؾكمادؿؼرارمادلراطزماظؼاغقغقةم،مأذطرمعام12

متعرصفمسـمذروطمتطؾقؼمغظرؼةماظشرطةماظػعؾقةمواحلاالتماظيتمتـطؾؼمصقفاموآثارماالسرتافمبقجقدػام؟

أنمتؽقنماظشرطةمضدمباذرتمغشارفامضؾؾماحلؽؿمبؾطالغفام،مأعامإذامحؽؿمبؾطالنماظشرطةمضؾؾمأنمتؾاذرمأسؿاهلامصالمربؾمظؿطؾقؼم:اظشرطماألولم

م.ػذهماظـظرؼةموذظؽمإلغؿػاءماظعؾةمعـمسدممتطؾقؼماألثرماظرجعلمظؾؾطالنم
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أنمالمتؽقنماظشرطةمبارؾةمبطالغًامعطؾؼًامطأنمؼؽقنمدؾبماظؾطالنمػقمسدممعشروسقةماظغرضماظذيمأغشؽتماظشرطةمعـمأجؾفمأوم:ماظشرمطماظـاغلم

م.دبؾػمأحدماألرطانمادلقضقسقةماظعاعةمأوماخلاصةم

م:تعؿربماظشرطةمصعؾقةمؼبماظػرتةماظقاضعةمبنيماالغعؼادمواحلؽؿمباظؾطالنمؼبماحلاالتماآلتقةم:ماحلاالتماظيتمتـطؾؼمصقفاماظشرطةماظػعؾقةم

بطالنماظشرطةمبـاءمسؾكمرؾبمأحدماظشرطاءمبلؾبمغؼصمأػؾقؿفمأومتعقبمرضائفمعؿكمعامطاغتماظشرطةمعـمذرطاتماألذكاصم،م .1

وذظؽمباظـلؾةمظؾؼقةماظشرطاءم،مأعامباظـلؾةمظؾشرؼؽمغاضصماألػؾقةمصؿعؿربماظشرطةمباظـلؾةمظفمطأنمملمتؽـموؼـطؾؼمسؾقفاماألثرماظرجعلم

م.ظؾؾطالنم

بطالنماظشرطةمبلؾبمدبؾػمبعضماظشروطماخلاصةماظيتمؼؿطؾؾفاماظؼاغقنمؼبمبعضماظشرطاتمطاظشروطماخلاصةمبعددماظشرطاءموعؼدارم .2

 .رأسمادلالموشريػام

م

ؼرتتبمسؾكماسؿؾارماظشرطةماظؾارؾةمعقجقدةمخاللمادلدةمعـمتؽقؼـفاماظبماحلؽؿمبؾطالغفام:مآثارماالسرتافمبقجقدماظشرطفماظػعؾقفم

م:آثارمػاعفمميؽـماصبازػامؼبماالتلم

 ..تظؾمػذهماظشرطةمربؿػظةمبشكصقؿفامادلعـقؼةمؼبمػذهماظػرتهم .1

 صبقزمذفرمإصالسماظشرطةماظػعؾقةمعؿكمتقضػتمسـمدصعمدؼقغفاماظؿفارؼة .2

 تعؿربمتعفداتماظشرطةماظػعؾقةمععماظغلمواظعالضاتماظيتممتتمبنيماظشرطاءمصقققةموترتبمطمثارػاماظؼاغقغقة .3

 تؽقنماظشرطةمخاضعةمظؾزطاةمواظضرؼؾةمسؾكمصرتةمغشارفامضؾؾماحلؽؿمبؾطالغفا .4

وؼؿؿمتقزؼعماالرباحمواخللائرمحمحتؾماظشرطةموتصػكمبصدورماحلؽؿمبؾطالغفامبـػسماظطرؼؼةماظيتمتصػكمبفاماظشرطاتماظصقققف .5

 ..صقؿامبنيماظشرطاءموصؼامظعؼدماظشرطفم

صبقزمظؽؾمعـمارتؾطتمععفماظشرطةمبؿعفداتمواصؾقتمعدؼـةمظفمانمؼطاظبماظشرطاءمبؿؼدؼؿمحصصفؿمأوماظؾاضلمعـفامسؾكم .6

 اسؿؾارمانماظعؼقدماظيتمابرعؿفاماظشرطفمشريمصقققف

ظؾشرطاءمحؼمعطاظؾةمعـمتعاعؾمععماظشرطةمواصؾحمعدؼـًامهلامبدؼقنماظشرطةموالضبؼمظفماظؿؿلؽمبؾطالنماظشرطةمظؾؿكؾصمعـم .7

 ..اظؿزاعاتفم

 ..باظـلؾةمظدائينماظشرطةمواظشرطاءمصؿـفؿمعـمؼؽقنمظفمعصؾقةمؼبماظؿؿلؽمبؾطالنماظشرطفم .8

م

ؼرتتبمسؾكماطؿلابماظشرطةمظؾشكصقةمادلعـقؼةمأنمتؿؿؿعمجبؿقعماحلؼققماظيتمؼؿؿؿعمبفاماظشكصماظطؾقعلمصقؿامسدام-م13

.متؾؽمادلالزعةمظؾشكصماظطؾقعلم،مطقؼققماألدرةمعـؾماظزواجمواظطالقمواظـػؼةمواظـلبمواإلرثم،موطذظؽماحلؼققماظلقادقةم

مأطؿبمؼبماظـؿائجمادلرتتؾةمسؾكماطؿلابماظشرطةمظؾشكصقةمادلعـقؼةم؟

م:ؼرتتبمسؾكممتؿعماظشرطةمباظذعةمادللؿؼؾةمسدةمغؿائجمميؽـمتؾكقصفامؼبماآلتلم

تعؿربماظذعةمادلاظقةمظؾشرطةماظضؿانماظعاممظدائينماظشرطةموحدػؿمدونمدائينماظشرطاءماظشكصقنيم،مصالمصبقزمظدائينماظشرؼؽم .1

م.اظشكصقنيماظؿـػقذمسؾكمأعقالماظشرطةم

احلصصماظيتمؼؼدعفاماظشرطاءمإظبماظشرطةمسؾكمدؾقؾماظؿؿؾقؽمتؽقنمممؾقطةمظؾشرطةموميؿـعمسؾكمدائينماظشرطاءماظؿـػقذمسؾقفام،م .2

وظقسمظؾشرطاءمإالمحؼماحلصقلمسؾكماألرباحمإنمحتؼؼتمأرباحم،مإضاصةمإظبماحلؼمؼبماضؿلاممصاؼبمعقجقداتماظشرطةمسـدم

 .تصػقؿفامبعدماغؿفائفام
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 .إنمطاغتمحصةماظشرؼؽمتؿكذمذؽؾمأدفؿم،مصإنمظدائينماظشرؼؽمأنمؼطؾؾقامبقعمػذهماألدفؿمظقؿؼاضقامحؼفؿمعـمحصقؾةماظؾقعم .3

 .متؿـعمادلؼاصةمبنيمدؼقنماظشرطةمودؼقنماظشرطاء .4

إالمأغفمؼبمذرطةماظؿضاعـمغظرًام.مالمؼؤديمإصالسماظشرطةمإظبمإصالسماظشرطاءم،مطؿامالمؼلؿؿؾعمإصالسماظشرؼؽمإصالسماظشرطةم .5

م.ظؾؿلؽقظقةماظؿضاعـقةموادلطؾؼةمظؾشرؼؽمادلؿضاعـمؼرتتبمسؾكمإصالسماظشرطةمإصالسماظشرطاءم

م.ظؽمغظرًامألغفامذرطةمعلؿرتةمالموجقدمهلامأعامماظغريم

م

ؼـصمغظامماظشرطاتماظلعقدؼةمسؾكمأنمتؽؿلبماظشرطةماجلـلقةماظلعقدؼةمإذامأدلتموصؼًامألحؽاممغظامماظشرطاتماظلعقدؼةموطاغتم-مم14

إالم.مممامؼعينمأغفممبؽـمأنمؼؽقنمػـاكمذرطاتمتؿؿؿعمباجلـلقةماظلعقدؼةمإالمأنمرأسمعاظفمظقسمممؾقطًامظؾلعقدؼنيم.مادلؿؾؽةمعرطزػاماظرئقللم

أنماطؿلابماظشرطةمظؾفـلقةماظلعقدؼةمالمؼلؿؿؾعمباظضرورةممتؿعماظشرطةمباحلؼققمادلؼصقرةمسؾكماظلعقدؼنيم،موضحماظعؾةماظيتمأرادػامادلـظؿم

عـموراءمػذاماحلؽؿم،موطقػمميؽـمأنمؼؿعارضمػذاماحلؽؿمععماظؿزاعاتمادلؿؾؽةمادلـؾـؼةمسـماغضؿاعفامدلـظؿةماظؿفارةماظعادلقةم؟  

صببمأنمتؿؿؿعماظشرطةمجبـلقةمدوظةمعام،موادؿؼرماظػؼفمسؾكمأغفمإذامصؼدتماظشرطةمجـلقؿفاموملمتلؿطعماطؿلابمجـلقةمدوظةمأخرىموجبمحؾفام

م.طؿامأغفمالمتقجدمذرطةمعؿعددةمأومعزدوجةماجلـلقةم.م

وتؽؿـماظعؾةمعـموراءمسدمماظربطمبنيمإطؿلابماظشرطةمظؾفـلقةماظلعقدؼةموبنيممتؿعفامباحلؼققمادلؼررةمظؾلعقدؼنيمؼبمأنمادلـظؿمأرادمأنم

وباظؿاظلمصإنمػذامؼقضحم.مضبؿػظمظـػلفمباحلؼمؼبمضصرماحلؼمؼبماظؼقاممبؾعضماألسؿالمسؾكماظشرطاتماظيتمطقنمرأمساهلامباظؽاعؾمدعقدؼًام

أنماظشرطاتماظيتمتؿؿؿعمباجلـلقةماظلعقدؼةمسؾكمصؽؿنيم،مصؽةمتؿؿؿعمبؽاعؾماحلؼققمادلؿـقحةمظؾلعقدؼنيم،موصؽةمأخرىمالمتؿؿؿعمبفذهماحلؼققم

م.مم2005مدؼلؿربم11إالمأنمػذاماظؿؿققزمالمؼأتلمعـلفؿًامععماظؿزاعاتمادلؿؾؽةماظـاذؽةمسـماغضؿاعفامإظبمعـظؿةماظؿفارةماظعادلقةمؼبم.م

ػـاكمأدؾابمتلؿكمباألدؾابماظعاعةماالغؼضاءماظشرطاتمؼـؼضلمبؿقؼؼمأحدػامأيمغقعمعـماظشرطاتم،محتدثمسـمػذهماألدؾابمباخؿصارم-م15

 ؟

م.اغؼضاءمادلدةماحملددةمظؾشرطةم .1

 .حتؼؼماظغرضماظذيمأدلتمعـمأجؾفماظشرطةمأومادؿقاظةماظغرضمادلذطقر .2

 .اغؿؼالمعبقعماحلصصمأومعبقعماألدفؿمإظبمذرؼؽمواحدم .3

 .ػالكمعبقعمعالماظشرطةمأومععظؿفمحبقثمؼؿعذرمادؿـؿارماظؾاضلمادؿـؿارًامذبدؼًام .4

 .اتػاقماظشرطاءمسؾكمحؾماظشرطةمضؾؾمإغؼضاءمعدتفام،معامملمؼـصمسؼدماظشرطةمسؾكمشريمذظؽم .5

 .إغدعاجماظشرطةمؼبمذرطةمأخرىم .6

م"مصدورمضرارمحبؾماظشرطةمعـمدؼقانمادلظاملمبـاًءمسؾكمرؾبمأحدمذويماظشأنموبشرطموجقدمأدؾابمخطريةمتربرمذظؽم .7

 

مأطؿبمؼبمأدؾابماالغؼضاءماخلاصةمبشرطاتمادللاػؿةمواظشرطاتمذاتمادللؽقظقةماحملدودةم؟-م16  
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تـؼضلمذرطةم.متـؼضلمذرطةمادللاػؿةمإذاماغؼضتمدـةمطاعؾةمسؾكمػؾقطمسددمادللاػؿنيمإظبمطامدونمػبلةمذرطاءم:مذرطةمادللاػؿةم-م1

وؼبمػذهماحلاظةمصببمأنمؼؿؿمذفرمضرارماإلغؼضاءمباظطرقمادلـصقصمسؾقفامؼبم.مادللاػؿةمطذظؽمإذامضررتماجلؿعقةماظعاعةمشريماظعادؼةمذظؽم

.عـمغظامماظشرطاتم،مطذظؽمإذامبؾغتمخلائرماظشرطةمثالثةمأرباعمرأسمادلالمم(65)ادلادةم  

 

ؼـصمغظامماظشرطاتمسؾكمأغفمإذامبؾغتمخلائرماظشرطةمذاتمادللؽقظقةماحملدودةمثالثةمأرباعمرأسم:مماظشرطةمذاتمادللؽقظقةماحملدودة–م2

والمؼؽقنمضرارم.مادلالموجبمسؾكمادلدؼرؼـمدسقةماظشرطاءمظالجؿؿاعمظؾـظرمؼبمادؿؿرارماظشرطةمأومؼبمحؾفامضؾؾماألجؾمادلعنيمؼبمسؼدػام

.ماظشرطاءمصقققًامإالمإذامواصؼتمسؾقفمأشؾؾقةماظشرطاءماظذؼـمميـؾقنمثالثةمأرباعمرأسمادلالمسؾكماألضؾمعامملمؼـصمسؼدماظشرطةمسؾكمشريمذظؽم

.وصببمؼبمعبقعماألحقالمذفرمػذاماظؼرارمسـمررؼؼمغشرهمؼبماجلرؼدةماظرمسقةمواظؿأذريمسؾكمذظؽمؼبماظلفؾماظؿفاريم  

وعاػلمدؾطاتمحمعاػقمادلؼصقدمبؿصػقةماظشرطاتموطقػمؼؿؿمتعقنيمادلصػلموسزظفم.ماذاماغؼضتماظشرطةمتدخؾمؼبمعرحؾةماظؿصػقة-م17

؟..وحدودمعلؽقظقؿفم  

ؼؼصدمبؿصػقةماظشرطةمذبؿقسفماظعؿؾقاتمادلادؼفمواظؼاغقغقفماظيتمتفدفماظبمامتامماسؿالماظشرطةماظيتمبداتمضؾؾمتارؼخماالغؼضاءموحصرم

..عقجقداتفاموادؿقػاءمحؼقضفاموددادمدؼقغفاموحتدؼدمصاؼبماصقهلاموممؿؾؽاتفاموحتقؼؾفاماظبمغؼقدمدائؾةمظؼلؿؿفامبنيماظشرطاء  

عصػلماظشرطةمػقماظشكصماظذيمؼعفدماظقفماظؼقاممباالسؿالمادلادؼةمواظؼاغقغقةماظالزعفمظؿصػقةماظشرطفموضدمؼؿقظبمتصػقةم:متعنيمادلصػلموسزظفم

ؼؿضؿـمسؼدماظشرطةماحقاغًامضقاسدمتـظقؿمسؿؾقةمتعقنيمادلصػلمودؾطاتفموسزظفموؼبمػذهماحلاظفمؼؿؿماظؿؼقدممبام.ماظشرطفمذكصمواحدمأوماطـر

واذامملمؼـظؿمسؼدماظشرطةمررؼؼةمتعقنيم.ماتػؼمسؾقفماظشرطاءموضدمؼشريماظعؼدماظبمتطؾقؼمضقاسدماظؿصػقةمادلـصقصمسؾقفامؼبمغظامماظشرطات

..ادلصػلمؼؼقممباظؿصػقةمعصػمواحدمأوماطـرمعـماظشرطاءمأومعـمشريػؿموؼؿقظبماظشرطاءمأوماجلؿعقةماظعاعفمحبلبماحلاظفمتعقنيمادلصػنيم  

..صبقزمسزلمادلصػلمبقادطةماجلفةماظيتمسقـؿفم  

ؼلؿؿدمادلصػلمدؾطاتفمعـمسؼدمتادقسماظشرطةمأومعـمحؽؿماحملؽؿةماظؼاضقةمبؿعققـفمأومعـماظؼرارماظصادرمعـم:مدؾطاتمادلصػلموعلؽقظقؿفم

..اشؾؾقةماظشرطاءمبؿعققـفمعصػقًا  

؟..اذطرمعاتعرصفمسـمسدمممساعماظدساوىماظـاذؽةمسـماظشرطةم-م18  

التلؿعماظدساوىمضدمادلصػقنيم"متؼضلمػذهمادلادهمبأنم(226)ساجلماظـظاممعقضقعمسدمممساعماظدساوىماظـاذؽةمسـماظشرطةمؼبمادلادةم

موالتلؿعماظدسقىمبعدماغؼضاءمادلدةمادلذطقرهم223بلؾبماسؿالماظؿصػقةمبعدماغؼضاءمثالثمدـقاتمسؾكماغؿفاءماظؿصػقةموصؼًامالاحؽاممادلادةم

..ضدماظشرطاءمبلؾبماسؿالماظشرطةمأومضدمادلدؼرؼـمأوماسضاءمذبؾسماالدارةمأومعراضيبماحللاباتمبلؾبماسؿالموزائػفؿم  

 

:االدؽؾةمادلقضقسقة-مثاغقًا  

اجبمبصحمأومخطأ:ماظلؤالماالولم  



 13                                                                                                                                                                tµ£!p 
 

(صحمم)وصؼًامظؾـظامماظلعقديماذامتضؿـمسؼدماظشرطةممذرطماالددمعـمذروطمؼؾطؾمسؼدماظشرطةم-م1  

(صحمم)متعدماظشرطةمجتارؼةموصؼًامظؾؼاغقنماظلعقديماذامادبذتماظشرطةماحدماالذؽالماظؼاغقغقفمادلـصقصمسؾقفامؼبمغظامماظشرطات-م2  

(صحم)اظشرطةمأومؼبمذكصقةماظشرطاءمؼبمذرطاتماالذكاصمؼؤديماظبمابطالمسؼدمحماظغؾطمؼبمرؾقعةماظشرطةم-م3  

اخرتماالجابةماظصقققة:ماظلؤالماظـاغل  

:ؼؼصدمباغؼضاءماظشرطةم-م1  

اسباللماظرابطةماظؼاغقغقةمبنيماظشرطاءموتلقؼةمسالضاتفامععماظغريم(أ  

إصالسماظشرطةم(ب  

تصػقةماظشرطةم(ج  

الذلءمممامدؾؼم(د  

:االصؾمؼبمتقزؼعماالرباحمواخللائرمبنيماظشرطاءمػقم-م2  

اظؼقاسدماظعاعفم(أ  

غظامماظشرطاتم(ب  

اتػاقماظشرطاءم(ج  

عؾدأمادؿؼالظقةماظؿػؾقلاتم(د  

:ؼرتتبمسؾكمسدممطؿابةمسؼدماظشرطةحموصؼًامظـظامماظشرطاتماظلعقديم-م3  

اغؼضاءماظشرطةم(أ  

اصالسماظشرطةم(ب  

تصػقةماظشرطةم(ج  

الذلءمممامدؾؼم(د  
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م(اظؾابماظلادس-مماظؾابماخلاعس–اظؾابماظرابع:اظػصقلماظيتمملمؼؿطرقماظدطؿقرمظشرحفامارؾعقامسؾقفامظالدؿػادهم) ) 

م:أدؽؾةماظؾابماظرابع

م

م:االدؽؾةمادلؼاظقةم-ماواًل

م

حمعـمخصائصمذرطةماظؿضاعـماغفمالصبقزمظؾشرؼؽماظؿـازلمسـمحصؿفمظؾغريمبعقضمأومبغريمسقضماالممبقاصؼةمعبقعماظشرطاء-م1

م؟..عاػلماظعؾةمعـموراءمػذاماحلؽؿم

اظعؾةمعـموراءمػذاماحلؽؿمػلمالنمماظشرطاءمضدموثؼقامؼبمذكصمععنيموأبرعقامععفمسؼدماظشرطةموظذظؽمالصبقزماجؾارػؿمسؾكم

م..ضؾقلمذكصمآخرمضدمالؼعرصقغفمأومؼـؼقنمبفمطشرؼؽمؼبماظشرطةم

م

بنيمػاتنيماحلاظؿنيمععمحماذاماذؿؿؾمسـقانمذرطةماظؿضاعـمسؾكمادؿمذكصماجـيبمسـماظشرطةمصاالعرمالطبرجمسـماحلاظؿنيم-م2

م؟..بقانماحلؽؿماظـظاعلمظؽؾمعـفؿا

وػلمانمؼؽقنمدخقلمادؿماالجـيبمؼبمادؿماظشرطةممبقاصؼؿفمأومبعؾؿفموػـامؼؽقنمػذاماظشكصمعلؽقاًلمباظؿضاعـم:ماحلاظةماالوظبم

م..سـمدؼقنماظشرطةمععمباضلماظشرطاءم

وػلمأنمؼدخؾمادؿماظشكصماالجـيبمؼبمادؿماظشرطةمبدونمسؾؿفمأومبعؾؿفمواسرتاضفموػـامالؼرتتبمسؾكماالجـيبم:ماحلاظةماظـاغقفم

م..أؼةمعلؽقظقةم

م

ماذطرمعاتعرصفمسـماحؽامماالظؿزاممباظشفرمؼبمذرطةماظؿضاعـم؟-م3

واذامادبذتمإجراءاتماظؿفاريماظشفرمبعدم.مأنمؼـشروامعؾكصًامعـمسؼدػامؼبمجرؼدةمؼقعقفمتقزعمؼبمادلرطزماظرئقللمظؾشرطة-م1

صانماظشفرمؼؽقنمصقققًاموالؼرتتبمسؾكمتاخريمإجراءهمحمصقاتمعقعادماظـالثنيمؼقعًاموظؽـمضؾؾمانمتدخؾماظشرطةمؼبمتعاعؾمععماظغريم

مأيمجزاء

م.انمؼطؾؾقامؼبمخاللمثالثنيمؼقعًامعـمتادقلفامضقدماظشرطةمؼبماظلفؾماظؿفاريموصؼًامالحؽاممغظامماظلفؾماظؿفاريم-م2

م

م؟.عاػقماحلؽؿماذامملمؼعنيماظعؼدمحدودمدؾطاتمعدؼرمذرطةماظؿضاعـ-م4

م..اظيتمتدخؾمؼبمشرضماظشرطةم"ماسؿالماالدارةماظعادؼف"سؾكمادلدؼرمانمؼؼقمممباؼلؿقفمغظامماظشرطاتم

م

م

وعـفامعاػقمدؾيبمعؼؿضاػامحمؼؼعمسؾكمساتؼمادلدؼرمسددمعـماالتزاعاتمعـفامعاػقماصبابلمأيمؼؼؿضلماظؼقاممباسؿالمععقـةم-م5

م؟..اذرحمػذهماظعؾارهم.ماالعؿـاعمسـماسؿالمععقـة

ؼؾؿزممادلدؼرمبانمؼؿعاضدمبادؿماظشرطةموحللابفامواذاماخؾمبفذاماالظؿزاممضاعتمضرؼـةمضابؾةمالثؾاتماظعؽسمسؾكماغفمتعاضدمحللابفم

م..اخلاصموصببمسؾكمادلدؼرمانمؼؼقممباالسؿالماظيتمتؽقنمؼبمحدودماظلؾطةمادلؿـقحةمظفم

م
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غاضشمػذاماحلؽؿموػؾمؼعينمػذامحماظشرؼؽمادلقصلمؼبمذرطةماظؿقصقةماظؾلقطةمممـقعمعـممماردةماسؿالماالدارةماخلارجقةم-م6

م؟..احلظرمحرعانماظشرؼؽمعـمحؼقضفمادلؿصؾةمبصػؿفمطشرؼؽم

االدارةماخلارجقفمتعينممتـقؾماظشرطةمضاغقغًاماعامماظغريمواظؼضاءموسؾقفمالؼلؿطقعماظشرؼؽمادلقصلمانمؼؽقنمعدؼرًامظؾشرطةمأومانم

أومانمؼقضعمسؾكماالوراقماظؿفارؼةمبادؿماظشرطةموؼالحظمانمػذاماحلظرمالؼعينمحرعانمحمؼؾقعمذقؽًامأومؼربممضرضًامبادؿماظشرطةم

م..اظشرؼؽمعـمحؼقضفمادلؿصؾةمبصػؿفمطشرؼؽمعـؾمحؼماالذرتاكمؼبمتعدؼؾمسؼدماظشرطةموتعقنيمادلدؼرموسزظفموحتدؼدمدؾطاتفم

م

م؟..سرفمذرطةماحملاصةموحتدثمسـمخصائصفام-م7

سرفمغظامم.مذرطةماحملاصةمػلمأحدمذرطاتماألذكاصموذظؽمألنماظشرؼؽمؼبمذرطةماحملاصةمربؾمإسؿؾارمؼبمغظرمشريمعـماظشرطاءم

وتؿؿقزمػذهماظشرطةمبأغفام.ماظشرطاتمذرطةماحملاصةمبأغفاماظشرطةماظيتمتلؿرتمسـماظغريموالمتؿؿؿعمبشكصقةمععـقؼةموالمدبضعمإلجراءاتماظشفرم

م.اظـؿقذجماظقحقدمعـماظشرطاتماظذيمالمؼؿؿؿعمباظشكصقةمادلعـقؼةم

ممذرطةمعلؿرتة–م1

ممسدمممتؿعفامبشكصقةمععـقؼة–م2

ممدبضعمألحؽاممذرطاتماألذكاص–م3

ممسدممإطؿلابماظشرؼؽمصػةماظؿاجر–م4

م:االدؽؾةمادلقضقسقة-مثاغقًا

مأجبمبصحمأومخطأ:ماظلؤالماالول

م(صحمم)متؼقممذرطةماظؿضاعـمسؾكماالسؿؾارماظشكصل-م1

م(خطأم)مالؼؽؿلبماظشرؼؽمؼبمذرطةماظؿضاعـمصػةماظؿاجر-م2

ممؼؽؿلب/اظؿصققح

م(صحمم)مالصبقزمانمؼدخؾمادؿماظشرؼؽمادلقصلمؼبمادؿماظشرطة-م3

م..اخرتماالجابةماظصقققةم:ماظلؤالماظـاغلم

م:اذاماغضؿمذرؼؽمجدؼدمظشرطةماظؿضاعـمعـمبعدمغشقئفامطانمعلؤالم-م1

مسـمدؼقنماظشرطةماظالحؼةمالغضؿاعفمظؾشرطةم(أ

مسـمدؼقنماظشرطةماظلابؼةمواظالحؼةمالغضؿاعفمظؾشرطةم(ب
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محلبماالتػاقماظذيمؼربعفماظشرؼؽماجلدؼدمادلـضؿمععمباضلماظشرطاءم(ج

مالذلءمممامدؾؼم(د

م:ادلدؼرماظشرؼؽمشريماالتػاضلمؼبمذرطةماظؿضاعـمؼؿؿمسزظفم-م2

مبؼرارمعـماشؾؾقةماظشرطاءم(أ

مبؼرارمعـموزؼرماظؿفارةم(ب

ممبردقممعؾؽلم(ج

مالذلءمممامدؾؼم(د

م:الصبقزمظؾشرؼؽمادلقصلمانمؼؿـازلمسـمحصؿفمؼبمذرطةماظؿقصقةم-م3

ماالمبقاصؼةمعبقعماظشرطاءم(أ

ماالمبقاصؼةماشؾؾقةماظشرطاءم(ب

مالصبقزمظؾشرؼؽمادلقصلماظؿـازلمسـمحصؿفمعطؾؼام(ج

مالذلءمممامدؾؼم(د

م&&&&

مأدؽؾةماظؾابماخلاعس

م:االدؽؾةمادلؼاظقةم-مأواًل

طؾمعـموضعمسؼدمذرطةمادللاػؿةمأومرؾبماظرتخقصمبؿأدقلفامأومضدممحصةمسقـقةمسـدمتأدقلفامأوماذرتاكماذرتاطًام"مؼعؿربمغظامماظشرطاتم-م1

م؟..غاضشمػذهماظعؾارةم.مصعؾقًامؼبمتأدقسماظشرطةمعؤدلامظشرطةمادللاػؿةم

وأنمطؾمعـمذاركمؼبمسؿؾقةماظؿأدقسمعـمشريماظشرطاءمطؿـمؼؼقممحللابمادلؤدلنيمحموجتدرماالذارةماظبماغفمالؼؽقنمعؤدلًاماالماظشرطاءم

وؼلؿػادمحبؾعضمأسؿالماخلربةماظؼاغقغقةمأوماحملادؾقةمأومادلصرصقةمالؼؽقنمعؤدلًامالغفمالؼعؿؾمحللابفماخلاصمبؾمحللابماظشرطاءمادلؤدلنيم

م.طشرطةمعلاػؿةمأخرىمأومذرطةمتضاعـمأوماظدوظةمحمعـماظؿعرؼػماظلابؼمانمادلؤدسمميؽـمأنمؼؽقنمذكصًاممرؾقعقًامأومذكصًامععـقؼًام

م؟..بنيماظػرقمبنيماالغقاعماظـالثةمظؾطرحم.مؼؽقنمررحماألوراقمادلاظقةمإعامررحًامساعًامأومخاصًامأومعلؿــكم-م2
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صببمسؾكمعـمؼطرحماوراضًامعاظقةمررحًامساعًامانمؼلؿقؼبمعبقعمادلؿطؾؾاتمواظشروطماظقاردةممؼبمضقاسدماظؿلفقؾمواالدارجم:ماظطرحماظعامم

م.اظيتماصدرتفامػقؽةماظلققمادلاظقة

م..ؼؽقنمررحماالوارقمادلاظقفمررحًامخاصًاماذامملمؼؽـمررحامعلؿــكم:ماظطرحماخلاصم

م..ؼؽقنماظطرحمعلؿــكمعـمعؿطؾؾاتماظطرحماظعامموعؿطؾؾاتماظطرحماخلاصم:ماظطرحمادللؿــكم

م؟..وطقػموعؿكمؼؿؿمادؿفالكماالدفؿمحمبنيماظػرقمبنيمأدفؿمرأسمادلالموأدفؿماظؿؿؿعم-م3

مػلماظيتمملمؼؼؾضمادللاػؿمضقؿؿفاماالمسقةمعـماظشرطةمأثـاءمحقاتفا:مادفؿمراسمادلال

م.ػلماالدفؿماظيتمؼؿلؾؿفامادللاػؿمسـدمادؿفالكمأدفؿفم:مادفؿماظؿؿؿعم

وؼؼصدمبادؿفالكماالدفؿمردمضقؿةماالدفؿمظؾؿلاػؿماثـاءمحقاةماظشرطةموضؾؾماغؼضائفامومتـحماظشرطةمادفؿماظؿؿؿعمطؿعقؼضمدلـمادؿفؾؽتم

م..ادفؿفم

م؟..حتدثمسـمادللؽقظقةمادلدغقةمألسضاءمذبؾسمإدارةمذرطةمادللاػؿفم-م4

ؼلالماسضاءمذبؾسماالدارهمباظؿضاعـمسـمتعقؼضماظشرطةمأومادللاػؿنيمأوماظغريمسـم.مادللؽقظقةمادلدغقةمتؽقنمسـماخلطاماظذيمدؾبمضررًا

اظضررمدقاءمطانمذظؽمغؿقفةمدلكاظػةماسضاءمذبؾسماالدارةمظـظامماظشرطاتمأومظؾـظامماالدادلمظؾشرطةمأومغؿقفةمإداءةمتدبريماعقرماظشرطةم

م..وؼؾطؾمطؾمذرطمؼعػلماسضاءمذبؾسماالدارةمؼبمعـؾمػذهماحلاالتم

م؟..عؿكمؼلألمأسضاءمذبؾسماإلدارةمعلؽقظقةمجـائقةم-م5

ؼلالماسضاءمذبؾسماالدارةمعلؽقظقةمجـائقةمعؿكمطاغتماظػعؾماظذيمارتؽؾقهمؼشؽؾمجرميةمطفرميةماظؿزوؼرمأوماظرذقةمأومالرتؽابفؿمسؿؾمعـم

م..االسؿالماظيتمصبرعفامغظامماظشرطاتم

م؟..حتدثمسـماغظؿةماظرضابةمواظؿػؿقشمؼبمذرطةمادللاػؿة-م6

سؾكماالضؾمعـمراسمادلالمأنم%م5اخذمغظامماظشرطاتماظلعقديمبـظامماظؿػؿقشمسؾكماظشرطاتمؼؿقحمػذاماظـظاممظؾؿلاػؿنيماظذؼـمميـؾقنم

ؼطؾؾقامعـماجلفةماظؼضائقةمادلكؿصفماالعرممباظؿػؿقشمسؾكماظشرطةماذامتؾنيمهلؿمعـمتصرصاتماسضاءمذبؾسماالدارةمأومعراضيبماحللاباتمؼبم

وذظؽمبعدممساعماضقالماسضاءمحمتأعرماحملؽؿةمبإجراءماظؿػؿقشمسؾكمادارةماظشرطةمسؾكمغػؼةماظشاطنيم.ذؤونماظشرطةمعاؼدسقماظبماظرؼؾةم

م..وهلامسـدماالضؿضاءمانمتػرضمسؾكماظشاطنيمتؼدؼؿمضؿانمحماالدارةموادلراضؾنيمؼبمجؾلةمخاصةم

صببمسؾكمذرطةمادللاػؿةمانمتؼؿطعمغلؾةمعـمأرباحفامبشؽؾمدـقيمظؿؽقؼـماالحؿقارلماظذيمطبصصمظؿغطقةماخللائرماظيتمضدمتؾقؼم-م7

سددمحمواالحؿقارقاتمتؼعمسؾكمثالثةماغقاعم.مباظشرطةمأوماظضؿانمتقزؼعمأرباحمظؾؿلاػؿنيمسؾكموجفمعلؿؼرمأومظزؼادةمرامساهلاموتؼقةمائؿؿاغفام

م؟..ػذهماالغقاعمععمتقضقحماظػرقمبقـفام



 18                                                                                                                                                                tµ£!p 
 

ؼلؿكدمماالحؿقارلمؼبمتغطقةمخلائرم.مػذاماظـقعمعـماالحؿقاراتمميـؾماحلدماالدغكمصببمسؾكماظشرطةمانمجتـؾفم:ماالحؿقارلماظـظاعلم-مأ

م..اظشرطةمأومؼبمزؼادةمراسمعاهلام

صبقزماظـصمؼبمغظامماظشرطةمسؾكمجتـبمغلؾةمععقـةمعـماالرباحماظصاصقةمظؿؽقؼـماحؿقارلمؼلؿكماالحؿقارلم:االحؿقارلماالتػاضلم-مب

م..طبصصمػذاماالحؿقارلمظالشراضماظيتمضبددػامغظامماظشرطفم.االتػاضلم

م..ػقماالحؿقارلماظذيمالتؽقنماظشرطةمعؾزعةمبؿفـقؾفمبـصمؼبمغظامماظشرطةمأومؼبمغظامماظشرطات:ماالحؿقارلماالخؿقاريم-مج

م؟..حتدثمباخؿصارمسـمخصائصماظلـداتم-م8

م..اغفامتعدمعؿلاوؼةماظؼقؿةموشريمضابؾةمظؾؿفزئةموتـؼلؿماظبمغقسنيماعامامسقةمأومحلاعؾفام-م1

م..ؼعؿربمحاعؾفامدائـًامظؾشرطةمواظلـداتمضرضمعباسلمتعؼدهماظشرطةمععمعبفقرمادلؽؿؿؾنيم-م2

حلاعؾماظلـدمضؿاغًامساعًامسؾكماعقالماظشرطةمباسؿؾارهمدائـًامصالمؼلرتدمأصقابماالدفؿمضقؿةمادفؿفؿمسـدمحؾماظشرطةموتصػقؿفاماالمبعدم-م3

م..اظقصاءمبؼقؿةماظلـداتم

مسؾكمسؽسمادللاػؿمصالمضبصؾمسؾكمغصقؾفمؼبماالرباحم’ضبؼمحلاعؾماظلـدماحلصقلمسؾكمصائدةمدقاءمحؼؼتماظشرطةمارباحًاماممخلائرم-م4

ماالماذامحؼؼتماظشرطةمارباحًا

مانمتؼررمإصدارم’إذامملمؼقجدمغصمعاغعمؼبمغظامماظشرطةمحؼعطلمغظامماظشرطاتماحلؼمظؾفؿعقةماظعاعةمظؾؿلاػؿنيمؼبمذرطةمادللاػؿةم-م9

معاػقماظػرقمبنيماالدفؿماظعادؼةمواالدفؿمادلؿؿازةم؟.أدفؿمممؿازةمأومانمتؼررمحتقؼؾماالدفؿماظعادؼةماظبمادفؿمممؿازةم

تعطلماالدفؿمادلؿؿازةمالصقابفاماوظقؼةمؼبمضؾضمربحمععنيمأوماوظقؼةمؼبمادرتدادمعادصعمعـمراسمادلالمسـدماظؿصػقةمأوماوظقؼةمؼبماالعرؼـم

ععًامأوماؼةمعزؼةماخرىموظؽـمالصبقزماصدارمادفؿمتعطلماصقاتًامعؿعددةمواذامطاغتمػـاكمادفؿمممؿازةمصالمصبقزمظؾشرطةمانمتصدرمادفؿم

جدؼدهمهلاماوظقؼةمسؾكمػذهماالدفؿماالممبقاصؼةمعبعقةمخاصةمعؽقغةمممـمهلؿمحؼماظؿصقؼتمعـماصقابماالدفؿمادلؿؿازةماظذؼـمؼضارونم

..معـمػذاماالصدارم

م:االدؽؾةمادلقضقسقةم-مثاغقًا

ماجبمبصحمأومخطأ:ماظلؤالماالولم

م(صحمم)موصاةماظشرؼؽمادللاػؿمؼبمذرطةمادللاػؿةمأوماحلفرمسؾقفماواصالدفمأومإسلارهمالتؤثرمسؾكمبؼاءماظشرطةمأومادؿؿرارػا-م1

إذامغزلمسددماظشرطاءمؼبمذرطةمادللاػؿةمسـماحلدماالدغكمادلـصقصمسؾقفممواغؼضتمعدةمدـةموملمتؾادرماظشرطةماظبمادؿؽؿالمػذام-م2

م(خطأممم)اظـصابمصانماظشرطةمتعؿربمبارؾةمبطالغامغلؾقام

م..جازمظؽؾمذيمعصؾقةمانمؼطؾبمحؾماظشرطفم/اظؿصققحم
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م(صحممم)مصبقزمأنمؼـصمغظاممذرطةمادللاػؿةمسؾكمحظرمتدوالمأدفؿفامبشؽؾمعطؾؼ-م3

م:اخرتماالجابةماظصقققةم:ماظلؤالماظـاغلم

م:صببماالمؼؼؾمرأسمعالمذرطةمادللاػؿةماظيتمتطرحمأدفؿفامظالطؿؿابماظعاممسـم-م1

مثالثةمعالؼنيم(أ

مػبلةمعالؼنيم(ب

مدؾعةمعالؼنيم(ج

مسشرةمعالؼنيم(د

م:صبقزمظؾفؿعقةماظعاعةمظؾؿلاػؿنيمؼبمذرطةمادللاػؿةمتؼرؼرمإظغاءمحصصماظؿأدقسمبعدمعضلم-م2

مػبلةمدـقاتمعـمتارؼخمإصدارػام(أ

ماربعةمدـقاتمعـمتارؼخمإصدارػام(ب

مثالثمدـقاتمعـمتارؼخمإصدارػام(ج

الذلءمممامدؾؼمم(د

م:ؼشرتطمغظامماظشرطاتماظلعقديماالؼؼؾمسددماسضاءمذبؾسمإدارةمذرطةمادللاػؿةم-م3

مػبلةماسضاءم(أ

مدؾعةماسضاءم(ب

متلعةماسضاءم(ج

مالذلءمممامدؾؼم(د

م&&&&

م

م

م

م

م
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مأدؽؾةماظؾابماظلادس

م:االدؽؾةمادلؼاظقةم-ماواًل

.مذرطةماظؿقصقةمباالدفؿمذاتمرؾقعةمزبؿؾطةمصفلمذرطةمتضاعـمباظـلؾةمظؾشرطاءمادلؿضاعـنيموذرطةمعلاػؿةمباظـلؾةمظؾشرطاءمادللاػؿني-م1

م؟..اذرحمػذهماظعؾارة

والتـؿؼؾمباظقصاةماظبماظقرثةموالصبقزمحمظذظؽمصاظشرطاءمادلؿضاعـقنمؼؿقصرمهلؿماالسؿؾارماظشكصموباظؿاظلمتؽقنمحصصفؿمشريمضابؾةمظؾؿدوالم

علؽقظقؿفؿمسـمدؼقنماظشرطةمتضاعـقةموذكصقةمسؾكماظـققماظذيماوضقـاهمسـدم.ماظؿـازلمسـفامظؾغريمعاملمؼـصمسؼدماظشرطةمسؾكمخالفمذظؽم

ظؾشرطاءمادلؿضاعـقنموحدػؿماحلؼمؼبمتقظلمإدارةماظشرطةموؼؽؿلؾقنمصػةماظؿاجرمطـؿقفةمالغضؿاعفؿمهلذهم.ماحلدؼثمسـمذرطةماظؿضاعـ

م..اظشرطةموظقمملمتؽـمهلؿمػذهماظصػةمعـمضؾؾم

م؟..اذطرمعاتعرصفمسـمادارةمذرطةماظؿقصقةمباالدفؿم-م2

تلريم.موباظؿاظلمالصبقزمانمؼؿقظبماالدارةماظشرطاءمادللاػؿنيمأوماظغري.مانمعـمتقظبماالدارةمؼبمػذهماظشرطةمػقماحدماظشرطاءمادلؿضاعـقنم

ؼدؼرماظشرطةمعـمؼعفدماظقفمبغدارةماظشرطةم.سؾكمدؾطةمعدؼريمذرطةماظؿقصقةمباالدفؿموعلؽقظقؿفؿموسزهلؿماحؽاممادلدؼرؼـمؼبمذرطةماظؿضاعـم

م..النمتعققـفمسـصرمعـمسـاصرماظعؼدمحمؼبمسؼدماظشرطةموباظؿاظلمصانمعدؼرمػذهماظشرطةمالصبقزمسزظفماالمبؿعدؼؾمسؼدماظشرطة

م؟..عاػقماظدورماظذيمؼؾعؾفمذبؾسماظرضابةمؼبمذرطةماظؿقصقةمباالدفؿم-م3

ؼراضبماسؿالماظشرطةموانمؼؾديماظرايمؼبماالعقارماظيتمؼعرضفامسؾقفمعدؼرماظشرطةموؼبماظؿصرصاتماظيتمؼعؾؼمغظامماظشرطةمعؾاذرتفامسؾكماذنم

م..دابؼمعـمذبؾسماظرضابةم

تلريمسؾقفاماالحؽامماخلاصةمجبؿعقاتمحمؼؿؽقنممبقجبمغظامماظشرطاتمظؾشرطاءمادللاػؿنيمؼبمذرطةماظؿقصقةمباالدفؿمعبعقةمساعةم-م4

اذرحمػذهم..مماالمانمظؾفؿعقةماظعاعةمظؾؿلاػؿنيمؼبمذرطةماظؿقصقةمباالدفؿمدؾطاتمربدودةمبعضماظشلء’ادللاػؿنيمؼبمذرطةمادللاػؿةم

م؟..اظعؾارة

صالمصبقزمؼبمذرطةماظؿقصقةم.مصببمانمؼالحظمانماجلؿعقةماظعاعةمظؾؿلاػؿنيمهلامدؾطاتمربدودةمبعضماظشلءمظقجقدمذرطاءمعؿضاعـني

أومانمتعدلمغظامماظشرطةماالممبقاصؼةمعبقعمحمباالدفؿمانمتؾاذرماجلؿعقةمادلذطقرةمأومانمتصاقمسؾكمتصرصاتمتؿصؾمبعالضةماظشرطةمباظغريم

م..اظشرطاءمادلؿضاعـنيم

م؟..عاػقمدؾبمػذاماحلظرمحمضبظرمغظامماظشرطاتمتأدقسماظشرطةمذاتمادللؽقظقةماحملدودةمبـظامماالطؿؿابماظعامم-م5

اضاصةماظبمماحلقؾقظةمدونمادلضاربةمسؾكمحموؼعقدماظلؾبموراءمػذاماحلظرماظبمرشؾةمادلـظؿمؼبماحملاصظةمسؾكماظطابعماظشكصلمظؾشرطةم

م..صؽقكمػذاماظـقعمعـماظشرطاتمغظرًامدلؿامتعرضفمعـمضؿانمعؿقاضعم



 21                                                                                                                                                                tµ£!p 
 

عاػقماحلدماالدغكمظعددم.ممانمؼـصقامؼبمسؼدماظشرطةمسؾكمتعقنيمذبؾسمظؾرضابةم’ؼؾزممغظامماظشرطاتماظشرطاءماذامزادمسددػؿمسـمسشرؼـم-م6

م؟..االسضاءمؼبمذبؾسماظرضابةموعاػلماحؽاممػذاماجملؾسم

وظؾشرؼؽمشريم.مواذامزدمسددماظشرطاءمسـمسشرؼـمذرؼؽامبعدمتأدقسماظشرطةموجبمسؾكماظشرطاءمانمؼؼقعقامؼبماضربموضتمبؿعقنيماجملؾس

ادلدؼرمؼبماظشرطةماظيتمالؼقجدمبفامذبؾسمرضابةمانمؼقجفماظـصحمظؾؿدؼرؼـموظفماؼضامانمؼطؾبماالرالعمؼبمعرطزماظشرطةمسؾكمذبؾسمرضابةم

اسؿاهلؿاموصقصمدصاترػامووثائؼفاموذظؽمؼبمخاللمػبلةمسشرمؼقعامدابؼةمسؾكماظؿارؼخماحملددمظعرضماحللاباتماخلؿاعقةماظلـقؼةمسؾكم

م..اظشرطاءموطؾمذرطمزباظػمظذظؽمؼعؿربمطأنمملمؼؽـم

م؟..اذطرمعاتعرصفمسـماجلؿعقةماظعاعةمظؾشرطاءمؼبماظشرطةمذاتمادللؽقظقةماحملدودةم-م7

ظؽؾمذرؼؽمؼبمػذهماظشرطةمسددمعـماالصقاتم.متؿؽقنماجلؿعقةماظعاعةمظؾشرطاءمؼبماظشرطةمذاتمادللؽقظقةماحملدودةمعـمعبقعمادللاػؿني

م.ؼبمػذهماجلؿعقةمؼعادلمسددماحلصصماظيتمميؿؾؽفام

وطقػمؼؿؿمتقزؼعماالرباحمواخللائرمؼبمػذامحمعاػلماالحؿقارقاتماظيتمصببمسؾكماظشرطةمذاتماظشرطةمذاتمادللؽقظقةماحملدودةمجتـقؾفام-م8

م؟..اظـقعمعـماظشرطاتم

وصبقزمظؾشرطاءمانمحمسؾكماالضؾمعـمارباحفاماظصاصقةمظؿؽقؼـماحؿقارلم%م10تؾؿزمماظشرطةمذاتمادللؽقظقةماحملدودةمبانمجتـبمؼبمطؾمدـةم

ؼؼررواموضػمػذاماظؿفـبمعؿكمبؾغماالحؿقارلمغصػمراسمادلالموالميـعمغظامماظشرطاتماظشرطةمعـمتؽقؼـماحؿقارلماخؿقاريمظؿؼقؼةمائؿؿانم

م..ؼؿؿمتؼادؿماالرباحموصائضماظؿصػقةمباظؿلاويمبنيماحلصصمعاملمؼؼضمسؼدماظشرطةمخبالفمذظؽم.ماظشرطةموعقاجفةمأيمخلائرمعلؿؼؾؾقة

م:االدؽؾةمادلقضقسقةم-مثاغقًا

م..أجبمبصحمأومخطأ:ماظلؤالماالولم

م(خطأمم)صببماالؼؼؾمراسمعالمذرطةماظؿقصقةمباالدفؿمسـمغصػمعؾققنمرؼالم-م1

ممعؾققنمرؼال/اظؿصققحم

م(صحمم)الصبقزمظؾشرطةمذاتمادللؤوظقةماحملدودةمانمتؾفأماظبماالطؿؿابماظعاممظزؼادةمرأمساهلام-م2

م(خطأمم)جتقزماالغظؿةماظلعقدؼةمظؾشرطةمذاتمادللؤوظقةماحملدودةمانمؼؽقنمشرضفاماظؼقاممباسؿالماظؿأعقنيم-م3

م..اخرتماالجابةماظصقققةم:ماظلؤالماظـاغل

م:احلدماالضصكمظعددماظشرطاءمؼبماظشرطةمذاتمادللؤوظقةماحملدودة-م1

مػبلةمذرطاءم(أ
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مسشرةمذرطاءم(ب

مػبلنيمذرطاءم(ج

ماربعنيمذرطاءم(د

م:صببمتعقنيمذبؾسمرضابةمظؾشرطةمذاتمادللؤوظقةماحملدودةماذام-م2

مزادمسددماظشرطاءمسـمسشرؼـمذرؼؽم(أ
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