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 ثوختةى جيبةجيكار

  رو را ررامَ وورر        دة اردن  ردي يم 

م اردم يؤذة  اقَ رامَن   موةدمار   ،

 ام ن رانَم م ودا  ، مدا  وةى  م  ط  ردة

اردم مةَر ةَدا  .  

  

  ثيشنيارةكان

      نَ داؤذة  ىمط دةو و و ر دة رم دا 

  .. وةدمار  

  

)   دةي1/ نمن) ءم 

 دا زاراوام  ر نرَم  ، اردن ى ن دةوز

َوة ءماومارةوة روم  وةك ،ؤرء م ارن ممَ نَم :  
 

o  ن: زاراوةى 

  َم  َ دا ؤذة  مط دةو   ك  ان دةَم م

 رادموةي .  َ رَطما   اردنمم ءم ران

 :  َرَوةَ ردةَ  ةى ارةوة

  ي ري اردمنم رام م  ن:

  مماردن     :نطَر   و منم    ري   ر  اطَر  مرةرو

  ََ دةت.ن 
 

o :وارة ةريدةم 

            اونرذ وارام و م دا ؤذة  دةي   9/12/2013دواي ،  

  دةري  دةمان  و و و   ةَ ر د َ ن وارةون. 

  َ وارام ) وة َرذ مون.  2003دواي رو وارة (  
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o   ر 

  كرزاراوةى   ( ر)ت زاراوةى  ءمم   ( وارةي)ش       ؤذة

 دادةنون ز ،    وةي ي   و   ر دةَ .   

  مدةدوو زاراوة  ؤذة داَ )1، 12، 45(  

o  :  

 دةي دا  ء ؤذة ي          ،اوة    س َر م

ةَر راَم   () يا وَ  زؤر  كم   اوةى ى

َردة زاراوةى  ، روة   ن  زؤرى ك دةم مطَراوة     

َر ( )  ) راويَ(. 

o  :اوة  

  او زاراوة )وة ) ةدةزَ ردةَ و ،   وةي ي

دةمام راوَ  راو     ء )2ب/)15 و    ؤذةدا  

 .  كم َوة دةدر  دىىَ   اوة    و روونؤرم

  .؟!    ماوةوة

ر  دةمام زمى اردما   وة    َر اوة  طر 

  َر مراوةَ ىوم َذ ط و   ما رَ ةىَ  ا ى

َ ،     َردةط اردم  وة)  وارة دةم - Block Vote( ،

     ؤذةدا موى موةو س ماوة

 اوة  ( ىزاراوة (   دةي ردوو )14دا  ) ي45وؤذة  وةو

.َ ردةَ. 

 

 / (ر ي) 5دةي 

    ؤم ر ةردةم ر ط امدةم  اَ دةي ارة يط 

  ،ََي  ي  ءؤ مةَر رديَ    َازوة دة اردم  

 دةمةر، وةك دةمام ت،   دةمام طا ر ي ََ مك           

 ر.ؤم  
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 ت)ء (دةمام ط6/ دةي 

و رامري   اردن وةي ك رؤذدا    و َي  دةي ا وة   

 ااَ وةر ،َدةدر ر دةَ ط امردوو دةم ك   ء 

.َر  رؤذدا 

 / (وادةي اردن)  7دةي 

 رؤذ  وادةي اردن دراوة،  )90(    طي دوة دةي وا    

    ريدة َن دةَ دةوَاردي مم  م اردن ي180(ؤ( 

 .دةوَرؤذي 

 دةمةري دورة موة ) 8  ) /500دةي 

  500طي  دةي ا ذة وةاوة  دةَ َ موي   

 دورة موة ي َراوة ن.   دةمةري

زد َ اموةك   ء مدةمةري دورةمةوة رؤ)500     موي  

  َ .َةطردةَ      راوداَ ك  ن  م  وامو م ء  

م  م ي َراوام مو ن زمي اردما دورة َوة، ي  

    م ااردم زم  ةردةم  وةي  ك  دةم  وةي

 َراو ات.

 و) /(ي رةي 11 دةي 

َردة دي م مَران ي  ؤذة دا م  َي    

 رةي  .ترد و 

   وةر دةمةري   ر َراو )500(       َم طر   

 )11/  6ب     ) َةرر دةم يَ تو ،(12.000 -    ريزار د ةدوام

   ةَ و رة رط دا و ،َ (اَ)500(  وةر ةرةدةم

) راو).   1.500.000دةَ ك /رد 
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 / (زمي ة ر / مَر)  14دةي 

دة      )   ، اوةي يزؤر  َلط وة،  3، ب 15م دا(

    / ر ك يزم   اوةي وةي ي كر دَم ،َة  

 دة   اردم  تش وادة ،َدة رة يزم 

 (وة اوةي يزؤر) .(راوةَطم ك دةم يزؤر)   َر  
 

 / ( اردن) 15دةي 

  ىدة     دار)   ؤذة اردم 15/3ب      ،دا(

  دوا دة َر ردم     اردم (اوةى )  مو دةََء   

َطم ك دةم) (راوة  :ر دةَ ر ،ََوى مم   

 دا (   اردمَ   ة راوام موى    - １

  .ََاردن) ن    ؤذة (ممنء ن)دا 

２ -  ي و مرةََ زةو رةط    ،وة ويدا م   ،اردن

واوري موةَ  مك مك َ   ء  مو ددةو طم دا رةماوة  

 طا..

       ،ة( اوةي) وم  وة دا ؤذة  ياردم  و :وم

   ر ك اردن زم ر َدة ر       /واط  ،َ ريَك م

ذرةي رم مَرا  مو زمدا  ك ر ز َ ودا         

 رةودة        ك دةم) َةوَ و  ة يزؤر  ي َ

 مطَراوة).

    َرط  يو و دمور رة مي ١٩طَر اقَ 

،َةَ َلط و ي   ارةوة دة ،م ن

 ردةَ : 

  ا ك زمي  ى وم ن طَل زاي      رطَمي  و /١

    َةَ (راَك م /ر ك)،  داوام   اوةي  

َدة.  
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 ردةوَ زن ن ر دوو زامي وء رَطن موةمي زاي /2

َ )ك يزم ة ر/  ةراَن و)ممراوةَ     

 (ك دةم مطَراوة) رن موة.  

   وة  زة ام َمو ري ك زاي طورةدا،      ن

    ز  اد ،َوردة ر َ اردن زم م ء

  .َ زو ري  َر َام تو 

 (ري را دةمةران) /19دةي 

ن) ردر َ (ري را دةمةران)، وةك      دةدا ) ري دةمةرا

 ) 1.اوةَ داؤذة  ي( 

 دن)(دردم وةي 20/ دةي 

  ) 20  2/ ب(دا دة   وةي دمرد     ةرامدةم را ري دم

 ؤذة دا وةَ   ر دة ن، َ ا   ة

َرء د م  ،َرََ ن  ) 10(  رؤذَمز. 

 / ( م مي اردن) 22دةي 

)ذ َر   دةَدم  48راوا وةي م مي اردن ( 

ذ ،َرَا طر دةمام ت  َن       ) 24 ؤي دةمان َ مك (   

.َم 

 / (ذردم دةمم وَك) 38دةي  

 ر دةَ   َو و  ردنوةو ذدم اامدةم  ر 

َر،      ن دةر َ    زؤر اوة   ي ر اَ ،  كم

 دواي دةر ن.

    رط اَر    مَو وم ك وارم و  ،داا  َ  

  نَو ةرد و يَرَ ء ؤ  ر رر

      رام ومدة  وامي دةموةمء م  امَود   دةم ي

  .َةدر  
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 وة)َر38/ )َدةي 

   ر دةَ    دةي ارة يؤذة       38ط    وةَرَ

     ،ري دةمةران.

 دةي39/ (ت امدةم) 

َ ، وةك  دةي اوة، دا ذة  ؤي دةمام ت  39دةي 

 دةمام وردودةَ   ر  ؤذةدا ذةن َاوة،   

ط (ك رؤذدا  رَ  .َرةن  وة  دةي      ء (ت

،    وة اَ   اردن)  ك رؤذدا وةي رامء  ااَ ري  

.(َدةدر  

 )ؤى  ر() / 3 -5ب – 39دةي 

وردي  ري  (َ) ذةي داوة  را  ) طي 39(َ)دةي (

  .  ذدارؤ) )10وةي  ط  ءدةمةري ت

  ط   وة ريَ ي    ن   َرظَ    م

  روةي  ري دورة،   ءدموةي ر  رةن 

 ر دةَوةَ يَ (ز ا)  ةرري دةم  ورا

 رة  او   اَوة َ ظر َوةو  رَي َظرةوة ر    

 نرةدردووةوَ  امي دةمَةرة ررة دةمدو.َدرم   

 رةدوو امدةم  طَر ، ر دةَ   ؤذة  ارةوة يط 

 زد  :َدا

ري  رَ ةم،       مَ ظر َاوي رري{

مو  دةمةر  وَدا َةي َوة وةي   ؤي دةماما   

َورة دةرري دو ودا راَء و َدرم َرَةردةم  

  }دوور دةم ات.
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  راسثاردةكان     

 ر رؤ دمار  ىرامَ و     ؤذة  مط دةو   

اومروو،  م راردة راى مام م مَرامَ اق 

  :دة 

 :  

م راَوة     ؤذةدا وة،  ى           زاراواو 

  َدةو من زَم وةىر   ءَدة    ن م َم ءَ

ء رؤ  دو زنراظةط َ. 

:دووة   

 م  دموةو ذردم دةمن   ى  ء طن 

َمر ا ءَ َمو طم وةََ اَ ي دة  )38 ى(

 - وَ-  –   - طم) وةك ا ن،  طم

.( 

:َ   

دة ؤذة     َ نر ن.  ءط 

:ارة   

 ت امر دةمط اَر ء ط ك ا راو رؤذدا ،وا 

 مط دةو و و و وة امدةم  نةم  َ ش

م َ. 

:َ   

) ، 2ب/40دة )، (4ب /38دةى ( و طمى ؤذة دة و َى  

 روة وة  ،ري دةمةرام ةمن) 49(دةي ء ))41دةي 

َرَ    وة ؤذة.    
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 :  

   َدة ،ََ وىم رووم  اردم  مَوم    

ن َ،     دا ء ن)ممن ؤذةدا (

 د  ردوو دا موى  .ََ اردما

و  

ء َ (وا زمم اردنء  اردن)   ردوو  ارة 

  َش ك  ،(اردن ) مومم  مزم وةىر 

  اردمَ .ر رةطزََ َرى  اردن

  

 ارء دةرت       ى اردن رَ َ مَ وردةرموة، 

  مامةودةرَ اردن   و ىؤ مةَر مرةَن   ر ى 

   .ََوة

م  

موةرؤ دةو طم ى اردن  رَ َ زد  راظو     

 ن روونء رةوانواذةدة وا ،َط كوةامَ.  

دة  

       و َلط َك مم  ،َ َر  نزم رى دماد

  دا م دة.َؤذة   اردمى
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  KIEا اردي مت 
 

  

  ت

    وع من 

   ااامت  ااب 

  
  ااد

 ل      ارا                    دام  
    اون ام                  ا اردي مت                   

  

  

  

  

  

  

ولا  2020  

 


