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ًَطام -ُٖضَيٌُ نىضزغتإ     ع
 ثُضيَُاٌْ        

ًَطام -نىضزغتإ      ع
 
 

 

 ثطؤتؤنؤيُنإ
76 

 

 

  حُفتا و ؾُف بُضطٌ – 2112اَيٌ/ غ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2112/ غاَيٌ نُّيُ ناثٌ                          
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ًَطام -نىضزغتإ  ثُضيَُاٌٌْْ يُ بآلونطاوَنا  ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ًَب: ثطؤتؤنؤيُناٌْ غاَيٌ ْاوٍ  ثُضيَُاٌْ(ٍ 2112)نت

ًَطام -نىضزغتإ   ع
 76بُضطٌ: 

 2112ناثٌ يُنُّ: 
 251رياش: ت

ًَسانىوُْوَ: ذلُس حػٔ ضؤشبُياٌْ  ث
 ُْخؿُغاظٍ: غٓىبط قابط حػٔ

ًَطظاز،   ًٓٓكات نطزٕ: غطوَ ٖازٍ، ؾطَغل خسض، غاظإ غًًِ، تاضا ضؾاز، ُْوضؤظ ؾ
 طعَْط ابطاًِٖ.

ًَبداٍُْ ًْؿتُاًٌْ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ:   شَاضٍَ غجاضزٌْ بُ نت
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ًَ  طيػتث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًًٌََُ خىيٌٍ ْآاغايٌ ( 1ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )     ٍ 15/2/2112ُ ؾُلل نىاض –َُٖيبصاضزٕ  غ
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ًًٌََُ خىيٌ ٍ ْآاغايٌ(2ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )    ًَٓج –َُٖيبصاضزٕ  غ  ٍ 16/2/2112ؾُللُ  ث

23  

ًَوثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين    ًًٌََُ خىيٌ زَغج ٌَ –َُٖيبصاضزٕ  غ  29 ٍ 6/3/2112ؾُللُ  غ

ًًٌََُ ( خىي1ٌثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )   ٌَ –َُٖيبصاضزٕ  غ   35 ٍ 13/3/2112ؾُللُ  غ

ًًٌََُخىيٌ ( 2ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )     147 ٍ 19/3/2112ُ ؾُلل زوو – َُٖيبصاضزٕ غ

ًًٌََُيٌ خى( 3ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ ) ٌَ – َُٖيبصاضزٕ غ  187 ٍ 27/3/2112ُ ؾُلل غ

ًًٌََُخىيٌ ( 4ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )  191 ٍ 28/3/2112ُ ؾُلل نىاض – َُٖيبصاضزٕ غ

ًًٌََُخىيٌ ( 5ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )   ًَٓج – َُٖيبصاضزٕ غ  195 ٍ 29/3/2112ُ ؾُلل ث

ًًَُ خىيٌ( 6ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ ) ًَٓج – َُٖيبصاضزٕ ٌَغ  211 ٍ 5/4/2112ؾُللُ  ث

ًًٌََُ خىيٌ( 7ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ ) ٌَ – َُٖيبصاضزٕ غ  231ٍ  11/4/2112ؾُللُ  غ

ًًٌََُ خىيٌ( 8ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )  235ٍ  16/4/2112ؾُللُ  زوو – َُٖيبصاضزٕ غ

ًًٌََُ خىيٌ( 9ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ ) ٌَ – َُٕٖيبصاضز غ  277ٍ  17/4/2112ؾُللُ  غ
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ًًٌََُ خىيٌ( 11ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )  347ٍ  23/4/2112ؾُللُ  زوو – َُٖيبصاضزٕ غ
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 (ٍ ْآاغايٌ 1ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )

 2112\2\15ضَيهُوتٌ  نىاضؾُللُ

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ
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 ي نائاسايي (1ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 15/2/2112 ضَيهُوتٌ ؾُللُنىاض

ًَط )   ــصَ ٍ (ٍ 11نات ــىَض ؤ ًَـ ًْ ــ ــُللُنىاض ضؤشٍ ث ــُوتٌ  ؾ ــَُاٌْ  15/2/2112ضَيه ــتإ  ثُضي  -نىضزغ
ًَطام  ٕ غـُضؤنٌ   ذلُس قازض عبساهلل)ز.نُاٍ نـُضنىونٌ( بُ غُضؤنايُتٌ بُض َيع ع ٌ   ثُضيـَُا  و, بـُ ٓاَـازَبىوْ

ًَطٍ   ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ بُض َيع ًَططٍ غُضؤى و, بُض َيع فطغت أفلس عبساهلل غـهطت ٕ ج , زاًْؿـتين  ثُضيـَُا
ًًَُّخىيٌ ْآاغايٌ  (1ٍشَاضَ )  ( ٍ خؤٍ بُغت.2112, غاَيٌ )غ

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ حىنُُن ٍ 1992َيٌ (ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـا  1ٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )  َوط ( يُ ثُي21(ٍ َاززَ )1اٌْ بط طُ )بُث

ًَطام, زَغتٍُ غُضؤنايُتٌ  -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  ْآاغـايٌ   (1ٍزضا زاًْؿتين شَـاضٍَ ) ٍ بط ياض ثُضيَُإع
ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ نات )خىيٌ  ًَـ ًْىَض ؤٍ ضؤشٍ نىاضؾُللُ ضَيهـُوتٌ  11غ بـُّ   زا 15/2/2112(ٍ ث

ًَت: ًَىَيُ ب  ؾ
ًَؿاُْوٍَ بُض َي -1  ًَطـطٍ غـُضؤنٌ ثُضيـَُإ يـُ      خػتُٓض ووٍ زَغت يُ ناضن ع )ز.اضغالٕ بايع امساعًـٌ( ج

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ.  ثؤغيت ج
ًَؿــاُْوٍَ بــُض َيع )ز.نـَُاٍ نــُضنىونٌ( غـُضؤنٌ ثُضيــَُاٌْ نىضزغــتإ      -2  -خػـتُٓض ووٍ زَغــت يـُ ناضن

ًَطام يُ ثؤغيت غُضؤنٌ ثُضيَُإ.  ع
ًَططَوَناًْإ يُ حاَيُتٌ ثُغٓس نط -3 ًَؿاُْوٍَ ُٖضزوو بـُض َيع غـُضؤى و   َُٖيبصاضزٌْ ج زٌْ زَغت يُناضن

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ يُ ثؤغتُناًْإ.  ج

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.

ًًَُّ، خــىيٌ     ًًٌََُ َُٖيبــصاضزٕ، غــاَيٌ غــ بــُْاوٍ طــُيٌ نىضزغــتإ، زاًْؿــتُٓنَُإ زَنُيٓــُوَ، خــىيٌ غــ
ًٌَ 15/2/2112(ٍ ْآاغــايٌ، ضؤشٍ زاًْؿــعل 1ووَّ، شَــاضٍَ زاًْؿــعل )ططَيــساٌْ ز ، بُضْاَــٍُ نــاض: بــُث

ٍ ثُضيـَُاٌْ  1992(ٍ َُٖىاض نطاوٍ غـاَيٌ  1( يُ ثُيط َوٍ ْاوخؤٍ شَاضَ )6(ٍ َاززَ )1حىنٌُ بط طُ )
ــتإ  ــاض     -نىضزغ ــتين شَ ــاضٍ زاًْؿ ــٍُ ن ــسا بُضْاَ ــَُإ بط ياضي ــُضؤنايُتٌ ثُضي ــتٍُ غ ــطام، زَغ ًَ (ٍ 1َ )ع

ًَط )  ًًٌََُ َُٖيبــصاضزٕ يــُ ناتــصَ ــىَض ؤٍ ضؤشٍ نــىاض ؾــُللُ ضَيهــُوتٌ  11ْآاغــايٌ خــىيٌ غــ ًَ ًَـ ْ (ٍ ثــ
ًَت:15/2/2112 ًَىَيُ ب  زا بُّ ؾ

ًَطـطٍ غـُضؤنٌ ثُضيـَُإ يـُ         -1 ًَؿاُْوٍَ بُض َيع )ز.اضغـالٕ بـايع امساعًـٌ( ج خػتُٓض ووٍ زَغت يُ ناضن
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ.  ثؤغيت ج

ًَؿــاُْوٍَ بــُض َيع )ز.نـَُاٍ نــُضنىونٌ( غـُضؤنٌ ثُضيــَُاٌْ نىضزغــتإ     خ -2  -ػـتُٓض ووٍ زَغــت يـُ ناضن
ًَطام يُ ثؤغيت غُضؤنٌ ثُضيَُإ.  ع
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ًَؿاُْوٍَ ُٖضزوو بـُض َيع غـُضؤى و    -3 ًَططَوَناًْإ يُ حاَيُتٌ ثُغٓس نطزٌْ زَغت يُناضن َُٖيبصاضزٌْ ج
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ يُ ثؤغتُناًْإ.  ج

ًَؿاُْوٍَ بـُض َيع )ز.اضغـالٕ بـايع امساعًـٌ(      ًَػتا بط طٍُ يُنٌ بُضْاٍَُ ناض/ خػتُٓض ووٍ زَغت يُ ناضن ٓ
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ. ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ يُ ثؤغيت ج  ج

 ْىقتٍُ ًْعاًَت ُٖيُ؟ فُضَىو.
 بُض َيع بطٖإ ضؾًس حػٔ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿاُْوَ ز ًَىيػتُ يُنُّ/ ُٓغبابُنإ ضووٕ بهُُْوَ.نُ زَغت يُناضن  َخطَيتُ بُضْاَُوَ ث
ًَىيػتُ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ بؤَإ ضووٕ بهاتُوَ، بؤ ؾلىوُْ بط ياضٍ شَـاضَ )  ، نـُ  17/3( يـُ  3زووَّ/ ث

ًَط اُْوٍَ ثطغُ ناضَْىوغػاظَنإ بؤ ثُضيَُإ، َُٓاُْ َىؾتىَط ٍ يُغـُض نـطا، َُغـٔىويًُتٌ     زَضباضٍَ ط
ًَتُوَ، غىثاؽ.ُّٓ ؾت ًَؿ  اُْ ضووٕ بهاتُوَ، يُغُض خؤٍ اليبات بعاْغل نؤُْو ُٓو وَختُ زَغت يُناض به

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ظؤض غىثاؽ، فُضَىو خامن.

 زلِ ايسئ حػٔ: عظ١ُٝبُض َيع 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 ٌ ٓـاَيىطؤض ٍ زَغـُاَلتٌ غـُضؤنايُتٌ ثُضيَُاْـُ، بـُاَلّ       زياضَ َُٓط ؤ ُّٓ نؤبىوُْوَ ْآاغايًُ بؤ ُٓزلاَـساْ

ًَىإ زوو اليـٌُْ غًاغـًسا       ًَىَيُنٌ ياغايًُ نُ يُْاو ثُضيَُاْسا ًٓتًفاقًـُنٌ غـترياتً ٌ يـُْ َُُٓ بُض ؾ
ًَت يُْاو ثُضيَُاْسا جُيػُيُنٌ ْآاغايٌ ببُغرتَيت و بُ زَْطسإ يُنال بهطَيتُوَ، غىثاؽ.  ب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ع/ز.اضغالٕ بايبُض َيع 
ظؤض غىثاؽ، جُيػـٍُ ْآاغـايٌ يـُ زَغـُاَلتٌ غـُضؤنايُتٌ ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتاُْ، بًُْػـبُت زَغـت يـُ           
ًَت زَْط ْـُزاتٔ،   ًَىٍَ بُض َيع زَنطَيت، ُٓو بُض َيعٍَ ْايُوَيت زَْط بسات، زَتىاْ ًَؿاُْوَف عُضظٍ ٓ ناضن

ٌَ زَ ًَت، يإ ب ًَت، ناى ناضزؤ فُضَىو.يإ زشٍ زَْط بسات، يإ يُطَُيٌ ب  ْط ب
 بُض َيع ناضزؤ ذلُس ثريزاوز:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُاْىايـُ ٓـُو            ًَُـُ ث ًَـت يـُ ٓـريازٍَ ثُضيـَُإ، ٓ ًَـت بـُزَض ب زاًْؿتين ْآاغايٌ و زاْاٌْ بُضْاٍَُ نـاض ْاب

ًَىيػـتُ يـُ ضووٍ     ٓىغـىيًُوَ ضووٕ نطزْـُوَ   ٓاَيىطؤض ٍَ يُغُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ زَنطَيت ٓاَيىطؤض َيهُ نـُ ث
بسات، ٓايا ُّٓ ثُضيَُاُْ ؾهػيت خىاضزووَ؟ ٓايا ُٓو ثُضيَُاُْ يُ بط ياضَنـاٌْ خـؤٍ نـُ تايبـُت بـىوَ بـؤ       
ًٌَ بهـات؟ يـُ َىتابُعـٍُ حهىَـُت غـُضنُوتىو         ٌَ بـُج ؾلىوُْ بُ خىاغيت خؤثًؿاْسَضإ ُْيتىاًْىوَ جـ

ًَهٌ ناضا ُْبىوَ؟ يإ يُغـُض ُٓغ  ًَهـُ، نـُ يـُ زَضَوٍَ خـىزٍ َُٖيبـصاضزٌْ       ُْبىوَ؟ ثُضيَُاْ اغـٌ ضَيهُوتٓ
ًَـت ٓـُّ              ًَهٌ غـرتاتً ٌ حعبًـُ زووض يـُ ٓـريازٍَ ثُضيـَُإ، ُٓطـُض يـُوَ ب ُّٓ ثُضيَُاُْيـُ، نـُ ضَيهـُوتٓ
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ــريازٍَ        ــُ ٓ ــُزَضَ ي ــىْهُ ب ــتًُٓوَ، ن ــُ زشٍ بىَغ ًَُ ــتُ ٓ ًَىيػ ــُ، ث ــُضعًُتٌ ًًْ ــُ ؾ ــاَيىطؤض َ، ٓاَيىطؤض َيه ٓ
 ثاؽ.ثُضيَُاْتاضإ، غى

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَىَيُنٌ تط بسَيت، زَتىاٌْ يُ وَغآًًٌ ًٓعالّ ضووْـٌ بهُيتـُوَ،    بُض َيع، زشٍ ْا، زَتىاٌْ ضٌَٓ خؤت بُؾ
بُاَلّ غًػتٌَُ ثُضيَُإ يُ َُٖىو زًْا غًػتٌَُ خؤٍ ُٖيُ، بُ ياغـا زَغـُاَلت زضاوَو زَغـُاَلتُناًْـ    

ًَى ًَـ ٓ  ٍَ بُض َيع، ناى عُط عبسايععيع فُضَىو.زَخطَيتُ ث
 :بٗا٤ايدٜٔ بُض َيع عُط عبسايععيع

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَو بهطَيتـُ ناضْاَـٍُ        ًٌَ ثُيط َوٍ ْاوخؤٍ ثُضيَُإ َامل ثُضيَُاْتاضاُْ نُ زاواٍ ٓـُوَ بهـُٕ نـُ ؾـت بُث

ًَـ ) ًَهٌ ظ24ثُضيَُاُْوَ ث ٌَ فطانػًؤٕ نُ ًْػبُت ًَُُ غ ؤضئ و ْىَيُٓضاٌْ خَُيهٌ نىضزغتإ ( غُعات، ٓ
ًَهُإ زا بُ بُض َيعتإ نُ ثُيىَْسٍ بُو نؤبىوُْوٍَ َُٓط ؤ و بـُو ُٖيىَُضجـٍُ    ًَو زَيٓٔ، زوَيين يازاؾت ث
ٍَ ٓــُّ   ٍَ بهــُئ يُطــُ نىضزغــتاُْوَ ُٖيــُ زاواَــإ نــطز بــىو، بــؤ ٓــُوٍَ ٓــَُط ؤ ٓــُو َُغــآًالُْف تــاوتى

ًَهٌ          بط ياضٍَ نُ ٓـَُط ؤ بـُض َيعتإ ز   ًَُـُ ٖـَُىوَإ تُفـُٖىٌَ ٓـُوَ زَنـُئ نـُ َُٓـُ ضَيهـُوتٓ اوتاْـُ، ٓ
ًَىإ زوو حعبٌ ظؤضيٍُٓ ْاو ثُضيَُاُْ، بُاَلّ باؾرت وابىو و الًٓخٌ تـط وابـىو ٓـُو يازاؾـتٍُ      غترياتً ٌ ْ

ٌَ اليٌُْ ٓؤثؤظغًؤًْـ خبطايُتُ بُضْاَُوَ، بؤ ُٓوٍَ قػُيُنٌ يُغُض بهُئ و ٖاوواَلتًإ ٓاطـ  ازاض ُٖضغ
ًَهُوَ قػٍُ يُغُض زَنطَيت، بُاَلّ بُزاخـُوَ ٖـًئ ٓاَاشَيـُنتإ بـُوَ ْـُنطزو       بٔ، نُ َُٖىو ثطؤغُنُ ث

ًَهُواٍُْ ثُيط َوٍ ْاوخؤٍ ثُضيَُاُْ، غىثاؽ.  ُْخطاوَتُ بُضْاٍَُ ناضَوَف، َٔ وا زَظامن ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَهــُوا  ًٌَ ياغــا زَغــُاَلتُ زاواٍ زاًْؿــتين ْآاغــايٌ بهطَيــت و  غــىثاؽ بــؤ جــُْابت، بــُض َيع ث ُْ ًًْــُ، بــُث
ًَتـُ            ًَهٌ تـط، نـاضَيهٌ تـط زَتـىأْ زاوا بهـُٕ، ُٓطـُض ٓـَُط ؤ ٓـُو بـُض َيعٍَ زَب ُٓزلاًَـ بسضَيت، بؤ بابُت

ٍَ خإ فُضَىو.  غُضؤنٌ ثُضيَُإ، تُواو، غُضطى
 ٍَ  حػٔ: زضابُض َيع غُضطى

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَـ )    ( غــُعات يــُ 24بُض اغـيت َٓــًـ يــُ خــاَيٌ يُنـُّ ٖــَُإ ثطغــُ، ٖــَُىو غـُضؤنٌ فطانػــًؤُْنإ ثــ

             ٌَ ًَُـُ ْـُى غـُضؤنٌ يـُى فطانػـًؤٕ، بـَُيهى غـُضؤنٌ غـ ًَو زاوا بهـات، ٓ نؤبىوُْوَنإ بـؤٍ ُٖيـُ بابـُت
 فطانػًؤٕ زاواٍ ُٓوََإ نطزووَ.

ًَُُ بـؤ ظؤض ثـطؽ و   خاَيٌ زووًََـ/ غُباضَت بُوٍَ نُ جُْابت زاواٍ نؤ بىوُْوٍَ ْآاغايًت نطزووَ، ٓ
ًَبـىوضزٌْ         بابُتٌ تط ُٖض يُ نؤتايٌ ُّٓ خىيُ زاواٍ زاًْؿتين ْآاغـايًُإ نـطز يـُّ ثؿـىوَزا، بـؤ ياغـاٍ ي

ًَُُتإ ُْزايُوَ. ًَىَ ُٖض وَاَلٌَ ٓ  طؿيت، بُاَلّ ٓ
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ًَهٌ تط/ يُ بُضْاٍَُ ناضَنُ باؽ يـُ خػـتُٓض ووٍ زَغـت يـُ ناضنًَ     ًَُـإ باؾـُ      خاَي ًَُـُ ث ؿـاُْوَ زَنـات، ٓ
ًَغل ٖؤناضَنـاٌْ ٓـُوَ ضووٕ بهطَيتـُوَ بـؤ ثُضيـَُإ، بـؤ؟ نـىْهُ         ًَ ًَؿاُْوَنُ، يإ ب ًَىاظٍ زَغت يُ ناضن ؾ
ًَجُض اْسووَو ُٓو ٓاَيىطؤض َ بُالٍ خـَُيهٌ ياغاْاغـإ و بـُالٍ ثُضيـَُاْتاضإ      ًَُُ يُ ثُضيَُإ زوو غاَيُإ ت ٓ

ًَهٌ ياغايٌ ًًُْ،  ٍَ زَغت بُناض بىوًْـإ يـُ ثُضيـَُإ، زواٍ نؤتـايٌ     ؾت نىْهُ زواٍ َُٖيبصاضزٌْ نىاض غا
ًَو ًٓٓ ا غُضؤنايُتًُنإ َُٖيسَبصَيطُْوَ، غىثاؽ.  ٖاتين َُٖىو خىي

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَؿــ       ــاض به ــُ ن ــت ي ــُوَيت زَغ ــُض بت ــت ُٓط ــَُإ، جُْابًؿ ًَهٌ ثُضي ــساَ ــَُىو ُْٓ ــُض َيع، ٖ ًتُوَ، ظؤض ظؤض ب

 تُبًعًُ، ٓاظازٍ، حُقٌ خؤتُ، ناى عبساهلل َُال ْىضٍ فُضَىو.
 بُض َيع عبساهلل ذلُس ْىضٍ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿًتُوَ، ٖـُض بطازَضَيهـٌ تـطٍ وَنـى ٓـُوٍَ يـُ        زياضَ بُبط واٍ َٔ ٓاغايًُ ُٓطُض جُْابت زَغت يُناض به

ًَت ضووٕ  ًَؿًتُوَ، يإ ضابطزووزا نطاوَ، بُاَلّ زَب بهطَيتُوَ، زوو حاَيُت ُٖيُ بؤ ُٓوٍَ تؤ زَغت يُناض به
 ُٖض بطازَضَيهٌ تط:

ًَت،   يُنًَُإ/ ُٓوَيُ ثُيىَْسٍ بُ ٓريازٍَ خؤتُوَ ُٖيُ، نُ ضَْطُ ُْتىاٌْ، يإ تُْسضوغتًت باف ْـُب
 ضَْطُ واٍ بُ باف بعاٌْ.

ًَىيػـت ٓـُوٍَ نـُ      ووًََإ/ ثُيىَْسٍ بُ ثًؿُ طؿتًُنُوَ ُٖيُ، نُ بُضثطغز ًاضيُنُتُ، يـُعين وَنـى ث
ًَو، يــُ ٖــُضزوو حاَيُتُنــُ، ُٓطــُض   ثُيىَْــسٍ بــُ ضاثُض اْــسٌْ ناضوبــاضٍ ثُضيَُاْــُوَ ُٖيــُ وَنــى غــُضؤن
ًَؿـرت نـُْس ثُضيـَُاْتاضَيهٌ بـُض َيع زَغـتًإ           يُنًَُإ ضووٕ نطزُْوَ بـسَيت، نـىْهُ جـُْابت زَظاْـٌ ث

ًَؿــايُوَ بــُ ضووٕ نطزُْوَيــ     ُى، ضووٕ نطزُْوَنــُ يُاليــُٕ جُْابتــُوَ خىَيٓسضايــُوَ، ُٓطــُض      يــُناض ن
ثُيىَْسٍ بُ زووًَؿًاُْوَ ُٖيُ، يُعين جُْابت ٓاطـازاضٍ ٓـُّ ثطؤغـُيٍُ نـُ يـُ ثُضيـَُإ ضوو زَزات       
ًَهُ يُ ثطؤغُيُى طُوضَتطَ يُ ٓـاَيىطؤض ، يـُ ٖـَُإ ناتـسا يـُ حهىَُتـسا ٓـاَيىطؤض  ضوو زَزات، َُٓـُف          بُؾ

ًَت ضووٕ نطزُْوٍَ بؤ بسضَيت، نىْهُ يُ ُْتً ُ تا نُْس بُضشَوَْسٍ خـَُيهٌ نىضزغـتإ   جاضَيهٌ تط  زَب
ًَو      ًَـت؟ ٓايـا ٓاغـايًُ نؤَـَُي ٍَ و ًْىَيو ب ًَت تٌَُُْ غا يُبُضناو طرياوَ، ٓايا ٓاغايًُ نابًُٓيُى زضوغت ب

ًَو َــىزيط عــاّ تــُْٗا زوو غــ    ًَو ضاوَيــصناضو نؤَــَُي ــت و  وَظيــطٍ ظؤضو ظَوَْــسو نؤَــَُي ًَ ٍَ ًٓؿــًإ نــطز ب ا
ًَهٌ غـترياتً ٌ؟ بؤيـُ َـٔ تهـا يـُ جـُْابت زَنـُّ ٓـُو ضووٕ             خاُْْؿغل بهطَئ، يُغـُض بٓـَُاٍ ضَيهـُوتٓ

ٌَ بسَٕ، بؤ ُٓوٍَ بتىاْغل يُ ثطؤغُنُ بُؾساض بغل، غىثاؽ.  نطزُْوَيَُإ ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ىو.بُض َيع ناى حَُُ غُعًس فُضَ غىثاؽ،
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 َُ عًٌ:َُُ غعًس حُبُض َيع ح

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَهــٌ َىحــُزَزو َىعُيــُؾلإ     َــٔ تُٓهًــس يــُ قػــُناٌْ يازاؾــتُنٍُ َاَؤغــتا عُــط زَنَُــُوَ، نــُ وَاَلَ

ًَو.  بسَُْوَ، بؤنٌ يازاؾتُنُتإ ُْخػتؤتُ بُضْاٍَُ ناضَوَ؟ َُُٓ خاَي
ًَ ًَهٌ تط، ثاغاوَناٌْ ُّٓ ٓاَيىطؤض ٍَ ج ططو غُضؤنٌ ثُضيَُاُْنُ زَنطَيت َُْؿُُٓنٍُ نًُ؟ خؤٍ يـُ  خاَي

ًَــت، يــإ ًٓكايــُ زَنطَيــت، يــإ    ًٌَ ياغــا بــُضناضَنإ، يــإ خىيُنــُ تــُواو زَب غًػــتٌَُ زؿلىنطاغــًسا بــُث
ًَطـٍُ زَغـتىوضو ياغـاٍ ططتؤتـُوَ         ًَػـتا ٓـُوٍَ نـُ ج ًَُىايُ ٓ ًٓػتًكايُ زَنات، َُُٓ ياغايًُ، بُاَلّ َٔ ث

ــت  ــاقٌ غ ــاقٌ     ًٓتًف ــتٍُ ًٓتًف ــُ زَضٖاوَيؿ ــترياتً ٌ و َُٓ ــاقٌ غ ــُ، ًٓتًف ــُو زوو حعبُي ــىإ ٓ ًَ رياتً ٌ ْ
ًَت و ٖؤناضَنـاٌْ،   ًَؿهُوتىوزا ب ًَهٌ غًاغٌ ث ًَت و يُ غًػتَُ غترياتً ًُ، ُْى ثطؤغُيُنٌ زؿلىنطاغٌ ب

 َٔ بُ نىضتٌ زاواٍ ضووٕ نطزُْوٍَ ٖؤناضَنإ زَنُّ و غىثاؽ.
 :ثُضيَُإؤنٌ غُضز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

غىثاؽ، ُٓوَ ًٓػتًكايُيُ، وَنى جُْابت طىتت يإ ًٓػتًكايُ بـساتٔ، ٓـُو بـُض َيعَ حـُقٌ خؤيـُتٌ وَنـى       
ًَت، ٖؤناضَنُف  ًَهٌ َا ب ًَت، يإ غاَي ًَو زاوا بهات ًٓػتًكايُ بسات، ًٓٓ ا ُٓو نابًُٓيُ ضؤشَيهٌ َا ب ُْٓساَ

ــُّ و يُبــ     ــُضحٌ زَن ــًىَُو ؾ ــٔ ْىوغ ــُزا، َ ــُجايتإ ْ ــُض   َ ــتًكايُ زَزَّ، ٖ ــٌ ًٓػ ــُ بؤن ــتُُ، ن ُض زَغ
ًَهٌ بـُض َيعٍ ثُضيـَُإ     ًَت، يإ ُْٓـساَ ًَط ب ًَت، غهطت ًَطط ب ًَت، ج ًَت، غُضؤى ب بُض َيعَيهًـ غُضؤنايُتٌ ب
ٍَ بًـُوَيت ًٓػـتًكايُ بـسات،        ًَت َـامل خؤيـُتٌ ٖـُض ضؤش ًَو ب ًَو و ُٖض ٓايٓ ًَت يُ ُٖض يًػت و فطانػًؤْ ب

ًَطــاٍ زَغــتىوضٍ ططتؤتــُوَ، بــا زَغــتىوضَنُ بسَيٓــُ ضيفطاْــسؤّ، بــؤ بًُْػــبُت ًٓتًفــاقٌ ٓ ًػــرتاتً ٌ ج
ًَت، ناى عُزْإ فُضَىو. ًَٓ  ُٓوٍَ ًٓتًفاقًُنٌ تط بُزَض َُْ

 ذلُس: عثُإبُض َيع عسْإ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًْـ يــُو خــؤٍ نؤبىوْــُوٍَ ٓــَُط ؤ نؤبىوُْوَيــُنٌ غًاغــًًُ، َــُوظو  و ثطؤغــُنُف غًاغــًًُ، قػــُنا 

ٌَ بـسَيت قػـُنإ بهـُّ، َـٔ             ًَـت، بؤيـُ ًٖـىازاضّ بـىاضّ ثـ ًَىٍَ بُضْاَـٍُ نـاض زَب ًَىَيُ يُ نىاضن نىاضن
 ىَْسٍ بُ ٓؤثؤظغًؤُْوَ ُٖيُ.....زََُوَيت يُغُض زيىَيهٌ تطٍ َُوظوعُنُ قػُ بهُّ، بُض اغيت نُ ثُي

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ُ بُضْاَــٍُ نــاض زَضُْنــٌ، بُضْاَُنــُ بــؤ ًٓػــتًكايُيُ، يُغــُض ًٓػــتًكايُنإ يــُ بُضْاَــُ زَضَُنــىو، يــ

ًَؿُ، وَغآًًٌ ًٓعالَت ُٖيُ، بُض َيع نُضَّ بهُ. ًَهت ُٖيُ بُغُضناو، ًًُْ، جُيػاتٌ تطتإ يُ ث  ؾت
 ذلُس: عثُإبُض َيع عسْإ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَ ًَو زَيت فطاواْرت ب  ت، نىْهُ زوا ضؤشَ.........حُظ زَنُّ َُٓط ؤ ُْخت
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَِ يُ بُضْاٍَُ ناض زَضبهٌ، فُضَىو. ًَ  بُخىا يُ ٓاخري ضؤشيـ ْاٖ

 ذلُس: عثُإبُض َيع عسْإ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 ًَ ػـتا زَنطَيـت، بؤيـُ ٓـُو     ْا، بُ زَيًٓايًُوَ قػُناٌْ َٔ يُ بُضْاٍَُ ناضَ، قػُ يُغُض ُّٓ ثطؤغُيُ نـُ ٓ
قػـاٍُْ َــٔ ثُيىَْــسٍ بـُّ ثطؤغــُيُوَ ُٖيــُ، َــٔ قػـُّ يُغــُض ُٓوَيــُ، يــُعين بـُ جًــا يــُوٍَ نــُ ض     
ًَؿــُّ يُغــُض ٓــُوَ ًًْــُ، يُض اغــتًسا ًٓ طآاتُنــُ نــؤٕ    ًَتــُ غــُضؤى و ُٓواْــُ، َــٔ ٖــًئ ن بــُض َيعَيو زَب

ًَت زَنطَيت، قػُّ يُغُض َُوقًعٌ ٓؤثؤظغًؤُْ يُّ عَُُيًُتُزا،  ًَو زَيٓ ًَو نُ ظؤضيٍُٓ ثُضيَُإ ث يًػت
ًَهٌ غطوؾـيت خؤيـُتٌ يـُ          ًَـت، َُٓـُ َـاف ًَٓ ًَـو زَٖ ًَـت، وَظاضَت ث ًَٓ ًَو زَٖ حُقٌ خؤيُتٌ نابًُٓيُى ث
ًَُــُ قػــَُإ يُغــُض ثُضيَُاْــُ، نــُ ْىَيُٓضايــُتٌ   واَلتــٌ زؿلىنطاغــًسا ًٓػــتًخكاقٌ ًٓٓتًدابًًــُ، بــُاَلّ ٓ

  َ ــُتٌ  ــَُيو زَنــات، ْىَيُٓضاي ــُناٌْ نؤََُيطايــُ، يًػــتُ        خ ًَهٗات ــَُإ نــؤٍ ٖــَُىو ث ًًًــُت زَنــات، ثُضي
ًَغل ُْتُوايُتًـُنإ و ُٓواْـُو زيًٓـُناًْـ         ًَـ ًَهٗـات و بـا ب ًَط وآًُْ جًاواظَنإ، تُْاْـُت ث جًاواظَنإ، ت
ًَتــُوَ، غــُضؤنايُتٌ ثُضيــَُإ ضََــعٍ ثُضيَُاْــُو ٓــُو َُوقًعًُتُيــُ نــُ   ًَطــاٍ زَب يــُْاو ثُضيَُاْــسا ج
ًَسايُ  ًَهٌ ت ًَغل ويصزاٌْ ثُضيَُاُْ، يإ ظَإ حاَيٌ ثُضيَُاُْ، ض َُْتًك ًَ ْىَيُٓضايُتٌ ثُضيَُإ زَنات، باب

ًَهٗاتٍُ ُّٓ نىضزغتاُْ، نُ ْعيو بُ )35 ٓـُّ واَلتـُ زَنـات     ْاضج٢( ُٖظاض زَْطسَضٍ 811تا  711%ٍ ث
َإ، نــُ خؤَــإ زَظاْــغل بــُطىَيطٍَ يــُ ْىَيُٓضايــُتٌ نطزْــٌ ثُضيــَُإ، يــُ ُٖئــُتٌ غــُضؤنايُتٌ ثُضيــُ

      ٌَ ــ ًَت، ن ــُب ــُتٌ ْ ًَت، ْىَيُٓضاي ــُب ــُوقًعٌ ْ َ ٍَ ــُو ــًؤٕ ي ــُ، ٓؤثؤظغ ًَهٌ ُٖي ــُاَلت ــاوخؤ ض زَغ ــُيط َوٍ ْ ث
ًَت؟ يــُعين           ًَطــط بـؤ يـُ يًػــيت ٓؤثؤظغـًؤٕ ْـُب ًَغل ٓـُوَ ًٓػــتًخكاقٌ يًػـيت ظؤضيُٓيـُ ج ًَ غـُضؤنُ؟ بـاب

% زَْطـٌ ضاغـتُقًٍُٓ   35ظغـًؤٕ نـُ وَى باغـِ نـطز يـُ      ثطؤغٍُ تًُُٖـ نطزٕ و ثُضاوَيع خػتين ٓؤثؤ
ًَطُيؿتُٓ بؤ َُوقًعًُتٌ ثُضيَُإ، بؤ َُوقًعًُتٌ ٓؤثؤظغًؤٕ، يـُعين ٓـُّ    خَُيهُ بؤنٌ؟ يُعين ُّٓ ت
ًَـت، ُٓطـُض نـاى عبسايػـالّ             ًَط وآًُْ نُ ٓؤثؤظغـًؤٕ تـُْٗا وَنـى زيـىَيهٌ غـُيا يـُْاو ثُضيَُاْـسا ببًٓ ت

ٍَ ًًُْ............َُجاٍ بسات، زَيًٓاّ ق  ػُناؾلٌ بُز
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ٌَ زَْط، ضجإُٓ، فُضَىو.  تهايُ ناى عبسايػالّ، تهايُ ب
 ذلُس: عثُإبُض َيع عسْإ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًـ         ًَؿـُيُنِ يُغـُض ًْ ُ، بـُاَلّ  يُض اغتًسا َٔ ُّٓ ثطؤغُيُ وَنى ٓـُوٍَ ُْتً ُنـٍُ قـُبىٍ زَنـُّ ٖـًئ ن
ثطؤغُنُ، غُضتاثاٍ ثطؤغُنُ زَخَُُ شَيط ثطغًاضَيهٌ طُوضَوَ، ثطغًاضَيهٌ ياغايٌ، ثطغًاضَيهٌ ٓىغـىيٌ،  
ًَهٗاتـــُناٌْ ْـــاو   ًَهـــُوَ شيـــاٌْ ث ثطغـــًاضَيهٌ غًاغـــٌ، ثطغـــًاضَيو نـــُ ثُيىَغـــتُ بـــُ تُعايؿـــُوَ، بـــُ ث

ًَعَيهــٌ ناضيطــُضٍ ًٓ ــ ابٌ بُضثطغــًاضَ، َُغــٔىويُ يــُّ ثُضيَُاْــُوَ، بــُ َُوقًعًــُتٌ ٓؤثؤظغــًؤٕ، نــُ ٖ
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ًَُــُزا، يــُ ُٖئــُتٌ   واَلتــُزاو، خــاوٌَْ بط يــاضَو، خــاوٌَْ ضوًٓايــُ، خــاوٌَْ خــُّ و َُٖــُ يــُ واَلتُنــٍُ ٓ
ًَـت و ْىَيُٓضايـُتٌ خـَُيو زَنـات،        ًَت و ثطؤشَ بـؤ ًًًَُتُنـٍُ زازَْ غُضؤنايُتًسا نُ بُضْاٍَُ ناض زازَْ

ًَت و، خٌَُ اليُُْ زَغُاَلتُنإ ٓؤثؤظغًؤٕ يُ ُٖئُتٌ غُضؤنايُتٌ زَن ات و، خٌَُ غُضؤنايُتًـ ُْب
ٍَ ثطؤغـٍُ ثُضيـَُاٌْ، يـإ           ًَت، نُ ٓؤثؤظغـًؤٕ خبُْـُ َـُزاضٍ حـُقًكٌ خؤيـإ و يُطـُ يُ نىضزغتإ ُْب
يُْاو ثطؤغٍُ تُؾطيعًسا، َٔ َُُٓ ضَخُٓيـُنٌ تىْـسَ زَيطـطّ، زَيطـطّ يـُ زَغـُاَلتٌ غًاغـٌ حـانِ يـُ          

ٍَ ٓؤثؤظغًؤٕ نـطزووَ،   نىضزغتاْسا، زَيططّ ًَػتاٍ ثُضيَُإ، نُ ُْ َىؾاوَضَيُنًإ يُطُ يُ غُضؤنايُتٌ ٓ
ًَو نطاوَ بؤ ٓـُوٍَ ٓؤثؤظغـًؤٕ َـُوقًعٌ فًعًـٌ      ُْ زاوايُنٌ ضَمسًإ يُ ٓؤثؤظغًؤٕ ُٖبىوَ، ُْ زاًْؿتٓ

ًَط ًَت، غهطت ًَطط ب ًَت، ج ًَت غُضؤى ب ًَٓاطُّ بؤ يًػيت ظؤضيُٓ زَب ًَطَزا، ت ًَت ي ًَت، َُٓـُ يـُ ض    خؤٍ ُٖب ب
%ٍ ثُضيـَُإ  35ثطؤغُيُنٌ زؿلىنطاغًسا ُٖيُو، غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ نؤٕ بؤَإ تُعطيف زَنـات يـُ   

ًَط ٍ و بُضْاَـُ زاْـإ، ٓـًعالّ، ٖـَُىو َُغـآًًُناٌْ       ًَت يُ َُٖىو ثطؤغٍُ ًٓساضٍ و ناضط تًُُٖـ نطا ب
 ْاو ثُضيَُإ، غىثاؽ.

 :َإثُضيُغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَهٌ زؿلىنطاتٌ يُغُض نىض ٍَ ُٓضظ بُ زَْطساُْ، ُْى  %يـ نُ 49%، 35غىثاؽ، بُض َيع يُ َُٖىو غًػتَُ
ًَو زَْطًسا،  ًَططَ، حُقٌ خؤتُ 51بؤ ؾت ًَػتا بؤ غُضؤنُ، بؤ ج ًَطَ تؤ ٓاظازٍ، ٓ % زَْطًسا ُٓو زَيباتُوَ، ي

ًَٓا ُٓوَ زَبًتُ غُضؤنٌ ثُضيَُإ، نُ ًٓػتًكايُيسا خؤت تُضؾًح بهُيت، ُٓطُض زَْطٌ ُٓو بُض َي عاُْت ٖ
ًَو     ًَهٌ َىعُيـُٕ، بـؤ ؾُخكـ ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ، ُٓو حُـلٍُ بؤ َىعاضَظَ، بؤ يًػت يإ زَبًتُ ج
  ٌَ ًَطَ ُٓو قاْىْاٍُْ نُ ُٖيُ جـ ًَُُ ي زايٓاوَ، خَُيهٌ نىضزغتاُْ زايٓاوَ، َٔ زاّ ُْْاوَ، نُؽ زايُْٓاوَ، ٓ

ًٌَ زَنُئ، حُقٌ خ ٍَ بسَيت يُ ًٓٓتًداباتٌ زاٖاتىو ظياتط زَْـط  بُج ؤتُ قػُ بهُيت، حُقٌ خؤتُ ُٖو
ًَــطَ بــُ زَْطــسإ حُغــِ زَنطَيــت،    ًًَٓــت، بــُاَلّ نــُ ٓــُو حُـلــُت بــؤ يــُ قايــب زضا يــُْاو ثُضيــَُإ، ي بٗ

 ْاتىاًْت فُضظٍ بهُيت يُغُضٍ، ناى عبسايػالّ فُضَىو.
 قسيل: َصطؿ٢بُض َيع عبسايػالّ 

 نٌ ثُضيَُإ.بُض َيع غُضؤ

 زََىيػت تًُٓسٍ ناى................
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 تهايُ، قػٍُ خؤت بهُ، َُنىوَ غُض نُؽ، فُضَىو.
 قسيل: َصطؿ٢بُض َيع عبسايػالّ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَت بـؤ              غـُضؤنايُتٌ، يـإ بـؤ    نـىْهُ يـُ ًْعاَـٌ زاخًًـٌ ٖـًئ قُيـس ًًْـُ بـُوٍَ خؤيـإ ناْسيـسيإ ٖـُب

ًَُـُ يُبـُض          ًَت، ٓـَُط ؤ ٓ ٌَ زَنُّ بـُ زَيػـؤظاُْ ناْسيـسٍ خؤيـإ ٖـُب ًَطط، زاوايإ ي ًَطيُتٌ، يإ بؤ ج غهطت
ًَت، ًٓعالًْؿـٌ زَنـُّ،     ناوٍ زًْا ثطؤغُيُنٌ زَْطسإ زَنُئ ضاغتُوخؤ، َٔ زاوا زَنُّ ناْسيسيإ ٖـُب
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    ّ ــط زَزَ ــٔ زَْ ــُ، َ ــُو َُبسََُٓ ٓ ٍَ ــُ ــٔ يُط ــىْهُ َ ــُّ     ن ــُؽ زاوا زَن ــًؤٕ، ب ــُحٌ ٓؤثؤظغ ــُ َىضَؾ ب
ًَت، نىْهُ ًٖئ ضَيطط ًًُْ بُضاَبُضيإ تانى ضَخُٓ بهُٕ، غىثاؽ.  ناْسيسيإ ُٖب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 غىثاؽ، ضَيعزاض زنتؤض عُط ْىضَزيين فُضَىو.

 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
غُباضَت بُ نؤبىوُْوٍَ ْآاغايٌ و ُٖضوَٖا ًٓػتًكايُ نطزٕ يـُ ُْٓساًَـُتٌ ثُضيـَُإ، َُٓـُ ثـُيط َوٍ      
ًَهٌ         ْاوخؤٍ ثُضيَُإ واظضلُو، ُّٖ ُّٓ نؤبىوُْوَيـُ، ٖـُّ ًٓػـتًكايُ نطزْـٌ بـُض َيعتإ ٖـًئ ًٓؿـهايًُت

َُيُ، ؾُضعًُتٌ ثُضيَُاٌْ ُٖيُ، ياغايٌ و قاْىٌْ ًًُْ، غُباضَت بُوَ نُ ثطغُنُ ٓريازٍَ ثُضيَُاٌْ يُط
ٌَ بطُض َيغل بعاْغل و ٓايا ظؤضيُٓ ًٓػتًكايُنُ قُبىٍ زَنات و يُ ثطؤغٍُ َُٖيبصاضزْسا  ًَت ي يإ ًُْتٌ؟ زَب

 غُضؤنايُتٌ تاظَ َُٖيسَبصَيطَيت، ُٓوزَّ..................
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ٌَ      تهايُ، ضجإُٓ، وَاَلٌَ ُْٓس ًٌَ ثطؤغـُنُ ُٖيـُ؟ ٓـُوَّ ثـ ًَو يُغُض ُٓغـ اَُنإ َُزَوَ، ُٓطُض بؤنىوْ
ًَو ضَٓـٌ خـؤٍ           ٌَ، بُاَلّ بؤ ُٓو بُض َيعاُْ َٔ ُٓو ثُض ٍ ضَيعّ بـؤ ٓـُو بـريو بؤنـىوْاُْ ُٖيـُ، ٖـُض نُغـ ًَ ب

     ُ غـُض  زَزات، ًٓٓ ا ضًَُٓنٍُ قآًبُ، يإ قآًب ًًُْ؟ ُٓوَ َُغـُيُيُنٌ تـطَ، بـُاَلّ جـُْابت ُٓطـُض ي
ًَهت ُٖيُ، نُضَّ بهُ.  َُوظوعُنُ، يُغُض َُُٓ ؾت

 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُىايـــُ ثطؤغـــُنُ يـــُ ضووٍ ياغـــايٌ بـــىوٕ و ؾـــُضعٌ بىوْـــُوَ ٖـــًئ  َٓـــًـ ضَٓـــٌ خـــؤّ زَزَّ، َـــٔ ث

ًَهٌ ًًُْ، بُ بَُيطُو بُ زَيًًًـ قػُ زَنُّ، غُباضَت بُ ًَؿًٓاضٍ ُٓوٍَ نُ يـُ َُوقًعًـُتٌ    ًٓؿهايًُت ث
ًَُـُ       ًَهٌ ططْطـُ، زَنطَيـت ٓ ًَهٗاتُناٌْ ْاو ثُضيَُإ بهطَيت، َُٓـُ ثطغـ غُضؤنايُتًسا حًػاب بؤ َُٖىو ث
ًَُــُ ثــُيط َوٍ ْــاوخؤٍ ثُضيــَُإ ٖــَُىاض زَنُيٓــُوَ، ٓــُو      طفتىطــؤٍ يُغــُض بهــُئ و يــُ زاٖاتىوؾــسا ٓ

 نات................
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ بايع/ز.اضغالٕ بُض َيع 

ًَػتا زَيًُٓ غُض بُضْاَـٍُ نـاض، باغـٌ ضووٕ     تهايُ، ضجإُٓ يُ بابُتُنُ زَضَُنؤ، تهايُ، تُواو، بُض َيعإ، ٓ
نطزُْوَ نطا، تُواو، ًٖئ ْىقتُيُنٌ ًْعاٌَ تـط وَضْـاططّ، ضجآـُٕ نـاى نـاضزؤ، ضجآـُٕ تـُواو، خـالم،         

ًَػتا بُضْاٍَُ ناضَإ ُٖيُ،  ًَت،      بُض َيعإ، ٓ ًَـت نـُؽ يـُو بُضْاَُيـُ زَضبهـ ُٓوَ بُضْاٍَُ ناضَنُيُ، ْاب
تهايُ، ضجإُٓ با بُضزَواّ بغل، زَتىأْ ثاؾإ بهُٓ الٍ ضَيعزاض غُضؤنٌ زاٖاتىوٍ ثُضيـَُإ، نـُ يـُ زواٍ    

ًَهتإ ُٖيُ بُض َيعيإ يُطَُيتإ طفتىطؤ زَنات و زازَْطَيت، ته ايُ، ُّٓ جُيػُيُ زياضٍ زَنطَيت، ُٖض يازاؾت
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ًَؿــاُْوٍَ بــُض َيع )ز.اضغــالٕ بــايع   ضجآــُٕ، خــاَيٌ يُنــُّ يــُ بُضْاَــٍُ نــاض/ خػــتُٓض ووٍ زَغــت يــُ ناضن
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ. ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ يُ ثؤغيت ج  امساعًٌ( ج

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُاُْ.  بُض َيعإ، َُُٓ يازاؾيت ضَيعزاض ج
 :ٕثُضيَُاغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَطـطٍ غـُضؤنٌ     ًَؿاُْوَّ يُ ثؤغـيت ج غاَلوَيهٌ طُضّ، زاواناضّ ضَظاَُْسٍ بفُضَىوٕ يُغُض زَغت يُ ناضن
ٍَ غىثامسسا.  ثُضيَُإ يُطُ

ًَـىٍَ بـُض َيع، زَطلَُـُ     ًَـ ٓ ًَؿاُْوَيُ زَخُيُٓ ث بُض َيعإ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُاٌْ بُض َيع، ُّٓ زَغت يُناضن
ــُ ضَيــ  ٌَ يُطَُيساي ــ ــُضظ    زَْطساْــُوَ، ن ــيت ب ًَتُوَ زَغ ــ ًَؿ ــُناض به ــت ي ــُضؤنٌ ثُضيــَُإ زَغ ــطٍ غ ًَط عزاض ج

ٌَ يُطَُيــسا ًًْــُ زَغــيت بــُضظ بهاتــُوَ؟ يــُى نــُؽ يُطَُيــسا ًًْــُ، ظؤض غــىثاؽ،   بهاتـُوَ؟ ظؤض غــىثاؽ، نــ
ًَت نُضَّ بهُ بؤ ؾىَيين خؤت.  بُظؤضيٍُٓ زَْط ثُغٓس نطا، ثريؤظت ب

ًَؿـُنٌ ظؤض ظؤض غــىثاؽ بــؤ طؿـت ٓــُو خىؾــو و   بـُض َيعإ، ُْٓساَــُ بـُض َيعَناٌْ ثُضيــَُا   ٌْ نىضزغــتإ، ث
ًَو، يـُ ٖـُض ُْتُوَيـُى،     ًَو، يُ ُٖض ٓايٓ ًَطَ ناضَإ نطز، يُ ُٖض يًػت ًَهُوَ ي بطاياٍُْ نُ ُّٓ َاوَيٍُ ث
ٌَ اليـُٕ بـىوٕ،          ض ُٓواٍُْ ضٌَٓ جًاواظيإ ُٖبىو بُضاَبـُضَإ، ض ُٓواْـٍُ تًُٓـسيإ نـطز، ض ُٓواْـٍُ بـ

ًَهٌ غـترياتً ٌ    َُٖىوتإ  ًَُـُ ًٓتًكـاف ًَُُٕ، َُٖىو زَظاْغل ٓ ًَطٍُ ضَيعو ًٓختريأَ و خىؾو و بطاٍ ٓ ج
ًَىإ زوو اليٌُْ غًاغٌ يُ َُٖيبصاضزٌْ  بُ يًػيت نىضزغتاٌْ بُؾساضيإ نـطز، ظؤضيٓـٍُ    25/7/2119يُْ

ــُ     ــعل ي ــُّ زاًْؿ ــا، يُن ًَٓ ــَُاًْإ ٖ ــًُناٌْ ثُضي ــٌ نىضغ ــ 21/8/2119زَْط ــُزلاّ زضا، ٓ ــُ ٓ ًَُ ُو ضؤشَ ٓ
ًَهٌ ظؤض ُٖيُ نُ ُٓو ٓاَيىطؤض يُ زَنطَيت، ظؤض ظؤض بُ تُبًعٌ و ظؤضيــ   ٍَ ًٓختًُاي زََاْعاٌْ زواٍ زوو غا
ًَهٌ زؿلىنطاغـٌ بـُ ٓاؾـتًاُْ         ٌَ خؤؾُ، نُ َُٓط ؤ يـُ نىضزغـتإ يـُ ٓـُظَىوْ ًٌَ ؾازئ و ظؤضيـ زَيُإ ث ث

 ٌ ًَططَنٍُ، غـُضؤن ٌَ       ُٓو ثؤغتاُْ غُضؤنٌ ثُضيَُإ و ج ًَططَنـٍُ ٓـاَيىطؤض ٍ ثـ ُٓزلىَـٌُْ وَظيـطإ و ج
ًَُُ نُ  ًٌَ ياغا حُقٌ خؤيُتٌ و، ٓ ًَو، ُٖض بطايُى بؤ ُٓو ثؤغتُ بُث زَنطَيت، ظؤض تُبًعًًُ، ُٖض خىؾه
ٌَ نطزٌْ ُٓو ناضَو بُناضَيهٌ ثـريؤظٍ   ٌَ بُج ًَطَ زاًْؿتىوئ و ُّٓ زاًْؿتَُٓإ ُٓزلاّ زاوَ بؤ ج َُٓط ؤ ي

ًَهٌ ُّٓ ُٖضَيُـٍُ نىضزغـتاُْ،    زَظاْغل و، ظؤض ًَهٌ غًاغًًُ، َُٖىو تان ًَهٌ تُبًعٌ َُٖىو اليُْ ظؤض حُق
ًَُـُ   ًَطَ، ٓ ًَت و يُغُضٍ ناض بهاتٔ، جاضَيهٌ تط زَيُُوَ ٓ ًَت، ًٓتًفاقًٍُ خؤٍ ُٖب نُ بُضْاٍَُ خؤٍ ُٖب

ٍَ يُى بىوئ يُّ ثُضيَُاْـُ، وَنـى يـُى عآًًـُو، يـُى ظًََـٌ بىوي       ٓـُ، ظؤض جـاض يُبـُض    ُٓو َاوَيُ يُطُ
ًٓساضٍَ جُيػُنإ َُجبىض بىويُٓ ُْٖسَيو خىؾو، يإ ُْٖسَيو بطا ضابطـطئ، يُواُْيـُ يـُ زَيًؿـًإ َـا      
ًَُين و ضاطـطتين   ًَو يُ زَيُإ ُْبىوَ، تُْٗا بؤ ٖ ًَو ؾت ًَتُوَ، زَيًٓا بٔ عَُسٍ ُْبىوَ، َكابًًٌ ًٖئ نُغ ب

ًَطـطٍ غـُضؤنٌ        وَظعـٌ ْـاو ثُضيـَُإ بـىوَ، ٖـُض بـُض َيعَيهٌ تـ        ًَـت بـُ غـُضؤنٌ ثُضيـَُإ، يـإ ج طيـ بب
         ٍَ ًَت ٖـُو ًَو بـٔ، ثؤغـيت غـُضؤنٌ زآريَيـُنتإ ٖـُب ًَىٍَ بُض َيعيـ يُ ٖـُض ثؤغـت ثُضيَُإ يُ زاٖاتىو ٓ
ًَيت     ًَػــتاف ٓــُو ناْسيــسٍ اليــٌُْ غًاغــٌ يــُن ٌَ بهطَيــت، ٓ ٌَ بــُج ًًَُٓــُ ضابطــطٕ و ياغــا جــ زَزَٕ ٓــُو ٖ

ٍَ ًْؿتُاًٌْ نىضزغتإ ضَي ًَؿُُضطُئ، َاوَيُنُ يُطُ ًَُُ زوو بطائ، زوو ث عزاض ناى زنتؤض اضغالٕ بايعَ، ٓ
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ًَىَ زَنَُُوَ، زَيًٓاٍ ناى اضغالٕ زَنَُُوَ، زَيًٓاٍ  يُى ناضَإ نطزووَ، َٔ زَيًٓاتإ زَنَُُوَ، زَيًٓاٍ ٓ
  ُ ًَطَنٍُ زَنَُــُوَ يــُ ٖــُض ثؤغــت و ثًــُو ثايُيــ ًَططَنــٍُ زَنَُــُوَ، زَيًٓــاٍ غــهطت ى بــغل، يــُ ٖــُض ج

نىَيًــُنٌ نىضزغــتإ بــغل بــُو ثــُض ٍ تاقُؽلاْــُوَ ٖاونــاض زَنــُئ، بــؤ ٓــُوٍَ ٓــُو بــُض َيعَ، ٓــُو غــُضؤى   
ثُضيَُاُْ غُض بهُوَيت، نىْهُ غُضنُوتين غُضؤنٌ ثُضيَُإ، غـُضنُوتين ثُضيَُاُْنُيـُ، غـُضنُوتين    

ٌَ تـُضَزوز ٖـَُىو      ثُضيَُاُْنُف غُضنُوتين تُجطوبٍُ زؿلىنطاتًُتُ يُ ُٖضَيٌُ نىض زغـتإ، بؤيـُ بـُب
     ٌَ ًَىٍَ بُض َيعيـ زَنـُّ ثؿـتًىاٌْ تـُواوٍ يـ زَقًكُيُى ٓاَازَئ َُٖىو ثؿتًىاًُْنٌ بهُئ و، زاوا يُ ٓ
ًَهتإ ُٖبىو بط ؤْـُ الٍ خـؤٍ و يُطـَُيٌ َىْاقُؾـُ بهـُٕ، ٓـُويـ غـٓطٌ         بهُٕ، ُٓطُض َىالحُظَيُى، ؾت

ٍَ ططتٔ يُ ضاوبؤنىوُْنا  ْتإ.فطاواُْ بؤ طى
ًَؿـهُف بهـُّ، زاوا زَنـُّ يـُ بـُ               ًَـ ٓـُوٍَ َٓـًـ ًٓػـتًكايُنُ ث ًَػـتا ْـؤضٍَ َٓـُ، بـُاَلّ ثـ بُض َيعإ، ٓ
ًَُـُ         ًَت، بؤ غُضثُضؾـيت جُيػـٍُ ثـاف ٓـُوٍَ نـُ ًٓػـتًكايُنٍُ ٓ تَُُْرتئ ُْٓساٌَ ثُضيَُإ حاظض ب

ٌَ بهطَيت، ُٓو بُض  ٌَ بُج ًَطوإ حُيسَضيًُ، ثُغٓس زَنطَيت، بؤٍ ُٓوٍَ بُقًٍُ ثطؤغُنُ ج َيعَف ناى ؾ
ًَُُيُ:  َُُٓف ًٓػتًكايٍُ ٓ

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
 بؤ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ.

 غاَلو و ضَيع...
بُض َيعإ، َٔ )ذلُس قازض عبساهلل( ْاغطاو بُ )ز.نَُاٍ نـُضنىونٌ( غـُضؤنٌ ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ، زَغـت      

ًَؿاُْوٍَ خؤّ يـُ ثؤغـيت غـُضؤنٌ ث    ُضيـَُإ و يـُ ُْٓساًَـُتٌ ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ زَنـُّ، زاوا       يُناضن
ٍَ ُٓو ثُض ٍ ضَيعَسا.  زَنُّ ضَظاَُْسٍ يُغُض بسضَيت يُطُ

ٌَ يُطَُيـسا     ًَىٍَ بُض َيع زَنُّ ُٓوٍَ َىافًكُ تهايُ زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ ًَػتاف زاوا يُ ٓ ٓ
ًَػتا ناى ًًُْ زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ يُى نُؽ يُطَُيسا ًًْ ُ، ظؤض غىثاؽ، بُظؤضيٍُٓ زَْط ثُغٓس نطا، ٓ

ًَطوإ نُضَّ بهُ بؤ وَضططتين ٓاَاُْتُنُ، ًٖىاٍ غُضنُوتٓت بؤ زَخىاظئ.  ؾ
ًَطوإ ْاقح حُيسَضٍ:  بُض َيع ؾ

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.

 بُض َيعإ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ.
ًًٌََُ بُضْاَـٍُ نـاض نـُ           بُضزَواّ زَبغل يُغُض ًَػـتا زَيـغل يُغـُض خـاَيٌ غـ بُض َيىَ بطزٌْ زاًْؿـتُٓنُ، ٓ

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُاُْ. ًَططَوَناٌْ غُضؤنٌ ثُضيَُإ و ج  ُٓويـ َُٖيبصاضزٌْ ج
بُض َيعإ، ُٖضوَنى يُغُضَتاٍ زاًْؿتُنُ بًًُٓإ بُض َيع ناى زنتؤض نَُاٍ نُضنىونٌ غُضؤنٌ ثُضيـَُاٌْ  

ًَؿهُف نطزو ضَظاَُْسٍ يُغُض زضا، بؤ ٓـُوٍَ   نىضزغتإ ًَىٍَ بُض َيع ث ًَؿاُْوٍَ خؤٍ بُ ٓ زَغت يُ ناضن
ًٌَ فُقـُضَ )ب(      ًَؿاُْوَنٍُ قُبىٍ بهطَيت يُ ثُضيَُإ، يُ غـُضؤنايُتٌ ثُضيـَُاًْـ، بـُث زَغت يُ ناضن
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غـالٕ بـايع زَغـت يـُ     ( يُ ثُيط َوٍ ْاوخؤٍ ثُضيَُإ، جطـُ يـُوَف بـُض َيع نـاى زنتـؤض اض     31يُ َاززٍَ )
ًَػــتا ثؤغــيت   ًَــىٍَ بــُض َيع نــطزو، بُظؤضيٓــٍُ زَْــط قــُبىٍ نــطا، بؤيــُ ٓ ًَؿــاُْوٍَ خــؤٍ ٓاضاغــتٍُ ٓ ناضن

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيـَُإ ؾـاةريَو، ثؿـت بُغـعل بـُ بط طـُ )       ( يـُ َـاززٍَ   2غُضؤنٌ ثُضيَُإ و ثؤغيت ج
ًَىيػتُ ثطؤغٍُ َُٖيبصا16) ًَططَوَناٌْ ثؤغيت ( يُ ثُيط َوٍ ْاوخؤٍ ثُضيَُإ، ث ضزٕ ُٓزلاّ بسَئ بؤ ج

ًَـ ٓـُوٍَ ٓـُّ ثطؤغـُيُ ٓـُزلاّ بـسَئ،       ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ، بُاَلّ ث غُضؤنٌ ثُضيَُإ و ثؤغيت ج
ًَِ باؾُ ْاوٍ يُنُ يُنٍُ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ خبىَيُُٓوَ، بؤ ُٓوٍَ بعاْغل نُْس ُْٓساّ يُّ زاًْؿـتُٓ   ث

 ًبُ، بؤيُ زَغت بُ خىَيٓسُْوٍَ يًػيت ْاوَنإ زَنُّ.ٓاَازَيُ، نُْس ُْٓساًَـ ةآ
يُنُّ ْاو )زنتؤض اضغالٕ بايع امساعًٌ(، تهايُ زَغتتإ بُضظ بهُُْوَ، ناى فطغُت افلس عبـساهلل، حـاظضَ،   
ٓاضاؽ حػغل ذلُىز، حاظضَ، ٓاضاّ ؾاٖغل، حاظضَ، افلس ابطاًِٖ عًٌ)وَضتٌ(، حاظضَ، افلس غًًُإ عبساهلل، 

مساعًٌ غعًس ذلُس عًٌ، ةآًبُ، امساعًـٌ ذلُـىز عبـساهلل، حـاظضَ، ٓاؾـيت ععيـع قـاب، ةآًبـُ،         ةآًبُ، ا
غـعًس،   ذنرس٣ ، ةآًبُ، ُٓظغل عُط افلـس، حـاظضَ، اَـري طىطـُ يىغـف، ةآًبـُ، آًَـُ        زؤٚفٓاُْٖط عاضف 

، ز.بؿـري خًًـٌ   ، حاظضَ، ايىب ْعُت قازض، ةآًبُ، بطٖإ ضؾًس حػٔ، ةآًبُخضسحاظضَ، ٓاواظ عبسايىاحس 
تؤفًــل، حــاظضَ، بهــط نــطيِ ذلُــس، حــاظضَ، بــُفطئ حػــغل خُيًفــُ، حــاظضَ، بــُيإ افلــس حػــٔ، ةآًبــُ،  
ًَطيعــإ امساعًــٌ غــُضُْٖط، حــاظضَ، ثــُضوئ عبــسايطفلٔ عبــساهلل، حــاظضَ، ثــُياّ افلــس ذلُــس، ةآًبــُ،   ب

ًَؿُوا تؤفًل َغسيس، ةآًبـُ،  ثُؿلإ ععايسئ عبسايطفلٔ، ةآًبُ، ثُؿلإ عبسايهطيِ عبسايكازض، ةا ًٓبُ، ث
، حـاظضَ، جـالٍ عًـٌ    اٚغطرط  عبساالحـس   ثرا٥س تاضا حتػغل ياغـغل، حـاظضَ، تـاضا عبـسايطظام ذلُـس، حـاظضَ،       

ابطاًِٖ، حاظضَ، جٗإ امساعًٌ بًٓـاَغل، حـاظضَ، حـاظّ حتػـغل غـعًس، حـاظضَ،        طاٖسعبساهلل، حاظضَ، ـلاٍ 
ٕ عطوف افلس، حاظضَ، فلُ غعًس فلُ عًٌ، ةآًبُ، خًًٌ حػٔ ذلُس غىضَ ذلُس، حاظضَ، فلسيُ َ  عثُرا

فلساَغل، حاظضَ، خىضؾًس افلس غًًِ، حاظضَ، زاْا غعًس قؤمل، ةآًبُ، زَيؿاز حػغل قازض، ةآًبـُ، زَيؿـاز   
ؾٗاب حاجٌ، حاظضَ، ضاظاو ذلُىز فطج، حاظضَ، ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ، حاظضَ، ضَيباظ فتاح ذلُـىز، ةآًبـُ،   

قاب عبساخلايل، حاظضَ، شيإ عُط ؾطيف، حاظضَ، غاالض ذلُىز َطاز، حاظضَ، غامل تؤَا نـانؤ، حـاظضَ،    ظنًُ
مسري غًًِ اَغل بُط، ةآًبُ، مسريَ عبساهلل امساعًـٌ، حـاظضَ، غـؤظإ ؾـٗاب ْـىضٍ، حـاظضَ، غـؤظإ يىغـف         

       ٍَ َض عبـسايطفلٔ عُــط،  حػــٔ، ةآًبـُ، غـُضو   زضرا خؤؾـابُ، حـاظضَ، غـُضزاض ضؾـًس ذلُــس، حـاظضَ، غـُضطى
ًَط ذلـٌ    عثُإحاظضَ، غُضُْٖط فطج ذلُس، ةآًبُ، غًىَيٌ  ًَط ذلُس زلًب، حاظضَ، ؾـً افلس، ةآًبُ، ؾً

ايسئ قاب، حاظضَ، ؾعإ افلس عبسايكازض، حاظضَ، ؾـىإ عبـسايهطيِ جـالٍ، حـاظضَ، ؾـؤض ف دلًـس حػـغل،        
ٍَ حتػـغل ذلُـس، حـ        ًَطز ًَطظاز  حاظضَ، ؾُومن ذلُـس ةطيـب، حـاظضَ، ؾـ ؾـطيف، ةآًبـُ،    عبرداؿاؾ  اظضَ، ؾـ

ؾًالٕ عبساجلباض عبسايغين، حاظضَ، قباح بًت اهلل ؾهطٍ، حاظضَ، قباح ذلُس زلًب، ةآًبُ، قبًخُ افلس 
قـسيل، حـاظضَ، عبـسايكازض انـطاّ      َصرطؿ٢ ، حاظضَ، عبسايطفلٔ حػغل ابابهط، ةآًبُ، عبسايػـالّ  َصطؿ٢

آًبُ، عبساهلل ذلُس ْىضٍ، ةآًبُ، عبساهلل ذلُىز ذلُس، حاظضَ، عسْإ ـلًٌ، حاظضَ، عبساهلل ذلُس اَغل، ة
ذلُس، ةآًبُ، عًٌ حػغل ذلُس، حاظضَ، عُاز ذلُس حػغل، حاظضَ، عُط عبـسايطفلٔ عًـٌ، حـاظضَ،     عثُإ
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، ةآًبــُ، بٗا٤ايرردٜٔعُـط فلــساَغل خــسض ْــىضَزيين، حــاظضَ، عُــط قـسيل ذلُــس، حــاظضَ، عُــط عبــسايععيع   
ٌ ايسئ حػٔ، ةآًبُ، عىٌْ نُـاٍ غـعًس بـُظاظ، حـاظضَ،     زلِ  عظ١ُٝ ٌ حػـٔ امساعًـٌ، حـاظضَ،     ؾاضر  ؾاضر

ذلُس قازض، حاظضَ، فطَإ ععايسئ ذلُىز، ةآًبُ، ظًإ عبـسايطحًِ عبـساهلل، ةآًبـُ، قـازض افلـس مسايـٌ،       
ناوَ ذلُـس اَـغل،    حاظضَ، قازض حػٔ قازض، حاظضَ، ناضزؤ ذلُس ثريزاوز، ةآًبُ، ناضوإ قاب افلس، ةآًبُ،

حاظضَ، نىَيػتإ ذلُس عبساهلل، ةآًبُ، نُيًٌ انطّ افلس، حاظضَ، طىَيًعاض قازض امساعًٌ، حاظضَ، طؤضإ ٓاظاز 
ًَـط            ذلُس، حاظضَ، طُؾُ زاضا جالٍ، حاظضَ، الْـا افلـس ذلُـىز، ةآًبـُ، ذلُـس افلـس عًـٌ، حـاظضَ، ذلُـس زي

، ةآًبـُ،  َصرطؿ٢ ُ، ْـُضؿلإ عبـساهلل قـازض، ُْغـطئ ـلـاٍ      ذلُىز، حاظضَ، ْاغو تؤفًل عبسايهطيِ، ةآًب
ًَذ افلـس، ةآًبـُ، يـاووظ خىضؾـًس        َصرطؿ٢ ًْؿتُإ َطؾس قاب، حاظضَ، ٖاشَ غًًُإ  ، حـاظضَ، ٖـاوض اظ ؾـ

 ، حاظضَ، يؿاض زلِ ايسئ ْىضايسئ، حاظضَ.عثُإ
ًَػـتا حـاظضٕ )    ُ  72بُض َيعإ، ُٓو ُْٓساَُ بُض َيعاْـٍُ ٓ ًَػـتا،     ( ُْٓـساٌَ ثُضيـ َإ حـاظضَ يـُّ زاًْؿـتٍُٓ ٓ

ًَطاٍ بُتاَيـُ، زَناتـُ )  38) ًَهًـ تُبًعٌ ج ( ُْٓـساّ ثُضيـَُإ بـُ    111( ُْٓساّ ثُضيَُاًْـ ةآًبُ، يُن
 حاظضو ةآًب.

ًَطــطٍ غــُضؤنٌ    ًَططَوَنــاٌْ غــُضؤنٌ ثُضيــَُإ و ج ًَػــتا زَغــت بــُ ثطؤغــٍُ َُٖيبــصاضزٌْ ج بــُض َيعإ، ٓ
ًَػـتاف زاوا يـُ          ثُضيَُإ زَنُئ، غُضَتا زَ غـت بـُ َُٖيبـصاضزٌْ ثؤغـيت غـُضؤنٌ ثُضيـَُإ زَنـُئ و، ٓ

ًَىضاوٍ خؤيـإ زيـاضٍ بهـُٕ و      ًَهٗاتُناٌْ ْاو ثُضيَُإ زَنُئ نُ ثـاَي فطانػًؤُْناٌْ ْاو ثُضيَُإ و يُ ث
ًَػتا زَضطاٍ ثااَلوتٔ بؤ ثؤغيت غُضؤنٌ ثُضيَُإ زَ ٓ ًَُُ نُيُٓوَ، ْاويإ ضابطُئُْ، يُغُض ُٓو ُٓغاغُ ٓ

ًَىضاوَناٌْ خؤيإ ضابطُئُْ، فُضَىو غؤظإ خإ.  با فطانػًؤُْنإ بفُضَىوٕ ْاوٍ ثاَي
 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضٍ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَُــُ َىضَؾــُفلإ بــؤ غــُضؤنايُتٌ ثُضيــَُإ )ز.اضغــالٕ بــايع امساعًٌ(ـــُ، بــؤ غــُضؤنايُتٌ ثُضيــَُإ     ٓ
 تُضؾًخٌ زَنُئ، غىثاؽ.

ًَطوإ ْاقح حُيسَضٍ:بُض   َيع ؾ

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَىضاوٍ        ًَهٗاتُيـُى ناْسيـسٍ ُٖيـُ، يـاخىز ثـاَي ًَو، يإ ٖـُض ث زياضَ زَضطاٍ ثااَلوتٔ نطاوَيُ، ُٖض فطانػًؤْ
ًَُــُف بتــىاْغل نــاوَض ؤًُْنُإ   ًَت بــؤ غــُضؤنايُتٌ ثُضيــَُإ، بــؤ ٓــُوٍَ ٓ ُٖيــُ ْــاوٍ غــًاٌْ ضابطُيــُْ

ًَت يُو نا ْسيساْـٍُ بـؤ ثؤغـيت غـُضؤنٌ ثُضيـَُإ خؤيـإ ناْسيـس زَنـُٕ، بـُض َيعإ، زَضطـاٍ ثـااَلوتٔ            ُٖب
ًَت بؤ ثؤغيت غُضؤنٌ ثُضيَُإ، ُٓطـُض ْـا زَضطـاٍ ثـااَلوتٔ زازَخـُئ       نطاوَيُ، ُٓطُض ناْسيسَيهٌ تط ُٖب

ًَُـُ  غُباضَت بُ ثؤغيت غُضؤنٌ ثُضيَُإ، زياضَ ًٖئ ناْسيسَيهٌ تط ًًُْ بؤ ثؤغيت غُضؤنٌ  ثُضيَُإ، ٓ
زَضطاٍ ثااَلوتٔ زازَخُئ و تُْٗا ناْسيـس بـؤ ثؤغـيت غـُضؤنٌ ثُضيـَُإ نـاى اضغـالٕ بـايع امساعًًـُ، نـُ           

 زوايٌ يُ ُٓزلاٌَ نؤتايٌ ُٓزلاَُنإ ضازَطُيُْغل.
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ًَػـتا        ًَطـطٍ غـُضؤنٌ ثُضيَُاْـُ، ٓ ًَػتا زَغت بُ خاَيٌ زووَّ زَنُئ، نُ ُٓويـ َُٖيبـصاضزٌْ ثؤغـيت ج ٓ
ًَهٗاتـُناٌْ ْـاو   زَضط ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ، زاوا يُ فطانػًؤُْنإ و ث اٍ ثااَلوتٔ زَنُيُٓوَ بؤ ثؤغيت ج

ًَطــطٍ غــُضؤنٌ ثُضيــَُإ، بــؤ ٓــُوٍَ     ًَىضاوٍ خؤيــإ ضابطُيــُْٔ بــؤ ثؤغــيت ج ثُضيــَُإ زَنــُئ نــُ ثــاَي
ًَت، فُضَىو غؤظإ خإ.  ثطؤغٍُ َُٖيبصاضزُْنُ بُض َيىَ به

 ب ْىضٍ:بُض َيع غؤظإ ؾٗا

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ ٖـَُىو ضَيعَيهُاْـسا،       ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ زنتؤض حػٔ ذلُـس غـىضَيُ، يُطـُ ًَُُ َىضَؾُفلإ بؤ ج ٓ
 ظؤض غىثاؽ.

ًَطوإ ْاقح حُيسَضٍ:  بُض َيع ؾ

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيـَُإ نـاى زنتـؤ    ض حػـٔ ذلُـس غـىضَ ذلُـسَ،     ناْسيسٍ يًػيت نىضزغتاٌْ بؤ ثؤغيت ج
ًَػتا زَضطـاٍ ثـااَلوتًٓـ نطاوَيـُ، بؤيـُ زووبـاضَ زاوا يـُ فطانػـًؤُْناٌْ ْـاو ثُضيـَُإ زَنـُّ و زاوا يـُ             ٓ
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ با ْاوَنـٍُ   ًَهٗاتُناٌْ ْاو ثُضيَُإ زَنُّ، ُٓطُض ناْسيسيإ ُٖيُ بؤ ثؤغيت ج ث

ًُ، زَضطاٍ ثااَلوتٔ زازَخُئ، زيـاضَ ٖـًئ ناْسيـسَيهٌ تـط ًًْـُ،      ضابُطُئُْ، ُٓطُض ًٖئ ناْسيسَيهٌ تط ًْ
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ، ناْسيسٍ يًػـيت   ًَػتا تُْٗا ناْسيس بؤ ثؤغيت ج بؤيُ زَضطاٍ ثااَلوتٔ زازَخُئ، ٓ
ًَىَيُ          ــ ــُّ ؾ ــُنإ ب ــُزلاٌَ َُٖيبصاضزْ ــتا ٓ ًَػ ــىضَيُ، ٓ ــس غ ــٔ ذلُ ــؤض حػ ــاى زنت ــُض َيع ن ــتاًًُْ، ب نىضزغ

ْغل، بُض َيع ناى زنتؤض اضغالٕ بايع امساعًٌ َُٖيبصَيطزضا بؤ ثؤغيت غُضؤنٌ ثُضيَُإ بُ تُظنًـُ،  ضازَطُيُ
ًَىَ بـُض َيع نـاى زنتـؤض       ًَهٗاتُناٌْ ْاو ثُضيَُإ، بُٖـَُإ ؾـ ًَهٌ ُْبىو يُْاو ث يُبُض ُٓوٍَ ًٖئ َىْافًػ

ًَطــطٍ غــُضؤنٌ ثُضيــَُإ بــُ تُظ  نًــُ، يُبــُض ٓــُوٍَ ٖــًئ حػــٔ ذلُــس غــىضَ َُٖيبــصَيطزضا بــؤ ثؤغــيت ج
ًَُٓ غُض َُْكـُو ؾـىَيُٓناٌْ خؤيـإ     ًَػتاف زاوا يُ ُٖضزوو بُض َيعإ زَنُئ ب ًَهٌ ُْبىو، بؤيُ ٓ َىْافًػ

 وَضبططٕ.
 بُض َيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
 بُْاوٍ طُيٌ نىضزغتإ.

ًَ  ًَُِ ثُضيـَُـاِْ نىضزغتإ.بُض َيعإ ٓـُْساَاِْ خـىػل غ
ًَطوإ زَنُئ، نُ   ًَؿُنٌ غىثاغٌ بطاٍ بُض َيعَإ ثُضيَُاْتاض ناى ؾ بـُ ْاوّ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُاُْوَ ث

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُاِْ  ُٓضنٌ ُّٓ ثطؤغُيٍُ ططتُ ُٓغتؤ. بُض َيعإ بُْاوٍ خؤّ و بـُض َيـع  )ج
ٍَْ نىضزغتإ( ظؤض غىثاغتإ زَنُئ، بؤ ُٓو ب ًَُُتإ بُخؿِ، ًٖىازاضئ بُ ُٖو ط واو َتُاُْيُّ نُ بُ ٓ

نؤؾـ و ٖاوناضيِ َُٖىو اليُى، يُ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُاْسا بتىاْغل يُّ قؤْاةُ نىضت و ططْط و 
ٍَ و  ٌَ بهُئ، بؤ ُٓوَّ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ، ضؤ ًَبُج ُٖغتًاضَّ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ ُٓضنُناؾلإ ج
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ًَبسا يُ ناوزَيطٍ نطزِْ حهىَُت و زاض ؾتِٓ ياغاو بط ياضو بُزوازانىوِْ ُٓضنُناِْ خؤّ ظياتط  طُؾُ ث
ًَهُاَلوٍ ظياتطٍ ُْٓساَاِْ  خىاغت و زاواناضيًُناِْ نؤَُاَلِْ خَُيو. ُٓويـ يُض َيِ ؾؤض بىوُْوَو ت

ٍَ جَُاوَضّ نىضزغتإ يُ ؾاضو ؾاضؤنهُو زَيٗاتُناْسا.   يًصُْنإ يُطُ
ًَِ ًَطَوَ ج ًَؿُُضطٍُ زَيطئ ناى ز.نَُاٍ نُضنىونِ  ُٖضوَٖا ي خؤيُتِ غىثاغِ بطاّ بُض َيعَإ ث

 ًًََُِ ًًََُِ ثُضيَُإ بهُئ، نُ يَُاوَّ غااَلِْ ضابطزوو، يُ خىػل زووَّ ْ غ ًَؿىوّ خىػل غ غُضؤنِ ث
ًَهِ ططْط و ُٖغتًاضزا، زَيػؤظاُْ ُٓضنُناِْ ضاثُض اْسووَ. ًٖىاّ غُضنُوت ِٓ بؤ ثُضيَُاْسا، يُ قؤْاة

ًَت، زاواناضئ ًَُٖؿُ يُ  زَخىاظئ يُ ُٓضى و ناضَناٌْ زاٖاتىوٍ يُ ُٖض ؾىَئ و ُٓضى و ثًُْ ثايُى زاب
ٍَ بُض َيعٍ، بؤ ُٓوٍَ يُ ثطؤشَ ياغانإ ٖاوناضؿلإ بهات، ثطؤشَ ياغاناؾلإ  ثُيىَْسٍ زابغل يُطُ

ًَُُ ناوَض واٌْ ًُُٖتٌ ظياتطٍ بُضزَواَغل ي  ًٌَ.زَوَيَُُْس بهات، ٓ
َِ خىػل َُٖيبصاضزُْناْسا، نُ يُ غاَيِ  بــُض َيــعإ..  ـُوَ 1992زياضَ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ يُ َاوَّ ُٖض غ

ًَهسا ُٓضنُناِْ جًاواظ بىوَ. بُاَلّ  ًَؿٗاتُنإ، يُ ُٖض خىي ًَِ قؤْاةُنإ و ضووزاوو ث ًَهطزووَ، بُث زَغتِ ث
َِ ثُضيَُإ خىػل زاَُظضاْسِْ بٓاةُّ بُ ياغايِ بُطؿتِ تُواونُضّ يُنرتّ بىوٕ، ُٓطُض خىػل يُنُ

ًَت يُ ُٖضَيُِ نىضزغتاْسا، ُٓوا خىػل  زضوغتبىوِْ يُنُّ ُٓظَىوِْ غًاغِ و حىنُط اِْ و فًسضاَيِ بىو ب
زا، خىػل يُندػٓتُوَّ ُٖضزوو ًٓساضَّ ُٖضَيِ و ضَيهدػتُٓوَّ 2115زووََِ َُٖيبصاضزُْنإ يُ غاَيِ 

ًَىَاَيِ طُيُنَُإ  ًَطرينطزِْ َافُناِْ طُػل نىضزغتإ بىو. زَوضٍ بُضناويؿٌ بىوَ يُ زاْاٌْ ْ و ج
ًَطىَإ  ًَطام و ض اطُياْسِْ ثطؤشَّ زَغتىوضّ ُٖضَيُِ نىضزغتإ بؤ ضاّ طؿتِ. ب زَغتىوضّ ًَُٖؿُيِ ع

ًَؿىوَ، بُض َناونطزِْ تايبُؽلُْسَي ًَسَضّ خىيُناِْ ث ًًََُِ َُٖيبصاضزُْناًْـ زضَيصَ ث تِ و خىػل غ
ًَهِ  ُٖيىَُضجِ قؤْاةُنُ. ًًََُِ َُٖيبصاضزُْناِْ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ يُ ُٓزلاَِ َُٖيبصاضزْ خىػل غ

ًَعّ 2119ٓاظازو زؿلىنطاغًاُْ يُ غاَيِ  ًَعَيهِ غًاغِ وَى ٖ زا ُٓزلاَسضاو بؤ يُنَُغل جاض نُْس ٖ
ًَى ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ، نُ وَيُٓيُنِ جىاْرتّ ُٖض َيُِ نىضزغتاِْ ًْؿاِْ ْاونُنُو ٓؤثؤظغًؤٕ ٖاتُٓ ْ

ًَط َونطزٌْ غًػتٌَُ زؿلىنطاتًسا. ُّٓ ٓاَيىطؤض َّ نُ َُٓط ؤف يُ غُضؤنايُتًِ ثُضيَُإ  جًٗاْسا يُ ث
ًَعّ ٖاوثُؿلإ. َُُٓف ُٖض  ًَىإ زوو ٖ ًَُٓاُْو َُزًَْاُّْ ْ ًَهُ يُ ٓاَيىطؤض ّ ٖ ًَت، بُؾ بُض ٍَِيىَ زَن

ىضزغتاْسا ُْٖطاوَناِْ ٓاَيىطؤض ّ ٓاؾتًاُّْ زَغُاَلت و ضَيعططتٔ و ًْؿاُّْ ُٓوَيُ نُ يُ ُٖضَيُِ ن
ثابُْسبىوٕ بُزؿلىنطاتٌ بُضَو َثًؿُوَ نىوَْ، طًاِْ يُنرت قبىَيهطًْـ ضؤشبُض ؤش  يُ ُٖضَيُِ 

 نىضزغتاْسا ظياتط نُنُضَ زَنا. 
 خىؾو و بطاياِْ بُض َيع..

ًَىيػتِ بُزاْاِْ ُْخؿُو بُضْاَُّ تاظَ ُٖيُ، بؤ ٓاؾهطايُ ُٖض قؤْاةُو تايبُؽلُْسيِ خؤّ ُٖيُو، ث
ًَتُزّ، نًؿُو نَُىنىض يُناًْـ بُ زيايؤط ناضَغُض  ًَؿهىوِْ ناضَنإ ب ُٓوَّ تُناٌْ ظياتط يُ بُضَو ث

 بهطَيت بُ ض َناو نطزِْ بُضشَوَْسيِ طؿتًِ طُيُنَُإ.
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ًَىاظّ   َِ ُٖوَيبسا ؾ ًَت، زَب ًَهٌ ناض نطزٕ زاب برينطزُْوَو ٓايًُتِ ضَيهدػتِٓ ناضَناِْ َطؤظ يُ ُٖض ٓاغت
ًَساِْ ناضَنإ و بُضظنطزُْوَّ ٓاغتِ خعَُتطىظاضيِ ُٓو زاَُضظاوَ  وا ضَيو خبات نُ يُ خعَُتِ طُؾُث
ًَُُ وَنى غُضؤنايُتِ ْىَيِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ، يَُاوَّ  ًَِ بُضثطغًاضَ، بؤ َُُٓف  ٓ ًَت نُ ي زاب

ًًََُِ ُٖيبصاضزُْ ًَىَّ زووََِ خىػل غ ٍَ زَزَئ يُ ٓاغتِ بط واو  َتُاُْو خىاغت و زاواناضيِ ٓ ناْسا ُٖو
َّ ناض بهُئ بؤ ُٓوَّ ُّٓ ثُضيَُاُْ بهُيُٓ خاَيِ  بُض َيعو نؤَُاَلِْ خَُيهِ نىضزغتاْسا بغل، زََاُْو
ٍَ زَزَئ يُ غُضؤنايُتًِ ًَهٗاتُْ بؤنىوُْ جًاواظَنإ، ُٖو  يُناْطريّ، بؤ غُضجُّ فطانػًؤٕ و ث

ًَهٗاتُ جًاواظَنإ ضابططئْ  ًَىإ فطانػًؤُْنإ و ث ثُضيَُاِْ نىضزغتاْسا، جؤضَيو يُ ٖاوغُْطِ ظياتط يُْ
َّ ُٖوَيسَزَئ يُض َيٌ ناضا نطزِْ نؤبىوُْوَّ يًصُْنإ  ٍَ يُ َُٖىو اليُى بططئ، تا بؤَإ بهط طى

ًَىيػتًؿسا زاواٍ بريوبؤنىوُْنإ يُباضَّ ثط ؤشَ ياغاو بط ياضَنإ يُيُى ْعيو بهُي ُٓوَ، يُناتٌ ث
ٖاضيهاضٍ خَُيهاٌْ ثػجؤضو ؾاضَظايإ ُٓنُئ ض يُ ظاْهؤناٌْ نىضزغتإ و ض يُ زَظطاناٌْ حهىَُت و 
زَظطاناٌْ تطٍ ُٖضَيُسا، ُٖضوَٖا يُ زؤغتاؾلإ يُ ثُضيَُاْتاضاٌْ بًاٌْ، خؤمشإ وَى غُضؤنايُتًِ 

ٍَ زَزَئ يُ طفتىطؤ ططْط و  ناضَْىوغػاظَناْسا ٖاوناضيتإ بهُئ و، يُزاًْؿتُٓنإ ثـُضيَُإ ُٖو
ًَو ْعيو خػتُٓوَّ بؤنىوُْنإ، َُُٓف بُ ٖاوناضّ و  ًَؿُنإ و ي ٓاَازَ بغل بؤ ض اططتين ٖاون
ٍَ زَزَئ يًصُْناِْ ثُضيَُإ ناضاتطو ناالنرت بهُئ، بؤ ُٓوَّ  ًَت، ُٖو َُٖاُْٖطٌ َُٖىو اليُى زَب

ًَى نؤَُاَل ِْ خَُيو و، يُ ْعيهُوَ بُزاوازانىوٕ بؤ نًؿُو زاخىاظيًُناًْإ بهُٕ، ظياتط بهًُٓ ْ
ًَى نؤَُاَلِْ خَُيهِ نىضزغتإ بؤ  غُضؤنايُتِ ثُضيَُإ خؤؾًإ ناض بؤ ُٓوَ زَنُٕ  يُ ْعيهُوَ بهُٓ ْ

ٍَ زَزَئ طُؾُّيٌ و خىاغت ْ زاواناضيًُناًْإ. ٓاطازاض بىوٕ يُ طًُ ظياتط  يُ بىاضّ ضاطُياْسًْؿُوَ ُٖو
بُ ناضَناِْ بُض َيىبُضايُتًِ ضاطُياْسٕ بسَئ و فطاواْرتّ بهُئ، بؤ ُٓوَّ بتىأْ طُؾُ بُ ًٓؿىناضَنإ 
ًَتُ ثطزّ ثُيىَْسّ  بسَٕ، بُ تايبُتِ ضَيهػدعل و بُضْاَُض َيص نطزٕ بؤ نُْاَيِ ٓامساًِْ ثُضيَُإ تا بب

ًَىإ ثُضيَُإ و خَُيهِ نىضزغتإ، نُ جطُ يُ باَل و نطزُْوَّ زاًْؿتُٓناِْ ثُضيَُإ، ططْطِ و يُْ
بايُر بُناضو ناالنًِ غُضجُّ يًصُْناِْ ثُضيَُإ بسات و غُضزاُْ َُيساًُْناًْإ باَلو بهاتُوَ، 
ثط ؤططاّ و بُزوازانىوِْ تايبُتًـ بؤ ُٓو ثط ؤشَ ياغاو بط ياضاُْ بهات نُزواّ ُٓوٍَ خؤيٓسُْوٍَ 

 ّ يًصُْنإ زَنطَئ. يُنًَُإ بؤ زَنطَيت و ٓاضاغتُ
ٍَ حهىَُت و زضَيصَ بُ  ُٖضوَٖا وَى غُضؤنايُتِ بُضزَواّ زَبغل يُ ثُيىَْسّ و َُٖاُْٖطِ يُطُ
ًَىإ ُٖضزوو غُضؤنايُتًِ ثُضيَُإ و حهىَُت زَزَئ. بؤ ثتُوتط نطزٌْ  نؤبىوُْوَّ زَوضيِ ْ

ًَهٌ ثُضيَُاًُْ.ُٖضوَٖ ا ثتُو نطزٌْ ثُيىَْسٍ ثُضيَُإ َُٖاُْٖطٌ و ٖاوناضٍ نُ بَُٓاٍ ُٖض غػتَُ
ًَٓاٌْ ظياتطٍ غُضبُخؤيٌ زازوَضٍ يُ ُٖضَيٌُ  و زَغُاَلتٌ زازوَضٍ و وَظاضَتٌ زاز، بُ َُبُغيت بُزيٗ
ٌَ نطزٌْ ياغانإ يُاليُٕ زازطانإ و زاَىزَظطاناٌْ زاز. بايُخساٌْ  ٌَ بُج نىضزغتاْساو، بُ زوازانىوٌْ ج

ٌَ نطزٌْ ياغانإ.ظياتط بُ ض ؤَيٌ زاواناضٍ طؿيت ب ٌَ بُج  ُ ناوزَيطٍ نطزٌْ ج
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ٍَ ض َيهدطاوَناٌْ نؤََُيطاٍ َُزٌَْ و بًاٌْ و ْاوخؤيٌ يُ ناضنطزٕ و ثُيىَْسٍ  ٍَ زَزَئ يُطُ ُٖو
ًَبًًُٓناًْإ بُُْٖس وَضبططئ. ًَؿًٓاضو ت ٍَ بهُئ و ث  بُضزَواّ زابغل و ض اوَيصيإ يُطُ

ًُّ ناضّ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ و حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتاْسا، بــُض َيــعإ.. زياضَ يُّ قؤْاةُ ْىَي 
ًَىيػتُ بُ طًاِْ ٖاوناضّ و، بُ يُبُضناو ططتِٓ  ًَـ، ث نؤََُيًو ُٓضى و ناضّ جسؿلإ زَيتُ ث
بُضشَوَْسيًُ بااَلناِْ طُػل نىضزغتإ و نُغجاْسِْ زَغُاَلتِ ياغاو عُزايُتٌ نؤَُاَليُتٌ و 

ُضَيُِ نىضزغتاْسا، ُٓو ُٓضناُْ ُٓزلاّ بسَئ. ًٖىازاضئ يُ غُضَتاٍ َاْطٌ ٓاظاض زازثُضوَضيِ ظياتط يُ ٖ
ًَهُ  ًَهطزُْوَّ خىػل  ْىَيِ زاًْؿتُٓناِْ  ثُضيَُاْسا، ُٓو ثط ؤشَ ياغاياٍُْ نُزََ ٍَ زَغتج يُطُ

ًَى بُضْاَُّ ناض ّ خىَيٓسُْوَيإ بؤ نطاوَو، ضاثؤضتِ يًصُْناِْ يُغُض ٓاَازَنطاوَ، خبُيُٓ ْ
ٍَ زإ بؤ َُٖىاضنطزِْ ثُيط َوّ ْاوخؤّ ثُضيَُاِْ  زاًْؿتُٓنإ. يُ غُضووّ َُٖىوؾًاُْوَ ُٖو
نىضزغتإ نُخىاغت و زاواناضٍ َُٖىو اليُنُ. جا ًٖىازاضئ غُضجُّ فطانػًؤُْنإ ٖاوناضبٔ، بؤ ُٓوَّ 

ًَـ نىوِْ ظياتطّ ناضَنإ  ًَىيُى َُٖىاض بهطَيتُوَ، نُ يُ خعَُتِ بُضَو ث ًَهِ بُؾ و زاْاِْ ًَهاًْعَ
ًَت، بؤ زاض ؾتِٓ ياغاو بط ياضَنإ بُ غىوز وَضططتٔ يُ ُٓظَىوٕ و ثُيط َوٍ ْاوخؤٍ  طىزلاوتط زاب

ًَؿهُوتىو.  ثُضيَُاٌْ زَوَيُتاٌْ زؿلىنطات و ث
ٍَ فطانػًؤٕ و يًصُْ  ًَؿُ، بُ ض اوَيصو طفتىطؤ يُطُ جطُ يَُاُْف ُٓضى و ثطؤشَ ياغاٍ ظؤض ططْطُإ يُ ث

ًَىيػيت و ططْطًإ ناضيإ يُغُض زَنُئ و يُ خؿتٍُ بُضْاٍَُ ناضزا يُ تاي ًٌَ ث بُؽلُْسَنإ، بُث
ٍَ زَزَئ ناض بهُئ بؤ ناضاو ناالنرت نطزٌْ ُٓو زاَُظضاواٍُْ نُ غُض  ُٓويُويُتٌ ناضَناؾلاْسا زَبٔ. ُٖو

َافُناٌْ َطؤظ و، بُ ثُضيَُاٌْ نىضزغتأْ وَى زيىاٌْ ناوزَيطٍ زاضايٌ و زَغتٍُ ثاضاغتين 
 زاَُظضاْسٌْ زَغتٍُ ُْظاُٖ.

ٍَ و ًْىٍَ نُ َاوَ، ُٓو زوو غاَيٍُ ضابطزوو نُ  ًَس زَنُئ بُ ٖاوناضٍ َُٖىو اليُنتإ َُٓػا ٓىَ
ًَؿهُؾٌ  ٍَ و ًْىٍَ زاٖاتىو ث ضؤيؿتىوَ زَوَيَُُْستط بهُئ، بُ خػتُٓ غُضٍ ُٓو بُضَُٖاٍُْ يَُػا

نُئ، غىثاغٌ بطاٍ خؤؾُويػتُإ ناى زنتؤض نَُاٍ زَنُئ، نُ تا زوا زَنُئ، جاضَيهٌ تط غىثاغتإ زَ
ًَسٍ غُضنُوتين بؤ زَخىاظئ، تُٓهًسيـ زَنُيُٓوَ ًَُٖؿُ ناوَإ  زَقًكُ يُطَُيُإ َايُوَو ٓىَ
يُوَيُ ثطؤشَ ياغاناؾلإ زَوَيَُُْس بهات، ضَيُٓايًُإ بهات و ٖاوناضؿلإ بهات، ظؤض غىثاغتإ زَنُئ، 

ًَٓغل، تا بُياٌْ غُعات )نؤتاي ًَـ ًْىَض ؤ بؤ زَغت ًْؿإ نطزٌْ 11ٌ بُ زاًْؿتين َُٓط ؤَإ زَٖ (ٍ ث
ًَطئ، ظؤض غىثاؽ. ًَططَنٍُ، تا بُياٌْ بُ خىاتإ زَغج ًَٓاٌْ غُضؤنٌ حهىَُت و ج  ْاوٖ

      
                                                                                                                                                                        

 ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ        حػٔ ذلُس غىضَ ذلُس           ز.    غت افلس عبساهلل                فط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضيَُاٌْ                    غهطت         ثُضيَُاٌْغُضؤنٌ                     ُضؤنٌ ثُضيَُاٌْج

ًَطام                        نىضزغتإ – نىضزغتإ ًَطام                           نىضزغتإ – ع ًَطام - ع   ع
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 (ٍ ْآاغاي2ٌثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )

ًَٓج ؾُللُ  2112\2\16ضَيهُوتٌ  ث

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ
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 ي نائاسايي (2ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
ًَٓج   16/2/2112 ضَيهُوتٌ ؾُللُث

ًَط )   ًَـ ًْــىَض ؤٍ(ٍ 11ناتــصَ ًَــٓج  ضؤشٍ ثــ  -نىضزغــتإ  ثُضيــَُاٌْ  16/2/2112ضَيهــُوتٌ  ؾــُللُث
ًَطام  ٌ   َإثُضيُغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع امساعًٌبُ غُضؤنايُتٌ بُض َيع ع ز. حػـٔ   بـُض َيع  و, بـُ ٓاَـازَبىوْ

ًَطٍ ذلُس غىضَ ذلُس  ًَططٍ غُضؤى و, بُض َيع فطغت أفلس عبساهلل غهطت  (2ٍ, زاًْؿتين شَـاضَ ) ثُضيَُإج
ًًَُّخىيٌ ْآاغايٌ   ( ٍ خؤٍ بُغت.2112, غاَيٌ )غ

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ حىنُُن ٍ 1992(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1َ )ٍ ْـاوخؤٍ شَـاض  َوط ( يُ ثُي21(ٍ َاززَ )1اٌْ بط طُ )بُث

ًَطام, زَغتٍُ غُضؤنايُتٌ  -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  ْآاغـايٌ   (2ٍزضا زاًْؿتين شَـاضٍَ ) ٍ بط ياض ثُضيَُإع
ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ نات )خىيٌ  ًَٓج ؾُللُ ضَيهُوتٌ 11غ ًَـ ًْىَض ؤٍ ضؤشٍ ث بُّ  زا 16/2/2112(ٍ ث

ًَت: ًَىَيُ ب  ؾ
ًَٓاٌْ غُضؤ -1  ًَططَنٍُ. –نٌ ُٓزلىٌَُْ وَظيطاٌْ نىضزغتإ ْاوي ًَطام و ج  ع
 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.

ًًٌََُ َُٖيبـصاضزٕ، غـاَيٌ            ٌَ زَنـُئ، خـىيٌ غـ بُْاوٍ طُيٌ نىضزغـتإ، زاًْؿـتُٓنٍُ ٓـَُط ؤَإ زَغـت ثـ
ًًَُّ، خىيٌ ططَيساٌْ زووَّ، شَاضٍَ زاًْؿـعل  ، بُضْاَـٍُ  16/2/2112(ٍ ْآاغـايٌ، ضؤشٍ زاًْؿـعل   2 )غ

ًٌَ حىنٌُ بط طُ ) ٍ 1992(ٍ َُٖىاض نطاوٍ غـاَيٌ  1( يُ ثُيط َوٍ ْاوخؤٍ شَاضَ )6(ٍ َاززَ )1ناض: بُث
ًَطام، زَغتٍُ غُضؤنايُتٌ ثُضيـَُإ بط ياضيـسا بُضْاَـٍُ نـاضٍ زاًْؿـتين شَـاضَ        -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  ع

ًَط )(ٍ ْآاغايٌ خىي2) ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ ناتصَ ًَٓج ؾـُللُ ضَيهـُوتٌ   11ٌ غ ًَىَض ؤٍ ضؤشٍ ث ًَـ ْ (ٍ ث
ًَت:16/2/2112 ًَىَيُ ب  زا بُّ ؾ

ًَٓاٌْ غُضؤنٌ ُٓزلىٌَُْ وَظيطاٌْ نىضزغتإ  -1 ًَططَنٍُ. –ْاوي ًَطام و ج  ع
ًَؿــايُوَ بــُ ضَمســ           ًَـ َاوَيــُى نابًٓــٍُ حهىَــُت زَغــتًإ يــُناض ن ٌ ٓاضاغــتٍُ  بــُض َيعإ، زيــاضَ ثــ

ًَؿـاُْوَنٍُ قـُبىٍ نـطزٕ و بـُ              غُضؤنايُتٌ ٖـُضَيِ نـطا، غـُضؤنٌ ٖـُضَيًُـ بـُ ضَمسـٌ زَغـت يـُناض ن
ًَىيػـيت زَظاْـغل زَقـٌ ْىوغـطاوَنٍُ غـُضؤنٌ          ًَُـُ بـُ ث ْىوغطاوَيهٌ ضَمسٌ بؤ ثُضيَُإ ٖاتىوَ، بؤيـُ ٓ

ًَطَزا خبىَيًُٓٓوَ، بؤ ُٓوٍَ يُ ْعيهُوَ ٓاطازاضٍ فُضَاْ  ُنُ بٔ.ُٖضَيِ ي
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ًَطام    نؤَاضٍ ع
 ُٖضَيٌُ نىضزغتإ

 غُضؤى     
 فُضَاٌْ ُٖضَيٌُ

ًٌَ َاززٍَ زَيُّ بط طٍُ )2112(ٍ غاَيٌ 32شَاضَ ) ( يُ ياغاٍ غـُضؤنايُتٌ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ    14. بُث
ًَطام شَاضَ ) –  ٍ َُٖىاض نطاو بط ياضَاْسا بُ:2115(ٍ غاَيٌ 1ع
ًَؿا -1 ٍَ نطزٌْ زَغت يُناضن ًَطام. –ُْوٍَ ُٓزلىٌَُْ وَظيطاٌْ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ قُبى  ع
ٌَ نطزْـٌ      –ضاغجاضزٌْ ُٓزلىٌَُْ وَظيطاٌْ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ  -2 ٌَ بـُج ًَطام بُ بُضزَواّ بىوٕ يـُ جـ ع

ًَٓطَيت. ًَو زَٖ ٍَ ث ًَهٌ ْى  ُٓضنُناٌْ تاوَنى وَظاضَت
ــاززٍَ )    ًٌَ َـ ــُث ــُضؤنايُتًُ، بـ ــٍُ غـ ــُّ فُضَاْـ ــُوٍَ ٓـ ــٍُ )11زواٍ خىَيٓسْـ ــاٍ  12(ٍ بط طـ ــُ ياغـ ( يـ

ٍَ تُؾـهًٌ بهطَيـت،        ٌَ بٓطَيت، بـؤ ٓـُوٍَ نابًٓـٍُ ْـى ًَت ْىَيُٓضٍ ظؤضيُٓ ْاو ي غُضؤنايُتٌ ُٖضَيِ نُ زَب
ٍَ يًػـيت نىضزغـتاٌْ،            ًَـطَ يـُ ثُضيـَُإ يًػـيت نىضزغـتاًُْ، زواٍ ضاوَيـص نـطزٕ يُطـُ ْىَيُٓضٍ ظؤضيُٓف ي

ًَهـريظإ بـاضظاٌْ و نـاى عًُـاز افلـس،        ُٓوإ زوو ْاويإ زاوَ بُ غُضؤنايُتٌ ثُضي َُإ، ْاوَنـاًْـ نـاى ْ
ُٓو زوو ْاوَ يُاليُٕ ثُضيَُاُْوَ زَغت ًْؿإ زَنطَئ، بؤ ُٓوٍَ زواتط غُضؤنٌ ُٖضَيِ تُنًًفًإ بهـات  
ًٌَ ياغـا ٓـُو زوو ْـاوَ خبُيٓـُ بُضزَغـيت        ًَىيػيت زَظاْغل بـُث ًَطَزا بُث بؤ تُؾهًٌ نطزٌْ حهىَُت، جا ي

ًَــىٍَ بــ ًَهــريظإ ًٓــسضيؼ ٓ ًَـ جــُْابتإ، نــُ غــُضؤنٌ حهىَــُت نــاى ْ ُض َيع، ٓــُو زوو ْــاوَ زَخُيٓــُ ثــ
ٍَ            َصطؿ٢ ٌَ يُطـُ ًَػـتا زَطلَُـُ زَْطساْـُوَ، نـ ًَططٍ غـُضؤنٌ حهىَـُت نـاى عًُـاز افلـس، ٓ باضظاٌْ، ج

هىَـُت  ُٓوَيُ ُٓو زوو ْاوَيُ، بؤ ُٓوٍَ زواتـط غـُضؤنٌ ٖـُضَيِ تـُنًًفًإ بهـات بـؤ تُؾـهًٌ نطزْـٌ ح        
زَغـــيت بـــُضظ بهاتـــُوَ؟ يُبـــُض ٓـــُوٍَ بـــطازَضإ ُْٖـــسَيهًإ تـــاظَ ٖاتٓـــُ شووضَوَ، بؤيـــُ جـــاضَيهٌ تـــط 

ًَطوإ. ًَطيُٓوَ، فُضَىو ناى ؾ  زَيصَ
ًَطوإ ْاقح حُيسَضٍ:  بُض َيع ؾ

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَططٍ غُضؤنٌ حهىَُت بـُ جًـا تُقـىيتً    ًَىيػتُ غُضؤنٌ حهىَُت و ج ًَُىايُ ث إ يُغـُض بـسضَيت،   َٔ ث

 ظؤض غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَطوإ، يُبُض ُٓوٍَ زَْطساُْنُ حُغـِ ْـُنطاوَ، زَتـىاْغل يـُى، يـُى       ًَؿًٓاضَّ ناى ؾ باؾُ يُغُض ُٓو ث
ًَهـريظإ ًٓـسضيؼ         ٍَ ُٓوَيـُ بـُض َيع نـاى ْ ٌَ يُطـُ بـاضظاٌْ زَغـت ًْؿـإ     َصرطؿ٢ بًدُيُٓ زَْطساُْوَ، نـ

َيت بؤ تُنًًف نطزْـٌ يُاليـُٕ غـُضؤنٌ ُٖضَيُـُوَ وَنـى غـُضؤنٌ حهىَـُتٌ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ بـؤ           بهط
ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض         ًَٓاٌْ ُٓو نابًُٓيُ زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ ًَهٗ ث
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ًَو ُْبىو زَغيت بُ ضظ ُْناتُوَ، َُٖىويإ غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ضَظاَُْسيًإ زَضبط ٍ، نُ شَاضزَإ نُغ
 زَغتًإ بُضظ نطزَوَ.

ٌَ يُطَُيسايـُ زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ،        ًَططٍ غُضؤنٌ حهىَُت ناى عًُاز افلس، نـ ًَػتا بؤ ج ٓ
ٌَ زَنـُئ،           ٌَ يُطَُيسا ًًُْ زَغيت بُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، بـُنؤٍ زَْـط ثُغـٓس نـطا، ثريؤظبايًـإ يـ ن

ًَٓـاٌْ نابًٓـٍُ   ًٓٓؿآَُياَل غُضنُوتىو زَ ًَهٗ ٌَ زَنات بؤ ث بٔ يُوٍَ نُ بُض َيع غُضؤنٌ ُٖضَيِ تُنًًفًإ ي
ًَـس زَنـُئ         71تاظَ، شَاضٍَ زَْطُناًْـ ) ( زَْط بىو، ٓـُواٌْ تـط ةآًـب بـىوٕ، غىثاغـتإ زَنـُئ، ٓىَ

ًَت، بـؤ ٓـُوٍَ بتـىا          ْغل نابًٍُٓ تاظٍَ حهىَُتٌ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ بُضْاَـٍُ باؾـرتو تؤنُـُتطيإ ٖـُب
ًَطئ،        ًَهٌ تـط بـُ خىاتـإ زَغـج ًَىَف زَنُئ، تـا زاًْؿـتٓ ظياتط خعَُتٌ ًًًَُتُنَُإ بهُئ، غىثاغٌ ٓ

 ُٖضبصئ.
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                                                                              
 
اضغالٕ بايع امساعًٌ            ز.     حػٔ ذلُس غىضَ ذلُس           ز.     غت افلس عبساهلل          فط  

ًَططٍ غًَطٍ ثُضيَُاٌْ                         غهطت  ثُضيَُاٌْغُضؤنٌ                      ُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ      ج
ًَطام                                نىضزغتإ – تإنىضزغ      ًَطام                                نىضزغتإ – ع ًَطام - ع   ع
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ًَو   ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين زَغج

ٌَ ؾُللُ  2112\3\6ضَيهُوتٌ  غ

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ
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 دةسثَيك ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 
 ٌَ  6/3/2112 ضَيهُوتٌ ؾُللُغ

ًَط )   ٌَ  ضؤشٍ ًْىَض ؤٍ(ٍ 12ناتصَ ُ غ ٌ   6/3/2112ضَيهـُوتٌ   ؾـُلل ًَـطام   -نىضزغـتإ   ثُضيـَُاْ بـُ  ع
بــُض َيع ز. حػــٔ ذلُــس غــىضَ  بــُ ٓاَــازَبىوٌْثُضيــَُإ و، غــُضؤنٌ  ز.اضغــالٕ بــايع امساعًــٌغــُضؤنايُتٌ 

ًَ ًَطٍ ططٍ غُضؤى و، ج ًَه , زاًْؿتين ثُضيَُإبُض َيع فطغت أفلس عبساهلل غهطت ّ خـىيٌ   ٌزَغـج ًًَُ , غـاَيٌ  غـ
 ( ٍ خؤٍ بُغت.2112)

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ حىنُُن ٍ 1992(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1ٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )  َوط ( يُ ثُي21(ٍ َاززَ )1اٌْ بط طُ )بُث

ــتإ   ــَُاٌْ نىضزغ ٍ  -ثُضي ــتُ ــطام, زَغ ًَ ــُضؤنايُتٌ  ع ــَُإغ ــاض ثُضي ــتين ٍ بط ي ًَهزضا زاًْؿ ــج ــىيٌ  ٌزَغ خ
ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ نات ) ٌَ ؾُللُ ضَيهُوتٌ 12غ ًَت: زا 6/3/2112(ٍ ًْىَض ؤٍ ضؤشٍ غ ًَىَيُ ب  بُّ ؾ

ًَطام. -1  زَقًكُيُى وَغتإ بؤ طًاٌْ ثانٌ ؾًُٖساٌْ نىضزغتإ و ع
ًَطام بُّ بؤُْيُوَ. -وتاضٍ بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  -2  ع

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.

ٌَ زَنُئ، غُضؤنايُتٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ، خىيٌ  بُْاوٍ طُيٌ نىضزغتإ، زاًْؿتُٓنَُإ زَغت ث
ًَو، ضؤ ًًَُّ، خىيٌ ططَيساٌْ زووَّ، زاًْؿتين زَغتج ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ، غاَيٌ غ ، 6/3/2112شٍ زاًْؿعل غ

ًٌَ حىنٌُ بط طُ ) ( يُ ثُيط َوٍ ْاوخؤٍ 54( يُ َاززَ )2، 1( ُٖض زوو بط طٍُ )5( يُ َاززٍَ )1بُث
ًَطام شَاضَ ) -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  ٍ َُٖىاض نطاو بط ياضزضا ناتٌ نطزُْوٍَ خىيٌ 1992(ٍ غاَيٌ 1ع

ًًَُ ًًٌََُ خىيٌ َُٖيبصاضزٌْ غ ًَط )ططَيساٌْ زووَّ غاَيٌ غ (ٍ ًْىَض ؤٍ ضؤشٍ 12ٌَ ثُضيَُإ يُ ناتصَ
ٌَ ؾُللُ ضَيهُوتٌ  ًَت:6/3/2112غ ًَىَيُ ب ًَت، بُضْاٍَُ ناضٍ زاًْؿتُٓنُ بُّ ؾ  زا ب

ًَطام. -1  زَقًكُيُى وَغتإ بؤ طًاٌْ ثانٌ ؾًُٖساٌْ نىضزغتإ و ع
ًَطام بُّ بؤُْيُوَ. -وتاضٍ بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  -2  ع

ٍَ ًَطام بىَغعل، ظؤض غىثاؽ،  جاض ًَو بفُضَىوٕ زَقًكُيُى بؤ طًاٌْ ثانٌ ؾًُٖساٌْ نىضزغتإ و ع زَغتج
 فُضَىوٕ زاًْؿٔ.

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ و  ًَػتاف وتاضٍ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ، نُ بُٖاوناضٍ بُض َيع ج ٓ
ًَطٍ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ ْىوغطاوَ، َٔ بؤتإ زَخى  َيُُٓوَ.بُض َيع غهطت

 بُْاوّ خىاّ طُوضَو ًَٗطَبإ.

 بُْاوّ طُػل نىضزغتإ.
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ًَِ حىنُِ بط طُّ ) ًَطام شَاضَ ) -(  يُ ثُيط َوّ ْاوخؤّ  ثُضيَُاِْ نىضزغتإ 5(ّ َاززَّ )1بُث (ٍ 1ع
ٌَ ؾـُللُ ضَيهـُوتِ      1992غاَيِ  ًَهِ نطزْـُوَّ خـىػل ططيـساِْ       6/3/2112ٓـَُط ؤ غـ زاًْؿـتِٓ زَغـتج

ًَسَنُئ. زووَّ يُ غاَي ًًََُِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ  زَغت ث ًًََُِ خىػل َُٖيبصاضزِْ غ  ِ غ
ًَىَّ بُض َيع زَنُئ، بؤ ُٓو بـط واو   ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ جاضَيهِ تط غىثاغِ ٓ غُضَتا بُْاوّ خؤّ و ج
ــاضّ و          ــُ ٖاون ــُزا ب ــُّ خىي ــىازاضئ ي ــِ، ًٖ ــَُاْتإ بُخؿ ــىَيِ بُضي ــُضؤنايُتِ ْ ــُ غ ــُ ب ــُّ ن  و َتُاًْ

ًَهٗاتُ جًاواظَنإ، بتىاْغل ُٓضنِ ًْؿتُاِْ و بُضثطغًاضاُّْ خؤَـإ   َُٖاُْٖطِ غُضجُّ فطانػًؤٕ و ث
ٌَ بهُئ. ًَبُج  يُّ قؤْاةُ ططْطُّ خُباتِ غًاغِ وزؿلىنطاغِ وَُزًَْاُّْ طُيُنَُإ ج

ّ   1991ُٖضوَٖا بُبؤُّْ يازّ ضاثُض يُٓ ؾهؤزاضنُّ ٓازاضّ  طُيُنـَُإ و   جىاْرتئ ثريؤظبـايِ  ٓاضاغـتُ
جَُاوَضّ ضاثُض يىّ ؾاضوؾاضؤنهُناِْ نىضزغتإ زَنُئ، غُضّ ضَيعوُْواظف بؤ طًاِْ ثـانِ ؾـًُٖساِْ   

 طُيُنَُإ بُطؿتِ و ؾًُٖساِْ ضاثُضئ بُتايبُتِ زازَُْوَيٓغل.
ــُباتِ         ــصووّ خ ًَ ــُ َ ــُ ي ــؤّ ُٖي ــسّ خ ــُ تايبُؽلُْ ًَه ٍَ، َاْط ــا ــطّ غ ــُناِْ ت ــُ َاْط ــا ي ــازاض، جً ــاْطِ ٓ َ

ًَهِ ظؤضّ بؤْـــُ خـــؤف وْاخؤؾـــُنإ، ُْٖاَـــُتِ و غـــُضنُوتُٓناِْ طـــُػل   طُ ــ يُنَُاْـــسا، نـــىْهُ بُؾـ
 نىضزغتإ، يُّ َاْطُزا نؤبىوُْوَُْتُوَ.

ًَت، نُ ثًالٌْ  1975ُٓطُض ٓازاض َاْطِ بؤُْ ْاخؤؾُناِْ وَى ضَيهُوتٓاَُ ؾىوَُنُّ جُظآريّ غاَيِ  ب
ًَطام و ؾاّ ٓريإ، غُضؤنِ ُٓوغاّ جُظآري بىو يُ زشّ خـُباتِ ُْتُوَنـَُإ    ٖاوبُؾِ ضشَيُِ ُٓوغاّ ع

و ؾؤض ؾِ ُٓيًىوٍ بُضابُضايُتِ باضظاِْ َُْط، ٓازاض َاْطِ َُضطُغاتِ نًًُاباضإ نطزِْ ؾاضّ َُٖيُظـُو  
ًَذ وَغإ و بايًػإ و ْاونُناِْ بازيٓإ بىو، َاْطِ نؤض َوَ ًًَؤًُْنُّ طُيُنَُإ بُضَو غٓىوضَناِْ  ؾ

ًَطإ  ًَو     ٓ ًَطّ ُّٓ َاْطُزا، زَبًٓغل َـاْطِ ٓـازاض ٖـَُيططّ نؤَـَُي ًَهِ تطٍ ضؤشَ وتىضنًا بىو. بُاَلّ يُ بُؾ
ًَصوويِ نـُ  11َصزَو بؤُْو غُضنُوتِٓ طُوضَيُ يُ خُباتِ طُيُنَُاْسا، وَى ضَيههُوتٓاَُّ  ّ ٓازاضّ َ

ًَـطام ز      ًَهِ ططْطِ ؾؤض ؾِ ٓـُيًىوٍ و خـُباتِ طُيُنـَُإ يـُ ع ًَطزضَيـت، ٖـُضوَٖا ٓـازاض    بُ زَغتهُوت َشَ
َاْطِ ضاثُض يِٓ جَُاوَضو ضظطاض نطزِْ ؾاضوؾاضؤنهُناِْ نىضزغتإ بىو، بُ نُضنىونِ ظَيطيُٓوَف، نـُ  
ــُوضؤظ و        ــاططّ ْ ــُضْاو ٓ ــُضنُوتُٓناِْ يُغ ــاجِ غ ــُض ئ ت ــتاًُْ، ضاث ــاضَ نىضزغ ــُو ؾ ــِ ٓ ــاض نطزْ ــُ ضظط ب

 غا.   غُضنُوتُٓناًْـ يُغُض غٓطِ ُٓو ؾاضَ خؤضاططَ زاطري
 خىؾو وبطاياِْ بُض َيع.

ًَهِ بـاف بـىو، يُبـُضزَّ يًصْـُناِْ ثُضيـَُإ، بـؤ زيطاغـُ          زياضَ زوو َاْطِ ثؿىوّ زاًْؿتُٓنإ، زَضفـُت
نطزِْ ُٓو ثطؤشَ ياغـاُّْ نـُ ٓاضاغـتُيإ نطابـىو، وَيـط اّ زَغـت خؤؾـًُإ يـُو يًصْاْـُّ نـُ ضاثؤضتًـإ            

ًَهـِ ظيـاتطَوَ، يـُّ      يُغُض ُٓو ثطؤشَ ياغاياُْ ٓاَازَ نطزووَ ، زاواناضئ يُ غُضجُّ يًصْـُنإ بـُطىض و تًٓ
خىيــُزا ناضَناًْــإ ضاثــُض َيٓٔ، ضاثؤضتًــإ يُغــُض ثــطؤشَ ياغــانإ ٓاَــازَ بهــُٕ، بــؤ ٓــُوَّ زواتــط يــُ             

 و بط ياضيإ يُغُض بسضَيت. تزاًْؿتُٓناِْ ثُضيَُاْسا، طفتىطؤيإ يُغُضبهطَي
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ًَىيػتُ بىوِْ بؤنىو ًَعّ    يُّ خىيُزا ث ًَهٗاتُنإ بهُيٓـُ خـاَيِ بـُٖ ًَط وآًِْ جًاواظّ فطانػًؤٕ و ث ٕ وت
َُٖاُْٖطِ بؤ زَوَيَُُْس نطزِْ طفتىطؤنإ وزَضنطزِْ ياغا وبط ياضّ طىزلاو، نـىْهُ خـَُيهِ نىضزغـتإ    

      ٍَ َّ يًصْـُناِْ ثُضيـَُإ نـاوو ز ٌَ زَنُٕ، نؤَـُاَلِْ خـَُيو زَياْـُو و  ناوَض َيِ ناضو خعَُتِ ظياتطَإ ي
ًَُـُف يـُ ٓاغـتِ       ٓ َِ ًَؿُناًْإ، بؤيـُ زَبـ طىَيِ ُٓوإ بٔ يُ ناوزَيطّ نطزِْ حهىَُت و بُزاوزانىوِْ ن

ًَُُيإ بُخؿًُٓو بط واو َتُا  ىَ.ُْيُ زابغل نُ بُ ٓ
ًَىيػتِ زَظامن جاضَيهِ تط تُٓهًس يُغُض بُضْاَُو غًاغُتِ ناضنطزِْ غُضؤنايُتِ  ًَطَزا بُ ث بُض َيعإ... ي

َّ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ بهُيُٓ خـاَيِ يـُناْطريو وَيػـتطُّ بـُ     ثُضيَُا ِْ نىضزغتإ بهُيُٓوَ، نُ زََاُْو
ًَؿــُو ططفتــُنإ يُغــُض بٓــَُاّ ضاوَيــصو            يــُى طُياْــسِْ بؤنــىوُْ جًاواظَنــإ و ناضَغــُض نطزْــِ ن

ًَهٗاتــُ جًاواظَناْــسا. نــىْهُ يــُّ قؤْاةــُ طــط           ٍَ غــُضجُّ فطانػــًؤٕ و ث ْط َُٖاٖــُْطِ نــطزٕ يُطــُ
ًَىيػـتُ   ًَٓازضَيت(، ث ًَو ي ًَُ بُزَغت ًَت )نُث ًَجُض  زَب ًَسا ت وُٖغتًاضَزا، نُ طُيُنَُإ وُٓظَىوُْنَُاِْ ث
ًَع واليُُْ غًاغًُناِْ نىضزغتإ، يُ زَضَوَو ْاوَوَّ ثُضيَُإ ٖاوناضو ثؿتًىاِْ يُ بُضْاَـُّ   َُٖىو ٖ

يُ وتاضّ َُضاغًُِ َُٖيبـصاضزِْ غـُضؤنايُتِ   نطاُْوَّ غُضؤنايُتِ ثُضيَُإ بهُٕ. ُٓو بُضْاَُيُّ نُ 
ًًََُِ َُٖيبصاضزْــُنإ،    ٍَ وًْــىَ يــُخىػل غــ ْــىَيِ ثُضيَُاْــسا خػــتُاُْض وو، ٖــَُيكىاَلوّ ٓــُظَىوِْ زووغــا
ًَُاْىايُ َُٓط ؤ َُٖىو اليـُناِْ ْـاو ثُضيـَُإ، بـُ فطانػـًؤِْ  ظؤضيٓـُو فطانػـًؤُْناِْ ٓؤثؤظغـًؤٕ و          ث

ًَهٗاتُناِْ تط ٓ ًَـسَواضّ زَيػـؤظاُْ بًدُيٓـُ خعَـُتِ      غُضجُّ ث ُظَىوٌْ باؾرتَإ ثُيسا نطزووَ، نـُ ٓىَ
ًَطُياْسِْ ُٓضنُناؾلإ.  باؾرت ضاثُض اْسِْ ًٓؿىناضَناِْ ثُضيَُإ و بُج

ًَىيػتُ َُٖىوال بُ يُ بُضناوططتِٓ بُضشَوَْسيًـُ بااَلنـاِْ خـَُيهِ نىضزغـتإ، ٓـُضنِ بُضثطغـًاضاُّْ        ث
ٌَ بطُيٓغل،  ٍَ نطزٕ، ضَيعططتٔ يُ بؤنىوُْ جًاواظَنإ، بهُيُٓ بَُٓاّ ناضّ خؤَإ بُج طًاِْ يُنرت قُبى

ــِ       ــا، زابًٓهطزْ ــُاَلتِ ياغ ــجاْسِْ زَغ ــُفافًُت، نُغ ــاظّ و ؾ ــُناِْ نانػ ــتِٓ بُضْاَ ــؤ غُضخػ ــسّ، ب ج
ًَساِْ ظيـاتطّ زؿلىنطاغـِ و ٓـاظازيٌ ضؤشْاَُطـُضّ و ثاضاغـتِٓ َافـُناِْ          زاثُضوَضّ نؤَُاليـُتِ، طُؾـُث

 طؤظ. َ
 خىؾو وبطاياِْ بُض َيع. 

ــُوضزّ      يــُّ خىيــُ ْىَيًــُزا ٓىًَــسَواضئ يًصْــُنإ نــاالناُْتط يــُجاضإ ُٓضنــُناِْ خؤيــإ ضاثــُض َيٓٔ، ب
زيطاغــُّ ٓــُو ثــطؤشَ ياغــاياُْ بهــُٕ نــُ ٓاضاغــتُيإ نــطاوَو ضاثــؤضتِ خؤيــإ يُغــُض ٓاَــازَ بهــُٕ،             

ًَؿُ،  يُغُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ ٖاوناضو ثؿتًىاًْإ زَبغل، نىْهُ نُْسئ ثطؤشَ ياغاو ُٓضنِ ططْطُإ يُث
ًَىيػت زَنات خؤَاِْ بؤ ٓاَازَ بهُئ، يُ غـُضووّ َُٖىوياْـُوَ، ٖـَُىاضنطزِْ ثـُيط َوّ ْـاوخؤّ       نُ ث
ــاّ         ــُ ياغ ــىوُْوَ ب ًَسان ــؤ ث ــسإ ب ــاضّ، ُٖوَي ًَٓاِْ ظاًْ ــتٗ ــامل بُزَغ ــاّ َ ــطؤشَ ياغ ــتِٓ ث ــَُإ، زاض ؾ ثُضي

ًَىَيُنٌ نـُ   2112تُوافكٌ، ًٓكطاضنطزِْ بىزجُّ طؿتِ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ بـؤ غـاَيِ      خؤثًؿاْسإ بُؾ
زواّ طُيؿــتِٓ يُاليــُٕ ُٓزلىَــُِْ وَظيطاْــُوَ بــُظووتطئ نــات خىَيٓسْــُوَّ بــؤ زَنــُئ و ٓاضاغــتُّ   
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ــىَّ    ًَ ًَىَيُنِ وضز و ؾــُفافاُْتط زيطاغــُ بهطَيــت و زواتــط يُاليــُٕ ٓ يًصْــُنإ زَنطَيــت، بــؤ ٓــُوَّ بُؾــ
 عَوَ  ًٓكطاض بهطَيت.بُض َي

ًَطـطّ     ُٖض يُّ خىيُزا ناوَض وإ زَنطَيت َُضاغًُِ غىَيٓس خىاضزِْ بُض َيع نؤغطَت ضَغـىٍ عـُػل وَى ج
ًَتـُ         ًَهٗاتـُّ نابًٓـُّ ْـىَيِ حهىَـُتِ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ ب ًَت، ث غُضؤنِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ بُض َيىَ به

َيُٓضاِْ خَُيهِ نىضزغتإ، ًٖىاّ غُضنُوتٔ بؤ بُض َيعإ بُضزَّ ثُضيَُإ، بؤ وَضططتِٓ بط واو َتُاُّْ ْى
ًَهريظإ باضظاِْ وناى عًُاز افلس زَخىاظئ يُ ُٖوَيُناًْاْسا، بؤ ُٓوَّ يَُاوَيُنِ ْعيهسا بتـىأْ   ناى ْ

ًَؿهُف بُ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ بهُٕ.   ُْٓساَاِْ نابًُّٓ ْىَيِ حهىَُتِ ُٖضَيِ ث
ٍَ زَزَئ ثُيىَْسيُناِْ ًَهٗاتـُ نىضزغـتاًُْنإ يـُ      ثُضيَُاِْ ُٖو ٍَ ْىَيُٓضاِْ يًػـت و ث نىضزغتإ يُطُ

ًَىاؾلإ      ًََهِ طىزلاو بـؤ ٖاونـاضّ و َُٖاٖـُْطِ يـُْ ًَع بهُئ و ًَهاًْع ًَطام بُٖ ُٓزلىَُِْ ْىَيُٓضاِْ ع
ًَغل.  زابٓ

ًَسَواضئ يُّ خىيُزا بتىاْغل ُٓو بُضْاَُو ٓاَازلاُّْ َُٖاْـُ بـُ    ٖاونـاضّ َُٖىاليـُنتإ   يُنؤتايًسا ٓىَ
ًًَإ بهُئ، يُ ٓاغتِ خىاغت وزاواناضيُناِْ نؤَُاَلِْ خَُيهِ نىضزغتإ زابغل. ظؤض  ًَبُج غُضنُوتىاُْ ج
ًَـٓغل، يـُ زاًْؿـتِٓ     غىثاغتإ زَنُئ. بُّ جؤضَ نؤتايِ بُزاًْؿتِٓ نطزُْوَّ خىػل ْىَيِ ثُضيَُإ زَٖ

 بٔ و ظؤض ظؤض غىثاؽ.  زاٖاتىو ٓاطازاضتإ زَنُيُٓوَ. ُٖض غُنُوتىو
 

                                                         
  

 
 

                                                                                                                                                                              
 

 ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ                  ز.حػٔ ذلُس غىضَ                           غت افلس عبساهلل                فط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضيَُاٌْ                        غهطت    ثُضيَُاٌْغُضؤنٌ                 ُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ      ج

ًَطام              – نىضزغتإ ًَطام                           نىضزغتإ – نىضزغتإ                 ع ًَطام - ع   ع
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 ( 1ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )

ٌَ ؾُللُ  2112\3\13ضَيهُوتٌ  غ

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ

 
 
 
 
 
 
 



 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 38 

  (1ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
ٌَ  13/3/2112 ضَيهُوتٌ ؾُللُ غ

ًَط )   ــصَ ٍ (ٍ 11نات ــىَض ؤ ًَـ ًْ ــ ٌَ  ضؤشٍ ث ــ ــُللُغ ــُوتٌ  ؾ ــَُاٌْ  13/3/2112ضَيه ــتإ  ثُضي  -نىضزغ
ًَطام  ٌ  ثُضيَُإ و، غُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع امساعًٌبُ غُضؤنايُتٌ ع بـُض َيع ز. حػـٔ ذلُـس     بـُ ٓاَـازَبىوْ

ًَطــطٍ غــُضؤى و،  ًَطٍ  بــُض َيع فطغــت أفلــس عبــساهللغــىضَ ج خــىيٌ  (1ٍ, زاًْؿــتين شَــاضَ )ثُضيــَُإغــهطت
ًًَُّ  ( ٍ خؤٍ بُغت.2112, غاَيٌ )غ

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ حىنُُن ٍ 1992(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1ٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )  َوط ( يُ ثُي21(ٍ َاززَ )1اٌْ بط طُ )بُث

ًَطام, زَغـتٍُ غـُضؤنايُتٌ    -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  ٕ ع خـىيٌ   (1ًٍؿـتين شَـاضٍَ )  زضا زاٍْ بط يـاض  ثُضيـَُا
ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ نات ) ٌَ ؾُللُ ضَيهُوتٌ 11غ ًَـ ًْىَض ؤٍ ضؤشٍ غ ًَىَيُ  زا 13/3/2112(ٍ ث بُّ ؾ

ًَت:  ب
ًَىضاوٍ بُض َيع )ذلُس َىغـِ   -1  ًَـ ناوخػتين بُ ُْٓساّ وَضططتين ثاَي ( نـُ بـُ ظزلـريَ شَـاضَ     َصرطؿ٢ ث
ًَؿطاو بُض َيع )ذلُس قـازض عبـساهلل   (ٍ يًػيت نىضزغتاٌْ ْاوٍ ٖاتىوَ يُ ج63) ًَطاٍ ُْٓساٌَ زَغت يُناض ن

 "ز.نَُاٍ نُضنىونٌ"(.
ًَيت َاَؤغــتاياٌْ   -2 ًَؿــًٓاضٍ ياغــاٍ ٖــَُىاض نطزْــٌ يُنــٌَُ ياغــاٍ يــُن خػــتُٓض وو و طفتىطــؤ نطزْــٌ ث

 يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ. 2112(ٍ غاَيٌ 4نىضزغتإ شَاضَ )
ًَؿٓ -3 ًَبىضزٌْ طؿيت يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ خػتُٓض وو و طفتىطؤ نطزٌْ ث ًَطام. –ًاضٍ ياغاٍ ي  ع

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.

ًًَُّ، خـىيٌ ططَيـساٌْ         ًًٌََُ َُٖيبـصاضزٕ، غـاَيٌ غـ بُْاوٍ طُيٌ نىضزغتإ، ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ، خـىيٌ غـ
 ، بُضْاٍَُ ناض:13/3/2112عل (، ضؤشٍ زاًْؿ1زووَّ، شَاضٍَ زاًْؿعل )

ًٌَ حىنُـُناٌْ بط طـٍُ )   (ٍ ٖـَُىاض نـطاوٍ غـاَيٌ    1( يـُ ثـُيط َوٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )    21(ٍ َـاززٍَ ) 1بُث
ــتإ  1992 ــَُاٌْ نىضزغ ــاضٍ       –ٍ ثُضي ــٍُ ن ــسا بُضْاَ ــَُإ بط ياضي ــُضؤنايُتٌ ثُضي ــتٍُ غ ــطام، زَغ ًَ ع

َ     1زاًْؿتين شَاضَ ) ًًٌََُ َُٖيبـصاضزٕ يـُ ناتـص ٌَ ؾـُللُ     11ًَط )(ٍ خـىيٌ غـ ًَـ ًْـىَض ؤٍ ضؤشٍ غـ (ٍ ثـ
ًَت: 13/3/2112ضَيهُوتٌ  ًَىَيُ ب  بُّ ؾ

ًَىضاوٍ بـُض َيع )ذلُـس َىغـِ     -1 ًَـ ناوخػتين بُ ُْٓساّ وَضططتين ثاَي ( نـُ بـُ ظزلـريَ شَـاضَ     َصرطؿ٢ ث
ًَؿطاو بُض َيع )ذلُس قـا 63) ًَطاٍ ُْٓساٌَ زَغت يُناض ن زض عبـساهلل  (ٍ يًػيت نىضزغتاٌْ ْاوٍ ٖاتىوَ يُ ج

 "ز.نَُاٍ نُضنىونٌ"(.
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ًَيت َاَؤغــتاياٌْ   -2 ًَؿــًٓاضٍ ياغــاٍ ٖــَُىاض نطزْــٌ يُنــٌَُ ياغــاٍ يــُن خػــتُٓض وو و طفتىطــؤ نطزْــٌ ث
 يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ. 2112(ٍ غاَيٌ 4نىضزغتإ شَاضَ )

ًَبىضزٌْ طؿيت يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ  -3 ًَؿًٓاضٍ ياغاٍ ي  ًَطام.ع –خػتُٓض وو و طفتىطؤ نطزٌْ ث
ًَؿهُف نطز، ض يـُ غـُضؤنٌ    يُبُض ُٓوٍَ بُض َيع زنتؤض نَُاٍ نُضنىونٌ يُبُضناوٍ خؤتإ ًٓػتًكايٍُ ث
ًَطانـٍُ بـُْاوٍ بـُض َيع            ًَو زَيتـُ ج ًٌَ تُغُيػـىٍ يـُن ثُضيَُإ و ض يُ ُْٓساًَـُتٌ ثُضيـَُإ، بؤيـُ بـُث

ًَت بُ ُْٓساَّصطؿ٢)ذلُس َىغِ  ثُضيَُإ، جا با بفُضَىوَيت بؤ غُض  (، نُ ؾىَيين ُٓو زَططَيتُوَو زَب
 غُنؤ، بؤ غىَيٓس خىاضزٕ، فُضَىو.

 :َصطؿ٢ بُض َيع ذلُس َىغِ
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
ًَيت طـٍُ و خـانٌ نىضزغـتاٌْ    َصطؿ٢َٔ )ذلُس َىغِ   ٌَ بُ يُظزاٌْ َُظٕ ثاضَيعطاضٍ يُ يُن (ّ غىَيٓس ب

ًَطام و بُضشَوَْ  سيًُ بااَلناٌْ زَنُّ.ع
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَؿـًٓاضٍ ياغـاٍ ٖـَُىاض نطزْـٌ يُنـٌَُ          ًَػتا زَيًُٓ غُض بط طٍُ زووَّ/ خػـتُٓض وو و طفتىطـؤ نطزْـٌ ث ٓ
ًَيت َاَؤغــتاياٌْ نىضزغــتإ شَــاضَ )  يــُ ٖــُضَيٌُ نىضزغــتإ، بــا يًصْــُناٌْ   2112(ٍ غــاَيٌ 4ياغــاٍ يــُن

ًَطنطزٌْ بااَل بفُضَىوٕ بؤ ؾىَيين خؤيإ.ياغايٌ و ْا  وخؤ و ثُضوَضزَو ف
 بُض َيع ز.ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَطام -بؤ/ بُض َيع غُضؤنايُتٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ   ع

ًَيت َاَؤغتايا ٌْ ب/ ضاثؤضتٌ يًصٍُْ ياغايٌ يُ باضٍَ ثطؤشَ ياغاٍ يُنٌَُ َُٖىاض نطزٌْ ياغاٍ يُن
 2112(ٍ غاَيٌ 4نىضزغتإ شَاضَ )

ٍ ظايـين نؤبـؤوَ   16/1/2112ٍ نىضزٍ، ضَيهـُوتٌ ضؤشٍ  2711/ بُفطاْباض/ 26يًصٍُْ ياغايٌ يُ ضؤشٍ 
ًَيت َاَؤغتاياٌْ نىضزغتإ شَاضَ ) ًَهؤَيًُٓوَ يُ ثطؤشَ ياغاٍ )يُنَُغل َُٖىاضٍ ياغاٍ يُن (ٍ غاَيٌ 4بؤ ي

ًَؿـهُف نـطاوَ، نـُ يـُ ثـاف خىَيٓسْـُوٍَ        (، نُ يُ اليُٕ شَاضٍَ ياغايٌ 2112ٓ ُْساَاٌْ ثُضيَُاْـُوَ ث
ضَواٍُْ يًصُْنَُإ نطا، يُ ثـاف   21/12/2111( يُ 18يُنُّ يُ ثُضيَُإ يُ زاًْؿتين ٓاغايٌ شَاضَ )

ًَىَيُ:  طفتىطؤ ضاٍ يًصُْ بُّ ؾ
ًَؿًٓاض زَنات بط طٍُ ) -1 هطَيـت بـُ ظيـاز نطزْـٌ     ( يُ َـاززٍَ )يُنـُّ( ٖـَُىاض ب   7َاززٍَ يُنُّ: يًصُْ ث

ًَىَيُ زابط َيصضَيتُوَ:  زَغتُواشٍَ )حهىٌَ و تايبُت( بؤ نؤتايٌ بط طُنُو، بط طُنُف بُّ ؾ
ًَــصإ يــُ ناضَُْــساٌْ وَظاضَتــٌ ثــُضوَضزَو َاَؤغــتايإ يــُ ظاْهــؤ و   -7) َاَؤغــتا: ٖــَُىو َاَؤغــتاو واُْب

 ثُؿلاْطاناٌْ حهىٌَ و تايبُتسا(.
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ٍَ ُٓوَ زايُ نُ ُٖض وَى يُ ثطؤشَنُزا ٖاتىوَ.َاززٍَ زووَّ: يًصُْ ي -2  ُطُ
ًَىَيُ: -3 ًَؿُنٌ َاززَنُ زَنات بُّ ؾ ًًَُّ: يًصُْ ثؿتطريٍ يُ زووباضَ زاض ؾتُٓوٍَ ث  َاززٍَ غ

ًٌَ ٓاضَظوويإ(. ًَتًًُنُزا ُٖيُ بُطىَيطٍَ ٓاضَظوويإ، بُث  )ُٓواٍُْ َامل ُْٓساًَُتًإ يُ يُن
ٍَ ظيـاز نطزْـٌ         َاززٍَ ؾُؾُّ: يًصُْ ثؿتط -4 ريٍ يُوَ زَنات نـُ يـُ ثطؤشَنـٍُ حهىَُتـسا ٖـاتىوَ يُطـُ

ًَىَيُ:1وؾٍُ )نؤْططَ( بؤ نؤتايٌ بط طٍُ )  (و زووباضَ زاض ؾتُٓوٍَ بُّ ؾ
 زَغتٍُ طؿيت و نؤْططَ(. -1)
ٍَ ُٓوَ زايُ نُ ُٖض وَى يُ ثطؤشَنُزا ٖاتىوَ. -5  َاززٍَ حُوتُّ: يًصُْ يُطُ
6- ًٌَ َاززَنُ بُ ضيعبُْـسٍ )أ( زابٓـسضَيت و بط طُيـُنًـ خبطَيتـُ غـُض َاززَنـُ بـُ         َاززٍَ ؾُؾُّ: ُٓغ

ًَىَيٍُ خىاضَوَ:  ضيعبُْسٍ )ب(و بُّ ؾ
ًَـت و يـُ    )َُضجُ ُٓوٍَ بُ ُْٓساٌَ َُنتُبٌ غهطتاضيُت َُٖيسَبصَيطزضَيت ٖاوواَلتٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ ب

ًَ ًَت، نُ يُ ث ًَطنطزًْؿسا خعَُتٌ ُٖب ًَت(.بىاضٍ ثُضوَضزَو ف ٍَ نَُرت ُْب  ٓج غا
ٍَ ٓـُوَ زايـُ زوو بط طـُ خبطَيتـُ غـُض َاززَنـُ ٖـُض وَى نـُ يـُ ثطؤشَنـُزا            -7 َاززٍَ ياظزَّ: يًصُْ يُطُ

 ٖاتىوَ.
 َاززٍَ زواظزَّ: يًصُْ ثؿتطريٍ يُوَ زَنات نُ ُٖض وَى يُ ثطؤشَنُزا ٖاتىوَ. -8
ًَعزَّ: يًصُْ ثؿتطريٍ يُوَ زَنات نُ يُ )يُن -9  ُّ(ٍ ثطؤشَنُزا ٖاتىوَ.َاززٍَ غ

 َاززٍَ نىاضزَّ: يًصُْ ثؿتطريٍ يُو زَنات نُ يُ بط طٍُ )يُنُّ/أ(ٍ ثطؤشَنُزا ٖاتىوَ. -11
ٍَ ظياز نطزٌْ بط طُيُى زايُ بُ ضيعبُْسٍ ) -11 ( بـؤ َاززَنـُ ٖـُض وَى نـُ     4َاززٍَ ثاظزَّ: يًصُْ يُطُ

 يُ ضاثؤضتٌ يًصٍُْ ثُضوَضزَو خىَيٓسٌْ بااَل ٖاتىوَ.
ٍَ ُٓوَزايُ نُ يُ ثطؤشَ ياغانُزا ٖاتىوَ. -12  َاززٍَ ؾاظزَّ: يًصُْنُ يُطُ

ٍَ ضَيعزا.  يُطُ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ظؤض غىثاؽ، ْىَيُٓضٍ نؤََُيطٍُ َُزًَْـ با بفـُضَىوَيت بـؤ غـُض َُْكـُ، فـُضَىوٕ يًصْـٍُ ثـُضوَضزَ        
 ضاثؤضتٌ خؤتإ خبىَيُٓٓوَ.

 ساَغل خسض)ْىضَزيين(:بُض َيع ز.عُط فل

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 بُض َيعإ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ.

ــٍُ     ًَؿهُؾــتاٌْ زَنــُئ ضاثــؤضتٌ ٖاوبُؾــٌ يًصْــٍُ ثــُضوَضزَو خىَيٓــسٌْ بــااَلو يًصْــٍُ نؤََُي ٓــُوٍَ ث
 َُزًَُْ.

 بؤ بُض َيع/ غُضؤنايُتِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ
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ًَتِ َاَؤغتاياِْ  بابُت / ضاثؤضتِ ٖاوبُف زَضباضَّ ثط ؤشَ ياغاٍ َُٖىاضنطزِْ يُنَُِ ياغاّ يُن
 2112( غاَيِ 4نىضزغتإ شَاضَ )

نـــُ تايبـــُت بـــُ ْـــاضزِْ ثـــطؤشَ ياغـــاّ  26/12/2111( يـــُ 1767ٓاَـــاشَ بـــُ ْىوغـــطاوتإ شَـــاضَ )ى
ًَتِ َاَؤغـتاياِْ نىضزغـتإ شَـاضَ )     ، نـُ يـُ زاًْؿـتِٓ    2112( غـاَيِ  4َُٖىاضنطزِْ يُنَُِ ياغاّ يـُن

ــ ــُوتِ  18اضَ )شَ ــُللُ يُضَيه ــُّ      2111/ 21/12(ّ ض ؤشّ نىاضؾ ــطا َُٓ ــؤ ن ــَُِ ب ــُوَّ يُن خىَيٓسْ
 خىاضَوَ ض اوبؤنىوِْ ٖاوبُؾِ ُٖضزوو يًصُّْ  )ثُضوَضزَو خىيٓسِْ بااَلو نؤََُيِ َُزًَُْ(:

ــِ  -1 ــطؤشَ     29/12/2111و  28ضؤشاْ ــؤٍ ث ــساو طفتؤط ــًإ ُٓزلاَ ــُوَّ ٖاوبُؾ ــُ نؤبىوْ ــُضزوو يًصْ ٖ
 نُيإ نطزووَ.ياغا

ًَتِ َاَؤغـتاياِْ نىضزغـتإ نـُ بـُ ْىوغـطاويإ شَـاضَ )ى         -2 يُ طفتؤطؤّ ثط ؤشَ ياغانُزا ثطؤشَنُّ يـُن
ٓاضاغتُّ ثُضيـَُاِْ نىضزغـتاًْإ نـطزووَو نطاوَتـُ بٓـَُاو بريوبؤنـىوٕ و        22/11/2111( يُ 1487

ًَسضاوَو بُ ُْٖس وَضطرياوَ. ًَؿًٓاضَناًْإ بايُخِ ث  ث
ًَهــُ زووبــاضَ ٓاَــازَ نطاوَتــُوَو    زواّ ط -3 ًَىَّ نــُ ٖاوث فتؤطــؤّ ٖــُضزوو يًصْــُ ثــطؤشَ ياغــانُ بــُو ؾــ

ًَىَو ْاوَض ؤنــسا بــؤ نــطاوَ، بؤيــُ زاوانــاضئ نــُ َُٓــُيإ بهطَيتــُ بٓــَُا بــؤ طفتؤطــؤ و     زاض ؾــتُٓوَّ يــُ ؾــ
ٍَ ضَيعَاْسا.  َُٖيػُْطاْسٕ، يُطُ

ًَُُ زاوانـاضئ نـ   ًَُـُ         بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ، بؤيُ ٓ ُ زَْـط يُغـُض ٓـُوَ بـسضَيت، ٓـُو ثطؤشَيـٍُ نـُ ٓ
ٓاَازََإ نطزووَ بُ ظَاٌْ نىضزٍ و عُضَبٌ بهطَيتُ بَُٓا بؤ طفتىطـؤ و َُٖيػـُْطاْسٕ يُاليـُٕ بـُض َيعإ     

 ُْٓساَاٌْ ثُضيَُاُْوَ، ظؤض غىثاؽ.
ًَُُ زواٍ طفتىطؤٍ ُٖضزوو يًصُْ، يًصٍُْ ثُضوَضزَو خ ىَيٓـسٌْ بـااَلو يًصْـٍُ    بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ. ٓ

ًَهٌ تـاظَزا زاض ؾـتؤتُوَ بـُ ظَـاٌْ عـُضَبٌ و           ًَىَو ْـاوَض ؤن نؤََُيٍُ َُزٌَْ نؤٍ ثطؤشَ ياغـانَُإ يـُ ؾـ
نىضزٍ يُالٍ ٖـَُىو بُض َيعتاْـُ، زاوانـاضئ نـُ زَْطـٌ بـؤ بـسضَيت، ٓـُوَ بهطَيتـُ بٓـَُا بـؤ طفتىطـؤ، زواٍ             

 زَقُنٍُ بُ نىضزٍ و عُضَبٌ زَخىَيًُٓٓوَ، ظؤض غىثاؽ. ُٓوٍَ نُ بُض َيعتإ زَْطتإ يُغُضزا، ًٓٓ ا
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَػتا يًصُْناٌْ تط ضاثؤضتًإ ُٖيُ؟ يًصُْنإ َُٖىوتإ يـُى ضاثؤضتتـإ ُٖيـُ، يًصْـٍُ ْـاوخؤ ضاثـؤضتٌ        ٓ
 ًًُْ؟

 بُض َيع امساعًٌ ذلُىز عبساهلل:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُــُ ضا ًَؿهُؾــٌ غــُضؤنايُتٌ ثُضيــَُاؾلإ نــطزووَ، ْــاظامن يُغــُض ُْٓساَــُنإ تــُوظي    ٓ ثؤضؽلــإ ُٖيــُ ث

 ُْنطاوَو يُْاو غٓسووقُنإ زاُْْطاوَ، ُٓوَيُ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَت؟ ًَط ضاثؤضت يُالٍ خؤتإ زَب  ة
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ٍَ حتػغل ذلُس: ًَطز  بُض َيع ؾ

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ُبًعٌ يًصٍُْ ْاوخؤ ثؿتطريٍ يُ ضاثؤضتٌ يًصٍُْ ياغايٌ نطزووَ، تًُْا يُى ًٓدتًالف ُٖيُ يُ َاززٍَ ت

 ؾُف، نُ زَناتُ َاززٍَ ُٖؾتٌَُ ياغانُ، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

       ٕ بـىوَ، بؤيـُ ٓـُو     يُبُض ُٓوٍَ يُ بُٓض َتسا يُى ثـطؤشَ ياغـا تُقـسيِ نـطاوَ، ٓـُويـ يُاليـُٕ َاَؤغـتايا
ًَُــُ ًٓعتًُــاز   ًَــطَ خىَيٓسضايــُوَ ضاثــؤضتٌ يًصْــُنإ بــىوَ، ْــابٔ بــُ ثــطؤشَ ياغــا، بؤيــُ ٓ ضاثؤضتاْــٍُ نــُ ي
ًَتُ ُٓغـاؽ، يًصْـُنإ زَتـىأْ     زَنُيُٓ غُض ُٓو ثطؤشَ ياغايٍُ نُ يُ يُنُدلاض تُقسيِ نطاوَ، ُٓوَ زَب

َىْاقُؾٍُ بهُٕ و زَوَيَُُْسٍ بهُٕ، يإ ظياز و نـٌَُ  ُٓو ثطؤشَ ياغايُ َاززَ بُ َاززَ، بط طُ بُ بط طُ 
 بهُٕ، فُضَىو.

 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 بُض َيعإ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ.
ًَُُ ضاثؤضتُنٍُ خؤَإ نُ ٓاَازََإ نطزووَ بُ ظَاٌْ نىضزٍ  ًَت بىاض بسَٕ ٓ ًَت، زَب ًَىَيُ ب ُٓطُض بُّ ؾ

 و عُضَبٌ بًدىَيًُٓٓوَ، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 فُضَىو بًدىَيُٓٓوَ.
 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَيت َاَؤغتاياٌْ نىضزغتإ شَاضَ )  .2112( غاَيٌ 4ثطؤشَ ياغاٍ َُٖىاضٍ يُنٌَُ ياغاٍ يُن

 :يَُإثُضغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَىَ ضاثؤضتُنٍُ خؤتإ خبىَيُٓٓوَ، ضاثؤضتُ ٖاوبُؾُنُتإ خبىَيُٓٓوَ. ًَت ٓ  زَب

 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 2112( غاَيٌ 4ثطؤشَ ياغاٍ َُٖىاضّ يُنَُِ ياغاٍ يُنًيت َاَؤغتاياٌْ نىضزغتإ شَاضَ)

 َاززَّ يُنُّ:
ـــ  ــاززَّ يُن ــؤ َـ ــاضَ ) يُنـــُّ: بططُيـــُى بـ ًَتـــُ شَـ ــاز زَنطَيـــت و زَب ــانُ ظيـ ًَىَيُ 3َُِ ياغـ ــ (و بـــُّ ؾـ

 زَخىَيٓسضَيتُوَ:
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 خىَيٓسِْ باآل: وَظاضَتِ خىيٓسِْ باآلو تىَيصيُٓوَّ ظاْػيت.
ٌَ زَيت:8زووَّ: بط طُّ ) ًَىَيُّ ي  ( يُ َاززَّ يُنُّ َُٖىاض زَنطَيت و بُّ ؾ

ًَطناضو َاَؤغتاياِْ غُض بُ وَظاضَت ًَصاٌْ قىتاخباُْو ظاْهؤو ثـُؿلاْطا  َاَؤغتا: َُٖىو ف ِ ثُضوَضزَو واُْب
 حهىَِ و تايبُتُنإ.

ًَىَيُ َُٖىاض زَنطَيت:: َاززَّ زووَّ  َاززَّ زووََِ ياغانُ بُّ ؾ
ًَيت َاَؤغـتاياٌْ نىضزغـتإ     ًَتًًُى بُ ْاوّ ) يـُن ًٌَ ُّٓ ياغايُ يُن ًَـطام( زازََـُظضَيت، باضَطـاّ     -بُث ع

ًَطٍ ثاي ًَط ٍ يـل بهاتـُوَ   غُضَنًٌ يُ ُٖوي ًَت و، بؤٍ ُٖيُ يُ ثاضَيعطانإ و ُٖض يُنُيُنِ ناضط تُخت زَب
ًًَسا يُ ) ًَو شَاضَّ ُْٓساَاٌْ ت ًَت.3511بُ َُضج  ( َاَؤغتا نَُرت ُْب

ًًَُّ ًَىَيُ َُٖىاض زَنطَيت:: َاززَّ غ ًَٓ َُِ ياغانُ بُّ ؾ  َاززَّ ث
ًَيت ُٓشَاض زَنطَيت:   بُ ُْٓساَِ يُن
ًَـصاِْ قىتاخباْـُو ظاْهـؤ و ثـُؿلاْطا حهـىَِ و           َُٖىو َاَ -أ ؤغـتاياِْ غـُض بـُ وَظاضَتـِ ثـُضوَضزَو واُْب

 . تايبُتُنإ
ًَطام وَى ُْٓساَِ فُخطٍ. -َاَؤغتا ؾًُٖسَناِْ بعووتُٓوَّ ضظطاضطلىاظّ نىضزغتإ  -ب  ع
 َاَؤغتاياٌْ بعوتُٓوَّ ضظطاضطلىاظّ نىضزغتإ وَى ُْٓساَِ فُخطٍ. -ج

ًَتِ بـُ          خاُْْؿًٓا -ز  ًَصيًـُنإ نـُ خىاظيـاضٕ ببٓـُ ُْٓـساَِ يـُن ًَطنـاضٍ و واُْب ٌْ ُْٓساّ يُ زَغـتٍُ ف
 زاواناضيًُنِ ْىوغطاو.

ًَطناضيًُنإ.-ه ًَصإ  و غُضثُضؾتًاضاِْ غُض بُ فُضَاْطُ ثُضوَضزَيٌ و ف  َاَؤغتايإ، واُْب
ًَصيًُنإ نُ ًَالنٔ يُغُض وَظا -و ًَطناضٍ و واُْب  ضَت و زَغتُو زاَُظضاوَ فُضًَُنإ.ُْٓساَاِْ زَغتُ ف

 َاززَّ نىاضَّ: 
ًَىَيُ َُٖىاض زَنطَيت:1بط طُّ ) يُنُّ:  ( يُ َاززَّ ؾُؾُّ بُّ ؾ

 زَغتُّ طؿتِ و نؤْططَ.
ًَتُ شَاضَ ) زووَّ: ًَىَيُ زَخىَيٓسضَيتُوَ:6بط طُيُى بؤ َازَّ ؾُؾُّ ظياز زَنطَيت و زَب  ( و بُّ ؾ

ًَتِ يُ قىتاخبا  ُْ، يإ زاَُظضاوَّ ثُضوَضزَيٌ.ْىَيُٓضّ يُن
:ُّ ًَٓ  َاززَّ ث

 بط طُّ )أ( : يُنُّ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى زنتؤض بعاْغل ناى عبسايػالّ ْىقتٍُ ًْعاٌَ نًُ؟
 قسيل: َصطؿ٢بُض َيع عبسايػالّ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.



 44 

ًٌَ، يـُعين      ًَبًًٓاُْ يُغُض خـىزٍ ياغـاٍ ُٓغـ ًَـت         ُّٓ ت ًَبًًٓـٍُ نـُ زََي ًَىاوَ، ٓـُّ ت ٌَ ؾـ ًَُـُ غـُضَإ يـ ٓ
ًًٌََُ ثــطؤشٍَ ياغــاٍ َاَؤغــتاياُْ، نــُ ٓــُوإ ُٓضنًاْــُ  ًًَُّ وا بٓىوغــطَيت، باغــٌ َــاززٍَ غــ َــاززٍَ غــ
ًَػتا ؼلُوَيت تُعًًل بسَّ باغـٌ   ًًَُّ يُ ياغا نؤُْنُ، َٔ ٓ ًَت، يإ َاززٍَ غ ًَت ضاثؤضتًإ يُغُض ُٖب زَب

ًَىَيُ          ناًَاُْ، غُضَ ًٌَ ياغـانُ بـُو ؾـ ًًَُّ يـُ ُٓغـ ًَٔ َـاززٍَ غـ ًَـ ًَؿًٓاض زَنُّ يـإ ب ًَىاوَ، َٔ ث ٌَ ؾ إ ي
ًَو بٓىوغٔ يُغُض ثطؤشَنٍُ َاَؤغتايإ، بؤيُ ْىقتٍُ ًْعاًَُنـُ يُوَيـُ    بطؤض زضَيت، يإ َُٖيػعل ضاثؤضت

 َُْاْعاٌْ باغٌ نٌ زَنات؟ غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 غىثاؽ، فُضَىو غؤظإ خإ.
 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضٍ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُ خؤَإ زَ ُْٓساّ ثُضيـَُإ ٓاَازََـإ نـطزووَ     ًَيت َاَؤغتايإ ْاضزووياُْ، نُ ٓ ُّٓ ثطؤشَ ياغايُ يُن
َـً      ًَىٍَ نُ ُٓوإ ْاضزووياُْ، ُّٓ تُعسيالتاٍُْ نُ نـطاوَ ٖـَُىوٍ يُغـُض َـاززَ ُٓغ ًُنٍُ خـىزٍ  بُو ؾ

ًَػتا زَخىَيٓسضَيتـُوَ يـُ ُْقـُ عُضَبًُنـُزا      ياغانُ خؤٍ نطاوَ، ُٓوإ ْاضزووياُْ تُعسيًُنٍُ، ُٓوٍَ ٓ
ًَتـُ ض َاززَيـُى، نـىْهُ         ًَػـتا زَب ًَُـُ تُعـسيًُإ نـطزووَو ٓ ْىوغطاوَ ض َاززَيُنُ يُْاو ياغانٍُ نُ ٓ

 تُغُيػىيُنإ يُ زوايًسا ضَيو زَخطَيتُوَ، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/ع بُض َي

 غىثاؽ، ناى حَُُ غُعًس فُضَىو.
 َُ عًٌ:َُُ غعًس حُبُض َيع ح

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَيت   ًَُىايــُ ٓــُوٍَ نــُ نــاى زنتــؤض قــباح خىَيٓسيــُوَ ثــطؤشَ ياغــاٍ ٖــَُىاضٍ يُنــٌَُ ياغــاٍ يــُن َــٔ ث

ًَيت   َُٓـــٍُ زَ 2112(ٍ غـــايَ ٌ 4َاَؤغــتاياٌْ نىضزغـــتإ شَــاضَ )   خىَيٓــسَوَ، نـــُ َُٓــُ ٓاَـــازٍَ يـــُن
ًٌَ ثطؤشَنُ، ُْى ضاثؤضتُنٍُ خؤيإ، ضاثؤضتُنٍُ خؤيإ  َاَؤغتاياُْ، ُٓوإ ٓاَازَيإ نطزووَ يُغُض ُٓغ

ٍَ نىضزيُنُ، واتا تُضجىٍَُ عُضَبًُنُ بىايُ، ظؤض غىثاؽ.  بُ عُضَبٌ جًاواظٍ ُٖيُ يُطُ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 غىثاؽ، زنتؤض عىَُض فُضَىو. ظؤض
 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَيت َاَؤغـتايإ ثطؤشَيـُنًإ ْـاضزووَ بـُْاوٍ      ًَىيػت بسَئ، يُنُّ جاض يُن بؤ ُٓوٍَ ضووٕ نطزُْوٍَ ث

ًًَُنٍُ شَـــاضَ )  ًَيت 2112(ٍ غـــاَيٌ 4خؤياْـــُوَ بـــؤ ثُضيـــَُإ، بـــؤ ٖـــَُىاض نطزْـــٌ ياغـــا ُٓغـــ ٍ يـــُن
ًَؿهُف بهطَيت، ُٓويـ زَبـىو جـاضَيهٌ    ًَىٍَ ياغايٌ ث ًَىيػت بىو بُ ؾ َاَؤغتايإ، نُ ُٓوإ ْاضزووياُْ ث
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ًَؿهُؾٌ بهُئ، ُٓوََإ نطزووَو زَقُنٍُ يُالٍ جُْابتإ  ًَُُ شَاضٍَ ياغايٌ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ ث تط ٓ
ـٓـ  ًَُــُ وَنــى يًصْــٍُ ثــُضوَضزَو خىَي ٍَ يًصْــٍُ نؤََُيــٍُ َــُزٌَْ، نــُ  ُٖيــُ، زواٍ ٓــُوَ ٓ سٌْ بــااَل يُطــُ

ًَيت َاَؤغـتايإ ْاضزووياْـُ    نؤبىوُْوٍَ ٖاوبُمشإ نطزووَ، ُٓو ثطؤشَ ياغايٍُ نُ بؤ َُٖىاض نطزٌْ يُن
ًَطَ بهطَيتُ بَُٓا  ًَُُ واَإ ٓاَازَ نطز بىو نُ ُٓوَ ي ًَىَو ْاوَض ؤنسا قًاةَُإ نطزووَ، ٓ جاضَيهٌ تط يُ ؾ

ًَتـُوَ، َُٓـُ بـريو بؤنـىوٌْ ٖاوبُؾـٌ             بؤ طفتىطؤ، ب ًَػـتا بـُض َيع نـاى زنتـؤض قـباح زَطلىَيٓ ؤيـُ ٓـُوٍَ ٓ
ًَيت َاَؤغـتايإ    يًصٍُْ ثُضوَضزَو خىَيٓسٌْ بااَلو  نؤََُيٍُ َُزًًَُْ يُغُض ُٓو ثطؤشَ ياغايٍُ نُ يـُن

ًًَُنُ، ظؤض غىثاؽ.  ْاضزووياُْ بؤ َُٖىاض نطزٌْ ياغا ُٓغ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 فُضَىو زنتؤض قباح بُضزَواّ بُ.
 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
:ُّ ًَٓ  َاززَّ ث

ًَىَيُ زَخىَيٓسضَيتُوَ:: يُنُّ  بط طُّ )أ( يُ َاززَّ حُوتَُِ ياغانُ َُٖىاض زَنطَيت و بُّ ؾ
ًَهسَيت ًَتِ ث نُ ثابُْسيٌ خؤيـإ بـُ بط طـُناِْ ٓـُّ ياغـايُ       زَغتُّ طؿتِ يُ َُٖىو ُٓو ُْٓساَاُّْ يُن

ًَتِ           ًًَـسا زازَْطَيـت و ٖـَُىو نـىاض غـاي جاضَيـو يـُ بٓهـُّ يـُن ًَهطزووَ، بُ بُضظتطئ زَغُآلت ت ًَبُج ج
ًَتُوَ، يـُ ضَيطـُّ ْىَيُٓضاًْاْـُوَ بُض َيصَيـُى نـُ ُٓزلىَـُِْ        بَُُبُغيت ططَيساِْ نؤْططَّ طؿيت نؤ زَب

ًَتِ و ُْٓـساَاِْ َُنتـُبٌ غـهطتاضيُت نـُ شَاضَيـإ       تُْفًعٍ زياضٍ زَنات،  بؤ َُٖيبصاضزِْ غُضؤنٌ يـُن
ًَـت،     2/3ُْٓساَِ يُزَى ، ًْػابًـ بـُ   4ُْٓساَِ غُضَنِ و  15زَطاتُ  ٍ شَـاضَّ ْىَيٓـُضإ تـُواو زَب

ًَجُض يين ثـاظزَ ضؤش يـُ نؤبىوْـُوَّ يُنـُّ يـُ ٖـَُإ نـا        ت و ُٓطُض ًْػاب تُواو ُْبىو َُٖيبصاضزٕ زواّ ت
ًَت  و ًْػاب بُ تُواوبىو زازَْطَيت، شَاضَّ ْىَيُٓضاِْ ٓاَازَ بىو بطاتُ ُٖض نُْس.  ؾىَئ بُضَيىَ زَن

ًَىَيُ زَخىَيٓسضَيتُوَ:: زووَّ  بط طُّ )ب( يُ َاززَّ حُوتُّ َُٖىاض زَنطَيت و بُّ ؾ
ًَتِ و ُْٓساَاِْ ُٓزلىَُِْ تُْفًعٍ و َُنتـُبٌ غـهطتاضيُت و غـُضؤى     يكـُنإ ُْٓـساَاِْ   غُضؤنٌ يُن

نؤْططَ زَبٔ و ُٓزلىَُِْ تُْفًعٍ بؤٍ ُٖيُ نُْس شَاضَيُى يُ َاَؤغتاياٌْ بعووتُٓوَّ ضظطاضطلىاظّ 
ًَىيػـعل بـؤ    نىضزغتإ و نُغايُتًُ ثُضوَضزَيًُناِْ ُٖضَيِ وَى ُْٓساَِ نؤْططَ ظيازو ُٓو َُضجاُّْ ث

ًَو نُ يُ    ُْبٔ.ْىَيُٓض ثرت 15ُٓو ناضَ ثُغُْس بهات، بُ َُضج
 َاززَّ ؾُؾُّ:

ًَىَيُ َُٖىاض زَنطَيت:  َاززَّ ُٖؾتَُِ ياغانُ بُّ ؾ
ًَـت و خعَـُتِ يـُ       -أ  ًَتِ َُضجُ يُ ٖاووآلتًـاٌْ ٖـُضَيِ ب بؤ ُٓو نُغُّ َُٖيسَبصَيطزضيت بُ غُؤنٌ يُن

ًَطنطزْسا يُ  ًَت. 5ثُضوَضزَو ف ٍَ نَُرت ُْب  غا
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ُ    -ب  ًَـت       ُٓونُغُّ بُ ُْٓـساَِ َُنتـُبٌ غـهطتاضيُت ٖ َيسَبـصَيطزضَيت َُضجـُ يـُ ٖاووآلتًـاٌْ ٖـُضَيِ ب
ًَطنطزْسا يُ  ًَت. 5خعَُتِ يُثُضوَضزَو ف ٍَ نَُرت ُْب  غا

ًَتِ و ُْٓساَاِْ زَغتُّ يـل  -ج َُضجُ ُٓو نُغُّ بُُْٓساَِ َُنتُبٌ تُْفًعٍ و غُضؤنِ يكُناِْ يُن
ًَطنطزٕ زا يُ  ًَت.غ 5َُٖيسَبصَيطزضَئ َاوَّ خعَُتًإ يُ ثُضوَضزَ وف ٍَ نَُرت ُْب  ا

 َاززَّ حُوتُّ:
ًَىَيُ َُٖىاض زَنطَيت:  َاززَّ ْؤيَُِ ياغانُ بُّ ؾ
ًَت: ًَتِ ُّٓ زَغُاَلتاُّْ خىاضَوَّ زَب  غُضؤنِ يُن

ــِ    -1 ــٓس نطزْ ــُ نؤْططَنــإ و ثُغ ًَط يًــُنإ و ي ــُ زازوَضٍ و ناضط ًَتِ الّ اليُْ ــِ يــُن ْىَيُٓضايــُتِ نطزْ
ًَٓتُ تايبُتُنإ  ٌَ َاََُيُو زؤنؤَ ًَتِ و بؤٍ ُٖيُ ُّٓ زَغُآلتاُْ يإ ُْٖسَيهًإ بساتُ ُٖضناَِ ث بُ يُن

 باف بىو يُ ُْٓساَاِْ َُنتُبٌ غهطتاضيُت.
 .غُؤنايُتٌ نطزِْ نؤبىوُْوَناِْ زَغتُّ طؿتِ و ُٓزلىَُِْ تُْفًعٍ و َُنتُبٌ غهطتاضيُت-2

 َاززَّ ُٖؾتُّ:
ًَىَيُ َُٖىاض زَن  طَيت و زَخىَيٓسضَيتُوَ:َاززَّ ياظزٌََُٖ ياغانُ بُّ ؾ

ًَؿـــًٓاضٍ ٖـــَُىاضّ ياغـــاٍ زابًٓهـــاضٍ ) -أ ًَؿهُؾـــهطزِْ ث ( بـــُ ٖـــَُىو ايضرررُإتىَيصيٓـــُوَو طفتىطـــؤو ث
 حاَيُتُناًُْوَ.

ًَؿهُؾهطزِْ ثًؿًٓاض بؤ َُٖىاضنطزِْ.-ب ًَيت و ث  تىَيصيُٓوَو طفتىطؤٍ ياغاٍ يُن
ًَيت.تىَيصيُٓوَو طفتىطؤ و ثُغٓس نطزِْ ثُيط َوّ ْاوخؤٍ يُ -ج  ن
ــؤضتٌ       -ز ــِ ضاث ــٓس نطزْ ــيت و ثُغ ــؤْططَّ طؿ ــُناِْ ن ــُناِْ يًصْ ــُضى و فطَاْ ــتين ٓ ــُوَو ضيهدػ تىيصيٓ

 ناضطريٍ و زاضايٌ.
ًَىإ ُٖض زوو نؤْططَزا. -ٖـ ًَيت يُ َاوَّ ْ  تىيصيُٓوَو َُٖيػُْطاْسِْ ناضنطزِْ يُن
ًَيت و ُْٓساَاِْ َُنتُبٌ غهطتاضيُت. -و  َُٖيبصاضزِْ غُضؤنٌ يُن

 َّ ْؤيُّ:َازز
ًَىَيُ َُٖىاض زَنطَيت:  بط طُّ )يُنُّ( يُ َاززَّ زواظزََُِٖ ياغانُ بُّ ؾ

ًَهسَيت يُ ُٖضيُى يُ:  يُنُّ: ُٓزلىَُِْ تُْفًعٍ ث
ًَيت.-أ   غُضؤنٌ يُن

 ُْٓساَاِْ َُنتُبٌ غهطتاضيُت.-ب
 غُضؤى يكُنإ.-ج

 َاززَّ زَيُّ:
ًَعزَيَُِ ياغانُ َُٖىاض زَنطَيت و بُّ ؾ ٌَ زَيت:َاززَّ غ  ًَىَيُّ ي
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ًَيت زازَْطَيت، يُْاو ُْٓساَاًْسا  يُنُّ: َُنتُبٌ غهطتاضيُت بُ زَغتُّ طؿيت ُٓزلىَُِْ تُْفًعيٌ يُن
ًَط ٍ و زووَّ بؤ ٖىْـُضٍ و ناضَنـإ يـُ ْـاو ُْٓـساَاِْ زابـُف        ًَطط َُٖيسَبصَيطَيت يُنًَُإ بؤ ناضط زوو ج

ــُوَناِْ     ــازَّ نؤبىوْ ًَيت ٓاَ ــُن ــُضؤنٌ ي ــات، غ ــٌ    زَن ــُ ٓاَازَبىوًْؿ ــت و ب ًَ ــهطتاضيُت زَب ــُبٌ غ َُنت
 نؤبىوُْوَ بُغُضؤنايُتٌ  ُٓو ططَيسَزضَيت.

ًَيت َُنتـُبٌ غـهطتاضيُت َُٖيسَبـصَيطزضَيت يـُ ٖاوواَلتًـاٌْ ٖـُضَيِ         زووَّ: َُضجُ ُٓو نُغُّ بؤ ُْٓـساَ
ًَت. ٍَ نَُرت ُْب ًَٓج غا ًَت و َاوَّ ضاشَّ يُ ث  ب

ًًَُّ  ُٓضناُّْ خىاضَوَ يُ ُٓغتؤ زَططَيت: َُنتُبٌ غهطتاضيُت ُّٓ: غ
ًَهطزِْ بط ياضو ضاغجاضزَناِْ نؤْططَّ طؿيت.-أ ًَبُج  ج

ًَهطزِْ بط ياضو ٓاضاغتُو ضَيُٓايًُناِْ ُٓزلىَُِْ تُْفًعٍ.-ب ًَبُج  ج

ًَىَيُّ نـــُ   -ج  ًَىيػـــت بـــُو ؾـــ غُضثُضؾـــتًهطزِْ نـــاالنٌ يكـــُنإ و زَضنطزْـــِ ٓاضاغـــتُو ضيُٓـــايٌ ث
ٍَ    بُضشَوَْسٍ طؿتًٌ ث ًَت و ُٖضوَٖا ثتـُونطزٌْ ثُيىَْـسٍ يُطـُ ًَٓ ًَطنطزٕ بُ زيبٗ طؤغُّ ثُضوَضزَو ف

ًَط يٌ يكُنإ  .زَغتُّ ناضط

ًَهطزِْ ُٓضنُناِْ َُنتُبٌ غهطتاضيُت يُغـٓىوضٍ  -أ   ًَبُج ًَىيػت بؤ ج ثُغٓس نطزِْ خُضجًٌ ثاضَّ ث
ًَيت، ٖـُضوَٖا ٓـاَيىطؤض ٍ     زَغُاَلتُ بط ياض يُغُض زضاوَنإ و ُٓو بط َ ثاضَ زيـاضيهطاوَّ بىزجـ   ُّ طؿـيت يـُن

ًَىيػتسا.  بط َ ثاضَّ زياضيهطاو يُ ناتِ ث

ٍَ غُْسيهاو ضَيهدـطاوَ ثًؿـُيٌ و جَُاوَضيًـُناِْ ٖـُضَيِ و     -ب ًَعنطزِْ ثُيىَْسيٌ يُطُ ناضنطزٕ بؤ بُٖ
ًَىَيُى نــُ خعَـُت بــُ بُضشَوَْـسيٌ طؿــيت َاَؤغـتايإ و ثطؤغــُّ ثـُضوَضزَ يــ       ُ زَضَوَّ ٖـُضَيِ، بُؾـ

 عرَيام بهات. -نىضزغتإ

ًَؿهُؾـهطزًْإ بـُ ُٓزلىَـُٕ بـؤ ثُغـٓس       -ج ًَطَّ نؤتـايٌ و ث ًَيت و شَ ٓاَازَ نطزِْ بىزجُّ غاآلُّْ يُن
 نطزٕ.

ًَىيػـت بـىو  نؤبىوْـُوَّ        -ز ًَو ث ًَتـُوَ و بـؤٍ ُٖيـُ ٖـُضنات َُنتُبٌ غهطتاضيُت َاْطٌ يُى جاض نؤزَب
ًَت  .ْآاغايٌ ببُغت
 َاززَّ ياظزَيُّ: 

ٌَ زَيت:َازز ًَىَيُّ ي  َّ نىاضزَيَُِ ياغانُ َُٖىاض زَنطَيت و بُّ ؾ
 يُنُّ:

ًَت يــُوَّ يــُ َــاززَّ زووََــِ ٓــُّ    -أ ًَط يًــُنإ نــُ شَاضَيــإ نــَُرت ْــُب ْىَيٓــُضاٌْ ثاضَيعطــاو يُنــُ ناضط
ًَيت نــؤْططَّ طؿــيت، ثــاف تــُواو بــىوِْ ناضَنــاِْ نــؤْططَ      ياغــايُزا ٖــاتىوَو َُٖيبــصَيطزضاوٕ بــؤ ُْٓــساَ
نؤزَبُٓوَ بؤ َُٖيبصاضزِْ زَغتُّ يل يُْاو خؤيإ، نُ ُٓويـ بـؤ ثاضَيعطانـإ يـُ ْـؤ ُْٓـساَِ غـُضَنٌ و       

ًَهسَيت.  زوو ُْٓساَِ يُزَط و بؤ يُنُ ناضطري يًُناِْ زيهُ يُ حُوت ُْٓساَِ غُضَنِ و زوو يُزَط ث
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ًَو بـــؤ يـــل و بُضثطغـــٌ يًص -ب ْـــُناِْ زَغـــتُ زَغــتُّ يـــل يـــُ يُنـــَُغل نؤبىوْـــُوَّ خؤيـــسا غـــُضؤن
 َُٖيسَبصَيطَيت.

يُو يكاُْزا نُ ُْتُوَناِْ زيهُّ وَنى تىضنُإ و نًسإ غـطيإ ٓاؾـىوض بىوًْـإ ُٖيـُ ضَنـاوّ ٓـُوَ        -ج
 زَنطَيت نُ نىضغٌ تايبُتًإ بؤ تُضخإ بهطَيت.

ًَت:: زووَّ ًَٓ  زَغتُّ يل ُّٓ ُٓضى و زَغُاَلتاُّْ خىاضَوَ بُناض زَٖ
ًَهطزِْ بط ياض-أ ًَبُج  و ضاغجاضزَناِْ َُنتُبٌ غهطتاضيُت.ج

ًَيت و       -ب ــُن ــاآلُّْ ي ــُّ غ ًَىَّ بىزج ــ ــُ نىاضن ــُنإ ي ــُ يك ــُت ب ــاآلُّْ تايب ــُّ غ ــُض بىزج ــؤ يُغ طفتىط
ًٌَ حاَيُتُنإ. ًَهطزِْ ضَيُٓايًُ زاضايًُنإ و غٓسووقٌ زابًٓهاضٍ بُث ًَبُج  ج

ًَىي     -ج ًَتــُوَو بـؤٍ ُٖيــُ ٖـُضنات ث ػــت بـىو نؤبىوْــُوَّ ْآاغــايٌ  زَغـتُّ يــل َاْطاْـُ يــُى جـاض نؤزَب
ًَت.  ببُغت

 َاززَّ زواظزَيُّ: 
ًَىَيُّ خىاضَوَ َُٖىاض زَنطَيت: ًًَُّ( يُ َاززَّ ثاظزَيَُِ ياغانُ بُّ ؾ  بط طُّ )غ

ًًَُّ: ُٓضنُناِْ يًصُّْ قُظا:  غ
ًَهطزِْ بط ياضو ٓاضاغتُناِْ زَغتُّ يل.-أ ًَبُج  ج

ًَيت يُ قُظان-ب  ُزا.غُضثُضؾتًهطزِْ ناضوباضّ يُن
ًَيت و    -ج ًَت بـؤ نـاضٍ يـُن ًَىيػيت زَبًٓ بُضظنطزُْوَّ ضاثؤضتٌ خىيٌ بؤ زَغتُّ يل غُباضَت بُوَّ بُ ث

ًَطنطزٕ.  بؤ بُضظنطزُْوَّ ٓاغيت ثُضوَضزَو ف
ًَيت يــُ  -ز ٍَ زَغــتُّ يــل، يــُْاو زَغــتُّ َاَؤغــتاياْسا ْىَيٓــُضٍ يــُن يًصْــُّ قــُظا بــُ َُٖاٖــُْطًٌ يُطــُ

ًَيت و بٓهـُناِْ و طُياْـسِْ        قىتاخباُْنإ َُٖيسَبصَي ًَـىإ يـُن ًَعنطزِْ ثُويىَْـسٍ ْ ًَٓـاوّ بـُٖ طَيت، يُ ث
ًًَإ. ًَيت ث  ضَيُٓايٌ و ٓاضاغتُناِْ يُن

ًَعزَيُّ:  َاززَّ غ
ًَىَيُّ خىاضَوَ َُٖىاض زَنطَيت:  َاززَّ ؾاظزَيَُِ ياغانُ بُّ ؾ

ًَهسَيت: ًَيت يَُاُّْ خىاضَوَ ث  يُنُّ: زاضايٌ يُن
ًَهٌ زيــاضيهطاو يُاليــُٕ   3111بــط ٍ )ثاضَيــُى بــُ  -1 ًٌَ ًَهــاًْعَ ٌَ ٖــُظاض زيٓــاض نــُ ُْٓــساَإ بــُث ( غــ

ُٓزلىَُِْ تُْفًعٍ زَيسَٕ، نؤْططَف بؤٍ ُٖيـُ بـط ٍ بُؾـساضيٌ َاْطاْـُ بطؤض َيـت، ٓـُّ ثاضَيـُف بـُّ         
ًَىَيُ زابُف زَنطَيت:  ؾ

 %حُفتا يُغُز بؤ حًػابٌ غٓسووقٌ زابًٓهاضٍ.71-أ
 ؤ حًػابٌ يل.% بًػت يُغُز ب21-ب
 % زَ يُ غُز بؤ حًػابٌ َُنتُبٌ غهطتاضيُت.11-ج
ًَؿهُف زَنطَئ. -2  ُٓو بُخؿغل و ياضَُتًًاُّْ يُ اليُٕ حهىَُتِ ُٖضَيُُوَ ث
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ًَيت. -3  زاٖاتٌ ناالنًًُناِْ يُن
ًَٓإ. -4  قاظازلٌ وَبُضٖ
ًَيت. -5  بط ٍ نطَيٌ َىَيهُ ُْطىاظضاوَناِْ يُن

ــؤًْ  ــيت ن ــؤْططَّ طؿ ــات و    زووَّ: ن ــاضٍ زَن ــُّ زي ــسٍ يُن ــُ بط طــُناِْ ) أ،ب،ج(ّ بُْ ــُضجهطزٕ ي ُتٌ خ
ــُ        ــٔ و، يًصْ ــاضَوَ زَضزَن ــُّ ب ــُّ ي ــُو ضَيُٓايًاْ ــٔ ب ــس ب ــُنإ ثابُْ ــُناِْ يك ًَط يً ــتُ ناضط ــتُ زَغ ًَىيػ ث
ًَبـُنطزٌْ ٓـُو        تايبُتُنإ بُْاوّ )يًصُّْ زابًٓهاضّ و يًصُّْ ياضَُتًـساِْ ُْٓـساَإ ( بـُ َُبُغـيت ج

ًَٓطَئ.ضَيُٓاي ًَهسَٖ  ًاُْ ث
ًًَُّ: نطزُْوَّ حًػاب يُ باْهُناِْ ُٖضَيِ.  غ

نىاضَّ: بط ياضَناِْ يًصُّْ زابًٓهاضٍ و يًصُّْ ياضَُتًساِْ َاَؤغتايإ يـُ نؤبىوْـُوَناِْ يكـسا ثُغـٓس     
 زَنطَئ.

ًَت. ًَيت ًَهُنٌ ناوزَيطٍ ياغايٌ و زاضايٌ زَب ًَطياضٍ يُن ًَٓ ُّ: شَ  ث
ًَ ًَتًـسا يـُ زَغـت        ؾُؾُّ: ًٖئ ُْٓساَ ًَيت يـُ يُن و بؤٍ ًًُْ زاواّ َافُ زاضايًُنإ بهـات، ُٓطـُض ُْٓـساَ

 بسات.
% زَ يُغُزّ غُضناوَ زاضايًُنإ نُ يُ بط طُّ )يُنُّ: ج( يُ بُْـسٍ يُنـُّ ٖـاتىوَ    11حُوتُّ: ضَيصَّ 

 ُٓطىَيعضَيتُوَ بؤ حًػابٌ َُنتُبٌ غهطتاضيُت يُ باْهُناِْ ُٖضَيِ يُ اليُٕ يكُوَ.
 َاززَّ نىاضزَيُّ: 

ًَىَيُّ خىاضَوَ َُٖىاض زَنطَيت:  َاززَّ ْؤظزَيَُِ ياغانُ بُّ ؾ
ًٌَ ٓــُّ ياغــايُ زاَــُظضاوَ ْىَيُٓضايــُتٌ َاَؤغــتاياٌْ نىضزغــتإ زَنــات يــُ ْــاوَوَ و  ًَتًًــُّ بــُث ٓــُو يُن

 زَضَوَّ ُٖضَيِ.
 َاززَّ ثاظزَيُّ:

ًَىَيُّ خىاضَوَ  َُٖىاض زَنطَيت: َازَّ بًػت و يُنَُِ ياغانُ بُّ ؾ
ٌَ يُ ُْٓساَاِْ َُنتُبٌ غهطتايُت و غُضؤنٌ يكُنإ تُضخاْهطاو  ًَططَنُّ و غ ًَيت و زوو ج غُضؤنِ يُن

ًَيت.  )َتفطغ( زَبٔ بؤ بُ ُٓزلاّ طُياْسِْ ناضو ُٓضنُناِْ يُن
 َاززَّ ؾاظزَيُّ:

ًَىَيُ زَخىَيٓسضَيتُ ًًََُِ ياغانُ َُٖىاض زَنطَيت بُّ ؾ  وَ:َاززَّ بًػت و غ
ًَٓـاؽ             ًَىيػـتُ ث ًَىٍَ غـٓىوضٍ جـىططامل يكـُنإ و ث ًَٓـاؽ زَزضَيتـُ ُْٓـساَإ يـُ نىاضنـ يُ اليُٕ يكـُوَ ث

ًَت. ًَت و يُاليُٕ َُنتُبٌ غهطتاضيُتُوَ زَضنىو ب  يُنططتىو ب
 َاززَّ حُظسَيُّ:

ٌَ بهُ ًَبُج  ٕ.يُغُض ُٓزلىَُِْ وَظيطإ و اليُُْ ثُيىَْسيساضَناُْ حىنُُناِْ ُّٓ ياغايُ ج
 َاززَّ ُٖشزَيُّ:
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ٌَ زَنطَيت.  ظؤض غىثاؽ. ُّٓ ياغايُ يُ ضؤشٍ باَلونطزُْوَيُوَ يُ ضؤشْاَُّ وَقآًعٌ نىضزغتاْسا، جًبُج
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَػتا ًَطٍبُض َيع  ٓ ٍَ ثُضيَُإ غهطت ًَبًين ُْٖس  .فُضَىو ُٖيُ، خؤٍ ت
 
 

ًَعبساهلل افلس فطغت بُض َيع  :طٍ ثُضيَُإ/غهطت
 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ بُض َيع

ًَهٌ يُ ثُضيَُإ نىْهُ ًَه ٌَ زوو، تاظَيُ زَغتج ًَُُ َىؾهًًٍُ ُٓوَ ُٖيُ، َىالحُظَّ غ  غُضَتاٍ يُ بىو ٓ
ًَػتا، نىتا ثُضيَُإ ٌَ ٓاطايإ ُٓطُض بطازَضإ حُظزَنُّ َٔ ٓ ًَت ي  ُٖيُ، ًْعاَُوَ بُ ثُيىَْسٍ نىْهُ ،ب

ًَىٍَ ٍَٖ ض اثؤضتُنإ ؾ ًَىٍَ زَنُئ تَُاؾا جاض ُْس ًَىٍَ ُ،ًًْ ض اثؤضت ؾ  زَنات زاوا َُٕغُيُ ثطؤشَيُ، ؾ
ًَطَزا ُْٓساَإ ،ْانات تُبطيطٍ بُؽ بطؤض زضَيت،  َاززَ فآلٕ نُ ٌَ ُٓطُض حُقًاُْ ي  غُبُبُنُ نُ ُْطُٕ ت

ٔ  ُٓطـُض  ،َـُفطوظَ  ض اثـؤضت  ُٓوَ يُبُض نًُ؟ ّ  زاوا َـ ٕ  َاززَيـُى  بهـُ ٕ  بهطَيـت،  ًغـا ًٓ فُقُضَيـُى  يـا  يـا
ٕ  بًطـؤض ّ،  ًَِ،  بـؤ  بــُزيًٌ يـا ّ ًض َٓ َــُفطوظَ زابٓـ ّ  ُنـُ ِ  َُُْغــُ يُغـُض  ْـُى  ،بُتــُحطيطٍ بـسَ ًَ  ٓــُو بـ
ًَؿىَخت تا بسَّ، بُؾُفٌُٖ تُبطيطَ ٌَ ٓاطايإ ُْٓساَإ ث ًَت ي  .ب

ٍَ/ زووَّ خاَيٌ ًَُُ َُفطوظَ ،زَيت ثطؤشَيُى جاض ُْٖس ًٌَ بهُئ، يًصُْيُى بؤ ثطؤشَ ًٓخايٍُ ٓ ًَغل ث  َُٓي
ًَهٌ يًصُْنُ ُٓبًٓغل بهُٕ، زياضٍ ثطؤشَ يُغُض خؤتإ ض ٌَٓ ٌ  ُُْٖٓى نُ زَنُٕ زضوغت وا ؾت  ثطؤشَيـُن

ًَؿهُف حُقٌ ثُضيَُاٌْ يًصٍُْ وَى يًصُْ: يُنُّ تاظَيُ،  ٓـُو  ُْٓساًَـ وَى ُ،ًًْ إيثطؤشَ نطزٌْ ث
ٍَ نطزٕ تُعاَىٍ نىْهُ؟ نًُ غُبُبُنُ ُ،ًًْ حُقُ ٍ  ثطؤشَيـُى  ٖـُض  يُطُ ٌ  ض َيطـا ٍ  تايبـُت  ُٖيـُ،  خـؤ
 .بهطَيت بؤ يُنٌَُ خىَيٓسُْوٍَ الظَُ

 .بهطَيت تايبُت يًصٍُْ ًٓخايٍُ/ زوو
ٌَ ًَؿــىَخت /غــ ًَتــى ُٓطــُض بهطَيتــُوَ، ُْٓــساَإ بــآلو يُغــُض ث  يــإ ،ثــطؤشَ وَنــى بهــُئ ػــابًح ٓــُوَ ب

ٌَ ثطؤشٍَ وَى تُعاَىيٌ ُ  َاْاٍ بهُئ، ي ُ  وايـ ٍ  ْـ ُ  نـطاوَ،  بـؤ  ٌَُيُنـ  خىَيٓسْـُوَ ٍ  ْـ ٍ  ًٓخايـُ  يًصْـُ
ًَؿىَخت ُْٓساَاًْـ ُْ نطاوَ، تايبُؽلُْس ًًَُتٌ، ٓاطايإ ث ًَؿًٓاضَنإ ي  ًٌَغـ ُٓ ثطؤشٍَ يُغُض َُفطوظَ ث

ــٔ، ــًٓاض ب ًَؿ ــُو ث ــهُف وَختــُ ٓ ًَؿ ــت ث ــُض ،زَنطَي ــؤ ُٓط ــت ٓــُوَ ب ًَ ًَو ب ــ ــرتٍ ُْق ٌَ باؾ ــ ــت، ي ــإ بهطَي  ي
ًَــ ٓاؾــهطاٍ و ض ووٕ ظؤض نَُىنىضتًــُنٌ ًَــت سات  يــُْاو تــُْاقىظَيو يــإ ،ُوَبهاتــ ٓــُو نَُىنىضتًــُ ثــط  تــا ب

ًَت، ًٌَغُٓ ُْقٌ ثطؤشَنُو ًَت،  ُٖب ًٌَ ٖـُب ًَؿـًٓاظَ  بـُو  قاْىٌْ ُٓغ ًَـت  ث ًَت،  تـُْاقىظَ  ٓـُو  بتىاْ ًَ ًَ  ْـُٖ
ًَتى ُٓطُض بُآلّ ًَىَيُنٌ ب ٍَ بؤ غُض وفتُ تط بُؾ ًَت، ُْٖات َىقتُضَحُنُ ًٌَغُٓ يُ تابه َُوظو  ُْٖس  ب

ًَىَيُ ُٖيُ َافُيإ ُٓو ُْٓساَإ ُْ َٔ بُض ٌَٓ ٕ  ٓـُو  تايبُؽلُْسيـ يًصُْناٌْ ُْ ،بُو ؾ  ُٖيـُ،  َافـُيا
ُ  نىاض ُٓو يُغُض خؤٍ ض ٌَٓ َُفطوظَ َاززَ، نىاض بُ ٖات ثطؤشَيُى ُٓطُض نىْهُ ٕ  َاززَيـ  ،اتبهـ  بـُيا
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ًَ ُْى ٍَ نُ بهُيت زاوا ًٌَغُٓ قاْىٌْ ُْقٌ بؤ ُض وغفتُ تبه ُ  تط زٍََاز ُْٖس ًَتـ ٔ  ب ُ  طـؤض ي ٕ  نـ ًَُ  ُٓقـ
 .غىثاؽ ظؤض ُْٓساَإ، وَى ُْى حهىَُت، وَى ُْ ُْنطزووَ، زاواٍ ثطؤشَنُ خاوٌَْ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 .فُضَىو خإ، غؤظإغىثاؽ، 

 
 

 :ْىضٍ ؾٗاب غؤظإ بُض َيع
 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ بُض َيع

ٍ َىبُض يط  ياغايُ ُّٓ نطزٌْ تُعسيٌ ٍ  بـىوَ،  ٓـُوَ  اتُنـُ ٍ  بُغـتين  يـُزوا ًَيت  نـؤْططَ ٕ  يـُن  و َاَؤغـتايا
ًَتًُنُ، ْاوخؤٍ ثُيط َوٍ نطزٌْ ثُغٓس ٕ  نـطزووَ  زاوايإ يُن ُ  خؤيـا ّ  نـ ُ  ٓـُ  بهطَيـت،  يإ بـؤ تُعسيالتاْـ

ًَػتا تُبطيطَنَُإيُبُض ُٓوَ   .ُٓواُْ زاواٍ يُغُض و زاواناضيًُنُ بُزَغتُوَيُ ٓ
ٌَ/ زووَّ خاَيٌ ٍَ وَنى ْاضزووياُْ ُوإٓ نُ نات ٕ  ْاضزبىويإ خا ًَىَ  نطزبـىو،  بـؤ  خاَيبُْـسيا ٍ  ؾـ  ياغـايًُنُ

ٍَ نطزٌْ تُعسيٌ يُناتٌ ُْططتبىو، بُخؤيُوَ ًَتز زَضنُوت َاززَؾسا ُْٖس  يـُْاو  تـط  َاززٍَ وُْٖسَي َب
ًَت ياغانُزا ًَُُ ُٓطًٓا ُْنات، زضوغت تُْاقىظ ُٓوٍَ بؤ ،بطؤض زضَيت زَب ًَىَيُى  بًُٖئ ٓ ٕ  ؾـ  ْـُزاوَ  الَـا
 خؤَــإ نــُ ياغــانُ ًًَُنٍُغــُٓ ُْقــُ ثطؤشَنــُ َىْاقُؾــاتٌ يــُناتٌ زَتىاْــسضَيت ًًَُنُوَغــُٓ يُُْقــُ

ًَؿهُمشإ ٍَ ،نطزووَ ث ًَهُوَ ُٖضزوونٌ يًصُْ ض اٍ يُطُ  .غىثاؽ ظؤض بهطَيت، َىقاض َُْ ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَبًًُٓناٌْ ًَطٍ    ت ّ  يُغـُض  ْـُبىو  ٓـُوَ  بـؤ  ٖـُض ثُضيـَُإ  بُض َيع غـهطت ٍ  ثـطؤشَ  ٓـُ ًَـت،  ٓـَُطؤؤ  ياغـايُ  ب
ًَىَيُنٌ  .فُضَىو غُعًس َُُح ناى بىو، يًصُْنإ َُٖىو ، بؤو ثطؤشَنإ َُٖىو بؤ طؿيت بُؾ

 :عًٌ فلُ غُعًس فلُ بُض َيع
 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ بُض َيع

ٌ  4ٍ شَاضَ نُ ًًَُنُغُٓ ياغا ُٖيُ، ياغاَإ زوو زَنَُُوَ زووباضٍَ َٔ ُ  2112 غـاَي ُ  ــ ٌ  َُٓـ  ياغـايُن
ًَيت  يُاليُٕ ياغايُف ُٓو َُٖىاضنطاوٍ ياغايُنٌ ًًَُ،غُٓ ًَـطزضاوَ،  َاَؤغـتاياُْوَ  يـُن ٍ  ٓايـا  ْ  ض اثؤضتُنـُ

ًَُىايُ َٔ ؟َُٖىاضنطاوَنُيُ يُغُض يإ ،ًًَُنُيُغُٓ ياغا يُغُض ُٓوإ ُ  ًًَُنُيُ،غـ ُٓضاثؤضتُ  يُغُض ث  نـ
 .غىثاؽ ،بىايُ بٓىوغٌ ض اثؤضتًإياغا َُٖىاض نطاوَنُ  يُغُض ُٓوإ زَبىايُ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 .فُضَىو عىَُض زنتؤض بُض َيعظؤض غىثاؽ، 

 (:ْىضَزيين)خسض اَغلسفل عُط. ز بُض َيع
 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ بُض َيع

 بُض َيعإ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ.
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ٌ  وَنى خىَيٓسيًُوَ، قباحز. ناى بُض َيعّ بطاٍ نُ ؾٍُٖاوبُ بريوبؤنىوُْ ُٓو يُض اغتًسا ٍ  ض اثـؤضت  يًصْـُ
ُ  َُزٌَْ، نؤََُيٌ باآلو خىَيٓسٌْ ثُضوَضزَو ُ  نطابـىو،  ٓاَـازَ  وا ُٓغاغـسا  يـ ُ  نـ ٌ  َُٓـ ُ  ٖـَُىو  ض َٓـ  يًصْـ

ًَت ٖاوبُؾُنإ ُ  ٖـَُىو  ض ٌَٓ واتُ ،ب ٕ  يًصْـ ًَـت،  َُعًٓـُنا ّ  ب ُ  بـُ ًَىَي ًَؿـهُف  ؾـ  ُبهطَيتـ  بهطَيتـُوَو  ث
غُضَُٓزلاّ َُُٓ بىو بُ بريوبؤنىوٌْ  ٖاتُْ وازواٍ  ًٓرت َىْاقُؾُزا ض َيط َوٍ يُ بُآلّ طفتىطؤ، بؤ بَُٓا

ًَىَيُف بُّ ،ٖاوبُؾٌ تُْٗا ُّٓ زوو يًصُْيُ ٍ  بـؤ  نطاوَ ٓاَازَ نُ ؾ ٍ  بـؤ  ،يُض اغـتًسا  بـىو  ٓاغـاْهاض  ٓـُوَ
ًَ ْاوَض ؤنُوَ يُض ووٍ ُّٖ ،ؾهًُوَ يُض ووٍ ُّٖ ثطؤشَنُ ًَت، ٓاَازَ ىَيُىبُؾ ُ  ُّٖ نُ ب ّ  ،طفتىطـؤ  يـ  ٖـُ

ًَجُض اْسًْسا يُ ُ  زَْـا  بـط وات،  ٓاغاٌْ بُ ت ًَُـ ٓ  ٌ ًَه ٕ  ؾـت ُ  ْـُنطزووَ  ٓـُوتؤَا ٍ  نـ ًَت  تـُعاضوظ ٍَ  ٖـُب  يُطـُ
ٍَ ُٖضوَٖا ياغانُ، ُْقٌ ًَيت يُاليُٕ نُ ،ثطؤشَنُ ُْقٌ يُطُ ًَطزضاوَ، َاَؤغتاياُْوَ يُن ْ  ُ  يـُوَف  جطـ

ًَُُ ُٓطُض ٍُٓ ًَت، ًُإض َٓ ٓ ُ  ُْب ًَُـ ٍ  وَنـى  بـؤ  ٓ ٕ  َـُعين  يًصْـُ ٌَ  زاواَـا ُ  زَنطَيـت  يـ  ٓاَـازَ  ض اثـؤضت  نـ
ًَطىَإ ؟بهُئ ٍَ ب ٕ  ُْٖس ٍ  ٖـُبىوَ،  ض ًَُٓـا ًَـسا  جًـاواظ ٍَ  ٖـُبىوَ  ت ٍ  يُطـُ ُ  ٓـُوَ ًَيت  نـ ٕ  يـُن  َاَؤغـتايا

ًَُــُ نــُ ٓــُوٍَ زَْــا ٖــُبىوَ، جًاواظَــإ بريوبؤنــىوٌْ ْاغــُضَنًسا بط طــٍُ يــُزوو تــُْٗا ْاضزوويــُتٌ ٓ 
ًَؿهُمشإ ٕ  ض َيو نطز ث ٍ  و بريوبؤنـىو ًَيت  زاوانـاض ٍَ  َاَؤغـتاياُْ،  يـُنت ٍ  ٓـُو  يُطـُ ُ  َُؾـطوعُ ٕ  نـ  ٓـُوا

ّ  تُبايـُ،  و نؤى ْاضزووياُْ ّ  ٍَيـُباض  بـُآل ُ  ْاوَض ؤنـُوَ،  و َـُفٗى ًَُـ ًَىَيُى  ٓ ُ  زاَاْط ؾـتىوَتُوَ  بُؾـ  نـ
 .غىثاؽ ظؤض بهات، زَوَيَُُْس ثطؤشَنُ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ يع/ز.اضغالٕ بابُض َيع 
 .خإ غًىَيٌ فُضَىو جاض ٓاخطغىثاؽ، 

 :افلس عثُإ غًىَيٌ بُض َيع
 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ بُض َيع

ًَؿًٓاضَيو َٔ ُ  ُّٓ غُعات يُى َاوٍَ بؤ بهطَيت ُٓطُض زَنُّ، ث ٌ  زاًْؿـتٓ ٍ  يُبـُض  بهطَيـت،  تـُٓ ً  ٓـُوَ
ًَػــتا نــُ  نؤَــَُيٌ ثــُضوَضزَو يًصْــٍُ ض اثــؤضتٌ ،سايُيُبُضزَغــت ض اثؤضؽلــإ ؾــُف زَخىَيٓٓــُوَ، ض اثــؤضت ٓ

ٌ  بُتـُْٗا،  َُزٌَْ ٍ  ض اثـؤضت ٍ   ْـاوخؤ،  يًصْـُ ٌ  ياغـايٌ،  ضاثـؤضتٌ يًصْـُ ٍ  ثـطؤشَ  ٓـُو  زوايـ ًَيت  ياغـايُ  يـُن
ًٌَ ثـطؤشَ      ْاضزووياُْ، َاَؤغتايإ ٍَ ُٓغـ ثطؤشَ ياغانُ يًصٍُْ ثُضوَضزَ ٓاَازٍَ نطزووَ تُعـسيالتٌ يُطـُ

ًَيت ياغانٍُياغانُ،  ُ  زَناتـُ ؾـُف ضاثـؤضت،    اَؤغتاياًْـَ يُن ًَُـ ٕ  ْـاظاْغل  ٓ ُ  ناًَـا ٔ  َىْاقُؾـ  و بهـُي
ًَـٓج  ٓـُو  بهطَيـت  ُٓطـُض  ناًَإ بُضاوضز بهُئ، بهُئ، يُغُض قػٍُ ُ  ث ٔ  يًصُْيـ ٌ  يـُى  و زابًٓؿـ  ض اثـؤضت

ٍَ و زَضبهُٕ َُٖىويإ يُنؤٍ ٖاوبُف ًَُُ زَتىا ُٓوناتُ بهُئ، َىْاقُؾٍُ ًًَُنُزاغُٓ ثطؤشَ يُطُ ْغل ٓ
ًَت، ٓاغإ ُْٓساَاًْـ بؤَىْاقُؾٍُ بهُئ و   .غىثاؽ ظؤض زَب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 .فُضَىو ض ؤشإ زنتؤضَظؤض غىثاؽ،  

 
 :زظَيٌ عبسايكازض ض ؤشإ. ز بُض َيع
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 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ بُض َيع
ٕ ُغاغـٌ طفتىطؤيـُ،   ٓ ُٓوَ نطاوَ، بؤ يُنٌَُ خىَيٓسُْوٍَ نُ ُٓوٍَ ياغايُ ثطؤشَ ُٓو  يُغـُض  ض اثؤضتـُنا

ٌَ نطاوَ، يًصُْ نىاض ٓاضاغتٍُ ياغانُ ثطؤشَ ،ُٓو بَُٓايُ ٓاَازَ نطاوٕ ًَػـتا  ُٓطـُض  ٓاَازَيـُ،  ض اثـؤضت  غ ٓ 
ٌَ زَضفُؽلإ ُ  َـاززَ  نطاوَ بؤ يُنٌَُ خىَيٓسُْوٍَ نُ ثطؤشَنُ ًٌَغُٓ بسضَيت، ث و بًدىَيًٓٓـُوَ  َـاززَ  بـ

ًَؿـًٓاضو  ْسيساضَنإثُيىَ يًصُْ َاززَيُىُٖض  ٌ  ض اٍ ث ٕ  يُغـُض  خؤيـاْ ٕ   بـسَ تـانى زَْطـساٌْ    ،بـؤ ُْٓـساَا
ٌَ زَغت يُنُطفتىطؤيُغُض بهطَيت و   .غىثاؽ ظؤض هُئ،ب ث

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 .فُضَىو خإ، عُظؿلُظؤض غىثاؽ، 

 :حػٔ ايسئ زلِ عظ١ُٝ بُض َيع
 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ بُض َيع

ًَ زياضَ ًَُُ، زَغيت طُيؿتىوَتُ ْاوخؤ يًصٍُْ ٍُض اثؤضت ػتا ُّٓٓ ٌَ ضاثؤضت ٖـُبىوَ،   ٓ ٌ غ ٍ  ض اثـؤضت  يًصْـُ
ٌ  نؤََُيٌ ، ضاثؤضتٌ يًصٍُْثُضوَضزَو ٍَ  َـُزَْ ٍ  يُطـُ ٍ  ياغـايًسا،  يًصْـُ ُ  ٓـُوَ ٍ  نـ ُ  ثُيىَْـس ٍ  بـ  يًصْـُ

ــُو ْــاو نــىوُْ ٖــُبىوَ، ْــاوخؤ ــطَزا ،ياغــايُوَ ٓــُّ َاززَنــاٌْ بط ط ًَ ًَوبــ ٓاَــاشٍَ ي ــُْاو نــطزووَ ُخاَي  ي
ُ  َٔ ُْٓساَإ، بُضزَغيت خػتىويُتًُ نُ َاززَناْسا ًَُىايـ بـُؽ تـُْٗا يًصْـٍُ     ياغـايًُنُيُوَ  يـُض ووَ  ث

ٌ  يُ ْاوخؤ ٕ  نـؤًُْت ًَـ ز َؤَيُتـسا ًَـت   َتىاْ ًَ ًَبـًين خـؤٍ ب ٍ  يُغـُض  ْـُى  ،ت ت ُ  ٓـُوَ ُ  نـ ًَت  بط طـُو  ْـاو  بهـ
ًَهٌ َاززَناُْوَو ًَت ض اثؤضت ًَُُ نُ ُٓوٍَ بُؽ ،ُٖب ًٌَ طىَيُإ ٓ ٌَ بىو ي ٍ  ٖـُبىو  ض اثؤضت غ  زنتـؤضَ  ٓـُوَ

ٍَ يًصْــٍَُــُزٌَْ نؤَــَُيٌ، يًصْــٍُ ثــُضوَضزَو يًصْــٍُ نــطز، باغــٌ ض ٍِؤشإ ــطَزا بــُآلّ ياغــايٌ، ، يُطــُ ًَ  ي
ًَو ُ  ٓاَاشٍَ ْاوخؤ يًصٍُْ يُبُضزَغتُاْسا ُٖيُ ض اثؤضت ُ  ،بط طُيـُى نـطزووَ   بـ ٔ  نـ ُ  َـ ُ  َُٓـ ٌ  بـ  ْاياغـاي

 .اؽغىث زَظامن،
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَػــتا غــىثاؽ،   ٓ  ُ ُ  ًٌَغــ ُٓ غــُض  زَنــًٓ ٕ  ، ٓـــُو ثــطؤشٍَ نــُ تُقــسيِ نــطاوَ     ثطؤشَنــ ًَيت يُاليــُ  يـــُن
ُ  بط طُ ،َاززَو بُ َاززَ ،زَخىَيًُٓٓوَ ٍُٓوَ َاَؤغتًاُْوَ، ُ  بـ ٍ  بط طـ  ض ؤشإ زنتـؤضَ  زَنـُئ،  َىْاقُؾـُ

 .فُضَىو
 :زظَيٌ يكازضعبسا ض ؤشإ. ز بُض َيع
 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ بُض َيع

ًَؿهُف نُ ثطؤشَنٍُ ًٌَغُٓ ٌ  زاواٍ نطاوَ، بؤ يُنٌَُ خىَيٓسُْوٍَ نطاوَ، ث ٍ  ٖـَُىاضنطزْ  زووَّ َـاززَ
ًَُُ بُآلّ زَنات، ًَٓاغُيُى يُنُّ َاززٍَ يُ ٓ ٍ  ُٖيُ ث ًَٓاغـُ ٌ  زاواٍ واتـا  نـطاوَ،  َاَؤغـتا  ث  ٖـَُىاضنطزْ

ًَٓاغٍُ يُى َاززٍَ ُٓوٍَ يُبُض :ُٓوَيُ ٖؤناضَنُؾٌ َنُئز يُنًَُـ َاززٍَ بط طُيُنٌ ٍ  ث  َاَؤغـتا
ُ  ٓـُونات  نطزووَ، ُ  نـ ُ  زاْـطاوَ  ياغـان ٌ  يـ ٍ  و ظاْهـؤ  2112 غـاَي ٌ  قىتاخباْـُ ُ  بـُو  و تايبـُت  ٓـًُٖ ًَىَي  ؾـ

ًَػـتا   ُْبىوَ ُ  ،وَنـى ٓ ٕ  ٖـَُىو  واتـ ٕ  َاَؤغـتايا ٌ  يُغـُض  زازََـُظضا ٌ  ًَالنـ ُ  ثـُضوَضزَ،  وَظاضَتـ ُ  بؤيـ  نـ
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ًَٓ ًَىَيُ بــُو ياغــانُ، ًٌَغــُٓ يــُ نــطاوَ َاَؤغــتا اغــٍُث ًَٓاغــٍُ َاَؤغــتا ؾــ  ًَالنــٌ يُغــُض نــُ نــطاوَ ث
ــٌ ــُضوَضزَٕ، وَظاضَت ــُآلّ ث ــتا ب ًَػ ــُواقً  ٓ ــُ ي ــُضَيٌُ ي ــتإ ٖ ــُ نىضزغ ًَُ ــُْسئ ٓ ــؤٍ ن ــُت ظاْه  و تايب

ُ ب ْغل، ثُضوَضزَ وَظاضَتٌ بُ غُض َُٖىويإ َاَؤغتانإ ُٖيُ، تايبُؽلإ قىتاخباٍُْ ٍ  ؤيـ ًَؿـًٓاض  ٓـُوَ  ث
ًَٓاغٍُ زووباضَ نُ زَنُئ  ياغانُ ًٌَغُٓ يُنٌ َاززٍَ حُوتٌ بط طٍُ يُ نُ بهطَيتُوَ، َُٖىاض َاَؤغتا ث

 بط طُيــُ ٓــُو نطزْــٌ ٖــَُىاض زاواٍ نــُ ُٓوَيــُ ٖؤناضَنــٍُ ْــُٖاتىوَ، ياغــانُزا ثــطؤشَ يــُ بــُآلّ ٖــاتىوَ،
ًَىَيُ بُّ زَنُئ،  :ؾ

ًَىَيُ بُّ َاَؤغتا َُٖىاضبهطَيت، ياغانُ ًٌَغُٓ نٌَُيُ َاززٍَ يُ حُوت، بط طٍُ ًَٓاغُ ؾ  :بهطَيت ث
ــتا ــَُىو :َاَؤغ ــتاو ٖ ــُ َاَؤغ ــصإ واْ ًَ ــُ ب ــساٌْ ي ــٌ ناضَُْ ــُضوَضزَو وَظاضَت ــتايإ ث ــُ َاَؤغ ــؤ ي  و ظاْه

 .وتايبُتسا حهىٌَ ثُؿلاْطاناٌْ
ًَٓاغٍُ واتُ ًَؿًٓاضََإ ُٖيُ، غىث زَنطَيت، فطاواْرت َاَؤغتا ث  اؽ.ُٓو ث

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 .خبىَيُٓٓوَ نُؾٌُعُضَبً فُضَىوغىثاؽ، 

 :ْىضٍ ؾٗاب غؤظإ بُض َيع
 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ بُض َيع

ًَىَيُى  بـًُٖئ  ًًَُنُغـ ُٓ زَقُيُ  يُنُّ َاززٍَ ٌ  ؾـ ٍ  باغـ ُ  ْـُنطزووَ،  ٓـُوَ ٍ  نـ ّ  َـاززَ  ٖـَُىاض  يُنـُ
ٌ  بـاآلزا  خىَيٓسٌْ وَضزَوثُض يًصٍُْ يُض اثؤضتٌ بُآلّ بهطَيت، ًَ ْـ تُبطيطات ٓـُو  بـُث ُ  ٍُا  زنتـؤضَ  بـُض َيع  نـ

ًَُُف زاٍ، ضؤشإ ًَىَ بَُُٖإ ثُضوَضزَ يًصٍُْ وَنى ٓ  :ىَتُوَزاَاْط ؾت ؾ
 :االٚىل املاد٠
ٌ ب  ؾكرس٠  تضاف: اٚاًل ٔ  االٚىل املراد٠  اىل( 3) تطًطر ٕ  َر ِ  ايكراْٛ ٍ  2112 يطر١ٓ ( 4) املرسق ٌ  ٚتعرد  املرٛاد  تطًطر

 :ناآلتٞ
ــىْهُ ٌَ ن ــات ــُ ن ــؤ ن ــٍُ ت ــُى ًٓعاف ــُيت، َاززَي ــت زَن ًَ ــُعًًِ زَب ــايٌ ت ــُ ع ــُ ن ًَه ــُو يُن ــُ ي  وَظاضَت

ًَتًــُوَ، ٓــُو ْــاو زَنــُٓ َاَؤغــتاناٌْ نــُ ثُيىَْسيساضاْــٍُ ًَــت بؤيــُ يُن ًَؿــُوَ يــُ زَب  عــايٌ تــُعًًِ ث
ًَىَيُ بُّ بهطَيت، تُعطيف  :ؾ

 .ايعسام - نٛزدضتإ اقًِٝ يف ًُٞايع ٚايبحث ايعايٞ ايتعًِٝ ٚشاز٠: عايٞاي تعًِٝاي -3
 :ٚناآلتٞ (ثآًَا) تطًطًٗا ٚتهٕٛ االٚىل املاد٠ َٔ( 7) ايؿكس٠ تعدٍ: ثاْٝاًًَ
 ٚاملعاٖررد ٚاؾاَعررا  املرردازع يف ٚايتدزٜطرر  ايرتبٝرر١ ٚشاز٠ َٓتطرري َررٔ ٚاملدزضرر  املعًُرر  مجٝرر : املعًررِ

 .ٚاـاص١ اؿه١َٝٛ
 :إثُضيَُغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَػتا  ٌَٓ ًَبًين ن ُ  ُٓو يُغُض ُٖيُ ت ٕ  تهايـُ؟  َاززَيـ ٓـُّ خىؾـو و بـطا بُض َيعاْـُ ْاويـإ       زَْىوغـِ،  ْاوتـا
 عبـساهلل،  مسـريَ  عبـسايطفلٔ،  غـُضوَض ز. عىمسـإ،  غًىَيٌ خًًٌ، بُؾريز. فتاح، ض يباظ)ْىوغطاوَ، بُض َيعإ، 
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 ٕ نــاى  زظَيــٌ، ضؤشإز. وَضتــٌ، افلــس.ز عبــسايععيع، عُــطنــاى  عًــٌ، فلــُ غــُعًس فلــُنــاى  افلــس، بـُيا
ٌَ. شيـإ عُـط، نُغـٌ تـط ٖـُبىو؟       ض َيباظ زنتؤض(، نُغٌ تط ًًُْ؟ فُضَىو فُضَج، غُضُْٖط ًَـ ، تهايُ ْاوت ب

 فُضَىو زنتؤض ضَيباظ.
 :ذلُىز فتاح ض َيباظ بُض َيع
 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ بُض َيع

ًَٓاغٍُ يُغُض قػُّ َٔ ًَٓا وَنى ُٓطُض ُٖبىو، َاَؤغتا ث ّ  نَُُغُيُ غُوث ٕ  ُْٓـسا ًَـت  بـىو ُ  ب ًَيت  يـ  يـُن
 ٕ ُ  َاَؤغـتايا ُ  ٓــُو يُواُْيـ ًَٓاغـُي ًَـت،  ض اغــت ث ُ  َاَؤغــتا ظاضاوٍَ وَنـى  بــُآلّ ب ًَُىايـ ًَو  ٖــُض ث  يــُ نُغـ

ًَو ٌ  يُ يُن ٕ  ،ظاْهـؤ  بُؾـُناْ ٍ  ثـُؿلاْطانإ،  يـا ٌ  يـُزوا ُ  يـُو  زَضنـىوْ ٍ  بُؾـ ًَـت  ثًؿـُنُ  بَُاَؤغـتا  بب
ًَتز ض اغتُوخؤ زَضنىوٌْ يُزواٍ  ،زاؼلـُظضَيت  نُغُ ُٓو نُ َُضج بُ بهطَيت بؤنٌيُعين  َاَؤغتا، بُ َب
يــُعين  بهطَيــت، ػــابًح َاَؤغــتا بــُ ناتــُ ٓــُو بهــات، ًَُٗٓنــٍُ َىَاضَغــٍُ قىتاخباُْيُنــسا يــُ يــاخىز

ُ  يُ تُْاُْت ًَٓاغـ ٌ  ث ٌ  نطزْـ ٕ  تطيؿـسا  ثًؿـُناْ ُ  يـُو  زَضنـىو ُ  نـطاوَ  بُؾـ ًَو  بـ ٍ  بـؤ  ،َـُضج  ٓـُو  ٓـُوَ
ًَطَزا ،ططتىوَ َضو ًَُٗٓيٍُ ًَت بىوٕ ُْٓساّ بُ ُٓطُض ي ًَيت  يُ ب ٕ  يـُن ّ  زَنطَيـت  َاَؤغـتايا ُ  ٓـُ ًَٓاغـُي  ث

ًَت، ض اغت ُ  نُغُؾٌ ُٓو بُآلّ ب ُ  زاَُْـُظضاوَو  نـ ًَو  يـ ُ  يـُن ٕ  يـ ُ  زَضنـىوَ،  بُؾـُنا ًَُىايـ ُ  ٓـُوَف  ث  بـ
 .غىثاؽ ظؤض ػابُ،ًح َاَؤغتا

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَت ُْنطز ًَُٗٓنُؾٌ َىَاضَغٍُ ُٓطُض نُ ُٓوَيُ بُغتتَُ يُعين  بهطَيـت،  ػـاب ًح َاَؤغتا بُ ُٖض ب

 .فُضَىو
 :ذلُىز فتاح ضَيباظ بُض َيع
 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ بُض َيع

ٌَ، ظاضاوَ وَنى ٌَ َاَؤغتا نُ بُؾُيُ ُٓو زَضنىوٍ ُٓو نىْهُ بَُي ًَت، ث  .غىثاؽ زَطُيُْ
 :ضيَُإثُغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 .فُضَىو بُؾري، زنتؤضغىثاؽ، 
 :تؤفًل خًًٌ بؿري. ز بُض َيع
 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ بُض َيع

ًَبًًِٓ زوو َٔ ٍ  يُبـُض  زَنـُّ،  ض َيبـاظ  زنتؤض بطاٍ بُض َيعّ ناى يُض انٍُ ٍريثؿتط: يُنًَُإ ُٖيُ، ت  ٓـُوَ
ًَـت،  ياغـا  نؤيًصٍ زَضنىوٍ نُ ُٓوٍَ َافجُضوَضإ غُْسيهاٍ يُ زَنُئ تَُاؾا ـ  ب ًَ ـ  يـُث  زاَُظضاْـسًْ

ًَت يُنػُض ٌ ًزاخ زَن ًَـت  غـُْسيها  ًَـ ٍ  و زَب ٌَ،  ُٖويـُ ُ  ٖـُضوَٖا  زَزَْـ ُ  ُْٓـساظياضاًْـ،  يـ ًَـطَف  بؤيـ  ي
ًَىيػــتُ ًَو يــُ ٓــُوٍَ ث ًَت، بــا زَضنــىو نؤيًــصَيو يــُ يــإ ،بُؾــ ًَت بــؤٍ زاَُْــُظضاب ًَيت ًَــًٌزاخ ٖــُب  يــُن

ًَت، َاَؤغتايإ  َُُٓ يُى. ب
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ــُ/ زوو ــٍُ ي ًَٓاغ ــتا ث ــُ( ايرتبٝرر١ ٚشاز٠ َٓتطرري َررٔ ٚاملدزضرر  املعًُرر  مجٝرر ) َاَؤغ ًَُ ــغل ٓ ــُ زَظاْ  ن
ــُوَظاضَتٌ ــُ ،زَضَوَف يـ ــٌ يـ ــيت، وَظاضَتـ ــُ تُْسضوغـ ــُوقاف، وَظاضَتٌيـ ــُ ٓـ ــٌ يـ ٍَ، وَظاضَتـ ــتىنا ــُ نؿـ  يـ

ــت بؤيــُ ُٖيــُ، َُزاضيػــُإ ،ُٖيــُ ُعٗــُزَإَ ُٖيــُ َاَؤغــتاَإ تــط، وَظاضَتــُناٌْ ــطَ زَنطَي ًَ  وَنــى ي
 ًٓعافــُ بــؤ ٓــُوٍَ ،(ايرتبٝرر١ ٚشاز٠ خرراز  ٚاـاصرر١ اؿهَٛٝرر١ ٚاملعاٖررد ٚاؾاَعررا  املرردازع يف يتدزٜطرر ٚا)

 .غىثاؽ ظؤض بططَيتُوَ، ُٓواًْـ ، بؤ ُٓوٍَبهطَيت
 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 .فُضَىو خإ، غًىَيٌظؤض غىثاؽ، 

 :افلس عثُإ غًىَيٌ بُض َيع
 .يَُإثُض غُضؤنٌ بُض َيع

ًَيت َُٖىاضنطزٌْ ياغاٍ ثطؤشَ يُ ض اغتُ ًَسا يُنٌَُ َاززٍَ َاَؤغتايإ يُن ًَغل ًًُْ ت ًَ  بهطَيـت،  َُٖىاض ب
ٍَ ٖــاوض اّ َــٔ بــُآلّ ًَٓاغــٍُ نطزْــٌ بــُظياز ياغــايٌ، ثــُضوَضزَو يًصْــٍُ يُطــُ  بــاآلو خىَيٓــسٌْ وَظاضَتــٌ ث

ٍَ ظاْػيت، تىَيصيُٓوٍَ َ  ثُؿلاْطاٍ نُ ُٓوَؾساّ يُطُ ٌ  و ٌحهـى ًَـسا  خاقُؾـ ُ  بهطَيـت،  ظيـاز  ت ٍ  يـ ًَٓاغـُ  ث
ًَت ،نطز باغٌ بُؾري زنتؤض نُ يُوٍَ َاَؤغتا، ٕ  ثُضوَضزَ وَظاضَتٌ ةُيطٍ يُ زَب ُ  ُٖيـُ،  َىْتُغـًبُا  يـ

 ٍ ًًَُّ َـاززَ ٌ  غــ ٕ ) ٖــاتىوَ زوايـ  ايررٛشازا  َركى  عًرر٢ ٚايتدزٜطر١ٝ  ايتعًُٝٝرر١ اهل٦ٝرا   يف ٚاملدزضررٕٛ املعًُرٛ
ًًَسا  ُٓوَ ،(مس١ٝايس ٚاملؤضطا  ٚاهل٦ٝا  ُ  نـطاوَ  زياضٍ ت ُ  نـ ٍ  يـ ٌ  ةـُيط ُ  َاَؤغـتا  ثـُضوَضزَف  وَظاضَتـ  يـ

 .غىثاؽ ُٖيُ، تطيـ وَظاضَتُناٌْ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 .فُضَىو عبسايطفلٔ، غُضوَض زنتؤض غىثاؽ،
 :عُط عبسايطفلٔ غُضوَض. ز بُض َيع
 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ بُض َيع

ًَبًًُٓناٌْ ًَهٌ َٔ ت ًَت  ٓـُوَ  تُْٗا وتطا، بُؾ ُ  ْـُب ٍ  يـ ٍ  زووََـسا  َـاززَ ُ  ٓـُوَ ٍ  زَنطَيـت  بـاؽ  نـ ًَطـا  ج
ٍ  يُْاو وانُ تايبُؽلُْسَيتًٍُ ُٓو نىْهُ ،ُظاْهؤناْ َُغُيٍُ بهطَيتُوَ ٕ  ظاْهـؤو  خـىز  ُٖيـُ،  ثـُؿلاْطانا

ٌ  تط قىتاخباُْناٌْ يُْاو ُ      زَنطَيـت،  تـط  بـُجؤضَيه زا زيػـإ تىوؾـٌ   َُٓـُ ؾـىَيين بهطَيتـُوَ، ُٓطـُضْا يَُـ
ًَؿرت نُ ُٓوٍَ وَنى زَبًُٓوَ، ًٓؿهاٍ ًَؿُناٌْ خىزٍ يُ ُٖبىوَ ث ًَيت ُّٖ ن ٕ َاَؤغـتاياْ  يُن  ٌ نىضزغـتا

 .غىثاؽ ظاْهؤف، َاَؤغتاناٌْ ُّٖ و
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 .فُضَىو عبساهلل، مسريَ  بُض َيع غىثاؽ،
 :امساعًٌ عبساهلل مسريَ بُض َيع

 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ َيعبُض 
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ًَبًًُٓناٌْ  .غىثاؽ زَنُّ، بُؾري زنتؤض قػُناٌْ تًُٓسٍ وتطإ َٔ ت
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 .فُضَىو افلس، بُيإ بُض َيع غىثاؽ،
 :نؤنُضٍ افلس بُيإ بُض َيع
 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ بُض َيع

ًَٓاغُزا يُّ بُض اغيت ًَؿًٓاضَيهٌ ُٓظ ث ًَ تط ث ِ  نـى ٓـُظ   ،ؿهُف جُْابتإ زَنُّث ٍ  زبًـٓ ُ  ظاْهـؤ  َاَؤغـتا  يـ
ًَهٌ ًَت بــؤ ٓــُوإ غــُضبُخؤ غــُْسيهايُنٌ َــٔ بــُض ٌَٓ تطزايــُ، عايــَُ ٍَ ٖــٌَُ   باؾــرتَ، ٖــُب نــى ُْٖــس

ًَصٕ َاَؤغتايإ ًَطعُ بٔ غاوايإ باخهٍُ ُٖض ب ًَؿـًٓاض زنـُّ نـى      ،ُٖتا ظاْهؤ ث ٍَ ٓـُظ ث ٕ  بُض ُْٖـس  فًعًـُ
ًَت خؤيإ تايبُتٌ غُْسيهاٍ حهىٌَ و ًٌُٖٓ ٌَُٖ ظاْهؤ َاَؤغتاٍ ًَو ْـاططٕ،  عَُُيً نىْهُ ،ُٖب ٓ ُٕ

ًَىَ زنُّ ًَؿًٓاض زنُّ و ٓاضاغتٍُ ٓ ٍَ ُٓظ ث  .غىثاؽ ،بُض ُْٖس
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 .فُضَىو غُعًس فلُ ناى غىثاؽ،
 :عًٌ َُُح غعًس َُُح بُض َيع
 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ بُض َيع

ــإ بــُيإ ض انــٍُ ثؿــتطريٍ ًـَٓــ ــا زايُْطــُو باخهــُو َاَؤغــتاٍ ْــاوَوَ يــُض ووٍ َاَؤغــتا زَنــُّ، خ  ت
ًٌَ ظاْهؤ َاَؤغتاٍ ٍ  نُ ُٓوٍَ يُض ووٍ بُآلّ َاَؤغتا، زَوتطَيت ث ٍ  تـط  ٓـُو ُ  زنتـؤضا  ثطؤفًػـؤضَو  و ُٖيـ

ــُْس ٓــُنطَيت ــؤضاو ن ًَطَيهٌ نــُْس زنت ــت ًَت، َاجػ ــُب ــتز ٖ ًَىاظٍ َنطَي ــاضنطزٕ ؾــ ــُو زآــُ و ن و ْاوَْسَن
ٍَ َاَؤغــتاٍ ظاْهــؤ و    ططفتــُناًْإ و ُٓواْــٍُ جًــإ يــُ َاَؤغــتاٍ بٓــُض َتٌ و َاَؤغــتاٍ زايــُْطإ يُطــُ

ُ  بهطَيٓـُوَ  جًا ثُؿلاْطانإ و ظاْهؤ َاَؤغتاٍ نُ زَنُّ ُٓوَ ثًؿتطريٍ ًَٓـ بؤيُ ثُؿلاْطانإ جًإ،  يـ
 .غىثاؽ جًايُ، ناضَناًْإ غطوؾيت نىْهُ تط، َاَؤغتاناٌْ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 .فُضَىو عبسايععيع، عىَُض ناىغىثاؽ، 

 :بٗا٤ايدٜٔ عبسايععيع عُط بُض َيع
 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ بُض َيع

ًَبًًِٓ زوو َٔ ًَهًإ ،ُٖبىو ت  .نطز باغًإ خىؾهامن بطاو /يُن
ًَؿًٓاضَنٍُ ًٌَغُٓ نُ ُٓوَيُ /زووًََإ ًَيت ث ٌ  ٌباغـ  َاَؤغتايإ يُن ٍ  تُعـسيً ٌ  َـاززَ ًَـسا  يـُن  ًـُ، ًْ ت
ًَطٍ ثُضيــَُإ،  فطغــُت نــاى قػــُنٍُ غــُض زَنــُُوَ ًَػــتا  بــُوَنطز، ٓاَــاشٍَ نــُ بــُض َيع غــهطت ًَُــُٓ ٓ 

ُ  نُ ياغانٍُ ثطؤشَ ًٌَغُٓ يُ بُؽ تُبًعًُ، بهُئ ًٓعافٍُ ثُضيَُاْتاض وَنى زَتىاْغل  َُٖىاضنطزُْنُيـ
ًًَسا ًَبًين بؤ ت،بهطَي َُٖىاض يُنُّ َاززٍَ ًًُْ ت  .غىثاؽ بُض َيعتإ، ت

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
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 .فُضَىو ُٓفلس، زنتؤض بُض َيع غىثاؽ،
 (:وَضتٌ)عًٌ ابطاًِٖ افلس. ز بُض َيع
 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ بُض َيع

ًَبًًِٓ َُٖإ ًَٓـ وََيآل ًَـسا،  ٓاَاشَيإ ٖاوناضامن و فطغُت ناى ُٓوٍَ ُٖيُ، ت ُ  ث ًَُـ ٔ  وا ٓ ُ  ض اٖـاتىوي  يـ
ًٌَ ،و ثُضيَُإ بىوٌْ زَغتبُناض غُضَتاٍ ًَؿهُف نُ ثطؤشاٍُْ ُٓو ثُيط َويـ بُث ًٌَ زَنطَئ، ث  ُٓو بُث
ــٍُ ــُ نــُ زاواي ــطؤشَ ي ــانُزا ث ًٌَ ،ٖــاتىوَ ياغ ــُث ــُو ب ــازاّ َاززاْــُ ٓ ــٌُْ َ ــت ْــُنطا تُب ًَ ــُٕ ب ــُو يُالي ٓ 

ٔ  ض اثؤضتُناْـُوَ،  ْـاو  خبطَيتُ تْاتىاْسضَي زواتط نطزووَ، يُغُض ًُٓعايإ نُ ُْٓساَاٍُْ ُ  َـ ًَُىايـ ٕ  ث  ٓـُوا
ًَهطزووَ، زَغتُإ زووََُوَ يَُاززٍَ ًَُـُ ٖـاتىوئ    ث ُ بُاَلّ ٓ ٍ  يـ ٕ  يُنَُـُوَ  َـاززَ ُ  زَغـتُا  ٖـَُىاض  بـ

 .ياغايًُوَ يُض ووٍ َُُٓ يُى نطزووَ، ُنُنطزْ
ُ  َاَؤغتاياٍُْ ُٓو َُٖىو نطزٌْ ًٌزاخ بُ غُباضَتزووَّ/  ٕ  ُٖضَيُـسا  اْطاناٌْثـُؿل  و يـُظاْهؤ  نـ  و ٖـُ

ًَتًُزا ّيُ ُْٓساّ بُ زَبٔ ًَُىايُ َُُٓ ،يُن  ٖاتىوَ، زا(7) بط طٍُ يُ زَياْططَيتُوَ َاززَنُ ُٖض بؤ خؤٍ ث
ًَـت ز ياغانُزا ًٌَغُٓ ٍ(5) يَُاززٍَ زواتط ٔ ٚاملدزضر    املعًُر   مجٝر   – أ: االؼراد  يف اعضرا٤  ٜعتر  ) ََي  َر

ًَىَيُنٌ ،(اآلقًررِٝ يف ٚاؾاَعررا  املعاٖررد يف ٝ ايتدزٜطررٚ ايرتبٝرر١ ٚشاز٠ َٓتطرري  ظاْهــؤو ٖــَُىو طؿــيت بُؾــ
 .ًًُُٖٓ يإ ،حهىًَُ ظاْهؤٍ ُْنطزووَ زياضٍ يُعين نطزووَ، ًٌزاخ ُٖضَيُسا يُ ثُؿلاْطاناٌْ

ًَبًًُٓنٌ ّ  بُ بهطَئ بُظؤضٍ ض اغتُوخؤ َاَؤغتايإ َُٖىو بؤنٌ ٓايا ُٖيُ بُض اغيت ُٓوَيُ، تطّ ت  ُْٓـسا
ًَتًُزا يُّ ًَت ًٓدتًاضٍُٓوٍَ  بؤ ؟يُن ًَت بؤيإ ُْٓساَإ نُ ُْب ًَت  ُٖب ُ  بـظل  ، َاَؤغتايإ بؤيـإ ٖـُب  بـ

ٔ  ُْى ،ُْٓساّ ًَ ًَـ ُ  بـظل  يُنػـُض ( اعضرا٤  ٜعتر  ) ب ّ  بـ ُ  ،ُْٓـسا ُ  ظؤض نـىْه ٕ  يـ ٕ  َاَؤغـتايا ُ  ض َخٓـُيا  ُٖيـ
ًَت بُظؤضٍ نُ يُوٍَ ًَتًُنُ ُْٓساٌَ بُ بظل و بسَٕ ٓابىوُْ زَب ٕ  و ٓايُن ٍ  بـا  ،بىوْـُ بـسَ ًَـت  ًٓدتًـاض  ،ب

ًَت َاَؤغتايإ ُٓوٍَ بؤ ًَتًُنُ يُ بٔ ُْٓساّ بؤيإ ُٖب  .غىثاؽ ظؤض ُْبٔ، ُْٓساّ يإ ،يُن
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 .فُضَىو ضؤشإ، زنتؤضَ بُض َيع غىثاؽ،
 :زظَيٌ عبسايكازض ض ؤشإ. ز بُض َيع
 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ بُض َيع

ًَؿًٓاضَ ُٓو يُغُض تًبًًِٓ تُْٗا َٔغىثاؽ، ظؤض  ٌ  بـُظياز  ُٖيُ ث ٍ  نطزْـ ٌ  زَغـتُواشَ ُ  بـاآلو  خىَيٓـسْ  يـ
 ٍ ُ  ٓــُوٍَ يُبـُض  يــُى، َـاززَ ًَُــُ نـ ًَٓاغــٍُ ٓ ٕ  ث ًَىَيُى  زاض ؾــتُوَ َاَؤغـتاَا َاَؤغــتايإ،  ٖــَُىو بُؾـ
ٌ  ٖـَُىو  ًَىيػـت ْانــات   وابــعامن ،بططَيتـُوَ  خىَيٓــسٕ قؤْاةـُناْ ٓـ  ث ُ  بــاآل ٌسْخىَي ّ  َــاززٍَ يـ  ظيــاز يُنـُ
ٌ  ٖـُتا  يـُوَف  جطُ بهطَيت، ُ  ثـُضوَضزَ  وَظاضَتـ ُ  نـ ًَٓاغـ ُ  ،نـطاوَ  ث ٍ  يـ ّ  َـاززَ ًَٓ ـُ ٍ  ث ُ  ْـاو  وَظاضَتُنـ
 َىالحــُظَّ ٓــُوٍَ َــٔ ثــُضوَضزَ يًصْــٍُ يــُض اثؤضتٌ ٖــُتا زَغــتُواشَيُ ٓــُو بــاآلف خىَيٓــسٌْ ،وٖــاتىوَ

ــطزووَ ــسيىَ ن ــُ َُْ ــاضَ ن ــُوَوبى زووب ًَت ــا ب ــت ت ًَىيػ ــا ث ــُ تبه ًَُ ــُ ٓ ــُى ي ــٍُ َاززَي ًَٓاغ ــُئ ث  و به
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ًَغل بؤ ُنٍُتَُيُحغَى َىختُغُضٍ ًَٓاغٍُ ُٓوَ يُبُض ،زابٓ  خىَيٓسٌْ قؤْاةُناٌْ َاَؤغتاياٌْ َُٖىو ث
ًَهٌ زَغتُواشَيُ ُٓو نطزٌْ ظياز َٔ بؤنىوٌْ بُ ،ططتُوَ ًَت، ظياز ؾت  .غىثاؽ زَب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 .فُضَىو فُضَج، غُضُْٖط ض َيعبُ غىثاؽ،

 :ذلُس فطج ْطُضُٖغ بُض َيع
 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ بُض َيع

ُ  ،زَنَُُوَ ض ايُ يُو تُٓهًس َٔ وََيآلظؤض غىثاؽ،  ُ  نـ ًَُـ ٓ  ٍ ٌ  َُغـُيُ  بهُيٓـُوَ  جًـا  ظاْهـؤ  َاَؤغـتاياْ
ًًَإ با ،بُض اغيت ًَٓؿًاظٍ يُ ُّٖ نىْهُ ،بطُض َيغل ي ًَيت ثطؤشَنٍُ ث  ًُو،ًْ ؿسانىضزغتاًْ ٌَاَؤغتًاْ يُن

ًَػتا ْانطَيت وَضُْطرياوَ، ض ايإ خؤؾًإ ُّٖ ٓ ًَُُ ُ  حىضَـُ   ثُضيَُإ يُ َُٓط ؤ ٓ ُ ُٖيـ ًَُـ  زابًٓؿـغل  ، ٓ
ًَؿًُ ُٓو ًََُٗيه  ُٓوٍَ بؤ ،بهُئ تايبُت ؾُضضلُيُنٌ ًٓ باضٍ فًعًٌ بُ نُ زَضبهُئ ياغايُى و بهُئ ت
ًَت بظل بُْٓساّ بُ بظل ّ ، يإ بؤيإ ُٖب ُ  ُ ُْٓـسا ٍ  يـ ًَيت  ضَيهدـطاو ٔ  َاَؤغـتاياْسا،  يـُن ِ  َـ ًَ ُ  ثـ ّ  باؾـ  ٓـُ

ًَـــٌ بهُيٓـــُوَو جًـــا َُوظوعـــُ ًَـــىإ َىْاقُؾـــاتٌ بـــؤ بطـــُض َيغل ي ًَيت ْ  و ٌ نىضزغـــتإَاَؤغـــتاياْ يـــُن
ٍ  بـؤ  ،ظاْهـؤ  َاَؤغتاياٌْ ٕ  ٓـُوَ ٕ  خؤيـا ًَو  بطـُ ُ  ناتـُف  ٓـُو  ،و بُض َيههـُوتٓ ًَُـ ٓ  ٌ ُ  ٓـُو  تُعـسيً  بط طُيـ

 .غىثاؽ ظؤض غاُْ،ٓا ظؤض بهُئ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 .فُضَىو ُٖيُ، ًْعاًَت ْىقتٍُ خإ، عُظؿلُ غىثاؽ،
 :حػٔ ايسئ زلِ عظ١ُٝ بُض َيع
 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ بُض َيع

ًَٓاغٍُ ُٓو زياضَ ُ  ث ًَـطَزا  نـ ٍ  َاَؤغـتا  بـؤ  ٖـاتىوَ  ي ًَطا ٍ  يُبـُض  خؤيسايـُ،  يـُج ٌ  ٓـُوَ ٌ  باغـ  َاَؤغـتاياْ
ًَىيػت ًٖئ ظاْهؤؾُوَ، بَُاَؤغتاياٌْ نطزووَ قؤْاةُناٌْ ىوَُٖ ًَُُ ْانات ث  بـؤ  جًـاواظ  غُْسيهايُنٌ ٓ

ًَغل، ظاْهؤ َاَؤغتاياٌْ ٌ  َاَؤغـتايُو  ٖـُض  ظاْهـؤ  تا بُٓض َتًُوَ يُ َاَؤغتا ُٓوٍَ يُبُض زابٓ  يـُى  خـاوَْ
 يــُ غــاواياْسا باخهــٍُ يــُ سازايُْطُناْــ يــُ ُٖيـُ،  ٍَاغــتُض ،ُٖيــُ ٍزنتــؤضا زوًْــازا ٖــَُىو يــُ ثًؿـُيُ، 

ًَتــُوَ، بُٓض َتًُناْــسا ًَٓ ًَــت، واٍ نىضزغــتاًْـ يــُ ًٖــىازاضّ زاٖــاتىوزا غــاَيٌ يُنــُْس َُٓ ًَب  تــُْٗا ْــُى ي
ًَُٓوَ، خؤيإ ظاْهؤناْسا يُ يُ ٓاغتُ بااَلناْسا باآلٕ ؾُٖازٍَ خاوَٕ نُ ُٓواٍُْ ًَ  .غىثاؽ ظؤض بٗ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 .خإ غؤظإ فُضَىو بىو، ؾُضح زاُْوَو جىاب ُْبىو، ًْعاٌَ ْىقتٍُ ُٓوَ خإ عُظؿلُ

 :ْىضٍ ؾٗاب غؤظإ بُض َيع
 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ بُض َيع

ًَُُ ًَبًًُٓى ُٖض ٓ ٍ  ُٓو بؤ ت ٕ  بطازَضاْـُ ُ  نـطزووَ  نـُزاوايا ًَُـُ،  بهطَيتـُوَ  جًـا  غـُْسيهان ًَيت  ض اٍ ٓ  يـُن
 ثُضيــَُاٌْ ٓــُوَ يُبــُض ْــُنطزووَ، ناضَيــإ ٓــُو ثُيط َوَنــُيإ طزٌْيُنــانه نــؤْططَ ثــاف َاَؤغــتايإ
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ًَػتا نىضزغتإ ًَت ٓ ُ  نـطزووَ  ثُغـُْس  ثُيط َويإ بهاتُوَ، جًا بؤ غُْسيهايإ و بسات بط ياضَ ُٓو ْاتىاْ  بـ
ٕ  ٖـَُىو  ٓاَازَبىوٌْ ُ  يًػـتُنا ٕ  نـ ُ  نؤْططَيـُزا،  يـُو  نـطزووَ  بُؾـساضيًا ٌ  بـ  َاَؤغـتا  591 ٓاَـازَبىوْ

 .غىثاؽ ظؤض تط،ظيا
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَت ًْعاّ ْىقتٍُ با تهايُ ؟ُٖيُ ًْعاًَت ْىقتٍُ بطٖإ ناى  .فُضَىو ،َُغآًًٌ تطَوَ َُنُٓ ،ب
 
 
 

 :حػٔ ضؾًس بطٖإ بُض َيع
 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ بُض َيع

ًَُُ ًَغل ياغايُى ُٖض ٓ ُ  زازَْ ٌ  يـ ًَـت  نىضزغـتاْسا  ٖـُضَيُ ُ  ْاب ًَـت  ْاقعَىتـ ٍَ  ب ٌ  يُطـُ ٍ  ٓـُحهاَ  زَغـتىوض
ًَطاقًسا، ٌ  ع ٍ  ٓـُحهاَ ٌ  زَغـتىوض ًَطاقـ ٌ  ع ًَ ٍ  بـُث ًَـت: )   ٖـاتىوَ، ( 13) َـاززَ ًَىيػـتُ زََي الجيرٛش ضرٔ اٟ   ث

ًَُُ ُٓطُض(، قإْٛ ٜتعازض َ  احهاّ ٖرا ايدضتٛز، ٜعت  ًَصًَا يف االحنا٤ ناؾ١ مبا ؾٝٗا االقايِٝ ٚاحملاؾظا  ٓ 
ــُيطٍ ــابٌ غ ــىم ب ــاتٌحى و حك ــتىوض ض ي ــُئ زَغ ــُ به ــاٌْ ي ــاتىوَ(41 – 38) َاززَن ــُض ،ٖ ــُ ُٓط  بَُُٖي

ًَت ُْنىومب، ٌ  زضوغت تُجَُى  و حىض يُتٌ َُٓي  يُزَغـتىوضزا  ُٖيـُ،  ض َيهدـطاو  نؤََُيـُو  غـُْسيهاو  نطزْـ
ًَسضاوَ، ًٓؿاضَتٌ ُ  ُٖيـُ،  خؤٍ حىض يُتٌ ظاْهؤ َاَؤغتاٍ  َازاّ ث ًَُـ ٓ  ٕ ٕ  ًُـ ًْ بؤَـا ُ  ًٓ باضيـا ئ نـُ  بهـ

ًَتٖ ًَتًُزا، يُو بٔ ُْٓساّ ُض زَب  .غىثاؽ ظؤض يُن
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 .فُضَىو عًسُغ َُُح ناى
 :عًٌ َُُح غعًس َُُح بُض َيع
 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ بُض َيع

ًَػـتا  نـطزووَ،  ٓاَازَ تُعسيًُيإ ض َؾٓىوغٌ ُّٓ خؤياْسا يُنؤْططٍَ َاَؤغتايإ زياضَ ًَ وتـطا  وَنـى  ٓ ٓ ُ  ُـ
ًَو ْاتىاْغل ًَغل ؾت ًَ ًَت، باغًإ نؤْططَنُزا يُ ُٓوإ نُ ب ًَػتا ؟نطزووَ ظياز َاززََإ نُْس ٍُٓ ُْنطزب ٓ 
ٍ  ًًُْ ُٓوَ تط َاززٍَ ٍ  َىْاقُؾـُ ٔ  يـُى  َـاززَ ٌ  زَنـُي ُ  تـط  وؾـتُناْ ٕ  نـ ُ  ٓـُوا ٕ  نؤْططَؾـسا  يـ  باغـًا

ُ  َٔ بهُئ، باؽ تطيـ ُٓواٌْ ْاتىاْغل ُٓوَ ،بهُئ باؽ ُٓوَ ُْتىاْغل ُٓطُض نُواتُ ُْنطزووَ، ًَُىايـ  ث
 .غىثاؽ ظؤض بهُئ، جًانطزُْوٍَ ُٓو زَتىاْغل

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 .فُضَىو عىَُض شيإ بُض َيع غىثاؽ،

 :ؾطيف عُط شيإ بُض َيع
 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ بُض َيع
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ٕ  قػٍُ بطازَضإ زياضَ ّ نـطز  ًَٓـا ٔ  ، بـُاَل ٍ  بـؤ  َـ ّ  يـُى ًٓعافُ ٓـُوَ ُ  بـسَ ٍ  قػـُناًْإ،  بـ ٍ  خـؤ ًَٓاغـُ  ث
ًَطُياْسٕ ًَُٗٓو َىَاضَغٍُ نُ ُٓوَيُ َاَؤغتا ًَت و،بططَيتُوَ ُٓواُْ تُْٗا ُٓنات، ث ٌ  تـُْٗا  ْاب  وَظاضَتـ

ًَت، ثُضوَضزَف ًَػتا نىْهُ ب  ثُؿلاْطاٍ َاَؤغتاناٌْ ض ؤشاُْزا يُّ نؤَُآليُتًِ ناضوباضٍ يًصٍُْ يُ َٔ ٓ
ــُض واَل ــا و ٍَن ــاتٔ ْٕابًٓاي ــؤ ٖ ــًٓطٍُ ب ًَُاٌْ، ْىوغ ــً ــُعين غ ــُوإ ي ــُؽ ٓ ــًْ ن ــإ ًُ ٌَ زيفاعً ــ ــات، ي  به

ًَػـتا  تُْاُْت ُ،ًًْ غُْسيهايُنًإ ٍ  تانى ٓ ٌ  نـُف  151 زَضَاَيـُ ٕ  ،ٌ ْـُنطزووَ ٓـُواْ  مشـىي  ظؤض نُٓـُوا
ٍَ  نُ تط، يَُاَؤغتاناٌْ تطٕ ًٖالى ٕ  نـاض  ًُٔيُنـسا ف يُطـُ ُ  ،زَنـُ ًَؿـه  نـ َ ُ ٍ  وًإ ًٖالنـ ٕ  بـاض  زَضووًْـا

ًَــو نــُ ًٖالنــُ، ٌَ زَضغــٌ ٓــُوإ ْابًٓايــُو َٓاَي ًَٓــُوَ، ثــ  و ٓايًًٓــُنإ قىتاخباْــُ َاَؤغــتاٍ ٖــُضوَٖا زََي
ًَُاٌْ، ٖــاتٔ ٓــُواًْـ ٓايًًٓــُناًْـ ثــُؿلاْطا ًَؿــُيإ ٖــَُإ بــؤ ْىوغــًٓطٍُ غــً  ًٖهــًإ نــُ ٖــُبىو، ن

ًَىيػتُ جا ُْنطزووٕ، مشىيٌ زَضَاَيُ ًَٓاغُيُ ُّٓ ث ُ  ُْططَيتـُوَ  اياَُْاَؤغـت  ٓـُو  تـُْٗا  ث ٌ  نـ  يـُوَظاضَت
ــُضوَضزَٕ ــَُيهى ،ث ــُض ب ًَو ٖ ــ ــُ نُغ ــٍُ ن ــات   ًَٗٓ ــُزضيؼ زَن ــُت ــُض ي ًَهُ ٖ ــىَيٓ ــُوَ، ؾ ــُف بًططَيت َُٓ 

ًَٓاغُيُنٌ ًَُُ ُٓطُض تُزضيػُ، ًٓؿٌ نُ َاَؤغتايُ بؤ تُْٗا ،جىاُْ ث ُ  بُ ٓ ُ  َُفٗىَـ ٍ  فطاواُْنـ ًَٓاغـُ  ث
ًَهؤَيًُٓو و بُحؼ بؤ ُٓوَ ،بهُئ َاَؤغتا ًَٓاغٍُ ياغايُى وَى ُْى َناُْ،ي  .غىثاؽ ظؤض بهُئ، ث

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 .فُضَىو ُٓفلس زنتؤض غىثاؽ،

 (:وَضتٌ)عًٌ ابطاًِٖ افلس. ز بُض َيع
 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ بُض َيع

ٕ  قُغُناٌْ يُغُض ًْعاًَِ ْىقتٍُ وََيآل ٕ  غـؤظا ُ  بـىو،  خـا ًَيت  نـ ٕ  يـُن ُ  َاَؤغـتايا ُ  يـ  خؤياْـسا  يط َوٍثـ
ًَُىايُ وتىوَ، ُٓوَيإ ٍ  ثُيط َوٍ ث ٕ  ْـاوخؤ ًَتًـُنا ٕ  يُن ًَـت ز وغـُْسيهانا ٍَ  َب ٍ  ياغـاناْسا  يُطـُ  ض َيـو  خـؤ

ًَت، وخؤٍ خبات ًَٓ ًَُُ ُْى بطىزل ٍ  يُ ُٓوٍَ يُبُض ٓ ًَتًـُى  ثـُيط َو ٕ  ،يُن ًَـطَ  ٖـاتىوَ  غـُْسيهايُى  يـا  ي
ٍ  إنىضزغت ثُضيَُاٌْ ُٓطُض بهُئ، زَغتهاضٍ ُْتىاْغل ٕ  ياغـا ٕ  زاض ؾـت  نـؤ ٕ  ٓـُوا ٌ  ثُيط َوَنـُيا ًَ  بـُث

ًَت ُٓوَ  .غىثاؽ ظؤض خبُُْوَ، ض َيو زَب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 .فُضَىو ؾاضَظووضٍ، ذلُس ناى نُؽ ٓاخط
 :)ؾاضَظووضٍ(عًٌ افلس ذلُس بُض َيع
 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ بُض َيع

ًَتزَ نُ ُٓوَيُ يُغُض ًْعاًَِ ْىقتٍُ َٔ ًَُُ ب  نُ ،بسايُ باآل خىَيٓسٌْ ثُضوَضزَو يًصٍُْ بُ ض َيطاَإ ٓ
 .يُى خاَيٌ َُُٓ ؟ثطؤشَيُزا ُّٓ نطزٌْ ٓاَازَ يُ بىوٕ بُؾساض ثُؿلاْطا و ظاْهؤ َاَؤغتاياٌْ ٓايا
ًَيت/ زوو ًَُُ، ْاضزووَ ياغايُيإ ثطؤشَ ُّٓ َاَؤغتايإ يُن ًَُُ ُٓوٍَ بؤ بؤ ٓ ًَطَ ٓ ٌ  ي  إياغـانُي  تُؾـطيع

ًَىيػـت  ٓـًرت  بهُئ، بؤ ُ  ْانـات  بـُوَ  ث ًَُـ ٓ  ٌ ًَيت  بـؤ  بهـًُٓوَ  تـط  جـاضَيه ٕ  يـُن ُ  َاَؤغـتايا ًَغل  نـ ًَـ  ٓايـا  ب
ًَسا ظاْهؤٍ َاَؤغتاٍ ًَت ت  .غىثاؽ ْا، يإ ،ب
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 .فُضَىوٕ ٖاوبُف يًصٍُْ غىثاؽ،

 (:ْىضَزيين)خسض اَغلسفل عُط. ز بُض َيع
 .ثُضيَُإ غُضؤنٌ عبُض َي

ًَىيػـيت  بُ نُ ؾت يُنُّ ِ  زَظامن ث ًَ ًَـ ُ  بً ُ  ُٓوَيـ ّ  نـ ٍ  ٓـُ ًَيت  ثطؤشَيـُ ٕ  يـُن ُ  َاَؤغـتايا ُ  نـ  ْاضزووياْـ
ًَؿًٓاض بريوبؤنىوٕ ظؤضٍ بُؾٌ  ض َظاَُْسٍ بُ نؤْططَف يُ واتُ زاوياُْ، نؤْططَ يُ نُ بط ياضإُْ ُٓو ووث

ًَىإ وتُوافىقٌ اليُى َُٖىو ًَو. غطَ نطاوَ،يًػتُناًْؿٌ يُ ْ  َُُٓخاَي
ًَهٌ ٌ  نؤْططَزا بؤ ٓاَازَناضٍ يُ خؤيإ بؤ ُٓوإ ،تط خاَي ُ  تايبـُت  يًصُْيـُن ٌ  يـ  ٓاَـازَ  ظاْهـؤ  َاَؤغـتاياْ

ًَؿهُف خؤٍ ض اثؤضتٌ يًصُْيُ ُّٓ نطاوَ، ُ  ُٓوٍَ يُغُض َىتُفًكٔ خؤيإ يُوَيسا نطزووَ، نؤْططَ بُ ث  نـ
ٕ  َاَؤغتاياٌْ َُٖىو ُ  ٖـُض  نىضزغـتا ٍ باخ يـ ٌ  تـا  غـاواياُْوَ  هـُ ّ  يـُْاو  ظاْهـؤ  َاَؤغـتاياْ ًَتًـُزا  ٓـُ  يُن

ًَُٓٓوَ، ًَػتا بُآلّ ؼل ًَيت  ٓ ٕ  يـُن ٍ  زواٍ َاَؤغـتايا ُ  ٓـُوَ ٌ  نـ ًَه ٕ  ض اثـؤضت ُ  ْـاضزووَ،  تطيـا ًَُـ ٓ  ٕ  طفتىطؤَـا
ٍَ ًَؿًٓاضٍ زوَيين نطزووٕ يُطُ ٍ  يُ نُ زَنُٕ، ُٓوَ ث ُ  زووََـسا  َـاززَ ُ  نـ ًَُـ ٓ  ٕ  ٓـُوَ  نـطزووَ،  قـًاةَُا

َّ، واتـُ ُٓطـُض    نُ بهطَيت فًُٓعا ض َناوّ تايبُؽلُْسّ َاَؤغتاياِْ ظاْهؤ يُْاو يُنًُتِ َاَؤغتاياْسا بهـط
ــًُتُ        ــُو خػىغ ٓ ،َِ ــ ــتًإ وااَلب ــُوإ زَغ ــُوا ٓ ــُوَ، ٓ ــؤ بهُْ ــإ ب ًَهً ــسا يك ــتايإ بط ياضياْ ــُتِ َاَؤغ يُنً

ًَُُ وَنى يًصُْ ًَؿًٓاضَّ نُ ناى ز.غُضوَضيـ نطزّ ٓ يُطَُيغل، غُباضَت بـُ َُغـُيُّ    بجاضَيعضَيت، ُٓو ث
         َِ ًَطَزا نـطاوَ، يُغـُض زوو بَُٓايـُ، يُنـًَُإ يُغـُض ُٓغاغـِ ٓـُوَّ نـ ًَٓاغُيُّ نُ ي ًَتِ، ُّٓ ث ُْٓساَ
ًَػـتا،       َِ بُ ُْٓساّ يُ يُنًُتِ َاَؤغتايإ، زوو، يُغُض ُٓغاغِ ثًؿُ، ثًؿـُّ بـُ فًعًـِ َاَؤغـتايُ ٓ زَب

ًَتـُ َاَؤغـتا، بـُاَلّ ُٖيـُ زَضنـىوّ          ض اغتُ ُٓوَّ زَضنـىوّ نؤيًـصّ ثُضَوَ   َِ يـُ ٓايٓـسَزا بب ضزَيـُ زَبـ
ًَػتا زَواّ زَنات، بؤيُ ؾـُضت ًْـُ ٓـُوَّ     ًَهِ تط ٓ نؤيًصّ ثُضوَضزَؾُ بُاَلّ ُْبؤتُ َاَؤغتا، يُ وَظاضَت
َِ، غُباضَت بـُ َُغـُيُّ بـىوِْ غـُْسيهاّ غـُضبُخؤ       َِ، بُ ثًؿُ َاَؤغتاب زَضنىوّ نؤيًصّ ثُضوَضزَب

ًَػتا زوو َاَؤغتاّ وَنى با ًَطَزا ْىَيُٓضايُتًإ ُٖيُ، ٓ غِ نطز، ُٓوإ خؤيإ َُٖىو، َاَؤغتاياِْ ظاْهؤ ي
بُض َيعّ ظاْهؤ يُ َُنتُبِ غهطتاضيُتسا ُْٓسأَ، نُ ْىَيُٓضايُتِ َاَؤغتاياِْ ظاْهـؤ زَنـُٕ، بـُاَلّ زاواّ    

َّ، قػـُ يُغـُض ٓـُوَ نـطا نـُ       ُٓوَ زَنُٕ نُ ض َناوّ تايبُؽلُْسيُتِ يُ ْـاو يُنًـُتِ َاَؤغـتايا    ْسا بهـط
ًَُُ وَنى يًصُّْ َُعِٓ نـُ غـُيطَإ نـطز، ٓـُو      ًَسا ًُْ، ض اغتُ، بُاَلّ ٓ باغِ تُعسيًِ َاززَّ يُنَُِ ت
َّ، نـىْهُ ٖـُض    ًَىَّ ثط ؤشَنُّ يُنًُتِ َاَؤغتاياْسا ٖاتؤتُ ٓاضاوَ، وا زَخىاظ ًَؿًٓاضاُّْ نُ يُ نىاضن ث

ًَ َّ، نــُ باغــِ   خؤؾــًإ بــُ ض اثــؤضت يــُ الّ ٓ َِ، ض َنــاوّ خػىغــًُتِ َاَؤغــتايإ زَنــط ــ ُــُ ُٖيــُ نــُ زََي
ًَُـُ بـؤ زَوَيَُُْـس      ًَِٓ، بؤيـُ ٓ ًَىيػتُ تُعطيفِ َاَؤغتاف طؤض اِْ بُغُضزاب َاَؤغتاياِْ ظاْهؤ زَنُّ ث

ًَهِ قـاْى      ٍَ بط ياضو ض اغجاضزَناِْ نـؤْططَّ يُنًـُتِ َاَؤغـتايإ طىزلـاْ ِْ نطزِْ ثط ؤشَنُ بؤ ُٓوَّ يُطُ
         َّ َّ، ٓـُوَّ نـُ بـاؽ نـطا، ُْٖـس ًَىيػتُإ ظاِْ نُ َاززَّ يُنـًَُـ ٖـَُىاض بهـط ًَُُ بُ ث َّ، بؤيُ ٓ بهط
َاَؤغتا ُٖٕ يُ زَضَوَّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بـااَل، يـُ زَضَوَّ وَظاضَتـِ ثـُضوَضزَ ثًؿـُّ َاَؤغـتايُتِ       
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ًًََُِ ض اثؤضتُنـُّ خ      ًَُـُ يـُ َـاززَّ غـ ًَطاَـإ بـؤ      زَنُٕ، فًعًُٕ وايُ، بُاَلّ ٓ ؤَـإ يـُ بط طـُّ )و(زا، ج
ًَـصَنإ  نــُ َـًالنٔ يُغــُض وَظاضَت و زَغــتُو       ًَطنــاضّ واُْب ًَغل ُْٓــساَاِْ زَغـتُّ ف نطزؤتـُوَ نــُ زََيـ
زاَُظضاوَ فُضًَُناِْ تطيـ، ُٓواًْـ زَتـىأْ بـظل بـُ ُْٓـساّ، بؤيـُ ٓـُّ ثطغـَُإ ناضَغـُض نـطزووَ،          

ًَِ نُ يُ ض اغتًسا ب ًَ َّ ُٓوَف ب َِ، ُْٓـساّ     زََُو ؤخؤّ بُ طىَيطَّ ُّٓ ثط ؤشَيُ نُ يـُ زاٖـاتىوزا زَيطُيـُْ
         َِ بىوٕ يُ يُنًُتِ َاَؤغتايإ ًٓدتًاضيًُ، ًٓ بـاضّ ًًْـُ، ٓـُّ ض اغـتًُ بـؤ بُضنـاوّ ٖـَُىوتإ ض ووٕ بـ

ًَُُيُ.  باؾرتَ، ظؤض غىثاؽ، ُٓوَ بريو بؤنىوُْناِْ ٓ
 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 غؤظإ خإ.فُضَىو 

 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضّ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

بُض َيعإ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ، ُٖض بؤ ُٓو بُض َيعاُّْ نُ ًٓعترياظيإ يُغُض تُعسيٌ نطزِْ َاززَّ يُنُّ 
ًَِ قاْىُْنُ نُ ٖاتىوَ، تُعطيفِ اكلعًـِ)   مجٝر  املعًُر  ٚاملدزضر  َرٔ َٓتطرب٢ ٚشاز٠     ُٖيُ، يُ ُْغِ ُٓغ

ًَػتاّ ايرتب١ٝ ٚايتدزٜط  يف اؾاَعا  ٚاملعاٖد ٍَ وَظعِ ٓ ًَُُ نطزووَاُْ تُْٗا طىزلاْسُْ يُطُ ( ُٓوَّ نُ ٓ
ُٖضَيُِ نىضزغتإ نُ حهىَِ و خام ُٖيُ، بُؽ )احلهىًَُ واخلاقُ( َإ بؤ ًٓعافُ نـطزووَ، )َـساضؽ(   

ًَػتا حهىًَـ و خاغُ، ُٓط ًَُُ يُْاوَض ؤى ًٖئ زَغـتهاضّ  َُزاضغًؿُإ بؤ ًٓعافُ نطزووَ، نىْهُ ٓ ًٓا ٓ
ًَػـتا نـاى      ٍَ ظضوف و بـاضّ ٓ َِ يُطـُ َّ، زَب َِ وَنى ياغايُنُ َُٖىاض زَنط بابُتُناؾلإ ُْنطزووَ، تُْٗا زَب
ًَُـُ حَُُيـُّ ؾـُٖازَّ زنتـؤضاو       َّ، يُى خاَيِ تطّ ُٖيُ غُباضَت بُواُّْ نُ َاَؤغتاياِْ ظاْهـؤ، ٓ بهط

ثط ؤشَّ تىاْاغاظيُوَ،  تـُْٗا يـُوَظاضَتِ خىَيٓـسِْ بـااَل ْابـُٕ، حَُُيـُّ       َاجػتري ًٓرت يَُُوزوا بُٖؤّ 
ًَهُ يُو وَظاضَتاُّْ نـُ   ؾُٖازَّ زنتؤضاو َاجػتري يُ َُٖىو وَظاضَتُنإ ُٓبُٕ، وَظاضَتِ تُضبًُف يُن

َِ، يُ باخهُّ غاواياُْوَ ناضّ تًا زَنُٕ، ُٖتاوَنى ٓاَ ازَيِ، حَُُيُّ ؾُٖازَّ َاجػتري و زنتؤضاّ زَب
َِ بـُ تـُوافىم يـُ نـؤْططَ                ًَىَيُ بـ يُبُض ُٓوَ ُٓطـُض خؤيـإ ٓـُو تُعسيًـُّ نـُ زاوايـإ نـطزووَ، بـُو ؾـ
ًَُــُ ض َيــع يــُ َىٓتَُُضَنــُ زَطــطئ، ض اغــجاضزَناِْ َىٓتَُُضَنــُو    يُغــُضّ زَضنــىوٕ و بط ياضيــإ زاوَ، ٓ

 زاواناضيُنُّ يُنًُتِ َاَؤغتايإ، ظؤض غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ايع/ز.اضغالٕ ببُض َيع 

 بُض َيع َاَؤغتا فُضَإ.
 بُض َيع فطَإ ععايسئ ذلُىز:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَػتا زنتؤض ُٓفلُز فُضَىوّ، غُْسيهاّ تايبُت زاؼلُظضَيت، خؤيإ يُ  زياضَ بُضاَبُض بُو ثُيط َوَّ نُ ٓ

ايُنِ تايبُت بُ يُنًُتِ َاَؤغتايإ يُ ثُيط َوّ ْاوخؤيُ َُٖىاض نطاوَنُ زاوايإ ُْنطزووَ، نُ غُْسيه
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ًَهِ ًٓعافـُيإ بـؤ بهـُئ         ٍَ، ؾـت َِ يُنًـُتِ بـؤ زاؼلـُظض ظاْهؤ زاؼلُظضَيت، نُ ُٓوإ خؤيإ زاوايإ ُْنطزب
َّ، بُض اغـتِ          ياخىز ناضَنُّ خؤَإ بُض اغتِ قـىضؽ بهـُئ، خـاَيِ يُنـُّ، ض َنـاوّ تايبُؽلُْسيـُنإ بهـط

 َ ــُناِْ  ــاوّ تايبُؽلُْسي ــُ      ض َن ــُ ي ــساًَإ ُٖي ــؤ ُْٓ ــتاياِْ ظاْه ــتا َاَؤغ ًَػ ــطاوَ، ٓ ــؤ ن ــتاياِْ ظاْه اَؤغ
ًَِ يــُى يــُ     ًَػــتا يكُنــُ زاؼلــُظضَيت، بــُث ًَــت و ٓ َُنتــُبِ غــهطتاضيُت، يــُ يكــُناًْـ ُٖياْــُ، ُٓطــُض ب

ًَىيػــتِ بــُ  ًَىيػــتُ ُٓواْــُّ نــُ زَبٓــُ يــل ث َاَؤغــتا ُٖيــُ، ٓايــا ٓــُو ؾــىَيٓاُّْ نــُ  0033َاززَنــإ ث
ٍَ، ض َيـصَّ ٓـُو َاَؤغـتاياُّْ زَطاتـُ      ظاْهؤُْ َِ يكِ ػَل زاؼلـُظض  0033، َُٖىو ظاْهؤيُى َافِ ُٓوَّ ُٖب

َّ، ظؤض     ًَىيػــتِ بُوَيــُ نــُ ناضَغــُض بهــط ًَتِ ياغــايًُإ بــؤ زضوغــت زَنــات، ث َاَؤغــتا، ٓــُوَف ًٓؿــهاي
 غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ْىقتُّ ًْعاًَت ُٖبىو.

 ْاغو تؤفًل عبسايهطيِ: بُض َيع 
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؿهُسايُ، ُٓوَيـ ُٓوَيُ،  َِ يُ َ ْاظامن ُٓوَّ َٔ ْىقتُّ ًْعاًَُ، يإ ثطغًاضَ، بُؽ نىْهُ ًٓؿهايًُت
ُّٓ غُْسيهاّ يُنًُتِ َاَؤغـتاياُْ نـؤْططَّ خؤيـإ بُغـتىوَ، َىْاقُؾـُّ نـؤْططَّ خؤيـإ نـطزووَو         

ًَغل َىْاقُؾـُّ نـؤْططَّ َاَؤغـتايإ بهـُئ؟ ٓايـا         تُعسيًِ ثُيط َوّ خؤيإ  ًَُـُ بـ ٓ َّ ُٓنُٕ، ٓايا ٓـُنط
       ،َّ ــاو ــاتِ ظؤضّ ْ ــُ َىْاقُؾ ًَُىاي ــٔ ث ــُئ؟ َ ــُوإ به ــُّ ٓ ــُو ُْتآً  ــتهاضّ ي ــُ زَغ ــُقُإ ُٖي ــُ ٖ ًَُ ٓ

َّ، ُْتً ـُّ       2332تُعسيًهًإ ْاضزووَ يُبُض ُٓوَّ يُ  َِ بـُ ياغـا تُعـسيٌ بهـط ياغايُنًإ ُٖبىوَ، ُٓب
ًَىيػـت     ن َِ َٔ واُٖغت زَنـُّ َىْاقُؾـُيُنِ ظؤض نـَُِ ث ؤْططَنُّ خؤيإ بُياغايِ ُٓنُئ، يُوَ ُٓن

َِ، ُٓطًٓا َُُٓ زَغت خػتُْٓاو بُضْاٍَُ نؤْططَيُ، غىثاغتإ زَنُّ.  ب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَُُ تًُٓسّ قػُناِْ ْاغو خإ زَنـُي  َِ وََياَل ٓ ٍَ       ُٓطُض ُٖقُإ ُٖب ًَطز ٔ، بـا ٓـُوإ قػـُ بهـُٕ، نـاى ؾـ
ٍَ فُضَىو. ًَطز  ويػتِ قػُ بهات، ناى ؾ

ٍَ حتػغل ذلُس: ًَطز  بُض َيع ؾ
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َّ ض َنـاوّ َاَؤغـتاياِْ ظاْهؤنـإ بهـُئ،        ًَطَ، ُٓطـُض ؼلاْـُو ٍَ ُٖيُ ي قػُناِْ َٔ نطزيإ، بُؽ يُى خا
ًَو بهُيُٓوَ يُ َاززَ ًَطُّ بؤ بهُيُٓوَ، ُٓويـ زَتىاْغل يك َِ، ُٓوإ  0033ّ زوو ج َاَؤغتا نَُرت ُْب

ًَهِ جىزايإ بؤ بهُُْوَ، ض َناويإ بهُئ، غىثاؽ.0033  ًٓختًُايُ نَُرتَ، بؤيُ زَتىاْغل يك
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 بُض َيع ناى خًًٌ فُضَىو.
 فلساَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 
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 َُإ.بُض َيع غُضؤنِ ثُضي
َِ؟، يــاخىز ٓــُوَّ نــُ َىَاضَغــُّ ًَٗٓــُ    طفتىطــؤ غــُباضَت بــُوَ نــطا، ٓايــا ض َاَؤغــتايُى بُؾــساض زَبــ
َِ بطُض َيًُٓوَ بؤ تُعطيفِ يُنًـُتِ َاَؤغـتايإ، بـؤ تـُعطيفِ نؤََُيـُو       ًَِ وايُ يُوَيا زَب زَنات؟، َٔ ث

ِ زاَُظضاوَ، نُواتُ ُٓواُّْ نُ غُْسيهاو يُنًُتًُنإ، خؤّ يُنًُتِ َاَؤغتايإ يُغُض ُٓغاغِ ثًؿُي
َىَاضَغــُّ ًَُٗٓنــُ زَنــُٕ، ُٓواْــُّ بــُ فًعًــِ يــُْاو ض َيهدطاوَنــُزإ،  ٓــُو خَُيهاْــُ زَططَيتــُوَ نــُ    
ًَؿـُىايُ قػـُنُّ نـاى ز.بُؾـري ٖـًئ              َىَاضَغـُّ ًَُٗٓنـُ زَنـُٕ يـُ خىَيٓـسطاو ظاْهـؤ و ثـُؿلاْطانإ، ث

َّ َُزاضغِ زيًٓـ ٖ ًَو ًُْ، نىْهُ ُْٖس َّ َُزاضغِ غُحًـ ُٖيُ، بؤ ٓـُوَّ وَظاضَتـِ   َاْع ُيُ، ُْٖس
ــطاوَ          ــُّ ض َيهد ــغل، ٓ ــاتط ب َِ وضي ــُوَزَب ــُ ي ًَُىاي ــٔ ث ــُ َ ــُوَ، بؤي ــط بططَيت ــُناِْ ت ــتِ و وَظاضَت تُْسضوغ
ض َيهدطاوَيهِ ثًؿُيًُ، تايبُتُ بُواُّْ نُ فًعًُٕ ثًازَّ ًَُّٗٓ َاَؤغتايُتِ زَنُٕ يُو وَظاضَتُّ نُ 

ــات، يُو  ــإ ٖ َّ،          ْاوي ــط ــط به ــُ حُغ ــطَ َُٓ ًَ ــتُ ي ًَىيػ ــُ ث َِ، بؤي ــُب ــطيـ ٖ ــِ ت ــى و  وَظاضَت ــُ وَن اُْي
ًَهِ تط وضوشا بؤ جًانطزُْوَّ غُْسيهايُنِ تايبُت بـُ َاَؤغـتايإ،    َاَؤغتاياِْ زَضَوَ ُْططَيتُوَ، خاَي

ًَؿتا خؤّ بط ياضّ ُْزاوَ، وَن ًَطَ خؤَإ زَنُئ بُ ْىَيُٓضايُتِ ؾُضضلُيُى نُ ٖ ى ْاغو خإ خُضيهُ ي
ًَُىايُ يُ ُٓغاَل، ٖاتِٓ ُّٓ ثط ؤشَيُ ض اغتُ، بؤ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ، بُض اغتِ َُٓـُ يـُ ٓـًُِٖ     وتِ، َٔ ث
ًُْت و يَُاًُٖتِ نؤْططَّ يُنًُتِ َاَؤغتايإ نُّ زَناتُوَ، ض اغتُ ناتِ خؤّ بُ قاْىٕ، بُاَلّ َٔ زاوا 

ًَػتاوَ بُ زواوَ َُْفُظَيو بسؤظَيتـُوَ، نـىْهُ شَاضَيـُى ض َيهدـطاوّ تـط       زَنُّ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ يُ ٓ
ًَُىايـُ ٓـُو زَغـُاَلتُ بطُض َيتـُوَ بـؤ نـؤْططَّ            َّ، َـٔ ث َِ يُ ثُضيـَُإ تُعـسيٌ بهـط ُٖيُ، ياغانُيإ ُٓب
ًَهِ بااَل بىوَ، يُ نؤْططَزا ثُيط َوّ ْـاوخؤ و ض َيػـاو ياغـاو     خؤيإ، يُ َُٖىو زوًْا وابىوَ نؤْططَ زَغُاَلت

غــجاضزَّ بؤخــؤّ زاَُظضاْــسووَ، غــُْسيهاّ ثــاضَيعَضاًْـ بُض َيىَيــُ، يُواُْيــُ غــُْسيهاّ ثعيؿــهاًْـ   ض ا
ًَُــُ بـُؽ يُغـُض ٓــُّ ثـط ؤشَ ياغـاياُْ قػــُ           ًَتـى ٓ َِ، غـُْسيهاّ غـُيسََيًُف بُض َيىَيــُ، ُٓطـُض ب بـُض َيىَب

ًَىيػتًُ ْانات،  ًَؿُىايُ ُٓو ث َّ، ث ًَهِ ظؤضَإ زَو َِ نـغل و تىَيـصَنإ خؤيـإ، يـُ     بهُئ، بُض اغتِ نات ُٓب
ًَهـِ          نؤْططَّ خؤيإ بط ياض بسَٕ، ٓـُّ ٖاتٓـُّ ثـُيط َوّ ْاوخؤيًـُنإ بـؤ ثُضيـَُإ، زَضٖاويؿـتُّ وَظع
         َِ ًَُىايـُ زَبـ ًَغل، خُضيهـُ ثُضيـَُاًْـ َـٔ ث ًَ ًَِ  زَٖـ ًَُىايُ َُٖىوَإ خُضيهـُ بـُج غًاغِ بىوَ نُ ث

     َِ ــاْىْ ــات، ق ــاض به ــُظَ ض ظط ــُّ َُْف ــؤّ ي ــىزّ      خ ــؤ خ ــُوَ ب ــُاَلتُ بطُض َيت ــُّ زَغ ــُوَّ ٓ ــؤ ٓ ــات، ب زَضبه
 ض َيهدطاوَنإ خؤّ، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ز.قباح فُضَىو.

 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

        َ ًَتِ َا ٍَ يـُن َِ يُطـُ ًَُُ وَنـى يًصْـُّ ثـُضوَضزَو خىَيٓـسِْ بـااَل زوَيٓـ ؤغـتايإ زاًْؿـتُٓإ نـطز، ٖـُّ     ٓ
َِ بىو يُ َُٖىو بريو  بؤنىوُْ جًاواظَنـإ،   ًَطَيإ بًِٓ بىو، ُّٖ بؤنىوِْ َاَؤغتاياًْإ ث ثط ؤشَنُّ ٓ
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ــُ        ــُّ ن ــُو ثط ؤشَي ــُيِٓ ٓ ــُ ب َِ ي ــُب ــِ ظؤض ٖ ًَه ــإ خًالف ــسّ ي ــُ جًاواظيــُنِ ظؤض ج ــُنطز ن ــتُإ ْ ُٖغ
ًَؿًٓاضَإ ًَُُ ث ًَٓاوياُْ، ُٓو ثط ؤشَّ نُ ٓ نطزووَ، ُٓو ثُض ّ خًالف ٖـُبىو يـُ َُغـُيُّ تَُـُٕ بـىو،       ٖ

ًَطـُّ             ًَـطَزا ُٖيـُ، يـُ ثط ؤشَنـُزا ٖـاتىوَ ج ًَػـتا ي ًَىَيُّ نـُ ٓ وابعامن تَُُُْنُف حُغِ نـطاوَ بـُو ؾـ
ًَتِ يـُ غــُْسيهانإ َــازاّ      ض َظاَُْـسّ ٖــَُىو اليُنـُ، َــُوظوعِ َاَؤغــتاياِْ ظاْهـؤف، بُض اغــتِ ُْٓــساَ

ًَهِ ًٓدتًاضي َّ،         ُٖق َّ يـإ ْـُنط ًَـطَزا ُٓطـُض باغـِ َاَؤغـتاياِْ ظاْهـؤ بهـط ُ، يُعِٓ ًٖئ َاْ  ًُْ نُ ي
َِ تُيُبًُيـُى تُقـسيِ بهـُٕ     َازاّ َاَؤغتاياِْ ظاْهؤ بؤيإ ُٖيُ خؤيإ غُْسيهايُى زضوغت بهُٕ، ُٓب

ًَهِ قاْىِْ يُو َُوظوعُزا ًُْ، بُاَلّ َاْ ًَو   و َُـلىعُيُى بُيُنُوَ بٔ، وابعامن ًٖئ َُْع   ًْـُ نُغـ
َِ، نـىْهُ          َِ و ُْٓـساَِ غـُْسيهاّ َاَؤغـتاياِْ ظاْهـؤف بـ ُْٓساَِ غُْسيهاّ َاَؤغتاياِْ نىضزغـتإ بـ
جاضّ وا ُٖيُ ثًؿُيُى زوو بىعسّ ُٖيُ، بىعسَيهِ ثًؿُيِ ُٖيُ، بىعسَيهِ ظاْػتِ ُٖيُ، وابعامن ُٓوَ 

ًَُُ يُغُضّ بىَغتغل و خًالفـُنإ تىْـس ب   َِ نُ ٓ هُيٓـُوَ، بىعـسَيهِ وا بـسَئ، نـُ ثـط ؤشَ      ُٓوَْسَ ْايُْ
ًَهِ وازا، يُعِٓ ُٓوَّ نُ َٔ ٓاطازاض مب، خًالفُنُ ُٓوَْسَ قىضؽ ًْـُ، نـُ    ياغانُ طري خبىات يُ َُوظوع
         َِ ًَِ ياغـانُزا ٖـاتىوَ، نـُ ٓـَُي ًَٓغل، تُْٗا يُى َُوظو  ُٖيـُ نـُ يـُ ُٓغـ ًَو ب ًَُُ َُغُيُنُّ يُغُض ث ٓ

ًَتِ    (ٜعتر  اعضررا٤ يف االؼراد  ) ًَــطَزا واّ ػَل ُٓفاَسضَيتـُوَ نــُ ُْٓــساَ َُـلىعُيــُى ض يــع ٓـُنات،  َُٓــُ ي
ــُقِ       ــُو ٖ ــُيطّ ُٓنــُّ، ٓ ــُيط َوّ ْــاوخؤّ يُنًــُتِ َاَؤغــتايإ غ َِ نــُ ث ــات تًايــسا ًًٓعاًَــُ، بــُاَلّ ن

َّ تَُيـُب             َّ َـُضج و ُْٖـس ًَهِ فًعًـِ، ٓـًال ُٓطـُض نُغـُنُ ُْٖـس َِ بـُ ؾـت ًَتًُ ثُيا ْانـات، ْـاب و  ُْٓساَ
َِ، ُٓطـُض         ًَٓ َُٓاُْ تُقسيِ ُْنات، جا بؤيُ َُوظوعُنُ بُض اغـتِ ٓـُو خـًالف و ٓـُو َىْاقُؾـُ وضزَ ْـاي
ًَُُ ُٓوَّ ٖاتىوَ يُ ثط ؤشَ ياغانُزا، يُغُض تُيُبِ ُٓواًْـ ٖاتىوَ، ُٓتىاْغل َُغُيُنُ حُغِ بهُئ  ٓ

ًَت  ُوَ، ظؤض غىثاؽ.و ناضَغُضّ بهُئ، بُ زَْطساِْ ثُضيَُاًْـ َُغُيُنُ يُنال زَب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ز.عُط فُضَىو.
 بُض َيع ز.عُط فلساَغل ْىضَزيِٓ:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَىيػـتُ بـُ ْـُظَضّ ًٓعتبـاض            َٔ ُٓوَّ ويػتِ نُ ُٓو بؤنىوُّْ نُ ْاغـو خـإ وتـِ، يـُ ض اغـتًا َُٓـُ ث

ًَىيػتُ ض َيع يـُ ٓـريازَو ويػـتِ    وَضططئ، نىْهُ يُنًُتِ َاَؤغتايإ نؤْطط َيإ نطزووَ، بط ياضيإ زاوَ، ث
ًَـسا،   َاَؤغتايإ بططئ، بريو بؤنىوُْناِْ ُٓواًْـ نُ يُ ثط ؤشَنُزا ٖاتىوَ، وَنى ناى ز.قباح ٓاَاشَّ ث
ًَسايـُ، ٓـُويـ ُٓوَيـُ، ُٓواْـُّ نـُ زَبـٔ بـُ ُْٓـساّ يـُ ُْٓـساَِ َُنتـُبِ              تُْٗا يُى بط طُ جًـاواظّ ت

ًَؿًٓاضيإ نـطزووَ نـُ   غهطت ٍَ           15اضيُت، ُٓوإ ث ًَـٓج غـا ًَُـإ وابـىوَ نـُ ث ًَُـُ ث ٓ ،َِ ٍَ خعَـُتِ ٖـُب غـا
ًَُــُ يُطــَُيًإ زاًْؿــتغل، ٓــُوإ باغــِ   ٓ َِ َِ، تــُْٗا ٓــُو خًالفــُ ُٖيــُ، زواّ ٓــُوَف زوَيٓــ خعَــُتِ ٖــُب

ٍَ بط        ياضَنـاِْ نـؤْططَ، ض َْطـُ    ُٓوَيإ نطز َُُٓ بط يـاضّ نؤْططَيـُ، ثـُيط َوّ خؤمشـإ طىزلاْـسووَ يُطـُ
ًَتُ  َِ بب ًَىَيُ زَضبه ًَىيػـتُإ بـُوَ ُٖيـُ جـاضَيهِ تـط ثـُيط َوّ ْـاوخؤ         5ُٓطُض قاْىُْنُ بُو ؾ ٍَ، ث غا
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          ،َِ َِ بـُ نـؤْططَ بطؤض زضَيتـُوَ، بؤيـُ ًٓؿـهايًُؽلإ بـؤ زضوغـت زَبـ بطؤض ئ، ثُيط َوّ ْاوخؤف زيػإ زَبـ
ًَُُ بؤيُ يُوَؾسا زواّ ُٓوَّ نُ زاًْؿتُٓإ ي ًَؿهُف بُ ٓ ُغُضّ نطزووَ، ُٓوإ ُٓو ض ووٕ نطزُْوَيإ ث

ًَطُيؿــتُٓإ ُٖيــُ، نــُ يــُ وَؾــسا زيػــإ بــريو بؤنــىوِْ ٓــُوإ بــُ ْــُظَضّ ًٓعتبــاض    ًَُــُ ت ًَػــتا ٓ نــطز، ٓ
 وَضبططئ، نُ بط ياضّ نؤْططَيُو تُوافكًؿًإ يُغُضّ نطزووَ، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَتُ غُض َاززَيُنِ تط زواّ، فُضَىو زنتؤضَ.  ُٓخري نُؽ ز.ض ؤشإ بُ ْاوّ يًصُّْ قاْىِْ زَن

 
 

 بُض َيع ز.ض ؤشإ عبسايكازض زظَيِ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

بًُْػبُت ُٓو ٓاغتُْطُ ياغايًاُّْ نـُ يُبـُض زَّ يُنًـُتِ َاَؤغـتايإ ُٖيـُ، زاوايـإ نـطزووَ ٖـَُىاض         
ًَ َّ بؤ ُْٖ ًَُـُ زَغـت بـُ طفتىطؤنـإ بهـُئ، خـاَيِ جًـاواظ زوايـِ بـُ              بهط ؿـتِٓ ٓـُو ٓاغـتُْطاُْ، بؤيـُ ٓ

ًَٓاغـُّ َاَؤغـتا ُٓطـُض      ًَٓاغُنطزِْ زووباضَ زاض ؾـتُٓوَّ، ث ًَؿًٓاضّ ث ًَػتا ث زَْطسإ يُنال زَنطَيتُوَ، ٓ
َّ، تـانى َاززَنـُ نؤ     ًَـٓغل و    وَنى زَغتُّ غُضؤنايُتِ بسَُْ زَْطسإ ُٓو َاززَيُ حُغـِ بهـط َِ ب تـايِ ثـ

 َاززَّ زوو َىْاقُؾُ بهُئ، زَْطِ يُغُض بسضَيت، ظؤض غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَُُ َُٓط ؤ تًُْا َىْاقُؾُ زَنُئ، زوايِ با يًصُْنإ زاًْؿٔ غـًاةُّ بهُْـُوَ ، يـُ جُيػـاتِ زاٖـاتىو       ٓ
ــُوَ،    ــُ زَْطساْ ــُوَ زَخُيٓ ــَُىو بُيُن ــإ ٖ ــُ،   َاززَن ــُّ ًْعاًَ ــُئ، ْىقت ــُ زَن ــُؽ َىْاقُؾ ــتا ب ًَػ ٓ

 فُضَىو.
 بُض َيع ض َيباظ فتاح ذلُىز:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 
ًَتـُوَ، زوو ثًؿـُ ُٖيـُ،         بُ تُٓهًس ًْعاًَُ، يُبُض ُٓوَّ َُغُيُيُنِ ظاْػـتِ بـُ زَْطـسإ يـُناليِ ْاب

ـْـ   ًَهِ ٓــُو نُغــُ ثًؿــُ  ثًؿــُيُى ُٖيــُ ٓاغــٓطُض، زاضتــاف، يُغــُض بٓــَُاّ َىَاضَغــُ نطز ِ نــُْس غــاَي
وَضزَططَيت، بُاَلّ ثًؿُيُنِ تط ُٖيُ، زنتؤضَ، ُْٓساظياضَ، َاَؤغتايُ، يُبـُض بٓـَُاِْ بط واْاَُيـُوَ ٓـُو     
َِ جًـاّ         َِ ُٓنطَيت، نُ َُُٓ ُٓو ؾُٖازَّ ُٖيُ يإ ْـا؟ َـٔ تُٓهًـس يـُوَ ُٓنَُـُوَ، ٓـُب نُغُ بط واّ ث

ًَ ًًَُ ُٓو نُغٍُ ُٓب ًَٓاغـُنُ، يـُعِٓ َُٓـُ         بهُيُٓوَ نُ ن ٍَ ث تـُ ُْٓـساَِ يُنًـُتِ َاَؤغـتايإ؟، يُطـُ
ًَهـسا وؾـُنُ،            ًَٓاغـُّ َاَؤغـتا بهـات، يـُ نات ًَُىايُ عُيبُنُّ ُٓنُوَيتـُوَ ثُضيـَُاِْ نىضزغـتإ، نـُ ث ث

ًَغل بُ زَْطسإ يُغُض بَُٓاّ ُْٓساّ بىوٕ يُ يُنًُتِ بط ياض يُو َاْايُ بسَئ ًَُُ ب ، وؾُيُنِ ظاْػتًُ، ٓ
 تُْٗا قػُنُّ َٔ ُٓوَيُ، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
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 فُضَىو بؤ َاززَّ زوو.
 

 بُض َيع ز.ض ؤشإ عبسايكازض زظَيِ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؿـهُف         ًَُُ يُ يًصُّْ ياغايِ ثؿتطريؿلإ يُ ُٓغـًِ ٓـُو ثط ؤشَيـُ نـطزووَ نـُ ث َاززَّ زوو، ُٖضوَى ٓ
َ، يُ اليُٕ شَاضَّ ياغايِ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ، ُٓويـ بُ ظيـازنطزِْ بط طُيُنـُ نـُوا قُظايـُناًْـ     نطاو

نـَُرت ًْـُ، ٓـُو بط طُيـُ ظيـاز بهطَيـت بـؤ نؤتـايِ          3511بططَيتُوَ، ٓـُواًْـ شَـاضَّ َاَؤغـتاياًْإ يـُ     
ًَؿًٓاضَ زَنُئ،  ظؤض غىثاؽ.  َاززَّ زوو، ثؿتطريّ يُو ث

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ بايع/ز.اضغالٕ بُض َيع 
 يًصُّْ ٖاوبُف فُضَىو.

 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضّ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 املاد٠ ايثا١ْٝ:
 تعدٍ املاد٠ ايثا١ْٝ َٔ ايكإْٛ ٚ تهٕٛ ناالتٞ:

ٕ         -اٚآل ايعرسام( ٚ ٜهرٕٛ َكرسٙ ايس٥ٝطرٞ يف     -ٜؤضرظ مبٛبره ٖررا ايكرإْٛ اؼراد باضرِ )اؼراد َعًُرٞ نٛزدضرتا
ازبٌٝ ٚ ي٘ إ ٜؿتح ؾسٚعا ي٘ يف احملاؾظا  يهٌ ٚحد٠ اداز١ٜ غسٜط١ إ ال تكرٌ عردد االعضرا٤ ؾٝٗرا     ايعاص١ُ 

 َعًِ. 3511عٔ 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَتُوَ، فُضَىو. ًَبًًٓتإ ُٖيُ، با نىضزيُنُّ خبىَيٓ  يًصُّْ ْاخؤ ت
 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:

 .بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ
 َاززَّ زووَّ:

 َاززَّ زووََِ ياغانُ َُٖىاض زَنطَيت:
ًَتِ َاَؤغتاياِْ نىضزغتإ-1 ًَتًُى بُْاوّ يُن ًَِ ُّٓ ياغايُ يُن َّ، باضَطاّ غُضَنِ -بُث عريام زازََُظض

ًَو     ًَط ّ يل بهاتـُوَ بـُ َـُضج ًَت و بؤّ ُٖيُ ثاضَيعطانإ و ُٖض يُنُيُنِ ناضط ًَطّ ثايتُخت زَب يُ ُٖوي
َِ. 3511ُْٓساَاِْ تًايسا يُ شَاضَّ   َاَؤغتا نَُرت ُْب

ًَسَيت،  ًَتِ َاَؤغتايإ وَنى خاَيِ زووََِ ي ًَؿًٓاظَّ يُن  ُّٓ ث
ًَِ بُضشَوَْسّ طؿتِ و تايبُؽلُْسّ -2 ض َناوّ َاَؤغتاياِْ ظاْهؤنإ زَنطَيت يُ نطزُْوَّ يل بؤيإ بُث

 ثًؿُيِ ُٓوإ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
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ًَبًًٓتإ ُٖيُ.  يًصُّْ ْاوخؤ ت
ٍَ حتػغل ذلُس: ًَطز  بُض َيع ؾ

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 ثؿتطريّ يُ َُٖىاض نطزِْ ياغايُنُ زَنُئ، بُؽ ض َناوّ َاَؤغتاّ ظاْهؤنإ يكًإ بؤ بهطَيتُوَ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
َّ يُغُض ُٓوَ َاززَيُ قػُ َِ زَيُو ًَػتا ن َِ، نىَيػتإ ذلُس، نـاضزؤ ذلُـس،    ٓ ، عظُٝر١ بهات، با ْاوّ بٓىوغ

، ؾعإ افلس، عبسايطفلٔ حػغل، ُّٓ خىؾو وبطا بُض َيعاُْ ْاوّ خؤيإ ْىوغًىَ، نُغِ تـط  عثُإغًىيٌ 
 ُٖيُ، فُضَىو نىَيػتإ خإ.

 بُض َيع نىَيػتإ ذلُس عبساهلل:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َّ،            َٔ تُٓهًـس يـُوَ ُٓنَُـُو    َّ تُعـسيٌ بهـط َِ، ْـانط ًَؿـًٓاض نـطاو ْـُب ًَو يـُ ثـط ؤشَّ ث َ، نـُ ٖـُض بابـُت
َُغُيُّ نطزُْوَّ يل بؤ َاَؤغتاياِْ ظاْهؤ يُ ُٓغـًِ ثط ؤشَنـُ ًْـُ، ٓـُوَّ نـُ تُقـسيِ نـطاوَ، يُبـُض         

ًَؿرت ُٓوَ  ًَػتا ظياز نطزِْ خًالفِ ثُيط َوّ ْاوخؤّ ثُضيَُاُْ، يُنُّ، زووَّ، ث ًَتِ  غـاَيُ  21ُٓوَ ٓ يـُن
ًَغل َاَؤغـتاياِْ     ًَُـُ بـ ًَػتا ٓ َاَؤغتايإ زاَُظضاوَ، يكِ َاَؤغتاياِْ ظاْهؤ جًا ُْنطاوَتُوَ، يُبُضنِ ٓ
ًَُُ يُ تُعطيفُنـُ باغـِ َاَؤغـتا زَنـُئ، َاَؤغـتا ٖـَُىوّ        ظاْهؤ جًا بهُُْوَ يُ َاَؤغتاياِْ زيهُ، ٓ

  ٕ ــطَ بؤنــِ بُتــُْٗا َاَؤغــتاياِْ ظاْهــؤ يكًــا ًَ َِ َاَؤغــتاياِْ باخهــُّ   ُٓططَيتــُوَ، ي بــؤ بهُيٓــُوَ، ٓــُب
ًَىيػـت ًْـُ       ًَو يل بهُيُٓوَ، نُ َاَؤغـتا ٖـَُىوّ َاَؤغـتايُ، ث غاواياًْـ جًا بهُيُٓوَ، يُعِٓ نؤََُي
ــُيًٓإ،         ــُ ب َِ ي ــُب ــو ٖ ًَ ــُ زابط اْ ــُوَّ ن ــؤّ ٓ ــُ ٖ ًَت ــُ ُٓب ــُو جًاناضي ــات، ٓ ــؤّ به ــاضٍ خ ــل ن ــُى ي ُٖضي

 َؤغتاياِْ ظاْهؤ يُ َاَؤغتاياِْ تط جًا ُٓنُيتُوَ، ظؤض غىثاؽ.جًاناضيُنِ ْا تُْسضوغتُ يُوَّ تؤ َا
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 بُض َيع ناضزؤ ذلُس فُضَىو.
 بُض َيع ناضزؤ ذلُس ثريزواز:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَىيػتُ، وَنـى بـطازَضاًْـ تُٓهًـسيإ ػَل نـطزَوَ، ض َيـع يـُ ٓـري        ًَُُ ث ًَُىايُ ٓ ازَو ثـُيط َوّ نـؤْططَّ   َٔ ث

ًَتُ  َِ بب ًَٓاوّ ض َيهدػتِٓ ناضّ َاَؤغتا زاْطاوَ، ْاب ًَُىايُ ُٓو ياغايُ نُ زاْطاوَ يُ ث َاَؤغتايإ بططئ، ث
ًَؿـًٓاضَ،    ًَـ ٓريازَّ َاَؤغتايإ، وَى بُضظتطئ زَغُاَلت خؤيإ بط ياضّ ػَل ُٓزَٕ، ٓـُو ث ًَو يُ ث ٓاغتُْط

ًًَُ خؤيإ  ًَؿًٓاضّ زوَيٓ ًَُُ زَيهُيُٓ ث ًَؿًٓاضّ ثط ؤشَنُزاًُْ، غُضَض اّ ُٓو جًاناضيُّ ٓ نطزووياُْ، يُ ث
َِ، نــُ  ًَىيػــتِ بــُ جًانــاضّ ًْــُ، ُٓطــُض جًانــاضّ ٖــُب ًَتًــُنِ ثًؿــُيًُ، ث قؤْاةــُنإ، يُنًُتًُنــُ، يُن

  ُ َِ، ٓـُو ناتـ ًَو زابىوٕ، بؤخؤيإ غُْسيهايُنِ غُضبُخؤيإ ُٖب َِ َاَؤغتايإ يُ ُٖوَي ًَُىاب ٓـُّ َافـُ     ث
ًَت و جًاناضٍ بهُٕ، زَْا ُّٓ يكُ جؤضَيو  حُقٌ َاَؤغتاياٌْ ظاْهؤيُ نُ غُْسيهايُنٌ غُضبُخؤيإ ُٖب
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ًَيت َاَؤغـتايإ بــؤ َاَؤغـتاياٌْ ظاْهــؤ        ًَِ وايــُ ظَضووضَتـٌ يــُن يـُ تايبُؽلُْــسّ و جًـاواظٍ زَزات نــُ ثـ
ًًَت، ظؤض غىثاؽ. ًَ  ْاٖ

 :إثُضيَُغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 خإ فُضَىو. عظ١ُٝغىثاؽ، 

 زلِ ايسئ حػٔ: عظ١ُٝبُض َيع 
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿـًٓاضَ           ًَـطَزا ًٓعافـُ نـطاوَ، خـؤّ يـُ يًصُْنـُ بـىوّ، ٓـُّ ث ٍَ ُٓوَزا ًِْ نُ ُّٓ تايبُؽلُْسيُ ي َٔ يُطُ
         ُ ًَُــُ نؤبىوُْتـُوَ، بـُؽ َـٔ زشٍ َُٓـ ٓ ٍَ ًَيت َاَؤغـتايإ ٖـاتىوٕ يُطـُ ًَيت  زوَيـيَن يـُن ّ، ْىَيٓـُضٍ يــُن

ــسضَييَت،     ًَىيػــت ْانــات ٓــُّ تايبُؽلُْسيُتًــٍُ ب َاَؤغــتايإ يُٖــَُىو يكــُنإ و غــهطتاضيُتًـ ُٖيــُ، ث
 غىثاؽ..

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 غىثاؽ، غًىَيٌ خإ، فُضَىو.

 افلس: عثُإبُض َيع غًىَيٌ 
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًٌَ ثطؤشَنـُزا   ٖـاتىوَ بؤيـإ ُٖيـُ يـل بهُْـُوَ يـُ ثاضَيعطـاو قُظاناْـسا، ض اثـؤضتٌ يًصْـٍُ ياغـايٌ             يُ ُٓقـ
ًٌَ ثطؤشَنُ بُآلّ يُ ض اثؤضتٌ يًصٍُْ ثُضوَضزَو خىَيٓسٌْ بـاآل ْىوغـطاوَ)   ٍَ ُٓق ير٘ إ ٜؿرتح   ٖاوض ايُ يُطُ

ــت يــ نررٌ ٚحررد٠ ادازٜرر١ ( ُٓطــُض )ؾسٚعررايف يف احملاؾظررا  يهررٌ ٚحررد٠ ادازٜرر١  ًَ ُ ْاحًــُف ( حػــاب بهــُئ زَب
بهطَيتــُوَ، نــىْهُ ْاحًــُف وَحــسٍَ ًٓساضيًــُ، َُبُغــت يــُ ثــطؤشَ ياغــانُ ُٓوَيــُ نــُ تــُْٗا يــُ قــُظا   

ًَِ باؾُ بٓىوغطَيت   ايططًَإ( غىثاؽ.)ي٘ إ ٜؿتح ؾسٚعًا يف احملاؾظا  ٚنٌ قضا٤ ٚاداز٠ بهطَيتُوَ، َٔ ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 فلس، فُضَىو.غىثاؽ، بُض َيع ؾعإ ا
 بُض َيع ؾعإ افلس عبسايكازض:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
      ًَِ بط طٍُ زووَّ نُ يًصٍُْ ثُضوَضزَ خىَيٓسيًُوَ بُحُقًكُت يُ ثطؤشَنُزا ًْـُ، بـُآلّ يىةعَنـُ َـٔ ثـ
ًٌَ ثطؤشَنـُزا ْـُٖاتىوَ، يـُثاف     ًَىَيُ حُيٌ بهُئ، بؤ ُٓوٍَ تُعاضوظ ُْنات، نىْهُ يُ ُٓق باؾُ بُو ؾ

( َُٓـُ  (َع3511ًِي٘ إ ٜؿتح ؾسٚعًا يف احملاؾظا  ٚنٌ ٚحد٠ اداز١ٜ غسٜط١ إ التكٌ عدد االعضا٤ عٔ ))
ٍَ، وَحسَيُنٌ ًٓساضيًـُ بـؤ ٓـُوٍَ     ًَغل ٓانط ًَ ًَت يُ وَحسٍَ ًٓساضٍ بؤ ؾلىوُْ، با ب ًَىَيُ حٍُ زَب بُو ؾ

ًَهٌ تايبُتٌ غُْسيهاٍ َاَؤغتاياٌْ ظاْهؤ و ثُؿلاْطاٍ بـُ جًـا    ًَـت      فُضع ًَت، يـُظَين ٓـُو فُضعـُزا ب ْـُب
ًَُُ زاوا  واتُ َاَؤغتاياٌْ قىتاخباُْو ٌٖ ظاْهؤ ُٖض يُو فُضعُزا بٔ، ُّٓ حُقُ خؤيإ زاوايإ ُْنطزووَ ٓ
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ًٌَ ثُيط َوٍ ْاوخؤ َُُٓ ناضَغُض بهطَيت،  ًَهٌ زاخًًُ، زَنطَيت بُث زَنُئ تا تُعاضوظ ُْنات، ُٓوَ ؾُٓٓ
 غىثاؽ.

 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ايع/ز.اضغالٕ ببُض َيع 

 غىثاؽ، ناى عبسايطفلٔ، فُضَىو.
 بُض َيع عبسايطفلٔ حػغل ابابهط:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَـو بـؤ َاَؤغـتاياٌْ ظاْهـؤ بهـُٕ،            ًَـت، واتـُ يك ٍَ ُٓوَزاّ نُ جًـا نطزْـُوَ ْـُ ب بُض اغيت ًَٓـ ُٖض يُطُ

ًَــ    ٍَ ب ــُض َاَؤغــتايُ وٓــُوَ ثًؿــُيُ، يُٖــُضنى ــُو  نــىْهُ َاَؤغــتا ٖ ــُض َاَؤغــتايُ، زواٍ ٓــُوَف ٓ ت ٖ
ًَت، يإ 3511شَاضَيُ) ( ظؤضَ، ُٓطُض بؤ يُنُناًْـ بًهُٕ، ُٓوَ ظؤضَ، يُ قُظايُى يُواُْيُ ُٓوَْسَ ُْب

ًَِ باؾُ نُ نُّ بهطَيتُوَ، غىثاؽ. ًَت، ث  يُْاحًُيُى ُْب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 غىثاؽ، ناى ُْضؿلإ فُضَىو.
 ع ُْضؿلإ عبساهلل قازض:بُض َي

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
يُض اغتًسا َٔ زََُوَيت قػُ يُغُض ُٓو تايبُؽلُْسيٍُ يًصٍُْ ْاوخؤ بهُّ بؤ ُّٓ َُوظوعُ، ُٓطـُض نـٌ   
ًَبًًُٓنـُ         ًَؿـِ وايـُ ت ًَيت َاَؤغـتاياُْوَ، بـُآلّ خطابـىوَ ُٓغـتؤَإ ث ًَُُ زووضئ يُ َُوظوعٌ يُن ظؤض ٓ

ًٌَ ثطؤشَنـُو يُوَؾـٌ نـُ      يُغُض ُٓوَ بىو نُ ًَتًاُْ يُ ْاوخؤوَ وَضزَطريَيت، يُ ُٓقـ ض َظاَُْسٍ ُٓو يُن
ــُ          ــُنطاوَ ن ــُوَ ْ ــاؽ ي ــًئ ب ــطاوَ، ٖ ــُض ن ــٍُ يُغ ــُوَ َىْاقُؾ ــُ يًصُْناًْؿ ــاتىوَ، ي ــُوَ ٖ ــُ ثُضيَُاْ ي
ًَُــُ بــُزَض بــىو يــُ ًٓدتًكاقــٌ    ًَِ وايــُ يًصُْنــٍُ ٓ َىافُقُتــُناًْإ نــؤُْو نــؤٕ ًْــُ؟، بؤيــُ َــٔ ثــ

ًَُُ  بُض اغيت طفتىطؤَإ يُغُض ُّٓ ثطؤشَ ياغايُ ُْنطزووَ، وَنى يًصُْ َ ُوظوعُنُ، ُٖض يُبُض ُٓوَف ٓ
نُ زاًْؿتغل بُآلّ يُو ناتٍُ نُ خطايُ بُضْاٍَُ ناضَوَ ٓاطازاضنطايُٓوَ نُ ٓـُّ ثـطؤشَ ياغـايُ خطاوَتـُ     

ًَهـسا ض اثـؤضتٌ يًصْـُناٌْ تـط حـاظض نطابـىو، ًَٓ       ًَُُف، يُنات ٍَ      ُٓغتؤٍ ٓ ُـُ بُتُيـُفؤٕ قػـَُإ نـطز يُطـُ
ًَُُ وؽلإ تًُٓسٍ ثطؤشَ ياغانُ زَنُئ نُ يًصْـٍُ ياغـايٌ نطزوويـُتٌ بـُؽ ثؿـتطريٍ       بطازَضإ، تُْٗا ٓ
ٍَ ظياز نـطاوَ َُٓـُ بـُزَضَ يـُ خىاغـيت يًصُْنـُ، َىْاقُؾـٍُ )أ و ب(         ًَطَ زووخا بهُئ، بُؽ يُض اغتًسا ي

ٌَ بهطَيـت،         ُْنطاوَو ًٓعافُف نـطا، بـُؽ بُتُيـُفؤ    ًَبـُج ٕ وتىوَاْـُ ض اظيـٔ يـُوٍَ نـُ يًصْـٍُ ياغـايٌ ج
ٍَ بـُْاوٍ يًصْـٍُ ْـاوخؤوَ باغـٌ يـُ ظاْهؤنـإ نـطز نـُ           ًَطز ًَػتاف نُٖاتُ غُض ُٓوٍَ نُ بُض َيع ناى ؾـ ٓ
ًَىَ ُٓو فهطَ ًٓعافُ نطاوَ، ثُيىَْـسٍ   ًَهًإ بؤ بهطَيتُوَ، يإ غُضبُخؤ بٔ، يُض اغتًسا َُُٓ يُ زوَيٓ فُضع

ٍَ ُٓوَؾـساّ نـُ               بُ ًَـت، َـٔ يُطـُ ًَِ خؤؾـُ ض َٓـٌ ؾُخكـٌ خـؤٍ ب ٍَ ثـ ًَطز يًصٍُْ ْاوخؤوَ ًْـُ، نـاى ؾـ
ًَهٌ تُعًًًُـسا     ًَىإ نًين َاَؤغتاياْسا نىْهُ َاَؤغتا ُٖض َاَؤغتايُ يُٖـُض ٓاغـت جًاناضٍ ُْنطَيت يُْ
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ًَىإ بىاضَ ظاْػتًُنإ وٓـُو بىاضاْـٍُ نـُ ًٓدت    ًَت، وَ ثًُ زضوغت ُْنُئ يُْ ًكاقـٌ و ًًَُْٗـُ، بؤيـُ    ب
ًَػـتاف زَتـىأْ ؾـىَئ و          ًَِ وايُ ُٓواًْـ ُٖض َاَؤغتايُو خؤيإ جًـا ْـُ نطزؤتـُوَ يـُ َاَؤغـتايإ، ٓ ث
ًٌَ ثطؤشَنـُ، ٖـُضوَٖا ُٓوَْـسٍَ َـٔ ٓاطـازاضٍ ثـُيط َوٍ ْـاوخؤٍ َاَؤغـتايامن             ًَطٍُ خؤيـإ بطـطٕ بـُث ث

ًَهُواٍُْ ثُيط َوٍ ْاوخؤ ًَػتايُ نُ يُ نـؤْططَ بط يـاضٍ يُغـُض زضاوَ، ظؤض    نطزُْوٍَ يل بؤ ظاْهؤنإ ث ٓ ٍ
 غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 غىثاؽ، يًصٍُْ ٖاوبُف، فُضَىوٕ.

 
 

 َُ اَغل خسض)ْىضَزيين(:ُبُض َيع ز.عُط ح
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

زوَيــيَن نــىاض ُْٓــساٌَ َُنتــُبٌ  غــُباضَت بــُو تايبُؽلُْسَيتًــٍُ نــُ بــؤ ظاْهؤنــإ ض َنــاو بهطَيــت، زيــاضَ
ــاضزووَ،      ــُض َمسٌ ْ ــإ ب ًَهً ــطز، ض اثؤضت ــُمشإ ن ــُوٍَ ٖاوب ــُ نؤبىوْ ًَُ ٓ ٍَ ــتايإ يُطــُ ــهطتاضيًُتٌ َاَؤغ غ
ًَٔ يَُاززٍَ زووََسا زاواناضئ ٓـُّ بط طُيـُ ظيـاز بهطَيـت، نـُ ض َنـاوٍ        ًَٓؿًاضيإ نطزووَ، نُ خؤيإ زََي ث

ُوَ، بُطىَيطٍَ بُضشَوَْسٍ طؿيت و ض َناونطزٌْ ُٓو تايبُؽلُْسَيتًـٍُ  ظاْهؤنإ بهطَيت و بتىأْ يل بهُْ
ًَؿـًٓاضٍ              ًَـت ُٓطـُض ويػـتًإ يـل بهُْـُوَ، َُٓـُ ث نُ َاَؤغتاياٌْ ظاْهـؤ ُٖياْـُ، واتـُ زَضطانـُ نـطاوَ ب
ًَُـُ ٓـُّ       ًَِ وايـُ، ٓ ُٓواُْ باغٌ زَنُئ، َٔ بُْاوٍ يًصُْوَ قػُ ْانُّ، بُؽ وَنى غُضؤنٌ يًصُْ َـٔ ثـ

ًَيت َاَؤغـتاياُْوَ ٖـاتىوَ َُٖيىَيػـتٍُ يُغـُض بهـُئ، يُغـُض          ز اواناضيًٍُ نُ بـُْاوٍ غـهطتاضيًُتٌ يـُن
ًًَُٓٓ ٓـاضاوَ، بـُآلّ    ًَىإ َاَؤغتاياْسا بٗ ًَُُ ؼلاُْوَيت تًَُعٍ غًا يإ جًاناضٍ يُْ بَُٓاٍ ُٓوَ ْا نُ ٓ

ًَٓـا ثـطؤشَ ياغـايإ ٓاَـازَ نـطز،      بُو َاْايـٍُ نـُ زَبًـٓغل يـُض ابطزووزا َاَؤغـتاياٌْ ظاْهـؤ يًصْـُي        ًَهٗ إ ث
ًَطَيـُ، ٖاتٓـُ الٍ غـُضؤنايُتٌ     ًَيت َاَؤغتايإ، ثطؤشَنُؾًإ ي زاوايإ نطز نُ خؤيإ جًا بهُُْوَ يُ يُن
ًَُإ وتـٔ ض َْطـُ بتـىأْ ٓـُو تايبُؽلُْسَيتًـٍُ       ًَُُ ث ًَُُف، ٓ ثُضيَُإ، ٖاتُٓ الٍ يًصٍُْ ياغايٌ و الٍ ٓ

ًَىَ ُٖتاْـُ، زي  ًَطـاٍ ض َيـعو تُقـسيطٕ، بـُآلّ جـؤضَ           نُ ٓ ًَُـُ ج ػـإ زووبـاضٍَ زَنَُـُوَ َاَؤغـتايإ الٍ ٓ
ًٌَ ياغـاٍ خسَـٍُ ظاْهـؤ ياغـايُنٌ           ًَهًـ ُٖيُ، بؤ ؾلىوْـُ خعَـُتٌ َاَؤغـتاياٌْ ظاْهـؤ بـُث خكىقًُت

ٍَ َاف و ًُٓتًاظاتٌ َاَؤغتاياٌْ تط، بؤيُ َُُٓ خىاُْخىاغتُ تَُ ًعٍ خام تُْعيِ نطاوَ، جًاواظَ يُطُ
ٍَ ٓـُوٍَ نـُ زََـج بـظل و بُيُنـُوَ           ًَىإ جًابىوْـُوَو غـُضبُخؤبىوًْإ يُطـُ ًَىَزا يـُْ غًا ًُْ، يُو ْ
   ًًَُّ ًَػتا ض َيههُوتىوٕ نُ ُٓطُض ويػتًإ يكٌ تايبُت بُخؤيإ بهُُْوَ، واتُ ض َيطـٍُ غـ ًَُٓٓوَ، ُٓوإ ٓ ؼل

ًَىَيُزا ٖـــُّ بُيُنـــُوَ زَبـــٔ ٖـــُّ خ   ــ ــًإ زَثاضَيعضَيـــت، واتـــُ  َُٖيبـــصَيطزضاوَ، نـــُ يـــُّ ؾـ كىقًُتًؿـ
ًَُُ يًصٍُْ ثـُضوَضزَو نؤَـَُيٌ َـُزٌَْ     ًَط ٍ ٓ ًَسا ًُْ، غُباضَت بَُُغُيٍُ يُنٍُ ناضط جًاناضيًُنٍُ ت
ًَــت، ض َْطـُ يُٓايٓــسَزا           ًَط ٍ، نـىْهُ ض َْطــُ مشـىيٌ تـط ب ًَُـإ بـاف بــىو نـُ قــُظا بهطَيـت بُيُنـٍُ نــاضط ث
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ًَت شَاضٍَ َاَؤغتاياٌْ ًَغل قـُظا، ٓـُوَ ض َيطـا يـُ     3511بطاتُ ) ْاحًُيُى ُٖب ًَ ( َاَؤغتا ُٓوناتُ ُٓطُض ب
ًَين      ًَت يُ قُظا، بُآلّ نُتؤ وَنـى قـُظا ْـاوٍ ْـاٖ ًَت طُوضَتط ب ْاحًُنُ زَططَيت، ض َْطُ يُنٍُ تطَإ ُٖب

ٍ   3511زيػإ ُٓويـ شَاضٍَ َاَؤغتاياٌْ بطات بُ ) ًَط   ( و زيػإ ُٓويـ زَططَيتُوَ، بؤيـُ يُنـٍُ نـاضط
( َاَؤغـتا ظيـاتط   3511مشىيٌ تطَو َُٖىو ُٓو يُنُ ًٓساضيًاُْ زَططَيتـُوَ نـُشَاضٍَ َاَؤغـتاياٌْ يـُ )    

ًًَُنُزا ْـُٖاتىوَ، يُض اغـتًسا وَنـى            بىو زَنطَيت نُ يل بهاتُوَ، غـُباضَت بـُوٍَ نـُ َُٓـُ يـُ زَقـُ ُٓقـ
ًَؿًٓاض ًَط يُنُ بطؤض زضَيت بُ قُظا ُٓوَ ث ًَُُ بىو، ُٓطًٓا ُٓطـُض غـُيطٍ   باغِ نطز َُغُيٍُ يُنُ ناضط ٓ ٍ

ًَـت يـُو قُظاياْـٍُ نـُشَاضٍَ            ًَيت َاَؤغتايإ بهـُئ ٓـُوَ بُْـُم ٖـاتىوَ، بـُ ْـُم زََي ثطؤشَنٍُ يُن
ًَُُ نطزووَاُْ قـُظاَإ  3511ُْٓساَاٌْ يُ ) ًَهُ يُ بط ياضَناٌْ نؤْططَ، ُٓوٍَ نُ ٓ (نَُرت ًُْ، ُٓوَ يُن

ًَط ٍ َُُٓف بؤ ًَتُوَ، ظؤض غىثاؽ. نطزووَ بُ يُنٍُ ناضط ًَٓ  بُض َيعتإ زََ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 غىثاؽ، نىَيػتإ خإ، ْىقتٍُ ًْعاٌَ ُٖيُ، فُضَىو.
 بُض َيع نىَيػتإ ذلُس عبساهلل:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ تًَُعَ، تُ ًَعٍ ًٓ ابًـ  ًْـُ  ْىقتٍُ ًْعاًَُنٍُ َٔ يُغُض قػُنٍُ ناى عىَُضَ، يُنُّ: ُٓوَ بَُي

ًَــت َاَؤغــتاياٌْ غــُضَتايٌ جًــا بهُيٓــُوَ نــُ بط واْاَُنــُيإ يــُ بــُنايؤضيؤؽ  بــَُيهى غــًبًُ، نُواتــُ زَب
نَُرتَ، بُ نايؤضيؤؽ جًا بهُيُٓوَ، َاغتُض جًا بهُيٓـُوَ، زنتـؤضا جًـا بهُيٓـُوَ، َُٓـُ يـُى، ْىقتـُّ        

ًَو نُ زو َّ يُغُض ض اثؤضت ًَُـُ     ًْعاَِ زووََِ ُٓوَيُ، ْانط ًَٓاوياْـُ، ٓ ًَتِ َاَؤغـتايإ ٖ َِ ُْٓساَِ يـُن َيٓ
َِ، ٓـَُط ؤ َىْاقُؾـُّ بهـُئ، نـىْهُ          ًَو يـُ ُٓغـًِ ثط ؤشَنـُ ْـُب بُ خًالفِ ياغاوَ ناض بهُئ، نُ بابُت

 ُٓوَ خًالفِ ياغايُ، غىثاؽ.
 بُض يع زَيؿاز حػغل قازض:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 
ًَُُ قػُ يُغُض ض ا ًَتِ َاَؤغتايإ نُ يُ يُض اغتًُنُّ ٓ ًَو زَنُئ، بؤ تُعسيًِ ياغاّ غُْسيهاّ يُن ثؤضت

َِ ْىَيُٓضايــُتِ نــؤْططَ بهــات، بؤيــُ ٖــُض     نــؤْططَ بط يــاضّ يُغــُض زضاوَ، نــىاض نُغــِ غــهطتاضيُت ْــاتىاْ
ًَتِ َاَؤغـتايإ نـؤْططَّ بـؤ بهطَيتـُوَ، ٓـُو َاززا       َِ يُ يـُن َّ، ُٓب ًَطَ يُ ثُضيَُإ بهط ْـُ  طؤض اْهاضيُى ي

ًَُـُ ياغـاّ ـلعًاؽلـإ ُٖيـُ يـُ وَظاضَتـِ ْـاوخؤ، ٓـُّ             بطؤض زضَيتُوَ، زوو، ثطغًاضّ زووََـِ يـُ طؿـتًُ، ٓ
ًَتـُوَ     ًَُُ ُٓو ياغـاّ ض َيهدطاواْـُ ب ًَىيػت زَنات ٓ ًَتًاُْ يُغُض ُٓو ياغايُ زاَُظضاوٕ، بؤ زاٖاتىو ض ث يُن

       ِ ًَـ ًَِ ٓـُو       ْاو ثُضيَُإ و َىْاقُؾـُّ يُغـُض بهطَيـت، نـُ ٓـُوإ بـُ ث ياغـاّ جـَُعًات زاَـُظضاوٕ، بـُث
َِ بــُ َىْاقُؾــُ نطزْــِ      ًَؿــُ طؿــتًُنإ ٓــًرت ظؤض خــُضيو ٓــُب َِ ثُضيــَُإ يــُباتِ ن ياغــايُ ٓــُض ؤٕ، ْــاب

ًَِ ياغاّ جَُعًات يُ وَظاضَتِ ْاوخؤ زاَُظضاوَ، ظؤض غىثاؽ. ًَو ياغاوَ، نُ بُث  نؤََُي
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
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 ٕ نطيِ فُضَىو.ناى ؾىا
 بُض َيع ؾىإ عبسايهطيِ جالٍ:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ع ناى عُطَ، بُض اغتِ يُنـُّ ُٓوتُضحـُ يُُٓغـًِ ثـط ؤشَ     َٔ ْىقتُ ًْعاًَُنُّ يُغُض ُٓو تُضحُّ بُض َي

ًَوتُعسيًُنًُُْ، ُٓوَ يُنُّ، َّ ؾت ًَػتا زوو،  زووَّ، ْانط َِ بُض َيعيـ تيُ ثُيط َوّ ْاوخؤ..، ٓ ُٓهًسيإ غ
ًَػتا ُٓوَ ًٓعافُ بهُئ بؤ ُٓو تُعسيًُ، ُٓوَّ نُ َاَؤغتاياِْ ظاْهؤ َـافِ ٓـُوَيإ    ٓ ًَُُ يُوَ نطزَوَ، ٓ
َّ، َُٓـُ بـُو قـُضاضَّ           َِ نؤْططَ بطريَيتُوَ، ٓـُوَ يـُ ثـُيط َوّ ْـاوخؤ ًٓعافـُ بهـط َِ يل بهُُْوَ، زَب ُٖب

ًَتِ َاَؤغتايإ ُٓخُيُٓبُض  ًَُُ يُن ٓ ،َّ ًَُُ ْانط َّ، بـُو     ٓ َِ بهـط ًَبـُج ًَو نُ ظؤض ظَفلُتُ بؤيـإ ج واقع
ًَػتا نؤْططَ بططُْوَ، ْعيهُّ  ًَو نـُ    511ثُيُيُ ٓ و ُٓوَْسَ ُْٓساّ جاضَيهِ تط نؤ بهُُْوَ، يُغُض ؾـت

ًَُىايُ ُٓوَ  ًَتِ َاَؤغتايإ بهُئ، بؤيُ ث ًَُُ ُٓو ُٖقَُإ زاوَ بُخؤَإ، زَغتهاضّ ثُيط َوّ يُن ًَطَ ٓ ي
 ، ظؤض غىثاؽ.ياغايِ ًُْ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ز.غُضوَض فُضَىو.

 بُض َيع ز.غُضوَض عبسايطفلٔ عُط:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَُـُ ٓـُو ثـط ؤشَ ياغـايُّ نـُ ٖـاتىوَ،              غُباضَت بُو بابُتـُ ُٖغـت زَنـُّ جؤضَيـو بـُ ال ض َيـسا زازَض وات، ٓ
ًَتِ َاَؤغتاياِْ  ًًَـساوَ، غـُباضَت بـُوَّ َـٔ       ثط ؤشَ ياغاٍ يُن نىضزغتاُْ، ُٓوإ يُ نـؤْططَزا بط ياضيـإ ي

ًَتُوَ   ًَىيػــت ْانــات ٖــُضناّ يــُ غــُْسيهانإ َُٖيػــ َِ ث ًَهِ قػــُناِْ نــاى زَيؿــاز زاّ، نــُ ٓــَُي ٍَ بُؾــ يُطــُ
 ٍ ًَُٕ ٓــُو ياغــاياُْ ٖــُض ض َت بهطَيٓــُوَ، تــُْٗا نــاض بــُ ياغــا َِ، بــُ ض َٓــِ َــٔ ُٓوَيــُ ُٓغــ  ياغــايُنِ ٖــُب

ًَو بهـُئ، نـاضّ       ًَغل َىْاقُؾـُ يُغـُض ؾـت َّ ب ًَُُ ْانط ًَهسا نُ ياغانُ ُٖيُ، ٓ غُْسيهانإ بهطَيت، يُ نات
ًَتِ َاَؤغتاياُْ، نؤْططَيإ نطزووَ، يُ نؤْططَ بط ياضيإ زاوَ، نُ يـُ نـؤْططَ بط ياضيـإ زاوَ يـُ      خىزّ يُن

 ُ ًَغل زَغتهاضّ ياغايُى بهـُئ، ي ًَُُف ب ٍَ خـىزّ ثـُيط َوّ ْـاوخؤّ ٓـُوإ ْـانؤى       ثُيط َوّ ْاوخؤ، ٓ طـُ
ًَؿُيإ  ًَُُ ن َِ، يُجًاتِ ُٓوَّ ًٓـ و ناضَناًْإ ض َيو خبُئ، ٓ َِ، بُض اغتِ َُُٓ ٖاوزشيُى زضوغت زَب ب
 َّ ًَتِ َاَؤغتايإ يُ ظاْهؤ، َُبُغتُنُ يُوَ زايُ نؤٕ زَنط ًًَُٓوَ، ُٖض بؤيُ غُباضَت بُ يكِ يُن بؤ زَْ

َِ ٖاتىٕ، نىاض ُْٓساَِ َُنتـُبِ  َاَؤغتايُنإ نؤ بهط َيُٓوَ ُْوَى ثُضف و باَلو بهطَئ، ُٓوَّ نُ زوَيٓ
ًَهِ تُوافىقًُ يُ  ًَو ٖاتىوَ، غهطتاضيُت غهطتاضيُت وَنى ناى عُط باغِ نطز، خؤتإ زَظأْ غهطتاضيُت ث

َِ بـىوَ، ْـُوَى ٓـُو نـىاضَ           ًَـسابىوَ، ض اّ خـىزّ ٖـَُىو غـهطتاضيُتًإ ثـ تـُعبري يـُ    َُٖىو يًػـتُناِْ ت
ًَٓـاوَ نـُ يـُ نـؤْططَ بط يـاضّ يُغـُض ز         اوَ، بـُو َُضجـُ   ضَُٖىوّ بهُٕ، َُٖىو بريو ض انـاِْ نؤْططَيـإ ٖ

َّ زَضبهٔ؟، َاْـُوَيإ يـُ    ًَتِ َاَؤغتاياْسا؟، ياخىز زَياُْو ًَُٓٓوَ يُ يُن َّ ؼل ٖاتىوٕ ٓايا ُٓواُْ زَياُْو
َِ، بؤيُ ُٓ ًَٓاو ُٓوَّ جؤضَيو تايبُؽلُْسيإ ُٖب ًَتِ َاَؤغتايإ خؤيإ ناضّ خؤيـإ  ث و بط ياضَ زضاوَ، يُن
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ًَِ بط يـاض يُغـُض ٓـُوَ بـسَّ، بط ياضَنـاِْ         ًَؿُناًْإ ْـاظامن، بـ ًَو نُ َاَؤغتاًِْ ن َٓ َّ باؾرت زَظأْ، ْانط
        ،َِ َِ بـُو جـؤضَ، يكُنـُيإ ٖـُب ٍَ ُٓوَزائ نـُوا تايبُؽلُْسيُتُنـُيإ ٖـُب ًٌَ بهُّ، بؤيُ يُطُ ًَؿ ُٓوإ ث

َّ َِ ٖـاتىوَ، بـؤ ثُضيـَُاِْ         طى ًَـ ُْٖاتىوَ بُض اغـتِ، َُٓـُ ُٖفتُيـُى زَبـ َّ، َُُٓ زوَيٓ يُخؤؾًإ بطري
 نىضزغتاًْإ ْاضزووَ، بُ ْىوغطاوّ ض َمسِ َُٖىو بُؾِ غهطتاضيُت، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَؿتا زوو َاززََإ تُواو ُْن ٖ ًَُُ ًَهِ تـطيـ تـُواو   زوو زاُْ غُعاتُ ٓ طزووَ، وَظعُنُ وا بط وات بُ َاْط

َِ، ٓاخري نُؽ فُضَىو   خإ. عظ١ُْٝاب
 
 

 زلِ ايسئ حػٔ: عظ١ُٝبُض َيع 
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ُّٓ ًٓعافُ نطزُّْ نُ يَُاززَّ زوو ٖاتىوَ، تايبُؽلُْسّ ظاْهؤنإ بُ طىَيطَّ بُضشَوَْـسّ يكـُنإ، َـٔ    
ًَُىايُ ض اغتُ ُٓوَ  َِ يُ يًصُْ، بَُيهى َُٓـُ  ث ًَتِ َاَؤغتايإ بىوَ، زوَيٓ زاواناضّ ْىَيُٓضاِْ ُْٓساَاِْ يُن

ًَـطَ، َـٔ بـُف بـُحاَيِ خـؤّ تـا ٓـاخري           ض َظاَُْسّ ُْٓساَاِْ يًصُّْ يُغُض ًُْ نُ نطاوَ بـُ بط طُيـُى ي
ًَطَ بىوَُ، ض َظاَُْسّ ُْٓساَاِْ يًصُْ يُغُض ُٓو بط طُيـُ ْـُبىوَ، نـُ ًَٓ    ًَـطَ ًٓعافـُ نـطاوَ،     زَقُ ي ػـتا ي

 زاواناضّ نُ ُّٓ بط طُيُ بػط َيتُوَ يُ ض اثؤضتُنُ، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 غؤظإ خإ فُضَىو.
 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضّ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َِ ...... عظ١ُٝخىؾهِ بُض َيعّ   خإ، َُُّٓ زوَيٓ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ /ز.اضغالٕ بايعبُض َيع 

ًَٓـِ و وَاَلَـِ         ٌَ ٓـُوَّ ْـاوّ نـُؽ بٗ ًَٔ، بـ ًَـ ًَُٓ، وَاَلًَـ َُزَضَوَ، ض ًَُٓناِْ خؤتإ ب ْاوّ نُؽ َُٖ
 نُؽ بسَيُوَ.

 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضّ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَتِ َاَؤغــتاياِْ نىضزغــتإ، َُنتــُبِ غــهطتاضيُت ، بــُ نتــابِ شَــاضَ بــُض َيعإ ُْٓــساَاِْ ثُضيــَُإ، يــُن
َّ زَغــتهاضؿلإ        7/3/2112يـُ ض َيهـُوتِ   96 ًَُـُ ض اثؤضؽلــإ ْىوغـًىَ، ُْٖـس ثـاف ٓــُوَّ نـُ ظاًْىياْـُ ٓ

ًَهُواُّْ ثُيط َوّ ْاوخؤ و بط ياضَناِْ نؤْططَيُ، ثاف ٓـُوَّ نـُ ُٖغـتًإ نـطز، ٓـُو زوو       نطزووَ، نُ ث
ًَهـُواُْيُ، ٓـُّ نتابـُيإ ْـاضزو       وَ، زاوايـإ نـطزووَ يـُ يًصْـُّ ثُيىَْسيـساض نـُ       بط طُيُ بُتايبـُتِ نـُ ث
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ض َنـــاوّ ٓـــُو خااَلْـــُ بهـــُٕ، نـــىْهُ ٖـــَُىوَإ زَظاْـــغل نؤْططَنـــُ، نؤْططَيـــُنِ تـــُوافىقِ بـــىوَ،   
َِ، َـازَّ تـُوافىقِ بـىوَ يـُعِٓ ٖـَُىو يًػـتُناِْ تًايـُ،          ُٖضنًُنًـ يُ َُنتُبِ غهطتاضيُت زَضبهـ

 ض َظاَُْسّ َُٖىو يًػتُناِْ يُغُضَ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/َيع بُض 

ز.عُط، تهايُ يُ ؾىَيِٓ خؤت قػُ َُنُ، تهايـُ، تهـا زَنـُّ نـُؽ يـُ ؾـىَيِٓ خـؤّ قػـُ ْـُنات، فـُضَىو           
 ز.عُط، باؾُ فُضَىو.

 
 
 

 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضّ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَػتا بؤيُ َٔ ُّْ خىَيٓسَوَ، ُٓطُض َىالحُظَتإ نطز  َِ ُْغـُ عُضَبًُنـُّ   َُُٓ ٓ َٔ ُّْ خىَيٓسَوَ نات
    َِ ًَُـُ طىؽلـإ نـات خىَيٓسَوَ، بُاَلّ بطاّ بُض َيعّ ز.قباح خىَيٓسيُوَ، ًٓكترياحُنُ ناى ز.غُضوَض نطزّ، ٓ
نُ زَنُوَيتُ طفتىطؤوَ ثؿتطريّ يُ ًٓكترياحُنُّ ُٓو زَنُئ، ُٓطًٓا وَنى ُْؽ َـٔ ْـُّ خىَيٓسؤتـُوَ،    

َِ،    نــىْهُ يــُْاو ض اثــؤضتِ ي  ًصُْنــَُإ ْــُٖاتىوَ، بــُاَلّ بــطاّ بــُض َيعّ ز.قــباح خىَيٓسيــُوَ، ٓــُطًٓا بــَُي
 ًْعاًَُ. عظ١ُْٝىقتُنُّ خاتىو 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 فُضَىو ز.عُط.

 بُض َيع ز.عُط فلساَغل ْىضَزيِٓ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 ّ ًَُــُ زا   بــُض َيعإ ُْٓــساَاِْ ثُضيــَُإ، غــُباضَت بــُ ًٓعافُيــُ، يــُ ض اغــتًسا َُٓــُ يــُ ض اثــؤضتِ يًصْــُّ ٓ
ًَتِ َاَؤغــتايإ بــُ ض َمســِ ْىوغــطاويإ ٓاضاغــتُّ ثُضيــَُإ نــطزووَ،   ْــُٖاتىوَ، بــُاَلّ زواّ ٓــُوَّ يــُن
ًًَـإ باؾـُ يـُ              ًَـ نـاوّ بـُض َيعتإ،  ٓـُوإ ث ًَؿـًٓاضيإ ٓـُوَ بـىو نـُ بًدُيٓـُ ثـ ًَُُ زاًْؿعل، ث ٓ ٍَ يُطُ

ًَى ًَىَ بط ياض نىاضن ٓ َُُٓ ،َّ َّ نطزُْوَّ يل ُٓطُض ويػتًإ َاَؤغتاياِْ ظاْهؤ خػىغًُتِ ُٓوإ بجاضَيع
ًَُـُ نـطز             ًَُـُزا ْـُٖاتىوَ، بـُاَلّ ٓـُوإ زاوايـإ يـُ ٓ زَزَٕ، بؤيُ َُُٓ بُض َمسِ يـُْاو ض اثـؤضتِ يًصْـُّ ٓ

     ُ ًَـ ناوّ ثُضيَُاِْ بـُض َيع، َُٓـُ يـُى، زوو، غـُباضَت بـُ َ غـُيُّ َاَؤغـتاياِْ ظاْهـؤ، يـُ     بًدُيُٓ ث
ًَىَّ              ض اغتًسا َٔ غىضّ يُغـُض ض َٓـِ خـؤّ، نـُ ُٓطـُض يـُ نطزْـُوَّ يكـِ َاَؤغـتاياِْ ظاْهـؤ، يـُ نىاضنـ
ًَهِ ُٓواْـُ،    ًَتِ َاَؤغتاياْسا، يكًإ بؤ بهطَيتُوَ، َُُٓ تًَُعّ غًبِ ًُْ، بَُيهى ض َناو نطزِْ ويػـت يُن

ًَسا يُ ض ابطزووزا  ُٓوإ ثط ؤشَيإ ُٖبىوَ بؤ ُٓوَّ غُْسيهايُنِ غـُضبُخؤ زاؼلـُظضَيٓٔ،   وَنى ٓاَاشََإ ث
ًَتِ َاَؤغـتايإ،         ًَُُ بؤ ُٓوإ ُٓوَ بىوَ، نـُ خؤيـإ جًـا ُْنُْـُوَ يـُ يـُن ًَُُ، ض َِٓ ٓ نُ ٖاتىوُْ الّ ٓ
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ــتِ         ــُاَلّ ويػ ــتايإ، ب ًَتِ َاَؤغ ــُن ًَىَّ ي ــ ــغل، يُنىاضن ــُوإ ْ ــُوَّ ٓ ــا نطزْ ٍَ جً ــُ ــُ يُط ًَُ ــتاف ٓ ًَػ ٓ
ًَتِ َاَؤغـتايإ       َ َِ، ٓـُوَ بـؤ خـىزّ يـُن اَؤغتاياِْ ظاْهؤيُ، ُٓوإ نُ ُٓطُض يكِ تايبُتِ بُخؤيإ ٖـُب

ًَىَيُ َىَاضَغُّ ويػـت و ٓـريازَّ خؤيـإ     ًَسضَيتُوَ، خؤيإ نؤًْإ ويػت بُّ ؾ ًَ زَضطانُ بُ نطاوَيِ بٗ
ض اغـتًسا ُٓطـُض بـُض َيعَيو ُْٓـساَِ     بهُٕ، بُ ض َظاَُْسّ خؤيإ، تهاؾِ وايُ بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ، يـُ  

      ،َِ ًَٓـ ًَهِ تـطّ ثُضيـَُإ زَٖ ثُضيَُإ، وَنى ثُيط َوّ ْاوخؤف قػُّ يُغُض زَنات، ُٓطُض ْـاوّ ُْٓـساَ
َّ حاَيُت زَطاتـُ ٓـُو ض ازَيـُّ نـُ ًٓتًٗـاَِ زَوَيـُتِ        ًَِٓ ُٓطُض ًَٓـ مب، نىْهُ ُْٖس جُْابت بًىَغت

َِ، غىثاؽ. ًَساب  ت
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ بايع/ز.اضغالٕ بُض َيع 

 يًصُّْ ْاوخؤ فُضَىو.
ٍَ حتػغل: ًَطز  بُض َيع ؾ

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَتِ َاَؤغتاياِْ نىضزغتإ، َٔ وَٖا بؤّ زَنِ ٖـًئ عًالقـُّ    ثط ؤشَ ياغاٍ َُٖىاضّ يُنَُِ ياغاٍ يُن

َِ، ٓـُويـ َؤَيُتـسإ، َؤَيُتـس         ٍَ ْـُب إ نـُ جـَُعًات زَيـسا    بُ يًصُّْ ْاوخؤ ْـُبىوَ، ةـُيطّ يُيـُى خـا
ًَـطو تُغـُػل ْـُنطز،         ًَُُ يُغُض ُٓوَ َىْاقُؾـُّ خاَيـُناؾلإ بُتـُواوّ و بـُ ت َِ، ُٓويـ ٓ ًَُُ ب عايسّ ٓ
ًَبًًِٓ  ٍَ ناى امساعًٌ بىوّ، ُْزَٖاؽلُ غُض َُُْغُ، يُبُض ُٓوَّ ت ًَُُ غُض َُُْغُ يُطُ ًَـ ب ُٓويـ ث

   ُ ًَػتا يـُ غـهطتاضيُتِ يـ ًَتِ َاَؤغـتايإ، ْىَيٓـُضّ تىضنُـإ و َُغـًخِ ُٖيـُ،      يُغُض ياغايُنُ ُٖيُ، ٓ ن
ًَِ طىت َىْاقُؾـُّ زَنـُّ، بـُ نـاى امسـاعًًِ طـىت َىْاقُؾـُّ زَنـُّ، نـاى           يُوَّ زَضج ُْنطايُ، َٔ ث
َّ، بؤيُ َىالحُظَّ يُغُضّ ُٖيُ، ُٖقِ ُٖيُ َىْاقُؾُّ يُغُض بهُّ،  َِ تؤ بهًُ غُض امساعًٌ طىتِ زَب

ًَىَيُى باغـِ يُغـُض   وَنى ُْتُوٍَ زووَّ، ُْ تُوَّ تىضنُإ، نُ ْىَيُٓضّ يُ غهطتاضيُت ُٖيُ، بًُٖئ ؾ
ًَُـُ ْـُبىو،            ًَُُيـُ، عًالقـُّ بـُ ْـاوَض ؤنِ ُٓوَنـُ عايـسّ ٓ ُْنطاوَ، ُٓوَ بىو نُ بُؽ َؤَيـُت عايـسّ ٓ

 غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى خًًٌ فُضَىو.
 فلساَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاضَ تاظَيُ ْغل، بُ ًَُُ وَنى يًصُّْ نؤََُيِ َُزَِْ ٓاطازاضّ ُٓو ث اَلّ َٔ ًٖىازاضّ يًصُْ يُ ض اغتًسا ٓ

ًَتِ و غـُْسيهاو ض َيهدطاوَناْـُ، نـُ     18وضزتط بٔ يُوَّ نُ ياغايُى ُٖيُ، نُ ياغاّ شَاضَ تاظَنُ،  ّ يـُن
   ُ ًَُىايُ بـاؽ يُغـُضبُخؤيِ، يـ َِ يـُ بط طـُو َاززَنـإ بـاؽ يـُ غـُضبُخؤيٌ نـؤْططَو بط يـاضزإ يـُ            ث يـُن

        َّ ض َيهدطاوَنإ زَنات، َٔ ًٖىازاضّ ناضَيهِ وا بهُئ وضزتط بغل، بـؤ ٓـُوَّ ٓـُو بط طُيـُّ نـُ ظيـاز زَنـط
ٍَ ُٓو ياغايُ، ظؤض غىثاؽ. َِ يُطُ ًَهُوَاُْ ُْب  ث
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَط  وإ فُضَىو.ناى ؾ

ًَطوإ ْاقح حُيسَضّ:  بُض َيع ؾ
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَو ُٖيُ بًعاْغل، ُٓويـ ُٓوَيُ ُٓو نؤْططَيُ  ًَىيػتُ ُٖقًكُت َاَؤغـتا ٓاَـازَّ بـىوَ، يـُ      124111ث
َِ بهطَيت 537ض َيطاّ ْىَيُٓضَناًْإ، نُ  ًَبُج ًَطَ ج ًَىيػتُ ي ، ٓـُوَّ  ْىَيُٓضَ، ُٓو بط ياضاُّْ نُ زاوياُْ ث

ًَىيػـتُ         ًَُُ ٖاتىوَ بُض اغتِ ُٓو ثط ؤشَيُيُ نُ ًٓؿُإ يُغـُضّ نـطزووَ، بؤيـُ َـٔ تُٓهًـس زَنـُّ ث بؤ ٓ
ض َيعو ًٓخترياّ يُ بريو بؤنىوُْناِْ ُّٓ نؤْططَيُ بطريَيت، ض اغتُ ثُضيَُإ َافِ ُٓوَّ ُٖيـُ زَغـتهاضّ   

َّ، بُاَلّ نطزُْ ًَىٍَ نُ خؤّ زَيُو ًَو بـؤ َاَؤغـتاناِْ ظاْهـؤ، َـٔ بُض اغـتِ      بط طُنإ بهات، بُو ؾ وَّ يك
ًَتًـُ نـُ           ًَتُ ْـاو ٓـُو يُن َّ بهـ َِ، ُٓيـُو ًَطاّ ْابًُُٓوَ يُْاو ُٓو ثط ؤشَيُ، َاَؤغتاّ ظاْهؤ بـا ٓـاظاز بـ ج
َّ ُٖم وَيُ ُٓو تايبُؽلُْسيُ بسَيُٓ َاَؤغتاياِْ ظاْهؤ، نـُ بتـىاْغل    ًَسضاوَ، بُاَلّ ُٓطُض ُْيُو َُجاػل ث

 ِ ثًؿُيِ تايبُت بُ َاَؤغتاياِْ ظاْهؤ يكًإ بؤ بهُيُٓوَ، ظؤض غىثاؽ.غُْسيهايُن
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 بُض َيع َاَؤغتا فُضَإ فُضَىو.
 بُض َيع فطَإ ععايسئ ذلُىز:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَتِ َاَؤغــتاياِْ نىضزغــتإ نــُ بُغــرتا، بُْسَ  يــُنِ يُغــُض يًػــتُناِْ ٓــُو زيــاضَ ٓــُو نؤْططَيــُّ يــُن

ًَـطَ   ًَُُ ي ٍَ ُٓوَّ نىَيػتإ خإ، بُض اغتِ ٓ نؤْططَيُ، بُض اغتِ تًُٓسّ قػُناِْ ْاغو خإ زَنُئ، يُطُ
ًَتِ َاَؤغـتاياِْ نىضزغـتإ        ًَغل باؽ يُ نؤْططَو تُفاغًٌ و وضزَنـاضّ ٓـُو نؤْططَيـُّ يـُن ُٖضنُْسَ ب

غُضؤنِ ثُضيَُإ، ُٓوَ نات بُفري ؤ زاُْ، يُبُض ُٓوَّ ُٓوَ بهُئ، بُض اغتِ وَنى جُْابًؿت باغت نطز، 
ًَتِ َاَؤغتاياِْ نىضزغتإ، بُ َُٖىو يًػتُ جًايُنإ، ُٓزلاَِ طفتىطًُنِ  ثُغٓس نطاوّ نؤْططَيُ، يُن
ًَتِ     ًَىإ َُٖىو ُٓو ض َيهدطاواُّْ نُ بُؾساضيإ نطز يـُ َُٖيبـصاضزِْ يـُن َِ َاْطِ غًاغِ و ثًؿُيِ يُْ غ

ًَُــُ تىاًْىَاْــُ ٓــُو ثــط ؤشَ ياغــايُ يُبُضزَغــتِ ثُضيَُاْــُ، بُٖــَُىاض نــطاوّ  َاَؤغــت اياِْ نىضزغــتإ، ٓ
ًَطواًْـ تـا ض ازَيـُى ثؿـتًىاِْ يـُ ض ًَُٓنـُّ زَنـُّ، يُبـُض          خبُيُٓ بُضزَغتتإ، بُض اغتِ ُٓوَّ ناى ؾـ

ٖـُظاض   121ىَيُٓضايـُتِ  ُٓوَّ ُٓوَ ٓريازَّ ُٓو شَاضَ َاَؤغتاياُْيُ نـُ ٓاَـازَّ نـؤْططَ بىويٓـُ، بـُ ْ     
ًَتِ َاَؤغـتاياِْ           ًَهـِ تايبـُتِ بـُ يـُن ٍَ نطزْـُوَّ يك ًَُـُ يُطـُ َاَؤغتا ٖاتىوُْ نؤْططَ، جا بُض اغـتِ ٓ
نىضزغتإ بؤ َاَؤغتاياِْ ظاْهؤ ْغل، يُبُض ُٓوَّ خؤيـإ زاوايـإ ْـُنطزووَ، ٓـُّ خؤيـإ يـُ نـؤْططَ بـؤ         

ًَُـُ      زاوايإ ُْنطز؟ ُٓو َُٖىو َاَؤغتاياُّْ ظاْهؤ  َّ بىوٕ، يُ نؤْططَ زاوايـإ بهطزايـُ، بًـإ طىتبـا ٓ يُو
ًَهِ تايبُت بؤخؤَإ زاؼلـُظضَيٓغل، يـُ نـؤْططَ بًـإ خػـتبا زَْطـسإ، ٓايـا زَْـط بـسَئ بـُ            َّ يك زََاُْو
ٍَ قػـُنُّ         ٍَ تايبُؽلُْسيُنُيٓـُ، يُطـُ ًَُـُ يُطـُ ًَػـتا ٓ زاَُظضاْسٕ ياخىز ْا؟، ُْيإ خػتؤتُ زَْطـسإ، ٓ
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ًَِ     بُؾِ زوو ًَتى ُٓوإ تايبُؽلُْسّ خؤيإ بهـُٕ، وَنـى غـُْسيهايُى، بـُث ًَطواًْؿِ، ُٓطُض ب ََِ ناى ؾ
ًَطَ ٓـُوإ   ًَُُ ي ًَػتا ٓ ًَهِ ظؤض ٓاغايًُ، بُاَلّ ٓ َّ ؾت ُٓو ض َيُٓايًُّ بُ زاَُظضاْسِْ غُْسيهايُنإ زاؼلُظض

ًَــًغل ياغــايُنُ زَغــتهاضّ بهــُئ، ثــط ؤشَ ي اغــايُنُّ ٓــُوإ يــإ َُٖىاضَنــُ خؤيــإ زاوايــإ ْــُنطزووَ، ب
ًَغل     ًَػــتا تــُبطيطو بًاْىويــإ بــؤ زَبًًٓٓــُوَ، بــاب ًَطايــإ بــؤ بهُيٓــُوَ، بؤخؤَــإ ٓ زَغــتهاضّ بهــُئ، ج
ًَٓـاوَ، نـُ             ًَـ بُض اغـتِ ٓـُوإ ٓـُو ثط ؤشَيـإ ٖ ًَهًـإ بـؤ بهُيٓـُوَ، زوَيٓـ َاَؤغتاياِْ ظاْهؤ بُض اغـتِ يك

ًَهِ غُضبُخؤ بهُُْوَ،  َّ يك  ظؤض غىثاؽ.زَياُْو
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى حَُُ غعًس فُضَىو.
 

 َُ عًِ:َُُ غعًس حُبُض َيع ح
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَهِ ياغايِ و ثطغًاضَيهِ بؤ زضوغت بىو، بُض اغتِ ويػـتِ ًٓػـاضَّ بهـُّ، نـاى خًًـٌ       ًَؿرتئ ًٓؿهاي َٔ ث
 ّ ًَِ ٓـُو ياغـاٍ           جىإ ًٓػاضَّ نطز، خؤّ يُ ض َيهدـطاو ًَُـُ بـُث نؤََُيطـُّ َُزًَْؿـُ، باغـِ يـُوَ نـطز، ٓ

يـُ ٖـَُىو ض َيهدطاوَيـو و ٖـَُىو نـغل و تىَيـصَيو، َـٔ تًُٓـسّ قػـُنُّ ُٓنـُّ بُض اغـتِ، ظؤض            18شَاضَ 
قػــُيُنِ عًُــِ و ياغــايِ بــىو بُض اغــتِ، نــُ ٖــَُىو نــغل و تىَيــصَيو و ٖــَُىو ؾــُضضلُيُى بــؤّ ُٖيــُ  

ًَـ  ًَط،           غُْسيهاو ُْقابُ ث ًَـت، ٓايـا ثـُيط َو ثط ؤططاَُنـُيإ زَيـٓٔ بـؤ ثُضيـَُإ بـؤ َاغـازَقُ ؟، ْـُخ ًَٓ و ب
        َّ ًَهِ تايبُتًـُ، نـُ ٖـَُىوَإ ٓـُظاْغل، جـاض ًَهِ غًاغـِ و حاَيـُت ًَتِ َاَؤغتايإ يُبُض ظضوف َُُّٓ يُن

َّ، بؤ ُٓوَّ ُٓواًْـ ٓاظاز بـٔ، جـاضَيهِ تـط نـُ نؤ     ْططَيـإ نـطز، َـٔ    زاواناضّ ُّٓ حاَيُتُ َىعايُجُ بهط
ًَتِ َاَؤغـتايإ بهـُّ، نـُ ظؤضبـُّ        ًَُىايُ ُٓطُض جُْابت ٓاطازاضّ تُفاغًًِ ناضَناِْ ْـاونؤْططَّ يـُن ث
ًَتِ        ًَتِ َاَؤغـتايإ بجطغـُ يـُ يكـُناِْ يـُن ًَػتا يُ واقعِ يـُن ظؤضّ َاَؤغتايإ َىقاتُعُيإ نطزووَ، ٓ

تــُعاَىيًإ ْانــُٕ، نــىْهُ وَنــى و  غطوؾــتِ  َاَؤغــتاياِْ نىضزغــتإ، َاَؤغــتاياِْ ظاْهــؤ و َُعاٖــس  
َّ، بـؤ    ًَطَ، زَضج ْـُنط ًَُىايُ ُّٓ خاَيُ ي ناضَناًْإ جًاواظَ، َُؾانًًًإ َُعاْاتًإ جًاواظَ، يُبُض ُٓوَ ث

ًَتِ َاَؤغتايإ بطُض َيًُٓوَ بؤخؤيإ، خؤيإ ُٓطُض زاوايإ نطزووَ، غىثاؽ.  زاَُظضَيُٓضاِْ يُن
 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ع/ز.اضغالٕ بايبُض َيع 
ٓاخري نُؽ ناى ؾعإ فُضَىو، زوايِ زَيًُٓ يًصُّْ قاْىِْ و نؤتايِ بُّ َاززَيُف زَيٓغل، فـُضَىو نـاى   

 ؾعإ.
 بُض َيع ؾعإ افلس عبسايكازض:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَػــتانُ نــُ قػــُّ نــطز،  ٓــُو زَقُيــُّ يُبُضزَغــت ْــُبىو، ُٓطُضنــِ يــُ خــىزّ ٓــُوَ ْــُٖا  ًَـ ٓ تبىو، ثــ
ًَتِ َاَؤغتايإ، بُاَلّ ُٓطُضنِ ثُضيَُإ ُٖقِ َىتًُقِ ُٖيُ بؤ زَغـتهاضّ   ثط ؤشَّ َُٖىاض نطزِْ يُن

ًَت،       124نطزِْ ُٖض بط طُيـُى، َـٔ ض َيـع يـُ ٓـريازَّ       ٖـُظاض نـُؽ زَطـطّ، ُٓطُضنـِ يُُٓوَنـُف ْـُٖاتب
ًَت ًٓعافـُّ بهـات، ٓـُوَ بـؤ ُْٓـساَاِْ ثُضيـَُإ ز       ًَـت، غـُحبِ قػـُّ خـؤّ     ُٖقِ ثُضيَُاُْ بتىاْ ًَٓ ََ

 زَنُّ نُ زشّ ُٓوَ بىوّ، غُحبِ زَنَُُوَ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 غؤظإ خإ فُضَىو.
 
 
 

 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضّ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

     ّ يـُ بـىوِْ    يُقػُنإ زوو ؾُم ُٖيُ، ُٖغت زَنُّ تـُْاقىظَيهِ ظؤض ظؤض طـُوضَّ تًايـُ، يُنـُّ ثؿـتطري
ًَــو يــُْاو ياغــايُنُ بــؤ             غــُْسيهايُنِ غــُضبُخؤ زَنــُٕ بــؤ َاَؤغــتاياِْ ظاْهــؤ، بــُاَلّ ض اظّ ْــغل يك
ًَطَيا جؤضَيو يُ تُْاقىظ ُٖيُ يُ قػُنإ، َٔ بؤيـُ جـاضَيهِ تـط زووبـاضَّ      َاَؤغتاياِْ ظاْهؤ بهطَيتُوَ، ي

ًَتِ َاَؤغتايإ خىزّ خؤيُتِ، نُ وَ ٖاتؤتـُ يًصْـُّ ثـُضَوَضزَو     7/3يُ  زَنَُُوَ، َُُٓ زاواناضّ يُن
ًَُـُ ٓـا ٓـُّ ُْغـُ ًٓعافـُ            ًًَـإ باؾـُ نـُ ٓ ًَِ َىقتُظَياتِ ناضَنـاِْ خؤيـإ ث خىَيٓسِْ بااَلوَ، ُٓوإ بُث
ًَُـُ بط ياضَيهُاْـسا يَُـُوزوا ٖـًئ نـاّ يـُ غـُْسيهانإ             بهُئ، بؤ ض َيهدػـتِٓ ناضوباضَناًْـإ، خـؤ ُٓطـُض ٓ

َّ، ياخىز ًًٓغا بهطَيتـُوَ، خؤيـإ ٓـاظاز بهـُئ بؤخؤيـإ      ياغاناًْإ يُْاو ثُضيَُا ٕ َاََُيُّ يُطَُيسا ُْنط
ًَغل، ُٓوَ قػُيُنِ تـطَ، ٓـَُط ؤ بابـُتِ طفتىطـؤ نطزُْنـَُإ ًْـُ، بابـُتِ         ثُيط َوّ ْاوخؤ بؤخؤيإ زابٓ

ًَو ٓـُوإ ُْغـُنُيإ نـُ ْـاضزووَ، تُعسيًُنـُيا       ًَُُ يـُنات ٕ ْـاضزووَ،  طفتىطؤّ ًُٓط ؤ يُغُض يُى ؾتُ، ٓ
ُٓوبابُتُيإ زاوا ُْنطزووَ، يًصُّْ ثُضوَضزَ ض اثؤضتِ نُْىوغًىَ، ُٓو بابُتُّ زاوا ُْنطزووَ، بُاَلّ يُو 
نًتابـُّ نــُ ْاضزووياْـُ بــُ ض َيـع بــؤ يًصُْنـُ ٖــَُىوّ، نـُ بــؤ يـُى نُغــًإ ْـُْاضزووَ، ْىوغــًىياُْ بــؤ        

ًَبًٓـِ،  غُضؤنايُتِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ، يًصُّْ ثُضوَضزَو خىَي ٓسِْ بااَلو تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ، بابُت ت
ًَُـُ ض َيـع يـُو          بؤ َُٖىوَاًْإ ْاضزووَ، بُض َيع ز.غُضوَض ُٖغـتاوَ ًٓكترياحـِ نـطزووَ، بؤيـُ زاوا زَنـُّ ٓ
ًَـطَوَ             ًَُـُ ي َّ ٓـُوإ خؤيـإ يـُ ناضَنـُيإ ٓ ًَتًاُْ بططئ، بُض اغـتِ يـُ زاواناضيـُناًْإ، يـُعِٓ ْـانط يُن

َِ بـُ زَضّ بهـُئ يـُ                  بط ياضيـإ   بـؤ بـسَئ، نـِ باؾـُ بـؤ ٓـُوإ و نـِ بـاف ًْـُ بـؤ ٓـُوإ، بـا ٖـًئ ْـُب
ًَهؤَيًُٓوَ نطاوَ يُغُض ُّٓ َُغُيُيُ، ُْ ثطغًاضَيو نطاوَ،  ًَُُ ُْ ي َُغآًًِ غًاغِ و بُزَض يُوَّ نُ ٓ

 بَُيهى ٖاْا بطاوَ بؤ يًصُّْ َىختُؽ نُ ُّٓ بابُتُ تُضح بهات، ظؤض غىثاؽ.
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/َيع بُض 
 ٓاخري نُؽ ز.ض ؤشإ يُ ض ووّ قاْىًُْوَ ُٓو َاززَيُ زازَخطَيت، فُضَىو ز.ض ؤشإ.

 بُض َيع ض ؤشإ عبسايكازض زظَيِ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَسا نؤ زَبُٓوَ، يـُشَيط ٓـُو   ًَتِ َاَؤغتايإ وَنى نُتطَيو َُٖىو َاَؤغتايإ ت نـُتطَ بـؤ    بًُْػبُت يُن
ًَو نـُ         ًَُـُ ُٓطـُض يـُ حاَيـُت ًَـٓٔ، ٓ ٍَ زَزَٕ ُٓو ٓاَازلاُْ بـُزّ بٗ ًَو نُ يُ ياغانُيإ ٖاتىوَ، ُٖو ٓاَازل

ــُ زضاوَ   ــطاوَ، ض َيط ــًٓاض ن ًَؿ ــُ       3511ث ــسَئ ب ــُ ب ــُ ض َيط ًَُ ــُظضَيٓٔ، ٓ ــو زاؼل ًَ َِ؟ يك ــُب ــإ ٖ ــتا بؤي َاَؤغ
ــت يــُ    ًَ ًَو ب ــ َِ، بُؾ ــإ ٖــُب ًَهً ــؤ يك ــُْسيهايُنِ   َاَؤغــتاياِْ ظاْه ــُوَّ نــُ غ ــرت ًْــُ ي ــُْسيهانُ، باؾ غ

ــُوَى           ــُْسيها، ْ ــُ غ ــٔ ي ًَو ب ــ ــٔ، بُؾ ــو ب ًَ ــإ، يك ــًُتِ خؤي ــاتِ خػىغ ــؤ َىضاع َِ، ب ــُب ــُضبُخؤيإ ٖ غ
غــُْسيهايُنِ غــُضبُخؤ، ٓــُويـ يُبــُض خػىغــًُتِ خؤياْــُ، شَاضَيــُنِ ظؤضّ َاَؤغــتاياِْ ظاْهؤَــإ   

ًَػــتا زيطاغـُ       ًَؿـًٓاضَّ ٓ ًَُــُ ٓـُو ث زَنــُئ، يُٖـُض قُظايـُى، يُٖــُض ثاضَيعطايـُى، شَاضَيــإ    ُٖيـُ، نـُ ٓ
ًَىَض يُغُض َاَؤغتاياِْ ظاْهـؤ تـُتبًل    3511 َاَؤغتا ظياتط بىو، بؤيإ ُٖيُ يل زاؼلُظضَيٓٔ، بَُُٖإ ث

ًَو    ًَهِ وَنـى بُؾـ َِ، ُٓطُض ٓاضَظوويإ نطز يك َِ بسَئ، جًاواظّ بٔ، ًًٓعاٌَ بُظؤض ُْب بهُئ، ض َيطُيإ ث
َِ بسَئ، ظؤض غىثاؽ.يُ غُْس  يهانُ ض َيطُيإ ث

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
.َِ  فُضَىوٕ بؤ َاززَّ غ

 بُض َيع ز.ض ؤشإ عبسايكازض زظَيِ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًًَُّ، جطـُ يـُ ظيـاز             ًَؿـًٓاض نـطاوَ، ٖـَُىاض نطزْـِ زوو بط طُيـُ يـَُاززَّ غـ ُٓوَّ نُ ثط ؤشَ ياغـايُنُ ث
ًَىَيُيُ:نط  زِْ زوو بط طُ، َُٖىاض نطزُْنُ بُو ؾ

َِ:5بط طُّ )ج( يُ ُٓغًِ َاززَ ) ًَىَيُ ب َّ، ُٓغًِ َاززَنُ بُو ؾ  ( َُٖىاض بهط
    َعًُٛا ثٛز٠ اًٍٜٛ ايتحسز١ٜ اعضا٤ ؾدسٜ ()

ًَىَيُ َُٖىاض به ًَؿًٓاضيإ نطزووَ نُ بُو ؾ ًَتًُنُ زَنات، ث  طَيت:باؽ يُ ُْٓساَِ غُْسيها زَنات، يُن
 (َعًُٛا اؿسن١ ايتحسز١ٜ ايهٛزدضتا١ْٝ اعضا٤ ؾدسٜ 

 ،َّ ًَىَيُ َُٖىاض بهط  جطُ يُوَّ زاواّ َُٖىاض نطزِْ بط طُّ )ز( نطزووَ، بُو ؾ
 )املتكاعدٕٚ َٔ اعضا٤ اهل٦ٝا  ايتع١ًُٝٝ ٚ ايتدزٜط١ٝ ايساغبٕٛ باالْتُا٤ اىل االؼاد بطًه ؼسٜسٟ(.

 ٕ ًَبًًُٓـإ يُغـُضّ           زاواّ ظياز نطزِْ زوو بط طـُيا ًَُـُ يـُ يًصْـُّ ياغـايِ ت يَُاززَنـُ نـطزووَ، ٓـُوَّ ٓ
( َِ ًَؿُنِ َاززَنُيُ، نُ ُٓغًِ قاْىنُ زََي ًَؿـًٓاضّ   ٜعت  اعضا٤ يف االؼادُٖيُ، ث ًَو يُ ُْٓـساَإ ث ( بُؾ

      ِ ًَت ًَهـُواُّْ زَغـتىوضَ، ُْٓـساَ َّ ث ًَسايـُو ْـانط يُغـُض   ُٓوَيإ نطز نُ ُٓو غًاةُتُ غًفُّ ًًٓعاَـِ ت
ــُ         ــُنِ َاززَن ًَؿ ــُ ث ــطزووَ، ن ًَىَيُ ن ــ ــُّ ؾ ــًٓاضَإ ب ًَؿ ــُ ث ًَُ ــُ ٓ َِ، بؤي ــ ــُنُ ب ــاضَظووّ نُغ ــَُاّ ٓ بٓ
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            ًَِ ًَتًُنــُزا ُٖيــُ بــُث ًَتًإ يــُ يُن ًًَُنُ، ُٓواْــُّ َــافِ ُْٓــساَ ًَؿــُنِ َــاززَ غــ زابط َيصضَيتــُوَ، ث
ًَؿُنِ َاز َِ، بُؽ يُ ث ًَتِ ٓاضَظوَُْساُْب  زَنُو غىثاؽ.ٓاضَظوويإ، يُعِٓ ُْٓساَ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 يًصُّْ ٖاوبُف.

 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

:ًًَُّ  َاززَّ غ
ًَتِ ُٖشَاض زَنطَيت: ًَىَيُ َُٖىاض زَنطَيت، بُ ُْٓساَِ يُن ًَٓ َُِ ياغايُنُ بُّ ؾ  َاززَّ ث

ًَصاِْ قىتاخباُْو ظاْهؤ و ثُؿلاْطا حهىًَُنإ و  َُٖىو َاَؤغتاياِْ غُض بُ وَظاضَتِ-1 ثُضوَضزَو واُْ ب
 عريام وَى ُْٓساَِ فُخطّ.-تايبُتُنإ، بُ َاَؤغتا ؾًُٖسَناِْ بعووتُٓوَّ ض ظطاضطلىاظّ نىضزغتإ

 َاَؤغتاياِْ بعووتُٓوَّ ض ظطاضطلىاظّ نىضزغتإ وُْٓساَِ فُخطّ.-ج
ًَطنا-ز ًَتِ بُ زاواناضيـُنِ  خاُْْؿًٓاِْ ُْٓساّ يُ زَغتُّ ف ًَصيُنإ خىاظياضٕ ببُٓ ُْٓساٌَ يُن ضّ واُْب

 ْىوغطاو.
ًَطناضيُنإ.-ه ًَصإ و غُضثُضؾتًاضاِْ غُض بُ فُضَاْطُّ ثُضوَضزَيِ و ف  َاَؤغتايإ و واُْب
ًَصيُنإ نُ ًَالنٔ يُزَغتُو زاَُظضاوَ فُضًَُنإ.-و ًَطناضّ و واُْب  ُْٓساَاِْ زَغتُّ ف
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ٕ بايع/ز.اضغالبُض َيع 

 فُضَىو بُ عُضَبًُنُّ.
 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضّ:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 
 املاد٠ ايثايث١:

 تعدٍ املاد٠ اـاَط١ َٔ ايكإْٛ ٚ تكسأ ناالتٞ:
 ٜعت  اعضا٤ يف االؼاد:

عاٖررد اؿهَٛٝرر١ ٚ  ا  ٚ املمجٝرر  املعًُرر  َررٔ َٓتطرري ٚشاز٠ ايرتبٝرر١ ٚ ايتدزٜطررٝ  يف املرردازع ٚ اؾاَعرر    -ا
 .اـاص١

 ايعسام اعضا٤ ؾدسٜ  . -املعًُٕٛ َٔ غٗدا٤ اؿسن١ ايتحسز١ٜ يهٛزدضتإ -ب
 َعًُٛا اؿسن١ ايتحسز١ٜ ايهٛزدضتا١ْٝ اعضا٤ ؾدسٜ .- 
 املتكاعدٕٚ َٔ اعضا٤ اهل٦ٝا  ايتع١ًُٝٝ ٚايتدزٜط١ٝ ايساغبٕٛ يف االْتُا٤ اىل االؼاد بطًه ؼسٜسٟ. -د
 عًُٕٛ ٚ املدزضٕٛ ٚ املػسؾٕٛ املٓتطبٕٛ يف ايدٚا٥س ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ .امل-ٙ
 املعًُٕٛ ٚاملدزضٕٛ يف اهل٦ٝا  ايتع١ًُٝٝ ٚايتدزٜط١ٝ ع٢ً َٝكى ايٛشازا  ٚاهل٦ٝا  ٚاملؤضطا  ايسمس١ٝ.-ٚ
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ًَؿهُف نطاوَ، َُٖىو ٓـُو زاواناضياْـُّ تًايـُ،     ًَُـُ    يُ ُْغِ ُٓغًًُنُف نُ ٖاتىوَ، ياغانُ نُ ث بـُؽ ٓ
 ض َيهُإ خػتؤتُوَ بُ تُغُيػىٍ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
َّ قػُ بهات، فُضَىو با ْاوّ بٓىوغغل، غًىَيٌ  َِ زَيُو ناوَ ذلُساَغل، ؾىإ نابإ، ؾعإ افلس، عثُإ، ن

ْىوغـطاوَ، فـُضَىو   باظضطـإ، ز.افلـس وَضتـِ، ٓـُّ خىؾـو و بـطا بُض َيعاْـُ ْاويـإ         طاٖس، عبردايكادز  ـلاٍ 
 غًىَيٌ خإ.

 افلس: عثُإبُض َيع غًىَيٌ 
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ــايِ،       ــُّ ياغ ٍَ يًصْ ــُ ــٔ ٖــاوض اّ يُط ــطاوَ، َ ــُنًُنُّ ْىوغ ًَؿ ــُّ، ث ــُ، َىقُزؿلُن ــُو َاززَي ــبُت ٓ بًُْػ
ِ    ْىوغطاوَ ) َِ باؾـرتَ غـًاةُتُنُّ،    هلٛال٤ حل ايعض١ٜٛ يف االؼراد بٓرا٤أ عًر٢ زغبرتٗ بًُْػـبُت   ( ٓـُوَّ ثـ

ثط ؤشَ ياغا ُٓغًُنُّ نُ ٖاتىوَ، بط طُّ )ج( َاَؤغتاياِْ بعووتُٓوَّ ض ظطـاضطلىاظّ نىضزغـتإ، ُْٓـساَِ    
َّ ُْٓساَِ فُخطيُٓ باؾرتَ، ُْوَى ُْٓساَِ ؾاْاظٕ، غىثاؽ.  ؾاْاظٕ، وابعامن بٓىوغط

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 َاَؤغتا ناوَ فُضَىو.

 َ ذلُساَغل:بُض َيع ناو
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًًَُّ، فُقـُضَ )أ( ٖـَُىو َاَؤغـتاياِْ          ًَٓ ُ يـُ ُٓغـًِ ياغـايُنُ، َـاززَّ غـ َٔ يُو َاززَيُ نُ َاززَّ ث
         ًَِ ــَُي ــٔ ٓ ــُنإ، َ ــىَِ و تايبُتً ــُؿلاْطا حه ــُو ث ــصاِْ قىتاخباْ ًَ ــُ ب ــُضوَضزَ و واْ ــِ ث ــُ وَظاضَت ــُض ب غ

ًَبًًِٓ ُٖيُ، نىْ هُ ثُؿلاْطاو ظاْهؤّ حهىَِ ُٖيُ و خؤيإ تايبُتٔ، ُٓطـُض بهطَيـت بـُ    تايبُتُيُنإ، ت
َِ، نىْهُ َُغُيُٕ بؤ ؾلىوُْ، ظاْهؤّ نىضزغتإ غُض  ًَؿتا ُٓوَ واظحرت زَب ًُِٖٓ ياخىز نُضتِ تايبُت ٖ
َّ خىَيٓسْطــُّ تــط ُٖيــُ،           بــُ ُٓزلىَــُِْ وَظيطاْــُ حهىًَؿــُ تايبُؽلُْــسّ ُٖيــُو تايبُتًــُ، ُْٖــس

َِ، ٖــُض يــُ بط طــُّ )و( نــُ  ؾلىوُْيًٓــُ  ًَــِ ًًُٖٓــُنإ واظحــرت زَبــ ًَ تايبُؽلُْــسَيتِ ُٖيــُ، بــُاَلّ ُٓطــُض ب
ــُّ       َّ خىَيٓسْط ــس ُْٖ  ،ٌَ ــ ــًُِٖ ب ــُوَّ ٓ ــُعِٓ ٓ ــُنإ، ي ــُنإ، ًًُٖٓ ــُظضاوَ فُضًَ ــتُّ زاَ ــُّ زَغ يًصْ

ًَـِ ًًُٖٓـُنإ، ظاْهـؤّ جًٗـإ ٓ     ًَ َِ، بُاَلّ ُٓطُض ب ًًُٖـُ، تايبـُتًـ   حهُىَِ ُٖيُ تايبُؽلُْسَيتِ زضاوَت
 ًُْ، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 بُض َيع ناى ؾىإ فُضَىو.

 بُض َيع ؾىإ عبسايهطيِ جالٍ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَؿـرتيـ ظؤض يـُ             َِ بـُوَّ نـُ ث ًَٓ ًَبًًِٓ ُٖيُ يُغـُض َاززَنـُ، بـؤ ٓـُوَّ ٓـُو ًًٓتًباغـُ ْـَُ َٔ زوو ت
ًَٔ بـُ       بُض َيعإ ُْٓ ًَ ًسا، نُ بىوٕ بُ ُْٓـساّ ٓـاضَظوو َُْساُْيُ،َُٓـُ نـُ ٓـَُي ساَاِْ ثُضيَُإ ٓاَاشَيإ ث

ًَـِ وايـُ ٖـَُىو           َِ ث َِ بًبًٓـ َِ وا ُٖغـت زَنـُّ نـُ يـُن ًَتِ ُٓشَاض زَنطَيت،ُٓوَ يُوَ ُٓنـ ُْٓساَِ يُن
َِ،ُٓو تُعسي ًَتًُنُ نُ َاَؤغتا ب َّ يُ يُن َِ بُ ُْٓساّ يُو َِ بب ًَو ُٓب ًَهِ نُغ ًُّ يًصُّْ قاْىِْ تُعسيً

ًَىيػتُ ُٓو ٓاضَظووَُْساُّْ تًـا زيـاضّ بهطَيـت، غـًاةُ بهطَيتـُوَ يـُ ٓـُخريّ )أ        و( ٖـَُىو  -ه-ز-ض اغتُ، ث
ًَبًِٓ زووََِ، ُْٓساَِ فًعًِ  بُيُنُوَ  زَتىأْ ببُٓ ُْٓساّ، يُ نىضزيُنُّ خبطَيتُ نؤتايِ ض غتُنُوَ، ت

 َ ٍَ ُْٓساَِ فُخطّ، ٓـُضى و  َِ َُٓـُ جًـا بهطَيتـُوَ،          يُطُ افـُناًْإ جًـاواظَ بُض اغـتِ، يُبـُض ٓـُوَ زَبـ
َِ بهطَيـت بـُ      -2َاَؤغـتاياِْ غـُض بـُ وَظاضَتـِ ثـُضوَزَو، ٓـُوَّ نـُ و  زَتـىأْ ببٓـُ ُْٓـساّ،           -1زَبـ

َاَؤغتا ؾًُٖسَناِْ بعوتُٓوَّ ض ظطـاضّ خـىاظّ نىضزغـتإ، َاَؤغـتاياٌْ بعووتٓـُوَّ ض ظطـاضطلىاظ، وَى       
ٍَ             ُْٓسا ًَهـُ َِ ٓـُّ زوواْـُ جًـا بهطَيتـُوَ يُيُنـُوَ، بؤٓـُوَّ ت َِ فـُخطّ ٓـُشَاض زَنـطَئ، يـُعِٓ ٓـُب

 ُْنطَيت يُبُيِٓ ُْٓساَِ فعًِ و ُْٓساَِ فُخطّ، ظؤض غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى ؾعإ فُضَىو.
 بُض َيع ؾعإ افلس عبسايكازض:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَىَيُّ نـُ )       َ ٍَ يًصُّْ ياغايِ ُٓو غـًغُّ نـُ تُعـسيٌ نـطاوَ، بـُو ؾـ ِ   بٓرا٤ ٔ ٖاوض اّ يُطُ ( عًر٢ زغبرتٗ

َّ يُ بط طُّ )ه ًَهِ ًٓدتًاضّ و تايبُتًُ، َٔ زََُو ًًَُ، نىْهُ ؾت ًَهِ ظؤض بُج و( بهطَيتُ يُى بط طُ، -ؾت
ًَو، )اكلؿــطفىٕ( ٖــَُيبططئ، يُغــُض ُٓغاغــِ َىؾــطيف بــىوٕ ٓــُوَ ْانــات بــؤ غــُْ   سيهانُ، وَنــى َىعــُيًُ

ــُوَ       ــا بهطَيت ــطيفِ ْــُنطزووَ، جً ــِ َىؾ ــُٖاتىوَ، باغ ــُ تُعطيفُنــُف ْ ــاتٔ، ي ــسَإ زَن ًَو ًٓ ــ َىزَضيػ
ًَتــُ يــُى،   َــىزَضيؼ و َىعــُيًُغل، بؤيــُ َــٔ زَبًــِٓ َىؾــطيفىٕ ظيــازَ، بــؤ ٓــُوَّ ٓــُو زوو بط طُيــُ بب

( ُٓو ١ًُٝٝ ٚيف اهل٦ٝا  ايتع١ًُٝٝ ٚايتدزٜط١ٝ ع٢ً َٔدٚا٥س ايرتب١ٜٛ ٚايتعاياملعًُٕٛ ٚاملدزضٕٛ املٓتطبٕٛ يف )
ًَت، ظؤض غىثاؽ.  بط طُيُ باؾرت زَضزَن

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 فُضَىو. طاٖسناى ـلاٍ 

 ابطاًِٖ: طاٖسبُض َيع ـلاٍ 
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؿـ        ًَغل غـُيطّ ٓـُو َاززَيـُ بهـُئ، زاض ؾـتِٓ يُغـُض ث ًٓاضّ يًصْـُّ ٖاوبـُف، زَبًـٓغل تؤظَيـو     ُٓطُض ب
ًَىَيُ زابط َيصضَيتـُوَ، ُٓوَيـُٕ َىقُزؿلـُ)         ًَؿـًٓاض زَنـُّ، بـُّ ؾـ ًَهُاَلوّ بىوَ، بؤيُ َـٔ ث االْتُرا٤ ٜعتر    ت

ًَغل )االعضا٤ يف االؼاد ًَ ٌ    ( ب ًَغل و   -( َُٓـُ يـُى، خـاَيِ )ه   االْتُا٤ يكؼراد حرل اختٝراز٣ ٜٚػرُ و( ُٓطـُض بـ
ًَو ُٖيـُ ) خبىَيًُٓٓوَ، ًًٓتً ( املعًُرٕٛ ٚاملدزضرٕٛ ٚاملػرسؾٕٛ املٓتطربٕٛ يف ايردٚا٥س ايرتبٜٛر١ ٚايتعًُٝٝر١       باغ
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ًَـت )اكلعًُـىٕ واكلسضغـىٕ مل ايـسوآط ايتعًًًُـُ وايتسضيػـًُ( ًٖٔـات و زَوآـريّ تـُعًًُِ تؤظَيـو            ثاؾإ زََي
ًَؿًٓاض  زَنُّ خاَيِ)و ٍَ خاَي-ْانؤنًُى زياضّ زَنات، َٔ ث ًَغل )أ   ه( البسضَيت، يُطُ ًَـ  -ِ )أ( زََـج بهطَيـت، ب

مجٝرر  املعًُرر  َررٔ َٓتطرري ٚشاز٠ ايرتبٝرر١ ٚايررٛشازا  االخررس٣ ٚايتدزٜطرر  يف املرردازع ٚاؾاَعررا  ٚاملعاٖررد   
   ِ املعًُرٕٛ َرٔ غرٗدا٤    ( ٓـُوَّ يـُ )و( ٖـاتىوَ ٖـَُىوّ زَططَيـت، ثاؾـإ )ب( )      اؿهَٛٝر١ ٚاـاصر١ يف االقًرٝ
 -( ثاؾـإ )ز اعضا٤ ؾدسٜٔ َعًُٛا حسن١ ايتحسز١ٜ ايهٛزدضتا١ْٝ غٗدا٤ايعسام  - اؿسن١ ايتحسز١ٜ يهٛزدضتإ

 يهىٕ َٔ اكلؿُىيغل بايفكطتغل أ و ج، ُٓطُض ٖات و ُٓو تُعسيًُ نطا، ظؤض غىثاؽ. (
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى عبسايكازض باظضطإ فُضَىو.
 
 
 

 بُض َيع عبسايكازض انطاّ باظضطإ:
 ؤنٌ ثُضيَُإ.بُض َيع غُض

ٌَ، نُ يـُعين بـُ قـُضاحُت عًباضَنـُّ ظَعًفـُ، ٓـُو        ًٌَ َاززَّ غ ًَبًًِٓ ُٖيُ يُغُض ُٓق ًَػتا ت خؤّ ٓ
  ُ ٍَ، يُعين حًُايٍُ ُٓو ؾتُ بهات، نُ يُعين ٓـُويـ ُٓوٖايـ ًٌَ ْانط : )اؼراد َٓظُر١ َٗٓٝر١    عًباضَيُ ث

، خـؤّ زاوا زَنـُّ، بـُ    املٓكٛير١ ٚايػرم َٓكٛير١(   َطتك١ً تتُت  بايػدص١ٝ املع١ٜٛٓ ٚهلا اؿل يف متًو االَٛاٍ 
 ٌَ ًَيت َاَؤغــتايإ بتــىاْ ٍَ، ٖــُتا بــؤ ٓــُوٍَ يــُن ًَــسا بهــط ًٌَ، يــُعين ُْٖــسَيو تُعــسيالتٌ ت ًْػــبُت ُٓقــ

)اؼاد َعًُٞ نٛزدضرتإ: َٓظُر١ َطرتك١ً تتُتر      حًُايٍُ خؤٍ بهات، يُعين َُغُيُٕ ُٓويـ ُٓوٖايُ: 
املايٞ  ٚاالدازٟ ٚهلرا اؿرل يف متًرو االَرٛاٍ املٓكٛير١ ٚغرم املٓكٛير١ ايكشَر١          بايػدص١ٝ االعتٝاد١ٜ ٚاالضتككٍ

 يتحكٝل غاٜاتٗا ٚاٖداؾٗا ٚايتصسف بٗا(.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 نانُ ُٓوَ َاززَيُنٌ تطَ، ُٓوَ ُٓو ًًُْ.
 بُض َيع عبسايكازض انطاّ باظضطإ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ َُٖيسَغتغل َاززَيُى تُعـسيٌ زَنـُئ بـُ ُٓوَيـُنٌ     ُٓوض ؤ نُ ُٖتا ناى عبسايػالًَـ ُٓوٍَ وت، ٓ

ًَصْـُناؾلإ تُقطيبـُٕ           ًَٓـاوَ، و تُقطيبـُٕ ٖـَُىو ي ٖ ٌَ ًَٓـاوَ، نؤتايًُـإ ثـ ٖ ٌَ تط، يُعين ُٖض ُٓوََإ ثـ
ٍَ بُ َاززَيُنٌ تط، ُٖ ًَو زَنط ٍَ، يُعين تُعسيًٌ ؾت  ض ُٓوَْسَ، غىثاؽ.فُتطَيُنُ ُٓو ًٓؿُ ُٓنط

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ٍَ ب ًَط ًَؿًٓاضٍ ُٖيُ بًٓ ًَؿًٓاضَنُت بًاْسَيٌ، تهايُ ُٓوٍَ ث ًَصُْنإ، ناى ز.افلس فُضَىو.ث  ؤ ي

:)ٌَ  بُض َيع ز.افلس ابطاًِٖ عًٌ)وَضت
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 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿُنٌ َاززَنُ، ثؿتطري ًَصُّْ ياغـايٌ زَنـُّ، نـىْهُ وَنـى يـُ      غُباضَت بُ زاض ؾتُٓوٍَ ث ٍ يُ ض ايُنٍُ ي

ًَىَيُنٌ        ًَتـُ ٓاضَظووَُْساْـُ و بـُ ؾـ ًَتًُنـُزا ب ًَؿرتيـ بامسإ نطز، بؤ ُٓوٍَ نُ ُْٓساًًَُتٌ يـُ يُن ث
ًَهَُيًـُى   ًَسا ت ًَىيػيت بُو زاض ؾتُٓوَيُ ُٖيُ، وَنى ناى ؾىإ نُضيِ ناباْايـ ٓاَاشَّ ث ًَت، ث ًٓدتًاضٍ ب

ًَتًُ، ٖـُتا )ا و ب و ج و ز و ه و  ُٖيُ يُ  ًَغل بُ ٓاضَظووَُْساُْ زَبٔ بُ ُْٓساّ يُو يُن ًَ ًَىاٌْ، ُٓطُض ب ْ
ٌَ ضاغتُ و  ًَطَزا ؾًُٖسَناٌْ بعووتُٓوَّ ضظطاضطلىاظٍ نىضزغتإ نُ يُ فُقُضٍَ )ب(يُ، َُُٓ ْاتىاْ و( ، ي

ًَـطَ      ًَِ باؾـُ ي ًَت بُ ُْٓساّ، يُبـُض ٓـُوَ ثـ ًَـت بـُ زوو فُقـُضَ، يُنـُّ: ٖـَُىو       خؤ ٓاضَظووَُْساُْ بب بب
ًَتًُنـُزا ٓاضَظوَُْساُْيـُ،             ًَـت بـُ زوو بط طـُ، ُْٓـساّ بـىوٕ يـُ يُن فُقُضَنإ يُ خـؤ بططَيـت، يـُعين بب
يُعين ٓاضَظووَُْساُْ زَبٔ بُ ُْٓساّ، يُنُّ، َُٖىو فُقُضَنإ جطُ يُ ب يُ خـؤ بططَيـت، زووَّ بـا بـُ     

 ًَ ٍَ نُ ُٓواُْ بُ ؾـ ىٍَ فـُخطٍ زَبـٔ بـُ ُْٓـساّ، يـُعين جًـا بهطَيٓـُوَ، نـىْهُ ُٓواْـُ          جًا يُ خؤ بطط
ٍَ بـُ ُْٓـساّ،            ًَـطَ بهـط ٌَ ٓؤتؤَـاتًهٌ ي ًَت بـُ ُْٓـساّ، يُبـُض ٓـُوَ ٓـُب ٌَ خؤٍ بب ٌَ ب ؾًُٖسٕ خؤٍ ْاتىاْ

 غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَصُّْ ٖاوبُف فُضَىو.  ي
 زيين(:بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَ

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
غُباضَت بـُوٍَ نـُ َىقُزؿلـُّ َاززَنـُ قـًاةُ بهطَيتـُوَ نـُ َُغـُيُنُ، َُغـُيٍُ ُْٓساًًَـُتٌ بـُ            
ًَُــإ باؾــُ، َُغــُيٍُ ٓــًٌُٖ، تايبــُتٌ، يــُ   ٌَ نــُ ٓاضَظووَُْساُْيــُ، َُٓــُ ث ًَبــسات نــُ ضووٕ بــ واظضلــٌ ث

  ٌ ًَُــُ ثــطؤشَ ياغــايُن ٍَ تــُعطيفٌ ٓــُو ظاْهــؤ يــإ ٓــُو     ضاغــتًسا َُغــُيٍُ تايبــُتٌ ٓ تــط ُٖيــُ نــُ يــُو
ٌَ تايبُتُ، ُٓطُض بؿًغل قػُ يُغُض َُفٗىٌَ تايبُت و ًٌُٖٓ بهُئ، زيػإ َُُٓ  قىتاخباْاُْ نطاوَ نُ ن
ًَهٌ تط، غُباضَت بُ ظاْهؤناٌْ، ظاْهؤٍ تطيـ ُٖيُ نُ َُغـُيُٕ تُبًعـُتٌ ظاْهـؤٍ     ًَؿٌ بؤ ثطغ ضاَاْسَن

ٌَ ٖـاتىوَ و تُبًعُتـُ           نىضزغتاٌْ ُٖيُ يُ نىض زغتإ، بـُآلّ ظاْهـؤٍ نىضزغـتإ يـُْاو ياغـازا ٓـًرت زَقـٌ ثـ
ًَٔ تايبـُت، ٖـَُىو     ًَُإ وابىوَ نُ َُغُيٍُ تايبُت نُ زََيـ ًَُُ ث ٓ ،ٍَ ًَٓسضاوَ، بُُٖض حا قاْىًُْنٍُ طىزل

ٍَ، ظيـاتط  ُٓو قىتاخباُْ و ظاْهؤياُْ زَططَيتُوَ نُ يُ اليُٕ نُضتٌ تايبُتُوَ نطاوُْتُوَ و ًٓـسا  ضَيإ زَزض
َُبُغتُنَُإ ُٓوَيُ، ُٓطُض بؿـعاْغل َُغـُيٍُ ًٓعافـُنطزٌْ وؾـٍُ ٓـًٌُٖ خعَـُت بـُوَ زَنـات نـُ          
ًَُـُ           ًَتُوَ، ٓاغايًُ، َُغُيٍُ زَدلهطزُْنُ بـُض َيعإ ُٓطـُض غـُيطٍ بهـُٕ بـؤ ٓـُو زَقـٍُ نـُ ٓ ضووْرت ب

ًَٓاوَاُْ، يُنًَُإ باؽ يُ َُٖىو ُٓو َاَؤغتاياُْ زَنات  نُ يُ اليُٕ حهىَُتُوَ تُعغل زَنطَئ و يـُ  ٖ
ًَٓــُوَ، زَتــىأْ بــظل بــُ َاَؤغــتا، جــؤضٍ زووََــٌ َاَؤغــتاٍ      قىتاخباْــُ و ظاْهــؤ حهىًَُناْــسا واْــُ زََي
ًًًََُإ َاَؤغتاٍ بعووتُٓوٍَ ض ظطاضطلىاظٍ نىضزغتاُْ، واتُ تُقًٓفُنُ يُغُض ٓـُو ُٓغاغـُ    ؾًُٖسَ، غ

ٍَ وَنى باؽ نـطا  بىوَ، ٌٖ )ز( ُٓوإُْ نُ خاُْْ ًؿٔ بىوٕ، زَتىأْ بظل بُ ُْٓساّ ُٓطُض بؤخؤيإ بًاُْو
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ًَـــصاٌْ غُضثُضؾـــتًاض  غـــُض بـــُ فُضَاْطـــُ ثـــُضوَضزَيٌ و  ًٓدتًاضيـــُ، فُقـــُضَ )ه( َاَؤغـــتايإ و واُْب
ًَػـتا يـُ            ًَطناضيُنإ، َُُٓ َُبُغـت يـُو َاَؤغـتاياُْيُ، َُبُغـت يـُو غُضثُضيؿـتًاضاُْيُ نـُ ٓـُوإ ٓ ف

ًَو يُ فُضَاْطُناٌْ غُض بُ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ يإ َىُٓغُغاتٌ تطٍ ثـُضوَضزَ، ٓـُوإ فُضَاْبـُضٕ،     يُن
ًَػـتا ضَٓـًؼ     ًَػتا َىزيط عاَـُ، ٓ ًَؿرت َاَؤغتا بىو و غُضثُضؾتًاض بىوَ، ٓ ًَػتا َىزيط عاَُ، ث َُغُيُٕ ٓ

ًَىَيُ جًانطاوُْوَ، فُقُضَ )و(يـ تايبُتُ بُ ًَهٌ تطَ، ُٓواًْـ بُو ؾ َُٖىو ُٓو َاَؤغتاياُّْ نُ  بُؾ
جطُ يُ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ و وَظاضَتٌ خىَيٓـسٌْ بـاآل، َىُٓغُغـاتٌ تـط بـؤ ؾلىوْـُ َُغـُيُٕ ثـُؿلاْطاٍ         
ًَطَ بـُ زواوَ، يـإ َُغـُيُٕ نؤيًـصٍ ثؤيًػـُإ ُٖيـُ، َاَؤغـتاٍ ُٖيـُ، ٓـُوَ تايبُتـُ            ٌَ ي زازوَضؿلإ زَب

ًَت بظل بُ ُْٓساّ، يُ ٍَ ُٓوَؾسا بؤنىوُْناٌْ بُض َيعتإ بُ ُْٖس وَضزَططئ يُ بُوَّ نُ ُٓواُْف زَب طُ
ٍَ ُٓزَئ ثىخيت بهُيُٓوَ و زَدلٌ بهُئ، ظؤض غىثاؽ. ٌَ، ُٖو  قًاةُزا تا ُٓو حُزٍَ َىَهغل ب

 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَبًًٓتإ ُٖيُ؟. ًَصُّْ ْاوَخؤ ت  ي
ٍَ حتػغل ذلُس: ًَطز  بُض َيع ؾ

 ؤنٌ ثُضيَُإ.بُض َيع غُض
 ثؿتطريٍ زَنُّ يُ ضاثؤضتُنُ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 غىثاؽ، ناى خُيًٌ؟

 فلساَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓإ ًًُْ. ًَُُ ًٖئ ت ٓ 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَصٍُْ ياغايٌ ٓاخري ضٌَٓ خؤتإ.  ي

 ع ز.ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:بُض َي

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَصُّْ ثُضوَضزَ و خىَيٓسٌْ باآل زَنُئ، بُآلّ ُٓطُض نـطا زَدلـٌ    ًَُُف ثؿتطريٍ يُ ض او بؤنىوُْناٌْ ي ٓ
ًَىَيُى نـُ ُٓواْـُّ نـُ زوو جـاض ْاويـإ ٖاتىوتـُوَ و يُغـُض ًَالنـٌ وَظاضَتـٌ           ٍَ بُ ؾ ٍَ بط طُ بهط ُْٖس

ًَؿـُنٌ       ثُضوَضزَُْ، ًَهٌ باؾُ و تُٓهًـس يـُوَ بهطَيتـُوَ يـُ ث ٍَ، ُٓوَ ؾت يُن اض باؽ بهطَئ و بُ يُى خا
ًـ      ُ   َاززَنُ ياخىز بط طُيُنٌ غـُضبُخؤ بًـت نـُوا َُبُغـت ُْٓساًَ ، ُتٌ يُغـُض بٓـَُاٍ ٓاضَظووَُْسيًـ

 غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 



 88 

 بهُٓ َاززَيُنٌ تط.
 عبسايكازض زظَيٌ:بُض َيع ز.ضؤشإ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 َاززَّ ؾُؾُّ:
ًٌَ ثطؤشَنُ ٖاتىوَ، ظيازنطزٌْ بط طُيُى يُغُض َاززَّ ؾُؾـُّ، َـاززَّ ؾـُف بـاؽ يـُوَ       ُٓوٍَ يُ ُٓق
ٍَ، يـُ زَغـتٍُ طؿـيت و ُٓزلىَـُٕ و َُنتـُبٌ غـهطتاضيُت و يـُ ثطؤشَنـُزا          ًَهس ًَيت يُ ض ث زَنات نُ يُن

ٌَ )ظ( بهطَيـت بــُ )      ٖـاتىوَ بط طُيـُى ظ   ٍَ، ضَيعبُْـسٍ بط طـُّ )ظ( بــؤ بططُنـُ، ٖـُض نــُْسَ زَبـ (، 6يــازبهط
ًٌَ َاززَّ  ًَيت يـُ          6نىْهُ ُٓق ًَتـُ بط طـُّ ؾُؾـُّ، ْىَيٓـُضٍ يـُن ًَو زَيـت، ٓـُوَ زَب ًَٓج فُقُضَ ث يُ ث

 ُ ًَتًُنـ ٍَ و بهطَيتُ ُْٓساّ يُ يُن ًَُـُف ثؿـتطريٍ   قىتاخباُْ ياخىز زاّ و زَظطا ثُضوَضزيًُنإ ظياز بهط ٓ ،
ًَؿًٓاضٍ ُٓوَ زَنُئ نـُ يـُ خـاَيٌ يُنـٌَُ َـاززَّ ؾُؾـُّ، وؾـٍُ         ًَؿًٓاضَ زَنُئ، جطُ يُوٍَ ث يُو ث

ٍَ نُ زَغتٍُ طؿيت و نؤْططَ، ظؤض غىثاؽ.  نؤْططَف ظياز بهط
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَصُّْ ٖاوبُف.  ي
 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:

 ؤنٌ ثُضيَُإ.بُض َيع غُض
 َاززَّ نىاضَّ:

ٍَ، زَغتٍُ طؿيت و نؤْططَ. ًَىَيُ َُٖىاض زَنط  يُنُّ: بط طُّ يُى يُ َاززَّ ؾُؾُّ بُو ؾ
ًَتُ شَاضَ ) ٍَ و زَب ًَىَيُ زَخىَيٓسضَيتُوَ:6زووَّ:بط طُيُى بؤ َاززَّ ؾُؾُّ ظياز زَنط  ( و بُو ؾ

ًَيت يُ قىتاخباُْ يإ زاَُظضاوَّ ثُضوَ  ضزَيٌ.ْىَيُٓضٍ يُن
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 بُ عُضَبًُنٍُ.
 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 املاد٠ ايسابع١:

 ( َٔ املاد٠ ايطادض١ ٚ تهٕٛ ناالتٞ:1اٚآل: تعدٍ ايؿكس٠ )
 اهل١٦ٝ ايعا١َ ٚ املؤمتس.

 ( ٚ تهٕٛ ناآلتٞ:6ثاْٝأ: تضاف ؾكس٠ اىل املاد٠ ايطادض١ٚ تهٕٛ ؾكس٠ )
 ممثٌ االؼاد يف املدزض١ اٚ املؤضط١ ايرتب١ٜٛ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ٌَ قػٍُ ُٖيُ. يُى نُؽ، غًىَيٌ خإ فُضَىو.  ن
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 :عثُإ امحدبُض َيع غًىَيٌ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَصُّْ ثُضوَضزَ، نُ نؤْططَّ بؤ  ٍَ ي ٍَ، زَغـتٍُ طؿـيت و نـؤْططَ، خـاَيٌ     يُو َاززَيُ ٖاوض اّ يُطُ ظياز بهط

ًَتــُ ) ًَتًـ يــُ يــُنًيت قىتاخباْــُ و زَظطــا  6)ظ( بب (، يُبــُض ٓــُوٍَ يــُ َاززَنــُ ؾُؾــَُُ، ْىَيٓــُضٍ يــُن
ٍَ و غىثاؽ.  ثُضوَضزيًُنإ ظياز بهط

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ناى جَُاٍ فُضَىو.

 
 

 :طاٖس ابساِٖٝبُض َيع ـلاٍ 

 َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُض 
ًَطَ باغٌ  ًَؿـًٓاض        املؤضط١ ايرتب١ٜٛ ي ًَطَ بـاؽ زَنطَيـت يـإ ْـا؟، بؤيـُ َـٔ ث زَنات، ٓايا جاًَعُ و َُعاٖس ي

 :ًَٔ ًَ ُٖتا يُى  ممثٌ االؼاد يف املدزض١ اٚ املؤضط١ ايرتب١ٜٛ ٚاؾاَعا  ٚ املعاٖد اؿه١َٝٛ ٚ اـاص١،زَنُّ ب
 بططٕ و ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ اضغالٕ بايع/ز.بُض َيع 
ًَصُّْ ٖاوبُف؟  ي

 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ غُباضَت بـُ   ًَيت َاَؤغتايإ خؤيُتٌ، ٓ َُُٓ ض َيو ُٓوَّ نُ يُ َاززَنُزا ٖاتىوَ، بري و بؤنىوٌْ يُن

ُنٍُ خؤَـإ زَنـُئ، غـُباضَت بـُ َُغـُيٍُ      َُغُيٍُ نؤْططَ ُٓوَ ظيـازنطاوَ و ثؿـتًىاٌْ يـُ بؤنـىوْ    
ًَيت يـُ قىتاخباْـُ يـإ زَظطـاٍ ثـُضوَضزَيٌ، ٓـُو بؤنـىوٍُْ بـطاٍ بـُض َيعّ نـاى جـَُاٍ يـُ               ْىَيُٓضٍ يـُن
ٍَ، ُٓوَ زَْطًـإ يُغـُض    ًَُُ طُيؿتًُٓ ُٓو قُْاعُتٍُ نُ ُٓوإ خكىقًُتًإ بجاضَيعزض ضاغتًسا، ُٓطُض ٓ

ًَىيػتُ ُٓوَف ًٓعافُ ب ٍَ ٓـُوٍَ نـُ جـُْابت باغـٌ زَنـٍُ، ُٓطـُض ثُضيـَُاٌْ بـُض َيع بط يـاضٍ           زضا و ث هـط
ًَىيػـتُ         ًَٓٓـُوَ، ث ًَيت َاَؤغـتايإ ؼل ًَىَّ يـُن ٌَ، يـإ يـُ نىاضنـ يُغُض ُٓوَ زا نُ ظاْهؤناًْـ يكًإ ُٖب

ًَهٌ تـطَ، ببـ        ٌَ ٓـُوَ حاَيـُت ًَتُوَ، بـُآلّ ُٓطـُض ْـُب ًَؿًٓاضت نطزووَ، ؼلًٓ ىوضَ ُٓو ًٓعافٍُ نُ جُْابت ث
ًَت بــؤ زووبــاضَ نطاوتــُوَ؟، قىتاخباْــُ   ٍَ قىتاخباْــُ، ض َْطــُ بجطغــ َُبُغــتِ يــُ زَظطــاٍ ثــُضوَضزَيٌ يُطــُ
ًَو يــُو زَظطــا   واظضلــُ، زَظطــاٍ ثــُضوَضزَيًـ َُغــُيُٕ بــؤ ؾلىوْــُ باخهــٍُ غــاوايإ ُٖيــُ، ض َْطــُ يــُن

ًَىيػيت بُ ْىَي ًَيت َاَؤغتايإ ث ٍَ، ظؤض غىثاؽ.ثُضوَضزيًاُْ بٔ نُ يُ زاٖاتىوزا يُن ٌَ يُو  ُٓض ُٖب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 نؤََُيٌ َُزٌَْ؟، ْاوَخؤ؟.
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 بُض َيع ز.ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ــُّ و        ــٍُ يُن ــُضزوو بط ط ــَُىاضنطزٌْ ٖ ــُ ٖ ــُباضَت ب ــُئ غ ــًٓاض زَن ًَؿ ــُضزوو ث ــُ ٖ ــتطريٍ ي ــُف ثؿ ًَُ ٓ
 َُُض بؤ بط طُنُ و ظيازنطٌْ بط طُى بُ ض َيعبُْسٍ بط طُّ ؾُؾُّ بؤ َاززَنُ.ظيازنطزٌْ وؾٍُ َىٓت

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 بؤ َاززَيُنٌ تط.

 بُض َيعز.قباح ذلُس زلًب:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
:ُّ ًَٓ  َاززَّ ث

ًَىَيُ زَخىَيٓسضَيتُوَ:يُنُّ: بط طُّ )أ( يُ َاززَّ حُوتٌَُ ياغانُ َُٖىاض زَنطَيت و ب  ُو ؾ
ًَو زَيت نُ ثابُْسٍ خؤيـإ بـُ بط طـُناٌْ ٓـُّ ياغـايُ       ًَيت ث زَغتُّ طؿيت يُ َُٖىو ُٓو ُْٓساَاُّْ يُن
ًَيت بـُ    ٍَ جاضَيو يُ بٓهٍُ يـُن ًَسا زازَْطَيت و َُٖىو نىاض غا ٌَ نطزووَ، بُ بُضظتطئ زَغُآلت ت ًَبُج ج

ًَتـُوَ، يـُ ض َيطـُّ ْىَيُٓضاًْـُوَ بـُ ضَيصَيـُى نـُ ُٓزلىَـُِْ         َُبُغيت ططَيساٌْ نـؤْططَّ طؿـيت نـؤ زَ    ب
ًَيت و ُْٓـساَاٌْ َُنتـُبٌ غـهطتاضيُت نـُ شَاضَيـإ          تُْفًعٍ زياضٍ زَنات بؤ َُٖيبـصاضزٌْ غـُضؤنٌ يـُن

ًٌَ شَـاضٍَ ُْٓـساَإ          15زَطاتُ  ُْٓساٌَ غُضَنٌ و نىاض ُْٓـساٌَ يـُزَط، ًْكـابًـ بـُ زوو يُغـُض غـ
ٌَ، ُٓطـ  ًَجـُض يين      تُواو زَب ضؤش يـُ نؤبىوْـُوَّ يُنـُّ يـُ      15ُض ًْكـاب تـُواو ْـُبىو، َُٖيبـصاضزٕ زواٍ ت

ٌَ، ًْكاب بُ تُواو بىوٕ زازَْطَيت، شَـاضٍَ ْىَيٓـُضاٌْ ٓاَـازَ بـىو بطاتـُ       َُٖإ نات و ؾىَئ بُض َيىَ زَن
 ُٖض نُْس.

ًَىَيُ زَخى ٍَ و بُّ ؾ  َيٓسضَيتُوَ:زووَّ: بط طُّ )ب( يُ َاززَّ حُوتُّ َُٖىاض زَنط
ًَيت و ُْٓساَاٌْ ُٓزلىَُِْ تُْفًعٍ و َُنتُبٌ غهطتاضيُت و غـُضؤنٌ يكـُنإ، ُْٓـساَاٌْ     غُضؤنٌ يُن
نؤْططَ زَبٔ و ُٓزلىٌَُْ تُْفًعٍ بؤٍ ُٖيُ نُْس شَاضَيُى يُ َاَؤغتاياٌْ بعووتُٓوٍَ ضظطاضطلىاظٍ 

ًَىيػـعل بـؤ   نىضزغتإ و نُغايُتًُ ثُضوَضزَيًُناٌْ ُٖضَيِ وَنى ُْٓساٌَ ن ؤْططَ ظيازو ُٓو َُضجاُّْ ث
ًَو نُ يُ   ْىَيُٓض ثرت ُْبٔ. 15ُٓو ناضَ ثُغٓس بهات، بُ َُضج

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 عُضَبًـ خبىَيُٓٓوَ.
 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 املاد٠ اـاَط١:

 طابع١ َٔ ايكإْٛ ٚ تهٕٛ ناالتٞ:اٚآل: تعدٍ ايؿكس٠ )أ( َٔ املاد٠ اي
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تتأيـ اهل١٦ٝ ايعا١َ َٔ مجٝ  اعضا٤ االؼاد ايرٜٔ اٚؾٛا بايتصاَاتِٗ مبٛبه احهاّ ٖرا ايكإْٛ ٚ تعت  اع٢ً 
ضًط١ ؾٝ٘ ٚ ػتُ  يف َسنص االؼاد نٌ ازبر  ضرٓٛا  َرس٠ ٚاحرد٠ يعكرد املرؤمتس ايعراّ عرٔ طسٜرل املٓردٚب            

عضرٛأ   15ٟ الْتداب ز٥ٝظ االؼاد ٚ اعضا٤ َهته ايطهستاز١ٜ ايبرايؼ عرددٖا   بٓطب١ حيددٖا اجملًظ ايتٓؿٝر
اصًٝا، ٚ ازبع١ اعضا٤ احتٝاط، ٚ ٜتِ ايٓصاب عضٛز ثًثٞ عدد املٓدٚب ، ٚ عٓد عدّ انُاٍ ايٓصاب، ػسٟ 

  َُٗا بًؼ َٜٛا َٔ االبتُاع االٍٚ، ٚ يف ْؿظ ايصَإ ٚاملهإ، ٚ ٜعت  ايٓصاب ناَك 15االْتدابا  بعد َسٚز 
 عدد املٓدٚب  اؿاضسٜٔ.

 ثاْٝا: تعدٍ ايؿكس٠ )ب( َٔ املاد٠ ايطابع١ َٔ ايكإْٛ ٚ تهٕٛ ناالتٞ:
ٜهررٕٛ ز٥ررٝظ االؼرراد ٚ اعضررا٤ اجملًررظ ايتٓؿٝرررٟ ٚ َهترره ايطررهستاز١ٜ ٚ زؤضررا٤ ايؿررسٚع اعضررا٤ يف املررؤمتس ٚ 

القًرِٝ  دضتا١ْٝ ٚ ايػدصٝا  ايرتبٜٛر١ يف ا ًُجًظ ايتٓؿٝرٟ اضاؾ١ اعداد  َٔ َعًُٞ اؿسن١ ايتحسز١ٜ ايهٛزي
 َٓدٚبأ. 15ٜطتٛبه َٔ ايػسٚط يريو، ع٢ً إ ال تصٜد عٔ  اعضا٤ املؤمتس ٚ اقساز َا

 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 فُضَىو ز.ضؤشإ.
 بُض َيع ز.ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًٌَ قا  ٍَ: أ و ب و ج، ٓـُوٍَ يـُ ثـطؤشَ ياغـايُنُ زاوا          َاززَّ حُوتُّ يُ ُٓقـ ًَـو ز ٌَ بط طـُ ث ْىُْنـُ يـُ غـ
ٍَ بـؤ نؤتـايٌ بط طـُّ      ٌَ نُ ضغتُيُى ظياز بهـط ٌَ ب ًَىَيٍُ ي ٍَ، تُْٗا بط طُّ ب، با بُو ؾ ًَؿًٓاض بهط نطاوَ ث

ًَىَيُ:  )ب(، بُو ؾ
ٌَ نطزٕ و َُنتُبٌ غهطتاضيُت و غُض ًَبُج ؤنٌ يكُنإ زَبُٓ ُْٓساٌَ غُضؤى و ُْٓساَاٌْ ُٓزلىَُِْ ج

ًَهطزًْـ بؤٍ ُٖيُ شَاضَيُى َاَؤغتاٍ بعووتُٓوَّ ضظطاضطلىاظٍ نىضزغتإ  ًَبُج نؤْططَ، ُٓزلىٌَُْ ج
و نُغايُتٌ ثُضوَضزَيٌ يُ ُٖضَيُسا  بُ ُْٓساَاٌْ نؤْططَ ظياز بهات، بط ياضزاٌْ ٓـُو َُضجاْـُّ بـؤ ٓـُو     

ًَو يُ  ًَىيػعل بُ َُضج ًَؿـًٓاضٍ ٓـُوَ نطايـُ يـُ ثـطؤشَ ياغـانُ       ْىَيُٓض ظيا 15ناضَ ث تط ُْبٔ، واتا تُْٗا ث
ٍَ و ٓـُو               ٍَ، أ و ب و ج، ٖـَُىاض بهـط ًَهـس ٌَ بط طـُ ث ُٓو ضغـتُيُ بـؤ نؤتـايٌ بط طـُّ )ب( ضغـتُنُ نـُ يـُ غـ
ًَصُّْ ياغايٌ ثؿتطريٍ ظيازنطزٌْ ُٓو بط طُيـُ زَنـُئ، ٓـُو ضغـتُيُ بـؤ       ًَُُف يُ ي ٓ ،ٍَ بط طُيُ ظياز بهط

ًٌَ ياغانُ.نؤتايٌ ب  ط طُّ )ب( يُ َاززَّ حُوتٌَُ ُٓق
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 بُ عُضبًُنٍُ ز.ضؤشإ.
 بُض َيع ز.ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 املاد٠ ايطابع١:
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١ٝ ٚ ايػدصرٝا   تضاف عباز٠ )ٚ يًُجًظ ايتٓؿٝرٟ اضاؾ١ اعرداد َرٔ َعًُرٞ اؿسنر١ ايتحسزٜر١ ايهٛزدضرتاْ       
 15ايرتبٜٛرر١ يف االقًررِٝ، اعضررا٤ يف املررؤمتس، ٚ اقررساز َررا ٜطررتٛبه َررٔ ايػررسٚط يررريو، عًرر٢ إ ال تصٜررد عررٔ  

ٍَ.َٓدٚبأ(  ، ُٓو ضغتُيُ بؤ بط طُّ )ب( يُ َاززَّ حُوتُّ ظياز زَنط
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 تُواو ز.ضؤشإ؟
 ٌ:بُض َيع ز.ضؤشإ عبسايكازض زظَي

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَػـتا بط طـُّ )ب( و         ٍَ بـؤ نؤتـايٌ بط طـُّ )ب(، ٓ ًَؿًٓاض نطاوَ ُٓوَ ظيـاز بهـط ُٓو ضغتٍُ نُ خىَيٓسَُوَ ث
ٍَ زَطلىَيُُٓوَ، بط طُّ )ب( يـُ َـاززَّ حُوتـُّ:     ٜهرٕٛ ز٥رٝظ ٚ اعضرا٤ اجملًرظ     بُو ضغتٍُ نُ ظياز زَنط

سٚع، اعضا٤ يف املؤمتس ٚ يًُجًظ ايتٓؿٝرٟ اضاؾ١ اعداد َٔ َعًُٞ ايتٓؿٝرٟ ٚ َهته ايطهستاز١ٜ ٚ زؤضا٤ ايؿ
اؿسن١ ايتحسز١ٜ ايهٛزدضتا١ْٝ ٚايػدصٝا  ايرتب١ٜٛ يف االقًِٝ، اعضرا٤ يف املرؤمتس، ٚ اقرساز َرا ٜطرتٛبه َرٔ       

 َٓدٚبأ . 15ايػسٚط يريو، ع٢ً إ ال تصٜد عٔ 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَبًين ُٖ ٌَ ت  يُ؟، تُْٗا يُى نُؽ، فُضَىو ناى ٓاضاّ.ن
 بُض َيع ايىب ْعُت قازض)ٓاضاّ(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ نُ نؤْططَ بُضظتطئ زَغُآلتُ، بُآلّ يـُ   ًَؿًٓاضَيهِ ُٖيُ، ُٓويـ ُٓوَيُ نُ باؽ يُوَ زَنط وَيآل َٔ ث
ًَـ  ًَهُواُْيُ، نىْهُ بُ ث ًَو ُْٓـساّ     فُقُضَيُى نُ زاواٍ َُٖىاضيإ نطزووَ بُ ث ٌ ٓـُّ فُقُضَيـُ نؤَـَُي

ُْٓساٌَ تطيـ يُنػُض بُ تُظنًُ  15يُنػُض ضاغتُوخؤ زَبُٓ ُْٓساٌَ نؤْططَ، قُالحًاتًؿٌ زاوَ نُ 
ًَُـُ           ًَػـتاف ٓ ًَتـُ بـُضظتطئ زَغـُآلت و ٖـُض يـُ ٓ ببُٓ ُْٓساٌَ نؤْططَ، نُواتُ ُٓوَ يـُعين نـؤْططَ ْاب

ًَؿُيُى بؤ َاَؤغتايإ زضوغت زَنُئ، نؤ ًَهـسا    ن ًَو خَُيو ضاغتُوخؤ زَبُٓ ُْٓساٌَ نـؤْططَ، يـُ نات ََُي
ــت و بــُ       ًَ ــو ث ًَ ٌَ نــؤْططَ ث ٍَ نــُ غًػــتٌَُ ْىَيُٓضايــُتٌ ٓــُب ًَؿــرت بــاؽ يــُوَ زَنــط نــُ يــُ فُقــُضَّ ث
ًَهٌ            ًَت يُبـُض ٓـُوَّ غًػـتَُ ًَِ باؾـُ ٓـُو ٖـَُىاض نطزْـُ ْـُب ًَىَيُنٌ َُٖيبصاضزٕ، يُبُض ُٓوَ َـٔ ثـ ؾ

 ضزٕ ُٖيُ بؤ ْىَيُٓضايُتٌ َاَؤغتايإ و، ظؤض غىثاؽ.ضاغتُوخؤٍ َُٖيبصا
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَصُّْ ٖاوبُف؟  ي
 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَيت َاَؤغتايا ًَهُ يُ ُٓو بط ياضاُّْ نُ يُ نؤْططَ زاوياُْ، تا ُٓو ثطؤشَيٍُ نُ يُن ًَُُيإ َُُٓ يُن ٕ بؤ ٓ
ٌَ زاوَ يُ نؤْططَّ خؤيإ، بؤيُ َُٓـُ ويػـت و    ْاضزووَ، يُ نؤْططَزا زَْطًإ يُغُض زاوَ و ؾُضعًُتًإ ث
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ًَؿـًٓاض نـطاوَ و ٓـُوإ زاوايـإ نـطزووَ بـُّ        ٍَ ُٓوَئ نُ وَنى نؤٕ ث ًَُُ يُطُ زاخىاظٍ نؤْططَيُ، بؤيُ ٓ
ٍَ ُٓوَئ نُ وَنى خؤٍ  ٍَ، يُطُ ًَىَيُ َُٖىاض بهط ًَتُوَ و ، ظؤض غىثاؽ.ؾ  ؼلًٓ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 َاَؤغتا فُضَإ.

 بُض َيع فُضَإ ععايسئ ذلُىز:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًًَُّ، ُٓواُّْ بعووتُٓوَّ ضظطاضطلىاظٍ طـُئ، ُٓواْـُ ُْٓـساٌَ فـُخطٍ      ًَٓ ٌ بط طُّ غ ًٌَ َاززَّ ث بُ ث
ًَـت يُبـُض ٓـُوٍَ يـُ َـاززَّ          زَبٔ، ُْٓساٌَ فُخطيـ يُ ن ؤْططَ ضَْطـُ ٖـَُىوَإ بـعاْغل، فـُخطٍ زَب

ًَسضاوَ، ُٓواٍُْ ضظطاضطلىاظٍ بعووتُٓوَّ نىضزٍ ُٓوإ ُْٓساٌَ فُخطٍ نؤْططَ زَبٔ  ًَٓ ُّ ًٓؿاضَتٌ ث ث
 ٌ ًَُٓوَ، غُثُضؾتًاضَنإ و نُْسٍ زٍ ُٓواُْ ُْٓـساَ ٍَ ؾًُٖسَنإ، بُآلّ تُْٗا ُٓواُّْ نُ زًََٓ  و يُطُ

ًٌَ نؤْططَ زَبٔ، ظؤض غىثاؽ.  ُٓق
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى خُيًٌ فُضَىو.
 فلساَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَجُض َيىَ بُغُضَاْسا، يُنُّ،  ٍَ ؾت ت ٌَ ُْٖس ٌَ نطزب ًَُىايُ يُّ زوو بط طُيُ ُٓوَْسَّ َٔ زضنِ ث وَآل َٔ ث
ًَهسا ُٓطُض ضَيهدطاوَنُ زَغتٍُ طؿيت  ًَػتا يُ حاَيُت زياضَ زَغتٍُ طؿيت َُٖىو ُْٓساَُنإ زَططَيتُوَ، ٓ

ًَػـتا       ٌَ بهـات، بـُآلّ ٓ ٌَ ُْٓساَاٌْ زَغتٍُ طؿيت بُؾساضٍ نـؤْططٍَ ثـ ًَت، زَتىاْ شَاضٍَ ُْٓساَاٌْ نُّ ب
تٍُ طؿــيت بُؾــساضٍ ٖــَُىو ضَيهدطاوَنــإ شَــاضَّ ُْٓساَــُناًْإ قُبــُ و طــُوضَٕ، ْــاتىأْ ٖــَُىو زَغــ 

ًَهٌ جًا بهُيُٓوَ نُ ثابُْسٍ خؤيإ بُ بط طُناٌْ ٓـُّ   ٍَ ُٓوَزا ي ًَىيػتُ يُطُ ٌَ بهُٕ، َُُٓ ث نؤْططَّ ث
ًَهـسا زَغـتٍُ طؿـيت بـُضظتطئ زَغـُآلتُ، ُٓطـُض ٖـَُىو           ًَؿِ وايـُ يـُ حاَيُت ٌَ نطزووَ و ث ًَبُج ياغايُ ج

ًَُىايـُ نـؤْططَ بـُضظتطئ زَغـُآلتُ، بـُآلّ        ُْٓساَاٌْ زَغتٍُ طؿيت يُو نـؤْططَ بُؾـساض بـٔ، زَ    ْـا َـٔ ث
ــساَاٌْ         ــاضَّ ُْٓـ ــُض ظؤضٍ شَـ ــيت و يُبـ ــتٍُ طؿـ ــَُىو زَغـ ــُئ، ٖـ ــازَ زَنـ ًَىاظَيو ثًـ ــ ــُ ؾـ ًَُـ ــتا ٓ ًَػـ ٓ
ضَيهدطاوَنُيإ، َُٖىو زَغتٍُ طؿيت ْايُتُ َىٓتَُُضَوَ، بَُيهى ْىَيُٓضَناًْإ، ْىَيُٓضٍ َُٖيبصَيطزضاوٍ 

ٌَ نؤْفطاْػُ ْاونُيًُناٌْ  ًَ يإ نؤْفطاْػُ ْاوخؤيًُناٌْ يإ ُٓوٍَ نُ ثُيط َو و بط ياضٍ يُغُض زاوَ و ب
ُْٓساَاٌْ ُٓزلىَُِْ تُْفًعٍ و غُضؤنٌ يكُنإ و ُْٓساَاٌْ غهطتاضيُت نُ يُغُض ٓـُوَف َىالحـُظَّ   

ًَُـُ              15ُٖيُ، ُٖضوَٖا ٓـُو   ٓ ٌَ ًَُىايـُ زَبـ ًَـٌ ثـُيط َو، بؤيـُ َـٔ ث ًَـطَ  نُغـٍُ نـُ زيـاضٍ نـطاوٕ بـُ ث ي
ًَهـسا نـُ    ًَو جًا بهُيُٓوَ، نىْهُ ُٓوٍَ نُ ضاغتُ وَنى و  يُ حاَيُت زَغتٍُ طؿيت و نؤْططَ بُضاغيت ي
نؤْططَ يُنػاُْ بُ زَغتٍُ طؿيت، ُٓطُض َُٖىو ُْٓساَاٌْ زَغتٍُ طؿيت بُؾساضٍ َىٓتَُُض بهُٕ، يُو 

زَغـتٍُ طؿـيت بُؾـساضٍ نـؤْططَ     حاَيُتاُْؾسا زَغتٍُ طؿيت بُضظتطئ زَغـُآلتُ نـُ ٖـَُىو ُْٓـساَاٌْ     
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ًَهطزْــٌ َُٖيبــصَيطزضاواٌْ نؤْفطاْػــُ ْاونــُيًُنإ و    بهــُٕ، بــُآلّ ُٓطــُض نــؤْططَ يــُ ض َيطــُّ بُؾــساضٍ ث
ًَـت، ٓـُوَ ٓـُو ناتـُ نـؤْططَ بـُضظتطئ         ُٖضوَٖا ُْٓساَاٌْ زَغتٍُ غهطتاضيُت و ُٓزلىَُِْ تـُْفًعٍ ب

ًَهٌ زيهُ يُ بط طُّ زووََسا ْى ًَيت و ُْٓساَاٌْ ُٓزلىَـُِْ تـُْفًعٍ   زَغُآلتُ، خاَي وغطاوَ، غُضؤنٌ يُن
ًَُىايـُ ٓـُّ عًباضَتـُ ٖـَُىو           و َُنتُبٌ غهطتاضيُت و غُضؤنٌ يكـُنإ، ُْٓـساَاٌْ نـؤْططَ زَبـٔ، َـٔ ث
يُنػاُْ بُ يُى عًباضَت، ُٓويـ ُٓوَيُ: غُضؤنٌ يُنًيت و ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ غـهطتاضيُت و غـُضؤى   

يُ ُْٓساَاٌْ ُٓزلىٌَُْ تـُْفًعٍ، يـُ ضووَ قاْىًُْنـُوَ، ٖـَُىوٍ يُنػـاُْ بـُ       يكُنإ َُٖىو عًباضَتُ 
 ُْٓساَاٌْ ُٓزلىٌَُْ تُْفًعٍ و، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَطظاز ْىقتٍُ ًْعاًَت ُٖبىو؟  ناى ؾ

ًَطظاز   ؾطيف: عبداؿاؾ بُض َيع ؾ

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَو ُٓنـُئ، بـطازَضإ       بُضاغيت ُٓوَ  ًَُـُ باغـٌ ٖـُض ؾـت ًَصُْ بُض َيعَنُ ُٓيبًػتِ، نُ ٓ نُ َٔ َُٓط ؤ يُ ي
ًَُـُ ْـاتىاْغل زَغـتهاضٍ ثـُيط َوٍ ٓـُوإ بهـُئ،        باغٌ ُٓوَ زَنُٕ نُ َُُٓ يُ ثُيط َوٍ خؤياْسا ُٖيُ، ٓ

ًَسا نىْهُ ُٓوإ بط ياضٍ خؤيإ زاوَ، ُّٓ ثطؤشَ ياغايُف نُ ٖاتىوتُ بُض زَغتُإ و  ٍَ تُعسيالتٌ ت ُْٖس
ٌَ نـُ زَغـتهاضٍ ًٖهـٌ ٓـُوإ ُْنـُئ، زَتـىاْغل ٓـُّ ثـطؤشَ ياغـايُ و ٓـُو               نطاوَ، ُٓطُض بـُو حًػـابُ بـ
ًَُىايـُ، ُٓطـُض     ًَُُف تُعسيًٌ بهُئ  بؤيإ و زَْط يُغُضٍ بسَئ، يُبُض ُٓوَ َـٔ ث تُعسيًٍُ ُٓوإ ٓ

ٓـ       ًَُـُ ٖـًئ َىْاقُؾـٍُ  ًَـٌ ْـاوٍ ٓ ٌَ ُٓوَ ث ُو ثـطؤشَ ياغـايُ بهـُئ و بًٓرييٓـُوَ و ثـُيط َوٍ      َُُٓ وا ب
 خؤياُْ ُٓوإ باؾرت ًٓؿٌ يُغُض ُٓنُٕ و، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ناى زَيؿاز فُضَىو.

 بُض َيع زَيؿاز حػغل قازض: 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًٌَ ُٓو ثطؤشَ ياغايٍُ نُ ٖاتىوَ، ثُيط َو يإ ن ًَيت َاَؤغتايإ بط ياضَنُ ٌٖ ُٓواُْ، ٓـُو  بُ ث ؤْططٍَ يُن
ٌَ ْاتىاْغل تُعسيًٌ  ًَُُ ُٓيهُئ، ُٓطُض تُعسيالتٌ َىقتُيُحاتٌ قاْىٌْ و ظَاُْواٌْ ُْب تُعسيالُّْ ٓ
ٍَ، َازاّ يُ َاززَيُنٌ تط  جُوُٖضٍ بهُئ، بُ بط واٍ َٔ يُ بط طُّ )ب( َاززَّ حُوتُّ نُ َُٖىاض ُٓنط

ًَـطَ وا     ٖاتىوَ يُ َاز ٌَ ي ًًَُّ، نُ َاَؤغتاياٌْ بعووتُٓوَّ ضظطاضطلىاظٍ وَى ُْٓـساٌَ فـُخطٍ زَبـ زَّ غ
ٍَ، نُْس شَاضَيُى يُ َاَؤغتاياٌْ بعووتُٓوَّ ضظطاضطلىاظاٌْ نىضزغتإ وَى ُْٓساٌَ فـُخطٍ و   بٓىوغط

ًٌَ ُٓو َُضجاْـٍُ نـُ يـُ     ُْٓـساّ ظيـاتط    15نُغايُتًُ ثُضوَضزيًُنإ ُٖضَيِ وَى ُْٓساٌَ نؤْططَ بُ ث
ٌَ، ظؤض غىثاؽ.  ُْب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
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ًَصُّْ قاْىٌْ.  ي
 بُض َيع ز.ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿــهُف نطايــُ، بط يــاضٍ نؤتــايٌ ثُضيَُاْــُ زواٍ طفتىطــؤ نــطزٕ نــاتٌ    بًُْػــبُت ياغــا ثــطؤشَ ياغــايُى ث
ٍَ يُغُض َازز ًَؿـُنإ، غـُباضَت بـُوَّ نـُ شَاضَنـُ       زَْطسإ ز َنإ، ُٓوَ بُ زَْطسإ يُنال زَنطَيتـُوَ ن

ٍَ و                ٍَ ٖـُتا زَغـتهاضٍ ْـُنط ًَُـُ بـُ باؾـٌ زَظاْـغل نـُ يـُْاو ياغـايُنُ زيـاضٍ بهـط ٍَ يـإ ْـا، ٓ زياضٍ بهط
ًَىَيُ ُْيُتٔ بُؾساضٍ بهات يُ نؤْططَ، زياضٍ بهطَيت بُ ياغا تا ُْتىاْ ٔ زَغتهاضٍ شَاضَيُنٌ ظؤض بُو ؾ

ًَُـُ ثؿـتطريٍ يـُوَ زَنـُئ وَنـى يـُ ثـطؤشَ ياغـايُنُ           ٍَ بُ نُّ نطزُْوٍَ ياخىز ظيازنطزٌْ، بؤيـُ ٓ بهط
ٌَ، ُٓطُض بـُو ضَيـصَ ظؤضَّ َاَؤغـتايإ بـط وات وا بـعامن       15ٖاتًُ و شَاضَنُ يُ  شَاضَيـُنٌ   15ظياتط ُْب

 طىزلاوَ، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَصُّْ ياغايٌ بطؤُْ غُض َاززَيُنٌ تط.  ي
 بُض َيع ز.ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 َاززٍَ ُٖؾتُّ:
ًَسا ًُْ، بُآلّ ٓـُوَّ يـُ ثـطؤشَ ياغـايُنُ      ًٌَ ياغانُ خؤٍ يُى َاززَيُ و يُى بط طُيُ، بط طُّ تطٍ ت ُٓق

ًٌَ َاززَنُ بهطَيتُ )أ( و بط طُيُنٌ  ًَىَيُ:        ٖاتىوَ، ُٓق ٍَ بـُ ضَيعبُْـسٍ )ب( نـُ بـُو ؾـ تطٍ بؤ ظيـاز بهـط
ًَطنطزْـسا   ًَت و يُ ثُضوَضزَ و ف َُضجُ ُٓوٍَ بُ ُْٓساٌَ غهطتاضيُت َُٖيسَبصَيطزضَيت ٖاووآلتٌ ُٖضَيِ ب

ًَت نُ يُ  ًَت. 11ض اشَيُنٌ ُٖب ٍَ نَُرت ُْب  غا
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَصُّْ ٖاوبُف؟  ي
 غؤظإ ؾٗاب ْىضٍ: بُض َيع

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَىَيُ َُٖىاض بهطَيتـُوَ:   ًَىَيُ بىو ضَيهدػتُٓنٍُ، بُّ ؾ ًَصُّْ ثُضوَضزَ بُّ ؾ ًَُإ وابىو نُ يُ ي ًَُُ ث ٓ
ٍَ: أ: بؤ ُٓوٍَ نُغٍُ َُٖيسَبصَيطزضَيت  ًَىَيُ َُٖىاض بهط َاززَّ ؾُؾُّ، َاززَّ ُٖؾتٌَُ ياغانُ بُّ ؾ

ًَ ًَطنطزْـسا يـُ     بُ غُضؤنٌ يُن ًَت و خعَُتٌ يـُ ثـُضوَضزَ و ف ٍَ   5يت، َُضجُ يُ ٖاووآلتًاٌْ ُٖضَيِ ب غـا
ًَت.  نَُرت ُْب

ًَـت و       -ب ُٓو نُغٍُ بُ ُْٓساٌَ َُنتُبٌ غهطتاضيُت َُٖيسَبصَيطزضَيت َُضجـُ يـُ ٖاووآلتًـاٌْ ٖـُضَيِ ب
ًَطنطزْسا يُ  ًَت. 5خعَُتٌ يُ ثُضوَضزَ و ف ٍَ نَُرت ُْب  غا
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ًَيت و ُْٓساَاٌْ زَغتٍُ يل َُضجُ ُٓ-ج و نُغٍُ بُ ُْٓساٌَ َُنتُبٌ تُْفًعٍ و غُضؤنٌ يكُناٌْ يُن
ًَطنطزْسا يُ  ًَت. 5َُٖيسَبصَيطزضَئ َاوَّ خعَُتًإ يُ ثُضوَضزَ و ف ٍَ نَُرت ُْب  غا

 جا زَقُ عُضَبًُنُتإ بؤ زَخىَيُُٓوَ:
 املاد٠ ايطادض١:

 التٞ:تعدٍ املاد٠ ايثا١َٓ َٔ ايكإْٛ ٚ تكسأ نا
ٜػرتط ؾُٝٔ ٜٓتده ز٥ٝطأ يكؼاد إ ٜهٕٛ َٔ َٛاطين االقًِٝ ٚ ي٘ خد١َ ال تكٌ عرٔ سرظ ضرٓٛا  يف    _أ

 فاٍ ايرتب١ٝ ٚ  ايتعًِٝ.
ٜػرتط ؾُٝٔ ٜٓتده عضٛا يف َهته ايطهستاز١ٜ إ ٜهٕٛ َرٔ َرٛاطين االقًرِٝ ٚ ير٘ خدَر١ ال تكرٌ عرٔ        _ب

 سظ ضٓٛا  يف فاٍ ايرتب١ٝ ٚ  ايتعًِٝ.
ط ؾُٝٔ ٜٓتده عضٛا يف اجملًظ ايتٓؿٝرٟ ٚ زؤضا٤ ؾسٚع االؼاد ٚ اعضا٤ ١٦ٖٝ ايؿسع إ ٜهرٕٛ ير٘   ٜػرت_- 

 خد١َ ال تكٌ عٔ سظ ضٓٛا  يف فاٍ ايرتب١ٝ ٚ  ايتعًِٝ.
ًَصُّْ ٖاوبُؾُ نُ عُضظّ نطزٕ بُ ُٖضزوو ظَاٌْ نىضزٍ و عُضَبٌ.  َُُٓ ض اٍ ي

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَبًين ُٖيُ؟، ُّٓ بُض َيعاٍُْ نُ ْاوٍ خؤيإ ْىوغًىَ، تُبعُٕ ضَيعّ ُٖيُ بؤ ٖـَُىوتإ، قـازض   تها ٌَ ت يُ ن

ًَط ذلُىز، ُْغطئ ـلاٍ، عبسايػالّ بُضواضٍ، ؾعإ افلس، غًىَيٌ  ، ثُياّ خإ، اَـري طؤطـا   عثُإحػٔ، زي
 ض حػٔ فُضَىو.وناضزؤ  ذلُس، نىَيػتإ، ز. ٓاضاؽ، ٓاغؤ نُضيِ، جالٍ عًٌ. ناى قاز

 بُض َيع قازض حػٔ قازض:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

غُباضَت بُ َاززَّ ؾُؾُّ، نُ ٓاَاشَ بُ َاززَّ ُٖؾتٌَُ ياغايُنُ زَنـات، يـُ بط طـُّ أ و ب و ج، ٖـُض     
ٍَ زاْسضاوَ، نُنـٌ ٓاغـيت بُضثطغـًاضيُتٌ و زَغـُآلتًإ جًـاواظَ يـُ يـُنرتٍ، بؤيـُ          ًَٓج غا ًَهٌ َاوَّ ث غ

ًَؿٓ ًٌَ َُغٔىيًُت و زَغُآلتُناًْإ و، ظؤض غىثاؽ.ث ٌَ بُ ث  ًاض زَنُّ نُ َاوَّ ُٓظَىوًْإ ظياتط ب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَط فُضَىو.  ناى زي
ًَط ذلُىز:  بُض َيع ذلُس زي

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ، بط ط     ًَِ نانُ بؤ ُّٓ َاززَ بط طُيـُنٌ تـطيـ ًٓعافـُ بهـط ًَـت؟، ٓـُو نُغـٍُ نـُ خـؤٍ        َٔ ث ُنـُ نـٌ ب
ًَيت و ُٖضوَٖا ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ غهطتاضيُت و ُٖضوَٖا ُٓو نُغـٍُ نـُ    َُٖيسَبصَيطَيت بُ غُضؤنٌ يُن
ًَتُ ُْٓساٌَ َُنتُبٌ تُْفًعٍ و غُضؤنٌ يكُنإ و ُْٓساَاٌْ زَغتٍُ يل، بُض َيىَبُضٍ طؿيت ُْبٔ و  زَب

ــُبٔ، بُض    ــسَنإ ْ ــُضٍ ََُيبُْ ــُ     بُض َيىَب ــاو بُض َيىَبُضايُتً ــىاٌْ وَظاضَت و ْ ــاو زي ــُناٌْ ْ ــُضٍ بُؾ َيىَب
ٌَ، نىْهُ  ٌَ و َىؾطمل ُٓوَيًـ ُْب طؿتًُنإ و ََُيبُْسَنإ ُْبٔ، يُ َُٖإ ناتسا ضًَٓػٌ َىؾطفغل ُْب
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ًَؿــرت َاَؤغــتا بــىوٕ و ُْٓساًَؿــٔ يــُ   وَنــى ٓاؾــهطايُ، ظؤضبــٍُ ظؤضٍ ٓــُو ثؤغــتاُّْ نــُ ْاوَــإ بــطزٕ ث
ًَيت  ٌَ يـُ يـُى ناتـسا ٓـُو ثؤغـتاُْ، ٖـُّ         يُن ًَؿٍُ ظؤضٍ زضوغت نـطزووَ، ْـاب ًَؿرت ن َاَؤغتايإ و َُُٓ ث

ًَُُ وَنـى زَظاْـغل ٖـَُىو ضَيهدطاوَيهـٌ ثًؿـُيٌ،       ًَهطاو بٔ، نىْهُ يُ واقًعسا ٓ زاواناضيـ بٔ و ُّٖ زاوا ي
   ٌ ــُت ًَهٌ نؤَُآلي ــ ــإ بُؾ ــصَيو ي ــاخىز تىَي ًَو ي ــًٓ ــسٍ ن ــُتٌ و بُضشَوَْ ــسا،   ْىَيُٓضاي ــُْاو نؤََُي ــات ي زَن

ًَـت و خـؤٍ            ًَو يإ بُضاَبـُض بـُ زاّ و زَظطايـُنٌ زيـاضيهطاو، يـُ ٖـَُإ ناتـسا ٓـُّ ب بُضاَبُض بُ وَظاضَت
ًَت، َُُٓ خؤٍ يُ خؤيسا تُقطيبـُٕ جـؤضَ ْـا     ٌَ نطزٌْ ب ًَبُج ًَت و خؤٍ زَغتٍُ ج يُْاو ضَيهدطاوَنُزا ب

ًَتــُ ٖــؤٍ و  ًَؿــُّ ًٓٓػـً اًَُى زضوغــت زَنــات، َُٓــُ ُٓب ًَؿىوؾــسا ضوويــساوَ، نــُْس ن َنــى ٓــُوٍَ يــُ ث
ًَيت َاَؤغتاياْسا نُ ضووبُضووٍ وَظاضَتـٌ ثـُضوَضزَ نـطاوَ يـاخىز ََُيبُْـسَيهٌ       بهىوى ُٖبىوَ يُْاو يُن
ًَـو بـىو،      ًَؿُنُ ناضَغُض ُْنطاوَ، بَُيهى طُوضَتط ض ؤيؿـتىوَ، َُٓـُ خاَي ًَهٌ طؿيت، ن ياخىز بُض َيىَبُضايُت

ًَت نـُ              يُبُض ُٓوَ بؤي ًَىيػـتُ ٓـُو ثؤغـتاُّْ ْـُب ًَٔ ث ًَـ ٌَ باؾـرتَ نـُ ب ًَِ بـُ بط طُيـُنٌ تـط واّ ثـ ًَ ُ ٓـُي
ًٌَ ثطؤشَنـُ يـُ بط طـُّ )ه(          ًَٓ َُـسا يـُ ُٓقـ ًَهٌ تط، ُٓنطَيت وَنى يـُ َـاززَّ ث ٌَ زاوَ، خاَي ًٓؿاضَؽلإ ث

ٍَ، خاُْْؿـــ      ــط ــاز بهـ ــط ظيـ ــُنٌ تـ ــى بط طُيـ ــًُٓناًْـ وَنـ ــُ خاُْْؿـ ــُوَ زاوَ نـ ــاضَتٌ بـ ًُُْناًْـ، ًٓؿـ
ٍَ خاًُْْؿـُٓنإ يـُ ٖـَُإ ناتـسا ٓـُو          ًَيت َاَؤغـتايإ، ٓـُنط ًَتُ  ُْٓساٌَ يـُن ٌَ بب خاُْْؿًًٓـ ُٓتىاْ
ًَهطزْـسا ْـَُاوٕ، ٓـُو ثؤغـتاُْ            ًَبُج ثؤغتاُْ وَضبططٕ، نىْهُ يُبـُض ٓـُوَّ يـُو ناتاْـُ يـُ زَغـُآلتٌ ج

ًَتُ ُْٓساٌَ غـهطتاضيُت يـاخ   ًَيت وبب ىز ببٓـُ ُْٓـساٌَ ُٓزلىَـُِْ تـُْفًعٍ     وَضبططٕ وَنى غُضؤنٌ يُن
 ياخىز غُضؤنٌ يل و ُْٓساٌَ يكُناًْـ، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ُْغطئ خإ فُضَىو.

 :َصطؿ٢بُض َيع ُْغطئ ـلاٍ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًٌَ   زياضَ َاززٍَ ؾُؾُّ نُ خؤٍ يُ َاززٍَ ُٖؾتُّ ُٓططَيتُوَ، َُضجساْإ  بؤ ُّٓ حاَيُتُ بُض اغـيت ثًؿـ
ٍَ نـُ بًـُوَيت خـؤٍ َُٖيبـصَيطَيت، بؤيـُ                 ًَـطَ ضَيطـا يـُ ٓـاظازٍ ٓـُو تاناْـُ ٓـُطط نطزٌْ َـامل تانُناْـُ، تـؤ ي
ٌَ بط طُنـُ يـُ يـُى بط طـُ نـؤٍ           ًَغل، َُُٓ خاَيٌ يُنُّ، خـاَيٌ زووَّ، زَنطَيـت ٖـُض غـ زَنطَيت َُضج زاُْْ

ٍَ، يُعين ُٓط ًًَُّ، ُٓطُض بهُيُٓوَ، زََج بهط ٍَ، خاَيٌ غ ٌَ بط طُنُ زََج بهط ُض وَنى خؤٍ َايُوَ ُٖض غ
ًَِ باؾُ يُ ) ًَت، ظؤض غىثاؽ.5ٖات و َُضجُنُ ُٖض َايُوَ، َٔ ث ًَٓج غاَيُنُ نَُرت ُْب  ( ث

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ؤض غىثاؽ، ناى عبسايػالّ فُضَىو.ظ

 قسيل: َصطؿ٢بُض َيع عبسايػالّ 

 ض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُ
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ٍَ نـَُرت               ًَؿـًٓاضَنإ ) أ و ب و ج(ٓـُو ضغـتُيٍُ نـُ خعَـُتٌ يـُ ُٓوَْـسَ غـا ٌَ ث ًَُىايـُ يـُ ٖـُض غـ َٔ ث
ًَٔ، يـُ طفتىطؤنـاٌْ             ٌَ ٓـَُي ًَت،  ٓـُو َُغـآًالُْ بـؤ ًْعاَـٌ زاخًًـٌ ثـ ُْبًت، بطؤض زضٍ بؤ خعَـُتٌ ٖـُب

ًَصُْ ظؤض خا ٍَ بطازَضإ و خىؾهاٌْ ي ًَُُ يُ نؤْططَ بط ياضَإ يُغُض غُْسيها يُطُ ٍَ ُٖبىوَ ُٓوإ وتًإ ٓ
زاوَ بؤيُ با تؤظَيـو َـُجاٍ بـسَئ بـؤ نـؤْططَ و بـؤ ثـُيط َوٍ ْـاوَخؤ، ٓـُّ َُغـآًالُْ تُحسيـس بهـات،             
ًَـت      ًَىيػـت ْاب ٍَ يُ نـؤْططَ بًهـُٕ، ث ٍَ، ظؤض ٓاغاُْ يُو ًَُحُت ظاْطا بطؤض زض ًَو بُ َُق نىْهُ ُٖض وَخت

ًَغل يـُ ياغـا   بُ َُٖىاض نطز ًَ ًَت ُْٖ ًَىَيُنٌ طؿيت يُبُض ناوَإ ب ٌْ ياغا، َٔ تُقُوض زَنُّ َُُٓ بُ ؾ
ٍَ نـَُرت            ًَـت يـُ ُٓوَْـسَ غـا ًَطايـُى ْىوغـطا ب ًَؿًٓاض زَنـُّ يـُ ٖـُض ج ُٓو تُقًًساُْ بهطَيت، بؤيُ َٔ ث

ًَت، ٓــُوَ يــُى، زووَّ: ت    ًَت، يــُعين خعَــُتٌ ٖــُب ًُٓــسٍ ٓــُو ْــُبًت، يــُ بــاتٌ ٓــُوَ بٓىوغــطَيت ٖــُب
ٍَ فًعًُٕ ضَيطا بططئ يُوَّ نُ ُٓو َاَؤغتاياٍُْ يـُ َُْاقـًا    ًَُُ يُو ًَؿًٓاضَّ ناى ُٓوَ زَنُّ نُ ٓ ث
ٍَ يـإ يـُ نـاتٌ ناْسيـسنطزًْإ زَغـت يـُو ثًـُ و ثاياْـُ          ًَغل يُو بُضٍ تطٕ يُو ًَ ًَهٌ ب ًٓساضيغل و زَغُآلت

ًَـو زَضنـىوٕ يـُ غـهطتاضيُت      بسَٕ تا بُزضَيصايٌ ُٓو ناتٍُ نُ ُٓوإ ُْٓسأَ يُ غ هطتاضيُت، ٖـُض وَخت
 بطُض َيُٓوَ بُؾٌ خؤيإ، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ناى ؾعإ فُضَىو.

 بُض َيع ؾعإ افلس عبسايكازض:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ بطاٍ بُض َيعّ نـاى عبسايػـالّ بـُضواضٍ، َـٔ زَبًـِٓ بـُ عُنػـ        ٌ ٓـُوٍَ نـُ اليـُنٌ َـٔ     َٔ ٖاوض اّ يُطُ
تًُٓسٍ زَنُّ، زووَّ، ُٓطُض َُُٓ ٓريازَّ خىزٍ َىٓتَُُض بًت، َٔ زيػإ ضَيـع يـُ ٓـريازَّ ٓـُو نـُْس      
ًَت نُ ٖات و بـُ ياغـاف و يـُ     ًَىَيُ ب ًَغل وَنى خؤيإ بُو ؾ ًَ ٌَ ب ُٖظاض َاَؤغتايُ زَططّ، بؤ خؤيإ بُ ج

ًَُُ تًُٓسيإ بهُئ، بُآل غـاَيُوَ بهطَيتـُ    11ّ ُْى بُوَّ نُ زَغتهاضٍ بهُئ يـُ  ثطؤشَنُؾسا ٖاتىوَ، ٓ
ًَت. 5 ٍَ، بُ تايبُتٌ يُ بط طُّ يُنُّ، حُظ زَنُّ وَنى خؤٍ ؼلًٓ  غا

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 إ فُضَىو.غًىَيٌ خ

 :عثُإ امحدبُض َيع غًىَيٌ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ بط  ٌَ بط طـُ ُٓطـُض بهطَيتـُ يـُى بط طـُ، ُٓطـُض            بُ ًْػبُت ُٓو َاززَيُ غ ًَُىايـُ ٖـُض غـ طُيـُ، َٓـًـ ث
ــطايُ:   ــُوَ ْىوغ ٜػرررتط ؾررُٝٔ ٜٓتدرره ز٥ٝطررًا يكؼرراد، ٜػرررتط ؾررُٝٔ ٜٓتدرره عضررًٛا يف َهترره      بًدىَيًٓٓ

ٟ  ايفايطهستاز١ٜ، ٜػرتط ؾُٝٔ ٜٓتده عضٛ ًَهٌ بهُيٓـُ يـُى بط طـُ       يف اجملًظ ايتٓؿٝرر ، ُٓطـُض ُٓواْـُ ُٖضغـ
ٍَ ًَِ باؾُ، ُٓطُض يُ بط طُّ ج ُٓواُّْ ُٓععآٌ َُجًًػٌ تُْفًعٍ  زياضٍ بهط ٚ زؤضرا٤ ؾرسٚع االؼراد ٚ    ث

ٌَ غـاَيُ  االعضا٤ ًَت زوو غاَيُ يإ غ ًَِ باؾرتَ يُواُْيُ َاَؤغتايُى ب ًَٔ ث ، ُٓطُض غاآلٌْ خعَُتٌ بؤ زاُْْ
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ًؿٌ ظؤضتـطَ، بـُآلّ ُٓطـُض    خعَُت و ظؤض ظؤض ناالى بًت ظؤض باؾرتَ يُواُّْ يُ َاَؤغتايُنٌ نُ خعَُت
ًَِ باؾرتَ، غىثاؽ. ٌَ بط طُ بهطَيتُوَ يُى ُٓوَ ث  ُٖض غ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ظؤض غىثاؽ، ثُياّ خإ فُضَىو.

 بُض َيع ثُياّ افلس ذلُس:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَـت   زياضَ َٔ ثؿتطريٍ ٖاوض َيًُنامن زَنُّ ُْغطئ خإ و غًىَيٌ خإ، ًَُُ ب ًَُُ يُنُّ جاض ُٓطُض بُ ٓ ٓ

ًَـت ٓـُو       ًَت، ُٓو نُغٍُ نـُ تىاْـاٍ ُٖيـُو زَتىاْ ٍَ ب ُٓو َُضجٍُ بؤ زاُْْطَيت، نُ خعَُتٌ ُٓوَْسَ غا
ًَىيػـت بـُو خعَُتـُ ْانـات، بـُاَلّ ُٓطـُض يـُ              ًَـت ٓـُو ًٓؿـُ بهـات و ٖـًئ ث ًٓؿُ بهات غُضبُغتُ زَتىاْ

ٌَ بط ط ًَهسا ُٖض ُٖبىو ُٓو غ ٍَ قػُناٌْ حاَيُت ًَت، يُطُ ٍَ خعَُتٌ ُٖب ًَٓج غا ُيُ بهطَيت بُ يُى بط طُو ث
ًَت، بُؽ وابعامن ُٓوَ يُ َاززٍَ ثاظزَ عًالج نـطاوَ، نـُ    ًَت ُٓو نُغُ َىتُفُضيغ ب ًَط زاّ، نُ زَب ناى زي

ٌَ ثؤغتُ زَططٕ بُ زَغتُوَ َىتُفُضيغ بٔ بؤ ُٓو ًٓؿُ، ظؤض غىثاؽ. ًَت ُٓو نُغاُْ ُٓو غ  زَب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/ع بُض َي

 ظؤض غىثاؽ، ناى ٓاغؤ فُضَىو.
 بُض َيع بهط نطيِ ذلُس)ٓاغؤ(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَـت، )ٓـُو             ٌَ ب ًَىَيٍُ يـ ًَؿـًٓاظٍَ خـؤّ بـؤ زنتـؤض عىَـُض ْـاضزووَ، بـُّ ؾـ زياضَ َٔ بُ ْىوغطاويـ ُٓو ث

ًَيت و ُْٓساٌَ َُنتُبٌ غهطتا ضيُت و ُْٓساٌَ ُٓزلىَـٌُْ تـُْفًعٍ و غـُضؤنٌ    نُغٍُ بُ غُضؤنٌ يُن
ٍَ خعَــُتٌ يــُ بــىاضٍ   ًَــٓج غــا ًَــت بــُ اليــٌُْ نَُــُوَ ث يــل و ُْٓــساٌَ زَغــتٍُ يــل َُٖيسَبــصَيطزضَيت زَب

ًَت، غىثاؽ. ًَت و ٖاوواَلتٌ ُٖضَيِ ب ًَطنطزٕ و ثُضوَضزَ ُٖب  ف
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ىو.ظؤض غىثاؽ، ناى َُٓري فُضَ
 بُض َيع اَري طؤطا يىغف:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَط زَنُّ، ُٖضوَغا ناى عبسايػالّ ُٖض زيػـإ خىؾـهُ غـًىَيٌ،     ًَؿُنٌ ثؿتطريٍ ضٌَٓ بؤنىوٌْ ناى زي ث

ًَٔ زََج نطٕ، غىثاؽ. ٍَ ب ٌَ خا ٍَ بظل بُ يُى، ُٖضغ ٌَ خا  نى ُٖضغ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى ناضزؤ فُضَىو.ظؤض غىثاؽ، 
 بُض َيع ناضزؤ ذلُس ثريزاوز:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَُـُ باغـٌ         ًَهٌ ْاض اغـتُ، ضَْطـُ ٓ ًَىَض، يإ َُضجٌ تَُُٕ بؤ ضَيهدـطاوٍ ثًؿـُيٌ ؾـت بُ ضٌَٓ َٔ زاْاٌْ ث
ًَىي ًَىيػتُ، ُٓظَىوْساضٍ ث ٍَ ُٓوَ زابغل نُ خًرب َ ث ًَغل يُعين َُٖىوَإ يُطُ ًَ ػتُ بؤ ٖـُض  ُٓوَ بهُئ ب

ًَو، يإ بُضثطغًاضيُتًُى وَضبططَيت، بُاَلّ َُُٓ ناضٍ تُنًٓهٌ ًًْـُ، نـاضٍ    ًَو نُ زَيُوَيت ثؤغت ًٓٓػاْ
ظاْػيت ًًُْ، ناضٍ َىختُبُضاتٌ ًًُْ، َُُٓ ٓريازٍَ ًٓٓػـاُْ يـُ َُٖيبـصاضزٌْ ْىَيُٓضَنـٍُ خـؤٍ، ُٓطـُض       

ًَغل حًػاب بهـُئ يـُ تَُـٌُْ )    ( غـاَيٌ ض ضَيصَيـُنٌ َاَؤغـتايإ    37ٌ، يـإ ) ( غـايَ 29( غـاَيًسا بـؤ )  24ب
ًَــو نــُ    ًَــت، نات ًَــت تَُــٌُْ ُٓوَْــسَ ب ًَــت زَب ًَــو زََي ًَت، نات ٌَ زَططَيــت نــُ ْىَيٓــُضٍ ٖــُب ُٖيــُ ضَيــٌ يــ
ًَو خـؤٍ            ٍَ نـطز، ٓـًرت َـامل خؤيـُتٌ بـؤ ٖـُض ثؤغـت ثًؿُنٍُ وَضططت و ُْٓساًَُتٌ ضَيهدطاوَنـٍُ قـُبى

ًَعل تَُـُٕ زيـاضٍ          َُٖيسَبصَيطَيت، ضَْطُ تؤ يُ َُ ًَىيػـت بـ ًَهٌ تـُنًٓهٌ، يـإ ظاْػـيت، يـإ ثػـجؤضٍ ث جاي
ًَـو نـُ     ًَىَيُى تَُُٕ ضَيططَ يـُ جًً بهطَيت، بُؽ يُ ناضٍ غًاغٌ، يإ ثًؿُيٌ، يإ زؿلىنطاتٌ بُ ًٖئ ؾ

َـ       ًَُُ قػُ يُغُض ياغا زَنُئ، بـؤ ٓـُّ ياغـايُ ٖـاتىوَ؟ ضاغـتُ،  ًًَهاضٍ زَنُيت يُ بُضاَبُضٍ، نُ ٓ ًَؿ ٔ ث
ٌَ ضَيططيًُ يُبُضزَّ ناضٍ ضَيهدطاوَنـإ، نـىْهُ ضَيهدـطاو ثـُيط َوٍ خـؤٍ ُٖيـُ، ثُضيـَُإ         ُٓو ياغايُّ ث
ًَىيػتًُتٌ، بـُاَلّ نـُ قػـُ يُغـُض ٓـُو ياغـايُ زَنـُيت، ٓـُّ ياغـايُ يـُ غـُضووٍ             ثُيط َوٍ خؤٍ ُٖيُ، ث

ًَُىايـُ ياغـانُ َُٓـُ غـُضَض اٍ     ثُيط َوَنُيُ، بؤيُ قػُ يُغُض َُٖىاض نطزٌْ زَنطَيـت، يُبـُض ٓـُوَ َـٔ ث    
ًَػتا ثطؤغـُيُى ُٖيـُ ثُيىَْـسٍ بـُ ٖـَُىاض نطزْـُ،        ًَُُ ْانًُٓ ُّٓ ثطؤغُيُ، ٓ ًَؿُيُ، بُاَلّ ٓ ُٓوٍَ ن
ًَو يـُو       ًَت، بـؤ ؾلىوْـُ يـُن ًَٓ ًَىيػيت بُ ثطؤشٍَ تطَ، بؤ ُٓوٍَ ُٓو ياغايُ ْـَُ ًَهُ ث ثُيىَْسٍ بُ حاَيُت

ًَهٌ طُوضَيإ ًَيت ثـاضَيعَضإ،       تىَيصاٍُْ نُ ًُُُٖٓت ٍَ يـُن ُٖيُ يُ نىضزغتإ غـُْسيهاٍ ثاضَيعَضاْـُ، يُطـُ
ًَػـتا ٓـُوَ            ًَُـُ ُْنـًُٓ ْـاو ٓـُو عَُُيًُيـُ، ٓ ُّٓ ياغايُ نؤغجُ يُبُضزٌََ يُنططتٓـُوَيإ، بـُاَلّ بـا ٓ

ًَىَيُى، بؤ ُٓوٍَ َاَؤغتايإ ْىَيُٓضٍ خؤ ًَت بُ ًٖئ ؾ ًَىَض ب ًَُىايُ تَُُُْنُ حُم ًًُْ ث يـإ  ُٖيُ، ث
ًَــت، ظؤض     ٍَ ب ًَــٓج غـاَيُنُ باؾــرتَ يــُوٍَ زَ غــا ٍَ نــطا، ث َُٖيبـصَيطٕ، ُٓطــُض ْانــاضيـ بــٔ بـُ ظؤضيٓــُ قــُبى

 غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ظؤض غىثاؽ، ناى جُالٍ فُضَىو.
 بُض َيع جالٍ عًٌ عبساهلل:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ بىو ًَيت     ُٓوٍَ َُٖىوَإ طىَيُإ ي ، ظؤضبٍُ خىؾو و بطايإ طىتًإ َُُٓ ٓـريازٍَ نـؤْططٍَ طؿـيت يـُن

َاَؤغتاياٌْ نىضزغتاُْ، حُم ًًُْ تُزاخىيٌ تًـا بهـُئ، َـٔ تًُٓـسٍ قػـُناٌْ نـاى عبسايػـالّ زَنـُّ،         
ًٌَ ثطؤشَ بط ياضَنـُ، ثـطؤشَ ياغـانٍُ     ًَغل، بُاَلّ يُ ُٓغ ًَغل، يإ شَاضَ زاُْْ ًَُُ شَاضَ زابٓ يـُ  ؾُضت ًًُْ ٓ

ًَهـُواٍُْ قػـُناٌْ خؤَاْـُ، نـُ             ًَُـُ، خؤيـإ تُحسيـسيإ نـطزووَ، يـُعين ٓـُوَ ث نؤْططَوَ ٖاتىوَ بـؤ ٓ
ًَـطَ، يُواُْيـُ        ًَُُ َىْاقُؾٍُ بهُئ، نـىْهُ نـُ َُٓـُ ٖاتـُ ٓ ًَطَ، حُم ًًُْ ٓ ًَتُ ٓ ًَغل حُم ًًُْ ب زََي

ٌَ      ضَيهدطاوَناٌْ تط ُْٓساظياضإ و جًؤيؤجٌ و َىٖٓسغـٌ ظضاعـٌ ٖـَُىوٍ بًَ    ًَـطَو وَخـت و ناؽلـإ يـ تـُ ٓ
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ًَهــُواُْ زَظامن، بــُاَلّ وَنــى ضَٓــٌ ؾُخكــٌ خــؤّ   ًَت، َــٔ ٓــُو قػــُيُ بــُ ث بطــطٕ و َُجايًؿــٌ تًــا ْــُب
ًَىيػيت بُ ُٓظَىوٕ ُٖيُ، َُضج ًًُْ ٓـُو   َُغُيٍُ بُضثطغًاضيُتٌ نُْسئ ُٖظاض، زَيإ ُٖظاض نُؽ ث

ًَو بُضثطغـًاضيُتٌ نـُْسئ ٖـُظاض نُغـٌ        َُضجُ زابٓسضَيت نُ بعاْغل نـُْس غـاَيٌ بـُ زيًٗـُ،     نـُ نُغـ
ًَت، يُو ًٓؿُو، يُو تُخُقىقُ، ظؤض غىثاؽ. ًَت، ُٓظَىوٌْ ُٖب  ُٖب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ظؤض غىثاؽ، نىَيػتإ خإ فُضَىو.

 بُض َيع نىَيػتإ ذلُس عبساهلل:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿُوَو ُٓو ثؤغـتاُْ  ُٓطُض َُبُغتُاُْ غىوز يُ  ًَتُ ث تىاْاٍ طُْج وَضبططئ، ُٓطُض َُبُغتُاُْ طُْج ب
ــُض           ــت، ُٓط ــُض  خبطَي ــُ ط ــاٌْ ب ــُْج تىاْان ــُوَو، ط ًَؿ ــُ ث ًَت ــُْج ب ًَغل ط ــ ــُ زََي ــتًُاُْ ن ــت، بُض اغ وَضبططَي

نـاضزؤٍ  َُبُغتُاُْ َامل ٖاوواَلتًإ بجاضَيعئ يُوٍَ نُ خؤيإ بؤ ثؤغتُنإ َُٖيبصَيطٕ، ُٓطـُض وَى نـاى   
ًَو تَُــُٕ        ًَت يـُْاو ٓــُّ يكاْـُو نؤَــَُي ٖـاوض َيِ باغــٌ نـطز ؼلاْــُوَيت ٖـَُىو تَُُْــُنإ ْىَيٓـُضيإ ٖــُب
ًَىيػتُ ُٖض تَُُٕ زياضٍ ُْنطَيت، بُاَلّ ُٓطُض بُ ظؤضيٍُٓ زَْط تَُُٕ َايُوَ، َٔ  تًُُٖـ ُْنُئ، ث

ٌَ  ثؿــتطريٍ يــُ ضًَُٓنــٍُ يًصْــٍُ ثــُضوَضزَ زَنــُّ نــُ تَُُُْنــُ بهطيـَـ   ٍَ، بــُاَلّ ُٖضغــ ًَــٓج غــا ت بــُ ث
 بط طُنُيإ بهطَيت بُ يُى بط طُو، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ظؤض غىثاؽ، زنتؤض ٓاضاؽ فُضَىو.

 بُض َيع ز.ٓاضاؽ حػغل ذلُىز:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًٌَ بؤنىوٌْ َٔ ٓـُظَىوٌْ  يُض اغتًسا ُّٓ ضَيهدطاوَ غُضثُضؾيت شَاضَيُنٌ ظؤض زَنات يُو ثًؿ ُيُزا، بُث
ًَـت بتـىاْغل طؤض اْهـاضٍ يـُ                ًَُـُ ب ُٓو نُغـاٍُْ زَيٓـُ ْـاو ٓـُو ضَيهدـطاوَ ططْطـُ، ُٓطـُض ٖـاتى زَغـُاَلتٌ ٓ
غاَيُناْسا بهـُئ، غـاَيُناٌْ خًـرب َ، َـٔ ثؿـتطريٍ يـُ يازاؾـتُنٍُ يًصْـٍُ ثـُضوَضزَو نؤََُيـٍُ َـُزٌَْ            

ــُض   زَنــُّ، بــُو َُبسَٓــٍُ نــُ خــؤّ ًُٓــا   ــُ ضَيهدطاويؿــسا، ٖــُتا ُٓط ــُتٌ، ٓــُظَىوٕ ظؤض ططْطــُ ي ًًَ من ث
ًَيت، واتـا    ًَت بُ غُضؤنٌ يـُن ًَؿًٓاضَيو ُٓو بُض َيعٍَ نُ زَب ًَِ باؾُ وَنى ث ًَت، ث ضَيهدطاوَنُ ثًؿُيًـ ب
ًَتُ َُنتـُبٌ غـهطتاضيُتُوَ     ًَت، ُٓوٍَ زَنـ ٍَ تٌَُُْ نَُرت ُْب ًَت يُ ثاظزَ غا ًَتًُنُ غُضؤنٌ ُٖب يُن

ٍَ نـَُرت                يُ ًَـٓج غـا ًَت، ُٓواْـٍُ نـُ يـُ َُجًًػـٌ تـُْفًعٍ و غـُضؤى يكـُنأْ يـُ ث ٍَ نـَُرت ْـُب زَ غـا
ًَت، غىثاؽ.  ُْب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ظؤض غىثاؽ، غؤظإ خإ فُضَىو.

 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضٍ:
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 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَـط، ُٖضنـُْسَ خـؤٍ      َٔ ثاَيجؿيت ضاو بؤنىوٌْ بُض َيع نا ٍَ بطاٍ بـُض َيعّ نـاى زي ى عبسايػالّ زَنُّ، يُطُ

ًَـٓٔ يـُ      ًَـت واظ ب ًَت َىتُفُضيغ بٔ، يـُعين زَب ًَط يُ زوايًسا يُ َاززٍَ ثاظزَزا طىتطاوَ زَب ُٓوٍَ ناى زي
نـُ   َُٖىو ثًُو ثايُيُى، بُاَلّ بُ تُواوَتٌ ثؿتطريٍ ُٓو ضًَٓـٍُ بـطاٍ بـُض َيعّ نـاى عبسايػـالّ زَنـُّ،      

ًَُُ َُضجٌ تَُُُْنُ الببُئ ٓاظازيًُنُ ظياتط زَزَئ بُ ُٓوإ(، خؤّ ُْٓساٌَ يًصْـٍُ   ًَت )ُٓطُض ٓ زََي
ًَُُ يُ طفتىطؤيُناؾلاْـسا   ٍَ ُٓوَ بىوّ نُ بىاض بسضَيت بُ طُزلُنإ، بؤيُ ٓ ثُضوَضزَو خىَيٓسٌْ بااَلّ، يُطُ

ًَيت َاَؤغتايإ نُ ْاضزووياُْ، ُٓوإ بُؽ باغٌ غُ ٜػررتط يف َرٔ   ضؤنًإ نطزووَ، ٓـُوإ طىتىوياْـُ )  يُن
ٜٓتده عضًٛا يف َهته ايطهستاز١ٜ إٔ ٜهٕٛ َٔ َٛاطين األقًِٝ ٚي٘ خد١َ التكٌ عٔ عػس ضٓٛا  يف ايرتب١ٝ 

ًَبًًٓـإ نـطز     ٚايتعًِٝ ًَُُيإ ْاضزووَ واٍ تًايُ، بُاَلّ زواٍ ٓـُوٍَ نـُ ت ًَُ ياغانُ نُ بؤ ٓ (، يُ ُْقٌ ُٓغ
ًَُُ ٖاتىو ًَٓ ُإ زاْاوَ، نُ ٓ ًَٓج، ث ئ جًاَإ نطزؤتُوَ، يكُنإ و غُضؤنايُتٌ و ُٖئٍُ تُْفًعٍ، نُ ث

ًَىاظَيو نـُ غـُضؤنُنُ    زياضَ ُٓواُْ يُو نتابٍُ نُ ْاضزووياُْ جاضَيهٌ تط ضٌَٓ خؤيإ ْاضزووَ، بُاَلّ بُ ؾ
ًَت، ْـُى تَُـُٕ، خعَـُت، يُبـُض ٓـُوَ      ٍَ نَُرت خعَُتٌ ُْب ًَت يُ ثاظزَ غا ًَتـُ ُْٓـساّ يـُ     زَب ٍ نـُ زَب

ٍَ ضًَُٓنٍُ  ًَت، بُاَلّ َٔ خؤّ وَنى غؤظإ يُطُ ٍَ ب ًَٓج غا ًَت، بؤ يكُنإ ث ٍَ ب َُنتُبٌ غهطتاضيُت زَ غا
 ناى عبسايػالَِ، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ظؤض غىثاؽ، يًصٍُْ ٖاوبُف فُضَىو.

 (:بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

زياضَ بؤنىوٌْ جًاواظ ُٖيُ، ُٖبىو نُ ُٖض تَُُٕ زياضٍ ُْنطَيت، يُعين غاَيٌ خعَُت، ُٖبىو تًُٓـسٍ  
ًَت يُغُض بَُٓاٍ َُغـٔىويًُتٌ جًـاواظٍ تًايـُ، زيػـإ غـااَلٌْ خعَـُت        ًَٓج غاَيُنٍُ زَنات، ُٖيُ زََي ث

ًَيت َ ًَت، َُُٓ بؤنىوٌْ خىزٍ يُن ًَط   جًاواظ ب اَؤغتاياُْ يُ ثطؤشَنٍُ ُٓواًْـ وا ٖاتىوَ، نُ بـؤ غـهطت
ــُ           ــُبىو ن ًَهًـ ٖ ــىوْ ٍَ، بؤن ــا ــهطتاضيُت زَ غ ــُبٌ غ ــساٌَ َُنت ــؤ ُْٓ ًَت، ب ــُب ــُتٌ ٖ ٍَ خعَ ــا ــاظزَ غ ث
ًَطو ُْٓـساٌَ َُنتـُبٌ غـهطتاضيُت و بـؤ ثؤغـتُنإ يـُ ثـُيط َوزا            َُضجُناٌْ خؤناْسيس نـطزٕ بـؤ غـهطت

ٍَ ُٓوَ زياضٍ بهطَيت، يُض اغتًسا ٓ َُُ بؤنىوٌْ ؾُخكٌ خؤَُ، ُْى بؤنىوٌْ يًصٍُْ ٖاوبُف، َٔ يُطُ
ًَغل َُُٓ يُ ثُيط َوٍ  ًَ ًَُُ ب ًَو خاَيٌ تطو زَقٌ تط ُٖيُ، نُ زَنطا ٓ ًَؿرتيـ ُْى ُٖض ُٓوَ نؤََُي بىوّ ث

ًَط ٍ ْاوخؤزا زياضٍ زَنطَيت، ُٖتا َُغُيٍُ ٓابىوُْ، َُغُيٍُ شَاضٍَ َاَؤغـتانإ نـُ يُيُنُيـُنٌ نـاضط    
ًًَـإ     ًَت، بُاَلّ زيـاضَ ٓـُوإ ث ًَٓ ٌَ ؼل ًَت، ُٓواُْ َُٖىوٍ بؤ ثُيط َوٍ ْاوخؤ، بؤ زَغُاَلتٌ خؤيإ بُج ُٖب
ٌَ بـاف بـىو، بـُ        ًَيت َاَؤغتايإ خؤيـإ وايـإ ثـ ًَت، يُعين يُن وا بىو نُ زيػإ يُّ ثطؤشَيُزا بُ ُْم ب

ًَتُوَ بؤ ٓايٓسَ، بؤ ناتٌ زَْطسا ًَٓ ٍَ ُٓوَ زََ  ٕ، ظؤض غىثاؽ.ُٖض حا
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
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ٍَ فُضَىو. ًَطز  ظؤض غىثاؽ، بُض َيع ناى ؾ
ٍَ حتػغل ذلُس: ًَطز  بُض َيع ؾ

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَيت             ُٓو تُعسيًٍُ نُ يُغـُض ُٓغاغـٌ ثـطؤشَ ُٓغاغـًُنُ ٖـاتىوَ، نـُ ٓـُويـ بـُؽ باغـٌ غـُضؤنٌ يـُن

بـؤ زاْـاوَ، ثاؾـإ ثـطؤشٍَ تُعـسيًًإ ضَواْـُ نـطزووَ، نـُ باغـٌ غـهطتاضيُت            نطزووَ، ُٓويـ ثاظزَ غاَيٌ
ًَيت َاَؤغـتايإ بـؤ خؤيـإ تُحسيـسيإ نـطزووَ،           زَنات زَ غاَيًإ بؤ زاْاوَ، يُ نـؤْططٍَ خؤيـإ ٖـٌ يـُن
   ّ ًٌَ بط طٍُ نؤْططَ )التكٌ عٔ قلػُ عؿطَ غُٓ( بؤ غـُضؤى، بـؤ بط طـٍُ زووَ ًَت ضاغت بهطَيتُوَ بُث  زََي

)التكٌ عٔ قلػُ غٓىات( نُ بهطَيتُ )عؿطَ غٓىات(، )التكٌ عٔ قلؼ غٓىات مل ايرتبًـُ وايتعًـًِ( ضاغـت    
بهطَيتُوَ بؤ )التكٌ عٔ عؿـطَ غـٓىات( يـُ يكـُنإ، نـؤْططَ بـؤ خـؤٍ ٓـُو بط يـاضٍَ يُغـُض ٓـُوَ زاوَ نـُ             

ًَُـُ بـؤ ز       ًَـسا بـىوَ، ٓ ٍَ بـىوٕ ْىَيٓـُضيًإ ت َغـتهاضٍ ٓـُو زَقـُ بهـُئ و     َاَؤغتايُنإ َُٖىو خؤيإ يُو
ٍَ ْاطُض َيتُوَ ْاو ؾاض، نىْهُ  ًَٓج غا ٍَ َاَؤغتا ْاطُض َيتُوَ ْاو ؾاض، بُ ث ٍَ جاض ًَٓج غا ٍَ، ث ًَٓج غا بهُيُٓ ث
ًَِ باؾُ زَقُنُ وَنـى   ًَت ناضَنإ بهات، َٔ ث ًَت تُفُضوغ بهطَيت، ياًْـ ْاتىاْ ًَت، يإ زَب يُ ُٓتطاف زَب

ًَيت َاَؤغتايإ ًَتُوَ، غىثاؽ. زَقٌ يُن ًَٓ  ؼل
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ظؤض غىثاؽ، بُض َيع َاَؤغتا فُضَإ فُضَىو.
 بُض َيع فطَإ ععايسئ ذلُىز:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُـُ بط ياضَاْـسا           زياضَ يُ ُٓزلاٌَ نؤبىوْـُوٍَ ٖـُضزوو يًصْـُ، يًصْـٍُ ثـُضوَضزَو نؤََُيطـٍُ َـُزٌَْ، ٓ

ًَـٓج غـاَيٌ تَُـُٕ    بُض ا غيت ُٓو ناتٌ بطازَضإ ضًًَٓإ وا بىو ُٖض غاَيٌ تَُُٕ زياضٍ ُْنطَيت، ثاؾإ بُ ث
بط ياض يُغُض ُٓوَ زضا، بُض اغيت ُٓطُض يُ ضووٍ ياغايًُوَ ُٓوٍَ ًُٓهاًُْتٌ ُٖيُ، يُبـُض ٓـُوٍَ ُٓؾـهاٍ    

ًَِ نانُ ُٓطُض يُ ضووٍ ياغايًُوَ ٓ ُؾهاٍ زضوغت ْانـات، ٓـُو فُقـُضٍَ    زضوغت زَناتٔ يُو ياغايُ، َٔ ث
ٌَ ثؤغـتُ، يـإ زاْـُْطَيت؟ بُض اغـيت ُٓطـُض       ٍَ زابٓسضَيت بؤ بُ ُْٓساّ بىوٌْ ُٓو غ خبُيُٓ زَْطسإ، ٓايا غا
ًَيت َاَؤغـتاياٌْ نىضزغـتإ تىاْـاٍ ٓـُوٍَ ٖـُبىو غـُضزلٌ َاَؤغـتايإ          ًَهٌ طُزلٌ يـُن ٖاتى ُٖض ُْٓساَ

ًَتُ ًَت و ُٓوَْسَ غاَيُ بب ًَؿ ُْٓساٌَ غـهطتاضيُت، يـإ غـُضؤنٌ َاَؤغـتاياٌْ نىضزغـتإ غـُز ٖـُظاض         ضابه
ًَُُ ضَيطط بغل؟ بُاَلّ ُٓطُض تىاْاٍ ُْبىو َاَؤغـتايُنٌ )  ًَت، بؤ ٓ ًَـت    28جاض ثريؤظٍ ب ًَـت بب ( غـاَيٌ بتىاْ

ًَت، يُعين ضَيططٍ قـا  ًَسا ُٖيُ، ظؤض ٓاغايًُ، بؤ ُْب ًَيت َاَؤغتاياٌْ نىضزغتإ نٌ ت ْىٌْ بُ غُضؤنٌ يُن
ًَؿـُوٍَ طـُْج، ٓـُوَ        ًَِ يـُ ٖاتٓـُ ث ًًُْ، ضَيططٍ ًٖئ ًًُْ، نُواتُ بُض اغيت َٔ تَُُٕ بُ ضَيططَيو زازَْـ

 خاَيٌ يُنُّ.
ًَُُ غاةٌ بهُيُٓوَ، ٓايا تَُـُٕ ٖـُض بـاؽ     خاَيٌ زووَّ/ ُٓطُض بهطَيت ُٓوَ خبطَيتُ زَْطساُْوَ، غُضَتا ٓ

 بهطَيت، ياخىز باؽ ُْنطَيت؟ ظؤض غىثاؽ.
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/َيع بُض 
 ظؤض غىثاؽ، يًصٍُْ ياغايٌ ضًَٓتإ فُضَىو.

 بُض َيع ز.ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَىَض زاْـطاوَ يُغـُض ٓـُو بَُٓايـُ،      ًَؿهُف نطاوَ ؾاضَظايٌ و ُٓظَىوٕ وَنى ث وا زياضَ يُ ثطؤشَ ياغانٍُ ث
ٍَ      غـاَيُناٌْ خعَــُت زيـاضٍ نــط   ًَتًُنــُ ثـاظزَ غــا ًٌَ قاْىُْنــُ تـُْٗا بــؤ  غـُضؤنٌ يُن اوَ، ٓـُوٍَ يــُ ُٓغـ

ًَؿًٓاض نطاوَ  خعَُت نطزٕ وَنى َُضج زاْطاوَ، جطُ يُ َُضجُناٌْ تط نُ يُْاو ياغانُزا ٖاتىوَ، ُٓوٍَ ث
ًَٓج غا ًَت، يإ ث ٍَ ب ٍَ زازَْطَيت، ٓايا زَ غا ًَت؟ ُٓوَ يُو ثطؤشَ ياغايُ بؤ ُٓزلىٌَُْ غهطتاضيُت زَ غا ٍَ ب

ًَىيػتُ خاوَٕ ُٓظَىوٕ  ًَُُ ثؿتطريؿلإ يُ زَ غاَيُنُ نطزووَ، ث بُ زَْطسإ يُنال زَنطَيتُوَ، ُٖضنُْس ٓ
ًَت، واتا ُٓطُض تٌَُُْ ) ًًَٓـُ غـُض خعَـُت نـطزٕ زَناتـُ          22و ؾاضَظا ب ٍَ بـىو، ٓـُو زَ غـاَيٍُ زازَْ ( غـا

(32( ،ٍَ ًَت ناضوباضَن31( غا إ بُض َيىَ ببـات، ٓاغـتُْط ًًْـُ يُبـُضزَّ ٓـُوٍَ نـُ       ( غاَيًـ طُزلُ زَتىاْ
ًَتًُنــُ، ٓــُوَ ُٓطــُض بــؤ    تُضؾــًح بهطَيــت و ٓــُو ثؤغــتُ وَضبططَيــت، بــُاَلّ بــؤ ثؤغــتُناٌْ تــطٍ ْــاو يُن
ًَيت،       ًَؿــُ ًًْــُ، يــُ ياغــانُ بــؤ غــُضؤى َــُضج زاْــطاوَ، غــُضؤنٌ يــُن ًَغل، ن ًَ ٌَ بٗــ ثــُيط َوٍ ْــاوخؤ بــُج

ًَؿًٓاض نطاوَ  بؤ َُنتُضٍ غهطتاضيُت زاْطاوَ، ًٖئ َُضجٌ تط ًًُْ، ُٓويرت تُْٗا يُ ضاثؤضتٌ ثطؤشَنٍُ ث
ًَىيػتًإ ظاٌْ  ٌَ بطُض َيغل بؤ ثُيط َوٍ ْاوخؤ خؤيإ، ُٓطُض بُ ث يًصٍُْ ثُضوَضزَ ٖاتىوَ زَتىاْغل ُٓوٍ ي

 غاَيٌ خعَُت نطزُْنُ زياضٍ بهطَيت، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ض غىثاؽ، يًصٍُْ ياغايٌ بؤ بط طُيُنٌ تط، فُضَىو.ظؤ
 بُض َيع ز.ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 َاززٍَ ياظزَّ:

ًَؿـًٓاض نـطاوَ،            ًَـو زَيـت، ٓـُوٍَ يـُ ثـطؤشَ ياغـانُ ث ًٌَ قاْىُْنُ يُ نـىاض فُقـُضَ ث َاززٍَ ياظزَّ يُ ُٓغ
ًَىَيُ ) (، ُٖضوَٖا غـُباضَت  دزاض١ َٚٓاقػ١ تعدٌٜ ايكإْٛ يكؼاد ٚاقسازٙبط طٍُ )أ( َُٖىاض بهطَيت بُو ؾ

ًَىَيُ: ) ًَؿًٓاضٍ ظياز نطزٌْ زوو بط طُ نطاوَ، بط طُيُى بُو ؾ دزاض١ ٚتكِٝٝ ادا٤ االؼاد بُ َاززٍَ ياظزَ ث
١ٜ اْتدراب ز٥رٝظ االؼراد ٚاعضرا٤ َهتره ايطرهستاز      (، ظيـاز نطزْـٌ بط طُيـُنٌ تـط )    يف ايؿرت٠ َاب  َؤمتسٜٔ

 (، واتا َُٖىاض نطزٌْ بط طٍُ يُنُّ و ظياز نطزٌْ زوو بط طُ بؤ َاززٍَ ياظزَ، غىثاؽ.ٚنريو االحتٝاط
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 يًصٍُْ ٖاوبُف.
 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضٍ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَُُ يُ ُٓغٓاٍ زاْاٌْ قاْىُْنُزا، يُبُض ُٓوٍَ يُقاْىْ ًَُنُزا َُنتُبٌ غهطتاضيُت بًُٖئ جؤضَيو ٓ ُ ُٓغ
ًَهُ يـُ             ًَػـتا بُؾـ ظيهطٍ ُْٖاتىوَ يـُْاو ياغـانُزا، يـَُاززٍَ ْؤيَُـسا ٓـُّ خـؤٍ َُنتـُبٌ غـهطتاضيُت ٓ
ًَيت َاَؤغتايإ، بؤيُ بُ بامشإ ظاٌْ َاززٍَ ْؤ َُٖىاض بهُيُٓوَ، بؤ ُٓوٍَ ًٖئ  ُٖيهًُيُتٌ َُٖىو يُن

ًَت يُو  ًَىَيُ، تُْٗا وؾٍُ غهطتاضيُؽلإ ًٓعافُ نطزووَ ُٓويـ:نَُىنىضتًُى ُْب  ياغايُ، ُٓويـ بُّ ؾ
 تعدٍ املاد٠ ايتاضع١ َٔ ايكإْٛ ٚتكسأ ناآلت٢: املاد٠ ايطابع١:

 ٜتٛىل ز٥ٝظ األؼاد ايصكحٝا  اآلت١ٝ:
1-   ٛ ثررا٥ل اـاصرر١ متثٝررٌ االؼرراد يررد٣ اؾٗررا  ايكضررا١ٝ٥ ٚاألدازٜرر١ ٚاملررؤمتسا  ٚاملصررادق١ عًرر٢ املعرراَك  ٚاي

 باألؼاد ٚي٘ ؽٌٜٛ ٖرٙ ايصكحٝا  أٚ بعضٗا اىل َٔ ٜستأٜ٘ َٔ أعضا٤ َهته ايطهستاز١ٜ.
 ز٥اض١ أبتُاعا  اهل١٦ٝ ايعا١َ ٚاجملًظ ايتٓؿٝر٣ َٚهته ايطهستاز١ٜ. -2

ًَُـُ ياغـانَُإ ظؤض     ًَُُ وَنى يًصٍُْ ياغايٌ ًًُْ، يُبُض ٓـُوٍَ ٓ ًَهطزووَ، يُعين ٓ بـُ  بُؽ ُٓوََإ وا ي
 تُواوَتٌ زيطاغُ نطزووَ، زَبىايُ ُٓوخُيُيُ ُٖبىايُ، زَبىايُ ؼلاْهطزياُْ، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ظؤض غىثاؽ، بُ نىضزيُنٍُ.

 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 َاززَّ حُوتُّ:
ًَىَيُ َُٖىاض   زَنطَيت:َاززَّ ْؤيٌَُ ياغانُ بُّ ؾ

ًَت: ًَتِ ُّٓ زَغُاَلتاُّْ خىاضَوَّ زَب  غُضؤنِ يُن
ًَط يًــُنإ و يــُ نؤْططَنــإ و ثُغــٓس نطزْــِ    -1 ًَتِ الّ اليُْــُ زازوَضٍ و ناضط ْىَيُٓضايــُتِ نطزْــِ يــُن

ًَتِ و بؤٍ ُٖيُ ُّٓ زَغُآلتاُْ، يإ ُْٖـسَيهًإ بساتـُ ٖـُض نـاَِ      ًَٓتُ تايبُتُنإ بُ يُن َاََُيُو زؤنؤَ
 ٌَ  باف بىو يُ ُْٓساَاِْ َُنتُبٌ غهطتاضيُت.ث

 .غُؤنايُتٌ نطزِْ نؤبىوُْوَناِْ زَغتُّ طؿتِ و ُٓزلىَُِْ تُْفًعٍ و َُنتُبٌ غهطتاضيُت -2
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَبًين ُٖيُ؟ ُّٓ ثُضيَُاْتاضَ بُض َيعاُْ ْاوٍ خؤيإ ْىوغًىَ، بُض َيعإ )نـاى عُـط    ٌَ ت عبـسايععيع،  تهايُ ن
ز.افلس وَضتٌ، ز.ٓاضاؽ حػغل، ناى ناوَ ذلُس اَغل، ناى ؾىإ نُضيِ، ناى ؾعإ افلس(، فُضَىو َاَؤغتا 

 عىَُض.
 بٗا٤ايدٜٔ:بُض َيع عُط عبسايععيع 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَيت َاَؤغــ     ًَبًٓــًِ ُٓوَيــُ زووبـاضَ زَنــُُوَ غــُض خاَيــُ ُٓغاغـًُنُ، نــُ بــُض َيعإ يـُ يــُن تايإ يــُ َـٔ ت

ًَُُ، ًٖئ ٓاَاشَيُنًإ بـُ َـاززٍَ ُٖؾـت و َـاززٍَ ْـؤ ْـُنطزووَ،        ضَؾٓىوغٌ خؤيإ نُ ْاضزووياُْ بؤ ٓ
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ًَهٌ يـُوَ   ببىوضَ، َاززٍَ ْؤ و َاززٍَ زَ، ُٓو ضَؾٓىوغٍُ نُ ُٓوإ ْاضزووياُْ ٓاَاشَيإ بُ ًٖئ تُعسيً
ـْـ  ٌَ ُٓوَيــُ ضَنــاو نطز ٌ ٓــُوٍَ نــُ ٓــُوإ ْاضزووياْــُ، ظؤض ْــُنطزووَ، َــٔ تُٓهًــس زَنَُــُوَ  نــُ ُٓغــ

 غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ظؤض غىثاؽ، بُض َيع زنتؤض ُٓفلُز فُضَىو.

 بُض َيع ز.افلس ابطاًِٖ عًٌ)وَضتٌ(:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

          ٌ ًَُىايـُ ضاغـتُ نـات ًَبًًُٓنُّ تـُْٗا يُغـُض ُٓوَيـُ ٓـُو َـاززَو َاززَنـاٌْ تـط ث خـؤٍ ياغـانُ بـُو     َٔ ت
ًَت يُ ياغانُ  ًَتًُنُزا ُٖب ًَىيػتُ يُ ًْعاّ زاخًٌ يُن ًَىَيُ زاض َيصضاوَ، يُعين ظؤضبٍُ ُٓو ؾتاٍُْ نُ ث ؾ
ًَت، تـُْٗا يـُْاو    ًَىيػت ًًُْ يُْاو ياغانُزا ُٖب ًٌَ بؤ نطاوَتُوَ، بُ ضٌَٓ َٔ ُٓو وضزَناضيًاُْ ظؤضٍ ث ج

ًَت، بــ     ًَتًُنــُزا ٖــُب ــُيط َوٍ ْــاوخؤٍ يُن ًَــو ويػــتًإ       ث ــت ٖــُض نات ًَ ؤ ٓــُوٍَ ٓــُوإ زَغــتًإ وااَل ب
ثُيط َوَنٍُ خؤيإ َُٖىاض بهُُْوَو بُ ضَيصَيُنٌ زياضٍ نـطاو يـُْاو غـهطتاضيُت و ٓـُو زَغـتُيٍُ  نـُ       
ًَو يُْاو ياغانُزا نؤ بهُيُٓوَ، َُٖىو جاض ياغـانُ   َُٖيسَبصَيطزضَيت يُ نؤْططَزا، يُعين ُٓطُض َُٖىو ؾت

ًَت، يـُعين َـُضج ًًْـُ ٓـًال نـؤْططَ      َُٖىاضنطزُْو ًَت، ُٓوإ بؤ ُٓوٍَ زَغتًإ نطاوَ ب ٍَ ظَفلُت زَب
ُٓوإ بتىأْ ثُيط َو َُٖىاض بهُُْوَ، ثُيط َو زَتىأْ بُ ضَيصَيُنٌ زياضٍ نطاو نُ خؤيإ نؤْططَ بط ياضٍ 

ًَػتا  بُ ٓاغاٌْ َُٖىاض ْانطَيـت،  يُغُض زَزات يُْاو نؤبىوُْوَ طؿتًُناٌْ خؤياْسا َُٖىاضٍ بهُٕ، بُاَلّ ٓ
ًَـت،           ًَُـُ تَُـُٕ و ضَيـصَو تَُـٌُْ نـُْس ب ًَىيػـت ًًْـُ، ٓ بؤيُ بُ ضٌَٓ َٔ ُٓو وضزَناضيًاُْ ٖـَُىوٍ ث
ًَـٌ بهُيٓـُوَ               ٍَ ج ٌَ بطـُض َيغل بـؤ ْـاو ثـُيط َوٍ ْـاوخؤٍ خؤيـإ، يـُو ًَـت؟ ُٓواْـُ يـ خعَُتُنٍُ نـُْس ب

 بُض اغيت، ظؤض غىثاؽ.
 :ثُضيَُإضؤنٌ غُز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ظؤض غىثاؽ، بُض َيع زنتؤض ٓاضاؽ فُضَىو.

 بُض َيع ز.ٓاضاؽ حػغل ذلُىز:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

يُض اغتًسا ُٓدلاضَف ثؿتطريٍ زَنُّ يُ ٖـُضزوو خـاَيٌ ٖـاتىوَ يـُ ضاثـؤضتٌ يًصْـٍُ ثـُضوَضزَو ٖـُضوَٖا         
ٌَ زَنـُّ و تُٓهًـس يـُوَ زَناتـُوَ نـُ ٓـُو       يًصٍُْ نؤََُيٌ َُزٌَْ، ُٓطُض ٖاتى ُٓو زوو خاَيُ ثؿتطريٍ  ي

ًَتًُ زَنات يُو اليُْـُ جًاياْـُ، نـُ جـاضَيهٌ تـط       ًَت بُ غُضؤنٌ ُٓوٍَ ْىَيُٓضايُتٌ ُٓو يُن بُض َيعٍَ زَب
ًَت و غىثاؽ. ًَىيػيت بُ ُٓظَىوٕ زَب  ث

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ظؤض غىثاؽ، بُض َيع َاَؤغتا ناوَ فُضَىو.

 ض َيع ناوَ ذلُس اَغل:بُ
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 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَيت الٍ           ًَـت ْىَيُٓضايـُتٌ نطزْـٌ يـُن ًَِ باؾـُ يـُ خـاَيٌ يُنـُّ نـُ زََي ًَيت ث َٔ يُ زَغُاَلتٌ غُضؤنٌ يُن
ًَيت بــؤٍ ُٖيــُ ٓــُّ      ــت، يــُن ًَ ًَٓتــُنإ ب ــُو زؤنًُ ًَطٍ و نؤْططَنــإ و ثُغــٓس نطزْــٌ َاََُي اليُْــُ نــاضط

ًَهٌ زَغُاَلتُ ُْٖسَيهًا ًٌَ باف بىو يُ ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ غهطتاضيُت، ُٓو ُٖض ناَ ًَو ث ٕ بساتُ ُٖض ناَ
ًَِ باؾُ يُ ٓـاخريٍ ٓـُوٍَ بـؤ ظيـاز بهطَيـت بـُ ضَظاَُْـسٍ َُنتـُبٌ غـهطتاضيُت، نـىْهُ            ٌَ باف بىو ث ث

ًَـو ٖـاتىوَ يـُ نـُْس طـطو  و ال      ًَت، ُٓو َُنتُبٌ غهطتاضيُت ث ًَسا ب ًَو، بـؤ   يُواُْيُ تؤظَيو ُٓوٍَ ت يـُْ
ًَـسا   ًَىإ ُٖضزوونًإ، ضَظاَُْسٍ َُنتُبٌ غهطتاضيُتٌ ت ًَت يُْ ًَت و ًٓختًهاض ُْب ُٓوٍَ ضَظاَُْسٍ ُٖب

ًَِ باؾرتَ، غىثاؽ. ًَت، َٔ ث ًَو زَب ًَت تُوافىق  ب
 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ظؤض غىثاؽ، بُض َيع  ناى ؾىإ نابإ فُضَىو.

 هطيِ جالٍ:بُض َيع ؾىإ عبساي
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓنِ يُغُض َاززٍَ حُوتـُّ ُٖيـُ يـُ ضووٍ ظَاُْواًْـُوَ يُغـُض زَقـُ عُضَبًُنـٍُ ضاثـؤضتٌ          َٔ ت
ًَت ) ًَت ٜتٛىل ز٥ٝظ االؼاد ايصكحٝا  االت١ٖٝاوبُؾٌ يًصٍُْ ثُضوَضزَو نؤََُيٌ َُزٌَْ نُزََي (، يإ زَب

ًَت بطىتطَيت )ملٗاّ ايتاي١ٜٝتٛىل ز٥ٝظ االؼاد ابطىتطَيت ) (، ٓـُوَ  يس٥ٝظ االؼاد ايصكحٝا  االت١ٝ(، يإ زَب
 ضاغتُنُيُتٌ، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ظؤض غىثاؽ، بُض َيع ناى ؾعإ فُضَىو.

 بُض َيع ؾعإ افلس عبسايكازض:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 ظؤض غىثاؽ.ظؤض غىثاؽ، قػُناٌْ َٔ نطإ، 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ظؤض غىثاؽ، يًصٍُْ ٖاوبُف فُضَىو.
 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿـًٓاضيإ ْـُنطزووَ، بـُاَلّ     ًَيت َاَؤغتايإ َُٖىاض نطزٌْ َاززٍَ ْؤيُّ ُٓوإ ث ضاغتُ يُ ثطؤشَنٍُ يُن

ًَو  ًَُُ نات ًَىيػتُ ُٓويـ َُٖىاض بهطَيت، بؤ ُٓوٍَ ًٖئ نُؾُٓ طؿت بـُضٍ و ْانؤنًـُى   ٓ غُضزلُاْسا ث
ًًَـإ بـاف بـىو      ًَُُيإ بـًين ث ًَت، بؤيُ زواٍ ُٓوَ نُ خؤؾًإ ظاًْإ و ضاثؤضتُنٍُ ٓ ًَٓ يُْاو ياغانُزا َُْ

 ُٓو َُٖىاض نطزُْف بهطَيت.
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ًَُُ َُبسَ ًَُُ بامسإ نطز، ٓ ًَـت   غُباضَت بُ وضزَناضٍ، ٓ ًَؿـُوَ زَب ٍَ ُٓوَئ، بُاَلّ وا ٖاتؤتُ ث ًُٕٓ يُطُ
ًَٓـاٌْ يكـُناًْإ       ًَهٗ ًَيت َاَؤغـتايإ ث ًَو يُ ناضوباضَنـاٌْ يـُن ًَػتا بُؾ ُّٓ ياغايُ بؤ زَضبهُئ، نىْهُ ٓ
ًَو ياغاٍ زاَىزَظطانـاٌْ   ًَُُ ُّٓ ياغايُيإ بؤ زَضبهُئ، يُ زاٖاتىوزا ُٖض نات وَغتاوَتُ غُض ُٓوٍَ نُ ٓ

ٍَ  نؤَ ًَتًُنإ َُٖىاض نطايُوَ، زَنطَيت يـُو َُيطاٍ َُزٌَْ، يإ ُٓوٍَ نُ ْاوٍ ْطاوَ ياغاٍ غُْسيهاو يُن
ٍَ ٓـُّ     ًَتًُنإ خؤيـإ يُطـُ ٓاَاشَ بُوَ بسضَيت نُ ياغاناٌْ تط ًًٓغا زَنطَيُٓوَ، َُٖىو غُْسيهانإ و يُن

ًَٓٔ و ثــُيط َوٍ ْاوخؤيــإ بــُطىَيطٍَ ٓــُّ ياغــايُ ز َنــُٕ، بؤيــُ ٓــُّ ناتــُ ٓــُّ َُوظوعــُ ياغــايُ زَطــىزل
ٍَ عًالج بهطَيت.  زَنطَيت يُو

ًَطىَإ بُ ُْظَضٍ ًٓعتًباض وَضزَططئ، ٓـُوٍَ   غُباضَت بُاليٌُْ ظَاُْواًُْنٍُ يُناتٌ قًاةُ نطزْسا ب
ًَيت َاَؤغـتايإ بـُ َُٖيبـصاضزٕ         ًَطٍ يـُن ًَـت، بـُض َيعإ، غـهطت ُٓطُض بُ ضَظاَُْسٍ َُنتُبٌ غهطتاضيُت ب

ًَ ًَت، زَب ًَت، بؤ َاوَيُنٌ نُّ ب ًَساٌْ زَغُاَلتُف وَقيت ب ت، ًٓرت ٓريازٍَ نؤْططٍَ يُ ثؿتُ، ضَْطُ ُّٓ ث
ًَتـُ بُضبُغـت،           ًَهـٌ تـط بـغل، نـُ بب ًَـت زاخًًـٌ ضؤتًٓ ًَىيػـت ب ضَْطُ ضَظاَُْسٍ َُنتُبٌ غهطتاضيُتٌ ث

ٍَ ُٓوَئ نُ وَنى نؤٕ بُ ُْم يُ ثطؤشَنُزا ٖاتىوَ ًَُُ ُٖض يُطُ  ، ظؤض غىثاؽ.بؤيُ ٓ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ظؤض غىثاؽ، بُض َيع ناى خُيًٌ فُضَىو.

 فلساَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَِ ضٌَٓ يًصُْ ًًُْ بُض اغيت، نىْهُ ناتٌ خؤؾٌ تؤظَيو  بؤّ ُٖيُ َٔ ضٌَٓ خؤّ بسَّ، نىْهُ ُٓوٍَ زََي
ٍَ ُّٓ بطازَضاُْ، ُٓطـُض ضوخػـُ  بـسَيت، زيـاضَ غـُباضَت بـُ خـاَيٌ        ْانؤى بىوّ يُغُض ٓ ُّ فُقُضَ يُطُ

ًَيت َُُٓ تؤظَيو قًغُنٍُ يُ ضووٍ ظَاُْواًْـُوَ ظؤض بـُ ٖـغل زاض َيـصضاوَ،      يُنُّ ْىَيُٓضايُتٌ نطزٌْ يُن
      ٍ ًَهٌ قـاْىٌْ ُٖيـُ يـُ ياغـا ًَهسا نـُ ُْقـ جـَُعًات و يـُ    بُاَلّ َٔ يُ يًصٍُْ ياغايٌ زَثطغِ ٓايا يُ نات

ًَتُوَ؟ َُغُيُٕ يُ ياغـاٍ شَـاضَ    18نؤََُيُنإ يُ شَاضَ  ًَطَ زووباضَ ب ًَىيػت زَنات ي يـُ   18ٓايا َُُٓ ث
ٌَ ًَىيػـت    )ميثٌ اؾُع١ٝ اَاّ احملانِ ٚاؾٗا  ايسمس١ٝ ٚغم ايسمس١ٝ ز٥ٝطٗا اٚ َٔ خيٛير٘(،  َاززٍَ غ ٓايـا ث

ًَطَ يإ ْا؟ خاَي ِ زووَّ بُض اغتِ غُضؤنايُتِ نطزْـِ نؤبىوْـُوَنإ زَغـتُّ    بُ زووباضَ بىوُْوَ زَنات ي
ًَٓاغُّ  ًَو نُ ث ًَهُوَ نات طؿتِ و ُٓزلىَُِْ تُْفًعّ و َُنتُبِ غهطتاضيُت زَبىو ُٓوَ خبطَيتُوَ ؾىَيٓ
ــُضؤنُوَ       ــُّ غ ًَٓاغ ٍَ ث ــا ــُآلتُ خبطايُتــُ ث ــُّ زَغ ــسا ٓ ــاوخؤّ ثُضيَُاْ ــُيط َوّ ْ ــُ ث ــت ي ــُضؤى زَنطَي غ

ًَ َِ، ظؤض غىثاؽ.بُض اغتِ، َٔ ث ًَطَ ًٓ ابِ ْاب  ُىايُ ي
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 يًصُّْ ياغايِ ض ًَٓتإ؟ ز.ض ؤشإ فُضَىو.
 بُض َيع ز.ض ؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَُُ يُ يًصُّْ ياغايِ زواّ ُٓوَّ بُ وضزّ زيطاغـُتِ ٓـُو ثـطؤشَ ياغـايَُإ نـطز نـُ ث       ًَؿـهُف نـطاوَ،   ٓ
ًَُـُ نـطاوَ ، يـُ             ًَؿـهُف ٓ ًَؿـًٓاضاُّْ نـُ يُاليـُٕ يًصْـُّ ثـُضوَضزَ ث ًَِ قاْىُْنـُ و ٓـُو ث ُٖضوَٖا ُٓغ

ًَؿهُف ُْنطاوَ بؤ ٖـَُىاض نطزْـِ، بـُآلّ بـُ بؤنـىوِْ       9َاززَّ  زَغتهاضّ ُْنطاوَ و ًٖئ ثطؤشَيُى ث
ًَىيػت ْانات وؾُّ غهطتاضيُت بؤ َاززَّ  ًَُُ ث ت، يُبُضٓـُوَّ يـُ ٖـُضزوو بط طـُّ أ و ب     ظيـاز بهطيَـ   9ٓ

ًَٓاغُ نطاوَ نُ  9َازززَّ  وؾُّ َُجًؼ و َُجًػِ تُْفًعّ ٖاتىوَ، يُ َاززَّ يُنُّ وؾُّ َُجًؼ ث
ًَِ ياغـايُنُّ غـاَيِ     12َُجًؼ تُْفًعيُ، يـُ َـاززَّ    ًَـو زَيـت       2112ُٓغـ َِ َُجًػـِ تـُْفًعّ ث زََيـ

ًَٓـا َُنتـُبِ        يَُاُّْ خىاضَوَ، يُى: يُواُْ َُنتُبِ غه طتاضيُت، واتـُ نـُ ْـاوّ َُجًػـِ تـُْفًعيت ٖ
ًَُُ نُ يَُاززَّ  ًَهُ يُ َُجًػِ تُْفًعّ، بؤ ٓ ٍَ   9غهطتاضيُت بُؾ ْاوّ َُجًػِ تُْفًعّ زَيٓغل يـُثا

ًَِ قاْىُْنـُ يـُ َـاززَّ             َِ   12َُجؼ تُْفًعيُنـُ وؾـُّ غـهطتاضيُتًـ ظيـاز بهـُئ خـؤّ يـُ ُٓغـ زََيـ
ًَ ًَؿًٓاضَّ ناى خًًٌ ِٖ ض َيهدطاوَنإ، َُنتُبِ غهطتاضيُت بُؾ هُ يُ َُجًػِ تُْفًعّ، غُباضَت بُو ث

ًَُُ ياغاّ ض َيهدطاوَناؾلإ ُٖيُ، بـُآلّ ٓـُو ياغـايُ ياغـايُنِ تايبُتـُ بـُ غـُْسيهاّ َاَؤغـتايإ          ض اغتُ ٓ
ّ َاززَيـُنِ  جطُ يُوَّ يُ ياغاٍ ض َيهدطاوَنإ ياغانُّ يُبُضزَغت ًُْ شَاضَّ َاززَنـُّ يـُال ًْـُ، بـُآل    

ــَُاِْ        ــُ ثُضي ــُوَف ي َّ، يُبُضٓ ــانط ْ َِ َِ بــُج ــ ــُقابات ج ــُْسيها و ْ ــُض غ ــايُ يُغ ــُو ياغ ٓ َِ ــ ــُ زََي ًَساي ت
ياغايُنِ تايُبُتًإ بُ غُْسيهاّ َاَؤغتايإ زَضنطزووَ، نُ ياغاّ  2112نىضزغتإ ناتِ خؤّ يُ غاَيِ 

َِ بهـُئ،   تايبُت ُٖبىو ًٓؿاضَت بُو ياغاياُْ ْازَئ ياغاّ ض َيهدطاوَ َِ بـُجً نإ يُبُضُٓوَّ يُغُضّ ج
 ياغايُنِ تايبُت ُٖيُ و غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 غؤظإ خإ فُضَىو.

 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضّ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَهٗاتـُّ  بـاؽ يـ   6ُٖض بؤ قػُناِْ بـطاّ بـُض َيعّ نـاى خًًـٌ حـُظ زَنـُّ ٓاطـازاضّ بهَُـُوَ َـاززَّ           ُ ث
ًَِ ظياتطَوَ، َاززَّ  7ًٓتخاز زَنات، َاززَّ  بـاؽ يـُ غـُضؤنِ ًٓتخـاز زَنـات، نـُ َُٓـُ         8نؤتُ تُفاغً

 ًَِ ًَهِ تايبُت زايُ بُْاوّ فُغ ًَ باؽ يُ غُالحًات و ٓـُو ناضاْـُ زَنـات نـُ      9َاززَّ  3َُٖىوّ يُ فُغ
ًَٓاوَ  ًَُُ بُ ظيازَ ْـَُاْٗ ًًَُنُ         ض ًَٓػِ ًٓتخاز ُٖيُتِ، يُعِٓ ٓ ًَـِ ياغـا ُٓغـ ًَغل، بـَُيهى بـُ ث ًَـطَ زايٓـ ي

ًَِ تُغُيػىيُنإ نُ باؽ يُ ًٓتخازَنُ نطاوَ َاززَناِْ جًانطاوَتُوَ بُ َاززَناِْ شَاضَ  و  6خؤّ بُ ث
ًَُُ زَغـهاضؿلإ نـطزووَ َـاززَّ     9و  8و  7 يـُ و يـُ َـاززَّ زوايـِ ٓـُويـ تـُواوبىوِْ ٓـُو        9ُٓوَّ ٓ

ًَُ َاززَّ  ًَو زَنـات ُٓطـُض ٖـاتى ٓـُو نُغـُّ نـُ غـُضؤنِ ًٓتخـازَ         يـ ُٖ 11فُغ يُ نُ باؽ يُ حاَيُت
ًَهِ تـط يـُ             ًَؿـايُوَ نـؤٕ جـاضَيهِ تـط يـُن َُْا، غُضؤنِ غُْسيهانُ َُْا يـُ شيـإ يـاخىز زَغـتِ يُناضن

ًَطُّ ُٓو َُٖيسَبصَيطَيتُوَ بُ تُغُيػىػل خؤّ و ظؤض غىثاؽ.  ج
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
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 ناى ز.عُط فُضَىو.
 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيِٓ(:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَُإ باف بىوَ نُ زَغُآلتُناِْ غُضؤى نُ ٓاَاشَ بـُوَ   ًَُُ وَنى يًصُّْ ٖاوبُف ث غُباضَت بُوَّ نُ ٓ

ــُْفًعّ و َُنتــ         ــُِْ ت ــتِ و ُٓزلىَ ــتُّ طؿ ــُوَناِْ زَغ ــِ نؤبىوْ ــُضؤنايُتِ نطزْ ــُ غ ــسضَيت ن ُبِ ب
ًَــت يُبُضُٓوَيــُ ض اغــتُ يــُ َــاززَّ   ًَهُ يــُ  12غــهطتاضيُتًـ بــُض ووِْ ب زا َُنتــُبِ غــهطتاضيُت بُؾــ

َِ نؤبىوْـُوَّ َُنتـُبِ    َّ  نؤبىوُْوَّ َُنتُبِ غهطتاضيُت بهطَيت بُ ب َُنتُبِ تُْفًعّ، بُآلّ زَنط
َّ بُ واظحِ ُْيُت، ًٓرت ُٓوَ يُواُْيـُ ُٓؾـهايًُت بـؤ     ًَـت،    تُْفًعّ، ُٓطُض يُو زَغـُآلتُناِْ غـُضؤى ب

َِ و ظؤض   ًَــساططّ يُغــُض ٓــُوَ زَنــُئ نــُ بــُ واظحــِ يُوَيــسا ْــاوّ َُنتــُبِ غــهطتاضيُت بــ ًَُــُ ث بؤيــُ ٓ
 غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 يًصُّْ ياغايِ َاززَيُنِ تط؟ ز.ض ؤشإ فُضَىو.

 بُض َيع ز.ض ؤشإ عبسايكازض زظَيِ:
 ثُضيَُإ.بُض َيع غُضؤنِ 

 11َاززَّ 
ًَهؤَيًٓـُوَ و طفتىطـؤ نـطزٕ يـُباضَّ ٖـَُىاض        ًَىَيُ ) ي َّ بُّ ؾـ ًَؿًٓاض نطاوَ نُ بط طُّ ) أ ( َُٖىاض بهط ث

ًَتًُنُ و بط ياضزاِْ، َُٖىاض نطزِْ بط طُّ ) ًَؿًٓاضّ ظياز نطزِْ زوو بط طُ 1نطزِْ ياغاّ يُن ( ُٖضوَٖا ث
ًَهؤ ًَىَيُ ) ي ًَهًإ بُو ؾ ًَىإ ٖـُضزوو نـؤْططَ،   نطاوَ، يُن ًَتِ يَُاوَّ ْ َيًُٓوَ و َُٖيػُْطاْسِْ ناضّ يُن

ًَتِ و ُْٓساَاِْ َُنتُبِ غهطتاضيُت و ُْٓساَاِْ يُزَط(.  بط طُيُنِ تطيـ )َُٖيبصاضزِْ غُضؤنِ يُن
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 يًصُّْ ٖاوبُف ض ًَٓتإ؟ ز.قباح فُضَىو.
 س زلًب:بُض َيع ز.قباح ذلُ

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَىَيُ ٖـَُىاض زَنطَيـت و زَخىَيٓسضَيتـُوَ )أ/ تىَيصيٓـُوَ و       11َاززَّ ُٖؾتُّ وَاززَّ  ياغايُنُ بُّ ؾـ

ًَؿًٓاضّ َُٖىاضّ ياغـاٍ زابًٓهـاضّ )   ًَؿهُف نطزِْ ث ٕ طفتىطؤ و ث ( بـُ ٖـَُىو حاَيُتُناًْـُوَ بـُ     ايضرُا
ًَتِ  ًَؿــًٓاظ بــؤ ٖــَُىاض نطزْــِ، ج/ تىَيصيٓــُوَ و  تىَيصيٓــُوَو طفتىطــؤّ ياغــاٍ يــُن ًَؿــهُف نطزْــِ ث و ث

ًَتِ، ز/ تىَيصيٓــُوَ و ض َيهدػــتِٓ ٓــُضى وفُضَاْــُناِْ  طفتىطــؤ و ثُغــُْس نطزْــِ ثــُيط َوّ ْــاوخؤّ يــُن
ًَط ّ و زاضايـِ، ه/ تىَيصيٓـُوَو  َُٖيػـُْطاْسِْ       يًصُْناِْ نؤْططَّ طؿتِ و ثُغُْس نطزِْ ض اثـؤضتِ نـاضط

ــاضنطزّ يــ  ــُبِ      ن ــساَاِْ َُنت ًَتِ و ُْٓ ــُن ــُضؤنِ ي ــصاضزِْ غ ــؤْططَزا، و/ َُٖيب ــُضزوو ن ــىإ ٖ ًَ َُاوَّ ْ
 غهطتاضيُت.
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 غؤظإ خإ فُضَىو.

 غؤظإ ؾٗاب ؾٗاب ْىضّ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ُ َٔ ايكإْٛ ٚتكرسأ نراالت٢،    11املاد٠ ايثا١َٓ تعدٍ املاد٠  ّ َرٔ ْراشا     ٕتُبعـ ُ )أ(  ٓـُ ُ ٚ  نىَيـىَ ٖـاتىوَ   يـ  يـ
ًَُنُ خؤّ / دزاض١ َٓاقػ١ ٚتكدِٜ َكرتح تعدٌٜ قإْٛ ايضُإ ظُٝر   1، )ًُْ، أ ٚ ب 4ٚ  3ٚ  2ٚ  1 ُٓغ

/ دزاضر١ َٚٓاقػر١ ايٓظراّ ايرداخ٢ً     3/ دزاض١ َٚٓاقػ١ قإْٛ االؼاد ٚ تكدِٜ َكرتحرا  تعدًٜر٘،   2حاالت٘، 
/ 5 2ٚتٓظِٝ ٚاببا  َٚٗاّ ؾإ املؤمتس ايعاّ ٚ اقساز ايتكسٜسٜٔ االداز٣ ٚاملرايٞ،  / دزاض4١يكؼاد ٚاقسازٙ، 

، / اْتدراب ز٥رٝظ االؼراد ٚاعضرا٤ فًرظ ايطرهستاز١ٜ      6دزاض١ ٚتكِٝٝ ادا٤ االؼاد ؾ٢ ايؿرت٠ ب  املرؤمتسٜٔ،  
ًَِ ياغايُن ًَِ َُٖاّ و غُآلحًُتِ َىٓتُُض زا ٖاتىوَ يُ ُٓغ  ُ، ظؤض غىثاؽ.تُبعُٕ َُُٓ يُشَيط فُغ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ناى ؾعإ فُضَىو.

 بُض َيع ؾعإ افلس عبسايكازض:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَـــىَ زيـــاضَ،    ًَهَُيًـــُنِ ظؤضّ ث ًَهـــَُيٌ و ث ٓـــُو ثطؤشَيـــُّ نـــُ يُبُضزَغـــتُ حُقًكُتـــُٕ ٓاَيؤظيـــُى و ت
ًَىَ زياضَ  ًَهِ ظؤضّ ُْٓساَاِْ ث ًَٔ    َاْسووبىوْ نُ نُْس خىؾو و بطاياِْ بُض َيعّ ثُضيـَُاْتاض ٓـُوإ زََيـ

ًَتِ َاَؤغـتايإ   ًَِ ثطؤشَّ َُٖىاض نطزِْ يُن ْاظأْ نؤٕ نُ َاززَنُ ببًُٓٓوَو َُبُغتِ ناَُيُ؟، ُٓغ
ًًَُنُّ َُُٓيـُ، ض اغـت ٖـاتىوَ نـُ َـاززَّ          زَبًِٓ بُ ْاقػِ ٖاتىوَ، تُعسيًِ نـطزووَ و ْـُيطىتىوَ ُٓغـ

ًَُا َِ يُى يُى بؤ خؤَـإ بهـًُٓ غـُض    فآلٕ ث ًًَُنُّ ْاظاْغل نًُ، زَب ٕ باؾُ ُٓوٖا تُعسيٌ بهطَيت، ُٓغ
ًَػــتا زيــاضَ     ثطؤتؤنــؤَيِ قــُزيِ و نــُ ٓــُو َاْــسوو بىوْــُ حُقًكُتــُٕ ظؤضَ بؤيــُف ٓــُو ٓاَيؤظيــُّ نــُ ٓ

 َِ ًَــت ض يُاليــُٕ ُْٓــساَإ بــ ًَؿــًٓاض زَنــُّ ٖــُض ثطؤشَيــُنِ تُعــسيٌ ب و ض يــُ  ُْتً ــُّ َُُٓيــُ، َــٔ ث
ًَت بؤ ُٓوَّ بـُ ٓاغـاِْ    ٍَ زاب ًَِ ثطؤشَ و تُعسيًُنُف يُطُ ًَت يُغُض ُٓغاغِ ُٓغ ُٓزلىَُِْ وَظيطإ ب

ًَت، ظؤض غىثاؽ. ًَهِ زضوغت و عَُُػل ب  بهًُٓ غُضّ و بتىاْغل ض َبتِ بهُئ، ض َبت
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 يًصُّْ ٖاوبُف؟ ناى ز.عُط فُضَىو.

 َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيِٓ(:بُض 
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَىَ و ْاوَض ؤنـُوَ            ًَُـإ بـاف بـىو نـُ يـُض ووّ ؾـ ًَُـُف ث ُّٓ غُضزلُّ ناى ؾعإ يُض اغتِ زايـُ و بؤيـُ ٓ
ًَؿهُؾــِ بهــُئ، زَْــا ُٓطــُض ٓــُّ ُٓؾــهايًُتُ ُْبىايــُ  ًَىَيُ ث جــاضَيهِ زيهــُ غــًاةُّ بهُيٓــُوَ بــُو ؾــ

ًَُُف يُ ؾ ًَؿـهُمشإ زَنـطز، بـُؽ بـؤ ٓـُوَّ خؤَـإ يـُو         ٓ ًَىَيُ ث ًَىَّ ُٓوَّ نُ ض اثؤضتِ باوَ، بُّ ؾـ
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ٍَ َُُٓ ض َِٓ  ًَىَ و ْاوَض ْنُنُّ، بُُٖضحا ًَُُ ٖاتغل جاضَيهِ تط يُ غًاةُّ ؾ ُٓؾهايًُتُ زَضباظ بهُئ ٓ
ًَتـُ َـاززَّ      ًَىَيُ نـُ زَب ًَُُيُ نُ غًاةُّ ُٖؾتُّ بُّ ؾـ ًَُـُ و     8َـاززَّ   11يًصُّْ ٓ يـُ ض اثـؤضتِ ٓ

ًَهِ جىظًُٓـإ        11َاززَّ  ًَُـُ تـُْٗا طـؤض اْ ًَؿـًٓاض بهطَيـت، ٓ ًَىَيُ ث ًَىَيُ نُ خىَيٓسضايُوَ، بُّ ؾ بُّ ؾ
ًَتِ       ًَؿًٓاضيإ نطزووَ، ُٓوإ غـُباضَت بـُ ثـطؤشَ ياغـاّ يـُن ًَتِ َاَؤغتايإ ث ًَسا نطزووَ يُوَّ نُ يُن ت

َِ يا َِ زَغُآلتًإ ُٖب ًَغل     َاَؤغتايإ زََي ًَُـُ زََيـ َِ و بط يـاض بـسَٕ، ٓ ًَؿًٓاضيإ ُٖب غانُ َُٖىاض بهُٕ، و ث
ــُ       ــُوََإ ي ًَُــُ تــُْٗا ٓ ــُ بط يــاضزإ ٓ َِ ي ــإ ٖــُب ــًٓاض نطزًْ ًَؿ ــُ ٓاَــازَ بهــُٕ و زَغــُآلتِ ث نــُ ثطؤشَن

 بؤنىوُْنُّ ُٓوإ طؤض يىَ، ظؤض غىثاؽ.
 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 غؤظإ خإ فُضَىو.
 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضّ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًٓعافُتـُٕ بـؤ ٓـُو قػـُيُ، بط يـاضزإ يُغـُض ٖـُض ض ياغـايُى نـُ ثُيىَغـت بـد بُٖـُض نـِ زاَىزَظطــاّ              
حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ يـُ زَغـُآلتِ ٖـُضَيُِ نىضزغـتاُْ، نـاتِ خـؤّ نـُ ٓـُوإ وتىوياْـُ )زضاغـُ           

ٕ وَٓاقؿُ قاْىٕ قٓسوم  الحتـاز واقطاضٖـا( يـُ ٓـُخريّ ْىوغـطاوَ )واقطاضٖـا( نـُ ٓـُوإ ياغـايُنُ          ي ايضرُا
ًَو زَنُّ نُ غٓسوقِ ظََاُْ و غٓسوقِ  ًٓكطاض بهُٕ، ًٓرت بؤ زَيتُ ثُضيَُاُْوَ، خاغُتُٕ تؤ باؽ يُ ؾت
ظََـاًْـ وَنــى جــؤضَ َىُٓغُغـُيُنُ عًالقــُّ ُٖيــُ بــُ غـُض وَظاضَتــِ ناضوناضوبــاضّ نؤَُآليُتًــُوَ،    

ًَُُ بؤ ٓاغإ نطزِْ ُّٓ بابُتاُْ و بؤ ض َيهدػـتِٓ واَـإ بـُ بـاف     نىْهُ ب َّ، بُآلّ ٓ ُغِ ظََإ ُٖيُ يُو
ًَهؤَيًٓـُوَّ بهـُٕ،    َِ بؤ ُٓوَّ زيطاغُّ بهُٕ و َىْاقُؾُّ بهُٕ و ي ظاًْىَ نُ ُٓوإ تُواوّ َافًإ ُٖب

ًَطٕ بؤ ثُضيَُإ، بؤ ُٓوَّ يُ َّ و ظؤض   تُواو َىقتُضَحات و تُعسيًُناِْ خؤيإ بٓ ثُضيَُإ ًٓكطاض بهـط
 غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 يًصُّْ ياغايِ ض ًَٓتإ؟ ز.ض ؤشإ فُضَىو.

 بُض َيع ز.ض ؤشإ عبسايكازض زظَيِ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

     ُ َىاض نطزْـِ  ُٓوَّ َُبُغتُ يُ )زضاغُ وَٓاقػُ ايكاْىٕ واقطاضه( َُبُغـتِ ُٓوَيـُ ثـطؤشَ ياغـايُنُ ٖـ
َّ، ُْى ياغايُنُ زَضبهـىَيٓٔ و ثُغـُْسّ    ثطؤشَّ َُٖىاض نطزِْ ياغايُنُ يُاليُٕ نؤْططَوَ ثُغُْس بهط
ًَـطَ ثُغـُْس         ًَطاّ زَغُآلتِ ياغازاْإ بططُْوَ و ياغا ًٓػـساض بهـُٕ، َُبُغـتِ ًٓكـطاضَ، واتـُ ي بهُٕ و ج

َّ،    نطزًُْتِ، ثُغُْس نطزٕ و َُٖىاض نطزِْ ياغايُنُ يُاليُٕ ن ًَىَيُى زازَض َيـصض ؤْططَوَ، بُآلّ بـُ ض ؾـ
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ًَُُف ثؿتطريّ يُ ظياز نطزُْنُ زَنُئ بؤ َاززَنُ ُٖضوَنى يُ ثطؤشَنُ زا  َىًِٖ ُٓوَ َُبُغتُنُيُ، ٓ
 ٖاتىوَ و غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 يًصُّْ ياغايِ َاززَيُنِ تط؟ ز.ض ؤشإ فُضَىو.

 بسايكازض زظَيِ:بُض َيع ز.ض ؤشإ ع
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَِ قاْىُْنُّ غاَيِ  12َاززَّ  ًَو زَيت، ُٓوَّ نُ زاوا نطاوَ بط طـُّ يُنـُّ    2112يُ ُٓغ َِ بط طُ ث يُ غ
ًَِ قاْىُْنـُ )   ًَىَيُ يُ ُٓغـ ًًَُّ نُ بُو ؾ ًَىَيُ   زٚؤضرا٤ ؾرسٚع احملاؾظرا    َُٖىاض بهطَيت، خاَيِ غ ( بـُو ؾـ

ًَِ قا ًَؿـًٓاض نـطاوَ   زؤضرا٤ ؾرسٚع احملاؾظرا    ) 12خـاَيِ يُنـُّ َـاززَّ     3ْىُْنـُ بط طـُّ   ٖاتىوَ يُ ُٓغ ( ث
ًَت.ٚاالقض١ٝ(  زؤضا٤ ؾسٚع احملاؾظا ّ بؤ ظياز بهطَيت، )ٚاالقض١ٝ(وؾُّ ) ًَىَيُّ ػَل ب  بُو ؾ

 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 يًصُّْ ٖاوبُف ض ًَٓتإ؟ ز.قباح فُضَىو.
 ح ذلُس زلًب:بُض َيع ز.قبا

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَو زَيت يُ ُٖض يـُى يـُ    12َاززَّ  ًَىَيُ َُٖىاض زَنطَيت، يُنُّ ُٓزلىَُِْ تُْفًعّ ث ياغايُنُ بُّ ؾ

ًَتِ، ب/ ُْٓساَاِْ َُنتُبِ غهطتاضيُت، ج/ غُضؤنِ يكُنإ(.  )أ/ غُضؤنِ يُن
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ، غؤظإ خإ فُضَىو.بُ عُضَبًُنُّ

 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضّ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

/ 1/ٜتهٕٛ اجملًظ ايتٓؿٝر٣ َٔ )1َٔ ايكإْٛ ٚ تكسأ ناالت٢ ) 12تعدٍ ايؿكس٠ أٚال َٔ املاد٠ املاد٠  9املاد٠/ 
يُبُضٓـُوَّ   ( بؤيُف ََُُٓإ ناى نطزَوَ،/ زؤضا٤ ايؿسٚع3/ اعضا٤ َهته ايطهستاز١ٜ، 2ز٥ٝظ االؼاد، 

ًَُـُ يُغـُضَتازا طؤض اْهاضيـُنُإ نـطزووَ طىؽلـإ )ايىحـسات       زؤضا٤ ؾسٚع احملاؾظا / 3يُ ناتِ خؤّ زا ) ٓ )
االزاضيُ( بـؤ ٓـُوَّ ٖـَُىو النـاِْ وَحـساتِ ًٓساضيـُناِْ خؤَـإ بططَيتـُوَ َىحافُظاتُنـَُإ البـطز بـؤ            

َِ بُ غُضؤنِ يكُنإ، ًٓرت يُ ُٖ ًَهُوَ بب  ض نىَيًُى بٔ يُويا ٓاَازَ زَبٔ و ظؤض غىثاؽ.ُٓوَّ َُٖىوّ ث
 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 غًىَيٌ خإ فُضَىو.

 افلس: عثُإبُض َيع غًىَيٌ 
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 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ــسا ض َف    ًَ ٍَ يًصْــُّ ثــُضوَزَ و نؤَــَُيِ َــُزَِْ، فــُضعِ ج ذلافــُظات و ُٓقعيــُّ ت َٓــًـ ٖــاوض اّ يُطــُ

 ( ظؤض غىثاؽ.زؤٚضا٤ ايؿسٚعتُْٗا ) بهطَيتُوَ،
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى ذلُس فُضَىو.
 بُض َيع ذلُس افلس عًٌ)ؾاضَظووضّ(:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
بُ بؤنىوِْ َٔ ُّٓ َاززَيُ ُٖض ظيازَيُ، نىْهُ ٓـُّ ض َيهدـطاوَ نؤْططَيـإ نـطزووَ و ثـُيط َوّ خؤيـإ       

ًَُُ تُغسيكِ بهُئ زاْاوَ، يإ ز َنُُ غُض قػُّ بطازَضإ زَبىوايُ ُٓو ض َيهدطاوَ ثُيط َوَنُّ بسات و ٓ
ًَُ يـُْاو ثُيط َوَنُياْـسا ٖـاتىوَ و غـُضؤى َُٖيسَبـصَيطٕ وزَغـتُو َُٓاْـُ،           ٌَ حاغـ يإ َُُٓ خؤّ تُحػـً

ًَؿًٓاض زَنُّ ُّٓ َاززَيُ َاززَيُنِ ظيازَ، ظؤض غىثاؽ.  بؤيُ َٔ ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ الٕ بايع/ز.اضغبُض َيع 

 يًصُّْ ٖاوبُف؟ ز.ض ؤشإ فُضَىو.
 بُض َيع ز.ض ؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَِ ياغـايُنُ ٖـاتىوَ، ٓايـا تـُْٗا غـُضؤنِ            َّ البـسضَيت يُبُضٓـُوَّ يـُ ُٓغـ بُ  ًْػبُتِ ُٓو َاززَيُ ْـانط

َِ نـطزٕ، َُجًػـِ تــُْفًعّ، ُٓطـُض ٖــَُىاض     يكـُناِْ ْـاو ثاضَيعطانــإ ُْٓـسأَ يـُ ُٓزلىَــُْ     َِ بــُج ِ جـ
ًَُُ ض َيطَُإ زا يُٖـُض يُنُيـُنِ نـاضطري ّ شَـاضَّ      ُْنطَيت تُْٗا ُٓوإ َافِ ُْٓساًَُتًإ ُٖيُ، بُآلّ ٓ

ًَـطَ؟ بؤيـُ َـاززََى     3511َاَؤغتايإ يُ  َّ بُؾساض بٔ ي ًَو زاؼلُظضَيٓغل، ٓايا ُٓواًْـ ْانط ظياتط بىو يك
ًَُـُ طفتىطؤَـإ يُغـُض ٓـُوَ     َُٖىاض ُْن ًَؿىو تط ٓ ًَؿُ زضوغت زَنات، نىْهُ يُ َاززَناِْ ث طَيت ُٓوَ ن

ًَىَيُّ نـُ يًصْـُّ            ًَىيػـتِ زَظاْـغل ٓـُو َاززَيـُ ٖـَُىاض بهطَيـت بـُو ؾـ نطز نُ يكُنإ زاؼلُظضَئ بُ ث
ًَؿـًٓاضّ نـطزووَ )    و غـُضؤى يكــُنإ  ٖـَُى  زؤضررا٤ ايؿرسٚع(، بهطَيتـُ )  زؤضررا٤ ؾرسٚع احملاؾظرا (  ثـُضوَضزَ ث

 زَططَيتُوَ ببُٓ ُْٓساّ يُو ُٓزلىَُُْ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 َاززَيُنِ تط؟ ز.ض ؤشإ فُضَىو.
 بُض َيع ز.ض ؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاض نطا 13َاززَّ  ًَِ قاْىُْنُ، ُٓوَّ نُ ث ًَو زَيت يُ ُٓغ َِ بط طُ ث  1وَ يُ ياغايُنُ يُ بط طـُّ  يُ غ

ًَىَيُنِ تط زابط َيصضَيتُوَ، يُ ؾىَيِٓ ُٓوإ زوو  َّ يُ َاززَنُ و بُ ؾ ًَط و ْآًبِ ض ًَٓؼ البسض وؾُّ غهطت
ًَهًإ يـُ بـؤ فـُِْ، بـُو        ًَط ّ و يـُن ًَهًإ يُ بؤ ؾٔىِْ ًٓساضّ نُ ناضوباضّ نـاضط ْآًب زياضّ بهطَيت، يُن
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ًَىَيُ ُٓو عًباضَيُ يـُ بـؤ    )ٜعتر  َهتره ايطرهستاز١ٜ اهل٦ٝر١     ظيـاز بهطَيـت،    13بط طـُّ يُنـَُِ َـاززَّ    ؾ
ايعاًَرر١ يًُجًررظ ايتٓؿٝررر٣ يكؼرراد ٜٚٓتدرره َررٔ برر  اعضررا٤ٙ ْررا٥ب  االٍٚ/ اداز٣، ٚايثررا٢ْ/ ؾٓرر٢، ٜٚكررّٛ  

ُٖضوَٖا  بتٛشٜ  االعُاٍ ب  اعضا٤ٙ ٚحيضس ز٥ٝظ االؼاد ابتُاعا  املهته ٚعٓد حضٛزٙ ٜٓعكد بساضت٘(،
ًَىَيُ )   جيتُر  َهتره ايطرهستاز١ٜ َرس٠ ٚاحرد٠ ؾر٢ ايػرٗس ٚعكرد         زاواّ ظياز نطزِْ ُٓو بط طُيُ نطا، بـُو ؾـ
( واتـُ ظيـاز نطزْـِ بط طُيـُى و ٖـَُىاض نطزْـِ بط طـُّ        ابتُاعا  اضتثٓا١ٝ٥ نرٌ َادعرا اؿابر١ اىل ذايرو    

 يُنُّ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 َىو.يًصُّْ ٖاوبُف؟ ز.قباح فُض

 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَىَيُّ ػَل زَيـت، يُنـُّ/ َُنتـُبِ غـهطتاضيُت بـُ          13َاززَّ  يَُِ ياغايُنُ َُٖىاض زَنطَيـت و بـُّ ؾـ
ًَطـط َُٖيسَبـصَيطَيت،          َّ و يـُْاو ُْٓـساَاِْ زا زوو ج ًَتِ زازَْـسض زَغتُّ طؿتِ ُٓزلىَـُِْ تـُْفًعّ يـُن

ًَط ّ و زووًََــإ بــؤ ٖىْــُضّ و ناضَنــإ يــُْاو ُْٓــساَاِْ زا زابــُف زَنــات، غــُضؤنِ  يُنــًَُإ بــؤ نــ اضط
ًَـــت و بـــُ ٓاَازَبىوًْؿـــِ نؤبىوْـــُوَ         ــهطتاضيُت زَب ًَتِ ٓاَـــازَّ نؤبىوْـــُوَناِْ َُنتـــُبِ غـ ــُن يـ
َّ زَزضَيــت، زووَّ/ َُضجــُ ٓــُو نُغــُّ بــؤ ُْٓساًَــُتِ َُنتــُبِ غــهطتاضيُت     بُغــُضؤنايُتِ ٓــُو طــط

َِ و َاوَّ ض اشَّ يُ َُٖيسَب ًًَُّ/ َُنتـُبِ       5صَيطزضَيت نُ يُ ٖاووآلتًاِْ ُٖضَيِ ب ًَت، غـ ٍَ نـَُرت ْـُب غـا
ــجاضزَناِْ       ــاض و ض اغ ــِ بط ي َِ نطزْ َِ بــُج ــ ــت، أ/ ج ــتؤ زَططَي ــُ ُٓغ ــىاضَوَ ي ــُّ خ ــُّ ُٓضناْ ــهطتاضيُت ٓ غ

َِ نطزْــِ بط يــاضو ٓاضاغـــتُ و ض َيُٓايًــُناِْ ُٓزلى       َِ بـــُج َــُِْ تـــُْفًعّ، ج/  نــؤْططَّ طؿــتِ، ب/ جــ
ًَىَيُّ نُ بُضشَوَْسّ  ًَىيػت بُو ؾ غُضثُضؾتِ نطزِْ ناالنِ يكُنإ و زَضنطزِْ ٓاضاغتُ و ض َيُٓايِ ث
ٍَ زَغـتُّ           ًَـت و ٖـُضوَٖا ثتـُو نطزْـِ ثُيىَْـسّ يُطـُ ًَٓ ًَطنـطزٕ بـُزّ بٗ طؿتِ ثطؤغُّ ثُضوَضزَ و ف

ًَىيػـت  ًَط ّ يكُنإ، أ/ ثُغُْس نطزِْ خُضجِ ثاضَّ ث َِ نطزْـِ ُٓضنـُناِْ َُنتـُبِ        ناضط َِ بـُج بـؤ جـ
غهطتاضيُت يُ غٓىوضّ زَغُآلتُ بط يـاض يُغـُض زضاوَنـإ و ٓـُو بـط َ ثـاضَ زيـاضّ نـطاوَّ بىزجـُّ طؿـتِ           
ًَع نطزْـِ           ًَىيػـت زا، ب/ نـاضنطزٕ بـؤ بـُٖ ًَتِ، ُٖضوَٖا ٓاَيىطؤض ّ بط َ ثاضَّ زيـاضّ نـطاو  يـُ نـاتِ ث يُن

ٍَ غُْسيها و ض  ًَىَيُى      ثُيىَْسّ يُطُ َيهدطاوَ ثًؿـُيِ و جَُاوَضيـُناِْ ٖـُضَيِ و زَضَوَّ ٖـُضَيِ بُؾـ
نُ خعَُت بُ بُضشَوَْسّ طؿتِ َاَؤغتايإ و ثطؤغُّ ثُضوَضزَ يُ نىضزغتاِْ عريام بهـات، ج/ ٓاَـازَ   
ًَؿهُف نطزًْإ بـُ ُٓزلىَـُٕ، بـؤ ثُغـُْس نـطزٕ،       ًَطّ و نؤتايِ وَ ث ًَتِ شَ نطزِْ بىجُّ غاآلُّْ يُن

ًَىيػـت بـىو نؤبىوْـُوَّ       ز/ َُ ًَـو ث ًَتُوَو بؤّ ُٖيـُ ٖـُض نات نتُبِ غهطتاضيُت َاْطِ يُى جاض نؤزَب
.َِ  ْآاغايِ ببُغت

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 بُ عُضَبًُنُّ، غؤظإ خإ فُضَىو.
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 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضّ:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَِ ياغايُنُ: َُُٓف زَقُ عُضَبًُنُيُتِ نُ يُ  ُٓغ

  13اكلازَ 
 َهتب ايػهطتاضيُ

ًَُُ نُ ض َيهُإ خػتىوَتُوَ: ًَىَيُ ٖاتىوَ، ٓ  بُو ؾ
 11املاد٠ 

 َٔ ايكإْٛ ٚتكسأ ناالت٢: 13تعدٍ املاد٠ 
أٚال/ َهته ايطهستاز١ٜ ٜعت  َهته ايطهستاز١ٜ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًُجًظ ايتٓؿٝرر٣ يكؼراد، ٜٚٓتدره َرٔ بر       

ًَتـُوَ وَى نـؤٕ    االٍٚ اداز٣ ٚايثا٢ْ ؾ٢ٓ،اعضا٤ٙ ْا٥ب   ًَٓ ُٓوَّ نُ يُ زواّ َُُٓوَ زَيت وَنى خؤّ زََ
ٜٚكّٛ بتٛشٜ  االعُاٍ ب  اعضا٤ٙ ٚحيضس ز٥ٝظ االؼاد ابتُاعرا  َهتره ايطرهستاز١ٜ    يُ ياغايُنُ ٖاتىوَ، 

رتط ؾرُٝٔ ٜٓتدره   ثاْٝرا/ ٜػر   ، يُعِٓ زَغهاضّ ُٓوََإ ُْنطزووَ،ٚعٓد حضٛزٙ ٜٓعكد االبتُاع بس٥اضت٘
يعض١ٜٛ َهته ايطهستاز١ٜ إ ٜهٕٛ َٔ َٛاط٢ٓ االقًِٝ، ٚالتكرٌ خدَتر٘ عرٔ سرظ ضرٓٛا ، ثايثرا/ ميرازع        

كسزا  ٚتٛصرٝا  املرؤمتس ايعراّ، ب/ تٓؿٝرر َكرسزا  ٚ تٛبٝٗرا  ٚ       از١ٜ املٗاّ ايتاي١ٝ: أ/ تٓؿر ََهته ايطهست
ٚاصداز ايتٛبٝٗا  ٚايتعًُٝا  ايكش١َ مبا حيكل  تعًُٝا  اجملًظ ايتٓؿٝر٣،  / االغساف ع٢ً ْػاطا  ايؿسٚع

ت  ايعكقر١ َر  اهل٦ٝرا  االدازٜر١ يًؿرسٚع، د/ اقرساز صرسف        ٚايع١ًُٝ ايرتبٜٛر١ ٚايتعًُٝٝر١ ٚمتر   املصًح١ ايعا١َ 
االَٛاٍ ايكش١َ يتٓؿٝر َٗاّ َهتره ايطرهستاز١ٜ ؾر٢ حردٚد ايصركحٝا  املكرسز٠ ٚ ضرُٔ املبرايؼ املسصرد٠ ؾر٢           

١ يكؼاد ٚنرايو َٓاق١ً َبايؼ َع١ٓٝ عٓد ايضسٚز٠، ٙ/ ايعٌُ ع٢ً تعصٜص ايعكق١ َ  ايٓكابرا   املٝصا١ْٝ ايعاَ
ٚاملٓظُا  امل١ٝٓٗ ٚاؾُاٖم١ٜ ؾ٢ االقًِٝ ٚخازب٘ مبا خيدّ املصًح١ ايعا١َ يًُعًُر  ٚايعًُٝر١ ايرتبٜٛر١ ؾر٢     

ُصرادق١  يًاَٝر١ ٚتكردميٗا اىل اجملًرظ    نٛزدضتإ ايعسام، ٚ/ اعرداد املٝصاْٝر١ ايطر١ٜٛٓ يكؼراد ٚاؿطرابا  اـت     
عًٝٗا، ش/ جيتُ  َهته ايطهستاز١ٜ َس٠ ٚاحد٠ ؾ٢ ايػٗس ٚي٘ عكد ابتُاعا  اضتثٓا١ٝ٥ نًُا دعا اؿاب١ اىل 

 .ذيو
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

َّ قػُ بهُٕ، ناى فلُ غعًس، نـا  ًَبًِٓ ُٖيُ؟ ُّٓ خىؾو و بطا بُض َيعاُْ زَياُْو َِ ت ى اَـري طىطـُ، نـاى    ن
ًَط ذلُىز،  غامل، ز.بؿري، ز. ض َيباظ، غًىَيٌ خا  غؤظإ خإ فُضَىو.ٕ، ناوَ ذلُس، ناى زي

 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضّ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَٓاوَاْـُ نطزووَاْـُ بـُ أ و ب و ج يـُ        ًَُُ خؤَإ بؤيُ ًٓعازَّ زَغهاضّ ُْغُنَُإ ْـُنطزووَ بـُؽ ٖ ٓ
ًَسا خؤّ ًَت، تـُْٗا          3و  2و  1يُ ُْغِ ياغايُنُ  ُٓغ ًَـو ُْنـ ًًَـإ ت يُ بؤ ٓـُوَّ بـطازَضإ ٓاطـازاض بـٔ ي

ًَـت، ٓـُّ بط طـُ             بط طُّ ظَإ ًٓعافُ نـطزووَ يـُ ٓـُخريّ زا، بـُآلّ بـؤ ٓـُوَّ بـطازَضإ بُضنـاويإ ض ووٕ ب
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َّ ٖـاتىوَ، بؤيـُ جـاضَيهِ تـط ٖاتىويُٓتـُوَ و ٖـُض ٖـَُىوؿلإ جـاضيَ          هِ تـط زاض ؾـتىوَتُوَ،   ظيازَيُ يُ نـى
 يُعِٓ ًٖئ ًٓعافُيُنُإ ُْنطزووَ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 َُ غعًس فُضَىو.ُناى ح

 َُ عًِ:َُُ غعًس حُبُض َيع ح
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

          ِ ًَت َِ َُنتـُبِ غـهطتاضيُت بـُ زَغـتُّ طؿـتِ ُٓزلىَـُِْ تـُْفًعّ يـُن  ُٓوَّ ُٓو عًباضَتُّ نـُ زََيـ
ــُ َــاززَّ     ــت، نــىْهُ ي ًَ ــُ و َاْانُؾــِ ْاطىزل ًَُىايــُ ظيازَي ًَٓاغــُّ  1بط طــُّ  5زازَْــسضَيت، َــٔ ث زا ث

ًَــو زَيـت نــُ           ًَتِ ث َِ زَغـتُّ طؿـتِ يــُ ٖـَُىو ٓــُو ُْٓساَاْـُّ يـُن زَغـتُّ طؿـتِ نــطزووَ خـؤّ، زََيــ
ــاززَّ      ــُ َ ــُ ي ًَٓاغــُيُنِ ُٖي ــطَ ث ًَ ــتِ ي ــتُّ طؿ ــإ، نُواتــُ زَغ ــسّ خؤي ــسا زا و  5ثابُْ ــُّ َاززَيُؾ ي

ــُض         َّ و ٖ ــرب ــُوَ الب ــهطتاضيُت، ٓ ــُبِ غ ــُّ َُنت ــُو عًباضَت ــُ ٓ ًَُىاي ــُ ث ــساوَ ، نُوات ًَ ــطّ ث ــُنِ ت َاْاي
َِ بهات، ٓـُوَ   َّ و يُوَيىَ زَغت ث ًَطُ َُٖيسَبصَيط يُنَُُنُ يُنػُض يُْاو ُْٓساَاِْ غهطتاضيُت زا زوو ج

َِ َُضجـُ ٓـُو نُغـُّ بـؤ ُْٓس     اًَـُتِ َُنتـُبِ غـهطتاضيُت َُٖيسَبصَيـسضَيت     يُى، زووَّ، ُٓوَّ نُ زََي
َِ و ٓـُوَ زووباضَيـُ، نـىْهُ يـُ َـاززَّ          5ٖاووآلتِ ُٖضَيِ بٔ و َاوَّ ض اشَيإ يـُ   ٍَ نـَُرت ْـُب زا  6غـا

ــُو       ًًََُِ ُٓوَيــُ ٓ ــ ــات، َالحــُظَّ غ ًَىيػــت ْان ــُ و ث ــُ َُٓــُ زووباضَي وتــطاوَ يــُ بط طــُّ ب وتــطاوَ ن
ًَـــت يـــإ عُضَبًُنـــُ   تُغُيػـــىالُْ نـــاى بهـــطَئ، نـــىْهُ يـــُ نىضزيُنـــُ ُٓطـــُض نىضزيُنـــُ ُٓغـــاؽ ب

 تُغُيػىيُنإ َُٖيُّ تًايُ و ناى بهطَيت و غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى اَري فُضَىو.

 بُض َيع اَري طىطُ يىغف:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاض زنُّ نى ظَيسَ نطْا خا َِ ث َِ خاَي ٜساع ؾ٢ تػهٌٝ َهته ايطهستاز١ٜ متثٝرٌ  آل زّ ُٓو شّ )زَضباضَّ ظ
ًَػتا ُٖيُ  َهٕٛ ايرتنُإ ٚ ايهًدإ ٚايطسٜإ ٚاالغٛز٣ ايٝٗا( ًَػتا ُٖيُ، يُ َُنتُبِ غهطتاضيُت ٓ نىْهُ ٓ

ًَؿًٓاض زَنُّ ُٓو خاَيُ ظَيسَ بهُٕ، غىثاؽ.  و َىنُوٕ، ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 تُّ ًْعاًَت ُٖبىو؟ فُضَىو.ناى خًًٌ ْىق

 فلساَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ببــىضٕ وََيــآل بــُؽ بــؤ ض ووٕ نطزْــُوَ يُغــُض قػــُناِْ نــاى فلــُ غــعًس بــؤ ٖــَُىو اليــُى و بــؤ ٓــُوَّ  
ــتِ          ــتُّ طؿ ــُ زَغ ــهطتاضيُت ب ــُبِ غ ــطاوَ َُنت ــُّ ْىوغ ــُنطَيت، يُن ــُضّ ْ ــُ يُغ ــُ َُٖي ــُّ ب َىْاقُؾ
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ٍَ و   زازَْس ًَط ّ زازَْـسض ضَيت ُٓوَ بُ َُٖيُ تُضجىَُ نطاوَ، نىْهُ َُنتُبِ غهطتاضيُت بُ زَغتُّ نـاضط
  َِ ــ ( ٓــُوَ بــُ ةَُيــُت  هترره ايطررهستاز١ٜ اهل٦ٝرر١ ايعاًَرر١ )تعترر  َوَنــى يــُ ُْغــُ عُضَبًُنــُ ٖــاتىوَ و زََي

 ْىوغطاوَ ُٖئُّ عاَُ، ظؤض غىثاؽ.
 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى غامل فُضَىو.

 بُض َيع غامل تؤَا نانؤ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَُـُ زَظاْـغل              ًَـت نـاى خًًـٌ ض اغـتِ نـطزَوَ، َىالحـُظَّ زووََـِ ٓ َىالحُظَّ يُنـَُِ زَغـتِ خـؤف ب
ًَُُ وَنى نًـسإ، غـطيإ، ٓاؾـىوضّ و     ًَػتا ٓ ًَهٗاتُّ زَغتُّ غهطتاضيُتِ َاَؤغتايإ بُ تُوافىم بىوَ، ٓ ث

ٍَ ُٖيُ، ض اغتُ يُ َُؾطوعُنٍُ خؤيـإ ْـُٖاتىوَ جـا ْـاظامن ْـُٖاتىوَ، نـُوتىوَ،       تىضنُ إ ْىَيُٓضَإ يُو
ًَؿًٓاضّ َٔ يـُ يًصْـُّ ٖاوبـُف نـُ ٓـُوَ ًٓعافـُ بهطَيتـُوَ، زووَّ/         غُٖىَ، َُقػىزَ؟!، َىًِٖ ْاظامن ث

اضيُت، ٓايا ُٓوإ ٖـًئ  ًٖئ ًٓؿاضَت ُْزضاوَ يُغُض َُوظوعِ ثالٕ يُ ُٓضنُناِْ زَغتُّ َُنتُبِ غهطت
َّ و ظؤض              ٌَ بـسض ًَهًإ ُٖيُ؟ ٓـُضنِ ُٓواْـُ ثـالٕ زاض َيـصٕ يـإ ْـا؟ وابـعامن ٓـُضنِ ُٓواْـُ ًٓؿـاضَتِ ثـ ثالْ

 غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ز.بؿري فُضَىو.

 بُض َيع ز.بؿري خًًٌ حساز:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ٝ   وَّ يُ )بًُْػبُتِ ُٓو َاززَيُ زو ُٔ ٜٓتدره يعضر١ٜٛ َهتره ايطرهستاز١ٜ إ ٜهرٕٛ َرٔ       ثايثرا/ ٜػررتط ؾر
(ــُنُ  سط١(، غُضَض اّ ُٓوَّ نُ َٔ َىالحُظَّ يُغُض )َٛاطين االقًِٝ ٚالتكٌ خدَت٘ عٔ سظ ضٓٛا 

ًَُىايُ  ًَت، بـُآلّ ٓـُو فُقُضَيـُّ نـاَال             11ُٖيُ، ث ٍَ نـَُرت ْـُب ًَؿـرتيـ بـاؽ نـطا، يـُ زَ غـا ًَت نُ ث ب
)ٜػررتط يف َرٔ ٜٓتدره عضرٛا يف َهتره      ُْفػـِ ؾـت ٖاتىوَتـُوَ،     (ب)يـُ   6زَيُ، ُٓوَتا يـُ َـاززَّ   ًٓعا

، ُْفػـِ ؾـت َىنـُضَضَ، بؤيـُ     ضرٓٛا  االقًِٝ ٚال تكٌ خدَت٘ عرٔ سرظ    ايطهستاز١ٜ إ ٜهٕٛ َٔ َٛاطين
ًَىَيُنِ طؿـتِ َىال  ًَطَ البربزضَيت، َىالحُظَيهِ تط يُ َُٖىو ياغايُنإ بُ ؾ ًَىيػتُ ي حـُظَّ يىةـُوّ   ث

َِ بهطَيتُ )يعس( يُ جًاتِ )يعترب( )يعس(َنُ ض اغـترتَ،   نُيًُُّ )يعترب( يُ ظَاِْ عُضَبًُوَ تُواو ًُْ زَب
 ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ناى ز.ض َيباظ فُضَىو.

 بُض َيع ز.ض َيباظ فتاح ذلُىز:
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 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
َاززَيُنِ تطيـ ُٖض باغِ ُٓوَ نطا نُ ظؤض يُو بابُتاُْ باؽ زَنطَيت، نطاوُْتُ َـاززَ و   وََيآل يُ نُْس

ًَتًُنُيُ ويُعِٓ خُضيهُ ٖـَُىو ٓـُو بطياضاْـُّ نـُ يـُ نـؤْططَ        يُض اغتِ زا ًٓؿِ ثُيط َوّ ْاوخؤّ يُن
طَ ٓـُو بط ياضاْـُّ   زضاوٕ زَبُٓ ياغا، ُّٓ باؾُ ُٓطُض نىاض غاَيِ زيهُ ٓـُو ناتـُ نـؤْططَ نطايـُوَ و نـؤْط     

ًَؿـًٓاض زَنـُّ بـؤ           ًَهـُ يـُ قػـُنإ نـُ َـٔ ث َِ ُّٓ ياغايُ َُٖىاض بهطَيتُوَ، ٓـُوَ يُن طؤض ّ زيػاُْوَ زَب
ًَو نُ َُُٓ َُٖىاض زَناتُوَ ُّٓ ياغايُ  َاززَناِْ تطيـ يُعِٓ ُٓوَ يُبُضناو بطريزضَيت نُ نؤْططَ نات

َِ يُ طؤض اْهاضّ يُ ثُيط َوّ ْاوخؤ ًَٓج غاَيُنُيُ ْاظامن ض َيطط ْاب ًَتًُنُ، َُغُيُيُنِ تط َُوظوعِ ث ّ يُن
ًَؿُوَّ طُْج و ططْطِ زإ بُ طـُْج زَنطَيـت، بـؤ بـىوٕ      ًَٓاُْ ث َِ غاَيُ نُ باؽ يُ غًاغُتِ ٖ ُٖض زوو، غ

ٍَ بـىوّ و بـىوّ بـُ ُْٓـساَِ ثُضيـَُإ، بـىوٕ بـُ ُْٓـساّ يـُ            26غـاَيُ، َـٔ    25بُ ُْٓساَِ ثُضيَُإ  غـا
َِ  غهطتاضيُت ًَطَ زَبـ ًَتِ َاَؤغتايإ ططْطرتَ يُوَّ ببِ بُ ُْٓساَِ ثُضيَُإ، نُ ي َِ    5ِ يُن غـاَيت ٖـُب

ًَِ غُيطَ، تُغُوض زَنُّ ُٓوَ تُْاقىظَ و غىثاؽ. 11و َِ و يُعِٓ ث  غاَيت ُٖب
 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 غًىَيٌ خإ فُضَىو.

 افلس: عثُإبُض َيع غًىَيٌ 
 ُضؤنِ ثُضيَُإ.بُض َيع غ

 ظؤض غىثاؽ قػُنامن نطا.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى ناوَ فُضَىو.

 بُض َيع ناوَ ذلُس اَغل:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَتِ         َِ غـُضؤنِ يـُن ًَـت زَبـ يُ َاززَّ يُنُّ نُ باغِ نؤبىوُْوَناِْ َُنتـُبِ غـهطتاضيُت زَنـات و زََي
ًَت و بـُ ٓاَازَبىوًْؿـِ نؤبىوْـُوَ بـُ غـُضؤنايُتِ ٓـُو       ٓاَازَّ نؤبىوُْوَنا ِْ َُنتُبِ غهطتاضيُت ب

ــت،       ًَ ــازَ ب ــُضؤى ٓاَ ــُبِ غــهطتاضيُت غ ــُ َُنت ــتِ ُٓطــُض ي ــُ بُض اغ ًَهِ بُزيًٗ ــت، ٓــُوَ ؾــت َّ زَزضَي طــط
ًَىيػتِ بـُض و  ًَططَناِْ غُضؤنايُتِ ْانطَيت، بؤيُ ظياتط ث وٕ غُضؤنايُتِ ُٓو نؤبىوُْوَ زَنات، خؤ بُ ج

َِ نؤبىوُْوَنُ بُض َيىَ زَبات؟، ُْخؤؾُ يـإ   نطزُْوَيُ ُٓطُض ًٓؿاضَت بسضَيت ُٓطُض ُٓو ٓاَازَ ُْبىو ن
َِ نؤبىوْـُوَ بـُ َُنتـُبِ        ًَطَ ض ووٕ بهطَيتُوَ نـُ زواّ ٓـُو نـ ةآًبُ و يُعِٓ ًٓؿاضَت بُوَ بسضَيت و ي

ًَىيػت، ُٖضوَٖا ُٖضوَنى َٔ ثؿتطريّ يُ قػـُناِْ ز.ض ٍَِيبـاظ زَنـُّ بُض اغـتِ      غهطتاضيُت زَنات يُ ناتِ ث
ًَط يـُ     ًَهِ ناضط ًَطَ بُ قاْىٕ حُم ًُْ زابط َيصضَيت، يُعِٓ ثاضَ طؤض يٓـُوَ ًٓؿـ َّ ؾت ُٖيُ ثُيط َوَ، ي ُْٖس
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ًَتِ و يـُ ض َيهدطاوَنـُ زا، ثـاضَ             و يُ حػابات و ُٓواُْ زَيسَٕ بـؤ بهطَيـت بـُ بط طُيـُى و بـُ ياغـا يـُ يـُن
ًَهِ ظ ًَطَزا زياضّ بهطَيت و ظؤض غىثاؽ.طؤض يُٓوَ ؾت  ؤض غازَيُ و بُض اغتِ بُ قاْىٕ حُم ًُْ ي

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَط فُضَىو.  ناى زي

ًَط ذلُىز:  بُض َيع ذلُس زي
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ٍَ قػُناِْ ناى ناوَّ يُويا ُٓو بط طـُّ يُنَُـُ تُقطيبـُٕ تـُواو ًْـُ تـؤ        ًَطـطت زاْـاوَ   ًَٓـ يُطُ زووج
ًَهت بؤ زياضّ ُْنطزووٕ، يُ ثُضيَُإ  ًَططَ ًٖئ زَغُآلت ًَط ّ و يُنًإ فُِْ، باؾُ ُّٓ زوو ج يُنًإ ناضط
    َِ َّ ْـُب ًَتى غـُضؤى يـُو ًَو زا ُٓطُض ب ًَو زا نُ زَظطايُنِ ظؤض طُوضَ تطَ يُ حاَيُت زا غُيط زَنُّ يُ نات

َِ غُضؤنايُتِ نؤبىوُْوَن ًَططَنُّ زَتىاْ ًَتِ َاَؤغـتاياِْ نىضزغـتإ   ج إ بهات، ًَُٓـ وا غُضؤنِ يُن
ًَط يُنـُ يـإ           ًَطـطَ ناضط ًَططَنـُ يـإ ج ًَو يـُ زوو ج َِ بـسضَيت يـُن ًَطَ ًٓؿاضَتِ ثـ ًَىيػتُ ي ٓاَازَ ُْبىو، ث
ًَطَ زَغت ًْؿإ  ًَط يُنُ زَوضّ غُضثُضؾتِ نؤبىوُْوَنإ بهات، ي ًَططَ ناضط ًَططَ فًُُْنُ بُ تايبُت ج ج

 ت، ُْوَنى يُ َُنتُبِ غهطتاضيُت، ظؤض غىثاؽ.بهطَي
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى ناضزؤ فُضَىو.

 بُض َيع ناضزؤ ذلُس ثريزواز:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَىَيُ يُ ثـُيط َو   ًَبًًُٓناًْإ باؽ نطز، بُآلّ بُض اغتِ ُّٓ َاززَيُ زاض ؾتِٓ بُو ؾ ُٖضنُْسَ بطازَضإ ت
َِ زَغتُواشَنإ غازَ بٔ و ض ووٕ بٔ و طؿتًـ وض ًَو زا َُٖىوَإ زَظاْغل زَب زَناضّ ظياتط نطزووَ يُ نات

ًَتِ          ًَط ّ ُٓزلىَـُِْ تـُْفًعّ يـُن ًَِ َُنتـُبِ غـهطتاضيُت بـُ زَغـتُّ نـاضط ًَ ًَُىايُ ُٓطُض ب بٔ و َٔ ث
ــُو نؤْطط     ــجاضزَناِْ ٓ ــِ ض اغ َِ نطزْ ــُج َِ ب ــ ــُ ج ــًاضَ ي ــسضَيت و بُضثطغ ــُ   زازَْ ــط ن ــؤْططَّ ت ــا ن ــُ و ت َي

َِ زَنطَيـت، نـىْهُ ٖاتىوَتـُ غـُض ٓـُوَّ بـؤ ؾلىوْـُ            َِ بـُج َّ، ًٓرت ُٓوَ ثُيط َوَ ُٓوَّ تـط جـ زَبُغرت
ًَىيػــت بـؤ ٓــاَيىطؤض  نـطزٕ بــُثاضَّ َاَؤغــتايإ و ُٓواْـُ، يــُعِٓ ٓــُّ       ثُغـُْس نطزْــِ خـُضجِ ثــاضَّ ث

ًَىيػت ًُْ، يُبُض ًَُىايُ ث ُٓوَّ زَتىاْغل يُ يُى زَغتُواشَزا زَغتُّ طؿـتِ  وضزَناضيُ وُّٓ حُقساُْ ث
َِ نطزِْ بط ياض وض اغجاضزَناِْ ُّٓ نؤْططَيُ، تـا   َِ بُج ًَسايُ بُضثطغًاضّ ج نُ َُنتُبِ غهطتاضيُتًؿِ ت
ًَططّ ًَٗـُِْ   َِ، ج ًَططّ يُنُّ وزووَّ ُْب ًَططيؿًإ زاْاوَ بؤ ج نؤْططَّ زاٖاتى، جطُ يُوَ ْاظامن زوو ج

ًَغل َُنتــُبٌ غــهطتاضيُتُ، يــإ غــُضؤنٌ غــهطتاضيُت  ًٓؿــِ نــًُ؟ يــُعٓ ًَــ ًَطــطّ يُنــُّ بُضثطغــِ ب ِ ج
ًَطاّ ُٓو و ناضَناِْ بهات، ُْى ُٖضزوونًإ ٖاوغُْط بٔ، ظؤض غىثاؽ. ًَتُ ج ًَططّ يُنُّ به  ض ؤيؿت ج

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ناى عبسايػالّ فُضَىو.
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 قسيل: َصطؿ٢بُض َيع عبسايػالّ 
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًًَُللإ نـُ زَْـط بـسَئ،       َّ بطُض َيُُوَ غُض َُغُيُّ تَُُٕ، َُُٓ بؤ قريآـُّ غـ َٔ جاضَيهِ تط زََُو
ض اغتُ يُ نُْس ياغا تَُُٕ ظَضوضّ بىو، َٔ ض َيعّ ُٖيُ بؤ ُٓواُّْ باغًإ نطز، بُآلّ ُٓوَ يُ وَظيفُ، يُ 

ٍَ َاَؤغـتا بـىو، يـُ نـاضّ ْـُقابٌ نـُْس خًـربَّ ُٖيـُ، بؤيـُ          ناضّ ُْقابِ تى ُٓغاؽ َُُٓ ُْ نُْس غـا 
َِ ٖـَُيططّ         بُتُغُوضّ َٔ ُٓوَّ جُخت زَنُئ يـُ َىْـُظََاتِ وَنـى ض َيهدطاوَنـإ و غـُْسيهانإ زَبـ
َّ ٖـُبىو،      َِ، خًـربَّ يـُ نـى َِ ُٓوَْسَ خًربَّ ُٖب ًَت و زَب َِ عىَطّ َُُْٓسَ ب َِ و زَب ُّٓ ؾُٖازَيُ ب

َِ ُْطُيؿـتىوئ،          خًربَّ يُ تُزضي ًَُـُ يـُ نـاضّ ْـُقابِ تـ َِ ًٖئ غىوزّ ًًُْ بـؤ نـاضّ ْـُقابِ، ٓ ؼ ُٖب
نــاضّ ْــُقابِ بُضغــٓطِ حهىَــُت و اليُْــُناِْ تــط ططتٓــُ، ْــُى نــاضّ ْــُقابِ ٖــِ ظََــُِْ بــُعؼ و      
ًَُ بــؤ ًْــعاّ ػَل بــسَّ، بؤيــُ ٓــُو نازيطاْــُ ُٓواْــُّ ض وحًــُت و طُزلايــُتِ و، فعًــُٕ   ؾــًىعًُتُ نــُ نــُث

ًــُتِ غــُْسيهايُتًإ ُٖيــُ ُٓغاغــٔ، بؤيــُ ضجاتــإ ػَل زَنــُّ يــُ ٖــَُىو ٓــُّ بىاضاْــُو ٖــَُىو ٓــُّ   ضوح
َاززاُّْ باغِ تَُُٕ نطاوَ الّ بسَئ، ُٖض يُبُض َُغُيُّ عُطيـ و تاقُت ُٖض يُبُضُٓوَّ عًالقُّ 

ًَهــُوَ تــُزضيؼ بــُناضّ ْــُقابِ ْايــُت، ٓــُوَ يُنــُّ، زووًََــإ/ َــٔ بُض اغــتِ ٖــُضزوو َــاززَ خؤظ  طــُ ث
ًَهٗاتـُّ نؤََُيطـُّ َـُزَِْ، َُجًػـِ        َىْاقُؾَُإ نطزبا، جاضَيهِ تط ُّٓ بطازَضاُّْ نُ ؾـاضَظاُْ يـُ ث
ًَــطَ يــُ بــُيِٓ ُٓضنــُناِْ غــهطتاضيُت و  ٓىَــُْا ُٖيــُ و َُجًػــِ تــُْفًعّ ُٖيــُ، خَُيتــُنِ عــُجًب ي

  ُ زلىَـُِْ تـُْفًعّ، ُٓزلىَـُِْ    ُٓزلىَُٕ ُٖيُ، غُيطَ ُْٓساَاِْ غهطتاضيُت َُٖىويإ ُْٓـسأَ يـُ ٓ
تُْفًعّ حُضيػُ يُغُض َاْـُوَّ ٓـُو ض َيهدـطاوَ وَنـى نـاى نـاضزؤ باغـِ نـطز ، حُضيػـُ يُغـُض ٓـُوَّ            
ًَط ًٓؿـُ        ًَط َىًِٖ تطئ نُغـُ يـُْاو ٓـُو ُٓزلىَُْـُ، غـهطت َِ بهطَئ، غهطت َِ بُج بط ياضَناِْ نؤْططَ ج

ــًُ بهـــ    ــِ نـ ــُْسيها ًٓؿـ ــُضؤنِ غـ ــات، غـ ــُنإ زَنـ ًَت   تُْفًعيـ ــ ــهطتاضيُت زاًْؿـ ــُبِ غـ ــاو َُنتـ ًَتُ ْـ
وغُضنطزاضيُتِ بهات؟، بُض اغتِ َٔ ضجاتإ ػَل زَنُّ جاضَيهِ تط ُٖضزوو َاززَ بُيُنُوَ بًدىَيًٓٓـُوَ و  
ًَِ ياغـا و ًْـعاّ زاخًـِ يُغـُضّ      ًٓؿِ زاْاِْ غًاغُت و حُضيؼ بىوٕ  يُغُض ُٓوَّ ُٓو ض َيهدطاوَ بُ ث

ًَـت يـُ َُجًػـِ          زَض وات جىزا بهُئ يُ ًٓؿـِ تـ   ًَط ُْٓـساّ ب ُْفًعّ نـُ َُٓـُ ًٓؿـِ غـهطتاضيُتُ، غـهطت
ًَطط ُٓوَ تُوافىقِ غًاغِ ْانـاضَإ زَنـات    َِ ج ًَطط و غ ًَطط و زوو ج ًَسايُ، ج ًَِ تطّ ت َِ ن تُْفًعّ بعاْ

َِ تُحسيس بهطَيـت   ًَطط ًٓؿِ زَب ًَُٕ ج ًَطط ُٖيُ؟  ُٓغ ًَىيػتِ بُ زوو ج و وابهُئ، ٓايا ُٓو غُْسيهايُ ث
ًَط ًٓؿُنإ َُٖىوّ بهـات   ًَط نُ يُْاو ُٓزلىَُِْ تُْفًعيُ ُٓواِْ تط تَُػًًِ زَنُٕ، غهطت َِ غهطت زَب
ًَىاظََإ ُٖيـُ تـاوَنى          ًَُـُ ٓـُّ ؾـ ًَؿـًٓاض زَنـُّ باؾـُ ٓ ًَتُ َُنتُبُنُّ خؤّ تُْفًع بهات، بؤيُ ث و به

ًَهَُيًُّ الزَئ بطُيُٓ زَْطسإ يُغُضّ ضجاتإ ػَل زَنُّ جاضَيهِ تط بريّ يُغُض بهُ ٍَ و ث ًَهُ ُْوَ، ُٓو ت
 وَُغُيُّ عُط ض َناو ُْنُئ ض َناوّ خًربَّ ُْقابِ بهُئ ُْى خًربَّ َاَؤغتايُتِ، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 يًصُّْ ٖاوبُف؟ ناى عُط فُضَىو.
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 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيِٓ(:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَتـُ زَغـتُّ نـاضا ْـُى طؿـتِ،          َّ ًِٖٓ ظَاُْواِْ ُٖيُ، َُُٓ ُٖئـُّ عاًًَُيـُ نـُ زَب باغهطا نُ ُْٖس
تُغُيػىيُنُف َُٖيُّ تًايُ نُ َُٖيُّ تُبعُ و ناى زَنطَيتُوَ، غُباضَت بُ َُغُيُّ تَُُٕ يُ ض اغتِ 

ًَُـُ بـ        ًَهـِ   زا ُٓوَّ نُ باغهطاوَ ُْى َُغـُيُّ تَُـُٕ، َُغـُيُّ غـاآلِْ خعَـُت، ٓ ًَط وآًْ ؤ خؤَـإ ت
واَــإ ٖــُبىو يــُ يًصْــُ نــُ ٓــُّ شَــاضَ ظؤضَ نــُّ بهطَيتــُوَ، بؤيــُ ٖــَُإ ض واْطــَُإ ٖــُبىو و  ٖــَُإ     
ًَط وآًُْإ ُٖبىو نُ بؤ ناضّ ُْقابِ و غُْسيهايِ ض َْطُ َُغـُيُّ غـاآلِْ خعَـُت ٓـُو زووضوزضَيصيـُ       ت

ًَىيػت ُْنات، بؤيُ زواّ ُّٓ طفتىطؤيُ، ْاظامن ب ُف بـُحاَيِ خـؤّ  وَنـى غـُضؤنِ يًصْـُّ ثـُضوَضزَ و       ث
َّ يـُ قاْىُْنـُ ٖـُض بـاؽ ْـُنطَيت،            ًَـسض ًَ َِ بٗ ٍَ ُٓوَّ نُ ُٓوَ ثـُيط َوّ ْـاوخؤ بـُ جـ خىَيٓسِْ باآل يُطُ
ًَىيػـتُ بـُ       ًَىيػت ْانات يُ قاْىُْنـُ بـاؽ بهطَيـت، ث ُٖضوَٖا ظؤض خاَيِ تط و وضزَناضّ تطيـ ُٖيُ نُ ث

ًَُٕ ٓـُّ غـُْسيها و           ثُيط َوّ ْاوخؤ، ض  َِ و ظؤضيــ َـُْتكِ و َُوظوعًـُ نـُ ُٓغـ ًَط وآًْـِ واٖـُب َْطـُ ت
َِ، ياغـاّ غـُْسيهانإ يـُشَيط ض ؤؾـٓايِ ٓـُوَ زا خؤيـإ ثـُيط َوّ خؤيـإ          ًَىيػتًإ بُ ياغا ُْب ًَتًاُْ ث يُن

ًَػـتا وا ٖاتىو        َِ خؤيإ يُ نـؤْططَ زا ًٓكـطاضّ بهـُٕ و  َُغـُيُ برب َيتـُوَ، بـُآلّ ٓ ًَؿـُوَ وَنـى    ُٖب َتـُ ث
َِ ياغـايُنُيإ بـؤ          ًَػتا يـُ غـُض ٓـُّ قاْىْـُ وَغـتاوَ و زَبـ ًَتِ َاَؤغتايإ ٓ عُضظَإ نطزٕ نُ ناضّ يُن

ًَىيػتُ ُّٓ ُٓؾهايًُتُ ناضَغُض بهطَيت.  زَضبهُئ بؤ زاٖاتىوف ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى ز.قباح فُضَىو.

 :بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
َــٔ حــُظ زَنــُّ ض ووٕ نطزُْوَيــُى بــسَّ يــُّ َُغــُيُيُ، ظؤض جــاض ٓــُوَ زووبــاضَ زَنطَيتــُوَ نــُ فــآلٕ   
ًَٓسضَيتُ ْـاو ياغـاوَ، يُض اغـتِ زا زوو ًٓت ـاه      َّ، فآلٕ َُوظو  بٗ ًَسض ًَ َِ بٗ َُوظو  بؤ ثُيط َوّ ْاوخؤ بُج

ًَو ُٖيـ  ًَُـُ ٖـَُىو ؾـتُنإ و وضزَناضيـُنإ بـُ ياغـا          ُٖيُ يُ تُؾطيعِ قُواْغل، ًٓت اٖ َِ بـا ٓ ُ نـُ زََيـ
ًَؿــهُوتىو تُْاْــُت ثــُيط َوّ ْــاوخؤّ ثُضيــَُاِْ يــُ قــاْىِْ     ياغــاَُْس بهــُئ، يــُعِٓ وَنــى وآلتــاِْ ث
ــُٕ،        ــعَّ به َّ ثطانتً ــُو ــُ بًاْ َِ ن ــات َِ ن ــُب ــًئ َــُجاػل ًٓ تٗــاز ْ ــُوَّ ٖ ــؤ ٓ ــُ زاْــاوَ ب ــِ وآلتُن ُٓغاغ

ًَهِ تط ُٖيُ  ًَـت زوايـِ    ًٓت اٖ َِ ْا با قاْىُْنإ َُتاتِ بٔ، يُعِٓ بُ نىيًات و قُواعًسّ طؿـتِ ب و زََي
ًَػتا ُٖتا زَغتىوضّ عرياقِ ُٓطُض  ًَٔ َُوظوعُنإ ناضَغُض بهُٕ، يُعِٓ ٓ ثُيط َوّ ْاوخؤ و ياغاّ تط ب

( َِ ًَو زَنات زََي ًَتُ    زوايِ ٓـُو  ٜٚٓظِ ذيو بكإْٛ(غُيطّ بهُئ يُ ظؤض َاززَ نُ باغِ َاف قاْىْـُ زَنـ
َِ، بـُآلّ ًٓت ـاِٖ        ًَؿـ َِ بـُالّ خؤيـسا ض اّ زَن َِ ظؤضيُٓ بـ ْاو يىعبُّ غًاغًُوَ و يُ ثُضيَُاْسا ُٖض نُغ
َّ نؤََُيطا بُضَو قاْىؾلُْس بىوٕ ببُئ، بُضَو ُٓوَوَ ببُئ نُ ياغـا غـُضوَض    ًَػتا يُعِٓ ُٓطُض ؼلاُْو ٓ

ًَت بُ ياغاناُْو ًَو ثابُْس ب َِ و َُٖىو تان َ، بُض اغتِ ُٓو ًٓت اٖـُ طىزلـاوتطَ يـُ نىضزغـتاِْ خؤَاْـسا      ب
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َّ يُغـُض        ًًَٓـُوَ بـؤ ثـُيط َوّ ْـاوخؤ يـُو ًَ ًَُُ َُٖىو وضزَناضيُنإ يُ ياغا تُغبًت بهُئ، ُْى بًٗ نُ ٓ
ُٓغاغِ تُواظوْات َُغُيُنُ حٍُ بهطَيت، يُعِٓ ُٓو زوو ًٓت اٖـُ ُٖيـُ بُض اغـتِ يـُعِٓ ؾـُضت ًْـُ       

ًَ ًَو نُ زََي ًَت يـإ ٓـُوَّ نـُ    111ِ با ُٓوَ خبطَيتُ ثُيط َوّ ْاوخؤ ُٓوَ قػُيُنِ ُٓغاغِ و يُ نات % ب
َّ و َُٖىو وضزَناضيُنإ تُتُضوقِ بؤ بهـُئ، بؤيـُ    َِ بهط َِ بُج ًَغل با َُٖىو ؾتُنإ يُ ياغاناْسا ج زََي

ْـ           َِ بـُ ْـُظَضّ ًٓعتبـاض وَضبطريزضَيـت نـُ ٓايـا فعًـُٕ قؤ ًَُـُ و قؤْـاةِ   ُٓو َُوظوعُ بُض اغـتِ زَبـ اةِ ٓ
ــَُىو            ــؤ ٖ ــات ب ــُضوم به ــا تُت ــت و ياغ ــُض بهطَي ــا ناضَغ ــُ ياغ ــتُنإ ب ــات ؾ ــُوَ زَن ــتإ زاواّ ٓ نىضزغ
َِ نطزٕ، خـَُيو و ٖـُض نـُؽ بـُ نـُيفِ       َِ بُج وضزَناضيُنإ بؤ ُٓوَّ زوايِ نُ زَيًتُ غُض َُغُيُّ ج

 ( ظؤض غىثاؽ.خؤّ تُفػريّ ُْنات، نُ ُْؽ ُٖبىو ًٓرت )ال اجتٗاز فِ َكابٌ ايٓل
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 غؤظإ خإ فُضَىو.
 
 
 
 

 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضّ:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
َّ يُ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ زياضَ ُّٓ ياغايُ ناتِ خؤّ نُ زَضنىوَ يُ نات و ظََُٕ و ظضوفـِ خؤيـسا    ُْٖس

َِ ًٓتفـام بهـُئ      زا نُ زَضنىوَ، ُّٓ وضزَ 2112يُ غاَيِ  ًَـطَزا زَبـ ًَُـُ ي ناضياُّْ تًا بىوَ، يإ ُٓوَتا ٓ
يُغُض ُٓوَّ نُ ُٓو َُغاحُتِ حىضيُ وَنى بطاّ بُض َيعّ ز.قباح وتـِ يـإ ٓـُوَتا َُغـاحُّ حىضيـُت      
ًَهـِ            َِ نطزْ بسَئ بُو غُْسيهاياُْ خؤيـإ ثـُيط َوّ ْـاوخؤّ خؤيـإ و نـُ َـُجاػل َُتاتًـُت و يـاضّ ثـ

ًَ ًَػـتا حـاَيِ حـاظض ثابُْـس بـغل بـُو ياغـايُّ زَقـُ         ظؤضّ تًا ب ٓ َِ ًَُُ زَب ت ُّٓ ناضاُْ بهُٕ، يإ ُٓوَتا ٓ
ًَٓاوَتـُوَ، خـؤّ يـُ        ًَـطَ ًٖهـِ ُْٖ ًًَُنُّ نُ يُبُضزَغتُاُْ، يُبُضُٓوَ يُعِٓ َُٓاُّْ نُ ُٖيـُ ي ُٓغ

 ُ ًًَُنُ ُٖيــُ، بؤيــُ تهايــُ ض َنــاوّ ٓــُوَ بهــُٕ نــُ قػــُنإ وا تُوجًــ ًَُــُ  زَقــِ ياغــا ُٓغــ َّ نــُ ٓ ْــُنط
 زا ُٖيُ، ظؤض غىثاؽ. 2112زاَآْاوَ، بَُيهى َُُٓ يُ خىزّ ياغايُنُّ غاَيِ 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ٍَ فُضَىو. ًَطز  ناى ؾ

ٍَ حتػغل ذلُس: ًَطز  بُض َيع ؾ
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؿـرتيـ باغـِ نـطز نـُ زوو ُْتـُوَ ْـاوّ        َٔ يُ خاَيِ يُنُّ ثؿتطريّ يُ ناى غامل و نـاى اَـري زَنـُّ،    ث
ًَط ّ و     ًَطــطّ نــاضط َِ، ج ًَطــط زَبــ ًَٓطاوَ يــُ ياغــايُنُ، ٓــُوَ يــُى، زووَّ يــُ ياغــايُنُ ٖــاتىوَ زوو ج ْــُٖ
ًَت      ًَطايـُّ نـُ ٖىْـُضّ ٖـُب ًَط ّ نًُ و ًٓؿِ ٖىُْضّ نًُ؟ َٔ ظاًْىَُ يُو ج ٖىُْضّ، باؾُ ًٓؿِ ناضط
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ًَطط ًَت، ج َِ ًٓؿِ عَُُػل ُٖب ًَط ّ وَظاضَتـِ ض ؤؾـٓبريّ زَيهـات، ًٓؿـِ      زَب ّ يُنُّ وَنى ُٖض ًٓؿِ نـاضط
ًَطَ ًٓؿِ ٖىُْضّ نًُ؟ زووََغل ؾتِ ُٓوَيُ يُ خاَيِ زووَّ َُضجُ ُٓو نُغُّ  ٓؤيؤَجِ زَيهات، بؤيُ ي
ًَـت، ٓـُوَ يـُ         نُ بؤ ُْٓساًَُتِ َُنتُبِ غهطتاضيُت َُٖيسَبصَيطزضَيت يـُ ٖـاووآلتِ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ ب

َّ، باؾـُ ٓـُوَ         8يُ َاززَّ  6ٖاتىوَ، يُ َاززَّ  6زَّ َاز ّ ياغـايُنُ ٖـاتىوَ، تُحسيـس نـطاوَ ٓـُوَ يـُو
ًَطَ، غىثاؽ.  وابعامن ُٓو بط طُيُ ظيازَيُ ي

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ناى خًًٌ فُضَىو.

 فلساَغل: عثُإبُض َيع ز.خًًٌ 
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َِ ض اشَّ يـُ   بًُْػبُت بط  ًَت، يـُعِٓ      5طُّ زووََُوَ َٔ ْاظامن بُالَُوَ غُيطَ نُ زََيـ ٍَ نـَُرت ْـُب غـا
ًَـت بـُ ُْٓـساّ يـُ ض َيهدطاوَيـو يـاخىز ُٓوَيـُ يـُ َافـُناِْ ُْٓـساّ            ًَو زَب َِ نُ يُن زوو حاَيُت ُٖيُ، نات

دطاوَ، ياخىز َـافِ ُْٓـساّ   ُٓوَيُ نُ َافِ زَْطسإ و خؤثاآلوتِٓ ُٖيُ بؤ غُضجُّ ٓؤض طاُْناِْ ُٓو ض َيه
بىوِْ يُ ٓؤض طاُْ باآلناِْ ُٓو ض َيهدطاوَ بُ بُغُض بطزِْ تَُُٕ يُْاو ض َيهدطاوَنُزا زَبُغرتَيتُوَ، ْـُى  
ــُوَ يــُعِٓ     ًَتِ َاَؤغــتايإ يــُوَ نُوتىوُْتــُ َُٖي ًَُىايــُ يــُن ــطَ ث ًَ بُض اشَيــُنِ ًٓــساضّ، يــُعِٓ َــٔ ي

َّ َـاوَّ بـُ ُْٓـساّ بـىوِْ يـُ       َُغُيُٕ زَبىو يُ باتِ ُٓوَّ َاوَّ ض  ٍَ نـَُرت    5اشَّ زَبىو بٓىوغـط غـا
ًَـت نـُ ثـُيط َوّ        َّ يـُ ثـُيط َوَيو زا ب ًَِ واًُْ و ْـانط َِ يُ ض َيهدطاوَنُ زا، نىْهُ ض اشَّ ًٓساضّ َٔ ث ُْب

      ٕ ، ض َيهدطاوَيهِ ثًؿُيِ زؿلىنطاغِ يإ ُٓوَتا َافِ زَْطـسإ و خؤثـاآلوتِٓ ُٖيـُ بـؤ غـُضجُّ ٓؤض طاْـُنا
ٌَ َاوَّ ُْٓساّ بىوِْ يُ  ًَ َِ ب ًَت و ظؤض غىثاؽ. 5ياخىز ُٓوَيُ زَب ٍَ نَُرت ُْب  غا

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 َاَؤغتا فُضَإ فُضَىو.

 بُض َيع فطَإ ععايسئ ذلُىز:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

يـُ نـؤْططَ يـُ ٓـُزلاَِ زوو ًٓـساضَيِ      زياضَ غُضَتا ٖاتِٓ ُٓو ثطؤشَ ياغايُ و نـؤًُْتِ زضوغـت بـىوِْ    
ًَُاِْ بـُ ثـُيط َوّ ْـاوخؤ نـاضّ زَنـطز،            ًَتِ َاَؤغـتاياِْ نىضزغـتاؾلإ ٖـُبىو، زَظـُضّ غـً بىو، زوو يُن

ًَــطَ ياغــايُى زَضنــىوَ غــاَيِ  ّ ثُضيــَُاِْ نىضزغــتإ ثُغــُْس نــطا، ظيــاتط  4ّ شَــاضَ  2112زَظــُضّ ٓ
  ّ ًَؿُّ خػتُ بـُضزَّ ثـُيط َو ًَطَ ن ًَـِ زَنـطز، بؤيـُ           ُٓوَّ ي ًَُاِْ ناضيـإ ث ْـاوخؤّ نـُ يـُ زَظـُضّ غـً

ًَُاِْ ًْـُ، ٓـُو ثـطؤشَ ياغـايُيُ نـُ             ًَػتا يُبُضزَغـتُإ زايـُ ثـُيط َوّ ْـاوخؤّ ًٓـساضَّ غـً ُٓوَّ نُ ٓ
،بُض اغـتِ   2112ّ غـاَيِ  4َوَ ثُغُْس نطاوَ بُ شَـاضَ   2112يُاليُٕ ثُضيَُاِْ نىضزغتاُْوَ يُ غاَيِ 

ًَُُ ؼل ًَـطَ يـُ ياغـايُنُ        ُٓطُض ٓ ًَت زَغهاضّ ٓـُو بط طاْـُ بهـُئ نـُ ي َّ زَغهاضّ بط طُنإ بهُئ زَب اُْو
ًَت ياغـايُى نـُ    ًَُُ زَغهاضّ ُْنُئ زَب ًَو ُٓؾُناػل تطيؿُ، ُٓطُض ٖاتى ٓ زايُ َُغُيُّ تَُُُْ، نؤََُي
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ًَُُ زوو اليُُْ زَغهاضّ ٖ ٓ َّ ُْسَيو بهُئ و زَغـهاضّ  وَنى ٖاتىوَ ُٓوٖا بُض اغتِ ثُغُْس بهطَيت، ْانط
 ُْٖسَيو ُْنُئ و ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 يًصُّْ ياغايِ؟ ز.ض ؤشإ فُضَىو.

 بُض َيع ز.ض ؤشإ عبسايكازض زظَيِ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َّ بابـُت ُٖيـُ نـُ ثُيىَْـسّ بـُ  ثـُيط َوّ ْـاوخؤوَ ُٖيـُ، بـُآلّ يُبُض          ٓـُوَّ ياغـاّ غـاَيِ    ض اغتُ ُْٖس
ًَُُ ْانـاضئ   2112 ًَت ٓ ًَهُواُّْ ُٓو ياغايُ ب ُٓو بابُتاُّْ ض َيو خػتىوَ ْانطَيت ثُيط َوَيو بهُٕ و ث

ًَؿـُّ ياغـايِ          ًَو نـطا نـُ ن ًَطَ زَغهاضّ بهُئ، واتُ َُٖىاض نطزِْ ياغايُنُ ظَضوضَتـُ، بـاؽ يـُ حاَيـُت ي
ًَتِ ٓاَازَ ُْبىو، يُ ًَؿـُيُ      2112ّ غـاَيِ   4ياغـاّ شاضَ   ُٖيُ، ُٓطُض غُضؤنِ يُن يـُ زوو َـاززَ ٓـُو ن

َّ يـُ زَغـُآلتُناِْ    1بط طُّ  9ناضَغُض نطاوَ، يُنًإ يُ َاززَّ  ًَتِ بؤّ ُٖيُ ُْٖس نُوا غُضؤنِ يُن
ًَتِ       11تُخىيٌ بهات، ُٖضوَٖا يُ َاززَ  ًَؿـُيُ نـطاوَ ُٓطـُض غـُضؤنِ يـُن َُٖإ ؾت ناضَغُضّ ُٓو ن

ًـ و ناضَنإ ض اْاوَغعل نُغاِْ زيهُ زَتـىأْ بـُو ًٓؿـُ ُٖغـعل، بـاؽ يـُ بُؾـساضّ        ٓاَازَ ُْبىو واتُ ٓ
ًَؿًٓاضَيهِ باؾُ، يُ َاززَ  ًَؿًٓاضَ زَنُئ و ث ًَُُف ثؿتطريّ يُو ث ًَهٗاتُنإ نطا يُ غهطتاضيُت ٓ نطزِْ ث

ًَؿـُيُف  يـ وابعامن ُٓو َـاززَّ نـُ زواتـط زَيـغل طفتىطـؤّ يُغـُض زَنـُئ ٓـُوَ ناضَغـُضّ ٓـُو ن           14
ًَُـُ ثؿـتطريّ يـُ ثـطؤشَ ياغـايُنُ زَنـُئ، بـُآلّ ظيـاز          نطاوَ، غُباضَت بُ َُٖىاض نطزِْ بط طُّ يُنُّ ٓ
نطزِْ بط طُيُى بؤ ُٓوَّ نؤًُْتِ و يُ نُْس َاوَيـُى َُنتـُبِ غـهطتاضيُت و ُٓزلىَـُِْ تـُْفًعّ      

ٍَ ظياز نطزِْ ُٓو بط طُيـُ ْـغل يُبُضٓـُوَ    ًَُُ يُطُ ًَِ ياغـايُنُ      نؤبىوُْوَ بهُٕ، ٓ ّ ٓـُوَ َـازاّ يـُ ُٓغـ
ًَـطَ باغـِ بهـُئ، ظؤض          ًَُـُ ي ًَىيػـت ْانـات ٓ ًَؿُ ناضَغـُض زَنطَيـت ث ُْٖاتىوَ و يُثُيط َوّ ْاوخؤ ُٓو ن

 غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 يًصُّْ ياغايِ بؤ َاززَيُنِ تط؟ ز.ض ؤشإ فُضَىو.

 بُض َيع ز.ض ؤشإ عبسايكازض زظَيِ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَـو        14، َاززَّ 14َاززَّ  ًَـو ث ًَو زَيـت و ٖـُض بط طُيـُى يُنـُْس خاَي يـ يُ بط طُّ يُنُّ و زووَّ ث
ًَؿًٓاض نطاوَ بؤ َُٖىاض نطزِْ خاَيِ  ًَؿًٓاضّ ُٓوَ نطاوَ نـُ قـُظانإ    1زَيت، ُٓوَّ ث يُ بط طٍُ يُنُّ، ث

َاَؤغـتا   3511تىطؤَإ يُغـُضّ نـطز، شَـاضَّ َاَؤغـتايإ يـُ      طف 2ظياز بهطَيت، ُٓواُّْ نُ يُ َاززَّ 
ًَىَيُى زواتـط بـعاْغل ثُغـُْس زَنطَيـت، وؾـُّ قـُظانإ ظيـاز بهطَيـت،          ًَت بُ ض ؾ َِ يإ ظياتط ب نَُرت ُْب

ًَىَيُ خــاَيِ يُنــَُِ بط طــُّ يُنــَُِ َــاززَّ   ًَهٗاتــُناًْـ ظيــاز بهطَيــت، بــُو ؾــ ٖــَُىاض  14ٖـُضوَٖا ث
ٔ        ٛآَدٚب، )جيتُ  بهطَيت َرٔ ٖررا    2َرا برا٤ ؾر٢ املراد٠      احملاؾظرا  ٚاالقضر١ٝ ايتر٢ التكرٌ عردد َعًُٝٗرا عر
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ايكإْٛ املٓتدبٕٛ يعض١ٜٛ املؤمتس ايعاّ، بعد امتاّ اعُاٍ املؤمتس الْتداب ١٦ٖٝ ايؿسٚع َٔ بِٝٓٗ ٚايت٢ تتهٕٛ 
ٚعضرٜٛٔ احتٝراط   َٔ تطع١ اعضا٤ اصً  ٚعضٜٛ  احتٝراط بايٓطرب١ يًُحاؾظرا  ٚضربع١ اعضرا٤ اصرًٝ        

بايٓطب١ يكقض١ٝ ٜٚساع٢ َهٕٛ نًد ٚ اغٛز٣ ؾ٢ ؾسع ازبٌٝ ٚدٖرٛى ٚ ايرتنُرإ ؾر٢ ازبٝرٌ ؾكرش ٚباغرساف       
ًَؿًٓاضّ ُٓوَ نطاوَ بط طُيُى ظياز بهطَيـت بـُ    14( غُباضَت بُ خاَيِ زووََِ َاززَّ َهته ايطهستاز١ٜ ث

عكد ابتُاعا  اضتثٓا١ٝ٥ نٌ َرا دعرا   يٗس ٚيٛ ػتُ  ١٦ٖٝ ايؿسع َس٠ ٚاحد٠ ؾ٢ ايػ) 3ض َيع بُْسّ بط طُّ 
ًَؿًٓاضّ ُٓو بط طُيُيُ بؤ خاَيِ زووََِ َاززَنُ و ظؤض غىثاؽ.اؿاب١ اىل ذيو  ( ث

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 يًصُّْ ٖاوبُف؟ ناى ز.قباح فُضَىو.

 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَىَيُّ ػَل زَيت: 14زَّ ، َاز11َاززَّ   َُِٖ ياغايُنُ َُٖىاض زَنطَيت و بُّ ؾ

َِ يـُوَّ يـُ َـاززَّ           ًَط يـُنإ نـُ شَاضَيـإ نـَُرت ْـُب ّ ٓـُّ   2يُنُّ/أ/ ْىَيُٓضاِْ ثاضَيعطا و يُنـُ ناضط
ياغــايُزا ٖــاتىوَ و َُٖيبــصَيطزضاوٕ بــؤ ُْٓساًَــُتِ نــؤْططَّ طؿــتِ ثــاف تــُواو بــىوِْ ناضَنــاِْ نــؤْططَ  

ُْٓساَِ غـُضَنِ و زوو   9ُٓوَ بؤ َُٖيبصاضزِْ زَغتُّ يل يُْاوخؤيإ نُ ُٓويـ بؤ ثاضَيعطانإ يُ نؤزَب
ًَط يــُناِْ زيهــُ يــُ   ًَــو زَيــت، ب/   7ُْٓــساَِ يــُزَط و بــؤ يُنــُ ناضط ُْٓــساَِ غــُضَنِ و زوو يــُزَط ث

ًَو بؤ يل و بُضثطغِ يًصُْناِْ زَ غتُ َُٖيسَبصَيطَيت، زَغتُّ يل يُ يُنَُغل نؤبىوُْوَّ خؤيسا غُضؤن
ج/ يُو يكاُْزا نُ ُْتُوَناِْ زيهـُّ وَنـى تىضنُـإ و نًـسإ و غـطيإ و ٓاؾـىض بىوًْـإ ُٖيـُ، ض َنـاوّ          
ُٓوَ زَنطَيـت نـُ نىضغـِ تايبـُتًإ بـؤ تـُضخإ زَنطَيـت، زووَّ زَغـتُّ يـل ٓـُّ ٓـُضى و زَغـُآلتاُّْ             

َِ نطزْـِ بط يـاض و       َِ بـُج ًَت، أ/ جـ ًَٓ ض اغـجاضزَناِْ َُنتـُبِ غـهطتاضيُت، ب/ طفتىطـؤ     خىاضَوَ بـُناضزَٖ
َِ نطزْـِ    َِ بـُج ًَتِ و ج ًَىَّ بىزجُّ غاآلُّْ يُن يُغُض بىزجُّ غاآلُّْ تايُبت بُ يكُنإ يُ نىاضن
ــاض         ــُى ج ــُ ي ــل َاْطاْ ــتُّ ي ــُنإ، ج/ زَغ ــِ حاَيُت ًَ ــُ ث ــاضّ ب ــغل ن ــٓسوقِ زاب ــُنإ و غ ــُ زاضايً ض َيُٓايً

ًَتُوَو بؤّ ُٖيُ ُٖض نات ًَت. نؤزَب ًَىيػت بىو نؤبىوُْوَّ ْآاغايِ ببُغت  ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 بُ عُضَبًُنُّ، غؤظإ خإ فُضَىو.

 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضّ:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
  11اكلازَ 

 َٔ ايكاْىٕ وتكطأ ناالتِ: 14تعسٍ اكلازَ 
 عػس٠ َٔ ايكإْٛ ٚ تكسأ ناآلت٢: تعدٍ املاد٠ ايسابع١املاد٠ اؿاد١ٜ عػس٠: 

 ٖٝأ  ايؿسع أٚال:
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جيتُ  َٓدٚبٛا احملاؾظا  ٚ ايٛحدا  األداز١ٜ ايت٢ التكٌ عدد َعًُٝٗا عٔ َابا٤ يف املاد٠ ايثا١ْٝ َٔ ٖررا   -1
 ايكإْٛ، املٓتدبٕٛ يعض١ٜٛ املؤمتس ايعاّ بعد امتاّ أعُاٍ املؤمتس ألْتداب ١٦ٖٝ ايؿسع َٔ بِٝٓٗ ٚ ايت٢ تتهٕٛ
َٔ تطع١ أعضرا٤ أصرًٝ  ٚ عضرٟٛ احتٝراط بايٓطرب١ يًُحاؾظرا  ٚ نرريو ضربع١ أعضرا٤ أصرًٝ  ٚ عضرٟٛ            

 أحتٝاط بايٓطب١ يًٛحدا  االداز١ٜ األخس٣.
 تٓتده ١٦ٖٝ ايؿسع يف أٍٚ أبتُاع هلا ز٥ٝطا يًؿسع ٚ َطؤٚىل ايًج١ٓ يف اهل١٦ٝ. -1

إ ٚ ايهًردإ ايطرسٜإ األغرٛز برإٔ ؽصر       ٜساع٢ يف ايؿسٚع ايتر٢ تتٛابرد ؾٝٗرا قَٛٝرا  أخرس٣ نايرتنُر       -3 
 َكاعد هلِ.

 : متازع ١٦ٖٝ ايؿسع املٗاّ ٚ ايصكحٝا  ايتاي١ٝ:ثاْٝا
 تٓؿٝر َكسزا  ٚ تٛصٝا  َهته ايطهستاز١ٜ. -1
َٓاقػ١ املٝصا١ْٝ ايط١ٜٛٓ اـاص١ بايؿسٚع ضُٔ املٝصا١ْٝ ايط١ٜٛٓ يألؼاد ٚ تٓؿٝر ايتعًُٝا  املايٝر١   -2

 ت٘.ٚ صٓدٚم ايضُإ ٚ عاال

 ػتُ  ١٦ٖٝ ايؿسع َس٠ ٚاحد٠ يف ايػٗس ٚي٘ عكد أبتُاعا  أضتثٓا١ٝ٥ نًُا دعا اؿاب١ اىل ذيو. -3
 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَبًِٓ ُٖيُ؟ُٓظغل خإ، ناى ـلاٍ، ُٓظغل خإ فُضَىو.  نَِ ت

 بُض َيع ُٓظغل عُط افلس:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَى َيُنِ طؿتِ َىالحُظَيُنِ ُٖبىو يُغُض َُٖىو ياغايُنُ و تُعسيًُنُ ُٖضنُْسَ ُٖضنُْسَ َٔ بُؾ
َِ نُ تُعسيٌ نطا َٔ ض َيـعّ بـؤ ٖـَُىو     4بُ شَاضَ  2112َُُٓ ياغايُنُ يُ غاَيد  ٖاتىوَ زَبىوايُ نُ نات

ًَتِ َاَؤغـــتاياًْـ ُٖيـــُ زَبىوايـــُ    ٍَ يـــُن ُْٓـــساَاِْ يًصْـــُ و غـــُضؤنايُتِ يًصْـــُ و ٖـــُضوَٖا يُطـــُ
ًَهِ عاًَـإ زاْـاوَ بـؤ ٓـُوَّ زَغـتًإ            ًَىَ وضزَنـاضّ تًـا ُْبىوايـُ نـُْس ختـىت تُعسيًُنإ خؤّ بُّ ؾ
ًَػتا نـُ زَيـغل َىْاقُؾـُّ ٓـُو َاززَيـُ زَنـُئ زَبًـٓغل يـُّ          ٍَ ُٓوَف زا ٓ فطاوإ تط بىوايُ، بُآلّ يُطُ

ًَىيػــت ْا ًَِ وضزَوَ، يــُعِٓ بُض اغــتِ ث ًَُ وضزَ يــُْاو َاززَيــُ ض ؤيؿــتىوَتُ ظؤض تُفاغــً نــات ٓــُّ تُفاغــً
ًَـو و يـاخىز يـُ يُنُيـُنِ ًٓـساضّ نـؤٕ نؤبىوْـُوَ زَنـُٕ            ياغايُى زا زياضّ بهطَيت نُ زيـاضّ بهـات يك

 ناضَناًْإ نؤُْ؟، َُُٓ ظؤض وضز زَنات.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

َِ بؤ ُّٓ َاززَيُ ض ًَٓت نًُ؟ فُضَىو.  ُٓظغل خإ ظَفلُت ُْب

 ُض َيع ُٓظغل عُط افلس:ب
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَىيػت ًُْ  ًَػتا يُّ َاززَيُ ٖاتىوَ ًٖئ ث ًَُ وضزَّ نُ ٓ ًَِ ُّٓ تُفاغً عُفىّ بهُ يُغُض ُّٓ َاززَيُ زََي
ًَُٕ ًًٓغــا بهطَيتــُوَ، ٖــُض يــُ ياغــا ُٓغاغًُنُؾــُوَ ًًٓغــا بهطَيتــُوَ، ظؤض   ٍَ ٓــُوَّ ُٓغــ بؤيــُ َُٓــُ يُطــُ

 غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/ع بُض َي

 ناى ـلاٍ فُضَىو.

 ابطاًِٖ: طاٖسبُض َيع ـلاٍ 
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَتـُوَ، يُنػـُض         اٚال : جيتُ  َٓدٚبٛا احملاؾظ١(،) ًَُُ طىؽلإ فـُض ، زاعـِ ًْـُ زووبـاضَ تًهـطاض ب ًَػتاف ٓ ٓ
ًَغل )صلتُ  َٓسوبىا ايفط  اكلٓتدبىٕ.....( زاعِ ًُْ ًَ زووباضَ )ايىحسات االزاضيُ........(، ب/ تٓتدب ًٖٔـُ   ب

ػتُر   ايفط  فِ اوٍ اجتُا  هلا ضًٓػـٗا( ضًَٓػـِ فـُض  زاعـِ ًْـُ، بًهـُئ بـُ ضًٓػـٗا، ج/ خـاَيِ زووَّ/          
ًَطَ بؤ ُٖئُيُ و ظؤض غىثاؽ. ١٦ٖٝ ايؿسع َس٠ ٚاحد٠ ؾ٢ َِ يىةُويُٕ )هلا( ، نىْهُ ي  ؾٗط )ويُ( ْاب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ايع/ز.اضغالٕ ببُض َيع 
 غؤظإ خإ فُضَىو.

 
 

 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضّ:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَؿـىو زا ٖـَُإ َىالحـُظَ زضاوَ،        ًَُـُ يـُ َـاززَّ ث َٔ جاضَيهِ تط بؤ ُْٓساَاِْ بُض َيعّ باؽ زَنَُُوَ ٓ

( ُٖض خؤؾـِ يـُ   ا دعا اؿاب١ػتُ  ١٦ٖٝ ايؿسع َس٠ ٚاحد٠ ؾ٢ ايػٗس ٚهلا عكد ابتُاعا  اضتثٓا١ٝ٥ نًُ)
ــُوإ وتىوياْــُ       ــات ٓ ــِ َُجًػــِ تــُْفًعّ زَن َِ باغ ــات ًَىَ ٖــاتىوَ، ن ــَُإ ؾــ ــىوف زا بــُ ٖ ًَؿ َــاززَّ ث
َِ نؤببُٓوَ  ًَىَ زَب َِ َاْط جاضَيو ٓ ًَط بؤنِ غ ًَُُ وتىوَاُْ ُْخ َِ َاْط جاضَيو، ٓ ًٓ تُاعاتِ زَوضّ غ

  ٕ ًَـت، نـُ تـؤ َُنتـُبِ          و يُنرتّ ببًٓٔ يُ َاْطِ جاضَيو زا، نـُ خؤؾـًا زاوايـإ نـطزووَ َـاْطِ جاضَيـو ب
ًَتـُوَ، َـُفطوظَ فُضعـُناًْـ َـاْطِ جاضَيـو نؤببٓـُوَ،        غهطتاضيُت و ُٖئُّ تُْفًعّ َاْطِ جاضَيو ب
بؤيُ َُُٓ ًٓعافُ نطاوَ، بؤ ُٓوَّ ٓاطازاضّ يُنرتّ بـٔ و زواّ ٓـُوَ َـٔ بُض اغـتِ يـُعِٓ نـُ بـاؽ يـُوَ         

َِ )زَنُٕ، بطاّ بُض َيعّ ن جيتُ  َٓدٚبٛا احملاؾظا  ٚايٛحدا  االداز١ٜ ايت٢ الٜكٌ اى ـلاٍ باغِ نطز نُ زََي
    ٕ ًَـت )   َعًُٝٗا عُٓا با٤ ؾ٢ املاد٠ ايثاْٝر١ َرٔ ٖررا ايكراْٛ ّ    ( نـُ زَيـت و زََي ( املٓتدبرٕٛ يعضر١ٜٛ املرؤمتس ايعرا

  ُ َِ و     يُعِٓ ُٓواُّْ نُ ُْٓساَِ نؤْططَ بىوٕ، ُٓواُْ زَئ جاضَيهِ تط ثاف ٓـُوَّ نـ نـؤْططَ تـُواو زَبـ
ُٖئُّ فُض  ًٓٓتداب زَنُٕ، يُطَُيًإ زَبٔ بؤ ُٓوَّ ًٓٓتداب نطزٕ، بؤيـُ بـؤ ٓاطازاضيتـإ ٓـُّ ياغـايُ      

ــاَيِ    ــُ غ ــاتىوَ ي ــؤٕ ٖ ــؤّ ن ــإ     2112وَى خ ــُ ًٓعافاؽل ًَُ ــطزووَ ٓ ــإ ن ــُوإ زاواي ــُّ ٓ ــُو تُعسيالتاْ ب
َّ ُْخػتىوَتُ غُضّ خؤّ بُو وضزَناضيُ ٖاتىوَ ًَُُ نُ ٓـُوإ ْـُيإ   ، ْاؾهط ًًٓغـاّ بهـُٕ، ٖـًئ     ووتـى ٓ
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ًَػـتا ْـاتىاْغل جــاضَيهِ تـط ًًٓغـا بهـُئ بــا             ًَُـُ ٓ ًَو و َىٓتَُـُض خؤؾـِ ْـُيىتىوَ ًًٓغــاّ بهـُٕ، ٓ اليـُْ
ًَُـُف وا             ًَت ُٖضنـِ ٓـُّ وضزَناضياْـُ ُٖيـُ يـُ ٖـَُىو ياغـاناْسا ًًٓغـا بهطَيـت، ُٓوغـا ٓ بط ياضَيو زَضبه

 زَنُئ و ظؤض غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/َيع بُض 

 يًصُّْ ياغايِ؟ ز.ض ؤشإ فُضَىو.

 بُض َيع ز.ض ؤشإ عبسايكازض زظَيِ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ ثؿتطريّ يُ َُٖىاض نطزِْ خاَيِ يُى يُ بط طُّ  ًَؿـًٓاضَّ نـُ      14ّ َاززَّ 1ٓ زَنُئ، بـُآلّ ٓـُو ث
ًَىيػـت ْانـات       نطاوَ بُ ظياز نطزِْ بط طُيُى نؤًُْ تِ نؤبىوُْوَ و يُ َـاوَّ نـُْس نؤببٓـُوَ و ٓـُوَ ث

ٍَ ٖـَُىاض نطزْـِ بط طـُّ        َِ، ٖـُضوَٖا يُطـُ ًَٓـ َِ ؼل ٍَ زاْغل، ُٓوَ بؤ ثُيط َوّ ْاوخؤ بُج ًَُُ يُطُ يــ  2ٓ
ــت بــؤ نــؤًُْتِ       ًَؿــًٓاضّ ٓــُوَ نــطاوَ نــُ بط طُيــُى ظيــاز بهطَي ًَىَ ث ْــغل، نــىْهُ ٓــُويـ بُٖــَُإ ؾــ

ًَ ٍَ زاْـغل، تـُْٗا ثؿـتطريّ يـُ ٖـَُىاض نطزْـِ خـاَيِ         نؤبىوُْوَ، ٓ  14ّ بط طُيُنـَُِ َـاززَّ    1ُُ يُطـُ
 زَنُئ، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 َاززَيُنِ تط؟ ز.ض ؤشإ فُضَىو.

 بُض َيع ز.ض ؤشإ عبسايكازض زظَيِ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَو زَيت 15َاززَّ  َِ بط طُ ث ًَؿًٓاض نطاوَ بُ ض يعبُْـسّ   يُ غ ًًَُّ، ُٓوَّ نُ ث بـؤ   4يُنُّ و زووَّ و غ
ًَىَيُ: 15ّ َاززَّ  3بط طُّ   بُو ؾ

تكّٛ ؾ١ٓ ايكضا٤ بايتٓطٝل َ  ١٦ٖٝ ايؿسع باْتداب ممثرٌ االؼراد يف املردازع ذا  ايعردد ايهربم َرٔ اهل٦ٝر١        
زضراٍ ايتعًُٝرا  ٚتٛبٝٗرا  االؼراد ايٝر٘ ٚاعركّ       ايتع١ًُٝٝ يتٛثٝل ايص١ً ب  االؼاد ٚقاعدت٘ اؾُاٖمٜر١ ٚا 

 االؼاد مبطايبِٗ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 يًصُّْ ٖاوبُف؟ ناى ز.قباح فُضَىو.

 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَىَيُّ خىاضَوَ َُٖ 15يُ َاززَّ  3بط طُّ  15َاززَّ   ىاض زَنطَيت:يَُِ ياغايُنُ بُّ ؾ

َِ نطزْـِ بط يـاض و ٓاضاغـتُناِْ زَغـتُّ يـل بـُ غُضثُضؾـتِ         َِ بُج ًًَُّ/ ُٓضنُناِْ يًصُّْ قُظا، أ/ ج غ
ًَتِ يل و قُظانُ زا، ج/ بُضظنطزُْوَّ ض اثؤضتِ خىػل بؤ زَغتُّ يل غُباضَت بـُوَّ   نطزِْ ناضوباضّ يُن

ًَتِ و بؤ بُضظنطزُْوَّ ٓا َِ ناضّ يُن ًَىيػتِ زَبًٓ ًَطنـطزٕ، ز/ يًصْـُّ قـُظا بـُ      بُ ث غتِ ثـُضوَضزَ و ف
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ًَتِ يـــُ قىتاخباْـــُنإ    ٍَ زَغـــتُّ يـــل يـــُْاو زَغـــتُّ َاَؤغـــتايإ زا ْىَيٓـــُضّ يـــُن َُٖاٖـــُْطِ يُطـــُ
ًَتِ و بٓهــُناِْ و طُياْــسِْ ض َيُٓــايِ و     ــىإ يــُن ًَ ًَع نطزْــِ ثُيىَْــسّ ْ ًَٓــاوّ بــُٖ َُٖيسَبــصَيطَيت يــُ ث

ًًَإ. ًَتِ ث  ٓاضاغتُناِْ يُن
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/ُض َيع ب

 بُ عُضَبًُنُّ، غؤظإ خإ فُضَىو.

 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضّ:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 تعدٍ ايؿكس٠ )ثايثا( َٔ املاد٠ اـاَط١ عػس َٔ ايكإْٛ ٚتكسأ ناآلت٢:املاد٠ ايثا١ْٝ عػس٠: 

 ثايثا: َٗاّ ؾ١ٓ ايكضا٤:
 ا  ١٦ٖٝ ايؿسع.تٓؿٝر قسازا  ٚ تٛبٝٗ_أ

 االغساف ع٢ً أَٛز االؼاد يف ايكضا٤._ب

زؾرر  تكررازٜس دٚزٜرر١ اىل ٦ٖٝرر١ ايؿررسع حررٍٛ نررٌ َرراتساٙ ضررسٚزٜا ألدا٤ االؼرراد ٚ يسؾرر  َطررت٣ٛ ايرتبٝرر١ ٚ   _ 
 ايتعًِٝ.

ٜكّٛ ؾ١ٓ ايكضا٤ بايتٓطٝل َ  ١٦ٖٝ ايؿسع باْتداب ممثٌ االؼراد يف املردازع َرٔ بر  اهل٦ٝر١ ايتعًُٝٝر١        -ٙ
 ٛثٝل ايص١ً ب  االؼاد ٚ قاعدت٘ ٚتٛصٌٝ تعًُٝا  ٚ تٛبٝٗا  االؼاد ايِٝٗ.يت

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 نُؽ ثطغًاضّ ُٖيُ؟ غًىَيٌ خإ فُضَىو.

 افلس:عثُإ بُض َيع غًىَيٌ 

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَِ َاززَنُ ٖاتىوَ  )تكّٛ ؾ١ٓ ايكضا٤ بايتٓطٝل َ  ٦ٖٝر١ ايؿرسع   بًُْػبُتِ ُٓو َاززَيُ، ز( ُٖيُ يُ ُٓغ

َِ و ُٓطـُض شَـاضَّ    )ذا  ايعردد ايهربم  ( باؾـُ ُٓطـُض   باْتداب ممثٌ االؼاد ؾ٢ املدازع ذا  ايعدد ايهبم ( بـ
ًَت يإ  15َاَؤغتايإ يُ قىتاخباُْ  ًَٓج َاَؤغتاّ ُٖيُ يإ ؾُف  21ب ًَت، ُٓزّ ُٓو قىتاخباٍُْ نُ ث ب

ًَ ًَتُ ْىَيُٓضّ َاَؤغـتايإ  َاَؤغتاّ ُٖيُ نُ ث ًَتِ َاَؤغتايإ يإ بب َِ يُ يُن ِ خؤف بىو ْىَيُٓضّ ُٖب
ٍَ يًصُّْ ثُضوَنُبرييإ زاُْْايُ، بُآلّ َٔ  يُبُضنِ يإ عُزَزّ زَ و نؤََُيِ َـُزَِْ نـُ   ضٖاوض اّ يُطُ

ع َرٔ بر  اهل٦ٝر١    )تكّٛ ؾ١ٓ ايكضا٤ بايتٓطٝل َ  ١٦ٖٝ ايؿسع باْتداب ممثٌ االؼراد ؾر٢ املرداز   ْىوغطاوَ 
ٍَ           ايتع١ًُٝٝ يتٛثٝل ايصر١ً .......... ا   ًَِ َاززَنـُ ْـًِ و يُطـُ ٍَ ُٓغـ َِ، يـُ طـُ ( واتـُ عـُزَزّ نـُبري ْـُب

 ض اثؤضتِ يًصُّْ ثُضوَضزَ و نؤََُيِ َُزًَِْ، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 يًصُّْ ياغايِ؟ ز.ض ؤشإ فُضَىو.

 بسايكازض زظَيِ:بُض َيع ز.ض ؤشإ ع
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 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَؿــهُف نـطاوَ، بـُ ظيــاز           ًَُـُف ثؿـتطريّ يـُو زاض ؾــتُٓوَيُ زَنـُئ نـُ يُاليــُٕ يًصْـُّ ثـُضوَضزَوَ ث ٓ

ًَىَيُّ نُ يُ ض اثؤضتِ يًصُّْ ثُضوَضزَ ٖاتىوَ و غىثاؽ.  نطزِْ بط طُيُى بُو ؾ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 فُضَىو.ناى ز.عُط 
 

 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيِٓ(:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَت،      ًَؿًٓاض نطاوَنُ زا باغِ ُٓوَيإ نطزبىو نـُ شَاضَيـُنِ ظؤض ًٖٓـِ ٖـُب وَى باغهطا ُٓوإ يُ ثطؤشَ ث
ًَىَيُّ نـُ ثًَ    َِ باف ُْبىو و الَإ بطز بـُو ؾـ ًَُُ ُّٓ شَاضَ ظؤضََإ و ُّٓ تُعبريََإ ث ؿـهُف  بُؽ ٓ

َِ ْىَيٓـُضّ            َِ نـُ زََيـ ًَىيػـتِ بـُ يُغـُض وَغـتإ بـ ًَهِ تط ُٖيـُ ض َْطـُ ث نطا غًاةَُإ نطزووَتُوَ، خاَي
       ٍَ ًَىيػـتُ يُطـُ ًَُـُ ظاْهؤنـإ ًٓعافـُ بهـُئ و ث ًَِ زا ُٓطُض ٓ ًَؿرت ٓاَاشََإ ث ًَتِ يُ قىتاخباُْنإ، ث يُن

ًَغل زاَىزَظطاناِْ ثُضوَضزَ وخىَي ًَ ًَتُوَ غُض ُٓوَّ نُ يُ ٓايٓـسَ  قىتاخباُْنإ زا ب ًَٓ ٓسِْ باآل َُُٓ زََ
 زا زَْطسإ نؤٕ ثطغُنُ يُنال زَناتُوَ، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 َاززَيُنِ تط؟ ز.ض ؤشإ فُضَىو.

 بُض َيع ز.ض ؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَؿــًٓاض نــطاوَ، بط طــُّ يُنــُّ   بــاؽ يــُ َايًُيــُّ  16َــاززَّ  ًَتِ، ٓــُوَّ ث ًٓتخــاز زَنــات، زاضايــِ يــُن

ــُوَ )  ــُ زابط َيصضَيت ًَىَيُنِ زيه ــ ًَٓسضَيتُوَو بُؾ ــ احررد املهررٕٛ َررٔ أ ٚ ب ٚ   ٚ د  ؼرررف ايؿكررس٠ َُٖٚيبىَؾ
 آيٝر١ مجعٗرا حيرددٖا اجملًرظ ايتٓؿٝرر٣      ،/ ثكث١ االف دٜٓراز ٜردؾعٗا االعضرا٤   1ٚؼٌ قًٗا  2يو ايؿكس٠ ٚنر

ايؿ  ٚ ١٦َ دٜٓاز ؿطاب صٓدٚم ايضُإ،  2111% ضبع  بامل١٦ اٟ َاٜعادٍ  71ٜٚٛشع ع٢ً ايػهٌ ايتاىل: 
% عػس٠ بامل١٦ َا ٜعادٍ ثكث ١٦َ دٜٓاز 11ضا ١٦َ دٜٓاز ؿطاب ايؿسع،  611% عػسٜٔ بامل١٦ َا ٜعاد21ٍ

ًَؿًٓاضّ َُٖىاض نطزِْ بط طـُّ  ؿطاب َهته ايطهستاز١ٜ  16ُ ٖـَُإ َـاززَ نـُ َـاززَّ     يـ  7( ُٖضوَٖا ث
ًَؿًٓاض نطاوَ َُٖىاض بهطَيـت،  % عػرس٠ بامل٦ر١ ٚتكرسأ    11% ازبعر  بامل٦ر١ ٚؼرٌ قًرٗا     41)ؼررف ايٓطرب١    ث

ًَتـُ   41( واتُ ض َيصَنُ ايؿكس٠ نُا ٜات٢ ًَؿًٓاضيإ نـطزووَ بب عػرس٠  % 11)ٜرتِ ْكرٌ ْطرب١    %، 11% بىوَو ث
 ف االقًِٝ َٔ قبٌ ايؿسع(.اىل حطاب َهته ايطهستاز١ٜ مبصاز كس٠ اٚآلبامل١٦ َٔ املٛازد املاي١ٝ ايٛازد٠ ؾ٢ ايؿ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 يًصُّْ ٖاوبُف؟ ناى ز.قباح فُضَىو.

 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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 13َاززَّ 
ًَعزَيُّ:  َاززَّ غ

ًَىَيُّ خىا  ضَوَ َُٖىاض زَنطيت :َاززَّ ؾاظزَيَُِ ياغانُ بُّ ؾ
ًَهسَيت : يُنُّ ًَيت يَُاُّْ خىاضَوَ ث  : زاضايٌ يُن

ًَهٌ زيـاضيهطاو يُاليــُٕ         3111ثاضَيـُى بـُ بـط ٍ )    -1 ًَـٌ ًَهـاًْعَ ٌَ ٖـُظاض زيٓـاض نــُ ُْٓـساَإ بـُ ث ( غـ
     ّ  ُٓزلىَُِْ تُْفًعٍ زَيسَٕ ، نؤْططَف بؤٍ ُٖيُ بط ٍ بُؾساضيٌ َاْطاْـُ بطؤض َيـت ، ٓـُّ ثاضَيـُف بـُ

ًَىَيُ زابُف زَنطَيت :  ؾ
 %حُفتا يُغُز بؤ حػابٌ غٓسووقٌ زابًٓهاضٍ .71-أ

 % بًػت يُغُز بؤ حػابٌ يل .21-ب
 % زَ يُ غُز بؤ حػابٌ َُنتُبٌ غهطتاضيُت .11-ج
ًَؿهُف زَنطَئ . -2  ُٓو بُخؿغل و ياضَُتًًاُّْ يُ اليُٕ حهىَُتِ ُٖضَيُُوَ ث
ًَيت . -3  زاٖاتٌ ناالنًًُناِْ يُن
ًَٓإ . -4  قاظازلٌ وَبُضٖ
ًَيت . -5  بطٍ نطَيٌ  َىيهُ ُْطىاظضاوَناِْ يُن

ــسَنات و       زووَّ ــُّ زياضي ــسٍ يُن ــُناِْ ) أ،ب،ج( ّ بُْ ــُ بط ط ــُضجهطزٕ ي ــؤًُْتٌ خ ــيت ن ــؤْططَّ طؿ : ن
ــاضَوَ زَضزَنــٔ ، و يًصْــُ      ــُّ يــُّ ب ــس بــٔ بــُو ضَيُٓايًاْ ًَطيًــُناِْ يكــُنإ ثابُْ ًَىيػــتُ زَغــتُ ناضط ث

ًَبـُنطزٌْ ٓـُو       تايبُتُنا ٕ بُْاوّ )يًصُّْ زابًٓهاضّ و يًصُّْ ياضَُتًـساِْ ُْٓـساَإ ( بـُ َُبُغـيت ج
ًَٓطَئ . ًَهسَٖ  ضَيُٓايًاُْ ث

ًًَُّ  : نطزُْوَّ حػاب يُ باْهُناِْ ُٖضَيِ .غ
: بطياضَناِْ يًصُّْ زابًٓهاضٍ و يًصُّْ ياضَُتًساِْ َاَؤغتايإ يـُ نؤبىْـُوَناِْ يكـسا ثُغـُْس     نىاضَّ

 نطَئ .زَ
ُّ ًَٓ ًَت .ث ًَيت ًَهُنٌ ناوزَيطٍ ياغايٌ و زاضايٌ زَب ًَطياضٍ يُن  : شَ
ًَو بؤٍ ًْـُ زاواّ َافـُ زاضايًـُنإ بهـات ُٓطـُض ُْٓـسا      ؾُؾُّ ًَتًـسا يـُ زَغـت     : ًٖئ ُْٓساَ ًَيت يـُ يُن َ

 .بسات
ٍ يُنُّ ٖاتىوَ % زَ يُغُزّ غُضناوَ زاضايًُنإ نُ يُ بططُّ ) يُنُّ : ج( يُ بُْس11: ضَيصَّ حُوتُّ

 ُٓطىَيعضَيتُوَ بؤ حػابٌ َُنتُبٌ غهطتاضيُت يُ باْهُناِْ ُٖضَيِ يُ اليُٕ يكُوَ .
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 بُ عُضَبًُنُّ، غؤظإ خإ فُضَىو.

 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضّ:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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 13اكلازَ 
 ىٕ وتكطأ ناالتِ:تعسٍ اكلازَ غازغُ عؿط َٔ ايكاْ

 أ// تتهىٕ َايًُ االحتاز للا يًِ: أوال
َبًؼ ٚ قدزٙ ثكث١ آالف دٜٓاز ٜدؾعٗا األعضا٤ مبٛبه آي١ٝ حيددٖا اجملًظ ايتٓؿٝرٟ ٚ يًُؤمتس صركح١ٝ   -1

 تػم َبًؼ اإلغرتاى ايػٗسٟ ٚ تٛشع بايػهٌ ايتايٞ:
 % ؿطاب صٓدٚم ايضُإ.71 - أ

 % ؿطاب ايؿسع.21 - ب

 ايطهستاز١ٜ. % ؿطاب َهته11 -  
 املٓح ٚ املطاعدا  املكد١َ َٔ قبٌ حه١َٛ اإلقًِٝ. -2
 زٜ  ْػاطا  اإلؼاد. -3
 ؾٛا٥د اإلضتثُازا . -4
 بدال  إجياز ايعكازا  املًُٛن١ يإلؼاد. -5

 ثاًْٝا/ حيدد املؤمتس ايعاّ نٝؿ١ٝ ايصسف يًؿكسا  )أ، ب،  (.
 ُ ًَٓاوَ زَضـلإ نطزووَ يُبـ ًَُُ بؤيُ ُٓوَمشإ ٖ ض ٓـُوٍَ يـُ ُْقـُ ُٓقـًًًُنُ )أ، ب، ج، ز(بـىوَ، ٓـُو       ٓ

%(، بؤيُ ُّٓ طؤض اْهاضيًاَُْإ جـاضَيهٌ تـط   11%( بىوَ بُ )41)ز(ف خؤٍ طؤض اْهاضٍ بُغُضزا ٖاتىوَ يُ )
ًَطَ زَضج نطزؤتُوَ.  ي

ازٜر١ يًؿرسٚع   ثاًْٝا/ حيدد املؤمتس ايعاّ نٝؿ١ٝ ايصرسف يًؿكرسا  )أ، ب،  ( َرٔ ايبٓرد األٍٚ ٚ عًر٢ اهل٦ٝرا  اإلد      
اإليترصاّ بايتعًُٝررا  ايصررادز٠ بٗرررا اـصرٛ  ٚ تػررهٌ ايًجررإ اـاصرر١ ب ضرِ ؾٓرر١ ايضررُإ ٚ ؾٓرر١ َطرراعد٠    

 األعضا٤ يتٓؿٝرٖا(.
 ثايثًا/ ؾتح حطاب يف َصازف اإلقًِٝ.

 زابعًا/ تتِ املٛاؾك١ ع٢ً قسازا  ؾ١ٓ ايضُإ ٚ ؾ١ٓ َطاعد٠ املعًُ  يف إبتُاعا  ايؿسع.
 حطابا  اإلؼاد يًسقاب١ ايكا١ْْٝٛ ٚ املاي١ٝ. خاَطًا/ ؽض 

 ضادضًا/ الحيل ألٟ عضٛ َطايب١ اإلؼاد باؿكٛم املاي١ٝ إذا ؾكد عضٜٛت٘ يف اإلؼاد.
% َٔ املٛازد املاي١ٝ ايٛازد٠ يف ايؿكس٠ ) ( َٔ )أٚاًل( إىل حطاب َهته ايطرهستاز١ٜ يف  11ضابعًا/ ٜتِ ْكٌ ْطب١ 

 .َصازف اإلقًِٝ َٔ قبٌ ايؿسع
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَبًين ُٖيُ؟ ُّٓ بُض َيعاُْ ْاوٍ خؤيـإ ْىوغـًىَ: حَُـُ غـعًس، بـالٍ غـًًُإ، ٖـاشَ غـًًُإ، بـُيإ           ٌَ ت ن
 أفلس، ناوَ ذلُس أَغل، فُضَىو ناى حَُُ غعًس.

 َُ عًٌ:َُُ غعًس حُبُض َيع ح
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَُىايُ ٓـُوَف زيػـا   ٕ وضزَناضيًـُنٌ تـطَ نـُ ٓـُّ ياغـايُ الًٓخُنـُ نـؤتُ ْـاوٍ نـُ ٓـُو تُفكـًًٌ            َٔ ث
ًَــو بًىتايــُ ٓــُوَ   وَضطـطتين ثــاضَ و غُضنــاوَنإ و نــؤًُْتٌ خُضجُنــٍُ، نــُ زَبىايــُ ٖــُض بــُ عًباضَت
        ٌَ ًَُىايـُ غـ ًَهٌ تـط/ ث ًَهُ عايسٍ َايًُ و حًػـاباتُ، ٓـُوَ يـُى، خـاَي عايسٍ بُؾٌ ًٓساضَ و َايُ، يإ بُؾ

ًَهٌ     ُٖ ٍَ بـُ ٖـُظاض، خـاَي ٌَ ُٖظاضَ بهـط ظاض زيٓاض ظؤضَ، نىْهُ شَاضٍَ َاَؤغتايإ خؤيإ ظؤض ظؤضٕ، ُٓو غ
%ٍ بـؤ  11% بؤ يكُنإ، 21%ٍ بؤ غٓسووقٌ ظََإ، 71تط/ ٓابىوُْنُ نُ نؤ زَنطَيتُوَ بُؾٌ نطزووَ يُ 

غُضنـاوٍَ تـطٕ، زَبىايـُ    غهطتاضيًُت، ٍُٓ ُٓو ًَُٓح و َىغاعُزاتٍُ تط؟، غُضناوَناٌْ تـط نـُ نـىاض    
ُٓو نىاض غُضناوَيُف ًْػبٍُ بؤ يكـُنإ و بـؤ غـٓسووقٌ ظََـإ و بـؤ غـهطتاضيًُت، ٓـُو ًْػـبُف بـؤ          

ٍَ؟ ظؤض غىثاؽ.  ُٓوإ زياضٍ نطاوَ، بؤنٌ ًْػبُنُ تُْٗا بؤ ٓابىوُْنُ زياضٍ زَنط
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى بًالٍ، فُضَىو.
 
 
 

 س غًًُإ )بالٍ(:بُض َيع أفل

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُٕ ْـُى         ًَسايـُ، ُٓغـ ٍَ بطاٍ بُض َيعّ ناى حَُُ غعًس، بُض اغـيت ٓـُّ َاززَيـُ ظؤض وضزَنـاضٍ ت ٖاوض اّ يُطُ
ٌٖ ثُيط َوٍ ْاوخؤٍ ض َيهدطاوَناُْ بُ ض ٌَٓ َٔ، ُٖض زَبىايُ بُ ض َيُٓايٌ يُ بُؾٌ زاضايـٌ ٓـُوَ نًفايـُت    

ٌَ ٖـُظاض، ٖـُظاض   بىو، ُْى ُٖتا  ٍَ بُ ياغا، ُّٓ ثاضَيُف وَنى ناى حَُُ غعًس باغٌ نطز، ظؤض ظؤضَ غ بهط
ًَُىايُ بُغُ و نًفايُتُ، غىثاؽ.  زيٓاض ث

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ٖاشَ خإ، فُضَىو.

 َصطؿ٢:بُض َيع ٖاشَ غًًُإ 
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ ٖـُظاض     ًَٓـ تُْٗا يُغُض خاَيٌ يُن ٍَ، ٓـُو غـ ًَُىايُ بط ٍ ثاضَنُ تُحسيس ْـُنط ًَبًًِٓ ُٖيُ، َٔ ث ُّ ت
ًَـٌ ًَهـاًْعٌَ زيـاضٍ نـطاو يُاليـُٕ          ًَىَيُ زابط َيصضَيتُوَ )ٓابىوٍُْ ُْٓـساَإ نـُ بـُ ث زيٓاضَ، ُٖض بُو ؾ

        ُ ًَيت يـُ، يـ ًَيت ُٓزلىٌَُْ تُْفًعٍ زَيسَٕ(، يُعين نىْهُ بُض اغـيت تُحسيـس نطزْـٌ ثاضَنـُ ٓـُو يـُن ن
ًَـٌ         ٍَ بـُ ث ٍَ تؤ يُغُضٍ فُضظ بهٍُ ٓـُو َُبًُةـُ، بؤيـُ ٓـُوَ زَنـط يُنٌ ٓاضَظووَُْساُْيُ، يُعين ْانط
ٍَ، بؤيـُ يـُعين      ًَىَيُ ٓـُوَ بهـط ٍَ بُو ؾ ًَتًًُنُ، زَتىاْسض ُٓو ض َيههُوتٍُٓ نُ خؤيإ زَيهُٕ يُ ْاو يُن

ًَـت، ٖـُض بـُو ؾـ      ًَطَ تُحسيسنطزٌْ ثاضَ بـاف ب ًَُىاٌْ يُ نُ ي ًَـٌ      ث ًَـت، ٓابىوْـٍُ ُْٓـساَإ بـُ ث ًَىَيُ ب
 ًَهاًْعٌَ زياضٍ نطاو يُاليُٕ ُٓزلىٌَُْ تُْفًعٍ زَيسا، غىثاؽ.
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 بُيإ خإ، فُضَىو.

 ٍ:ضبُض َيع بُيإ أفلس نؤنُ 
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ زنُّ، ٓا ٌَ طؤتيَن ناى حَُُ غعًس  خافتٓا َٔ ٖاتُٓ طؤتٔ، ظؤض غىثاؽ.ُٓظ ثؿتُظاْ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 َاَؤغتا ناوَ، فُضَىو.
 بُض َيع ناوَ ذلُس أَغل:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَهًإ/ يُبـُض ٓـُوٍَ     ٍَ، يُبُض زوو غُبُب، يـُن ٍَ ُٓو ض ايُّ بط َ ثاضَنُ زياضٍ ُْنط وَيآل ًَٓـ ُٖض يُطُ

ٌَ نؤْططَ  ًَـطَ تُغـبًيت بهـُئ نـُ نـؤْططَ        زََي ًَُـُ ي زَغُآلتٌ ُٖيُ ثاضَنُ ظياز و نُّ بهات، نُواتُ بـؤ ٓ
ًَطَ يـُ فُقـُضَ يـُنٌ     ًَُُ ي ٓ ،ٍَ ًَهٌ فُقُضَيُنٌ ثُيط َو ز ٌَ، ُٓوَف وَنى ض َيُٓايٌ وَنى ؾت زَغُآلتٌ ُٖب

ٌَ زوايــٌ نؤْططَيــُى زَغــُآلتٌ ظيــات ٌَ يــُ زَغــُآلتٌ ياغــايٌ ٓــُوٍَ بهــُئ ٖــُض بــؤ ثُضيــَُاًْـ ْــاب ط بــ
ًَيت      ٍَ و بـؤ يـُن ًَو زابيَن زوايٌ ُٓوإ زَغتهاضٍ بهُٕ، يُبُض ُٓوَ ثاضَنُ زيـاضٍ ْـُنط ثُضيَُإ نُ قاْىْ

ٌَ بطُض َئ باؾرتَ، ظؤض غىثاؽ.  َاَؤغتايإ و نؤْططٍَ َاَؤغتايإ ي
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَصٍُْ ٖاوبُف.  ي
  خسض)ْىضَزيين(:بُض َيع ز.عُط فلساَغل

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَُاْىابىو نُ ض َْطُ تُحسيـسنطزٌْ بط َنـُ، ٓابىوْـٍُ     ًَُُ ظؤض طفتىطؤَإ يُغُض ُٓوَ نطز، ث يُ ض اغيت زا ٓ
ًَيت َاَؤغـتايإ زضوغـت بهـات، ُٓطـُض نؤْططَنـُ           َاْطاُْ يُ زاٖاتىوزا زيػإ ًٓؿـهايًُتٌ قـاْىٌْ بـؤ يـُن

ٌَ ياغـانٍُ بـؤ ٖـَُىاض بهطَيتـُوَ، بـُآلّ ٓـُوإ زواٍ طفتىطـؤ         بط ياضٍ زا ًْػبُتُنُ ٍَ، زيػإ زَب ظياز بهط
ٌَ، يُبــُض ٓــُوٍَ ٓــُوَ بط يــاضٍ نؤْططَيــُ، خؤيــإ يُغــُضٍ ًٓتًفاقًــإ  ٌَ ٖــُظاض بــ ًًَــإ بــاف بــىو نــُ غــ ث

ًًَــاْىابىو نــُ زيــىاٌْ نــاوزَيطٍ زاضايــٌ ٓــُوا    ٕ يــُ نــطزووَ، ٓــُوَ يــُى، زوو/ تُحسيــسنطزٌْ بط َنُؾــٌ ث
ٍَ، يـُ ض ووٍ         ًَىَيُف تُقػـًِ و تـُوظي  بهـط ٍَ، بـُّ ؾـ ًَىيػتًإ بُوَ ُٖيُ بؤيإ تُحسيس بهـط ض َقابُزا ث

ًَىيػت ظاٌْ.  ض َقابٍُ َايٌ و ناوزَيطٍ زاضايًُوَ ُٓوإ ُٓوَيإ بُ ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 غؤظإ خإ، فُضَىو.
 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضٍ:

 ع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُض َي
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ٍَ يـُ تُفاقـًًُنُمشإ           ًَصْـٍُ ثـُضوَضزَ و خىَيٓـسٌْ بـاآل ُْٖـس ًَُـُ يـُ ي بُض َيعإ، ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ، ٓ
ٌَ ٖــُظاض زيٓــاضَ يــُعين بؤيــُ نــُّ نطزُْنــُ و     البــطزووَ، ٓــُطًٓا ٓــُوإ تُْاْــُت ْىوغًبىوؾــًإ ٓــُو غــ

ًَُُزا ًُْ، نىْهُ خؤيإ تُوظ ٌَ/ يُ ظيازنطزُْنُ يُ ًٖين ٓ %نٍُ نُ زَناتـُ  71يعاتًؿًإ بؤ نطزووَ، زََي
%ٍ 11زيٓاض بؤ َُقـاضيفٌ فُضعُنـُ، يـُ     611%نٍُ نُ زَناتُ 21زيٓاض بؤ غٓسووقٌ ظََإ، يُ  2111

ًَتُوَ نُ زَناتُ  ًَٓ زيٓاض بؤ َُنتـُبٌ غـهطتاضيًُت، بًعَبـت ٓـُوَ نـاتٌ خؤؾـٌ نـُ ٖـاتىوَ،          311نُ زََ
ًَىَ نــط  ٌَ، زيٓــاضَيهٌ بــُزٍَ بـاؽ نــطاوَ بــُ ٖــَُإ ؾــ ًَــٓج زيٓــاض، زوو زيٓــاضٍ بــؤ ظََــإ بــ اوَ، وتىوياْــُ ث

ٌَ، ج.............  ًٓؿتريانٌ غٓسووقٌ وَفًات ب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَُــُ زاَــإ ْـُْاوَ، ٓــُو تُفكــًالتُ       ٓ ٌَ ًَـ ًَىيػــت ْانــات، ب ٍَ، تهايـُ، ث غـؤظإ خــإ ٓـُو تُفكــًالتاٍُْ ْــاو
ًَىيػت   ْانات، َاَؤغتا فُضَإ فُضَىو.ث

 
 
 

 بُض َيع فطَإ ععايسئ ذلُىز:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَيت َاَؤغـتاياٌْ نىضزغـتإ        ًَػـتا يـُ يـُن ًَيت ٓ ٌَ ُٖظاض زيٓاضَ بُض اغيت يُبُض ُٓوَيُ ُْٓـساَ زاْاٌْ ُٓو غ

ٍَ غـُضََاْط     ٓاضَظووَُْساُْيُ، يُعين طُضَْيت ُٓوَ ًُْ َُٖإ ض َيصٍَ َاَؤغتايإ نـات  ٌ خـؤٍ نـُ يُطـُ
ٌَ َـٔ            ًَػتا ٓـُو َاَؤغـتاياُْ ٖـَُىو ُْٓـسأَ، َـٔ زَيـإ َاَؤغـتا زَْاغـِ، زََيـ ًٌَ زَبات، ٓ ٍَ ضاتب ي يُطُ
ٌَ ٖــُظاض زيٓــاضَ زاْــطاوَ يُبــُض ٓــُوٍَ    ًَيت َاَؤغــتاياٌْ نىضزغــتإ، نُواتــُ ٓـُو غــ ْاؼلـُوَ ُْٓــساٌَ يــُن

ٌَ      121وؽلإ ) طُضَْيت ُٓو شَاضَ ظؤضٍَ َاَؤغتاياٌْ وَنى ( ُٖظاض َاَؤغـتاُْ، نُواتـُ ُٓطـُض ْـُبٌ، زَبـ
ًَيت           ٍَ، بؤ ُٓوٍَ بُاليـٌُْ نَُـُوَ ٓـُو َُقـطوفاتٍُ، يـإ ٓـُو زَغـتُبُضيًٍُ نـُ يـُن ض َيصَنُ ظياز بهط

ٌَ،  ظؤض غىثاؽ. ًٌَ زَضبه  َاَؤغتاياٌْ نىضزغتإ زابغل زَنات بؤ َاَؤغتايإ ث
 :َإثُضيُغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى خًًٌ، فُضَىو.
 فلساَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَيت  وَيآل َُٖىو ُٓو وضزَناضيًٍُ نُ ٖاتىوَ بُض اغيت ُٓوَ زَضَزلاٌَ بط ياض و ض اغجاضزَناٌْ نؤْططٍَ يُن

ًَؿُنُ يُ ثُغـٓسنطزٌْ ٓـُو ض َيهدطاواْـُ يـُ ثُضيـَُإ زا ُٓوَيـُ ٓ       ًَتـى ٓـُوإ    َاَؤغتاياُْ، خؤٍ ن ُطـُض ب
ًَت و ُٓو ض َيهدطاوَ غبُييَن نؤْططَيُنٌ ْآاغايٌ ببُغيَت  ًَٔ ُٓوَ ٓريازٍَ خؤياُْ، ُٓطُض ب ًَ ُٖضنًًُى ب
ــجاضزَ       ــاض و ض اغ ٌَ بط ي ــَُي ــى نؤَ ــؤْططٍَ بُغــتىوَ، وَن ًَُىايــُ ن ــاْط زا ث ــاْط زا، حــُوت َ ــُ ؾــُف َ نــُ ي
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ًَؿًٓاضٍ َُٖىاضنطزٌْ ياغانإ زووباضَ بهُْـُوَ،   ًَـطَ زووبـاضَ تُعـسيًٌ بهُيٓـُوَ، يـُعين        ث ًَُـُ ي ٓ ٌَ زَبـ
ًَُــُ يُغــُض ض ؤؾــٓايٌ بط يــاض و ض اغــجاضَناٌْ ٓــُوإ ٓــُو     ٓ ٌَ حــُظ زَنــُّ الٍ ٖــَُىوتإ ض ووٕ و ٓاؾــهطا بــ
ًَُـُ           ٓ ٌَ ًَطَ زَنُئ، وَنـى و  ُٓطـُض غـبُييَن نؤْططَيـُنٌ ْآاغـايًـ بهـُٕ، زووبـاضَ زَبـ تُعسيالتاُْ ي

ًَـطَ ٖـَُىاضٍ بهُيٓـُوَ،        ُٓطُض ُٓوإ تُع ًَُـُ ي ٓ ٌَ ٍَ ياغـانُيإ َُٖىاضبهُْـُوَ زَبـ ٍَ بًاُْو سيالتًإ بى
ٍَ يــُ    ًَصْاْــُ ًْـُ، ض اغــتُ طؤض اْهــاضٍ يــُ ظَاْــُواٌْ و يــُ ُْٖــس يـُعين ٓــُوَ ويػــت و خىاغــيت ٖــًئ يــُّ ي

          ٕ ٌَ بـؤ ٓـُوَ، بـُآلّ يـُ ْـاوَض ؤنٌ طؿـيت زاوانـاضٍ و بابُتـُناٌْ ٓـُوا ٍَ، ظؤض    فُقُضَنإ زا نطابـ نـُ زَطـؤض 
 غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَصٍُْ ياغايٌ، فُضَىو.  ي
 بُض َيع ز. ض ؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًٓـُنُإ يُغـُض ٓـُو          ًَؿـًٓاض نـطواَ، بـُآلّ ت ًَؿـهُف نـطاوَ و ث ًَُُ ثؿتطريٍ يُ ثطؤشَنُ زَنُئ نُ ث ٓ

ًَصٍُْ ثُضوَضزَ ٖاتىوَ ) بط طُيُ ُٖيُ (، نـُ بـط َ ثاضَنـُ    يًُؤمتس صكح١ٝ تػم َبًؼ اإلغرتاىيُ ض اثؤضتٌ ي
يُ ياغا زياضٍ نطا، ُٓو زَغُآلتُ بؤ بسَيُٓ نؤْططَ نُ بط َ ثاضَنُ زَغتهاضٍ بهات؟ زَغتهاضٍ نطزٌْ بـط َ  

ؤْططَ زَغـُآلتٌ ٓـُوٍَ ُٖيـُ    ثاضٍَ زياضٍ نطاو يُ ْاو زَقـٌ ياغـايُى واتـا ٖـَُىاضنطزٌْ ياغـانُ، ٓايـا نـ       
 ًَُُ ٍَ، ُٓو ض غتُيُ، يُ خاَيٌ يُنٌ بط طٍُ يُنُّ و ٓ ياغايُى َُٖىاض بهات؟ بؤيُ ُٓو زَغتُواشَيُ َُٖيطري

ًَؿًٓاضَنُ زَنُئ، غىثاؽ.  ثؿتطريٍ يُ ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 فُضَىوٕ بؤ َاززَيُنٌ تط.
 زظَيٌ: بُض َيع ز. ض ؤشإ عبسايكازض
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ، ُٓو َاززاُْ تُواو بـىو، بـُآلّ    ٌَ نطابىو َُٖىاض بهط ُٓوَ ُٓو َاززاُْ بىو نُ يُ ثطؤشَ ياغانٍُ ٓاَاشَ ث
ًَُـُ ثؿـتطريٍ     ًَؿًٓاضٍ َُٖىاضنطزٌْ نُْس َاززَ و بط طُيُنٌ تط نـطاوَ، ٓ ًَصٍُْ ثُضوَضزَ ث يُ ض اثؤضتٌ ي

ًَؿهُف نطإ.يُ ثطؤشَنُ زَنُئ بُو ؾ  ًَىَ و بُو َاززاٍُْ نُ ث
 بُض َيعز.قباح ذلُس زلًب:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَيت يـٍُ     ٍَ، )ٓـُو يـُن ًَىَيٍُ خىاضَوَ َُٖىاض زَنط َاززٍَ نىاضزَيُّ/ َاززٍَ ْؤظزَيٌَُ ياغانُ بُّ ؾ

ًٌَ ُّٓ ياغايُ زاَُظضاوَ ْىَيُٓضايُتٌ َاَؤغتاياٌْ نىضزغتإ زَنات يُ ْاو  َ و زَضَوٍَ ُٖضَيِ(.بُث
 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضٍ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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 املاد٠ ايسابع١ عػس/ تعدٍ املاد٠ ايتاضع١ عػس َٔ ايكإْٛ ٚ تكسأ ناآلتٞ:
 ايعسام داخٌ اإلقًِٝ ٚ خازب٘.-اإلؼاد املؤضظ مبٛبه ٖرا ايكإْٛ ميثٌ َعًُٞ نٛزدضتإ

 :َُإثُضيغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَبًين ُٖيُ؟ تهايُ ْاوَنإ، ُّٓ خىؾو و بطاياُْ ْاوٍ خؤيإ ْىوغًىَ، زَيؿاز حػغل، عبساهلل َال  ٌَ ت ن

 ْىضٍ، عُظؿلُ خإ، ثُؿلإ ععايسئ، فُضَىو ناى زَيؿاز.
 بُض َيع زَيؿاز حػغل قازض:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
      ٌ ًَـ ًَيت يـُ بـُ ث ًٌَ ُّٓ تُعطيفٍُ نـطاوَ ٓـُّ يـُن ٓـُّ ياغـايُ زاَـُظضاوَ ْىَيُٓضايـُتٌ َاَؤغـتاياٌْ       بُ ث

ًَيت يـُ           نىضزغتإ زَنُٕ يُ ْـاوَوَ و زَضَوٍَ وآلت، ٓـُوَ زش بـُ ٓـاظازٍ ض يهدطاوبىوْـُ، نـىْهُ ٓـُّ يـُن
ًَيت َاَؤغـتاياٌْ نىضزغـتإ بهـات يـُ ْـاوَوَ و زَضَوٍَ وآلت،          ٌَ ْىَيُٓضايـُتٌ ُْٓـساَاٌْ يـُن تُْٗا زَتىاْ

ٌَ ْىَيُٓضايُتٌ ُّٓ بهات نىْهُ ظؤضيٍُٓ َا ًَيت يُ ْاتىاْ َؤغتا ُٖيُ ُْٓساّ ٌْ يُ يُّ ض َيهدطاوَ، ُّٓ يُن
ًَـٌ ٓـُّ ياغـايُ ْىَيُٓضايـُتٌ ُْٓـساَاٌْ       ٍَ، بُ ث ٌَ بهط ًَِ باؾُ واٍ ي ٌَ يُّ ض َيهدطاوَ، بؤيُ ث نُ ُْٓساّ ُْب

ًَيت َاَؤغتاياٌْ نىضزغتإ زَنات يُ ْاوَوَ و زَضَوٍَ وآلت، ظؤض غ  ىثاؽ. يُن
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى عبساهلل، فُضَىو.
 بُض َيع عبساهلل ذلُس ْىضٍ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ. 

ًَِ، يُ ض اغيت زا زَقُنـُ تؤظَيـو    ًَ ٍَ تؤظَيو وضزَناضٍ ظياتط ب ٍَ ناى زَيؿاز زا بُآلّ زََُو ًَٓـ ٖاوض اّ يُطُ
ٍَ زا    يُعين ُٖغت زَنٍُ مشىويٌ خىاظٍ ي ٌَ خـا ُ، يُعين ُٓوٖا ْاظامن نُْس زَقُنُ ًُٖٓ، نىْهُ يـُ غـ

ٌَ بـُ ُْٓـساًَـ، واتـا       ٍَ بؤ، يُنُّ/ َازاّ ُْٓساّ ٓاظازَ يُوٍَ بَا بُ ُْٓساّ، نُواتُ ٓـاظازَ ْـُب زَضزَنُو
    ٌ يـُ   نُ ُْبىو بُ ُْٓساّ، واتا َٔ قبىَيِ ٌْ يُ تؤٍ غُْسيها ْىَيُٓضايُتٌ َٔ بهٍُ، وَنـى نـؤٕ قبـىَيِ ْـ

ٍَ ْـٌ يـُ ْىَيُٓضايـُتٌ َـٔ بهـٍُ، بـُ َاْايـُنٌ تـط              ٌَ ْىَيُٓضايـُتٌ نطزْـٌ تؤؾـِ قبـى ببُُ ُْٓساّ، نُواب
ًَغل َاَؤغتا ٓاظازَ بَا بُ ُْٓساّ، بـُآلّ   ًَ ٌَ/ ُْٓساّ ٓاظازَ با ب ًَطَ يُو ثطؤشَ ياغايُ ٖاتىوَ زََي يُعين نُ ي

 ُّٓ ًٌَ ٌَ، يُعين تؤ بُ ث ًَطَ نؤتايٌ ْاي ٌَ تؤ باؾُ ٓاظازٍ ُْٓـساّ َُبـُ، بـُآلّ َـٔ     ثطؤغُنُ ي ثطؤشَيُ زََي
ًَىَنإ جطُ يُوٍَ نُ، ًٓٓ ـا يـُ    ًَىَيُى يُ ؾ يُالٍ خؤَُوَ بط ياضّ زاوَ ْىَيُٓضٍ تؤمب، يُعين ُٓوَ بُ ؾ

ًٌَ زَغتىوضٍ عريام َاززٍَ ) ًَهٌ تطيؿسا تؤ بُ ث ( نُ زوو بط طُيُ، بط طُيُنًإ ٓاظازٍ ض َيهدطاوٍَ 39خاَي
ًَـٌ بط طـٍُ زووََـٌ َـازاّ ٓـاظازٍ بـىوٕ بـُ        زاَُ ًَغل ٓاظازٍ نؤََُيٍُ ض َيهدطاو ُٖيُ بُ ث ًَ ظضاوَ، زواتط با ب

ًَغل يُو ياغـايُ ياغـاٍ شَـاضَ )    ًَ (ٍ يـُو  4ُْٓساّ نُ ٓاظازٍ ُْبٌ بُ ُْٓساّ، ُّٓ زَقُ زواتط يُ َاززٍَ با ب
ٌَ      ياغايُ نُ ض َْطساُْوٍَ ُٖبىوَ، يـُوَيـ زا نـُ تـؤ َـازاّ زَضفـ      ًَين نؤََُيـٍُ جًـا جًـا ٖـُب ُت زَض َخػـ

ًَيت يـُ    ٌَ بؤنىوٌْ جًا جًا ُٖيُ، يُعين َٔ قبىَيُُ ُّٓ نؤََُيُيُ ْىَيُٓضايُتٌ َٔ بهات، ُّٓ يـُن نُواب
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ًٌَ ٓـُّ ياغـايُ، ياغـا ُٓقـًُنُ      ٍَ، َازاّ بُ ث ًَهٌ تطيـ زا جاضَيهٌ تط جًاواظٍ زَضزَنُو ُْيهات، يُ ؾىَيٓ
 ُ ًَيت ياخىز نؤََُيـ ٌَ، نـُ ٓاَـاْج ٖـُبىو ٓاَـاْج الٍ َـٔ              يُن ٌَ خـاوٌَْ ٓاَـاْج بـ ًَغل زَبـ ًَ بـؤٍ ُٖيـُ، بـاب

ًَهٌ تطَ، الٍ َاَؤغتايُى ، الٍ َاَؤغـتايُنٌ تـط جًـاواظٍ ُٖيـُ،      ًَهُ، بُآلّ يُالٍ نؤََُيُيُنٌ تط ؾت ؾت
طؤظ و ُٓواْـُ  بؤيُ ُّٓ زَقُ جطُ يُوٍَ نُ ْانؤنُ بُ زَغتىوضٍ عريام، ْانؤنُ بُجاض ٍ طُضزووٌْ َامل َ

ًَغل ياغـاٍ شَـاضَ            ًَـ ًَُنُف، يـُعين بـا ب ٌَ بُ ُْٓـساّ، ْانؤنـُ بـُ ياغـا ُٓقـ نُ ًٓٓػإ ٓاظازَ يُوٍَ نُ زَب
ــاَيٌ 18) ــُّ         1993(ٍ غ ــًٓاض زَن ًَؿ ــٔ ث ــُ َ ــُنإ، بؤي ًَيت و نؤََُي ــُن ــؤ ي ــُ ب ــساٌْ َؤَيُت ًَ ــاٍ ث ــُ ياغ ن

ْـ     ًَِ ًَهٌ وت، ًَٓـ ُّٓ زَقـُ زََيـ ٍَ ٓـُوَزا يـُى زَططَيتـُوَ،      ُٖضنُْسَ ناى زَيؿاز زَق اظامن نـُْس يُطـُ
ًَيت  ًٌَ ُٓو ياغايُ زاَُظضاوَ ْىَيُٓضايُتٌ َاَؤغتاياٌْ ُْٓساٌَ ُّٓ يُن ًَيت يٍُ بُ ث ًٌَ ُٓو يُن ًَ ٍَ ب زَنط

.ٍَ  يُ زَنات يُ ْاوَوَ و زَضَوٍَ وآلت، بؤيُ ًٖىازاضّ ُٓو طؤض اْهاضٍ يٍُ تًازا بهط
 :ُضيَُإثغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 عُظؿلُ خإ، فُضَىو.
 
 
 

 زلِ ايسئ حػٔ: عظ١ُٝبُض َيع 
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ. 

َــٔ ثؿــتطريٍ ض ًَُٓنــٍُ نــاى عبــساهلل زَنــُّ، نــىْهُ ٓــُّ ض َيهدــطاوَ ض َيهدــطاوٍ ٓــُّ َاَؤغــتاياُْيُ نــُ   
   ٓ ًَغل ْىَي ــ ًَ ٍَ ب ُضايــُتٌ َاَؤغــتاياٌْ ُْٓــسأَ يــُو ض َيهدــطاوَ، بــُآلّ َاَؤغــتاف ُٖيــُ ُْٓــساّ ًْــُ، ْــانط

 نىضزغتإ، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَصٍُْ ٖاوبُف.  ي

 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضٍ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ. 

ًَُُ وؽلإ بُ ُْٓساّ بىوٕ يُّ غـُْسيهايُ ٓاضَظووَُْساُْيـُ، نُواتـُ ُٓواْـٍُ نـُ       ًًٍَُ يُ غُضَتا ٓ بُو ث
ُٓو غـُْسيهايُ، ٓـُّ غـُْسيهايُ حُقًـُتٌ تَُػـًًًإ بهـات، ُٓواْـٍُ نـُ ُْٓـسأَ، خـؤ           ُْٓسأَ يُ ْاو 

ًَُـُ يـُ غـُضَتاوَ ُٓطـُض بـُض َيعتإ        ًَو بهات نُ ُْٓساٌَ ًُْ، نـىْهُ ٓ ٌَ يُ خؤيُوَ ْىَيُٓضايُتٌ يُن ْان
ًَت نُواتُ َامل ُٓواُْ ُٖتا  ًَػـتاف، بُياضَـُتٌ   ٓاطازاض بٔ وؽلإ ٓاضَظووَُْساُْيُ، نُ ٓاضَظووَُْساُْ ب ٓ

ــىوُْ         ــريو بؤن ــُ ب ــُوَ ب ًَه ــُوَ ث ــؤ نطزؤت ــُناٌْ ن ــَُىو اليُْ ــُ ٖ ًَيت ي ــُن ــُّ ي ــتاف ٓ ًَػ ــُتا ٓ ــإ، ٖ خؤت
ًَػتا تاقُ ؾىَيُٓ، تاقُ غُْسيهايُ نُ ٖـَُىو بـريو بؤنـىوُْ جًاواظَنـاٌْ      ًَىَيُ ٓ جًاواظَناًْؿُوَ، بُو ؾ

ٌَ َٔ ْىَيُٓض ًَ ٌَ ب ًَػتا ُْٓسأَ يُالٍ َٔ، بـُآلّ ُٓطـُض   يُ خؤٍ نؤنطزؤتُوَ، نُواتُ زَتىاْ ٍ ُٓواُّْ نُ ٓ
ًَىاظَيهٌ تط بىو، ُٓوَ ُٓوغا )يهٌ   (.حادث حدٜثٖاتى ُٓوَ َُْا و بُ ؾ
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ْىقتٍُ ًْعاًَت ُٖيُ، فُضَىو.

 بُض َيع عبساهلل ذلُس ْىضٍ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ. 
ٌَ/           ْىقتُ ًْعاًًَُنُّ  ٌَ زا، زََيـ يُغُض زَقُنُيُ، زَقُنـُ ٓـُو َُفٗىَـُ ْـازا نـُ غـؤظإ خـإ ٓاَـاشٍَ ثـ

ًًَــُ؟ ٖــَُىو َاَؤغــتايإ زَنــات، طــؤض إ و  ْىَيُٓضايــُتٌ َاَؤغــتاياٌْ نىضزغــتإ، تــُواو ٓــًرت نىضزغــتإ ن
ٌَ يُى ؾت ُٖيُ، خَُيو ُٖيُ حً عبٌ ًُْ يُنططتىو و ثاضتٌ و َُٖىو حًعبُنإ، زوايًـ يُ بريَإ ُْن

ٌَ اليُْــُ، قبــىَيٌ ًْــُ    ٌَ حًعبــُ، خــَُيو ُٖيــُ بــ ُٓقــًُٕ قبــىَيٌ ًْــُ، ٓــُّ غــُْسيهايُ غــُْسيهاٍ نؤَــَُي
.ٌَ  ُْٓساٌَ ُّٓ غُْسيهايُ ب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ناى ؾىإ، فُضَىو.

 
 
 

 بُض َيع ؾىإ نطيِ نابإ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ. 
ًَُُ ُْن ٍَ وضزَناضيًُوَ زوايٌ تىوؾـٌ َىاجُٖـُف ْـُبغل يـُ بـُيين يـُى زا، حـُم        بؤ ُٓوٍَ ٓ ًُٓ ُْٖس

ًًَـُ و              ٌَ نـٌ نـطزووَ و ْىَيٓـُضٍ ن ًُْ خؤَإ بهـُئ بـُ وَنًًـٌ غـُْسيها، يـُعين غـُْسيها خـؤٍ ٓـُظاْ
ٌَ ًُْ، ظؤض غىثاؽ.  ْىَيُٓضٍ ن

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ز. قباح، فُضَىو.

 .قباح ذلُس زلًب:بُض َيع ز
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ. 

ًَُــُ يــُ   ًَػــتاف ٓ ٓ ،ٍَ ًَهــٌ فًعًــٌ ْــاو ٖــُضَيٌُ نىضزغــتإ زازَْــط زيــاضَ ٓــُّ ياغــايُ بــؤ َىعايُجــٍُ وَظع
ٍَ غــبٍُ    ٍَ زَنــُو ًَيت َاَؤغــتاياُْ ض  ًَيت َاَؤغــتاياؾلإ ُٖيــُ، ٓــُّ يــُن ٖــُضَيٌُ نىضزغــتإ زا يــُى يــُن

ٍَ بؤ َاَؤ غتايإ يُ ٓاغيت ضؤشُٖآلتٌ ْاوَض اغت، يُ ٓاغيت ٓاغًا، يُ ٓاغيت َُٖىو زوًْا، َىٓتَُُضَيو زَنط
ًَو ٖـُبٔ    ٌَ تَُػًًًإ بهات، ُٓوجا فًعًُٕ ض َْطُ نُغـاْ ٌَ َاَؤغتاياٌْ نىضزغتإ ُْقابُيُى ُٖب خؤ زَب

ًَيت َاَؤغتاياُْ ُْبٔ، بُآلّ ُٓواْـُ نًَُٓـُٕ، يـُعين ظؤضيٓـٍُ نىضزغـتإ ًَٓ       124ػـتا  ُْٓساٌَ ُّٓ يُن
ًَيت           ــُن ــُ ي ــاْعٌ ًْ ــُآلّ َ ــسا، ب ــامب تًاي ــساّ ْ ــٔ ُْٓ َ ٌَ ــ ــُيُٕ زََي ــُ َُغ ــُ، ُٖي ــتاَإ ُٖي ــُظاض َاَؤغ ٖ
ًَػـتا يـُ َُغـآًًٌ غًاغًؿـسا ٓـُو نُغـاٍُْ نـُ            َاَؤغتاياٌْ نىضزغتإ تَُػًًٌ نىضزغـتإ بهـات، خـؤ ٓ

ٌُ نىضزغتإ ْانـُٕ، بـُآلّ   %ٍ َُٖىو خَُيهٌ ُٖضَي111تَُػًًٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ زَنُٕ، تَُػًًٌ يُ 
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تَُػًًٌ ًْػبُتٌ ظؤضيُٓيُ زَنُٕ يُ ض ووٍ ياغايًُوَ ُٓو َافُيإ ُٖيُ تَُػًًٌ نىضزغتإ بهُٕ، بؤيُ 
ًَيت      ًَُــُف زَظاْــغل يــُن ًَــو زَنــات، ٓ ًَهٌ يُغــُض ًْــُ، تــُعبري يــُ واقع بُض اغــيت ٓــُّ زَقــُ ٖــًئ ًٓؿــهاي

ًَػتا ُٖيُ َُٖىو ال ًَسايُ، تَُػًًٌ َُٖىو اليُُْنإ زَنـات، ٖـًئ   َاَؤغتاياٌْ نىضزغتإ نُ ٓ يُُْناٌْ ت
ٌَ يُغُض ُٓزانُ خؤ ُّٓ ياغايُ بؤ ٓـَُط ؤ   ًَُُ ُٖض َىالحُظَيُنًؿُإ ُٖب ًَػتا ٓ ًَسا ًُْ، ٓ ًَهًؿٌ ت ًٓؿهاي
ًَيت َاَؤغـتاياًْـ       ٍَ ض َْطـُ تُؾـهًًٍُ يـُن ٍَ، غبُييَن نُ نؤْططَ زَبُغـرت و بؤ ُّٓ ظَضف و فًعًُ زاْاْط

ًَهــٌ ض ؤؾــٔ و    طؤض ا ــى ُْتــُوَيًُإ وَجٗ ًَ ًَُــُ يُبــُض خــاتطٍ ٓــُوٍَ وَجٗــٌ ْ ٌَ، بــُآلّ ٓ ْهــاضٍ بُغــُض بــ
ًَىَيُ نـُ ٖـاتىوَ و تُغـبًيت بهـُئ، ظؤض       ًَطَزا بُو ؾـ ًَُُ ُّٓ زَقُ ي ًَو ًُْ نُ ٓ ٌَ ًٖئ َاْع ثطؾٓطساض ب

 غىثاؽ.
 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَهـٌ غًاغـٌ،    وََيال َٔ حُظ زَنُّ تُوظ ٌَ بسَّ بُ ًٓ اظٍَ خؤتإ، يُ ًٖئ زوًْايُى زا ًُْ ٖـًئ حًعب ضل

%ٍ ؾُضضلُنٍُ خؤٍ بهات، يإ تُبُقُنٍُ خؤٍ بهات، يإ ًًًَُتُنٍُ 111ًٖئ غُْسيهايُى تَُػًًٌ 
ًَٓـا،  71خؤٍ بهات، ًُْ يـُ زوًْـازا، بـُآلّ نـُ      ًَٓـا حُؽلـُٕ ٓـُو تَُػـًًٌ زَنـات، فـُضَىو       %81ٍ ٖ ٖ ٍ%

 خإ. ثُؿلإ

 بُض َيع ثُؿلإ ععايسئ عبسايطفلٔ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ. 

ًَيَن، بُآلّ ُٓوَ غُْسيهايُ، قػُيُ يُغُض زؿلُنطاغًُت و قػُيُ يُغُض َـامل   ُٓوٍَ نُ ظؤضيُٓ بُزَغت ب
ًَُُ بُ َاُْوٍَ ٓـُو زَقـُ طـُضَْيت بـؤ نـُْس       ٌَ يُ ض نؤََُيُ و ض َيهدطاوَيو زا، ٓ غـاَيٌ  تاى نُ ُْٓساّ زَب

ٌَ، نـُ ض َْطـُ يـُ             زاٖاتىوف زَزَئ نُ يُبُض ٓـُوٍَ ٓـُو غـُْسيهايُ ٖـًئ غـُْسيهايُنٌ تـط زضوغـت ْـُب
ًَو             ًَيت َاَؤغـتايإ زا بـٔ، نؤَـَُي ًَػـتا ض َيههـُوتىوٕ يُغـُض ٓـُوٍَ يـُ يـُن ًَهٗاتاْـٍُ نـُ ٓ زَضَوٍَ ُٓو ث

ًَو ُْبٔ يُ ًَو و اليُْ ًَٓاٌْ َاَؤغتاٍ تط جًا يُوٍَ نُ غُض بُ ًٖئ ثاضت ًَهٗ ًَػتا ُٖٕ، زاواٍ ث واٍُْ نُ ٓ
ٍَ ٓـُّ ٖـَُىاضَزا،      ًَتًًُنٌ تطٍ َاَؤغتايإ بهُٕ، ُٖض بؤخؤٍ َىتـُْاقًعَ يُطـُ غُْسيهايُنٌ تط نُ يُن
ًًَٓـُ غـُض     ًَُـُ باب ًَيت َاَؤغتايإ زا ٓاضَظووَُْساُْيُ، ٓ ًَيت يُ يُن ٌَ ُْٓساَ ُّٓ ثطؤشَ َُٖىاضَيُ نُ زََي

ًَيت َاَؤغـتايإ زايـُ، ؾـُضت ًْـُ َـٔ         ُٓوَ، َٔ طؤض امن يُب ُض ُٓوٍَ طؤض إ بُ يًػيت غُضزَّ يـُ ْـاو يـُن
     ،ٌَ ٌَ، طـؤض إ بـ ٌَ، ثـاضتٌ بـ ًَيت ب ٍَ يُن ًَت و ُْٓساّ مب تًايسا، يُعين زَنط ًَيت َاَؤغتايإ ُٖب بط واّ بُ يُن

ًَيت َ ٌَ يُو غُْسيهايُ، بط وات بُو يُن ٌَ، بُآلّ ُْٓساّ ُْب ًَهٌ تط ب ٌَ، يـُ زَضَوَ  ُٖض حًعب اَؤغتاياُْ ُْب
ًَيت             ــٌ يــُن ــؤت نطزْ ًَين، ٓــُوَ ن ــ ــو بٗ ًَ ــطٍ َاَؤغــتايإ ث ــُنٌ ت ًَتًً ــُض ٓــُوٍَ يُن ــُوٍ يُغ ــو به ض َي
ًَػتا ُٖٕ، ض َيطـُ طـطتٔ يـُ َـامل ٓـاظازٍ زضوغـت نطزْـٌ         ًَيت بُو نؤََُيٍُ نُ ٓ َاَؤغتاياُْ، غٓىوضزاضنطزْ

ًَيت تط بؤ َاَؤغتايإ، غىثاؽ.  غُْسيها و يُن
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/ُض َيع ب
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ًَىَ جىاب بسَُْوَ، ناى زيؿاز فُضَىو.  ٓاخري نُؽ ناى زَيؿاز، زوايٌ ٓ

 بُض َيع زَيؿاز حػغل قازض:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ. 

ًَؿُ يُغُض ظؤضيُٓ و نًَُُٓ ًْـُ ٖـُضوَنى ثـُؿلإ خـإ وتـٌ، ٓـُوَ زش بـُ ٓـاظازٍ تانـُ نـُ خـؤٍ             ًَُُ ن ٓ
ٌَ بُ ُْٓساّ، زوو/ َُٖىو ض َيهدطاوَيو تَُػًًٌ ض َيهدطاوَنٍُ خؤٍ ًٓدتًاض  زَنات يُ ض ض َيهدطاوَيو زا زَب

ٍَ ططتٓـُ يُبـُضزَّ زضوغـتبىوٌْ ض َيهدـطاوٍ تـطزا، تَُػـًًٌ           ٌَ تَُػًًٌ مشـىويٌ بهـات، ٓـُوَ ض  زَنات، ْاب
ٌَ    مشىويٌ يُو عُقًًُتُوَ ٖاتىوَ نُ يُ ُْٓعؿلـٍُ مشىويًًـُوَ ٖـاتىوَ، نـُ بـ      ؤ ٓـُوٍَ ُْقابُيـُى زازَْـ

ًَُـُ الضؿلـإ ًْـُ تَُػـًًٌ ظؤضيٓـٍُ          ٌَ َٔ تَُػـًًٌ تـؤ زَنـُّ، ٓ ٌَ و بُ خؤؾٌ ُْب تَُػًًٌ بُ خؤؾٌ ب
َاَؤغتاياٌْ نىضزغتإ زَنات، نُؽ الضٍ يُوَ ًْـُ، بـُآلّ تَُػـًًٌ ُْٓـساَاٌْ خـؤٍ بهـات نـُ ظؤضيٓـٍُ         

 َاَؤغتاياٌْ نىضزغتأْ، ظؤض غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ٕ بايع/ز.اضغالبُض َيع 

ًَصٍُْ ٖاوبُف، فُضَىو.  ي

 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ. 
ٌَ اليُْـُ و غـُض بـًُٖئ         ًَيت َاَؤغـتايإ، ُٖيـُ بـ يُ ض اغيت زا ُٓو َاَؤغتا بُض َيعاٍُْ نُ ُْٓسأَ يُ يـُن

ــتاياُْ، ب  ًَيت َاَؤغـ ــُن ــُ، ُْٓـــساٌَ يـ ًَهًـ ًْـ ــعب ــطاوٍ  حًـ ــتايإ ضَيهدـ ًَيت َاَؤغـ ــُن ــُ ض َيهدـــطاوٍ يـ ؤيـ
ٌَ اليُُْ و غُض بـُ   َاَؤغتاياٌْ حًعبُ غًاغًًُنإ ًُْ، بَُيهى نُْسإ و زَيإ و غُزإ َاَؤغتا ُٖيُ ب
     ٍَ ٌَ، بـُ ٖـُض حـا ًَهُواُْنُؾٌ ُٖض ٖـُب ًَهٌ غًاغًـ ًُْ و ُْٓساَُ يُو ض َيهدطاوَ، يُواُْيُ ث ًٖئ حًعب

ًَغل ْىَي ًَُُ زََي ًَؿـُوَ  ٓ ٍَ حاَيُتٌ ُٓوتؤ ٖاتؤتُ ث ُٓضايُتٌ، بُض َيعإ قػُ يُغُض ْىَيُٓضايُتٌ نطزُْ، ُْٖس
ــُنٌ       ــطاوَ، نؤْططَي ــٌ ن ــُنٌ ًٓكًًُ ــيت نؤْططَي ًَؿ ــتايإ باْطٗ ًَيت َاَؤغ ــُن ــطزووزا نــُ ي ــُ ض اب ــيت ي بُض اغ

ًَـيت َاَؤغتايإ ْىَيُٓضايـُتٌ َاَؤغـتايا   ًَىزَوَيُتٌ نطاوَ، يُّ حايُتاُْزا يُن ٌْ نىضزغـتإ زَنـات، ٓـُوَ    ْ
ًَيت َاَؤغتايإ ٓاضَظووَُْساُْيُ و بُ ٓاظازاُْيُ، نُواتـُ َُغـُيٍُ    يُبُض ُٓوَف نُ ُْٓساّ بىوٕ يُ يُن
ًَػـتاف زا          ًَيت َاَؤغـتايإ يـُ ٓ ٍَ ٓاظازٍ تاى و ٓـًرت َـامل َـطؤظ، نـىْهُ يـُن ْىَيُٓضايُتٌ ْانؤى ًُْ يُطُ

ًَغل ٖـَُىوٍ زَنـات،         تانُ ض َيهدطاوَ و ْىَيُٓضايُتٌ ظؤضيٓ ًَُـُ ْـاَي ُف زَنات، ُٓطـُض ٓـٌ ٖـَُىوف ْـُنا، ٓ
ًَيت َاَؤغـتايإ يـُ              ٍَ ُٓوَؾـسا ٓـُّ ياغـايُ يـإ يـُن بُآلّ ظؤضيٓـٍُ َاَؤغـتاياٌْ نىضزغـتإ زَنـات، يُطـُ
ٓايٓسَزا ض َيطط ًُْ يُبُضزَّ زضوغتبىوٌْ غُْسيهاٍ تط، ُٓطُض غـُْسيهاٍ تـطيـ بـؤ َاَؤغـتايإ زضوغـت      

ٍَ خؤ ًَو نُ بـُ   بهط ٌَ، نات ًَطىَإ ُّٓ غُْسيهايُف بُ طىَيطٍَ ياغا و يُغُض بَُٓاٍ ياغايٌ زضوغت زَب ب
ــُ         ــُْسيهايُف ي ــُّ غ ٓ ٌَ ــ ًَ ــُ ب ــت ن ًَ ــًـ ب ًَه ــُ زَق ٌَ، ض َْط ــ ــت زَب ــط زضوغ ــُْسيهايُنٌ ت ــا غ ــىَيطٍَ ياغ ط

ًَيت َاَؤغتايإ، بؤيُ ًٓؿهايًُنُ ب ٍَ يُن ٌَ يُطُ ًَُُ ْىَيُٓضايُتٌ نطزٕ زا ٖاوبُف زَب ًَىَيُ ًُْ نُ ٓ ُو ؾ
ًَهٌ ٓاَيؤظ، تُْٗا وَنى بامسإ نطز قػُ يُغُض ْىَيُٓضايُتٌ نطزُْ. ًَتُ ثطغ ٍَ بسَئ نُ بب  ُٖو
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 غؤظإ خإ، فُضَىو.

 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضٍ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ. 

ًَِ جــاضَيهٌ تــط،  ًَــ ٍَ بــسَئ ظيــاتط بــُضَو  َــٔ بُزاخــُوَ زَي ًَُــُ ٖــُو يــُبطٍ ٓــُوٍَ ٓــُّ غــُْسيهاياٍُْ ٓ
ٓاضاغتٍُ ثًؿُبىوًْإ بُضئ، نُ ُٓواُْ ُٓو خَُيهاُْ زَططَيتُ خؤٍ نـُ ثًؿـُيإ َاَؤغـتايُ، واقعُنـٍُ     
ًَُُ وا فُضظٍ نطزووَ بُ يًػت و يًػت ناضٍ و بُ تُوافىم ُٓو ؾتاُْ ٖـَُىو ض َيهدـطاوَ، بـُآلّ ًٖهـًـ      ٓ

ٍَ َُـلىعُيــُنٌ تــط نــُ ٖــَُإ ثًؿــُيإ ُٖيــُ، بــُآلّ َىَاُْعــ ُت ًْــُ يــُوٍَ ُٓطــُض ٖــاتى غــبٍُ ض ؤش
باوَض يإ وايُ نُ نؤََُيُيُى ياخىز غُْسيهايُى بؤ خؤيإ زاؼلُظضَيٓٔ، بُآلّ تُبعـُٕ ُٓوغـا ًٓؿـهايًُتٌ    

ًَت، زَتىأْ بؤ خؤيإ زايبُُظضَيٓٔ ٌَ يُ شَيط َُٖإ ْاوزا ب ، ًٖئ ض َيططيُنٌ تـط ًْـُ،   قاْىٌْ ُٓوَيُ نُ ْاب
ًَُُ يُ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ زا تُؾ ًعٌ بُ ثًؿُيٌ بـىوٌْ   ُْٓساّ بىوٕ ٓاضَظووَُْساُْيُ، ًٖىازاضبىوّ ٓ
ًَهٌ  ٍَ ُٓواُْ َُـلىعُيُى، يًػت ُٓو غُْسيهاياَُْإ بهطزايُ، ُْى تُؾ ً  نطزٌْ ُٓوٍَ نُ غبٍُ ض ؤش

ًَتُوَ، ياخىز غُْسيهايُنٌ تط  ٌَ جًا زَب ًَـطٍ نـاضٍ     ي ٍَ بسَئ ُٓو غـُْسيهايُ ظيـاتط ف زضوغت زَنات، ُٖو
 غُْسيهايٌ بظل، ظؤض باؾرتَ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 خإ ٓاخري نُغُ، فُضَىو. عظ١ُٝخإ، باؾُ  عظ١ُٝظؤض َىْاقُؾٍُ يُغُض نطا 

 زلِ ايسئ: عظ١ُٝ بُض َيع
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ. 

ًَُُ قػَُإ  ًَُـُ          ٓ ًَٔ ٓـُّ ضَيهدـطاوَ ْىَيُٓضايـُتٌ ظؤضيٓـُّ َاَؤغـتايإ ْانـات، ٓ ًَُـُ ْـاَي يُغُض ُٓوَيُ، ٓ
ٍَ ُٓوَزائ بُ َاَؤغـتاياٌْ غُضزًََؿـُوَ و بـُ َاَؤغـتاياٌْ ٖـَُىو يًػـتُ جًاواظَناًْؿـُوَ، ٓـُّ          يُطُ

ًَـٌ    ضَيهدطاوَ بُ تـُوافىم ٓـُو ياغـايُ و ٓـُو ثـُيط َوَيإ ضَيـو خػـتىوَ، بـُآلّ ٓـُوٍَ نـ           ُ يـُو ياغـايُ ج
ٌَ اليُْــُ، ُْٓــساّ ًْــُ يــُّ    ٌَ حًػــاب بــؤ نًَُُٓيــُنًـ بهــُئ نــُ َاَؤغــتا ُٖيــُ بــ ًَُــُ ٓــُب طىَاْــُ، ٓ
ًٌَ ُّٓ ياغايُ زاَُظضاوَ، ْىَيُٓضايُتٌ َاَؤغتاياٌْ ُْٓساّ بهات  ًَتًُ بُ ث ًَٔ ُّٓ يُن ضَيهدطاوَزا، بؤيُ َُٓي

ُْٓــساّ يــُّ ضَيهدــطاوَزا، بــُآلّ ٓــُوٍَ نــُ ُْٓــساّ ًْــُ يــُّ   يــُّ ضَيهدــطاوَزا، ْىَيُٓضايــُتٌ َاَؤغــتاياٌْ  
 ضَيهدطاوَزا.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 َىْاقُؾُ ظؤض نطا بؤ غُض َاززَيُنٌ تط.

 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ. 
 َاززَّ ثاظزَّ:
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ًَىَيٍُ خىاض ٍَ:َاززَّ بًػت و يُنٌَُ ياغانُ بُّ ؾ  َوَ َُٖىاض زَنط
ٌَ يُ ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ غهطتاضيُت و غُضؤنٌ يكُنإ تُضخإ  ًَططَنُّ و غ ًَيت و زوو ج غُضؤنٌ يُن

ًَيت.  نطاو، واتا َىتُفُضيغ زَبٔ، بؤ بُ ُٓزلاّ طُياْسٌْ ناض و ُٓضنُناٌْ يُن
 

 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضٍ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ. 
 املاد٠ اـاَط١ عػس٠:

 تعدٍ املاد٠ اؿاد١ٜ ٚ ايعػسٕٚ َٔ ايكإْٛ ٚ تكسأ ناالتٞ:
ٜهٕٛ ز٥ٝظ االؼاد ٚ ْا٥بٝ٘ ٚ ثكث١ اعضا٤ َٔ َهته ايطهستاز١ٜ ٚ زؤضا٤ ايؿسٚع َتؿسغ  الجناش اعُاٍ ٚ 

 َٗاّ االؼاد.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَبًين ُٖيُ؟. ٌَ ت  ن
 بُض َيع ز.بؿري خًًٌ حساز:

 َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ. بُض 
ًَؿسا بامسإ نطز، ُٓواُْ يُبُض  ًَُُ يُ ث ٌَ يُ ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ غهطتاضيُت َىتُفُضيغ بٔ؟، ٓ بؤ تُْٗا غ
ًَُـإ باؾـُ نـُوا ٖـَُىو ُْٓـساَاٌْ َُنتـُبٌ غـهطتاضيُت و            ُٓوٍَ زانؤنٌ يُ َـامل َاَؤغـتايإ زَنـُٕ، ث

 ظؤض غىثاؽ.َُٖىو ُْٓساّ يكُناًْـ ُٖتا َىتُفُضيغ بٔ، 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَصُّْ ٖاوبُف؟  ي
 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ. 
ًَهُإ بـُ          ًَُـُ تُفـُضوةٌ بُؾـ ًَىَيُ نـُ ٖـاتىوَ، يـُ ضاغـتًسا ٓ ًَصُّْ ٖاوبُؾُ نُ بُّ ؾ ًَؿًٓاضٍ ي َُُٓ ث

ـْـ  ًَىيػــت ظاًْــىَ، يُبــُض ٓــُوٍَ ُٖ ٍَ بــُف  ث ٍَ بــُف ٖــُٕ، نــُ ُْٓــساَاٌْ َُنتــُبٌ غــهطتاضيُت ُْٖــس س
ٍَ بـُف          ًَىيػـت بهـات ُْٖـس وَضزَططٕ، بؤ ًٓـ و ناض و ًٓساضَزاٌْ ضؤشاْـُيإ، ض َْطـُ غـُضقاَيرت بـٔ و وا ث
ًَىَ ٓايا َُٖىويإ َىتُفـُضيغ   ًَتُوَ غُض ُٓزلاّ بؤ ٓ ًَٓ ُُْٖ ظياتط ناضٍ ُٖيُ يُ ناضَنٍُ تطيإ، ًٓرت زََ

 ُو قًغُيٍُ نُ ٖاتىوَ.بٔ ب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَيت ٓــاوا و غــُْسيهاٍ ٓــاوا و ضَيهدــطاوّ ٓاواَــإ ُٖيــُ،      ــطَ، نــُْس يــُن ًَ ًَُــُف ضًَٓــُنُإ ُٖيــُ ي وَاَل ٓ
ًَت؟، فُضَىو نىَيػتإ خإ.  َُٖىويإ شَاضَيُنًإ َىتُفُضغ بٔ، ٓاخري زَب

 بُض َيع نىَيػتإ ذلُس عبساهلل:
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 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
َٔ بؤخـؤّ ض َٓـًِ وايـُ نُغـًإ َىتُفـُضغ ْـُبٔ، يُبـُض ٓـُوَّ يـُناضّ ثًؿـُيِ زازَبـط َئ، يـُعِٓ ٓـُو              
ًَــو زَواّ بهــُٕ نــُ بتــىأْ يــُناضّ     َِ، ناتــُناًْإ تــُوظي  بهــُٕ، يــُ نات ًَىيػــتُ يــُ ثًؿــُنُّ خؤيــا بــ ث

َِ، ثاف ًْىَض ؤيًإ يإ بُياًْإ ًَىيػت ْانات َىتُفُضغ بٔ، غىثاؽ.َاَؤغتايًإ ُْب  ، ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ز.ض َيباظ فُضَىو.
 بُض َيع ز.ض َيباظ فتاح ذلُىز:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
َِ، نـىْهُ ٓـُو غـُْسيهايُ ًٓؿـِ             ًَؿًٓاض زَنُّ يُ جًـاتِ َىتُفـُضغ بـىوٕ، ٓـُو نُغـُ ثؤغـتِ ْـُب َٔ ث

َِ، ياخىز ُٓوَيُ بُضططّ يُ َا َِ، يَُُٖإ ناتًـ َىزيط عاّ ب َؤغتا بهات، ُٓطُض خؤّ بُضثطغِ يكًـ ب
َِ بُضططّ يُ َاَؤغتايُى بهـات، يـُ ؾـىَيِٓ َىتُفـُضغ      َِ، ُٓطًٓا نؤٕ ُٓتىاْ بُض َيىَبُضّ قىتاخباُْيُى ب

َِ يُْاو بُض َيىَبُضايُتًُناْا. َِ، ثًُيُنِ ُْب ًَهِ ُْب َِ نُ ثؤغت  بىوُْنُ ُٓو ب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/ع بُض َي

 ثُؿلإ خإ فُضَىو.
 بُض َيع ثُؿلإ ععايسئ عبسايطفلٔ:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَٓـ ض ًَِٓ وايُ نُ ُٓو تُفُضوةـُ البربَيـت، نـىْهُ يُنـُّ ٖـَُىوَإ ٓـُظاْغل ًٓؿـِ ض َيهدـطاو، ًٓؿـِ          

ٍَ َاَؤغـتاياُْو، َاَؤغـتاياًْـ بؤخؤيـإ يـُ      ُْقابِ، عازَتُٕ زواّ ًْىَض ؤيًاُْ، يُبُض ٓـُوَ ًٓؿـِ ي   ُطـُ
ًَُُ نُ تُفُضوغ نطزِْ ُٓو نُغـاُّْ نـُ يـُ ُٖئـُّ بـااَلّ       ًٓؿإ، جطُ يُوَّ نُ يُ ض ووّ عَُُيًُوَ ٓ
ًَهِ ُٖيـُ،    ًَو نُ ُٖيبـُت ض َيهدطاوَناْإ، َُُٓ بُضزَواّ بىوُْ يُ زضوغت نطزِْ َُغٔىيًُت، َُغٔىيًُت

َِ ًٓرت زَواّ بهات، ُٖض بؤيُف نُ زواّ ْاتىاْغل يُ زواّ تُواو بىوِْ ثؤغتُنُ بطُض َيًُٓوَ ًٓؿـُناِْ   ْاب
ٍَ تُفُضوةا ًِْ.  خؤَإ، نىْهُ ُٓو جؤضَ ُٖيبُتُّ ُٓزَيِٓ، بؤيُ َٔ يُطُ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 فُضَىو ناى ناضزؤ.

 بُض َيع ناضزؤ ذلُس ثريزاوز:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َٔ َُٖإ بؤنىِْ بطازَضامن ُٖيُ، بُض َيعيؿتإ باغتإ نطز غُزإ غُْسيها و ض َيهدطاو ُٖيُ، ُٓطُض ٖـُض  
ٌَ، جطـُ يـُوٍَ ٓـُوَ جؤضَيـو يـُ          ًَو تُضخإ نطاوٍ، يـإ َىتُفـُضيغ بـ غُْسيها و ض َيهدطاوَيو نُْس نُغ

ًَتـُ ًُٓتًـاظ، ْـُى       َىْافُغـُ يُغـُض ٓـًـ نـطزٕ و      ًُٓتًاظزاُْ، ٖـُتا َىْافُغـُنطزٌْ، َىْافُغـُنُ زَب
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ٌَ اليُْـُ َُعُٓويًُنـُ ًًُُٖٓـُتٌ            ًَو َُبُغـيت بـ ًَيَن، ٖـُض نُغـ زَيػؤظٍ، يُبُض ٓـُوَ َىتُفـُضيغ ْـَُ
ًَت، غىثاؽ.  طُوضٍَ ُٖب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ناى حَُُ غعًس، ٓاخري نُؽ، فُضَىو.

 َُ عًٌ:ُبُض َيع حَُُ غعًس ح
 ثُضيَُإ. بُض َيع غُضؤنٌ

ًَت، بؤ ُٓوٍَ يُ ناتٌ زيفـا    ٍَ ثؤغيت ثًٍُ تايبُتًإ ُْب ٍَ ُٓوَزاّ َىتُفُضيغ ُْبٔ، بٓىوغط ًَٓـ يُطُ
 يُ َامل َاَؤغتايإ....

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 بري ؤُْ غُض َاززَيُنٌ تط.

 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَىَيُ زَخىَيٓطَيتُوَ:َاززٍَ ؾا ًًٌََُ ياغانُ َُٖىاض زَنطَيت  بُو ؾ  ظزَيُّ/ َاززٍَ بًػت و غ
ًَٓــاؽ   ًَىيػــتُ ث ًَىٍَ غــٓىوضٍ جــىططامل يكــُنإ و ث ًَٓــاؽ زَزضَيتــُ ُْٓــساَإ يــُ نىاضنــ يُاليــُٕ يكــُوَ ث

.ٌَ ًَت و يُاليُٕ َُنتُبٌ غهطتاضيًُتُوَ زَضنىوب  يُنططتىو ب
 :ثُضيَُإؤنٌ غُضز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 بُ عُضَبًًُنٍُ، فُضَىو.
 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضٍ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 املاد٠ ايطادض١ عػس/ تعدٍ املاد٠ ايثايث١ ٚ ايعػسٕٚ َٔ ايكإْٛ ٚ تكسأ ناآلتٞ:
   ٜرررتِ َرررٓح ٖٜٛرررا  األعضرررا٤ َرررٔ قبرررٌ ايؿرررسع ضرررُٔ اؿررردٚد اؾػساؾٝررر١ يًؿرررسٚع ٚ جيررره إٔ تهرررٕٛ                            

 َٛحد٠ ٚصادز٠ َٔ َهته ايطهستاز١ٜ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَبًين ُٖيُ؟  ٌَ ت  تهايُ ن
 بُض َيع ُٓظغل عُط افلس:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ بـا يـُ ثـُيط َوزا خؤيـإ             ًَـطَ ْـٌ يـُ و ًًٓغـا بهـط ًَطـاٍ ُٓقـًُٕ ٓ بُض اغيت َٔ زاوا زَنُّ ُّٓ َاززَيُ ج

 ُٕ، ظؤض غىثاؽ.تُْعؿلٌ به
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَصٍُْ ٖاوبُف.  ي
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 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ يكـٌ     ًَُُ ُٓوََإ طؤض يىَ نـُ زََيـ ًَتُوَ، ٓ ًَٓ ًًَإ باؾُ ؼل يُ ْاو ياغا ُٓقًًًُنُزا ُٖيُ، بؤيُ ُٓواًْـ ث

ًَُُ نطزو وَاُْ بُ يل، نىْهُ ض َْطُ يل يُ قـُظاف زضوغـت بـَا، يـإ يـُ يُنـٍُ ًٓـساضٍ تـطيـ         ثاضَيعطا، ٓ
ًَىيػت بـىو   ًَتُوَ، بُؽ ث ًَٓ ًَؿًٓاضٍ ُٓواُْ نُ ُّٓ َاززَيُ ؼل زضوغت بَا، بؤيُ ُٓوَ زاواناضٍ ُٓواُْ و ث

ٌَ، ظؤض غىثاؽ. ٍَ، بؤ ُٓوٍَ تُْاقىوظ يُّ َاززَيُ زضوغت ُْب  ُّٓ َاززَيُف َُٖىاض بهط
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 فُضَىو.
 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ــايُ        ــُّ ياغ ــُناٌْ ٓ ــساضَنإ حىنُ ــُ ثُيىَْسي ــطإ و اليُْ ــٌُْ وَظي ــُض ُٓزلىَ ــُّ/ يُغ ــاززٍَ حُظسَي َ

ٌَ بهُٕ. ًَبُج  ج
 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًًَـإ باؾـُ نؤبىوْـُوٍَ زاٖـاتىو يـُ           زواٍ ض اوَيص نط ًَصْـُنإ ث ٍَ غـُضؤنايُتٌ ي ًَصْـُنإ و يُطـُ ٍَ ي زٕ يُطـُ

ٌَ، بؤ ُٓوٍَ فطيا بهُوٕ بؤ قًاةُ نطزُْوَنٍُ ُٓو ثطؤشَيُ، 11غُعات ) (ٍ ض ؤشٍ زووؾٍَُُ زاٖاتىو ب
ًَٔ.11تا غُعات ) ًَطب ًَطئ، بُخ  (ٍ ض ؤشّ زووؾُللُ بُخىاتإ زَغج

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 اضغالٕ بايع امساعًٌ       ز.            ز.حػٔ ذلُس غىضَ                           غت افلس عبساهلل                فط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضيَُاٌْ                        غهطت    ثُضيَُاٌْغُضؤنٌ                 ُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ      ج

ًَطام                              نىضزغتإ – نىضزغتإ ًَطام                           نىضزغتإ – ع ًَطام - ع   ع
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 ( 2ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )

 2112\3\19ضَيهُوتٌ  زوو ؾُللُ

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ
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  (2ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 19/3/2112 ضَيهُوتٌ ؾُللُزوو 

ًَط )   ًَـ ًْىَض ؤٍ(ٍ 11ناتصَ ًَطام  -نىضزغتإ  ثُضيَُاٌْ  19/3/2112ضَيهُوتٌ  ؾُللُزوو ضؤشٍ ث ع
ٌ  ثُضيـَُإ و،  غُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع امساعًٌبُ غُضؤنايُتٌ  بـُض َيع ز. حػـٔ ذلُـس غـىضَ      بـُ ٓاَـازَبىوْ

ًَططٍ غُضؤى و،  ًَطٍ     ج ٕ بُض َيع فطغـت أفلـس عبـساهلل غـهطت ّ خـىيٌ   (2ٍ, زاًْؿـتين شَـاضَ )  ثُضيـَُا ًًَُ , غـ
 ( ٍ خؤٍ بُغت.2112غاَيٌ )

 :بُضْاٍَُ ناض
ًٌَ حىنُُن ٍ 1992(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1ٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )  َوط ( يُ ثُي21(ٍ َاززَ )1اٌْ بط طُ )بُث

ًَطام, زَغـتٍُ غـُضؤنايُتٌ    -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  ٕ ع خـىيٌ   (2ٍزضا زاًْؿـتين شَـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضيـَُا
ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ نات ) ًَـ ًْىَض ؤٍ ضؤشٍ زوو ؾُللُ ضَيهُو11غ ًَىَيُ  زا 19/3/2112تٌ (ٍ ث بُّ ؾ

ًَت:  ب
ًَؿـًٓاضٍ ياغـاٍ ٖـَُىاض نطزْـٌ يُنـٌَُ ياغـاٍ            -1 بُضزَواّ بىوٕ يُغـُض خػـتُٓض وو و طفتىطـؤ نطزْـٌ ث

ًَيت َاَؤغتاياٌْ نىضزغتإ شَاضَ )  يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ. 2112(ٍ غاَيٌ 4يُن
ًَبىضزٌْ طؿيت ي -2 ًَؿًٓاضٍ ياغاٍ ي ًَطام. –ُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ خػتُٓض وو و طفتىطؤ نطزٌْ ث  ع

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
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          ًًٌََُ ٌَ زَنـُئ، ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ، خـىيٌ غـ بُْاوٍ طُيٌ نىضزغتإ، زاًْؿـتين ٓـَُط ؤَإ زَغـت ثـ
ــعل )   ــساٌْ زووَّ، شَــاضٍَ زاًْؿ ــىيٌ ططَي ًًَُّ، خ ــاَيٌ غــ ــعل (، ض2َُٖيبــصاضزٕ، غ ، 19/3/2112ؤشٍ زاًْؿ

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ حىنُـُناٌْ بط طـٍُ )   (ٍ ٖـَُىاض نـطاوٍ غـاَيٌ    1( يـُ ثـُيط َوٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )    21(ٍ َـاززٍَ ) 1بُث

ــتإ  1992 ــَُاٌْ نىضزغ ــاضٍ       –ٍ ثُضي ــٍُ ن ــسا بُضْاَ ــَُإ بط ياضي ــُضؤنايُتٌ ثُضي ــتٍُ غ ــطام، زَغ ًَ ع
ٕ   2زاًْؿتين شَـاضَ )  ًًٌََُ َُٖيبـصاضز ًَط )   (ٍ خـىيٌ غـ ًَـ ًْـىَض ؤٍ ضؤشٍ زوو ؾـُللُ    11يـُ ناتـصَ (ٍ ثـ

ًَت: 19/3/2112ضَيهُوتٌ  ًَىَيُ ب  بُّ ؾ
ًَؿـًٓاضٍ ياغـاٍ ٖـَُىاض نطزْـٌ يُنـٌَُ ياغـاٍ            -1 بُضزَواّ بىوٕ يُغـُض خػـتُٓض وو و طفتىطـؤ نطزْـٌ ث

ًَيت َاَؤغتاياٌْ نىضزغتإ شَاضَ )  يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ. 2112(ٍ غاَيٌ 4يُن
ًَبىضزٌْ طؿيت يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ خػتُٓض  -2 ًَؿًٓاضٍ ياغاٍ ي ًَطام. –وو و طفتىطؤ نطزٌْ ث  ع

ًَؿـًٓاضٍ ياغـاٍ      ًَػتا زَنًُٓ غُض خاَيٌ يُنُّ نُ بُضزَواّ بىوُْ يُغُض خػتُٓض وو و طفتىطـؤ نطزْـٌ ث ٓ
ًَيت َاَؤغــتاياٌْ نىضزغــتإ شَــاضَ )   ُضَيٌُ يــُ ٖــ 2112(ٍ غــاَيٌ 4ٖــَُىاض نطزْــٌ يُنــٌَُ ياغــاٍ يــُن

ًَُُ يُ زاًْؿتين ضابطزوو َاوٍَ ظياتط يُ نىاض غُعات طفتىطؤَـإ يُغـُض نـطز، ٖـَُىو      نىضزغتإ، زياضَ ٓ
ثُضيَُاْتاضَ بُض َيعَنإ بريو ضاٍ خؤيإ طىت و، ٖـَُىو ٓـُو بـريو ضاياْـٍُ نـُ ٖـُبىوٕ يًصْـٍُ ٖاوبـُف         

ًًَاْسا، بؤ ُٓوٍَ زاض  ًَهٌ بامشإ ث ًَُُ زَضفُت ًَػتا زاوا يُ تؤَاضيإ نطز، ٓ ًَهٌ تاظٍَ بؤ بهُُْوَ، بؤيُ ٓ ؾتٓ
ًَُٓ غُض َُْكُ، فُضَىو ناى عُوٌْ.  يًصٍُْ ٖاوبُف زَنُئ ب

 بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ بهــُٕ، بُتايبــُتٌ ثُضيــَُاٌْ نىضزغــتإ بــااَلتطئ   ٌَ بــُج زاوا يــُ جــُْابتإ زَنــُّ ثــُيط َوٍ ْــاوخؤ جــ
ًَـت،  زَغُاَل ٌَ زَب ٌَ بُج ٌَ نطزٌْ ثَُيطَوٍ ْاوخؤ  غُضوَضٍ ياغا ج ٌَ بُج تُ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ،  بُ ج

ًَـت: )    4( بط طـٍُ ) 54َاززٍَ ) بعرد إ تعًرٔ ايس٥اضر١ اؾتتراح اؾًطر١ تتًر٢ امسرا٤        ( يـُ ثـَُيط َوٍ ْـاوخؤ زََي
ٜصدم احملضس بعد ابسا٤ ايتصحٝح االعضا٤ ايػا٥ب ، ؾايػا٥ب  بدٕٚ عرز، ؾًُد  قضس اؾًط١ ايطابك١، ٚ

(، ُٓطُض يُو نؤبىوُْوَيـُ ثـُيط َو ْـُنطَيت،    ايرٟ تكسٙ ايس٥اض١ إَا َباغس٠، اٚ بٓا٤ًا ع٢ً طًه احد االعضا٤
 يُ نؤبىوُْوَناٌْ زاٖاتىو ثُيط َو بهطَيت، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ظؤض غىثاؽ، فُضَىو ناى امساعًٌ.

 َيع امساعًٌ ذلُىز عبساهلل:بُض 
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَيت َاَؤغتايإ،  جُْابت باغت يُوَ نطز يُ بُضْاَُزا خػتُٓض وو و طفتىطؤ نطزٕ يُغُض ثطؤشَ ياغاٍ يُن
ًَـطَ بـُ زواوَ بٓىوغـطَيت زَْطـسإ            تُبعُٕ ُٓوَ طفتىطؤٍ يُغُض نـطاوَ نـُ جـُْابت باغـت نـطز، حُقـُ ي



 152 

ًٌَ ٓــُو   يُغــُض ثــطؤشَ ياغــاٍ ًَػــتا بــُث طفتىطــؤ يُغــُض نــطاو، ْــُى طفتىطــؤ نــطزٕ جــاضَيهٌ تــط، نــىْهُ ٓ
ًَـت بٓىوغـطَيت زَْطـسإ          بُضْاٍَُ ناضَ طفتىطؤ نطاوَ جاضَيهٌ تـط زَتـىاْغل طفتىطـؤٍ يُغـُض بهـُئ، زَب

 يُغُض ياغاٍ طفتىطؤ يُغُض نطاو.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

اضٍ زاًْؿــتُٓنٍُ ضابــطزووَ، يــُعين بــُضزَواٌَ زاًْؿــتُٓنٍُ ضابــطزووَ، بؤيــُ   ٓــُّ زاض ؾــتُٓ ٖــُض تًهــط 
ًَٓـا بىايـُو زَْطًؿـُإ         ٖ ٌَ ًَُُ يُ زاًْؿتين ضابطزوو ُٓطُض بـُضزَواّ بىويٓـُ نؤتايًُـإ ثـ ًٓختًُاٍ بىو ٓ

ًَػتا ُٓوٍَ نُ ضؤيؿتىوَو َىْاقُؾٍُ نطاوَ ضؤيؿتىوَ، ٓـُوٍَ نـُ َاوَتـُوَ زَْ    طساْـُ،  يُغُض بسابىايُ، ٓ
ًَػتا يُّ زاًْؿتُٓ تًُْا زَْطساُْنُ ُٓزلاّ زَزَئ، يُبـُض ٓـُوَ زاوا يـُ يًصْـٍُ ٖاوبـُف زَنـُئ        ٓ ًَُُ ٓ
ًَؿـًٓاضَنُ وَضزَطـطئ    ًَُُ ث ًَؿًٓاضٍَ، يإ بؤ ُٓو ْىقتُ ًْعاٍَُ حانِ عُوًْـ، ٓ ًَٔ زاًْؿٔ، بؤ ُٓو ث ب

ٍَ ًٌَ بهـُئ، غـىثاؽ، فـُضَىو       و زيطاغٍُ زَنُئ، بعاْغل بؤ زاًْؿتُٓناٌْ زاٖاتىو ُٖو ٌَ بـُج زَزَئ جـ
ًَػـتا يًصْـٍُ ٖاوبـُف ٓـُو زوا زاض ؾـتٍُٓ يُغـُضٍ ضَيههـُوتىوٕ          ًَطاٍ خؤتـإ، ٓ يًصٍُْ ٖاوبُف وَضُْ ج
ًَت، يُنػُض زَطلُيٓـُ زَْطساْـُوَ،    ًَت، يُى ضٌَٓ ُٖب زَطلىَيُٓٓوَ، ُٓوٍَ يُى جؤض زاض ؾتين يُغُض ُٖب

ًَت، يـإ زوو   نىْهُ َىْاقُؾٍُ تُواوَإ يُ غُض نطزووَ، ُٓو بط طُو َاززَيٍُ ضٌَٓ جًاواظٍ يُغُض ٖـُب
ًًَٓــُوَ غــُض بط طــُ غــاةُنُ،      ًَت زووضتــطئ ضَٓــٌ زَخطَيتــُ زَْطساْــُوَ، بــؤ ٓــُوٍَ ب ضَٓــٌ يُغــُض ٖــُب

ٌَ بهُٕ.  فُضَىوٕ يُ َاززٍَ يُنَُُوَ زَغت ث
 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:

 إ.بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُ
 بُض َيعإ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ.

زواٍ ُٓوٍَ يُاليُٕ ُْٓساَاٌْ بُض َيعٍ ثُضيَُاُْوَ، طفتىطؤ يُغُض ثطؤشَ ياغاٍ َُٖىاض نطزْـٌ يُنـٌَُ   
ًَيت َاَؤغــتاياٌْ نىضزغــتإ شَــاضَ ) نــطا، يًصْــُ ثُيىَْسيــساضَنإ، يًصْــٍُ  2112(ٍ غــاَيٌ 4ياغــاٍ يــُن

ًَـٓج ؾـُللُ زاًْؿـتغل، بـؤ         ياغايٌ، يًصٍُْ ثُضوَضزَو خىَيٓسٌْ  بـااَل، يًصْـٍُ نؤََُيـٍُ َـُزٌَْ، ضؤشٍ ث
ًَؿــهُف نــطاوَ بــُ ُْٖــسٍ     ًَؿــًٓاضو ضًَٓاْــٍُ نــُ يُاليــُٕ بُض َيعتاْــُوَ ث ٓــُوٍَ ٓــُو بــريو بؤنــىوٕ و ث
ًَىَيٍُ نـُ زوايـغل قـًاةُ        ٍَ بسَئ يُ زوائ قًاةُزا بُضجُغتٍُ بهُئ، بؤيـُ بـُّ ؾـ وَضبططئ و ُٖو

ٍَ زَزَئ بًدُيُٓ بُضناوٍ بُض َيعتإ بؤ زَْطسإ:يُبُضزَغيت بُ ًَػتا ُٖو  ض َيعتاُْ، ٓ
 َاززَّ يُنُّ:

ٌَ زَيت:7) بط طٍُ ًَىَيٍُ خىاضَوٍَ ي  ( َاززَّ يُنُّ َُٖىاض زَنطَيت و بُّ ؾ
ًَصاِْ قىتاخباُْو ظاْهؤ و ثُؿلاْطا حهىَِ و تايبـُتِ و ٓـًٌُٖ يـُنإ     َاَؤغتا: َُٖىو َاَؤغتايإ و واُْب

 َططَيتُوَ.ز
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
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ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ        ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ ًَػتا زَطلَُُ زَْطساُْوَ، ن بُض َيعإ، ٓ
ًَهط اٍ زَْـط ثُغـٓس نـطا، فـُضَىو بـؤ َـاززٍَ زووَّ بـُ نـىضزٍ و           زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بـُت

 ُٓٓوَ.عُضَبٌ خبىَي
 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 :َاززَّ زووَّ

ٌَ زَيت: ًَىَيٍُ خىاضَوَّ ي  َاززَّ زووََِ ياغانُ َُٖىاض زَنطَيت و بُّ ؾ
      ٕ ًَيت َاَؤغـتاياٌْ نىضزغـتا ًَتًًـُى بـُ ْـاوّ )يـُن ًٌَ ُّٓ ياغايُ يُن ًَـطام( زازََـُظضَيت، باضَطـاّ     -بُث ع

ًَط ٍ يـل بهاتـُوَ       غُضَنٌ ًَت و بؤٍ ُٖيُ يُ ثاضَيعطانإ و ٖـُض يُنُيـُنِ نـاضط ًَطٍ ثايتُخت زَب يُ ُٖوي
ًًَسا يُ ) ًَو شَاضَّ ُْٓساَاٌْ ت ٍَ ض َناونطزِْ تايبُؽلُْسٍ 3511بُ َُضج ًَت، يُطُ ( َاَؤغتا نَُرت ُْب

 َاَؤغتاياِْ ظاْهؤ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 عُضَبًُنٍُ. فُضَىوٕ بؤ
 

 بُض َيع ز.ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 املاد٠ ايثا١ْٝ: تعدٍ املاد٠ ايثا١ْٝ َٔ ايكإْٛ ٚتهٕٛ ناآلتٞ:
ايعسام( ٜهٕٛ َكسٙ ايس٥ٝطرٞ يف ايعاصر١ُ    –ٜؤضظ مبٛبه ٖرا ايكإْٛ اؼاد باضِ )اؼاد َعًُٞ نٛزدضتإ 

( 3511اؾظا  ٚاٟ ٚحد٠ ادازٜر١ غرسٜط١ إٔ الٜكرٌ عردد اعضرا٥٘ ؾٝٗرا عرٔ )       ازبٌٝ ٚي٘ ؾتح ؾسٚع ي٘ يف احمل
 َعًِ َ  َكحظ١ خصٛص١ٝ اضاتر٠ اؾاَعا .

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ        ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ ًَػتا زَطلَُُ زَْطساُْوَ، ن بُض َيعإ، ٓ

هاتُوَ؟ يُى نُؽ يُطَُيـسا ًًْـُ، ظؤض غـىثاؽ، بُظؤضيٓـٍُ زَْـط ثُغـٓس نـطا، فـُضَىو بـؤ          زَغيت بُضظ ب
 َاززٍَ تط بُ نىضزٍ و عُضَبٌ خبىَيُٓٓوَ.

 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

:ًًَُّ ًَىَيُ َُٖىاض زَنطَيت: َاززَّ غ ًَٓ َُِ ياغانُ بُّ ؾ  َاززَّ ث
ًَهٌ ٓاضَظووَُْساُْيُ بؤ َُٓاُْ:ُْٓساًَ -أ ًَيت َاف  ُتِ يُ يُن

ًَصاِْ قىتاخباُْو ثُؿلاْطاو ظاْهؤ حهىٌَ و تايبُتِ و ًًُُٖٓنإ. -1  َُٖىو َاَؤغتايإ و واُْب
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ــصَنإ، نــُ َــًالنٔ    -2 ًَ ًَطنــاضٍ و واُْب ــصإ، غُضثُضؾــتًاضإ و ُْٓــساَاِْ زَغــتُّ ف ًَ َاَؤغــتايإ، واُْب
 ُو زاَُظضاوَناِْ ثُضوَضزَو خىَيٓسٕ.يُغُض وَظاضَت و زَغت

ًَيت بـُ            -3 ًَصيًـُنإ نـُ زَياْـُوَيت ببٓـُ ُْٓـساَِ يـُن ًَطنـاضٍ و واُْب خاًُْْؿاِْ ُْٓساّ يـُ زَغـتُّ ف
 زاواناضيًُنِ ْىوغطاو.

ٖــَُىو َاَؤغــتاياِْ بعووتٓــُوَّ ض ظطــاضطلىاظّ نىضزغــتإ ض ُٓواْــُّ ؾــًُٖسبىوٕ و ض ُٓواْــُّ يــُ    -ب
 بُٓ ُْٓساَِ فُخطٍ.شياْسا َاوٕ زَ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 فُضَىوٕ بؤ عُضَبًُنٍُ.

 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 املاد٠ ايثايث١: تعدٍ املاد٠ اـاَط١ َٔ ايكإْٛ ٚتهٕٛ ناآلتٞ:
 عض١ٜٛ االؼاد حل اختٝازٟ هلؤال٤: -أ

 يف املدازع ٚاملعاٖد ٚاؾاَعا  اؿه١َٝٛ ٚاـاص١ ٚاال١ًٖٝ.مجٝ  املعًُ  ٚاملدزض   -1
املعًُررٕٛ ٚاملدزضررٕٛ ٚاملػررسؾٕٛ ٚاعضررا٤ اهل٦ٝررا  ايتعًُٝٝرر١ ٚايتدزٜطرر١ٝ املٓتطرربٕٛ اىل ايررٛشازا  ٚاهل٦ٝررا    -2

 ٚاملؤضطا  ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ.
 ١ االؼاد بطًه ؼسٜسٟ.املتكاعدٕٚ َٔ اعضا٤ اهل٦ٝا  ايتع١ًُٝٝ ٚايتدزٜط١ٝ ايساغبٕٛ يف عضٜٛ -3
 ٜهٕٛ َعًُٛ اؿسن١ ايتحسز١ٜ ايهٛزدضتا١ْٝ اعضا٤ ؾدسٜ  ضٛا٤ ايػٗدا٤ َِٓٗ ٚاالحٝا٤. -ب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَطوإ ْىقتٍُ ًْعاَت ُٖبىو؟ فُضَىو.  ناى ؾ

ًَطوإ ْاقح حُيسَضٍ:  بُض َيع ؾ
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَت )يُ عُضَبًُنُ ت (، ظؤض عضر١ٜٛ االؼراد حرل اختٝرازٟ هلرٛال٤     ُْٗا يُى َىالحُظَّ ُٖيُ، ُٓويـ نُ زََي
ًَغل )ويؿـٌُ: ( يــُى )    ًَــ مجٝرر  املعًُرر  ظؤض يُْطـُو، ظؤض ظؤض زَغــتُواشَيُنٌ غــازَيُ، ُٓطـُض يــُ جًــاتٌ ب

ٍَ، )ٚاملدزض  ًَتُ خىاض ٌَ، نىاض ب  ثاؽ.(ُٓنُ ظؤض ظؤض يُْطُ، ظؤض غىٖٛال٤(، زواَيٌ زوو، غ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 غًىَيٌ خإ فُضَىو.
 افلس: عثُإبُض َيع غًىَيٌ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَـــصإ( يـــُ عُضَبًُنـــٍُ ْىوغـــطاوَ )اكلعًُـــىٕ    بًُْػـــبُت خـــاَيٌ زووَّ ْىوغـــطاوَ )َاَؤغـــتايإ و واُْب

ًَغل ) ًَ ًَت ب ًَت، زَب ًَص )(، نىْهاحملاضسٕٚواكلسضغىٕ(، ْاب  ( َىزَضيػًـ َاَؤغتايُ، غىثاؽ.قاضسُ واُْب
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ظؤض غىثاؽ، ناى حَُُ غُعًس فُضَىو.

 َُ عًٌ:َُُ غعًس حُبُض َيع ح
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿـهُف نـطزووَ، نـُ ٖـٌ نؤْططَ      ًَبًًٓـُنًإ ث ًَيت َاَؤغتايإ َُنتُبٌ غهطتاضيُت نُْس ت ؾـُ، ٓايـا   يُن
 يُْاو ُٓو تُعسيًُ تاظَو ُٓو ضاثؤضتُ تاظَيُ ضَناو نطاوَ؟ َُُٓ ثطغًاضَ، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 غىثاؽ، يًصٍُْ ٖاوبُف وَاَلّ بسَُْوَو زوايٌ زَطلُيُٓ زَْطساُْوَ.
 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ ًَؿـًٓاضو بـريو          بَُي ًَؿًٓاضٍ خؤيإ بـىوَ، بـُاَلّ ضَْطـُ يـُ قـًاةُزا زواٍ ٓـُوٍَ نـُ ث ، بُ تُٓهًس َُُٓ ث

ًَـت يــُ ضووٍ           ًَـسا ب ًَىَيُى ضَيـو خطاوَتـُوَ، نــُ ضَْطـُ وضزبـًين ظيــاتطٍ ت بؤنـىوٌْ بـُض َيعتإ ٖـات بُؾــ
ًَىَوَ، ُٓطًٓا َُُٓ زاواناضٍ و بـريو بؤنـىوٕ و خىاغـيت    ًَيت َاَؤغـتايإ بـىوَ،    ْاوَض ؤى و يُ ضووٍ ؾ  يـُن

 زواٍ ُٓوٍَ نُ نؤْططَيإ نطزووَ، غىثاؽ.
 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 زوا قًاةٍُ خبىَيُٓٓوَ بُ نىضزٍ و عُضَبٌ.

 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

:ًًَُّ ًَىَ َاززَّ غ ًَٓ َُِ ياغانُ بُّ ؾ  يُ َُٖىاض زَنطَيت:َاززَّ ث
ًَهٌ ٓاضَظووَُْساُْيُ َُٓاُْ زَططَيتُوَ: -أ ًَيت َاف  ُْٓساًَُتِ يُ يُن

ًَصاِْ قىتاخباُْو ثُؿلاْطاو ظاْهؤ حهىٌَ و تايبُتِ و ًًُُٖٓنإ. -1  َُٖىو َاَؤغتايإ و واُْب
ـًَـ   -2 ًَطنــاضٍ و واُْب ــصإ، غُضثُضؾــتًاضإ و ُْٓــساَاِْ زَغــتُّ ف ًَ صَنإ، نــُ َــًالنٔ َاَؤغــتايإ، واُْب

ًَطنطزٕ.  يُغُض وَظاضَت و زَغتُو زاَُظضاوَناِْ ثُضوَضزَو ف
ًَيت بـُ            -3 ًَصيًـُنإ نـُ زَياْـُوَيت ببٓـُ ُْٓـساَِ يـُن ًَطنـاضٍ و واُْب خاًُْْؿاِْ ُْٓساّ يـُ زَغـتُّ ف

 زاواناضيًُنِ ْىوغطاو.

ًُٖسبىوٕ و ض ُٓواْــُّ يــُ ٖــَُىو َاَؤغــتاياِْ بعووتٓــُوَّ ض ظطــاضطلىاظّ نىضزغــتإ ض ُٓواْــُّ ؾــ   -ب
 شياْسا َاوٕ زَبُٓ ُْٓساَِ فُخطٍ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 فُضَىوٕ بؤ عُضَبًُنٍُ.
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 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 املاد٠ ايثايث١: تعدٍ املاد٠ اـاَط١ َٔ ايكإْٛ ٚتهٕٛ ناآلتٞ:
 زٟ ٚتػٌُ:عض١ٜٛ االؼاد حل اختٝا -أ

 مجٝ  املعًُ  ٚاحملاضسٜٔ يف املدازع ٚاملعاٖد ٚاؾاَعا  اؿه١َٝٛ ٚاـاص١ ٚاال١ًٖٝ. -1
املعًُرر  ٚاملدزضرر  ٚاملػررسؾ  ٚاعضررا٤ اهل٦ٝررا  ايتعًُٝٝرر١ ٚايتدزٜطرر١ٝ املٓتطررب  اىل ايررٛشازا  ٚاهل٦ٝررا      -2

 ٚاملؤضطا  ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ.
 ايتع١ًُٝٝ ٚايتدزٜط١ٝ ايساغب  يف عض١ٜٛ االؼاد بطًه ؼسٜسٟ. املتكاعدٕٚ َٔ اعضا٤ اهل٦ٝا  -3
 ٜهٕٛ َعًُٛ اؿسن١ ايتحسز١ٜ ايهٛزدضتا١ْٝ اعضا٤ ؾدسٜ  ضٛا٤ ايػٗدا٤ َِٓٗ أٚ االحٝا٤. -ب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت بـُضظ بهاتـُو   ًَػتا زَطلَُُ زَْطساُْوَ، ن ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ     بُض َيعإ، ٓ َ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ

 زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغٓس نطا، فُضَىو بؤ َاززَيُنٌ تط.

 بُض َيع فطَإ ععايسئ ذلُىز:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 َاززَّ نىاضَّ: 

ًَىَيُ َُٖىاض زَنطَيت:1بط طُّ ): يُنُّ  ( يُ َاززَّ ؾُؾُّ بُّ ؾ
 ؤْططَ.زَغتُّ طؿتِ و ن

ًَتُ شَاضَ ): زووَّ ًَىَيُ زَخىَيٓسضَيتُوَ:6بط طُيُى بؤ َازَّ ؾُؾُّ ظياز زَنطَيت و زَب  ( بُّ ؾ
ًَتِ يُ قىتاخباُْو زاَُظضاوَناِْ ثُضوَضزَو خىَيٓسٕ.  ْىَيُٓضّ يُن

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 فُضَىو بُ عُضَبًُنٍُ.

 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:
 ع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُض َي

 املاد٠ ايسابع١:
 ( َٔ املاد٠ ايطادض١ ناآلتٞ:1: تعدٍ ايؿكس٠ )اٚاًل

 اهل١٦ٝ ايعا١َ ٚاملؤمتس.
 تكسأ ناآلتٞ:ٚ( 6ثاْٝا: تضاف ؾكس٠ يًُاد٠ ايطادض١ بتطًطٌ )

 ممثٌ االؼاد يف املدازع َٚؤضطا  ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ. -6
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
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ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ        ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ ًَػتا زَطلَُُ زَْطساُْوَ، ن بُض َيعإ، ٓ
 زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغٓس نطا، فُضَىو بؤ َاززَيُنٌ تط.

 بُض َيع فطَإ ععايسئ ذلُىز:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

:ُّ ًَٓ  َاززَّ ث
ًَىَيُ زَخىَيٓسضَيتُوَ:: يُنُّ  بط طُّ )أ( يُ َاززَّ حُوتَُِ ياغانُ َُٖىاض زَنطَيت و بُّ ؾ

ًَهسَيت نُ ثابُْسيٌ خؤيإ بُ بط طـُناِْ ٓـُّ ياغـايُ    -أ ًَتِ ث زَغتُّ طؿتِ يُ َُٖىو ُٓو ُْٓساَاُّْ يُن
ًًَـسا زازَْطَيـت و ٖـَُىو نىاضغـاي جاضيَـ        ًَهطزووَ، بُ بـُضظتطئ زَغـُآلت ت ًَبُج ًَتِ    ج و يـُ بٓهـُّ يـُن

ًَتُوَ، يُ ضَيطُّ ْىَيُٓضاًْاُْوَ بـُ ضَيصَيـُى نـُ ُٓزلىَـُِْ      بَُُبُغيت ططَيساِْ نؤْططَّ طؿيت نؤ زَب
ًَتِ و ُْٓـساَاِْ َُنتـُبٌ غـهطتاضيُت نـُ شَاضَيـإ           تُْفًعٍ زياضيسَنات، بـؤ َُٖيبـصاضزِْ غـُضؤنٌ يـُن

ًَـت،    2/3ًْػابًـ بُ ( ُْٓساَِ يُزَط، 4( ُْٓساَِ غُضَنِ و )15زَطاتُ ) شَاضَّ ْىَيُٓضإ تـُواو زَب
ًَجُض يين ثـاظزَ ضؤش يـُ نؤبىوْـُوَّ يُنـُّ يـُ ٖـَُإ نـات و         ُٓطُض ًْػاب تُواو ُْبىو َُٖيبصاضزٕ زواّ ت

ًَت، ًْػاب بُ تُواوبىو زازَْطَيت شَاضَّ ْىَيُٓضاِْ ٓاَازَ بىو بطاتُ ُٖض نُْس.  ؾىَئ بُضَيىَ زَن
ًَىَيُ زَخىَيٓسضَيتُوَ:بط طُّ )ب( ي: زووَّ  ُ َاززَّ حُوتُّ َُٖىاض زَنطَيت و بُّ ؾ

ًَتِ و ُْٓساَاِْ ُٓزلىَُِْ تُْفًعٍ و َُنتـُبٌ غـهطتاضيُت و غـُضؤى يكـُنإ ُْٓـساَاِْ       غُضؤنٌ يُن
نـــؤْططَ زَبـــٔ و، ُٓزلىَـــُِْ تـــُْفًعٍ بـــؤٍ ُٖيـــُ نـــُْس شَاضَيـــُى يـــُ َاَؤغـــتاياٌْ بعووتٓـــُوَّ  

نُغـايُتًُ ثُضوَضزَيًـُناِْ ٖـُضَيِ وَى ُْٓـساَِ نـؤْططَ ظيـاز بهـات و، ٓـُو          ضظطاضطلىاظّ نىضزغـتإ و 
ًَو نُ يُ ) ًَىيػعل بؤ ُٓو ناضَ ثُغُْس بهات، بُ َُضج  ( ْىَيُٓض ثرت ُْبٔ.15َُضجاُّْ ث

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 فُضَىو بُ عُضَبًُنُف.

 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:

 ُضيَُإ.بُض َيع غُضؤنٌ ث
 املاد٠ اـاَط١:

 : تعدٍ ايؿكس٠ )أ( َٔ املاد٠ ايطابع١ َٔ ايكإْٛ ٚتكسأ ناآلتٞ:اٚاًل
االؼاد املًتصَ  بؿكسا  ٖرا ايكإْٛ ٚتعد اعًر٢ ضرًط١ ؾٝر٘ ٚػتُر       ٤تػهٌ اهل١٦ٝ ايعا١َ َٔ مجٝ  اعضا-أ

دٖا دطسٜرل ممثًرِٝٗ بٓطرب١ حير    نٌ ازبع١ اعٛاّ َس٠ ٚاحد٠ يف َكس االؼراد يػرسض عكرد املرؤمتس ايعراّ، عرٔ       
 4ٚ  عضرٛا اصرًٝاً   15اجملًظ ايتٓؿٝرٟ، الْتدراب ز٥رٝظ االؼراد ٚاعضرا٤ َهتره ايطرهستاز١ٜ ايبرايؼ عرددِٖ         

اعضا٤ احتٝاطٝ ، ٜٚتِ ايٓصاب بثًثٞ االعضا٤، ٚيف ح  عدّ انتُاٍ ايٓصاب ػسٟ االْتدابرا  بعرد َضرٞ    
 َُٗا بًؼ عدد املُثً  اؿضٛز. كَٜٛا َٔ االبتُاع االٍٚ، ٜٚعد ايٓصاب َهتُ 15

 ثاْٝا: تعدٍ ايؿكس٠ )ب( َٔ املاد٠ ايطابع١ ٚتكسأ ناآلتٞ:
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ٜهٕٛ ز٥ٝظ االؼاد ٚاعضا٤ اجملًظ ايتٓؿٝرٟ َٚهته ايطهستاز١ٜ ٚزؤضا٤ ايؿسٚع اعضا٤ يف املؤمتس. ٚيًُجًرظ  
بٜٛر١ يف االقًرِٝ نأعضرا٤ يف    ايتٓؿٝرٟ إضاؾ١ عدد َٔ َعًُٞ اؿسن١ ايتحسز١ٜ ايهٛزدضتا١ْٝ ٚايػدصرٝا  ايرت 

 ممثك. 15املؤمتس ٚاملٛاؾك١ ع٢ً ايػسٚط ايكش١َ هلرا االَس، غسٜط١ إ ال ٜصٜدٚا عٔ 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ْىقتٍُ ًْعاَت ُٖيُ؟ فُضَىو.
 قسيل: َصطؿ٢بُض َيع عبسايػالّ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَىإ ُٖضزوو ُْم، وؾٍُ )ظؤض غىثاؽ، جًاواظٍ ُٖيُ يُ ( بُ عُضَبٌ ٖاتىوَ، بُض اغـيت خـؤ نـُؽ    تػهٌْ
ِ تُؾهًٌ ُْنات، وابعامن ) ًَهٗـاتىوَ يـُ فـاَلٕ و فـاَلٕ، )     تضر ٌ (، )تضرِ االعضرا٤  (، نـىْهُ ث ( ُٓطـُض تـؤ   تػره

 يًصُْيُى تُؾهًٌ بهُيت، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 غىثاؽ، ناى ؾىإ فُضَىو.
 َيع ؾىإ عبسايهطيِ جالٍ:بُض 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 ( ظؤض غىثاؽ.تتأيـ........(، يإ )تتهٕٛ اهل١٦ٝ ايعا١َ َٔ)تتهىٕ( يُ عُضَبًُنُ باؾرتَ، )
 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ٌَ يُطَُيسايـُ زَ   غـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟    بُض َيعإ، زواٍ تُقخًح نطزٌْ بىوَ )تتهىٕ( زَطلَُُ زَْطساُْوَ، نـ

ٌَ يُطَُيسا ًًُْ زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ يـُى نـُؽ يُطَُيـسا ًًْـُ، ظؤض غـىثاؽ، بُظؤضيٓـٍُ           ظؤض غىثاؽ، ن
 زَْط ثُغٓس نطا، فُضَىو بؤ َاززَيُنٌ تط.

 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 َاززَّ ؾُؾُّ:

ًَ  ىَيُ َُٖىاض زَنطَيت:َاززَّ ُٖؾتَُِ ياغانُ بُّ ؾ
ًَيت، يـإ ُْٓـساَِ َُنتـُبٌ غـهطتاضيُت، يـإ ُْٓـساَِ           بؤ ُٓو نُغُّ َُٖيسَبصَيطزضَيت بُ غـُضؤنِ يـُن

ًَـت و َـاوَّ        َُنتُبٌ تُْفًعٍ و غُضؤنِ يل و ُْٓساَاِْ زَغتُّ يل، َُضجـُ يـُ ٖاوواَلتًـاِْ ٖـُضَيِ ب
ًَطنطزٕ يُ ) ٍَ نَُرت 5ُْخعَُتِ يُ ثُضوَضزَو ف ًَت.( غا  ب

)ض ايُنٌ زيهُ ُٖيُ يُاليُٕ نُْس بُض َيعَيو تُضح نطا، نـُ غـاَيٌ خعَـُت يـُ بـىاضٍ ثـُضوَضزَزا ُْنطَيتـُ        
ًَسضَيت(. ًَ ٌَ بٗ ًَت، يإ بؤ ثُيط َوّ ْاوخؤ بُج  َُضج بؤ ُٓو ثؤغتاُْو خؤثااَلوتٔ نطاوَ ب
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ًَيت َاَؤغـتايإ جـاضَيهٌ تـط، ٖـُضوَٖا       ٍَ يـُن ًَُُ زواٍ طفتىطؤَإ يُطُ يـُ يًصْـُ نـُ زاًْؿـتغل، ٖـَُىو      ٓ
ًَـت       ًَُإ باؾُو تًُٓسٍ بط طـٍُ يُنـُّ زَنـُئ نـُ زََي ًَُُ ث ًَٓج ؾُللُ، ٓ يًصُْ ثُيىَْسيساضَنإ ضؤشٍ ث
ًَيت، يـإ ُْٓـساَِ َُنتـُبٌ غـهطتاضيُت، يـإ ُْٓـساَِ         )بؤ ُٓو نُغُّ َُٖيسَبصَيطزضَيت بُ غُضؤنِ يـُن

ًَـت و َـاوَّ       َُنتُبٌ تُْفًعٍ و غُضؤنِ يل و ُْٓساَاْ ِ زَغتُّ يل، َُضجـُ يـُ ٖاوواَلتًـاِْ ٖـُضَيِ ب
ًَطنطزٕ يُ ) ًَت(، غىثاؽ.5خعَُتِ يُ ثُضوَضزَو ف ٍَ نَُرت ُْب  ( غا

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 فُضَىو بُ عُضَبًُنٍُ خبىَيُٓٓوَ.

 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 املاد٠ ايطادض١:

 تعدٍ املاد٠ ايثا١َٓ َٔ ايكإْٛ ناآلتٞ:
ٜػرتط يف َٔ ٜٓتدره نرس٥ٝظ يكؼراد اٚ نعضرٛ يف َهتره ايطرهستاز١ٜ اٚ اجملًرظ ايتٓؿٝررٟ نرس٥ٝظ ايؿرسع           

 ( ضٓٛا .5ٚعضٛ ١٦ٖٝ ايؿسع إ ٜهٕٛ َٔ َٛاطين االقًِٝ ٚال تكٌ خدَت٘ يف فاٍ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ عٔ )
 اـد١َ هلرٙ املٓاصه ٚإ ٜهٕٛ ايرتغح َؿتٛحا اٚ ٜرتى يًٓظاّ ايداخًٞ(.)مث١ زأٟ آخس إ ال ٜػرتط ضٓٛا  

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 يُبُض ُٓوٍَ زوو ضٌَٓ ُٖيُ، فُضَىو ْىقتٍُ ًْعاَت ُٖيُ.
 

 بُض َيع ز.غُضوَض عبسايطفلٔ عُط:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ ضًَُٓ، زوو ضٌَٓ ًًُْ، بؤيُ ب ًَت )ض ايُنٌ زيهُ َُُٓ غ اؾرت وايُ جًا بهطَيتُوَ، ُٓوٍَ زووًََإ نُ زََي

ًَت( َُُٓ  ُٖيُ نُ غاَيٌ خعَُت يُ بىاضٍ ثُضوَضزَزا ُْنطَيتُ َُضج بؤ ُٓو ثؤغتاُْو خؤثااَلوتٔ نطاوَ ب
ًَطَزا ُٖضنُ ًَسضَيت(، بُض اغيت ي ًَ ٌَ بٗ ْسَ َُُٓ ضًَُٓنًإ، ضٌَٓ زووًََؿًإ: )يإ بؤ ثُيط َوّ ْاوخؤ بُج

ًَُُ ُٓطـُض   طفتىطؤٍ يُغُض نطاوَ، بُاَلّ ٍُٓ نؤْططَ بط ياضٍ نًُ؟ ٍُٓ ؾُضعًُتٌ نؤْططَ نًُ؟ بؤنٌ ٓ
ًَـت، َُٓـُ بُضشَوَْـسٍ         ٍَ ب ٌَ ْانُئ، نُ خؤيـإ طىتىوياْـُ ُٓوَْـسَ غـا ٌَ بُج زاواناضيًُنٍُ ُٓواًْـ ج

ًَطَزا با بـؤ خؤيـاٌْ    ًَغل، بـُوَ ناضَغـُض زَنطَيـت، بـؤ       خؤياُْ، تايبُؽلُْسيُتٌ خؤياُْ، بُاَلّ ي ًَ ٌَ بٗـ بـُج
ًَسضَيت، بؤيُ حُقُ ضًَُٓنإ جًا بهطَيُٓوَو بـُ جًـاف زَْطـٌ يُغـُض بـسضَيت،       ًَ ٌَ بٗ ثُيط َوٍ ْاوخؤ بُج

 تًُٓسٍ ُٓوَؾًإ زَنُّ، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 فُضَىو َاَؤغتا فُضَإ.
 :بُض َيع فطَإ ععايسئ ذلُىز
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 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ــُوَو         ــُ زَْطساْ ــُئ و بًدُيٓ ــتهاضٍ ُْن ــاتىوَ زَغ ــُ ٖ ــُ ثُيط َوَن ــؤٍ ي ــى خ ــُنإ وَن ــَُىو بط ط ــإ ٖ ي
ًَُُ بط طُيُى زَغـتهاضٍ بهـُئ، بط طُيـُى زَغـتهاضٍ      ًَيت َاَؤغتايإ، ياخىز ْانطَيت ٓ ًًَُٓوَ بؤ يُن ًَ بًٗ

 ُْنُئ، ظؤض غىثاؽ.
 :ثُضيَُإضؤنٌ غُز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ٌَ بهـُٕ، زواٍ        ًَػتا زوو ضٌَٓ جًاواظ ُٖيُ، بؤيُ زوو نُؽ يُ ُٖض يُى يـُ ضًَٓـُنإ زَتـىأْ زيفـاعٌ يـ ٓ
ــُ        ــُتٌ ي ــاوٍَ خعَ ــت )َ ًَ ــُ، زََي ــُ تاظَي ــٍُ ن ــُو ضًَٓ ــُض ٓ ــُ غ ــتا زَيًٓ ًَػ ــُوَ، ٓ ــُ زَْطساْ ــُوَ زَطلُيٓ ٓ

ٌَ زيف ًَت(، ن ٍَ نَُرت ُْب ًَٓج غا ًَطنطزٕ يُ ث ًَـت قػـُ بهـات،     ثُضوَضزَو ف ٌَ زَنات؟ زوو نـُؽ زَتىاْ اعٌ ي
 ناى ناضزؤ فُضَىو.

 بُض َيع ناضزؤ ذلُس ثريزاوز:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ــُضجٌ         ــُعين َ ــسٍ، ي ــُناٌْ ثُيىَْ ــتُ َُضج ًَىيػ ــُيٌ ث ــطاوٍ ثًؿ ــُ ضَيهد ــطز، ن ــُوََإ ن ــٌ ٓ ــُ باغ ًَُ ٓ

يُ، يُ ًٓدتًاض نطزُْ، ثُيىَْسٍ بُ نـاضٍ  ْىَيُٓضايُتٌ نطزٕ، نىْهُ ثُيىَْسٍ بُ ثطؤغٍُ َُٖيبصاضزُْوَ
ًَىيػيت  ًَىَض، ث ًَىَض، يإ خعَُت بهطَيتُ ث ظاْػيت و ثًؿٍُ شياُْوَ ًًُْ، تا بط ياض بسضَيت تَُُٕ بهطَيتُ ث
ٌَ ًٓ ـابٌ تـط بـىو، بـؤ ٓـُوٍَ نـَُرتئ            ًَـٓج غـاَيُنَُإ ثـ ًَىإ بريو ضايـُنإ ث بُو َُضجُ ًًُْ، بُاَلّ يُْ

ًَت بؤ  ًَو  ناضيطُض ب ًَغل ض بُؾـ ًَُُ تَُُٕ زابٓ َُٖيبصاضزٌْ ْىَيُٓضَيو، نىْهُ باغٌ ُٓوََإ نطز، ُٓطُض ٓ
 يُ َاَؤغتايإ ْابُٓ خاوَٕ ْىَيُٓضٍ خؤيإ يُو ٓؤضطاْاٍُْ نُ ْىَيُٓضايُتٌ ُٓوإ زَنات و، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 غىثاؽ، زنتؤض عىَُض فُضَىو.

 ط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:بُض َيع ز.عُ

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَيت َاَؤغـتايإ،       ٍَ يـُن ًَى خؤَاْـسا، ٖـًَُـ يُطـُ زواٍ طفتىطؤ و َُٖاُْٖطٌ و ٓاَيىطؤض ٍ بريو ضا ُّٖ يُْ
ًَيت َاَؤغـتاياُْوٍَ             ًَت، ٖـُّ تـُوافىقٌ ًٓ ـابٌ يُاليـُٕ يـُن ٍَ نـَُرت ْـُب ًَـٓج غـا ًَت يـُ ث ُٓوٍَ نُ زََي

ــًؤُْناُْوَ،    يُغــُضَ، ٖــًَُ ــطَ يُاليــُٕ يًصْــُ ثُيىَْسيــساضَنإ بــُ ٖــَُىو فطانػ ًَ ــُْاو خؤَاْــسا، ي ـ ي
ًَـت، نـىْهُ           ًَيت َاَؤغـتايإ زَطىزل ًَػـتاٍ يـُن ٍَ واقًعـٌ ٓ ٍَ َـُْتًكٌ و يؤجًهًـُ يُطـُ ًَٓج غا ًَُٖـ ث

ًَػتا ُٓوإ غُضؤنًإ َُٖيبصاضزووَ، ُْٓساَاٌْ َُنتُبٌ غهطتاضيُتًإ بُ َُضجُ نؤْـُنإ   َُٖيبـصاضزووَ،  ٓ
ٍَ و نـاض ٓاغـاٌْ زَنـات بـؤ ُْٖـسَيو       ًَٓج غا ًَتُ ث َاوَتُوَ يكُناًْإ، بؤيُ بؤ يكُناًْؿًإ زَبًٓغل نُ زَب
ًَيت َاَؤغتايإ يُ باغٌ يكُنإ، نُ طُزلٔ، ؽلىحًإ ُٖيُ، بتـىأْ خؤيـإ ناْسيـس بهـُٕ و      ُْٓساَاٌْ يُن

ًَُُ زيفا ًَُإ باؾُ، غىثاؽ.غُض بهُوٕ بؤ غُض ٓاغيت يكُنإ، بؤيُ ٓ    يُ ُٓو ُْقُ زَنُئ و ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
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ًَـت،       ًَت: غاَيٌ خعَُت ُْنطَيتُ َُضج بؤ ٓـُو ثؤغـتاُْو خؤثـااَلوتٔ نـطاوَ ب ظؤض غىثاؽ، بُؾٌ زووَّ زََي
ٌَ زيفا  يُوَ زَنات؟ ناى عبسايػالّ  ًَسضَيت(، ن ًَ ٌَ بٗ  فُضَىو.يإ بؤ ثُيط َوٍ ْاوخؤ بُج

 قسيل: َصطؿ٢بُض َيع عبسايػالّ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَت، بؤ ُٓواٍُْ خؤيـإ   ًَٓسضَيت نُ خعَُت يُ بىاضٍ ثُضوَضزَ ظَضوضٍ ب ًَو بٗ َٔ ناوَض وإ بىوّ حىجُت
ٌَ ُْبىو، َٔ جُخت يُغُض ُٓوَ زَنَُـُوَ، نـُ ٓـُوَ نـاضٍ      ٍَ ي ناْسيس زَنُٕ، بُزاخُوَ حىجُتُنامن طى

ٍَ، ُْقابً ًَٓج غا ًَت يُ ث ًَيت َاَؤغتايإ نَُرت ُْب ًَٔ ُْٓساًَُتٌ يُ يُن ًَ ًَٔ، ب ٍَ زابٓ ُ، ُٓطُض بتاُْوَيت غا
ًَــىَضَ، َُٓــُ خًــرب ٍَ ُٖيــُ، بــُاَلّ َــٔ َــىزَضيؼ مب ض خًــرب ٍَ ٓــُنازؿلًِ ُٖيــُ، بؤيــُ   ٍَ ث نــىْهُ يــُو

ًَت، َُُٓ يُى. ًَىيػت ًًُْ ُٖب  يُنَُغل غُبُب ث
ؤ و ضاغــــجاضزَنإ و ضَيُٓايًــــُناٌْ زَغــــتٍُ طؿــــيت، يــــإ غــــهطتاضيُت يــــُناتٌ  زوو/ ثــــُيط َوٍ ْــــاوخ

ًَهٌ جــىاٌْ طـىت، طــىتٌ خؤيـإ َُٖيبصاضزْــُناًْإ        ًَــت، نـاى عىَــُض ؾـت َُٖيبصاضزْـُنإ بــا زَغـتًإ وااَل ب
      ُ ًَهٌ زاْـ ًَو ضَيطـاٍ بـسَييَت، ُْقـ ًَت ُٓطُض تؤ زَتـُوَيت ؾـت ْا، نطزووَو َُضجُناًْإ زاْاوَ، ض َاًْ  ْاب

ًٌَ ُٖيىَُضجٌ خؤيإ يُ ضَيُٓايًُناٌْ  ًَِ ظيازَ يُبُض زوو غُبُبٌ، يُى/ بُ خؤيإ بُث واتا بؤيُ َٔ زََي
ًَت، تانى ْاناض ُْبٔ  ًَٔ زَغتًإ وااَل ب َُٖيبصاضزٕ بؤ بُغتين نؤْططَ، ياًْـ َُٖيبصاضزُْنإ َُضجُنإ زاْ

ًٌَ ُٖيىَُضجٌ تاظَ َُٖيبصاض  زٕ بهُٕ و ياغا بطؤض ٕ.ُٖض جاضَيو زَياْىيػت بُث
ًَـت بـؤ خـؤ             ًَو ب ًَىإ خعَـُت يـُ بـىاضٍ ثـُضوَضزَو نـُ َـُضج زووًََإ/ َٔ ًٖئ ثُيىَْسٍ ْـابًِٓ يـُْ
ًَت، َـاًْ           ًَـٓج غـاَيُ ْـُب ٍَ ٓـُو ضًََُٓـُ ٓـُو ث ًَو يُ ناضٍ ُْقابٌ، بؤيُ َٔ يُطـُ ناْسيس نطزٕ، بؤ ثؤغت

ًَغل، َُٖىوَإ زَظاْغل يُناضٍ ُْقابٌ، بُتايبُتٌ غُْسيهايُنٌ طُوضٍَ وَنى  ًًُْ ُٓطُض ُٓوإ َُضج زاْ
ٍَ زَغت ًْؿإ نطزٌْ ناْسيس بؤ ُّٓ ثؤغـتاُْ وا يـُ ضَٖـا ْايـُت، بـُ تُٓهًـس ٓـُوإ ؾُخكـًات          ُٓوَ يُو
ًَت، بُاَلّ با زَغتًإ ُْبُغتغل، بـا ْانـاض ْـُبغل ٖـَُىو جـاض       ًَسا ب ًَٔ، نُ خؤٍ ضَْطُ َُضجُناٌْ ت زازَْ

ًَهٌ تطٍ خىاغت، غىثاؽ. ياغايُى بطؤض ئ، ًَو بُضشَوَْسٍ، يإ ؾت  ُٖض وَخت
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى خُيًٌ ناى زنتؤض عىَُض بُْاوٍ يًصُْنُ زيفاعٌ يُ خاَيٌ يُنُّ نطز، فُضَىو.
 فلساَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَػتاٍ ناى عبسايػالّ تُضحٌ نطز، ُٓو زياضَ يُ نؤبىوُْوٍَ ضابطزووف، بُض  اغيت َٔ َُٖإ ُٓو ضًٍَُٓ ٓ
ًَيت َاَؤغتايإ، بـؤ بـُ ُْٓـساّ بـىوٕ،      ًَىَض بؤ يُن ضًَُّٓ ُٖبىو، يُعين غااَلٌْ خعَُت ْانطَيت بهطَيتُ ث

ًَيت َاَؤغتايإ، بططَ ُْٓساّ بـى  ًَو يُ ثؤغتُناٌْ يُن وٕ ياخىز بؤ خؤ ثااَلوتٔ، خؤ ناْسيس نطزٕ بؤ ثؤغت
ًَو يـُ حاَيُتُناْـُ        ًَـىَض، َُٓـُ يـُن ًَُىايُ َُُٓ ناضَيهٌ تُواوَ، نُ بهطَيت بـُ ث يُْاو ضَيهدطاوَنُزا، َٔ ث

 ناى عبسايػالّ باغٌ نطز.
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ًَُـُ بُض اغـيت    ًَهٌ ظؤض ظؤض وضز يُ ثُيط َوٍ ْاوخؤٍ ضَيهدطاوَيو، نُ ٓ ًَتُ تُزاخىي زوو/ بُض اغيت َُُٓ زَب
ُٓو ضَيهدطاوَ  نُّ زَنُيُٓوَ، نُ خؤٍ ثُيط َوٍ ْاوخؤٍ زاْاوَ بُض اغـيت،  يُ غُْط و قىضغايٌ نؤْططٍَ 

ًَُُ وا بُ وضزٍ و ؾـؤض  بًٓـُوَ    نُواتُ ضَيهدطاو و حعب و نؤََُيُناٌْ تط، بؤنٌ نؤْططَ ببُغعل؟ ُٓطُض ٓ
ًَِ باؾُ بُض اغيت ُٓوَ بـؤ ثـُيط َوٍ ْاوخؤ   ٌَ   بؤ ْاو َُٖىو وضزَناضيًُناًْإ بُض اغيت، بؤيُ َٔ ث يـإ بـُج

ًَـت، بـُاَلّ ٖـًئ يـُ نـاضٍ           ٍَ فُضَاْبـُض ب ًَت، ُٖيـُ يُواُْيـُ زَ غـا ًَىَضٍ ُْٓساًَُتٌ ُٓوَ ُْب ًَغل و ث ًَ بٗ
ٌَ ُْطات بُض اغت، ظؤض غىثاؽ. ًَيت َاَؤغتايإ ت ًَت، يُواُْيُ ًٖئ يُ ناضٍ ثًؿُيٌ يُن  ضَيهدطاوٍ ْاظاْ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 زنتؤض غُضوَض ْىقتٍُ ًْعاًَت ُٖيُ؟ فُضَىو. ظؤض غىثاؽ،

 بُض َيع ز.غُضوَض عبسايطفلٔ عُط:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
       ٍَ ــُو ــُبىو ي ًَو ٖ ــىْهُ فــُضاة ــت، ن ــٓس بهطَي ــُوٍَ ثُغ ــؤ ٓ ــطز، ب ــايُزا ن ــُو ياغ ــَُإ ي ــو ثُضي ًَ ًَُــُ نات ٓ

ًَُـُ ٓـُو ياغـايُ      َاَؤغتايإ نؤْططٍَ خؤيإ نـطز بـىو و ُْياْـسَتىاٌْ يكـُناًْإ َُٖيبـصيَ      ًَػـتا نـُ ٓ طٕ، ٓ
ًَت تـانى           ٌَ زَنـ ٍَ ثـُيط َوزا، نىاضغـاَيٌ ثـ ًَـت يُطـُ ثُغٓس زَنُئ، ُٖغت زَنُئ ٖاوزشيـُى زضوغـت زَب
ًَـت نؤْططَيـُنٌ تــط بهـُئ، نؤْططَيـُنًإ نــطزووَ، ُْٖـسَيو ؾـت ُٖيــُ بـا بــُ           نـؤْططَ زَنـُٕ، يــإ زَب

ًَهًا    ًَهـُ غـهطتاضيُت ًَغل بـا تُوافىق ًَ ًَُـُ نطزَـإ و        غُضضلٌ ب ٕ َُٖيبـصاضزووَ، زيػـإ ٓـُو ثُيُيـٍُ نـُوا ٓ
ًَهٌ تـطَ،              ًَهُ، بَُـُ نـاض زَنـات ؾـت ٌَ ْـابًٓٔ، واتـا نـاض زَنـات ؾـت ياغانُ ثُغٓس بهُئ، ًٖئ غـىوزَيهٌ يـ
ًَىيػيت زَظامن و ثؿـتطريٍ ٓـُو ضًَٓـُف زَنـُّ، نـُوا       ثطغُنُيإ ثُنٌ زَنُوَيت، بؤيُ يُ َُيإ َٔ بُ ث

ًَط ًَطَيت و، غىثاؽ.ُٓو ؾتٍُ ي ًَ ٌَ بٗ  َ ُٖيُ بؤ خؤيإ ناضٍ خؤيإ زَظأْ و، بؤ ثُيط َوٍ ْاوخؤ بُج
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ظؤض غىثاؽ، ٓاخري نُؽ عُظؿلُ خإ فُضَىو.
 زلِ ايسئ حػٔ: عظ١ُٝبُض َيع 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ ُٓوٍَ نُ ثـُيط َوٍ ْـاوخؤٍ خؤياْـُ، نـ     ًَٔ بـا بـؤ ثـُيط َوٍ ْـاوخؤٍ خؤيـإ         يُطُ ُ ٓـُو بُض َيعاْـٍُ زََيـ
ًَُـُ يُغـُض        ًَسضَيت، ُّٓ ياغايُ ٖاتؤتُ بُضزَغيت ُْٓـساَاٌْ ثُضيـَُإ و يًصْـٍُ ثـُضوَضزَف، ٓ ًَ ٌَ بٗ بُج
ٍَ ْىَيُٓضاٌْ َاَؤغتايإ يُ يًصٍُْ ثُضوَضزَ نؤ زَْط بىوئ يُغُض ُٓوٍَ نـُ   ُٓوَ ًٓتًفاقُإ نطز يُطُ

ٍَ ُٓوَؾسا ضًَُٓنٌ تط ٖـُبىو يـُْاو   ُْى ثاظز ٍَ، بُاَلّ يُطُ ًَٓج غا ًَت، بَُيهى با نُّ بهُيُٓوَ بؤ ث ٍَ ب َ غا
ٍَ يًصُْناٌْ تط نـُ يُطَُيَُاْـسا بـىوٕ وَنـى نؤََُيـٍُ َـُزٌَْ و        ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ و يًصُْنُؾسا يُطُ

ًَت بُ ُْٖس وَضبطريَيت و جًا بهطَيتُوَ، وَ ًَػتا زنتؤض غـُضوَض طـىتٌ غـاَيٌ    ُٓوإ ضٌَٓ ُٓواًْـ زَب نى ٓ
ًَـسضَيت بـؤ ثـُيط َوٍ ْـاوخؤ، نـىْهُ يـُ ثـُيط َوٍ         ًَ ٌَ بٗ خعَُت بُ جًا بسضَيتُ زَْطساُْوَ، ُٖضوَٖا بُج
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ٍَ خعَُتٌ  ًَو َُٖيبصَيطَيت ثاظزَ غا ٍَ ُٓوَزإ نُ نُغ ٍَ زاْطاوَ، ٓايا ُْٓساَإ يُطُ ْاوخؤٍ ُٓوإ ثاظزَ غا
ٍَ خعَُتٌ  ًَت، زَ غا ًَهٌ خبطَيتُ زَْطساُْوَ، بُ ضٌَٓ َٔ جًا بهطَيتُوَ، غىثاؽ.ُٖب ًَت، ُٖضغ  ُٖب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ناى زنتؤض قػُت نطز، قػٍُ تطت ُٖيُ؟ فُضَىو.

 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَٓاو باؾــرت ضووٕ نطزْــُوٍَ بابُتُنــُ زََــُ ًَُــُ ؼلاْــُوَيت  يــُث وَيت قػــُ بهــُّ، ٓــُويـ ُٓوَيــُ ُٓطــُض ٓ

ٍَ ثًؿُيٌ، بُض اغيت زياضَ ثُيىَْسيإ بُ يُنرتَوَ ُٖيـُ، نـىْهُ    ًَىإ خعَُتٌ غُْسيها يُطُ ثُيىَْسٍ ْ
ًَيت َاَؤغـتايإ ْىَيُٓضايـُتٌ زَنـات يُغـُض ُٓغاغـٌ ٓـُوٍَ        ُٓو ُْٓساٍَُ نُ ثؤغت وَضزَضططَيت يُ يُن

ُتًُ، واتــا بؤيــُ خعَــُتٌ َاَؤغــتايُتٌ، َىَاضَغــُ نطزْــٌ ثًؿــٍُ َاَؤغــتايُتٌ   نــُ ثًؿــٍُ َاَؤغــتاي 
ــُ         ــُْسيها، بؤي ــٍُ غ ــُزاٍ وَظيف ــطزٕ و ٓ ــُتٌ ن ــاف ْىَيُٓضاي ــُض ب ــت يُغ ًَ ــٌ زَب ــُضٍ باؾ ــإ ناضيط ًَطىَ ب
ًَُـُ        ُٖضزوونًإ تُواونُضٍ يُنرتٕ و بُض اغيت ثُيىَْسيًإ بُ يـُنرتَوَ ُٖيـُ، ٓـُوٍ تـطيـ بـُض َيعإ، ٓ

ًَـت، نـىْهُ      ُٓط ٍَ ثـُيط َوٍ ْـاوخؤٍ ُٓواْـسا ْاب ًَت، ًٖئ تُْاقىظٍ يُطُ ٍَ نَُرت ُْب ًَٓج غا ًَغل يُ ث ًَ ُض ب
ًَت، واتا ُٓطـُض ٓـُوإ يـُ ثـُيط َوزا طىتبًـإ يـُ زَ غـاَيًـ بـؤ ُْٓـساٌَ َُنتـُبٌ            ًَغل نَُرت ُْب ًَُُ زََي ٓ

   ُ ًَػــتا تــُواو بــىوٕ و َُٖيًاْبــصاضزووَ، زيػــإ ُْقــ ًَو بــؤ   غــهطتاضيُت نــُ ٓ قاْىًُْنــُ ٖــًئ ًٓؿــهايًُت
 ثُيط َوٍ ْاوخؤٍ ُٓوإ زضوغت ْانات، غىثاؽ.

 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَـت/ بـؤ ُْٓساًَـُتٌ َُنتـُبٌ غـهطتاضيُت، يـإ ُْٓـساٌَ          ًَهًإ زََي ٌَ ضٌَٓ جًاواظ ُٖيُ، يـُن بُض َيعإ، غ
ًَت.َُنتُبٌ تُْفًعٍ و غُضؤنٌ يكُو ُْٓساٌَ زَغتٍُ ي ًَٓ  ل غاَيٌ خعَُت َُْ

ًَت. ٍَ نَُرت ُْب ًَٓج غا ًَت/ يُ ث  زووًََإ زََي
ًَسضَيت بؤ ثُيط َوٍ ْاوخؤ. ًَ ٌَ بٗ ًَت/ بُج ًًًََُإ زََي  غ

ًَػــتا يُنــُّ جــاض ٓــُوَ زَخُيٓــُ زَْطساْــُوَ، زووبــاضٍَ      ًَت، ٓ ًَٓ ٍَ ْــَُ زووضتطيُٓنــُيإ ُٓوَيــُ نــُ غــا
ًَيت، يـإ ُْٓـساٌَ َُنتـُبٌ غـهطتاضيُت، يـإ       زَنَُُوَ، بؤ ُٓو نُغٍُ نُ َُٖيسَبصَيط ٍ بؤ غُضؤنٌ يـُن

ٍَ ُٓوَزايـُ زَغـيت       ٌَ يُطـُ ًَت، نـ ًَٓ ُْٓساٌَ َُنتُبٌ تُْفًعٍ و غُضؤنٌ يكُنإ، غاَيٌ خعَُتٌ تًا ْـَُ
ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ،       25بُضظ بهاتُوَ؟ ) ( نُؽ يُطَُيسايُ، ظؤض غىثاؽ، ن

 زَْط يُطَُيسا ًًُْ.بُظؤضيٍُٓ 
ًَيت، يـإ ُْٓـساٌَ            ًَػتا زووَّ زَخُيُٓ زَْطساْـُوَ، بـؤ ٓـُو نُغـٍُ َُٖيسَبـصَيطزضَيت بـُ غـُضؤنٌ يـُن ٓ
ٍَ نـَُرت         ًَـٓج غـا َُنتُبٌ غهطتايُضت، يإ ُْٓساٌَ َُنتُبٌ تُْفًعٍ و غـُضؤنٌ يكـُنإ خعَـُتٌ يـُ ث

ٌَ يُطَُيسايُ....... فُضَىو ناى عبسايػالّ. ًَت، ن  ُْب
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 قسيل: َصطؿ٢بُض َيع عبسايػالّ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَػـتا ٖـٌ         ًَـت، نـىْهُ ٓ ًَت ٓـاخري زَْطـسإ ٓـُوَ ب ْىقتُيُنٌ ًْعاٌَ، َُُٓ ًٓكترياحٌ يًصُْيُ، بؤيُ زَب

ًَت، غىثاؽ. ًَـ ب ًَت َُُٓ ث  ًْعاّ زاخًًٌ ٖاتىوَ، ُٓويـ زووضَ يُ ًٓكترياحٌ يًصُْ، زَب
 :ثُضيَُإُضؤنٌ غز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًًَُنُ جاضٍ يُنُّ ُٓو زَخطَيتُ زَْطساُْوَ،  ًَت زووضَنُ، ناَُيإ زووضتطَ يُ َُؾطوعُ ُٓغ غىثاؽ، زَب
ًَػـتا بـؤ ٓـُوٍَ       ًًَُنُو زَخطَيتـُ زَْطساْـُوَ، ٓ ًٌَ قاْىٕ ُٓوَيُ، ُٓوٍَ زووضتطيُٓ يُ َُؾطوعُ ُٓغ بُث

       ُ ٌَ يُطَُيسايـ ًَت نـ ٍَ نـَُرت ْـُب ًَـٓج غـا ( نـُؽ يُطَُيسايـُ، ظؤض   55زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ )    خعَُتٌ يـُ ث
ٌَ يُطَُيسا ًًُْ زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ) ( نُؽ يُطَُيسا ًًُْ، بُظؤضيٓـٍُ زَْـط ثُغـٓس نـطا،     15غىثاؽ، ن

ًَت، فُضَىوٕ بؤ َاززَيُنٌ تط. ٍَ نَُرت ُْب ًَٓج غا ًَت خعَُتٌ يُ ث  زَب
 فلساَغل:عثُإ  بُض َيع خًًٌ

 َإ.بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيُ

 َاززَّ حُوتُّ:
ًَىَيُ َُٖىاض زَنطَيت و زَخىَيٓسضَيتُوَ:  َاززَّ ياظزٌََُٖ ياغانُ بُّ ؾ

ًَؿــًٓاضٍ ٖــَُىاضّ ياغــاٍ زابًٓهــاضٍ )       -أ ًَؿهُؾــهطزِْ ث ــُوَو طفتىطــؤ و ث ( بــُ ٖــَُىو  ايضررُإتىَيصيٓ
 حاَيُتُناًُْوَ.

ًَؿهُؾهطزِْ ثًؿًٓاض ب -ب ًَيت و ث  ؤ َُٖىاضنطزِْ.تىَيصيُٓوَو طفتىطؤٍ ياغاٍ يُن
ًَيت. -ج  تىَيصيُٓوَو طفتىطؤ و ثُغٓسنطزِْ ثُيط َوّ ْاوخؤٍ يُن
تىَيصيٓــُوَو ض َيهدػــتين ٓــُضى و فُضَاْــُناِْ يًصْــُناِْ نــؤْططَّ طؿــيت و ثُغــٓس نطزْــِ ضاثــؤضتٌ     -ز

ًَط ٍ و زاضايٌ.  ناضط
ًَىإ ُٖض زوو -ٖـ ًَيت يُ َاوَّ ْ  نؤْططَزا. تىَيصيُٓوَو َُٖيػُْطاْسِْ ُٓضنُناِْ يُن
ًَيت و ُْٓساَاِْ َُنتُبٌ غهطتاضيُت. -و  َُٖيبصاضزِْ غُضؤنٌ يُن
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 فُضَىو بُ عُضَبًُنُف خبىَيُٓٓوَ.
 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 املاد٠ ايطابع١:

 ػهٌ اآلتٞ:َٔ ايكإْٛ ٚتكسأ باي ٠تعدٍ املاد٠ اؿاد١ٜ عػس
 دزاض١ َٚٓاقػ١ ٚتكدِٜ َكرتح تعدٌٜ قإْٛ ايضُإ ظُٝ  حاالت٘. -أ

 دزاض١ َٚٓاقػ١ قإْٛ االؼاد ٚتكدِٜ املكرتح يتعدًٜ٘. -ب
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 دزاض١ َٚٓاقػ١ ايٓظاّ ايداخًٞ يكؼاد ٚاملٛاؾك١ عًٝ٘. - 
 الدازٟ ٚاملايٞ.املصادق١ ع٢ً ايتكسٜس اٚدزاض١ ٚتٓظِٝ َٗاّ ٚٚاببا  ؾإ املؤمتس ايعاّ  -د
 دزاض١ ٚتكِٜٛ اعُاٍ االؼاد يف ايؿرت٠ َاب  املؤمتسٜٔ. -ٖر
 اْتداب ز٥ٝظ االؼاد ٚاعضا٤ َهته ايطهستاز١ٜ. -ٚ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ٌَ يُطَُيـسا      ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ ًَػتا زَطلَُُ زَْطساُْوَ، ن ًًْـُ   بُض َيعإ، ٓ
 زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغٓس نطا، فُضَىو بؤ َاززَيُنٌ تط.

 فلساَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 َاززَّ ُٖؾتُّ:
ًَىَيُ َُٖىاض زَنطَيت:3ظزلريَ )  ( يُ بط طُّ )يُنُّ( يُ َاززَّ زواظزََُِٖ ياغانُ بُّ ؾ

 غُضؤى يكُنإ. -3
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/َيع بُض 

 فُضَىوٕ بُ عُضَبًُنُف.
 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 املاد٠ ايثا١َٓ:
 َٔ ايكإْٛ ناالتٞ: ١ٝ٠ عػسَْٔ املاد٠ ايثا (3)ٜعدٍ تطًطٌ 

 زؤضا٤ ايؿسٚع. -3
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَػتا ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ        بُض َيعإ، ٓ ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ زَطلَُُ زَْطساُْوَ، ن
 زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغٓس نطا، فُضَىو بؤ َاززَيُنٌ تط.

 فلساَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَعزَيَُِ ياغانُ ُٖ: َاززَّ ْؤيُّ ٌَ زَيت:َاززَّ غ ًَىَيُّ ي  َىاض زَنطَيت و بُّ ؾ
 يُنُّ: 

ًَيت زازَْطَيـت، يـُْاو ُْٓساَاًْـسا زوو     -أ َُنتُبٌ غهطتاضيُت بُ زَغتُّ ناضاٍ ُٓزلىَُِْ تُْفًعيٌ يـُن
ًَيت ٓاَـازَّ نؤبىوْـُوَناِْ      ًَطط َُٖيسَبصَيطَيت و ناضَنإ يُ ْاو ُْٓساَاِْ زابُف زَنات، غـُضؤنٌ يـُن ج

ًَت و بُ ٓاَازَبىوًْؿٌ نؤبىوُْوَ بُغُضؤنايُتٌ ُٓو ططَيسَزضَيت.َُنتُبٌ غهطتاضيُ  ت زَب
 يُ َُنتُبٌ غهطتاضيُت ض َناوّ ْىَيُٓضايُتِ ُْتُوَناِْ تىضنُإ و نًسإ و غطيإ ٓاؾىوض زَنطَيت. -ب
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ًَعزَيُّ الزَبطَيت، نـىْهُ يـُ َـاززَّ ؾُؾـَُِ ٓـُّ ياغـايُ ناضَغـُض         زووَّ: بط طُّ زووَّ يُ َاززَّ غ
 نطاوَ.
ًًَُّ ًَىَيُ َُٖىاض زَنطَيت:: غ ًًََُِ َاززَنُ بُّ ؾ ًَٓ َُِ بط طُّ غ  خاَيٌ ث

ًَعنطزِْ ثُيىَْـسيٌ يُطـٍُ غـُْسيهاو ضَيهدـطاوَ ثًؿـُيٌ و جَُاوَضيًـُناِْ ٖـُضَيِ و         )ناضنطزٕ بؤ بُٖ
ًَىَيُى نــُ خعَـُت بــُ بُضشَوَْـسيٌ طؿــيت َاَؤغـتايإ و ثطؤغــُّ ثـُضوَض       زَ يــُ زَضَوَّ ٖـُضَيِ، بُؾـ

ًَطام بهات(. -نىضزغتإ  ع
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 فُضَىوٕ بُ عُضَبًُنٍُ خبىَيُٓٓوَ.
 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 َٔ ايكإْٛ ٚتهٕٛ ناآلتٞ: ٠املاد٠ ايتاضع١: تعدٍ املاد٠ ايثايث١ عػس

 :اٚاًل
ايعا١ًَ يًُجًظ ايتٓؿٝرٟ يكؼاد، ٜٓتدره ْرا٥ب  َرٔ بر  اعضرا٥٘ ٜٚكطرِ        ٜعد َهته ايطهستاز١ٜ اهل١٦ٝ -أ

 املٗاّ ب  اعضا٥٘، حيضس ز٥ٝظ االؼاد ابتُاعا  َهته ايطهستاز١ٜ ٚعضٛزٙ ٜٓعكد االبتُاع بس٥اضت٘.
 ٛزٜ  يف َهته ايطهستاز١ٜ.غٜساع٢ متثٌٝ قَٛٝا  ايرتنُإ ٚايهًدإ ٚايطسٜإ ٚاآل -ب

 ؿكس٠ ايثا١ْٝ َٔ املاد٠ ايثايث١ عػس، إذ متا َعاؾتٗا يف املاد٠ ايطادض١ َٔ ٖرا ايكإْٛ.: ؼرف ايثاًْٝا
 : تعدٍ ايٓكط١ اـاَط١ َٔ ايؿكس٠ ايثايث١ َٔ املاد٠ ناآلتٞ:ثايثًا

ايعٌُ يتك١ٜٛ ايعكق١ َ  ايٓكابا  ٚاملٓظُا  امل١ٝٓٗ ٚاؾُاٖم١ٜ يف االقًرِٝ ٚخازبر٘ عٝرث ؽردّ املصرًح١      )
 .(ايعسام –ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ يف نٛزدضتإ ٚيًُعًُ   ايعا١َ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 .ثا٥سفُضَىو زنتؤض 

 ثا٥س عبداالحد اٚغطط :بُض َيع 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَت ) ُؽ زاوا (، بـ ٛزٜ غٜساع٢ متثٌٝ قَٛٝا  ايرتنُإ ٚايهًدإ ٚايطسٜإ ٚاآلبًُْػبُتٌ فُقُضٍَ )ب( زََي
ًَتُوَ )ايهًسإ ايػطيإ االؾىضيغل(، غىثاؽ. ًَٓ  زَنُئ )و(ـُنإ َُٖيبطريَيت، ُٓوٍ تط ؼل

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 غىثاؽ، يًصٍُْ ٖاوبُف ضًَٓتإ.
 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُف ثؿتطريٍ ُٓو ضًٍَُٓ بُض َي  زَنُئ، غىثاؽ. ثا٥سع ناى زنتؤض ٓ
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
        ٌَ ٌَ يُطَُيسايـُ زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ بُض َيعإ، زواٍ ُٓو تُعسيًُ زَطلَُُ زَْطساُْوَ، نـ

 تط.يُطَُيسا ًًُْ زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغٓس نطا، فُضَىو بؤ َاززَيُنٌ 

 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 َاززَّ زَيُّ: 

ٌَ زَيت: ًَىَيُّ ي  َاززَّ نىاضزَيَُِ ياغانُ َُٖىاض زَنطَيت و بُّ ؾ
 يُنُّ: زَغتُناِْ يل:

ــاتىوَو        -1 ــايُزا ٖ ــُّ ياغ ــِ ٓ ــاززَّ زووََ ــُ َ ــُوَّ ي ًَت ي ــُب ــَُرت ْ ــإ ن ــُ شَاضَي ــُنإ ن ــُضاٌْ يك  ْىَيٓ
ًَيت نــؤْططَّ طؿــيت، ثــاف تــُواو بــىوِْ ناضَنــاِْ نــؤْططَ نؤزَبٓــُوَ بــؤ            ــصَيطزضاوٕ بــؤ ُْٓــساَ َُٖيب
َُٖيبصاضزِْ زَغتُّ يل يُْاو خؤيإ، نُ ُٓويـ بـؤ ثاضَيعطانـإ يـُ ْـؤ ُْٓـساَِ غـُضَنٌ و زوو ُْٓـساَِ        

 ًَهسَيت.يُزَط و بؤ يُنُ ناضطريَ يًُناِْ زيهُ يُ حُوت ُْٓساَِ غُضَنِ و زوو يُزَط ث
ــتُ        -2 ــُناِْ زَغ ــٌ يًصْ ــؤٍ و بُضثطغ ــؤ خ ًَو ب ــُضؤن ــسا غ ــُوَّ خؤي ــَُغل نؤبىوْ ــُ يُن ــل ي ــتُّ ي زَغ

 َُٖيسَبصَيطَيت.
ًَو بُ شَاضَ ) ًَىَيُ زَخىَيٓسضَيتُوَ:3زووَّ: خاَي  ( بؤ بط طُّ يُنَُِ َاززَنُ ظياز زَنطَيت و بُّ ؾ

ٓاؾـىوض بىوًْـإ ُٖيـُ ضَنـاوّ ٓـُوَ زَنطَيـت نـُ        يُو يكاُْزا نُ ُْتُوَناِْ تىضنُإ و نًسإ غطيإ  -3
ًَت.  ْىَيُٓضيإ ُٖب

ًًَُّ ًَتُ خاَيٌ ): غ ًَو بؤ بط طُّ زووَّ ظياز زَنطَيت و زَب ًَسَيت:3خاَي ًَىَيُّ ي   ( و بُّ ؾ

ًَىيػـت بـىو نؤبىوْـُوَّ ْآاغــايٌ             -3 ًَتـُوَو بـؤٍ ُٖيـُ ٖـُضنات ث زَغـتُّ يـل َاْطاْـُ يـُى جـاض نؤزَب
ًَت.  ببُغت

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/ع بُض َي
 فُضَىوٕ بُعُضَبًُنٍُ خبىَيُٓٓوَ.

 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 َٔ ايكإْٛ ٚتهٕٛ ناالتٞ: ٠املاد٠ ايعاغس٠: تعدٍ املاد٠ ايسابع١ عػس

 : ٦ٖٝا  ايؿسعاٚاًل
ملاد٠ ايثا١ْٝ َرٔ ٖررا ايكرإْٛ املٓتدبرٕٛ يعضر١ٜٛ      ايؿسٚع عٝث ال ٜكٌ عددِٖ عُا ٚزد يف ا اجيتُ  ممثًٛ -1

 (9)عٝرث تتهرٕٛ يف احملاؾظرا  َرٔ      بعد امتاّ اعُاٍ املؤمتس الْتداب ١٦ٖٝ ايؿرسع ؾُٝرا بٝرِٓٗ،    املؤمتس ايعاّ،
 اعضا٤ اصًٝ  ٚعضٟٛ احتٝاط. (7)اعضا٤ اصًٝ  ٚعضٟٛ احتٝاط ٚيف ايٛحدا  االداز١ٜ االخس٣ َٔ 

  اٍٚ ابتُاع هلا ز٥ٝطا هلا َٚطؤٚيٞ ؾاْٗا.تٓتده ١٦ٖٝ ايؿسع يف -2
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 ( اىل ايؿكس٠ االٚىل َٔ املاد٠ ٚتكسا ناآلتٞ:3: تضاف ْكط١ بتطًطٌ )ثاًْٝا
 ٛزٜ  ٜساع٢ إ ٜهٕٛ هلا متثٌٝ.غيف ايؿسٚع اييت تتٛابد قَٛٝا  ايرتنُإ ٚايهًدإ ايطسٜإ اال -3

 ( ٚبايػهٌ اآلتٞ:3) : تضاف ْكط١ اىل ايؿكس٠ ايثا١ْٝ ٚتهٕٛ بتطًطٌثايثًا
 ػتُ  ١٦ٖٝ ايؿسع غٗسٜا َس٠ ٚاحد٠ ٚهلا عكد االبتُاع االضتثٓا٥ٞ نًُا دعا اؿاب١. -3

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ        ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ ًَػتا زَطلَُُ زَْطساُْوَ، ن بُض َيعإ، ٓ

 ٓس نطا، فُضَىو بؤ َاززَيُنٌ تط.اتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغزَغيت بُضظ به

 بُض َيع فطَإ ععايسئ ذلُىز:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 َاززَّ ياظزَيُّ: 
ًًَُّ( يـُ َـاززَّ ثاظزَيـَُِ ياغـانُ بـُ شَـاضَ )          ًَو بـؤ بط طـُّ )غـ ًَىَيُّ     4خاَي ( ظيـاز زَنطَيـت و بـُّ ؾـ

 خىاضَوَ زَخىَيٓسضَيتُوَ:

ًَيت يــُ   -4 ٍَ زَغــتُّ يــل يــُْاو زَغــتُّ َاَؤغــتاياْسا  ْىَيٓــُضٍ يــُن يًصْــُّ قــُظا بــُ َُٖاٖــُْطٌ يُطــُ
ًَيت و  ًَــىإ يــُن ًَعنطزِْ ثُيىَْــسٍ ْ ًَٓــاوّ بــُٖ زاَــُظضاوَناِْ ثــُضوَضزَو خىَيٓــسٕ َُٖيسَبــصَيطَيت، يــُ ث

ًًَإ. ًَيت ث  بٓهُناِْ و طُياْسِْ ضَيُٓايٌ و ٓاضاغتُناِْ يُن
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ .اضغالٕ بايع/زبُض َيع 

 فُضَىوٕ بُ عُضَبًُنٍُ بًدىَيُٓٓوَ.
 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 :٠املاد٠ اؿاد١ٜ عػس

 ( ٚتكسأ ناآلتٞ: 4بتطًطٌ ) ٠َٔ املاد٠ اـاَط١ عػس تضاف ْكط١ اىل ايؿكس٠ ثايثًا
ع َٔ ب  ١٦ٖٝ املعًُ  ممرثك يكؼراد يف َؤضطرا  ايرتبٝر١     تٓتده ؾ١ٓ ايكضا٤ بايتٓطٝل َ  ١٦ٖٝ ايؿس -4

 ٚايتعًِٝ َٔ ابٌ تك١ٜٛ ايص١ً ب  االؼاد َٚسانصٙ ٚاٜصاٍ تعًُٝا  االؼاد ٚتٛبٝٗات٘ ايٝٗا. 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 فُضَىو غًىَيٌ خإ.
 افلس: عثُإبُض َيع غًىَيٌ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُـإ باؾـُ ُٓطـُض زواٍ ٓـُوٍَ           بُ ًْػبُت قًاةُنٍُ بُ عـُضَبٌ ظؤض ْاض َيهـُ، يـُعين ٖـُض َاْـا ْـازات، ث

زَخطَيتُ زَْطساُْوَ قًاةُ عُضَبًُنٍُ زووباضَ بٓىوغطَيتُوَ زاض ؾتُٓنٍُ باؾرتَ، بـؤ ؾلىوْـُ، َـاززٍَ    
ًَــٌ ْاطــُٕ )  ًَُٕ ٖــُض ت ًًَُّ خبىَيٓٓــُوَ ُٓغــ ؿررسٚع ايرريت تتٛابررد قَٛٝررا  يف ايزَيــُّ زَْطــٌ يُغــُض زضا غــ
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(، تَُػًًٌ نٌ؟ ُٓوَ حُم وايُ قًاةُنٍُ ٛزٜ  ٜساع٢ إ ٜهٕٛ هلا متثٌٝغايرتنُإ ٚايهًدإ ايطسٜإ اال
 زووباضَ بهطَيتُوَ، عُضَبًُنٍُ ظؤض ْا ضَيهُو، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ناى عُوٌْ فُضَىو.

 اظ:بُض َيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظ

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

فًعًُٕ قػُناٌْ غًىَيٌ خإ ظؤض ضاغتُ، َىالحُظَ زَنُئ قًاةُنُ ظؤض بُ وضزٍ ْـُٖاتىوَو جًـاواظٍ    
ُٖيــُ، بؤيــُ زاوا زَنــُّ يــُ غــُضؤنايُتٌ ثُضيــَُإ تــُخىيًٌ غــهطتاضيُتٌ ثُضيــَُإ بهطَيــت، بــؤ ٓــُوٍَ  

ًَـت،       قًاةُنٍُ ناى بهطَيتُوَ، تانى َُٖىو قاْىُْنُ ب ًَـو ب ًَت و ضَيـو و ث ًَىَيُنٌ َىعُيـُٕ زَضبهـ ُؾـ
 غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ٍَ نـاى نطزْـُوٍَ           ًَطئ زوايـٌ قـًاةُنُ نـاى زَنُْـُوَ يُطـُ ًَُُ غهطتاضيُتٌ ثُضيـَُإ ضازَغـج باؾُ ٓ

ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ      ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ ( 2زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ )   قًاةُنُ ن
 نُؽ َىعاضيعَ، ظؤض غىثاؽ، بُظؤضيٍُٓ زَْط ثُغٓس نطا، فُضَىو ناى ناضزؤ.

 
 
 

 بُض َيع ناضزؤ ذلُس ثريزاوز:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَِ بــاف بــىو ْىَيٓــُضَنإ ْىَيُٓضايــُتٌ َاَؤغــتايإ بهــُٕ، ْــُى تــُوجًٗاتٌ  يــُ قــًاةُ نطزْــُوٍَ َــٔ ثــ

ًَيت َاَؤغتايا ٕ زَبُٓ ْاو بٓهُنإ، يُعين خؤٍ َُٖيبصاضزُْنُ بؤ نًُ؟ بؤ ُٓوٍَ ْىَيُٓضايُتٌ ُٓواُْ يُن
ًَىَيُى نـُ ْىَيُٓضايـُتٌ َاَؤغـتاياٌْ       بهات، نُ َُٖيًسَبصَيطٕ، يُ قًاةُنُ ُّٓ َُفٗىَُ بطؤض زضَيـت بُؾـ

 غىثاؽ.ُٓو بٓهُ زَنات، ُْى ًٓـ و ناضٍ تُوجًٗاتٌ َاَؤغتايإ زَباتُ ْاو قىتاخباُْنإ، 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَبًًُٓنُت بٓىوغُو بًسَ بُ يًصُْنُ، بؤ ُٓوٍَ ضَناوٍ بهُٕ، فُضَىوٕ بؤ َاززَيُنٌ تط، جـاضَيهٌ تـط    ت
 بًدىَيُٓٓوَ.

 بُض َيع فطَإ ععايسئ ذلُىز:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 َاززَّ ياظزَيُّ: 
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ًًَُّ( يـُ      ًَو بـؤ بط طـُّ )غـ ًَىَيُّ     4َـاززَّ ثاظزَيـَُِ ياغـانُ بـُ شَـاضَ )     خاَي ( ظيـاز زَنطَيـت و بـُّ ؾـ
 خىاضَوَ زَخىَيٓسضَيتُوَ:

ًَيت يــُ    -4 ٍَ زَغــتُّ يــل يــُْاو زَغــتُّ َاَؤغــتاياْسا ْىَيٓــُضٍ يــُن يًصْــُّ قــُظا بــُ َُٖاٖــُْطٌ يُطــُ
ًَعنطزِْ ثُيىَ   ًَٓــاو بــُٖ ًَيت و  زاَــُظضاوَناِْ ثــُضوَضزَو خىَيٓــسٕ َُٖيسَبــصَيطَيت، يــُ ث ــُن ــىإ ي ًَ ْــسٍ ْ

ًًَإ. ًَيت ث  بٓهُناِْ و طُياْسِْ ضَيُٓايٌ و ٓاضاغتُناِْ يُن

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 بُض اغيت نىضزٍ و عُضَبًُنُؾٌ ضَنًهُ، فُضَىوٕ بُ عُضَبًُنٍُ خبىَيُٓٓوَ.

 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 عػس٠:املاد٠ اؿاد١ٜ 
 ( ٚتكسأ ناآلتٞ: 4تضاف ْكط١ اىل ايؿكس٠ ثايثًا َٔ املاد٠ اـاَط١ عػس٠ بتطًطٌ )

تٓتده ؾ١ٓ ايكضا٤ بايتٓطٝل َ  ١٦ٖٝ ايؿسع َٔ ب  ١٦ٖٝ املعًُ  ممرثك يكؼراد يف َؤضطرا  ايرتبٝر١      -4
 ٗات٘ ايٝٗا. ٚايتعًِٝ َٔ ابٌ تك١ٜٛ ايص١ً ب  االؼاد َٚسانصٙ ٚاٜصاٍ تعًُٝا  االؼاد ٚتٛبٝ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ٌَ يُطَُيسايُ زَغـيت   ًَػتا ُٓوٍَ نُ خىَيٓسضايُوَ بُنىضزٍ و بُ عُضَبٌ زَطلَُُ زَْطساُْوَ، ن بُض َيعإ، ٓ
ٌَ يُطَُيسا ًًُْ زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغـٓس نـطا،    بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، ن

 بؤ َاززَيُنٌ تط.فُضَىو 
 

 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 َاززَّ زواظزَيُّ:

ًَىَيُّ خىاضَوَ َُٖىاض زَنطَيت:1يُنُّ: خاَيٌ )  ( يُ بط طُّ يُنُّ يُ َاززَّ ؾاظزَيَُِ ياغانُ بُّ ؾ
ًٌَ  3111ثاضَيــُى بــُ بــط ٍ ) -1 ٌَ ٖــُظاض زيٓــاض نــُ ُْٓــساَإ بــُث ًَهٌ زيــاضيهطاو يُاليــُٕ ( غــ ًَهــاًْعَ

ًَىَيُ زابُف زَنطَيت:  ُٓزلىَُِْ تُْفًعٍ زياضٍ زَنطَيت و زَيسَٕ، ُّٓ ثاضَيُف بُّ ؾ
 %حُفتا يُغُز بؤ حًػابٌ غٓسووقٌ زابًٓهاضٍ.71-أ

 % بًػت يُغُز بؤ حًػابٌ يل.21-ب
 % زَ يُ غُز بؤ حًػابٌ َُنتُبٌ غهطتاضيُت.11-ج

ًَـت )نـُ بـط َ ثاضَنـُ بهطَيتـُ )        يُ بُضاَبُض ُّٓ بؤنىوْ ًَؿًٓاضَزا ضًَٓـُنٌ تـط ُٖيـُ زََي ( 1111ُو ُّٓ ث
 يُى ُٖظاض زيٓاض(.

ًَىَيُ َُٖىاض زَنطَيت و زَخىَيٓسضَيتُوَ:  زووَّ: بط طُّ زووَّ يُ َاززَّ ؾاظزَيُّ بُّ ؾ
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ًَىيػـتُ  زووَّ: نؤْططَّ طؿيت نؤًُْتٌ خُضجهطزٕ يُ بط طُناِْ )أ،ب،ج(ّ بُْسٍ يُنـُّ زياضيـسَن   ات، ث
ًَط يًُناِْ يكُنإ ثابُْس بٔ بُو ضَيُٓايًاُّْ يُّ باضَوَ زَضزَنٔ، يًصْـُ تايبُتـُنإ بـُْاوّ     زَغتُ ناضط
ًَـو     ٌَ نطزٌْ ٓـُو ضَيُٓايًاْـُ ث ٌَ بُج )يًصُّْ زابًٓهاضّ و يًصُّْ ياضَُتًساِْ ُْٓساَإ( بُ َُبُغيت ج

ًَٓطَئ.  زَٖ
ًًَُّ: بط طُّ ًَىَيُ  غ  َُٖىاض زَنطَيت:حُوتُّ بُّ ؾ

% زَ يُغـُزّ غُضنـاوَ زاضايًـُنإ نـُ يـُ بط طـُّ )يُنـُّ: ج( يـُ بُْـسٍ يُنـُّ           11ضَيصَّ يـُ  : حُوتُّ
 ٖاتىوَ زَطىَيعضَيتُوَ بؤ حًػابٌ َُنتُبٌ غهطتاضيُت يُاليُٕ باْهُناِْ ُٖضَيِ و يُ اليُٕ يكُوَ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 نُف خبىَيُٓٓوَ.فُضَىوٕ بُ عُضَبًُ

 بُض َيع ز.ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَسايُ.  بط َيو َُٖيٍُ ناثٌ ت

 :٠املاد٠ ايثا١ْٝ عػس
 ناآلتٞ: ٠َٔ املاد٠ ايطادض١ عػس ٚاًل( َٔ ا1) ايؿكس٠اٚال: تعدٍ 

ًرظ ايتٓؿٝررٟ ٜٚكطرِ ٖررا     ( ثكث١ اآلف دٜٓاز ٜدؾع٘ االعضا٤ ٚؾل آيٝر١ حيرددٖا اجمل  3111َبًؼ قدزٙ ) -1 
 املبًؼ بايػهٌ اآلتٞ:

 ؿطاب صٓدٚم ايضُإ. ا١٥% ضبعٕٛ بامل71-أ
 ؿطاب ايؿسع. ا١٥% عػسٕٚ بامل21-ب
 ؿطاب َهته ايطهستاز١ٜ. ا١٥% عػس٠ بامل11- 

 ( ايـ دٜٓاز(.1111)مث١ زا٣ آخس إٔ ٜهٕٛ ٖرا املبًؼ )
 ٚتكسأ ناآلتٞ : ٠ػسثاْٝا: تعدٍ ايؿكس٠ ايثا١ْٝ َٔ املاد٠ ايطادض١ ع

(، ٚع٢ً اهل٦ٝا  االداز١ٜ يف ايؿسٚع االيترصاّ  ًؿكسا  )أ.ب. ( َٔ ) اٚاًلي ايصسفثاْٝا: حيدد املؤمتس ايعاّ نٝؿ١ٝ 
 بايتعًُٝا  ايصادز٠ بٗرا ايػإٔ ٚتػهٌ ايًجإ اـاص١ )ؾ١ٓ ايضُإ ٚؾ١ٓ َطراعد٠ األعضرا٤( يػرسض تٓؿٝرر    

 ٖرٙ ايتعًُٝا .
 ناآلتٞ: َٔ املاد٠ ايطادض١ عػس٠ ٠ ايطابع١: تعدٍ ايؿكسثايثًا

)اٚال: ( اىل حطراب َهتره ايطرهستاز١ٜ يف     املايٝر١ ايرٛازد٠ يف ايؿكرس٠    املرٛازد َرٔ   %11ضابعا: تتِ َٓاقًر١ ْطرب١  
 َصازف االقًِٝ َٔ قبٌ ايؿسع.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَىَيٌ خإ.  فُضَىو غ

 افلس: عثُإبُض َيع غًىَيٌ 
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 ُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.ب

بًُْػــبُت خــاَيٌ يُنــُّ )أ( ْىوغــطاوَ غــٓسووقٌ ظََــإ بــُ عُضَبًُنــٍُ ضاغــتُ، بــُاَلّ بــُ نىضزيُنــٍُ   
 ْىوغطاوَ غٓسووقٌ زابًٓهاضٍ، زابًٓهاضٍ يُعين نٌ؟ ُٓطُض وؾُنٍُ ُْٖسَيو بطؤض ئ باؾرتَ، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 خإ فُضَىو.غىثاؽ، ٖاشَ 
 َصطؿ٢:بُض َيع ٖاشَ غًًُإ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَـت نـؤْططَف بـؤٍ ُٖيـُ بـط ٍ             ًَـطَ ٖـاتىوَ زََي بُض َيعإ، يُ َاززٍَ زواظزَّ يـُ يُنَُـسا يـُ نىضزيُنـٍُ ي
 بُؾساضٍ َاْطاُْ بطؤض َيت، بُاَلّ يـُ عُضَبًُنُيـسا ٓـُوَ ْـُٖاتىوَ، يـُعين طؤض اْهـاضٍ ُٖيـُ يـُ نـىضزٍ و         

 عُضَبًُنٍُ، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 غىثاؽ، فُضَىو زنتؤض عىَُض.
 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ يُ نىضزيُنُف زواٍ قًاةُ َُٖىوَإ نـؤى بـىوئ يُغـُض ٓـُوٍَ نـُ ٓـُّ بط طُيـُ البربَيـت، بـُؽ           ٓ

ٍَ ٓـُوَف بـىوئ نـُ ٓـُّ بط طُيـُ             زياضَ يُ ناتٌ ناثس ًَُـُ يُطـُ ا ُّٓ بط طُيـُ يـُ نىضزيُنـُ َـاوَ، بؤيـُ ٓ
ًَت،         ًَُـُ َىتـُفًل بـىوئ نـُ البهـ البربَيت، واتا نؤْططَف بؤٍ ُٖيُ بط ياضٍ بُؾساضٍ َاْطاْـُ بطؤض َيـت، ٓ

ًَت، غىثاؽ. ٌَ ب  وَنى عُضَبًُنٍُ ي
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَىَ وات ًَـٌ،  ٓ ًًَُنٍُ خبىَيُٓٓوَ، بؤ ُٓوٍَ ثُضيَُاْتاضَ بُض َيعَنإ بُ ٓاطا بٔ ي إ ُْخىَيٓسَوَ، نُواتُ ُٓغ
 فُضَىو.

 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
     ُ بـُ تـُب     َٔ يُ ناتٌ خىَيٓسَوَيسا ُٓوَّ تُضى نطز بىو، بُاَلّ زياضَ يـُو ْىغـدُيٍُ نـُ يـُالٍ بُض َيعاْـ

 ُٖض ٖاتىوَ، بؤيُ جاضَيهٌ تط زَطلىَيُُٓوَ:
 َاززَّ زواظزَيُّ:

ًَىَيُّ خىاضَوَ َُٖىاض زَنطَيت:1يُنُّ: خاَيٌ )  ( يُ بط طُّ يُنُّ يُ َاززَّ ؾاظزَيَُِ ياغانُ بُّ ؾ
ُ  3111ثاضَيــُى بــُ بــط ٍ ) -1 ًَهٌ زيــاضيهطاو يُاليــ ًٌَ ًَهــاًْعَ ٌَ ٖــُظاض زيٓــاض نــُ ُْٓــساَإ بــُث ٕ ( غــ

ًَىَيُ زابُف زَنطَيت:  ُٓزلىَُِْ تُْفًعٍ زياضٍ زَنطَيت و زَيسَٕ، ُّٓ ثاضَيُف بُّ ؾ
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ًَغل غـٓسووقٌ زَيًٓـايٌ، زَيًٓـايٌ     71-أ ًَـ ًَت ب %حُفتا يُغُز بؤ حًػابٌ غٓسووقٌ زابًٓهاضٍ، يُض اغتًسا زَب
 (، زَغتُبُض.تأَ )
 %حُفتا يُغُز بؤ حًػابٌ غٓسووقٌ زَغتُبُضٍ.71 -أ

 ػت يُغُز بؤ حًػابٌ يل.% ب21ً-ب
 % زَ يُ غُز بؤ حًػابٌ َُنتُبٌ غهطتاضيُت.11-ج

 ( يُى ُٖظاض زيٓاض(.1111بؤنىوٌْ زووًََـ ُٓوَيُ )نُ بط َ ثاضَنُ بهطَيتُ )
ًَىَيُ َُٖىاض زَنطَيت و زَخىَيٓسضَيتُوَ:  زووَّ: بط طُّ زووَّ يُ َاززَّ ؾاظزَيُّ بُّ ؾ

ًَىيػـتُ  زووَّ: نؤْططَّ طؿيت نؤًُْتٌ خُض جهطزٕ يُ بط طُناِْ )أ،ب،ج(ّ بُْسٍ يُنُّ زياضٍ زَنات، ث
ًَط يًُناِْ يكُنإ ثابُْس بٔ بُو ضَيُٓايًاُّْ يُّ باضَوَ زَضزَنٔ، يًصْـُ تايبُتـُنإ بـُْاوّ     زَغتُ ناضط

ًَ ٌَ نطزٌْ ُٓو ضَيُٓايًاُْ ث ٌَ بُج و )يًصُّْ زَغتُبُضٍ و يًصُّْ ياضَُتًساِْ ُْٓساَإ( بُ َُبُغيت ج
ًَٓطَئ.  زَٖ

ًًَُّ: بط طُّ ًَىَيُ َُٖىاض زَنطَيت: غ  حُوتُّ بُّ ؾ
% زَ يُغـُزّ غُضنـاوَ زاضايًـُنإ نـُ يـُ بط طـُّ )يُنـُّ/ ج( يـُ بُْـسٍ يُنـُّ           11ضَيصَّ يـُ  : حُوتُّ

 ٖاتىوَ زَطىَيعضَيتُوَ بؤ حًػابٌ َُنتُبٌ غهطتاضيُت يُاليُٕ باْهُناِْ ُٖضَيِ و يُ اليُٕ يكُوَ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 غىثاؽ، ناى عبسايػالّ فُضَىو.
 
 
 

 قسيل: َصطؿ٢بُض َيع عبسايػالّ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ بــًُٖئ    غــىثاؽ، َــُوظوعٌ زيــاض نطزْــٌ ثاضَنــُ، بــُ تُغــُوضٍ َــٔ زَضنــىوُْ يــُ ياغــاٍ نؤََُيــُ، يــُو
ًَىَيُى باؽ ُْنطاوَو، َٔ تُغُوض زَنُّ ُٓوٍَ نـاى عى  ًَهـُواٍُْ        ؾ َـُض باغـٌ نـطز، نـُ البـسَئ، نـُ ث

ٌَ غاَيٌ تط قًُـُتٌ فًعًـٌ نـُْسَ،     ٌَ ُٖظاض زيٓاضَ ثاف زوو غاَيٌ تط، غ ًَُُ ْاظاْغل ُٓو غ بهُئ، يُعين ٓ
ًَغل بعَبــت       ــ ًَ ًَُــُ ب ًَُــُ ٓــُوٖا زَغــيت يــُنرت بطــطئ، بــُ ضَٓــٌ َــٔ ٓ ًَو يــُ ياغــايُى ٓ يُغــُض ض ُٓغاغــ

ًَهُواُْنٍُ ثاضَيُى نُ يُ  نـؤْططَ، يـإ يُاليـُٕ غـهطتاضيُت تُحسيـس زَنطَيـت بـط ؤئ ٖـُتا ٓـُخريٍ،          ث
ًَبًًِٓ.  َُُٓ يُنَُغل ت

.ًٌَ  زووًََإ/ ُٓوٍَ زابًٓهاضٍ باف بىو ضظطاض بىوئ ي
ًًًََُإ/ ُٓوٍَ ٓـُخري يـُ    ًَت          11غ % غُضنـاوَ زاضايًـُنإ يـُ بط طـٍُ )ج( ٖـاتىوَ بـؤ بـاْهٌ ٖـُضَيِ بهـ

ًَهٌ تط، تُبعُٕ حًػا ًَُٕ     باْه ًَت، بُ تُغُوضٍ َـٔ زاعـٌ ًًْـُ ُٓغـ ًَت؟ ُٖض يُ باْو زَب ٍَ زَب بُنُ يُنى
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ــطٕ خــؤ واظضلــُ ٖــُض يــُ قــًاةٍُ ٓــُوٍَ      ًَ ــت، نــُ يكــُنإ زَيٓ ًَ ًَت، ُٓطــُض َُبُغــت ٓــُوَ ب ٓــُوَ ٖــُب
% بؤ َُنتُبٌ غهطتاضيُتُ، َٔ تُغُوض زَنـُّ َُٓـٍُ   11يُنَُُنُزا، َُٖىو ُْٓساَُنإ ثاضَ زَزَٕ يُ 

ًَت يُ ُٓخري  ًَو يُ باْو.11البربَيت، ُٓوٍَ زََي  % حًػاب
ًَغل ثاضَيُى زَزَٕ نُ يُاليُٕ ًٓٓ ـا ٓـُوَ ًٓكترياحـٌ َٓـُ      ًَ ًًًََُإ/ يُ جًاتٌ ثاضَ تُحسيس بهُئ، ب غ

 يإ غهطتاضيُت، يإ نؤْططَ زَغت ًْؿإ زَنطَيت، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَطوإ  فُضَىو. غىثاؽ، ناى ؾ

ًَطوإ ْاقح حُيسَضٍ:  بُض َيع ؾ

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
   ٌَ َٔ تًُٓسٍ ضٌَٓ بطاٍ بُض َيعّ ناى عبسايػالّ زَنُّ، بًُْػبُت فُقُضٍَ يُنُّ، واتا ُٓو ثاضَيُ ْـُ غـ

ًَـ         ًَ ت ُٖظاضَنُ بٓىوغطَيت، ُْ ُٖظاضَنُ بٓىوغـطَيت، بـَُيهى ثـاضٍَ ًٓؿـتريانُنإ بٓىوغـطَيت، بـؤ ؾلىوْـُ ب
(      ِ ٍَ يـُ    حيدد َبًؼ اغرتانا  االعضا٤ ٚؾل آالي١ٝ ايريت حيرددٖا اجملًرظ ايتٓؿٝررٟ يكؼراد ٜٚكطر ًَتـُ خـىاض ( ب

           ًٌَ غُزا ُٓوَْسَ بؤ ُٓوَ، غُزا ُٓوَْـسَ بـؤ ٓـُوَ......، نـىْهُ ٓـُو ثاضَيـُ قـابًًٌ ظيـازَو ْىقكـاُْ بـُث
ًَتـُوَ ثُض    يـَُإ ٓـُّ ثاضَيـُ بـُضظو ْعَـٌ بهـُٕ،       وَظعٌ ًٓكتًكازٍ ُّٓ واَلتُ، ْانطَيت ٖـَُىو جاضَيـو ب

ًَـسضَيت، بـؤ ٓـُوٍَ ٓايًُتُنـٍُ تُحسيـس بهـات بـؤ زَغـت          ًَ ٌَ بٗ بؤيُ َُُٓ بؤ َُجًًػٌ تُْفًعيُنُ بُ ج
 ًْؿإ نطزٌْ ثاضَنُو، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 غىثاؽ، ٓاخري نُؽ عُظؿلُ خإ فُضَىو.
 
 

 ئ حػٔ:زلِ ايس عظ١ُٝبُض َيع 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

يُ بط طٍُ يُنُّ يُ َاززٍَ ؾاظزََُٖسا يُنُّ نُ بط َ ثاضَنٍُ تًا زياضٍ نـطاوَ، ٖـُض يـُْاو ٓـُو بط طُيـُ      
ًَـطَزا تـُْاقىظَيو زضوغـت زَنـات يـُوٍَ نـُ تـؤ بـُ          نؤْططَف بؤٍ ُٖيُ بط ٍ بُؾساضٍ َاْطاُْ بطؤض َيت، ي

 ياغا...........
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ٕ بايع/ز.اضغالبُض َيع 

 ُٓوَيإ البطزووَ، ُْطلىَيٓسَوَ، الَإ بطزووَ، ثطؤتؤنؤٍ ُٓوَ تُغ ًٌ زَنات نُ زَخىَيٓسضَيتُوَ.
 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ يُنُّ جاض ُّٓ بط طُيَُإ زاخًٌ نطز، نؤْططَف بؤٍ ُٖيُ بـط ٍ بُؾـساضٍ َاْطا   ْـُ بطؤض َيـت، بـُاَلّ    ٓ

ًَيت َاَؤغـتايإ نـطز، ٓـُوإ نؤْططَيـإ ططتـىوَو بط َنـُيإ زيـاضٍ             ٍَ يـُن زواٍ ُٓوَ نـُ طفتىطؤَـإ يُطـُ
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ُْنطزووَ، بؤيُ تاظَ نؤْططَ ْاططُْوَ جاضَيهٌ تـط، بـؤ ٓـُوٍَ بـط ٍ ٓـُّ َاْطاْـٍُ نـُ وَضيـسَططٕ ٓـُوإ          
 زياضٍ بهُُْوَ، ُٓوَ يُى.

 ٕ ًَيت َاَؤغـتايا ًَـت تُحسيـسٍ            زوو/ يُن ًَـت زَب طىتًـإ زيـىاٌْ نـاوزَيطٍ زاضايـٌ يـُ بـاضٍ قاْىًْـُوَ زََي
بهــُٕ، بــؤ ٓــُوٍَ بــعاْغل نــُْس ُْٓــساَتإ ُٖيــُو َاْطاْــُ نــُْس يــُّ ٓابىوُْيــٍُ َاْطاْــُ وَضيــسَططٕ  

ًَُُ واظيح ٍَ بسَئ يُ زاٖاتىوزا يُ باضٍ ضَقابُوَ، ناوزَيطيًُوَ بؤ ٓ ًَت،  زاٖاتتإ نُْسَ؟ بؤ ُٓوٍَ ُٖو ب
ًَُُف يُغُض ُٓوَئ نُ  ًَُاْىايُ ٓ ًَت تُحسيس بهطَيت، بؤيُ ث بؤيُ ُٓوإ جاضَيهٌ تط ضًَٓإ وا بىو نُ زَب
ًَُنُؾـسا     ًَطَيت و تُحسيس بهطَيت، ُٖضوَٖا يـُ قاْىْـُ ُٓغ بريو بؤنىوٌْ ُٓوإ بُ ُْظَضٍ ًٓعتًباض وَضبط

ًٌَ ياغـانُز   41تُحسيس نطاوَ، ُٓو ًْػبٍُ يُ  ًَػـتا بؤتـُ ضَيـصٍَ يـُ      % نُ يـُ ُٓغـ %، بؤيـُ  11ا ٖـُبىوَ، ٓ
ًَُُ بُ ظَضوضٍ زَظاْغل، غىثاؽ.  َُٖىاض نطزٌْ ياغانُو تُحسيس نطزُْنٍُ ٓ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًٌَ نٌ؟ فُضَىو. ٌَ، زََي ًَ ًَؿًٓاضَنٍُ خؤت ب ًَطوإ ث  غىثاؽ، ناى ؾ

ًَطوإ ْاقح حُيسَضٍ:  بُض َيع ؾ

 ٌ ثُضيَُإ.بُض َيع غُضؤن

ًَُـُ ْاضزووَاْـُ ًًْـُ،             ٍَ ٓـُو ُْقـٍُ نـُ ٓ وابعامن ُٓو قػٍُ ناى عىَـُض نـطزٍ ٖـًئ تـُْاقىظَيهٌ يُطـُ
ًَؿـتىوَ، ًٓتًخـاز نـؤٕ قـُضاض زَزات بـُّ           ًَُإ ٖ ًَُُف تُحسيسٍ ًٓؿـتريانُنُ بـؤ ًٓتًخـاز بـُج نىْهُ ٓ

ــُ       ــت، بؤي ًَ ــؤٍ زَظاْ ــُ خ ــٍُ ن ــُو ٓايًُت ــهطتاضيُت ب ــُبٌ غ ًَىَيُ، َُنت ــ ــس   ؾ ــإ تُٓهً ــٔ زيػ ــيت َ بُض اغ
ًَتُوَ ْاو ُٓو ثُضيَُاْـُ، ٓـُوَ َُغـُيُيُنٌ عَُـُيٌ ًًْـُ،       زَنَُُوَ، زووباضَ ًٓؿتريانات بطؤض َيتُوَو ب
ًَُُ زَغيت ٓـُو ًٓتًخـازَ زَبُغـتًُٓوَ، ٖـُض جاضَيـو بًـُوَيت طؤض اْهـاضٍ يُغـُض ٓـُّ ًٓؿـتريانُ بهـات،             ٓ

ًَتُ ْاو ُٓو ثُضيَُاُْو زَْطٌ ي ًَت ب  ُغُض بسضَيت، ظؤض غىثاؽ.زَب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 غىثاؽ، ناى عىَُض فُضَىو.

 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَهٌ تط ُٖيُ، ُٓويـ ُٓوَيُ يُ نؤْططَزا َُٖىو يًػتُنإ تُوافىقًإ يُغُض ُٓوَ نطزووَ نـُ   ًَطَزا خاَي ي

ًَطٕ بؤ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ، ُّٖ يُغُض ًْػبُتُنُ، يُ تُحسيس نطزْـٌ  ُّٓ ثطؤش ًَىَيُ بٓ َ ياغايُ بُّ ؾ
ًَىَيٍُ نُ ثطؤشَ ياغانُ َُٖىاض نطاوَتُوَ، واتا ُٓوإ يُ نؤْططَزا  ٌَ ُٖظاضَ، ُّٖ بُّ ؾ ًْػبُتُنُ يُّ غ

ًَؿًٓاضَ زاوَ، ُٖضوَٖا يُ زَغُاَلتٌ َُنتُبٌ  غهطتاضيُت و َُجًًػٌ تُْفًعٍ ضَظاَُْسيًإ يُغُض ُّٓ ث
ًَغل َُُٓ بؤ َُنتُبٌ تُْفًعٍ  ًَ ًَُُ ب ًَػتا ٓ ٌَ بسضَيت، ضَْطُ ٓ ُٓوَ ُْٖاتىوَ نُ ُٓوإ ُٓو زَغُاَلتُيإ ث
ًَت، ضَْطُ زيػإ ُٓو خاَيٍُ نـُ تـُوافىقًإ يُغـُض نـطزووَو زووبـاضَ       ًَٓ ٌَ ؼل و َُنتُبٌ غهطتاضيُت بُج
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ًَسانىوُْوَو بؤنىوٌْ جًاواظٍ  ًَيت َاَؤغـتايإ        ث ًَُاْىايـُ ًٓؿـهايًُت بـؤ يـُن ًَؿـُوَ، نـُ ث ًَتُ ث يَُُض  ب
 زضوغت زَنات، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 غىثاؽ، ٓاخري نُؽ زنتؤض ضَيباظ فُضَىو.

 بُض َيع ضَيباظ فتاح ذلُىز:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًٓاٍُْ نُ ُْٓساَإ  تُضحٌ زَنُٕ، وَاَلَـٌ يًصْـُنإ ُٓوَيـُ نـُ نـؤْططَ وا بط يـاضٍ       يُ ظؤضتطئ ُٓو ت
      ٍَ ًَت يُ َُٖىو شيـاٌْ خؤيـسا، يـاخىز ٖـَُىو غـا ًَيت َاَؤغتايإ تُْٗا يُى نؤْططَ زَبُغت زاوَ، باؾُ يُن
ٍَ بط ياضَنـاٌْ           ًَـطَ زَيـسَئ يُطـُ ًَُـُ ٖـَُىو ٓـُو بط ياضاْـٍُ ي ًَت، يُعين ُٓطـُض ٓ جاضَيو نؤْططَ زَبُغت

ًَت، باؾُ نىاض غاَيٌ زيهُ نُ نؤْططَ زَطريَيت خؤ نؤْططَ زيػإ ُٓو بط ياضاُْ زَطؤض َيـت، يـُعين   نؤْطط َ ب
ًَت زيػإ زَيًٓا بٌ يُوٍَ نىاض غاَيٌ زيهُ زيػإ ُّٓ ياغايُ بطؤض يت، باؾُ ُّٓ ياغايُ تُْٗا بـؤ نـىاض    زَب

ًَت، غىثاؽ. ًَت نُ بؤ ثاظزَ غاَيٌ زيهُ ب  غاَيُ، يإ ياغايُى ب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَـت        ًٌَ ثطؤشَنـُزا ٖـاتىوَ زََي ًَػتا زوو حاَيُت ُٖيُ، ُٖضزوونًإ زَخُيُٓ زَْطساْـُوَ، يـُ ُٓغـ غىثاؽ، ٓ
ًَـت تُحسيـس ْـُنطَيت               ًَـت ٖـُظاض زيٓـاض، ٓـُو ضًَٓـٍُ نـُ زََي ٌَ ُٖظاض زيٓـاض، ضَٓـٌ زووََـًـ ُٖيـُ زََي غ

ٌَ تُحسيسٍ زَنات؟ ٓاخري نـُؽ نـاى عبسايػـالّ قػـُ بهـات،      ًٓؿهايٌ قاْىًُْإ بؤ زضوغت  زَنات، ٍُٓ ن
 زوايٌ زَخُيُٓ زَْطساُْوَ، فُضَىو.

 
 
 
 

 قسيل: َصطؿ٢بُض َيع عبسايػالّ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُ ًٓكترياح زَنُئ بؤ َُنتُبٌ تُْفًعٍ، يإ نـؤْططَ، يـُعين ْـَُاْطىتىوَ     ًَؿتىوَ، ٓ ًَُُ َُْاْٗ ضٌَٓ ٓ
ًَغل، َُٖىو َىبُضيطاتٌ بطازَضإ باغًإ نطز....ي ًَ  ًَطَ اليسَزَئ فُضاغ بٗ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَـت، ٓـُوإ               ٌَ ٖـُظاض زيٓـاض ب ًَػـتا خؤيـإ تُحسيـسيإ نـطزووَ غـ نانُ ٓـاخط َُنتـُبٌ تـُْفًعٍ ٓـُوٍَ ٓ
ًَـت نـٌ،       تُحسيسيإ نطزووَ، فُضَىو َاَؤغـتا فـُضَإ يـُ نـؤْططَ بـىو بـ       ا ضَٓـٌ خـؤٍ بـسات، بـعاْغل زََي

 فُضَىو.
 بُض َيع فطَإ ععايسئ ذلُىز:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَػـتا             ًَؿـًٓاض نـطاوَ يـُ نـؤْططَ، ضَْطـُ ٓ ٌَ ُٖظاض زيٓاضَ بُض اغـيت يـُ نـؤْططَ بط يـاضٍ يُغـُض زاوَ، ث ُٓو غ
ٌَ ُٖظاض زيٓاضَ، يُ ًَت ُٓغبابٌ َىجًبٍُ ُٓو غ بُض ٓـُوٍَ َُٓـُ طـطَيٓيت ْـُبىو، نـاتٌ      ثطغًاضيـ ُٓوَ ب
ًَتـُوَ،     121خؤٍ َىْاقُؾٍُ ظؤضَإ نطز يُ نؤْططَ ططَيٓيت ُٓوَ ًًُْ ٓـُو )  ( ٖـُظاض ُْٓساَـُ زووبـاضَ ب

ًَيت َاَؤغتاياٌْ نىضزغتإ، ضَْطـُ ٓـُو جـاضَ )    ًَت،    61َُٖىو ببُٓ ُْٓساّ يُ يُن ( ٖـُظاض ُْٓـساللإ ٖـُب
 ًٌَ بؤنىوٌْ نؤْططَ، ظياتط خعَُت بُ تىَيـصٍ َاَؤغـتا بهطَيـت، بُتايبـُتٌ     يُبُض ُٓوَ بتىاْغل ظياتط بُث

ًَيت         ــُن ــُ ي ــُوٍَ ٓاضَظووَُْساُْي ــُض ٓ ــت، يُب ًَ ــاض ب ــُظاض زيٓ ٖ ٌَ ــ ــاض زضا غ ــتُبُضيُنُ، بط ي ــٌُْ زَغ يُالي
َاَؤغتاياٌْ نىضزغتإ ُْٓساًَُتٌ ُٓوجاضَ، وَنى جاضإ ًًُْ يـُ ضاتبُنـٍُ يُنػـُض ًٓػـتًكتا  بهطَيـت،      

ًَ ــُخ ــتاياٌْ       ْ ًَيت َاَؤغ ــُن ــُ ي ــساّ ي ــُ ُْٓ ًَت ــُض ْاب ــُوَ ٖ ــط  ُْنات ــو ث ًَ ًَت و فؤضَ ــُب ــساّ ْ ــُض ُْٓ ط، ُٓط
 نىضزغتإ، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 غىثاؽ، ناى ؾىإ فُضَىو.

 بُض َيع ؾىإ عبسايهطيِ جالٍ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَو، نُ ٓابىوُْ وَضبططَيت، َُُٓ خؤٍ يُبُض ُٓوٍَ ياغاٍ جَُعًات  ُٓو حُقٍُ زاوَ بُ َُٖىو جَُعًُت

 يُى.
ًَىإ ُٓو حعبُ ُٖيُ، يُ ثُيط َوٍ ْاوخؤٍ حعبًؿـسا نـُ    ًَهًـ يُْ ًَو نىوْ ًٌَ ياغانُ خؤٍ ي زوو/ يُ ُٓغ

ًَت نُْسيـ، ضَق ًَو زَيت يُ يُى/ ٓابىوٍُْ ُْٓساَإ، تُحسيسيؿٌ ْانات و ْاَي ًَت زاضايٌ حعب ث ابٍُ زََي
ًَيت َاَؤغتاياُْ خاظيعـُ بـؤ    ًَت تؤ بؤنٌ تُحسيست ُْنطزووَ؟ َازاّ َُٖىو حًػاباتٌ ُٓو يُن َايًـ ْاَي
ًَــت          ضَقابـٍُ َايًـُ، ُٓطــُض تُحسيسيؿـٌ ُْنـُيت، ٓــًرت زيـاضَ ٓــُو نـُْس يـُ حعبُنــٍُ وَضزَططَيـت، زَب

ًَت ُٓو نُْسٍ وَضططتىوَو نُْس زَخاتُ باْهُوَ، ظؤض غىثاؽ  .وغىاَلتٌ ُٖب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 غىثاؽ، ناى ُْضؿلإ فُضَىو.

 بُض َيع ُْضؿلإ عبساهلل قازض: 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُ زَغيت غُْسيهانإ ُْبُغتًُٓوَو تُحسيسيإ  ُٓو فًهطَيٍُ نُ ٖاتىوَ يُغُض ُٓغاغٌ ُٓوَ ٖاتىوَ ٓ
ٌ باضٍ ٓابىوضيًسا، يإ ُْٓساَاًْاْسا َىقُيُز بٔ ُْتىأْ نـاضٍ وا  بؤ بهُئ، غبُييَن يُ ُٖض طؤض اْهاضيًُن

ًَُــُ ٓــُو غــُاَلحًُتُ بسَيٓــُوَ بــُ زَغــيت يًصْــٍُ تــُْفًعٍ، يــإ نــؤْططَ، يــإ ثــُيط َوٍ   بهــُٕ، بؤيــُ ٓ
ــت      ًَػــتا بــاؽ يــُوَف زَنطَي ْاوخؤيــإ، غــُْسيهاناًْـ بــُظؤضٍ خؤيــإ زَغــت ًْؿــاٌْ زَنــُٕ، ًٓٓ ــا ٓ

ًَو يُواُْيُ ٓـُوإ  غفطَناٌْ ثاضَ ال ًَهٌ تطٍ ياغايٌ ببغل، بؤيُ َُٖىو غاَي بربَيت، ُٓو نات تىوؾٌ ُٓؾهاي
ًَهٌ تط نٌَُ بهُُْوَ، بؤيُ ٓاظازيًُنُ بسَئ بـُ خؤيـإ، بـُاَلّ     ًَو ظياتط وَضبططٕ، غاَي ًَىيػت بهات غاَي ث
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ًَىٍَ زابُف نطزُْنُيإ ُٓو ٓايًُتُ تُبًعًُ يُ خىاضَوَ زَيت، بُاَلّ وَ ًَـت،     ؾ نى ٓاظازيًُنـُ بـؤ خؤيـإ ب
ًَت، يُواُْيـُ ٓـُو ثاضَيـُ     ًَت ُٓوَ ب ٍَ ًٓال زَب ًَهٌ تط زَغتًإ ُْبُغتًُٓوَ تا نىاض غا ًَو بؤ غاَي ُٖض غاَي
ًَـت، بؤيـُ ٓاظازيًُنـُ بطُض َيًٓٓـُوَ بـؤ خؤيـإ، ْـُى،           ًَت، يُواُْيـُ ظيـاتط ب ًَهٌ قًٍُُ زضاوٍ نَُرت ب غاَي

ًَ ًَت تُحسيسٍ بهات، غىثاؽ.ُٓوٍَ يُ بؤؾايًُنُزا ُٖب  ت و نُؽ ُْب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَـت تُحسيـس ْـُنطَيت،     ًَهًإ/ زََي ٌَ ضًَُٓ، بعاْغل ضٌَٓ يُوَ ظياتط ُٖيُ، يُن ًَػتا ثىختُنٍُ غ غىثاؽ، ٓ
ًَت، يُوَ ظياتط ٌَ ُٖظاض زيٓاض ب ًَت غ ًَت، يُنًإ/ زََي ًَت ُٖظاض زيٓاض ب ُٖيُ،  نـاى عبسايػـالّ    يُنًإ/ زََي

 فُضَىو.

 قسيل: َصطؿ٢بُض َيع عبسايػالّ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَـت يـُ         ًَـت تُحسيـس ْـُنطَيت، زََي ًَ ببىوضَ، زووََغل جاض يُغُض َُٖإ ؾت باغت نطز، يُنـًَُإ/ ًًْـُ ب
  ُ ًَت يُاليُٕ فـاَلٕ جًٗـ ًَ ٍَ بٓىوغطَيت، بُُْم ب ت تُحسيـس زَنطَيـت،   ياغا ُْيُت و زَغُاَلت بُ ُْم يُو

 ضٌَٓ يُنُّ َُُٓيُ، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَطوإ فُضَىو.  غىثاؽ، ناى ؾ

ًَطوإ ْاقح حُيسَضٍ:  بُض َيع ؾ

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ نُْسئ غُْسيهاَإ ُٖيُ يـُو ُٖضَيُـُ، غـُيطٍ ياغـاٍ ُْٖـسَيو يـُ غـُْسيهانإ بهـُئ ْىوغـطاوَ           ٓ

ًَـطاوَ، َُٓـُ         ؾكش اغرتانا  االعضا٤) ًَ ٖ ٌَ ًَُٕ تُحسيس ْـُنطاوَ، بـؤ َُجًًػـٌ ٓـُو ًٓتًخازاْـُ بـُج ( ُٓغ
 يُى.

زوو/ َُجًًػٌ تُْفًعٍ عازَتُٕ تُْفًعٍ َىقُضَضاتٌ نؤْططَ زَنات، نـُ نـؤْططَ قُضاضيـسا ًٓؿـتريانات     
ًَتً ًَت، َُجًًػٌ تُْفًعٍ ُٓزاتٌ تُْفًعَ يُو يُن ٌَ ُٖظاض زيٓاض ب ُ، تُْفًعٍ قُضاضاتٌ نؤْططَ زَنات، غ

ٌَ ٖـُظاض               ًَُـُ قُضاضَاْـسا تـُْفًعٍ قـُضاضٍ نـؤْططَ بهـُئ غـ ًَـت ٓ ًَ ًَـت ب ًَٓ ًَـطَ قاْىُْنـٍُ ب ًَتـُ ٓ ُْى ب
ًَهٌ قاْىٌْ ًًُْ، زَغيت ُٓو ًٓتًخازَ زَنُيٓـُوَ   زيٓاضَإ زاْاوَ، بؤيُ بُ تُغُوضٍ َٔ وايُ ًٖئ ًٓؿهاي

نـؤْططَ زَبُغـتًت، تُحسيـسٍ ًٓؿـتريانات زَنـات َُجًًػـٌ تـُْفًعٍ         ُٓطـُض زَغـُاَلتٌ خؤيـإ بـسَيينَ    
 تُْفًعٍ ُٓو َىقُضَضاتُ زَنات، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَطَ، ٓاخري نُؽ ناى ناضزؤ  ًَطوإ ظَفلُت ُْبٌ بُ َىختُغُضٍ بؤَإ بٓىوغُو بؤَإ بٓ غىثاؽ، ناى ؾ

 فُضَىو.

 ُس ثريزواز:بُض َيع ناضزؤ ذل
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 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَغل ٓابىوُْنـُ، قػـُ يُغـُض           ًَـ ًَُُ ًٓؿهايًاؽلإ يُغُض تُحسيس نطزٕ و تُحسيـس نـطزٕ ْـُبىو بـؤ بـط ٍ ب ٓ
ًَـت     ُٓوَ بىو نُ ضَْطُ ًْػبُتٌ ثاضَ قًُُتُنٍُ بطؤض َيت و ًٓؿهاالت زضوغت بهات بؤ طؤض اْهـاضٍ، ٓـُوَ ب

ًَـٌ      زَتىاْغل ُٓو ثاضَيٍُ بؤ نؤْط طَنُ بًهُيُٓ ضَيصَ، بؤ ُٓوٍَ ُٓطُض ثاضَنُ بُغـُض نـُوت بـُ ضَيصَنـُ ي
 وَضبطريَيت باؾرتَ، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَت ُٓو ًٓؿترياناتُ يُاليُٕ َُجًًػٌ تُْفًعيـُوَ   ًَُُ زووضتطيًٓإ ُٓوَيُ نُ تاظَيُ زََي ًَػتا ٓ غىثاؽ، ٓ

ًَػ ًَبـىوضزٕ زَنـُّ ظؤض َىْاقُؾـُ       خؤٍ تُحسيسٍ بهات، ٓ تا بىو بُ نىاض ضٌَٓ، نـاى عـُوٌْ طًـإ زاواٍ ي
ًَؿـًٓاض، يـُى/ ٓـُو ًٓؿـترياناتُ َُجًًػـٌ تـُْفًعٍ تُحسيـسٍ             ًَػـتا بـىو بـُ نـىاض ث نطا، ظؤض قػُ نطا، ٓ

 بهات.
 زووًََإ/ ُٓو ًٓؿترياناتُ نؤْططَ تُحسيسٍ بهات.

ًًًََُإ/ ُٓو ًٓؿترياناتُ َاْطٌ بُ قاْى ًَت.غ  ٕ ُٖظاض زيٓاض ب
ًَت. ٌَ ُٖظاض زيٓاض ب ًَت غ ًًَُنُ ٖاتىوَ زََي  نىاضَّ/ ُٓوٍَ يُ ُٓغ

ًَػـــتا يُنـــًَُإ زَخُيٓـــُ زَْطساْـــُوَ، ًٓؿـــتريانٌ ُْٓساًَـــُتٌ يـــُو ضَيهدـــطاوَ يُاليـــُٕ َُجًًػـــٌ    ٓ
ٌَ يُطَُيسايـُ زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ )     َ   45تُْفًعيُوَ تُحسيس بهطَيت، ن ُجًًػـٌ  ( نـُؽ يُطَُيسايـُ نـُ 

ٌَ يُطَُيسا ًًْـُ زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ )     ( نـُؽ  22تُْفًعٍ ُٓو ًٓؿتريانُ تُحسيس بهات، ظؤض غىثاؽ، ن
 يُطَُيسا ًًُْ، ظؤض غىثاؽ، بُظؤضيٍُٓ زَْط ثُغٓس نطا.

ٌَ يُطَُيسايـُ زَغـيت بـُضظ       ًَػتا زَيًُٓ غُض زووَّ/ ُٓو ًٓؿترياناتُ َاْطاُْيُ نؤْططَ تُحسيسٍ بهـات، نـ ٓ
ٌَ يُطَُيسا ًًُْ زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، ظيـاتط      17َ؟ )بهاتُو ( نُؽ يُطَُيسايُ، ظؤض غىثاؽ، ن

ًَت.17يُو ) ًَت وا ُْب  ( نُغُ زََي
ًَطوإ               ٍَ ٓـُوَ زايـُ؟ نـاى ؾـ ٌَ يُطـُ ًَـت، نـ ًَػتا زَيًُٓ غُض ٓـُوٍَ نـُ ًٓؿـتريانٌ َاْطاْـُ ٖـُظاض زًْـاض ب ٓ

ًًَُ ًَػتا خاَيٌ غ ٍَ       َىْاقُؾُ ظؤض نطا، ٓ ٌَ يُطـُ ًَت بُ قاْىٕ تُحسيـسٍ ًٓؿـتريانٌ َاْطاْـُ بهطَيـت، نـ ّ زََي
( نــُؽ 45( نــُؽ يُطَُيسايــُ، ظؤض غــىثاؽ، ُْتً ــٍُ زَْطــسإ )    3ُٓوَزايــُ زَغــيت بــُضظ بهاتــُوَ؟ )   

زَْطًساوَ بؤ ُٓوٍَ نُ َُجًًػٌ تُْفًعٍ ًٓؿـترياناتُنُ تُحسيـسٍ َاْطاْـُ بهـات، ٓـُوَ تُغـبًت بـىو،        
ًَػتا نؤٍ َاززَ ٓ       ٌَ ٌَ يُطَُيسايـُ زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ نُ َُٖىوٍ زَخَُُ زَْطساُْوَ، ن

( نُؽ يُطَُيسا ًًُْ، ظؤض غىثاؽ، بُظؤضيٍُٓ زَْـط ثُغـٓس نـطا،    17يُطَُيسا ًًُْ زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ )
 بط ؤٕ بؤ َاززَيُنٌ تط.

 بُض َيع فطَإ ععايسئ ذلُىز:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَعزَيُّ: َاززَ  ّ غ
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 غُباضَت بُ َاززَّ ْؤظزَيَُِ ياغانُ زوو بؤنىوٕ ُٖيُ:
ًَتُوَ. ًَٓ  يُنُّ: َاززَنُ وَنى خؤٍ ؼل

ًَىَيُ َُٖىاض بهطَيت:  زووَّ: ُّٓ َاززَيُ بُّ ؾ
ًٌَ ُّٓ ياغايُ زاَُظضاوَ ْىَيُٓضايُتٌ َاَؤغتاياٌْ ُْٓساّ زَنـات يـُ ْـاوَوَو زَضَوَّ     ًَتًًُّ بُث ُٓو يُن

 ُٖضَيِ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 فُضَىوٕ بُ عُضَبًُنُف خبىَيُٓٓوَ.
 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 : ٠املاد٠ ايثايث١ عػس

 َٔ ايكإْٛ مث١ زأٜإ: ٠غصٛ  املاد٠ ايتاضع١ عػس
 ٖٞ. االٍٚ: إ تبك٢ املاد٠ نُا

االؼاد املؤضظ مبٛبه ٖرا ايكإْٛ ميثٌ املعًُر  االعضرا٤ ؾٝر٘ داخرٌ االقًرِٝ       ايثاْٞ: إ تعدٍ املاد٠ ناآلتٞ:
 ٚخازب٘.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 فُضَىو زنتؤض عىَُض.

 
 
 
 

 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿرت نُ طفتى ًَـت        يُغُض َُُٓ زوو بؤنىوٌْ جًاواظ ُٖبىو، ث ًَهًإ/ ُٓوَيـُ نـُ زََي طـؤٍ يُغـُض نـطا، يـُن

ًٌَ ٓــُّ ياغــايُ زاَــُظضاوَ ْىَيُٓضايــُتٌ َاَؤغــتاياٌْ نىضزغــتإ زَنــات يــُ ْــاوَوَو      ًَتًــٍُ بــُث ٓــُّ يُن
 زَضَوَّ ُٖضَيِ.

ًٌَ ُّٓ ياغايُ زاَـُظضاوَ ْىَيُٓضايـُتٌ َاَؤغـتاياٌْ ُْٓـساٌَ      ًَتًٍُ بُث بؤنىوٌْ زووَّ/ ُٓوَيُ ُٓو يُن
 يُ ْاوَوَو زَضَوَّ ُٖضَيِ.زَنات 

ًَيت َاَؤغـتايإ ُٖيـُ، نـُ     ًَػتا يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ تُْٗا يُى يُن ًَُُ غُيطٍ بهُئ زَبًٓغل ٓ ُٓطُض ٓ
ًَـو،     ًَػتا ناض زَنُٕ و ؾُضعًُتٌ قاْىٌْ ُٖيُ، بؤيـُ ُٓطـُض َاْط ًَؿىوتط ٓ بُطىَيطٍَ ُّٓ ياغايُو ياغاٍ ث

ًَـٌ تـط         زوو َاْطٌ تط ُٓطُض نؤْططَيُى طريا، ٍَ، ن ًَيت َاَؤغتايإ وَنى ْىَيٓـُضإ بـاْط نـطإ بـؤ ٓـُو يُن
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ًَتًـٍُ         ًَػـتا ٓـُو يُن ًَطىَـإ ٓـُّ غـُْسيهايٍُ نـُ ٓ ًَيت َاَؤغتاياٌْ نىضزغتإ زَنات، ب ْىَيُٓضايُتٌ يُن
 بُطىَيطٍَ ُّٓ قاْىُْ ُٖيُ.

 ُ ًَهٌ تطَ، ُٓويـ ُٓوَيُ يـ ًَيت غـُْسيهانإ،     زوو/ ْىَيُٓضايُتٌ نطزٕ يُض اغتًسا، َُُٓ خاَي َُغـُيٍُ يـُن
ًَت،             ًَيت ٖـُب بُتايبُتٌ نُ ثُيىَْسٍ بُ ثًؿـُوَ ُٖيـُ بـؤ ٖـُض ثًؿـُيُى يـُى غـُْسيها، يـإ يـُى يـُن
نىْهُ َُُٓ يُغُض ُٓغاغٌ ثًؿُ زازََُظضَيت و ْىَيُٓضايُتٌ زَنطَيت، ُْى يُغُض ُٓغاغـٌ بـريو بـاوَض و    

 َُبسَئ وَنى فطَ حعبٌ و تُعُزوزيُتٌ حعبٌ.
ًَهـٌ زؿلـىنطاتٌ      خا ًَهٌ تط، ُٓوَيُ نُ يُ َُيُغٍُ ْىَيُٓضايُتٌ نطزْسا، بؤ ؾلىوْـُ غـُضؤى نؤَـاضٍ واَلت َي

َُٖيبصَيطزضاو، خؤ زَْطٌ َُٖىو ٖاوواَلتًاٌْ يُ ثؿت ًًُْ، بُاَلّ نُ زَيتُ غُض ْىَيُٓضايُتٌ نطزٕ يـُباضٍَ  
يُتٌ زَوَيُت و واَلتُنٍُ خؤؾٌ زَنات، بؤيُ زيبًؤَاغٌ، يُباضٍَ قاْىٌْ، يُبىاضٍ غًازيًُوَ، ُٓو ْىَيُٓضا

ٍَ ٓـُوَّ نـُ بط طـٍُ         َٔ وَنى خؤّ بُْاوٍ َُٖىو يًصُْوَ قػُ ْانُّ، بُْاوٍ خؤَـُوَ قػـُ زَنـُّ يُطـُ
ًٌَ ٓــُّ ياغــايُ زاَــُظضاوَ ْىَيُٓضايــُتٌ     ًَتًــٍُ بــُث ًٌَ َاززَنــُزا ٖــاتىوَ )ٓــُّ يُن يُنــُّ وَنــى يــُ ُٓغــ

 ْاوَوَو زَضَوَّ ُٖضَيِ(، ظؤض غىثاؽ. َاَؤغتاياٌْ نىضزغتإ زَنات يُ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 غىثاؽ، عُظؿلُ خإ فُضَىو.

 زلِ ايسئ حػٔ: عظ١ُٝبُض َيع 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ ُٓوَّ َازاّ ُّٓ ياغايُ ُٓو َاَؤغتاياٍُْ نُ ُْٓسأَ يُو ضَيهدطاوَ، يُ بط طٍُ يُنَُـسا يـُْاو    َٔ يُطُ
ًٌَ ُٓوَ نطاوَتُوَ نُ بُ ُْٓساّ بىوٕ ًٓدتًاضيًُ، وَنى جاضإ ًًُْ تؤ ياغـايُى زَضبهـُيت    ُّٓ ياغايُ ج
ًَُىايُ ُٓوٍَ ُْٓساّ ًًْـُ يـُو ضَيهدـطاوَ،     ًَيت َاَؤغتايإ ضَيهدطاوٍ َُٖىو َاَؤغتاياُْ، َٔ ث ًًَت يُن ًَ ب

       ُ ًَـت، بـ ًَيت َاَؤغـتايإ بـُ ضَيهدـطاوٍ خـؤٍ ْاظاْ ًَغل ٓـُّ      ضَيهدطاوٍ يـُن ًَـ اَلّ ُٓواْـُف حـُقٌ خؤياْـُ ب
ًَـت حـُم بسَيٓـُ ُٓواْـٍُ      ضَيهدطاوَ ْىَيُٓضايُتٌ َاَؤغتاياٌْ ُْٓساّ زَنات يُو ضَيهدطاوَ، بُاَلّ خؤ زَب

ًَُإ نطزؤتُوَ ًٓدتًاضيًُ، غىثاؽ.  نُ ُْٓساّ ْغل يُو ضَيهدطاوَ نُ يُ ياغانُ ج
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَـت بطىتطَيـت          غىثاؽ ًَػـتا عُظؿلـُ خـإ زيفـاعٌ يـُوَ نـطز نـُ زَب ، َُُٓ زوو بؤنىوٌْ جًاواظ ٖاتىوَ، ٓ
ًٌَ تط زيفا  يُ عُظؿلُ خإ زَنات؟ ناى زَيؿاز فُضَىو.  ْىَيُٓضٍ َاَؤغتاياٌْ ُْٓساَُ، ن

 بُض َيع زَيؿاز حػغل قازض:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَتـى قـًاةٍُ         ضاغتًُنٍُ زَنطَيت ُّٓ قًاةُيُ ٖـُضو  َنى ٓـُّ طؤض اْهاضيًـٍُ تًـا نـطاوَ بهطَيـت، ُٓطـُض ب
ًَتًــُ     ًَُــُ بط واَــإ وايــُ َــازاّ ُْٓساًَــُتٌ ًٓدتًاضيًــُ، زَنطَيــت ٓــُّ يُن حــُضمل طــؤض اٌْ تًــا بهطَيــت، ٓ
ًَيت َاَؤغتاياٌْ نىضزغتإ بهات يـُْاوَوَو   ْىَيُٓضايُتٌ َاَؤغتاياٌْ ُْٓساٌَ بهات، يإ ْىَيُٓضايُتٌ يُن



 182 

ًَتى بٓىوغطَيت ْىَيُٓضايُتٌ ز ًَت، ُٓطُض ب َضَوٍَ واَلت، يُعين ُٖضزوو قًاةُنُ ُٖض ُْفػٌ َاْا زَطُيُْ
ًَيت َاَؤغتايإ زَنات يُْاوَوَو زَضَوٍَ واَلت، غىثاؽ.  يُن

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 غىثاؽ، ناى عبسايػالّ فُضَىو.

 قسيل: َصطؿ٢بُض َيع عبسايػالّ 

 َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُض 

بُض َيعإ، بُض اغيت َُُٓ يُنَُغل جاضَ ُّٓ بابُتُ زَيتُ طفتىطؤ نطزٕ با َُغُيُ نطؤنُنٍُ بـاؽ بهـُئ،   
ًَتًـُنإ بـؤٕ و        ًَٓغل يـُ ضَيهدطاوَنـإ و غـُْسيهانإ و يُن ًَُُ بًػت غاَيُ يُ ُٓظَىوٌْ نىضزغتإ زَْـاَي ٓ

   ٖ ًَىيػـتُإ بُوَيـُ بـؤ ٖـُض         ضَْطٌ حعبٌ ُٖيُ، ُْٖـسَيهًإ بـُ تـاضطلٌ  ًَُـُ يـُّ َُضحُيُيـُ ث اتىوْـُ، ٓ
ًَت، نــُ ْىَيُٓضايـُتٌ ٓــُو ثًؿـُيُ بهــات،         تىَيـصَيو، بـؤ ٖــُض ثًؿـُيُى يــُى ضَيهدـطاوٍ ًْؿــتُاًُْإ ٖـُب
ٌَ يـُْاو ثُضيـَُإ زَنطَيـت،     ٌَ بهُٕ، وَنى نؤٕ ًَُالْ حعبُنإ بؤ خؤيإ ضَيهدػعل و ؾتًإ ُٖيُ ًَُالْ

ًَهُ يُبُضناو بططئ و ُْٖطاوَيهُ بؤ  بؤ ُٓوٍَ بُؾساض بٔ يُ ُٖئُناٌْ ُٓو ضَيهدطاوَ، بؤيُ َُُٓ زَضفُت
ًَت ْىَيُٓضايُتٌ َُٖىو ُْٓساَاٌْ ُٓو ثًؿُيُ بهات، بؤيُ َٔ بُ تىْـسٍ   ًَُُ غُْسيهايُنُإ ُٖب ُٓوٍَ ٓ

   ٌ بـسَييَن، تـانى ضَيطـا     ثؿتطريٍ ُٓوَ زَنُّ، نُ ُّٓ ضَيهدطاوَ ؾُضعًُتٌ ْىَيُٓضايـُتٌ ٖـَُىو َاَؤغـتاياْ
ًَـو     ًَػتا وايـُ، ٖـُض حعب ًَ ت بُ ْىَيُٓضٍ غُضجُّ، نىْهُ ٓ ًَو، ضَيهدطاوَيهٌ خؤٍ ُٖب بططئ يُ ُٖض حعب
ًَـت، بؤيـُ ططْطـٌ ٓـُّ       ًَت، يإ طـُوضَ ب ضَيهدطاوٍ خؤٍ ُٖيُ يُ ْىَيُٓضٍ غُضجُّ، نُ حعبُنُ بهىوى ب

ًَُُ تُغبًيت ًْؿت ًَتًاُْ بهُئ، غىثاؽ.َُوظوعُ يُوَ زايُ بُ ضٌَٓ َٔ ٓ  ُاٌْ بىوٌْ ُّٓ يُن
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 َُ ؾاضَظووضٍ فُضَىو.ُغىثاؽ، ح
 
 

 بُض َيع ذلُس افلس عًٌ)ؾاضَظووضٍ(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ ياغايُى زَضبهُئ، ُٓطُض بُ ياغاي ٌ باغٌ ُٓوَ َٔ وَيط اٍ ثؿتطرييِ بؤ قػُناٌْ ناى عىَُض، ُٓطُض ٓ

ًٌَ ُّٓ ياغايُ  بهُئ ُّٓ ضَيهدطاوَ تُْٗا ْىَيُٓضايُتٌ ُّٓ َاَؤغتاياُْ زَنات، بُ تُٓهًس وايُ، يُعين بُث
ًَت، بُياٌْ يُ زَضَوٍَ ُّٓ ياغايُ ٖـَُىو ضَيهدطاوَيـو، نـُْس     ضَيطُ زَزَئ ُّٓ ضَيهدطاوَ ثاضنُ ثاضنُ ب

ًَ ًَـت،    َاَؤغتايُى، ضَيهدطاوَيو زضوغت زَنُٕ، بؤيُ ي ًَت ٓاطازاضٍ ْاوَض ؤنٌ ٓـُّ ياغـايُ ب طَ ثُضيَُإ زَب
ًَتًُ تُْٗا ْىَيُٓضايُتٌ ُٓو َاَؤغـتاياُْ زَنـات يـُى ُْٓـساٌَ      ًَىَيُنٌ وا زَضبهطَيت، ُّٓ يُن ُٓطُض بُؾ
ًَىيػت بُ ياغا ْانات، ياغاٍ بؤ زَضبهُئ، بؤيُ َٔ ثؿتطريٍ قػُناٌْ ناى  تًايُ، بُ تُغُوضٍ َٔ َُُٓ ث

 زَنُّ، غىثاؽ.عىَُض 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
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ًَػتاف يُ ٖـُض اليـُى زوو نـُؽ قػـٍُ نـطز، يُبـُض ٓـُوَ         ًَؿىوف َىْاقُؾٍُ ظؤض نطا، ٓ غىثاؽ، جاضٍ ث
ًٌَ ٓـُّ              ًَتًـٍُ بـُث زَطلُيُٓ زَْطساْـُوَ، يُنـُّ جـاض ٓـُوَ زَخُيٓـُ زَْطساْـُوَ نـُ زووضتـطَ، ٓـُّ يُن

ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت ياغايُ زاَُظضاوَ ْىَيٓ ُضايُتٌ َاَؤغتاياٌْ ُْٓساٌَ زَنات يُ ْاوَوَو زَضَوَّ واَلت، ن
ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، بُظؤضيٓـٍُ          19بُضظ بهاتُوَ؟ ) ( نُؽ يُطَُيسايـُ، نـ

 زَْط يُطَُيسا ًُْٓ، نُواتُ ُٓو َاززَيُ خبىَيُٓٓوَ بؤ زَْطسإ.
 ايكازض زظَيٌ:بُض َيع ز.ضؤشإ عبس

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًٌَ ياغـانٍُ غـاَيٌ           ٍَ ًًُْ، يُبُض ُٓوَ ضٌَٓ يُنُّ ُٓوَ بـىو نـُ َاززَنـُ وَنـى خـؤٍ يـُ ُٓغـ قًاةٍُ ْى

ًَتُوَو َُٖىاض ُْنطَيت، غىثاؽ. 2112 ًَٓ  ؼل
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ٌَ يُ ًَػتا زَطلَُُ زَْطساُْوَ، ن ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ       بُض َيعإ، ٓ طَُيسايُ زَغيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ
 زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُظؤضيٍُٓ زَْط ثُغٓس نطا، فُضَىو بؤ َاززَيُنٌ تط.

 بُض َيع فطَإ ععايسئ ذلُىز:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 َاززَّ نىاضزَيُّ:
 َ:َاززَّ بًػت و يُنَُِ ياغانُ زوو بؤنىوِْ يُغُض

ًَىَيُّ خىاضَوَ َُٖىاض بهطَيت:   يُنُّ: بُّ ؾ
ٌَ يُ ُْٓساَاِْ َُنتُبٌ غهطتايُت و غُضؤنٌ يكُنإ تُضخاْهطاو  ًَططَنُّ و غ ًَيت و زوو ج غُضؤنِ يُن

ًَيت.  )َتفطغ( زَبٔ بؤ بُ ُٓزلاّ طُياْسِْ ناضو ُٓضنُناِْ يُن
ًَت. ًَٓ  زووَّ: َاززَنُ بُ تُواوّ َُٖيبطريَيت و )تفطغ( َُْ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 فُضَىوٕ بُ عُضَبًُنُؾٌ بًدىَيُٓٓوَ.

 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 :٠املاد٠ ايسابع١ عػس

 حٍٛ املاد٠ اؿاد١ٜ ٚايعػسٜٔ َٔ ايكإْٛ مث١ زأٜإ:
ٔ اعضرا٤ َهتره ايطرهستاز١ٜ ٚزؤضرا٤ ايؿرسٚع      االٍٚ: إ تعدٍ ناآلتٞ: ٜتؿسؽ ز٥ٝظ االؼاد ْٚا٥براٙ ٚثكثر١ َر   

 يػسض اجناش َٗاّ ٚ ٚاببا  االؼاد.
 ايثاْٞ: إ ؼرف املاد٠ ناَك ًٜٚػ٢ ايتؿسؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
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 غىثاؽ، ناى عىَُض فُضَىو.

 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 َاٌْ ثُضيَُإ.بُض َيعإ ُْٓسا

ــُزٌَْ،      ــطاوٍ َ ٍَ نــاضٍ ضَيهد ــُضوغ نؤنــُ يُطــُ ــُ ضووٍ َــُفٗىّ و َُبسًَٓــُوَ ْــُبىوٌْ تُف يُض اغــتًسا ي
ٍَ ُّٓ ناض نطزُْ خؤبُخؿاُْيُ،  بُتايبُتٌ يُ غُْسيهانإ و زاَىزَظطاناٌْ نؤََُيطاٍ َُزٌَْ، نىْهُ يُو

ًَُ       يُغُض حًػابٌ وَظيفٍُ طؿيت و يُغُض حًػابٌ ثؤغيت طؿـيت ْا  ًَـت، بؤيـُ يُض اغـتًسا ٓـُوٍَ نـُ ُٓغـ ب
ًَُُ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتاًْؿسا شَاضَيُنٌ ظؤض ضَيهدـطاو و زََىزَظطـاو    ًَت، ضَْطُ ٓ ُٓوَيُ نُ تُفُضوغ ُْب
ًَـت    ًَو زضوغـت زَب ًَتًُإ ُٖيُ، َُٖىويإ خؤيإ تُفُضوغ بهُٕ، زيػإ ُٓوَف ًٓؿهايًُت غُْسيهاٍ يُن

ًَىإ ناضو ناال ٍَ وَظيفـٍُ طؿـتًسا، بؤيـُ زواٍ     يُ ثُيىَْسٍ ْ نٌ يُ زاَىزَظطاناٌْ نؤََُيطاٍ َُزٌَْ يُطـُ
ًَيت َاَؤغـتاياًْـ         ٍَ يـُن ًَىإ خؤَاْساو قًاةَُإ نـطزَوَو طفتىطؤَـإ نـطز، ٖـُضوَٖا يُطـُ طفتىطؤ يُْ

ًَت، غىثاؽ. ًَٓ ٍَ ُٓوَئ نُ تُفُضوغ َُْ ًَُُ يُطُ ًَػتا ٓ ًَٓايُ ٓاضايُوَ، بؤيُ ٓ  ُٓو ثطغَُإ ٖ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/ُض َيع ب

ًَطظاز فُضَىو.  غىثاؽ، ناى ؾ

ًَطظاز    ؾطيف: عبداؿاؾ بُض َيع ؾ

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿرتيـ زَغتِ ٖـَُيرب ٍ ضَيطـُت ْـُزا قػـُ بهـُّ، يـُ        ًَو زَبًِٓ، بُض اغيت ث َٔ يُ زَْطساُْنُزا ًٓؿهايًُت
ًَؿـًٓاض ٖـُب    ًَؿىوتط نـىاض ث ًَؿـرت زووإ بـىو        بط طُنٍُ ث ىو، ٖـُض نـىاضت خػـتُ زَْطساْـُوَ، َُُٓؾـًإ ث

ًَـٓٔ، يـإ        ًَٓا ًٓرت ٓـُواٌْ تـط ُٓطـُض زَْـط ب ُٖضزوونت خػتُ زَْطساُْوَ، باؾُ ُٓطُض يُنُّ زَْطٌ ُْٖ
ًَهٌ        ًَُىايـُ ٓـُو زَْطساْـُ ًٓؿـهايًُت ًَت يُو زَْطساٍُْ نُ زَيهـُيت، َـٔ ث ًَٓٔ ض ًٓػتًفازَيُنٌ زَب ُْٖ

ًَىيػت ْانات ُٓوٍَ تط  تًايُ، نُ ٌَ زَيت، ًٓرت ث ًَٓا، تُواو، ًٓرت نؤتايٌ ث زوو بط طُ بىو يُنًإ نُ زَْطٌ ٖ
 خبطَيتُ زَْطساُْوَ، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَت، فُضَىو غًىَيٌ خإ. ٌَ زََي ًَٓا، واّ ث ًَت بًدُ زَْطساُْوَ، بَُيهى زَْطٌ ٖ  اليٌُْ زووَّ زََي

 افلس: عثُإُض َيع غًىَيٌ ب

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
بًُْػبُت ُٓو َاززَيُ َٔ ضًَِٓ ُٓوَيُ تـُْٗا ضًَٓػـٌ ًٓتًخـازو ْـآًا تُفـُضوغ بهـُٕ، يُبـُض ٓـُوٍَ         
ٍَ تُفـُضوغ ًُْـُ، يُبـُض ٓـُوٍَ تَُبـَُيٌ        ًَُُ زَظاْغل ًٓـ و ناضيإ ظؤضَ، ُٖضنُْسَ َٔ بؤ خؤّ يُطـُ ٓ

ًَـت ٖـُض وا ْاويـإ بٓىوغـطَيت يـُ             ثُيسا زَنات، بُاَلّ ًَططَنـإ، يـإ زَب ًَػـتا غـُضؤى و ج ًَهـسا ٓ يـُ حاَيُت
ًَُـُ زَظاْـغل و ًٓؿـهايًـ ثُيـسا       ًَهـُ ٓ ًَُٓوَ، ُٓوَ واقًع قىتاخباُْنإ زَضغًؿًإ ُْزضَييَت، واتا زَضؽ َُْي
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     ُ ًَططَ يـُ َُنتـُبٌ ؾـُو زَواّ بهـُٕ، ُٓطـ ًَت ُٓو غُضؤى و زوو ج ًَت،   زَنات، ياًْـ زَب ض تُفـُضوغ ْـُب
بــُاَلّ ُٓطــُض تُفــُضوغ بــٔ، ُٓطــُض نــاضا بــٔ، ٓــًـ و ناضيــإ ظؤضَو غــُضزاًْإ ظؤضَ، نــىْهُ زَواَــٌ           
ٌَ نُغــُ     ًَىَض ؤياْــُ، يُبــُض ٓــُوَ ُٓطــُض ٓــُو غــ قىتاخباْــُنإ بــُ ؾــُو ًًْــُ، بــُ ضؤشَ، بُياًْاْــُ، زواٍ ْ

 .تُفُضوغ بٌ باؾُ، بُاَلّ ُٓواٌْ تط تُفُضوغ ُْبٔ و، غىثاؽ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 غىثاؽ، ناى قازض فُضَىو.
 بُض َيع قازض افلس مسايٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَت َُٖىو ُٓو ضَيهدطاواْـُ تـا زَطاتـُ     ًَو ظؤضَ، ُٓطُض قُضاض ب تُبعُٕ ضَيهدطاوٍ ثًؿُيٌ و َُٓاَُْإ طُي

ًَُـــُ تُفـــُضوةًإ بهـــُئ،  يُؾـــهطَيو يـــُ تُفـــُضوغ بـــؤ ضَيهدـــطاوَ ثًؿـــُيٌ و   يكـــُناٌْ خىاضَوَيـــإ، ٓ
ًَت، غىثاؽ. ًَٓ ًَؿًٓاض زَنُّ تُفُضوغ يُو ناضَ ثًؿُيًاُْزا َُْ  جَُاوَضيُنإ زضوغت زَنُئ، بؤيُ َٔ ث

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 غىثاؽ، زنتؤض افلس فُضَىو.
 بُض َيع ز.افلس ابطاًِٖ عًٌ)وَضتٌ(:

 ُضيَُإ.بُض َيع غُضؤنٌ ث
ًَُـُ بـُ زوو قؤْـاغ طفتىطـؤٍ ياغـانإ             ًَىاظَ يـُ طفتىطؤيـُنإ، ٓ َٔ ْىقتٍُ ًْعاًَِ ُٖيـُ، ُٓطـُض ٓـُو ؾـ
بهُئ، جاضٍ يُنُّ َاززَنـإ ٖـَُىو طفتىطـؤ بهـُئ، يـُ قؤْـاةٌ زووََـسا زَْطـٌ يُغـُض بـسَئ، بـُاَلّ            

ًَُــُ قػـُ يُغــُض ٖــَُىو َاززَنــإ بهُيٓــُوَ، بـ    ًَػــتا زووبــاضَ ٓ ًَُــُ ُْطلُيٓــُ زوو ُٓطـُض ٓ ُ ضَٓــٌ َــٔ ٓ
ًَػـتا َـازاّ يًصْـُنإ         قؤْاةُوَ، ُٖض يُ قؤْاةٌ يُنَُُوَ طفتىطؤيُنإ بهـُئ و زَْطـٌ يُغـُض بـسَئ، ٓ

ٌَ ضًَُٓناًْإ نؤ نطزؤتُوَ، ضٌَٓ يُنُّ ُٖيُ، ضٌَٓ زووَّ ُٖيُ، ضًَُٓنإ خبطَيتُ زَْطس اُْوَو نؤتايٌ ث
 زَيت و، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ يع/ز.اضغالٕ بابُض َيع 
ًَػـتا زوو ضَٓـٌ ُٖيـُ يـُّ َاززَيـُ، ٓـُو ضًَٓـٍُ نـُ ٖـاتىوَ              ًَـت، بـُاَلّ ضاظٍ ْـابٔ، ٓ غىثاؽ، خؤظطُ وا ب
ٌَ يُ ُْٓـساَاٌْ َُنتـُبٌ غـهطتاضيُت و غـُضؤنٌ      ًَططَنٍُ و غ ًَيت و زوو ج ًَت غُضؤنٌ يُن ًَسا زََي يُُٓغ

ًَـت َاززَنـُ     يكُنإ تُفُضوغ بٔ، َىتُفُضيغ بٔ، بُاَلّ ُٓوٍَ  ًًَُنُ، زََي ًَت زووضتطَ يـُ ُٓغـ ًَػتا زََي نُ ٓ
ٍَ ُٓوَيـُ َاززَنـُ بـُ          ٌَ يُطـُ ًَت، ٓـُوَ زَخُيٓـُ زَْطساْـُوَ، نـ ًَٓ بُ تُواوٍ َُٖيبطريَيت و تُفُضوغ َُْ
ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ زَغـيت بـُضظ           ًَت زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ ًَٓ ًَت و تُفُضوغ َُْ تُواوٍ ُٖب

ًَت، بط ؤٕ بؤ َاززَيُنٌ تط.بهاتُوَ؟  ًَٓ  ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغٓس نطا، نُ تُفُضوغ َُْ
 فلساَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَىَيُ زَخىَيٓسضَيتُوَ: ًًََُِ ياغانُ َُٖىاض زَنطَيت و بُّ ؾ  َاززَّ ثاظزَيُّ: َاززَّ بًػت و غ
   ُ ًَٓـاؽ زَزضَيتـُ ٓ ًَٓـاؽ         يُ اليُٕ يكـُوَ ث ًَىيػـتُ ث ًَىٍَ غـٓىوضٍ جـىططامل يكـُنإ و ث ْـساَإ يـُ نىاضنـ

ًَت. ًَت و يُاليُٕ َُنتُبٌ غهطتاضيُتُوَ زَضنىو ب  يُنططتىو ب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 فُضَىوٕ بُ عُضَبًُنُف بًدىَيُٓٓوَ.
 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 ط١ عػس٠:املاد٠ اـاَ

 تعدٍ املاد٠ ايثايث١ ٚايعػسٕٚ َٔ ايكإْٛ ٚتكسأ ناآلتٞ:
عضا٤ َٔ قبٌ ايؿسع يف اطاز اؿدٚد اؾػساؾ١ٝ ي٘، ٜٚٓبػٞ نرٕٛ اهلٜٛر١ َٛحرد٠ ٚصرادز٠ َرٔ      متٓح اهل١ٜٛ يأل

 َهته ايطهستاز١ٜ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ٌَ ًَػتا زَطلَُُ زَْطساُْوَ، ن ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ        بُض َيعإ، ٓ يُطَُيسايُ زَغيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ
زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغٓس نـطا، زووبـاضَ قـًاةُ بهطَيتـُوَ، نـىْهُ ضَنًهـُ،       

 ثُغٓس نطا زواٍ قًاةُ نطزُْوَنٍُ، فُضَىو بؤ َاززَيُنٌ تط.

 فلساَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 

 يَُإ.بُض َيع غُضؤنٌ ثُض

 َاززَّ ؾاظزَيُّ:
ٌَ بهُٕ. ًَبُج  يُغُض ُٓزلىَُِْ وَظيطإ و اليُُْ ثُيىَْسيساضَناُْ حىنُُناِْ ُّٓ ياغايُ ج

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 فُضَىوٕ بُ عُضَبًُنُف بًدىَيُٓٓوَ.

 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 املاد٠ ايطادض١ عػس٠:

 ع٢ً فًظ ايٛشزا٤ ٚاؾٗا  ذا  ايعكق١ تٓؿٝر احهاّ ٖرا ايكإْٛ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ        ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ ًَػتا زَطلَُُ زَْطساُْوَ، ن بُض َيعإ، ٓ

 فُضَىو بؤ َاززَيُنٌ تط.زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغٓس نطا، 

 فلساَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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 َاززَّ حُظسَيُّ:
ٌَ زَنطَيت.  ُّٓ ياغايُ يُ ضؤشٍ باَلونطزُْوَيُوَ يُ ضؤشْاَُّ وَقآًعٌ نىضزغتاْسا، جًبُج

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 فُضَىوٕ بُ عُضَبًُنُف بًدىَيُٓٓوَ.

 ض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:بُ

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 املاد٠ ايطابع١ عػس٠:

 َٔ تازٜذ ْػسٙ يف بسٜد٠ )ٚقا٥  نٛزدضتإ(. ٜٓؿر ٖرا ايكإْٛ اعتبازًا
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىث    ًَػتا زَطلَُُ زَْطساُْوَ، ن ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ    بُض َيعإ، ٓ اؽ، نـ
 زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغٓس نطا، فُضَىو بؤ ُٓغباب َىجًبُ.

 

 فلساَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 ٖؤيُناِْ زَضنىواْسِْ ُّٓ ياغايُ
ًَيت َاَؤغـتاياِْ نىضزغـت    ًَٓاوّ ضَيهدػتِٓ باؾرتٍ ناضو ناالنًُناِْ يـُن ًَٓاْـُزٍ ٓاَازلـُ    يُث إ بـُضَو ٖ
 ثًؿُيٌ و َطؤيٌ و ثُضوَضزَيٌ و زؿلىنطاتًُناِْ ُّٓ ياغايُ زَضنىوَيٓسضا. 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 فُضَىوٕ بُ عُضَبًُنُف خبىَيُٓٓوَ.

 

 بُض َيع ز.قباح ذلُس زلًب:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 

 ٕٛأألضباب املٛبب١ إلصداز ٖرا ايكاْ

َرٔ ابررٌ تٓظررِٝ اؾضررٌ ألعُرراٍ ْٚػرراطا  اؼرراد َعًُرٞ نٛزدضررتإ حنررٛ ؼكٝررل أٖداؾرر٘ املٗٓٝرر١ ٚاالْطررا١ْٝ   
 ٚايرتب١ٜٛ ٚايدميكساط١ٝ ؾكد صدز ٖرا ايكإْٛ.

 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـى    ًَػتا زَطلَُُ زَْطساُْوَ، ن ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ    بُض َيعإ، ٓ ثاؽ، نـ
ٍَ ُٓغبابٌ َىجًبـُ   ًَػتا نؤٍ ثطؤشَنُ يُطُ زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغٓس نطا، ٓ
ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ زَغـيت بـُضظ              ٌَ يُطَُيسايـُ زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ زَخَُُ زَْطساْـُوَ، نـ
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ٌَ زَنُئ، غُضنُوتىو بـٔ و  بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثطؤشَ ياغانُ ق ٍَ نطا، زَغتدؤؾًتإ ي ُبى
ًَيت َاَؤغــتايإ زَنــُئ، نــُ ٓــُّ ثــطؤشَ ياغــايُ ثُغــٓس نــطا، ًٖــىازاضئ نــاضٍ             ثريؤظبــايًـ يــُ يــُن

ًَيت َاَؤغتايإ، غىثاؽ.  خعَُتطىظاضٍ باف بهُٕ بؤ يُن
ًَػتا زَنًُٓ غُض بط طٍُ زووٌََ بُضْاٍَُ ناض/ خػتُٓض وو و طفتىطؤ نطز ًَبىضزٌْ ٓ ًَؿًٓاضٍ ياغاٍ ي ٌْ ث

ًَطام. –طؿيت يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ   ع
ًَـعإ    ًَبىوضزُْ، ثُيىَْسٍ بُ شَاضَيـُنٌ ظؤض خ ًَؿًٓاض نطاوَ بؤ ُٓو ي يُبُض ُٓوٍَ ُٓو ثطؤشَ ياغايُ نُ ث

ًَُإ باف بىو، بـؤ ٓـُوٍَ ظيـاتط زيطاغـُ بهطَيـت، بُضَبـُض       ٍ و خَُيهُوَ ُٖيُ، يُ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ ث
ًَُـإ بـاف بـىو نـُ      ًَُإ تُواو ْانطَيت، غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ ث جُشًْؿُ، بُياٌْ جُشُْ، َُٓط ؤف ُٖض ث
ًَغل  زواٍ خبُئ بؤ زواٍ جُشٕ و ًٖىازاضئ غُضنُوتىو بٔ يُ زواٍ جُشٕ، ناتٌ نؤبىوُْوٍَ ٓايٓسَ زازَْ

ًَـت بُخؤؾـٌ، بَُـُف نؤتـايٌ بـ      ًَـٓغل و   و ُٖضبصئ و جُشٌْ ُْوضؤظيؿتإ ثريؤظ ب ُ زاًْؿـتُٓنَُإ زَٖ
.ًَٔ ًَط ب  بُخ

 
 

                                                                                                                                                                              
 

 ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ                  ز.حػٔ ذلُس غىضَ                           غت افلس عبساهلل                فط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضيَُاٌْ                        غهطت    ثُضيَُاٌْغُضؤنٌ                 ُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ      ج

ًَطام                              نىضزغتإ – نىضزغتإ ًَطام        – ع ًَطام - نىضزغتإ                    ع   ع
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 ( 3ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )

ٌَ ؾُللُ  2112\3\27ضَيهُوتٌ  غ

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ
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  (3ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 ٌَ  27/3/2112 ضَيهُوتٌ ؾُللُغ
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ًَط )   ــصَ ًَ(ٍ 11نات ــ ــىَض ؤٍث ٌَ  ضؤشٍ ـ ًْ ــ ــُللُغ ــُوتٌ  ؾ ــَُاٌْ  27/3/2112ضَيه ــتإ  ثُضي  -نىضزغ
ًَطام  ٌ  ثُضيَُإ و، غُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع امساعًٌبُ غُضؤنايُتٌ ع بـُض َيع ز. حػـٔ ذلُـس     بـُ ٓاَـازَبىوْ

ًَطــطٍ غــُضؤى و،  ًَطٍ غــىضَ ج خــىيٌ  (3ٍ, زاًْؿــتين شَــاضَ )ثُضيــَُإبــُض َيع فطغــت أفلــس عبــساهلل غــهطت
 ( ٍ خؤٍ بُغت.2112, غاَيٌ )ًًَُّغ

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ حىنُُن ٍ 1992(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1ٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )  َوط ( يُ ثُي21(ٍ َاززَ )1اٌْ بط طُ )بُث

ًَطام, زَغـتٍُ غـُضؤنايُتٌ    -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  ٕ ع خـىيٌ   (3ٍزضا زاًْؿـتين شَـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضيـَُا
ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ ن ٌَ ؾُللُ ضَيهُوتٌ 11ات )غ ًَـ ًْىَض ؤٍ ضؤشٍ غ ًَىَيُ  زا 27/3/2112(ٍ ث بُّ ؾ

ًَت:  ب
ًَبىضزٌْ طؿيت يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ -1 ًَؿًٓاضٍ ياغاٍ ي ًَطام. –خػتُٓض وو و طفتىطؤ نطزٌْ ث  ع

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
ًًٌََُ          بُْاوٍ طُيٌ نىضزغتإ،  ٌَ زَنـُئ، ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ، خـىيٌ غـ زاًْؿـتين ٓـَُط ؤَإ زَغـت ثـ

ــعل )   ــساٌْ زووَّ، شَــاضٍَ زاًْؿ ــىيٌ ططَي ًًَُّ، خ ــاَيٌ غــ ــعل 3َُٖيبــصاضزٕ، غ ، 27/3/2112(، ضؤشٍ زاًْؿ
 بُضْاٍَُ ناض:

ًٌَ حىنُـُناٌْ بط طـٍُ )   ٍ غـاَيٌ  (ٍ ٖـَُىاض نـطاو  1( يـُ ثـُيط َوٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )    21(ٍ َـاززٍَ ) 1بُث
ــتإ  1992 ــَُاٌْ نىضزغ ــاضٍ       –ٍ ثُضي ــٍُ ن ــسا بُضْاَ ــَُإ بط ياضي ــُضؤنايُتٌ ثُضي ــتٍُ غ ــطام، زَغ ًَ ع

ًَط )      3زاًْؿتين شَـاضَ )  ًًٌََُ َُٖيبـصاضزٕ يـُ ناتـصَ ٌَ    11(ٍ ٓاغـايٌ خـىيٌ غـ ًَـ ًْـىَض ؤٍ ضؤشٍ غـ (ٍ ثـ
ًَت: 27/3/2112ؾُللُ ضَيهُوتٌ  ًَىَيُ ب  بُّ ؾ

ًَبىضزٌْ طؿيت يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ خػتُٓض وو و طفتىطؤ نطزٌْ -1 ًَؿًٓاضٍ ياغاٍ ي ًَطام. –ث  ع
ًَهـُ نـاضٍ يُغـُض زَنـُئ، نـُْس يًصُْيـُى ٖاونـاضٍ يـُنرتيإ           خؤتإ زَظأْ ُّٓ ثطؤشَ ياغـايُ ظؤض زََ
ًَت، تُْاْـُت غـُضؤنايُتٌ    نطزووَ، بؤ ُٓوٍَ بطُيُٓ ُْتً ُيُى، بؤ ُٓوٍَ جؤضَيو يُ تُوافىقٌ يُغُض ب

خؤؾٌ بُؾساضٍ، يإ غُضثُضؾيت نـُْس نؤبىوُْوَيـُنٌ نـطز، بـؤ يُنـَُغل جـاض يـُ زاًْؿـتين         ثُضيَُإ 
خىَيٓسُْوٍَ يُنُّ بؤ ُٓو ثـطؤشَ ياغـايُ نـطاوَ، زواتـط تـُحىيٌ نـطاوَ بـؤ         27/6/2111(ٍ 19شَاضَ )

ثـطؤشَ  يًصٍُْ ناضوباضٍ ياغايٌ و، ُٖضوَٖا ُٓو يًصْاْـٍُ ٖاونـاضٍ يًصْـٍُ ياغـايًإ نـطزووَ، بـؤ ٓـُوٍَ        
 ًَُُ ًَت، يًصٍُْ َامل َطؤظ و يًصٍُْ ناضوباضٍ نؤَُاَليُتٌ و يًصٍُْ ْاوخؤ، جا ٓ ياغايُنٌ ٖاوبُف زَضبه
ــٌ زواوٕ و         ًَ ٍَ ي ــُ ــُ نؤَ ــٍُ ب ــُو يًصْاْ ــُوٍَ ٓ ــُوَ زواٍ ٓ ــاض خىَيٓسضاي ــَُغل ج ــُ يُن ــٍُ ن ــُو ثطؤشَي ٓ

ــُو ثطؤ      ــُوَ، ٓ ــُ ناي ًَٓاوَت ــإ ٖ ــُنٌ تطي ــطزووَ ثطؤشَي ــُض ن ــإ يُغ ــيت   طفتىطؤي ــتا يُبُضزَغ ًَػ ــُف ٓ شَي
ًَىَ زَْطـٌ يُغـُض زَزضَيـت،     ًَُُ ُٓو ثطؤشَيُ وَنى ثطؤشَيُنٌ تاظَ زَخُيُٓ بُضزٌََ ٓ بُض َيعتاُْ، بؤيُ ٓ
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ٌَ يُطَُيسايـُ زَغـيت بـُضظ             ًَػـتا زَطلَُـُ زَْطساْـُوَ، نـ ًَتُ ُٓغـاؽ بـؤ َىْاقُؾـُ نطزْـٌ، ٓ بؤ ُٓوٍَ بب
ًَطوإ.  بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، فُضَىو ناى ؾ

ًَطوإ ْاقح حُيسَضٍ:  بُض َيع ؾ
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَىيػتُ يُ غُضَتا ضاثؤضتُنُ خبىَيٓسضَيتُوَ، نىْهُ يُ ظؿلين ضاثؤضتُنـُ زاوا نـطاوَ نـُ     بُ قُْاعُتٌ َٔ ث
ًَتُ ُٓغاؽ بؤ َىْاقُؾُ، نٍُ ضاثؤضتُنُ خىَيٓسضايـُوَ، ُْٓـساَاٌْ بـُض َيعٍ ثُضيـَُاًْـ      ُّٓ ثطؤشَيُ بب

ًَت بسضَيتُ زَْطساُْوَو، ظؤض غىثاؽ.َُعًى ًَت، ُٓو وَختُ زَب  َاتًإ يُغُض زَب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَٓــُ ؾــىَيين خؤيــإ،             ًَػــتا فــُضَىوٕ يًصْــٍُ ٖاوبــُف ب ًَهــُ يُبُضزَغــتًاُْ، ٓ باؾــُ، بــُاَلّ ٓــُوَ زََ
ًٌَ َاززَ ْؤ نؤبىوُْو ًٌَ باف بىو بُث َنٍُ ثُضيـَُإ بـُ ٓاؾـهطا زَنطَيـت، بـُاَلّ      غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ ث

يُغُض زاخىاظٍ غُضؤى يإ شَاضَيُى يـُ ُْٓـساَإ نـُ يـُ نـىاض يـُنٌ نـَُرت ْـُبٔ بـُ بط يـاضٍ ظؤضبـٍُ            
ًَـت، زَطلَُـُ              ًَين ب ًَُـإ باؾـُ ٓـُّ زاًْؿـتُٓ بـُ ْٗـ ًَُـُ يـُ غـُضؤنايُتٌ ث ًَـت، ٓ ًَين ب ٓاَازَ بىوإ بُ ْٗ

ٍَ زايُ  ٌَ يُطُ ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟         زَْطساُْوَ، ن زَغيت بُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ
ًَين      14) ــ ــُ ْٗ ــتُٓنُ ب ــطاو زاًْؿ ــٓس ن ــط ثُغ ــٍُ زَْ ــىثاؽ، بُظؤضيٓ ــسا ًًْــُ، ظؤض غ ــَُاْتاض يُطَُي ( ثُضي

 زَنطَيت.
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ                  ز.حػٔ ذلُس غىضَ                           غت افلس عبساهلل                فط  
ًًََطٍ ثُضيَُاٌْ                        غهطت    ثُضيَُاٌْغُضؤنٌ                 ُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ      ططٍ غج

ًَطام                              نىضزغتإ – نىضزغتإ ًَطام                           نىضزغتإ – ع ًَطام - ع   ع
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 ( 4ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )

 2112\3\28ضَيهُوتٌ  نىاض ؾُللُ

ًًََُ  ٌ َُٖيبصاضزٕخىيٌ غ
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  (4ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 28/3/2112 ضَيهُوتٌ ؾُللُنىاض

ًَط )   ــصَ ٍ (ٍ 11نات ــىَض ؤ ًَـ ًْ ــ ــُللُنىاض ضؤشٍ ث ــُوتٌ  ؾ ــَُاٌْ  28/3/2112ضَيه ــتإ  ثُضي  -نىضزغ
ًَطام  ٌ  يَُإ و، ثُضغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع امساعًٌبُ غُضؤنايُتٌ ع بـُض َيع ز. حػـٔ ذلُـس     بـُ ٓاَـازَبىوْ

ًَطــطٍ غــُضؤى و،  ًَطٍ غــىضَ ج خــىيٌ  (4ٍ, زاًْؿــتين شَــاضَ )ثُضيــَُإبــُض َيع فطغــت أفلــس عبــساهلل غــهطت
ًًَُّ  ( ٍ خؤٍ بُغت.2112, غاَيٌ )غ

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ حىنُُن ٍ 1992ضنطاوٍ غـاَيٌ  (ٍ ٖـَُىا 1ٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )  َوط ( يُ ثُي21(ٍ َاززَ )1اٌْ بط طُ )بُث

ًَطام, زَغـتٍُ غـُضؤنايُتٌ    -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  ٕ ع خـىيٌ   (4ٍزضا زاًْؿـتين شَـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضيـَُا
ًًٌََُ َُٖيبــصاضزٕ يــُ نــات )  ًَـ ًْــىَض ؤٍ ضؤشٍ نــىاض ؾــُللُ ضَيهــُوتٌ  11غــ بــُّ  زا 28/3/2112(ٍ ثــ

ًَت: ًَىَيُ ب  ؾ
ًَبــىضزٌْ طؿــيت يــُ ٖــُضَيٌُ   بــُضزَواّ بــىوٕ يُغــُض خػــتُٓض وو و طفتىطــؤ  -1 ًَؿــًٓاضٍ ياغــاٍ ي نطزْــٌ ث

ًَطام. –نىضزغتإ   ع
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
          ًًٌََُ ٌَ زَنـُئ، ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ، خـىيٌ غـ بُْاوٍ طُيٌ نىضزغتإ، زاًْؿـتين ٓـَُط ؤَإ زَغـت ثـ

ــىي  ًًَُّ، خ ــاَيٌ غــ ــعل ) َُٖيبــصاضزٕ، غ ــساٌْ زووَّ، شَــاضٍَ زاًْؿ ــعل 4ٌ ططَي ، 28/3/2112(، ضؤشٍ زاًْؿ
 بُضْاٍَُ ناض:

ًٌَ حىنُـُناٌْ بط طـٍُ )   (ٍ ٖـَُىاض نـطاوٍ غـاَيٌ    1( يـُ ثـُيط َوٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )    21(ٍ َـاززٍَ ) 1بُث
ــتإ  1992 ــَُاٌْ نىضزغ ــاضٍ       –ٍ ثُضي ــٍُ ن ــسا بُضْاَ ــَُإ بط ياضي ــُضؤنايُتٌ ثُضي ــتٍُ غ ــطام، زَغ ًَ ع

ًَط )    4ؿتين شَاضَ )زاًْ ًًٌََُ َُٖيبـصاضزٕ يـُ ناتـصَ ًَـ ًْـىَض ؤٍ ضؤشٍ نـىاض    11(ٍ ٓاغايٌ خىيٌ غـ (ٍ ثـ
ًَت: 28/3/2112ؾُللُ ضَيهُوتٌ  ًَىَيُ ب  بُّ ؾ

ًَبــىضزٌْ طؿــيت يــُ ٖــُضَيٌُ    -1 ًَؿــًٓاضٍ ياغــاٍ ي بــُضزَواّ بــىوٕ يُغــُض خػــتُٓض وو و طفتىطــؤ نطزْــٌ ث
ًَطام. –نىضزغتإ   ع

ًَين زَغيت ُٓزلاَسضا.زاًْؿتُٓنُ بُ ْ ٗ 
 
 

 ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ                  ز.حػٔ ذلُس غىضَ                           غت افلس عبساهلل                فط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضيَُاٌْ                        غهطت    ثُضيَُاٌْغُضؤنٌ                 ُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ      ج

ًَطام                              نىضزغتإ – نىضزغتإ ًَطام                           نىضزغتإ – ع ًَطام - ع   ع
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 ( 5ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )

ًَٓج ؾُللُ  2112\3\29ضَيهُوتٌ  ث

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ
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  (5ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
ًَٓج   29/3/2112 ضَيهُوتٌ ؾُللُث

ًَط )   ًَـ ًْــىَض ؤٍ(ٍ 11ناتــصَ ًَــٓج  ضؤشٍ ثــ  -نىضزغــتإ  ثُضيــَُاٌْ  29/3/2112ضَيهــُوتٌ  ؾــُللُث
ًَطام  ٌ  ثُضيَُإ و، غُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع امساعًٌبُ غُضؤنايُتٌ ع ُض َيع ز. حػـٔ ذلُـس   بـ  بـُ ٓاَـازَبىوْ

ًَطــطٍ غــُضؤى و،  ًَطٍ غــىضَ ج خــىيٌ  (5ٍ, زاًْؿــتين شَــاضَ )ثُضيــَُإبــُض َيع فطغــت أفلــس عبــساهلل غــهطت
ًًَُّ  ( ٍ خؤٍ بُغت.2112, غاَيٌ )غ

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ حىنُُن ٍ 1992(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1ٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )  َوط ( يُ ثُي21(ٍ َاززَ )1اٌْ بط طُ )بُث

ًَطام, زَغـتٍُ غـُضؤنايُتٌ    -اٌْ نىضزغتإ ثُضيَُ ٕ ع خـىيٌ   (5ٍزضا زاًْؿـتين شَـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضيـَُا
ًًٌََُ َُٖيبــصاضزٕ يــُ نــات )  ــٓج ؾــُللُ ضَيهــُوتٌ  11غــ ًَ ًَـ ًْــىَض ؤٍ ضؤشٍ ث بــُّ  زا 29/3/2112(ٍ ثــ

ًَت: ًَىَيُ ب  ؾ
ًَؿــًٓاضٍ ياغــاٍ ي  -1 ًَبــىضزٌْ طؿــيت يــُ ٖــُضَيٌُ  بــُضزَواّ بــىوٕ يُغــُض خػــتُٓض وو و طفتىطــؤ نطزْــٌ ث

ًَطام. –نىضزغتإ   ع
 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.

          ًًٌََُ ٌَ زَنـُئ، ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ، خـىيٌ غـ بُْاوٍ طُيٌ نىضزغتإ، زاًْؿـتين ٓـَُط ؤَإ زَغـت ثـ
ــساٌْ زووَّ، شَــاضَ   ــىيٌ ططَي ًًَُّ، خ ــاَيٌ غــ ــعل )َُٖيبــصاضزٕ، غ ــعل 5ٍ زاًْؿ ، 29/3/2112(، ضؤشٍ زاًْؿ

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ حىنُـُناٌْ بط طـٍُ )   (ٍ ٖـَُىاض نـطاوٍ غـاَيٌ    1( يـُ ثـُيط َوٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )    21(ٍ َـاززٍَ ) 1بُث

ــتإ  1992 ــَُاٌْ نىضزغ ــاضٍ       –ٍ ثُضي ــٍُ ن ــسا بُضْاَ ــَُإ بط ياضي ــُضؤنايُتٌ ثُضي ــتٍُ غ ــطام، زَغ ًَ ع
ًَط )    (ٍ ٓاغايٌ 5زاًْؿتين شَاضَ ) ًًٌََُ َُٖيبـصاضزٕ يـُ ناتـصَ ًَـٓج    11خىيٌ غـ ًَـ ًْـىَض ؤٍ ضؤشٍ ث (ٍ ثـ
ًَت: 29/3/2112ؾُللُ ضَيهُوتٌ  ًَىَيُ ب  بُّ ؾ

ًَبــىضزٌْ طؿــيت يــُ ٖــُضَيٌُ    -1 ًَؿــًٓاضٍ ياغــاٍ ي بــُضزَواّ بــىوٕ يُغــُض خػــتُٓض وو و طفتىطــؤ نطزْــٌ ث
ًَطام. –نىضزغتإ   ع

ًَين ُٓزلاَسضا.  زاًْؿتُٓنُ بُ ْٗ
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 ًْؿتين زووَّزا
 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.

           ًًٌََُ ٌَ زَنـُئ، ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ، خـىيٌ غـ بُْاوٍ طُيٌ نىضزغـتإ، زاًْؿـتين زووَللـإ زَغـت ثـ
ــعل )   ــساٌْ زووَّ، شَــاضٍَ زاًْؿ ــىيٌ ططَي ًًَُّ، خ ــاَيٌ غــ ــعل 5َُٖيبــصاضزٕ، غ ، 29/3/2112(، ضؤشٍ زاًْؿ

ًَط )  (ٍ ثاف ًْىَض ؤ:2نؤبىوُْوٍَ زووَّ يُ ناتصَ
خػتُٓض وو و زَغت ًْؿإ نطزْـٌ بـُض َيع )عبـساهلل ضغـىٍ عًـٌ( ْاغـطاو بـُ )نؤغـطَت ضغـىٍ عًـٌ( بـؤ             -2

ًَططٍ غُضؤنٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ، غىَيٓس خىاضزٌْ ياغايٌ نُ يُ اليُٕ بُض َيع غـُضؤنٌ ٖـُضَيٌُ    ثؤغيت ج
 ًْؿإ نطاوَ.نىضزغتاُْوَ زَغت 

 زَقٌ ْىوغطاوٍ غُضؤنٌ ُٖضَيِ:
ًَطام –بؤ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ   ع

ًَطـطٍ                بُض َيع )عبـساهلل ضغـىٍ عًـٌ( ْاغـطاو بـُ )نؤغـطَت ضغـىٍ عًـٌ( زَغـت ًْؿـإ زَنـُّ بـؤ ثؤغـيت ج
ًَىيػت ُٓزلاّ بسَٕ يُ –غُضؤنٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ  ٌَ زَنُّ ناضٍ ث ًَطام، بؤيُ زاواتإ ي  ّ ضووَوَ.ع

 َُغعىز باضظاٌْ                                                                                   
ًَطام –غُضؤنٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ   ع

ًَطٖاتين بُض َيع ناى نؤغطَت، ز ًَػتاف وَيط اٍ بُخ ًَت بفُضَٓ ًَت،    اوا زَنُئ ب ًَـطَ زابًٓؿـ ىَيت بؤ ٓـُوٍَ ي
ٌَ يُ ًَػتاف ن ٍَ ُٓو زاواناضيًٍُ بُض َيع غُضؤنٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتاُْ بـؤ زاْـاٌْ بـُض َيع نؤغـطَت ضغـىٍ      ٓ طُ

ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ زَغـيت بـُضظ        ًَططٍ غُضؤنٌ ُٖضَيِ تهايُ زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ عًٌ بؤ ج
ٌَ زَنـُي   ًَُُ ثريؤظبايٌ يـ ًَهط اٍ زَْط ثُغٓس نطا، بؤيُ ٓ ٔ بـا بفـُضَىوَيت نـاى    بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُ ت

 نؤغطَت بؤ غىَيٓس خىاضزٌْ ياغايٌ.
 بُض َيع نؤغطَت ضغىٍ عًٌ:

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
َٔ )نؤغطَت ضغىٍ عًٌ( غىَيٓس بـُ خـىاٍ َـُظٕ ثاضَيعطـاضٍ يـُ َافـُنإ و زَغـتهُوتُنإ و يـُى ضَيـعٍ          

و فُضَاْــُنامن بـُ زضوغــيت و زَيػــؤظٍ  بُضشَوَْسيًـُناٌْ ٖاوواَلتًــاٌْ ٖـُضَيٌُ نىضزغــتإ بهــُّ و ٓـُضى    
 ُٓزلاّ بسَّ.

 بطاٍ بُض َيعّ ناى زنتؤض ُٓضغُالٕ غُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ.
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ.  بطاياٌْ بُض َيعّ ناى زنتؤض حػٔ ج

ًَطٍ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ.  ناى فطغُت غهطت
 بُض َيعإ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ.
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ًَطـطٍ غـُضؤنٌ             بُض َيع.خىؾو و بطاياٌْ  ظؤض غىثاغـتإ زَنـُّ نـُ بـؤ ٓـُّ َتُاْـٍُ بـُ َٓتاْـسا وَنـى ج
ًَٓاوٍ طـُيٌ نىضزغـتإ و خَُيهـُ غـتَُسيسَنٍُ و، غىثاغـٌ       ُٖضَيِ ناض بهُّ يُالٍ غُضؤنٌ ُٖضَيُسا، يُث

   ُ ًَىَوَ، غىثاغٌ َُٖىو خَُيهٌ نىضزغتإ زَنـُّ يـُ ضَيطـ ًَـىَوَ  خَُيهٌ نىضزغتاًْـ زَنُّ يُ ضَيطاٍ ٓ ٓ ٍ
ًَٓـاوٍ ٓـُوَ بـىوَ نـُ بُض اغـيت             نُ ْىَيُٓضٍ خَُيهٌ نىضزغتأْ، زياضَ َـٔ بـُ وَضطـطتين ٓـُّ ثؤغـتُ يـُ ث
ًَؿـُوَ بـؤ خـَُيهٌ نىضزغـتاُْو طؤض اْهـاضٍ يُْاونـُنإ زَنطَيـت و بُؾـساض مب يـُو            ًَػتا ٖاتؤتـُ ث ُٓوٍَ ٓ

ًَ ًَؿُوٍَ ث ًَؿُُضطُيُى، نؤٕ يُ ؾؤض ف ضَيعٍ ث ؿـُُضطايُتًِ ُٖيـُ ٓـاواف يـُ ثطؤغـٍُ      ثطؤغُيُ وَنى ث
ٓاؾيت و ٓاوَزاْهطزُْوَو ثاى نانػاظٍ و ضظطاض نطزٌْ طُيُنَُإ و، قُضاضٍ َامل ناضَْىوغٌ خؤٍ بـسات  
ًَؿُُضطُيُنٌ َاْسوو ُْْاؽ، ظؤض غىثاؽ بؤ زَْطساْتإ، غىثاغٌ َُٖىو  يُو ثطؤغُ بُؾساض بىوَُ وَى ث

وَ يُ خعَُتٌ غُضؤنٌ ُٖضَيِ، ٖاوناضٍ غُضؤنٌ ُٖضَيِ بهـُّ يـُو   اليُنتإ زَنُّ، زياضَ َٔ خؤّ ٖاتًُُ
 خااَلٍُْ خىاضَوَ:

ًَٓـاوٍ باؾـرت نطزْـٌ شيـاٌْ خـَُيهٌ           يُنُّ/ بؤ نانػاظٍ و ُٓو حُوت خاَيٍُ نـُ تُحسيـسٍ نـطزووَ يـُ ث
ًَٓـاوٍ نـاى         ًَٓـاوٍ عُزايـُتٌ نؤَُاَليـُتٌ، يـُ ث ًَٓاوٍ غُضخػتين زؿلىنطاتٌ، يـُ ث نطزْـٌ  نىضزغتإ، يُ ث

ًَٓاو َُٓاْـُ ٖـَُىو يـُ خعَـُتٌ غـُضؤنٌ       شيإ و طىظَضاٌْ خَُيهٌ نىضزغتإ و نُغىناضٍ ؾًُٖسإ، يُ ث
ًَُُ وَنى خَُيهٌ نىضزغتإ حُقٌ خؤَاُْ َـامل نـاضٍَ    ُٖضَيِ زَمب، نُ ُٓو ناضاُْ ُٓزلاّ بسضَيت، زياضَ ٓ

ًَؿُوَ  ًَت، بط ياض بسَئ ُٖيىَُضجُناٌْ ٖاتُ ث ض يـُ ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ َُضجـُعٌ     خؤْىوغًُٓإ ُٖب
ًَطَ زَْطٌ بؤ بسضَيت، َٔ زَيًٓاتإ زَنَُُوَ نُ بُ زَيػؤظٍ ٓـًـ بهـُّ    خَُيهٌ نىضزغتاُْ بُ ؾُضعًُت ي
ــُيٍُ      ــبُت َُغ ــُضوَٖا بًُْػ ــًُٖسَنإ، ٖ ــىناضٍ ؾ ــإ و نُغ ــُُضطُ قاضََ ًَؿ ــتإ و ث ــَُيهٌ نىضزغ ــؤ خ ب

ًَؿًٓاض زَنـُّ يـُ حهىَـُتٌ نىضز    غـتإ بُضْاَـٍُ َـُجًًؼ تـُْفًعٍ بهطَيتـُ بُضْاَـٍُ       نانػاظٍ، َٔ ث
ًَع بهطَيـت، ٓريازاتـٌ           حهىَُتُوَ، ُٖضوَٖا يًصٍُْ ُْظاٖـُ تـُفعًٌ بهطَيـت، ٖـُضوَٖا ضَقابـٍُ َايًـُ بـُٖ
ًَت يُ اليُٕ ثُضيَُاُْوَ ناوزَيطٍ باف بهطَيت، ُٖضوَٖا يـُ َُغـُيٍُ ياغـا     حهىَُت غُضفًاتٌ ؾُفاف ب

ًَت زَغت يُ  ًَت يُ َُٖىو بىاضَناْسا، يُ نؤتايًسا نُؽ بؤٍ ُْب ًَت ياغا غُضوَض ب ياغا وَضبسات، بَُيهى زَب
 جاضَيهٌ تط غىثاغتإ زَنُّ و ُٖضبصئ بؤ نىضزو نىضزغتإ، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَططٍ غُضؤنٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ، ًٖـىاٍ غـُض   نُوتًٓإ بـؤ زَخـىاظئ يـُ    وَيط اٍ ثريؤظبايًُإ يُ بُض َيع ج

ًَـٓغل، تـا     ًَىٍَ بُض َيعيـ زَنُئ، بُّ جؤضَ نؤتايٌ بُ نؤبىوُْوَنـَُإ زَٖ ًٓـ و ناضَناًْإ، غىثاغٌ ٓ
ًَطئ غىثاؽ. ًَهٌ تط بُ خىاتإ زَغج  زاًْؿتٓ

 
 

 اضغالٕ بايع امساعًٌ       ز.            ز.حػٔ ذلُس غىضَ                           غت افلس عبساهلل                فط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضيَُاٌْ                        غهطت    ثُضيَُاٌْغُضؤنٌ                 ُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ      ج

ًَطام                              نىضزغتإ – نىضزغتإ ًَطام                           نىضزغتإ – ع ًَطام - ع   ع
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 ( 6ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )

ًَٓج ؾُللُ  2112\4\5ضَيهُوتٌ  ث

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ
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  (6ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
ًَٓج   5/4/2112 ضَيهُوتٌ ؾُللُث

ًَط )   ًَٓج ضؤشٍ ثاف ًْىَض ؤٍ(ٍ 4ناتصَ ٌ   5/4/2112ضَيهُوتٌ  ؾُللُ ث ًَـطام   -نىضزغـتإ   ثُضيـَُاْ ع
ٌ  ثُضيـَُإ و،  غُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع امساعًٌبُ غُضؤنايُتٌ  بـُض َيع ز. حػـٔ ذلُـس غـىضَ      بـُ ٓاَـازَبىوْ

ًَططٍ غُضؤى و،  ًَطٍ     ج ٕ بُض َيع فطغـت أفلـس عبـساهلل غـهطت ّ خـىيٌ   (6ٍ, زاًْؿـتين شَـاضَ )  ثُضيـَُا ًًَُ , غـ
 ٍ خؤٍ بُغت.( 2112غاَيٌ )

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ حىنُُن ٍ 1992(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1ٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )  َوط ( يُ ثُي21(ٍ َاززَ )1اٌْ بط طُ )بُث

ًَطام, زَغـتٍُ غـُضؤنايُتٌ    -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  ٕ ع خـىيٌ   (6ٍزضا زاًْؿـتين شَـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضيـَُا
ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ نات ) ًَـٓج ؾـُللُ ضَيهـُوتٌ     (ٍ ثاف ًْىَض ؤ4ٍغ ًَىَيُ    زا 5/4/2112ضؤشٍ ث بـُّ ؾـ

ًَت:  ب
ًَطـطٍ غـُضؤنٌ ُٓزلىَـٌُْ وَظيـطإ نـُ بـُبط ياضٍ شَـاضَ         -1 غُضؤنٌ ثُضيَُإ ُٖض يُى يُ غُضؤى و ج
ــاضَ ) 4) ــتين شَ ــُ زاًْؿ ــايٌ ضؤشٍ 2( ي ــٍُ    16/2/2112(ٍ ْآاغ ــُضؤنٌ نابًٓ ــطٍ غ ًَط ــُضؤى و ج ــؤ غ ب

ًَؿهُف بُ  ًَساًْإ.حُوتُّ ْاوْطإ ث  ثُضيَُإ زَنات بؤ َتُاُْ ث
غُضؤنٌ ثُضيـَُإ زاوا يـُ غـُضؤنٌ ُٓزلىَـٌُْ وَظيـطإ زَنـات ْـاوٍ وَظيـطَ بـُض َيعَنإ خباتـُ ضوو،            -2

ٌَ بسَٕ. ًَؿهُف بُ ثُضيَُاًْإ زَنات تا َتُاُْيإ ث  ًٓٓ ا غُضؤنٌ ثُضيَُإ يُنُ يُنُ ث
بــاْط زَنــات بــؤ غــىَيٓس خــىاضزٌْ ياغــايٌ و ثاؾــإ  غــُضؤنٌ ثُضيــَُإ غــُضؤنٌ ُٓزلىَــٌُْ وَظيــطإ -3

ًَططٍ غُضؤنٌ ُٓزلىٌَُْ وَظيطإ باْط زَنات بؤ غىَيٓس خىاضزٌْ ياغايٌ.  ج
ًَطٍ ثُضيـَُإ زَنـات وَظيـطَ بـُض َيعَنإ بـؤ غـىَيٓس خـىاضزٌْ ياغـايٌ          -4 غُضؤنٌ ثُضيَُإ زاوا يُ غهطت

ًَؿهُف بهات.  ث
ًَهــريظإ  غــُضؤنٌ ثُضيــَُإ زاوا يــُ بــُض َي -5 ع غــُضؤنٌ ُٓزلىَــٌُْ وَظيطاْــٌ نابًٓــٍُ حــُوت ضَيــعزاض ْ

ًَؿهُف نطزٌْ وتاضٍ بُض َيعيإ. َصطؿ٢ًٓسضيؼ   باضظاٌْ زَنات بؤ ث
ًَططٍ غُضؤنٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ  -6 ًَطام. –وتاضٍ بُض َيع ج  ع
ًَٓاٌْ زاًْؿعل يُاليُٕ غُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتاُْوَ. -7  نؤتايٌ ٖ

 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ غالٕ بايع/ز.اضبُض َيع 

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
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          ًًٌََُ ٌَ زَنـُئ، ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ، خـىيٌ غـ بُْاوٍ طُيٌ نىضزغتإ، زاًْؿـتين ٓـَُط ؤَإ زَغـت ثـ
ــاضٍَ زاًْؿــعل )      ــساٌْ زووَّ، شَ ــىيٌ ططَي ًًَُّ، خ ــ ــاَيٌ غ ــصاضزٕ، غ ــعل 6َُٖيب ، 5/4/2112(، ضؤشٍ زاًْؿ

 بُضْاٍَُ ناض:
ًَ (ٍ ٖـَُىاض نـطاوٍ غـاَيٌ    1( يـُ ثـُيط َوٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )    21(ٍ َـاززٍَ ) 1ٌ حىنُـُناٌْ بط طـٍُ )  بُث

ــتإ  1992 ــَُاٌْ نىضزغ ــاضٍ       –ٍ ثُضي ــٍُ ن ــسا بُضْاَ ــَُإ بط ياضي ــُضؤنايُتٌ ثُضي ــتٍُ غ ــطام، زَغ ًَ ع
ًَط ) 6زاًْؿـتين شَــاضَ )  ًًٌََُ َُٖيبـصاضزٕ يــُ ناتــصَ ًَــٓج  (ٍ ثــاف ًْــىَض ؤٍ ضؤش4ٍ(ٍ ٓاغــايٌ خــىيٌ غــ ث

ًَت: 5/4/2112ؾُللُ ضَيهُوتٌ  ًَىَيُ ب  بُّ ؾ
ًَطـطٍ غـُضؤنٌ ُٓزلىَـٌُْ وَظيـطإ نـُ بـُبط ياضٍ شَـاضَ         -1 غُضؤنٌ ثُضيَُإ ُٖض يُى يُ غُضؤى و ج
ــاضَ ) 4) ــتين شَ ــُ زاًْؿ ــايٌ ضؤشٍ 2( ي ــٍُ    16/2/2112(ٍ ْآاغ ــُضؤنٌ نابًٓ ــطٍ غ ًَط ــُضؤى و ج ــؤ غ ب

ًَؿهُف بُ ثُضيَُإ ًَساًْإ. حُوتُّ ْاوْطإ ث  زَنات بؤ َتُاُْ ث
غُضؤنٌ ثُضيـَُإ زاوا يـُ غـُضؤنٌ ُٓزلىَـٌُْ وَظيـطإ زَنـات ْـاوٍ وَظيـطَ بـُض َيعَنإ خباتـُ ضوو،            -2

ٌَ بسَٕ. ًَؿهُف بُ ثُضيَُاًْإ زَنات تا َتُاُْيإ ث  ًٓٓ ا غُضؤنٌ ثُضيَُإ يُنُ يُنُ ث
نــات بــؤ غــىَيٓس خــىاضزٌْ ياغــايٌ و ثاؾــإ غــُضؤنٌ ثُضيــَُإ غــُضؤنٌ ُٓزلىَــٌُْ وَظيــطإ بــاْط زَ -3

ًَططٍ غُضؤنٌ ُٓزلىٌَُْ وَظيطإ باْط زَنات بؤ غىَيٓس خىاضزٌْ ياغايٌ.  ج
ًَطٍ ثُضيـَُإ زَنـات وَظيـطَ بـُض َيعَنإ بـؤ غـىَيٓس خـىاضزٌْ ياغـايٌ          -4 غُضؤنٌ ثُضيَُإ زاوا يُ غهطت

ًَؿهُف بهات.  ث
ًَهــريظإ   غــُضؤنٌ ثُضيــَُإ زاوا يــُ بــُض َيع غــُضؤنٌ -5 ُٓزلىَــٌُْ وَظيطاْــٌ نابًٓــٍُ حــُوت ضَيــعزاض ْ

ًَؿهُف نطزٌْ وتاضٍ بُض َيعيإ. َصطؿ٢ًٓسضيؼ   باضظاٌْ زَنات بؤ ث
ًَططٍ غُضؤنٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ  -6 ًَطام. –وتاضٍ بُض َيع ج  ع
ًَٓاٌْ زاًْؿعل يُاليُٕ غُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتاُْوَ. -7  نؤتايٌ ٖ

 ُضَىو.ْىقتٍُ ًْعاَت ُٖيُ؟ ف
 بُض َيع ناضوإ قاب افلس:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَو خــاَيٌ ياغــايٌ بـىضووشَيِٓ، نــُ ٓــُو      بُخؤؾـخاَيًُوَ زََــُوَيت يــُ تـُالضٍ ثُضيــَُاٌْ نىضزغــتإ نؤَـَُي
ًَُُ يُغُض ُٓو نىضغـًاُْ   ًَُُ بُ خىَئ و خُباتٌ نؤَُاَلٌْ خَُيهٌ نىضزغتإ ٖاتؤتُزٍ و ٓ ثُضيَُاٍُْ ٓ

ًَين بـاف     زاًْؿتى ًَهسا يُو ثُضيَُاُْ بُض َيعَ، حُوتَُغل نابًُٓيُ، َتُاْـُ وَضزَططَيـت، بـَُي وئ، يُ حاَيُت
ٍَ زَزات خعَــُتطىظاضٍ و ٖــَُىو نايــُو ٖــَُىو اليُْــُناٌْ شيــإ بــؤ نؤَــُاَلٌْ     بــُ خــَُيو زَزات و ٖــُو

نؤَـُاَلٌْ خـَُيو ثُيـسا    خَُيهٌ نىضزغتإ ظؤض بهات و خـؤف بهـات و شيـإ و طـىظاضإ و ٓـاظازٍ و ْـإ بـؤ        
ًَػتا ُْياْتىاًْىَ ُٓو بَُيًٓاٍُْ نُ بُ نؤَُاَلٌْ خَُيهًإ زاوَ وَنـى   بهات، يُو حاَيُتُزا ُٓو نابًٓاُْ تا ٓ
ًَطٖاتين ٖـَُىو         ٌَ بهُٕ، َٔ زاوا يُ بـُض َيعتإ زَنـُّ جـُْابٌ غـُضؤنٌ ثُضيـَُإ، بـُخ ٌَ بُج ًَىيػت ج ث
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ٍَ ٖـــَُىو ُْٓساَـــُ بـــُض َيعَناٌْ ٓـــُو بُض َيعاْـــُف زَنـــُّ نـــُ ٓاَـــازٍَ تـــ ُالضٍ ثُضيـــَُإ بـــىوٕ يُطـــُ
ًَِ خؤؾُ زاوايُى يُو نابًُٓيُ ْىَيًـُ بهـُّ، ٓـُويـ ُٓوَيـُ نـُ يـُ ضووٍ قاْىًْـُوَ نـُ          ثُضيَُاًْـ، ث
ًَُٓناًْسا يُنـُّ نـاضٍ    نابًُٓيُى غىَيٓس زَخىات، نابًُٓيُى َتُاُْ وَضزَططَيت، حُم وايُ يُ ٓاغيت بَُي

ًَــت، ٖــَُىو ٓــُو وَظاضَت و فُضَاْطــُو ٓــُو نابًُٓيــ ًَجــُض  ب ًَت يــُ ؾــُف َــاْط ت ًَ ًَ ًَــت، نــُ ْــُٖ ُ ٓــُوَ ب
ٍَ يُى بهطَيُٓوَ، َُٖىو ُٓو اليُْاْـٍُ نـُ غـًُاٍ زوو ًٓـساضَيٌ      ًَهُ ٍَ ُْنطاوُْتُوَ ت ًَهُ اليُْاٍُْ نُ ت

ًَُُو َُٖىو اليُى بتىاْغل ُٓو ُٓظَىوُْ ًَسضَيت، بؤ ُٓوٍَ ٓ ًَ ًَىَ زياضَ ُْٖ بجاضَيعئ، بؤ ٓـُوٍَ ٖـَُىو    ث
ًَط يٓــُوَ، ضَيهدػــتين شيــاٌْ  اليــُى بتــىاْغل خاوَْساضيــُتٌ ٓــُو ُٓظَىوْــُ بهــُئ، ٓاؾــيت و ٓاؾــتُوايٌ بط
ًَهُوَ بهُويُٓ شَيط بُضثطغًاضيُتٌ بؤ خعَُت نطزٌْ  غًاغٌ خؤف بهُئ يُو ُٖضَيُُزا، َُٖىو اليُى ث

ٌَ نطزْـٌ ي     ٌَ بـُج ًَٓاوٍ جـ ًَط اْـُوٍَ       نىضزو نىضزغتإ يـُث اغـا غـُضوَضيٌ و قُاَلنـؤ نطزْـٌ طُْـسََيٌ و ط
عُزايُتٌ نؤَُاَليُتٌ، بؤ ُٓوٍَ بتىاْغل ُْتُوَنَُإ، ٖاوواَلتًاٌْ ُٖضَيُُنَُإ ٓاغىوزَ بهـُئ، ٓاؾـيت   

ًَط يُٓوَ بؤ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ، غىثاغتإ زَنُّ.  و ٓاؾتُوايٌ بط
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَطٖاتين غــُضؤى          بـُخًَ  ًَطـطٍ غـُضؤنٌ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ، بـُخ طٖاتين بـُض َيع نـاى نؤغـطَت زَنـُئ، ج
ًَٓــاٌْ     ًَهٗ ًَططَنــاٌْ ض يــُ نابًٓــٍُ ؾُؾــُّ، ض يــُ نابًٓــٍُ حُوتــُّ، نــُ َىضَؾــُحٔ بــؤ ث وَظيــطإ و ج

ًَط ٖاتين َُٖىو ُٓو خىؾو و بـطا بُض َيعاْـُ    ًَطٖاتًٓإ زَنُئ، ُٖضوَٖا بُخ زَنـُئ، نـُ   حهىَُت، بُخ
ًَهـريظإ بـاضظاٌْ و نـاى      ًَػتا زاوا يُ بُض َيعإ نـاى ْ ًَىضاوٕ بؤ نابًٍُٓ تاظَ، ثؤغيت وَظاضَت وَضبططٕ، ٓ ثاَي

ًَطَ.  عًُاز افلس زَنُئ بفُضَىوٕ بؤ ٓ
نـاى   2/2112//16(ٍ ْآاغـايٌ ضؤشٍ  2( يـُ زاًْؿـتين شَـاضَ )   4بُض َيعإ، ٖـُضوَنى يـُ بط يـاضٍ شَـاضَ )    

ًَهريظإ ب ًَػـتا زواٍ ٓـُوٍَ      ْ ًَـٓٔ، ٓ ًَـو بٗ اضظاٌْ و ناى عًُاز افلس ْاوْطإ، بؤ ُٓوٍَ نابًُٓيُنٌ تـاظَ ث
ًَػـتا       ًَـٓٔ، ٓ ًَـو بٗ ًَهريظإ و ناى عًُاز نطز، بؤ ُٓوٍَ ٓـُّ نابًُٓيـُ ث غُضؤنٌ ُٖضَيِ تُنًًفٌ يُ ناى ْ

ًَػـتا يُنـُدلاض     يُى، يُى زَياشلُيُٓ بُضزٌََ ثُضيَُاْتاضَ بُض َيعَنإ، بؤ ُٓوٍَ َتُاُْ ٌَ بـسَٕ، ٓ يإ ثـ
ًَهــريظإ ًٓــساضيؼ   ًَتــُ غــُضؤنٌ حهىَــُتٌ ٖــُضَيٌُ نىضزغــتإ،    َصررطؿ٢بــُض َيع نــاى ْ بــاضظاٌْ نــُ زَب

ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ زَغـيت بـُضظ             ٌَ يُطَُيسايـُ زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ زَطلَُُ زَْطساُْوَ، نـ
ٌَ زَنُئ.بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغٓس نطا، ث  ريؤظبايٌ ي

        ٌَ ًَططٍ غـُضؤنٌ حهىَـُتٌ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ، زَطلَُـُ زَْطساْـُوَ، نـ ًَىضاوَ بؤ ج ناى عًُاز افلس ثاَي
ٌَ يُطَُيسا ًًُْ زَغيت بُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، بـُنؤٍ     يُطَُيسايُ زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، ن

ٌَ زَنُئ.  زَْط ثُغٓس نطا، ثريؤظبايٌ ي
ًَػــتا ًَتــُوَ، بــا    ٓ زاوا زَنــُئ يــُ بــُض َيع غــُضؤنٌ حهىَــُتٌ ٖــُضَيٌُ نىضزغــتإ ْــاوٍ نابًُٓنــٍُ خبىَيٓ

 بفُضَىوَيت.
ًَهريظإ باضظاٌْ/ غُضؤنٌ حهىَُت:  بُض َيع ْ
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 عبسايهطيِ غىَيتإ عبساهلل/ وَظيطٍ ْاوخؤ. -1
ًَؿُُضطُ. َصطؿ٢جعفط  -2  عًٌ عبسايطحًِ/ وَظيطٍ ث
ًَطوإ ْاقح عبساهلل -3  / وَظيطٍ زاز.ؾ
 بايع غعًس ذلُس/ وَظيطٍ زاضايٌ و ٓابىوضٍ. -4
 ز.عبساهلل عبسايطفلٔ عبساهلل )ٓاؾيت ُٖوضاٌَ(/ وَظيطٍ غاَاُْ غطوؾتًُنإ. -5
 ز.ضَيهُوت فلُ ضؾًس نطيِ ذلُس/ وَظيطٍ تُْسضوغيت. -6
 ز.عكُت ذلُس خايس/ وَظيطٍ ثُضوَضزَ. -7
ٌَ نطزٕ.ناَُضإ افلس عبساهلل/ وَظيطٍ ٓاو -8  َزاْهطزُْوَو ًْؿتُج
 زَيؿاز ؾٗاب حاجٌ/ وَظيطٍ ؾاضَواٌْ و طُؾت و طىظاض. -9

 ز.عًٌ غعًس ذلُس/ وَظيطٍ خىَيٓسٌْ بااَلو تىَيصيُٓوٍَ ظاْػيت. -11
 ز.عًٌ غٓسٍ/ وَظيطٍ ثالْساْإ. -11
 ٓاغؤؽ زلًب عبساهلل/ وَظيطٍ ناضو ناضوباضٍ نؤَُاَليُتٌ. -12
 نط/ وَظيطٍ ضؤؾٓبريٍ و الوإ.ز.ناوَ ذلُىز ؾا -13
 قباح افلس ذلُس)ٓاضاّ افلس ذلُس(/ وَظيطٍ ناضوباضٍ ؾًُٖسإ و ُْٓفانطاوإ. -14
ٍَ و غُضناوَناٌْ ٓاو. -15  ز.غريوإ ذلُس جًٗاز بابإ/ وَظيطٍ نؿتىنا
 غٓإ عبساخلايل افلس نُيُبٌ/ وَظيطٍ ثًؿُغاظٍ و باظضطاٌْ. -16
 اُْ/ وَظيطٍ طىاغتُٓوَو طُياْسٕ.جىْػىٕ غًاويـ ابى ضضل -17
 ناٌَ حاجٌ عًٌ/ وَظيطٍ ُٓوقاف و ناضوباضٍ ٓايين. -18
ًَذ ابىبهط َاوَتٌ/ وَظيطٍ ناضَبا. -19  ياغغل ؾ

 ظؤض غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ــُ زَطلُي        ــُى يُن ــتا ي ًَػ ــُوَ، ٓ ــُت خىَيٓسي ــُضؤنٌ حهىَ ــُض َيع غ ــُ ب ــٍُ ن ًَىضاواْ ــُو ثاَي ــُضزٌََ  ٓ ــُ ب ٓ
 ثُضيَُاْتاضَ بُض َيعَنإ بؤ َتُاُْ وَضططتٔ:

    ٌَ ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت بُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ بُض َيع عبسايهطيِ غىَيتإ عبساهلل بؤ وَظيطٍ ْاوخؤ، ن
ٌَ زَنُئ، َتُاْـٍُ   يُطَُيسا ًًُْ زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغٓس نطا، ثريؤظبايٌ ي

 ططت.وَض
ٌَ يُطَُيسايـُ زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض         َصطؿ٢بُض َيع جعفط  ًَؿـُُضطُ، نـ عًٌ عبسايطحًِ بؤ وَظيـطٍ ث

ٌَ يُطَُيسا ًًُْ زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ يُى نـُؽ يُطَُيـسا ًًْـُ ظؤض غـىثاؽ، بُظؤضيٓـٍُ زَْـط        غىثاؽ، ن
ٌَ زَنُئ، َتُاٍُْ وَضططت.  ثُغٓس نطا، ثريؤظبايٌ ي
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ًَطوإ  ٌَ يُطَُيـسا   بُض َيع ؾ ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، نـ ْاقح عبساهلل بؤ وَظيطٍ زاز، ن
ٌَ زَنــُئ، َتُاْــٍُ      ًًْــُ زَغــيت بــُضظ بهاتــُوَ؟ ظؤض غــىثاؽ، بــُنؤٍ زَْــط ثُغــٓس نــطا، ثريؤظبــايٌ يــ

 وَضططت.
ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت ب ٌَ بُض َيع بايع غعًس ذلُس بؤ وَظيطٍ زاضايٌ و ٓابىوضٍ، ن ُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، ن

ٌَ زَنُئ، َتُاْـٍُ   يُطَُيسا ًًُْ زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغٓس نطا، ثريؤظبايٌ ي
 وَضططت.

           ٌَ بُض َيع ز.عبساهلل عبسايطفلٔ عبـساهلل ْاغـطاو بـُ )ٓاؾـيت ٖـُوضاٌَ( بـؤ وَظيـطٍ غـاَاُْ غطوؾـتًُنإ، نـ
ٌَ يُطَُيسا ًًُْ زَغيت بُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، بـُنؤٍ    يُطَُيسايُ زَغيت بُضظ بهاتُو َ؟ ظؤض غىثاؽ، ن

ٌَ زَنُئ، َتُاٍُْ وَضططت.  زَْط ثُغٓس نطا، ثريؤظبايٌ ي

ٌَ يُطَُيسايــُ زَغــيت بــُضظ بهاتــُوَ؟ ظؤض   بــُض َيع ز.ضَيهــُوت فلــُ ضؾــًس نــطيِ بــؤ وَظيــطٍ تُْسضوغــيت، نــ
     ُ ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ زَغـيت بـُضظ بهاتـ ٌَ        غىثاؽ، ن وَ؟ ظؤض غـىثاؽ، بـُنؤٍ زَْـط ثُغـٓس نـطا، ثريؤظبـايٌ يـ

 زَنُئ، َتُاٍُْ وَضططت.

       ٌَ ٌَ يُطَُيسايـُ زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ بُض َيع ز.عكُت ذلُس خايس بؤ وَظيطٍ ثُضوَضزَ، ن
ٌَ زَنُي ٔ، َتُاْـٍُ  يُطَُيسا ًًُْ زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغٓس نطا، ثريؤظبايٌ ي

 وَضططت.

ٌَ يُطَُيسايـُ زَغـيت بـُضظ            ٌَ نـطزٕ، نـ بُض َيع ناَُضإ افلس عبـساهلل بـؤ وَظيـطٍ ٓاوَزاْهطزْـُوَو ًْؿـتُج
ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، بـُنؤٍ زَْـط ثُغـٓس نـطا،              بهاتُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ

ٌَ زَنُئ، َتُاٍُْ وَضططت.  ثريؤظبايٌ ي

ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض   بُض َيع زَيؿ از ؾٗاب حاجٌ بؤ وَظيطٍ ؾاضَواٌْ و طُؾت و طىظاض، ن
             ٌَ ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، بـُنؤٍ زَْـط ثُغـٓس نـطا، ثريؤظبـايٌ يـ غىثاؽ، ن

 زَنُئ، َتُاٍُْ وَضططت.

ٌَ يُطَُيسايـُ زَغـيت بـُضظ       بُض َيع ز.عًٌ غـعًس ذلُـس بـؤ وَظيـطٍ خىَيٓـسٌْ بـااَلو تىيَ       صيٓـُوٍَ ظاْػـيت، نـ
ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، بـُنؤٍ زَْـط ثُغـٓس نـطا،              بهاتُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ

ٌَ زَنُئ، َتُاٍُْ وَضططت.  ثريؤظبايٌ ي

ٌَ يُطَُيسايـُ زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ      ٌَ يُطَُيـسا   بُض َيع ز.عًٌ غٓسٍ بؤ وَظيطٍ ثالْساْإ، ن ، نـ
ٌَ زَنــُئ، َتُاْــٍُ      ًًْــُ زَغــيت بــُضظ بهاتــُوَ؟ ظؤض غــىثاؽ، بــُنؤٍ زَْــط ثُغــٓس نــطا، ثريؤظبــايٌ يــ

 وَضططت.

ٌَ يُطَُيسايـُ زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟        بُض َيع ٓاغؤؽ زلًب عبساهلل بؤ وَظيطٍ ناضو ناضوباضٍ نؤَُاَليـُتٌ، نـ
ٌَ يُطَُيسا ًًُْ زَغيت بُضظ بهاتُو ٌَ     ظؤض غىثاؽ، ن َ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغـٓس نـطا، ثريؤظبـايٌ يـ

 زَنُئ، َتُاٍُْ وَضططت.
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ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ،   بُض َيع ز.ناوَ ذلُىز ؾانط بؤ وَظيطٍ ضؤؾٓبريٍ و الوإ، ن
ٌَ يُطَُيسا ًًْـُ زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، بـُنؤٍ زَْـط ثُغـٓس نـطا، ثريؤظبـايٌ يـ            ٌَ زَنـُئ،  ن

 َتُاٍُْ وَضططت.

     ٌَ بُض َيع قباح افلس ذلُس ْاغطاو بُ )ٓاضاّ افلس ذلُس( بؤ وَظيطٍ ناضوبـاضٍ ؾـًُٖسإ و ٓـُْفانطاوإ، نـ
ٌَ يُطَُيسا ًًُْ زَغيت بُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، بـُنؤٍ     يُطَُيسايُ زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، ن

ٌَ زَنُي  ٔ، َتُاٍُْ وَضططت.زَْط ثُغٓس نطا، ثريؤظبايٌ ي

ٌَ يُطَُيسايـُ زَغـيت بـُضظ           ٍَ و غُضنـاوَناٌْ ٓـاو، نـ بُض َيع ز.غريوإ ذلُس جٗاز بابإ بـؤ وَظيـطٍ نؿـتىنا
ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، بـُنؤٍ زَْـط ثُغـٓس نـطا،              بهاتُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ

ٌَ زَنُئ، َتُاٍُْ وَضططت.  ثريؤظبايٌ ي

ٌَ يُطَُيسايــُ زَغــيت بــُضظ  بــُض َيع غــٓا ٕ عبــساخلايل افلــس نــُيُبٌ بــؤ وَظيــطٍ ثًؿُغــاظٍ و باظضطــاٌْ، نــ
ٌَ يُطَُيــسا ًًْــُ زَغــيت بــُضظ بهاتــُوَ؟ يــُى نــُؽ يُطَُيــسا ًًْــُ، ظؤض غــىثاؽ،   بهاتـُوَ؟ ظؤض غــىثاؽ، نــ

ٌَ زَنُئ، َتُاٍُْ وَضططت.  بُظؤضيٍُٓ زَْط ثُغٓس نطا، ثريؤظبايٌ ي

ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت بـُضظ بهاتـُوَ؟   بُض َيع جىْػىٕ غًاو يـ ابى ضضلاُْ بؤ وَظيطٍ طىاغتُٓوَو طُياْسٕ، ن
     ٌَ ٌَ يُطَُيسا ًًُْ زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغـٓس نـطا، ثريؤظبـايٌ يـ ظؤض غىثاؽ، ن

 زَنُئ، َتُاٍُْ وَضططت.

ٌَ يُطَُيسايـُ زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض      بُض َيع ناٌَ حاجٌ عًٌ بؤ وَظيطٍ ٓـُوقاف و ناضوبـاضٍ ٓـايين،     نـ
ٌَ يُطَُيسا ًًُْ زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ) ( نُؽ يُطَُيسا ًًْـُ،  ظؤض غـىثاؽ، بُظؤضيٓـٍُ زَْـط     8غىثاؽ، ن

ٌَ زَنُئ، َتُاٍُْ وَضططت.  ثُغٓس نطا، ثريؤظبايٌ ي

ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت ب ًَذ ابىبهط َاوَتٌ بؤ وَظيطٍ ناضَبا، ن ٌَ    بُض َيع ياغغل ؾ ُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ
ٌَ زَنُئ، َتُاْـٍُ   يُطَُيسا ًًُْ زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغٓس نطا، ثريؤظبايٌ ي

 وَضططت.
ًَهريظإ باضظاٌْ زَنُئ بفُضَىوَيت بؤ غىَيٓس خىاضزٌْ ياغايٌ. ًَػتاف زاوا يُ بُض َيع نإ ْ ٓ 

ًَهريظإ ازضيؼ   ظاٌْ/ غُضؤنٌ حهىَُت:باض َصطؿ٢بُض َيع ْ
 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.

ًَهريظإ ازضيؼ  باضظاٌْ( غُضؤنٌ ُٓزلىٍَُ وَظيطاٌْ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ، بـُخىاٍ َـُظٕ      َصطؿ٢َٔ )ْ
ًَطام بهُّ و ضَيع يـُ ياغـا    ًَيت طٍُ و خانٌ نىضزغتاٌْ ع غىَيٓس زَخؤّ، نُ بُزَيػؤظيُوَ ثاضَيعطاضٍ يُ يُن

 ناوزَيطٍ بُضشَوَْسيًُناٌْ طٍُ بهُّ(، غىثاؽ. بططّ و بُ تُواوٍ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 زاوا يُ ناى عًُاز افلس زَنُئ بفُضَىوَيت بؤ غىَيٓس خىاضزٌْ ياغايٌ.
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ًَططٍ غُضؤنٌ حهىَُت:  بُض َيع عُاز افلس/ ج

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
ــُض    ــطٍ غ ًَط ــًفىض( ج ــس غ ــاز افل ــٔ )عُ ــُ     َ ــؤّ، ن ــىَيٓس زَخ ــُظٕ غ ــُخىاٍ َ ــطإ، ب ــٍُ وَظي ؤنٌ ُٓزلىَ

ًَطام بهُّ و ضَيع يُ ياغا بططّ و بـُ تـُواوٍ    ًَيت طٍُ و خانٌ نىضزغتاٌْ ع بُزَيػؤظيُوَ ثاضَيعطاضٍ يُ يُن
 شَوَْسيًُناٌْ طٍُ بهُّ(، غىثاؽ.ناوزَيطٍ بُض

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَ ًَٔ       زاوا يُ بُض َيع غهطت ًَتـُوَ، بـؤ ٓـُوٍَ بـ طٍ ثُضيَُإ زَنُّ يُى، يُى ْاوٍ وَظيـطَ بـُض َيعَنإ خبىَيٓ
 غىَيٓسٍ ياغايٌ خبؤٕ.

ًَطٍ ثُضيَُإ:  بُض َيع فطغت افلس عبساهلل/ غهطت

 بُض َيع عبسايهطيِ غىَيتإ عبساهلل/ وَظيطٍ ْاوخؤ، فُضَىو
 عبساهلل/ وَظيطٍ ْاوخؤ: ضًطإبُض َيع عبسايهطيِ 

 خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.بُْاوٍ 

ــسايهطيِ   ــٔ )عب ــؤظيُوَ       ضررًطإَ ــُ بُزَيػ ــؤّ، ن ــىَيٓس زَخ ــُظٕ غ ــُخىاٍ َ ــاوخؤ (، ب ــطٍ ْ ــساهلل/ وَظي عب
ًَـطام بهـُّ و ضَيـع يـُ ياغـا بطـطّ و بـُ تـُواوٍ نـاوزَيطٍ           ًَيت طٍُ و خانٌ نىضزغتاٌْ ع ثاضَيعطاضٍ يُ يُن

 بُضشَوَْسيًُناٌْ طٍُ بهُّ(، غىثاؽ.
ًَطٍ ثُضيَُإ:بُض َيع فطغت افل  س عبساهلل/ غهطت

ًَؿُُضطُ. َصطؿ٢بُض َيع جعفط   عًٌ عبسايطحًِ/ وَظيطٍ ث

ًَطوإ ْاقح عبساهلل/ وَظيطٍ زاز.  بُض َيع ؾ
ًَؿُُضطُ: َصطؿ٢بُض َيع جعفط   عًٌ عبسايطحًِ/ وَظيطٍ ث

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.

ًَؿُُضطُ(، بُ َصطؿ٢َٔ )جعفط  خىاٍ َُظٕ غىَيٓس زَخؤّ، نُ بُزَيػؤظيُوَ عًٌ عبسايطحًِ/ وَظيطٍ ث
ًَـطام بهـُّ و ضَيـع يـُ ياغـا بطـطّ و بـُ تـُواوٍ نـاوزَيطٍ           ًَيت طٍُ و خانٌ نىضزغتاٌْ ع ثاضَيعطاضٍ يُ يُن

 بُضشَوَْسيًُناٌْ طٍُ بهُّ(، غىثاؽ.
ًَطوإ ْاقح عبساهلل/ وَظيطٍ زاز:  بُض َيع ؾ

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
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ًَطوإ ْا قــح عبــساهلل حُيــسَضٍ/ وَظيــطٍ زاز(، بــُخىاٍ َــُظٕ غــىَيٓس زَخــؤّ، نــُ بُزَيػــؤظيُوَ  َــٔ )ؾــ
ًَـطام بهـُّ و ضَيـع يـُ ياغـا بطـطّ و بـُ تـُواوٍ نـاوزَيطٍ           ًَيت طٍُ و خانٌ نىضزغتاٌْ ع ثاضَيعطاضٍ يُ يُن

 بُضشَوَْسيًُناٌْ طٍُ بهُّ(، غىثاؽ.
ًَطٍ ثُضيَُإ:  بُض َيع فطغت افلس عبساهلل/ غهطت

 َيع بايع غعًس ذلُس/ وَظيطٍ زاضايٌ و ٓابىوضٍ.بُض 
 ًس نطيِ ذلُس/ وَظيطٍ تُْسضوغيت.بُض َيع ز.ضَيهُوت فلُ ضؾ

 بُض َيع بايع غعًس ذلُس/ وَظيطٍ زاضايٌ و ٓابىوضٍ:

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
   ُ زَيػــؤظيُوَ َــٔ )بــايع غــعًس ذلُــس/ وَظيــطٍ زاضايــٌ و ٓــابىوضٍ(، بــُخىاٍ َــُظٕ غــىَيٓس زَخــؤّ، نــُ ب

ًَـطام بهـُّ و ضَيـع يـُ ياغـا بطـطّ و بـُ تـُواوٍ نـاوزَيطٍ           ًَيت طٍُ و خانٌ نىضزغتاٌْ ع ثاضَيعطاضٍ يُ يُن
 بُضشَوَْسيًُناٌْ طٍُ بهُّ(، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.ضَيهُوت فلُ ضؾًس نطيِ ذلُس/ وَظيطٍ تُْسضوغيت:

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
ــطيِ ذل    ــًس ن ــُ ضؾ ــُوت فل ــٔ )ز.ضَيه ــُ     َ ــؤّ، ن ــىَيٓس زَخ ــُظٕ غ ــُخىاٍ َ ــيت(، ب ــطٍ تُْسضوغ ــس/ وَظي ُ

ًَطام بهُّ و ضَيع يُ ياغا بططّ و بـُ تـُواوٍ    ًَيت طٍُ و خانٌ نىضزغتاٌْ ع بُزَيػؤظيُوَ ثاضَيعطاضٍ يُ يُن
 ناوزَيطٍ بُضشَوَْسيًُناٌْ طٍُ بهُّ(، غىثاؽ.

ًَطٍ ثُضيَُإ:  بُض َيع فطغت افلس عبساهلل/ غهطت

 ت ذلُس خايس/ وَظيطٍ ثُضوَضزَ.بُض َيع ز.عكُ

ٌَ نطزٕ.  بُض َيع ناَُضإ افلس عبساهلل/ وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَو ًْؿتُج
 بُض َيع ز.عكُت ذلُس خايس/ وَظيطٍ ثُضوَضزَ:

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
عطـاضٍ  َٔ )ز.عكُت ذلُس خايس/ وَظيطٍ ثُضوَضزَ(، بُخىاٍ َُظٕ غىَيٓس زَخؤّ، نُ بُزَيػـؤظيُوَ ثاضيَ 

ًَـــطام بهـــُّ و ضَيـــع يـــُ ياغـــا بطـــطّ و بـــُ تـــُواوٍ نـــاوزَيطٍ   ًَيت طـــٍُ و خـــانٌ نىضزغـــتاٌْ ع يـــُ يـــُن
 بُضشَوَْسيًُناٌْ طٍُ بهُّ(، غىثاؽ.

ٌَ نطزٕ:  بُض َيع ناَُضإ افلس عبساهلل/ وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَو ًْؿتُج

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
ٌَ بىوٕ(، بُخىاٍ َُظٕ غـىَيٓس زَخـؤّ، نـُ     َٔ )ناَُضإ افلس عبساهلل/ وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَو ًْؿتُج

ًَطام بهُّ و ضَيع يُ ياغا بططّ و بـُ تـُواوٍ    ًَيت طٍُ و خانٌ نىضزغتاٌْ ع بُزَيػؤظيُوَ ثاضَيعطاضٍ يُ يُن
 ناوزَيطٍ بُضشَوَْسيًُناٌْ طٍُ بهُّ(، غىثاؽ.

ًَطٍ ثُضيَُإ:  بُض َيع فطغت افلس عبساهلل/ غهطت
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 َيع زَيؿاز ؾٗاب حاجٌ/ وَظيطٍ ؾاضَواٌْ و طُؾت و طىظاض.بُض 

 ٓسٌْ بااَلو تىَيصيُٓوٍَ ظاْػيت.بُض َيع ز.عًٌ غعًس ذلُس/ وَظيطٍ خىَي
 
 
 

 بُض َيع زَيؿاز ؾٗاب حاجٌ/ وَظيطٍ ؾاضَواٌْ و طُؾت و طىظاض:

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
ــت     ــاضَواٌْ و طُؾ ــطٍ ؾ ــاجٌ/ وَظي ــٗاب ح ــاز ؾ ــٔ )زَيؿ ــُ     َ ــؤّ، ن ــىَيٓس زَخ ــُظٕ غ ــُخىاٍ َ ــىظاض(، ب و ط

ًَطام بهُّ و ضَيع يُ ياغا بططّ و بـُ تـُواوٍ    ًَيت طٍُ و خانٌ نىضزغتاٌْ ع بُزَيػؤظيُوَ ثاضَيعطاضٍ يُ يُن
 ناوزَيطٍ بُضشَوَْسيًُناٌْ طٍُ بهُّ(، غىثاؽ.

 بُض َيع ز.عًٌ غعًس ذلُس/ وَظيطٍ خىَيٓسٌْ بااَلو تىَيصيُٓوٍَ ظاْػيت:

 وٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.بُْا
َٔ )ز.عًٌ غعًس ذلُس/ وَظيطٍ خىَيٓسٌْ بااَلو تىَيصيُٓوٍَ ظاْػيت(، بُخىاٍ َـُظٕ غـىَيٓس زَخـؤّ، نـُ     
ًَطام بهُّ و ضَيع يُ ياغا بططّ و بـُ تـُواوٍ    ًَيت طٍُ و خانٌ نىضزغتاٌْ ع بُزَيػؤظيُوَ ثاضَيعطاضٍ يُ يُن

 غىثاؽ.ناوزَيطٍ بُضشَوَْسيًُناٌْ طٍُ بهُّ(، 
 

ًَطٍ ثُضيَُإ:  بُض َيع فطغت افلس عبساهلل/ غهطت

 بُض َيع ز.عًٌ غٓسٍ/ وَظيطٍ ثالْساْإ.

 بُض َيع ٓاغؤؽ زلًب عبساهلل/ وَظيطٍ ناضو ناضوباضٍ نؤَُاَليُتٌ.
 بُض َيع ز.عًٌ غٓسٍ/ وَظيطٍ ثالْساْإ:

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
يطٍ ثالْساْإ(، بُخىاٍ َُظٕ غىَيٓس زَخؤّ، نُ بُزَيػؤظيُوَ حاجٌ بسضٍ غٓسٍ/ وَظ عثُإَٔ )ز.عًٌ 

ًَـطام بهـُّ و ضَيـع يـُ ياغـا بطـطّ و بـُ تـُواوٍ نـاوزَيطٍ           ًَيت طٍُ و خانٌ نىضزغتاٌْ ع ثاضَيعطاضٍ يُ يُن
 بُضشَوَْسيًُناٌْ طٍُ بهُّ(، غىثاؽ.

 بُض َيع ٓاغؤؽ زلًب عبساهلل/ وَظيطٍ ناضو ناضوباضٍ نؤَُاَليُتٌ:

 ٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.بُْاو
َــٔ )ٓاغــؤؽ زلًــب عبــساهلل/ وَظيــطٍ نــاضو ناضوبــاضٍ نؤَُاَليــُتٌ(، بــُخىاٍ َــُظٕ غــىَيٓس زَخــؤّ، نــُ    
ًَطام بهُّ و ضَيع يُ ياغا بططّ و بـُ تـُواوٍ    ًَيت طٍُ و خانٌ نىضزغتاٌْ ع بُزَيػؤظيُوَ ثاضَيعطاضٍ يُ يُن

 ناوزَيطٍ بُضشَوَْسيًُناٌْ طٍُ بهُّ(، غىثاؽ.

ًَطٍ ثُضيَُإ:  بُض َيع فطغت افلس عبساهلل/ غهطت

 بُض َيع ز.ناوَ ذلُىز ؾانط/ وَظيطٍ ضؤؾٓبريٍ و الوإ.
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 ناضوباضٍ ؾًُٖسإ و ُْٓفانطاوإ.بُض َيع قباح افلس ذلُس ْاغطاو بُ )ٓاضاّ افلس ذلُس(/ وَظيطٍ 
 
 
 
 

 بُض َيع ز.ناوَ ذلُىز ؾانط/ وَظيطٍ ضؤؾٓبريٍ و الوإ:

 طُوضَو ًَٗطَبإ. بُْاوٍ خىاٍ
َٔ )ز.ناوَ ذلُـىز ؾـانط/ وَظيـطٍ ضؤؾـٓبريٍ و الوإ(، بـُخىاٍ َـُظٕ غـىَيٓس زَخـؤّ، نـُ بُزَيػـؤظيُوَ           
ًَـطام بهـُّ و ضَيـع يـُ ياغـا بطـطّ و بـُ تـُواوٍ نـاوزَيطٍ           ًَيت طٍُ و خانٌ نىضزغتاٌْ ع ثاضَيعطاضٍ يُ يُن

 بُضشَوَْسيًُناٌْ طٍُ بهُّ(، غىثاؽ.
 س ذلُس )ٓاضاّ افلس ذلُس(/ وَظيطٍ ناضوباضٍ ؾًُٖسإ و ُْٓفانطاوإ:بُض َيع قباح افل

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
َٔ )ٓاضاّ افلس ذلُس(/ وَظيـطٍ ناضوبـاضٍ ؾـًُٖسإ و ٓـُْفانطاوإ(، بـُخىاٍ َـُظٕ غـىَيٓس زَخـؤّ، نـُ          

ًَطام بهُّ و ض ًَيت طٍُ و خانٌ نىضزغتاٌْ ع َيع يُ ياغا بططّ و بـُ تـُواوٍ   بُزَيػؤظيُوَ ثاضَيعطاضٍ يُ يُن
 ناوزَيطٍ بُضشَوَْسيًُناٌْ طٍُ بهُّ(، غىثاؽ.

ًَطٍ ثُضيَُإ:  بُض َيع فطغت افلس عبساهلل/ غهطت

ٍَ و غُضناوَناٌْ ٓاو.  بُض َيع ز.غريوإ ذلُس جًٗاز بابإ/ وَظيطٍ نؿتىنا

 بُض َيع غٓإ عبساخلايل افلس نُيُبٌ/ وَظيطٍ ثًؿُغاظٍ و باظضطاٌْ.
ٍَ و غُضناوَناٌْ ٓاو:بُض   َيع ز.غريوإ ذلُس جًٗاز بابإ/ وَظيطٍ نؿتىنا

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
ٍَ و غُضناوَناٌْ ٓاو(، بُخىاٍ َُظٕ غىَيٓس زَخؤّ، نُ  َٔ )ز.غريوإ ذلُس جًٗاز بابإ/ وَظيطٍ نؿتىنا

ًَطام ب ًَيت طٍُ و خانٌ نىضزغتاٌْ ع هُّ و ضَيع يُ ياغا بططّ و بـُ تـُواوٍ   بُزَيػؤظيُوَ ثاضَيعطاضٍ يُ يُن
 ناوزَيطٍ بُضشَوَْسيًُناٌْ طٍُ بهُّ(، غىثاؽ.

 بُض َيع غٓإ عبساخلايل افلس نُيُبٌ/ وَظيطٍ ثًؿُغاظٍ و باظضطاٌْ:

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
ؤّ، نـُ  َٔ )غٓإ عبساخلايل افلس نُيُبٌ/ وَظيطٍ ثًؿُغاظٍ و باظضطـاٌْ(، بـُخىاٍ َـُظٕ غـىَيٓس زَخـ     

ًَطام بهُّ و ضَيع يُ ياغا بططّ و بـُ تـُواوٍ    ًَيت طٍُ و خانٌ نىضزغتاٌْ ع بُزَيػؤظيُوَ ثاضَيعطاضٍ يُ يُن
 ناوزَيطٍ بُضشَوَْسيًُناٌْ طٍُ بهُّ(، غىثاؽ.

ًَطٍ ثُضيَُإ:  بُض َيع فطغت افلس عبساهلل/ غهطت

 .بُض َيع جىْػىٕ غًاويـ ابى ضضلاُْ/ وَظيطٍ طىاغتُٓوَو طُياْسٕ
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 وَظيطٍ ُٓوقاف و ناضوباضٍ ٓايين.بُض َيع ناٌَ حاجٌ عًٌ/ 
 
 
 
 

 بُض َيع جىْػىٕ غًاويـ ابى ضضلاُْ/ وَظيطٍ طىاغتُٓوَو طُياْسٕ:

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
َٔ )جىْػـىٕ غـًاويـ ابـى ضضلاْـُ/ وَظيـطٍ طىاغـتُٓوَو طُياْـسٕ(، بـُخىاٍ َـُظٕ غـىَيٓس زَخـؤّ، نـُ             

ًَطام بهُّ و ضَيع يُ ياغا بططّ و بـُ تـُواوٍ   بُزَيػؤظيُوَ ثاضَي ًَيت طٍُ و خانٌ نىضزغتاٌْ ع عطاضٍ يُ يُن
 ناوزَيطٍ بُضشَوَْسيًُناٌْ طٍُ بهُّ(، غىثاؽ.

 بُض َيع ناٌَ حاجٌ عًٌ/ وَظيطٍ ُٓوقاف و ناضوباضٍ ٓايين:

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
يين(، بُخىاٍ َُظٕ غىَيٓس زَخؤّ، نُ بُزَيػؤظيُوَ َٔ )ناٌَ حاجٌ عًٌ/ وَظيطٍ ُٓوقاف و ناضوباضٍ ٓا

ًَـطام بهـُّ و ضَيـع يـُ ياغـا بطـطّ و بـُ تـُواوٍ نـاوزَيطٍ           ًَيت طٍُ و خانٌ نىضزغتاٌْ ع ثاضَيعطاضٍ يُ يُن
 بُضشَوَْسيًُناٌْ طٍُ بهُّ(، غىثاؽ.

ًَطٍ ثُضيَُإ:  بُض َيع فطغت افلس عبساهلل/ غهطت

ًَذ ابىبهط َاوَت  ٌ/ وَظيطٍ ناضَبا.بُض َيع ياغغل ؾ
ًَذ ابىبهط َاوَتٌ/ وَظيطٍ ناضَبا:  بُض َيع ياغغل ؾ

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
ًَذ ابىبهط ذلُس َاوَتٌ/ وَظيطٍ ناضَبـا(، بـُخىاٍ َـُظٕ غـىَيٓس زَخـؤّ، نـُ بُزَيػـؤظيُوَ         َٔ )ياغغل ؾ

ًَـطام بهـُّ و ضَيـع يـُ يا     ًَيت طٍُ و خانٌ نىضزغتاٌْ ع غـا بطـطّ و بـُ تـُواوٍ نـاوزَيطٍ      ثاضَيعطاضٍ يُ يُن
 بُضشَوَْسيًُناٌْ طٍُ بهُّ(، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَُُ بُْاوٍ غُضجُّ ثُضيَُاْتاضَ بُض َيعَنإ، خىؾو و بطايـاٌْ ثُضيـَُاْتاض وَيـط اٍ ٓـُوٍَ نـُ زَْطُـإ        ٓ

ًَس  ٌَ زَنُئ و ٓىَ زَنـُئ غـُضنُوتىو بـٔ يـُ ٓـًـ و ناضَناْتاْـسا،       بُّ نابًُٓ تاظَيُزا، ثريؤظبايًؿتإ ي
ًَت، ًًًَُت ناوٍ يُ غـُضجُّ وَظيـطَ بُض َيعَناْـُ يـُ      ًَىإ حهىَُت و ثُضيَُإ ُٖب ًَهٌ باف يُْ تُْػًك
ًَساويػـتًُناٌْ ًًًَُتُنـَُإ       نابًٍُٓ حُوت، بؤ ُٓوٍَ خعَُتطىظاضٍ ظياتط بهُٕ، بـؤ ٓـُوٍَ بتـىاْغل ث

ٌَ بهُئ ًٓٓؿآَُي ٌَ بُج  اَل.ج
ًَهـريظإ ًٓـساضيؼ        ًَػتاف زاوا يُ بُض َيع غُضؤنٌ ُٓزلىٌَُْ وَظيطاْـٌ نابًٓـٍُ حـُوت نـاى ْ  َصرطؿ٢ ٓ

ًَؿهُف نطزٌْ وتاضَنٍُ با بفُضَىوَيت.  باضظاٌْ زَنُئ بؤ ث



 216 

ًَهريظإ ازضيؼ   باضظاٌْ/ غُضؤنٌ ُٓزلىٌَُْ وَظيطإ: َصطؿ٢بُض َيع ْ
 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَ.

 َاٌْ نىضزغتإ.بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيُ
ًَططٍ غُضؤنٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ.  بُض َيع ج

 بُض َيعإ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ.
 ٓاَازَ بىواٌْ بُض َيع.

ٍَ و غــُضفطاظئ ٓــَُط ؤ يُبــُضزَّ ثُضيــَُاٌْ نىضزغــتإ نابًٓــٍُ حُوتــٌَُ حهىَــُتٌ ٖــُضَيٌُ    خؤؾــخا
 نىضزغتإ ضازَطُيُْغل.

ًَ ٍَ بـطاٍ بـُض َيعّ نـاى عُـاز        بُض َيعإ، َُُٓ بُضثطغًاضيُت ًَطزضاوَ بـُ ٖاونـاضٍ يُطـُ ًَُُ غج هٌ َُظُْ بُ ٓ
افلـــس و تـــُواوٍ ٖاونـــاضامن يـــُ نابًٓـــُ، ٖـــَُىو تىاْاَـــإ زَخُيٓـــُ طـــُض  بـــؤ ٓـــُوٍَ يـــُ ٓاغـــت ٓـــُو    
ــتاُْو      ــُضَيٌُ نىضزغـ ــُتٌ ٖـ ــُضعًُتٌ حهىَـ ــاوٍَ ؾـ ــتإ غُضنـ ــُيٌ نىضزغـ ــغل، طـ ــًاضيُتًُزا بـ بُضثطغـ

ؤ بُخؿًين ُّٓ ؾُضعًُتُ يُبُضزَّ ثُضيَُاٌْ نىضزغـتإ نـُ ْىَيُٓضايـُتٌ طـُيٌ     ؾُضفَُُْسئ َُٓط ؤ ب
 نىضزغتإ زَنات ٓاَازَ زَبغل.

ًَؿــهُوتين ظؤضٍ بُخؤيــُوَ    بــاضوزؤخٌ ٖــُضَيٌُ نىضزغــتإ يــُ ضووٍ غًاغــٌ و ٓــابىوضٍ و نؤَُاَليــُتٌ ث
ٍَ ُٓوَؾسا ٓاغتُْط و نَُىنىض ٍ َاوٕ، بُاَلّ ناضواُْنَُا ًَٓاُْ بًٓىَ، يُطُ ٕ بُضزَواَُ، بؤ ُٓوٍَ ُٓو بَُي

ًَـعاًْين خؤَـإ ٓاضاغـتٍُ          ًَـطَوَ غـىثاؽ و ث ٌَ بهُئ، نُ بُ ٖاوواَلتًـاٌْ بـُض َيعَإ زاوَ، ٖـُض ي ٌَ بُج ج
بطاٍ بُض َيع ناى زنتؤض بُضُّٖ قاب غُضؤى وَظيطاٌْ نابًٍُٓ ؾُؾُّ و بطاٍ بُض َيع ناى ٓـاظاز بـُضواضٍ   

ًَططٍ غـُضؤى وَظيـطإ زَنـ    ٍَ و نؤؾؿـٌ تـُواوٍ ُْٓـساَاٌْ نابًُٓنـُيإ تىاًْـإ نـاضٍ          ج ُّ، نـُ بـُ ٖـُو
ًَُُو طُيٌ نىضزغـتاُْ،   ًٌَ تُقسيطٍ ٓ ًٌَ ضَيعو ج ططْط يُ َاوَيُنٌ نىضتسا ُٓزلاّ بسَٕ، نُ ُٓو ناضاُْ ج
       ٌ ًَطَؾــسا بـُو ثــُض ٍ وَفازاضيًـُ ضَيــع يـُ يــازٍ ٖـَُىو ؾــًُٖساٌْ ضَيطـاٍ ٓــاظازٍ و غـُضفطاظيٌ طــُي  ٖـُض ي

ًَٔ زَزَيــٔ بــُضزَواّ بــغل يــُ نــاضواٌْ خــُباتٌ   ًَــطئ، بــَُي ًَغل، غــاَلو بــؤ طًــاٌْ ثانًــإ زَْ نىضزغــتإ زَْــ
ٌَ خـُبات و طًـإ بُخؿـًين ٓـُوإ ٓـَُط ؤ          ًَٓاو غـُضفطاظٍ طُيُنـَُإ، بـُب ٓاوَزاٌْ و خؤؾطىظَضاٌْ يُ ث

ًَطَ نؤ ُْزَبىويُٓوَ. ًَىَيُ ي ًَُُ بُّ ؾ ٓ 
ًَُُ بُ ٓريازَيُن ًَُـُ يـُ اليُنـُوَ        َُٓط ؤ ٓ ٌ ثتُو ٖاتىويُٓتُ بـُضزَّ ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ، بُضْاَـٍُ ٓ

ًَٓ ــُّ و ناضَنــاٌْ نابًٓــٍُ ؾُؾــَُُو، يُاليــُنٌ تطيؿــُوَ بــُ ضَنــاو نطزْــٌ   ًَــسَضٍ نابًٓــٍُ ث زضَيــصَ ث
ٍَ و     طؤض اْهاضيًــُ غًاغــٌ و ٓــابىوضيٌ و نؤَُاَليُتًًــُناٌْ ٓــُّ نــُْس غــاَيٍُ زوايــٌ، ٖــَُيططٍ ُْخؿــُ ض
بُضْاٍَُ طؿتطريَ بُ غرتاتًصٍ تاظَوَ نُ يُ زاٖاتىو زايإ زَض َيصئ و بُ ضَظاَُْسٍ ثُضيَُإ زَياشلُيُٓ 
ٌَ نطزْـُوَ، طؤض اْهاضيًـُناٌْ ضؤشٖـُاَلتٌ ْاوَض اغـت و بـانىوضٍ ٓـُفطيكًا غـُضَتايُنُ بـؤ           ٌَ بـُج بىاضٍ ج

ــُضيَ    ــُزا، ٖ ــُو واَلت ــُضوَضٍ ي ــٌ و زازث ــتٌَُ زؿلىنطاغ ــجاْسٌْ غًػ ــُض   نُغ ــُ ٖ ــىاظٍ ي ًَؿ ــتإ ث ٌُ نىضزغ
ًَت، ) ٍَ يَُُوبُض 21طؤض اْهاضيًُى زَنات نُ بُٓاضاغتٍُ زؿلىنطاغٌ و ٓاظازٍ و ثاضاغتين َامل َطؤظ ب ( غا



 217 

ًَعو اليُُْ غًاغًُناٌْ  ًَهطزو خَُيهٌ ضاثُض يىٍ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ بُ ثؿتًىاٌْ ٖ بُٖاضٍ نىضزٍ زَغيت ث
ًَــٓٔ و حــىنٌُ ياغــاو  طؤض َثــاٌْ خــُبات تىاًْــإ نؤتــايٌ  بــُ زَغــُاَلتٌ تطغــٓانرتئ زيهتــاتؤضٍ غــُضزَّ ب

ٌَ ياضَــُتٌ و ثؿــتطريٍ ٓــُوتؤٍ واَلتــاٌْ زَضَوَ، ٖــُض    زؿلىنطاغــٌ و غُضبُغــيت و ٓــاظازٍ َُٖيبــصَيطٕ بــُب
ُٓوغاَيُ بُض َيع َُغعىز باضظاٌْ باْطُواظٍ ضاغتُخؤٍ نـطز بـؤ َُٖيبـصاضزٕ يـُ ضَيطـٍُ غـٓسووقٌ زَْطـسإ،        

ٌَ نـطز، زَغـُاَلتٌ ٓـَُط ؤٍ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ خـاوٌَْ         ثطؤغٍُ زؿلىنطاغٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ زَغيت ثـ
 ظؤضيُٓيُو ؾُضعًُتٌ يُ ًًًَُت وَضططتىوَ.

ًَهٌ َُٖيبـصَيطزضاو و            ًَط ٍ بـؤ زَغـُاَلت ًَهٌ ؾؤض ؾـط يُّ ضووَوَ ضؤَيٌ بـُض َيع َـاّ جـُالٍ بـُ طـؤض يين زَغـُاَلت
ًَصووٍ ثطؤغٍُ زؿلىنطاغٌ يُ نىضزغتاْسا، ُٓو بُٖاضٍَ نُ واَلتاٌْ ًََُْاُْ ُْٖطاوٍ يُبري ُْنطا وٕ يُ َ

ًَؿهُوتين  زَغتهُوتُناٌْ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ، بُٖؤٍ  ًَهٌ ططْطُ بؤ ثتُو بىوٕ و ث عُضَبٌ ططتؤتُوَ ُٖي
ًَطايٌ   ْعيهــٌ جىططافًــايٌ و ٓــُو نــُف و ُٖوايــٍُ يُْاونــُنُزا زضوغــيت نــطزووَ، ضووزاوَنــإ ظؤض بــُخ

ًَ ًَـ   ت ٍَ بهُئ و ُٓظَىوٌْ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ ظياتط بـُضَو ثـ جُض  زَبٔ، ططْطُ ٖؤؾًاضاُْ َاََُيُيإ يُطُ
ًَت بُ بُضشَوَْسٍ بااَلٍ طُيٌ نىضزغـتإ، ْـُى بُضشَوَْـسٍ تـاى،      ببُئ، ناضْاٍَُ غًاغًُإ ثُيىَغت ب

ًَىيػيت زَظاْغل َُٖيػُْطاْسَيهٌ بابُت ًاٍُْ بـاضوزؤخٌ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ    يإ ثاضت و اليٌُْ غًاغٌ، بُث
ًَهسائ، ٓـَُط   ًَػتا يُ ض قؤْاة ٓ ًَُُ ًَـصوويٌ      بهُئ و، بعاْغل ٓ ًَهٌ َ ًَهٌ طـطْط و وَضنـُضخاْ ؤ يـُ قؤْـاة

ًَسٍ بُ ٓايٓـسَ   ًَػتا بُو ُْٓساظَيٍُ ًٖىاو ٓىَ ًَىٍَ ٓ ًَو طُيٌ نىضزغتإ بُؾ زائ، يُ ًٖئ نات و غُضزََ
ًَؿــتا ضووبــُض  ًَىاؾلــإ و يــُنططتىويٌ  ْــُبىوَ، ٖاونــات ٖ ًَـ َــاوَ، يــُنط يعٍ ْ وو بىوْــُوٍَ ظؤضَــإ يــُ ثــ

 طىتاضٍ غًاغٌ يُغُض َُغُيُ ًْؿتُاًُْنإ َُضجٌ غُضَنٌ غُضنُوتُٓاُْ.
ثُيىَْسيُ غًاغًُناؾلإ يُ قؤْاةٌ خُباتٌ نُنساضٍ ياضَُتًـسَض بـىوٕ بـؤ َػـؤطُض نطزْـٌ ٓـاظازٍ يـُّ        

ٍَ    واَلتُزا، َُٓط ؤ ُٓو ثُيىَْسياُْ  ًَسانىوُْوَو ْىَيهطزُْوَ ُٖيُ، بؤ خـؤ طىزلاْـسٕ يُطـُ ًَىيػتًإ بُ ث ث
ًَــت، بؤيــُ    ٌَ ٓــاظاضيـ ْاب ثطؤغـٍُ غًاغــٌ ٓــُّ غــُضزََُ، ثطؤغــٍُ خؤطىزلاْــسٕ نـاضَيهٌ ٓاغــإ ًًْــُو بــ
ًَى َاَيُإ و زضوغتهطزٌْ نؤ زَْطٌ يُغُض  ًَعٍ ضابطزووَإ وَضبططئ، ضَيهدػتُٓوٍَ ْ ًَىيػتُ غىوز يُ ٖ ث

طغُ ًْؿتُاٌْ و ناضَْىوغػاظَنإ و بُضَْطاضبىوُْوٍَ َُتطغـًُناٌْ غـُض واَلت، يـُ ُٓويـُوياتٌ نـاضٍ      ث
ًَت. ًَُُ زَب ٓ 

ًَىإ اليُْـُ غًاغـًُنإ يـُ             ًَهٌ نؤنـُضَوَ بـغل يـُْ ٍَ زَزَيـٔ خـاَي ًَُـُ وَى حهىَـُت ٖـُو يُو بىاضَؾسا ٓ
ًَُُ يُ غاَيٌ نىضزغتإ، بُاليٌُْ ٓؤثؤظغًؤٕ و زَغُاَلت، وَى حهىَُتٌ طُي ٌ نىضزغتإ ضَفتاض زَنُئ، ٓ

ًَؿـهُوتين  غُضتاغـُضيسائ، نـُ ٓـُويـ ثطؤغـٍُ ْىَيهطزْـُوٍَ ًٖىايـُ بـُ         2113 ـُوَ يُ ثطؤغُيُنٌ ث
ًًَإ وابىو ُٖضطًع يُ  ًَو بط ياضٍ بىَيط اَُْاْسا، نُ زؤغتاًْـ ث ًَُُ طُي بط ياضٍ غًاغًُإ، يُّ ثطؤغُيُزا ٓ

ًَُــُ ْايــُت، وَى ظ ًًَهطاو خؤمشــإ طُيؿــتبىويُٓ ٓــُو   زَغــت ٓ ًَؿــ ًَهــطاو و َــاف ث ؤضبــٍُ طــُالٌْ غــتُّ ي
ًَُُ بؤ طُيؿـعل   ًَٓغل، تطغٌ غُضُْنُوتٔ ضَيططٍ غُضَنٌ بىو يُخُوٌْ ٓ باوَض ٍَ غُضنُوتٔ بُزَغت ْاٖ

ًَهٌ ٓاغىوزَ.  بُ ٓاًْسَيُنٌ طُف و شياْ
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 ُ ًَــت ُٓطــُضٍ غــُضُْنُوتين ٖ ًَـ ْــُنطا ب يــُ يــُو ثطؤغــُيُزا زَنُويٓــُ بــُض طؿـت نــاضَيهٌ نــُ يــُوَو ثــ
ًَهٌ َـُظٕ، ٓـُّ ثطؤغـُيُ       ًَهٌ جًا ُْنطاوَيُ بؤ طُيؿعل بـُ ٓاَـازل تاقًهطزُْوَ، ُٓو تاقًهطزُْوَيُ بُؾ
ًَُُ تطغٌ غُضُْنُوتُٓإ يُ بـريو ضَفتـاضٍ خؤَـإ زاَـاَيٌ، زَضواظٍَ ظؤض ؾـت       ًَو ٓ ًَؿتا بُضزَواَُ، نات ٖ

ًَُُ ُْتطغاي  ٔ يُوٍَ تىوؾٌ ْىؾىغيت بغل.يُبُضزَللإ نطايُوَ، ٓ
ــُوَ، بُتايبـُت   1992يُ زَغتبُضناض نطزٌْ يُنُّ حهىَُتٌ َُٖيبصَيطزضاوٍ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ يُ غـاَيٌ  

ًَُُ ويػتىوَاُْ ثُضَ بُ ٖـَُىو اليـُنٌ نـاضٍ حهىَـُت و شيـاٌْ ٖاوواَلتًـإ بـسَئ،        2116ثاف غاَيٌ  ٓ ،
ًَطاتـط بـى     وئ، بـؤ ٓـُو َُبُغـتُ زَبىايـُ باوَض َـإ بـُ زوو بٓـَُاٍ        َُٖىوَإ ناوَض واٌْ نـاضٍ باؾـرتو خ

 غُضَنٌ ُٖبىايُ:
 يُنُّ/ زَتىاْغل ناضٍ َىغتُحًٌ بهُئ.

ًَت بـؤ         ًَـت باوَض َـإ بـُو زوو بَُٓايـُ ٖـُب زووَّ/ تطغٌ غُضُْنُوتٔ ضَت بهُيُٓوَ، يُ زاٖاتىوؾـسا زَب
 ناضنطزٕ.

    ُ ًَؿـُُضطُيُنٌ طـُْج، ٖـُض       يُغُضجُّ ؾؤض ف و ضاثُض يٓـُناٌْ نىضزغـتاْسا ٖـُض يـ غـُضنطزايُتًُوَ تـا ث
ًَٓٔ، ُٓطُض نٌ ُٖيىَـُضجٌ غـُضنُوتٔ    ًَهُوَ باوَض يإ بُوَ ُٖبىو نُ غُضنُوتٔ بُ زَغت زَٖ َُٖىو ث
ــازلٌ         ــُ ٓاَ ــىأْ بطُْ ــىو زَت ــإ واب ــاُْ باوَض ي ــُبىو، خؤبُخؿ ــإ ْ ــطؽ ًَىاًْ ــات ت ــًئ ن ــُبىو، ٖ ــُباض ْ ي

ٌَ تـطؽ بـىوٕ، نـىْهُ بـاوَض ٍ تـُواويإ بـُ خـُوٕ و تىاْـاٍ          َىغتُحًًًـ، ُٓو فًساناضو خؤبُخؿـا  ُْ بـ
ًَو يـُ          ٍَ جـاض طىَـإ و تـطؽ زضوغـت زَنطَيـت، زَنطَيتـُ بُؾـ خؤيإ و طُيُنُيإ ُٖبىو، بُزاخُوَ ُْٖس
ًَهٌ            ًَهٌ زيهـُ ُٖيـُ، نُغـ ًَو زضوغـت بهطَيـت، نـُ نُغـ ٍَ زَزضَيـت بؤنـىوْ بريو ضَفتاضٍ ٖاوواَلتًإ، ٖـُو

ــاوَٕ ت  ــط، خ ــُناؾلإ وَى     شيطت ــىأْ ططفت ــُ، بت ــُّ واَلت ــُٖاوواَلتًاٌْ ٓ ــرت ي ــاوٍَ باؾ ــاوَٕ غُضن ــاتط، خ ىاْ
ًَهٌ زيهـُ ًًْـُ    ٌَ َُٓالو ُٓوال ُٓوَيُ نُ نُغ جازووطُض يُ ؾُو و ضؤشَيهسا ناضَغُض بهات، بُاَلّ ضاغيت ب

ًَت ططفتُناؾلإ ناضَغُض بهات.  جطُ يُ خؤَإ بتىاْ
بط ياضَيهٌ طىزلاوَاْسا بـُ بُؾـساضٍ نطزؾلـإ يـُ بىًْاتٓـاٌْ       2113غاَيٌ زواٍ ضووخاٌْ ضشَيٌُ غُززاّ يُ 

ًَـت، بـُاَلّ              ًًَـسا َـاف و ٓاظازؿلـإ يـُ ضَيطـٍُ زَغـتىوضَوَ ثـاضَيعضاو ب ٍَ، نـُ ت ًَهٌ زؿلـىنطات و فًـسضا ًَطاق ع
ًَـ            ًَـت بـُضزَواّ ب ًَؿـُ تـا يـُ خؤَـإ بجطغـغل، ٓايـا ٓـُّ غًػـتَُُ زَتىاْ ت يـُ  َُٓط ؤ ٖؤناضٍ ظؤضَإ يُ ث

ًَؿتا يُبُضزَّ ُٖض َؾٍُ ْاغُقاَطريٍ غًاغًسايُ. ًَطام ٖ  ثاضاغتين بُضشَوَْسيُناؾلإ، يإ ْا؟ رلابٔ ع
ــطَزا       ًَ ٌَ وَاَلّ َاوَتــُوَ، ي ــ ٍَ ب ــُتٌ فًــسضا ٍَ حهىَ ــإ يُطــُ ٌَ ثطغــٌ ططْطُ ــَُي ًَػــتا نؤَ وَنــى ٖــُضَيِ تــا ٓ

    ُ ٍَ بـ ٌَ حهىَـُتٌ فًـسضا ًَت نُ زَبـ ًَساططؿلإ يُغُض ُٓوَ زَب ؾـُفامل وَاَلَـٌ زاوانـاٌْ طـُيٌ نىضزغـتإ       ث
ــُ          ــطام، ن ًَ ــاناٌْ ع ــتىوضو ياغ ًٌَ زَغ ــُث ــايًُ ب ــتىوضٍ و ياغ ًَهٌ زَغ ــُضن ــُوَيإ ٓ ــُ وَاَلَساْ ــُوَ، ن بسات

ٌَ نطزٌْ َاززٍَ  ٌَ بُج ًَؿـُُضطُو ياغـاٍ ْـُوت و ةـاظو       141ططْطرتيًٓإ ثطغٌ ج ًَؿُناٌْ بىزجـُو ث ن
ًَُُ بُضزَواّ زَبغل يُ زانؤنٌ نطزٕ يُغـُضجُّ ٓـُو زاواناضيـُ    ٖاوبُؾٌ نطزٌْ ضاغتُقًُٓ يُ زَغُاَلت ٓ ،

ٍَ بُةسا. ًَهٌ طىزلاو يُطُ ًٌَ ًَهاًْعَ ًٌَ زَغتىوضو ياغانإ و بُث  ضَواياُْ بُث
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ًَت ؾـاضَظايإ و غًاغـُؽلُزاضاٌْ ٖـُضَيٌُ     ًَهٌ ًْؿتُاًُْ، زَب ٍَ بُةسا ثطغ نؤًُْتٌ َاََُيُ نطزؾلإ يُطُ
ــتإ بُبايُخــُوَ ٖ ــٌ     نىضزغ ــت نطزْ ًَٓاو زضوغ ــُث ــؤ ي ــُئ ب ــاض زَن ــُضوَٖا ن ــُٕ، ٖ ٍَ به ــىنُوتٌ يُطــُ َُيػ

ًَهٌ ُٓوتؤ يُ ٓاضازا ًًُْ  ًَػتا ًَهاًْعَ ٓ ،ٍَ ٍَ حهىَُتٌ فًسضا بُضَيُنٌ يُنططتىو بؤ زاْىغتاُْناؾلإ يُطُ
       َ ًَغل بـؤ زا ُظضاْـسٌْ  بؤ ُٓو يُى َُٖيىَيػيت و نؤ زَْطًُ، قؤْاةُنُ ٓـُوَ زَخىاظَيـت بـُ ثُيـُ ٖـُْطاو بٓـ

ٍَ بُةـسا، ٓـُضنٌ غُضؾـاٌْ ٖـَُىو ثاضتـُ غًاغـًُناٌْ نىضزغـتاُْ، بـُ             ُٓزلىٌَُْ بـااَلٍ زاْىوغـتإ يُطـُ
حهىَُت و ٓؤثؤظغًؤُْوَ، بُؾساضٍ يُّ ُٓزلىَُُْ بهُٕ بؤ زضوغت نطزٌْ يُى َُٖيىَيػيت بُ َُبُغـيت  

ٍَ يُغــُض ثطغــُ ناضَْ ٍَ حهىَــُتٌ فًــسضا ٌَ نطزْــُوٍَ طفتىطــؤ يُطــُ ًَؿــٍُ زَغــت ثــ ىوغػــاظَنإ، ٓــُوَ ن
َُٖىو واَلتُو َُٖىو خـَُيهٌ نىضزغـتإ و تـُفلىيٌ ْـانؤنٌ ْـاخؤيٌ ْانـات، نـىْهُ بُضثطغـًاضيُتًُنٌ         

ًَصوويًُ. َ 
ًَُُ وَى حهىَُتٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ بط ياضَاْساوَ يُو باضَوَ ناض بهُئ بُ ًَهـاًْعٌَ نـاضٍ جـسزٍ و     ٓ

ظًََُٓغاظٍ زَنـُئ و ٖاونـاض زَبـغل، نـاض زَنـُئ بـؤ ٓـُوٍَ         ٖاوبُف و بُضْاَُزاض، بؤ ُٓو َُبُغتُف
ًَُـُ زَيًٓــائ        ًٌَ بـُضزَواّ ْــُشئ، ٓ ٖاوواَلتًـاٌْ ْاونــُ ْـانؤنٌ يُغــُضَنإ نـًرت يــُ ًْطـُضاٌْ و زَيــُض اون
ًٌَ زَغتىوض ثطغـُنُ ناضَغـُض بهطَيـت، ٓـُوا تـُواوٍ ٓـُو ْاونـاُْ زَطُض َيٓـُوَ غـُض ٖـُضَيٌُ            ُٓطُض بُث

 نىضزغتإ.
ــَُإ، غــُض بــُ ٖــَُىو      ًَىإ حهىَــُت و نىتًــٍُ وَظاضٍ و ثُضي ــت يــُْ ًَىيػ يــُو بىاضَؾــسا َُٖاٖــُْطٌ ث
ٍَ تا  ًَىيػتًُنٌ ططْط زَبًٓغل و ناضٍ يُغُض زَنُئ، حهىَُتٌ فًسضا اليُُْناٌْ نىضزغتإ يُ بُةسا بُث

ًَــطام بــُ ط   ٌَ ُْطُياْــسووَ نــُ بــُ ٖاوواَلتًــاٌْ ع ًَٓاْــٍُ بــُج ًَػــتا ٓــُو بَُي ؿــيت، ٖــُضَيٌُ نىضزغــتإ و ٓ
 غُضنطزايُتٌ غًاغٌ نىضزغتاٌْ بُ تايبُت زاوَ.

ٌَ و ْاونُنُ ُٖيُ، بُضزَواّ زَبـغل يُبـُضَو    ٍَ واَلتاٌْ زضاوغ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ ثُيىَْسيًُنٌ باؾٌ يُطُ
ًَـ بطزٌْ ثُيىَْسيُنإ يُغُض بَُٓاٍ ضَيعططتين زوو اليُُْو بُضشَوَْـسٍ ٖاوبـُف، ثُيىَْسيـُناؾل    إ ث

ًَؿـهُوتين ظؤضٍ بُخؤيــُوَ زيـىَ، ظؤض يــُ واَلتـاًْـ ٓاَــازَيٌ خؤيــإ       ٍَ واَلتــاٌْ عـُضَبٌ و جًٗــإ ث يُطـُ
ٍَ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ، يُّ ُٖواَلُْمشاْسا بُضزَواّ زَبـغل   ًَساٌْ ثُيىَْسيًُناًْإ يُطُ ًْؿاْساوَ بؤ ثُضَث

ٍَ َُٖىو واَلتاٌْ جًٗا  ٕ.يُ بىًْازْاٌْ ثُيىَْسٍ زؤغتاُْ يُطُ
ٌَ طـطتين طؿـتًُ،     ًَهُ، َايٍُ ضَيع يـ زَغتىوض ططْطرتئ ططَيبُغيت غًاغٌ و نؤَُاَليُتٌ َُٖىو واَلت و طُي
يُ َاوٍَ زوو غاَيٌ ضابطزوو قػُو باغـٌ ظؤض غـُباضَت بـُ زَغـتىوضٍ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ نـطاوَ، نـُ ٓايـا          

ًَطٍُ زَغتىوضؿلإ نؤٕ زَ ًَهٗاتُو ث ًَت؟ٓايٓسٍَ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ و ث  ب
ًَو َاززَو بط طُو بابُتٌ باؾٌ يُ خؤ ططتىوَو يُاليـُٕ خـىيٌ ضابـطزووٍ ثُضيـَُاٌْ      ثطؤشٍَ زَغتىوض طُي
ٍَ بسضَيت ُّٓ ثطؤشَ زَغتىوضَ بُ بُؾـساضٍ   ًَُُ يُو بط وايُزائ نُ ُٖو نىضزغتاُْوَ ثُغٓس نطاوَ، بُاَلّ ٓ

ًَهٗاتـــُ نؤَُاَليـــُتٌ و  ُْتـــُوَيٌ ٓايًٓـــُنإ و ؾـــاضَظايإ و  و نـــؤزَْطٌ ٖـــَُىو ثاضتـــُ غًاغـــًُنإ و ث
ًَسانىوُْوٍَ بؤ بهطَيت، بؤ ُٓوٍَ زَغـتىوضَيهٌ نؤنـُضَوٍَ طـُيٌ نىضزغـتإ زابط َيـصئ بـؤ        ياغازاُْضإ ث
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ًَت بُ ٓـاظازٍ يـُ ضيفطاْـسؤّ     ٓايٓسٍَ غًػتٌَُ واَلت، يُبُض ُٓوٍَ َُُٓ يُنُّ زَغتىوضٍ نىضزغتاُْ زَب
ًَىيػتُ َ ًَهٌ زضَيصخايٌُْ بؤ يُبُضناو بطريَيت.زَْطٌ يُغُض زَزضَيت، ث  اوٍَ ثُيط َو نطزْ

ًَى زاَىزَظطاناٌْ حهىَُت بُ تُواوَتٌ  ٍَ زَزَئ بُظووتطئ نات يُى زاَُظضاوَيٌ يُْ ناض زَنُئ و ُٖو
ًَـت يـُ غُضاْػـُضٍ نىضزغـتاْسا،       ًَهٌ ُٓو نؤََُيطايـُ ب بُضجُغتُ بهُئ و حهىَُت حهىَُتٌ َُٖىو تان

ٍَ ًَؿـتا زَغـُاَلت يـُ يىتهـٍُ ٖـُضٌََ          زواٍ بًػت غا يُ تٌَُُْ حهىَُتٌ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ زَبًـٓغل ٖ
ًَُـُ يـُو        ًَهٌ ناوَض وإ ُْنطاو بىو بُ فُيػـُفٍُ ياغـا زاْطاوَنـاٌْ ضابطزووَـإ، ٓ حهىَُتُ، َُُٓ ُٓزلاَ

ًَتــُ َا   ًَهــسا ًٓ ــابٌ ًًْــُو ظؤض جــاض زَب يــٍُ ٓــُوٍَ بط وايــُزائ ٓــُّ َُضنــُظٍ بىوْــُ يــُ ٖــَُىو حاَيُت
ًَـو زابط َيـصئ     ًَـت ثالْ ًَُُ ُٓوَ زَب ًَت، يُنُّ ناضٍ ٓ ًَىإ حهىَُت و ٖاوواَلتًإ زضوغت بب بؤؾايًُى يُْ
بؤ طىاغتُٓوَو زابُؾـهطزٌْ ُْٖـسَيو يـُ زَغـُاَلتُنإ و تـُضخإ نطزْـٌ بىزجـٍُ ظيـاتط بـؤ ُٓزلىَـٌُْ           

       ُ ٍَ حهىَُتـسا بُؾـساض بـٔ و ْعيـو بـٔ يـُو        ثاضَيعطـاو قـُظاو ْاحًـُنإ، ٓـُو نـات ٖاوواَلتًـإ زَتـىأْ ي طـُ
ًَىَيُنٌ    ٍَ و بُؾــساض زَبـٔ يــُ ٖــَُىو ثطؤغــٍُ حهىَــُت بُؾــ ٌَ بــُض َيىَ زَبــط  بط ياضاْـٍُ ْاونــُناًْإ ثــ

 طؿيت.
ٍَ غُضؤنٌ َُٖىو فطانػًؤُْناٌْ ثُضيَُإ نؤ ببُُوَ بؤ باؽ نطزْـٌ ٓـُو    ٍَ زَزَّ يُطُ يُّ ضؤشاُْزا ُٖو

ًَؿهُف بهُئ بؤ طىاغتُٓوٍَ زَغُاَلتٌ ظيـاتط بـؤ ثاضَيعطانـإ و     ثطؤغُيُو يُ َاوَيُنٌ نُّ ثطؤشَيُى ث
ــاتط       ٍَ ظي ًَىَيُف زََاْــُو ٌَ ٖــًئ ثاضَيعطايــُى ُٖغــت بهــات نــُ ثــُضاوَيع خــطاوَ، بــُّ ؾــ خــىاضووتط، ْــاب

ًَٓغل.  بَُٓاناٌْ حهىَُتٌ غُضتاغُضٍ بهُغج
ًَهٌ طؿتًُ يُ نىضزغتإ، حهىَُت  ًَػتا باغ ًَهىَيًُٓوٍَ باغٌ طُْسََيٌ ٓ يُ ضَيطٍُ زَظطاٍ تايبُؽلُْسَوَ ي

ًَؿـتين طُْـسََيٌ            ًَىَناٌْ نـاض نـطزٕ يُغـُض ُْٖ ًَٓاغـُو ؾـ يُو باضَيُوَ نطزووَ، ناض يُغـُض زيـاض نطزْـٌ ث
ــا         ــاٌْ زَظط ًًَاْ ــُزإ ث ــتإ ب ــُّ ضووَوَ نىضزغ ــخاَيًُوَ ي ــت بُخؤؾ ًَ ــُضزَواّ زَب ــُيُ ب ــُّ ثطؤغ ــطاوَ، ٓ ن

ًَىزَوَيُتًُنإ يُ ْاونُ ًَىَيُ ًًْـُ نـُ ْـُتىاْغل بـُضَْطاض ببًٓـُوَ،           ْ ًَـطام باؾـرتَ بـُّ ؾـ ناٌْ زيهـٍُ ع
            ٍَ ًَؿـتين، ْـُى ثؿـتطى ًَٓاو ُْٖ ٍَ ناضَغُض بهطَيت، بـُاَلّ ٓـُوَ ٖاْسَضَاْـُ بـؤ ظيـاتط نـاض نـطزٕ يـُث زَنط

ٌَ زَنـات، بـُاَلّ ز          واتـط  خػتين ُّٓ َُيُفُ، ضاغتُ بُضَْطاضبىوْـُوٍَ طُْـسََيٌ بـُ يـُى ٖـُْطاو زَغـت ثـ
ًَىيػيت بُ نُْس ٖـُْطاوَيهٌ طـطْط ُٖيـُ، يُواْـُ ٓـريازٍَ غًاغـٌ، بُضْاَُيـُنٌ واقًعـٌ، يـُى زَْطـٌ            ث
ًَىيػـت            ًَعو ؾـاضَظا، ًَسيايـُنٌ نـاوزَيطيهاض، زاْـاٌْ ياغـاو بط يـاضٍ ث ًَهٌ زازطـايٌ بـُٖ ًْؿتُاٌْ، زَغـُاَلت

 يُاليُٕ ثُضيَُاٌْ نىضزغتاُْوَ.
 ٖ ًَطىَإ ُّٓ ُْٖطاواُْ زَبٓـُ  ًَؿـعل و بٓـرب  نطزْـٌ زيـاضزٍَ طُْـسََيٌ و نَُتُضخـٌَُ،         ب ؤناضَيـو بـؤ ُْٖ

ًَُُف غىوضئ يُغُضيإ، ُٖض يُّ بىاضَؾسا ناضَناٌْ يًصٍُْ نانػاظٍ غـُضؤنايُتٌ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ     ٓ
ًَٓٔ نُ  يُبُضناوَ يُ زضوغت نطزٌْ ُْخؿُ ضَيٌ بُضَْطاضبىوُْوٍَ طُْسََيًسا، ُٓو ناضاُْف ُٓوَ زَغَُيُ

 ىاغيت خَُيو و غُضنطزايُتٌ يُ يُ بُضَْطاضبىوٍُْ طُْسََيًسا.خ
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ًَٓـٍُ بـُ ٖاوواَلتًـاٌْ ٓاظيعَـإ زاوَ       ٌَ زوو زَيٌ ٓـُو بَُي ًَُُ بُزَْطٌ طٍُ حىنُط اٌْ واَلت زَنُئ و بُب ٓ
ًَؿـُو ططفـت زَيٓـُ            ٌَ ن ًٌَ زَنـُئ، يـُ ٖـَُىو واَلت و ْاونـُيُنٌ زواٍ ؾـُض و وَيطاْهـاضٍ نؤَـَُي ٌَ بُج ج
ًَؿهُوتُٓنإ ْازيسَ ْـُنات، بـؤ ٓـُوٍَ ًٖـىازاض بـىوٕ بـُ زوا        ٌَ َطؤظ ناضَناًْـ ببًيَن، ث ًَـ، بُاَلّ زَب ث
ًَـت، نـىْهُ ٓريازَيـُنٌ         ضؤشَيهٌ باؾرت ُْنىشَيت، ُٖضَيٌُ نىضزغتإ بـُضَو ٓايٓسَيـُنٌ طـُف ٖـُْطاو زَْ

ًَؿـتين نَُىنىض يـُنإ، يـُو بىاضَؾـسا        ًَع ُٖيـُ بـؤ نانػػـاظٍ و ُْٖ نـاض زَنـُئ بـؤ زضوغـت نطزْـٌ       بُٖ
ًَهٌ ثُيىَغت بـُ نـَُىنىض ٍ و ُٖغـت ْـُنطزٕ بـُ       ٌَ اليٌُْ ناضا بؤ بُزوازانىوٌْ ُٖض ثطغ يًصُْيُنٌ ب

ًَت.  بُضثطغًاضيُتٌ، ُٓو يًصُْيُف بُ نطزَوَ يُ ضَيطٍُ ياغاوَ بُزواٍ ُْٖطاوَناًْسا زَن
ٌَ ونـإ نـاض زَنـُئ بـؤ         جَُاوَضٍ ٓاظيعٍ نىضزغتإ يـُ ْـاوَوَو زَضَوَ زَيًٓـا زَن    ًَُـُ بـُب ُيٓـُوَ نـُ ٓ

ًَهٌ      َػـؤطُض نطزْــٌ ٓايٓسَيـُنٌ ضووٕ و زاٖاتىويــُنٌ باؾــرت، ٓـُويـ بــُ حىنُط اًْـُنٌ بــاف و زَغــُاَلت
ًَُـُ        ٌَ بـسضَيت، ٓ ًَىإ حهىَُت و خـَُيو ظيـاتط ثـُضٍَ ثـ ؾُفاف و زازثُضوَض، ظؤض ططْطُ بط واو َتُاُْ يُْ

ٌَ       زَظاْغل ُٓو بط وايُ ُٓو نات ًَـت بـؤ يـ ًَت، نُ حهىَُت ناضَناٌْ بُ ضووْـٌ بهـات و ٓاَـازَ ب ُ ثتُوتط زَب
ًَساططيًـُنٌ ظؤض ُٖيـُ يُاليـُٕ ٖـَُىو ٖاونـاضامن، يـُ ُٓزلىَـٌُْ وَظيـطإ و          ًَهًُٓوَ. ث ٌَ ث ثطغًُٓوَو ي

َـ        ٌَ ٖـاتىويٌ و ناضيطُضاْـُ ٓـُزلاٌَ بـسات، حهى ًَت بـُ يـ ُت وَظاضَتُنإ، نُ َُٖىو ناضَيهٌ حهىَُت زَب
ًَعاْاُْ  ًَت بايُخٌ ظياتط بُناضو خعَُتطىظاضيًُنإ بسات و ياضَُتٌ و ثؿتطرييـ بؤ ُٖشاضإ و ُٓو خ زَب
زابغل زَنات، نُ ْاتىأْ بصَيىٍ شياًْإ َػؤطُض بهُٕ. ًٖئ ناضَيهٌ حهىَُت ططْطرت ًًُْ يُ زابغل نطزٌْ 

ًَساويػتًُ تايبُت ًَعاُْ ُٖشاضو خاوَٕ ث ُنإ و ُٓواٍُْ ْاتىأْ بصَيىٍ شياًْإ زابـغل  بصَيىٍ شيإ بؤ ُٓو خ
ًَُُ بـُو ضاغـتًُ زَغـت بـُناض زَبـغل، ٖـُضوَٖا ٖـَُىو اليـُنًـ ططْطـُ ٓـُو ضاغـتًُ بـعأْ، نـُ               بهُٕ، ٓ
ــُضَيٌُ        ــُ ٖ ــُ ي ــُظضاوٍ زؿلىنطاتً ــطْطرتئ زاَ ــُضعٌ و ط ــُاَلتٌ ؾ ــاوٍَ زَغ ــتإ غُضن ــَُاٌْ نىضزغ ثُضي

ــاوططتين ال   ــُض ن ٌَ يُب ــُب ــتاْسا، ب ــإ    نىضزغ ــًاضيُتٌ ثريؤظي ــَُإ بُضثطغ ــساَاٌْ ثُضي ــًإ ُْٓ ــٌُْ غًاغ ي
 يُغُضؾاُْ بؤ ناوزَيطٍ نطزٕ و بُزوازانىوٌْ ناضَناٌْ حهىَُت.

ًَهٌ فطاوإ  ًَؿًٓاضَناْتإ بُ غٓط ٍَ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ و ضَخُٓو ث ًَت يُطُ ًَُُ ثُيىَْسٍ ثتُوَإ زَب ٓ
ٌَ ثطغًُٓو ًَؿت و ي  َئ يُبُضزَّ ثُضيَُاٌْ نىضزغتاْسا.وَضزَططئ و ٓاَازٍَ باْطٗ

     ٍَ ٍَ ثُضيَُاٌْ نىضزغـتإ و نؤبىوْـُوٍَ بـُضزَواّ يُطـُ وَى غُضؤى وَظيط ثابُْس زَمب بُناض نطزٕ يُطُ
غــُضجُّ فطانػــًؤُْناٌْ ثُضيــَُاٌْ نىضزغــتإ، بــؤ ٓــُوٍَ غًاغــُت و بُضْاَــٍُ ناضَــإ بــُضفطاواْرتئ  

ًَيَن.  ثؿتطريٍ بُ زَغت ب
ًَىيػــيت بــُ ثــاضت و اليــٌُْ غًاغــٌ و   ٖــُضَيٌُ نىضزغــت ًَهٌ زؿلىنطاغــٌ ث ًَىٍَ ٖــَُىو غًػــتَُ إ ٖاوؾــ

ًَىإ ثاضتُ غًاغًُنإ و حهىَـُت بـُزٍ بهطَيـت،     ًٌَ جًانُضَوَ يُْ ًَ ٖ ٌَ بؤنىوٌْ جًاواظ ُٖيُ، بُاَلّ زَب
ًَهٌ ضووٕ و ٓاؾـهطا ز   ًَُُ غًاغـُت ازَض َيـصئ بـؤ   ُٖض اليُُْو بُ ُٓضى و بُض ثطغًاضيُتٌ خؤٍ َُٖيبػيَت، ٓ

ًَٓ ـُّ و ٖـُضوَٖا يـُ نابًٓـٍُ           جًا نطزُْوٍَ زَغُاَلتٌ حـعب يـُناضٍ حهىَـُت، يُغـُضزٌََ نابًٓـٍُ ث
ًَػتاف غىوضئ يُغُض تُواو نطزًْإ،  ًَىَيُنٌ نط تط ُْٖطاوٍ ططْط ْطاوَ يُّ بىاضَزا، ٓ ؾُؾًَُؿسا بُؾ
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ٌَ يُغُض نُغجاْسٌْ غ ًَُُ جُخت نطزٕ زَب ًَهٌ جسزٍ ناضٍ ٓ ًَطىَإ ُٓوَف ُٖض بُ بُؾ ُضوَضٍ ياغا، ب
ًَهٌ تـُواو   ٌَ زَغُاَلتٌ زازوَضٍ و زاواناضٍ طؿيت يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ وَى زَغُاَلت ًَت، بَُيهى زَب قػُ ْاب
ًَغل زَغـُاَلتٌ تـُواو و غـُضبُخؤ، َُبُغـتُإ زَغُاَلـــٌ             ًَطىَـإ نـُ زََيـ غـُضبُخؤ نـاضٍ خؤيـإ بهـُٕ، ب

ٌَ ناى نطزٕ بًاْططَيتُوَ، حهىَُتٌ ُٖضَيٌُ زازوَضٍ و ُٓواٍُْ يُّ بىاض َزا ناض زَنُٕ و زازطاناًْـ زَب
ًَىَضزإ يـُ ناضوبـاضٍ           نىضزغتإ ظًََُٓ غاظ بهات بؤ ياضَُتًـساٌْ ٓـُو زَغـُاَلتُ، بـؤ ضَيطـُططتٔ يـُ زَغـت

ًَــت، بٓــَُا   ًَىٍَ ياغــايٌ يُبــُضزَّ ياغــازا يُنػــإ ب ًَىَيُى ٖــَُىو نــُؽ بــُ نــطزَوَو بُؾــ ٍ ياغــا، بُؾــ
ًَـت نـُؽ ضَيطـُ بـُخؤٍ       زازثُوَضٍ نؤَُاَليُتٌ تُْٗا بُ نُغجاْسٌْ ياغاو غُضوَضٍ ياغا بُزٍ زَيـت، ْاب
ًَُُ يُو باوَض َ زايـٔ نـُ ٖـَُىو نـاضَيهٌ      بسات زَغت يُ ناضوباضٍ زَغُاَلتٌ زازوَضٍ و زازطانإ وَضبسات، ٓ

 ياغايٌ زَنُئ وَى حهىَُت بؤ ُٓو َُبُغتُ.
ًَ 2113زواٍ غاَيٌ  ًَطاقـٌ        ع طام تىوؾٌ زَيإ قـُيطاٌْ غًاغـٌ و ٓاغـايـ بـىوَو ْاغـُقاَطريٍ تـُواوٍ ع

ططتُوَ، جطُ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ، ظؤض ُٖوَيٌ ُْطريغـاُْ زضإ بـؤ ٓـُوٍَ نىضزغـتاًْـ وَى بُؾـُناٌْ      
ًَـٌ ؾـُض ٍ تايُفُطـُضٍ و ُْتـُوَيٌ، بـُاَلّ غـىثاؽ بـؤ ٖـاوزَْط          ًَتُ طؤض َثـاٌْ ًَُالْ ًَطام بب ٌ و زيهٍُ ع

            ٌَ ًَـعَ غًاغـًُناٌْ نىضزغـتإ ٖـَُىو ٓـُو ُٖواَلْـُ بـ ًَـىإ ٖ يُى زَغيت خـَُيو و ضَيهـُوتين غـرتاتًصٍ ْ
ٌَ ٖىوزَ زَبٔ.  ٖىوزَ زَبٔ و يُ ٓايٓسَؾسا ب

ًًَُ بـُ ضَيهـُوت ْـُبىوَ، بـَُيهى      ًَؿُو ًَُالْ ُٓو ٓاضاٌَ و ٓاغايؿٍُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ يُو ْاونُ ثط  يُ ن
ٍَ و ؾُوشلى ًَؿُُضطُو ظَيط َظاٌْ و ثؤيًؼ و ٓاغايـ و فطيـاطىظاضٍ  بُ ُٖو ٌْ ضؤَيُ زَيػؤظَناؾلإ بىوَ يُ ث

ًَعٍ زشَ تريؤض، َُٓاُْ ضؤَيٍُ بُ َُُٓى و وَفازاضٍ ُّٓ طُيُٕ و ؾايػتٍُ ُٓوَٕ ضَيعيـإ   ًَعٍ ٓاَازَو ٖ ٖ
ٍَ، ُٖضوَٖا ناض زَنُئ بؤ ُٓوٍَ بُ تُواوَتٌ باؾـرت بهـطَئ و وَى زَظ   ٌَ بطري طايـُنٌ ططْطـٌ ًْؿـتُاٌْ    ي

يُو واَلتـُ غـُيط بهـطَئ، حهىَـُتٌ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ ًَُٖؿـُ ؾـاْاظٍ بـُو ضَوؾـُ ٓـاضاّ و غـُقاَطريَ             
 زَنات، نُ تىاًْىيُتٌ بؤ ٖاوواَلتًإ خؤٍ َػؤطُض بهات.

ًَبىضزَيٌ و ضَيعططتٔ، نابًُٓنَُإ نُْس بط ياضَيهٌ تاظَ زَزات بؤ  نـاض نـطزٕ،   يُ نُف و ُٖوايُنٌ ثط  يُ ي
ٌَ حهىَُت ُٓزلاٌَ بسات، ُْٖسَيهٌ تطيـإ ثُيىَغـتُ بـُ تانـُ نـُؽ و       ُْٖسَيهًإ ُٓضنٌ حهىَُتُو زَب
ٍَ حهىَـُت ناضيــإ يُغــُض      ًَــت بـُ َُٖاٖــُْطٌ يُطــُ طـطوو  و ضَيهدطاوَنــاٌْ نؤَــَُيطاٍ َـُزٌَْ، نــُ زَب

ًَُُف ٓاَازَئ بؤ ُٓو َُٖاُْٖطًُ.  بهطَيت، ٓ
ــُتٌ   ــغل حهىَـ ــُ زَظاْـ ًَُـ ــٌ    ٓ ــهُف نطزْـ ًَؿـ ــؤ ث ــاُْ بـ ــُض ؾـ ــًاضَتًإ يُغـ ــتإ بُضثطغـ ــُضَيٌُ نىضزغـ ٖـ

ًَهٌ ثــريؤظٍ حهىَُتــُ، يــَُاوٍَ غــااَلٌْ   خعَــُتطىظاضٍ باؾــرتو ناضيطــُضتط بــؤ طُيُنــَُإ، ٓــُوَف ٓــُضن
ًَـ        ًَـٓغل، خعَُتطىظاضيًـُنإ ظؤض بـُضَو ثـ ًَؿهُوتين بُضنـاو بُزَغـت بٗ ضابطزوو تىاًُْإ يُ ظؤض بىاض ث

ًَؿـتا نـاضٍ ظؤضَـإ َـاوَ بًهـُئ،       نىوٕ و فطاو ًَطايٌ ٖ إ بىوٕ، بُاَلّ بُٖؤٍ فطاوإ بىوٌْ ؾاضَنإ بـُخ
ًَهٌ تـط نـُ       ًَؿهُف زَنـُٕ، بـُاَلّ اليـُْ ًَطىَإ زاَُظضاوَناٌْ حهىَُت ضاثؤضت و ؾًهطزُْوٍَ خؤيإ ث ب

 شاُْ.ظؤض بُالَاُْوَ ططْطُ بؤنىوٕ و َُٖيػُْطاْسٌْ ضاغتُوخؤٍ ٖاوواَلتًاُْ بؤ ُّٓ ثطؤ
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ًَُاٌْ و زٖـؤى طُؾـُ غـُْسٌْ ٓـابىوضٍ ظؤضيـإ بُخؤياْـُوَ زيـىَو          ًَطو غـً ٌَ ؾاضَ طُوضَنٍُ ُٖوي ُٖض غ
ًَػــتاف    ٍَ ْاونــٍُ نىضزغــتإ تــا ٓ ًَؿــهُوتُٓناًْإ بُضنــاوَ، بــُاَلّ بُزاخــُوَ يــُ ُْٖــس زَضفــُتٌ نــاضو ث

ًَىيػت ْـاشئ، حهىَـُتٌ ٖـُضَيٌُ     نىضزغـتإ وَى زاَُظضاوَيـُنٌ   شَاضَيُنٌ ظؤضٍ ٖاوواَلتًإ يُ ٓاغيت ث
ــُزٌَْ و         ــُظضاوَ َ ــإ و زاَ ــٌُْ ثاضَيعطان ــَُإ و ُٓزلىَ ــٍُ ثُضي ــُ ضَيط ــإ ي ٍَ ٖاوواَلتً ــُو ــتُاٌْ زَي ًْؿ
ــُ     ــاٌْ يـ ــىَهغل يُنػـ ــاوَنى ضازٍَ َـ ٍَ تـ ــُو ــاٌْ حهىَـــُت بـــٔ، زََاْـ ــساضٍ بط ياضَنـ غًاغـــًُناُْوَ بُؾـ

ًَت، ططْطٌ ظؤضو بايُر بُ ًَؿهُوتٔ ُٖب ًَساٌْ ؾاضو ؾاضؤنـهُنإ   خعَُتطىظاضٍ و ث بىوشاْسُْوٍَ طُؾُ ث
و قُظاو ْاحًُو طىْسَنإ زَزَئ يُ َُٖىو بىاضَيهسا، زاًْؿـتىاٌْ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتاْسَيًٓا زَنُيٓـُوَ نـُ      
ًَو بـٔ، ثػـجؤض إ و فُضَاْبـُضاٌْ     جًاواظٍ يُ خعَُت طُياْسٕ بُٖاوواَلتًاٌْ خؤَإ ْانُئ يُ ُٖض ؾىَيٓ

ٌَ ٌَ بُو ثُض ٍ بايُخُوَ ططْطٌ  ُْخؤؾداُْنإ زَب ٌَ بهات زَب ًَو ضوويإ ت ناضاتط ناض بهُٕ و ُٖض ُْخؤؾ
     ٌَ ًَت، زَبـ ٌَ ًَُٖؿُ ثعيؿهٌ ثػجؤضو تايبُؽلُْس يُ ُْخؤؾداٍُْ فطيانـُوتٔ بىوًْـإ ٖـُب ٌَ بسَٕ، زَب ث

ٍَ زَزَيـ     ًَطٍُ َتُاٍُْ ٖاوواَلتًإ بٔ يُ َُٖىو نـغل و تىَيصَناْـُوَ، ٖـُو ٔ غـٓىوض بـؤ   ُْخؤؾداُْنإ ج
ًَـت       ًَو يـُ ٖـُض ثًـُو ثايُيـُى ب ًَغل و ُٖض نُغ ًَٓإ و فطؤؾعل و باظضطاٌْ نطزٕ بُ زَضَاٌْ خطا  زابٓ ٖ
ٍَ بهطَيـت،             ٌَ ثطغـًُٓوٍَ يُطـُ ًَهٌ طـُوضَ يُاليـُٕ ياغـاوَ يـ ٌَ وَى تـاواْ ًَت زَبـ زَغيت يُّ زياضزَيـُ ٖـُب

ًَو يـُ نـاضَ يـُ     وَظاضَتٌ تُْسضوغيت و زَظطا ثُيىَْسيساضَناٌْ زيهُ ُٓضنس اض زَنُئ، نُ ُٓوَ بهُُْ يـُن
ًَـت بــؤ َاََُيـُ نــطزٕ        ًَؿـًُٓناًْإ، ٖــُضوَٖا ياغـاٍ َــامل بُناضبـُض يــُ ضووٍ ياغـايًُوَ بٓهــًُٓيُى زَب ث
ًَت يُ زضوغت نطزٌْ ُْخؤؾداُْو  ًَؿُيُ، ٖاونات حهىَُتٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ بُضزَواّ زَب ٍَ ُّٓ ن يُطُ

ًَطُيا ًَـت نـاض بهـات     بٓهٍُ تُْسضوغيت و ث ْسٌْ ثػجؤضو ؾاضَظاو زنتؤضٍ ناضاَُ، وَظاضَتٌ تُْسضوغـيت زَب
ــُنإ،        ــٌ ُْخؤؾ ــُض نطزْ ــُْٗا ناضَغ ــُى ت ــإ، ْ ــؤ ٖاوواَلتً ــاف ب ــتًُنٌ ب ــٌ تُْسضوغ ــغل نطزْ ــُض زاب يُغ
ٖاوواَلتًإ بُضزَواّ ًْطُضأْ يُ بُضظبىوُْوٍَ ضازَبُضٍ ْطخـٌ نـٍُ و ثـٍُ و نـااَل غـُضَنًُنإ، طًـُيٌ       

يإ ُٖيُ نُ ْطخُناٌْ باظاض  يُ بُضظبىوْـُوٍَ بـُضزَواّ زايـُ و تطغـٌ ٓـُوَيإ ُٖيـُ ُٓطـُض نـاض وا         ُٓوَ
ًَساويػيت ضؤشاُْيإ زابغل بهُٕ.  بط وات ْاتىأْ وَنى جاضإ ث

ــا         ــتُ زَظط ًَىيػ ــساضَنإ ث ــا ثُيىَْسي ــُو زَظط ــٌ حهىَُت ــاضَيهٌ ططْط ــُ ن ــؤ َُٓ ــُضٍ ب ــُوٍَ ناضَغ زؤظيٓ
ٍَ زَزَيـٔ ٓايٓـسٍَ ٓابىوضؿلـإ بىًْـاز      ُٓنازؿلًاف يُو بىاض ًَُُ ٖـُو ًَهسا ٓ َزا ٖاوناضٍ حهىَُت بٔ، يُ نات

      ٌَ ٍَ بـُب ًَغل و ثؿتطريٍ نُضتٌ تايبُت بهُئ، نُنٌ بُزاخُوَ يُوالوَ ْطخٌ نـٍُ و ثـٍُ  نااَلنـاٌْ َـا بٓ
ًَُـُ ثؿـتطريٍ يـ    ُ نطاْـُوٍَ بـاظاض    ًٖئ ٖؤناضَيو يُ بُضظبىوُْوَ زايُو زووض يُ ضازٍَ ٓاغايٌ خؤيإ، نُ ٓ

ًَيت و نـَُرتئ ْـطر، ُٓطـُض بـعاْغل          زَنُئ، ٓاَازلاَإ زضوغت نطزٌْ َىْافُغـُيُ يُغـُض باؾـرتئ نـىاي
ًَُـُ بؤَـإ َػـؤطُض نـطزووٕ، ٓـُوا ضاغـتُوخؤ ٖـُْطاوٍ          باظاض و باظضطاٌْ ُّٓ زَضفُتُيإ قؤغتؤتُوَ نـُ ٓ

ًَغل بؤ ضَيطُططتٔ يُّ زياضزَيُ.  جسزٍ زَْ
ًَطَزا زََ ًَػتا )ياغاٍ َامل بُناضبـُضٍ(  ي ًَـ ٓ ٍَ ث ٍَ زَغتدؤؾٌ يُ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ بهُّ نُ زوو غا ُو

ٌَ ٓـُو ياغـايُو غـُضجُّ ياغـاناٌْ زيهـُف نـُ يـُ ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ زَضنـىوٕ            ًَُُ زَب ثُغٓس نطز، ٓ
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ٍَ وَظاضَتـٌ ثالْـساْإ بـؤضزَيهٌ        ٌَ نـطزٕ، يُطـُ ٌَ بـُج تايبـُت بـُ ْـطر و    بُظووتطئ نات خبُيُٓ بىاضٍ ج
جؤضٍ نااَلنإ زازََُظضَيٓغل بؤ ناوزَيطٍ نطزٌْ ْطخٌ نٍُ و ثٍُ و جؤضٍ ُٓو نااَلياْـٍُ زَيٓـُ ٖـُضَيٌُ    
ــطٕ و          ــاظاز وَضبط ــاظاض ٍ ٓ ــُتٌ ب ــُ غًاغ ــىوز ي ــىأْ غ ــإ بت ــإ و ٖاوواَلتً ًَىَيُى باظضطاْ ــ ــتإ، بُؾ نىضزغ

ًَساويػتًُناًْإ بُ ْطخٌ طىزلاو  زابغل بهُٕ. ٖاوواَلتًإ بتىأْ ث
ًَت، جـا بـؤ     ًَؿًُٓو قُضظزإ بُ ٖاوواَلتًإ بُضزَواٌَ ٖـُب ًَو زَنُئ بؤ ثطؤغٍُ ث ثؿتطريٍ َُٖىو ُٖوَي

ًَت، يإ زضوغت نطزٌْ خاْىو، يإ ُٓزلاَساٌْ ُٖض ثطؤشَيُنٌ تط.  َُبُغيت ٖاوغُضطريٍ ب
ًَـو بسؤظيٓـُوَ بـ    ٍَ وَظاضَتٌ زاضايٌ ناض زَنُئ بؤ ُٓوٍَ ًَهاًْعَ ؤ ططْطـٌ و بايُخـساٌْ ظيـاتط بـُ     يُطُ

خاُْْؿًٓاٌْ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ بؤ َُٖىاض نطزٕ و يُندػتين َىونُيإ، ظؤض جاض طًـُيٌ ٓـُوَ زَنطَيـت    
ًَين ناض زَنات، يُبُض ٓـُوٍَ بط ياضَنـاٌْ حهىَـُت ثُيىَغـعل بـُ ٖاوواَلتًـإ و شيـإ و         نُ حهىَُت بُ ْٗ

ضَيٌُ نىضزغتإ، يُّ ضواْطُيُوَ ُٖوَيسَزَئ ُْٖطاوٍ بُ ثُيُو طىظَضاٌْ ٖاوواَلتٌ و َُٓط ؤ و ٓايٓسٍَ ُٖ
ًَـت و، ضَيطـٍُ ظاًْـاضٍ            ًَغل بؤ ٓـُوٍَ ثطؤغـٍُ بط يـاضزاٌْ حهىَـُت ظيـاتط نـطاوَو ؾـُفاف ب ضاغتُوخؤ بٓ

 فُضاُّٖ بهُٕ بؤ ٖاوواَلتًإ، بؤ ُٓوٍَ بُ تُواوٍ ٓاطازاضٍ ُٖوَيُناٌْ حهىَُت بٔ.
ُاٌْ و َُٖيكىاَلوٍ ثطؤغٍُ زَْطـساٌْ ضاغـتُوخؤٍ خَُيهـُ، َـىَيهٌ ٖـَُىو      حهىَُت وَى زَظطايُنٌ ًْؿت

ًَو              ًَـو، يـإ اليـُْ خَُيهُو، حهىَـُت ًٖهـٌ ًًْـُ يـُ خـَُيو بًؿـاضَيتُوَ، بؤيـُ نـاضَيهٌ ظؤض خطاثـُ ططوث
ًَهُوتـٍُ    ٌَ َتُاُْيًُنٌ َاوَ زضَيـصو ي ًَيَن، نىْهُ ُٓوَ ب حهىَُت وَى زوشَٔ بُ خَُيهٌ نىضزغتإ بٓاغ

ًَت بؤ َُٖىو اليُُْنإ و نؤََُيطاو واَلتُنَُإ، ُٖض يـُو ضواْطُؾـُوَ نـاض زَنـُئ بـؤ ٓـُوٍَ       خ طاثٌ زَب
ــٍُ و         ــيت ط ًَت و خؤؾُويػ ًَٓ ــ ــُضَ بػ ــتإ ث ــُضَيٌُ نىضزغ ــُنٌ ٖ ــُض ٖاوواَلتً ــُْاخٌ ٖ ــىوٕ ي ــاوواَلتٌ ب ٖ

ًَــت، ٖاو ًَهٌ ٓــُّ واَلتــُ ب ًَطــٍُ ؾــاْاظٍ ٖــُض تــان واَلتًــإ ؾايػــتٍُ ٓــُوَٕ بُضشَوَْــسٍ واَلت، ٓاَــاْج و ج
ٌَ بسضَيت، بؤ ُٓوٍَ يُ حهىَُت ناض بهـُٕ، بط يـاضٍ زاَُظضاْـسٕ يـُ      ظؤضتطئ زَضفُتٌ طىزلاو يُنػاًْإ ث
ًَُــُ زَخــىاظئ ثــاضت و اليُْــُ غًاغــًُنإ بــُ ٖــًئ   ًَــت، ٓ ٌَ و بــُ ؾــُفامل ب ًَرب نــ ًٌَ ن ٌَ بــُث حهىَـُت زَبــ

ًَىَيُى زَغت يُ ناضوباضٍ زاَُظضاْسٕ يُ حهى ًَُُف يُ حهىَُت بـُ نـطزَوَ يُغـُض    ؾ َُت وَضُْزَٕ و ٓ
ًَىيػــيت فُضَاْطــُو ضَيــصٍَ زَنــىوإ و    ٌَ زاَُظضاْــسٕ يُغــُض بٓــَُاٍ ث ٓــُو بٓهــًُٓيُ نــاض زَنــُئ، زَبــ
ًَت، يـُو بىاضَؾـسا نابًٓـٍُ     بط واْاَُو ؾايػتُيٌ و يُ شَيط ضؤؾٓايٌ ثطؤشٍَ بىزجٍُ ُٓو غاَيُو غاَيٌ تط ب

ٌَ ؾـو يُغـُض ٓـُو بٓاةُيـٍُ نـُ نابًٓـٍُ ؾـُف زايٓـاوَ بـؤ ٓـُّ               ؾُف بٓاةُيُنٌ باؾٌ ًَُـُف بـ زاْـا، ٓ
 َُبُغتُ بُضزَواّ زَبغل.

ًَو ٖاوواَلتٌ ُٖغت بُ ْاَؤيٌ بهات يُّ واَلتُزا، جطُ يُ حهىَـُت وَى   ًَُُ طًُيٌ يُ خؤَإ زَنُئ نات ٓ
ٌَ نُ ًَساويػتًُناٌْ خَُيو زَب ًَىَيُنٌ طؿيت زابًٓهُضٍ زاواو ث ْسئ زَظطـاو زاَـُظضاوَ ٖـُبٔ بـؤ     نىاضن

ًَتـُ فانتـُضَيهٌ           ًَطىَـإ ٓـُّ ٖـُْطاوَ زَب بُزوازانىوٌْ خىاغيت تـانٌ نىضزغـتإ يُٖـَُىو ضوويُنـُوَ، ب
ٍَ يُ  ًَت بُ بايُخُوَ طى ًَعاضٍ و خَُؤنٌ و خؤنىؾعل و خؤغىوتاْسٕ، زَب زيهُ بؤ بٓرب  نطزٌْ زياضزٍَ ب

ًَؿـًٓاظٍ ٖاوواَلتًـُى بطري   َيـت و اليُْـُ ثُيىَْسيـساضَنإ تؤنُـُتط نـاض يُغـُض نُيػـٌ ٖـُض         ُٖض غهااَلو ث
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ًٌَ بهطَيـت، زابـغل نطزْـٌ ناضَبـاو غـىوتٌَُُْ نـاضٍ ظؤضٍ بـؤ         ًَؿ ًَو ث ًَت َامل ًٖئ نُغ ًَو بهات و ْاب تان
ــطا طُؾــُ غــُْسٌْ ٖــُضَيٌُ نىضزغــتإ يــُ بــىاضٍ بًٓاغــاظٍ و نــط ٍ زاًْؿــتىوإ     ًَ نــطاوَ، بــُاَلّ يُبــُض خ

ًَىيػـــت ْاطُْـــُ ٓاَـــاْج، بـــُاَلّ زَيًٓاتـــإ زَنُيٓـــُوَ يـــُّ بـــىاضَزا حهىَـــُت ٓاَازَيـــُ  ثالْـــُنإ وَ ى ث
 بىزجُيُنٌ ؾًاو تُضخإ بهات، بؤ ُٓوٍَ ٖاوواَلتًإ بُ ٓاغىوزَيٌ بصئ.

   ٌَ بايُخٌ ظياتط بُ ثاضاغتين شيٓطُو غاَاُْ غطوؾتًُنإ زَزَئ، بؤ ُّٓ َُبُغتُف زَغتٍُ شيٓطـُ زَبـ
ًَىزَوَيـُتٌ        يُ جاضإ ناالنرت ًَت تا شيٓطٍُ نىضزغتإ يـُ ٖـَُىو ضوويُنـُوَ يُغـُض ٓاغـيت غـتاْساضزٍ ْ  ب

ًَت.  ب
ًَـت و غُضنـاوٍَ ٓــابىوضٍ             ًَبـىوضزَ ب ًَـت، ظيـاتط ي ًَـت نىضزغـتإ ظيـاتط نــطاوَ ب ًَُـُ ُٓوَيـُ زَب ٓاَـازلٌ ٓ

      ُ ًَت و بايُر بُ غُضنـاوَو غـاَاُْ غطوؾـتًُناٌْ بـسات و زاٖاتـُناًْـ بـ ًَى    جًاجًاٍ ُٖب يُنػـاٌْ يـُْ
 َُٖىو اليُى زابُف بهطَيت.

ًَـساٌْ غـاَاُْ         ًَٓا يـُبىاضٍ ثُضَث ًَٓج غاَيٌ ضابطزوو نىضزغتإ ٖـُْطاوٍ طـُوضَو بُضنـاوٍ ٖـَُي يُ َاوٍَ ث
ًَىٍَ زَغـتىوضٍ        ًَُُ زَغـُاَلتٌ خؤَـإ و ٓـاظازٍ ناضنطزؾلـإ يُنىاضنـ غطوؾتًُنإ و ثًؿُغاظٍ و وظَ، ٓ

ًَٓغل بؤ  ًَطام بُناضزَٖ ًَساٌْ ُّٓ غاَاُْ، بؤ ُٓوٍَ يُ خعَُتٌ ٓايٓسَو خؤؾطىظَضاٌْ طُيُنـَُإ  ع ثُضَث
ٍَ يُنال ُْبؤتُوَ، بُاَلّ بُ بط واٍ تُواوَإ بُ  ٍَ حهىَُتٌ فًسضا ًَؿتا ثطغٌ ُْوت يُطُ ًَت، ُٖضنُْسَ ٖ ب

        ُ ًَهٌ غـُضَنٌ زابـغل نطزْـٌ وظَ يـُ ْاونـُنُو يـ جًٗـإ،   غًاغُتٌ زضوغيت خؤَإ زَتىاْغل ببًٓـُ اليـُْ
ًَػتا ناتٌ ُٓوَ ٖاتىوَ بري يُوَ بهُيُٓوَ نؤٕ واَلتُنَُإ و ٖاوواَلتًاٌْ ُٖضَيٌُ نىضزغـتإ غـىوز    بؤيُ ٓ
ًَـسإ و بىوشاْسْـُوٍَ     ًَُُ يُغُض غًاغُتٌ خؤَإ بُضزَواّ زَبغل بؤ طُؾـُ ث يُ زاٖاتٌ ُْوت وَضبططٕ، ٓ

ٕ، بُّ ُْٖطاوََإ زَتـىاْغل نىضزغـتإ بهُيٓـُ    ُٖضَيٌُ نىضزغتإ بُ بُؾساضٍ نؤَجاًْا ْاوخؤ و بًاًُْنا
ــاٌْ        ــُ ثطؤشَن ــُضوَٖا ي ــُئ، ٖ ــؤطُض به ــإ َػ ــؤ ٖاوواَلتً ــاض ب ــُتٌ ن ــاٌْ و زَضف ــاظازٍ باظضط ــُيُنٌ ٓ ْاون
ٍَ ياغاناْسا ضَيُٓايٌ طىزلاو زَضزَنـُئ، بـؤ ٓـُوٍَ     ٌَ نطزْسا ٖاوتُضيب يُطُ ًَٓإ يُ بىاضٍ ًْؿتُج وَبُضٖ

ًَعاُْ نَُسَضاَُتُناًْـ غىوز يُّ ثطؤشاُْ وَضبططٕ، ُٓو ثطؤشاْـٍُ يُغـُض خـانٌ نىضزغـتإ زَنـطَئ       خ
ًًَــإ غــىوزَُْس بــٔ، بُتايبــُت خــَُيهٌ نَُسَضاَــُت، وَى   ٌَ ٖــَُىو نــغل و تىَيــصَناٌْ نىضزغــتإ ي زَبــ
ــُ       ــاتٌ واَلت، ن ــاوَناٌْ زاٖ ــُ غُضن ــُ ي ًَه ــتىطىظاضٍ يُن ــتًاضٍ و طُؾ ــُضخسا طُؾ ــاٍ ٖاون ــُ زًْ ــٔ ي زَظاْ

ًَهـُوَ شيـإ و      جؤضَيهٌ ث ًَـت، نـُيتىوضٍ ث ًَٓ ًَـو زَٖ ًؿُغاظيًُو بُؾساضيًُنٌ ططْطٌ شَيطخاٌْ ٓابىوضٍ ث
ًَهـُ يـُ     ًٌَ بُضْاَُيُنٌ زياضٍ نـطاو يُن ًَساٌْ ُّٓ نُضتُ بُث ًَع زَنات، ُٖض بؤيُ طُؾُ ث ًَبىوضزَيٌ بُٖ ي

ًَؿــا   ًَهٌ تطَــإ بايُخــساٌْ ظيــاتطَ يــُ ث ًَُــُ، ٓــُن ًَىزَوَيُتًــُنإ يــُ ُٓجًٓــسا غــُضَنًُناٌْ نــاضٍ ٓ ْطا ْ
ًَؿـاٌْ غـُضزلٌ      ًَساًْإ يُ ضووٍ نُْسايُتٌ و نؤْايُتًًُوَ بـُ َُبُغـيت ضان ُٖضَيٌُ نىضزغتإ و ثُضَث
ًَؿاْطاناٌْ ُٖضَيِ، ُّٓ جؤضَ ُٖواَلُْ زَبُٓ َايـٍُ   نؤَجاًْاو خاوَٕ ناضو ُٖوَيسإ بؤ بُ جًٗاٌْ نطزٌْ ث

طزْــٌ زَضفــُتٌ نــاضو ضَخػــاْسٌْ ظًََٓــٍُ نــاضٍ ٖاوبــُف  زضوغــتهطزٌْ ـلىجــؤَيٌ باظضطــاٌْ و زابــغل ن
ًَٓغل، نـــاو بـــًَُالنٌ وَظاضَتـــُنإ   ًَىإ نؤَجاًْـــاو باظضطاْـــُناٌْ نىضزغـــتإ و جًٗاًْؿـــسا بطَخػـــ يـــُْ
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ٌَ نـاضٍ          ٌَ نـاضٍ و بـ ًَسانىوُْوَيُنٌ جـسزٍ بهـُٕ و نـًرت زيـاضزٍَ بـ ٌَ وَظاضَتُنإ ث ًًَُٓٓوَ، زَب زَخؿ
ًَىَيُ ز ًَت، بُّ ؾ ًَٓ ًَٓغل  َُْ َتىاْغل زَضفُتٌ فطاواْرت يُبُضزَّ زَضنىواٌْ تاظَو طُْج و الوَنإ بطَخػـ

ًَػــتا ْــَُاْتىاًْىَ ٓاغايؿــٌ خــؤضاى بــؤ طُيُنــَُإ َػــؤطُض بهــُئ،      بــؤ خعَــُتهطزٕ، بــُ زاخــُوَ تــا ٓ
َىو حهىَُتٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ بُ بط واٍ تُواوَوَ بايُر بُ بىوشاْسُْوٍَ نُضتٌ نؿتىناَيٌ زَزات و ُٖ

ضَيطايُى زَططيُٓ بُض بؤ زابغل نطزٌْ ٓاغايؿٌ خؤضاى يـُ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتاْسا، بـؤ ٓـُوٍَ بـُ ُْٓـساظٍَ        
ًَت و نَُرت ثؿت بـُ خـؤضانٌ زَضَنـٌ ببُغـتغل و ٓاَـازلٌ خؤَـإ يـُ         ًَىيػت بُضٌَُٖ خؤَاَيًُإ ُٖب ث

ًَٓغل و بُضٌَُٖ خؤَـاَيًـ بجـاضَيعئ، نـاض     ًَٓاٌْ خؤبصَيىٍ بُزٍ بٗ زَنـُئ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ يـُ     بُزيٗ
ــُضتٌ      ــساٌْ ن ًَ ــٍُ ثُضَث ــُ ضَيط ــُويـ ي ٓ ،ًَٔ ــَُٗ ــُنٌ بُضٖ ــؤ نؤََُيطاي ــؤض ئ ب ــُض بط ــُنٌ بُناضب نؤََُيطاي
ٌَ بٓاةُيـُنٌ ثتـُوٍ          ًَطىَإ ٓـُو بُضْاَُيـُ نـاتٌ زَوَيـت، بـُاَلّ زَبـ ٍَ و ثًؿُغاظٍ و باظضطاٌْ، ب نؿتىنا

ًَت و ناضٍ بؤ بهطَيت، جطُ يُ ثالُْناْ ًَُـُ ٖـُْطاو      ُٖب ًَىيػـت زَنـُئ، ٓ ٌ ضابطزوو يُو بىاضَؾسا نـاضٍ ث
ًَغل بؤ ْىَيهطزُْوَو زضوغتهطزٌْ نؤََُيطايُنٌ ٖاونُضر، بُاَلّ خُضيهُ زَنُويُٓ بـُضزَّ ُٖض َؾـٍُ    زَْ
ًَهٌ           ًَصوويًـُنإ، نـُ بُؾـ يُ زَغتساٌْ ُْٖسَيو يـُ بـُٖاو نـُيتىوضو زابىُْضيتـُ نؤَُاَليُتًـُ بـُْطر و َ

ًَـٓغل، بـُاَلّ ْـَُإ تىاًْـىَ        ططْط و ب ًَُُ تـُنٓؤيؤشياٍ تـاظَ بـُناض زَٖ ًَُُٕ، ُٓطُضنٌ ٓ اؾٌ نُيتىوضٍ ٓ
ًَؿـٍُ نؤَُاَليـُتٌ بـىوَ يـُ بـطازوو، يـُو         ًَىَضبططئ، نىْهُ بىوُْتُ َايـٍُ ظؤض ن ًَىيػت غىوزٍ ي وَى ث

ًَساططٍ يُغُض ياغانإ و ضَيُٓايٌ تاظَ زَنُئ.  باوَض َؾسا ث
ًَهـُوَ شيـاٌْ ٓاؾـتًاُْ             بؤ ُٓوٍَ يُ يُى طُيؿـتين ظيـاتط زضوغـت بـَا و بتـىاْغل زضَيـصَ بـُ فُضٖـُْطٌ ث

ًَت ثُْا بؤ زيايؤطٌ ًْؿتُاٌْ ببُئ، َُٖىوَإ يُغُض ثطغُ نؤَُاَليُتًـُنإ طفتىطـؤ بهـُئ،     بسَئ، زَب
ثاضاغـتين   بُ َُبُغيت بىًْاتٓإ و زَغتُبُض نطزٌْ يـُى زَْطـٌ غـُباضَت بـُ ٓايٓـسٍَ نؤََُيطانـَُإ و      

ًَـصووٍ ُْتُوايـُتٌ و بـُٖاٍ بـُضظٍ نؤَـَُيطاٍ          ٍَ زَزات نُيـُثىوضو َ بُٖا بُْطخُناؾلإ، حهىَـُت ٖـُو
ٌَ ُْطُيؿعل يُ نَُهُ تاظَنإ. ًَٓاٌْ تُنٓؤيؤشياٍ غُضزَّ، يإ ت  نىضزغتإ ُْبُٓ قىضباٌْ خطا  بُناضٖ

ٍَ و     نُغجاْسٌْ ظياتطٍ غًػتٌَُ زؿلىنطاغٌ و بايُخسإ بُ بَُٓاناٌْ  َامل َـطؤظ و َـامل ٓـافطَت و َٓـسا
ًَساٌْ زَغُاَلتٌ ظياتط بُ ٓافطَتـإ،   ثاضاغتًٓإ يُ ُٖض تىْسوتًصيُى و زضوغت نطزٌْ ظًٍََُٓ يُباض بؤ ث
ًَهـُوَ شيـإ و ثابُْـس بـىوٕ بـُ بـُٖا        ٌَ، ثاضاغتين تُبايٌ و بطايُتٌ و ث ًَؿُناٌْ حهىَُت زَب يُ ناضَ يُ ث

ــُتٌ و نُيتىوضيــُنا  ًَــت،       نؤَُاَلي ــائ و ُْتــُوَنإ ٓاَــازلٌ غــُضَنًُإ زَب ٕ و ضَيعطــطتٔ يُغــُضجُّ ٓ
ًَهـُوَ شيـاٌْ      ًَهُ يُ نؤََُيطٍُ فـطَ ٓايًٓـُنإ، ث ًَػتا نؤََُيطُنٍُ يُن ؾاْاظيًُ بؤ نىضزغتإ نُ تاوَنى ٓ

، ٓاؾتًاٍُْ خاوَٕ ٓائ و ٓايٓعانإ يُ نىضزغتاْسا نـُيتىوضٍ ؾـاضو زووضتـطئ طىْـسٍ نىضزغـتاًْـ بـىوَ      
ًَُــُ يــُو بط وايــُزا غــىوز يــُ ًًٓــٗاّ يــُ نــُيتىوضٍ ظؤض قــىَيٌ باوباثرياؾلــإ وَضزَطــطئ، ٖــُضوَٖا ظؤض بــُ   ٓ
ًَهُ يـُ بـُٖا بـُضظَناٌْ     ًَُاُْو ٓايين ثريؤظٍ ًٓػالًَـ يُن ًَُُ َىغ ًَغل نُ ظؤضيٍُٓ طُيٌ ٓ ٓاؾهطايٌ زََي

ًَىَيُى يـُ ثـُْاٍ ٓـاظا    زٍ  غـىونايُتٌ بـُ ٓـايين ثـريؤظٍ ًٓػـالّ      طُيُنَُإ، بؤيُ ضَيطُ ْازَئ بُ ًٖئ ؾ
ًَـت،     بهطَيت، ُٖضوَى ضَيطُف ْازَئ ٓائ بُ َُبُغيت غًاغٌ زشٍ بَُٓاٍ غًػتٌَُ زؿلىنطاغـٌ بـُناض ب
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ًَهُوَ شيإ بىوَ، ُْى زضوغـتهُضٍ زوشَٓايـُتٌ و زووبـُضَنٌ، ٖـُضوَٖا ضَيطـُ       ًَعٍ ث ًَُُوَ ٖ ٓائ بُالٍ ٓ
ًَىَيُى غىونايُت ٌ بُ ٓايُٓناٌْ زيهُ يُ نىضزغتإ بهطَيـت، نـىزو تىضنُـإ و عـُضَب و     ْازَئ بُ ًٖئ ؾ

ًَطـٍُ       نًسإ و غطيإ و ٓاؾىوضٍ و ُٓضَُٕ بُغُضجُّ بريو بـاوَض َ ٓـايين و نُيتىوضيًـُناٌْ خؤياْـُوَ ج
ًَت يُّ واَلتُزا، نىض ٍَ زَزَئ ُٓو نُيتىوضَ ُٖض طُؾُزاض ب ز ضَيعٍ يُنرت بىوُْ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ، ُٖو

ًَعيسٍ و فُيًًًُ،  ًَىإ نىضزٍ ؾُبُى و نانُيٌ و ٓ ًَصوو ؾايُتٌ زَزات بؤ يُنططتىويٌ ْ يُى ُْتُوَيُ، َ
ًَـت، حهىَـُتٌ ٖـُضَيٌُ       ًَٓاغُيُنُإ بىوَو ُٖض ٓـُوَف بـُضزَواّ زَب نىضزايُتًُإ يُ غُضووٍ َُٖىو ث

ًَهٗاتُنإ زَططَيت و زابغل نطزٌْ ٓاظازٍ و ًَو بُ ُٓضنٌ  نىضزغتإ ضَيع يُ َُٖىو ث َُٖىو جؤضَ ًُٓهاًْات
ًَهٗاتـُ   ًَهٗاتاُْ زَظاْغل، حهىَُتٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ حهىَُتٌ غُضجُّ ُٓو ث خؤَإ و َامل ضَواٍ ُٓو ث
ٓايًين و ُْتُوَيٌ و نؤَُاَليُتًاُْيُ، ؾاْاظيـ زَنات بُو فُضُْٖط و َؤظايهُ ُْتُوَيٌ و ٓايًٍُٓ  يـُ  

 نىضزغتإ ُٖيُ.
ًَـت   ضَوَْسٍ نىضزغت ًَػتا نُّ تا ظؤض نَُتُضخٌَُ ٖـُبىو ب ًَُُٕ، ُٓطُض تا ٓ اٌْ يُ ُْٖسَضإ، ٖاوواَلتٌ ٓ

ٌَ حهىَُتٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ ناض بهـات يـُ ٓاغـت     ًَؿُو ططفتُناًْإ، ُٓوا يَُُوزوا زَب بؤ طىَيططتٔ يُ ن
ًَـت و، غـُضنُوتُٓناٌْ ٓـُوإ زضَيـصَ نـطاوٍ غـُضنُوتُٓناٌْ        طـُيٌ نىضزغـتأْ،   خىاغت و ويػيت ُٓوإ ب

ًَهًإ بـؤ     ًَؿتا يُوَف ظياتطَ، ًٖىازاضئ بُ ٖاتٓـُوٍَ بُؾـ ناوَض واٌْ حهىَُت و طُيٌ نىضزغتإ يُوإ ٖ
 ناض نطزٕ يُ نىضزغتإ غُضوَضيُنٌ تط يُّ ُٖضَيُُزا تؤَاض بهُٕ.

ًَٓاو طــُزلإ غــاَإ و غــُضَايٍُ ُْتــُوَيٌ طُيُنــَُأْ، بُخؿــًين طــىض وتًين ظيــاتط بــُ بُضْاَــُنإ  يــُث
ًَؿـىو يـُ بُضْاَـٍُ نابًٓـٍُ           ًَهـُ يـُ خاَيـُناٌْ نابًٓـُناٌْ ث ًَهٌ ٓاغىوزَ بؤ طـُزلإ يُن زابًٓهطزٌْ شياْ
  ٌَ ٌَ الواٌْ نىضزغتإ زَضفُتٌ يُباضيإ بؤ بطَخػـ ًَت، حهىَُت ناض زَنات و زَب حُفتًَُـ بُضزَواّ زَب

ًَؿدػــتين تىاْاناًْــ       إ يــُبىاضٍ وَضظف و ٖىْــُضٍ ضَغــٌُْ   بــؤ وَيٓــُ نطزْــٌ حــُظو ٓاضَظووَناًْــإ، ث
ٌَ بايـُر   ًَؿهُوتًٓإ، زَب ًَُٓضو فطاوإ نطزٌْ زَضفُتُناٌْ ث نىضزغتإ، ُٖضوَٖا بايُخسإ بُطُزلاٌْ زاٖ
ٍَ و ُٓضؾـــًفٌ ٖىْـــُضو  ًَصووْىوغـــإ بـــسض و ططْطـــٌ ظيـــاتط بـــُ ٓـــُزَبًاتٌ طُيُنـــَُإ و ْىوغـــُضإ و َ

ٍَ، ح ًَبداْــٍُ نىضزغــتإ زَوَيَُُْــس بهــط هىَــُتٌ ٖــُضَيِ ثابُْــسَ بــُ زابــغل نطزْــٌ ظًََٓــٍُ ٓــاظازٍ نت
ضؤشْاَُواٌْ و ٓاظازٍ بريو ضا، نُ ُٖض يُ غُضَتاوَ نؤَيطٍُ غًػتٌَُ زؿلىنطاتٌ نىضزغتإ بـىوَ، ٓـُوَف   
ًَىٍَ ياغاٍ ناضٍ ضؤشْاَُطُضيسا، حهىَُت ثُيىَغتُ بُ ثاضاغـتين ٓـاظازٍ نـاضٍ ضؤشْاَـُواٌْ و      يُ نىاضن

ٍَ زَزَئ شياٌْ ضؤشْاَُْ ٍَ و ُٖو ًَىٍَ ياغازا يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتاْسا، يُّ ضووَوَ زََاُْو ىوغإ يُ نىاضن
ٍَ و نؤؾؿـٌ ضَيهدـطاوَ      ًَىيػتًُإ بـُ ٖـُو ًَطَف ث ُٖضَيٌُ نىضزغتإ بُضزَواّ تؤَاضٍ خؤٍ باؾرت بهات، ي

ًَؿدػــتين  ٓاغــيت ًَـــسيا يــُ نىضز        ًَىزَوَيُتًــُنإ و نؤََُيطــٍُ َــُزٌَْ ُٖيـــُ، بــؤ ث غــتإ يـــُ ضووٍ  ْ
ــاضَ )  ــاٍ شَ ــُيًُوَ، بُياغ ــاضٍ     35ثًؿ ــاظازٍ ن ــتىويٌ ٓ ًَطُيؿ ــيت ث ــُضٍ ٓاغ ــُناضٍ ضؤشْاَُط ــُت ب (ٍ تايب

ًَىَيُنٌ ياغـايٌ طـطَْيت نـطز، يـُّ نابًُٓيُؾـسا بـُو نـاوَ غـُيطٍ             ضؤشْاَُْىوغًُإ يـُ نىضزغـتإ بُؾـ
ــاضٍ ح     ــٌ ن ــاوزَيطٍ نطزْ ــُويـ بُن ــُ، ٓ ــُ ياضَُتًسَضَاْ ــُئ ن ــسٕ زَن ــٌ  ضاطُياْ ــاضٍ نطزْ ــُت و زي هىَ
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ًَُاْىايـُ حهىَـُت نـاالى زَنـات يـُ       نَُىنىضتٌ بُ باَلو نطزُْوٍَ ظاًْاضٍ و بُزوازانىوٌْ ضاغتًُنإ، ث
َُٖىو ضوويُنُوَ، غُضبُغـيت ضَيهدـطاوَ ثًؿـُيٌ و َـُزٌَْ و نؤَُاَليُتًـُنإ بٓـَُاو َـؤضنٌ غـُضَنٌ         

ٍَ زَزَئ يُو غًػتٌَُ حىنُط اٌْ َؤزَيطُْو يُ نؤََُيطا زؿلىنطاتُنا ًَُُف ُٖو ٓ ،ٍَ ْسا بُ ٓاؾهطا زَبًٓسض
ًَىَيُ زَضُْنغل، حهىَُت ناوٍ يُوَيُو ناضيـ زَنات ُّٓ ضَيهدطاواْـُ يـُ ضابـطزوو نـاالنرت بـٔ،       نىاضن
ًَطـُيإ يـُ طؤض اْهـاضٍ و            ٍَ و ث ًَىيػـتُ ضؤ ًَىَف ث ًًَُّ ْاغـطاوٕ، ٖـُض بـُ ٖـَُإ ؾـ وَى نؤٕ بُ نُضتٌ غـ

 ٕ ــُ ــهُوتُٓ َُُٖالي ًَؿ ــُ ضووٍ        ث ــُتٌ ي ٍَ، بُتايب ــط ٌَ به ــ ــت ث ــاتط ُٖغ ــسا ظي ــتُ نؤَُاَليُتًُناْ و َُٖيىَيػ
بُضظنطزُْوٍَ ٓاغيت ٖؤؾًاضٍ و ٓاطازاض نطزُْوٍَ نؤََُيطا، ٓـُو تاواْاْـٍُ زَضٖـُم بـُ طـُيٌ نىضزغـتإ       

ًَىزَوَيُتٌ بُ جًٓؤغايس ْاغـطاوٕ، ُٖضنـ   ُْسَ تـا  نطاوَ نَُرت ْغل يُو تاواْاٍُْ يُغُض ٓاغيت نؤََُيطاٍ ْ
ًَػـتا بُضْاَـٍُ        ًَػتا ُٖوَيٌ ططْط زضاوَ يُاليُٕ حهىَُت و ضَيهدطاوَنـاٌْ نـىضزيـ يـُ زَضَوَ، بـُاَلّ ٓ ٓ
ظياتطَإ يُبُضزَغتُ تاوَنى بُ ُٖوَيٌ َُٖىو اليُى تاواٌْ ٓـُْفاٍ و نًًُابـاضإ و جًٓؤغـايس زشٍ طـُيٌ     

ًَىزَوَيُتٌ بُ ضَمسٌ ب ًَٓغل، ُٖضوَٖا بُ جًٓؤغايس ْاغاْسٌْ نُْس نىضزغتإ يُ ْاوَْسَناٌْ بط ياضٍ ْ ٓاغ
ًَطام زشٍ طُيٌ نىضزغتإ يُاليُٕ زازطـاٍ بـااَلٍ تاواْـُناٌْ تايبـُت بـُ       ًَؿىوٍ ع نؤََُيهىشيًُنٌ ضشَيٌُ ث
ًَطام بٓهًُٓيُنٌ ططْطٌ بؤ ُٓو ُٖواَلُْ زضوغت نطزووَ، ٖـُض   ًَؿىو يُ ع زازطايٌ نطزٌْ غُضاٌْ ضشَيٌُ ث

ًَهٌ ُٓوضوثٌ و غًاغُؽلُزاضإ بُ تُواونُضٍ ُٖوَيٌ خؤَإ زَبًٓغل و بُ يُّ بىاضَؾسا ُٖوَي ٌ نُْس حعب
 ضَيعَوَ غُيطيإ زَنُئ.

ًَطام زَططئ نُ ٖاوناضٍ حهىَُتٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ ْـُبىوٕ   ًَطَؾسا ضَخُٓ يُ وَظاضَتٌ َامل َطؤظٌ ع ي
ًٌَ ُٓو غت ٍَ نىشياُْ، بُث اْساضٍَ يُ جًٗإ ثُيط َو زَنطَيت يُ زياض يُ بُزياضخػتين ظاْػتًاٍُْ ُٓو نؤَُ

ٍَ نىشٍ يُ ضووٍ ظاْػتًُوَ، حهىَُتٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ  نطزٕ و تؤَاض نطزٌْ وضزَناضٍ بَُيطُناٌْ نؤَُ
ًَىَيُنٌ ظاْػــيت نــاض بهــات يُغــُض َُٖيساْــُوٍَ طــؤض َ بُنؤََُيــُناٌْ نــىضز يــُ    ٍَ يــُو بــىاضَزا بُؾــ زَيــُو

ــُوٍَ ضوفا  ًَط اْ ــساو ط ًَطاق ٌَ      ع ــ ــُزا زَب ــتُاٌْ و ُْتُوَيً ــُ ًْؿ ــُو ُٓضن ــتإ، ي ــؤ نىضزغ ــإ ب ــُ ثريؤظَناًْ ت
ًَـطام بـُ ٓـُضنٌ خؤيـإ َُٖيبػـعل و ٖاونـاضٍ         ثُضيَُإ و وَظيطو َُٖىو بُؾساضاٌْ نىضز يُ حهىَـُتٌ ع
ٌَ نطزٌْ ُٓو ُٓضنُ ًْؿتُاٌْ و ُْتـُوَيٌ و َطؤيًـُزا، نـاض     ٌَ بُج حهىَُتٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ بٔ يُ ج

ًَؿاٍُْ زَبُٓ َايٍُ ُٓوٍَ نُ وَظاضَتٌ َامل َطؤظٌ زَنُ ًَؿتين ُٓو ن ٍَ بؤ ُْٖ ٍَ حهىَُتٌ فًسضا ئ يُطُ
ًَطَؾــُوَ ثالْــٌ خؤَــإ ٓاؾــهطا   ٌَ طُياْــسٌْ ٓــُو ٓاَازلــُ، ٖــُض ي ٌَ بــُج ًَــطام ٖاوناضؿلــإ ْانــاتٔ يــُ جــ ع

ًَهؤَيًٓـُوٍَ ٓـُنازؿلٌ    زَنُئ بؤ ٖاْساٌْ ناض نطزٌْ ظاْهؤ و ْاوَْسَ ُٓنازؿلًُنإ يُغُض ٓاَازَ  نطزْـٌ ي
ًَؿـهُف         ٍَ بـسات بـؤ ث ٌَ حهىَُتٌ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ بـُضزَواّ ٖـُو يُغُض نؤََُيهىشٍ نىضز، ٖاونات زَب
ًَهٌ ؾــًاو بــؤ بَُٓاَيــُو نُغــىناضٍ قىضباًْــاٌْ ٓــُّ  نطزْــٌ ظؤضتــطئ خعَــُتطىظاضٍ و زابــغل نطزْــٌ شيــاْ

 تاواْاُْ.
ٌَ يُ ؾـُو و ضؤشَيهـسا ٖـَُىو    بُض َيعإ، ٓاؾهطايُ ًٖئ غُضؤى وَظي ًَو، يإ حهىَُتُنٍُ بُ تُْٗا ْاتىاْ طاْ

ًَؿـُو ٓاغـتُْطاٍُْ ٓـَُط ؤ زَيـاْبًٓغل ٓانـاٌَ        ًَؿُو ططفتُ نَُيُنُبىواُْ ناضَغُض بهات، ظؤض يـُو ن ُٓو ن



 229 

ٍَ بىوْــُوٍَ بــُضزَواٌَ نؤََُيطانَُاْــُ، ٓــَُط ؤ نــُ ضؤش بــُ ضؤش وؾــًاضٍ نؤَــَُيطاٍ خؤَــإ زَبًــٓغل    ْــى
غت بُ زَيًٓايٌ و زَيدؤؾًًُنٌ ظؤض زَنُئ يـُ ٓاغـيت ٓايٓـسٍَ خؤَـإ، يُغـُض ٓايٓـسٍَ خؤَـإ، ٓـُوَ         ُٖ

ًَؿـُوٍَ             ًَـعو ؾؤض ؾـُناٌْ نىضزغـتإ بـىوَ، ٓـَُط ؤف ٖـُض ٓـُوَ طـطْيت نـىوُْ ث ًَهٌ بـُضزَواٌَ ٖ ٓاَازل
ًَػتا ٖاوواَلتًاٌْ ُٖضَيُ ًَـ ٓ ٍَ ث ٌ نىضزغـتإ َُتطغـٌ َـإ و    نؤََُيطاو حىنُساضيًُ يُ نىضزغتاْسا، زَ غا

ًَؿتين طُْسََيٌ و نُغـجاْسٌْ   ًَػتا ٖاوواَلتًاؾلإ باؽ يُ خعَُتطىظاضٍ ظياتطو ُْٖ َُْاًْإ يُ غُضبىو، ٓ
ًَُـُ ظيٓـسووَو            ًَطـٍُ زَيدؤؾـًُو ٓاَاشَيـُنٌ ضووْـُ نـُ نؤَـَُيطاٍ ٓ زازثُضوَضٍ زَنُٕ، بُض اغـيت ٓـُوَ ج

ٌَ و ٖاٌْ حه ًَـ به ٍَ ظياتط بُضَو ث ًَت، ٖـُض ُٓوَؾـُ      زَيُو ىَُت بسات ظياتط بـُزَّ زاواناضيُناْـُوَ بهـ
ًَهٌ زؿلىنطاغــٌ خىاغــت و   ًَؿــهُوتىو طــطْيت زَنــات، وَى ٖــُض حهىَــُت ًَــعو نؤَــَُيطاٍ ث حهىَــُت بــُ ٖ
ٍَ نـاوَض واٌْ ٓـُوَ بـغل نـُ           ًَـت، ٖاونـات ْـانط ًَُـُ زَب خُوٌْ ٖاوواَلتًاؾلإ ٖاْسَضٍ ناضوباضٍ ضؤشاْـٍُ ٓ

ٌَ بسضَيت، ضَظاَُْسٍ ظؤضيٍُٓ ثُضيَُاٌْ غُضجُّ بط ياضَنا ٌْ حهىَُت َؤضٍ ضَظاَُْسٍ َُٖىو اليُنٌ ي
نىضزغتإ بَُٓاٍ ناضٍ زؿلىنطاتٌ ثُضيَُاًُْ، زيايؤطٌ نطاوَو ٓاظاز يُ ثُضيَُاْسا ًْؿاٍُْ ثابُْس بىوْـُ  

ًَت، بـُو  بُ بَُٓاٍ حىنُط اٌْ زؿلىنطاتٌ، حهىَُت ُٓوَ بُ ياضَُتًسَضو باؾرت بىوٌْ ناضو ياغا نإ زَبًٓ
ًَىٍَ    ٍَ زَنات ، ضَيهُوتٔ يُغُض ناضَغُضٍ ٖاوبُف بؤ طؿت بط ياضَيو يـُ نىاضنـ ًَىَيُف َاََُيٍُ يُطُ ؾ
ًَعَ غًاغًُ َُٖيبصَيطزضاوَنإ بُضشَوَْسٍ طُيٌ نىضزغتإ يُبُضناو  ًَت نُ ٖ ياغازا بَُيطٍُ ضاغتُوخؤ زَب

 زَططٕ.
ًَهٌ ٓـاظاز َايـٍُ خؤؾـخاَيٌ     ناضنطزٕ بؤ بُ ُٓزلاّ طُياْسٌْ خُوٌْ ط ُيٌ نىضزغتإ خؤؾطىظَضاٌْ و شيـاْ

ًَطىَـاْغل يـُوٍَ          ًَـصوويٌ فـُضاَؤف ْانـُئ، ب ًَُُ ًٖئ نات ُٖغـيت قـىوَيٌ بُضثطغـًاضيُتٌ و َ ًَُُيُ، ٓ ٓ
ًَت ُْ حهىَُت، ُْ ثُضيَُإ، ُْ ٖاوواَلتٌ ُٓو ضاغـتًُ يـُ بـري بهـُٕ، نـُ       ًَؿُ، بُاَلّ ْاب ُٖيٌ بامشإ يُ ث

ًَ ًَهـُوَ نـاض بهـُئ، ُٓطـُض ٖـُض اليـُنُإ زشٍ ٓـُوٍ زيهـُ نـاض بهـُئ، بـُضَو تُْطـُ ضَيطايـُى و              زَب ت ث
ًَؿغل. ًًَسا نُمسإ يُ خؤَإ ضاظٍ ْابغل و ًَُٖؿُ ثُزلٍُ تاوإ بؤ يُنرت ضازَن  ثطؤغُيُى زَنغل نُ ت

ًَسَإ وايُ ُٓدلاضَف بتىاْغل َُٖىو بُيُنُوَ ُٖوَيُناؾلإ خبُيُٓ طُض  ب ًَهطزْـٌ زيـايؤطٌ    ٓىَ ؤ زَغـت ث
ًَُـُ نـؤنغل يُغـُض      ًَىاؾلإ ُٖيُ، بُاَلّ ُٓوَ غطوؾيت ناضو شياْـُ، ٓ ؾاضغتاٌْ، ضاغتُ جًاواظٍ بؤنىوٕ يُْ
ًَهُوَ بُؾساضيًُنٌ نـاضاو نـاالى بهـُئ بـؤ      ثطغُ ًْؿتُاٌْ و ناضَْىوغػاظَنإ، بؤيُ زَتىاْغل َُٖىو ث

  ُ ــسََإ، ٓ ــٌ ٓايٓ ــاضٍ نطزْ ــسزٍ و زي ــؤٍ ج ــتإ    طفتىط ــساٌْ نىضزغ ًَ ــٍُ ثُضَث ــُ ثطؤغ ٍَ ي ــُو ــٍُ زَياْ واْ
ًَو، َٔ وَى غُضؤى وَظيطإ خـؤّ و ٖـَُىو    يُطَُيُإ ٖاوناضبٔ زَضطاَإ نطاوَيُ بؤ َُٖىو نُؽ و اليُْ
ٍَ َُٖىو نغل و تىَيـصَناٌْ نؤَـَُيطاو    ٌَ زَزَّ يُ ثُيىَْسٍ بُضزَواَسا زَمب يُطُ ًَٓتإ ث نابًُٓنَُإ بَُي

ٌَ زَ ًٌَ زَضفُتُناٌْ ناضٍ ضؤشاُْ، ٓاَازَئ زووض يُ َُٖيىَيػت و بؤنىوٌْ غًاغٌ زَغيت طىَيًإ ي ططّ، بُث
ًَٓاو            ٖاوناضٍ و بطايُتٌ زضَيص بهُئ بـؤ ضَخػـاْسٌْ ظًََٓـُ غـاظٍ ٖاوبـُف و بـُ يُنـُوَ نـاض نـطزٕ يـُث

ًَطٍُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ و شيإ و طىظَضاٌْ ٖاوواَلتًإ.  باؾرت نطزٌْ ث
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ٍَ غىثاغٌ بـطاٍ بـُض َيعّ نـاى زنتـؤض بُضٖـُّ و      زووباضَ غىث اؽ بؤ َُٖىو اليُى، بُتايبُتٌ زيػإ زََُو
َُٖىو ُٖظااَلٌْ بهُّ يُ نابًٍُٓ ؾُؾُّ، بُْاوٍ خؤّ و ٖاوناضامن يُ نابًٍُٓ حُوتُّ غىثاغـٌ ٓـُضى و   

ٕ زَنــُّ، خــُرلؤضٍ ٖــَُىو اليــُنتإ زَنــُئ، نــاوَإ يــُ ثؿــتًىاٌْ خــىاو طــُيٌ خؤَاْــُ، ظؤض غىثاغــتا
 نىْهُ تُحَُىيٌ ُٓو وتاضَ زووضو زضَيصتإ نطز، ظؤض غىثاؽ.

 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَــعٍَ بــُض َيع غــُضؤنٌ حهىَــُتٌ ٖــُضَيٌُ نىضزغــتإ زَنــُئ،    ظؤض غــىثاؽ، زَغتدؤؾــٌ يــُّ وتــاضَ بــُ ث
ــاتطٍ واَلت و    ــىوٌْ ظيـ ًَـ نـ ــ ــُضَو ثـ ــاتطو بـ ــُتطىظاضٍ ظيـ ــسَواضئ خعَـ ًَـ ــسَزا   ٓىَ ــُ ٓايٓـ ــَُإ يـ طُيُنـ

ًَططٍ غُضؤنٌ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ    ًَػتا زاوا يُ بُض َيع ج ًَتُ نايُوَ، ٓ ًَىَيُنٌ ظؤض بُضناو ب ًَـطام   –بُؾ ع
ًَت وتاضَنٍُ بفُضَىَيت.  ناى نؤغطَت ضغىٍ زَنُئ، ب

ًَططٍ غُضؤنٌ ُٖضَيِ:  بُض َيع نؤغطَت ضغىٍ عًٌ/ ج
 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُض َيع 
 بُض َيع غُضؤنٌ حهىَُتٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ.

 بُض َيع ناى زنتؤض بُضُّٖ قاب.
 بُض َيعإ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ.

ٌَ زَنـُّ و ثريؤظبـايٌ يـُ         ًَٓاٌْ نابًٍُٓ ْىَيٌ حهىَُتٌ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ ثريؤظبايًتـإ يـ ًَهٗ بُبؤٍُْ ث
ًَهـريظإ بـاضظاٌْ نـاى عُـاز افلـسو         خَُيهٌ نىضزغتإ زَنُّ و ًٖىاٍ غـُضنُوتٔ بـ   ؤ بـطاٍ بـُض َيعّ نـاى ْ

وَظيطَ بُض َيعَنإ زَخىاظّ، ًٖىازاضّ بُ ًُُٖتٌ َُٖىو اليُى بتىأْ باؾرتئ خعَُتٌ خَُيهٌ نىضزغتإ 
 بهُٕ.

ًَُٓـُوَ نـُ     ٍَ يُّ بؤُْيُزا ُٓو ضاغتًُ بُبري َُٖىو اليـُى ب ًَؿهُف نطزٌْ خعَُتطىظاضٍ ظياتط، زََُو ث
ًَىي ٍَ بـسات باؾـرتئ خعَـُت بـُ خـَُيهٌ نىضزغـتإ بهـات يـُ ضَيـٌ             ث ػتُ حهىَُت بُ ٖـَُىو تىاْـاٍ ٖـُو

ثاضاغتين َُٓٔ و ٓاغايؿٌ نىضزغتإ و ُٖوَيٌ بًٓاتٓاُْوٍَ شَيطخاٌْ ٓابىوضٍ، ٓـُويـ بـُ بىوشاْسْـُوٍَ    
     ُ ٍَ و ثًؿُغـاظٍ و زضوغــت نطزْـٌ بُْــساو و ضَيطاوبـإ، ٖــُضوَٖا بىوشاْسْـ وٍَ اليُْــُناٌْ نـُضتٌ نؿــتىنا

ــُضَض اٍ        ــإ، غ ــاض بؤي ــُيٌ ن ــاْسٌْ ٖ ــطؤظ و الوإ و ضَخػ ــامل َ ــُضوَضزَو َ ــُ ث ــسإ ب ــُتٌ و بايُخ نؤَُاَلي
ًَعَناٌْ ْاوخؤ و ثاضاغتين غـُضوَضيٌ ياغـاو زَغـتُبُض     ًَؿُُضطُو ٓاغايـ و ٖ ًَعٍ ث بًُْؿتُاٌْ نطزٌْ ٖ

بؤ ُْتُوَناٌْ تىضنُإ و ٓاؾىوضٍ و نًسإ نطزٌْ ٓاظازٍ ظياتط بؤ َُٖىو خَُيهٌ نىضزغتإ، بُتايبُتًـ 
ًَيت ضيعَناٌْ خَُيهٌ نىضزغتإ و زيطاغُنطزٌْ ثطؤشَناٌْ ٓؤثؤظغـًؤٕ و غـىوز وَضطـطتٔ     و ثاضاغتين يُن
يُ خاَيُ ًٓ ابًـُناٌْ، نُغـجاْسٌْ عُزايـُتٌ نؤَُاَليـُتٌ، زاوا زَنـُّ نـُ ٖـُوَيٌ نُغـجاْسٌْ عُزاَيـُتٌ          

    َ ٍَ و بـؤ ٓـُّ  ٍَ،        نؤَُاَليـُتٌ بـسض ُبُغـتُ ُٓزلىَـٌُْ خسَـُو ثالْـساْإ و يًصْـٍُ ُْظاٖـُ تـُفعًٌ بهــط
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ٍَ و         ًَـو بـؤ خعَـُتٌ ظيـاتطٍ نُغـىناضٍ ؾـًُٖسإ زابٓـط ًَىيػيت زَظامن بُضْاَُيُنٌ ضَيهىث ُٖضوَٖا بُ ث
ًَهـُوتىواٌْ ؾـُض ٍ         حهىَُت َُٖىو تىاْاٍ بؤ خؤؾطىظَضاًْإ تـُضخإ بهـات، ٖـُضوَٖا قـُضَبىوٍ ظيـإ ي

ًَط، نُ ظؤض ظَضَضَُْس بىوٕ يُو ؾُض َ ُْططيػُزا.ْاوخؤ بهط  َيتُوَ بُتايبُتًـ خَُيهٌ ُٖوي
ًَهٌ غطوؾـيت              ٍَ ٓـُو ضاغـتًًُ زووثـات بهَُـُوَ نـُ خـَُيهٌ نىضزغـتإ َـاف ُٖضوَٖا يـُّ بؤُْيـُزا زََـُو

ًَٓ  ُٓزٍ.خؤياُْ يُناتٌ طىزلاوزا بط ياض يُ ناضَْىوغٌ خؤيإ بسَٕ و خُوٌْ زَيطيُٓيإ يُغُضبُخؤيٌ ب
ًَهريظإ زَخىاظّ، ًٖـىازاضّ   ٍَ و بطاٍ بُض َيعّ ناى ْ يُنؤتايًسا جاضَيهٌ تط ًٖىاٍ غُضنُوتٔ بؤ نابًٍُٓ ْى
ًَت، ٖـُضوَٖا زاواف   حهىَُتٌ تاظَ حهىَُتٌ ٓاوَزاْهطزُْوَو حهىَُتٌ يُنػاٌْ و حهىَُتٌ عُزايُت ب

  ٌ حهىَـُتًـ زَنـُئ بُض اغـيت نـاضٍ      يُ َُٖىو اليُى زَنُئ نُ ثؿتًىاٌْ يُو حهىَُتُ بهـات، غىثاغـ
 باؾًإ نطزووَ، ظؤض غىثاغتإ زَنُّ و ُٖض بصئ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَُـُف    ًَططٍ غُضؤنٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ بؤ وتاضَنـٍُ، ٓ ظؤض غىثاؽ بؤ بُض َيع ناى نؤغطَت ضغىٍ عًٌ ج

ًَـسَواضئ غـُضنُوتىو    جاضَيهٌ تط ثريؤظبايٌ يُ نابًٍُٓ ْىَيٌ حهىَُتٌ ُٖ ضَيٌُ نىضزغتإ زَنـُئ و ٓىَ
ٌَ ؾُللُ غـُعات )  ًَٓغل، تا ضؤشٍ غ ًَـ  11بٔ يُ ناضَناًْإ، بُدلؤضَ نؤتايٌ بُ زاًْؿتُٓنَُإ زَٖ (ٍ ثـ

ًَطئ و ُٖضبصئ. ًَبىضزٌْ طؿيت، بُخىاتإ زَغج  ًْىَض ؤ، نُ بُضزَواّ زَبغل يُغُض ياغاٍ ي
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 اعًٌ       ز. اضغالٕ بايع امس           ز.حػٔ ذلُس غىضَ                           غت افلس عبساهلل                فط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضيَُاٌْ                        غهطت    ثُضيَُاٌْغُضؤنٌ                 ُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ      ج

ًَطام                              نىضزغتإ – نىضزغتإ ًَطام                           نىضزغتإ – ع ًَطام - ع   ع
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 ( 7ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )

ٌَ ؾُللُ  2112\4\11ضَيهُوتٌ  غ

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ
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  (7ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 ٌَ  11/4/2112 ضَيهُوتٌ ؾُللُغ

ًَط )   ــصَ ٍ (ٍ 11نات ــىَض ؤ ًَـ ًْ ــ ٌَ  ضؤشٍ ث ــ ــُللُغ ــُوتٌ  ؾ ــَُاٌْ  11/4/2112ضَيه ــتإ  ثُضي  -نىضزغ
ًَطام  ٌ  ثُضيَُإ و، غُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع امساعًٌبُ غُضؤنايُتٌ ع بـُض َيع ز. حػـٔ ذلُـس     بـُ ٓاَـازَبىوْ

ًَطــطٍ غــُضؤى و،  ًَطٍ غــىضَ ج خــىيٌ  (7ٍ, زاًْؿــتين شَــاضَ )ثُضيــَُإبــُض َيع فطغــت أفلــس عبــساهلل غــهطت
ًًَُّ  ( ٍ خؤٍ بُغت.2112, غاَيٌ )غ

 ٍ ناض:بُضْاَُ
ًٌَ حىنُُن ٍ 1992(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1ٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )  َوط ( يُ ثُي21(ٍ َاززَ )1اٌْ بط طُ )بُث

ًَطام, زَغـتٍُ غـُضؤنايُتٌ    -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  ٕ ع خـىيٌ   (7ٍزضا زاًْؿـتين شَـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضيـَُا
ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ نات ) ٌَ ؾُللُ ض11غ ًَـ ًْىَض ؤٍ ضؤشٍ غ ًَىَيُ  زا 11/4/2112َيهُوتٌ (ٍ ث بُّ ؾ

ًَت:  ب
ًَبــىضزٌْ طؿــيت يــُ ٖــُضَيٌُ    -1 ًَؿــًٓاضٍ ياغــاٍ ي بــُضزَواّ بــىوٕ يُغــُض خػــتُٓض وو و طفتىطــؤ نطزْــٌ ث

ًَطام. –نىضزغتإ   ع
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
  ٕ ًًٌََُ         بُْاوٍ طُيٌ نىضزغتإ، زاًْؿـتين ٓـَُط ؤَا ٌَ زَنـُئ، ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ، خـىيٌ غـ زَغـت ثـ

ــعل )   ــساٌْ زووَّ، شَــاضٍَ زاًْؿ ــىيٌ ططَي ًًَُّ، خ ــاَيٌ غــ ــعل 7َُٖيبــصاضزٕ، غ ، 11/4/2112(، ضؤشٍ زاًْؿ
 بُضْاٍَُ ناض:

ًٌَ حىنُـُناٌْ بط طـٍُ )   (ٍ ٖـَُىاض نـطاوٍ غـاَيٌ    1( يـُ ثـُيط َوٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )    21(ٍ َـاززٍَ ) 1بُث
ــ1992 ــتإ ٍ ثُضي ــاضٍ       –َُاٌْ نىضزغ ــٍُ ن ــسا بُضْاَ ــَُإ بط ياضي ــُضؤنايُتٌ ثُضي ــتٍُ غ ــطام، زَغ ًَ ع

ًَط )      7زاًْؿتين شَـاضَ )  ًًٌََُ َُٖيبـصاضزٕ يـُ ناتـصَ ٌَ    11(ٍ ٓاغـايٌ خـىيٌ غـ ًَـ ًْـىَض ؤٍ ضؤشٍ غـ (ٍ ثـ
ًَت: 11/4/2112ؾُللُ ضَيهُوتٌ  ًَىَيُ ب  بُّ ؾ

ًَبــىضزٌْ طؿــيت يــُ ٖــُضَيٌُ  بــُضزَواّ بــىوٕ يُغــُض خػــتُٓض وو و طفتىطــؤ نطز  -1 ًَؿــًٓاضٍ ياغــاٍ ي ْــٌ ث
ًَطام. –نىضزغتإ   ع

ًَين ُٓزلاَسضا.  زاًْؿتُٓنُ بُ ْٗ
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 ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ                  ز.حػٔ ذلُس غىضَ                           غت افلس عبساهلل                فط  
ًَططٍ غ   ًَطٍ ثُضيَُاٌْ                     غهطت    ثُضيَُاٌْغُضؤنٌ                 ُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ      ج

ًَطام                              نىضزغتإ – نىضزغتإ ًَطام                           نىضزغتإ – ع ًَطام - ع   ع
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 ( 8ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )

 2112\4\16ضَيهُوتٌ  زوو ؾُللُ

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ
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  (8ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 16/4/2112 ضَيهُوتٌ ؾُللُزوو 

ًَط )   ــصَ ٍ (ٍ 11نات ــىَض ؤ ًَـ ًْ ــ ــُللُزوو  ضؤشٍ ث ــُوتٌ  ؾ ــَُاٌْ  16/4/2112ضَيه ــتإ  ثُضي  -نىضزغ
ًَطام  ٌ  ثُضيَُإ و، غُضؤنٌ  ًٌز.اضغالٕ بايع امساعبُ غُضؤنايُتٌ ع بـُض َيع ز. حػـٔ ذلُـس     بـُ ٓاَـازَبىوْ

ًَطــطٍ غــُضؤى و،  ًَطٍ غــىضَ ج خــىيٌ  (8ٍ, زاًْؿــتين شَــاضَ )ثُضيــَُإبــُض َيع فطغــت أفلــس عبــساهلل غــهطت
ًًَُّ  ( ٍ خؤٍ بُغت.2112, غاَيٌ )غ

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ حىنُُن ٍ 1992(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1ضَ )ٍ ْـاوخؤٍ شَـا  َوط ( يُ ثُي21(ٍ َاززَ )1اٌْ بط طُ )بُث

ًَطام, زَغـتٍُ غـُضؤنايُتٌ    -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  ٕ ع خـىيٌ   (8ٍزضا زاًْؿـتين شَـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضيـَُا
ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ نات ) ًَـ ًْىَض ؤٍ ضؤشٍ زوو ؾُللُ ضَيهُوتٌ 11غ ًَىَيُ  زا 16/4/2112(ٍ ث بُّ ؾ

ًَت:  ب
َيع )ز.عبساهلل عبسايطفلٔ عبساهلل( ْاغطاو بُ )ٓاؾـيت ٖـُوضاٌَ( بـؤ ثؤغـيت     غىَيٓس خىاضزٌْ ياغايٌ بُض  -1

ًَطام. –وَظيطٍ غاَاُْ غطوؾتًُنإ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ   ع
ًَؿــاُْوٍَ بــُض َيع زَيؿــاز ؾــٗاب حــاجٌ، ًٓٓ ــا بــُ ُْٓــساّ وَضطــطتين    -2 ًَـ ناوخػــتين زَغــت يــُناض ن ثــ

ًَىضاو بُض َيع ُْشاز ععيع قازض، نُ بُ   (ٍ يًػيت نىضزغتاٌْ ْاوٍ ٖاتىوَ.65ظزلريَ شَاضٍَ )ثاَي
ًَطوإ ْاقـح عبـساهلل حُيـسَضٍ، ًٓٓ ـا بـُ ُْٓـساّ           -3 ًَؿـاُْوٍَ بـُض َيع ؾـ ًَـ ناوخػتين زَغت يُناض ن ث

ًَىضاو بُض َيع يًًِ اَري   (ٍ يًػيت نىضزغتاٌْ ْاوٍ ٖاتىوَ.67، نُ بُ ظزلريَ شَاضٍَ )عاضوَضططتين ثاَي
ُض زاَُظضاْسٌْ بُض َيع )غريوإ عسْإ َريظا ظَٖاوٍ( بؤ ثؤغيت غُضؤنٌ زيىاٌْ ناوزَيطٍ بط ياضزإ يُغ -4

ًَطام. –زاضايٌ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ   ع
بط ياضزإ يُغُض زاَُظضاْسٌْ )ْـىضؤظ عُـط ذلـٌ ايـسئ قـاظٍ( بـؤ ثؤغـيت غـُضؤنٌ زَغـتٍُ َافـُناٌْ            -5

ًَطام. –َطؤظ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ   ع
ًَطام. –و و طفتىطؤ نطزٌْ ثطؤشَ ياغاٍ ضَيطا طؿتًُنإ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ خػتُٓض و -6  ع

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.



 241 

          ًًٌََُ ٌَ زَنـُئ، ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ، خـىيٌ غـ بُْاوٍ طُيٌ نىضزغتإ، زاًْؿـتين ٓـَُط ؤَإ زَغـت ثـ
 ُ ًًَ ــاَيٌ غــ ــعل ) َُٖيبــصاضزٕ، غ ــساٌْ زووَّ، شَــاضٍَ زاًْؿ ــىيٌ ططَي ــعل 8ّ، خ ، 16/4/2112(، ضؤشٍ زاًْؿ

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ حىنُـُناٌْ بط طـٍُ )   (ٍ ٖـَُىاض نـطاوٍ غـاَيٌ    1( يـُ ثـُيط َوٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )    21(ٍ َـاززٍَ ) 1بُث

ًَطام، زَغتٍُ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ بط ياضيسا بُضْاٍَُ ناض -ٍ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ 1992 ٍ زاًْؿتين ع
ًَط )  8شَــاضَ ) ًًٌََُ َُٖيبــصاضزٕ يــُ ناتــصَ ًَـ ًْــىَض ؤٍ ضؤشٍ زوو ؾــُللُ  11(ٍ ٓاغــايٌ خــىيٌ غــ (ٍ ثــ

ًَت: 16/4/2112ضَيهُوتٌ  ًَىَيُ ب  بُّ ؾ
غىَيٓس خىاضزٌْ ياغايٌ بُض َيع )ز.عبساهلل عبسايطفلٔ عبساهلل( ْاغطاو بُ )ٓاؾـيت ٖـُوضاٌَ( بـؤ ثؤغـيت      -1

ًَطام. –نإ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ وَظيطٍ غاَاُْ غطوؾتًُ  ع
ًَؿــاُْوٍَ بــُض َيع زَيؿــاز ؾــٗاب حــاجٌ، ًٓٓ ــا بــُ ُْٓــساّ وَضطــطتين    -2 ًَـ ناوخػــتين زَغــت يــُناض ن ثــ

ًَىضاو بُض َيع ُْشاز ععيع قازض، نُ بُ ظزلريَ شَاضٍَ )  (ٍ يًػيت نىضزغتاٌْ ْاوٍ ٖاتىوَ.65ثاَي
3-   ُ ًَؿـاُْوٍَ بـ ًَـ ناوخػتين زَغت يُناض ن ًَطوإ ْاقـح عبـساهلل حُيـسَضٍ، ًٓٓ ـا بـُ ُْٓـساّ        ث ض َيع ؾـ

ًَىضاو بُض َيع يًًِ اَري   (ٍ يًػيت نىضزغتاٌْ ْاوٍ ٖاتىوَ.67، نُ بُ ظزلريَ شَاضٍَ )عاضوَضططتين ثاَي
بط ياضزإ يُغُض زاَُظضاْسٌْ بُض َيع )غريوإ عسْإ َريظا ظَٖاوٍ( بؤ ثؤغيت غُضؤنٌ زيىاٌْ ناوزَيطٍ  -4

ًَطام. –يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ زاضايٌ   ع
بط ياضزإ يُغُض زاَُظضاْسٌْ )ْـىضؤظ عُـط ذلـٌ ايـسئ قـاظٍ( بـؤ ثؤغـيت غـُضؤنٌ زَغـتٍُ َافـُناٌْ            -5

ًَطام. –َطؤظ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ   ع
ًَطام. –خػتُٓض وو و طفتىطؤ نطزٌْ ثطؤشَ ياغاٍ ضَيطا طؿتًُنإ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ  -6  ع

ُض ُٓوٍَ بُض َيع )ز.عبساهلل عبسايطفلٔ عبساهلل( ْاغطاو بُ )ٓاؾيت ُٖوضاٌَ(، يُ غُفُضٍ بط طٍُ يُنُّ يُب
ًَـت و غـىَيٓسٍ ياغـايٌ خبـىات،       ًَطَ ٓاَـازَ ب ًَت ي زَضَوٍَ واَلتُو ُْيتىاًْىَ بطُض َيتُوَ، بؤيُ َُٓط ؤ ْاتىاْ

 بؤيُ ُّٓ بط طُيُ زوا زَخُئ، زَيًُٓ غُض بط طٍُ زووَّ.
ًَػــتا زَغــت يــُ بط طــٍُ زووَّ/  ًَؿــاُْوٍَ بــُض َيع زَيؿــاز ؾــٗاب حــاجٌ، ٓ ًَـ ناوخػــتين زَغــت يــُناض ن ثــ

ًَؿاُْوَنٍُ زَخىَيًُٓٓوَ:  ناضن
 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ

 بُض َيع غُضؤنايُتٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ
 غاَلو و ضَيع.

تإ، زاوا يـُ بـُض َيعتإ   يُبُض ُٓوٍَ ثؤغـيت وَظيـطٍ ؾـاضَواًِْ وَضططتـىوَ يـُ حهىَـُتٌ ٖـُضَيٌُ نىضزغـ        
ًَؿـاُْوَّ يـُ ُْٓساًَـُتٌ       زَنُّ ُّٓ زاواناضيًُّ خبُُْ بُضزٌََ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ، نُ زَغـت يـُناض ن

ٍَ ضَيعو حىضَُتٌ ظؤضّ. ٍَ بهُٕ. يُطُ  ْىقتٍُ ًْعاَت ُٖيُ؟ فُضَىو. زَيؿاز ؾٗاب حاجٌ ثُضيَُإ قُبى
 :بٗا٤ايدٜٔبُض َيع عُط عبسايععيع 
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 ضؤنٌ ثُضيَُإ.بُض َيع غُ
ًٌَ ياغــاو ثــُيط َوٍ ْــاوخؤٍ ثُضيــَُإ، زاوا زَنــُّ يــُ بــُض َيعتإ      ْىقتــٍُ ًْعاًَُنــٍُ َــٔ ُٓوَيــُ بــُث
ًَؿـاُْوَيإ وَضبطريَيـت، نـؤٕ              ًَـ ٓـُوٍَ زَغـت يـُ ناضن َىغتُُْزٍ ياغـايٌ ٓـُوٍَ نـُ ٓـُو بُض َيعاْـُ ثـ

ًَؿـُنٌ ُٖبىايـُ، زَغـت    َىباؾُضَيإ نطزووَ وَنى وَظيط ناْسيس نطاو، وابعامن ثطؤغُن ُ زَبىايُ ثاف و ث
ًَهِ زَوَيت يُ غُضؤنايُتٌ بُض َيع،  ًَػتا ثاف زَغت بُناض بىوًْإ، وَاَلَ ًَؿاُْوٍَ ٓايا ياغايًُ؟ نُ ٓ يُناضن

 غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 فُضَىو ناى زنتؤض عىَُض.
 بُض َيع ز.عُط فلساَغل خسض)ْىضَزيين(:

 ع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُض َي
ًَـت ُْٓساَـُناٌْ ناْسيـس بهـات يـُْاو ُْٓـساَاٌْ ثُضيـَُإ، يـإ يـُ             ًٌَ ياغا غـُضؤنٌ حهىَـُت زَتىاْ بُث
ًَـت بـُ         ًَـو ٓـُّ ناْسيـسَ َتُاْـُ وَضزَططَيـت و زَب ًَت نات زَضَوٍَ ثُضيَُإ بؤ ثؤغيت وَظيطٍ، بؤيُ زَب

ًَؿهُف بهات، غى ًَت ًٓػتًكايُ ث  ثاؽ.وَظيط، ثاؾإ زَتىاْ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ظؤض غىثاؽ، بُض َيع ْاغو خإ فُضَىو.
 فًل عبسايهطيِ:ىبُض َيع ْاغو ت

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَط          ًَهٌ تـط بهـات و وَاَلّ بساتـُوَ، زَبىايـُ غـهطت وابعامن يُ حُقٌ ُْٓساّ ًًُْ قػُ يُغـُض قػـٍُ ُْٓـساَ

 ُٓوٍَ بهطزايُ، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/َيع بُض 

ًَؿُوا فُضَىو.  ظؤض غىثاؽ، بُض َيع ث

ًَؿُوا ت  فًل َغسيس:ىبُض َيع ث

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًٌَ ض ياغــايُى؟              ًَهٌ ثُضيـَُإ ٓاَـاشَ بـُو ياغـايُ بــسضَيت نـُ بـاؽ نـطا، بـُث ًَِ باؾـُ وَنـى ُْٓــساَ َـٔ ثـ

 غىثاؽ.
 :ضيَُإثُغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ظؤض غىثاؽ، بُض َيع ناى حَُُ غُعًس فُضَىو.

 َُ عًٌ:َُُ غعًس حُبُض َيع ح

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَُىايـُ يـُ          ًَت(، َُٓـُ ث ًَهـسا زوو ثؤغـيت ٖـُب ًَـت ُْٓـساّ يُنات ًَت )ْاب يُ ثُيط َوٍ ْاوخؤٍ ثُضيَُاْسا زََي
ًَػتا ُٓو بُض َيعاُْ ٓـُوٍَ َـاوٍَ زَ ضؤش   َاززَناٌْ غُضووٍ بًػتُناْسايُ، َُُٓ يُ ثُيط َو و ثطؤط طاَُ، ٓ

ًَـ ُٓوٍَ  ًَهٌ ُْٓساٌَ ثُضيَُإ، زَبىايُ ث ًَهٌ وَظيط، ثؤغت ًٌَ ياغا، ثؤغت ظياتطَ زوو ثؤغتًإ ُٖيُ بُث
ًَو، نؿاُْوَيإ يُ ُْٓساّ ثُضيـَُاٌْ   غىَيٓسٍ ياغايًإ خبىاضز بىايُ بُ ُٖفتُيُى، بُ زوو ضؤش، بُ غُعات

ٍَ بهطا ًَهُواٍُْ ياغاو ًْعاَُ، غىثاؽ.قُبى  يُ، زواتط، ُٓوَ ْاياغايًُ، ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ظؤض غىثاؽ، بُض َيع ناى عبساهلل َُال ْىضٍ فُضَىو.

 بُض َيع عبساهلل ذلُس ْىضٍ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًٌَ ثـُيط َوٍ ْـاوخؤ     َٔ تُْٗا غُضزلِ يُغُض ُٓوَ ُٖيُ بط طـٍُ يُنـٌَُ بُضْاَـٍُ نـا     ضت زواخػـت، بـُث

ًَت، ُٓطُض َٔ بـُ َُٖيـُ    ًَـ ْاخطَيت، ُٓطُض بُ زَْطسإ ُْب ًَو ثاف و ث ًَت، ًٖئ خاَي ًَت بُ زَْطسإ ب زَب
( ٓاَاشَ بُوَ زضاوَ، زَنطَيت ناى فطغُت غُضزلٌ يُغُض بسات، حـُظ  5( خاَيٌ )54ُْنىو مب يُ َاززٍَ )

ًَت بُْس ًَـ خبطَيت بـُ ضَظاَُْـسٍ ظؤضيٓـٍُ ٓاَـازَ     زَنٍُ زَخىَيُُٓوَ، ْاب َناٌْ بُضْاٍَُ ناض ثاف و ث
ًَت، غىثاؽ.  بىوإ ُْب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَطٍ ثُضيَُإ ُْٖسَيو ضووٕ نطزُْوٍَ ُٖيُ، فُضَىو. ًَػتا بُض َيع غهطت  ظؤض غىثاؽ، ٓ

ًَطٍ ثُضيَُإ:  بُض َيع فطغت افلس عبساهلل/ غهطت

 ع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُض َي
ًَـ ًًْـُ، َـُوظو  فُقـُضَ يـُى              ُٓو بابُتٍُ نُوا بـُض َيع نـاى عبـساهلل ًٓػـاضٍَ نـطز، َـُوظو  ثـاف و ثـ
ًٌَ بطُيٌُْ، نىْهُ ْاوبطاو وَظيطٍ َىضَؾُح يُ زَضَوٍَ واَلتُ،  ْاتىاًْت تُْفًعٍ بهُيت، ْاتىاًْت بُج

 ُ ًَـ خػــتين يــُ  ٓــُوَ زَغــُاَلتٌ غــُضؤنايُتًُ، ٖــُض فُقُضَيــُى بــؤ تــ ٓ ًٌ نطزْــٌ، ْــُى بــؤ ثــاف و ثــ
ٌَ َاززٍَ ) ًَت وَاَلّ بطازَضإ بسَّ، فُقُض غ ( ظؤض ضووٕ و 56غُاَلحًاتٌ غُضؤنايُتًُ، ُٓطُض ضوخػُت ب

ًَت، ُٓوَ ْؤظزَ  ًَت يُ زَضَوٍَ ثُضيَُإ ب ًَت و، زَب ًَعل يُ زاخًًٌ ثُضيَُإ ب ًَت وَظيط زَب ٓاؾهطايُ، زََي
ًَُُ ُٓو َ ٌَ وَظيـط ُٓطـُض ظيـاتط        غاَيُ ٓ ًَٓغل، حاَيـُتٌ واقًعًؿـُإ ٖـُبىو غـ ًَىَيُ بُناض زَٖ اززَيُ بُو ؾ

ًَت بُو حاَيُ بىوٕ، وَظيـطيـ بـىوٕ و ُْٓـساٌَ ثُضيـَُاًْـ بـىوٕ، ٓـُوَ يُاليـُى، يُاليـُنٌ تـط، يـُ            ُْب
ُْـساٌَ  غًػتَُُناٌْ زًْـا عـُزا ًْعاَـٌ ضئاغـٌ وَظيـط ُٓوَيـُٕ يـُ غًػـتٌَُ ثُضيـَُاٌْ ؾـُضتُ يـُ ٓ           

ًَغل تَُاؾـاٍ ًْعاَـٌ نـىَييت بهـُئ بـؤ       ًَتُ وَظيط، ُٓطُض ب ًَت يُ زَضَوٍَ ثُضيَُإ بب ًَت، ْاب ثُضيَُإ ب
تــُْفًع نطزْــٌ ٓــُو قاعًــسَ قاْىًْــُ، يــإ زَغــتىوضيًُ، حهىَــُٕ َىجــُضَز وَضطــطتين ثؤغــيت وَظاضَت   

ًَتُ ُْٓساٌَ ثُضيَُإ،  ًَتُ ُْٓساٌَ ثُضيَُإ، تؤَاتًهًُٕ زَب ًَت و      زَب ًَـو ُْنـ ٖـُتانى ٓـُو قاعًسَيـُ ت
ًَـت، ُٓطـُض ٖـاتى     ًَهٌ ثُضيَُاًُْ، وَظيط الظَُ ُْٓساٌَ ثُضيَُإ ب ٌَ بهات، يُ بُضيتاًْا ًْعاَ ًًٓتًعاٌَ ث
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ًَت ًٓعافــُ زَنطَيتــُ غــُض َُجًًػــٌ يــؤضزات، ٖــُتانى َىحافــُظَ  ُْٓــساٌَ ثُضيــَُاٌْ َىْتُخــُبًـ ْــُب
ًَُــُف ب  ٌَ يــُ َــاززٍَ ) يُغــُض ٓــُو قاعًــسَ بهطَيــت، ٓ ًَو بــىوّ يــُ  56ًُْػــبُت فُقــُضٍَ غــ ( َــٔ يــُن

(يـإ زاْـا ثـاف ًٓٓتًفـاظَ، ٓـُوَ بـُ ْـُظَضٍ ًٓعتًباضَـإ         1ُْٓساَاٌْ ُٓو يًصُْيُ ُٓوٍَ قاْىٌْ شَـاضَ ) 
ًَُُيــُ، زووض ًًْــُ   ًَُــُ ظيــاتط قــاظازلٌ ُٓحعابــُنإ و ٓ ًَــت الٍ ٓ وَضطــطت، ُٓطــُض ٓــُو قاعًسَيــُ بــُناض ب

ًَو نازيطٍ  ًَـت، حـُقٌ     حعب ًَت، ُْٖسَيهًإ بـؤ ثؤغـيت وَظاضَت زابٓ ًَت ُْٖسَيو بؤ ثُضيَُإ زابٓ واٍ ُْب
ًَُإ بـاف بـىو وَى يًصْـُ بـُ زاْـاٌْ       ٌَ زَنطَيت، ث ًَو زَيت و ناضٍ ث ُٖيُ، َازاّ يُ عايُّ ُٓو قاعًسَيُ ث

          ٌ ًَـت، نـىْهُ يـُ قـاظازل ًَـطَف بـُناض ب ًَُإ بـاف بـىو ٓـُو قاعًسَيـُ ي ٖـَُىو اليُنـُ، ظؤض    ُٓو قاْىُْ، ث
 غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ظؤض غىثاؽ، بُض َيع ْاغو خإ فُضَىو.

 فًل عبسايهطيِ:ىبُض َيع ْاغو ت

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ بُض اغيت يُ نىضزغـتاْغل، يـُ ٓـَُيُاًْاو ًٓتايًـا ْـغل، ياغـاٍ خؤَـإ ُٖيـُ، ثـُيط َوٍ خؤَاؾلـإ            زياضَ ٓ

ًَو ثُضيـَُاْتاض بـىوَ وَظيـط    ٖ ًَت، ُٖضض نات ًَت ثُضيَُاْتاض َىتُفُضيغ ب ًٌَ ثُيط َوٍ خؤَإ زَب ُيُ، بُث
ًَجـُض يىَ،       ًَؿرت ؾيت وا ُٖبىوَ، ٖـُض ةَُيـُتٌ قـاْىٌْ بـىوَ ت ًَتُوَ، َُُٓ ُٓطُض ث ًَؿ ًَت زَغت يُناض به زَب

ًَطَ تُتبًكٌ بهُ ًَٓغل و ي ًَُُ ؾلىظَجٌ واَلتاٌْ تط ب ًٌَ ُٓطًٓا ٓ ًَػتا يُّ ناتُ بُض اغيت تؤ بُث ئ، ْانطَيت ٓ
ًَهٌ قـاْىٌْ بـىو، بـُ زاخـُوَ بُغـُض           ياغاٍ َُٓيُاًْاو ًٓتايًا جىابٌ ثطغًاضٍ َـٔ بسَيتـُوَ، َُٓـُ ةَُيـُت
ًَت ًٓعترياف بهُئ نُ َُُٓ َُٖيُيُنٌ  ًَجُض ٍ نُ خؤٍ يُْاو زوو ُْٓساّ ثُضيَُاُْ، يُعين زَب ًَهسا ت نُغ

ًَجُض يىَ.قاْىًُْ بُغُض   ُّٓ ثُضيَُاُْ ت
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ظؤض غىثاؽ، بُض َيع غؤظإ خإ فُضَىو.

 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضٍ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ نطزْـٌ ًٓػـتًكايُنُ، َاْـاٍ ُٓوَيـُ          وَيط اٍ ضَيعّ بؤ َُٖىو بريو بؤنىوُْنإ، ٖـُض خـىزٍ ٓـَُط ؤ قـُبى

ًَػـتا يـُّ وَظيفُيـُ     ال جيرٛش اؾُر  بر  ٚتٝؿرت     ُوٍَ يُ ثُيط َوٍ ْاوخؤ ٖاتىوَ، )تُْفًعٍ ٓ (، تـُواو، ٓ
ًَػتا يـُ وَظيفُيـُنٌ تـطزا غـىَيٓسٍ ياغـايٌ خـىاضزووَ، بـُ         ًَـ ٓ ًٓػتًكايُ زَنات، نىْهُ نُْس ضؤشَيو ث

ٌَ زضاوَ، يُبـُض       ًَُـُ    بُؾساضٍ جُيػُيُنٌ ثُضيَُاٌْ بىوَ، زَْطـٌ بـؤ زضاوَ، َتُاْـٍُ ثـ ٓـُوَ ًٖـىازاضّ ٓ
ٌَ بهُئ، غىثاؽ. ٌَ بُج  بُضزَواّ بغل يُ ناضَناؾلإ، بؤ ُٓوٍَ فُقُضَ بُ فُقُضَ ناضَناؾلإ ج

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ظؤض غىثاؽ، بُض َيع ثُؿلإ خإ فُضَىو.
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 بُض َيع ثُؿلإ ععايسئ عبسايطفلٔ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُىايُ ًَُُ بىوٕ  َٔ ث ًَطَ يُغُض ُٓو زوو بُض َيعَ ًًُْ، نىْهُ ُٓواُْ ٖاوناضو ٖاوض َيٌ ٓ ًَُُ ي قػُ نطزٌْ ٓ

ًَُُيُ، َٔ يُ زوو خاَيسا قػٍُ يُغُض زَنُّ:  يُ ًٓـ نطزْسا، قػُ يُغُض ُٓجٓساٍ ناضَنٍُ ٓ
ًَىضاوَ بـُض يَ     ًَـ ناوخػتين بُ ُْٓساّ وَضطـطتين ٓـُو زوو ثـاي عَ، نـُ ٖـاتىوٕ بـؤ    يُنُّ/ َُُٓ ْىوغطاوَ ث

ًَطٍُ ُْٓـساٌَ   ُٓوٍَ زَغت بُناض بٔ وَنى ُْٓساٌَ ثُضيَُإ، نُ بُ ظزلريٍَ ُٓوَْسَ ْاوٍ ٖاتىوَ يُ ج
ًَؿـاُْوٍَ ٓـُو بُض َيعاْـُ عـُضظ        ًَؿطاو، يُعين َىغبُقُٕ يُّ بُضْاٍَُ نـاضَزا زَغـت يُناضن زَغت يُناضن

ًَـ ُٓوٍَ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ زَْطٌ يُغُض بسَٕ بُ زَغـت   ُْنطاوَ بؤ ُْٓساٌَ ثُضيَُإ، َىغبُقُٕ ث
ًَـت         ًَـو ب ًَؿطاوَ حًػاب نطاوٕ و يُ بُضْاٍَُ ناضٍ ثُضيَُاْسا ٓـُوَ ٖـاتىوَ، نـُ ططْطـُ َُٓـُ خاَي يُناضن

 قػٍُ يُغُض بهُئ.
ًَهٌ ًَت، يإ ُٓطُض نُغ ًَتُوَ بؤ ُّٓ زوو بُض َيعَ ب ًَهٌ وا ضووبُض وو زَب تـط يـُ    زووَّ/ ثطغًاضَيو يُ حاَيُت

ًَػـتا ُْٓـساَاٌْ ثُضيـَُإ       ًَهٌ تط َُٖيبصَيطزضاو َُٖإ حاَيُت ضووبُض وو بـؤوَ، ُٓطـُض ٓ ثُضيَُإ بؤ ثؤغت
ًَػـتا ظؤضيٓـٍُ            ًَؿـاُْوَنُ ْـُزا، يـُّ حاَيُتـُزا نـٌ ضوو زَزات؟ يـُعين ُٓطـُض ٓ زَْطًإ يُزَغت يـُ ناضن

ًَؿاُْوٍَ ٓـُو زوو   ًَـت؟ يُبـُضزٌََ ض      ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ زَْط بؤ زَغت يُناضن بـُض َيعَ ْـُزَٕ نـٌ زَب
 ٌَ ًَجُض يىَ، ًٓعتريامل ث ًَهٌ َُٖيٍُ قاْىًًُْ، َُفطوظَ ُٓطُض ُٓدلاضَف ت ًَهسا زَبغل؟ َُُٓ َُوقًف َُوقًف

ٌَ ُْثُض َيت بؤ جاضَيهٌ تط، غىثاؽ.  بهُئ و بُغُضَاْسا ت
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَُُ يُ بُضْاٍَُ ناض ْ ًَؿطاوَ، نىْهُ ًٓػتًكايُنٍُ ُٓواؾلإ يُبُضزَغتُ، يُغُض ٓ ىوغًُاُْ زَغت يُناضن
ًَػــتا     ًَُــُ ظؤض َىْاقُؾــٍُ ٓــُّ َُوظوعــَُإ نــطز، ظؤض قػُؾــتإ نــطز، ٓ ُٓغاغــٌ ًٓػــتًكايٍُ ٓــُوإ، ٓ

ًَؿاُْوٍَ بُض َيع زَيؿاز ؾٗاب حاجٌ زَخىَيُُٓوَ:  جاضَيهٌ تط ًٓػتًكايٍُ زَغت يُناضن
 طُوضَو ًَٗطَبإ بُْاوٍ خىاٍ

 بُض َيع غُضؤنايُتٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ
 غاَلو و ضَيع.

يُبُض ُٓوٍَ ثؤغـيت وَظيـطٍ ؾـاضَواًِْ وَضططتـىوَ يـُ حهىَـُتٌ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ، زاوا يـُ بـُض َيعتإ           
     ٌ ًَؿـاُْوَّ يـُ ُْٓساًَـُت  زَنُّ ُّٓ زاواناضيًُّ خبُُْ بُضزٌََ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ، نُ زَغـت يـُناض ن

ٍَ ضَيعو حىضَُتٌ ظؤضّ. ٍَ بهُٕ. يُطُ  ثُضيَُإ قُبى
 زَيؿاز ؾٗاب حاجٌ                                                                             

ًَؿـاُْوٍَ بـُض َيع زَيؿـاز ؾـٗاب حاجًـُ زَغـيت بـُضظ            ٍَ زَغـت يُناضن ٌَ يُطـُ ًَػتا زَطلَُُ زَْطساُْوَ، نـ ٓ
ٌَ يُطَُيسا ًًُْ زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغٓس نطا.بهاتُوَ؟ ظؤض غىث  اؽ، ن
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ًٌَ ظزلريَ شَـاضَ   ًَطاٍ ناى زَيؿاز ؾٗاب حاجٌ نُ ًٓػتًكايًُ نطزووَ ناى ُْشاز ععيع قازض بُث ًَػتا يُ ج ٓ
 ( يًػيت نىضزغتاٌْ زَيتُ ؾىَيين زَيؿاز ؾٗاب حاجٌ بؤ ُْٓساّ ثُضيَُاٌْ.65)

ًَطوإ ْاقـح عبـساهلل         زَيًُٓ غُض ًَؿـاُْوٍَ بـُض َيع ؾـ ًًَُّ/ ُٓويـ خػـتُٓض ووٍ زَغـت يُناضن فُقُضٍَ غ
ًَؿاُْوٍَ زَخىَيُُٓوَ: ًَػتا زَقٌ زَغت يُناضن  حُيسَضٍ، ٓ

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.

 بُض َيع غُضؤنايُتٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ.
 غاَلو و ضَيع.

 ُ ًَطزضاوَ يـُ نابًٓـٍُ حُوتـٌَُ        يُبُض ُٓوٍَ ثؤغيت وَظيطٍ زازٍ حهىَـ ٌَ غـج تٌ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتامن ثـ
ــُ ضَظاَُْــسٍ          ــُ تهاي ــُناضوباضٍ وَظاضَت بؤي ــىوٕ ب ــُٖؤٍ غــُضقاٍ ب ــتإ و ب ــُضَيٌُ نىضزغ ــُتٌ ٖ حهىَ
ٍَ ضَيـعو            ًَؿـاُْوَّ يـُ ُْٓساًَـُتٌ ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ، يُطـُ ٍَ نطزْـٌ زَغـت يُناضن بفُضَىوٕ بُ قـُبى

 غىثامساْسا
ًَطوإ ْاقح عبساهلل حُيسَضٍ                                                                    ؾ

 ُْٓساٌَ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ                                                                    
ًَطوإ ْاقـ       ًَؿـاُْوٍَ بـُض َيع ؾـ ٍَ زَغـت يُناضن ٌَ يُطـُ ًَػتا زَطلَُُ زَْطساُْوَ، ن ح حُيسَضيًـُ زَغـيت   ٓ

ٌَ يُطَُيسا ًًُْ زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغٓس نطا.  بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، ن
ًَؿاُْوٍَ ناى  ًٌَ ُٓو ْىوغطاوٍَ نُ بؤَإ ٖاتىوَ يُ يًػيت نىضزغتاٌْ يُ ؾىَيين زَغت يُناض ن ًَػتا بُث ٓ

ًَطوإ ْاقح حُيسَضٍ بُض َيع يًًِ اَري  ( يًػيت نىضزغتاٌْ ْـاوٍ ٖـاتىوَ،   67نُ بُ ظزلريَ شَاضَ ) عاضؾ
ًَطوإ. ًَتُ ؾىَيين ناى ؾ  زَن

ًَػتا زاوا زَنُئ يُُٖض يُى يُو بُض َيعاٍُْ ْاوَـإ خىَيٓـسَوَو نـىوُْ ؾـىَيين ٓـُو بطاياْـٍُ زَغـتًإ         ٓ
ًَػتا بُض َيع ُْشاز ععيع قازض بفُضَ ًَٔ غىَيٓسٍ ياغايٌ خبؤٕ، ٓ ًَؿايُوَ، ب  ىَيت بؤ غىَيٓسٍ ياغايٌ.يُناضن

:ٌَ  بُض َيع ُْشاز ععيع قازض غىضَ

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.

ــانٌ        ــٍُ و خ ًَيت ط ــُ يــُن ٌَ بــُ يــُظازاٌْ َــُظٕ ثاضَيعطــاضٍ ي ــىَيٓس بــ ٌَ(، غ ــُشاز ععيــع قــازض غــىضَ َــٔ )ْ
ًَطام و بُضشَوَْسيًُ بااَلناٌْ بهُّ(، غىثاؽ.  نىضزغتاٌْ ع

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَت غىَيٓسٍ ياغايٌ خبىات. ًَػتا زاوا يُ بُض َيع يًًِ خإ زَنُئ ب  ظؤض غىثاؽ، ٓ

 عاض:بُض َيع يًًِ اَري 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
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ٌَ بُ يُظازاٌْ َُظٕ ثاضَيعطاضٍ يُ يعاضَٔ )يًًِ اَري  ًَـطام    (، غىَيٓس ب ًَيت طٍُ و خـانٌ نىضزغـتاٌْ ع ُن
 و بُضشَوَْسيًُ بااَلناٌْ بهُّ(، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
بــُْاوٍ ٖــَُىو ثُضيــَُاْتاضَ بــُض َيعَنإ ثريؤظبــايٌ يــُّ خىؾــو و بطايــُ زَنــُئ نــُ بــىوٕ بــُ ُْٓــساٌَ  

ًَس زَنُئ زَوضٍ ؾًاوٍ خؤيإ  ببًٓٔ يُ ضاثُض اْسٌْ ناضَنإ و ٖاونـاضٍ نـطزٕ   ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ، ٓىَ
 بؤ تُفعًٌ نطزٌْ يًصُْنإ و خعَُت نطزٌْ ًًًَُتُنَُإ.

ًَػتا زَيًُٓ غُض بط طٍُ نىاضَّ يُ بُضْاٍَُ نـاض/ بط يـاضزإ يُغـُض زاَُظضاْـسٌْ بـُض َيع )غـريوإ عـسْإ         ٓ
ًَطام. –ٌُ نىضزغتإ َريظا ظَٖاوٍ( بؤ ثؤغيت غُضؤنٌ زيىاٌْ ناوزَيطٍ زاضايٌ يُ ُٖضَي  ع

 فُضَىو ناى ناضزؤ ْىقتٍُ ًْعاًَت ُٖيُ.
 بُض َيع ناضزؤ ذلُس ثريزاوز:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
غُباضَت بُ بط ياضزإ يُغُض زاَُظضاْسٌْ بُض َيع )غريوإ عسْإ َريظا ظَٖاوٍ( بؤ ثؤغيت غُضؤنٌ زيـىاٌْ  

ًًَُّ يــُ ياغــاٍ زيــىاٌْ نــاوزَيطٍ غــُض بــُ  نــاوزَيطٍ زاضايــٌ، ٓــُّ زيــىاٌْ نــاوزَيطيًُ بــُثًَ  ٌ َــاززٍَ غــ
     ًٌَ ًَػتا ُٓزلىَُُْنـٍُ زاْـُْطاوَ، نـُ بـُث ًَؿرت، تا ٓ ٍَ زاْاٌْ غُضؤنٌ زيىاٌْ ناوزَيطٍ ث ثُضيَُاُْ، يُطُ
ٌَ زَنـات، غـُضَض اٍ ٓـُوَ           ٌَ بـُج َاززٍَ ؾُؾُّ ُٓزلىٌَُْ ناوزَيطٍ زاضايـٌ، ًٓٓ ـا ُٓضنـُناٌْ خـؤٍ جـ

ٍَ بىوٌْ زَيا ٌَ نطزٌْ ناضٍ غُضؤنٌ زيىاٌْ نـاوزَيطٍ، َُٓـُ زَبىايـُ    يُطُ ٌَ بُج ٕ بَُيطُ يُ ُْتىاًْين ج
ًٌَ ياغا بؤ عُظٍ نطزٌْ ْىوغطاوٍ غـُضؤنايُتٌ ٖـاتىوَ بـؤ تـُقاعىز نطزْـٌ، يُبـُض        ًٓ طآات بهطَيت بُث

ًَهـسا نـُ غـُض بـُ ثُضيَُاْـُ، يـُعين بُضثطغـ         ًَُاْىايُ ُٓو زيىاٌْ ناوزَيطيًُ يـُ نات ًاضيُتًُنُ يـُ  ُٓوَ ث
ًَىيػـيت ثُغـٓس نطزْـٌ ُٓزلىَُُْنـُ،        ٍَ يُ زَضنـىوٌْ ياغـانُ، زواٍ ث ُٓغتؤٍ ثُضيَُاُْ، زواٍ نُْس غا
ًٌَ ياغــانإ    ُٓزلىَُُْنــُف ثُغــٓس ْــُنطاوَ، غــُضؤنٌ زيــىاٌْ نــاوزَيطٍ زاْــطاوَ بــُ ٓــُضنٌ خــؤٍ، بــُث

ًَتــُ   ًَهــسا زَبىايــُ ب ثُضيــَُإ يُبُضاَبــُض غــُضُْنُوتٔ و َُٖيُٓغــتاوَ، ًٓٓ ــا خاُْْؿــغل زَنطَيــت، يُنات
ًَُاْىايُ  ًَُُ ث ًَهٌ تط زَنطَيت، بؤيُ ٓ ًَػتا بط ياض يُ زاْاٌْ يُن ًَؿاُْوٍَ باؽ بهات، ٓ ٖؤناضٍ زَغت يُناضن
ًَهـُواٍُْ نـاضٍ ثُضيـَُإ و غـُضؤنايُتًُ بُضاَبـُض           ًَهُواٍُْ ياغـاٍ زيـىاٌْ نـاوزَيطيًُ، بـُ ث َُُٓ بُث

ْطـُ يـُ نـاوزَيطٍ حهىَـُت، يـُ نـاوزَيطٍ زاضايـٌ و بُضَْطاضبىوْـُوٍَ ٓـُو          زَظطايُى، نـُ زَظطايـُنٌ طط  
ًَؿُو طُْسََيًٍُ نُ يُ نىضزغتاْسا ُٖيُ، غىثاؽ.  َُٖىو ن

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ظؤض غىثاؽ، بُض َيع غُضوَض فُضَىو.

 بُض َيع غُضوَض عبسايطفلٔ عُط:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 ٕ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ.بُض َيعا
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َٔ غُباضَت بُ بُض َيع غريوإ ظَٖاوٍ قػُيُنِ ًًُْ، بُاَلّ قػُ يُغُض ٓايًُت و جـؤضٍ نـاض نطزُْنُيـُ،    
ًَهِ بُ بـُض َيع غـُضؤنايُتًسا بـُ بَُيطـُو      ًَهٌ ثُضيَُإ يازاؾت ًَػتا َٔ وَنى ُْٓساَ َاوَيُنٌ ظؤض بُض يُ ٓ

ًًَه ًَؿ ًَو يُ ث ًَٓتُوَ يُ نؤََُي ًَـسا      زنًؤَ اضيًُناٌْ زيىاٌْ ناوزَيطٍ و بـُض َيع غـُضؤنٌ زيـىاٌْ نـاوزَيطٍ ت
ــاوٍَ       ــُو َ ــىْهُ ي ــىوٌْ، ن ــت بــؤ بُزوازان ًَٓطَي ــو بٗ ًَ ــىو نــُوا يًصُْيــُى ث ــطز ب ــُوََإ ن بــىوَ، زاواٍ ٓ
ضابطزووزا وَنى بطاٍ بُض َيعّ ناى ناضزؤ باغٌ نطز، نُ ًٖئ ُْنطاوَ، ُْى ُّٓ زيىاُْ ُٓنتًغ ُْنطا، بَُيهى 
ًَػتا زَبًٓغل يُجًاتٌ ٓـُوٍَ بُزوازانـىوٕ بهطَيـت بـُض َيعٍ زاواٍ      ًَسا نطاوَ، بؤيُ ٓ ًًَهاضٍ ياغايؿٌ ت ًَؿ ث

ًَتُوَو بـُبط ياضٍ شَـاضَ )       ًَؿـ (ٍ غـُضؤنايُتٌ ٖـُضَيًُـ خاًُْْؿـًـ    63ُٓوٍَ نـطزووَ زَغـت يـُناض به
    ُ ــ ــُ ٓ ــُّ زيىاْ ــُ زََاْــُوَيت ٓ ًَُ ــُّ ٓ ــطَزا زاواٍ زَن ًَ ــٔ ي ــُوٍَ َ ــطاوَ، ٓ ــُزواٍ  ن ــيت ب ــت، بُض اغ ًَ نتًغ ب

ًَؿـاُْوٍَ،    ًَىيػت بىو يُ ْىوغطاوٍ زَغـت يُناضن ًَت، ث ًًَهاضيًاُْ زابه ًَؿ ًَت و بُزواٍ ُٓو ث طُْسََيًسا به
ًَـت يُبـُض ٓـُوٍَ ْـُتىاْطا      ًَسا بهغل، نىْهُ ُٓو زََي ًَؿىو ث يإ ْىوغطاوٍ زاواناضٍ خاُْْؿًين غُضؤنٌ ث

ًَو  ًَٓاٌْ ٓاَازلُناٌْ زيـىإ، بؤيـُ زاوا   ُٓزلىٌَُْ ناوزَيطٍ زاضايٌ ث ًَٓطَيت نُ بىوَ ٓاغتُْط يُ بُزيٗ بٗ
ًَُىايُ ْاياغايًُ، نىْهُ بُض َيعٍ َـاوٍَ   ًَطَزا يُى/ خاُْْؿغل بىوُْنٍُ َٔ ث زَنات خاُْْؿغل بهطَيت، ي

ًٌَ قـاْىٌْ           ًَت، ٓـًال ُٓطـُض بـُث ٌَ ٓـُوٍَ ٖـًئ تـُبطيطَيهٌ ٖـُب ًَهُ غُضؤنٌ زيىإ بىوَ، بـُب َـُزٌَْ  غاَي
ًَـت و               ًَـت و ناضَيهًؿـٌ ْـُنطز ب ًَتـى بـُو جـؤضَ ب ًَو ب ًَـت، ٖـُض نُغـ بًططَيتُوَ، ٓـُويـ ْـاظامن نـؤٕ زَب

ًَُىايُ َُُٓ ْا حُقًُنُ زَنطَيت.  خاُْْؿغل بهطَيت بُ ثًٍُ وَظيط، ث
ًَػتا يُ ضووٍ ياغايًُوَ نؤٕ زَنطَيت، ُٖ ًَىيػتُ ْاوبطاو ْاظامن ٓ ًَىَ ث ًٌَ  زووًََؿًإ/ بُ َُٖإ ؾ ّ بـُث

ًَىاظٍ خاًُْْؿًٍُٓ نطزوويـُتٌ ُٓطـُض غـُيطٍ بهـُئ ْاياغـايًُ، ٖـُّ        ياغاٍ زيىاٌْ ناوزَيطٍ نُ ُّٓ ؾ
ًَُـُ بـاؽ نـطز بىايـُ، نـُوا يـُو َاوَيـُزا زيىاُْنـُ           ًَىيػت بىو بٗاتبايُ ثُضيَُإ ُٓو ٓاغتُْطاٍُْ بـؤ ٓ ث

ًَٓطاوَ، بؤ  ًَو ُْٖ ُٓوٍَ ٖـًئ ْـا غـُضؤنٌ تـاظَ نـُ زازَْطَيـت       ُْيتىاًْىَ يُى بططَيتُوَو ُٓزلىَُُْنُ ث
ًَىاظو بـُ              ًَـت ٓـُو غـُضؤنُف نـُ زازَْطَيـت بـُ ٖـَُإ ؾـ ٌَ زََي ًَتـُوَ، نـ ُٓو ٓاغتُْطاٍُْ ضوو بـُض وو ُْب
ًَىاظٍَ نــُوا جــُْابٌ     ًًَهاضٍ ياغــايُ يــُو ؾــ ًَؿــ ًَُىايــُ بُض اغــيت َُٓــُ ث ًَت، بؤيــُ َــٔ ث ٖــَُإ زَضز ْانــ

 ظياتط بهطَيت، غىثاؽ.خاُْْؿغل نطاوَو بُزوازانىوٌْ 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ٍَ خإ فُضَىو.  ظؤض غىثاؽ، بُض َيع غُضطى

 ٍَ  حػٔ: زضابُض َيع غُضطى

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَٓ ــٌ ياغــاٍ زيــىاٌْ نــاوزَيطٍ زاضايــٌ غــُضؤنٌ زيــىاٌْ   ًٌَ َــاززٍَ ث بــؤ ٓــُّ بط طــٍُ بُضْاَــٍُ نــاض بــُث

ًَؿرت  يُبُضزَّ ثُضيَُإ غىَيٓسٍ ياغايٌ خىاضزووَ، َاوٍَ غُضؤنايُتًُنُ خؤَإ زَظاْغل ٌٖ ناوزَيطٍ ث
ًَـ تـُواو بـىوٌْ ٓـُو َاوَيـُ زاواٍ زَغـت         زيىاٌْ ناوزَيطٍ نىاض غاَيُ، ياغانُ باؽ يُوَ زَنات ُٓطـُض ثـ

ًَتـُوَ بـُضزَّ ثُضيـَُإ، ٓـُو الزاْـُ،       ًَـت ب ًَؿاُْوٍَ نطز، يإ تُواو ُْبىو، زَب ًَـت زوو    يُناضن يـُعين زَب
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ًَػـتا َُٓـُ بـُ      ًٌَ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ ضاظٍ بٔ يُغُضٍ، يُعين ُّٓ ًٓ طآاتُ ُْنطاوَ، يـُعين ٓ يُغُض غ
ًَُُ قاْىٌْ ًًُْ، ُٓو بط ياضٍَ يُ غُضؤنايُتٌ ُٖضَيُُوَ زَضنىوَ بؤ خاُْْؿغل نطزٌْ، جطُ يـُوَ   ضٌَٓ ٓ

زَنَُُوَ يُغُض ُٓوٍَ نُ زيـىاٌْ غـُضؤنايُتٌ، يـإ     َٔ تُٓهًس يُو قػاٍُْ ناى ناضزؤ و زنتؤض غُضوَض
ٌَ ٓــُوٍَ ٖــًئ     ًَغل بــُب ًَُــُ بــ ًَػــتا ٓ ًَؿــىو ْــُيتىاًْىَ نــاضٍ خــؤٍ بهــات، ٓ غــُضؤنٌ زيــىاٌْ نــاوزَيطٍ ث
ًَؿـرتيـ زاوانـاضٍ ٖـُبىوَ بـُ بط يـاضٍ غـُضؤنٌ ٖـُضَيِ خاُْْؿـغل            ًَـت نـُ ث ًَو بُضاَبُضٍ نطا ب ًٓ طآات

ًَُُ ُٓوَ بُ ْا  ياغايٌ زَظاْغل و غىثاؽ.بهطَيت، ٓ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ظؤض غىثاؽ، بُض َيع غؤظإ خإ فُضَىو.

 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضٍ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ ْـُنطَيت، بـُاَلّ َـٔ       ٍَ بهطَيت، يـإ قـُبى َٔ قػُ يُغُض ُٓوَ ْانُّ نُ ُٓو بُض َيعَ خاُْْؿًُٓنٍُ قُبى

ض ٓايًــُتٌ زَغــت ًْؿــإ نطزْــٌ ٓــُو ناْسيساْــُ زَنــُّ، بــُض َيع غــُضؤنٌ ثُضيــَُإ، ثُضيــَُإ  قػــُ يُغــُ
ًَو يًصٍُْ ُٖيُ نُ َُعًُٓ بـؤ ٓـُو ناضاْـٍُ نـُ بُزوازانـىوٌْ بـؤ زَنـُٕ، َـُفطوظ بـىو بـؤ ٖـُض             نؤََُي

ٌَ ناْسيس بؤ ثؤغيت غُضؤنٌ زَغتٍُ  ًَؿهُؾٌ يًصٍُْ َُعين بهطَيت، غ ٌَ ناْسيس ث ًَو غ َـامل َـطؤظ   ثؤغت
ًَؿهُؾٌ يًصٍُْ زاضايـٌ بهطايـُ بـؤ زَغـتٍُ نـاوزَيطٍ،       ٌَ ناْسيس ث ًَؿهُؾٌ يًصٍُْ َامل َطؤظ بهطايُ، غ ث
ًَىَيُ      ًَىَيُ ْــُٖاتىوَ، ضاغــتُ يـُْاو ياغانُؾــسا بــُو ؾــ ًَىَيُ، ضاغــتُ يـُ ثــُيط َوٍ ْــاوخؤزا بــُّ ؾـ بـُّ ؾــ

ًَػـتا زَبًـٓغل يـُْاو         ُْٖاتىوَ، زَغُاَلتُنُ الٍ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُاُْ، بؤ ُٓوٍَ ٓـُّ نـاضَ بهـات، بـُاَلّ ٓ
ٌَ َىضَؾـُح زَنـات، نـُ ُٓزلىَـٌُْ زازوَضٍ ْاضزوويـُتٌ بـؤ زَغـتٍُ           بؤنػُناٌْ َُٖىوَاْسا باؽ يـُ غـ
ًَُـُ َـُجاكلإ            ًَىٍَ بهطزايـُ، بـؤ ٓـُوٍَ ٓ ُْظاُٖ، خؤظطُ بؤ َُٓـُف غـُضؤنايُتٌ ثُضيـَُإ بُٖـَُإ ؾـ

ٌَ ناْسيسَ،  ٍَ ُٓو غ ُٓو يًصْـُ بُض َيعاْـُ زابًٓؿـتٓايُو َُٖيػـُْطاْسٕ بهطايـُ، غـًعٌ ناًَـإ        ُٖبىايُ يُطُ
زَوَيَُُْستط بىايُ، بؤ ُٓوٍَ ُٓو ثؤغتُ بططَيتُ زَغـت ضَنـاو نـطا بىايـُ، َُٓـُ زاواناضيًُنـُ، ًٖـىازاضّ        

ًَىَيُ، ظؤض غى ٌَ بهطَيت بُو ؾ ٌَ بُج ٌَ ُْنطاوَ، زاواناضئ يَُُوزوا ج ٌَ بُج ًَػتا ج  ثاؽ.ُٓطُض ُٖتا ٓ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَو تُحسيس ُْنطاوَ، بُاَلّ يُ ُْظاُٖ تُحسيس نطاوَ،  ًٌَ بًُٖئ قاْىْ غىثاؽ، تؤ خؤت باغت يُوَ نطز زََي
 بؤيُ وا نطاوَ، نىَيػتإ خإ.

 بُض َيع نىَيػتإ ذلُس عبساهلل:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَِ نـُ بـُض َيع ٖـازٍ ضَفلـاٌْ        غُضباضٍ تُٓهًس نطزُْوَّ يُ قػ ًَـ ُناٌْ ٖاوض َيًُنامن، َٔ زََـُوَيت ٓـُوَ ب

ًَتُ خاْـٍُ طُْسََيًـُوَ، زَبىايـُ ثُضيـَُإ يًصُْيـُنٌ زضوغـت        ًَهٌ ضووبُض وو نطايُوَو زَن نُْس تؤَُت
ًَـت،  نطز بىايُ، بؤ بُزوازانىوٌْ ُّٓ زؤغًاُْ، ُٓطُض ٓـُّ بـُض َيعَ ٓـُّ طُْسََيًاْـٍُ بُغـُضزا ًٓػـجات بب      
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ًَهسا زيىاٌْ ناوزَيطٍ غُض بُ ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتاُْ، ُٓطـُض     ًَىيػت بىو ًٓ طآاتٌ بُضاَبُض بهات، يُنات ث
   ٌَ ًَـت يـ ًَهًُٓوَ يُ زَظطايُى بهات نُ غُض بُ ثُضيَُاُْ، نؤٕ زَتىاْ ٌَ ث ًَت ي ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ ُْتىاْ

ًَػتاف  ًَهًُٓوَ يُ حهىَُت و وَظاضَتُناٌْ بهات، بؤيُ ٓ ًَؿًٓاض زَنـُّ نـُ يًصُْيـُى زضوغـت بهطَيـت      ث ث
 يُاليُٕ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُاُْوَ، بؤ بُزوازانىوٌْ ُٓو زؤغًاُْ:

 يُنُّ/ نَُتُضخًَُُناٌْ.
ٍَ و ًْىَ ًٖئ ناضَيهٌ ُْنطزووَ.  زووَّ/ ُٓو غا

ًًَُّ/ ُٓو زؤغًاٍُْ طُْسََيٌ، ُٓطُض َُٓاُْ غاغ بؤوَ يُغـُضٍ، ًٓ طآـاتٌ يُبُضاَبـُضزا به    طَيـت، ْـُى   غ
ًَو.  خاُْْؿغل بهطَيت و ًُٓتًاظٍ بسضَييَت، َُُٓ حاَيُت

ًَت و، ٓــُو   ًَو ٖــُب ًَىٍَ ناْسيــس نطزْــُ نــُْس َىضَؾــُح ًَؿــًٓاض زَنــُّ نــُ بــؤ ٓــُّ ؾــ حاَيــُتٌ زووَّ/ ث
ًَتُ يًصُْ ثُيىَْسيساضَنإ، بؤ ُٓوٍَ باؾرتيًٓإ َُٖيبصَيطَيت،  َىضَؾُحاُْ وَى غؤظإ خإ باغٌ نطز به

ًَت، نـُ       ُْى غ ٌَ نطزٌْ جُيػُ زاوا بهـات نـُ ناْسيـسٍ تـط ٖـُب ًَـ زَغت ث ًَو ث ُضؤنايُتٌ نُْس غُعات
ًَُـُ، بؤيـُ تُٓهًـس زَنَُـُوَ، يُنـُّ/ يًصُْيـُى           ًَهٌ ْاياغايٌ و ْآاغـايٌ بـىو بـؤ ٓ بُض اغيت َُُٓ حاَيُت

ًَهًُٓوَ يُو بُض َيعَ. ٌَ ث  زضوغت بهات غُضؤنايُتٌ بؤ ي
ًَـت ٓـُو بـُض َيعَ ُْٓـساَاٌْ        زووَّ/ ُٓطُض َُُٓ ًٓػ ًَـٓج زَب ًٌَ َـاززٍَ ث جات ُْبىو بُغُضيسا، زواتط بـُث

ًَؿــاُْوَنٍُ، ٓـُو ناتــٍُ نــُ زَغــيت يــُناض     ًٌَ ضاظٍ بـٔ يُغــُض زَغــت يُناضن ثُضيـَُإ بــُ زوو يُغــُض غــ
ًَؿـايُوَ بـُو ٓايًُتـٍُ نـُ بـاؽ نـطا       ًَٓسضَيتـُ ثُضيـَُإ، بؤيـُ زوا زاواّ ُٓوَيـُ نـُ          ن ٌَ نـُؽ بٗ ٓـُّ  غـ

ًَهٌ زيهُ، بؤ زضوغت نطزٌْ ُٓو يًصُْيُو غاغ نطزْـُوٍَ   بط طُيُف وَى بط طٍُ يُنُّ زوا خبطَيت بؤ نات
 ُٓو زؤغًاُْو، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَىَ ُٖض بُض َيعتإ نُْسئ جاض ضاثؤضتتإ ْىوغًىَو طًُيًتإ نطزووَ، نُ ُٓو زَظطاياُْ بـ  ؤ ظؤض غىثاؽ، ٓ

ًَو  ٌَ ْانطَيت، يُو َاوَيُ نُغ ثط  ْانطَيُٓوَ، ًٓٓ ا َاوَيُنٌ ظؤضَ ُٓو زَظطايُ ياغانٍُ زَضنىوَو ناضٍ ث
ًَىٕ بؤ ُٓو زَظطايُ؟ ُْبىوَ، يُبـُض ٓـُوَ يـُو     ًَهٌ تط بجاَي ًَىَيت بؤ ُٓو زَظطايُ، يإ نُغ ُٖبىوَ خؤٍ بجاَي

ًَطايـُ، يُبـُض ٓـُوَ ُٓطـُض        َاوَيُ نُ تُفعًًٌ ُٓو ناضاُْ نطاوَ خَُيو ٖـُبىوَ خـؤ   ًَىضاوَ بـؤ ٓـُو ج ٍ ثـاَي
ًَىضاوتإ ُٖبىايُ ُٓويؿُإ زَخػتُ ْاو بُضْاٍَُ ناضَوَ، بُض َيع ٓاؾيت خإ فُضَىو.  ثاَي

 بُض َيع ٓاؾيت ععيع قاب:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿـهُف ْـُنطزوو      ًَو بؤ خػتُٓض ووَنٍُ بـُض َيعت، ٓـُو ًٓػـتًكايٍُ ث َ، تـاوَنى زاوانـاضٍ بـؤ    غُضَتا وَاَلَ

ًَىَيُنٌ        ًَىيػـتُ بُؾـ ناْسيس نطزٕ خبطَيتُض وو، زواتطيـ ناْسيس نطزٕ و تُضح نـطزٕ بـؤ ناْسيـس نـطزٕ، ث
ًَؿهُؾــٌ بهــُٕ، َــٔ      ًَىَيُنٌ َىبُتــُٕ يــُْاوَوَ فطانػــًؤُْنإ ث ًَو ًًْــُ بُؾــ ــت، َُٓــُ ؾــت ًَ فــُضٌَ ب

  ُ ًَبًًُٓنِ ُٖيُ يُغُض ُٖضزوو ُٓو بُض َيعٍَ نُزَغـت بـ ناض زَبـٔ، يُواُْيـُ ٓـُو ٖـَُىو قػـُو باغـٍُ       ت
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يــُخؤ ُْططتايــُ، ُٓطــُض زَغــتٍُ َــامل َــطؤظ و زَغــتٍُ زيــىاٌْ نــاوزَيطٍ َُغــُيُيُنٌ ُٓوَْــسَ طــطْط 
ًًَهاضياٍُْ َامل َطؤظ زَنات يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتاْسا. ًَؿ  ُْبىايُ، يُنًَُإ/ ضَفعٍ َُٖىو ُٓو ث

ًَتُ بــُضزٌََ، غطوؾــيت   زووًََـإ/ ضَفــعٍ ٖـَُىو طُْسََيًــُنإ زَنـا    ت، ٖــَُىو ٓــُو زؤغـًاٍُْ نــُ زَنـ
ناضَنٍُ خؤٍ وايُ، بؤيُ ُٓطُض ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ قػٍُ يُغُض بهُٕ جؤضَيهُ يُ َامل خؤَـإ، َُٓـُ ض   
ططَيٓتًُنٌ ُٖيُ؟ ُٓطُض َُُٓ زابـُف بهطَيـت، زوو زَغـتُيُ  غـُض بـُ ُٓزلىَـٌُْ وَظيطاْـُ، ٓـُوَ َـامل          

ًَىإ خؤياْسا بطا بُؾٌ بهُٕ و زابُؾٌ بهُٕ، بُاَلّ يُبُض ُٓوٍَ نُ َُُٓ  يًػيت ظَضزو غُوظ ُٖيُ نُ يُْ
ًَهًإ غــُض بــُ ثُضيــَُاٌْ نىضزغــتاُْ، يُبــُض ٓــُوَ بُزَيًٓايًــُوَ زَبىايــُ َُٓــُ ُٓطــُض جؤضَيــو يــُ     بُؾــ

ُ تُوافىقٌ غًاغٌ ُٖبىوايـُ، زَبـىو ثـطؽ بـُ ٓؤثؤظغـًؤٕ بهطايـُ بـُ بُؾـُناٌْ تـطٍ ْـاو ثُضيـَُإ و بـ            
ًَُُ نؤٕ طـطَيٓيت خبُيٓـُ    ٌَ اليُٕ و ضاٍ طؿتًـ، نىْهُ َُُٓ زوو ثؤغيت ظؤض ططْطُ، غبُييَن ٓ خَُيهٌ ب
ــُ         ــو ي ــت جؤضَي ــهُف زَنطَي ًَؿ ــتُيُوَ ث ــُّ زوو زَغ ــُٕ ٓ ــٍُ يُالي ــُّ ظاًْاضياْ ــُ ٓ ــيت، ن ــؤ ضاٍ طؿ ضوو ب

ًَتـُ جؤ  ًَت، نُ زَب ضَيـو يـُ فـؤضٌَ غـُضَنٌ بـؤ      تُزَخىيٌ غًاغٌ ُّٓ زوو حعبُ يُْاو ضاثؤضتُناًْاْسا ْاب
ضَوؾٌ َامل َطؤظ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتاْساو بُ ضووٍ زَضَوَؾٌ وَيُ، بُ بط واٍ َـٔ َُٓـُ نَُىنىض يًُنـُو    
ــتُ           ــُّ ثؤغ ــُوَ ٓ ــُٕ ضاٍ طؿتًؿ ــًؤٕ و يُالي ــُٕ ٓؤثؤظغ ــت يُالي ًَ ــت بب ــتاُْ زضوغ ــُّ زَغ ــُوٍَ ٓ ــُض ي ب

ًَىا ًَىَيُنٌ ياغـايٌ و     زَخطَيتُوَ شَيط ثطغًاضو ضاثؤضتُناًْؿًإ، نىْهُ ؾ ظٍ َُٖيبصاضزٌْ ٓـُّ نُغـُ بُؾـ
يُغُض بَُٓاناٌْ زؿلىنطاغٌ ْـُبىوَ، ثؿـتطريٍ يـُ ضًَُٓنـٍُ نىَيػـتإ خـإ زَنـُّ نـُ ٓـُّ َُٖيبصاضزْـُ           

ًَهٌ تط، غىثاؽ.  زواخبطَيت بؤ نات
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ظؤض غىثاؽ، بُض َيع ناى جَُاٍ فُضَىو.

 ابطاًِٖ: طاٖساٍ بُض َيع ـل  

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَـٓج يـُ قـاْىٌْ زيـىاٌْ ضَقابـٍُ َايًـُ             ًَغل َـاززٍَ ث ًَؿُ يُ ٓايًُتٌ تُضؾـًح نطزْـُ، ُٓطـُض بـ وا زياضَ ن

ًَت ) ٜع  ز٥ٝظ ايدٜٛإ مبسضّٛ َٔ ز٥اض١ االقًِٝ ٚبٓا٤ًا عًر٢ تسغرٝح َرٔ اجملًرظ ايرٛطين      خبىَيًُٓٓوَ زََي
ًَت )بط ياضزإ يُغُض (ايعسام –يهٛزدضتإ  ًَغل غُيطٍ بُضْاٍَُ ناض بهُئ خاَيٌ نىاضَّ زََي ًَتى ب ، ُٓطُض ب

ــريوإ          ــُض َيع غ ــٌ ب ًَىضاو نطزْ ــاَي ــُض ث ــاضزإ يُغ ــُ بط ي ــت ب ــت زَظامن بهطَي ًَىيػ ــُ ث ــُ ب ــسٌْ(، بؤي زاَُظضاْ
ًَٓ ًَُـ َُٖ ًَت.عسْإ........... بؤ ثؤغيت غُضؤنٌ زيىاٌْ ناوزَيطٍ، يُواُْيُ خاَيٌ ث ًَىَ ب  إ ؾ

ًَـت ًٓػـتًكايُيُ،             ًٌَ ُْٓـساَإ، وابـعامن َُوظوعُنـُ يـُ عُظيـُ، ْاَي غُباضَت بـُ َىافُفـٍُ زوو يُغـُض غـ
ًَت ) ًَطَ ُٓطُض ٓاخري فُقُضَ خبىَيًُٓٓوَ زََي ٚالجيٛش عصي٘ يف َد٠ ز٥اضت٘ اال مبٛاؾك١ ثًثٞ اصٛا  نىْهُ ي

ًَـطَ ًٓػـتًكايُ نطزْـُ؟ ْـُ عـُظٍ نـطزٕ، ُٓطـُض عـُظٍ          (، ٓايـا ايعسام –اعضا٤ اجملًظ ايٛطين يهٛزدضتإ  ي
ًٌَ زَْطساٌْ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ بىايُ، غىثاؽ. ًَىيػت بىو زوو يُغُض غ  بىايُ يُواُْيُ ث

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
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 ظؤض غىثاؽ، بُض َيع ناى حَُُ غُعًس فُضَىو.

 َُ عًٌ:َُُ غعًس حُبُض َيع ح

 ثُضيَُإ. بُض َيع غُضؤنٌ
ٌَ تُوَض قػُ زَنُّ:  َٔ وَيط اٍ ثؿتطرييِ بؤ ٖاوََيُنامن يُغُض غ

ًَـطَ     ٍَ غؤظإ خإ، نُ بُض اغيت ُٓو ناْسيـس نطزْـُ ي يُنًإ/ يُغُض ثطؤغٍُ ناْسيس نطزُْنُ، ٖاوض اّ يُطُ
ًَهُإ زيـاضٍ ْـُنطزووَ، َـازاّ             ًَؿـتا ٓايًـُت ًَُـُ ٖ ٓ ،ٍَ ًَىض ًَـت زَثـاي ًَـٓج زََي ًَهٌ زيـاضٍ   يـُ َـاززٍَ ث ٓايًـُت

ًَىإ ٓـــُو ًَهاًْعَاْـــٍُ نـــُ ظؤض زؿلىنطاغـــٌ و واقـــًعغل و ٖاونـــُضخٔ    ًَُـــُ يـــُْ ًَـــت ٓ ْـــُنطزووَ، زَب
ًَو َُٓــُيإ ظيــاتط زؿلىنطاغــًرتو     ًَُىايــُ ٓايًــُت غــُضؤنايُتٌ ثُضيــَُإ ٓــُو ٓايًُتــُ زيــاضٍ بهــات، َــٔ ث

ــت، نــُْس غــًعً   ًَ ــو ب ًَىضاوَي ًَىإ نــُْس ثاي ًَت، زواٍ َُٖيػــُْطاْسٌْ ٖاونــُضخُ، يُنــُّ/ يــُْ ُنًإ ٖــُب
      ٌَ ًَـت، غـ ًَىضاو ب ٌَ ثـاي غًعًُناًْإ وَنى ُٓوٍَ نُ ُٓزلىٌَُْ زازوَضٍ نطزوويُتٌ بؤ زَغتٍُ ُْظاٖـُ غـ
ًَـت، بـُاَلّ َُٖيػـُْطاْسٌْ غـًعًُناًْإ، زواتـط         ًَت، يإ ٖـُض نـُْسَيو ب ًًَإ ب ًَىضاوَنُف زواتط ًٓرت غ ثاي

ًَىضَئ،  ًَو.يُْاو ثُضيَُإ بجاي  ُٓوَ خاَي
ٍَ و ًْىَيهـُ وَنـى زنتـؤض غـُضوَض      ًَهٌ تطيـ، نُ تُوَضَيهٌ تطَ، ُّٓ بطازَضَ ناى ٖازٍ ُٓوَ َاوٍَ غا خاَي
ًًَهاضٍ ياغايٌ نطزووَ، ًٓٓ ـا   ًَؿ طىتٌ خؤٍ نُْسئ طًُيٌ يُغُضَ، نُْسئ ضَخٍُٓ يُغُضَ، نُْسئ ث

ٌَ ٓـُوٍَ ناضَيـو    ًَـت،       ُٓو َاوَيُ َىونٍُ بؤ بط اوَتُوَ، بُب ًَٓ ًَـو بٗ ٌَ ٓـُوٍَ ُٓزلىَُُْنـُ ث بهـات، بـُب
ًَــت     ًَــت، ٓــُو ططفتاْــُ نــغل؟ ٓــُو نؤغــجاُْ نــغل؟ نُواتــُ َُٓــُ زَب ًَٓ ًَــو بٗ زيــىاٌْ نــاوزَيطٍ زاضايــٌ ث
ًَػـتا ًُٓتًـاظ بهطَيـت و خاُْْؿـغل       ًَجطغًُٓوٍَ يُطَُيسا بهطَيت يُاليُٕ ثُضيَُاُْوَ، ْـُى ٓ ًٓ طآات و ي

 بهطَيت.
ــط، َــ  ًَهٌ ت ــاَي ــا      خ ــت ت ــُ زواخبطَي ــُّ نؤبىوُْوَي ــُ ٓ ــُ ن ــُو ٖاوَاَلْ ٓ ٍَ ــُ ــاوض اّ يُط ــُّ و ٖ ــُ زاوا زَن ٔ بؤي

ٍَ و ؾىَئ و ياغايًاُْ بططَيتُ بُضو، غىثاؽ.  غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ و ثُضيَُإ ُٓو ض
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ظؤض غىثاؽ، بُض َيع زنتؤض عىَُض فُضَىو.

 اَغل خسض)ْىضَزيين(:بُض َيع ز.عُط فلس

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَىيػـتًُإ بـُوَ ُٖيـُ نـُ بـريو بؤنـىوُْناؾلإ زَخُيٓـُ ضوو بطُض َيًٓـُوَ بـؤ ياغـانُ،            ًَُُ ث يُض اغتًسا ٓ
ًَـت )ٓـُّ نُغـٍُ     ًَٓج يُ بط طٍُ زووزا زََي غُباضَت بُ ياغاٍ نؤَػًؤٌْ بااَلٍ َافُناٌْ َطؤظ يُ َاززٍَ ث

َُظضَيت زواٍ ُٓوٍَ يُاليُٕ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ و غُضؤنايُتٌ ُٓزلىٌَُْ وَظيطإ نُ بُ غُضؤى زازَ
ًَــطَزا ًَهاًْعَــُناٌْ  تُضؾــًح زَنطَيــت، ثاؾــإ ثُضيــَُإ تُغــسيكٌ زَنــات، ًٓٓ ــا زازََــُظضَيت(، بؤيــُ ي

ًَـت، ٓـُوَ                ٌَ ب ًَـت غـ ٌَ و ٓـًال زَب ًَغل غـ ًَـ ًَؿـهُف نطزْـٌ تُضؾـًح بـىوٕ زيـاضٍ ْـُنطاوَ، تـا ب قاْىُْنـُ  ث
ًَىَف بؤ زيىاٌْ ناوزَيطٍ زاضايٌ.  بط اْسوويُتًُوَ، بُ َُٖإ ؾ
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غُباضَت بُ ًٓػتًكايُ نطزُْنُ، تٌَُُْ غُضؤنٌ زيىاٌْ ناوزَيطٍ زاضايٌ يـُ ضووٍ ياغـايًُوَ طُيؿـتؤتُ    
بـُض  ُٓو تٍَُُُْ نُ زاواٍ ًٓػتًكايُ بهات، ُٖضوَٖا ُٓوٍَ نُ يُ قاْىُْنُزا ٖاتىوَ، عُظٍ نطزْـٌ، واتـا   

ٍَ ًٓػـتًكايُ نـطزٕ حاَيُتـُنإ يـُ يـُى جًـاواظٕ، بـؤ             نُْاض خػعل و عـُظٍ نـطزٕ و زووضخػـتُٓوَ، يُطـُ
ًَىيػيت بُ َىافُقُتٌ ثُضيَُإ ُٖيُ، بؤيُ ًٓ طآاتُنـُ يـُ    عُظٍ نطزٌْ، بؤ بُض نُْاض خػتين فًعًُٕ ث

ًَُُ ؼلاُْوَيت َ ًَسا ًًُْ، بُاَلّ ُٓطُض ٓ ًهـاًْعٌَ تـطٍ بـؤ زيـاضٍ بهـُئ، نـُ       ضووٍ قاْىًُْوَ ًٓؿهاالتٌ ت
ًَىيػيت بُوَ ُٖيـُ ياغـانٍُ بـؤ تُعـسيٌ      ٍَ ُٓوَّ، بُاَلّ ُٓوَ ث ًَت، فًعًُٕ ًَٓـ يُطُ ًَسا ب َىْافُغٍُ ت

 بهُيُٓوَ يُ ٓايٓسَزا، ظؤض غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ظؤض غىثاؽ، بُض َيع ٖاشَ خإ فُضَىو.

 :َصطؿ٢ بُض َيع ٖاشَ غًًُإ

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَٓـ ثؿتطريٍ يُ ٖاوناضامن زَنُّ، نُ باغًإ يُ نؤًُْتٌ ٓايًُتٌ خاُْْؿـغل نطزْـٌ ٓـُو بـُض َيعَ نـطز،      
ًَـت بـُ غـُضؤنٌ نـاوزَيطٍ           ًَـسا نـُ بب ًَػتا يـُ ثُضيـَُإ زَْطُـإ ث ًَـ ٓ ًَُُ َاوَيُى ث نىْهُ بُض اغيت ٓ

ًَػتا ٓايًُتٌ خاْ ًَػـتا         زاضايٌ، بُاَلّ ٓ ًَُـُ ضووٕ ًًْـُ، ٖؤناضَنـاٌْ زيـاض ًًْـُ، ٓ ُْؿغل نطزُْنـٍُ يـُالٍ ٓ
ًَو؟ ُٓطـُض خـؤٍ    يُاليُى ُٓطُض ُٓو بُض َيعَ خاُْْؿغل بهطَيت، بؤنٌ خاُْْؿغل بهطَيت، يُغُض ض ُٓغاغ

ًَت، ياخىز ُْٖسَيو ؾ ًَت خاُْْؿغل بهطَيت، ُٓطُض ٖاتى عُظٍ نطا ب يت زاواٍ ًٓػتًكايٍُ نطزووَ، ُٓوَ ْاب
ًٌَ ٓــُو     ًَــت بــُث ًٌَ ياغــانُ زَب ًَــت خاُْْؿــغل بهطَيــت، نــىْهُ بــُث ًَت، بُض اغــيت ٓــُوَف ْاب يُغــُض ٖــُب
ٍَ ٓـُو جـؤضَ بابُتاْـُ بهطَيـت، بؤيـُ بُض اغـيت              ًَهطاوٕ نـاض يُطـُ ياغاياٍُْ نُ يـُ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ نـاضث

ًَُُ زََاُْوَيت ٓاطازاض بغل يُ ٖؤناضٍ خاُْْؿ غل نطزْـٌ، ٓايـا خـؤٍ الزضاوَ، يـإ     ٖؤناضَنٍُ ضووٕ ًًُْ، ٓ
 خؤٍ زاواٍ نطزووَ؟ يُ ُٖضزوو حاَيُتسا ْانطَيت خاُْْؿغل بهطَيت و، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ظؤض غىثاؽ، خؤٍ زاواٍ خاُْْؿًين نـطزووَ، ْـُ عـُظٍ نـطاوَ، ْـُ َىحاغـُبُ نـطاوَ، خـؤٍ زاوا زَنـات و          

ًَــت خاُْْؿــًِٓ بهــ ًَىإ زََي ٌَ يــُْ ًَىضاو بــؤ َــامل َــطؤظ، قــاْىٕ بُغــُضاحُت زََيــ ُٕ، ًٓٓ ــا بًُْػــبُتٌ ثــاَي
ًَىإ ُٖضزووال ضاوَيـص   غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ و غُضؤنايُتٌ حهىَُتُ، ًٖئ قابًًٌ َُٓالو ُٓوالٍ ًًُْ، يُْ

ًَٔ، بُض َيع ناى زَيؿاز فُضَىو.  زَنطَيت، ُٓوإ َىضَؾُحُنٍُ خؤيإ زازَْ
 ؿاز حػغل قازض:بُض َيع زَي

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
يُغُض خاُْْؿغل نطزٌْ غُضؤنٌ زَظطاٍ نـاوزَيطٍ زاضايـٌ، ٓـُوَ قػـُيإ ظؤض نـطز، َـٔ ْايهَُـُوَ، ٓـُّ         

ًَٓج غُز ًًَؤٕ زيٓاض بـىوَ، ًٖهـٌ زيـاض     2111زَظطاٍ ناوزَيطيًُ نُ بىزجٍُ غااَلٍُْ غاَيٌ  زَ ًًَاضو ث
ًٌَ ٓـُو ياغـايٍُ نـُ بـُ بـُض َيعتإ زضاوَ          ُْبىوَ، ُٓوَ ظؤض تُفاغًًٌ يُغـ  ُض ْـاض ؤّ، بـُاَلّ ثطغـًاضَيو، بـُث
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ًَىَيـت، بـُض َيع غـُضؤنايُتٌ       يُغُض ثااَلوتين غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ و غُضؤنايُتٌ ُٓزلىَـٌُْ وَظيـطإ بجاَي
ٕ ثُضيَُإ تَُػًًٌ ٖـَُىوَإ زَنـات، تَُػـًًٌ يـُى يًػـيت جًـاواظ ْانـات، ُٓطـُض تَُػـًًٌ ٖـَُىوَا          

ًَت ثطؽ و ضاوَيص بُ فطانػًؤُْنإ بهات.  زَنات يُغُض ُٓو ثااَلوتُٓ زَب
ًَت  ًَو زَيٓ ًَهاضٍ ْغل، واتا ظؤضيُٓ ناتٌ حهىَُت ث ٌَ بُج ٌَ زَغتُيُ زَغتٍُ ج زوو/ ُّٓ زَغتُيُ، ُّٓ غ

ًَـت ضَظاَُْـسٍ ٓؤثؤظغـًؤٌْ يُغـُض ب       ًَـت، يـإ   يُواَلتاٌْ زًْا، يُ عىضمل زًْا ُّٓ زَغـتُ نـاوزَيطيًاُْ زَب
ًَـت، َُٓـُ عـىضمل زًْايـُ، يـُ ٓـَُيُاًْاف ُٖيـُ، تُْاْـُت             ٌَ اليـُٕ ب اليُُْناٌْ ٓؤثؤظغًؤٕ، يإ خـَُيهٌ بـ

ًٌَ ًْعاّ زاخًًٌ بابٌ ؾُؾُّ َـاززٍَ )  ًَـت بُؾـساضيهاضَ يـُ نـاوزَيطٍ نطزْـٌ يـُ       34يَُُةطيب بُث ( زََي
ًَطَيت، يُبـُض ٓـُوَ     ٓايًُتُنـُ ُٓوَيـُ، َُٓـُ بـُ بـط واٍ َـٔ        ضَيطاٍ زَظطاٍ ناوزَيطٍ بُ ٓؤثؤظغـًؤٕ زَغـج

ًَـت          ًَؿهُف نطاوٕ، بُض اغـيت َُٓاْـُ غـًعٌ ٓـُوَيغل، بـُض َيع، ٓـُّ غـًعًاُْ زَب ًَت ُّٓ غًعًاٍُْ نُ ث زَب
ًَـطَ           ًَو زازََُظضَيت يُى فـايًٌ بـؤ ثـط  زَنُْـُوَ بطيتًـُ يـُ بًػـت الثـُض َ، خ ًَو بُ ثؤيًػ فايٌ بٔ، نُغ

ًَـت َُٓاْـُ تُفاغـًًٌ تًـا ًًْـُ،      زَظطايُنٌ ططْطٌ وَى زَظطاٍ  ناوزَيطٍ غًعًُنٌ غازٍَ ُٓوَيٌ نُ زَب
ًَـسا ًًْـُ، بؤيـُ ٓـُّ غـًعًُ ٓـُوَيغل بـؤ نـاتٌ          ًٓٓتًٗاٍ خسَُو َىزٍَ خسَُو تًُٓسو َُٖىو ُٓواٍُْ ت

ًَؿهُف نطزٕ، بؤ ناتٌ َىْافُغُ بؤ ْاو ثُضيَُإ ُّٓ غًعًُ ناٌَ ًًُْ بؤ ْاو ثُضيَُإ.  ث
 ًَ ًًَُّ/ ٓـُو ي ًَهٗاتـُناٌْ ثُضيـَُإ و بط يـاضَ           غ سواْاْـٍُ بـُض َيعتإ يـُ غـُضؤناييت جـُخت يـُ بُؾـساضٍ ث

ٍَ ُٓوَ، نـىْهُ بُض اغـيت بُؾـساضٍ     ططْطُنإ زَنُُْوَ، بُض اغيت ُّٓ جؤضَ تُضؾًح نطزُْف ْانؤنُ يُطُ
ًَت، بـؤ بط يـاضَ ططْطـُناًْـ، نـىْ      ٌَ   نطزٌْ فطانػًؤُْنإ تُْٗا بؤ تُؾطيفٌ و َُضغىَات ْـُب هُ ٓـُّ غـ

ًَجـُض َيت،    ًَىاظَ ضَْطُ ُّٓ بط ياضَ بُظؤضيٍُٓ زَْـط ت ٌَ زَظطاٍ ططْطٔ غُض بُ ثُضيَُأْ، بُّ ؾ زَظطايُ غ
ًَت، ؾُضعٌ بُو َاْايـٍُ   ًَت، بُاَلّ ضَْطُ ؾُضعٌ ُْب ًَت ياغايٌ ب بُاَلّ بط ياضَيو بُ ظؤضيٍُٓ زَْط زَتىاْ

ــتُيُ،      ٌَ زَغ ــ ــُّ غ ــُ ٓ ًَت، بؤي ــُب ــُض ْ ــٌ يُغ ــؤ زَْط ــتُ      ن ــُ ثؤغ ًَهٔ ي ــ ــتُيُنٔ، بُؾ ــُوٍَ زَغ ــُض ٓ يُب
ًْؿتُاًًُْنإ، ثؤغيت ًْؿتُاٌْ تًُْا ثؤغتُ غًاغًُنإ ْغل، ثؤغيت زاضايـٌ، ثؤغـيت َـامل َـطؤظ، َُٓاْـُ      
ًَت يُّ ناضاُْ، يُّ ثـطؽ و   ًَت ٓؤثؤغًؤظٕ ًَىإ ُْب ًَت ؾُضانُتٌ ضاغتُقًُٓو زَب ثؤغيت ًْؿتُاْغل، زَب

ٌَ بهطَيت ًَىضاواْـُ زوا خبطَيـت، باْطـُواظَيو         ضاياُْ ثطغًإ ث ًَؿـًٓاض زَنـُّ زَْطـسإ يُغـُض ٓـُّ ثاَي ، بؤيُ ث
يُاليُٕ بُض َيع غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ بؤ ُّٓ ثؤغتُ ًٓعالٕ بهطَيـت، يًصُْيـُى يـُ َـامل َـطؤظ و ياغـايٌ و       

ًَٓطَيت بـُ ضَنـاو نطزْـٌ ُٓواْـٍُ نـُ بـؤ نُغـايُتًُنإ زيـاضٍ نـطاوَ، ضَنـا           ًَو بٗ وٍ ثُضيـَُإ  زاضايٌ ث
ًَىضاوَنإ، ظؤض غىثاؽ.  بهطَيت بؤ ثاَي

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ٌَ بـسات نـٌ ؾـُضعًُ،     ًَت بُ تًُْا قُضاضٍ ي ظؤض غىثاؽ، خؤٍ َُغُيٍُ ؾُضعٌ و ْا ؾُضعٌ نُؽ ْاتىاْ

ًٌَ قاْىٕ قًاغٌ ُٓوَ زَنطَيت ض ؾُضعًُو ض ؾُض عٌ ًًْـُ، بـُض َيع   ض ؾُضعٌ ًًُْ، َُُٓ قاْىٕ ُٖيُ، بُث
 ناى ٓاضاّ فُضَىو.

 بُض َيع ايىب ْعُت قازض)ٓاضاّ(: 
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 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَت  ًَٓ سا باغٌ نطزووَ، نُ زَب غُباضَت بُ ثااَلوتُٓنٍُ زَظطاٍ ناوزَيطٍ بُض اؾهاواُْ تُبعُٕ يَُاززٍَ ث

     ُ ًَـو، ب ًَىَيت، زَغـت ًْؿـاٌْ ْـُنطزووَ بـُ ض ًَهاًْعَ ض اغـيت ثؿـتطريٍ يـُ قػـُناٌْ نـاى      ثُضيَُإ بًجاَي
ًَت. ٍََ فطانػًؤُْناْسا ب ًَو بُ ضاوَيص يُطُ  زَيؿاز زَنُّ، زَبىايُ بُ ًَهاًْعَ

ًَػـتا   ًَؿاُْوٍَ غُضؤنٌ زيىاٌْ ناوزَيطٍ زاضايٌ تا ٓ ًَؿاُْوَنُؾٌ، زَغت يُناضن غُباضَت بُ زَغت يُناضن
    َ ًَٓ ـسا تـُْٗا بـاؽ يـُ  ًَو زَنـات بـؤ زاَُظضاْسُْنـٍُ، يُبـُض      ُْطُيؿتؤتُ ثُضيَُإ، يُ َاززٍَ ث ُضغـىَ

ًَـت خاًُْْؿـغل        ٌَ زَظطاٍ ناوزَيطٍ ضاغتُوخؤ ثُيىَْـسٍ بـُ ثُضيَُاْـُوَ ُٖيـُ، زَب ُٓوٍَ يُ َاززٍَ غ
ًَــت، بــؤ ٓــُوٍَ   ًَؿــاُْوَنٍُ بطُض َيتــُوَ بــؤ ثُضيــَُإ و ٖؤيــُناًْـ ضووٕ ب نطزُْنــٍُ و زَغــت يــُناض ن

 زَْطٌ يُغُض بسضَيت، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/ع بُض َي

ًَٓج يـُ بُضْاَـٍُ نـاض تـُٓ ًٌ بهطَيـت، زَطلَُـُ        ًَٔ بط طٍُ نىاضو ث ًَػتا ضًَُٓى ُٖيُ زََي ظؤض غىثاؽ، ٓ
ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ) ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ       45زَْطساُْوَ، ن ( ُْٓـساّ يُطَُيسايـُ، ظؤض غـىثاؽ، نـ

ؽ يُطَُيسا ًًُْ، ظؤض غىثاؽ، بُظؤضيٍُٓ زَْط تُٓ ًٌ نـطا بـؤ زاًْؿـتين    ( ن23ُزَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ )
ًَػتا زَنًُٓ غُض بط طٍُ ؾُؾُّ يُ بُضْاٍَُ ناض/ خػتُٓض وو و طفتىطؤ نطزٌْ ثطؤشٍَ ياغـاٍ   زاٖاتىو، ٓ

ًَطام. –ضَيطا طؿتًُنإ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ   ع
 ىوٕ يًصٍُْ ٖاوبُف.تهايُ يًصٍُْ ٖاوبُف بفُضَىوٕ بؤ ؾىَيين خؤيإ، فُضَ

 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ُٓزلاَـسضاوَ يُاليـُٕ ٖـُضزوو يًصْـٍُ      28/12/2111ضاثؤضتٌ ٖاوبُف يُغُض ياغاٍ ضَيطا طؿتًُنإ يـُ  

ًَؿهُف زَنُئ. ًَىَيٍُ خىاضَوَ ث ًَػتاف زَقٌ ضاثؤضتُنُ بُّ ؾ  ٓاوَزاْهطزُْوَو يًصٍُْ ياغايٌ، ٓ
ًَطام –غُضؤنايُتٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ بؤ/   ع

 بابُت/ ضاثؤضتٌ ٖاوبُف
 غاَلو و ضَيع:

( غُباضَت بُ ْاضزٌْ )ثطؤشَ ياغاٍ ضَيطا طؿـتًُنإ يـُ   26/12/2111( يُ )1762ْىوغطاوتإ شَاضَ )ى 
( ضؤشٍ نىاضؾــُللُ بــُضواضٍ 18ٖــُضَيٌُ نىضزغــتإ( بــؤ يًصُْنــَُإ ٖــاتىوَ، نــُ يــُ زاًْؿــتين شَــاضَ ) 

(ٍ غـُض يُبـُياٌْ   9يُ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ خىَيٓسُْوٍَ يُنٌَُ بؤ نطاوَ يُ غـُعات )  21/12/2111
ــُوتٌ   ــُللُ ضَيه ــُوَو    28/12/2111ضؤشٍ نىاضؾ ــٍُ ٓاوَزاْهطزْ ــُضزوو يًصْ ــٌ ٖ ــُوٍَ ٖاوبُؾ نؤبىوْ

ٌَ نطزٕ و ٖاونُضر نطزٌْ الزَيهإ و يًصٍُْ ياغـايٌ يـُ ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ بـُ ٓاَـاز       َ بـىوٌْ  ًْؿتُج
ٌَ نطزٌْ حهىَُتٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ ططَيسضا بؤ طفتىطؤ نطزٕ و  بُض َيع وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَو ًْؿتُج
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طُاَلَيُ نطزٌْ ضاثؤضتٌ نؤتايٌ ٖاوبـُف يُغـُض ثـطؤشَ ياغـاٍ ْـاوبطاو، يـُ ُٓزلاَـسا ٓـُّ خااَلْـُ زَخُيٓـُ           
 بُضزَغتتإ.

ًَؿــُنٌ ثــطؤشَ ياغـانُز   ( ايعررسام –اجملًررظ ايررٛطين يهٛزدضررتإ ا زَغــتُواشٍَ )يُنـُّ: يــُ زَيــطٍ زووََــٌ ث
 (.ايعسام – نٛزدضتإبهطَيتُ )ثطكلاٌْ 

 (.االثكاٍ( بهطَيتُ )االغػاٍ( َاززٍَ يُنُّ وؾٍُ )9زووَّ: يُ بط طٍُ )
ًَىَيُ زابط َيصضَيتُوَ: ًًَُّ/ يُ َاززٍَ زووَّ بط طُيُى بُ ظزلريٍَ حُوتُّ ظياز بهطَيت و بُّ ؾ  غ

 تٓظِٝ َٚٓح اباشا  ٚض  ْٚصه ٚضا٥ٌ ايدعا١ٜ ٚاالعكٕ ع٢ً ايطسم ايعا١َ(.)ضابعًا: 
 (.اؼاد ايؿكح ( بهطَيتُ )اؾُعٝا  ايؿكح١ٝنىاضَّ: يُ بط طٍُ زووٌََ َاززٍَ نىاضََسا زَغتُواشٍَ )

ًَٓ ُّ: يُ بط طٍُ ) ًَىَيُ:2( ظزلريٍَ )8(ٍ َاززٍَ )7ث  ( ظياز بهطَيت بُّ ؾ
َ  ايػسنا  املدتص١ يٛض  ْٚصه ٚضا٥ٌ ايدعا١ٜ ٚاالعركٕ ضرُٔ قسَرا  ايطرسم ايعاَر١      ابساّ ايعكٛد  -2)

ًَىَيُ ضيع بُْسٍ ظزلريَناٌْ زواتط زَطؤض َيت بؤ )ٚؾل ايضٛابش ٚايػسٚط اـاص١ بايٛشاز٠  (.4و  3(، بُّ ؾ
قر٣ٛ  تُواشٍَ )( و زَغـ ايطرسم ايعاَر١  ( بهطَيت بـُ ) ايطسم ايعاّ(يَُسا زَغتُواشٍَ )9ؾُؾُّ: يُ َاززٍَ )

 (.ق٣ٛ االَٔ( بهطَيتُ )االضاٜؼ
َرر  ( بهطَيــت بــُ )َرر  ٚشاز٠ ايداخًٝرر١ ٚٚشاز٠ املايٝرر١ ٚاالقتصرراد(زا زَغــتُواشٍَ )25حُوتـُّ: يــُ َــاززٍَ ) 

 (.ٚشازتٞ ايداخ١ًٝ ٚاملاي١ٝ ٚاالقتصاد
يين بؤنـىوٌْ  زاواناضئ ُّٓ ضاثؤضتـُ ٖاوبُؾـُ خبطَيتـُ بـُضزَّ ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ بـؤ طفتىطـؤو زَضبـط          

ٍَ ضَيعزا، غىثاؽ. ًَىيػت يُباضَيُوَ. يُطُ  ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَط خإ.  غىثاؽ، فُضَىو ؾً
ًَط ذلُس زلًب:  بُض َيع ؾً

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَت، غىثاؽ.  بًُْػبُت ُّٓ ياغايُ بُ ٓاَازَ بىوٌْ وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَ ب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ بايع/ز.اضغالٕ بُض َيع 

 فُضَىو بُعُضَبٌ.
 َُ عًٌ:َُُ غعًس حُبُض َيع ح

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 ضاثؤضتٌ ٖاوبُف بُ عُضَبٌ ٓاَازَ ُْنطاوَ يُاليُٕ يًصُْناُْوَ، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 فُضَىو قاْىُْنُ بُ عُضَبٌ خبىَيُٓوَ.
ًَط ذلُس زل  ًب:بُض َيع ؾً



 256 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 َُُٓ زَقٌ ياغانُيُ، نُ يُ ُٓزلىٌَُْ وَظيطاُْوَ ٖاتىوَ بؤ ثُضيَُإ.
 بؤ/ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ

 ب/ ثطؤشَ
ًَطئ، نُ يُ نؤبىوُْوٍَ ُٓزلىَـٌُْ   ًَئ ثطؤشَ ياغاٍ ضَيطا طؿتًُنإ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ بؤتإ زَْ ٖاوث

ثُغٓس نـطاوَ بـُ َُبُغـيت خػـتُٓ بُضزَغـيت ثُضيـَُإ بـؤ         21/9/2111ٍ ضؤشٍ (13وَظيطإ شَاضَ )
ٍَ ضَيعزا.  بط ياضزإ يُغُضٍ، يُطُ

 

 باضِ ايػعه
 قساز

 2111قساز زقِ ) ( يط١ٓ 
 ايعسام –قإْٛ ايطسم ايعا١َ القًِٝ نٛزدضتإ 

ايعرسام   –ز٥اضر١ اقًرِٝ نٛزدضرتإ    ٚؾكًا يًصكح١ٝ املُٓٛح١ يٓا يف ايبٓد )اٚاًل( َٔ املراد٠ ايعاغرس٠ َرٔ قرإْٛ     
ايعسام يف ايدٚز٠ ) ( اؾًط١ )   –املعدٍ ٚبٓا٤ ع٢ً َاغسع٘ اجملًظ ايٛطين يهٛزدضتإ  2115( يط١ٓ 1زقِ )

 قسزْا اصداز: 2111( املٓعكد٠ يف / /
 2111قإْٛ زقِ ) ( يط١ٓ 

 ايعسام –قإْٛ ايطسم ايعا١َ القًِٝ نٛزدضتإ 
 ايؿصٌ االٍٚ
 ايتعازٜـ

 (:1اد٠ )امل
 ٜكصد بايتعابم االت١ٝ الغساض ٖرا ايكإْٛ املعاْٞ املب١ٓٝ اشا٤ٖا:

 ايعسام. –اٚاًل: ايٛشاز٠: ٚشاز٠ االعُاز ٚاالضهإ يف اقًِٝ نٛزدضتإ 
ثاًْٝا: ايطسٜل ايعاّ: املُس املبًش اٚ غم املبًش املدص  ملرسٚز املسنبرا  ٜٚػرٌُ ذيرو قرسّ ايطسٜرل، ٚؼردد        

 ا١َ َٔ ضسٜع١ ٚز٥ٝط١ ٚثا١ْٜٛ ٚغمٖا ببٝإ ٜٓػس يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ.اْٛاع ايطسم ايع
ثايثًا: طسٜل املسٚز ايطسٜ : ايطسٜل ايعاّ املصُِ ٚاملػٝد بصٛز٠ خاص١ ملسٚز املسنبا  ايرٟ ال خيدّ املُتًها  

قطاز اٚ اٟ  املتاس١ ي٘ )َطٝج( ٚتهٕٛ فاال  َسٚز املسنبا  ؾٝ٘ َٓؿص١ً ٚال ٜتكاط  َ  اٟ طسٜل اٚ ضه١
 َطاز اخس اٚ ممس َػا٠ يف َطت٣ٛ ٚاحد، ٚايرٟ ٜهٕٛ َصًُُا َٚعًًٓا عٓ٘ نطسٜل ضسٜ .

( ضرت١ اَتراز ٚقرد ٜتهرٕٛ     6زابعًا: اؾطس: َٓػأ َٔ اـسضا١ْ املطًح١ اٚ اؿدٜد اٚ نًُٝٗا ٜصٜد ؾضرا٤ٙ عًر٢ )  
ٞ اٚ ؾتحر١ ٜٚػرٌُ َؿٗرّٛ اؾطرس،     َٔ عد٠ ؾضا٤ا  يٓكٌ املسٚز باْٛاع٘ اٚ اـدَا  اٚ نًُٝٗا ع  فس٣ َا٥

اؾطٛز ايعا١ُ٥ املص١ُُ ٚاملٓؿر٠ بأ١ٜ طسٜك١ ناْا ٚتعسؾٗا ايٛشاز٠ ع٢ً اْٗا بطرٛز ببٝرإ ٜٓػرس يف اؾسٜرد٠     
 ايسمس١ٝ.
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خاَطًا: ايتكاط : ٖرٛ غربه١ َرٔ ايطرسم املرتابطر١ ٚاملتكاطعر١ َر  بعضرٗا عًر٢ َطرت٣ٛ ٚاحرد اٚ انثرس ٜرٛؾس              
 ٚ نثس.اْطٝاب املسٚز ب  طسٜك  ا

ضادضًا: ايٓؿل: طسٜل ميس ؼا طسٜل اخس اٚ ضه١ حدٜد اٚ ْٗس اٚ خًٝج اٚ قٓا٠ اٚ ببرٌ اٚ َستؿر  َصرُِ    
 َٚػٝد َٚعًٔ عٓ٘ اْ٘ ْؿل ببٝإ ٜٓػس يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ.

ضابعًا: ايكٓطس٠: فس٣ َػًل ٜٓكٌ اـدَا  اٚ املا٤ يف قٓا٠ طبٝع١ٝ اٚ فس٣ َا٥ٞ طبٝعرٞ اٚ اصرطٓاعٞ َرٔ    
 باْي ايطسٜل اىل اؾاْه االخس ٚال ٜػٌُ ذيو اؾطس.احد 

 ثآًَا: احملسّ: ٜػٌُ احملسّ نٌ َٔ:
 طسٜل اٚ بطس اٚ قٓطس٠ اٚ تكاط  اٚ ْؿل. -1
 االزاضٞ اجملاٚز٠ يًطسٜل املُتد٠ َطاؾتٗا ببٝإ تصدزٙ ايٛشاز٠ ٜٚٓػس يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ. -2

َضاؾًا ايٝ٘ ٚشٕ اؿُٛي١ املٓكٛي١ املطرًش عًر٢ نرٌ قرٛز َرٔ قراٚز       تاضعًا: االغػاٍ احملٛز١ٜ: ٖٛ ثكٌ املسنب١ 
 املسنب١.

 ايؿصٌ ايثاْٞ
 اٖداف ايكإْٛ ْٚطام ضسٜاْ٘

 (:2املاد٠ )
 ٜٗدف ٖرا ايكإْٛ اىل َا ٜأتٞ:

 اٚاًل: اؿؿات ع٢ً ضك١َ ايطسم ايعا١َ ٚاؾطٛز ٚايتكاطعا  ٚاالْؿام ٚصٝاْتٗا َٚٓ  ايتجاٚش عًٝٗا.
 دٜد قسَا  ايطسم ايعا١َ اؾطٛز ٚايتكاطعا  ٚاالْؿام ٚتٓظِٝ اضتعُاهلا.ثاًْٝا: ؼ

 ثايثًا: ؼدٜد االثكاٍ احملٛز١ٜ يًُسنبا  اييت تطتددّ ايطسم ايعا١َ ٚضسعتٗا ٚابعادٖا.
زابعًا: تطٌٗٝ ابسا٤ا  ٚض  ايٝرد عًر٢ االزاضرٞ ايريت مترس بٗرا ايطرسم ايعاَر١ ٚاؾطرٛز ٚايتكاطعرا  ٚاالْؿرام            

 نٗا ٚتٓظِٝ ابسا٤ا  تكدٜس تٛابعٗا َٔ َٓػأ  َٚػسٚضا  َٚصزٚعا  ٚنٝؿ١ٝ ايتعٜٛض عٓٗا.ٚاضتُك
 خاَطًا: تٓظِٝ َٚٓح اباش٠ بٓا٤ املٓػأ  اييت ؽدّ ايطسم ايعا١َ ٚؼدٜد ابعادٖا عٔ تًو ايطسم.

 ضادضًا: َٓح املٛاؾك١ ع٢ً املػازٜ  االخس٣ خاز  حدٚد ز٥اض١ ايبًدٜا  َٚدٜسٜا  ايبًدٜا .
 (:3املاد٠ )

 تطسٟ احهاّ ٖرا ايكإْٛ ع٢ً:
اٚاًل: ايطرسم ايعاَرر١ ايها٥ٓر١ خرراز  حردٚد ز٥اضرر١ ايبًرردٜا  َٚردٜسٜا  ايبًرردٜا ، ٚايكٓراطس ٚاملعررابس ٚاالْؿررام      

 ٚايتكاطعا  اييت تك  ضُٔ قسَاتٗا ٚاملٓػأ  ٚايطاحا  اييت ؽدّ ٖرٙ ايطسم.
ٌ حرردٚد ز٥اضرر١ ايبًرردٜا  َٚرردٜسٜا  ايبًرردٜا  ٚخازبٗررا  ثاْٝررًا: اؾطررٛز عًرر٢ اخررتكف اْٛاعٗررا ايٛاقعرر١ داخرر 

 ٚاملعسؾ١ بعا٥دٜتٗا اىل ايٛشاز٠ ٜٚػٌُ ذيو اؾص٤ اجملطس َٓٗا ؾكش دٕٚ املكرتبا .
 ايؿصٌ ايثايث

 االضتُكى ٚايتكدٜس
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 (:4املاد٠ )
ايطررجك  اٚاًل: تكررّٛ ايررٛشاز٠ بطًرره ٚضرر  اغرراز٠ عرردّ ايتصررسف باالزاضررٞ املػررُٛي١ بأحهرراّ ٖرررا ايكررإْٛ يف   

 ايعكاز١ٜ ملد٠ التصٜد عٔ ض١ٓ ٚاحد٠ َٔ تازٜذ ٚض  االغاز٠.
ثاًْٝا: يًٛشاز٠ يف اؿاال  املطتعج١ً ٚض  ايٝد ع٢ً االزاضٞ املٓصٛ  عًٝٗا يف ايبٓد اٚاًل َٔ ٖرٙ املاد٠، ايٛاقع١ 

َٚصزٚعرا    خاز  حدٚد ز٥اض١ ايبًدٜا  َٚدٜس١ٜ ايبًدٜا  بعد تكدٜس ق١ُٝ تٛابعٗا َٔ َٓػرأ  َٚػسٚضرا   
َٔ قبٌ ؾ١ٓ تػهٌ بس٥اض١ ز٥ٝظ ايٛحد٠ االداز١ٜ ٚعض١ٜٛ ممثٌ ايٛشاز٠ ٚممثٌ ايتطرجٌٝ ايعكرازٟ ٚممثرٌ    
ايصزاع١ ٚممثٌ عٔ اؾُعٝا  ايؿكح١ٝ ٚممثٌ ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚممثٌ َدٜس١ٜ عكرازا  ايدٚير١ يف احملاؾظر١ اٚ يف    

 ضتعا١ْ غبم اٚ انثس يًػسض املرنٛز.يًج١ٓ اال١ٜ ٚصاحه ايعكق١ اٚ َٔ ميثً٘، ٚايٛحد٠ االداز
ثايثًا: تتب  ايًجٓر١ املٓصرٛ  عًٝٗرا يف ايبٓرد ثاْٝرا َرٔ ٖررٙ املراد٠ اضرظ ايتكسٜرس املٓصرٛ  عًٝٗرا يف قرإْٛ              

 ٚتعدٜكت٘. 1981( يط١ٓ 12االضتُكى زقِ )
اد٠ االعررتاض عًر٢   زابعًا: يًٛشاز٠ ٚيهٌ ذٟ عكق١ بتٛاب  االزض املكدز٠ ٚؾرل احهراّ ايبٓرد ثاْٝرا َرٔ ٖررٙ املر       

( سط١ عػس ًَٜٛا َٔ تازٜذ ايتبًٝؼ ب٘ يد٣ قه١ُ ايبردا٠٤ املدتصر١ مبٛقر     15قضس ايتكدٜس خكٍ َد٠ )
( سطر١ عػرس َٜٛرًا ٜٚهرٕٛ قسازٖرا خاضرعًا يًطعرٔ ؾٝر٘ يرد٣          15ايعكاز، ٚتٓظس احمله١ُ براالعرتاض خركٍ )  

 قه١ُ االضت٦ٓاف بصؿتٗا ايتُٝٝص١ٜ.
 (:5املاد٠ )
( 181( َرٔ ٖررا ايكرإْٛ خركٍ )    4تتٛىل ايٛشاز٠ املباغس٠ باضتُكى االزاضٞ املٓصرٛ  عًٝٗرا يف املراد٠ )   اٚاًل: 

 1981( يطرر١ٓ ٦َ12رر١ ٚمثرراْ  َٜٛررًا َررٔ تررازٜذ ٚضرر  ايٝررد عًٝٗررا ٚؾررل احهرراّ قررإْٛ االضررتُكى زقررِ )    
ازٜذ طًره االضرتُكى   ٚتعدٜكت٘ ٚتكدز ايك١ُٝ بتازٜذ ٚض  اغاز٠ عدّ ايتصسف اٚ بتازٜذ ٚضر  ايٝرد اٚ بتر   

 اٜٗا اؾضٌ يًُطتًُو َٓ٘.
ثاًْٝا: يف حاي١ تعرز اؿصٍٛ ع٢ً عٓاٜٚٔ اصحاب ايعكق١ باالزاضٞ ٚتٛابعٗا ؾٝتِ االعكٕ عٔ ازقاّ ايكط  يف 

( 91املكاطعا  املػُٛي١ باالضتُكى يف صحٝؿ١ ١َٜٝٛ ٚاحد٠ ع٢ً االقٌ َست  ٚميٌٗ اصحاب ايعكقر١ َرد٠ )  
( ٦َرر١ ٚمثرراْ  َٜٛررًا يًُٛبررٛدٜٔ خرراز  االقًررِٝ    181نرراْٛا َٛبررٛدٜٔ داخررٌ االقًررِٝ ٚ)   تطررع  َٜٛررًا اذا 

 يًُسابع١ ٚتثبٝا حكٛقِٗ ٚتعت  قط  االزاضٞ َطتًُه١ باْكضا٤ املد٠ املرنٛز٠.
ثايثًا: ٜؤخر بدٕٚ بدٍ ايسب  ايكاْْٛٞ املٓصٛ  عًٝ٘ يف قإْٛ االضتُكى ٚؾل االحهاّ املٓصٛ  عًٝٗا ؾٝر٘،  

ٖرا اؿهرِ عًر٢ مجٝر  االزاضرٞ املػرُٛي١ بأحهراّ ٖررا ايكرإْٛ بصرسف ايٓظرس عرٔ بٓطرٗا ٚصرٓؿٗا              ٜٚطسٟ 
 َٚٛقعٗا ٚايتػسٜ  ايرٟ متًو مبٛبب٘.

زابعًا: تطجٌ ازاضٞ قسَا  ايطسم ايعا١َ املطرتًُه١ باضرِ ٚشاز٠ املايٝر١ ٚؽصر  يًرٛشاز٠ ٚتعردٍ ايطرجك         
 ٖرا ايكإْٛ تبعا يريو. ايعكاز١ٜ يكزاضٞ اييت مت اضتُكنٗا قبٌ ْؿاذ
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خاَطًا: يف حاي١ اْتؿا٤ حاب١ ايٛشاز٠ اىل ا١ٜ َطاح١ َٔ االزاضٞ املٓصٛ  عًٝٗا يف ايبٓد زابعًا َٔ ٖرٙ املراد٠  
  َ سٜر١ ايبًردٜا  املدتصر١ إ ناْرا ٚاقعر١ ضرُٔ حردٚدٖا بردٕٚ بردٍ          دٜتؤٍٚ ًَهٝتٗا اىل ز٥اضر١ ايبًردٜا  اٚ 

 اي١ٝ إ ناْا ٚاقع١ خاز  تًو اؿدٚد.ٚتسؾ  ايٝد عٓٗا ٚتؤٍٚ اىل ٚشاز٠ امل
ضادضًا: تٓٛب ايٛشاز٠ عٔ دٚا٥س ايدٚي١ ايسمس١ٝ يف االغساف ع٢ً االزاضٞ املػرُٛي١ باحهراّ ٖررا ايكرإْٛ ٚزؾر       

 ايتجاٚش عٓٗا بايتٓطٝل َ  ايٛحدا  االداز١ٜ.
 (:6املاد٠ )

بص٤ َٓٗا بصٛز٠ َؤقتر١ الغرساض تٓؿٝرر    اٚاًل: يًٛشاز٠ عٓد االقتضا٤ ٚض  ايٝد ع٢ً اٟ ازض اٚ بطتإ اٚ اٟ 
َػازٜ  ايطسم ايعاّ ٚاؾطٛز ملد٠ التتجاٚش َد٠ اجناش املػسٚع ببدٍ اجياز بعد تبًٝؼ َايهٗا بريو َرد٠ التكرٌ   

 ( ثكث  ًَٜٛا.31عٔ )
يطرٟٓٛ  ( َٔ ٖرا ايكإْٛ بتحدٜد بردٍ االجيراز ا  4ثاًْٝا: تكّٛ ايًج١ٓ املٓصٛ  عًٝٗا يف ايبٓد ثاْٝا َٔ املاد٠ )

اٚ ايػٗسٟ يًعكاز املكسز ٚض  ايٝد عًٝ٘ بصٛز٠ َؤقت١ َ  تٓظِٝ قضرس ٜثبرا ؾٝر٘ ايٛضر  ايرسأٖ بٗرا َر         
 تٛابع٘.

ثايثًا: ع٢ً ايرٛشاز٠ اعراد٠ ايعكراز ايررٟ مت ٚضر  ايٝرد عًٝر٘ اىل َايهر٘ بعرد اجنراش املػرسٚع ٚؾرل اؿاير١ املثبتر١               
 يت ؿكا بايعكاز بعد تكدٜسٖا َٔ ايًج١ٓ ذاتٗا.مبحضس ٚض  ايٝد عًٝ٘، ٚتعٜٛض َايه٘ عٔ االضساز اي

 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 ايؿصٌ ايساب 

 قسَا  ايطسم ايعا١َ ٚاؾطٛز
 (:7املاد٠ )

 حيدد ببٝإ تصدزٙ ايٛشاز٠ ٜٚٓػس يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ َا ٜأتٞ:
ثا١ْٜٛ ٚايسٜؿ١ٝ ٚغمٖا عدا االبصا٤ املاز٠ َٓٗا ضُٔ ز٥اض١ اٚاًل: قسَا  ايطسم ايعا١َ ايطسٜع١ ٚايس٥ٝط١ ٚاي

 ايبًدٜا  َٚدٜس١ٜ ايبًدٜا  ؾٝدض  ؼدٜدٖا يًتصاَِٝ االضاض١ٝ يهٌ َٓٗا.
ثاًْٝا: قسَا  اؾطٛز اييت الجيٛش ؾٝٗا ْصه َعاَرٌ ايػسبًر١ اٚ تأضرٝظ املكراي  اٚ ابرصا٤ ؼرٜٛسا  يف َطراز        

 دعاَا  اؾطس اٚ َكرتبات٘.ايٓٗس مبا ٜؤدٟ اىل اؿام ايضسز ب
 ثايثًا: قسَا  ايتكاطعا  ٚاالْؿام ٚاملعابس إ ٚبد .

 (:8املاد٠ )
اٚاًل: الجيررٛش ايبٓررا٤ اٚ ايػررسع اٚ ايررصزع اٚ غررل االْٗررس اٚ اؾررداٍٚ اٚ  املبرراشٍ اٚ اْػررا٤ قطررا  ايٛقررٛد اٚ َررد  

ٔ حدٚد احملسَا  َٔ ا١ٜ ب١ٗ ناْرا  بسا٤ اٟ تصسف اخس ضُأاالضكى اٚ تثبٝا ٚضا٥ٌ ايدعا١ٜ ٚاالعكٕ اٚ 
 اال مبٛاؾك١ ؼسٜس١ٜ َٔ ايٛشاز٠.
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ثاًْٝا: ال جيٛش اؿؿس ع٢ً باْي ايطسم اـازبٝر١ ايس٥ٝطر١ ضرُٔ املطراحا  احملصرٛز٠ بر  خطر  َرٛاشٜ          
( سطر١ ٚضربع  َررت ٜطرازًا ٚميٝٓرًا بايٓطرب١ يًطسٜرل ذٟ املُرس ايٛاحرد          75ـش ايٛضرش باقرٌ َرٔ َطراؾ١ )    

َا١٥ َرت بايٓطب١ ايطسٜل ذٟ املُرسٜٔ اال مبٛاؾكر١ ايرٛشاز٠ ٚؾرل غرسٚط ٚضرٛابش ٜرتِ ٚضرعٗا َرٔ          ( 111ٚ)
 قبًٗا.

ثايثًا: ال جيٛش ال١ٜ ب١ٗ اقا١َ بطس اٚ قٓطس٠ اٚ َع  اٚ ا١ٜ َٓػأ٠ اخس٣ ضُٔ قسَا  )ايطرسم ايعاَر١( اال   
ا َك٥رِ يًُرسٚز خركٍ ؾررت٠     مبٛاؾك١ ايٛشاز٠ ٚحطه ايتصُِٝ ايرٟ تكسزٙ ٚبػسط تأَ  طسٜل بردٌٜ َؤقر  

 ايعٌُ َصٚد ظُٝ  ايعكَا  اييت تؤَٔ ضك١َ املسٚز.
زابعًا: تسؾ  احملردثا  املػرٝد٠ ضرُٔ قسَرا  ايطرسم ايعاَر١ قبرٌ ْؿراذ ٖررا ايكرإْٛ ايعا٥رد٠ يردٚا٥س ايدٚير١              

٢ ضرك١َ املرسٚز   ايسمس١ٝ بدٕٚ بدٍ اذا نإ يٛبٛدٖا تأثم ضًي ع٢ً ايطسم ايعا١َ َٔ ايٓاح١ٝ ايؿ١ٝٓ اٚ عًر 
 بٗا ٜٚهٕٛ زؾعٗا ع٢ً ْؿك١ اؾ١ٗ املع١ٝٓ ٚبايتٓطٝل بٝٓٗا ٚب  ايٛشاز٠.

خاَطًا: تسؾ  احملردثا  ايعا٥رد٠ يػرم اؾٗرا  املٓصرٛ  عًٝٗرا يف ايبٓرد زابعرًا َرٔ ٖررٙ املراد٠ املػرٝد٠ بابراش٠              
ؼدٜررد قسَاترر٘ بعررد  اصررٛي١ٝ اٚ َٛاؾكرر١ احررد٣ اؾٗررا  ايسمسٝرر١ اذا ناْررا قدثرر١ قبررٌ تٓؿٝررر ايطسٜررل اٚ

ايتعرٜٛض عٓٗرا اذا ناْرا تررؤثس ضرًبا عر٢ ايطسٜرل َررٔ ايٓاحٝر١ ايؿٓٝر١ ٚعًر٢ ضررك١َ املرسٚز بر٘، ٜٚساعرر٢ يف            
 ايتعٜٛض َا ٜأتٞ:

 ٜتِ ايتعٜٛض عٔ احملدثا  ؾكش. -1
ٗرا  ٜكدز ايتعٜٛض بتازٜذ َرٓح االبراش٠ اٚ بترازٜذ صردٚز املٛاؾكر١ اٚ االذٕ باقاَر١ املٓػرأ  اٚ بترازٜذ زؾع         -2

اُٜٗا اؾضٌ يًُٛاطٔ ٚاال ؾٝحدد مبا ٜعادٍ بدٍ املثٌ ٚقا ابسا٤ ايهػرـ ٚايتكردٜس اال اذا ٚبرد اتؿرام خركف      
 ذيو.

ٜكدز َبًؼ ايتعٜٛض َٔ قبٌ ؾ١ٓ بس٥اض١ ز٥ٝظ ايٛحد٠ االداز١ٜ ٚعض١ٜٛ ممثٌ عرٔ نرٌ َرٔ ايرٛشاز٠ ٚ      -3
 ا٥س٠ عكازا  ايدٚي١ َٔ ذٟٚ اـ ٠.ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚدا٥س٠ ايتطجٌٝ ايعكازٟ يف ايٛحد٠ االداز١ٜ ٚد

يًٛشاز٠ ٚيصاحه ايعكق١ االعرتاض ع٢ً َبًؼ ايتعٜٛض يد٣ قه١ُ ايبدا٠٤ املدتص١ مبٛقر  احملردث خركٍ     -4
( ثكث  ًَٜٛا َٔ ترازٜذ صردٚز قرساز ايتعرٜٛض ٜٚهرٕٛ قرساز احملهُر١ خاضرعًا يًطعرٔ ؾٝر٘ متٝٝرص اَراّ             31)

 قه١ُ االضت٦ٓاف بصؿتٗا ايتُٝٝص١ٜ.
ٜصررسف ايتعررٜٛض عُررا ًٜحررل برر٘ َررٔ َصررازٜـ ٚابررٛز بٛاضررط١ احملهُرر١ املدتصرر١ مبٛقرر  املػررسٚع َٚررٔ    -5

 ؽصٝصا  ايٛشاز٠ هلرا ايػسض ٚجيسٟ صسؾ٘ اىل َطتحكٝ٘ ٚؾل ايكإْٛ.
ضادضًا: تسؾ  احملدثا  اييت اْػ٦ا ػاٚشًا بعد تٓؿٝر ايطسٜل اٚ ؼدٜد قسَاتر٘ طبكرا يًكرإْٛ ٜٚرتِ ايسؾر       

( تطرع   91ٛحد٠ االداز١ٜ اييت ٜك  احملدث ضرُٔ زقعتٗرا اؾػساؾٝر١ عًر٢ ْؿكر١ املتجراٚش خركٍ )       َٔ قبٌ اي
 ًَٜٛا َٔ تازٜذ تبًٝػ٘ بريو ايتجاٚش.
 ضابعًا: يًٛشاز٠ املٛاؾك١ ع٢ً َا ٜأتٞ:
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اضتػكٍ بص٤ َٔ قسّ ايطسٜل ايعاّ القا١َ املٓػأ  ايطٝاح١ٝ اٚ خدَا  ايطسٜرل اٚ يكغرساض ايصزاعٝر١     -1
ملٛمس١ٝ اٚ ايصزاع١ اييت َٔ غاْٗا محا١ٜ ايطسٜل ٚؼط  ايب١٦ٝ اٚ َد خطٛط ايكرابك  اٚ اعُرد٠ ايهٗسبرا٤    ا

اٚ َػازٜ  املا٤ اٚ املػازٜ  اؿه١َٝٛ االخس٣ غسٜط١ إ ال تتعرازض َر  املتطًبرا  ايؿٓٝر١ يًطسٜرل اٚ ضرك١َ       
 املسٚز ؾٝ٘.

نإ  بكا٤ٖا ال ٜؤثس عًر٢ ايٓرٛاحٞ ايؿٓٝر١ ٚضرك١َ املرسٚز      ابكا٤ ايبطات  املٛبٛد٠ ضُٔ قسّ ايطسٜل اذا  -2
 بايطسٜل ع٢ً إ ٜتِ تطجًٝٗا بػهٌ ْظاَٞ ع٢ً ْؿك١ اصحابٗا.

االبكا٤ ع٢ً احملدثا  ٚاالب١ٝٓ ايٛاقع١ ضُٔ قسّ ايطسٜل بايٓطب١ يًطسم املٓؿر٠ قبرٌ ْؿراذ ٖررا ايكرإْٛ      -3
 ٜل ٚايطك١َ املسٚز١ٜ ٚنُا ٜأتٞ:بػسط عدّ تعازض بكا٥ٗا َ  املطتًصَا  ايؿ١ٝٓ يًطس

 ( عػس٠ اَتاز عُكًا اذا نإ يف اشايتٗا ضسز ع٢ً عُّٛ ايبٓا11.١ٜابصا٤ االب١ٝٓ اييت ال تتجاٚش ) -أ
 اعُد٠ ايهٗسبا٤ ٚاهلاتـ ٚايكابًٛا  احملٛز١ٜ ٚخطٛط ضهو اؿدٜد ٚايكٓٛا  ٚاملٓػأ  ايها١ٓ٥ خًؿٗا. -ب
 س ايدٚي١ ٚدٚز ايعباد٠ ٚاملكابس.االب١ٝٓ ٚاملٓػأ  ايعا٥د٠ يدٚا٥ - 

ثآًَا: تطتث٢ٓ َٔ احهاّ ايبٓد ضادضًا َٔ ٖرٙ املاد٠ املٓػأ  ٚاملػازٜ  االْتاب١ٝ بصسف ايٓظس عرٔ عا٥ردٜتٗا   
ٚتبك٢ ؿ  اْكضا٤ عُسٖا االْتابٞ بػسط عدّ اضاؾ١ خطٛط اْتاب١ٝ بدٜد٠ هلا ٜٚتِ زؾعٗا بعد اْكضرا٤  

 اييت تعٛد ايٝٗا احملدث بدٕٚ اٟ تعٜٛضا . عُسٖا االْتابٞ ع٢ً ْؿك١ اؾ١ٗ
تاضعًا: ؼدث االب١ٝٓ ٚاملٓػأ  ٚاملساؾل االخس٣ ايكش١َ ـدَا  ايطسم ايعاَر١ بابراش٠ َرٔ ايرٛشاز٠ بايتٓطرٝل      
َ  احملاؾظ١ املع١ٝٓ، ٚمبٛبه ايتصاَِٝ اييت تعدٖا اٚ تصُُٗا ٚبايهٝؿ١ٝ اييت تكدزٖا يف املٛاقر  ايريت تعٝٓٗرا    

   قسَا  تًو ايطسم ٚع٢ً ايٛشاز٠ اصداز ايتعًُٝا  اـاص١ بريو.داخٌ اٚ خاز
عاغسًا: ال جيٛش اقا١َ ا١ٜ اب١ٝٓ اٚ َٓػأ  اٚ قدثا  ٜٓجِ عٔ اضتعُاهلا خطس اٚ اشعرا  اٚ ترأثم عًر٢ ب٦ٝر١     
ايطسٜل َٚطتددَٝ٘ بطبه َا ٜٓبعرث َٓٗرا َرٔ ادخٓر١ اٚ اغرس٠ اٚ غراشا  اٚ اتسبر١ اٚ زٚا٥رح َضرس٠ اٚ َرا           

( سطُا١٥ َرت عٔ قسّ حردٚد طرسم املرسٚز ايطرسٜ      511ثٌ ذيو اال يف املٛاق  اييت تبعد َا الٜكٌ عٔ )ميا
ٚايطسم ايس٥ٝط١ ٜٚطُح ببٓا٤ داز ضهٔ الصحاب ايكط  ايصزاع١ٝ ٚؾل ايكإْٛ ع٢ً إ ٜبعد ايطرٝا  اـرازبٞ   

 ٜرتِ ايرسبش اىل ايطسٜرل    ( سطر١ ٚعػرسٜٔ َررتًا عرٔ حردٚد قرسّ ايطسٜرل ٚإ ال       25يًداز مبرا الٜكرٌ عرٔ )   
 َباغس٠ ٚامنا اىل طسم اـد١َ املٛاش١ٜ يًطسٜل احمل١ًٝ ايطسٜ  اٚ اىل ايطسم احمل١ًٝ املٛبٛد٠ يف املٓطك١.

حادٟ عػس: تطتث٢ٓ ايطسم ايسٜؿ١ٝ ٚايصزاع١ٝ َٔ احهاّ ايبٓد عاغسًا َٔ ٖرٙ املراد٠ عردا املػرازٜ  ايصزاعٝر١     
( 511ًٗا ؾك ٜطُح باقاَتٗا اال يف املٛاق  اييت تبعد مبطاؾ١ ال تكٌ عرٔ ) ٚحكٍٛ ايدٚابٔ ٚاملؿاقظ اٚ َا مياث

 سطُا١٥ َرت عٔ حدٚد قسّ ايطسٜل.
 

 ايؿصٌ اـاَظ
 اٚشإ االثكاٍ احملٛز١ٜ يًُسنبا 

 (:9املاد٠ )
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سمس١ٝ ببٝإ تصدزٙ ايٛشاز٠ ٜٚٓػس يف اؾسٜد٠ اي ١ؼدد االثكاٍ احملٛز١ٜ يًُسنبا  اييت تطتددّ ايطسم ايعاَ
ٚيًٛشاز٠ اضتثٓا٤ بعض املسنبا  االختصاص١ٝ ايعا٥رد٠ يردٚا٥س ايدٚير١ ٚنرريو َسنبرا  ايكرٛا  املطرًح١ ٚقر٣ٛ         

 االضاٜؼ ايداخًٞ ٚاملسنبا  املطتدد١َ يف حاال  خاص١.
 (:11املاد٠ )

٢ ايرٛشاز٠  اٚاًل: تتٛىل ايٛشاز٠ بايتٓطٝل َ  تػهٝك  ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ ؼدٜد َٛاقر  قطرا  ٚشٕ املسنبرا  ٚعًر    
 تأَ  االب١ٝٓ ٚايطاحا  املك١ُ٥ هلا َ  تٛؾم ابٗص٠ ايٛشٕ ٚصٝاْتٗا.

ثاًْٝا: تتٛىل َدٜس١ٜ املسٚز ايعا١َ ٚايٛشاز٠ تطرًِ ٚاداز٠ ٚتػرػٌٝ قطرا  ايرٛشٕ ٜٚرتِ ؾرسض ايعكٛبرا  عًر٢         
 املدايؿ  بايتٓطٝل َ  تػهٝك  ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ ٚؾل احهاّ ٖرا ايكإْٛ.

٠ اؿل باْاط١ تٛيٞ َٗاّ اداز٠ ٚتػػٌٝ قطا  ايٛشٕ ايتابع١ هلا اىل ايكطاع اـا  ٚؾرل تعًُٝرا    ثايثًا: يًٛشاز
 تصدزٖا ايٛشاز٠ بٗرا ايػإٔ يف ض٤ٛ احهاّ ٖرا ايكإْٛ.

زابعًا: ؽض  مجٝ  قطا  ايٛشٕ اييت تػػٌ َٔ قبٌ ايكطراع اـرا  يًتعًُٝرا  ٚايضرٛابش ايريت تصردز َرٔ        
 إٔ ع٢ً إ الٜتعازض َ  احهاّ ٖرا ايكإْٛ.قبٌ ايٛشاز٠ يف ٖرا ايػ

 ايؿصٌ ايطادع
 ايعكٛبا 

 (:11املاد٠ )
( سطرُا١٥ ايرـ   511111( ٦َتإ ٚسط  ايـ دٜٓاز ٚالتصٜرد عًر٢ )  251111ٜعاقه بػسا١َ التكٌ عٔ )

 دٜٓاز نٌ َٔ:
 عٌُ ايطسٜل.اٚاًل: اؿل ضسزًا بايطسم ايعا١َ َٔ غاْ٘ عسق١ً ايطم ٚاملسٚز ٚتػهٌٝ خطٛز٠ ع٢ً َطت

 ثاًْٝا: اٌُٖ ايتٓبٝ٘ ْٗازًا اٚ ايتٜٓٛس يًٝك بايٓطب١ العُاٍ اؿؿس اٚ املٛاد املطسٚح١ ع٢ً ايطسم ايعا١َ.
ثايثًا: اضتدداّ )ايطسم ايعا١َ( يػم االغساض املدصص١ هلا اٚ ْكٌ محٛير١ ٜتطربه عرٔ ضركٛطٗا خطرسًا عًر٢       

 ددَٞ ايطسٜل.ايطسٜل دٕٚ اؽاذ االحتٝاطا  ايكش١َ ؿُا١ٜ َطت
 زابعًا: خايـ قٛاعد اضتدداّ ايطسم ايطسٜع١ املع١ًٓ َٔ قبٌ ايدا٥س٠ املدتص١.

 (:12املاد٠ )
( ضبعُا١٥ اٚسطر  ايرـ   751111( ثكمثا١٥ ايـ دٜٓاز ٚالتصٜد عٔ )311111ٜعاقه بػسا١َ التكٌ عٔ )

 دٜٓاز نٌ َٔ:
دداّ بدٕٚ ابراش٠ اٚ ايبٓرا٤ املؤقرا اٚ ايردا٥ِ اضراؾ١      اٚاًل: ػاٚش ع٢ً قسَا  )ايطسم ايعا١َ( باؿؿس اٚ االضت

 اىل ؼًُٝ٘ ْؿكا  اشاي١ ايتجاٚش.
 ثاًْٝا: تطبه يف اعاق١ املسٚز ع٢ً )ايطسم ايعا١َ( خاز  حدٚد ز٥اض١ ايبًدٜا  َٚدٜس١ٜ ايبًدٜا .

ٛ تٚاؾطرٛز اٚ  ثايثًا: ْصع عك١َ َسٚز١ٜ اٚ انثس اٚ اضٝج١ االَإ اٚ االضٝج١ ايطًه١ٝ اٚ عبث بايكٓراطس   ٜٗا ػر
 ث ضساز ؾٝٗا اٚ غم قًٗا اٚ اػاٖٗا.اٚ احد



 263 

 زابعًا: َٓ  اٚ عسقٌ َٓتطي ايٛشاز٠ اٚ اؾ١ٗ املتعاقد٠ َعٗا َٔ تٓؿٝر ٚابباتِٗ.
 خاَطًا:

 ( َٔ ٖرا ايكإْٛ.8خايـ احهاّ املاد٠ ) -1
 خايـ احهاّ ايتعًُٝا  اٚ ايبٝاْا  ايصادز٠ مبٛبه احهاّ ٖرا ايكإْٛ. -2

 (:13املاد٠ )
( َٔ ٖرا ايكإْٛ بسمي١ عكٛبتٗا اغد مبٛبره قرإْٛ اخرس    12ٚ  11اذا نٕٛ ايؿعٌ املدايـ الحهاّ املادت  )

 ؾٝطبل ايٓ  االغد عكٛب١.
 (:14املاد٠ )

الؼٍٛ اؾصا٤ا  املٓصٛ  عًٝٗا يف ٖرا ايؿصٌ دٕٚ حل ايٛشاز٠ يف املطايب١ بايتعٜٛض عٔ االضساز اييت تًحل 
 سا٤ املدايؿا  اٚ ايتجاٚشا  املػاز ايٝٗا يف ٖرا ايؿصٌ.بٗا َٔ ب

 (:15املاد٠ )
 اٚاًل: ٜػسّ ضا٥ل اٚ َايو املسنب١ املدايؿ١ الٚشإ االثكاٍ احملٛز١ٜ بػساَا  َاي١ٝ ٚناالتٞ:

 ( ١٦َ نًٝٛغساّ ٚؿد طٔ ٚاحد َٔ اؿُٛي١ ايصا٥د111.٠( سط١ االف دٜٓاز عٔ نٌ )5111) -1
 ( ١٦َ نًٝٛغساّ ٚؿد ازبع١ اطٓإ َٔ اؿُٛي١ ايصا٥د111.٠االف دٜٓاز عٔ نٌ )( عػس٠ 11111) -2
( ٦َر١ نًٝرٛغساّ عٓرد ػراٚش اؿُٛير١ ايصا٥رد٠ ازبعر١        111( سط١ عػس٠ ايـ دٜٓراز عرٔ نرٌ )   15111) -3

 اطٓإ ٚؿد مثا١ْٝ اطٓإ َٔ اؿُٛي١ ايصا٥د٠.
١ٜ اىل ح  تؿسٜؼ اؿُٛي١ ايصا٥د٠ ْٚكًٗا خاز  قط١ ايٛشٕ ثاًْٝا: ؼجص املسنب١ املدايؿ١ الٚشإ االثكاٍ احملٛز

ع٢ً ْؿك١ املدايـ اذا شاد  اؿُٛي١ عٔ َا َرنٛز نحد اع٢ً َرٔ ايبٓرد ايثايرث يًؿكرس٠ )اٚاًل( َرٔ املراد٠ ٖررٙ        
 اعكٙ.

يف  ( عػسٕٚ ايـ دٜٓاز عٔ نٌ ي١ًٝ تبك٢ ؾٝٗا املسنب١ قجٛش21111٠ثايثًا: تطتٛؾ٢ ابٛز ازض١ٝ َكدازٖا )
 ضاح١ اؿجص َٚٔ تازٜذ املدايؿ١.

 (:16املاد٠ )
اٚاًل: ميٓح َٓتطي املسٚز املٓطب  يًعٌُ يف قط١ ايٛشٕ صكح١ٝ ؾسض ايػسا١َ ٚحجص املسنب١ ذا  اؿُٛير١  

 ( َٔ ٖرا ايكإْٛ ٚتهٕٛ قسازاتِٗ بٗرا ايػإٔ بات15.١ايصا٥د٠ ٚؾل احهاّ املاد٠ )
 ديٌٝ اثبا  يػسض ؾسض ايعكٛب١ عل املدايـ.ثاًْٝا: تعتُد قسا٠٤ َكٝاع ايٛشٕ 

( سط١ عػس ًَٜٛا 15( َٔ ٖرا ايكإْٛ خكٍ )15ثايثًا: يف حاي١ عدّ دؾ  ايػسا١َ املٓصٛ  عًٝٗا يف املاد٠ )
( ثكثر١  اغرٗس ٚال تصٜرد    3َٔ تازٜذ املدايؿ١ ٜعاقه ضا٥ل اٚ َايو املسنب١ املدايؿ١ باؿبظ َد٠ ال تكٌ عٔ )

 ٗس.( ضت١ اغ6ع٢ً )
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( ٦َترإ  251111زابعًا: ٜعاقه ضا٥ل ايطٝاز٠ اٚ َايهٗا ايرٟ ٜتٗرسب َرٔ عًُٝر١ ايرٛشٕ بػساَر١ التكرٌ عرٔ )       
( زابعُا١٥ ايـ دٜٓراز َر  عردّ االخركٍ باحهراّ ايبٓرد اٚال َرٔ        411111ٚسطٕٛ ايـ دٜٓاز ٚالتصٜد ع٢ً )

 ( َٔ ٖرا ايكإْٛ.15املاد٠ )
 (:17املاد٠ )

( َرٔ املراد٠   2يًج١ٓ املػسؾ١ ع٢ً تػػٌٝ قطا  ٚ ٚشٕ املسنبا  ايٛازد٠ يف ايؿكس٠ )اذا ثبا قٝاّ احد اعضا٤ ا
( َرٔ قرإْٛ ايعكٛبرا  زقرِ     317ايعاغس٠ َٔ ٖرا ايكإْٛ ايتكعه باٚشإ َسنبا  اؿٌُ ٜعاقه ٚؾرل املراد٠ )  

 .1969( يط١ٓ 111)
 (:18املاد٠ )

 ١ عٔ االضساز اييت تًحل باالَٛاٍ احمل١ًُ ايكاب١ً يًتًـ.اٚاًل: ال تتحٌُ اؾ١ٗ املدٛي١ عجص املسنب١ ا١ٜ َطؤٚيٝ
ع٢ً املسنبا  املدايؿر١   1987( يط١ٓ 8ثاًْٝا: تطبل احهاّ قإْٛ ايتصسف باملسنبا  احملجٛش٠ ٚاملرتٚن١ زقِ )

 اييت ترتى يف ضاحا  قطا  ايٛشٕ.
االٚشإ املكسز٠ باملصاٜد٠ ايع١ًٝٓ اضتثٓا٤ َرٔ  ثايثًا: تتٛىل ايٛشاز٠ بٝ  االَٛاٍ اييت ٜرتنٗا املدايؿٕٛ ايصا٥د٠ ع٢ً 

 احهاّ ايتػسٜعا  ايٓاؾر٠ ٚؾل قٛاعد تضعٗا ايٛشاز٠.
زابعًا: تطجٌ بدال  ايبٝ  املٓصٛ  عًٝٗا يف ايبٓد )ثايثًا( َرٔ ٖررٙ املراد٠ ٚايػساَرا  املٓصرٛ  عًٝٗرا يف ٖررا        

 ايكإْٛ اٜسازدًا يًٛشاز٠.
 عًٝٗا يف ايبٓد )زابعًا( َٔ ٖرٙ املاد٠ ع٢ً ايٛب٘ االتٞ:خاَطًا: تكطِ حص١ًٝ ايٓطب١ املٓصٛ  

 %( سظ ٚضبعٕٛ باملا١٥ َٓٗا تٛدع يف حطابا  ايٛشاز٠ ٚؽص  يصٝا١ْ ايطسم.75) -1
 %( سظ ٚعػسٕٚ باملا١٥ َٓٗا حٛاؾص يًعاًَ  يف قطا  االٚشإ ٚملٓتطي ايٛشاز٠.25) -2

ٝل َر  ٚشٜرس ايداخًٝر١ تعًُٝرا  يًحرٛاؾص املٓصرٛ  عًٝٗرا يف        ضادضًا: ٜصردز ٚشٜرس االعُراز ٚاالضرهإ ٚبايتٓطر     
( َٔ ايبٓد )خاَطًا( َٔ ٖرٙ املاد٠ تتضُٔ اضظ تٛشٜعٗا ٚؼدٜرد املػرُٛي  بٗرا ٚحراال  اؿسَرإ      2ايؿكس٠ )

.َ٘ٓ 
 

ًَط ذلُس زلًب:  بُض َيع ؾً

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 ايؿصٌ ايطاب 

 احهاّ عا١َ ٚختا١َٝ
 (:19املاد٠ )

: تطتحصٌ ايٛشاز٠ َٔ املطتؿٝدٜٔ تهايٝـ اقا١َ ايكٓاطس ٚاؾطٛز ٚاملٓػرأ  املػرٝد٠ َرٔ قبًرٗا بٓرا٤ عًر٢       اٚاًل
 طًبِٗ.
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ثاًْٝا: تطتحصٌ ايٛحد٠ االداز١ٜ َٔ املتجاٚش تهايٝـ زؾ  ايتجاٚش اؿاصٌ ع٢ً قسَا  ايطسم ايعاَر١ حطره   
 ٚتعدٜكت٘. 1977( يط١ٓ 56املسقِ بر) ايكٛا٥ِ املعد٠ َٔ قبًٗا مبٛبه قإْٛ ؼصٌٝ ايدٜٕٛ اؿه١َٝٛ

 (:21املاد٠ )
ع٢ً ايٛشاز٠ َٚٔ ميثًٗا َٔ املكاٚي  اٚ ايػسنا  تاَ  اضتُساز بسٜإ املٝاٙ ٚاالْٗرس ٚاؾرداٍٚ ٚاملبراشٍ ايريت     
تعرتض َػازٜ  ايطسم ايعا١َ ٚاؾطٛز، ٚنريو تاَ  طسم بدًٜر١ يًطرسم املٛبرٛد٠ ايريت تعررتض َػرازٜعٗا       

 ٓا٤ َساحٌ تٓؿٝر املػازٜ .اؾدٜد٠ اث
 (:21املاد٠ )

ملٓتطي ايرٛشاز٠ دخرٍٛ ايعكرازا  اـاصر١ باضرتٓثا٤ ايردٚز ايطره١ٝٓ ٚاملبراْٞ يت٦ٝٗر١ اعُراٍ املطرح بعرد اغرعاز              
 َايهٝٗا ٚؼدٜد َطازا  ايطسم ايعا١َ ٚاؾطٛز الغساض تٓؿٝر َػازٜعٗا.

 (:22املاد٠ )
يطسٜع١ ٚايس٥ٝطر١ ٚايثاْٜٛر١ ٚايتكاطعرا  ٚاالْؿرام ايٛاقعر١ خراز        اٚاًل: ؽت  ايٛشاز٠ حصسًا بتٓؿٝر ايطسم ا

 حدٚد ايبًدٜا  ٚتٓؿٝر اؾطٛز.
ثاًْٝا: يدٚا٥س ايدٚير١ االخرس٣ اٚ املرٛاطٓ  تٓؿٝرر ايطرسم احملًٝر١ اٚ ايسٜؿٝر١ اٚ ايطرٝاح١ اٚ اـاصر١ ٚاملعرابس           

 تصا  ايٛشاز٠ حصسًا.مبٛاؾك١ ايٛشاز٠ ٚاغساؾٗا ع٢ً إ ٜهٕٛ ؼدٜد قسَا  ٖرٙ ايطسم َٔ اخ
 (:23املاد٠ )

اٚاًل: ؼدد َدٜس١ٜ املسٚز ايعا١َ بايتٓطٝل َ  ايٛشاز٠ ابعاد املسنبا  املدتًؿ١، ٚنريو ايطسع ايكصر٣ٛ ٚايردْٝا   
 هلا ع٢ً ايطسم ايعا١َ ٚحطه ْٛع نٌ طسٜل ببٝإ ٜٓػس يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ.

       ٛ شاز٠ قٛاعرد اضرتدداّ ايطرسم ايطرسٜع١ ببٝرإ ٜٓػرس يف       ثاًْٝا: ؼردد َدٜسٜر١ املرسٚز ايعاَر١ بايتٓطرٝل َر  اير
 اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ )ٚقا٥  نٛزدضتإ(.

 (:24املاد٠ )
ٜطتُس ايعٌُ بايبٝاْا  ايصادز٠ عٔ َدٜس١ٜ املسٚز ايعا١َ مبا ال ٜتعازض ٚاحهاّ ٖرا ايكإْٛ اىل ح  صردٚز  

 َاحيٌ قًٗا اٚ ًٜػٝٗا.
 (:25املاد٠ )

يتٓطٝل َ  ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ ٚٚشاز٠ املاي١ٝ ٚاالقتصاد اصداز تعًُٝا  يتطٌٗٝ تٓؿٝرر  يٛشٜس االعُاز ٚاالضهإ ٚبا
 احهاّ ٖرا ايكإْٛ.

 (:26املاد٠ )
 الٜعٌُ بأٟ ْ  ٜتعازض ٚاحهاّ ٖرا ايكإْٛ.

 (:27املاد٠ )
 ٜٓؿر ٖرا ايكإْٛ َٔ تازٜذ ْػسٙ يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ )ٚقا٥  نٛزدضتإ(.

 االضباب املٛبب١
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د َطؤٚيٝا  ايٛشاز٠ باغساؾٗا ع٢ً تٓؿٝر ايطسم ايعا١َ خراز  حردٚد ز٥اضر١ ايبًردٜا  َٚدٜسٜر١      يػسض ؼدٜ
ايبًردٜا  ٚيػرسض لرٍٛ َػرازٜ  اؾطرٛز ٚايتكاطعرا  بايكرإْٛ ٚملٓر  ايتجراٚش عًر٢ ايطرسم ايعاَر١ ٚايطرسم              

تٛحٝرد ابرسا٤ا    ايطسٜع١ ٚقسَاتٗا ٚنريو ؼدٜد االثكاٍ احملٛز١ٜ يًُسنبا  ايريت تطرتددّ ٖررٙ ايطرسم ٚي    
االضتُكى ٚتٓظِٝ اضتدداّ قسَا  ايطسم ايعا١َ ٚطسم املسٚز ايطسٜ  ٚيًتػٝم اؿاصٌ يف ٖٝه١ًٝ ايردٚا٥س  

 املٓؿر٠ يًطسم ايعا١َ ٚيتٛحٝد ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ذا  ايعكق١ غسع ٖرا ايكإْٛ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 بُنىضزيـ تهايُ.
 
 
 

 َُ عًٌ:َُُ غعًس حُبُض َيع ح

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 2111بط ياضٍ شَاضَ ) (ٍ غاَيٌ 

ًَطام –ياغاٍ ضَيطا طؿتًًُناٌْ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ   ع
ًٌَ ُٓو زَغُاَلتٍُ نـُ بُْـسٍ )يُنـُّ(ٍ َـاززٍَ زَيـٌَُ ياغـاٍ غـُضؤنايُتٌ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ            –بُث

ًَطام شَاضَ ) ًَُـاٌْ زاوَو يُغـُض ٓـُو ؾـُضعاْسٍُْ نـُ ثُضيـَُاٌْ       (ٍ َُٖىاض نـطاو  2115(ٍ غاَيٌ )1ع ث
ًَطام يُ زاًْؿتين شَاضَ ) (ٍ ضؤشٍ // -نىضزغتإ   زا زايٓاوَ، بط ياضَاْسا بُ زَضنىاْس2111ٌْع

 2111ياغاٍ شَاضَ ) (ٍ غاَيٌ 
ًَطام –ياغاٍ ضَيطا طؿتًًُناٌْ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ   ع

 بُؾٌ يُنُّ
ًَٓاغُنإ  ث

 (:1َاززٍَ )
 يُّ زَغتُواشاٍُْ خىاضَوَ يُّ ياغايُزا َاْاناٌْ بُضاَبُضياُْ:َُبُغت 

ٌَ نطزٕ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ  ًَطام. –يُنُّ: وَظاضَت: وَظاضَتٌ ٓاوَْهطزُْوَو ًْؿتُج  ع
زووَّ: ضَيطاٍ طؿيت: ُٓو ضَيطـا قريتـاو نـطاوَ، يـإ قريتـاو ُْنطاوَيـُ نـُ بـؤ ٖاتىنـؤٍ ٓؤتؤَبًـٌ تـُضخإ            

ًَطاو غـُضَنٌ و       نطاوَ، نُ قُزَةُن طاوَناٌْ ضَيطايُنُف زَططَيتـُوَ، جؤضَنـاٌْ ضَيطـا طؿـتًًُناًْـ بـُخ
البُالنإ و ضَيطاناٌْ يُو جؤضَ بابُتاُْؾُوَ بُ بُيآْاَُيُى زياض زَنطَئ و يُ ضؤشْاَـٍُ فُضًَـسا بـاَلو    

 زَنطَيتُوَ.
ًَــطا: ٓــُو ضَيطــا طؿــتًُيُ نــُ بــُ تايبــُت بــؤ ٖا ًًَُّ: ضَيطــاٍ ٖاتىنــؤٍ خ تىنــؤٍ ٓؤتؤَبًــٌ زاتاؾــطاوَو غــ

زاَُظضاوَو خعَُت بُ َىَيهُناٌْ ٖاوؾإ و ْعيهٌ خؤٍ ْانـات، واتـا )ؾـىوضَزاضَ(و ٖاتىنـؤٍ ٓؤتـؤَبًًٌ      
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ًَـٌ ؾـَُُْسَفُض، يـإ ٓاضاغـتُيُنٌ تـط، يـإ ضَيطـاٍ         ًَ ٍَ ًٖئ ضَيطايُنٌ تط، يإ ٖ ًَسا جًا نطاوَتُوَو يُطُ ت
ًَطا زاتاؾطاوَو ضاطُيُْطاوَ.ثًازَزا يُ َُٖإ ٓاغتسا يُنرت ْابط ٕ   و وَى ضَيطايُنٌ خ

ًٌَ )ثطز(: بُ نؤْهطَيـت، يـإ بـُ ٓاغـٔ، يـإ بـُ ٖـُضزوونًإ زاَـُظضاوَو ثاْتايًُنُؾـٌ يـُ )           ( 6نىاضَّ: ث
( زازََُظضَيت، يُواُْؾُ يـُ نـُْسئ ثاْتـايٌ    ؾتح١َُتط ظياتطَ، بُغُض ٓاوَض ؤيُنُوَ، يإ يُغُض خط َيو )

ًَت بؤ ٖ ًَو ٖاتب اتىنؤٍ جؤضبُجؤض، يإ بؤ طىاغتُٓوٍَ خعَُتطىظاضٍ، يـإ ٖـُضزوونًإ، نـَُهٌ ثـطز     ث
ُٓو ثطزَ غُض ٓاوَنُوتىواُْف زَططَيتُوَ نُ بُ ُٖض جؤضَيو زاضَيصضابٔ و وَشَيط ناض خـطابٔ، وَظاضَتـًـ   

ًَٓاغُيإ زَنات بُ بُيآْاَُيُى نُ يُ ضؤشْاٍَُ فُضًَسا باَلو زَنطَيتُوَ.  بُ ثطز ث
ًَٓ ًَهُوَ بُغرتاو و يُنرتبط  يُغُض َُٖإ ٓاغت، يإ ظيـاتط، نـُ   ث  ُّ: يُنرتبط : بطيتًًُ يُ تؤض َيو ضَيطاٍ ث

ًَىإ زوو ضَيطا، يإ ظياتطزا فُضاُّٖ زَنات.  ضَيطاٍ ٖاتىنؤ يُْ
ًَـٌ ؾـَُُْسَضفُض، يـإ ضووبـاض، يـإ نُْـساو،         ًَ ًٌَ: ضَيطايُنُ بُ شَيط ضَيطايُنٌ تـطٍ وَى ٖ يـإ  ؾُؾُّ: تىْ

ــُ       ــُى نــُ ي ــُ بُيآْاَُي ــُظضاوَو ب ــطاوَو زاَ ــُ زاتاؾ ــُّ ضَيطاي ــسا زَض وات، ٓ ــإ بُضظايً ــًا، ي ــإ ن ٍَ، ي ــُْا ن
ًَٓاغُ نطاوَو ضاطُيُْطاوَ. ًٌَ ث  ضؤشْاٍَُ فُضًَسا باَلو زَنطَيتُوَ بُ تىْ

ًَهٌ غ  ايكٓطس٠حُوتُّ: ٓاوباضَ ) طوؾـيت، يـإ بـُ    (: ٓاوباضَيُنٌ زاخطاوَو خعَُتطىظاضٍ، يإ ٓاو بـُ نـُْاَي
 ٓاوَض ؤيُنٌ غطوؾيت، يإ زَغتهطز يُاليُنٌ ضَيطانُوَ بؤ اليُنٍُ تطٍ زَطىاظَيتُوَو ثطز ْاططَيتُوَ.

 ُٖؾتُّ: قُزَةُنطاو، َُٓاُْ زَططَيتُوَ:
1- .ًٌَ  ضَيطا، يإ ثطز، يإ ٓاوباضَ، يإ يُنرتبط ، يإ تىْ
َت بُ بُيآْاَُيُى زضَيصٍ و ثاًًْإ زياض زَنات و يُ ظَويُناٌْ ٖاوؾإ ضَيطايُنُ زَططَيتُوَ نُ وَظاض -2

 ضؤشْاٍَُ فُضًَسا باَلو زَنطَيتُوَ.
 تُضجىَُ ُْنطاوَ

 بُؾٌ زووَّ
 ٓاَازلُناٌْ ُّٓ ياغايُو َُوزاٍ حىنُُناٌْ

 (:2َاززٍَ )
 ٓاَازلٌ ُّٓ ياغايُ، َُٓاٍُْ خىاضَوَيُ:

 ُ ًَؿـتين ثـا     يُنُّ: ثاضاغتين غُالَُتًٌ ضَيطا طؿتًُنإ و ثطزو يـ ًَؿـتُٓوَيإ و ُْٖ ًًَـُنإ و ٖ نرتبط و تىْ
 زضَيصٍ يُغُضيإ.

ــتين       ــُنإ و ضَيهدػـ ًًَـ ــُنرتبط و تىْ ــطزو يـ ــتًُنإ و ثـ ــا طؿـ ــُنطاوَناٌْ ضَيطـ ــٌ قُزَةـ ــاض نطزْـ زووَّ: زيـ
ًَٓاًْإ.  بُناضٖ

ًَطايـٌ َـُوزاٍ ٓـُو ٓؤتؤَبًالْـٍُ نـُ ضَيطـا ط            ًًَُّ: زيـاض نطزْـٌ قىضغـايٌ بـاضو باضطـُنإ و خ ؿـتًُنإ  غ
.ًَٔٓ  بُناضزَٖ
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نىاضَّ: ٓاغإ نطزٌْ ضَيهاضَناٌْ زَغتبُغُض زاططتين ُٓو ظَوياٍُْ نُ ضَيطا طؿـتًُنإ و ثـطزو يـُنرتبط و    
ًَسا زَض وات، ُٖضوَٖا بُ َىَيهطزٌْ ُٓو ظَوياُْو ضَيهدػتين ضَيهاضٍ خَُاَلْسٌْ بُؾُناٌْ تـطٍ   ًًًَإ ث تىْ

ًَٓطاو و ظَضعُت و نؤ  ًُْتٌ قُضَبىو نطزُْوَيإ.وَى زاَُظضاوو ن
ًَساٌْ بًٓازْاٌْ ُٓو زاَُظضاواٍُْ نُ خعَـُت بـُ ضَيطـا طؿـتًُنإ زَنـُٕ و       ًَٓ ُّ: ضَيهدػعل و ًٓ اظَ ث ث

 زياض نطزٌْ زووضايًإ يُو ضَيطاياُْوَ.
ؾُؾُّ: َىافُقُت نطزٌْ يُغُض ثطؤشَناٌْ تطٍ زَضَوٍَ غُضؤنايُتٌ ؾـاضَواٌْ و بُض َيىَبُضايُتًـُناٌْ   

 اضَواٌْ.ؾ
 (:3َاززٍَ )

 حىنُُناٌْ ُّٓ ياغايُ َُٓاٍُْ خىاضَوَ زَططَيتُوَ:
يُنُّ: ُٓو ضَيطا طؿتًاٍُْ زَنُوُْ زَضَوٍَ غٓىوضٍ غـُضؤنايُتٌ ؾـاضَواًُْنإ و بُض َيىَبُضايُتًـُناٌْ    
ًَىٍَ     ــ ًَــــٌ و يُنرتبط اْــــُف نــــُ زَنُوْــــُ نىاضنــ ــاو تىْ ــاضَو عبىضطــ ؾــــاضَواٌْ، ٖــــُضوَٖا ٓــــُو ٓاوبــ

 نطاوَناًْإ و ُٓو زاَُظضاوو طؤض َثاْاُْف نُ خعَُت بُو ضَيطاياُْ زَبُخؿٔ.قُزَةُ
زووَّ: َُٖىو جؤضَ ثطزَيو نُ زَنُوُْ غٓىوضٍ غُضؤنايُتٌ ؾاضَواٌْ و بُض َيىَبُضايُتًُناٌْ ؾـاضَواٌْ  

ًَٓاغـُنطاوٕ غـُض بـُ وَظاضَت بـٔ، ٓـُوَف تـُْٗا بُؾـُ غـُضطرياوَناٌْ ثطز           َنـُ  و زَضَوَؾًإ نـُ وَٖـا ث
ًَُنإ.  زَططَيتُوَ، ُْى بُؾُ ًْىَ ن

ًًَُّ  بُؾٌ غ
ًَو نطزٕ و خَُاَلْسٕ  بُ َ

 (:4َاززٍَ )
ًَبـًين )قُزَةـٍُ زَغـتهاضٍ ٓـُو ظَويًاْـُ بهطَيـت نـُ حىنُـُناٌْ ٓـُّ            يُنُّ: وَظاضَت زاوا زَنات نـُ ت

 ٍَ ًَت يـُ بـُضواضٍ    ياغايُ زَياْططَيتُوَ( يُ غ ًُناٌْ  عُقاضيسا زابٓطَيت بؤ َاوَيُى يُ يُى غا ظياتط ْـُب
ًَبًًُٓنُوَ.  زاْاٌْ ت

زووَّ: وَظاضَت يُ حاَيُتٌ ثُيُزا بؤٍ ُٖيُ زَغت بُغُض ُٓو ظَوياْـُزا بططَيـت، نـُ يـُ بُْـسٍ يُنـٌَُ       
ــاضَواًُْنإ و        ــُضؤنايُتٌ ؾــ ــٓىوضٍ غــ ــُ زَضَوٍَ غــ ــاتىوَو زَنُوْــ ــُناًْإ ٖــ ــُزا زَقــ ــُّ َاززَيــ ٓــ

ًَٓطاو    بُض َيىَبُضايُتًُناٌْ ؾاضَواٌْ، ُٓو زَغت بُغُض زاططتُٓف زواٍ خَُاَلْسٌْ بُٖاٍ زاَـُظضاو و نـ
ــُوَ         ــُٕ يًصُْيُن ــُف يُالي ــُ، خَُاَلْسُْن ــُوَ ُٖي ــُو ظَوياْ ــسيإ ب ــُ ثُيىَْ ــت، ن ــُ زَنطَي و ظَضعُتاْ
ًَيت ْىَيٓـُضٍ وَظاضَت و ْىَيٓـُضٍ تؤَـاضٍ       زَنطَيت، نُ بُ غُضؤنايُتٌ غُضؤنٌ يُنُ ًٓساضيُنـُو ُْٓـساَ

ٍَ و ْىَيُٓضَيهٌ نؤََُيُناٌْ وَضظَيطإ و  ْىَيُٓضٍ وَظاضَتـٌ زاضايـٌ و ْىَيٓـُضٍ    عُقاضٍ و ْ ىَيُٓضٍ نؿتىنا
بُض َيىَبُضايُتٌ عُقاضاتٌ زَوَيُت يُ ثاضَيعطانُ يُ يُنُ ًٓساضيُنُو ثُيىَْسيساضَنُ، يإ يـُ ْىَيُٓضَنـٍُ   

ًَو زَيت، يًصُْنُ بؤٍ ُٖيُ بؤ ُٓو َُبُغتُ غىوز يُ ؾاضَظايُى،   يإ ظياتط وَضبططَيت.ث
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ًًَُّ: ُٓو يًصُْيٍُ نُ زَقُنٍُ يُ بُْسٍ )زووَّ(ٍ ُّٓ َاززَيُزا ٖاتىوَ، بَُٓاناٌْ ُٓو خَُاَلْسْـُ   غ
ًَط َو زَنات نُ زَقُنٍُ يُ ياغاٍ بُ َىَيو نطزٌْ شَاضَ )  و َُٖىاضَناًْسا ٖاتىوَ.1981(ٍ غاَيٌ 12ث

ــسٍ     ــُ ثُيىَْ ًَهًـ ن ــ ــُض نُغ ــىاضَّ: وَظاضَت و ٖ ًٌَ      ن ــُث ــُ ب ــُوَ، ن ــُو ظَوي ــهؤناٌْ ٓ ــُ ثاؾ ًَت ب ــُب ٖ
ًَٓسضاوَ بؤيإ ُٖيُ يُ َاوٍَ ) ًَ ٌَ  15حىنُُناٌْ بُْسٍ )زووَّ(ٍ ُّٓ َاززَيُ خَُ ( ضؤشزا يُ بُضواضٍ ثـ

ــٌ      ــُ ضَؾٓىوغ ــاٍ عُقاضَنــُ ْــاض َظايٌ ي ًَط ــس بــُ ج ــُضَتايٌ تايبُؽلُْ ــُضزٌََ زازطــاٍ غ ضاطُياْسْــُوَ يُب
ــرب ٕ، زا  ــُ زَضب ــاوٍَ )  خَُاَلْسُْن ــُ َ ــُف ي ــات و بط ياضَنُؾــٌ    15زطان ــُ زَن ــُيطٍ ْاض َظايًُن ( ضؤشزا غ

ًَسانىوُْوٍَ. ًََُٗيهىوُْوَ بُ غًفُتٌ ث ًَساُْوَ يُ زازطاٍ ت ًَفٌ تاُْ ي  زَنُوَيتُ شَيط ضن
 (:5َاززٍَ )

ٌ     181يُنُّ: وَظاضَت يُ َاوٍَ ) ًَ  ( غُزو ُٖؾتا ضؤشزا يُبُضواضٍ زَغـت بُغـُض زاطـطتين ظَويـُنإ بـُث
(و ٖــَُىاضَناٌْ زَغــت زَنــات بــُ َىَيــو 1981(ٍ غــاَيٌ )12حىنُــُناٌْ ياغــاٍ َىَيهــساض نــطزٕ شَــاضَ )

(ٍ ُّٓ ياغايُزا ٖاتىوٕ، بُٖايُنُف يـُ بـُضواضٍ زاْـاٌْ    4نطزٌْ ُٓو ظَوياٍُْ نُ زَقُناًْإ يُ َاززَ )
ًَٓطَيت، يإ يُ بـُضواضٍ زَغـت   ًَ ًَبًين قُزَةُ نطزٌْ زَغتهاضيًُنُوَ زَخَُ بُغـُض زاططتُٓنـُوَ، يـإ     ت

ٌَ زَغُْطَيت. ًَت بؤ ُٓو نُغٍُ نُ ظَويُنٍُ ي  يُبُضواضٍ زاواٍ بُ َىَيو نطزُْنُوَ، يإ ناًَإ باؾرت ب
ًَهــسا ُٓطــُض بــُ ظَفلــُت ْاوًْؿـــاٌْ خــاوَٕ ثُيىَْــسٍ بــُ ظَويــُنإ و ثاؾـــهؤناٌْ           زووَّ: يــُ حاَيُت

ٌ ُٓو ظَوياٍُْ نـُ بـُ َىَيـو نـطزٕ زَياْططَيتـُوَ يـُ       ظَويُناُْوَ وَضبطريزضَيت، ُٓوغا شَاضٍَ ثاضنُناْ
( ضؤشيـ بُ ثُيىَْسيساضَنإ زَزضَيت، 91ضؤشْاٍَُ ضؤشاُْزا الٌْ نُّ زووجاض باَلو زَنطَيتُوَو َؤَيُتٌ )

ٌَ    181ُٓطُض يُْاو ُٖضَيُسا بٔ، ُٓطُضيـ يُ زَضَوٍَ ُٖضَيِ بٔ، ُٓوا َؤَيُتٌ ) ( غُزو ُٖؾـتا ضؤشيـإ ثـ
ًَت و             زَزضَيت، بؤ  ًَٓٔ، زَْـا ُٓطـُض ٓـُو َاوَيـُ بُغـُض بهـ ٓـُوٍَ غـُض بـسَٕ و َافـُناٌْ خؤيـإ بهُغـج

 ُْيُٕ ُٓوا ثاضنُ ظَويُناًْإ بُ َىَيو نطاو زازَْطَيت.
ٌَ بُضاَبـُض )بـُخؤضايٌ( ٓـُو نـىاض يُنـُ ياغـايًٍُ نـُ زَقُنـٍُ يـُ ياغـاٍ َىَيهـساض نطزْـسا              ًًَُّ: بُب غ

 ًٌَ ُٓو حىنُاٍُْ نُ زَقُناًْإ يُغُضٍ ٖاتىوَ، ُّٓ حىنُـُف ٖـَُىو ٓـُو    ٖاتىوَ وَضزَطريزضَيت و بُث
ٍَ بسضَيتـُ جـؤضو        ٌَ ٓـُوٍَ طـى ًَىٍَ حىنُُناٌْ ُّٓ ياغـايُوَ، بـُب ظَوياُْ زَططَيتُوَ نُ زَنُوُْ نىاضن

ٌَ نطاوَ. ًَطاو ُٓو ياغايُف نُ َىَيهساضيُنٍُ ث  ثؤٍ و ج
نـُ بـُ َىَيـو نـطاوٕ، بـُْاوٍ وَظاضَتـٌ زاضايًـُوَ تؤَـاض         نىاضَّ: ظَويُ قُزَةُنطاوَناٌْ ضَيطا طؿتًُنإ 

زَنطَئ و تايبُت زَبٔ بُو وَظاضَتُ، غ ًُناٌْ عُقاضيٌ ُٓو ظَوياُْف ٖـَُىاض زَنـطَئ نـُ بـُض يـُ نـاض       
ًَهطزٌْ ُّٓ ياغايُ بُ َىَيو نطزًْإ تُواو بىوَ.  ث

ًَىيػـيت بُٖـُض ضووبـُضَ     ًَهسا ُٓطُض وَظاضَت ث ًَٓ ُّ: يُ حاَيُت ظَويًـُى ْـَُا نـُ زَقُنـٍُ يـُ بُْـسٍ       ث
)نــىاضَّ(ٍ ٓــُّ َاززَيــُزا ٖــاتىوَ، ٓــُوا َىَيهُنــٍُ زَطُض َيتــُوَ بــؤ غــُضؤنايُتٌ ؾــاضَواًُْنإ، يــإ بــؤ  
ًَىٍَ غـٓىوضَنُيُوَ،      ٌَ بُضاَبُض ُٓطـُض نـُوتبىوَ نىاضنـ بُض َيىَضاضيُتًُ تايبُؽلُْسَناٌْ ؾاضَواٌْ، بُب

 َيتُوَ بُ وَظاضَتٌ زاضايٌ، ُٓطُض نُوتبىوَ زَضَوٍَ ُٓو غٓىوضاُْ.زَغتًؿٌ يُغُض الزَبطَيت و زَزض
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ؾُؾُّ: وَظاضَت يُجًاتٌ زايُضَ فُضًَُناٌْ زَوَيُت، غُضثُضؾيت ُٓو ظَوياْـُ زَنـات نـُ زَنُوْـُ شَيـط      
ٌَ زضَيصيإ يُغُض ال زَبات. ٍَ يُنُ ًٓساضيُناْسا ث ًَفٌ حىنُُناٌْ ُّٓ ياغايُوَو بُٖاوزَْطًـ يُطُ  ضن

 (:6اززٍَ )َ
ًَو، يـإ ٖـُض ثاضنـُيُنسا زَططَيـت      ًَىيػتسا زَغتُنُ زَغت بُغُض ُٖض ظَويُى، يإ باخ يُنُّ: يُناتٌ ث
ًَىَيُنٌ ضَفتـٌُْ )نـاتٌ( بـُ          ًَو، يـإ ٖـُض ثاضنـُيُنًسا زَططَيـت، بُؾـ ًَىَيُنٌ ضَفتٌُْ )ناتٌ( باخ بُؾ

ٌَ نطزْـٌ ثـطؤشَ طـُيٌ ضَيطـاٍ طؿـيت و ثـطز، بـؤ         ٌَ بُج َاوَيـُى نـُ يـُ َـاوٍَ تـُواو نطزْـٌ       َُبُغيت ج
ٍَ زَزات بُ خاوَُْنٍُ و بُض يُ )  ( غٌ ضؤش ٓاطازاضٍ زَنات.31ثطؤشَنُ ُْتطاظَيت، بؤ ُٓوَف نط

(ٍ ُّٓ ياغايُزا زَقُنٍُ ٖـاتىوَ، نطَيـٌ غـااَلُْ،    4زووَّ: ُٓو يًصُْيٍُ نُ يُ بُْسٍ )زووَّ(ٍ َاززٍَ )
ًَىَيُنٌ ضَفتــٌُْ )نــاتٌ( زَغــيت  يــإ نطَيــٌ َاْطاْــٍُ ٓــُو عــُقاضَ زيــاضٍ زَ  نــات، نــُ بط يــاض زضاوَ بُؾــ

ًَــسا           ــهؤناٌْ ت ــٌ ثاؾ ــاضٍ ناتُنــُو زؤخ ــات، ب ــو زَخ ــٌ يُطَُيــسا ضَي ًَهًؿ ــت و ضَؾٓىوغ ــُضزا بطريزضَي بُغ
ًَت. ًَٓ  زَنُغج

ًَـُوَ بؤ خاوَُْنـٍُ زواٍ   ًَىيػتُ يُغُض وَظاضَتُنُ ُٓو عُقاضٍَ زَغيت بُغُضزا طرياوَ بطُضَيٓ ًًَُّ: ث غ
ًَطري نـطا         تُواو نطزٌْ ثطؤشَنُ، ُٖض وَنى ُٓو حاَيُتٍُ نُ يـُ ضَؾٓىوغـٌ زَغـت بُغـُضزا ططتُٓنـُزا جـ

ًَت بُ قُضَبىو بًساتُوَ بُ خاوَُْنٍُ. ًَٓ ًَ ًَىيػتُ َُٖإ يًصُْ ظَضَضو ظياٌْ عُقاضَنُ خبَُ  بىو، ث
 

 بُؾٌ نىاضَّ
 قُزَةُنطاوَناٌْ ضَيطا طؿتًُنإ و ثطزَنإ

 (:7َاززٍَ )
اٍُْ خىضاَوَ بُ بُيآْاَُيُى زياضٍ زَنطَئ و وَظاضَت زَضيـإ زَنـىوَييَن و يـُ ضؤشْاَـٍُ فُضًَـسا      َُٓ

 باَلو زَنطَيتُوَ:
ًَطا، ض الوَنٌ، ض زَؾتُنٌ و ضَيطاٍ يُو جؤضَ بابُتاُْ زيـاض   يُنُّ: قُزَةُنطاوَناٌْ ضَيطا طؿتًُنإ، ض خ

ًَت نـُ بـُ نىاض      ًَىٍَ غـُضؤنايُتٌ ؾـاضَواٌْ و بُض َيىَبُضايُتًـُناٌْ     بهطَئ )تُْٗا ٓـُو بُؾـاُْيإ ْـُب نـ
ًٌَ ضؾتٍُ بُٓضَتٌ خؤيإ زياض زَنطَئ(. ًَسَثُض ٕ، نىْهُ َُٓاُْ ُٖض يُنُيإ بُث  ؾاضَواًْسا ت

ًَـسا زابٓطَيـت، يـإ           ًَصْطـساًْإ ت ٌَ ناضطـٍُ يـُ ب زووَّ: قُزَةُنطاوَناٌْ ُٓو ثطزاُْ زياض بهطَيـت، نـُ ْاؾـ
ًَسا زاؼلُظضَيت، يإ طؤض اْهاضيـُنٌ وَٖـا يـُ ٓاضاغـتٍُ ضووباضَنـُزا بهطَيـت، نـُ        ناضطٍُ بُضز َُٖي هُْسيإ ت

ًَطُ ْعيهُناٌْ. ًَتُ ٖؤٍ ظياْطُياْسٕ بُ ثايُناٌْ ثطزَنُ، يإ بُ ج  بب
ًٌَ و َُعبُضَنإ، ُٓطُض ُٖبىوٕ، زياض بهطَئ. ًًَُّ: قُزَةُنطاوَناٌْ ضَيطا يُنرتبط َنإ و تىْ  غ

 (:8َاززٍَ )
ًَىٍَ غـٓىوضٍ قُزَةُنطاوَناْـسا يــُ ٖـًئ اليُنًاْـسا بًٓــا زضوغـت بهطَيـت، يــإ           ٌَ يـُ نىاضنــ يُنـُّ: ْاؾـ
ًَؿـطَيت، يـإ             ًَـسا ضابه ٌَ بـسضَيت، يـإ  جؤطـٍُ ت ًَـسا يـ ٌَ بهطَيـت، يـإ ضووبـاضٍ ت ًَٓسضَيت، يإ ظَضعُتٌ ي به
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ًَسا زاؼل ًَسا َُٖيهُْسضَيت، يإ وَيػتطٍُ غىوتٌَُُْ ت ٍَ بهطَيـت، يـإ   خؤَيسََيًين ت ٌَ ضايُ ُظضَيت، يإ تُيٌ ي
ًَىَيُزا ٓـُزلاّ بـسضَيت،          ًَت، يـإ ٖـُض نـاضَيهٌ تـط يـُو نىاضنـ ٌَ بهُغج ٓاَطاظٍ ثطؤثاطُْسَو ضاطُياْسٌْ ي

ًَت.  َُطُض وَظاضَت بُ ْىوغغل ضَظاَُْسيٌ يُغُض زاب
ًَىٍَ  ٌَ ُّٓ زيىو ُٓو زيىٍ ضَيطُ زَضَنًُ غُضَنًُنإ يُنىاضن ٓـُو ضووبـُضَزا َُٖيبهُْـسضَئ،    زووَّ: ْاؾ

ًٌَ ْاوَض اغت يُ َُوزاٍ ) ًَ ًٌَ ٖاوتُضيب بُ ٖ ًَ ًَىإ زوو ٖ ًَٓج َُتطٍ ضاغت و 75نُ زَنُوَيتُ ْ ( حُفتاو ث
ًَت و ) ًَت، َُطـُض       111نُثٌ ضَيطاٍ يُى غايسَوَ زووض ُْب ( َـُتطيـ يـُ ضَيطـاٍ زوو غـايسَوَ زووض ْـُب

َ ًٌَ ًَت.يُغُض ضَظاَُْسٍ وَظاضَت و بُث ًَو نُ وَظاضَت خؤٍ زايسَْ  ُضج و بُْسو بُغت
ــُ       ــُضَيو، يــإ ٖــُض زاَــُظضاوَيهٌ زٍ ي ــإ َُعب ــإ ٓاوباضَيــُى، ي ــو، ي ٌَ ثطزَي ًَو ْاؾــ ــُْ ــًئ الي ٖ :ًًَُّ غــ
ًَت،  ًٌَ ُٓو ضؾتُيُ ُْب ًَت و بُث ًَىٍَ )ضَيطا طؿتًُنإ(زا زضوغت بهات، بُ َىافُقُتٌ وَظاضَت ُْب نىاضن

ضٍ يُغُض زَزات، بُو َُضجُف نُ ضَيطُيُنٌ ضَفتٌُْ طىزلاو يـَُاوٍَ ًٓؿـُنُزا، بـؤ    نُ وَظاضَتُنُ بط يا
ًَت. ًَسا فُضاُّٖ ب  ٖاتىنؤ زابغل بهات، َُٖىو ًْؿاُْناٌْ غُالَُتٌ ٖاتىنؤٍ ت

ًَـ بُناضخػتين ُّٓ ياغايُ، ُٓو تـاظَ زاَُظضاواْـٍُ نـُ غـُض بـُ زايـُضَ فُضًَـُناٌْ زَوَيـُتٔ          نىاضَّ: ث
ٌَ بُضاَبــ   ًَطـــا قُزَةــُنطاوَناٌْ ضَيطــا طؿــتًُنإ الزَبـــطَئ، ُٓطــُض يــُ ضَيطــا ٖىُْضيـــُوَ        بــُب ُض يــُ ج

ًَت،     ناضيطُضيُنٌ خطا  بهُُْ غُض ضَيطا طؿتًُنإ، يإ ناضيطُضيُنٌ خطاثًإ بؤ غـُالَُتٌ ٖاتىنـؤ ٖـُب
ٍَ وَظاضَتُنُزا ُٓزلاّ  زَزضَيت. ُٓو البطزُْف يُ نًػٍُ اليُُْ ثُيىَْسيساضَنُو بُ ٖاوزَْطٌ يُطُ

ًَٓ ُّ: ُٓو تـاظَ زاَُظضاواْـٍُ نـُ غـُض بـُ ةـُيطٍ ٓـُو اليُْاْـُٕ نـُ يـُ زَقـٌ بُْـسٍ نـىاضٌََ ٓـُّ                ث
ًَهٌ فُضٌَ زاَُظضاوٕ، ُٓواُْ  َاززَيُزا ٖاتىوٕ و بُ ًٓ اظٍَ ٓىغىيٌ زاَُظضاوٕ، يإ بُ ضَظاَُْسٍ اليُْ

ٌَ نطزٌْ ضَيطايُنـُ زاَـُظضا   ٌَ بُج بٔ، يـإ زيـاض نطزْـٌ قُزَةـُنطاوَناٌْ زواٍ     الزَبطَئ، ُٓطُض بُض يُ ج
ًَتُ غـُض ضَيطايُنـُو غـُض غـُالَُتٌ      قُضَبىوَنٍُ، ُٓطُض ناضيطُضيُنٌ خطاثٌ يُ ضووٍ ٖىُْضيُوَ نطز ب

 ٖاتىنؤ، يُ قُضَبىو نطزُْوَنُؾسا َُٓاٍُْ خىاضَوَ ضَناو زَنطَئ:
 تًُْا قُضَبىوٍ تاظَ زاَُظضاوَنإ زَنطَيت. -1
ًَـساٌْ ًٓ اظَنُيـُوَ، يـإ يـُ بـُضواضٍ زَضنـىوٌْ ضَظاَُْسيُنـُوَ، يـإ يـُ          قُضَبىوَنُ ي -2 ُ بُضواضٍ ث

ًَساٌْ ًٓعٌْ زاَُظضاْسٌْ زاَُظضاوَناُْوَ، يإ يُ بـُضواضٍ الزاْـٌ زاَُظضاوَناْـُوَ، ناًَـإ بـؤ       بُضواضٍ ث
  ُ ًَٓطَيت، زَْــا يــُناتٌ ثؿــهٓغل و خ ًَ َاَلْسُْنــُوَ نطَيــٌ ٖاوواَلتًُنــُ باؾــرت بــىو، يــُو بــُضواضَوَ زَخــَُ

ًَت. ًَهُواٍُْ ُٓوَ ُٖبىو ب ًَهٌ ث ًَت وَنى خؤٍ زياضٍ زَنطَيت، َُطُض ضَيهُوتٓ ًَىَ نُْس بىو ب  ٖاوؾ
ًَيت ْىَيٓـُضٍ     -3 بط ٍ قُضَبىوَنُ يُاليُٕ يًصُْيُنُوَ بُ غُضؤنايُتٌ غُضؤنٌ يُنٍُ ًٓـساضٍ و ُْٓـساَ

َــاضٍ عــُقاضٍ يُنــُ ًٓساضيُنــُو يــُى يــُ خــاوَٕ  ُٖضيــُى يــُ وَظاضَت و وَظاضَتــٌ زاضايــٌ و زايــُضٍَ تؤ
ًَٓطَيت. ًَ  ُٓظَىوُْناٌْ عُقاضَناٌْ زَوَيُتُوَ زَخَُ

ض وَظاضَتُنُو، ض ثُيىَْسيساضَنُ بؤيإ ُٖيُ ْاض َظايٌ يُ بط ٍ قُضَبىوَنُ يُبُضزَّ زازطاٍ غُضَتايٌ  -4
ًَطــاٍ زاَُظضاوَنــُ يــُ َــاوٍَ )   ىوٌْ بط يــاضٍ قُضَبىوَنــُوَ ( ضؤشزا يــُ بــُضواضٍ زَضنــ 31تايبــُت بــُ ج



 272 

ًَساْـُوَ يُبـُضزٌََ           ًَفـٌ تاْـُ ي ًَسانـىوُْوَ زَنُوَيتـُ شَيـط ن زَضبرب ٕ، بط ياضٍ زازطايُنُف بـُ غـًفُتٌ ث
ًََُٗيهىوُْوَزا.  زازطاٍ ت

ًَطـٍُ              -5 قُضَبىوَنُو خـُضج و َُغـطَف و نطَيهـاٌْ يـُ ضَيـٌ ٓـُو زازطايـُوَ زَزضَيـت، نـُ تايبـُت بـُ ج
ًٌَ ياغـا بـُ خـاوَٕ     ثطؤشَنُ، يُو ثاض َيُف زَزضَيت نُ وَظاضَتُنُ بؤ ُٓو َُبُغتُ زايٓاوَ، ثاضَنُف بـُث
 َافُنإ زَزضَيت.

ٌَ نطزْـٌ ضَيطايُنـُ، يـإ زواٍ       ٌَ بـُج ٌَ زضَيصٍ زاَُظضاوٕ، زواٍ جـ ؾُؾُّ: ُٓو تاظَ زاَُظضاواٍُْ نُ بُ ث
ًٌَ ياغا ال زَبطَئ، البطزُْنُ ف يُاليُٕ ُٓو يُنُ ًٓساضَيـُوَ زَنطَيـت   زياض نطزٌْ قُزَةُنطاوَناٌْ، بُث

ٌَ زضَيـص ناضَنـُف زَنطَيـت،      نُ تاظَ زاَُظضاوَنُ زَنُوَيتُ ْاو ثاضنُ جىططافًايًُنٍُ و يُغُض حػابٌ ثـ
ٌَ زضَيصيًُنٍُ.91ُٓويـ يُ َاوٍَ ) ٌَ ضاطُياْسٌْ بُث  ( ُْوَز ضؤشزا يُ بُضواضٍ ث

 َُاٍُْ خىاضَوَ بسات:حُوتُّ: وَظاضَتُنُ بؤٍ ُٖيُ ضَظاَُْسٍ يُغُض ٓ
ًَو يُ قُزَةُنطاوَناٌْ ضَيطا طؿتًُنُ بؤ زاَُظضاْسٌْ زاَُظضاوَ طـُيٌ طُؾـتىطىظاض،    -1 ًَٓاٌْ بُؾ بُناضٖ

يإ خعَُتطىظاضٍ ضَيطايُنُ، يإ بؤ ناْسٕ و ظضاعُتٌ وَضظٍ، يإ بؤ ظضاعُتٌ ٓـُو ؾـتاٍُْ نـُ ضَيطايُنـُ     
ًَؿــاٌْ قــابًؤ، يــإ بــؤ زاْــاٌْ نؤَيُنــٍُ ناضَبــا، يــإ بــؤ    بجــاضَيعٕ و شيٓطُنــُف نــانرت بهــُٕ، يــإ بــؤ ضا   ن

ًَساويػتُ ٖىُْضيُناٌْ ضَيطُنـُزا   ٍَ ث ًَو يُطُ ثطؤشَطُيٌ ٓاو، يإ بؤ ثطؤشَطُيٌ زيهٍُ حهىَُت، بَُُضج
ًَت. ًَت و ظيإ بُ غُالَُتٌ ٖاتىنؤٍ ُْطُيُْ  ٖاو زش ُْب

ًَؿتُٓوٍَ ُٓو باخاٍُْ زَنُوُْ غُض قُزَةُ نطاوَناٌْ -2 ضَيطايُنُ، ُٓطُض َاُْوَيإ ناض ُْناتُ غـُض   ٖ
ًَـو     ًَىَيُنٌ ضَيهىث ًَو ثُضشئ بهـطَئ بُؾـ اليٌُْ ٖىُْضٍ و غُالَُتٌ ٖاتىنؤٍ غُض ضَيطايُنُ، بُ َُضج

 يُغُض حًػابٌ خاوَُْناًْإ.
3-     ُ ًَىٍَ قُزَةُنطاوَناٌْ ضَيطُنـُزا، يـُو ضَيطاياْـُزا نـ ًَؿتُٓوٍَ تاظَ زاَُظضاوَنإ يُ نىاضن بـُض يـُ    ٖ

ًَساويػــتًُ     ٍَ ث ًَت، يُطــُ ٌَ َاْــُوَيإ ٖــاوزش ْــُب ٌَ نــطاوٕ بــُ َــُضج ٌَ بــُج بُناضخػــتين ٓــُّ ياغــايُ جــ
 ٖىُْضيُناٌْ ضَيطايُنُو غُالَُتٌ ٖاتىنؤٍ غُض ضَيطايُنُ، بُّ جؤضٍَ خىاضَوَ:

ًَؿتُٓوٍَ ثاضنُناٌْ ُٓو بًٓاياٍُْ نُ يُ ) -أ إ ظيإ بُ َُٖىو ( زَ َُتط قىوَيرت ْغل، ُٓطُض البطز11ًْٖ
ًَت.  بًٓايُنُ بطُيُْ

ًَــٌ ؾــَُُْسَفُضو نُْاَيــُنإ و زاَــُظضاوَناٌْ    -ب ًَ نؤَيُنــُناٌْ ناضَبــاو تُيــُفؤٕ، قابًؤنــاٌْ ًَخــىَضٍ ٖ
 ثؿتُوٍَ.

 بًٓاو زاَُظضاوَناٌْ زايُضَناٌْ زَوَيُت و خاُْناٌْ ثُضغتـ و طؤض غتاُْنإ. -ج
ًَ ًَىٖ ًَٓاضَنإ ) ُٖؾتُّ: زاَُظضاو و ثطؤشَطُيٌ ضَْ ًَو     االْتابٝر١ ٔ بُضٖـَُٗ ًَو و اليـُْ ( َـىَيهٌ ٖـُض نُغـ

ًَٓاًْإ بُغُض  ًَىٖ ًَُٓٓوَ تا تٌَُُْ ضَْ بٔ، يُ حىنُُناٌْ بُْسٍ ؾُؾٌَُ ُّٓ َاززَيُ زَبىضزضَئ و زََ
ًَٓــاٌْ تاظَيــإ بــؤ ظيــاز ْــُنطَيت، ُٓواْــُ زواٍ بُغُضنــىوٌْ تَُــٌُْ   ًَــى ٖ ًَــٌ ضَْ ًَ ٖ ٌَ ٌَ، بــُ َــُضج زَنــ

ًَٓاًْإ ال زَبطَئ، يُغُض حػابٌ ُٓو اليٍُُْ نُ خاوًَْاُْو ًٖئ قُضَبىويُنًؿًإ ْانُوَيت.وَبُ  ضٖ
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ًَىيػـت بـؤ خعَـُتهطزٌْ ضَيطـا طؿـتًُنإ بـُ ًٓ ـاظٍَ         ْؤيُّ: بًٓايُو زاَُظضاو و خعَُتطىظاضٍ زيهٍُ ث
ًٌَ ُٓو ضؾتُيُ ٌَ و    وَظاضَت و بُ ٖاوزَْطٌ ثاضَيعطاٍ ثُيىَْسيساض زازََُظضَئ بُث ٍ نـُ ثاضَيعطانـُ زايـسَْ

ــاوَوٍَ         ــإ ْ ًَىٍَ زَضَوَ، ي ــ ــُ نىاضن ــؤٍ ي ــُ خ ــُزا ن ًَطاياْ ــُو ج ــُوَيت، ي ــؤٍ زَي ــُ خ ًَتًٍُ ن ــؤْ ــُو ن ب
ًَت. ًَىيػتًؿُ يُغُض وَظاضَت نُ ضَيُٓايٌ تايبُتٌ بؤ زَضبهىَيٓ  قُزَةُنطاوَنُزا زياضٍ زَنات، ث

ٌَ ًٖئ بًٓايُ، يإ زاَُظضاو، يإ ًٖئ تاظ ًَٓاًْإ َُتطغـٌ،    زَيُّ: ْاؾ َ زاَُظضاوَيو زاؼلُظضَيت نـُ بـُناضٖ
ًَٓـُضَناٌْ بـُٖؤٍ        ًَعاض نطزٕ، يإ ناضيطُضيُنٌ خطاثٌ بؤ غُض شيٓطٍُ ضَيطانـُ، يـإ بـؤ غـُض بُناضٖ يإ ب
ٌَ بهُوَيتـُوَ،    ٍَ، يإ َُٖيِ، يإ ةاظ، يإ تؤظ، يإ بؤٌْ ظياْبُخـ، يإ ؾيت يُو جؤضَ بابُتاُْيإ يـ زوونُ

ًَت نُ يُ نٌَُ )تًُْا ي ًَطاياُْزا ُْب ًَـٓج غـُز َـُتط زووض بـٔ يـُ قُزَةـُ نـطاوٍ غـٓىوضٍ         511ُو ج ( ث
ًَطاو ضَيطا غُضَنًُنإ، ضَيطاف زَزضَيت بُ خاوٌَْ ثاضنُ نؿتىناَيًُنإ نُ خاْىويـُنٌ   ضَيطاٍ ٖاتىنؤٍ خ

ٌَ ثـُضشيين زَضَوٍَ       ًٌَ ياغـا، بـُ َـُضج ٌَ بىوٕ بؤ خؤيإ زضوغت بهُٕ بـُث خاْىوَنـُ يـُ نـٌَُ    ًْؿتُج
ًَت يُ غٓىوضٍ حُضاّ نـطاوٍ ضَيطُنـُوَو يُنػـُض بـُ ضَيطـُ طؿـتًُنُوَ       25) ًَٓج َُتط زووض ب ( بًػت و ث

ًَطانُزا ٖاوتُضيظل، يإ بُو  ٍَ ضَيطا خ ُْبُغرتَيت، بَُيهى بُ ضَيطُناٌْ خعَُتطىظاضيُوَ ببُغرتَيت، نُ يُطُ
 ضَيطاياُْوَ ببُغرتَيت نُ يُ ْاونُنُزا ُٖٕ.

اظزَيُّ: ضَيطاٍ طىْسَنإ و ضَيطا نؿتىناَيًُنإ يُ حىنُُناٌْ بُْسٍ زَيٌَُ ٓـُّ َاززَيـُ زَبـىوضزضَئ،    ي
ًَت نـُ ضَيطـُ بـُ زاَُظضاْـسيإ            ًَىَناًْإ ْـُب ًَهـُو ٖاوؾـ ًَ ًَطـُناٌْ ثُيـُوَضو تطونـاٌْ ٖ ًَ ثطؤشَ ظضاعٌ و ن

ًَت    ًَت نُ َـاوٍَ نـَُرت ْـُب ًَطاياُْزا ُْب ًَـٓج غـُز َـُتط زووض بـٔ يـُ      511يـُ )  ْازضَيت، ُٓطُض يُو ج ( ث
 غٓىوضٍ قُزَةُنطاوَناٌْ ضَيطايُنُوَ.

 فلساَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ُّ ًَٓ  بُؾٌ ث

 غُْطٌ قىضغايًُ ًَخىَضيُناٌْ ٓؤتؤَبًًُنإ
 (:9َاززٍَ )

ًَــٓٔ بــُ بُيآْاَُيــُى زيــاض قىضغــايًُ ًَخىَضيــُناٌْ ٓــُو ٓؤتؤَبًالْــٍُ نــُ ضَيطــا طؿــتًُنإ بــُناض زَ ٖ
زَنطَئ نُ وَظاضَتُنُ زَضٍ زَنىوَييَن و يـُ ضؤشْاَـٍُ فـُضٌَ بـاَلو زَنطَيتـُوَ، وَظاضَتُنـُ بـؤٍ ُٖيـُ         
ًَعَنــاٌْ     ــعٍ نــُنساضو ٖ ًَ ــُت و ٓؤتؤَبًًــُناٌْ ٖ ٍَ ٓؤتــؤَبًًٌ تايبــُتٌ غــُض بــُ زايــُضَناٌْ زَوَي ُْٖــس

ًَٓطاو ًَؿاُْ )وظٕ( ببىوضَيت. ٓاغايؿٌ ْاوخؤ و ٓؤتؤَبًًُناٌْ بُناضٖ  يُ باضٍ تايبُتسا، يُو ن
 (:11َاززٍَ )

ًَطانـاٌْ وَيػـتطٍُ           ًَهٗاتـُناٌْ وَظاضَتـٌ ْـاوخؤزا زيـاض نطزْـٌ ج ٍَ ث يُنُّ: وَظاضَتُنُ بـُٖاوزَْطٌ يُطـُ
ًَىيػتُ يُغُض وَظاضَتُنُ بًٓايـُو طؤض َثـاٌْ يـُ باضيـإ بـؤ       ًَؿاٌْ ٓؤتؤَبًًُنإ زَخاتُ ُٓغتؤٍ خؤٍ، ث ن

ًَؿإ و ثاضاغتًٓإ.زاب ٍَ فُضاُّٖ نطزٌْ جًٗاظٍ ن  غل بهات يُطُ
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ًَؿـإ     زووَّ: بُض َيىَبُضايُتٌ طؿيت ٖاتىنؤو وَظاضَت، وَضططتٔ و َُٖيػىوض اْسٕ و ًٓـساضٍَ وَيػـتطُناٌْ ن
        ًٌَ ًَهٗاتـُناٌْ وَظاضَتـٌ ْـاوخؤزا، بـُث ٍَ ث زَخُُْ ُٓغتؤٍ خؤيإ و غُثاْسٌْ غعاف بـُ ٖـاوزَْطٌ يُطـُ

ًَٓطَيت.حىنُُنا ًَهًهاضاْسا زَغُث  ٌْ ُّٓ ياغايُ، بُغُض غُضث
ًَؿـإ، نـُ ًٓؿـٌ        ًًَُّ: وَظاضَت َامل ُٓوٍَ ُٖيُ ُٓضى و فُضَاٌْ ًٓـساضَو بُناضخػـتين وَيػـتطُناٌْ ن غ
ًَت بـؤ       ًَو نـُ وَظاضَتُنـُ خـؤٍ زَضٍ زَنـىَيٓ ًٌَ ضَيُٓايٌ طُي خؤيُتٌ ُٖواَيُ بهات بؤ نُضتٌ تايبُت بُث

 ُض ضؤؾٓايٌ حىنُُناٌْ ُّٓ ياغايُزا.ُّٓ َُبُغتُ يُب
ًَفٌ ُٓو ضَيُٓـايٌ و   ًَؿإ نُ زَنُوُْ زَغت نُضتٌ تايبُت، زَنُوُْ شَيط ضن نىاضَّ: َُٖىو وَيػتطُناٌْ ن

ٍَ         ايضررٛابشبُْــسو بُغــتُوَ )  ٌَ يُطــُ ًَت بــؤ ٓــُّ َُبُغــتُ، بــُ َــُضج ( نــُ وَظاضَت زَضيــإ زَنــىَيٓ
.ٌَ  حىنُُناٌْ ُّٓ ياغايُزا ٖاوزش ُْب

 ُؾٌ ؾُؾُّب
 غعانإ

 (:11َاززٍَ )
ًَت و يـُ )  251111بُ ةُضاَُيُى غعا زَزضَيت يُ ) ( 511111( زوو غُزو ثُزلا ُٖظاض زيٓاض نَُرت ْـُب

ًَو: ًَت ُٖض نُغ ًَٓج غُز ُٖظاض زيٓاض ظياتط ُْب  ث
   ُ ًَتـُ َايـ ًَتُ َايٍُ ططتين ٖاتىنـؤو بب ًَت بب ًَهٌ ُٓوتؤ بُ ضَيطا طؿتًُنإ بطُيُْ ٍ َُتطغـٌ  يُنُّ: ظياْ

ًَُٓضٍ ضَيطايُنُ.  يُغُض بُناضٖ
ــاضٍ           ــُ ن ــُزا ن ًَطاياْ ــُو ج ٍَ ي ــتطى ــُ ثؿ ــُو خبات ــُوَ بُؾ ــاى نطزْ ــُضؤشو ضووْ ــُوَ ب ــازاض نطزْ زووَّ: ٓاط

ًَو زاْطابٔ. ًَسا زَنطَيت، يإ يُغُض ضَيطُ طؿتًُنإ َاززَ طُي  َُٖيهُْسٌْ ت
ًَٓاٌْ ضَيطُ طؿتًُنإ بؤ ةُيطٍ ُٓو َُبُغت ًًَُّ: بُناضٖ اٍُْ نُ بؤيـإ زاْـطاوٕ، يـإ بـؤ طىاغـتُٓوٍَ      غ

ًَىيػــيت بــؤ ثاضاغــتين             ًَؿــبًين ث ٓــُو باضاْــٍُ نــُ ُٓطــُض بهــُوٕ َُتطغــٌ يــُ ضَيطانــُزا زَخُْــُوَ، ث
ًَت. ًَُٓضاٌْ ضَيطُنُ ُْبىو ب  بُناضٖ

ــُضَ         ــُٕ زايـ ــُ يُاليـ ــت، نـ ًَـ ــطز ب ــُنإ نـ ًَطايـ ــا خ ًَٓاٌْ ضَيطـ ــُناضٖ ــاناٌْ بـ ــُ ضَيػـ ــٌ يـ ًَهـ ــىاضَّ: غُضث نـ
 ؽلُْسَناُْوَ ضاطُيُْطاوٕ.تايبُ

 (:12َاززٍَ )
ًَت يــُ )   ًَت يــُ   311111بــُ ةُضاَُيــُى غــعا زَزضَيــت نــَُرت ْــُب ٌَ غــُز ٖــُظاض زيٓــاضو ظيــاتط ْــُب ( غــ

ًَو:751111)  ( حُوت غُزو ثُزلا ُٖظاض زيٓاض ُٖض نُغ
ــاٍ ضَفتــ       ــٌ بًٓ ــت نطزْ ــُ زضوغ ــإ ب ــاظَ، ي  ًٓ ٌَ ــ ًَٓاٌْ ب ــُناضٖ ــُ ب ــإ ب ــسٕ، ي ــإ يُنــُّ: بَُُٖيهُْ ٌُْ، ي

ًَتُ غُض قُزَةُنطاوَناٌْ )ضَيطا طؿتًُنإ( غُضباضٍ ُٓو ةُضاَُيـُف ٓـُضى    ًٌَ زضَيص نطز ب ًَُٖؿُيٌ ث
ٌَ زضَيصيٍُ زَنُوَيتُ غُض.  و َُغطَمل البطزٌْ ُٓو ث
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ــُضؤنايُتٌ      ــُ زَضَوٍَ غــٓىوضٍ غ ــا طؿــتًُنإ( ي ــؤ يُغــُض )ضَيط ــؤٍ ثُندػــتين ٖاتىن ًَتــُ ٖ زووَّ: بىوب
 َيىَبُضايُتٌ ؾاضَواٌْ.ؾاضَواٌْ و بُض 

ًَت، يإ ثُضشيين تٍُ  ًَت، يإ ثُضشيين َُٓاُْتٌ الزا ب ًَؿا ب ًًَُّ: ًْؿاُْيُنٌ ٖاتىنؤ، يإ ظياتطٍ َُٖيه غ
ًَطُياْــس بــٔ، يــإ   ًَــت، يــإ ظيــاٌْ ث ًَىاْس ب ًَــت، يــإ ثطزَنــاٌْ ؾــ ًَهــسا ب ًَــت، يــإ ٓاوباضَنــاٌْ ت نــطزٍ الزاب

ًَطُناٌْ طؤض ٍ بٔ، يإ ٓاضاغتُ   نطزٌْ وَضطُض اْس بٔ.ج
ٌَ نطزْــٌ ُٓضنــُناٌْ خؤيــإ   ٌَ بــُج نــىاضَّ: ناضنــُضاٌْ وَظاضَتُنــٍُ، يــإ اليُْــُ ططَيبُغــتُناٌْ يــُ جــ

ًَت. ًَٓا ب ٌَ، يإ ٖاتىنؤياٌْ وَطري ٖ  قُزَةُ نطز ب
:ُّ ًَٓ  ث

ًَهٌ يُ حىنُُناٌْ َاززٍَ ) -1 ًَت.8غُضث  (ٍ ُّٓ ياغايُ نطز ب
ًَهٌ يُ حىنُُناٌْ ضَي -2 ًٌَ حىنُُناٌْ ُّٓ ياغـايُ  غُضث ًَت نُ بُث ُٓايًُنإ، يإ يُو بُيآْاَاُْ نطز ب

 زَضنىو بٔ.
 (:13َاززٍَ )

ًَهًُ يُ حىنُُناٌْ ) ًٌَ      12و  11ُٓطُض ُٓو غُضث ٌَ بهُوَيتـُوَ، غـعانٍُ بـُث ًَهٌ يـ (ٍ ُّٓ ياغايُ، تـاواْ
ًَت، ُٓوَ يُو باضَزا زَقٌ ياغا قىضغرتَنٍُ بُغ ًَٓطَيت.ياغايُنٌ تط قىضغرت ب  ُضزا زَغُث

 (:14َاززٍَ )
ُٓو غـعاياٍُْ نـُ زَقـُناًْإ يـُّ بُؾـُزا ٖـاتىوٕ، َـامل وَظاضَتُنـُ ثـىوض ْانُْـُوَ، بـَُيهى وَظاضَتُنـُ             
ًَهـٌ      غُضباضٍ ُٓواُْف َامل زاوا نطزٌْ قُضَبىوٍ ُٖيُ يُو ظياْاٍُْ نُ تىوؾٌ زَبـٔ يـُ ٓـُزلاٌَ غُضث

ٌَ زضَيص نطزٕ نُ يُّ بُؾ ًَسضاوَ.نطزٕ، يإ  ث  ُزا ٓاَاشَيإ ث
 (:15َاززٍَ )

ًَؿـاُْناٌْ غـُْطُ ًَخىَضيـُنإ زَنـات بـُ       ًَهٌ يُ ن ًَدىض، يإ خاوٌَْ ُٓو ٓؤتؤَبًًٍُ نُ غُضث يُنُّ: ي
ًَىَيٍُ خىاضَوَ:  ةُضاَُيُنٌ زاضايٌ غعا زَزضَيت، بُّ ؾ

ًَـٓج ٖـُظاض زيٓـاض يـُ ٖـُض )     5111يُ ُٖض باضَيهٌ ظيـازَ )  -1 ٍَ تـا    ( غـُز نًًـؤة  111( ث طاّ ةُضاَـُ زَنـط
 زَطاتُ يُى تُٕ يُو باضَ ظيازَيُ.

ٍَ تـا نـىاض   111( زَ ُٖظاض زيٓاض يُ ُٖض )11111يُ ُٖض باضَيهٌ ظيازَ ) -2 ( غُز نًًؤةطاّ ةُضاَُ زَنط
 تُٕ يُو باضَ ظيازَيُ.

َيت ُٓطـُض  ( غُز نًًؤةطاّ ةطاَُ زَنط111( ثاظزَ ُٖظاض زيٓاض يُ ُٖض )15111يُُٖض باضَيهٌ ظيازَ ) -3
ًَت، تا زَطاتُ ُٖؾت تُٕ يُو باضَ ظيازَيُ.  باضَ ظيازَنٍُ يُ نىاض تُٕ ظياتط ب

ًَؿاٌْ قىضغايًُ ًَخىَضيُنإ زَنات زَغـيت بُغـُضزا زَطريَيـت تـا      ًَهٌ يُ ن زووَّ: ُٓو ٓؤتؤَبًًٍُ غُضث
ــتطٍُ ن     ــؤ زَضَوٍَ وَيػ ــُوَ ب ــت و زَطىاظضَيت ٍَ زَنطَي ــُتا ــٍُ ب ــاضَ ظيازَن ــٍُ ب ــُو نات ــُض  ٓ ــاُْنٍُ يُغ ًَؿ
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ًًٌََُ بط طـٍُ )يُنـُّ(ٍ             ًَههاضَنُ، ُٓطـُض باضَنـُ يـُو غـٓىوضَ برتاظَيـت نـُ يـُ بُْـسٍ غـ َُغطَمل غُضث
 (ٍ غُضَوَزا ٖاتىوَ.14َاززٍَ )

ًًَُّ: نطَيٌ ظَوياُْ بُبط ٍ ) ( بًػت ُٖظاض زيٓاض يُ ُٖض ؾُوَيو وَضزَطريَيـت نـُ ٓؤتؤَبًًُنـُ    21111غ
ــُضزاطرياوٍ يــ  ــت بُغ ــُضواضٍ    بــُ زَغ ــُ ب ــُوَ، ٓــُوَف ي ًَت ًَٓ ــُزا زََ ــُضزا ططتُٓن ــت بُغ ــاٌْ زَغ ُ طؤض َث

ًَهٌ نطزُْنُوَ حػاب زَنطَيت.  غُضث
 (:16َاززٍَ )

ًَؿـاُْنُ زَغـُاَلتٌ     يُنُّ: ناضَُْساٌْ ٖاتىنؤ ُٓواُْيإ نُ تُضخإ نطاوٕ بؤ ًٓـ نطزٕ يُ وَيػـتطٍُ ن
ًٌَ حىنُـُناٌْ َـاززٍَ    غُثاْسٌْ ةُضاَُو زَغت بُغُضزاططتين ٓؤتؤَبًًٌ ظياز ٌَ زَزضَيت بـُث َ باضيإ ث

ًَت.14)  (ٍ ُّٓ ياغايُ، بط ياضَناًْؿًإ يُّ ضووَوَ بٓرب  زَب
ــط َو زَنطَيــت، نــُ بَُيطــٍُ نُغــجاوَ بــؤ َُبُغــيت     ًَ ًَؿــُنُ )غــُْطُنُ( ث ــىاٌْ ن ًَ زووَّ: خىَيٓسْــُوٍَ ث

ًَهٌ ناضَنُزا.  غُثاْسٌْ غعايُنُ بُغُض غُضث
ًَ ًًَُّ: يُ حاَيُت (ٍ ُّٓ ياغايُزا زَقُنـٍُ ٖـاتىوَ، يـُ َـاوٍَ     14هسا ُٓطُض ُٓو ةُضاَُيٍُ يُ َاززٍَ )غ

ًَهـٌ ناضَنـُ       15) ًَدـىض، يـإ  خـاوٌَْ ٓؤتؤَبًًـُ غُضث ًَهًُنُوَ ُْزضَيت، ُٓوا ي ( ضؤشزا يُ بُضواضٍ غُضث
ٌَ و يـُ )     3غعا زَزضَيت بُ حُثؼ نطزٕ بـؤ َاوَيـُى يـُ )    ٌَ َـاْط نـَُرت ْـُب ظيـاتط   ( ؾـُف َـاْط  6( غـ

ًَت.  ُْب
ــُ           ــاضَيتُوَ، ب ــؤٍ بؿ ــاُْنُ خ ًَؿ ــطزاضٍ ن ــُ ن ــُض ي ــٍُ ُٓط ــإ خاوَُْن ــُ، ي ــىض ٍ ٓؤتؤَبًًُن ًَد ــىاضَّ: ي ن

ٌَ و يـُ )    251111ةُضاَُيُى غعا زَزضَيت يُ ) ( يـُ  411111( زوو غُزو ثُزلا ُٖظاض زيٓـاض نـَُرت ْـُب
ْـ         ٌَ الزإ يـُ حىنُـُناٌْ بُ ًَت بـُب (ٍ ٓـُّ  14سٍ يُنـُّ يـُ َـاززٍَ )   نىاض غُز ٖـُظاض زيٓـاض ظيـاتط ْـُب

 ياغايُ.
ًَو يُ ُْٓـساَاٌْ يًصْـٍُ غُضثُضؾـيت نطزْـٌ وَطُض خػـتين وَيػـتطٍُ        (:17َاززٍَ ) ُٓطُض غُكلا نُ يُن

ــٍُ )   ــُ بط ط ــُ ي ــُنإ ن ــاٌْ ٓؤتؤَبًً ًَؿ ــٌ    2ن ًَؿ ــتهاضيٌ ن ــاتىوَ زَغ ــايُزا ٖ ــُّ ياغ ــٌَُ ٓ ــاززٍَ ْؤي َ ٍ)
 .1969(ٍ غاَيٌ 111( يُ ياغاٍ شَاضَ )317ًٌَ َاززٍَ )يؤضيُناٌْ نطزَوَ، ُٓوَ غعا زَزضَيت بُث

ــسضاوَ ٖــًئ    (:18َــاززٍَ ) ًَ يُنــُّ: ٓــُو اليُْــٍُ نــُ زَغــُاَلتٌ زَغــت بُغــُضزاططتين ٓؤتؤَبًًُنــٍُ ث
 بُضثطغًاضيُنٌ ْانُوَيتُ غُض يُو ظياْاٍُْ نُ تىوؾٌ نىتاَيُ باضنطاوَنإ زَبٔ و يُواُْيُ خطا  بظل.

ًَطاوَنـاٌْ شَـاضَ )     زووَّ: حىنُُناٌْ ياغ ًَٗ (ٍ 8اٍ زَغتهاضٍ نطزٌْ ٓؤتؤَبًًـُ زَغـت بُغـُضزاطرياو و ج
ًَؿـاْسا       1987غاَيٌ  ًَٓطَيت نـُ يـُ طؤض َثـاٌْ وَيػـتطُناٌْ ن ًَهًهاضاُْزا زَغُث بُغُض ُٓو ٓؤتؤَبًًُ غُضث

ًَطَئ. ًَ ٌَ زَٖ  ج
ًَهًهاضَ ًَؿٌ بط ياضزضاو ظيازَٕ و غُضث ًًَُّ: ُٓو نىتااَلٍُْ نُ يُ ن ًَٔ، وَظاضَتُنُ بـُ  غ ًَ ًًَإ زَٖ نإ بُ ج

ًَت بـُزَض يـُ حىنُـُناٌْ ياغـا       ًَو نُ وَظاضَتُنُ زايـسَْ ًٌَ ضَيػا طُي ًَت بُث َىظايُزٍَ ٓاؾهطا زَياْفط ؤؾ
 (.ايكٛاْ  ايٓاؾر٠بُضناضَنإ )
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  ُ ٍَ ٓـُو ة ًًٌََُ ُّٓ َاززَيُزا ٖاتىوَ، يُطـُ ضاَاْـٍُ  نىاضَّ: ثاضٍَ فط ؤؾتُٓنُ نُ زَقُنٍُ يُ بُْسٍ غ
 نُ زَقُناًْإ يُّ ياغايُزا ٖاتىوٕ بُ زَضاَُتٌ وَظاضَتُنُ تؤَاض زَنطَئ.

ًَىَيٍُ       ًَٓ ُّ: زَغتهُوتٌ ُٓو ضَيصَيٍُ نُ زَقُنٍُ يُ بُْسٍ نىاضٌََ ٓـُّ َاززَيـُزا ٖـاتىوَ بـُّ ؾـ ث
 خىاضَوَ زابُف زَنطَيت:

ًَٓج يُ غُزٍ زَخطَيتُ حػاباتٌ وَظاضَتُنُو75َ) -1  نُ بؤ ثاضاغتين ضَيطانإ زازَْطَيت. %( حُفتاو ث
ًَؿاُْنإ 25) -2 ًَٓج يُ غُزٍ وَى زَغتدؤؾاُْو زُْزإ زَزضَيت بُ ناضَُْساٌْ وَيػتطٍُ ن %( بًػت و ث

 و ناضَُْساٌْ وَظاضَتُنُ.
ٍَ وَظيطٍ ْاوخؤ ضَيُٓايٌ زُْزإ )احلىافع(  ٌَ نطزٕ بُ ٖاوزَْطٌ يُطُ ؾُؾُّ: وَظيطٍ ٓاوَزاٌْ و ًْؿتُج

ــَُاناٌْ         زَض ــُ بٓ ــاتىوَ، ن ــُزا ٖ ــُّ َاززَي ــٌَُ ٓ  ًَٓ ــسٍ ث ــُ )ب(ٍ بُْ ــُ بط ط ــٍُ ي ــُ زَقُن ــىَيٓٔ، ن زَن
ًَسا ُٖيُ. ٌَ بُف بىواًْؿٌ ت  زابُؾهطزٕ و زياض نطزٌْ ُٓواٍُْ زَياْططَيتُوَو حاَيُتُناٌْ ب

 
 بُؾٌ حُوتُّ

 حىنُُناٌْ طؿيت و نؤتايًُنإ
 (:19َاززٍَ )

ًَهىو ٍ زاَُظضاْسٌْ ُٓو ٓاوباضَو ثطزو زاَُظضاواٍُْ نُ خؤٍ ٓـُزلاًَاٌْ زاوَ  يُنُّ: وَظاضَتُنُ ثاضٍَ ت
 يُ غىوزَُْسَنإ وَضٍ زَططَيتُوَ يُغُض زاواٍ خؤيإ.

ٌَ زضَيصناضيــٍُ نــُ يُغـُض قُزَةــُنطاوَناٌْ ضَيطــا      ًَهـىوٍ البطزْــٌ ٓــُو ثـ زووَّ: يُنـٍُ ًٓــساضٍ ثــاضٍَ ت
ٌَ زضَيصناضَناٌْ وَضزَططَي ًٌَ ُٓو يًػتاٍُْ نُ يُاليُٕ خؤيُوَ ٓاَازَ نطاوٕ طؿتًُنإ نطاوَ يُ ث تُوَ بُث

ًٌَ ياغاٍ وَضططتُٓوٍَ قُضظٍ حهىَُت شَاضَ )  و َُٖىاض نطاوَناٌْ.1977(ٍ غاَيٌ 56بُث
ًَىيػــتُ يُغـُض وَظاضَتُنــُو ٓـُو قؤْرتاتهــٌ، يـإ نؤَجاًْاْــٍُ نـُ ْىَيُٓضايــُتٌ زَنــُٕ      (:21َـاززٍَ )  ث

ًَٔ نُ زَنُوُْ ضَيطاٍ ثطؤشَطـُيٌ ضَيطـُ طؿـتًُنإ     بُضزَواّ بىوٌْ ضؤيؿتين ٓاو و ضووباضو جؤطُو خىَيسََي
و ثطزَناُْوَ َػؤطُض بهُٕ، ُٖضوَٖا ضَيطاٍ بططلطاويـ بؤ ُٓو ضَيطاياٍُْ نُ ُٖٕ زَنُوُْ ضَيطاٍ ثـطؤشَ  

ٌَ نطزٌْ ُٓو ثطؤشاُْياْسا َػؤطُض بهُٕ. ٌَ بُج  تاظَناًْإ يُ قؤْاةُناٌْ ج
َُْساٌْ وَظاضَتُنُ بؤيإ ُٖيُ بهُٓ ْاو عُقاضَ تايبُتُناُْوَ زواٍ ٓاطازاض نطزُْوٍَ ناض (:21َاززٍَ )

ًَـىإ و زيـاض        ٌَ بىوٕ و بًٓايُنإ(، بـؤ ٓاَـازَ نطزْـٌ نـاضٍ ث خاوَُْناًْإ، )بُزَض يُ خاْىوَناٌْ ًْؿتُج
ٌَ نطزٌْ ثطؤشَناًْإ ٌَ بُج  .نطزٌْ ضَوتٌ ضَيطُ طؿتًُنإ و ثطزَنإ، بُ َُبُغيت ج

ًَـٌ و            (:22َاززٍَ ) ًَـطاو غـُضَنٌ و الوَنـٌ و يـُنرتبط و تىْ يُنـُّ: تـًُْا ًٓؿـٌ وَظاضَتُنُيـُ ضَيطـاٍ خ
ًَت.  ثطزَناٌْ زَضَوٍَ غٓىوضٍ ؾاضَواًُْنإ زاؼلُظضَيٓ
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زووَّ: زايُضَناٌْ زيهٍُ زَوَيُت، يإ ٖاوواَلتًإ بؤيإ ُٖيُ ضَيطا َُحُيًُنإ، يـإ ضَيطـا طىْـسَنإ، يـإ     
ٌَ     ضَيطا ناٌْ طُؾتىطىظاض، يإ ضَيطا تايبُتُنإ و َُعبُضَنإ، بُ ضَظاَُْـسٍ و غُضثُضؾـيت وَظاضَتُنـُ جـ

ًَت. ٌَ زياض نطزٌْ قُزَةُنطاوَناٌْ ُّٓ ضَيطاياُْ، تًُْاو تًُْا ًٓؿٌ وَظاضَتُنُ ب ٌَ بهُٕ، بُ َُضج  بُج
ٍَ (:23َاززٍَ ) وَظاضَتُنُزا زووضيُناٌْ )ابعـاز(   يُنُّ: بُض َيىَبُضايُتٌ طؿيت ٖاتىنؤ بُٖاوزَْطٌ يُطُ

ًَطايؿـًإ يُغـُض ضَيطــا          ًَطايـٌ و نــَُرتئ خ ٓؤتؤَبًًـُ جؤضبـُجؤضَنإ زيـاض زَنــات، ٖـُضوَٖا ظؤضتـطئ خ
ًٌَ جــؤضٍ ٖــُض ضَيطُيــُى، بــُ بُيآْاَُيــُى زيــاض زَنــات و يــُ ضؤشْاَــٍُ فُضًَــسا بــاَلو     طؿــتًُنإ بــُث

 زَنطَيتُوَ.
ــاناٌْ     زووَّ: بُض َيىَبُضايــُتٌ طؿــيت ٍَ وَظاضَتُنــُزا بــُ بُيآْاَُيــُى ضَيػ ٖاتىنــؤ بــُ ٖــاوزَْطٌ يُطــُ

ًَطانإ زياض زَنات و يُ ضؤشْاٍَُ فُضًٌَ )وَقايعٌ نىضزغتإ(زا باَلو زَنطَيتُوَ. ًَٓاٌْ ضَيطا خ  بُناضٖ
َواّ ناض بُو بُيآْاَاْـٍُ نـُ يـُ بُض َيىَبُضايـُتٌ طؿـيت ٖاتىنـؤوَ زَضزَنـىَيٓسضَئ بـُضز         (:24َاززٍَ )

ًَطــاٍ      ًَت و ج ًَـت، نــُ ٖــاوزش ْـُبٔ بــُ حىنُــُناٌْ ٓــُّ ياغـايُ، تــا ٓــُو ناتــٍُ ياغـايُنٌ تــط زَضزَنــ زَب
 زَططَيتُوَ، يإ ثىونَُيٌ زَناتُوَ.

ٌَ بىوٕ و وَظيطٍ ؾاضَواٌْ و طُؾـتىطىظاض بـُ ٖـاوزَْطٌ     (:25َاززٍَ ) وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَو ًْؿتُج
ٍَ وَظيطٍ ْاوخؤ بؤيإ ُٖيُ ض ٌَ نطزْـٌ حىنُـُناٌْ ٓـُّ ياغـايُ          يُطُ ٌَ بـُج َيُٓايٌ بـؤ ٓاغـإ نطزْـٌ جـ

 زَضبهىَيٓٔ.
ًَت. (:26َاززٍَ ) ًَهُواٍُْ حىنُُناٌْ ُّٓ ياغايُ ب ًَو ْانطَيت ث  ناض بًُٖئ زَق
ٌَ              (:27َاززٍَ ) ٓـُّ ياغـايُ يـُ بـُضواضٍ بـاَلو نطزْـُوٍَ يـُ ضؤشْاَـٍُ فـُضٌَ )وَقـايعٌ نىضزغـتإ( جـ

ٌَ زَنطَيت.  بُج
ًَىيػتُنإٖؤ  ناضَ ث

ٌَ نطزْـٌ ضَيطــا طؿـتًُنإ يــُ        ٌَ بــُج بـُ َُبُغــيت زيـاض نطزْــٌ بُضثطغـًاضَييت وَظاضَت يُغُضثُضؾــيت جـ
ًَٓاوٍ ُٓوَؾـسا نـُ    زَضَوٍَ غٓىوضٍ غُضؤنايُتٌ ؾاضَواٌْ و زَضَوٍَ بُض َيىَبُضايُتًُناٌْ ؾاضَواٌْ يُث

ًَفٌ ياغاو ٌَ زضَيـصٍ يُغـُض ضَيطـا       ثطؤشَناٌْ ثطزو يُنرتبط َنإ بهُوُْ شَيط ضن َو يُ ضَيٌ قُزَةـُ نطزْـٌ ثـ
ــايًُ ًَخىَضيــُناٌْ      ــٌ قىضغ ــاض نطزْ ًَٓاو زي ــُث ــإ و قُزَةــُنطاوَناًْإ، ٖــُضوَٖا ي ًَطان ــا خ طؿــيت و ضَيط
ًَــٓٔ و بــؤ يُندػــتين ضَيهاضَنــاٌْ بــُ َــىَيههطزٕ و ضَيهدػــتين   ٓؤتؤَبًًــُنإ نــُ ٓــُّ ضَيطاياْــُ بــُناض زَٖ

ًَٓاٌْ قُزَةُنط ًَطايًـُنإ، يُبـُض ٓـُو طؤض اْهاضياْـٍُ يـُ ثُيهـُضٍ        بُناضٖ اوَناٌْ ضَيطا طؿتًُنإ ضَيطـا خ
ًًَإ زَنـُٕ و يـُ بـؤ يُندػـتين ضَيػـا             ٌَ بـُج ُٓو زايُضاُْزا ثُيسا بـىوَو ضَيطـا طؿـتًُنإ زَنُوْـُوَو جـ

ًَٓسضا، غىثاؽ.  ياغايًُ ثُيىَْسيساضَناًْـ ُّٓ ياغايُ ؾُضع
 :ثُضيَُإٌ غُضؤنز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ظؤض غىثاؽ، فُضَىو ناى حَُُ.
 بُض َيع ذلُس افلس عًٌ)ؾاضَظووضٍ(:
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 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَـت، َـٔ ُٖغـت     ًَطَ ب ًَت َىزيط عاٌَ َطوضيـ ي زياضَ ُٓوَ بُ تُْٗا وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوٍَ ْاوَيت، زَب

ايـُ بـُ يًصْـٍُ ْـاوخؤ و َـىزيطٍ      زَنُّ ُّٓ ضاثؤضتُ عًالقٍُ بـُ يًصْـٍُ ْـاوخؤف ٖـُبىو، زَبىايـُ بسض     
 َطوض باْط نطا بىايُو يًصٍُْ ْاوخؤف ضاثؤضتٌ ُٖبىايُ، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَُُ بُؽ زاواٍ وَظيط زَنُئ، يُبـُض ٓـُوٍَ ٓـُّ ثـطؤشَ      ًَت، بُاَلّ ٓ ًَٓ ًَت خؤٍ خُبريَنإ ب وَظيط زَتىاْ

ًَـطَ ًًْـُ، بؤيـُ         ياغايُ ثُيىَْسٍ بُ وَظاضَتـٌ ٓاو  ًَػـتاف وَظيـطٍ ٓاوَزاْهطزْـُوَ ي َزاْهطزْـُوَ ُٖيـُ، ٓ
ًَـ ًْىَض ؤ بـُ ٓاَـازَ بـىوٌْ وَظيـطٍ ْـاوخؤ      11زاًْؿتُٓنَُإ تُٓ ًٌ زَنُئ بؤ بُياٌْ غُعات ) (ٍ ث

 َىْاقُؾٍُ يُغُض زَنُئ، ظؤض غىثاؽ، تا بُياٌْ ُٖض بصئ.
 

 ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ                  ز.حػٔ ذلُس غىضَ                           غت افلس عبساهلل                فط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضيَُاٌْ                        غهطت    ثُضيَُاٌْغُضؤنٌ                 ُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ      ج

ًَطام                              نىضزغتإ – نىضزغتإ ًَطام            – ع ًَطام - نىضزغتإ                ع   ع
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 ( 9ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )

ٌَ ؾُللُ  2112\4\17ضَيهُوتٌ  غ

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ
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  (9ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 ٌَ  17/4/2112 ضَيهُوتٌ ؾُللُغ

ًَط )   ــصَ ــىَض  (ٍ 11نات ًَـ ًْ ــ ٌ   ضؤشٍ ؤٍث ــ ــُللُغ ــُوتٌ  ؾ ــَُاٌْ  17/4/2112ضَيه ــتإ  ثُضي  -نىضزغ
ًَطام  ٌ  ثُضيَُإ و، غُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع امساعًٌبُ غُضؤنايُتٌ ع بـُض َيع ز. حػـٔ ذلُـس     بـُ ٓاَـازَبىوْ

ًَطــطٍ غــُضؤى و،  ًَطٍ غــىضَ ج خــىيٌ  (9ٍ, زاًْؿــتين شَــاضَ )ثُضيــَُإبــُض َيع فطغــت أفلــس عبــساهلل غــهطت
ًًَُّ  ( ٍ خؤٍ بُغت.2112غاَيٌ ), غ

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ حىنُُن ٍ 1992(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1ٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )  َوط ( يُ ثُي21(ٍ َاززَ )1اٌْ بط طُ )بُث

ًَطام, زَغـتٍُ غـُضؤنايُتٌ    -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  ٕ ع خـىيٌ   (9ٍزضا زاًْؿـتين شَـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضيـَُا
ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ نات ) ٌَ ؾُللُ ضَيهُوتٌ (11غ ًَـ ًْىَض ؤٍ ضؤشٍ غ ًَىَيُ  زا 17/4/2112ٍ ث بُّ ؾ

ًَت:  ب
بُض َيع  -ؤشَ ياغاّ ض َيطا طؿتًُنإ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإبُضزَواّ بىوٕ يُغُض خػتُٓض وو و طفتىطؤ نطزِْ ثط -1

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/
 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.

ًًََُِ  .بُْاوّ طُػل نىضزغتإ َِ زَنُئ، ثُضيَُاِْ نىضزغتإ خىػل غ زاًْؿتِٓ َُٓط ؤَإ زَغت ث
ًًَُّ، خىػل ططَيساِْ زووَّ، شَاضَّ زاًْؿعل)  .72/4/2372( ض ؤشّ زاًْؿعل 4َُٖيبصاضزٕ، غاَيِ غ

 بُضْاَُّ ناض:
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ًَِ حىنُُناِْ بط طُ )  7442غاَيِ  ( ّ َُٖىاض نطاو7ّ( يُ ثُيط َوّ ْاوخؤّ شَاضَ )23( َاززَّ )7بُث
ّ ثُضيَُاِْ نىضزغتاِْ عريام، زَغتُّ غُضؤنايُتِ ثُضيَُإ بط ياضيسا بُضْاَُّ ناضّ زاًْؿتِٓ شَاضَ 

ًًََُِ َُٖيبصاضزٕ، يُنات )4) َِ ؾُللُ، ض َيهُوتِ 77( ّ ٓاغايِ خىػل غ ًَـ ًْىَض ؤّ ض ؤشّ غ ( ث
72/4/2372 :َِ ًَىَيُ ب  بُّ ؾ
-ؤشَ ياغاّ ض َيطا طؿتًُنإ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإو طفتىطؤ نطزِْ ثط بُضزَواّ بىوٕ يُغُض خػتُٓض وو -7

 عريام.
َِ ُّٓ زاًْؿتَُٓإ زواخػت بؤ َُٓط ؤ، بؤ ُٓوَّ جُْابِ وَظيطّ  ًَىَ خؤتإ زَظأْ زوَيٓ بُض َيعإ ٓ

ًَط ٖاتِٓ )َاَ ًَط ٖاتِٓ زَنُئ، ُٖضوَٖا بُخ ًَػتا ُٓويـ ٖاتىوَ بُخ ٓ ،َِ ًَطَب ؤغتا ٓاوَزاْهطزُْوَ ي
ًَبًِٓ و َىالحُظَناِْ خؤيإ  غعس( زَنُئ، بؤ ُٓوَّ َُٓط ؤ يُناتِ طفتىطؤناؾلإ ُٓواًْـ ٓاَازَبٔ و ت
.َّ ًَتُوَ با بفُضَىو ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ، ْاوّ ةآًب و َىجاظَنإ زَخىَيٓ ًَػتا بُض َيع ج ًَٔ، بُاَلّ ٓ ًَ  ب

 
 
 

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُا  ٕ:بُض َيع ز.حػٔ ذلُس غىضَ/ ج
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًٓ اظَ بىوٕ يإ ةآًب بىوٕ،  71/4/2372( ّ ٓاغايِ يُ 3ْاوّ ُٓو ُْٓساَاُّْ يُ زاًْؿتِٓ شَاضَ)
 َُٓإُْ:
 بُض َيع ز.ٓاضاؽ حػغل           ًٓفاز -7

 بُض َيع خىضؾًس افلس غًًِ   ًٓفاز -2

 بُض َيع جالٍ عبساهلل             ًٓفاز -0

 ًٓفاز             بُض َيع مسري غًًِ   -4

 ًٓفاز            عثُإبُض َيع عسْإ  -0

 بُض َيع عُط قسيل               ًٓفاز -1

 طٖإ ضؾًس             دلاظبُض َيع ب -2

 بُض َيع ز.تاضا عبسايطظام          ّ -3

 بُض َيع عىِْ نُاٍ بُظاظ         ّ -4

 بُض َيع طُؾُ زاضا                  ّ -73

 ئ            ّبُض َيع يؿاض زلِ ايس -77

 بُض َيع تاضا حتػغل ياغغل         ّ -72

 بُضَيع امساعًٌ غعًس              ّ -70
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 بُض َيع حاظّ حتػغل              ةآًب -74

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 

ًَػتا زاوا يُ يًصُّْ ٖاوبُف زَنُئ، بفُضَىوٕ بؤ ؾىَيِٓ يًصُْنإ بؤ ُٓوَّ زَغت بُ طفتىطؤّ ُٓ و ٓ
َِ ثط ؤشَ ياغايُنَُإ بُ نىضزّ و بُ عُضَبِ خىَيٓسَوَ،  ًَُُ زوَيٓ ثط ؤشَ ياغايُ بهُئ، بُض َيعإ زياضَ ٓ
خؤؾبُختاُْ ض اثؤضتِ ٖاوبُف يُغُض ُٓو ثط ؤشَ ياغايُ تُْٗا يُى الثُض َيُ، نىْهُ َُغُيُنُ ظياتط 

ًَس زَنُئ يُ طفتىطؤ و  ؾتُنإ زيكُتِ َُغآًًِ فُِْ و َُغُيُيُنِ ًٓدتًػاغِ و فًُُْ، جا ٓىَ
َِ بهُٕ.  ًٓدتًػاغِ بهُٕ، فُضَىوٕ يًصُّْ ٖاوبُف َاززَ بُ َاززَ زَغت ث

 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 ايعسام –قإْٛ ايطسم ايعا١َ القًِٝ نٛزدضتإ 
 ايؿصٌ االٍٚ
 ايتعازٜـ

 ايكإْٛ املعاْٞ املب١ٓٝ اشا٤ٖا:ٜكصد بايتعابم االت١ٝ الغساض ٖرا  (:1املاد٠ )
 ايعسام. –اٚاًل: ايٛشاز٠: ٚشاز٠ االعُاز ٚاالضهإ يف اقًِٝ نٛزدضتإ 

ثاًْٝا: ايطسٜل ايعاّ: املُس املبًش اٚ غم املبًش املدص  ملسٚز املسنبا  ٜٚػٌُ ذيو قسّ ايطسٜل، ٚؼدد 
 ٓػس يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ.اْٛاع ايطسم ايعا١َ َٔ ضسٜع١ ٚز٥ٝط١ ٚثا١ْٜٛ ٚغمٖا ببٝإ ٜ

ثايثًا: طسٜل املسٚز ايطسٜ : ايطسٜل ايعاّ املصُِ ٚاملػٝد بصٛز٠ خاص١ ملسٚز املسنبا  ايرٟ ال خيدّ املُتًها  
املتاس١ ي٘ )َطٝج( ٚتهٕٛ فاال  َسٚز املسنبا  ؾٝ٘ َٓؿص١ً ٚال ٜتكاط  َ  اٟ طسٜل اٚ ضه١ قطاز اٚ اٟ 

 ٚاحد، ٚايرٟ ٜهٕٛ َصُُا َٚعًٓا عٓ٘ نطسٜل ضسٜ .َطاز اخس اٚ ممس َػا٠ يف َطت٣ٛ 
( ضت١ اَتاز ٚقد ٜتهٕٛ 6زابعًا: اؾطس: َٓػأ َٔ اـسضا١ْ املطًح١ اٚ اؿدٜد اٚ نًُٝٗا ٜصٜد ؾضا٤ٙ ع٢ً )

َٔ عد٠ ؾضا٤ا  يٓكٌ املسٚز باْٛاع٘ اٚ اـدَا  اٚ نًُٝٗا ع  فس٣ َا٥ٞ اٚ ؾتح١ ٜٚػٌُ َؿّٗٛ اؾطس، 
املص١ُُ ٚاملٓؿر٠ بأ١ٜ طسٜك١ ناْا ٚتعسؾٗا ايٛشاز٠ ع٢ً اْٗا بطٛز ببٝإ ٜٓػس يف اؾسٜد٠ اؾطٛز ايعا١ُ٥ 

 ايسمس١ٝ.
خاَطًا: ايتكاط : ٖٛ غبه١ َٔ ايطسم املرتابط١ ٚاملتكاطع١ َ  بعضٗا ع٢ً َطت٣ٛ ٚاحد اٚ انثس ٜٛؾس 

 اْطٝاب املسٚز ب  طسٜك  اٚ نثس.
اٚ ضه١ حدٜد اٚ ْٗس اٚ خًٝج اٚ قٓا٠ اٚ ببٌ اٚ َستؿ  َصُِ ضادضًا: ايٓؿل: طسٜل ميس ؼا طسٜل اخس 

 َٚػٝد َٚعًٔ عٓ٘ اْ٘ ْؿل ببٝإ ٜٓػس يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ.
ضابعًا: ايكٓطس٠: فس٣ َػًل ٜٓكٌ اـدَا  اٚ املا٤ يف قٓا٠ طبٝع١ٝ اٚ فس٣ َا٥ٞ طبٝعٞ اٚ اصطٓاعٞ َٔ 

 ؾطس.احد باْي ايطسٜل اىل اؾاْه االخس ٚال ٜػٌُ ذيو ا
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 ثآًَا: احملسّ: ٜػٌُ احملسّ نٌ َٔ:
 طسٜل اٚ بطس اٚ قٓطس٠ اٚ تكاط  اٚ ْؿل.-1
 االزاضٞ اجملاٚز٠ يًطسٜل املُتد٠ َطاؾتٗا ببٝإ تصدزٙ ايٛشاز٠ ٜٚٓػس يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ.-2

قٛز َٔ قاٚز  تاضعًا: االغػاٍ احملٛز١ٜ: ٖٛ ثكٌ املسنب١ َضاؾًا ايٝ٘ ٚشٕ اؿُٛي١ املٓكٛي١ املطًش ع٢ً نٌ
 املسنب١.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَؿِ باؾُ  فُضَىوٕ نىضزيُنُّ، ُٓطُضنِ نىضزيُنُّ، بُض اغتِ تُضجَُُنُّ باف ًُْ، ُٖض ث
َِ بًدىَيًُٓٓوَ نىضزيُنُ، بُاَلّ بُض اغتِ تُضجَُُّ  عُضَبًُنُّ بهُُْ ُٓغاؽ، بُاَلّ ُٖض زَب

 نىضزيُنُّ خطاثُ.
 َُ عًٌ:َُُ غعًس حُع حبُض َي

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَطام –ياغاٍ ضَيطا طؿتًًُناٌْ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ   ع

 بُؾٌ يُنُّ
ًَٓاغُنإ  ث

 َُبُغت يُّ زَغتُواشاٍُْ خىاضَوَ يُّ ياغايُزا َاْاناٌْ بُضاَبُضياُْ: (:1َاززٍَ )
ٌَ نطزٕ يُ ٖ ًَطام. –ُضَيٌُ نىضزغتإ يُنُّ: وَظاضَت: وَظاضَتٌ ٓاوَْهطزُْوَو ًْؿتُج  ع

زووَّ: ضَيطاٍ طؿيت: ُٓو ضَيطا قريتاو نطاوَ، يإ قريتاو ُْنطاوَيُ نُ بؤ ٖاتىنؤٍ ٓؤتؤَبًٌ تُضخإ 
ًَطاو غُضَنٌ و  نطاوَ، نُ قُزَةُ نطاوَناٌْ ضَيطايُنُف زَططَيتُوَ، جؤضَناٌْ ضَيطا طؿتًًُناًْـ بُخ

ُوَ بُ بُيآْاَُيُى زياض زَنطَئ و يُ ضؤشْاٍَُ فُضًَسا باَلو البُالنإ و ضَيطاناٌْ يُو جؤضَ بابُتاُْؾ
 زَنطَيتُوَ.

ًَطا: ُٓو ضَيطا طؿتًُيُ نُ بُ تايبُت بؤ ٖاتىنؤٍ ٓؤتؤَبًٌ زاتاؾطاوَو  ًًَُّ: ضَيطاٍ ٖاتىنؤٍ خ غ
ٌ زاَُظضاوَو خعَُت بُ َؤَيهُناٌْ ٖاوؾإ و ْعيهٌ خؤٍ ْانات، واتا )ؾىوضَزاضَ(و ٖاتىنؤٍ ٓؤتؤَبًً

ًٌَ ؾَُُْسَفُض، يإ ٓاضاغتُيُنٌ تط، يإ ضَيطاٍ  ًَ ٍَ ًٖئ ضَيطايُنٌ تط يإ ٖ ًَسا جًا نطاوَتُوَو يُطُ ت
ًَٓطاوَ. ًَطا زاتاؾطاوَو ضاطُي  ثًازَزا، يُ َُٖإ ٓاغتسا يُنرت ْابط ٕ و وَى ضَيطايُنٌ خ

ًٌَ )ثطز(: بُ نؤْهطَيت، يإ بُ ٓاغٔ، يإ بُ ُٖضزوونًإ زاَُظض ( 6اوَو ثاْتايًُنُؾٌ يُ )نىاضَّ: ث
َُتط ظياتطَ، بُغُض ٓاوَض ؤيُنُوَ، يإ يُغُض خط َيو )فتخُ( زازََُظضَيت، يُواُْؾُ يُ نُْسئ ثاْتايٌ 
ًَت بؤ ٖاتىنؤٍ جؤضبُجؤض، يإ بؤ طىاغتُٓوٍَ خعَُتطىظاضٍ، يإ ُٖضزوونًإ، نَُهٌ ثطز  ًَو ٖاتب ث

بُ ُٖض جؤضَيو زاضَيصضابٔ و وَشَيط ناض خطابٔ، وَظاضَتًـ ُٓو ثطزَ غُض ٓاوَنُوتىواُْف زَططَيتُوَ نُ 
ًَٓاغُيإ زَنات بُ بُيآْاَُيُى نُ يُ ضؤشْاٍَُ فُضًَسا باَلو زَنطَيتُوَ.  بُ ثطز ث
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ًَهُوَ بُغرتاو و يُنرتبط  يُغُض َُٖإ ٓاغت، يإ ظياتط، نُ  ًَٓ ُّ: يُنرتبط : بطيتًًُ يُ تؤض َيو ضَيطاٍ ث ث
ًَىإ زوو ضَيطا، يإ ظياتطزا فُضاُّٖ زَنات.ضَيطاٍ ٖاتىنؤ يُ ْ 

ًٌَ ؾَُُْسَضفُض، يإ ضووباض، يإ نُْساو، يإ  ًَ ًٌَ: ضَيطايُنُ بُ شَيط ضَيطايُنٌ تطٍ وَى ٖ ؾُؾُّ: تىْ
ٍَ، يإ نًا، يإ بُضظايًسا زَض وات، ُّٓ ضَيطايُ زاتاؾطاوَو زاَُظضاوَو بُ بُيآْاَُيُى نُ يُ  نُْا

ًَٓاغُ نطاوَو ضاطُيُْطاوَ. ضؤشْاٍَُ فُضًَسا ًٌَ ث  باَلو زَنطَيتُوَ بُ تىْ
ًَهٌ غطوؾيت، يإ بُ ايكٓطس٠حُوتُّ: ٓاوباضَ ) (: ٓاوباضَيُنٌ زاخطاوَو خعَُتطىظاضٍ، يإ ٓاو بُ نُْاَي

 ٓاوَض ؤيُنٌ غطوؾيت، يإ زَغتهطز يُاليُنٌ ضَيطانُوَ بؤ اليُنٍُ تطٍ زَطىاظَيتُوَو ثطز ْاططَيتُوَ.
 : قُزَةُنطاو، َُٓاُْ زَططَيتُوَ:ُٖؾتُّ

1-.ًٌَ  ضَيطا، يإ ثطز، يإ ٓاوباضَ، يإ يُنرتبط ، يإ تىْ
ظَويُناٌْ ٖاوؾاٌْ ضَيطايُنُ زَططَيتُوَ نُ وَظاضَت بُ بُيآْاَُيُى زضَيصٍ و ثاًًْإ زياض زَنات و -2

 يُ ضؤشْاٍَُ فُضًَسا باَلو زَنطَيتُوَ.
ًَؿِ خػتؤتُ ْؤيُّ: قىضغايًُ ذلىَضيُنإ: بط ًًَُنُو باضَنُّ نُ َُٖيِ ططتىوَ، ن ًَؿِ ٓؤتؤَب يتًُ يُ ن

ًًَُنُ.  غُض َُٖىو ذلىَضَيو يُ ذلىَضَناِْ ٓؤتؤَب
 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ض َِٓ يًصُّْ ٖاوبُف يُغُض َاززَّ يُى بًدىَيُٓٓوَ تهايُ.

 فلساَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 
 َُإ.بُض َيع غُضؤنِ ثُضي

ًَؿُنِ ثط ؤشَ ياغانُزا،  َاززَّ يُى ًٖئ َىالحُظَيُنِ واّ تًا ًُْ، بُاَلّ يُ زَيطّ زووََِ ث
ًَُإ وايُ بهطَيتُ ثُضيَُاِْ نىضزغتاِْ عريام.  زَغتُواشَّ َُجًػِ وَتُِْ نىضزغتاِْ عريام ٖاتىوَ،  ث

 َُٖيُيُنِ ظَاُْواًُْ. (االثكاٍ( وؾُّ )االؾغاٍ( بهطَيتُ )1( َاززَّ )9زووَّ: يُ بط طُّ )
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَبًِٓ ُٖيُ؟، ُّٓ بُض َيعاُْ )ناى ٓاغؤ، ناى ؾعإ، ناى  َِ ت بُفطئ خإ، ز.افلس( ؾاضٌ، بُض َيعإ ن
 فُضَىو ناى ٓاغؤ.

 بُضَيع بهط نطيِ ذلُس)ٓاغؤ(:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَطَ ( ّ ُٓو 7َغُباضَت بُ بط طُّ ) َِ )دلطا َغًل اخل( َٔ ي اززَيُ، نُ باؽ يُ قُْتُضَ زَنات، زََي
ًَطَ  َِ ي َِ، ُْوَى َغًل، يُعِٓ َغًل ْاب بُض اغتِ ًٓػتًفػاضَ، بُ بط واّ َٔ ض َْطُ َُبُغتِ زاثؤؾطاو ب
َِ، بَُيهى َِ َُجطا َىةًُم ب َِ ْاب ًَطَزاًْؿتىَو َىُْٖسغُ و زَظاْ  َُجطا، بطاّ بُض َيعَإ وَظيط ي
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َّ َُجطا....، بُاَلّ بًُْػبُت ُّٓ قاْىُْ، تًُْا زاثجؤؾطَيت، َىةًُم  َِ، زَنط َُبُغتِ ُٓوَيُ زاثؤؾطاو ب
ًَغل ُٓو ؾتُّ ُٖبىو، غىثاؽ. ًَ َِ، ُٖض ُٓوَيُ، ُٓوَّ ُٖبىو باب  ْاب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ناى ؾعإ فُضَىو.

 بُض َيع ؾعإ افلس عبسايكازض:
 ع غُضؤنِ ثُضيَُإ.بُض َي

َىالحُظَيُنِ ؾهًًِ ُٖيُ، يُ نُْس بط طُيُى تهطاض بؤتُوَ، بُ بُيآْاَُيُى يُ ض ؤشْاَُّ فُضًَسا 
َِ يُ بط طُنإ، بط طُّ فالٕ و فالٕ و  ًَِ باؾُ بط طُيُى ب باَلو زَنطَيتُوَ، نُْس جاضَيو تهطاض بؤتُوَ، ث

َِ، ظؤض غىثاؽ.فالِْ باَلو زَنطَيتُوَ يُ ض ؤشْاَُّ وَقآًع ًَىَيُ ب  سا، بُو ؾ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ذلُس قازض)بُؾاضَتِ( فُضَىو. ؾاضٌبُضَيع 
 ذلُس قازض)بُؾاضَتِ(:   ؾاضٌبُضَيع 

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
نإ زَنات، بؤ ( زا ُٖيُ، نُ باغِ ض َيطا قري تاو1َ( ُٓو َاززٍَ )2بُ ُٖقًكُت َٔ َىالحُظَّ يُ بط طُّ )

ًَُُ، ُٓو  ٖاتى نؤّ غُياضَّ غىضعُتُنإ، َىالحُظَنُّ َٔ يُغُض ُٓوَيُ بُض اغتِ بُ عاَِ ض َيطاناِْ ٓ
ًَطَيُ، ض َيطُّ تط ًُْ يُ ةُيطَ قريَنإ بؤ ُٓو...،  ًَؿُّ ُٖيُ، نُ وظيطّ ٓاوَزاْهطزُْوَ جُْابِ ي ن

ًَُُ زضوغت زَنا ت بُض اغتِ، تطانتؤضَ، يُعِٓ ض َيطُّ تط ًُْ بؤ ُٓوَّ نُ ظؤض حازيػُ يُ ض َيطاناِْ ٓ
ًَو، اليُِْ زووَّ، نُ عًالقُّ  ٖاتىنؤّ ةُيطّ غُياضَّ غىضعُت يُ ض َيطانإ ٖاتىنؤ بهات، َُُٓ اليُْ
ًَىيػت ًُْ يُ  بُ وَظاضَتِ ٖاتىنؤوَ ُٖيُ،  ؾاضَواِْ و َطوضَوَ ُٖيُ، بُ ُٖقًكُت ض َيُٓاّ وَنى ث

ًَؿُو ناضَغاتِ ظؤض طُوضَ، ض ؤشاُْف يُ ض َيطُنإ ُٓبًٓغل  نُ زضوغتِ ض َيطُنإ، يُعِٓ ُّٓ ز وو حاَيُتُ ن
 زَنات،  ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَٓاغُ نطزُْ، فُضَىو بُفطئ خإ.  خؤّ ُّٓ َاززَيُ ظياتط َاززَّ تُعطيفُ، ث

 بُض َيع بُفطئ حػغل خُيًفُ:
 َُإ.بُض َيع غُضؤنِ ثُضي

ًَٓاغُف بؤ  ًَِ باؾُ يُْاو ظاضاوَنإ ث زياضَ ياغانُ خؤّ ياغاّ ض َيطا طؿتًُناُْ بؤ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، ث
ُٖضَيِ زابٓسضَيت، وَيط اّ ُٓوَّ يُْاو ياغانُ وؾُّ نىضزغتإ ٖاتىوَ، بُاَلّ باؾرت وايُ ْاوّ ُٖضَيًُـ 

ٍَ، جطُ يُوَف ُٖضزوو وَظاضَتِ ْاوخؤ و وَظا ضَتِ زاضايِ ظؤض زووباضَ بؤتُوَ يُْاو ياغايُنُ، ًٓعافُ بهط
ًَٓاغُ نطزٕ يُ ظاضاوَنإ، جطُ يُوَف باؽ يُ يًصُْيُى يإ زَغتُيُى زَنات  ًَُٓ ث باؾرت وايُ ُٓواًْـ ب
يُْاو ثط ؤشَنُ، نُْس جاضَيهًـ باغِ ُٓنات، ُّٖ بُ زَغتُ ْاوّ ٖاتىوَ، ًَُٖـ بُ يًصُْ ْاوّ ٖاتىوَ، 
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ًَٓاغُ نطزٕ يُ ظاضاوَنإ، جطُ يُوَف ثؿتطريّ يُ ٖاوناضّ ناى ؾعإ ُٓويـ ُٖض باؾرت  ًَتُ ث وايُ بب
زَنُّ، ظؤض باغِ ض ؤشْاَُ ُٓنات يُْاو بط طُو َاززَنإ، باؽ ُٓنطَيت، باؾرت وايُ َُٖىوّ َُٖيبطريَيت و يُ 

ًَسضَيت، ًَ فاَلُْ ؾت يُ ض ؤشْاَُّ  يُى بط طُ، يإ يُْاو يُى َاززَ نؤ بهطَيتُوَ، يُعِٓ  ُٓوَْسَ باؽ ُْٖ
ًَٓسضَيت ْاوَنُّ، ظؤض  فُضَِ باَلو زَ نطَيتُوَ، فاَلُْ ؾت  يُوَ باَلو زَنطَيتُوَ، بَُيهى بُيُن اض بٗ

 غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ز.افلس فُضَىو.
 بُض َيع ز.افلس ابطاًِٖ وَضتِ:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
َِ وَظاضَت، وَظاضَتِ زياضَ بُؾِ يُنُّ  ًَٓاغُنإ، يُ بط طُّ يُنُّ، ٖاتىوَ َُٓي بطيتًُ يُ ث

ًَِ باؾُ وَظاضَتِ ٓاوَزاْهطزُْوَ و  ٌَ نطزٕ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، َٔ ث ٓاوَزاْهطزُْوَو ًْؿتُج
َِ ) مل اقًًِ  َِ، ُْوَى يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، نُ عُضَبًُنُ زََي ٌَ نطزِْ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ب ًْؿتُج
نىضزغتإ( نىْهُ خؤّ ياغانُ ياغاّ ض َيطا طؿتًُناِْ ُٖضَيُِ نىضزغتاُْ، ُْوَى ياغا طؿتًُنإ يُ 

ًَت )بُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ(، ظؤض غىثاؽ. ًَِ باؾُ )يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ( بب  ُٖضَيُِ نىضزغتإ، بؤيُ ث
 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 جُْابِ وَظيط فُضَىو.

 
 ناَُضإ افلس/ وَظيطّ ٓاوَزاْهطزُْوَ: بُض َيع

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَبًًٓاُّْ نُ نطا، جُْابِ غُضؤنِ ثُضيَُإ، يُغُض َُجطانُ تُْٗا ُٓوَْسَ ض ووٕ  تايبُت بُو ت
ًَغل َُجطا َغًل، َُجطا َغًل َُبُغتُإ يُوَيُ نُ بؤ ض َيط َوّ غُياضَ، بؤ  نطزُْوَيُى بسَّ، نُ َُٓي

ًَهِ عاَُ، بؤ  ٖاتىونؤّ ًَٓسضَيت، ُٓو تُعطيفُ يُ ًِٖٓ عرياقًـ وايُ، ُٓوَ تُعطيف غُياضَ بُناضُْٖ
ًَجُض  بىوِْ ٓاو ُٓو وَظيفاُّْ نُ زياضّ نطزووَ،  ًَت بُؽ بؤ ت ًَٓسضَيت، يُوياُْ َُٓي قُْتُضَ بُناضزَٖ

َِ َُجطا َىةًُم، ُٖض بُ َىةًُم بُناضزَيت يُ تُعطيفُنُّ عرياقًـ،  يُو تُعطيفاُّْ تطيـ بؤيُ زََي
ًَِ َُجطا َىةًُم بُ َاْاّ ُٓوَيُ نُ بؤ ض ؤيؿتِٓ  ًَٓسضَيت، نُ َُٓي نُ ض َيطا زَويًُناِْ تًا بُناضزَٖ

َِ نُ زياضّ نطاوَ، ظؤض غىثاؽ. َِ، ًٓال ُٓو وَظيفاُْ ُْب  غُياضَو ُٓواُْ ْاب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 يًصُّْ ٖاوبُف فُضَىوٕ.
 َُ عًٌ: َُُ غعًس حَُيع حبُض 
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 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَٓاغُّ قُْتُضَنُ  ًَطىَإ ُٓطُض َىةًُم بُ َىفطَزّ وَضّ بططّ، يُعِٓ زاخطاو، بُاَلّ يُ غًاقِ ث ب
ٍَ ثطز، ثطز يُعِٓ َُفتىحُ بُشَيطيا  يُعِٓ زاثؤؾطاو، نىْهُ فُضم بؤ ُٓوَّ نُ جًاواظّ بهُّ يُطُ

ًَٓسضَيت بؤ غُياضَ، ُٓوَ ُٓض ؤّ بُغُضيؿًسا ُٓت ىاِْ بط ؤّ، بُؽ ُّٓ َىةًُقُ يُعِٓ بُ شَيطيا، بُناض ْاٖ
َّ ٓاغايًُ، غىثاؽ. َِ بؿِ طؤض   َُبُغتُنُيُ، ض اغتُ وَنى وؾُ َىةًُم َاْانُّ جًايُ، ُٓتىاْ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 َّ بًدُيُٓ زَْطُوَ.يًصُّْ ٖاوبُف فُضَىوٕ زوا غًاةُّ خبىَيُٓٓوَ، بؤ ُٓو

 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 ،َّ َِ، و تُعطيف بهط بًُْػبُت باقِ َىالحُظاتُناِْ تط نُ باغِ يُغُض نطا،  وَظاضَتُناِْ تطّ تًاب
ًَِ وَظاضَتِ زاخًِ، وَظاضَتِ ْاوخؤ ....، وَظاضَتُنإ خؤيإ َىعُضَفٔ ُٖض وَظاضَتُو ٓاؾهطايُ نُ َُٓي

 بًدىَيُٓوَ فُضَىو.
ًَط ذلُس زلًب:  بُض َيع ؾً

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 (:1املاد٠ )

 ٜكصد بايتعابم االت١ٝ الغساض ٖرا ايكإْٛ املعاْٞ املب١ٓٝ اشا٤ٖا:
 ايعسام. –اٚاًل: ايٛشاز٠: ٚشاز٠ االعُاز ٚاالضهإ يف اقًِٝ نٛزدضتإ 

غم املبًش املدص  ملسٚز املسنبا  ٜٚػٌُ ذيو قسّ ايطسٜل، ٚؼدد  ثاًْٝا: ايطسٜل ايعاّ: املُس املبًش اٚ
 اْٛاع ايطسم ايعا١َ َٔ ضسٜع١ ٚز٥ٝط١ ٚثا١ْٜٛ ٚغمٖا ببٝإ ٜٓػس يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ.

ثايثًا: طسٜل املسٚز ايطسٜ : ايطسٜل ايعاّ املصُِ ٚاملػٝد بصٛز٠ خاص١ ملسٚز املسنبا  ايرٟ ال خيدّ املُتًها  
١ ي٘ )َطٝج( ٚتهٕٛ فاال  َسٚز املسنبا  ؾٝ٘ َٓؿص١ً ٚال ٜتكاط  َ  اٟ طسٜل اٚ ضه١ قطاز اٚ اٟ املتاس

 َطاز اخس اٚ ممس َػا٠ يف َطت٣ٛ ٚاحد، ٚايرٟ ٜهٕٛ َصُُا َٚعًٓا عٓ٘ نطسٜل ضسٜ .
قد ٜتهٕٛ ( ضت١ اَتاز 6ٚزابعًا: اؾطس: َٓػأ َٔ اـسضا١ْ املطًح١ اٚ اؿدٜد اٚ نًُٝٗا ٜصٜد ؾضا٤ٙ ع٢ً )

َٔ عد٠ ؾضا٤ا  يٓكٌ املسٚز باْٛاع٘ اٚ اـدَا  اٚ نًُٝٗا ع  فس٣ َا٥ٞ اٚ ؾتح١ ٜٚػٌُ َؿّٗٛ اؾطس، 
اؾطٛز ايعا١ُ٥ املص١ُُ ٚاملٓؿر٠ بأ١ٜ طسٜك١ ناْا ٚتعسؾٗا ايٛشاز٠ ع٢ً اْٗا بطٛز ببٝإ ٜٓػس يف اؾسٜد٠ 

 ايسمس١ٝ.
١ ٚاملتكاطع١ َ  بعضٗا ع٢ً َطت٣ٛ ٚاحد اٚ انثس ٜٛؾس خاَطًا: ايتكاط : ٖٛ غبه١ َٔ ايطسم املرتابط

 اْطٝاب املسٚز ب  طسٜك  اٚ انثس.
ضادضًا: ايٓؿل: طسٜل ميس ؼا طسٜل اخس اٚ ضه١ حدٜد اٚ ْٗس اٚ خًٝج اٚ قٓا٠ اٚ ببٌ اٚ َستؿ  َصُِ 

 َٚػٝد َٚعًٔ عٓ٘ اْ٘ ْؿل ببٝإ ٜٓػس يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ.
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ًل ٜٓكٌ اـدَا  اٚ املا٤ يف قٓا٠ طبٝع١ٝ اٚ فس٣ َا٥ٞ طبٝعٞ اٚ اصطٓاعٞ َٔ ضابعًا: ايكٓطس٠: فس٣ َػ
 احد باْي ايطسٜل اىل اؾاْه االخس ٚال ٜػٌُ ذيو اؾطس.

 ثآًَا: احملسّ: ٜػٌُ احملسّ نٌ َٔ:
 طسٜل اٚ بطس اٚ قٓطس٠ اٚ تكاط  اٚ ْؿل.-1
 ايٛشاز٠ ٜٚٓػس يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ.االزاضٞ اجملاٚز٠ يًطسٜل املُتد٠ َطاؾتٗا ببٝإ تصدزٙ -2

تاضعًا: االثكاٍ احملٛز١ٜ: ٖٛ ثكٌ املسنب١ َضاؾًا ايٝ٘ ٚشٕ اؿُٛي١ املٓكٛي١ املطًش ع٢ً نٌ قٛز َٔ قاٚز 
 املسنب١.
 فلساَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 (:1َاززٍَ )

 اْاناٌْ بُضاَبُضياُْ:َُبُغت يُّ زَغتُواشاٍُْ خىاضَوَ يُّ ياغايُزا َ
ٌَ نطزٕ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ.  يُنُّ: وَظاضَت: وَظاضَتٌ ٓاوَْهطزُْوَو ًْؿتُج

زووَّ: ضَيطاٍ طؿيت: ُٓو ضَيطا قريتاو نطاوَ، يإ قريتاو ُْنطاوَيُ نُ بؤ ٖاتىنؤٍ ٓؤتؤَبًٌ تُضخإ 
ًَطاو غُضَنٌ و نطاوَ، نُ قُزَةُ نطاوَناٌْ ضَيطايُنُف زَططَيتُوَ، جؤضَناٌْ ضَيطا  طؿتًًُناًْـ بُخ

البُالنإ و ضَيطاناٌْ يُو جؤضَ بابُتاُْؾُوَ بُ بُيآْاَُيُى زياض زَنطَئ و يُ ضؤشْاٍَُ فُضًَسا باَلو 
 زَنطَيتُوَ.

ًَطا: ُٓو ضَيطا طؿتًُيُ نُ بُ تايبُت بؤ ٖاتىنؤٍ ٓؤتؤَبًٌ زاتاؾطاوَو  ًًَُّ: ضَيطاٍ ٖاتىنؤٍ خ غ
ؤَيهُناٌْ ٖاوؾإ و ْعيهٌ خؤٍ ْانات، واتا )ؾىوضَزاضَ(و ٖاتىنؤٍ ٓؤتؤَبًًٌ زاَُظضاوَو خعَُت بُ َ

ًٌَ ؾَُُْسَفُض، يإ ٓاضاغتُيُنٌ تط، يإ ضَيطاٍ  ًَ ٍَ ًٖئ ضَيطايُنٌ تط يإ ٖ ًَسا جًا نطاوَتُوَو يُطُ ت
ًَٓطاوَ. ًَطا زاتاؾطاوَو ضاطُي  ثًازَزا، يُ َُٖإ ٓاغتسا يُنرت ْابط ٕ و وَى ضَيطايُنٌ خ

ًٌَ )ثطز(: بُ نؤْهطَيت، يإ بُ ٓاغٔ، يإ بُ ُٖضزوونًإ زاَُظضاوَو ثاْتايًُنُؾٌ يُ ) ( 6نىاضَّ: ث
َُتط ظياتطَ، بُغُض ٓاوَض ؤيُنُوَ، يإ يُغُض خط َيو )فتخُ( زازََُظضَيت، يُواُْؾُ يُ نُْسئ ثاْتايٌ 

ًَت بؤ ٖاتىنؤٍ جؤضبُجؤض، يإ بؤ طىاغتُٓوٍَ خعَُتطىظاضٍ ًَو ٖاتب ، يإ ُٖضزوونًإ، نَُهٌ ثطز ث
ُٓو ثطزَ غُض ٓاوَنُوتىواُْف زَططَيتُوَ نُ بُ ُٖض جؤضَيو زاضَيصضابٔ و وَشَيط ناض خطابٔ، وَظاضَتًـ 

ًَٓاغُيإ زَنات بُ بُيآْاَُيُى نُ يُ ضؤشْاٍَُ فُضًَسا باَلو زَنطَيتُوَ.  بُ ثطز ث
ًَهُ ًَٓ ُّ: يُنرتبط : بطيتًًُ يُ تؤض َيو ضَيطاٍ ث وَ بُغرتاو و يُنرتبط  يُغُض َُٖإ ٓاغت، يإ ظياتط، نُ ث

ًَىإ زوو ضَيطا، يإ ظياتطزا فُضاُّٖ زَنات.  ضَيطاٍ ٖاتىنؤ يُْ
ًٌَ ؾَُُْسَضفُض، يإ ضووباض، يإ نُْساو، يإ  ًَ ًٌَ: ضَيطايُنُ بُ شَيط ضَيطايُنٌ تطٍ وَى ٖ ؾُؾُّ: تىْ

ٍَ، يإ نًا، يإ بُضظايًسا زَض وات، ُٓ ّ ضَيطايُ زاتاؾطاوَو زاَُظضاوَو بُ بُيآْاَُيُى نُ يُ نُْا
ًَٓاغُ نطاوَو ضاطُيُْطاوَ. ًٌَ ث  ضؤشْاٍَُ فُضًَسا باَلو زَنطَيتُوَ بُ تىْ
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ًَهٌ غطوؾيت، يإ بُ ايكٓطس٠حُوتُّ: ٓاوباضَ ) (: ٓاوباضَيُنٌ زاخطاوَو خعَُتطىظاضٍ، يإ ٓاو بُ نُْاَي
 يُاليُنٌ ضَيطانُوَ بؤ اليُنٍُ تطٍ زَطىاظَيتُوَو ثطز ْاططَيتُوَ.ٓاوَض ؤيُنٌ غطوؾيت، يإ زَغتهطز 

 ُٖؾتُّ: قُزَةُنطاو، َُٓاُْ زَططَيتُوَ:
1- .ًٌَ  ضَيطا، يإ ثطز، يإ ٓاوباضَ، يإ يُنرتبط ، يإ تىْ
و  ظَويُناٌْ ٖاوؾاٌْ ضَيطايُنُ زَططَيتُوَ نُ وَظاضَت بُ بُيآْاَُيُى زضَيصٍ و ثاًًْإ زياض زَنات-2

 يُ ضؤشْاٍَُ فُضًَسا باَلو زَنطَيتُوَ.
ًًَُنُو باضَنُّ نُ بَُُٖىو اليُنِ َُضنُبُنُزا  ًَؿِ ٓؤتؤَب ْؤيُّ: قىضغايًُ ذلىَضيُنإ: بطيتًُ يُ ن

 قىضغايِ زَخاتُ غُضّ.
 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 ايؿصٌ ايثاْٞ

 اٖداف ايكإْٛ ْٚطام ضسٜاْ٘
 (:2) املاد٠

 ٜٗدف ٖرا ايكإْٛ اىل َا ٜأتٞ:
 طعا  ٚاالْؿام ٚصٝاْتٗا َٚٓ  ايتجاٚش عًٝٗا.ااٚاًل: اؿؿات ع٢ً ضك١َ ايطسم ايعا١َ ٚاؾطٛز ٚايتك

 ثاًْٝا: ؼدٜد قسَا  ايطسم ايعا١َ اؾطٛز ٚايتكاطعا  ٚاالْؿام ٚتٓظِٝ اضتعُاهلا.
 تددّ ايطسم ايعا١َ ٚضسعٗا ٚابعادٖا.ثايثًا: ؼدٜد االثكاٍ احملٛز١ٜ يًُسنبا  اييت تط

طعا  ٚاالْؿام ازابعًا: تطٌٗٝ ابسا٤ا  ٚض  ايٝد ع٢ً االزاضٞ اييت متس بٗا ايطسم ايعا١َ ٚاؾطٛز ٚايتك
 ٚاضتُكنٗا ٚتٓظِٝ ابسا٤ا  تكدٜس تٛابعٗا َٔ َٓػأ  َٚػسٚضا  َٚصزٚعا  ٚنٝؿ١ٝ ايتعٜٛض عٓٗا.

   اييت ؽدّ ايطسم ايعا١َ ٚؼدٜد ابعادٖا عٔ تًو ايطسم.خاَطًا: تٓظِٝ َٚٓح اباش٠ بٓا٤ املٓػأ
 ضادضًا: َٓح املٛاؾك١ ع٢ً املػازٜ  االخس٣ خاز  حدٚد ز٥اض١ ايبًدٜا  َٚدٜسٜا  ايبًدٜا .

 َُ عًٌ:َُُ غعًس حُبُض َيع ح
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ:

 بُؾٌ زووَّ
 ٓاَازلُناٌْ ُّٓ ياغايُو َُوزاٍ حىنُُناٌْ

 (:2َاززٍَ )
 ٓاَازلٌ ُّٓ ياغايُ، َُٓاٍُْ خىاضَوَيُ:

ًَؿتين ثا  ًَؿتُٓوَيإ و ُْٖ ًًَُنإ و ٖ يُنُّ: ثاضاغتين غُالَُتًٌ ضَيطا طؿتًُنإ و ثطزو يُنرتبط و تىْ
 زضَيصٍ يُغُضيإ.

ًَٓاًْإ. ًًَُنإ و ضَيهدػتين بُناضٖ  زووَّ: زياض نطزٌْ قُزَةُنطاوَناٌْ ضَيطا طؿتًُنإ و ثطزو تىْ
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ًًَُّ ًَطايٌ َُوزاٍ ُٓو ٓؤتؤَبًالٍُْ نُ ضَيطا طؿتًُنإ غ : زياض نطزٌْ قىضغايٌ باضو باضطُنإ و خ
.ًَٔٓ  بُناضزَٖ

نىاضَّ: ٓاغإ نطزٌْ ضَيهاضّ زَغتبُغُض زاططتين ُٓو ظَوياٍُْ نُ ضَيطا طؿتًُنإ و ثطزو يُنرتبط و 
ًَسا زَض وات، ُٖضوَٖا بُ َىَيهطزٌْ ُٓو ظَوياُْو ضَي ًًًَإ ث هدػتين ضَيهاضٍ خَُاَلْسٌْ بُؾُناٌْ تطٍ تىْ

ًَٓطاو و ظَضعُت و نؤًُْتٌ قُضَبىو نطزُْوَيإ.  وَى زاَُظضاوو ن
ًَساٌْ بًٓازْاٌْ ُٓو زاَُظضاواٍُْ نُ خعَُت بُ ضَيطا طؿتًُنإ زَنُٕ و  ًَٓ ُّ: ضَيهدػعل و ًٓ اظَ ث ث

 زياض نطزٌْ زووضايًإ يُو ضَيطاياُْوَ.
ٌ يُغُض ثطؤشَناٌْ تطٍ زَضَوٍَ غُضؤنايُتٌ ؾاضَواٌْ و بُض َيىَبُضايُتًُناٌْ ؾُؾُّ: َىافُقُت نطزْ

 ؾاضَواٌْ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 يًصُّْ ٖاوبُف فُضَىوٕ.
 فلساَغل:  عثُإبُضؤ َيع خًًٌ 

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًًَُّ/ يُ َاززٍَ زووَّ بط طُيُى بُ ظزلريٍَ حُوتُّ ظياز ًَىَيُ زابط َيصضَيتُوَ: غ  بهطَيت و بُّ ؾ

 ضابعًا: تٓظِٝ َٚٓح اباشا  ٚض  ْٚصه ٚضا٥ٌ ايدعا١ٜ ٚاالعكٕ ع٢ً ايطسم ايعا١َ.
 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَؿُوا، قباح بًت اهلل ًَٔ، ذلُس ؾاضَظووضّ، ث ًَ ًَبًِٓ ُٖيُ يُغُض ُّٓ َاززَيُ؟، يُ زواوَ ْاوَناْتإ ب َِ ت ، ن

 غُضزاض ضؾًس، فطغت افلس، ُّٓ بُض َيعاُْ ْا ويإ ْىوغطاوَ، فُضَىو ناى ذلُس ؾاضَظووضّ.
 بُض َيع ذلُس افلس ؾاضَظووضّ:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاضّ ُٓوَ زَنُّ ُٖضزوو بط طُّ ) ( َاْاناِْ يُيُى ْعيهُ بهطَيتُ زوو بط طُ، 3( و )1َٔ غُضَتا ث

َِ، زياضّ نطزِْ نىْهُ ثاضاغتِٓ غُال ًًًََُـ َُٓي ًًَُنإ،  خاَيِ غ َُتِ ض َيطا طؿتًُنإ و يُنرت بط و تىْ
ًَؿتِٓ ثا زضَيصّ، بُض اغتِ يُ ض ووّ  ٍَ خاَيِ يُى زََج بهطَيت، يُ َُٖإ ناتسا، ُْٖ قىضغايِ باضَنإ، يُطُ

 ،َِ ًَىَيُنِ تط ثا زضَيصّ تؤظَيو ًُٖٓب َّ، ظَاُْواِْ بهطَيتُ زَغت زضَيصّ، بُؾ يإ ظيازَض ؤيِ بؤ ظياز بهط
َّ يُى بط طُ ظياز بهطَيت، بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ، ض َيطا طؿتًُنإ بُض اغتِ وَظاضَتِ  زوو، َٔ َُُٓو
ًَٓٔ بُ زَغتًاُْوَ، يَُُٖىو زوًْاف تُْعؿلِ  ٓاوَزاْهطزُْوَّ حهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، غااَلُْ ُْٓاَي

ًَؿًٓاضّ ُٓوَ زَنُّ نُ بط طُيُى ظياز بهطَيت، وَظاضَتِ ٓاوَزاْهطزُْوَ غُياضَّ باض ُٓنطَيت، بؤيُ َٔ  ث
بُ ٖاوناضّ وَظاضَتِ ْاوخؤ و بُض َيىَبُضايُتِ طؿتِ َطوض، تُْعؿلِ ض ؤيؿتِٓ غُياضَّ باض َُٖيطط بهُٕ، 

َِ يُ ض ؤشَيها،  ًَُىايُ غُياضَّ باض َُٖيطط ُٓتىاْ ُعات غُعاتُ، ُٖؾت غ 24نىْهُ يُ َُٖىو زوًْا ث



 292 

َّ يُجًاتِ ُٓوَ،  ًَهِ تطّ بؤ ظياز بهط َّ خاَي َِ بُغُض ض َيطاو بإ بط وات، يإ زَ غُعات، ُٓنط ُٓتىاْ
غُباضَت بُ خاَيِ ؾُؾُّ، َىافُقُت نطزٕ يُغُض ثط ؤشَناِْ تطّ زَضَوَّ غُضؤنايُتِ ؾاضَواِْ و 

ًَؿًٓاض زَنُّ ُٓو ثط ؤشاُْؾِ  نُ ُٓنُوَيتُ ظَِٓ ؾاضَواًُْنإ، بُ بُض َيىَبُضايُتًُناِْ ؾاضَواِْ، َٔ ث
َِ ؾتِ تطّ  َِ، بؤ ُٓوَّ نُ ُٓطُض خعَُت طىظاضّ طؿتِ يإ نؤََُي ٓاطازاضّ وَظاضَتِ ٓاوَزاْهطزُْوَ ب
 ،َِ تًا ُٓنطَيت، ؾاضَواًُْنإ بُٖاوناضّ يإ بُ َُٖاُْٖطِ يإ بُض َيُٓايِ وَظاضَتِ ٓاوَزاْهطزُْوَ ب

 غىثاغتإ زَنُّ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ غالٕ بايع/ز.اضبُض َيع 

ًَؿُوا.  ناى ث
ًَؿُوا ت  فًل َغسيس:ىبُض َيع ث

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ:
ًَبًًِٓ يُغُض خاَيٌ ؾُؾُّ ُٖيُ، يُ زَقُ نىضزيُنُّ، زياضَ زَقُ عُضَبًُنُّ ال ًُْ، باؽ يُوَ  َٔ ت

و بُض َيىَبُضايُتًُناِْ  زَنات َىافُقُت نطزٕ يُغُض ثط ؤشَناِْ تطّ زَضَوَّ غُضؤنايُتِ ؾاضَواِْ
ًَو  ًَُُزَظاْغل نُ يُ زَضَوَّ غٓىوضّ ؾاضَواِْ و بُض َيىَبُضايُتًُناِْ ؾاضَواِْ نؤََُي ؾاضَواِْ، ٓ
ًَؿًٓاض زَنُّ ُٓوَ وَنى ثط ؤشَناِْ تط تُحسيس  ثط ؤشَ ُٖيُ، تُْٗا ُٖض ثط ؤشَّ ض َيطاو بإ ًُْ، بؤيُ َٔ ث

َّ،  َىافُقُت نطزٕ يإ ض َظاَُ َِ نطزِْ ثط ؤشَناِْ  تايبُت بُ ض َيطاو بهط ًَبُج ْسّ زَضبط ئ، يُغُض ج
ٍَ جُْابٌ  ،بإ ٌَ، خاَيٌ نىاضًََؿُ بُضاغيت، َٔ زَقُ نىضزيًُنُ واظيح ًُْ الّ، ُٓطُض بهط يُ خاَيٌ غ

ًَو نُ ضَيطايُنٌ  وَظيط ضووْهطزُْوَيو بسات يُغُضٍ، بُ تايبُتٌ بُ َىَيو نطزٌْ ُٓو ظَويًاُْ، نات
ٍَ؟ ُٓطُض ضووْهطزُْوَ بسات، ظؤض طؿ ٍَ، نؤٕ ُٓوظَويًاُْ بُ َىَيو نطزٕ زَنط ًَو زَبطزض يت بؤ ؾىَيٓ

 غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَىيػـتًُنُتإ          ًَبًًُٓإ ُٖيـُ، تهاَـإ وايـُ نـُ زَنـُٓ زَضَوَ بـؤ ًٓػـطاحُت، ث ًَُُ ُْٖسَيو ت بُض َيعإ ٓ
ٌَ زَنُٕ، بطُض َي ًَبُج ُٓوَ بؤ ْاو ٖؤَيٌ ثُضيَُإ، نىْهُ خىؾـو و بـطا ُٖيـُ، جـاضٍ وا ُٖيـُ غـُعاتٌ       ج

ٍَ يُ بُض َيعإ نُ زَض ؤُْ زَضَوَ بـؤ ًٓ ـاظَ، ٓـًرت ْايًُٓوَ،ضؤيؿـعل بـُ يـُن اضٍ        ٌَ، زووََغل، ُْٖس ًَسَن ث
ًَىيػيت بُ ًٓ اظَ ُٖيُ، نىْهُ زوايـٌ َـُجبىض زَبـغل، زوَيـيَن نـُْس تُيـُفؤًْهُإ بـؤ نـطا          زوايـٌ نـُ   ث

ًَىَ نؤٕ ُٓو زاًْؿتُٓتإ بُض َيىَ بطزيُ نُ ًْىَّ نَُرتٍ ثُضيـَُاْتاضَنإ   ٓ ًَٔ ًَؿإ زا، زََي فًًُُنُيإ ث
    ،ٌَ ٌَ ٓاَـازَ بـ ًَُُ زَتىاْغل َىْاقُؾُنإ بُض َيىَ ببُئ، بُؽ بؤ تُقىيت زَبـ زاًْؿتىوٕ؟، يُبُض ُٓوٍَ ٓ

ٌَ زَنُئ نُ زَنُٓ زَضَوَ زواٍ  ًَٓـُوَ، فـُضَىو نـاى      11زَقُ، ُٓو ثُض ٍ  5بُآلّ تهاتإ ي زَقُ زوايـٌ ب
 قباح.

 بُض َيع قباح بًت اهلل ؾهطٍ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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   :ٌَ  املػرازٜ   عًر٢  املٛاؾكر١  َرٓح زَضباضَّ َاززَّ زوو، ًَٓـ َىالحُظَّ يُغُض بط طُّ ؾُف ُٖيُ نـُ زََيـ
ًَطااالخس٣ ٌَ َىافُقُ زَزات؟، ٓايا وَظاضَت يإ ج ناٌْ تط؟، بُ ضٌَٓ َٔ ُٓطُض وَظاضَت بًت، ضؤتًًٓهـٌ  ، ن

 طُوضَ زضوغت زَنات، حُقُ ُّٓ َىافُقُتُ بسضَيتُ ثاضَيعطانإ و ؾاضَواًُْنإ، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى غُضزاض فُضَىو.
 بُض َيع غُضزاض ضؾًس ذلُس:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًًَـإ ثاضاغـعل و غـُالَُتٌ ضَيطـا طؿـتًُناُْ، َـاززَّ         زياضَ َاززَّ يُى  ًَهٌ ٓاَـاْج ي ٌَ، ُٖض غـ و زوو و غ

ٌَ، زيـاضٍ نطزْـٌ قىضغـايًُ، ٓـُويـ          زوو، زياضٍ نطزٌْ قُزَةُنطاوَناُْ، ُٖض بـؤ غـُالَُتًُ، َـاززَّ غـ
ٌَ َاززَيـُ يـُ بط طُيـُنٌ زيهـُ زاض َيصَيتـُوَ باؾـرت        ًَِ وايُ ُٓو غـ َ، َـازاّ ٓاَـاْج   ُٖض بؤ غُالَُتًُ، َٔ ث

غُالَُتٌ ضَيطاناُْ، َُغُيٍُ ةُضاَُ بُضاغيت ُٓوَ َىتُبُعُ يُ َُٖىو زوًْا، جطُ يـُ ةُضاَـُ، ٓـُوٍَ    
ًَٔ ضَيطانـإ ظَضََُْـس زَنـات، بـؤ ُٖضنـٌ ظيـاتط ثاضاغـعل و          ًَـ نُ يُ باضٍ قىضغٌ بُ ض َيطاناْسا ُٓض وات، با ب

ًَُىايـُ جـُْابٌ وَظيـط باؾـرت        غُالَُتهطزٌْ ضَيطانإ بط َيو ثاضَّ نُّ وَضُٓط ريَيت، ثـاضَّ ٓـُو غـٓسوقُ ث
ٍَ يـُّ ياغـايُف بُضاغـيت َُٓـُيإ زيـاضٍ              ًَؿـرتيـ قػـَُإ يُغـُض نـطزووَ، نـُ ُٓطـُض بهـط ؾاضَظايُ و ث

ٍَ و، ظؤض غىثاؽ. ٍَ، يُ ظؤضبٍُ ظؤضٍ وآلتاٌْ زوًْا، ناض يُغُض ُٓو غٓسوقُ ُٓنط  بهط
 

 :َإثُضيُغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 فُضَىو ناى فطغُت.

ًَطٍ ثُضيَُإبُض َيع فطغت افلس عبساهلل  :/غهطت
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 َٚرردٜسٜا  ايبًرردٜا  ز٥اضرر١ حرردٚد خرراز  االخررس٣ املػررازٜ  عًرر٢ املٛاؾكرر١ َررٓح: يــُ بط طــُّ ؾــُف ٖــاتىوَ، 
َـ        .ايبًدٜا  ًَتـُ : خـاضج حـسوز    ُْ ضٓاغٍُ بُيُزيات و ْـُ َىزيطيـاتٌ بُيـُزيات حـسوزٍ ًْـُ، يـإ الظ ُ بب

ًَتُ: خاضج حسوز ايبًسيات، ظؤض غىثاؽ.  قالحًُ ايبًسيات و َسيطيات ايبًسيات، يإ الظَُ بب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 جُْابٌ وَظيط.
 بُض َيع ناَطإ افلس/وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَطىَإ يُّ فُق ًَطَ، ب ًَُُ ي ًَُناٌْ    ٓ ًَُزا باغٌ ُٖٓسامل ُّٓ ياغايُ زَنُئ، ُْٖسَيو ؾت باؽ نـطا يـُ فُقـ

ًَغل بؤ  ًَو نُ زََي تطَ نُ بطيتًُ يُ َىَتُيُنات و يُ َىحُضََاتٌ ض َيطا و يُ تُحسيسٍ ُٓوظاُْناًْـ، نات
ًَسا جًاَاْهطزووتــــُوَ؟، يُبـــُض ٓــــُوٍَ جاضَيهًـــإ بــــؤ ضَيطايـــُ، زوو، بــــؤ        نـــٌ يـــُ يــــُى و زوو و غـــ
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ٌَ بـُ ضاٍ َـٔ      َ ٌَ َاززَيـُ زَبـ ٌَ ُٓو غـ ًَتُ غُضٍ، بؤيُ ُٓب ٌَ، بؤ ُٓو وَظُْيُ نُ ُٓن ىحُضََاتُنُيُ، غ
ًٌَ : َـٓح اكلىافكـُ عًـِ اكلؿـاضي ، تـُْٗا بـؤ ضووْهطزُْوَيـُنٌ           ًَت، يُغُض ُٓوَّ نـُ ٓـَُي ٌَ بط طٍُ جًا ب غ

ًَُُ يـُ غـٓىوض   ًَٔ: خاضج حسوز ضٓاغُ ايبًسيات، ٓ ٌَ ًٓ ـاظَ ٓـُزات بـُ      بُض َيعتإ نُ َُٓي ٍ ؾـاضَواًًُْنإ، نـ
ًَـو زَنـًُٓ زَضَوَ يـُ غـٓىوضٍ ؾـاضَواًًُْنإ،             بًٓا يـإ ٖـُض َىْؿـُُٓيُنٌ تـط؟، بُيُزيُيـُ، بـُآلّ نات
َُبُغــتُإ يــُ ٖــَُىو ٓــُو ُٓضظاْــُ ًْــُ نــُ يــُ غــٓىوضٍ ؾــاضَواًُْنُيُ، َُبُغــتُإ يــُو ُٓضظَيــُ نــُ   

ُ يـُ زوايًـسا زيـاضٍ نطاوَيـُ َىحـُضٌََ ض َيطانـُ، بـؤ ؾلىوْـُ         زَنُوَيتُ حـسوزٍ َىحـُضٌََ ض َيطانـُوَ، نـ    
ًَو زَيت يُ الٍ وَظاضَتـٌ   ًَو نُ ض َيطايُنٌ غُضَنٌ ُٖيُ تَُاؾا بهُئ نُ بُْعيٓداُْيُى يإ َُتعَُ نات
ًَهٌ تـط، زَيـت بـُ تًُْؿـت         ٍَ، يإ بُْعيٓداُْنـُ يـُ الٍ ؾـىَيٓ طُؾت و طىظاض َُتعَُُنُ ًٓ اظَنٍُ ُٓزض

ًَٔ ًٓ ــاظَ، ًٓ ــاظَّ بًٓانــُ ًْــُ،  َىحــُضٌََ ًَغل َــُسلٌ َىافُقــُ، ْــاَي ًَُــُ زََيــ ضَيطانــُوَ ٓــًـ زَنــات، ٓ
ٌَ ضَظاَُْـسٍ وَظاضَتـٌ ٓاوَزاْهطزْـُوَ           ًٓ اظَنُ ًٓؿـٌ اليـٌُْ ثُيىَْسيـساضَ، بـُؽ َىافُقُتُنـٍُ ٓـُب

ٍَ يُ حسوزٍ َىحُضٌََ ضَيطانُيُ، ُٓوَ تُْٗا ُٓو ضووْهطُْواُْ بىو نُ بؤ   بُض َيعتإ نطا.وَضبطط
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَصُّْ ٖاوبُف، ُٓطُض ضووْهطزُْوَيُنتإ ًُْ، فُضَىوٕ بؤ َاززَّ تط.  ي
 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ ُٓوٍَ نُ ناى فطغُت با ًَصُّْ ٖاوبُف، ٖاوض ائ يُطُ ًَُُ وَنى ي غٌ يُغُض نطز، يُغُض بط طُّ ؾُف، ٓ

ٍَ، خاضج  خاضجٌ حسوز ًُْ، قُالحًاتٌ ضٓاغٍُ بُيُزياتٌ ُٖيُ، يُبُض ُٓوٍَ زيػإ ُٓو ًٓعافٍُ بؤ بهط
ًَصْـُّ ٖاوبـُف نـؤنغل          ًَُـُ يـُ ي حسوز قالحًُ ضٓاغُ ايبًسيات و َسيطيُ ايبًـسيات، َُٓـُ يـُى، زووَّ، ٓ

ًَىٍَ      يُغـُض ٓـُوٍَ، بط طُيـُنٌ زيهـُ ظيـاز بهـُئ بـؤ ٓـُّ َـاززَّ زو          ًَتـُ بط طـُّ حـُوت و بـُّ ؾـ وَ، بب
:ٌَ ٌَ ب  .ايعا١َ ايطسم ع٢ً ٚاالعكٕ ايدعا١ٜ ٚضا٥ٌ ْٚصه ٚض  اباشا  َٚٓح تٓظِٝ: ضابعا خىاضَوٍَ ي

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 فُضَىوٕ بؤ َاززَّ تط.

 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 (:3) املاد٠
 :ع٢ً ايكإْٛ ٖرا احهاّ سٟتط
 ٚاالْؿررام ٚاملعررابس ٚايكٓراطس  ايبًرردٜا ، َٚردٜسٜا   ايبًرردٜا  ز٥اضرر١ حردٚد  خرراز  ايها٥ٓر١  ايعاَرر١ ايطرسم : اٚاًل

 .ايطسم ٖرٙ ؽدّ اييت ٚايطاحا  ٚاملٓػأ  قسَاتٗا ضُٔ تك  اييت ٚايتكاطعا 
 ٚخازبٗررا ايبًرردٜا  َٚرردٜسٜا  يبًرردٜا ا ز٥اضرر١ حرردٚد داخررٌ ايٛاقعرر١ اْٛاعٗررا اخررتكف عًرر٢ اؾطررٛز: ثاْٝررًا

 .املكرتبا  دٕٚ ؾكش َٓٗا فطس اؾص٤ ذيو ٜٚػٌُ ايٛشاز٠ اىل بعا٥دٜتٗا ٚاملعسؾ١
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 فلس اَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 (:3) َاززٍَ

 :زَططَيتُوَ خىاضَوَ َُٓاٍُْ ياغايُ ُّٓ حىنُُناٌْ
ٌ  غٓىوضٍ زَضَوٍَ ُْزَنُو طؿتًاٍُْ ضَيطا ُٓو: يُنُّ ٕ  غـُضؤنايُت ٌ  و ؾـاضَواًُْنا  بُض َيىَبُضايُتًـُناْ

ًَىٍَ زَنُوُْ نُ يُنرتبط اُْف عبىضطاو ٓاوباضَو ُٓو ُٖضوَٖا ؾاضَواٌْ،  ُٓو و قُزَةُنطاوَناًْإ نىاضن
 .زَبُخؿٔ ضَيطاياُْ ّبُ خعَُت نُ طؤض َثاْاُْف زاَُظضاوو

ٌ  بُض َيىَبُضايُتًُناٌْ و ؾاضَواٌْ غُضؤنايُتٌ ٓىوضٍغ زَنُوُْ نُ ثطزَيو جؤضَ َُٖىو: زووَّ  ؾـاضَواْ
ُ  زَضَوَؾًإ و ٕ  وَٖـا  نـ ًَٓاغـُنطاو ُ  غـُض  ث ُ  تـُْٗا  ٓـُوَف  بـٔ،  وَظاضَت بـ ٌ  بُؾـ ُ  غـُضطرياوَناْ  ثطزَنـ

ًَُنإ ًْىَ بُؾُ ُْى زَططَيتُوَ،  .ن
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَصُّْ ٖاوبُف؟  ي
 

 ايطفلٔ عًٌ:بُض َيع عُط عبس

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 ًٖئ َىالحُظَيُنُإ ًُْ يُغُضٍ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَبًين ُٖيُ؟ ز.بؿري فُضَىو. ٌَ ت  ن
 :تىفًل بُض َيع ز.بؿري خًًٌ

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَىيػـ    ثاْٝآُوَّ يُ ُٓوَيُٕ و  تُ َىالحُظَنـٍُ جـُْابٌ غـهطتريٍ    ٖاتًُ بُ ًْػبُت، ضٓاغـُ ايبًـسيات، ث

ٍَ، ظؤض غىثاؽ. ًَطَف َُٖإ ُٓو طؤض اْهاضيُ بهط  ثُضيَُإ نُ يُ َاززَّ زوو يُ بط طُّ ؾُف ٖات، ي
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 فُضَىو. جُْابٌ وَظيط
 بُض َيع ناَطإ افلس/وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَٔ زاخٌ حـسوز ضٓاغـُ ايبًـسيات، َُٓـُيإ قـُالحًُت ًْـُ، يُبـُض        3زَّيُ َاز ًَُُ تُْٗا زََي ، زووًََإ، ٓ
ًَىيػـت ْانـات، نـىْهُ َُٓـُ             ٍَ، َُٓـُ ث ًَؿـىو َـاززَّ قـُالحًُتُنٍُ بـؤ ظيـاز بهـط ًَطَ ُٓوَّ ث ُٓوٍَ ي

ًَطَ، ظؤض غىثاؽ.  تُعطيفٌ َُجطاٍ غُضَيإ قُضاضَنُيُ ي
 :ثُضيَُإُضؤنٌ غز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
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 فُضَىوٕ بؤ َاززَّ تط.
ًَط ذلُس زلًب:  بُض َيع ؾً

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 ايثايث ايؿصٌ
 ٚايتكدٜس االضتُكى

 (:4) املاد٠
 ايطررجك  يف ايكررإْٛ ٖرررا بأحهرراّ املػررُٛي١ باالزاضررٞ ايتصررسف عرردّ اغرراز٠ ٚضرر  بطًرره ايررٛشاز٠ تكررّٛ: اٚاًل

 .االغاز٠ ٚض  تازٜذ َٔ حد٠ٚا ض١ٓ عٔ التصٜد ملد٠ ايعكاز١ٜ
 ايٛاقع١ املاد٠، ٖرٙ َٔ اٚاًل ايبٓد يف عًٝٗا املٓصٛ  االزاضٞ ع٢ً ايٝد ٚض  املطتعج١ً اؿاال  يف يًٛشاز٠: ثاًْٝا
 َٚصزٚعرا   َٚػسٚضرا   َٓػرأ   َٔ تٛابعٗا ق١ُٝ تكدٜس بعد ايبًدٜا  َٚدٜس١ٜ ايبًدٜا  ز٥اض١ حدٚد خاز 
ٌ  ٚممثٌ ايٛشاز٠ ممثٌ ٚعض١ٜٛ االداز١ٜ ايٛحد٠ ز٥ٝظ بس٥اض١ تػهٌ ؾ١ٓ قبٌ َٔ ٟ  ايتطرجٝ ٌ  ايعكراز  ٚممثر

ٌ  ايؿكحٝر١  اؾُعٝا  عٔ ٚممثٌ ايصزاع١ ٌ  املايٝر١  ٚشاز٠ ٚممثر  يف احملاؾظر١  يف ايدٚير١  عكرازا   َدٜسٜر١  ٚممثر
 .املرنٛز يًػسض انثس اٚ غبم االضتعا١ْ ٚيًج١ٓ ميثً٘، َٔ اٚ ٘ٚصاحب االداز١ٜ ايٛحد٠

ٔ  ثاْٝرا  ايبٓرد  يف عًٝٗرا  املٓصرٛ   ايًجٓر١  تتب : ثايثًا ٕ  يف عًٝٗرا  املٓصرٛ   ايتكردٜس  اضرظ  املراد٠  ٖررٙ  َر  قراْٛ
 .ٚتعدٜكت٘ 1981 يط١ٓ( 12) زقِ االضتُكى

ّ  ٚؾرل  املكدز٠ االزض بتٛاب  عكق١ ذٟ ٚيهٌ يًٛشاز٠: زابعًا ٔ  ثاْٝرا  ايبٓرد  احهرا  عًر٢  االعررتاض  املراد٠  ٖررٙ  َر
 مبٛقر   املدتصر١  ايبردا٠٤  قه١ُ يد٣ ب٘ ايتبًٝؼ تازٜذ َٔ ًَٜٛا عػس ١سط( 15) َد٠ خكٍ ايتكدٜس قضس
ٍ  براالعرتاض  احمله١ُ ٚتٓظس ايعكاز، ٕ  َٜٛراً  عػرس  سطر١ ( 15) خرك ٔ  خاضرعاً  قسازٖرا  ٜٚهرٛ ٘  يًطعر  يرد٣  ؾٝر
 .ايتُٝٝص١ٜ بصؿتٗا االضت٦ٓاف قه١ُ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 فُضَىوٕ بُ نىضزيُنٍُ.

 َُ عًٌ:َُُ غعًس حُع حبُض َي

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًًَُّ بُؾٌ  غ
ًَو بُ  خَُاَلْسٕ و نطزٕ َ

 (:4) َاززٍَ
ًَبًين نُ زَنات زاوا وَظاضَت: يُنُّ ٌ  قُزَةُيُ) ت ُ  ٓـُو  زَغـتهاضي ُ  بهطَيـت  ظَويًاْـ ٌ  نـ ّ  حىنُـُناْ  ٓـُ
ٍَ يُى يُ َاوَيُى بؤ زابٓطَيت عُقاضيسا  غ ًُناٌْ يُ( زَياْططَيتُوَ ياغايُ ًَت  ظياتط غا ُ  ْـُب ٍ  يـ  بـُضواض
ًَبًًُٓنُوَ زاْاٌْ  .ت
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ُ  بططَيـت،  ظَوياْـُزا  ُٓو بُغُض زَغت ُٖيُ بؤٍ ثُيُزا حاَيُتٌ يُ وَظاضَت: زووَّ ُ  نـ ٍ  يـ ٌ  بُْـس  يُنـَُ
ــُّ ــُزا ٓــ ــُناًْإ َاززَيــ ــاتىوَو زَقــ ــُ ٖــ ــٓىوضٍ زَضَوٍَ زَنُوْــ ــُضؤنايُتٌ غــ ــاضَواًُْنإ غــ  و ؾــ

ًَٓطاو  و زاَـُظضاو  بُٖاٍ خَُاَلْسٌْ زواٍ زاططتُٓف بُغُض زَغت ُٓو َواٌْ،ؾاض بُض َيىَبُضايُتًُناٌْ  نـ
ــُ و ــت، ظَضعُتاْ ــُ زَنطَي ــسيإ ن ــُو ثُيىَْ ــُوَ ب ــُ، ظَوياْ ــُف ُٖي ــُٕ خَُاَلْسُْن ــُوَ يُالي  يًصُْيُن

ًَيت  ًٓساضيُنـُو  يُنُ غُضؤنٌ غُضؤنايُتٌ بُ نُ زَنطَيت، ٍ  ُْٓـساَ ٍ  و وَظاضَت ْىَيٓـُض ٍ  ْىَيٓـُض  تؤَـاض
ٍَ ْىَيُٓضٍ و عًكاضٍ ٌ  ْىَيُٓضٍ  و وَضظَيطإ نؤََُيُناٌْ ْىَيُٓضَيهٌ و نؿتىنا ٌ  وَظاضَتـ ٍ  و زاضايـ  ْىَيٓـُض

ٕ  ثُيىَْسيساضَنُ، ًٓساضيُنُو يُنُ يُ ثاضَيعطانُ يُ زَوَيُت عًكاضاتٌ بُض َيىَبُضايُتٌ ُ  يـا ٍ  يـ  ْىَيُٓضَنـُ
ًَو  .وَضبططَيت ظياتط يإ اضَظايُى،ؾ يُ غىوز َُبُغتُ ُٓو بؤ ُٖيُ بؤٍ يًصُْنُ زَيت، ث

ًًَُّ ُ  ُٓو بَُٓاناٌْ ٖاتىوَ، َاززَيُزا ُّٓ ٍ(زووَّ) بُْسٍ يُ زَقُنٍُ نُ يًصُْيٍُ ُٓو: غ  خَُاَلْسْـ
ًَط ؤ  .ٖاتىوَ َُٖىاضَناًْسا و1981 غاَيٌ ٍ(12) شَاضَ نطزٌْ َىَيو بُ ياغاٍ يُ زَقُنٍُ نُ زَنات ث

ــىاضَّ ــُض و وَظاضَت: ن ًَهًـ ٖ ــ ــُ نُغ ــسٍ ن ًَت ثُيىَْ ــُب ــُ ٖ ــهؤناٌْ ب ــُو ثاؾ ــُوَ، ٓ ــُ ظَوي ًٌَ ن ــُث  ب
ًَٓسضاوَ َاززَيُ ُّٓ ٍ(زووَّ) بُْسٍ حىنُُناٌْ ًَ ٌَ  بُضواضٍ يُ ضؤشزا( 15) َاوٍَ يُ ُٖيُ بؤيإ خَُ  ثـ

ــُضزٌََ ضاطُياْسْــُوَ ــُضَتايٌ زازطــاٍ يُب ــس غ ــاٍ بــُ تايبُؽلُْ ًَط ــُ ْــاض َظايٌ عُقاضَنــُ ج ــ ي  ٌضَؾٓىوغ
ــُ ــرب ٕ،زَض خَُاَلْسُْن ــُف ب ــُ زازطان ــاوٍَ ي ــُيطٍ ضؤشزا( 15) َ ــُ غ ــات ْاض َظايًُن ــٌ و زَن  بط ياضَنُؾ

ًَفٌ شَيط زَنُوَيتُ ًَساُْوَ تاُْ ضن ًََُٗيهىوُْوَ زازطاٍ يُ ي ًَسانىوُْوٍَ غًفُتٌ بُ ت  .ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَصُّْ ٖاوبُف.  ي
 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:

 نٌ ثُضيَُإ.بُض َيع غُضؤ

ًَصْـُّ ٖاوبـُف نـُ تايبُتـُ بـُ َـاززَّ             ًَُـُ نـُ تايبُتـُ  بـُ ضاثـؤضتٌ ي ظزلريٍَ نىاضٌََ ضاثؤضتُنٍُ ٓ
 نىاضَّ، يُ بط طُّ زووٌََ َاززَّ نىاضََسا، زَغتُواشَّ اجلُعًات ايفالحًُ بهطَيتُ احتاز ايفالحغل.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَبًين ُٖيُ؟ ٌَ ت ، ُّٓ بُض َيعاُْ ْاويإ ْىوغطاوَ، ظنًُ غـًس قـاب، قـازض افلـس، قـباح بًـت اهلل، َاَؤغـتا        ن
 ، ٓاغؤ نُضيِ، ز.ضَيباظ فُتاح، ٓاُْٖط عاضف، بؿري خًًٌ، ظنًُ خإ فُضَىو.عثُإفُضَإ،  غًىَيٌ 

 بُض َيع ظنًُ قاب:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
َِ زنـُّ، نـى ٓـُو جـَُعًات فالحـغل ببًتـُ احتـاز          ب ض اغتِ ُٓظ ثؿـتطرييا يـا ض اثؤضتـا يًص    ْـُّ ٓـاوَزاْهطزْ

َِ، يـازّ تـط شّ ُٓطـُض ٓـُّ ثطَيٓػـًجِ وَضبطـطئ،        فالحغل، نىْهُ َُ ًٓتًخاز فُالحغل ُّٖ ٍ نىضزغتاْ
َّ طؿـتِ ٍ    َّ، بؤ ؾلىوُْ، بؤ ثاضَيعطُٖاو بؤ ض َيبـُض ًَٔ ؾؤض  نطٕ بؤ خاض َِ، بٗ ًَت زَغُاَلت ش وَظاضَت نىَُ زظ

ًَطَُْنُيُٓ ْىَيٓـُض، نـىْهى غـُضؤنايُتِ ٓـُو يًـصْا      ثا َِ ظ َّ وَظاضَت َِ ُّٓ ْىَيُٓض َِ زضن ضَيعطُٖا، بؤنِ يع
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 َّ َّ ٍ وَيط َِ، بؤنِ ُٓو ْىَيُٓض َّ زضن َّ ٍ و َِ وَحسا ًٓساضيُ ٍ وَيط ًَو ًٓٓإ، غُضؤنايُتِ غُضؤن زيًٓتُ ث
  ٓ َِ، نـى ْىَي َّ زضنـ َّ ُْبًعل ٍ و َّ تىضم و جػىض َِ بهـاتٔ ٍ وَيطَيـسا، زيػـا شّ      شّ ْىَيُٓض َِ وَظاضَتـ ُضايـُتً

ًَــصيعل، اليُْــُ ثُيىَْسيــساضَنإ   َِ شّ يــا زب َّ نــى زَيتُخاْــسٕ، زوَــاًٖه ًَغل ٓــُو نىضزيــا و ُٓطــُض ٓــُّ بٗــ
َِ اليُْـُ          َِ بُحػـ ًَـسا ةُيـُت ْعًػـِ، بـُؽ وَختـ َِ، يُ ثُيىَْسّ زاضَنُ يـُ نىضزي َّ زضن ُٖضنُْسَ ٍ و

َّ    ثُيىَْسيساضَنإ زنُتٔ، َِ زنـُت، ش بُضٖٓـس َّ نى ٍ ذلافُظَّ تَُػًال وَظاضَت اليُِْ ثُيىَْسيساض ُٓو
     َِ ًَطَتَُػـًً َّ، وَظاضَت ظ َِ باؾُ، َازَّ ُّٓ وّ ثطَيٓػًجِ بُضناظ وَضططئ، زَغـااَل بهـًتُ خـاض شّ َٔ ث

َِ بهُٕ، ظؤض غ ًَٔ ْىَيُٓضَيت وَظاضَت ًَت وإ ثاضَيعطُٖا ب  ىثاؽ.ُْنات، بُيهِ ُّٓ ض َيعُبُضي
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى قازض فُضَىو.
 بُض َيع قازض افلس مسايٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ زَنُوَيتـُ               ًَـت، نـات ًَـت يـإ تـًًَُو يـإ عُقـسٍ ظضاعـٌ ب يُ وَظاضَتٌ ؾـاضَواٌْ، ٖـُض ظَويًـُى تـاثؤ ب

اغـايُزا، تـُْٗا ٓـُو ظَويًاْـُّ زَنُوْـُ بـُضزَّ       غٓىوضٍ ؾاضَواًُْوَ تُعىيع زَنطَيتُوَ بـُ ظَوٍ، يـُّ ي  
جــاززَ طؿــتًًُنإ، تــُْٗا تــُعىيعٍ ٓــُو ضظقــُ زَنطَيتــُوَ نــُ تًسايــُتٌ، يــإ ٓــُو بًٓايــٍُ نــُ يُغــُض     
ًَو نـُ ظَوٍ وَضططتـىوَ، يـُ ًٓكـالحٌ              ًَؿـًٓاض زَنـُّ، ٓـُو جىتًاضاْـُ ٖـُض يـُن ظَويًُنُيُ، بؤيـُ َـٔ ث

ًَـت،   42 بُض يُ وَضيططتىوَ، يُعين 71ظيطاعٌ غاَيٌ  ًَت، بُ عكس ب ٍَ يَُُوبُض، بُ حُقٌ تُقُضوف ب غا
ُْى ُٖض حُقٌ تُعىيعٍ ظضاعاتُناًْإ ُٖيـُ، حـُقٌ تـُعىيعٍ عُضظَنُؾـًإ ُٖيـُ، يـُى حهىَـُتغل،        
ًَت يُ وَظاضَتٌ ظيطاعـُف   َازاّ يُ وَظاضَتٌ ؾاضَواٌْ ظَويًُنٌ ظيطاعٌ تُعىيع زَنطَيتُوَ بُ عُضظ، زَب

نـُ عُقـسٍ ُٖيـُ، زَنُوَيتـُ غـُض جـاززَ طؿـتًًُنإ، بـُؽ ظَويـًـ بـُو ض َيصَيـُ تـُعىيع             نُ ظَويًُى 
ٌَ، زووَّ، يُغُض  ضؤش يُ خَُآلْسٕ نُ ُٓطـُض   15بهطَيتُوَ، زَْا يُوَزا خَُيهٌ جىتًاض ظؤض ظَضََُْس زَب

 َٔ ،ٌَ ًَسايُ، جىَعُ و ضؤشٍ عىتًُ ت 4ضؤشَ  15ضؤش ظؤض بُ نُّ زَظامن، نىْهُ ُّٓ  15ًٓعترياظَيهٌ ُٖب
ؾُللُ، ض َْطُ نُؽ بُ ٓاغاٌْ ُْظاٌْ، بُ تايبُتٌ ظؤضبٍُ جىتًاض ُْخىَيٓسَواضَ، ض َْطُ يـُو ناتـُزا ٖـُض    
ًَـو ظيـاتط          ًَؿـًٓاض زَنـُّ نـُ ٓـُو َاوَيـُ يـُ َاْط ٌَ ُْنات نُ حُقٌ ًٓعترياظٍ ُٖيُ، بؤيُ َٔ ث ُٖغيت ث

ًَت، غىثاؽ.  ب
 :إثُضيَُغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى قباح فُضَىو.
 بُض َيع قباح بًت اهلل ؾهطٍ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 :ٌَ ٞ  عًر٢  ايٝد ٚض  املطتعج١ً اؿاال  يف يًٛشاز٠: َاززَّ نىاض فُقُضَ زوو نُ زََي ، عًٝٗرا  املٓصرٛ   االزاضر

ًَت: يًىظاضَ بايتٓػًل َ  وظاضَ ايٝد ٚض نُ  ًَىَيُ ب ٌَ بُو ؾ ًَسايُ، بُ ضٌَٓ َٔ زَب  ايعسٍ، غىثاؽ. ت
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 َاَؤغتا فُضَإ فُضَىو.
 بُض َيع فطَإ ععايسئ ذلُىز:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
يُ َاززَّ زووَّ، ُٖض ُٓوٍَ ناى قباح وتٌ، يُ حاَيُتٌ ثُيُزا بؤٍ ُٖيُ زَغـت بُغـُض ظَوٍ زابططَيـت،    

ٍ ًُْ، يُبُض ُٓوٍَ وَظاضَت ثالٌْ ُٖيُ، نُ وَظاضَت ثالٌْ ٖـُبىو ٓـُو   زياضَ ُٓوَ ُٓو ثُيُيُ، ؾىَيُٓنُ
ًَـٌ ثالُْنـٍُ نـاض بهـات،           ٌَ وَظاَضت بـُ ث ٍَ؟ يُبـُض ٓـُوَ زَبـ باضَ ْاناوَ نًًُ زَغت بُغُض ظَويًسا بطـط

ًٌَ ثالٌْ وَظاضَت ُْى بُ ثُيُ، غىثاؽ. ٍَ بُ ث ٍَ بهط  نُواتُ ُٓو بُ ثُيُيُ زَنط
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ يع/ز.اضغالٕ بابُض َيع 

 غًىَيٌ خإ فُضَىو.
 
 
 

 افلس:  عثُإبُض َيع غًىَيٌ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓنٌ طهـهُّ ُٖيـُ يُغـُض زووَّ، ْاخىَيُٓـُوَ ٖـَُىوٍ، غـُتطٍ نـىاضَّ ْىوغـطايُ:          ايٛحرد٠  تُْٗا ت

ًَسا زووبـاضَ نطايتـُوَ، ُٓطـُض    ظؤضٍ ممثًٞ ، واتا االداز١ٜ ٚ عض١ٜٛ ممثٌ ايٛشاز٠ ٚ ممثٌ ايتطجٌٝ ايعكازٟ ت
ٍَ بٓىوغغل:  ًَٔ َىَُغـًًُنإ ال ببـُئ و      ايتطجٌٝ ايعكازٟٚعض١ٜٛ ممثً  عٔ ايٛشاز٠ بهط ًَـ ايعضاعُ( بـا ب

ًَتُ   و، غىثاؽ. ممثً َُٖىو بب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى ٓاغؤ فُضَىو.
 بُض َيع بهط نطيِ ذلُس)ٓاغؤ(:

 ٌ ثُضيَُإ.بُض َيع غُضؤن
ٍَ بــُ     ًَصُْيــُ زَنــط ًَٓــاٌْ ٓــُو ي ًَهٗ ًَبــًين َــٔ يُغــُض بط طــُّ زووََــٌ َــاززَّ نــىاضََُ نــُ بــاؽ يــُ ث ت

ًَـطَ ُْٖـسَيهًإ يـُ الٍ َـٔ واظضلـُ نـُ بـاؽ يـُ ُْٓساًَـُتٌ،             ٚ غُضؤنايُتٌ غُضؤنٌ وَحـسَّ ًٓـساضٍ، ي
ٌَ عض١ٜٛ ٚ ممثٌ ايٛشاز٠ ػـ ًٌ ايعكـاضٍ، نـاّ تػـ ًٌ عكـاضٍ؟ يـُ       ايتممثرٌ  ، ُٓوَ ظؤض ضووُْ، بُآلّ نُ زََي

ٍَ؟،  ٖــَُإ ؾــت، يــُ وَحــسَّ  ممثررٌ ايصزاعرر١َىحافــُظَ؟، يــُو وَحــسَ ًٓساضَيُنــُ؟، يــُ وَظاضَت؟، يــُ نــى
ٌَ، نـُ      ًَـسا بـ ًٓساضٍ، يُ َىحافُظَ، يُ َُٖإ ؾت، يُ ٌٓ وَنى وَظاضَ، يُ ناًَإ، بؤيُ حُقُ وظوحٌ ثـرت ت

ًَصُْيُ زَ ٍَ، غىثاؽ.باغٌ يُ ُْٓساًَُتٌ ُٓو ي  نط
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
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 ز.ضَيباظ فُضَىو.
 بُض َيع ض َيباظ فتاح ذلُىز:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَو يـُ ناضيطُضيًـُناٌْ ٓـُّ ياغـايُ، يـاخىز زضوغـت نطزْـٌ ضَيطـا يُغـُض شيٓطُيـُ، نـُ ناضيطُضيًـُنٌ              يُن
ًَؿُناْ ًَو يُ ن ٌ زَغتٍُ شيٓطُف ُٓوَيُ نُ بط ياضَناٌْ ُٓو زَغتُيُ، يُ خطاثٌ ُٖيُ يُغُض شيٓطُ، يُن

ًَـو      ٍَ غُضجُّ وَظاضَتـُناٌْ تـطَوَ ُٖيـُ، نات ًَؿُيإ يُطُ زواٍ ُْٖطاوَناٌْ وَظاضَتُناٌْ تطَوَ ُٖيُ، ن
ٍَ، زواٍ زضوغـت نطزْـٌ ثطؤشَنـُ، ٓـُوجا قػـٍُ ٓـُوإ زَيتـُ ْـاوَوَ نـُ ٓـُّ            نُ ثطؤشَيُى زضوغت زَنط

ًَؿًٓاض زَنُّ، يُّ ياغايُ و يُ غُضجُّ غرتاتًصيُتٌ  ثطؤشَيُ ناضيطُضٍ خطاثٌ ُٖيُ ياخىز ْا، بؤيُ َٔ ث
ًَُـُ وَظاَضت َـىيعَّ          ًَـطَ ٓ ٌَ بهـات، ي ياغايُناًْؿسا، قػٍُ يُنُّ و ُْٖطاوٍ يُنُّ يـُ شيٓطـُوَ زَغـت ثـ

ًَين نــُ ٓايــا ٓــُو ض َيطايــُ،     يــاخىز ٖــُض بهــُئ نــُ يــُ غــُضَتاوَ ضَظاَُْــسٍ زَغــتٍُ شيٓطــُ بــُ زَغــت بــ
ٌَ، غىثاؽ. ٌَ يُغُض شيٓطُّ ُٓو ْاونُيُ، ياخىز ناضيطُضٍ ْاب  ثطؤشَيُنُ تا نُْس ناضيطُضٍ خطاثٌ ُٖب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ٓاُْٖط خإ فُضَىو.

 :زؤٚف بُض َيع ٓاُْٖط عاضف

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓنِ يُغُض َاززَّ  ، ُٓو تـُعبريَ يـُ ظََـاٌْ    ٚض  ايٝد يف اؿاال  املطتعج١ً: فُقُضَّ زوو ُٖيُ، 4ت
       ٌَ ٌَ ثــالٕ و بــ خـؤٍ بــُناض زَٖــات نـُ يــُ ظََــاٌْ عٗـسٍ بآــس، يــُ ظََـاٌْ قــساٌَ، نــُ يـُ ثــط  ثــطؤشَى بـ

ًًَُنٌ تُتبًل زَنطا،  ايًس اكلػتع ٌ زَنـطا، نـُ َاَؤغـتا فـُضَإ باغـٌ       ٚض غرتاتًصيُت و بُ َُظاج يُ ج
ًَو يُو َُؾـطو  عٍُ نـطز، ُٓطـُض وَظاضَتـٌ ٓاوَزاْهطزْـُوَ، َـٔ َىتُُٓنًـسّ نـُ ٖـُيتًإ، َاغـتُض          جىظٓ

ثالْـٌ زضَيـص خايـُٕ و نــىضت خايـًُْإ ُٖيـُ، نُواتـُ َُؾــاضيعٌ غـرتاتً ٌ و َُؾـاضيعٌ َىغــتُقبُيٌ و         
ٍَ، نــىْهُ             ٍَ، حــُتا َُغــافاتٌ، يــؤ تُحسيــس بهــط َُؾــاضيعٌ ٓــاٌْ، حُقــُ َىحــُضََات تُحسيــس بهــط

القُّ بـُ ظؤض نـُؽ ُٖيـُ، ظؤض وَظاضات ُٖيـُ، ٓـُو حـاالتٌ َىغـتُع ُيُ و وَظعـٌ يـُز،          َىحُضََات عً
ًَغل حـاالتٌ َىغـتُع ُيُ، ُٓطـُض ثالؾلـإ ٖـُبٌ،          ًَـ ًَُُ تُحسيـس بهـُئ و ب ٌَ َُٓط ؤ ٓ ًَهُ ْاب يُعين قاْىْ

ًَهًإ، زووًََإ، َٔ بُوَف باف زَظامن نُ يُ عُيين َاززَ، غاَاُْ غطوؾتًُناًْ ـ ْىَيٓـُضيإ  ُٓوَ يُن
ًَسَثــُض ٍ، وايــُ يــإ ْــا؟، نــُ ُٓواْــُ       ًَػــتا يــُ َىحــُضََات بــؤضٍ ةــاظ و بــؤضٍ ْــُوت ت ٖــُبٌ، نــىْهُ ٓ
ًَسَثُض ٍ، وَظاضَتٌ غاَاُْ غطوؾـتًُنإ حُؽلـُٕ ٓـُواًْـ ثالًْـإ بـؤ َُؾـاضيعٌ َىغـتُقبُيٌ ُٖيـُ،          ت

ًَبًًُٓنُّ، غىثاؽ.  ُٓوَْسَ بىو ت
 :ضيَُإثُغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ز.بؿري فُضَىو.
 بُض َيع ز.بؿري خًًٌ حساز:
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 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ: تكّٛ ايٛشاز٠ بطًه ٚض  عدّ ايتصسفيُ فُقُضَّ يُنُّ يُو َاززَيُ،  ملد٠ ال تصٜد عٔ ضر١ٓ  ، ثاؾإ زََي
ُ  ٚاحد٠ ٍَ ظؤضَ، بؤ نَُهطزُْوَ ضؤتغل يُ ُٓزلاٌَ ناضَناًْؿـسا بًهُيٓـ ًَُىايُ يُى غا ، ال تعيـس عـٔ   ، َٔ ث
ٌَ: بايتٓػـًل  يًٛشاز٠ يف اؿاال  املطتعج١ًاؾٗط، يُ زووَّ،  ضت١ ٍَ ُٓو ٖاوناضَّ ٖاوض اّ نُ زََي ، َُُٓ َٔ يُطُ

ٌَ ُٓو ذا  ايعكق١َ  اجلٗات  ٍَ وَظاضَتـُناٌْ زيهـُ و     ٚض  ايٝد، بُ تُْٗا وَظاضَت ْاتىاْ بهات، ُٓطُض يُطـُ
ٍَ جًٗاتٌ زيهُ نُوا عًالقٍُ بُ َ  ُوظو  ُٖيُ، ُٓو تُْػًكُ ُْنات، ظؤض غىثاؽ.يُطُ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 جُْابٌ وَظيط؟

 بُض َيع ناَطإ افلس/وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

      ُ ًَُزا باؽ يُ ًٓػتًُالى و تُقسيط زَنُئ، بؤيُ يـُ َـاززَّ نـىاضَّ، ظزلـريَّ يُنـٌَُ نـ ًَُُ يُّ فُق ٓ 
 :ٌَ ًَت خؤٍ ًٓؿاضَتٌ حً ع ُٓخاتـُ غـُضٍ، زاوا زَنـات يـُ اليُْـُ      تكّٛ ايٛشاز٠ بطًه ٚض  االغاز٠زََي ، ْاَي

     :ًَٔ ٚشاز٠ ثُيىَْسيساضَنإ، نُواتُ خؤٍ ًُْ نُ َُٖيسَغيت بُ ًٓ طآاتُنُ، يُ ظزلـريَّ زووََـسا، نـُ ٓـَُي
ًَهُ البربَيت، بُٚض  ايٝد ًَت، نىْهُ ُٓطُض وا  ٚض  ايٝدآلّ ، ًٓٓ ا يُ حاالت اكلػتع ًُ، خاَي ٌَ ؼلًٓ ُٖض زَب

ــؤ         ــُّ ب ــُف زَن ــُّ ٖاوب ًَصْ ــُوٍَ ي ــتطريٍ ٓ ــات، ثؿ ــاض ْان ــٌ ن ــريَّ يُنًَُؿ ــُ ظزل ــُعٓاٍ واي ــُئ َ ُْن
 جَُعًاتُنُ و، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَبًًٓتإ ُٖيُ؟ ًَصُّْ ٖاوبُف ت  ي

 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:

 ُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.ب

ًَصْـُّ ٖاوبُؾـٌ نـطز نـُ             ًَبًين خؤَـإ ٓاؾـهطا نـطز، جـُْابٌ وَظيـطيـ تًُٓـسٍ َىالحُظَنـٍُ ي ًَُُ ت ٓ
 ـلعًاتٌ فالحغل بهطَيتُ احتاز ايفالحغل، زاواؾٌ نطز َىغتُع ُيُنُ البربَيت.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 فُضَىوٕ بؤ َاززَّ تط.

ًَط ذلُس زلًب:بُض َيع ؾ ً 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 (:5) املاد٠
ٔ ( 4) املراد٠  يف عًٝٗرا  املٓصرٛ   االزاضٞ باضتُكى املباغس٠ ايٛشاز٠ تتٛىل: اٚاًل ٕ  ٖررا  َر ٍ  ايكراْٛ ( 181) خرك
 1981 يطرر١ٓ( 12) زقررِ االضررتُكى قررإْٛ احهرراّ ٚؾررل عًٝٗررا ايٝررد ٚضرر  تررازٜذ َررٔ َٜٛررًا ٚمثرراْ  ٦َرر١
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 االضرتُكى  طًره  بترازٜذ  اٚ ايٝرد  ٚضر   بتازٜذ اٚ ايتصسف عدّ اغاز٠ ٚض  بتازٜذ ايك١ُٝ ٚتكدز ٚتعدٜكت٘
 .َٓ٘ يًُطتًُو اؾضٌ اٜٗا
 يف ايكط  ازقاّ عٔ االعكٕ ؾٝتِ ٚتٛابعٗا باالزاضٞ ايعكق١ اصحاب عٓاٜٚٔ ع٢ً اؿصٍٛ تعرز حاي١ يف: ثاًْٝا

( 91) َرد٠  ايعكقر١  اصحاب ٌٗميٚ َست  االقٌ ع٢ً ٚاحد٠ ١َٜٝٛ صحٝؿ١ يف باالضتُكى املػُٛي١ املكاطعا 
 االقًررِٝ خرراز  يًُٛبررٛدٜٔ َٜٛررًا ٚمثرراْ  ٦َرر١( 181)ٚ االقًررِٝ داخررٌ َٛبررٛدٜٔ نرراْٛا اذا َٜٛررًا تطررع 

 .املرنٛز٠ املد٠ باْكضا٤ َطتًُه١ االزاضٞ قط  ٚتعت  حكٛقِٗ ٚتثبٝا يًُسابع١
 ؾٝر٘،  عًٝٗا املٓصٛ  االحهاّ ٚؾل االضتُكى قإْٛ يف ًٝ٘ع املٓصٛ  ايكاْْٛٞ ايسب  بدٍ بدٕٚ ٜؤخر: ثايثًا

ِ  ٖرا ٜٚطسٟ ٞ  مجٝر   عًر٢  اؿهر ّ  املػرُٛي١  االزاضر ٕ  ٖررا  بأحهرا ٔ  ايٓظرس  بصرسف  ايكراْٛ  ٚصرٓؿٗا  بٓطرٗا  عر
 .مبٛبب٘ متًو ايرٟ ٚايتػسٜ  َٚٛقعٗا

ِ  املطرتًُه١  ايعا١َ ايطسم قسَا  ازاضٞ تطجٌ: زابعًا ٍ  ز٠يًرٛشا  ٚؽصر   املايٝر١  ٚشاز٠ باضر  ايطرجك   ٚتعرد
 .يريو تبعا ايكإْٛ ٖرا ْؿاذ قبٌ اضتُكنٗا مت اييت يكزاضٞ ايعكاز١ٜ
 املراد٠  ٖرٙ َٔ زابعا ايبٓد يف عًٝٗا املٓصٛ  االزاضٞ َٔ َطاح١ ا١ٜ اىل ايٛشاز٠ حاب١ اْتؿا٤ حاي١ يف: خاَطًا
ٔ  اقعر١ ٚ ناْرا  إ املدتصر١  ايبًردٜا   َٝدزٜر١  اٚ ايبًردٜا   ز٥اضر١  اىل ًَهٝتٗا تؤٍٚ ٕ  حردٚدٖا  ضرُ ٍ  بردٚ  برد
 .اؿدٚد تًو خاز  ٚاقع١ ناْا إ املاي١ٝ ٚشاز٠ اىل ٚتؤٍٚ عٓٗا ايٝد ٚتسؾ 
ّ  املػرُٛي١  االزاضٞ ع٢ً االغساف يف ايسمس١ٝ ايدٚي١ دٚا٥س عٔ ايٛشاز٠ تٓٛب: ضادضًا ٕ  ٖررا  باحهرا  ٚزؾر   ايكراْٛ
 .االداز١ٜ ايٛحدا  َ  بايتٓطٝل عٓٗا ايتجاٚش
 فلس اَغل: إعثُبُض َيع خًًٌ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 (:5) َاززٍَ
ٕ  زاطـطتين  بُغـُض  زَغـت  يُبُضواضٍ ضؤشزا ُٖؾتا غُزو( 181) َاوٍَ يُ وَظاضَت: يُنُّ ٌ  ظَويـُنا ًَ  بـُث

 َىَيــو بــُ زَنــات زَغــت ٖــَُىاضَناٌْ و(1981) غــاَيٌ ٍ(12) شَــاضَ نــطزٕ َىَيهــساض ياغــاٍ حىنُــُناٌْ
ُ  بُٖايُنُف ٖاتىوٕ، ياغايُزا ُّٓ ٍ(4) َاززَ يُ ناًْإزَقُ نُ ظَوياٍُْ ُٓو نطزٌْ ٍ  يـ ٌ  بـُضواض  زاْـاْ
ًَبًين ًَٓطَيت، زَغتهاضيًُنُوَ نطزٌْ قُزَةُ ت ًَ ٍ  يُ يإ زَخَُ ٕ  زاططتُٓنـُوَ،  بُغـُض  زَغـت  بـُضواض  يـا

ًَت باؾرت ناًَإ يإ نطزُْنُوَ، َىَيو بُ زاواٍ يُبُضواضٍ ٌَ ظَويُنٍُ نُ نُغٍُ ُٓو بؤ ب  .ْطَيتزَغُ ي
ُ : زووَّ ًَهــسا  يــ ُ  ُٓطــُض  حاَيُت ٕ  ْاوًْؿـــاٌْ ظَفلــُت  بــ ٍ  خــاوَ ُ  ثُيىَْــس ٕ  بــ  ثاؾـــهؤناٌْ و ظَويــُنا

ٌ  شَاضٍَ ُٓوغا وَبطريزضَيت، ظَويُناُْوَ ٍ  ٓـُو  ثاضنـُناْ ُ  ظَوياْـُ ُ  نـ ٕ  َىَيـو  بـ ُ  زَياْططَيتـُوَ  نـطز  يـ
 زَزضَيت، ثُيىَْسيساضَنإ بُ يـضؤش( 91) َؤَيُتٌ زَنطَيتُوَو باَلو زووجاض نُّ الٌْ فُضًَسا ضؤشْاٍَُ

ٕ  ُٖؾـتا  غُزو( 181) َؤَيُتٌ ُٓوا بٔ، ُٖضَيِ زَضَوٍَ يُ ُٓطُضيـ بٔ، ُٖضَيُسا يُْاو ُٓطُض ٌَ  ضؤشيـا  ثـ
ٍ  بؤ زَزضَيت، ٕ  غـُض  ٓـُوَ ٌ  و بـسَ ٕ  َافـُناْ ًَٓٔ،  خؤيـا ُ  ٓـُو  ُٓطـُض  زَْـا  بهُغـج ًَت  بُغـُض  َاوَيـ  و بهـ

 .زازَْطَيت نطاو َىَيو بُ ظَويُناًْإ ثاضنُ ُٓوا ُْيُٕ
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ًًَُّ  ٖاتىوَ نطزْسا َىَيهساض ياغاٍ يُ زَقُنٍُ نُ ياغايًٍُ نىاضيُنُ ُٓو( ايٌبُخؤض ) بُضاَبُض بُبٌ: غ
ًٌَ و وَضزَطريزضَيت ُ  ُٓو َُٖىو حىنُُف ُّٓ ٖاتىوَ، يُغُضٍ زَقُناًْإ نُ حىنُاٍُْ ُٓو بُث  ظَوياْـ

ًَىٍَ زَنُوُْ نُ زَططَيتُوَ ٌ  نىاضن ّ  حىنُـُناْ ٌَ  ياغـايُوَ،  ٓـُ ٍ  بـُب ٍَ  ٓـُوَ ُ  طـى ٍ  جـؤضو  بسضَيتـ  و ثـؤ
ًَطاو ٌَ َىَيهساضيُنٍُ نُ ياغايُف ُٓو ج  .نطاوَ ث

ٍ  نـطاوٕ،  َىَيـو  بُ نُ طؿتًُنإ ضَيطا نطاوَناٌْ قُزَةُ ظَويُ: نىاضَّ ٌ  بـُْاو  تؤَـاض  زاضايًـُوَ  وَظاضَتـ
ٔ  ٖـَُىاض  ظَوياُْف ُٓو عُقاضيٌ غ ًُناٌْ وَظاضَتُ، بُو زَبٔ تايبُت و زَنطَئ ُ  زَنـطَي ُ  بـُض  نـ  نـاض  يـ

ًَهطزٌْ  .بىوَ تُواو نطزًْإ َىَيو بُ ياغايُ ُّٓ ث
ُّ ًَٓ ًَهسا يُ: ث ًَىيػـيت  وَظاضَت ُٓطُض حاَيُت َ  بُٖـُض  ث ُ  ْـَُا  ظَويًـُى  ضووبـُض  ٍ  نـ ُ  زَقُنـُ ٍ  يـ  بُْـس

 بــؤ يــإ نإ،ؾــاضَواًُْ غــُضؤنايُتٌ بــؤ زَطُض َيتــُوَ َىَيهُنــٍُ ٓــُوا ٖــاتىوَ، َاززَيــُزا ٓــُّ ٍ(نــىاضَّ)
ٌَ ؾاضَواٌْ، ايبُؽلُْسَناٌْت بُض َيىَضاضيُتًُ ٍ  نـُوتبىوَ  ُٓطـُض  بُضاَبُض بُب ًَىَ  غـٓىوضَنُيُوَ،  نىاضنـ

 .غٓىوضاُْ ُٓو زَضَوٍَ نُوتبىوَ ُٓطُض زاضايٌ، وَظاضَتٌ بُ زَزضَيتُوَ و الزَبطَيت يُغُض زَغتًؿٌ
ُ  ُٓو ضثُضؾيتغُ زَوَيُت، فُضًَُناٌْ زايُضَ يُجًاتٌ وَظاضَت: ؾُؾُّ ُ  زَنـات  ظَوياْـ ُ  نـ  شَيـط  زَنُوْـ
ًَفٌ ٍَ زَْطًـ بُٖاو ياغايُوَو ُّٓ حىنُُناٌْ ضن ٌَ ًٓساضيُناْسا يُنُ يُطُ  .زَبات ال يُغُض زضَيصيإ ث

 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَصُّْ ٖاوبُف؟  ي
 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًٖ ًَُُ  ئ َىالحُظََإ ًُْ.ٓ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَبـًين ُٖيـُ؟ ٓـُّ بُض َيعاْـُ ْـاوٍ خؤيـإ ْىوغـًىَ، َاَؤغـتا عىَـُض، ٖـاوض اظ خؤؾـٓاو، قـازض افلــس،               ٌَ ت نـ
 فُضَىو َاَؤغتا عىَُض.

 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًِٓ يُغُض َاززَّ ُٓوَ ًًٍَُ نُ ياغا بؤ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ زَضُٓنـُئ  َٔ ت يُُْ يُ عُضَبًُنُ، بُو ث
ًَـطَ ٓاَـاشَ نـطاوَ بـُ ياغـاٍ شَـاضَ           ًَُُ، ياغا بؤ ض َيطا طؿتًُناٌْ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ زَضُٓنـُئ، ي ٓ12 ٍ

ًَُُ ياغايُنُإ ًُْ بُْاوٍ ياغاٍ شَاضَ 81ًٓػتًُالنٌ حهىَُتٌ ًٓتًخازٍ تُبعُٕ، غاَيٌ  غـاَيٌ  ٍ 12، ٓ
ــاٍ       81 ٍَ نــُ ٓــُّ ياغــايُ، ياغ ــط ــات ًٓؿــاضَت به ًَىيػــت ْان ــا ث ــُّ ُٓوَيــُ، ٓاي يــُ نىضزغــتإ، َىالحُظَن

ًَٔ يـُ           ًَُُ ُّٓ ياغايُ بـؤ خؤَـإ زَضُٓنـُئ، َـُفطؤظ وايـُ نـُ ْـاوٍ ٓـَُي حهىَُتِ ًٓتًخازيُ؟، نىْهُ ٓ
ٌَ ًٓؿاض ًَهطزووَ، غىثاؽ.ياغاناٌْ ض َناوٍ ُٓوََإ نطزووَ، ُٓطُض ياغايُنُ ٌٓ عريام ب  َؽلإ ث
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ٖاوض اظ خإ فُضَىو.

 بُض َيعٖاوض اظ خؤؾٓاو:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَىَيُى ُْ ياغاٍ شَاضَ  ًَبًين زَنُّ بُضاغيت، بُ ًٖئ ؾ ًَطَ ت ٌَ نطاوَ، 2118ٍ 8َٔ ُٓوٍَ ي  ًٓؿاضَتٌ ث
ٌَ نطزْــٌ بــُ ٖــًئ   ٓــُّ ياغــايُ ْــانؤى نــىْهُ ُٓطُض ًَبــُج ٍَ خــؤ ج ٍَ ياغــايُنٌ تــط، ٓــٍُ ْــانط ٌَ يُطــُ بــ

ٌَ ُْنطاوَ، يـُ ياغـاٍ شَـاضَ     ًَىَيُى جاضَيهٌ زٍ وَظاضَتٌ نؿتىناَيًـ ث ٍَ ٖـًئ     2118ٍ 8ؾ ٌَ/ ْـانط زََيـ
ٌَ َـُضج و       ٍَ بؤ ظَويًُنٌ تط يـُ ض ووٍ شيٓطُيًـُوَ ٓـًًال زَبـ ظَويًُنٌ نؿتىناَيٌ طؤض اْهاضٍ بُغُضزا بهط

ًَت، يُعين ُٓوَ ًٖئ باغٌ ُّٓ زوو ؾتُ ْانات بُض اغيت، ٖـُّ تـُعاضووظٍ ُٓوَيـُ باغـٌ     ُٓو ٍَ خؤٍ ُٖب
ًَسا ًُْ، ُّٖ باغٌ ياغاٍ شَاضَ  ًَسا ًُْ.2118ٍ 8وَظاضَتٌ نؿتىناَيٌ ت  يـ باغٌ ت

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ناى قازض، فُضَىو.

 
 

 بُض َيع قازض أفلس مسايٌ:

 ع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُض َي
ًَىيػيت بـُ ٖـُض ض ووبـُضٍ     ًَو ُٓطُض وَظاضَت ث ٌَ يُ حاَيُت ًَٓج باؽ زَنُّ، زََي ًَٓج يُ خاَيٌ ث َٔ َاززٍَ ث
ظَويًــُى ْــَُا نــُ زَقُنــٍُ يــُ بــُيين نــىاضٌََ ٓــُّ َاززَيــُ ٖــاتىوَ، ٓــُوَ زَقُنــُ زَطُض َيتــُوَ بــؤ     

ٌَ ُٓطـُض  غُضؤنايُتٌ ؾاضَواًًُْنإ، يإ بؤ بُض َيىَبُضايُ تٌ تايبُؽلُْسيًُناٌْ ؾاضَواٌْ، يُ زوايٌ زا زََي
ــٓىوضاُْ،         ــُو غ ــُ زَضَوٍَ ٓ ــُض بهُوَيت ــٌ، ُٓط ــٌ زاضاي ــُ وَظاضَت ــت ب ــُوَ زَزضَي ــٓىوضٍ ُٓواْ ــُ غ ُْنُوَيت
ٌَ ٓـُّ ظَويًـُ زَغـيت بُغـُض زا      َُبُغيت غٓىوضٍ ؾاضَواًًُْناُْ، َُبُغيت غٓىوضٍ ؾاضَواًًُْناُْ، نات

ٌَ َىيهـُنإ بطُض َيتـُوَ بـؤ       طرياوَ ٌٖ وَظاض ًَيَن زَبـ ٌَ ْـاَ ٌَ وَظاضَت ًٓؿٌ ثًـ ٍَ بىوَ، بؤيُ نات َتٌ نؿتىنا
ًَؿىوزا باغِ يُوَ نطز نُ جىوتًاض  ًَؿًٓاضٍ زووََِ ُٓوَيُ يُ ث ٍَ ُْى وَظاضَتٌ زاضايٌ، ث وَظاضَتٌ نؿتىنا

ًٌَ ُّٓ ياغايُ جىتًاض تُعىيع وَضُْططَيتـُو  ٌَ بسضَيتـُوَ خـاوَٕ ٓـُو     تُعىيع بهطَيتُوَ، ُٓطُض بُ ث َ، زَبـ
ٌَ زاطري نطاوَ، غىثاؽ.   ظَويًٍُ نُ ظَويًُنٌ ي

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَبًين ُٖيُ، فُضَىو.  بُض َيع ناى فطغت ُْٖسَيو ت

ًَطٍ ثُضيَُإبُض َيع فطغت أفلس عبساهلل  : /غهطت
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَو زَبٔ، ٓـُوَف يـُ قـاْىٌْ بُيـُزيات ض وويـساوَ      ( ُْٖس3بُ ًْػبُت فُقُضَ ) َيو جاض بُ ضَْطاضٍ حاَيُت
ظؤضجاض، زَبًين ضوبعٌ قاْىٌْ يُ ثاضنُ عُضزَيو وَضطرياوَ، بؤ جـاضٍ زووَّ، بـؤ ثطؤشَيـُنٌ تـط جـاضَيهٌ      

ٍَ، يُ زوايٌ فُقُضَنـُ، ُٓطـُض ٖـاتى     ًَطَ ًٓعافُيُى بهط ضوبعـٌ  تط ضوبعٌ قاْىٌْ وَضزَططٕ، بُ ض ٌَٓ َٔ ي
ًَتــُ      ًَــت، جــاضَيهٌ تــط ضوبعــٌ قــاْىٌْ ْاي ًَو ب ًَــت يــُو قًتعُيــُ بــؤ ٖــُض غــُبُب قــاْىٌْ جاضَيــو وَضطرياب

 وَضططتٔ، بؤ تُحكًل نطزٌْ عُزايُت، ظؤض غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 جُْابٌ وَظيط، فُضَىو.
 بُض َيع ناَُضإ أفلس/ وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَ:

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ. بُض َيع
ٍَ، ظؤض  ًَؿًٓاض زَنُّ ُٓوَ ظياز بهط ٍَ ث ًَؿًٓاضٍَ جُْابٌ ناى فطغت زَنُّ، ُٓطُض بهط َٔ ثؿتطريٍ ُٓو ث

ًَؿًٓاضَيهًإ ُْبىوَ. ًَصٍُْ ٖاوبُف بؤ ُٓوٍَ نُ ًٖئ ث ًَصُْنُف زَنُّ، ي  غىثاؽ، ثؿتطريٍ ي
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى عُط، فُضَىو.
 
 

 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ُٓو تُوظضلٍُ ناى فطغت يُ ؾىَيين خؤيُتٌ، ظؤض تـُواوَ، نـىْهُ بـُ طـىَيطٍَ ياغـا يـُى نـُضَت ضوبعـٌ         
ًَىيػـتُ بـؤ تـُوظيح ظيـاتط ٓـُوَ و فُقُضَيـُى ًٓعافُيـُنٌ           ٍَ يُ ظَويًُنإ، يُبـُض ٓـُوَ ث َايًُ وَضزَطري

ٌَ/ )خبطَيتُ غُض بُّ  ًَ ًَت ب ٌَ ب ًَىٍَ خىاضَوَ واٍ ي ثايثًا/ ٜؤخر بدٕٚ بدٍ ايسب  ايكاْْٛٞ املٓصٛ  عًٝر٘  ؾ
يف قإْٛ إضتُكى ٚؾل األحهاّ املُٓصٛ  عًٝٗا ؾٝ٘ ٚ ٜطسٟ ٖرا اؿهِ ع٢ً مجٝ  األزاضٞ املػُٛي١ بأحهاّ 

بب٘ َامل ٜهٔ قد مت أخر ٖرا ايكإْٛ بصسف ايٓظس عٔ بٓطٗا ٚ صٓؿٗا ٚ َٛقعٗا ٚ ايتػٝٝ  ايرٟ متًو مبٛ
 .ايسب  ايكاْْٛٞ قبٌ ذيو ألٟ ضبه نإ(

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 فُضَىوٕ بؤ َاززَيُنٌ تط.
ًَط ذلُس زلًب:  بُض َيع ؾً

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 (:6) املاد٠
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 تٓؿٝرر  غرساض أل َؤقتر١  بصرٛز٠  َٓٗرا  بص٤ ٟأ ٚأ بطتإ ٚأ زضأ ٟأ ع٢ً ايٝد ٚض  قتضا٤إلا عٓد يًٛشاز٠: ٚالأ
ٍ  املػرسٚع  جنراش إ َرد٠  التتجاٚش ملد٠ ٚاؾطٛز ١ايعاَ ايطسم َػازٜ   د٠مبر  برريو  َايهٗرا  تبًٝرؼ  بعرد  جيراز إ ببرد
 .ًَٜٛا ثكث ( 31) عٔ التكٌ
ٍ  بتحدٜد ايكإْٛ ٖرا َٔ( 4) املاد٠ َٔ ثاًْٝا ايبٓد يف عًٝٗا املٓصٛ  ايًج١ٓ تكّٛ: ثاًْٝا ٟ  جيراز إلا برد  ايطرٓٛ

ِ  َ  َؤقت١ بصٛز٠ عًٝ٘ ايٝد ٚض  املكسز عكازيً ايػٗسٟ ٚأ ٘  ٜثبرا  قضرس  تٓظرٝ ٔ  ايٛضر   ؾٝر  َر   اهلر  ايرساٖ
 .تٛابع٘
ٟ  ايعكراز  عراد٠ إ ايرٛشاز٠  ع٢ً: ثايثًا ٘  ايٝرد  ٚضر   مت ايرر ٘  ىلإ عًٝر  املثبتر١  اؿاير١  ٚؾرل  املػرسٚع  جنراش إ بعرد  َايهر

 .ذاتٗا ايًج١ٓ َٔ تكدٜسٖا بعد بايعكاز كاؿ اييت ضسازألا عٔ َايه٘ ٚتعٜٛض عًٝ٘، ايٝد ٚض  مبحضس
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 فُضَىوٕ نىضزيًُنٍُ.
 َُ عًٌ:َُُ غعًس حُبُض َيع ح

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 (:6) َاززٍَ

ًَىيػتسا يُناتٌ: يُنُّ ًَو، يإ ظَويُى، ُٖض بُغُض زَغت زَغتُنُ ث ٕ  باخ  تزَططيَـ  ثاضنـُيُنسا  ٖـُض  يـا
ًَىَيُنٌ ًَو( ناتٌ) ضَفتٌُْ بُؾ ٌَ َُبُغيت بُ باخ ٌَ ج ٍ  طُيٌ ثطؤشَ نطزٌْ بُج  بـؤ  ثـطز،  و طؿـيت  ضَيطـا

ٍَ  ٓـُوَف  بؤ ُْتطاظَيت، ثطؤشَنُ نطزٌْ تُواو َاوٍَ يُ نُ َاوَيُى ُ  زَزات نـط ٍ  بـ ُ  بـُض  و خاوَُْنـُ  يـ
 .زَنات ٓاطازاضٍ ضؤش غٌ( 31)

ُ  نُ يًصُْيٍُ ُٓو: زووَّ ٍ  يـ ّ  ٍ(زووَّ) بُْـس ٍ  ٓـُ ّ  ٍ(4) َـاززَ ٍ  ياغـايُزا  ٓـُ ٌ  ٖـاتىوَ،  زَقُنـُ  نطَيـ
ًَىَيُنٌ زضاوَ بط يــاض نــُ زَنــات، ٍزيــاض عــُقاضَ ٓــُو َاْطاْــٍُ نطَيــٌ يــإ غــااَلُْ،  زَغــيت ضَفتــٌُْ بُؾــ

ــُضزا ــت بُغ ــٌ و بطريزضَي ًَهًؿ ــسا ضَؾٓىوغ ــو يُطَُي ــات، ضَي ــاضٍ زَخ ــُ ب ــٌ و ناتُن ــهؤناٌْ زؤخ ــسا ثاؾ ًَ  ت
ًَت ًَٓ  .زَنُغج

ًًَُ ًَىيػتُ: ّغ ُ  يُغُض ث ٍ  ٓـُو  وَظاضَتُنـ ًَ طـرياوَ  بُغـُضزا  زَغـيت  عـُقاضَ ٍ  بـؤ  ـُوَتـ بطُضَيٓ  خاوَُْنـُ
ٌ  يُ نُ حاَيُتٍُ ُٓو وَى ُٖض ثطؤشَنُ، نطزٌْ تُواو زواٍ ًَطري  ططتُٓنـُزا  بُغـُضزا  زَغـت  ضَؾٓىوغـ  جـ

ًَىيػتُ بىو، نطا ًَت عُقاضَنُ ظياٌْ ظَضَضو يًصُْ َُٖإ ث ًَٓ ًَ  .خاوَُْنٍُ بُ بًساتُوَ وقُضَبى بُ خبَُ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَصٍُْ ٖاوبُف، فُضَىو.  ي
 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَصٍُْ ٖاوبُف ًٖئ َىالحُظَيُنُإ يُغُض ثطؤشَنُ ًُْ، غىثاؽ. ًَُُ وَنى ي ٓ 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
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ًَ ٌَ ت  بًين ُٖيُ؟ تًُْا زوو نُؽ، فُضَىو ناى زَيؿاز.ن
 بُض َيع زَيؿاز حػغل قازض:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ ثطغًاض يُ خاوَُْنٍُ زَنات  َايًهٌ، ُٓوَ ُٓواٍُْ حُقٌ تُقـُضوفًإ ُٖيـُ بـُ     تُْٗا بؤ تُوظيح نات

اُْف مشىٍ زَنات يـإ ْـا؟ ُٓطـُض    ظَويًُناُْوَ، يإ ُٓواٍُْ عُقسٍ ظضاعًًإ ُٖيُ بُّ ظَويًاُْوَ، ُٓو
ًَـت، يُواْـٍُ نـُ حـُقٌ تُقـُضوف و عُقـسٍ ظضاعًًـإ            ًَهٌ ظؤض ظَضَضَُْـس زَب مشىٍ ْانات ٓـُوَ خـَُيه
ًَٓٔ و َُقاضيفٌ طُوضَيإ تًا نطزووَ،  ًَهُ ُٓو ظَويًاُْ بُ زَغتًًاُْوَيُو بُ ناضّ زَٖ ُٖيُ، نُْس غاَي

ًَؿًٓاض زَنُّ ُٓواُْف  ًَِ باؾُ ث مشـىٍ بهـات، ُٓطـُض ٓـُو خاوَْـساضَييت يـُ ٓـُواًْـ مشـىٍ بهـات          بؤيُ ث
ٍَ، ظؤض غىثاؽ.  باؾرتَ، ُٓطُض ْا بؤٍ ًٓعافُ بهط

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 َاَؤغتا فُضَإ، فُضَىو.
 بُض َيع فُضَإ ععايسئ ذلُىز:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ زضَيصٍ  ٌَ زضَيصٍ يُغـُضيإ ٓـُوَ يـُ ض ووٍ ظَاْـُواٌْ     يُ نؤتايٌ زوو وؾُ ٖاتىوَ، ث يُغُضيإ، بُض اغيت ث

 ظؤض ضَنًهُ، ُٓطُض بهطَيت بُ/ بؤ البطزٌْ زَغت زضَيصٍ يُغُضيإ يُ غُض ظَويًُنإ، ظؤض غىثاؽ. 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 جُْابٌ وَظيط، فُضَىو.
 وَ:بُض َيع ناَُضإ أفلس/ وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْ

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًًُٓنِ ًُْ. ًَصٍُْ ٖاوبُف نُ ًٖئ ت ٍَ ي  َٔ ٖاوض اّ يُطُ

 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَبًًٓتإ ُٖيُ؟  ًَصٍُْ ٖاوبُف ت  ي
 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓإ يُغُض ُٓو َاززَيُ ًُْ. ًَُُ ًٖئ ت ٓ 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/ُض َيع ب
 بؤ َاززَيُنٌ تط، خؤٍ وَآلّ ًُْ بؤٍ ض ووٕ بهُُْوَ، فُضَىو.

ًَط ذلُس زلًب:  بُض َيع ؾً
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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بُ ًْػبُت ثطغًاضَنٍُ ناى زَيؿاز، ٓـُوَ ٖـَُىو ْـُوعٌ ظَويًُناْـُ، ٓـًرت خـؤٍ يـإ حـُقٌ تُقـُضومل          
ًَىَيُنٌ َىَقـُت زَيـُوَيت زآـريٍَ         ُٖيُ، يإ َىَيهٌ قطفُ ، يإ عُقسَ، بُؽ َـىًِٖ ُٓوَيـُ نـُ بـُ ؾـ

ٌَ َاززَنُ تًايـُتٌ نـُ تـُعىيع زَزضَيتـُوَ،     طسم) (، زوايٌ ُٓوَتا بُ َُٖىو ظَضَض و ؾتُناُْوَ يُ ُٖض غ
 ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 فُضَىوٕ بؤ َاززَيُنٌ تط.
 ايطفلٔ عًٌ:بُض َيع عُط عبس

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 ايؿصٌ ايساب 

 قسَا  ايطسم ايعا١َ ٚاؾطٛز
 (:7املاد٠ )

 حيدد ببٝإ تصدزٙ ايٛشاز٠ ٜٚٓػس يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ َا ًٜٞ:
اٚاًل: قسَا  ايطسم ايعا١َ ايطسٜع١ ٚايس٥ٝط١ ٚايثا١ْٜٛ ٚايسٜؿ١ٝ ٚغمٖا عدا االبصا٤ املاز٠ َٓٗا ضُٔ ز٥اض١ 

 دٜا  َٚدٜس١ٜ ايبًدٜا  ؾٝدض  ؼدٜدٖا يًتصاَِٝ االضاض١ٝ يهٌ َُٓٗا.ايبً
ثاًْٝا: قسَا  اؾطٛز اييت الجيٛش ؾٝٗرا ْصره َعاَرٌ غسبًر١ أٚ تأضرٝظ املكراي  اٚ إبرسا٤ ؼرٜٛسا  يف َطراز          

 ايٓٗس مبا ٜؤدٟ اىل إؿام ايضسز بدعاَا  اؾطس اٚ َكرتبات٘.
 غىثاؽ. ملعابس إٕ ٚبد .ثايثًا: قسَا  ايتكاطعا  ٚاألْؿام ٚا

 َُ عًٌ:ُبُض َيع حَُُ غعًس ح
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 بُؾٌ نىاضَّ

 قُزَةُ نطاوَناٌْ ضَيطا طؿتًُنإ و ثطزَنإ
 (:7َاززٍَ )

َُٓاٍُْ خىضاَوَ بُ بُيآْاَُيُى زيـاضٍ زَنـطَئ و وَظاضَت زَضيـإ زَنـىَييَن و يـُ ضؤشْاَـٍُ فُضًَـسا        
 باَلو زَنطَيتُوَ:

ًَـطا، ض الوَنـٌ، ض زَؾـتُنٌ و ضَيطـاٍ يـُو جـؤضَ بابُتاْـُ         ي ُنُّ: قُزَةُ نطاوَناٌْ ضَيطا طؿـتًُنإ، ض خ
ــاضَواٌْ و      ــُضؤنايُتٌ ؾــ ًَىٍَ غــ ــ ــُ نىاضنــ ــُ بــ ًَت نــ ــُب ــاُْيإ ْــ ــُو بُؾــ ــُْٗا ٓــ ــطَئ )تــ ــاضٍ بهــ زيــ

ًٌَ ض ؾـت     ًَسَثُض ٕ، نىْهُ َُٓاُْ ٖـُض يُنـُيإ بـُث ٍُ بٓـُض َتٌ خؤيـإ   بُض َيىَبُضايُتًُناٌْ ؾاضَواًْسا ت
 زياضٍ زَنطَئ(.
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ًَـسا زابٓطَيـت، يـإ      ًَصْطـساًْإ ت ٌَ ناضطٍُ يُ ب زووَّ: قُزَةُ نطاوَناٌْ ُٓو ثطزاُْ زياضٍ بهطَيت، نُ ْاؾ
ًَسا زاؼلُظضَيت، يإ طؤض اْهاضيـُنٌ وَٖـا يـُ ٓاضاغـتٍُ ضووباضَنـُزا بهطَيـت، نـُ         ناضطٍُ بُضز َُٖيهُْسيإ ت

ًَتُ ٖؤٍ ظياْطُياْس ًَطُ ْعيهُناٌْ.بب  ٕ بُ ثايُناٌْ ثطزَنُ، يإ بُ ج
ًٌَ و َُعبُضَنإ، ُٓطُض ُٖبىوٕ، زياض بهطَئ. ًًَُّ: قُزَةُ نطاوَناٌْ ضَيطا يُنرتبط َنإ و تىْ  غ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَصٍُْ ٖاوبُف، فُضَىو.  ي

 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓنُإ يُغُض ُّٓ َاززَيُ ًُْ.ٓ  ًَُُ ًٖئ ت
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَٔ، ٓـُو بُض َيعاْـُ ْاويـإ ْىوغـًىَ: ْـُضؿلإ عبـساهلل، غــُضُْٖط،              ًَـ ًَبـًين ُٖيـُ؟ تهايـُ ْاوَناْتـإ ب ٌَ ت نـ
 فُضَإ ععايسئ، غًىَيٌ خإ، فُضَىو ناى ُْضؿلإ.

 بُض َيع ُْضؿلإ عبساهلل:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَصْطساًْإ  ٌَ ناضطٍُ يُ ب غُباضَت بُ بط طٍُ زووَّ، )قُزَةُ نطاوَناٌْ ُٓو ثطزاُْ زياضٍ بهطَيت، نُ ْاؾ
ٌَ نطا  ًَبُج ًَسا زاؼلُظضَيت(، ُٓوَ بؤ ُٓوٍَ نُ ُّٓ ياغايُ ج ًَسا زابٓطَيت، يإ ناضطٍُ بُضز َُٖيهُْسيإ ت ت

،ٍَ ًَػتا َُٖاُْ، وجىزٍ ُٖيُ، ُٓو قُزَةُ نطاواُْ يُ غٓىوضٍ ُٓو  يُ زواٍ ُٓوَ قُزَةُ بهط بُآلّ وَنى ٓ
ًَِ باؾـُ         ثطزإُْ، ظؤضيـ ْعيهٔ و نُْس ؾلىوُْيُنًؿُإ ُٖيُ يُ طـُضًَإ ثـطزٍ ضؤخاْـُ، بـُآلّ َـٔ ثـ

ًَػتا ُٖيُ. ٍَ نُ ٓ ًٌَ ُٓو ياغايُ البرب ٍَ نُ ُٓواُْف ُٖيُ بُ ث ٌَ بهط  ُٓو َاززَيُ واٍ ي
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى غُضُْٖط، فُضَىو.
 بُض َيع غُضُْٖط فطج:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَطُيؿــتبِ نــُ وَظاضَت بــُ             ٌَ ت ًَؿــًٓاظ زَنــُّ ، نــىْهُ َــٔ واٍ يــ وََيــال َــٔ يُغــُض بط طــٍُ يُنــُّ ث

   ُ ًَؿًٓاظ زَنـُّ نـُ ٓـ ًَُـُ      بُيآْاَُيُى َىحُضََاتٌ ض َيطُنإ زياضٍ زَنات، َٔ ث وَ يـُ ْـاو ٓـُو قاْىْـُ ٓ
ًَت ُٓطُض َٔ  تُغبًيت بهُئ يُ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ، بؤ ُٓوٍَ َُجايٌ نُّ نطزٕ و ظياز نطزٌْ تًا ُْب
ــُ            ــُؽ ي ــُض ن ــُ ٖ ــُ ض َْط ــاو قاْىُْن ــُ ْ ًَهٌ وا ي ــُوظووع ــابٌ َ ــُ ةً ــىْهُ ي ــتبِ، ن ًَُٓطُيؿ ــُ ت ــُ َُٖي ب

ــُٓىيًٌ بــؤ بهــا   ًَُحُتٌ خــؤٍ بُض اغــيت تُفػــري و ت ــط   َُقــ ــُو ناتــُ وَظاضَتــًـ بهُوَيتــُ شَي ت، ض َْطــُ ٓ
ــُ           ــُض ب ــات ُٓط ــُ به ــُو بط طُي ــتهاضٍ ٓ ٌَ زَغ ــىاْ ــُوَ، بت ــؤضٍ خَُيه ــاضٍ جؤضاوج ــسَيو فؿ ــُضٍ ُْٖ ناضيط
ٍَ، بُآلّ ُٓطُض يُ ْاو ياغانُ تُغـبًيت بهـُئ    ًَو زَضبهط ٍَ، يإ نىظامن بُ تُعًًُات بُيآْاَُيُى زَضبهط
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ًَُىايُ ُٓوَ ًٓػتًفازَيُنٌ  باؾُ، ُّٖ بؤ وَظاضَت و ُّٖ بؤ خعَُتهطزٕ بُ َىحُضََاتٌ جاززَناًْـ، ث
 غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 َاَؤغتا فُضَإ، فُضَىو.
 بُض َيع فُضَإ ععايسئ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَـطا، ض الوَنـٌ،    ًَـطَ     يُ بط طٍُ يُنُّ ٖاتىوَ قُزَةُنطاوَناٌْ ض َيطاٍ طؿيت ض خ بُض اغـيت وؾـٍُ الوَنـٌ ي

ٌَ بُض اغيت، يُبُض ُٓوٍَ الوَنٌ ُٓطُض تُضجىٍَُ ظَاْـُواٌْ بهـُئ زَناتـُ     ٍَ َُزيىويٌ ض َيطا ْاطىزل يُطُ
ًَُــإ نــانُ ٓــُو الوَنــٌ يــُ بهطَيتــُ  ثرراْٟٛ(، يــُ ُْقــُ عُضَبًًُنــُ ٖــاتىوَ بــُ ) غررم َباغررس) (، ٓــُوَ ث

 ْاغُضَنٌ، ظؤض غىثاؽ. ْاغُضَنٌ، يُعين ض َيطاٍ غُضَنٌ و ض َيطاٍ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 غًىَيٌ خإ، فُضَىو.

  عثُإ:بُض َيع غًىَيٌ 
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَت ٓـُو    ًَت، بُ ياغا زَضبهـ ٍَ ٖاوناضّ ناى غُضُْٖط نُ باغٌ نطز ُٓطُض ُٓوَ بُ قاْىٕ زَضن ٖاوض اّ يُطُ
ًَت يُواُْيــُ جــُْابٌ بٝررإ تصرردزٙ ايررٛشاز٠( حيرردد بَــاززٍَ حُفتــُّ ْىوغــطاوَ ) ًَــسا ْــُب ُٓطــُض ٓــُوٍَ ت

ًَىيػـت بـُ بـُيإ ْانـات، يـُ ض ؤشْاَـُ            ٍَ، ُٓطـُض قاْىُْنـُ زَضنـىو ث ًَت، يُعين بُياٌْ ْـاو وَظيطيـ بعاْ
ًَت، غىثاؽ.  زَضبه

 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 جُْابٌ وَظيط، فُضَىو.

 وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَ:  بُض َيع ناَُضإ أفلس/
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

( ٌَ ُٓوَ َُبُغيت يُوَيُ )و يٓؿط مل اجلطيسَ ايطمسًُ( تُبعـُٕ خـؤٍ   ببٝإ تصدزٙ ايٛشاز٠( ُٓوٍَ نُ زََي
ًَػـتايُ نـُ زَيًٓـُ غـُضٍ زيـاضٍ             تًايُ يُوَزا ظؤض بـُ واظضلـٌ َىحـُضََاتٌ ض َيطانـإ يـُ بُْـسَناٌْ زواٍ ٓ

ًَـسا ًْـُ،         نطاوَ، بؤ ض َي ًَهٌ ًٓ تًٗـازٍ ت طٍُ تاى نُْس ُٖيُ، بؤ ض َيطٍُ جـىوت نـُْس ُٖيـُ، ٖـًئ َـُجاي
ًَطاْـُزا، تايبـُت بـُوٍَ نـُ ٓـُو              ًَت ي ًَو ٖـُب بُآلّ تُْٗا زيـاضٍ نطزْـٌ ض َيطانـإ ٓـُوَ ظَضووضٍ يـُ بـُياْ

ًَػـتا زا نـ   ٌَ/ ٓـُو    َىؾُيُزاتاُْ يُ ظؿلين َىحُضََاتُنإ زا نُ ُٖيُ، يُ َاززَيُنٌ زواٍ ٓ ُ ٖـاتىوَ، زََيـ
ًَػـتا زا، ٓـُوَ تـُْٗا بـؤ         َىؾُيُزاتاٍُْ نُ نؤٕ ُٖبىوٕ َىعايُجٍُ نطزووَ يـُ ظزلريَيـُنٌ تـطٍ زواٍ ٓ

ًَبًًُٓنِ ًُْ، ظؤض غىثاؽ. ًَصُْنُزا، ًٖئ ت ٍَ ي  ض ووٕ نطزُْوَ بىو، ًَٓـ ٖاوض اّ يُطُ
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَصٍُْ ٖاوبُف ض ووْ  هطزُْوَتإ ُٖيُ؟ ي

 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ. 

ًَُُ ًٖئ َىالحُظَيُنُإ يُغُض َاززَنُ ًُْ، غىثاؽ. ٓ 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 فُضَىوٕ بؤ َاززَيُنٌ تط.

ًَط ذلُس زلًب:   بُض َيع ؾً
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 (:8) املاد٠
 ضكىألا َد ٚأ ايٛقٛد قطا  ْػا٤إ ٚأ املباشٍ  ٚأ اؾداٍٚ ٚأ ْٗسألا غل ٚأ ايصزع ٚأ ايػسع ٚأ ايبٓا٤ الجيٛش: اٚاًل

ٕ إلٚا ايدعاٜر١  ٚضا٥ٌ تثبٝا ٚأ ٔ  خرس آ تصرسف  ٟأ ا٤سبر إ ٚأ عرك ٔ  ا َر احملس حردٚد  ضرُ  الإ ناْرا  بٗر١  ٜر١ أ َر
 .ايٛشاز٠ َٔ ؼسٜس١ٜ مبٛاؾك١

ٔ  ١ٝايس٥ٝط اـازب١ٝ يطسما باْي ع٢ً اؿؿس جيٛش ال: ثاًْٝا  َرٛاشٜ   خطر   بر   احملصرٛز٠  املطراحا   ضرُ
 ايٛاحرد  املُرس  ذٟ يًطسٜرل  بايٓطرب١  ميٝٓراً  ٚ ٜطرازاً  ًاَررت  ٚضربع   سطر١ ( 75) َطراؾ١  َٔ قٌأب ايٛضش ـش

ٔ  ذٟ طسٜليً بايٓطب١ َرت َا١٥( 111)ٚ ٔ  ٚضرعٗا ٜرتِ   ٚضرٛابش  غرسٚط  ٚؾرل  ايرٛشاز٠  مبٛاؾكر١  الإ املُرسٜ  َر
 .قبًٗا

ٔ  خرس٣ أ َٓػرأ٠  ٜر١ أ ٚأ َع  ٚأ قٓطس٠ ٚأ بطس قا١َإ ب١ٗأل١ٜ  جيٛش ال: يثًاثا  الإ ايعاَر١  ايطرسم  قسَرا   ضرُ
ٌ  طسٜل َ أت ٚبػسط تكسزٙ ايرٟ ايتصُِٝ ٚحطه ايٛشاز٠ مبٛاؾك١ ِ  َؤقرا  بردٜ ٍ  يًُرسٚز  َك٥ر  ؾررت٠  خرك
 .املسٚز ضك١َ تؤَٔ اييت ايعكَا  ظُٝ  َصٚد ايعٌُ
 ايدٚيرر١ يرردٚا٥س ايعا٥رد  ايكررإْٛ ٖررا  ْؿرراذ قبررٌ ايعاَر١  ايطررسم قسَرا   ضررُٔ املػررٝد٠  احملردثا  تسؾرر : زابعراً 

 املرسٚز  ضرك١َ  عًر٢  ٚأ ايؿ١ٝٓ ايٓاح١ٝ َٔ ايعا١َ ايطسم ع٢ً ضًي تأثم يٛبٛدٖا نإ ذاإ بدٍ بدٕٚ ايسمس١ٝ
 .ايٛشاز٠ ٚب  بٝٓٗا بايتٓطٝل املع١ٝٓ اؾ١ٗ ْؿك١ ع٢ً زؾعٗا ٜٚهٕٛ بٗا

ٔ  زابعراً  ايبٓرد  يف عًٝٗرا  املٓصرٛ   اؾٗرا   يػرم  ايعا٥رد٠  احملردثا   تسؾ : خاَطًا  براش٠  ب املػرٝد٠  املراد٠  ٖررٙ  َر
 بعررد قسَاترر٘ ؼدٜررد ٚأ ايطسٜررل تٓؿٝررر قبررٌ قدثرر١ ناْررا ذاإ يسمسٝرر١ا اؾٗررا  حررد٣إ َٛاؾكرر١ ٚأ صررٛي١ٝأ

ٔ  ايطسٜرل  ٢ًر ع ًاضرًب  ترؤثس  ناْرا  ذاإ عٓٗرا  ايتعٜٛض ٚ  ضرك١َ  ٚعًر٢  ايؿٓٝر١  ايٓاحٝر١  َر  يف ٜٚساعر٢  بر٘،  زاملرس
 :ٜأتٞ َا ايتعٜٛض

 .ؾكش احملدثا  عٔ ايتعٜٛض ٜتِ -1
 ٜٗرا أ زؾعٗرا  بترازٜذ  ٚأ املٓػرأ   قاَر١  ب ذٕإلا ٚأ املٛاؾكر١  صدٚز زٜذأت ٚأ االباش٠ َٓح زٜذأت ايتعٜٛض ٜكدز -2
 .ذيو فخك تؿامإ ٚبد ذاإ الإ ٚايتكدٜس ايهػـ بسا٤إ ٚقا املثٌ بدٍ ٜعادٍ مبا ؾٝحدد الإٚ يًُٛاطٔ ؾضٌأ



 312 

 ٚشاز٠ ٚ ايٛشاز٠ َٔ نٌ ممثٌ ٚعض١ٜٛ االداز١ٜ ايٛحد٠ ز٥ٝظ بس٥اض١ ؾ١ٓ قبٌ َٔ ايتعٜٛض َبًؼ ٜكدز -3
 .اـ ٠ ذٟٚ َٔ ايدٚي١ عكازا  ٚدا٥س٠ داز١ٜإلا ايٛحد٠ يف ايعكازٟ ايتطجٌٝ ٚدا٥س٠ املاي١ٝ

ٍ  احملردث  مبٛقر   املدتص١ ٠٤ايبدا قه١ُ يد٣ ايتعٜٛض َبًؼ ع٢ً عرتاضإلا ايعكق١ ٚيصاحه يًٛشاز٠ -4  خرك
ٕ  ايتعرٜٛض  قرساز  صردٚز  تازٜذ َٔ ًَٜٛا ثكث ( 31) ٔ  ًاخاضرع  احملهُر١  قرساز  ٜٚهرٛ ٘  يًطعر ّ أ ًامتٝٝرص  ؾٝر  َرا

 .ايتُٝٝص١ٜ بصؿتٗا ضت٦ٓافإلا قه١ُ
٘  ًٜحرل  َرا  َ  ايتعٜٛض ٜصسف -5 ٔ  بر ـ  َر ٔ  املػرسٚع  مبٛقر   املدتصر١  احملهُر١  بٛاضرط١  برٛز أٚ َصرازٜ  َٚر

 .ايكإْٛ ٚؾل َ٘طتحكٝ ىلإ صسؾ٘ ٚجيسٟ ايػسض هلرا از٠ايٛش ؽصٝصا 
 َٔ ايسؾ  ٜٚتِ يًكإْٛ طبكًا قسَات٘ ؼدٜد ٚأ ايطسٜل تٓؿٝر بعد ػاٚشًا  أْػأ اييت احملدثا  تسؾ : ضادضًا
ٍ  املتجراٚش  ْؿكر١  عًر٢  اؾػساؾ١ٝ زقعتٗا ضُٔ احملدث ٜك  اييت االداز١ٜ ايٛحد٠ قبٌ  َٜٛراً  تطرع  ( 91) خرك
 .ايتجاٚش بريو تبًٝػ٘ زٜذتا َٔ

 :ٜأتٞ َا ع٢ً املٛاؾك١ يًٛشاز٠: ضابعًا
 ايصزاعٝر١  غرساض ألي ٚأ ايطسٜرل  خردَا   ٚأ ايطٝاح١ٝ املٓػأ  قا١َإل ايعاّ ايطسٜل قسّ َٔ بص٤ ضتػكٍإ -1

 ا٤ايهٗسبر  عُرد٠ أ ٚأ  ٛاايكرابً  خطٛط َد ٚأ ايب١٦ٝ ٚؼط  ايطسٜل محا١ٜ غاْٗا َٔ اييت ايصزاع١ ٚأ املٛمس١ٝ
 ضرك١َ  ٚأ يًطسٜرل  ايؿٓٝر١  املتطًبرا   َر   تتعرازض  ال ٕأ غرسٜط١  خس٣ألا اؿه١َٝٛ املػازٜ  ٚأ املا٤ َػازٜ  ٚأ

 .ؾٝ٘ املسٚز
ٞ  عًر٢  ٜؤثس ال بكا٤ٖا  نإ ذاإ ايطسٜل قسّ ضُٔ املٛبٛد٠ ايبطات  بكا٤إ -2  املرسٚز  ٚضرك١َ  ايؿٓٝر١  ايٓرٛاح

 .صحابٗاأ ْؿك١ ع٢ً ْظاَٞ بػهٌ تطٝٝجٗا ٜتِ ٕأ ع٢ً بايطسٜل
ٌ  املٓؿر٠ يًطسم بايٓطب١ ايطسٜل قسّ ضُٔ ايٛاقع١ ب١ٝٓألٚا احملدثا  ع٢ً بكا٤إلا -3 ٕ  ٖررا  ْؿراذ  قبر  ايكراْٛ

 :ٜأتٞ ٚنُا املسٚز١ٜ ٚايطك١َ يًطسٜل ايؿ١ٝٓ املطتًصَا  َ  بكا٥ٗا تعازض عدّ بػسط
 .ايبٓا١ٜ عُّٛ ع٢ً ضسز شايتٗاإ يف نإ ذاإ عُكا اَتاز عػس٠( 11) تتجاٚش ال اييت ب١ٝٓألا بصا٤أ -أ

 .خًؿٗا ايها١ٓ٥ ٚاملٓػأ  ٚايكٓٛا  اؿدٜد ضهو ٚخطٛط احملٛز١ٜ ٚايكابًٛا  ٚاهلاتـ ايهٗسبا٤ عُد٠أ -ب
 .ٚاملكابس ايعباد٠ ٚدٚز ايدٚي١ يدٚا٥س ايعا٥د٠ ٚاملٓػأ  ب١ٝٓألا - 

ٔ  ايٓظرس  بصسف ْتاب١ٝإلا ازٜ ٚاملػ املٓػأ  املاد٠ ٖرٙ َٔ ضادضًا ايبٓد حهاّأ َٔ تطتث٢ٓ: ثآًَا  عا٥ردٜتٗا  عر
 ْكضرا٤ إ بعد زؾعٗا ٜٚتِ هلا بدٜد٠ ْتاب١ٝإ خطٛط ضاؾ١إ عدّ بػسط ْتابٞإلا عُسٖا ْكضا٤إ ؿ  ٚتبك٢
 .تعٜٛضا  ٟأ بدٕٚ احملدث يٝٗاإ تعٛد اييت اؾ١ٗ ْؿك١ ع٢ً ْتابٞإلا عُسٖا
 َ  بايتٓطٝل ايٛشاز٠ َٔ باش٠ ب ايعا١َ ايطسم دَا ـ ايكش١َ خس٣ألا ٚاملساؾل ٚاملٓػأ  ب١ٝٓألا ؼدث: تاضعًا

 داخٌ تعٝٓٗا اييت املٛق  يف تكدزٖا اييت ٚبايهٝؿ١ٝ تصُُٗا ٚأ تعدٖا اييت ايتصاَِٝ ٚمبٛبه املع١ٝٓ، احملاؾظ١
 .بريو اـاص١ ايتعًُٝا  صدازإ ايٛشاز٠ ٚع٢ً ايطسم تًو قسَا  خاز  ٚأ

 ب٦ٝر١  عًر٢  ترأثم  ٚأ شعرا  إ ٚأ خطرس  ضتعُاهلاإ عٔ ٜٓجِ قدثا  ٚأ ٓػأ َ ٚأ ب١ٝٓأ ١ٜأ قا١َإ جيٛش ال: عاغسًا
 مياثٌ َا ٚأ َضس٠ زٚا٥ح ٚأ تسب١أ ٚأ غاشا  ٚأ غس٠أ ٚأ دخ١ٓأ َٔ َٓٗا ٜٓبعث َا بطبه َٚطتددَٝ٘ ايطسٜل
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 سمٚايط ايطسٜ  املسٚز طسم حدٚد قسّ عٔ َرت سطُا١٥( 511) عٔ الٜكٌ َا تبعد اييت املٛاق  يف الإ ذيو
 مبرا  يًداز اـازبٞ ايطٝا  ٜبعد ٕأ ع٢ً ايكإْٛ ٚؾل ايصزاع١ٝ ايكط  صحابأل ضهٔ داز ببٓا٤ ٜٚطُح ايس٥ٝط١
 ىلإ مناإٚ َباغس٠ ايطسٜل ىلإ ايسبش ٜتِ ال ٕأٚ ايطسٜل قسّ حدٚد عٔ َرتًا ٚعػسٜٔ سط١( 25) عٔ الٜكٌ
 .املٓطك١ يف املٛبٛد٠ ١ًٝاحمل ايطسم ىلإ ٚأ ايطسٜ  احمل١ًٝ يًطسٜل املٛاش١ٜ اـد١َ طسم
 ايصزاعٝر١  املػرازٜ   عردا  املراد٠  ٖرٙ َٔ عاغسًا ايبٓد حهاّأ َٔ ٚايصزاع١ٝ ايسٜؿ١ٝ ايطسم تطتث٢ٓ: عػس حادٟ

ٔ  تكٌ ال مبطاؾ١ تبعد اييت املٛاق  يف الإ قاَتٗا ب ٜطُح ؾك مياثًٗا َا ٚأ ٚاملؿاقظ ايدٚابٔ ٚحكٍٛ ( 511) عر
 .طسٜلاي قسّ حدٚد عٔ َرت سطُا١٥

 :عثُإ بُض َيع خًًٌ
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 (:8) َاززٍَ
ٌَ: يُنُّ ٍ  يُ ْاؾ ًَىَ ٍ  نىاضنـ ُ  غـٓىوض ُ  نطاوَناْـسا  قُزَةـ ٕ  بهطَيـت،  زضوغـت  بًٓـا  اليُنًاْـسا  ٖـًئ  يـ  يـا

ًَٓسضَيت، ٌَ ظَضعُتٌ يإ به ٕ  بهطَيـت،  ي ٍ  يـا ًَـسا  ضووبـاض ٌَ  ت ٕ  بـسضَيت،  يـ ٍ   يـا ًَـسا  جؤطـُ ًَؿـطَيت،  ت ٕ  ضابه  يـا
ًَسا خؤَيسََيًين ًَسا غىوتٌَُُْ وَيػتطٍُ يإ َُٖيهُْسضَيت، ت ٌَ تُيٌ يإ زاؼلُظضَيت، ت ٍَ ي ٕ  بهطَيـت،  ضايُ  يـا

ٌَ ضاطُياْسٌْ ثطؤثاطُْسَو ٓاَطاظٍ ًَت، ي ٕ  بهُغج ٌ  ٖـُض  يـا ًَىَيُزا  يـُو  تـط  نـاضَيه ّ  نىاضنـ  بـسضَيت،  ٓـُزلا
ًَت يُغُض ضَظاَُْسيٌ ْىوغغل بُ وَظاضَت َُطُض  .زاب
ٌَ: زووَّ ًَىٍَ غُضَنًُنإ زَضَنًُ ضَيطُ زيىٍ ُٓو زيىو ُّٓ ْاؾ  َُٖيبهُْـسضَئ،  ضووبـُضَزا  ٓـُو  يُنىاضن

ًَىإ ُْزَنُو نُ ًٌَ زوو ْ ًَ ًٌَ بُ ٖاوتُضيب ٖ ًَ ًَٓج حُفتاو( 75) َُوزاٍ يُ ْاوَض اغت ٖ  و ضاغـت  َُتطٍ ث
ًَت زووض غايسَوَ يُى ضَيطاٍ نُثٌ ـ ( 111) و ُْب ُ  َـُتطي ٍ  يـ ًَت،  زووض غـايسَوَ  زوو ضَيطـا  َُطـُض  ْـُب
ًٌَ و وَظاضَت ضَظاَُْسٍ يُغُض ًَو بُْسو و َُضج بُث ًَت خؤٍ وَظاضَت نُ بُغت  .زايسَْ

ًًَُّ ًَو ٖــًئ: غــ ٌَ اليــُْ  يــُ زٍ نٌُيــَزاَُظضاو ٖــُض يــإ َُعبــُضَيو، يــإ ٓاوباضَيــُى، يــإ ثطزَيــو، ْاؾــ
ًَىٍَ ًَت وَظاضَت َىافُقُتٌ بُ بهات، زضوغت زا(طؿتًُنإ ضَيطا) نىاضن ًٌَ و ُْب ًَت  ؾتُيُض  ُٓو بُث  ْـُب

ٍ  طىزلـاو  ضَفتٌُْ ضَيطُيُنٌ نُ َُضجُف بُو زَزات، يُغُض بط ياضٍ وَظاضَتُنُ نُ  بـؤ  ًٓؿـُنُزا  يـَُاوَ
ًَسا ٖاتىنؤٍ غُالَُتٌ ًْؿاُْناٌْ َُٖىو بهات، زابغل ٖاتىنؤ ًَت فُضاُّٖ ت  .ب
ًَـ: نىاضَّ ٍ  تـاظَ  ُٓو ياغايُ، ُّٓ بُناضخػتين ث ُ  زاَُظضاواْـُ ُ  غـُض  نـ ٔ  ِفُضًَـُناْ  زايـُضَ  بـ  زَوَيـُت

ٌَ ًَطــا يــُ بُضاَبــُض بــُب  ٖىُْضيــُوَ ٍُضَيطــ يــُ ُٓطــُض الزَبــطَئ، طؿــتًُنإ ضَيطــا نطاوَنــاٌْ قُزَةــُ ج
ًَت، ٖاتىنؤ غُالَُتٌ بؤ خطاثًإ ناضيطُضٍ يإ طؿتًُنإ، ضَيطا غُض بهُُْ خطا  ناضيطُضيُنٌ  ٓـُو  ُٖب

ٍَ ٖاوزَْطٌ بُ و ثُيىَْسيساضَنُ اليُُْ نًػٍُ يُ البطزُْف  .زَزضَيت ُٓزلاّ وَظاضَتُنُزا يُطُ
ُّ ًَٓ ٍ  تـاظَ  ُٓو: ث ُ  زاَُظضاواْـُ ُ  غـُض  نـ ٍ  بـ ٕ  ٓـُو  ةـُيط ُ  اليُْاْـُ ُ  نـ ٌ  يـ ٍ  زَقـ ٌ  بُْـس ّ  نـىاضََ  ٓـُ

ًَهٌ ضَظاَُْسٍ بُ يإ زاَُظضاوٕ، ٓىغىيٌ ًٓ اظٍَ بُ و َٖاتىو َاززَيُزا ُ ُٓ زاَُظضاوٕ، فُضٌَ اليُْ  واْـ
ٌَ يُ بُض ُٓطُض الزَبطَئ، ٌَ ج ٕ  زاَُظضابٔ، ضَيطانُ نطزٌْ بُج ٌ  ٍزيـاض  يـا ُ  نطزْـ ٌ  قُزَةـ  زواٍ نطاوَنـاْ
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ٍ  ُٓطـُض  قُضَبىوَنٍُ، ٌ  ناضيطـُض ُ  خطاثـ ُ  ٖىُْضيـُوَ  ضووٍ يـ ًَتـ ُ  غـُض  نطزب ٌ  غـُض  و ضَيطايُنـ  غـُالَُت
 :زَنطَئ ضَناو خىاضَوَ َُٓاٍُْ نطزُْوَنُؾسا قُضَبىو يُ ٖاتىنؤ،

 .زَنطَيت زاَُظضاوَنإ تاظَ قُضَبىوٍ تًُْا -1
ًَــساٌْ بــُضواضٍ يــُ قُضَبىوَنــُ -2  يــُ يــإ ضَظاَُْسيُنــُوَ، زَضنــىوٌْ بــُضواضٍ يــُ يــإ وَ،ًُٓ اظَنــ ث

ًَساٌْ بُضواضٍ ٍ  يُ يإ زاَُظضاوَناُْوَ، زاَُظضاْسٌْ ًٓعٌْ ث ٌ  بـُضواض ٕ  زاَُظضاوَناْـُوَ،  الزاْـ  بـؤ  ناًَـا
ًَٓطَيت، بــُضواضَوَ يــُو ىو،بــ باؾــرت ٖاوواَلتًُنــُ ًَ  نطَيــٌ خَُاَلْسُْنــُوَ و ثؿــهٓغل يــُناتٌ زَْــا زَخــَُ

ًَىَ ًَت نُْس ٖاوؾ ًَهٌهضَيه َُطُض زَنطَيت، زياض خؤٍ وَنى بىوب ًَهُواٍُْ ُوتٓ ًَت ُٖبىو ُٓوَ ث  .ب
ٍ  يُنٍُ غُضؤنٌ غُضؤنايُتٌ بُ يًصُْيُنُوَ يُاليُٕ قُضَبىوَنُ بط ٍ -3 ًَيت  و ًٓـساض ٍ ْ ُْٓـساَ  ىَيٓـُض

ُ  ُٖضيـُى  ٌ  وَظاضَتــٌ و وَظاضَت يـ ٍ  زايــُضٍَ و زاضايـ ٍ  تؤَـاض ُ  يُنــُ عـُقاض ُ  يــُى و ًٓساضيُنـ  خــاوَٕ يـ
ًَٓطَيت زَوَيُتُوَاضاتٌ عُق ُٓظَىوُْناٌْ ًَ  .زَخَُ

ــُ ض -4 ــإ ثُيىَْسيساضَنــُ ض و وَظاضَتُن ــُ ْــاض َظايٌ ُٖيــُ بؤي ــُ بــط ٍ ي  زازطــاٍ يُبــُضزَّ قُضَبىوَن
ًَطـــاٍ بـــُ تايبـــُت غـــُضَتايٌ  بط يـــاضٍ زَضنـــىوٌْ بـــُضواضٍ يـــُ ضؤشزا( 31) َـــاوٍَ يـــُ زاَُظضاوَنـــُ ج

ًَسانـىوُْوَ  غًفُتٌ بُ ـًزازطاي بط ياضٍ زَضبط ٕ، قُضَبىوَنُوَ ُ  ث ٌ ض شَيـط  زَنُوَيتـ ًَفـ ُ  ن ًَساْـُوَ  تاْـ  ي
ًََُٗيهىوُْوَزا زازطاٍ يُبُضزٌََ  .ت

ٌ  و َُغـطَف  و خُضج و قُضَبىوَنُ -5 ُ  نطَيهـاْ ٌ  يـ ُ  زَزضَيـت  ازطايـُوَ ز ٓـُو  ضَيـ ُ  ُتايبُتـ  نـ ٍ  بـ ًَطـُ  ج
ٌ  ثاضَنُف زايٓاوَ، َُبُغتُ ُٓو بؤ وَظاضَتُنُ نُ زَزضَيت ثاضَيُف يُو ثطؤشَنُ، ًَ ُ  ياغـا  بـُث ٕ  بـ  خـاوَ

 .زَزضَيت َافُنإ
ٌَ بُ نُ زاَُظضاواٍُْ تاظَ ُٓو: ؾُؾُّ ٌَ  زواٍ زاَُظضاوٕ، زضَيصٍ ث ٌَ  جـ ٌ  بـُج ٕ  ضَيطايُنـُ،  نطزْـ  زواٍ يـا

ًٌَ نطاوَناٌْ، قُزَةُ زٌْنط زياض  زَنطَيـت  ًٓساضَيُوَ يُنُ ُٓو يُاليُٕ البطزُْنُف زَبطَئ، ال ياغا بُث
ٌَ ػابًٌح يُغُض و جىططافًايًُنٍُ ثاضنُ ْاو زَنُوَيتُ زاَُظضاوَنُ تاظَ نُ  زَنطَيـت،  ناضَنـُف  صزضَي ث

ٌَ بُضواضٍ يُ ضؤشزا ُْوَز( 91) َاوٍَ يُ ُٓويـ ٌَ بُ ضاطُياْسٌْ ث  .ضَيصيًُنٍُز ث
 :بسات خىاضَوَ َُٓاٍُْ يُغُض ضَظاَُْسٍ ُٖيُ بؤٍ وَظاضَتُنُ: حُوتُّ

ًَٓاٌْ -1 ًَو بُناضٖ ٌ  زاَـُظضاو  زاَُظضاْسٌْ بؤ طؿتًُنُ ضَيطا نطاوَناٌْ قُزَةُ يُ بُؾ  طُؾـتىطىظاض،  طـُي
ٌ  يـإ بـؤ   ناْسٕ بؤ يإ ضَيطايُنُ، خعَُتطىظاضٍ يإ ٕ  وَضظٍ، ظَضاعـُت ٌ َظ بـؤ  يـا ٍ  ُوٓـ  ضاعـُت ُ  ؾـتاُْ  نـ

ًَؿاٌْ بؤ يإ بهُٕ، نانرت شيٓطُنُف و بجاضَيعٕ ضَيطايُنُ ٕ  ناضَبا، ٍطُنؤَيُ زاْاٌْ بؤ يإ قابًؤ، ضان  بـؤ  يـا
ًَو حهىَُت، زيهٍُ ثطؤشَطُيٌ بؤ يإ ٓاو، ثطؤشَطُيٌ ٍَ بَُُضج ًَساويػتُ يُطُ  ضَيطُنـُزا  ٖىُْضيُناٌْ ث

ًَت زش ٖاو ًَتُْط ٖاتىنؤ غُالَُتٌ بُ ظيإ و ُْب  .ُيُْ
ًَؿتُٓوٍَ -2 ٕ  ُٓطـُض  ضَيطانُ، نطاوَناٌْ قُزَةُ غُض زَنُوُْ باخاٍُْ ُٓو ٖ ُ  نـاض  َاْـُوَيا  غـُض  ُْناتـ

ًَو بُ ضَيطانُ، غُض ٖاتىنؤٍ غُالَُتٌ و ٖىُْضٍ اليٌُْ ٌ  تبهطَي ثُضشئ َُضج ًَىَيُن ًَـو  ضَيـو  بُؾـ  وث
 .خاوَُْناًْإ حًػابٌ يُغُض
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ًَؿتُٓوٍَ -3 ًَىٍَ يُ زاَُظضاوَنإ تاظَ ٖ ٌ  نىاضن ُ  ضَيطاياْـُزا  يـُو  نـُزا، اضَيط قُزَةـُنطاوَناْ ُ  بـُض  نـ  يـ
ٌَ ياغــايُ ٓــُّ بُناضخػــتين ٌَ جــ ًَ بــُ نــطاوٕ بــُج ًَت ٖــاوزش َاْــُوَيإ وَــُضج ٍَ ْــُب ًَساويػــتُ يُطــُ  ث
 :خىاضَوَ جؤضٍَ بُّ ضَيطانُ، غُض ٖاتىنؤٍ غُالَُتٌ و ضَيطانُ ٖىُْضيُناٌْ

ًَؿتُٓوٍَ -أ ُ  ٍُبًٓاي ُٓو ثاضنُناٌْ ٖ ُ  نـ ً البطزًْ ُٓطـُض  و ْـغل  قـىوَيرت  َـُتط  زَ( 11) يـ ٕ  إؿـ ُ  ظيـا  بـ
ًَت بًٓايُنُ َُٖىو  .بطُيُْ

ٍ  قابًؤناٌْ و تُيُفؤٕ و ناضَبا نؤَيُنُناٌْ -ب ٌ  ًَخـىَض ًَـ ًَ ٕ  و ؾـَُُْسَفُض  ٖ ٌ  و نُْاَيـُنا  زاَـُظضاوَناْ
 .ثؿتُوٍَ

 .طؤض غتاُْنإ و ثُضغعل خاُْناٌْ و زَوَيُت زايُضَناٌْ زاَُظضاوَناٌْ و بًٓا -ج
ــتُّ ــُظضا: ُٖؾ ــُيٌ و و زاَ ًَٔض  ثطؤشَط ــىٖ ــا  َْ ــىَيهٌ( ْتابٝرر١إلا)وات ــُض َ ًَو ٖ ــ ًَو و نُغ ــُْ ــٔ الي ــُ ب  ي

ًَٓٓــُوَ و وضزضَئىزَبــ َاززَيــُ ٓــُّ ؾُؾــٌَُ بُْــسٍ حىنُــُناٌْ ًَٓاًْــإض  تَُــٌُْ تــا زََ  بُغــُض َْىٖ
،ٌَ ًَ بــُ زَنــ ًَــٌ وَــُضج ًَ ًَٓــاٌَْْض  ٖ  تَُــٌُْ بُغُضنــىوٌْ زواٍ ُٓواْــُ ْــُنطَيت، يــازظ بــؤ تاظَيــإ ىٖ

ًَٓاًْإ ــُضٖ ــطَئ، ال وَب ــُض زَب ــابٌ يُغ ــُو حػ ــٍُ ٓ ــُ اليُْ ــُُناْخاوَْ ن ــًئ و ًاْ ــًإ ٖ  قُضَبىويُنًؿ
 .ْانُوَيت

ًَىيػت زيهٍُ خعَُتطىظاضٍ و َزاَُظضاو و بًٓايُ: ْؤيُّ ٕ  ضَيطـا  خعَُتهطزٌْ بؤ ث ُ  طؿـتًُنا ٍ  بـ  ًٓ ـاظَ
ًٌَ زازََُظضَئ ثُيىَْسيساض ثاضَيعطاٍ طٌٖاوزَْ بُ و وَظاضَت ُ  ضؾتُيٍُ ُٓو بُث ُ  نـ ٌَ  ثاضَيعطانـ  و زايـسَْ

ًَطاياُْزا ويُ زَيُوَيت، خؤٍ نُ تًًٍُُنؤْ بُو ًَىٍَ يُ خؤٍ نُ ج ُ  ْاوَوٍَ يإ زَضَوَ، نىاضن  قُزَةـ
ًَىيػتًؿُ زَنات، زياضٍ سااْنطاوَن ًَتزَضبه بؤ تايبُتٌ ضَيُٓايٌ نُ ُنُوَظاضَت يُغُض ث  .ىَيٓ
ٌَ: زَيُّ ُ  زاؼلُظضَيت زاَُظضاوَيو تاظَ ًٖئ يإ زاَُظضاو، يإ بًٓايُ، ًٖئ ْاؾ ٕ  نـ ًَٓاًْا  َُتطغـٌ،  بـُناضٖ

ًَعاض يإ ٕ  نطزٕ، ب ٍ  يـا ٌ  ناضيطـُض ٍ  غـُض  بـؤ  خطاثـ ٕ  ضَيطانـُ،  شيٓطـُ ٌ  غـُض  بـؤ  يـا ًَٓـُضَناْ ٍ  بُناضٖ  بـُٖؤ
،ٍَ ٌَ  بابُتاُْيإ جؤضَ يُو ؾيت يإ خـ،ظياْبُ بؤٌْ يإ تؤظ، يإيإ ةاظ،  َُٖيِ، يإ زوونُ  بهُوَيتـُوَ،  يـ

ًَطاياُْزا يُو تًُْا ًَت ج ًَـٓج ( 511) نٌَُ يُ نُ ُْب ٔ  زووض َـُتط  غـُز  ث ُ  بـ ُ  يـ ٍ  قُزَةـ ٍ  نـطاو  غـٓىوض
ًَطاو ٖاتىنؤٍ ضَيطاٍ ُ  زَزضَيت ضَيطاف غُضَنًُنإ، ضَيطا خ ٌ  بـ ُ  خـاوَْ ُ  ثاضنـ ٕ  ظَوٍ يـ ُ  نؿـتىناَيًُنا  نـ

ٌَ خاْىويُنٌ ًٌَ بهُٕ زضوغت خؤيإ بؤ بىوٕ ًْؿتُج ًَ بُ ياغا، بُث  خاْىوَنُ زَضَوٍَ ثُضشيين وَُضج
ًَــٓج و بًػــت( 25) نــٌَُ يــُ ًَــت زووض َــُتط ث  ضَيطــُ بــُ يُنػــُض و نــُاضَيط نــطاوٍ حــُضاّ غــٓىوضٍ يــُ ب

ــتًُنُوَ ــرتَيت، طؿ ــَُيهى ُْبُغ ــُناٌْ بــُ ب ــرتَيت، خعَُتطىظاضيــُوَ ضَيط ٍَ نــُ ببُغ ــُ ــا يُط ــُزا ضَيط ًَطان  خ
 .ُٖٕ ْاونُنُزا يُ نُ ببُغرتَيت ضَيطاياُْوَ بُو يإ ٖاوتُضيبغل،

ٍ  حىنُُناٌْ يُ نؿتىناَيًُنإ ضَيطا و طىْسَنإ ضَيطاٍ: ياظزَُّٖ ٌ  بُْـس ّ  زَيـَُ ُ  ٓـُ  زَبـىوضزضَئ،  ياغـاي
ًَطُناٌْ و ضاعٌَظ ٍثطؤشَ ًَ ًًَهُ تطوناٌْ و ثُيُوَض ن ًَىَناًْإ و ٖ ًَت ٖاوؾ ٕ زاَُظ بُ ضَيطُ نُ ُْب  ضاْـسيا

ًَطاياُْزا يُو ُٓطُض ْازضَيت، ًَت ج ٍ  نُ ُْب ًَت  نـَُرت  َـاوَ ُ  ْـُب ًَـٓج ( 511) يـ ٔ  زووض َـُتط  غـُز  ث ُ  بـ  يـ
 .ضَيطانُوَ نطاوَناٌْ قُزَةُ غٓىوضٍ
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ًَصٍُْ ٖاوبُف، فُضَىو.  ي

 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُ ي ٍَ نؤٍ َاززَنُزائ، تًُْا َىالحُظَيُنٌ َىؾـتُضَنُإ ُٖيـُ، ٓـُويـ ُٓوَيـُ نـُ يـُ بط طـٍُ        ٓ ُطُ
ًَُإ باؾُ ظزلريَيُنٌ تطٍ  ًَُُ ث حُوتٌ ُّٓ َاززٍَ ُٖؾتُ يُى يُغُض يُى نُْس فُقُضَيُى ٖاتىوَ، ٓ

ًَت بهطَيتُ زوو ظزلري َ، ٓـُوٍَ خـىاضَوٍَ بـؤ    بؤ ظياز بهطَيت، بُ واتا بط طٍُ حُوتٌ يُ باتٌ يُى ظزلريَ ب
إبساّ ايعكٛد َ  ايػسنا  املدتص١ يٛضر  ٚ ْصره ٚضرا٥ٌ ايدعاٜر١ ٚ اإلعركٕ ضرُٔ قسَرا         ًٓعافُ بهطَيت )

ٌَ بـُ نـىاض ظزلـريَ و      ايطسم ايعا١َ ٚؾل ايضٛابش ٚ ايػسٚط اـاص١ بايٛشاز٠ ًَىَيُ ظزلريَنـٍُ زَبـ (، بُّ ؾ
ًَُُيُ، غىثاؽ.  ُٓوَ َىالحُظٍَ ٓ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ الٕ بايع/ز.اضغبُض َيع 

ًَبًين ُٖيُ؟ ُّٓ بُض َيعاُْ ْاويإ ْىوغطاوَ: نـاى فـاظٍ، ض اظاو خـإ، نـاى قـباح، َاَؤغـتا عُـط، نـاى          ٌَ ت ن
 ؾىإ، ناى ُْشاز، ناى غُضُْٖط، َاَؤغتا فُضَإ ، ٓاُْٖط خإ، فُضَىو ناى فاظٍ.

 بُؾاضَتٌ:  ؾاضٌبُض َيع 
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَهًإ/ باغٌ ُٓو ؾطووتاُْ زَنات نُ ظيإ بُ يُغُض ض َييُ َاز ٌَ َىالحُظَّ ُٖيُ، يُن طـا  زٍَ ُٖؾت َٔ غ
َِ   طؿتًُنإ  َِ زََيـ َِ، ُٓطُضَيهِ تًايُ بُ بط واّ َٔ ُٓطُض ُٓو ُٓطُضَف ْـُب ٖاتىنؤّ ٖاووآلتًإ زَطُيُْ

َِ باؾرتَ( يـُ خـاَيِ    ) ُٓطُض وَظاضَتِ ثُيىَْساض ض َظاَُْسّ يُغُض زَضبط ّ نُ يُوَيسا ُٓو َُؾطوعُّ ُٖب
َِ تُْٗا ُٓو زاَُظاضاوَ تاظاُْ  5 ّ باغِ ُٓو زاَُظضاواُْ زَنات نُ زَنُوُْ غُض ْعيهِ ض َيطا طؿتًُنإ زََي

ًَت بُ بط واّ َٔ بُٖؤّ ُٓوفطاوإ بىوُّْ نـُ ٓـَُط ؤ يـُ نىضزغـتإ      قُضَبىو زَنطَيُٓوَ نُ تاظَ زاَُظضاب
ًَطا ٓـَُط ؤ ن  ًَو َُؾـطوعاتِ حهـىَِ، يُواُْيـُ يـُ          ُٖيُ ظؤض ج ُوتىوَتـُ بـُض َُؾـطو  و جـازَ و نؤَـَُي

ًَِ باؾـُ زاَـُظضاوَ قُزؿلـُناًْـ        َِ نُ ُٓوَ َُؾطو  بًططَيتُوَ، بؤيـُ َـٔ ثـ فهطّ حهىَُتًـ زاُْبىوب
ــِ ٓــُّ     ًَ بططَيتــُوَ، َُبُغــتِ يــُ تــُعىيعَ، يــُ خــاَيِ زَيــًَُـ ًٓؿــاضَت بــُو ؾــىَيٓاُْ زَزات نــُ بــُ ث

َِ ًٖئ زاَُظضاوَيُى يُو ؾىَيٓاُْ بهات نُوا ظيإ بـُض َيطا  ؾطوتاْ ُّ نُ ٖاتىوَ يُعِٓ خاوَٕ َىَيهُنُ ْاب
ًَهِ بؤ ًٓعافُ بهطَيت، ُٓو ؾىَيُّٓ نُ َـىَيهِ خَُيهـُ و    َِ خاَي َِ، بُ بط واّ َٔ َُُٓ زَب طؿتًُنُ زَطُيُْ

        ُ َِ قـُضَبىو زابٓـسضَيت بـؤ ٓـ ًَـت، بُض اغـتِ زَبـ َِ ًٖهًؿِ تًـا ب و خـاوَٕ َىَيهـُ، نـىْهُ ُْٖـسَيو بـُ      ْاب
َِ خاوَُْنـُّ        ًَـسا زضوغـت زَبـ تايبُتِ ُٓو جازاُّْ نُ َُٓط ؤ يُ نىضزغتإ ػَل زَزضَيـت ظؤضّ َُغـايفِ ت
ًَتُوَ  ًَٓ ظؤضّ يُ ُٓضظَنُّ زَنُوَيتُ، يُعِٓ جىتًاضَنُ يُ َىَيهُنُّ زَنُوَيتُ بُض جازَنُ ُٓوَؾِ زََ

  ّ َِ ًٖهِ تًا بهات، بـُ بـط وا ًَـِ تـُعىيع بـُ ُٓوَؾـِ بـسضَيت نـُ بـؤ خـؤّ              ْاب ًَ َِ حػـابِ وَنـى ب َـٔ زَبـ
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ــىَيُٓ       َِ يُغــُض ؾ ــُْ ــؤ و خــَُيو زَطُي ــإ بــُ ٖاتىن ــات، يُبُضٓــُوَّ ظي ــِ تًــا به َِ ًٖه قُزَةُيــُ و ْــاب
 طؿتًُنإ و ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ض اظاو خإ فُضَىو.
 بُض َيع ض اظاو ذلُىز فطج:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَىَيُى ض َيطُ ْازات واتـُ   ًَبًًِٓ يُغُض بط طُّ يُنُّ ُٖيُ نُ خؤّ بُ َُٖىو ؾ يُغُض َاززَّ ُٖؾتُّ ت
زياضّ نطزووَ نُ ُٓو خاآلُْ نغل ض َيطُ ْازات زضوغت بهطَيت و جـؤضَ زَيًٓايـُى ُٓزاتـُ ثطؤشَنـإ، بـُآلّ      

َِ َُطـُض وَظ  ًَـت، بُض اغـتِ َُٓـُ زَضطـا         نُ يُ نؤتايِ خاَيُنُ زََي اضَت بـُ ْىوغـغل ض َظاَُْـسّ يُغـُض زاب
ــُآلحًُتُ         ــُّ غ ًَىاظَيو ٓ ــ ــُ ض ؾ ــُ وَظاضَت ب ــُوَوَ ن ــُ ٓ ــًُنًـ زَخات ًَِ َُتطغ ــ ًَ ــىامن ب ــُوَ، زَت زَنات

ًَبًـِٓ يُغـُض بط طـُّ يُنـُّ ُٓوَيـُ يـُ بط طـُّ         َِ، ت ًَٓ ٖـاتىوَ و باغـِ ٓـُوَّ نـطزووَ خـاَيِ       7بُناضزَٖ
َّ    يُنَُِ باغِ  ًَٓـسض ًَو يُ قُزَةُ نطاوَناِْ ض َيطا طؿتًُنُ بؤنِ جـاضَيهِ تـط بُناضزَٖ نطزووَ نُ بُؾ

ًَؿــًٓاضّ ٓــُوَيإ نــطز نــُ ظيــاز بهطَيــت، ٓــُو ناتــُ    ٖــَُإ َىالحــُظَّ ٖــُبىو، بــُآلّ يًصْــُّ ٖاوبــُف ث
ٍَ اليُُْ ثُيىَْساضَنإ زا عُقس بهات و ُٓو عُقسَ بُض اغتِ زَب َِ يُطُ ًَت وَظاضَت زَتىاْ ًَىاظَيو ب َِ بُ ؾ

ًَُـُ زَظاْـغل نـُ يـُ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ زا يـُ               ًَت و جـاضَيهِ تـط ًٓػـتغالٍ ُْنطَيتـُوَ، ٓ نُ زَيًٓـايِ ٖـُب
ٍَ ْاونُيُنِ تط زا ض َيُٓايًُنإ جًـاواظٕ، بـؤ    َّ ْاونُ يُطُ ُٓزلاَِ ُٓو ؾتاُّْ نُ زووباضَ بؤتُوَ ُْٖس

   ّ ًَُُ جاضَيهِ تـط ُْنُويٓـُوَ بـُضزَ ًَىَ فطاواْـُ غـُآلحًُتِ خـؤّ         ُٓوَّ ٓ ٓـُو حاَيُتـُ وَظاضَت بـُو ؾـ
ًَىاظ نـاضّ يُغـُض        ًَت يُ َُٖىو اليُنـُوَ بـُ يـُى ؾـ ًَهِ وا يإ ض َيُٓايًُنِ وا ُٖب َِ و غًػتُ ًَٓ بُناضُْٖ

ًَبًًِٓ يُغُض َاززَّ  ًَُـُ بـاؽ يـُ َـُوزاّ        2و بط طُّ  8بهطَيت، ت َـُتطّ   75جاضَيهِ تط ُٓوَيـُ نـُ ٓ
وَٖا َُُٓ بُ ًْػبُت يُى غايسَوَ، زوو غايسيـ باؽ يُ غـُز َـُتط زَنـات، َُٓـُ زَظاْـغل      ض اغت و ُٖض

ًَٓسضَيت، جاضَيهِ تط نُ  غتاْساضزَيهِ ُْٖسَغًُ و بؤ ض َيطاّ طؿتِ يُض ووّ ظاْػتِ ُْٓساظياضيُوَ بُناضزَٖ
ًَو نـُ وَ       ًَـِ َـُضج و بُْـس و بُغـت ٌَ ُٓطُض يُغُض ض َظاَُْسّ وَظاضَت و بـُ ث ًَت   زََي ظاضَت خـؤّ زايـسَْ

ًَهِ تطَ، يُواُْيُ َُتطغـِ خباتـُ بـُضزَّ ٓـُوَّ نـُ تـؤ َُٓـُ غـتاْساضَيهُ و زاْـطاوَ،           َُُٓف غُآلحًُت
َِ ُٓو ناتُ تُغو نطزُْوَّ ض َيطا طؿتًُنإ زَيتُ بُضزََت ياخىز ُٖض َُتطغًُنِ  ًَىاظَ ُْب ُٓطُض بُو ؾ

ًَؿًٓاضّ ُٓوَ زَنُّ ُّٓ ض َظاَُْـس  َّ يـُو فُقُضَيـُ ُٓطـُض بهطَيـت زواتـط        تط، بؤيُ َٔ ث ّ وَظاضَتـُ البـرب
ًَت، غىثاؽ. ًَىيػتِ بؤ زَضبهطَيت و َُٖىوّ يُ ض ووّ ظاْػتًُوَ يُو َُوزايُ نَُرت ُْب  ض َيُٓايِ ث

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ناى قباح فُضَىو.

 بُض َيع قباح بًت اهلل ؾهطٍ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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َّ و يـُ ٓـُخريّ فُقُضَنـُ             8بط طُّ  8زَّ َاز ًَٓإ يُبُضنـاو بطـريزض َِ ياغـاّ وَبـُضٖ بـُ ض َٓـِ َـٔ زَبـ
 (.ٚبايتٓطٝل َ  ١٦ٖٝ االضتثُاز ؾ٢ االقًَُُِّٝٓ بؤ ًٓعافُ بهطَيت و )

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 َاَؤغتا عُط فُضَىو.
 :بٗا٤ايدٜٔبُض َيع عُط عبسايععيع 

 غُضؤنِ ثُضيَُإ. بُض َيع
ًَُـُ زَم       ًَـطَ ٓ ًَبًِٓ يُغُض تُضجَُُنُيُ بُض اغتِ ثطغًاض ٓاض اغتُّ جُْابتإ زَنـُّ، نـىْهُ ُٓطـُض ي ت
ُْزَيُٓ بُض َيعإ يُ يًصُْ، ثطغًاضَنُّ ُٓوَيُ، نىْهُ يُ َُٖىو بُْـس و َاززَنـإ زا ٓـُظامن قػـُّ زَيـِ      

ًَتُوَ ثُضيَُاْتاضاًْؿُ، بؤيُ َٔ عُضظّ زَنُّ، ٓايا  َِ بُّ غًاةُ ب ُٖض بُّ غًاةُ زَيتُوَ، ُٓطُض قُضاض ب
ًَُُ يُغُض بُْس بُ بُْس يُ تُضجَُُنإ زا َىالحُظََإ ُٖيُ، خؤتإ ُّٓ َاززَيـُتإ َالحـُظَ نـطزو     ٓ
   َّ ًَــِ نــطز، ثطغــًاضَنُّ َــٔ ُٓوَيــُ ٓايــا ٖــُض ٓــُّ غــًاةُيُ زَيـــتُوَ بــُ ُْٖــس جُْابًؿــت ًٓؿــاضَتت ث

َِ زابط َيصضَيتـُوَ َـٔ قػـُّ        تُعسيالتُوَ نُ ي ُ عُضَبًُنُّ زَنُئ، يإ زآُض َيصضَيتـُوَ؟ ُٓطـُض قـُضاض بـ
ًَتُوَ و خبطَيتُ زَْطسإ بُض اغتِ يُغُض وَضطري اُْنُّ َىالحُظََإ ُٖيـُ   ًُْ، ُٓطُض قُضاضَ ُٖض َُُٓ ب

 و غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ُنُ و عُضَبًُنُ زَنُيُٓ ُٓغاؽ، ناى ؾىإ فُضَىو.ًٓعتُاز زَنُيُٓ غُض عُضَبً
 بُض َيع ؾىإ نطيِ نابإ:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
َِ تـُْٗا قـُضَبىوّ تـاظَ زاَـُظضاوَنإ زَنطَيـت، يـُى              8َٔ يُ َـاززَّ   ًَٓ ـُّ يـُ يُنـُّ، نـُ زََيـ خـاَيِ ث

َيـُوَ، ظؤض جـاض زَنطَيـت ٓـُو تــاظَ     ثطغـًاضّ يـُ بـُض َيع يًصْـُّ ياغـايِ و بـُض َيع وَظيـطيـ ُٖيـُ يـُو باض         
زاَُظضاواُْ يإ ُٓو زاَُظضاواُْ ُٖض نًُى بٔ يُغُض ظَويـُى نـطاوَ نـُ تـاثؤّ ُٖيـُ، جـا جطـُ يـُوَ و         
ــُ و              ــاوَِْ ظَويُنُي ــُ خ ــُّ ن ــُو نُغ ــإ ٓ ــُ ي ــُو ظَوي ــا، ٓ ــإ ْ ــُ ي ــُ ظضاعً ــؤضّ ظَويُن ــُ ج ــُزَض ي ب

ُ زَنطَيت ُّٓ تُعىظيِ ظَويُنـُّ نـِ بُغـُض    ُٓوزاَُظضاوَّ يُغُض نطزووَ تُعىيعّ بُؽ زاَُظضاوَن
 زَيت، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ناى ُْشاز فُضَىو.

:َِ  بُض َيع ُْشاز ععيع غىضَ
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَطَ يُ َاززَّ  ؾاضًٝؼُٖضنُْسَ ُٓو قػُيُ ناى  كر١  َرٔ ا٣ بٗر١ ناْرا اال مبٛاؾ   يُنُّ ) 8نطزّ بُآلّ ي
ًَهِ َُتاتًُ و بُ حُقًكُت ض َْطُ َىافُقُّ تُحطيطّ بُٖـُض  ؼسٜس١ٜ َٔ ايٛشاز٠ ( يُعِٓ ُٓوَ عًباضَت



 319 

َّ ُٓو َىافُقُتِ تُحطيطيُ، يُعِٓ  َّ و ُٖيُ بُ زَغتِ ُْنُو ًَو بُ زَغتًإ بهُو ًَت خَُيهاْ ًَو ب وَظع
ًَت، ُٓوَ يُ بُْسّ زووَّ ٖاتىوَ باؾرتَ بُ ض  ًَسا زَب اال مبٛاؾك١ ايرٛشاز٠ ٚؾرل غرسٚط    َِٓ َٔ )ًٓ تٗازاتِ ت

َِ ٓـُوَ، بـُ ًْػـبُتِ نىضزيُنـُف بـُ            ٚضٛابش ٜتِ ٚضرعٗا َرٔ قبًرٗا(    ًَـسا بـ يـُعِٓ ظَوابـت و ؾـطوتِ ت
ًَـطَ ٓاوباضيـإ بـؤ          ٍَ ض َِٓ ُٓو َاَؤغتايُّ زاَـُ، بـُآلّ وؾـُيُى ٖـُبىو قُْتـُضَ ي حُقًكُت ًَٓـ يُطُ

ًَٓايُ ٓاوباض خُظاُْ، قُْتُضَ ْ  ًُ، غىثاؽ.بُناضٖ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى غُضُْٖط فُضَىو.
 بُض َيع غُضُْٖط فطج ذلُس:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَو يـُ    ًَٓاِْ بُؾـ َِ بُناضٖ يُغُض ُّٓ َاززَيُ يُ ًٓػتػٓآاتُنإ يُ بُؾِ حُوتُّ يُ يُنُّ ٖاتىوَ و زََي

زاَُظضاْسِْ زاَُظضاوَّ طُؾتىطىظاض يإ خعَُتطىظاضّ ض َيطانُ، َـٔ  قُزَةُ نطاوَناِْ ض َيطا طؿتًُنإ بؤ 
زَثطغـِ بُض اغـتِ َُبُغـت يـُ خعَـُتطىظاضّ ض َيطانـُ نـًُ؟ خعَـُتطىظاضّ ض َيطانـُ َُبُغـت يـُ نــًُ؟،            
َِ نُ يُغُض ض َيطُّ طؿتِ يإ يُغـُض ٓىتىباْـُ ٖـُّ وَّ يـُ      ُٓطُض خعَُتطىظاضّ ض َيطانُ َُبُغت يُوَ ب

ًَطُيُى بهطَيـتُوَ بؤ الزاِْ ٓؤتؤَبًـٌ  ُٖض زَ ثا ْعَ نًًؤَُتط وَى ُٓوَّ يُ ؾىَيُٓناِْ تط زَيبًٓغل، ج
ًَـت     ًَـت زَب َِ بُ ًٓػتػـٓا ب ًَت، ُٓوَ ْاب ًَت، ُٓطُض بؤ ُٓوَ ب و بؤ ًٓػطاحُتِ خَُيهِ َُْاتكِ غخِ تًا ب

ًَُـُ نـؤٕ بتـىاْغل يـُّ يا        َِ، بُ َاْايُنِ تـط قػـُنُّ بهـُّ ٓ ًَسا ُٖب غـايُ و يـُ نـىَيِ ٓـُّ ياغـايُ      يُ ُٓغ
ًَطا ٖاّ وَّ،  تُغبًت بهُئ نُيُ ناتِ زضوغت نطزِْ ض َيطُّ طؿتِ يإ يُ ناتِ زضوغت نطزِْ ض َيطُّ خ
َِ بـؤ     ًَو ٖـُب ًَِ غتاْساضز يُ بًػت نًًؤَُتط ؾـىَيٓ ًَُُ ُٓوَ تُغبًت بهطَيت نُ يُ ثاْعَ نًًؤَُتط بُ ث ٓ

ًَساو َِ و غىثاغتإ زَنُّ.حُواُْوَّ خَُيهِ نُ َُٖىو ُٓو ث  يػتًاُْ تًا ب
 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 َاَؤغتا فُضَإ فُضَىو.

 بُض َيع فطَإ ععايسئ ذلُىز:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

غُضَتا تًُٓسّ ناى ز.عُط زَنُّ بُض اغتِ يُض ووّ زاض ؾتُٓوَ بُض اغتِ بُ تايبُتِ يـُ ظَـاِْ نـىضزّ ظؤض    
ًَُــُ عُضَبًُنــُ ظؤض ض َن ًهــُ و ْــاظامن نــؤٕ تُضجىَــُ نــطاوَ، بُض اغــتِ وَنــى جُْابًؿــت فــُضَىوّ نــُ ٓ

زَنُيُٓ غُضناوَ بؤ زَْطسإ و بؤ بُزوازانـىوٕ و زووبـاضَ زابط َيصضَيتـُوَ يـُض ووّ غـًاةُّ يُبُضٓـُوَّ       
ًَُـُ زَْطـِ يُغـُض بـسَئ ْـُى يُغـُض بٓـُض َتِ ٖـاتِٓ ثـطؤشَ           ياغـايُنُ بـُ    بُض اغتِ بُ ظَاِْ نـىضزّ ٓ

ًَتــُوَ تــا تَُــُِْ ض ًَْــى       ًَٓ عــُضَبِ َــٔ يــُ خــاَيِ ُٖؾــتُّ و يــُ زَيــِ زووَّ، ؾُؾــُّ ٓــُّ َاززَيــُ زََ
ًَُـُ زَظاْـغل َاْـاّ           ًَت، بُغُضنـىو ٓ ًَٓـإ بُغـُض زَنـ ًَىٖ ًَت، بُض اغـتِ تَُـُِْ ض ْ ًَٓاًْإ بُغُض زَن ٖ
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ًَت،يُعِٓ   نًُ بُؽ ُٓطُض تُضجىَُّ عُضَبِ بهُئ، بُآلّ تَُُِْ وَضظّ ًَٓاًْإ بُغُض زَنـ بُضَُٖٗ
َّ، ُٓوَ  ًَػتا تاوَنى طُؾلُنُ زَزووضوَيتُوَ و  ثاؾإ ض َيطايُنُ َُٖيسَططزض ًَٓاِْ طُؾلُ ٓ وَضظّ وَبُضَُٖٗ
َِ بـُ بـُياض         ًَٓاِْ تاظَيإ بؤ ظيـاز ْـُنطَيت، ٓـُوَ ظَويـُ، ظَوّ زَبـ ٌَ ض ًَْى ٖ خاَيِ يُنُّ، ثاؾإ بَُُضج

ًَـتُوَ، ُْى ًَٓ َِ نـُ          ؼل ًَىَيٓ ًَهـَُيًإ نـطزووَ بُض اغـتِ غـُض يـُوَ زَؾـ ٍَ و ث ًَهـُ ٍَ زَغتُواشَّ ت يُى نؤَُ
 بُض اغتِ زَطلًُٓٓوَ، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ٓاُْٖط خإ فُضَىو.

 زؤٚف:بُض َيع ٓاُْٖط عاضف 
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًِٓ يُغـُض فُقـُضَّ    ٜصرسف ايتعرٜٛض َر  َرا ًٜحرل بر٘ َرٔ َصرازٜـ ٚابرٛز .... َرٔ           ُ، )ُٖيـ  5َٔ ت
ــُض      ايتدصٝصررا  ايررٛشاز٠  ــاتِ وظاضَ ُٓط ــىْهُ تُخػًػ ــطو (، ن ــات اكلؿ ــُ )ايتدكًك ًَت ــُ بب ًَِ باؾ ــ ــٔ ث َ )

َّ و ْايُ و ُٓوَتا وَظعـِ بىزجـُّ بـُ خؤَـإ زَظاْـغل نـُ        ًَت يُغُض بىزجُ، ُٓو بىزجُيُ ز َىعتَُس ب
َّ و  ًَت َُؾـاضيعِ  نُْطِ تُغسيل زَنط َّ، تُخػًػاتِ َُؾطو  ُٓطُض يُغُض تُخػًػاتِ َُؾطو  ب ْانط

ًَؿـرت تُخػًػـُنُ ٖـَُىوّ زابٓـسضَيت، بـؤ            ٍَ ث ًَـٓج غـا غرتاتً ِ َُفطوظَ بـؤ وَظاضَتـِ ٓاوَزاْهطزْـُوَ ث
َِ يـُوَّ نـُ ٓـُو َُؾـطوعُّ            َِ زَغـتِ وَظيـطّ ٓاوَزاْهطزْـُوَ و غـتافُنُ نـطاوَ بـ ُٓوَّ زَغتبُض ُْب

ًَبًٓـِ  تُْفً ًَهُإ ت ًَُُ ؾت ع بهُٕ، بططَ ْا بُؽ ُٓوَ ُٖتا َىخُغُغاتِ َىُْٖسؽ و ُْٖسَى ؾتًـ، ٓ
   ًَِ زَنطز يُ َكاوالت تَُىيٌ ُٖيُ و تَُىيٌ ًُْ، ُٓواُْ َُٖىو ض َيططٕ يُبُضزَّ ٓاوَزاْهطزُْوَ، بؤيـُ ثـ

 باؾُ تُخػًػاتِ َُؾطو ، ْا تُخػًػِ وَظاضَت، ظؤض غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ بايع/ ز.اضغالٕبُض َيع 

 ز.افلس فُضَىو.

 بُض َيع ز.افلس ابطاًِٖ عًٌ)وَضتِ(:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓنِ ُٖيُ، غـُباضَت بـُ بط طـُّ يُنـُّ باغـِ وَيػـتطُّ غـىوتَُُِْ         8غُباضَت بُ َاززَّ  نُْس ت
ًَىاِْ ٖاتىوَ، واتُ بُْسطلاُْ، َٔ ثطغًاضَنِ يُ جُْابِ وَظيط ُٖيُ نُ ٓايا ُٓ و حسوزَ نُْس زَنات يُ ْ

َّ وَيػـتطُّ           َِ؟ نـىْهُ ُْٖـس َِ ٖـُب ًَىإ بُْعطلاْـُ و يـإ وَيػـتطُّ غـىوتَُُِْ زَبـ ض َيطاّ طؿتِ و يُ ْ
ًَىيػت ناضَغـُض   ًَطَ وابعامن وَنى ث غىوتَُُِْ ُٖيُ بُْعطلاُْ ُٖيُ نُ ظؤض ْعيهُ يُ ض َيطاّ طؿتًُوَ، ي

ًَـت يـُ ظؤض ؾـىَئ بُْعيٓداْـُ ظؤض ْعيـو يـُ         ُْنطاوَ بُض اغتِ، ُّٓ غٓىوضَ زياض َِ نـُْس ب ّ ُْنطاوَ زَبـ
ــُّ          ــُّ وَآلَُن ــُظ زَن ــتاْساضَ ح ــُو غ ــِ ٓ ًَ ــُ ث ــُ ب ــُ ن ــتاْساضزَيو ُٖي ــعامن غ ــطاوَ، واب ــت ن ــازَ زضوغ ج

َِ ثطزَيـو يـإ ٓاوباضَيـُى يـإ َُعبـُضَيو        3وَضططَُوَ، يُ بط طُّ  ًَو ْاؾـ زا باؽ يُوَ زَنات ًٖئ اليُْ
َِ ) يإ ُٖض زاَ ًَىَّ )ض َيطا طؿتًُنإ( َُُٓ يُ عُضَبًُنُ زا زََيـ ضرُٔ قسَرا    ُظضاوَيُنِ زّ يُ نىاضن
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َِ نـُ  ايطسم ايعا١َ ًَىَّ قُزَةُ نطاوَناِْ ض َيطا طؿتًُنإ ب َِ يُ نىاضن ًَطَ يُ نىضزيُنُ زا زَب ( يُعِٓ ي
ًَسا ُْٖاتىوَ و حُظف نطاوَ، ُٖضوَٖا يُ بط طُّ  ًَـ بُناضخػـتِٓ ٓـُّ     زا نُ باؽ يُوَ  4ُٓوَ ت زَنـات ثـ

ًَطـا قُزَةـُ        َِ بُضاَبـُض يـُ ج ياغايُ، ُٓو تاظَ زاَُظضاواُّْ نُغُض بُ زايُضَ فُضًَُناِْ زَوَيُتٔ بـُ بـ
ًَطَزا ُٓوَيُ نُ ُٓطُض بُْعيٓداُْيُى يُو ؾىَيٓاُْ زا  نطاوَناِْ ض َيطا طؿتًُنإ الزَبطَئ زيػإ ثطغًاّ ي

َِ نــُ ٓــُوَف زَططَيتــ ُوَ، نــىْهُ بــاؽ يــُوَ زَنــات نــُ ناضيطــُضّ خطاثًــإ بــؤ غــُالَُتِ زضوغــت نطابــ
ًَت، ٓـُّ بـؤ غـُالَُتِ ٖاووآلتًـإ، تـُْٗا غـُالَُتِ ٖاتىنـؤ يـإ غـُالَُتِ ٖاووآلتًـاًْـ             ٖاتىنؤ ٖـُب
َِ ًٖئ بًٓايُى يـإ زاَـُظضاوَ يـإ ٖـًئ      َِ ْاؾ ًَطَزا ظياز بهطَيت، غُباضَت بُ بط طُّ زَيُّ زََي ًَىيػتُ ي ث

ًَعاض نـطزٕ يـإ ناضيطُضيـُنِ خطاثـِ بـؤ غـُض       تاظَ ز ًَٓاًْإ َُتطغِ يإ ب َّ نُ بُناضٖ اَُظضاوَيو زاؼلُظض
ٍَ يـإ ٖـَُيِ يـإ ةـاظ يـإ تـؤظ يـإ بـؤِْ ظيـإ            ًَُٓضَناِْ بُٖؤّ زونـُ شيٓطُّ ض َيطانُ يإ بؤ غُض بُناضٖ

يَُإ يُ ظؤض يُ ض َيطانإ يُ ْعيو بُخـ يإ ؾتِ يُو جؤضَ بابُتاُْيإ ػَل بهُوَيتُوَ، بُض َيع غُضؤنِ ثُض
َِ بُضزَزضَيت نُ ناضيطُضيُنِ ظؤض خطاثِ ُّٖ بؤ غـُض شيٓطـُ    ٌَ و خاؾاى زَزضَيت يإ ٓاططّ ت ض َيطانإ ظب
ًَىيػتُ ناضَغُض بهطَيت بُض اغتِ ُٓوَؾِ بـؤ ظيـاز بهطَيـت     ًَطَزا ث و بؤ غُض غُالَُتِ ٖاووآلتًإ ُٖيُ، ي

َّ بسض ًَو نُ فط  َّ زَزضَيت يإ ٓاططّ يإ ُٖض ؾت ٌَ و خاؾاى نُ يُ ْعيهِ ض َيطا طؿتًُنإ زا فط  َيت وَنى ظب
َِ بــُضزَزضَيت، نــىْهُ بــاؽ يــُوَ زَنــات نــُ تــؤظ يــإ بــؤِْ ظياْبــُخـ نــُ ظيــاِْ بــؤ ٖاووآلتًــإ ػَل       تــ

ٌَ و خاؾاى  بهُوَيتُوَ، َُُٓ بُض اغتِ يُظؤض ؾىَئ زا ٖاووآلتًإ غهاآليإ ُٖيُ غُباضَت بُ غىوتاْسِْ ظب
ًَـطَ ناضَغـُض بهطَيـت بـُ          ًَىيػـتُ ي ًَهِ ظؤض ظؤض ْاخؤؾـِ ػَل زَنُوَيتـُوَ، َُٓـُ ث يُ ْعيو ض َيطانإ نُ بؤْ

ًَُٖـ باؽ يُوَ زَنات نُ ض َيطاّ طىْسَنإ و ض َيطا نؿـتىناَيًُنإ يـُ حىنُـُناِْ     11واظحِ، يُ بط طُّ 
ًًَهــُ و     بُْــسّ زَيــَُِ ٓــُّ َاززَيــُ زَبــىضزضَئ، ثــطؤشَ ظضاعــِ و       ًَطــُناِْ ثُيــُوَض و تطونــاِْ ٖ ًَ ن

ًَـٓج غـُز         َِ يـُ ث ًَطَ، زوايِ باؽ يُوَ زَنات نـُ َـاوَّ نـَُرت ْـُب ًَىَناًْإ نُ َُبُغيت زَواجُٓ ي ٖاوؾ
ًَٓج غـُز َـُتط نَُـُ، نـىْهُ      ًَُىايُ بؤ زَواجٔ ث َُتط زووض بٔ يُ غٓىوضّ قُزَةُ نطاوَناِْ ض َيطانُ، ث

ًَهِ ظؤ ًَٓج غُز َُتطيـ و ض َْطُ ظياتطيـ بٔ، يُ ٖاويٓإ زا بؤْ ض ْاخؤف يُو زَواجٓاُْ نُ يُ حسوزّ ث
بـــُآلّ بؤُْنـــُ زَيــــتُ غـــُض جازَنـــإ و ُْٖـــسَيهًإ يـــُ ْعيهـــِ زاْؿـــتىاِْ ُْٖـــسَيو يـــُ نؤَـــَُيطانإ و 

ٍَ ض َيعزا. ًَىيػتُ ُّٓ َاوَيُ ظياز بهطَيت بؤ زَواجٔ و يُطُ  زاًْؿتىاُْنأْ، بؤيُ ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ٕ بايع/ز.اضغالبُض َيع 

 جُْابِ وَظيط فُضَىو.

 بُض َيع ناَُضإ افلس )وَظيطّ ٓاوَزاْهطزُْوَ( :
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َِ نـُ بـاؽ يـُ               َّ ض ووْهطزْـُوَ يُغـُض جاْبـُ فًُْـُنإ بـسَّ، نـات َِ بـسَّ ُْٖـس ُٓطُض جُْابت ض َيطـُّ ثـ
تُنــُّ بُض اغــتِ ٓــُوَ ُٓوَيــُ نــُ وَنــى بامســإ نــطز يــُ َىحــُضََاتِ ض َيطــا زَنطَيــت و ض َيطــا و َىحُضََا

غُْتُضّ جازَنُوَ نُ زياضّ نطاوَ يُ بط طُناِْ و َاززَناِْ ُّٓ ياغايُ زا، َىحُضََاتِ ض َيطـا ٓـًرت زواّ   
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           َِ ًَـت ٓـُوَ ًٓعتبـاض زَنطَيـت بـُ ض َيطـُ ثـ ًَو ب َِ ُٓطـُض ُٖضنـِ ؾـت ًَت، ُٓطُض بًٓا ب ُٓوَ ُٓطُض ُْٓكاظ ب
ًَهِ تًا ْانطَيت بىو بُ َىَيهِ ٓـُو ض َيطايـُ، بؤيـُ ٖـَُىو ُٓواْـُّ نـُ       ُْزضاو، َى حُضََاتِ ض َيطا ًٖئ ًٓؿ

َِ طىَـإ          زَنُوَيتُ ُٓو َىحُضََُوَ ًٓعتباض زَنطَيت بـُوَّ نـُ ثـاضَيعضاوَ، غـُباضَت بـُ تـُعىيعَنإ، بـ
ًَـ ُٓوَ نطابىو َىحُ ًَغل ُٓطُض بًٓايُى ث َِ نُ باؽ يُوَ زَنُئ و زََي ضََُنُ نـُ بـاؽ نـطاوَ بـاؽ     نات

ًَتـُ            ًَـو نـُ َىؾـُيُزَيهًـ نُوتب ًَهِ تـطزا وَنـى ٓـُضظ، بـؤ ُٓضظَنـُ، بـُؽ نات يُ تُعىيع نطاوَ يُ ؾىَيٓ
ًَغل بُ تـُْٗا جًاَـإ    ًَطَ زَنطَيت باؽ يُ تُعىيعّ َىؾُيُزَنُيُ ُْى ب ًَػتا َُُّٓ نُ باؽ ي ُٓوَيىَ، ٓ

ــىْهُ     َِ، ن ًَٓ ــُٖ ــُّ ْ ــِ ُٓضظَن ــُوَ و ٖ ًَت ــُ      نطزب ــُباضَت ب ــاتىوَ، غ ــُ زا ٖ ــِ َىحُضََاتُن ــُ ٖ ــُوَ ي ٓ
ًَغل َُٓـُ َىحـُضََِ ض َيطايـُ، ٓـُّ باؾـُ ُٓطـُض يـُّ ض َيطايـُ زا             ًَـطَ ٓـَُي ًَُـُ ي ًَٓاِْ َىحُضََات، ٓ بُناضٖ
ًَُـُ نـُ    ًَٓج َُتطَنُوَ، ٓ ًَغل بهؤضَ ُٓو زيى حُفتاو ث ًَ ًَؿطا، عَُىزَيو زاْطا خؤ ْانطآ ُٖض ب ًَو ض ان ًَ ًَب ن

ًَ ــ ــِ      زََي ــت نطزْ ــإ ًٓ ــاظَّ زضوغ ــازَئ، ي ــإ ْ ًَؿ ٌَ ض ان ــ ًَب ــُنِ ن ــاِْ ًٓ اظَي ًَؿ ــُتِ ض ان ــُ َىافُق ًَُ غل ٓ
ًَُُ ؾطوتِ بؤض ّ ٓاوَنـُ و   بُْعيٓداُْ ْازَئ، ُٓوَ وَظاضَتِ ثُيىَْساضّ تط ُٖيُ بًسات، يإ ًِٖٓ ٓاو ٓ

 ُ ًَغل )اكلىافكـُ( َىاف ًَطَ زََي ًَُُ تُْٗا ي ًَغل، بُآلّ ٓ ًَٓاِْ َىحـُضََِ ض َيطانُيـُ،      ُٓواُْ زاْاْ قـُ بـؤ بـُناضٖ
ــُض           ــُ يُغ ــُ، َىافُق ًَِ ثطؤشَن ــً ــُ تُفاغ ــإ ي ــُ ي ًَِ بُْعيٓداُْن ــً ــُض تُفاغ ــُ يُغ ــُى َىافُق ــُطًٓا ْ ٓ
ًَغل بـُ          ًَهِ ض َٖـا ًْـُ، زََيـ ًَغل نًُ، ٓـُّ ٓـُو زَغـُآلتُ زَغـُآلت ًَ ًَٓاِْ َىحُضََِ ض َيطانُيُ، زَؾ بُناضٖ

   ُ ًَو َُضجـساضَ تُٓػـريّ ٖـ ًَغل ُٓطـُض          َُضج ًَت بـؤ غـُض غـُالَُتِ ض َيطانـُ و ًٖٓـِ ٖاتىنـؤ، ٓـُوَ زََيـ ب
       ٌَ ــ ًَب ــتا ن ًَػ ــُ ٓ ــؤ ؾلىوْــُ ن ــإ ُٖيــُ، ب ــُٕ ض َيُٓايًُ ــُ تُبع ًَُ ًَغل ٓ ــ ــؤ ٓــُوَ، ٓــُوَ زََي َِ ب ــُب ــريّ ٖ تُٓػ

َِ و غـاقًُنإ ثط ُْنطيَ       َِ و قىَيًُنـُّ ُٓوَْـسَ بـ َِ يُ زَ َُتط بـُوالوَ بـ ًَغل زَب ًَؿطَيت زََي تـُوَ و  ض ازَن
ٓـُوَّ نــُ ثُيىَغــتُ بـُ فــًُْاتِ ض َيطانــُ و غـُالَُتِ َــطوضَوَ، ٓــُوَ ض ووْهطزْـُوَنامن بــىو، غــُباضَت     
ًَهِ ظؤض باؾـُ و بـُؽ نـًُ َُٓـُف ٓـُوَ       َِ َٔ زَيًٓاّ ُٓوَ ؾت بُوَّ نُ ُٓو تُعىيعَ يُغُض ثطؤشَنُ ب

ًَغل َــٔ )  ــ َِ نــُ زََي ــُض ٓــُوَّ نــُ  ( ٓــُوَ يــُويؽصٝصررا  ايررٛشاز٠ هلرررا ايػررسض زَطُيــُْ ًَتُوَ غ اْا زَنــ
ًَبًًُٓنـُّ يًصْـُّ ٖاوبـُف، َـٔ          ًَهِ بؤ نطاوَ يـُثطؤشَّ غـاآلُْزا، غـُباضَت بـُ ت َُؾطوعُنُ تُخػًػ

ًَهِ ظؤض باؾـُ و      7ثؿتطريّ يُوَ زَنُّ نُ ُٓو ظزلريَيُّ نُ زوو يُ َاززَنُ يُ بط طُّ  ظيـاز بهطَيـت ؾـت
 ظؤض غىثاؽ.

 :يَُإثُضغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَبًًٓتإ ُٖيُ؟ فُضَىو.  يًصُّْ ٖاوبُف ت

 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًَُٓإ ُٖبىو نُ بامسإ نطز جُْابِ وَظيطيـ َىافُقُّ يُغُضّ نطز، غىثاؽ. ًَُُ ُٖض ُٓو ت ٓ 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 بؤ َاززَيُنِ تط فُضَىو.
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 ع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:بُض َي
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 اـاَظ ايؿصٌ
 يًُسنبا  احملٛز١ٜ االثكاٍ اٚشإ

 (:9) املاد٠
 ايسمسٝر١  اؾسٜد٠ يف ٜٚٓػس ايٛشاز٠ تصدزٙ ببٝإ ايعاّ لٜايطس تطتددّ اييت يًُسنبا  احملٛز١ٜ االثكاٍ ؼدد

ٚ  ايعا٥رد٠  االختصاص١ٝ املسنبا  بعض اضتثٓا٤ ٚيًٛشاز٠  ٚقر٣ٛ  املطرًح١  ايكرٛا   َسنبرا   ٚنرريو  ايدٚير١  ا٥سيرد
 .اص١اـ اال اؿ يف املطتدد١َ ٚاملسنبا  ايداخًٞ االضاٜؼ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 بُ نىضزيُنُّ فُضَىو.

 َُ عًٌ:َُُ غعًس حُبُض َيع ح
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَٓ ُّ بُؾٌ  ث
 َبًًُنإٓؤتؤ ًَخىَضَناٌْ قىضغايًُ غُْطٌ

 (:9) َاززٍَ
ًَــٓٔ بــُناض طؿــتًُنإ ضَيطــا نــُ ٓؤتؤَبًالْــٍُ ٓــُو ًَخىَضيــُناٌْ قىضغــايًُ  زيــاض بُيآْاَُيــُى بــُ زَٖ

ُ  نُ زَنطَئ ُ  و زَنـىَيينَ  زَضٍ وَظاضَتُنـ ٍ  يـ ٌ  ضؤشْاَـُ ُ  زَنطَيتـُوَ،  بـاَلو  فـُضَ ٍ  وَظاضَتُنـ ُ  بـؤ  ُٖيـ
ٍَ ــ زايــُضَناٌْ بــُ غــُض تايبــُتٌ ٓؤتــؤَبًًٌ ُْٖــس ــعٍ ٓؤتؤَبًًــُناٌْ و ُتزَوَي ًَ ًَعَنــاٌْ نــُنساضو ٖ ٖ 

ًَٓطاو ٓؤتؤَبًًُناٌْ و ْاوخؤ ٓاغايؿٌ ًَؿاُْ يُو تايبُتسا، باضٍ يُ بُناضٖ  .ببىوضَيت ن
 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 يًصُّْ ٖاوبُف؟ فُضَىو.

 فلساَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓ ُٖيُ غُباضَت بُ ض ا ّ يًصُّْ ٖاوبُف يُ ظزلريَّ ؾُؾَُِ ض اثؤضتِ يًصُّْ ٖاوبُؾسا تًُْا ُٓو ت
( ق٣ٛ االضراٜؼ ( و زَغتُواشَّ )ايطسم ايعا١َ( بهطَيتُ بُ ) َ٘ايطسم ايعازا زَغتُواشَّ ) 9نُ يُ َاززَّ 

 (.ق٣ٛ االَٔبهطَيت بُ )
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَبًِٓ ٖ َِ ت ًَؿُوا، ناى ن ًَؿـُوا     ؾاضٌُيُ؟ ناى ث ، ناى امساعًٌ، ٖاوض اظ خإ و بُيإ خـإ، ز.افلـس، نـاى ث
 فُضَىو.
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ًَؿُوا ت  فًل َغسيس:ىبُض َيع ث

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَٓٔ،   9غُباضَت بُ َاززَّ  ُٖضوَنى يُ َاززَنُ زا ٖاتىوَ ُٓو ٓؤتؤَبًالُّْ نُ ض َيطا طؿتًُنإ بـُناضزَٖ

اَُيُى يُ وَظاضَتُوَ زَضزَنىَيٓطَيت قىضغايِ ًَخىَضَناًْإ، ُْٖسَيو ٓؤتـؤَبًًِ تايبـُت نـُ    بُ بُيآْ
ًٓػتػٓا نـطاوَ ُٓواْـُّ نـُ نـاضّ زَوَيـُت و زآريَنـاِْ زَوَيـُت زَنـُٕ، َـٔ قػـُّ يُغـُض ًٓػتػـٓانُّ             

ا طؿـتًُناُْ، ٓـُوَّ   ٖاتىوَ ٓاَاْج يُو ياغايُ ثاضاغـتِٓ غـُالَُتِ ض َيطـ    1ّ خاَيِ  2ُٖضوَنى يُ َاززَّ 
ًَهٗاتـُناِْ ْـُوت زَطىاظْـُوَ، بـُ        ًَطَ قػُ يُغُض ُٓو تُْهُضاُْيُ نُ ْـُوت يـاخىز ث نُ َٔ َُبُغتُُ ي
ًَهِ   َِ ض َيطانإ يُ نىضزغتإ، بُآلّ بُؾـ ًَهِ غُضَنِ بؤ ض َيطاناِْ ُٓطُض بُ طؿتًـ ُْب بؤنىوِْ َٔ ططفت

تًُنإ يإ تىوؾِ جؤضَيو يُ خطاثِ نطزووَ بـُوَّ ٖاتىنـؤ   ظؤضّ ض َيطاّ قُظا و ْاحًُنإ ياخىز ض َيطا طؿ
ًَِ باؾـُ يـُّ              و باضَُٖيططتِٓ ٓـُو ٓؤتؤَبًالْـُّ نـُ ْـُوت يـاخىز ثامشاوَنـاِْ ْـُوت زَطىاظْـُوَ، َـٔ ثـ
ًَٓسضَيت، نىْهُ ُٓوَْـسَّ َـٔ    َاززَيُ زا ٓاَاشَ بُوَ بهطَيت نُ َُٓاُْ ًٓػتػٓا ُْنطَئ، بُْاو ْاويإ بٗ

ــاضيِ ُٖ ــإ          ظاًْ ــت باضي ًَىضَي ــإ بج ــايِ ًَخىَضَناًْ ــُ قىضغ ــُوَّ ن ٓ َِ ــ ــُ ب ــُعِٓ ب ــُ ي ــرت َُٓاْ ًَؿ ــُ ث ي
ًَههـىوِْ ض َيطانـإ بـُ تايبـُتِ ٓـُو ض َيطـا طؿـتًاُّْ نـُ ٓــَُإ               ًَتـُ ٖـؤّ ت طىاغـتىوَتُوَ نـُ َُٓـُف زَب

َّ و بُزَض ب ًَٓسض ًَِ باؾُ يُْاو َاززَنُ ْاوّ ُٓواُْ بٗ  ٔ يُ ًٓػتػٓا.ٖاتىنؤّ ثًازا زَنُٕ، بؤيُ َٔ ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 فُضَىو. ؾاضٌناى 

 ذلُس قازض)بُؾاضَتِ(: ؾاضٌبُض َيع 
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َّ يـُ خاَيـُناِْ           ًَىَيُنِ تـط َـٔ زَضّ زَبـط ّ، يـُ ُْٖـس ًَؿُواّ ُٖيُ بـُآلّ بُؾـ ًَبًين ناى ث ُٖض َُٖإ ت
  ُ ًَــو   تـطيـ باغــِ ٓــُو جًٗاظاْــُ زَنــات نـ ًَؿــٔ بــؤ ٖاتىنـؤ بــؤ ٓــُوَّ جازَنــإ ت وَظْــِ غــُياضَنإ زَن

ًَبًٓــِ زَنــُّ خاتطاْــُ تًــا      ًَِ و ت ــ ًَِ ٓــُوَّ نــُ َــٔ زََي ــ ــطَ بــُزاواّ ػَل بىضزْــُوَ زََي ًَ ْــُزضَيت، بــُآلّ ي
َِ يــُعِٓ َــُفطوظَ   ًَــطَ زَبــ ًَِ ي ًًَــُنإ، َــٔ زََيــ ًَــعّ ْــاوخؤ و بــؤ غــُياضَ ُْق ْىوغــطاوَ، بــؤ غــُياضَّ ٖ

ًَع بىوِْ ُٓو جازَيـُ بهطَيـت نـُ زضوغـت زَنطَيـت، ُٓطـُض       بُض اغت ِ باغِ يُض ووّ ُْٖسَغًُوَ باغِ بُٖ
َّ، يُواُْيـُ     ًَِ ُٖيُ و زَبابـُف َُٖيـسَطط ًَهِ غُضباظؿلإ بؤ زضوغت بىو غُياضَّ ُْق ًَُُ بُياِْ حاَيُت ٓ

َِ َاْط و نٌ ض ؤش بُيُى جازَ ٖاتىنؤ بهُٕ و ظياتطيـ، ٓايا ُٓ ّ جازَيُ تُحَُىػل ٓـُوَ  زوو َاْط و غ
       َِ ــ ــسا ج ًَ ــطَ ت ًَ ــُيـ نــؤٕ ي ًَىَ خاتطاْ ــُّ ؾــ ــُٕ يــإ ٓ ــؤّ ثًــازا به ًًَاْــُ ٖاتىن ــُياضَ ُْق زَنــات ٓــُو غ
ًَُـُ بـُض َيع غـُضؤنِ ثُضيـَُإ، ُٓوَيـُ نـُ ٖـَُىوَإ زَبًـٓغل             ًَؿـُيُنِ تـطّ جازَنـاِْ ٓ زَنطَيتُوَ، ن

ض َيطا طؿتًُنإ ثُض يُٓوَ زضوغـت ْـُنطاوَ، ْـُ    بُض اغتِ نُ ظؤض جاضيـ حازيػُّ زضوغت نطزووَ، يُغُض 
يُْاو طىْسَنإ و ُْ يُ ؾىَيُٓ طؿتًُنإ، يُعِٓ ناتِ وا ُٖيُ يُالّ طىْسَيو زا تَُاؾـا زَنـُّ زوو غـُز    
غُض َُض  بُغُض جازَ زَثُض ُْوَ و غُياضَيـ يُ زواوَ َُٖىوّ نَُيُنُّ نطزووَتـُ غـُض يـُى و ؾـىَيِٓ     
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َ، يُشَيطّ ُٓو جـازَ طؿـتًُوَ بجُض َيتـُوَ يـإ بـُ جػـطّ غـُضَوَّ جازَنـُ بـؤ          ثُض يُٓوَ زضوغت ُْنطاو
ًَط    ًَؿىو نُ َٔ بؤ زَواّ زَٖا  بـؤ ٖـُوي خَُيو و ٖاووآلتًإ نُ ثُض يُٓوَ زضوغت بهطَيت يُو ُٖفتاُّْ ث

ًَط ُّٓ جازَّ بُيِٓ نؤيُ ونًهُمسام طىْسَيو ٖاتبىوُْ غُض جازَنُ بُ تايُ غىتاْسٕ  يُغُض ض َيطُّ ُٖوي
و نَُيُنُ بُضز يُغُض جازَنُيإ زضوغـت نطزبـىو، يُبُضٓـُوَّ ْـُ غـُياضَ َىضاعـات خـَُيو زَنـات و ْـُ          
ؾىَيِٓ ثُض يُٓوَّ خَُيو ُٖيُ نُْسئ حازيػُّ َطؤيِ يُو طىْسَ زضوغت بـىو، ًٖـىازاضّ ٓـُّ اليُْاْـُ     

 يُبُضناو بطريزضَئ يُو ثطؤشاُْزا، ظؤض غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ايع/ز.اضغالٕ ببُض َيع 

 ناى امساعًٌ فُضَىو.

 بُض َيع امساعًٌ ذلُىز عبساهلل:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًٓـًِ يُغـُض ض اثـؤضتِ ٖاوبُؾـِ يًصْـُ ثُيىَْـساضَنإ ُٖيـُ بـُ تايبـُتِ يُغـُض            9يُغُض َاززَّ  َٔ ت
ًَُُ زَظطايُنُإ ُٖيُ يُ نىضزغتإ بـُْا  ًَعَناِْ ٓاغايـ يُبُضُٓوَّ ٓ وّ زَظطـاّ ٓاغايؿـِ نىضزغـتإ،    ٖ

ًَٔ قىَّ َُٓٔ، َُٓٔ ًُْ، َُٓٔ وؾُيُى و زَغتُواشَيُنِ ْاؾرييُٓ نـُ بـُناضزَيت، بطؤض زضَيـت     ُٓوإ زََي
ًَؿًٓاض زَنـُّ بهطَيتـُوَ ٓاغـايـ، يُبُضٓـُوَّ ٓاغايؿـُإ ُٖيـُ و بـُْاوّ زَظطـاّ          بُ قىَّ َُٓٔ، بؤيُ ث

 ؽ.ٓاغايؿِ ونىضزغتإ ُْى قىَّ َُٓٔ، غىثا
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ٖاوض اظ خإ فُضَىو.
 
 
 
 

ًَذ افلس:  بُض َيع ٖاوض اظ ؾ
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَغل،  َِ نُ زََي َِ، بُآلّ نات ًَت و يُى بؤنىوؾلإ ُٖب يُض اغتِ زا َٔ قػُّ يُواُْيُ ُٖض َُٖإ ُٓو قػاُْ ب
ًَـو      وَظِْ ظياز ْاياغايًُ، زياضَ ُٖض يُّ  ًًَ َِ غعا زاْطاوَ بـؤ وَظْـِ ظيـاز، ٖـُض ٓؤتؤَب ثطؤشَ ياغايُ نؤََُي

ًَطَ زوو ؾتُإ نطزووَ، بُض اغتِ يُعِٓ ُّٖ  ًَُُ ٖاتىوئ ي َِ غعا زَزضَيت، ٓ َِ نؤََُي وَظِْ ظيازّ َُٖيططتب
ًَعَ نُنساضَنإ و ُٓواَُْإ جًا نطزووَت ُوَ يـُ  ُٓو ٓؤتؤَبًالُّْ غُض بُ زاَىزَظطاناِْ حهىَُتٔ و ٖ

خَُيهِ تًَُعَيهُإ نطزووَ يُ بُيِٓ خَُيهِ ٓاغايِ و يُعِٓ فُضم و جًاواظيـُى يُاليـُنِ زّ ٖـاتىوئ    
ًَهِ ياغايِ، بُٖؤّ ُٓوَ ٖـُض   ًَهِ ْاياغايًُ زَيهُئ بُ ؾت يُعِٓ ُٓو وَظُْ ظيازَيُّ نُ ْاياغايًُ و ؾت

ًَطَ غعاّ بؤ زاْطاوَ، بؤنِ ُّٓ جًاواظٍ نطزُْ بؤ ُٓو تايب ُت نطزُْ، بؤ ُٓو ياغـا ؾـهاْسُْ، ٖـُض يـُْاو     ي
ًَسايُ. ًَهِ تطّ ت  ياغانُ ياغا ؾهاْسْ
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 بُيإ خإ فُضَىو.

 بُض َيع بُيإ افلس نؤنُضّ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَت َٔ ٖاتُٓ نطٕ، ظؤض غىثاؽ.  طىتٓ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ز.افلس فُضَىو.

 بُض َيع ز.افلس ابطاًِٖ عًٌ)وَضتِ(:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَو يُ قػُناِْ َٓـًـ نـطا ٓـُوَّ نـُ تايبـُت بـىو بـُ زضوغـت نطزْـِ جازَنـإ نـُ َكاوََـُّ ٓـُو               بُؾ
ًَطَزا يُ ًٓػتػٓايُنُ نُ نطاوَ باؽ يُوَ زَنات نـُ وَظاضَتُنـُ بـؤّ     َِ، بُآلّ ي ُٖيـُ  َُضنُباتاُْيإ ُٖب

ًَٓطاو  ًًَُناِْ بُناضٖ َِ ٓؤتؤَب ٍَ زوايًـ زََي َّ ٓؤتؤَبًًِ تايبُتِ غُض بُ زايُضَناِْ زَوَيُت و يُطُ ُْٖس
َّ َُٓـُ ٖـُضزوونِ بهـُئ بـُ يـُى، ٓؤتـؤَبًًِ تايبـُت غـُض بـُ زايـُضَناِْ              يُ باضّ تايبُتسا، ٓايـا ْـانط

ًَٓطاو يــُ بــاضّ تايبُتــ ٍَ ٓؤتؤَبًًــُناِْ بــُناضٖ َِ نــُ ٓــُو زَوَيــُت يُطــُ سا يــُعِٓ بــؤ ٓــُوَّ  واظح تــط بــ
ًٓػتػٓآُ نـِ زَططَيتـُوَ، بـؤ ؾلىوْـُ ٓـُو ٓؤتؤَبًالْـُّ نـُ تايبـُتٔ بـُ خعَـُتطىظاضّ ؾـاضَواِْ نـُ             

ًَىيػتُ زَغت ًْؿإ بهطَئ باؾرتَ، ظؤض غىثاؽ.  ُٓواُْ ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 جُْابِ وَظيط؟ فُضَىو.
 
 
 

 ُضإ افلس/ وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَ:بُض َيع ناَ
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َِ بهُّ بُض اغتِ ُٓو طؤض اْهاضيُّ نُ نطابىو يُ قىَّ َُٓٔ و ٓاغايـ، ُٓوَّ  نُ  َٔ ُٓطُض بُوَ زَغت ث
ًَتـُوَ، غـُباضَت بـُوَّ نـُ ًٓػتػـٓانُ        ًَٓ ًَؿًٓاضّ َٔ ُٓوَيُ با ٓاغايؿـُنُ ؼل َِ، ث َِ يإ ُٓوَ ب ٓاغايـ ب

ًَؿــُنَُإ    َــٔ ًَُــُ ن َِ طىَــإ ٓ تــُْٗا بــؤ ٓــُوَّ نــُ ض ووْــِ بهُيٓــُوَ ًٓػتػــٓانُ َُبُغــت يــُ نــًُ، بــ
ًَؿُنَُإ يُو تُْهُضاُْيُ نُ َىؾتُقاتِ ْـُوت زَطىَيعْـُوَ    ًَؿُوا باغِ نطز ن يُواُْيُ ُٓوَّ نُ ناى ث

ًَػتا ًَؿُنُ نًُ ٓ ةطاَُنـُ ُٓوَْـسَ نَُـُ     و ُٓواُْ ظؤضيُّٓ جازَناًْإ خطا  نطزووَ، بُآلّ ُٓواُّْ ن
َِ ٖا ُٓوَ ثـاضَّ ةُضاَُنـُ، يُبُضٓـُوَ ُٓواْـُ تـُجاوظّ       َِ زََي ًَؿ ًَـ ُٓوَّ بًه ًَتُ غُض قُثاُْنُ ث زَن
ًَػــتا ٓــُوَ بُنـِ َىعايُجــُ نــطاوَ، بــُوَ َىعايُجــُ نــطاوَ نــُ    خؤيـإ ٖــُض زَنــُٕ و ثاضَنــُّ زَزَٕ، ٓ

ًَتُ حُزّ ًًَؤٕ و ًَت زَن َِ بـُو         ةُضاَُنُ ُٓوَْسَ ظؤض زَب َِ نـُ بتـىاْ ًَٓ ًْىَيـو ٓـًرت ٓـُو ض َٖايـُّ ْـاَ
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َّ ُٓواْـُ ًٓػتػـٓا بهطَيـت، نـىْهُ خـؤ نـاوزَيطّ ُٖيـُ             َِ طىَـإ ْـاتىاْط ًَىَيُ ناض بهات، ًٓػتػـٓانُ بـ ؾ
ًَُـُ يـُ بُةـساوَ بـُ                 َِ نـُ َـُوازّ ةعآًُـإ بـؤ زَيـت ٓ يُغُض َُٓـُ، ًٓػتػـٓانُ َُبُغـت يـُ نـًُ؟ نـات

ًَغل ٓـُواًْـ َُوازَنـَُإ بـؤ           غُياضَناِْ ُٓواُّْ وَظا ًَ ًَتـى ْـُٖ َِ نـُ زَيـت ُٓطـُض ب ضَتِ باظضطـاِْ، نـات
ًَ ًـُوَ      ًَطٕ، زإًُُٓ زاواّ ُٓو ًٓػتػٓايُ زَنطَيت،ـ يإ ُٓو غُياضَياُّْ نُ وقـىز يـُ َُغـفًُناِْ ب ْاْ

ًَٓاِْ ْــاوخؤ ُٓواْــُف ًٓػتػــٓايإ بــؤ زَنطَيــت، نــىْهُ ٓ  ًَــٓٔ و بــُناضٖ ُطــُض يــُ حػــُّ نىضزغــتإ زَٖ
  َِ َِ تاحُزَيهِ َُعكىيُ و زواّ ُٓوَ زَبـ َِ ُْوتُنُ ض ؤْانطَيت يُ ؾىَيِٓ قُثاُْنإ زا ةُضاَُنُ زََي واُْب
ًَت تُْٗا ًٓػتػٓايُنُ بؤ ُٓواُْيُ و وابعامن جُْابًؿتإ زَظأْ َُغـُيُّ غـُياضاتِ    ض ؤ بهطَيت، بؤيُ زَب

ــُتِ ٖــَُىو   َِ    عُغــهُضّ و ٓاغــايـ و َُٓاْــُ ًَُٓٓــُت ُٓويُوي ــ ًَهــُ بؤيــُ زَب ًَو وٖــَُىو وآلت ــُضَيُ ٖ
ًٓػتػـــٓاّ ُٓواْـــُ بهطَيـــت و ْانطَيـــت ُٓواْـــُف خـــاظ  بـــٔ بـــؤ ٓـــُو قاْىْـــُ بـــُ زآًُـــِ، تـــُْٗا ٓـــُو   

 ض ووْهطزُْوَيُّ ُٖبىو، ظؤض غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَبًًٓتإ ُٖيُ؟ فُضَىو.  يًصُّْ ٖاوبُف ت

 عًٌ:بُض َيع عُط عبسايطفلٔ 

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَُُ قىَ ًَُُٓٓنـُّ   ًَُُ يُغُض ُٓوَ بىو نُ باغهطا نُ ٓاغايـ بهطَيتُ قًىَّ َُٓٔ، بُآلّ ٓ َىالحُظَّ ٓ
ٍَ ض َٓـِ بـُض َيع نـاى امساعًـٌ و جـُْابِ وَظيـط بـؤ             ْاو ض اثؤضتُنَُإ غـُحب زَنُيٓـُوَ و َـىافكغل يُطـُ

ًَتُوَ بُ ٓاغايـ، غىثاؽ.  ُٓوَّ بب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/ض َيع بُ

 فُضَىو.
 
 

 َُ عًٌ:َُُ غعًس حُبُض َيع ح
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَُىايــُ ٓــُو ًٓػــتٓآُ بُض اغــتِ البربزضَيــت، بــُؽ تــُْٗا بــؤ قــىاتِ َىغــُيُحُ وقــىَّ ٓاغــايـ     َٓــًـ ث
ــُْابِ وَظيــ        ــى ج ــِ وَن ــٔ و تىوؾ ــت زَب ــِ ططف ــات تىوؾ ــىْهُ جازَن ــُوَ، ن ًَت ًَٓ ــُض ووّ  ؼل َِ و ي ــ ط زَظاْ

ًَىَ ناضَغـُض    ُْٖسَغًُوَ َُٖىو اليُى زَظأْ ُٓو َُغُيُّ زاٖاتُناِْ ُْوت بُ تايبُتِ يإ بُ زوو ؾـ
ًَــت نــُ بُض اغــتِ َــُْعِ بهــات، يــُعِٓ يــُ نــاتِ زاْــاِْ ةُضاَــُ   زَنطَيــت، يــإ ةُضاَُنــُ ُٓوَْــسَ ظؤض ب

ًَـطَ ًٓػتًػـٓآًإ   َيططيـإ ػَل بهطَيـت،   يُعِٓ ض ًٓػتػٓايُ بؤ ةُضاَُيُى بؤ ُْوتُنُ بهُئ نُ ُْيهُٕ،  ي
ًَسايُ، ) بعض املسنبا  االختصاص١ٝ ايعا٥رد٠ يردٚا٥س ايدٚير١ يف اؿراال      بؤ ُْنُئ، نىْهُ َُُٓ َُتاتًُتٌ ت

ًَهـُ ثاضاغـتين غـٓىوض و           اـاص١( ًَِ وايُ بـؤ حاَيـُتٌ ٓـَُين وعُغـهُضٍ نـُ ٓـُوَ حاَيُت َُُٓ ظؤضَ، َٔ ث
ًَ ًَسا ب ًَت، غىثاؽ.ُٖضَيٌُ ت ًَسا ُْب  ت، ُٓواٌْ تطٍ ت
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى غاالض ْىقتٍُ ًْعاٌَ ُٖيُ، فُضَىو.
 بُض َيع غاالض ذلُىز َطاز:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَت نُ بُجسٍ تط قػٍُ يُغُض بهطَيت، نىْهُ بُزَض يَُُغُيُ ًَٓ ٍ بُض اغيت ُّٓ بابُتُ يُوَ ظياتط ُٖٓ

ض َيطاو باُْنإ ُٓو باضَُٖيططاٍُْ نُ ظياز يُتىاْاٍ ياغايٌ خؤيإ باض َُٖيسَططٕ، ُٓبٔ بُ َُتطغٌ يُغُض 

ًَُُ نُ ُّٓ ياغايُ بؤ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ  ٓ ،ًَٔٓ شياٌْ ٖاووآلتًإ، ضؤشاُْ ض ووزاوَناًْـ ُٓوَ زَغُكل

ًَهٌ ظؤضٍ ُٓو باضُٖ ًَٔ، زَضزَنُئ، ُٓوَمشإ يُبُضناو ًُْ نُ بُؾ َيططاُْ، َُٖيططٍ شَاضٍَ وآلتاٌْ زضاوغ

ٍَ نُواتُ خىَيٓسُْوَ بؤ ُٓو باضوزؤخُ ُٓوَيُ نُ ُّٓ فُظايٍُ ْاوْطاوَ باظاض ٍ ٓاظاز يُض  ًَطَو يُو َيطٍُ ي

ُّٓ باضَُٖيططاُْوَ جطُ يُوٍَ نُ ناضيطُضٍ غُيبًإ نطزؤتُ غُض ض َيطاو باُْنإ، ناضيطُضٍ ظؤضيؿًإ 

ًَو يُ نطزؤتُ غُض شياٌْ  ٖاووآلتًإ و يُباضٍ زَضووًْؿسا نُٖاتىو نؤٕ زَنُٕ يُ ض َيطا طؿتًُنإ يُن

ًَِ وايُ، ةُضاٍَُ َايٌ بُتُْٗا ناضَغُض ًُْ بؤ ُّٓ َُغُيُيُ، نىْهُ  َُتطغًُنإ َُُٓيُ، بؤيُ َٔ ث

ًَت َىعايُ ٌَ زَنطَيت، نُ َُغُيٍُ َايٌ ْاتىاْ جٍُ َُُٓ بهات، يُض اغتًسا باظاض َيهٌ ض َؾٌ ظوَيِ ُٖغت ث

ًَت بري يُجُظاٍ تط بهطَيتُوَ، ظؤض غىثاؽ.  زَب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 غىثاؽ، غؤظإ خإ فُضَىو.
 بُض َيع غؤظإ ؾٗاب ْىضٍ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

َِ بساتُوَ، َٔ ثطغًاضَيو يُغُض ُٓو قػٍُ بُض َيع غُضؤنٌ يًصٍُْ ٓاوَزاْهطزُْوَ زَنُّ، بَُيهى وَآل

ًَٓاوَ،  ًَهٌ وَى وَظاضَتٌ ناضَبا، جُُْضَيتُضَيهٌ ٖ ٌَ بهات، ًٓػتًػٓا ُْنطَيت،  169وَظاضَت تُُْ، نٌ ي

ًَت يإ ُْيُت؟، غىثاؽ.  تهايُ وَآلَِ بسَُْوَ نُ ب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى فلُ غُعًس فُضَىو.
 َُ عًٌ:َُُ غعًس حُبُض َيع ح
 ُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُض َيع غ
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ًَت تُفهًو بهطَيت، نىْهُ  ًًَت ُٓب تُبعُٕ ُٓوَ ثطغًاضَو وَآلَساُْوَنُؾٌ ٓاغاُْ، ٍَُُٓ نُ تؤ زَيًَ

ًَت بؤ حاَيُتٌ عاّ ثطغًاض بهُيت، جازَنُ ُٓطُض تؤ  ًَت ثطغًاض بهُيت، ُٓب ًَهٌ تايبُت ْاب تؤ بؤ حاَيُت

ًَُ ًَهٌ تطيـ َؤَيُت بَُُٖىو ُٓواُْ بسَيت ُٓوَ ُٓو ناتُ َىت ًَت، َُغُيُٕ يُن ًَو زضوغت زَب قًُت

ًَهٌ تطيـ بَُُٖإ  ًَت وَظٌْ ظياز زضوغت زَنات، يُن بُبًاْىوٍ ُٓوٍَ نُ َُوازٍ خؤضانٌ و بآًعٌ زَيٓ

ًَت، ُٓو ناتُ وَظُْنُ ظياز  ًَطاُْ ب ًَت ُٓوَ َىعايُجُ بهطَيت و بُ تُفهًهٌ ُٓو ٓاَ ًَىَ، بؤيُ زَب ؾ

 ُْنطَيت، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/ بُض َيع

 جُْابٌ وَظيط فُضَىو.
 بُض َيع ناَُضإ افلس)وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَ(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَطاقًـ بهُئ ياغاٍ ظؤض يُ وآلتاٌْ تطيـ ُٓو ًٓػتًػٓآٍُ  ُٓو ًٓػتًػٓآُ ُٓطُض غُيطٍ ياغانٍُ ع

ًَ ًَسايُ، ًٓػتًػٓا نطزًْـ، ُٓطُض وَظاضَت ًَت ت ًٌَ نُ بُض َٖآٌ زَغُآلتُنٍُ بُناض زَيٓ و َُؾهىى بغل ي

ًَىيػت زَنات نُ ُٖض غُحا غًكُ يُوَظيطَنُ بػُْسضَيتُوَ، ُٓطُض  ًَٓسَضَنإ، ُٓوَ ث بؤ تاجط و بَُي

ٍَ حاَيُتٌ تايبُتسا  ًَت، َُُٓ تُْٗا بؤ ُٓوَيُ يُُْٖس ًَت بُض َٖآٌ ًٓـ بهات و يُظياٌْ جازَنإ ب بتىاْ

ًَُُ ُٖض خؤَإ وَى وَظاضَتٌ ٓاوَزاْهطزُْوَ ُٓو جازاُْ يإ ُٓو جػطاٍُْ نُ بهطَيت ، بؤ ؾلىوُْ ٓ

ٌَ زَثُض َيت بؤ حاآلتٌ تاى تانُ، وَنى ُٓوَ  ًَٔ زوضغتهطاوَ وَظُْنٍُ يُ حُزٍ خؤٍ ت ٌَ زََي ثطيهاغيت ث

ًَػتا زَيبًٓغل ُٓوَ بؤ َىؾتُقاتٌ ُْوتُ نُ يُجًاتٌ ُٓوٍَ بُ بؤضٍ ب طىاغرتَيتُوَ يُغُض ًُْ نُ ٓ

جازَنُ زَطىاغرتَيتُوَ، ُٓوَيُ ظَضَضَ طُوضَنُ يُغُض جازَنإ زضوغت زَنات، بؤ ؾلىوُْ نُضَغتُو 

ًَٓج  ًَىَيُى ُٓنػًُنإ ظيازيإ نطزووَ بىوَ بُ نىاض ُٓنػٌ و ث نُيىثُيٌ بًٓا غاظٍ، ُٓيبًٓغل بُؾ

ًَت بؤ ُٓنػٌ يُ ْاوَْسٍ جازَنُؾسا زوو ُٓنػٌ بُضظ زَنُُْوَ، ُٓ واُْ ًٓػتًػٓا ْانطَيت، بُآلّ َُُٓ زَب

ًَُُ ْانطَئ، وَظاضَتٌ جتاضٍَ  ًَػتا َىازٍ خؤضانًًُنُ نُ يُبُةسازَوَ زَيت، ُٓو عُقساُْ يُالٍ ٓ ؾلىوُْ ٓ

ًَُُ وَظاضَتٌ باظضطاٌْ ثُيىَْسؿلإ نطزووَ بُ بُةسازَوَ وتىوَاُْ تهايُ  ًَطاقٌ زَيهات، نُْسجاضَيو ٓ ع

ًَطٕ ُٓو عُقساُْ ب ًَت خؤ ْايٓ ًَؿُنإ زياضٍ بهطَيت ُٓوإ ًًٓتًعاّ ْانُٕ، ُٓطُض ُْيَُئ ب ا غٓىوضٍ ن
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ًَغل  ًَ ًَو ًُْ ب ٌَ زَزضَيت وَظْ ًَٔ نانُ وَظٌْ ُٓوٍَ نُ ض َيطاتإ ث ًَت زََي ظؤضجاض يُ غُيتُضَنإ ض ازَوَغت

ٌَ تٌُْ ُٖيُ، ُٓطُ ًَسضاوَ، زوو تُٕ يإ غ ًَت َٔ ًٓرت نىاض ُٓوَْسٍَ وَظٌْ ض َيطا ث ض ةُضاٍَُ بهُيت زََي

ًَِٓ، يُو بُيُٓزا يُغُض َُغُيٍُ غىوتٌَُُْ نُ زََاْربزُْ غُض  ًَِٓ، يإ بُْعئ ْاٖ َُوازٍ ةًعآٌ ْاٖ

ًَُُ يُبُةساوَ زَيت، فُتطَيُى بؤ َاوَيُنٌ  ًَ ًُوَ زَيت، حكٍُ ٓ قُثاُْنإ نُ غىوتٌَُُْ يُ ب

ًَ ًَتُوَ، غىثاؽ.زياضيهطاو ض اياْططت، غىوتًَُُْإ ُْٖ ًَٓ  ٓا، بؤيُ ًٓػتًػٓآُنُ َٔ بُططْطٌ زَظامن نُ ؼل
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 فُضَىو بؤ َاززَيُنٌ تط.
ًَط ذلُس زلًب:  بُض َيع ؾً

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 (:11املاد٠ )

قطا  ٚشٕ املسنبا  ٚع٢ً ايٛشاز٠  اٚاًل: تتٛىل ايٛشاز٠ بايتٓطٝل َ  تػهٝك  ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ ؼدٜد َٛاق 

 تأَ  االب١ٝٓ ٚايطاحا  املك١ُ٥ هلا َ  تٛؾم ابٗص٠ ايٛشٕ ٚصٝاْتٗا.

ثاًْٝا: تتٛىل َدٜس١ٜ املسٚز ايعا١َ ٚايٛشاز٠ تطًِ ٚاداز٠ ٚتػػٌٝ قطا  ايٛشٕ ٜٚتِ ؾسض ايعكٛبا  ع٢ً 

 ايكإْٛ.املدايؿ  بايتٓطٝل َ  تػهٝك  ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ ٚؾل احهاّ ٖرا 

ثايثًا: يًٛشاز٠ اؿل باْاط١ تٛيٞ َٗاّ اداز٠ ٚتػػٌٝ قطا  ايٛشٕ ايتابع١ هلا اىل ايكطاع اـا  ٚؾل تعًُٝا  

 تصدزٖا ايٛشاز٠ بٗرا ايػإٔ يف ض٤ٛ احهاّ ٖرا ايكإْٛ.

 زابعًا: ؽض  مجٝ  قطا  ايٛشٕ اييت تػػٌ َٔ قبٌ ايكطاع اـا  يًتعًُٝا  ٚايضٛابش اييت تصدز َٔ

 قبٌ ايٛشاز٠ يف ٖرا ايػإٔ ع٢ً إ الٜتعازض َ  احهاّ ٖرا ايكإْٛ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 تهايُ بُنىضزيـ بًدىَيُٓٓوَ، فُضَىو.
 فلُ اَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 (:11َاززٍَ )
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ًَهٗاتُناٌْ و ٍَ ث ًَطاناٌْ وَيػتطٍُ يُنُّ: وَظاضَتُنُ بُٖاوزَْطٌ يُطُ َظاضَتٌ ْاوخؤزا زياض نطزٌْ ج

ًَىيػتُ يُغُض وَظاضَتُنُ بًٓايُ طٍُ و طؤض َثاٌْ يُ باضيإ  ًَؿاٌْ ٓؤتؤَبًًُنإ زَخاتُ ُٓغتؤٍ خؤٍ، ث ن

ًَؿإ و ثاضاغتًٓإ. ٍَ فُضاُّٖ نطزٌْ جًٗاظٍ ن  بؤ زابغل بهات يُطُ

ًَؿإ زووَّ: بُض َيىَبُضايُتٌ طؿيت ٖاتىنؤٍ وَظاضَت، وَ ضططتٔ و َُٖيػىوض اْسٕ و ًٓساضٍَ وَيػتطُناٌْ ن

 ًٌَ ًَهٗاتُناٌْ وَظاضَتٌ ْاوخؤزا، بُث ٍَ ث زَخُُْ ُٓغتؤٍ خؤيإ و غُثاْسٌْ غعاف بُ ٖاوزَْطٌ يُطُ

ًَٓطَيت. ًَهًهاضاْسا زَغُث  حىنُُناٌْ ُّٓ ياغايُ، بُغُض غُضث

ًًَُّ: وَظاضَت َامل ُٓوٍَ ُٖيُ ُٓضى و فُضَاٌْ ًٓساضَو ًَؿإ، نُ ًٓؿٌ  غ بُناضخػتين وَيػتطُناٌْ ن

ًَت بؤ  ًَو نُ وَظاضَتُنُ خؤٍ زَضٍ زَنىوَيٓ ًٌَ ضَيُٓايٌ طُي خؤيُتٌ ُٖواَيُ بهات بؤ نُضتٌ تايبُت بُث

 ُّٓ َُبُغتُ يُبُض ضؤؾٓايٌ حىنُُناٌْ ُّٓ ياغايُزا.

ًَؿإ نُ زَنُوُْ زَغت نُضتٌ تايبُت، زَنُوْ ًَفٌ ُٓو ضَيُٓايٌ و نىاضَّ: َُٖىو وَيػتطُناٌْ ن ُ شَيط ضن

ٍَ  ايضٛابش(بُْسو بُغتُوَ ) ٌَ يُطُ ًَت بؤ ُّٓ َُبُغتُ، بَُُضج نُ وَظاضَت زَضيإ زَنىوَيٓ

.ٌَ  حىنُُناٌْ ُّٓ ياغايُزا ٖاوزش ُْب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 تهايُ يًصٍُْ ٖاوبُف ض ًَٓتإ، فُضَىو.

 

 

 
 :بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ زَقٌ َاززَنُزائ، ًٖئ َىالحُظَيُنُإ ًُْ، تُْٗا  ًَُُ وَنى يًصٍُْ ٖاوبُف زَقاوزَم، يُطُ ٓ

ًَت نُ يُغُض زاواٍ جُْابٌ وَظيط ٖاتىوَ، زاوا زَنات نُ فُقُضَيُنٌ تط ًٓعافُ بهطَيت،  زاواناضيًُى ُْب

ًَىٍَ خىاضَوَ ُٓطُض ض  ٌَ بسَيت زَطلىَيُُٓوَ، )بؤ ُّٓ َاززَيُ بُّ ؾ  -1املاد٠ ايعاغس٠: خاَطًا: َيطاَإ ث

( دٜٓاز نأبٛز َكابٌ ع١ًُٝ ٚشٕ يهٌ َسنب١ يف قطا  االٚشإ، ثاًْٝا: تطجٌ 1111ٜطتٛؾ٢ َبًؼ قدز٠ )
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( )خاَطًا( َٔ ٖرٙ املاد٠ اٜسادًا يًٛشاز٠، ثايثًا: تكطِ حص١ًٝ االٜساد املٓصٛ  1ابٛز َطتٛؾ٢ يف ايؿكس٠)

%( سظ ٚضبعٕٛ باملا١٥ َٓٗا 75) -( )خاَطًا( اعكٙ َٔ ٖرٙ املاد٠ ع٢ً ايٛب٘ اآلتٞ: أ2ٝٗا يف ايؿكس٠ )عً

تٛدع يف حطابا  ايٛشاز٠ ٚؽص  يصٝا١ْ ٚادا١َ قطا  االٚشإ ٚتٛؾم املٛاد ٚاملطتًصَا  ايضسٚز١ٜ ٚاملٛاد 

حٛاؾص يًعاًَ  ايػاغً  َٚٔ ضُٓٗا %( سظ ٚعػسٕٚ باملا١٥ َٓٗا 25) –االحتٝاط١ٝ هلرٙ احملطا ، ب 

يف حاي١ اْاط١ َٗاّ االداز٠ ٚتػػٌٝ قطا  االٚشإ ايتابع١  –َٓتطي املسٚز ايعا١َ يف قطا  االٚشإ،   

يًٛشاز٠ يًكطاع اـا  ٚؾل ايتعًُٝا  اـاص١ ايٛازد٠ يف ايؿكس٠ )اـاَط١(َٔ ٖرٙ املاد٠ ٜتِ تػط١ٝ ايٓؿكا  

املطتحص١ً يف ايؿكس٠ )أ(َٔ ٖرٙ املاد٠ ٚؾل ايتعًُٝا  اييت تصدزٖا ايٛشاز٠ َ  َساعا  ايتػػ١ًٝٝ، يف املٛازد 

 غىثاؽ.يًٛشٜس اصداز ايتعًُٝا  ايكش١َ هلرٙ ايصدد،  -ايكٛاْ  ٚايتعًُٝا  ايصادز٠ بٗرٙ  اـصٛ ، د
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ٌَ زَيُوَيت يُغُض ُّٓ َاززَيُ قػُ بهات،   زوو نُؽ، ٓاُْٖط خإ، فُضَىو.ن
 :عازف زؤٚفبُض َيع ٓاُْٖط 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَِ، بُآلّ جُْابٌ وَظيط خؤٍ زاواٍ  ًَ ًًَُ، َٔ بُتَُا بىوّ نُ ُٓو ؾتُ ب ًٓكرتاحُنٍُ وَظيط ظؤض بُج

ٍَ ُٓوَؾساّ نُ ُٓو ةُضاَُيُ بطُض َيتُوَ بؤ وَظاضَتٌ ٓاوَزاْهطزُْوَ، بؤ نٌ بطُض َيتُوَ ُٓو نطز، َٔ يُطُ

َُبايغٌ ةُضاَاُْ تا وَظاضَتٌ َايًُ يإ وَظاضَتٌ طىاغتُٓوَ يإ وَظاضَتٌ ْاوخؤ، وَضٍ ُْططٕ، يُ ُٖض 

ًَؿٍُ َُٖىو حاَيُتُ يُْاناوَنإ و الفاوو بُفطباضئ،  ًَو بُتايبُتٌ وَظاضَتٌ ٓاوَزاْهطزُْوَ ن وَظاضَت

ًَطَنإ يُغُض ؾاٌْ ُّٓ وَظاضَتُيُ ًَو ثاضٍَ ٓاٌْ َُٖىو ٓاَ ، ُٓطُض ُّٓ وَظاضَتُ تُخُقىقاتٌ َُبًُة

ًَت بؤ ُٓو حاَيُتُ  ًَٓ ًَت بؤ ُٓوٍَ ُٓو ثاضَيُ بُناض بٗ ًَهٌ ُْب ًَت بؤ ُٓو ًٓؿاُْ يإ تُخُقىقات ُْب

يُْاناواُْ ُٓو وَظاضَتُ، ُٓطُض ناوَض وإ بهات ُٓوَ ثُنٌ زَنُوَيت، ُٓو َُبًُةاٍُْ نُ وَضٍ زَططٕ 

ًَت بؤ قًاٍُْ ُٓو ض َيطاياُْو ُٓو ظَضَضاُْف، َُفطوظَ خؤٍ  ًَهٌ خاقٌ بؤ بهطَيتُوَ، بُناض ب حػاب

 ًَٔ ٌَ بٓ ًَو يُوَظاضَتُنُ بهطَيتُوَ نُ ْاوٍ ي ًَتُوَ وَظاضَت، بَُيهى بسضَيتُ حُوافع، فُضع يُعين ُْن

ًَت بُ نانهطزُْوٍَ َُٖىو ُٓو ظَضَضا ًَىٍَ ٓاٌْ ُٖغت ٍُْ نُ زضوغت حاَيُتٌ يُْاناو، ُٓو بُؾُ بُؾ

 زَبٔ، يُ ُٓزلاٌَ ُٓو حاَيُتُ يُْاناواُْ، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
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 غىثاؽ، ناى غاالض فُضَىو.
 بُض َيع غاالض ذلُىز َطاز:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَىيػت  زَنات ض َيطا طؿتً ُنإ يُباضٍ يُض اغتًسا ُٓوٍَ نُ ثُيىَْسٍ بُ قُثاُْناُْوَ ُٖيُ، نُ ث

ًَُُ زَبًٓغل بىوٌْ ُٓو قُثاْاُْ ناضيطُضٍ يُغُض خطاثٌ شيٓطُو  شيٓطُيًُوَ، فُضاًَُٖإ بؤ بهطَيت ٓ

ُّٖ يُغُض ْاؾريئ نطزٌْ ُٓو نُؾىُٖوايٍُ نُ يُزَوضٍ ُٓو قُثاْاُْ ُٖيُ، نىْهُ ُٖض َُوازَيهٌ 

 ًٌَ ًَهٌ ؾًاوٍ وا ًُْ ي ضؤ بهطَيت، زَنطَيتُ زَوضووبُضٍ ُٓو جازَ ظيازَ نُ يُ باضَُٖيططَنإ ظيازَ ؾىَيٓ

ًَِ وايُ جطُ  ٌَ زَنُوَيتُوَ، َٔ ث طؿتًاُْوَ، نُ َُُٓف ٓاغُواضٍ زَضووٌْ و شيٓطُيٌ خطاثٌ ي

ًَطاٍ  ًَهٌ تطيـ ُٖيُ نُ ثُيىَْسٍ بُ تىْسوتؤَيًُوَ ُٖيُ، َُُٓ يُنىَيسا ج يَُُغُيٍُ قىضغايٌ بابُت

ًَو ُٓو باضَُٖيططاُْ ٓ ًَتُوَ نات ٍَ زَزَٕ، زَب ًٌَ فط  ًٌَ زَض شَيت، ي ُو باضٍَ َُٖيًإ ططتىوَ يُغُض جازَنإ ي

ًًَإ نُ َٔ تُعكًبِ يُغُض  نُ ناضيطُضٍ يُغُض ٖاتىونؤ نطزووَ، ُٓو ةُضاَُؾٌ نُ وَضٍ زَططٕ ي

ًَو ظؤض بُغاْايٌ باؽ يُوَ زَنات ُٓواُْ بُ  ض غتُيُنٌ بُض َيع وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَ ُٖيُ نُ نات

ًَىيػتُ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ ةُضا ًَسَثُض ٕ وزَض ؤٕ، يُض اغتًسا يُغُض ُّٓ جىًَُيُ ث َُيُنٌ غازَ ت

ٌَ ناوزَيطٍ زَنات،  ًَت، نىْهُ َُُٓ ثُيىَْسٍ بُ شياٌْ خَُيهُوَ ُٖيُ، ٓايا َُُٓ ن ًَهٌ جسٍ ُٖب وَغتاْ

ًَىاظَي ًَو نُ بُؾ ًَو ُّٓ زَظطاياُْ زَزضَيُٓ زَغت خَُيهاْ ٍَ وؾىَيٓ ٍَ ُّٓ َُغُٔيُ بُض ض  و َاََُيُ يُطُ

ًَٓاو بُضشَوَْسٍ تايبُتٌ  ًَت زَضباظيإ بهات، يُث طؿتًُزا زَنُٕ، نُ ةُضاَُيُى نُّ يإ ظؤض بتىاْ

ًَِ وايُ ُٓو َُغُيٍُ  خؤياْسا بُضشَوَْسٍ طؿيت و شياٌْ خَُيو خبُُْ بُض َُتطغٌ، بؤيُ َٔ ث

ًَسانىوُْوٍَ بؤ بهطَيت بؤ ُٓوٍَ َُُٓ ةُضاَُيُ جاضَيهٌ تط تُٓهًسٍ زَنَُُوَ ض َناو بهط َيت، ث

ًَُُزا بؤ ُّٓ بابُتُ ظؤض  ًَِ وايُ َُغُيٍُ ض َيُٓايٌ و ٖؤؾًاضٍ يُ نؤََُيطاٍ ٓ ض ووُْزات، جطُ يُوَ َٔ ث

ظؤض نَُُ، ُٓو ةُضاٍَُ نُوَضزَطريَيت يُباضَيهٌ تطزا خبطَيتُ غُض ض َيُٓايٌ بؤ ٖاتىنؤنُضإ، بؤ 

 اليُْاٍُْ نُ ثُيىَْسيإ بُّ بابُتُوَ ُٖيُ، ظؤض غىثاؽ. باضَُٖيططَنإ، بؤ ُٓو
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
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ًَو باغٌ نطز يُواُْ َُغُيُٕ ُٓو غُياضَ طُوضاٍُْ نُ خؤضاى  ناى غاالض وَى جُْابٌ وَظيطيـ نَُ

ًَُٓ نُ وتت  زَيٓٔ يُ بُةساز، يإ ُٓو غُياضَ طُوضاٍُْ نُ ُْوت و طاظ وةاظ زَيٓٔ، َُٓاُْ ًًَت َُيٗ زََي

ًَٓٔ و ُٓوناتُ نىضزغتإ ثُنٌ زَنُوَيت، َٔ ؾلىوُْيُنِ يُ بريَ، جُْابٌ ثاضَيعطاضٍ  ُٓواًْـ ْايٗ

ٌَ يُ ثطزَنإ تُحاَىيٌ ُْزَنطز، خؤٍ نىوَ  ًَهٌ ناضَبايٌ ٖاتبىو ظؤض قىضؽ بىو، يُن ًَط جاضَيو ؾت ُٖوي

ًَٓا شَيط ثطزَنُ وتٌ ُّٓ ثطزَ تُحَُىٍ زَنات فُض ٌَ نىو ُٖض ُْياْٗ َىو بًطىاظُْوَ، فُتطَيُنٌ ظؤضٍ ث

ٌَ بهطايُ ُٓوَ يُ  ًَبُج ًًَُ ُٓطُض ياغا ج % 111وتٌ َٔ يُ شَيط ثطزَنُ زَمب با ؼلطّ قُيٓانُ، بُو ث

ًَت ُْٖسَي اض  ًَٓايُ ُٓوَ خَُيهُنُ ثُنًإ زَنُوت، بؤيُ زَب ًَٓٔ، ُٓطُض ُْؾًإ ٖ ُْزَبىو ُٓو ؾتُ ب

ٌَ ُْوت وطاظ ُْبغل، ناى غاالض فُضَىو.ناوثؤؾٌ يُُْٖ ٌَ خؤضاى ُْبغل يإ ب ٍَ ؾت بهطَيت تا ب  س
 بُض َيع غاالض ذلُىز َطاز:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًين َُٖيسَططَيت، بُآلّ َُُٓ َُغُيُيُنٌ ظؤض ططْطرتَ ثُيىَْسٍ بُ  يُض اغتًسا بؤنىوُْنٍُ جُْابت ت

ًَػتا ٓ ًَُُ ًَػتا  شيإ، خَُيهُوَ ُٖيُ، ٓ ًَػتا يإ زواٍ ٓ ًَـ ٓ يُزاًْؿتين ثُضيَُاْغل زووضًُْ ًْى غُعات ث

ًَت بُ قىضباٌْ، بؤيُ  ًَت و نُْسئ خَُيو ُْبىوب ٌَ ض ووُْزاب ُٓو باضَُٖيططاُْ ض ووزاوَيهٌ ظؤض طُوضَيإ ي

ًَساويػتًُ طؿتًُناًْإ َُُٓ َ ًَىإ شياٌْ خَُيو و زابغل نطزٌْ ث ًَهٌ غاْا ًُْ يُْ ُغُيُيُنٌ َُُٓ ؾت

ًَىإ نؤًُْتٌ ض ووبُضوبىوُْوٍَ ُٓو َُغُالٍُْ نُ ثُيىَْسٍ بُشياٌْ طؿيت و خَُيهُوَ ُٖيُ،  تطَ، يُْ

ًَت َُُٓ  ًَت ناضَغُضٍ جُظضٍ بؤ  بهطَيت، نىْهُ بط واتإ ُٖب ًَىٍَ ُّٓ ياغايُزا زَب ًَهُ يُنىاضن بابُت

ًَُُزا، ُٓو ثطغاٍُْ نُ ثُي ىَْسٍ بُ ٖاتىونؤٍ طؿتًُوَ ُٖيُ، ؾُض َيهٌ غاضزَ يُنؤََُيطاٍ ٓ

ًَهٌ ثُيىَْسٍ بُ  ًَت نُ بُؾ ًَٓ ٍَ زَخىَيك ًَطَو يُو ض َيطاوباُْناُْوَ ُٖيُ ناضَغاتٌ طُوضَ طُوضَ ي

ًَهُوتىوَ،  ًٓػتًغالٍ نطزٌْ ض َيطاوباُْ طؿتًُناُْوَ ُٖيُ، بؤيُ ُٓو بابُتاُْ َُقاَيخٌ خَُيهٌ ت

ًَهُوتىوَ، ْانطَيـت  بُ غاْايٌ قػٍُ يُغُض بهطَيـت بؤيُ َٔ يُض اغتًسا يُغُض َُقاَيخٌ وآلتاٌْ ت

 َاززَناٌْ تطيـ قػٍُ جسٍ تطّ ُٖبىو، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 جُْابٌ وَظيط فُضَىو.
 بُض َيع ناَُضإ افلس)وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَ(:
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 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ ض  ووْهطزُْوَ بسَّ يُغُض ُٓو َاززَيُ، يُغُض ُٓو ظيازَيُؾٌ نُ ُٓطُض ًٓ اظَّ بسٍَ با ُْٖس

ًَغل، ُٓو  ًَـ وَخت باغٌ ُٓو ةُضاَاُْ بهُئ نُ زايسَْ ًَغل َٔ ْاَُوَيت ث ًَو نُ زََي ًَُُ نات نطزووَاُْ، ٓ

ًَو يُ ُْٓساَُ بُض َيعَنإ، ُٓوَيُ نُ زَ ًَطاٍ ثطغًاضَيو يُالٍ يُن ًَٓاَُوَ بىو بُج ًَِ ؾلىوٍُْ نُ َٔ ٖ َي

ًَو  ًَطاقٌ عكىبُنُ زَزَئ، بؤيُ بؤ َُٖىو تُْ ًَػتا يُغُض ياغاٍ ع ٓ ًَُُ ُٖظاض زيٓاض ةُضاَُ  11ٓ

ُٖظاض زَنات نُ َُُٓف ًٖئ ْانات، بُآلّ  111تًُْـ ظيازَ باضبهات بؤ ؾلىوُْ ُٓوَ  11زَنُئ، ُٓطُض 

ًَىَيُى ن ًَهطاوَ بُؾ ًَطَ بهُئ نُ ُّٓ عكىباُْ واٍ ي ًَت تا ُٓطُض غُيطٍ ٓ ٍَ ْاتىاْ تُٕ باض  11ُ جاض

ًَسَيت يُ  8بهات، تا حُزٍ ُٓخريٍ  تُُْ، نُ ةُضاٍَُ زَنطَيت، ةُضاَُنُف ُٓوَْسَ ظؤضَ واٍ ي

ًَت بُ  ًَو زَب ًَو يُغُضووٍ ُٓوَؾُوَ  151َُضحُيُيُى يُ َُضحُيُنإ بؤ ُٖض تُْ ُٖظاض، بؤ ُٖض تُْ

ًَىيػت زَنات زاٍ بططَيت و باضَُٖيططَنٍُ ح ع  زَنطَيت، يُعين ظؤض قاغًًُ و يَُُوزواف ض َيطا ْازضَيت ث

ًَطَزا َىعايُجٍُ نطاوَ،  ُٓو ض َيطايٍُ نُ جُْابًإ خًَُاُْ ُٓوَ ظؤض ض اغتُ، خٌَُ ٖاووآلتًاُْ َُُٓ ي

ًَؿًٓاضّ نطزووَ بؤ بُض َيعتإ ويًصٍُْ  زووَّ: بًُْػبُت ُٓو ٓريازَوَ نُ وَضزَطريَيت ٍَُُٓ نُ   َٔ ث

ًَٓ ُّ ظياز بهطَيـت وَنى ٓريازَيو ُٓوَ ٖاووبُف  ًَو يُو بط طاُْ يُّ َاززَيُزا، بُث خىَيٓسيًُوَ نُ يُن

ًَو، يُعين يُ قُثاُْنُ وَضزَطريَيت، ُٓوَ َىعايُجٍُ نٌ  ًَؿ ض َمسُ يُغُياضَنإ وَضزَطريَيت بؤ ُٖض ن

ًَسَنطَيت يُ  ًَساويػتًُناٌْ ْاو قُثاُْنُيُ، نُ ُّٓ قُثاْا75ُْث ًَطاٍ ناوزَيطٍ زَوَيت، %ٍ بؤ ث ٍ ناَ

ثانهطزُْوٍَ زَوَيت، ُٓو ؾتاٍُْ نُزايسَططئ ْاظاْغل بُض ثاضَيُى بًهُٕ، نُ جازَنُ ْاؾريئ زَنات 

ًَىَيُنٌ بُضزَواّ  ًًَُتٌ بُ ؾ ًَىيػيت ث ًَت و ُٓو ؾتاٍُْ نُ ث ًًَُٓٓ زَضَوَ ُٖض قُثاُْنُ خؤٍ ثً نُ زَيٗ

زيٓاضٍَ نُوَضزَطريَيت بؤ  1111طؤشَناٌْ تط زَبات، بؤيُ ُٓو قًاٍُْ زَوَيت، نُ ُٓوَف يُ بىزجٍُ ث

ًَساويػتًُناٌْ 75يُى غُياضَ ًٖئ ْانات، بُآلّ يُ  ًَت بُ قًاُْو ث ًَهُوَ تايبُت زَب ًَتُ قٓسوق %ٍ زَن

%ـُنٍُ تطٍ تُضخإ زَنطَيـت بؤ ُٓوٍَ وَى َىنافُُٓ بسضَيت بُ عاًَغل يُ َطووضو 25ُٓو قُثاُْ، يُ 

ًَت ُٖغت  يُُٓواٍُْ ًَُُ ظؤضجاض زَبًٓغل نُُٓطُض َىنافُُٓ ُْب ٍَ ًٓـ زَنُٕ، بؤنٌ نىْهُ ٓ نُ يُو

ًَت ُٓو ض َمسٍُ نُوَضٍ  ًَـ زَخات، ُٓطُض ُٓو بعاْ زَنُيت نُ ًَُٖؿُ َُبسٌَٓ َىنافُُٓو عًكاب ث

ًَُُ يُظؤضبٍُ ناتُنإ زَبًٓغل نُ قُثإ زاخطاوٕ و  غُياضَف زَططَيت بُؾُويـ قُثاُْنُ زاْاخات، ٓ
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ٍَ ًُْ نُ بًداتُ غُض قُثاُْنُ بؤيُ ُٓو َُبسٌَٓ َىنافُُٓيُ  ٍَ زَنات و َُفطَظٍَ َطووضيـ يُو ض 

وازَنات نُؾُوو ضؤش قُثاُْنإ فُعاٍ بٔ، بُ َطووضو ناضَُْسَ َُزًَُْناٌْ غُض بُوَظاضَتٌ 

ًَُٓٓ غُض قُثاُْنُو ٖ ٍَ بسَٕ نُ َُٖىو غُياضَيُى بٗ ًئ غُياضَيُى ٓاوَزاْهطزُْوَؾُوَ ُٖو

ًَت، ُٓوَ يُ عكىباتُنُزا باؽ نطاوَ، نُ  ًَُٓثُض َيت، تايبُت بُوٍَ نُ بؤ قًاٍُْ ض َيطاوبإ بُناض ب ت

ًَت ُٓطُض ٖاتىو عكىباتُنإ نُوَضٍ زَططئ نُ يُواُْيُ بطاتُ  ًَتُ  151زََي ُٖظاض زيٓاض ُٓو ثاضَيُ زَن

ًَهُوَ يُ  ًَت بُ َىنافُُٓ، بؤ 25ُضف زَنطَيت، يُ %ٍ تُْٗا بؤ قًاٍُْ ض َيطاوبإ غ75قٓسوق %ٍ زَب

ًَػتا ُٓو  ًَت ٓ ًَتُوَ ْاو  11عاًَغل، وَى جاضإ ْاب ًَتُوَ بُ ٓرياز زَن ُٖظاضٍَ نُوَضزَطريَيت زَب

ًَبهطَيت، ُٓوٍَ نُيُوَو  ٓريازاتٌ عاَُوَ وًَٖئ غىزَيهٌ ًُْ بؤ قًاٍُْ ض َيطاوباُْنإ و قُثاُْناٌْ ث

ًَـ ثًازَنطاوَ بُؽ ٓ  ًَػتا َىعايُجُ نطاوَ يُُٖضزوو بط طُنُزا نُزَيًُٓ غُضٍ، غىثاؽ.ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 يًصٍُْ ٖاوبُف ًٖئ ض ووْهطزُْوَتإ ُٖيُ، فُضَىو.
 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُ ًٖئ قػُيُنُ إ يُغُضٍ ًُْ، بًُْػبُت ُٓو ةُضاٍَُ ُٓو ض ووْهطزُْوٍَ نُجُْابٌ وَظيط زاٍ، ٓ

ًَو تُوظي  بهطَيت بؤ قًاٍُْ  نُباغٌ نطز يَُاززَناٌْ زواتطزا باغٌ يُغُض نطاوَ، نُ بُض ًْػبُت

 ض َيطانإ و بؤ زابُؾهطزٌْ بؤيُ ًٖئ قػَُإ يُغُضٍ ًُْ، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 فُضَىو بؤ َاززٍَ زواتط.
ًَط ذلُس زلًب:بُض َي  ع ؾً

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 (:11املاد٠ )

( سطرُا١٥ ايرـ   511111( ٦َتإ ٚسط  ايـ دٜٓاز ٚالتصٜرد عًر٢ )  251111ٜعاقه بػسا١َ التكٌ عٔ )
 دٜٓاز نٌ َٔ:

 اٚاًل: اؿل ضسزًا بايطسم ايعا١َ َٔ غاْ٘ عسق١ً ايطم ٚاملسٚز ٚتػهٌٝ خطٛز٠ ع٢ً َطتعٌُ ايطسٜل.
 اٌُٖ ايتٓبٝ٘ ْٗازًا اٚ ايتٜٓٛس يًٝك بايٓطب١ العُاٍ اؿؿس اٚ املٛاد املطسٚح١ ع٢ً ايطسم ايعا١َ. ثاًْٝا:
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ثايثًا: اضتدداّ )ايطسم ايعا١َ(يػم االغساض املدصص١ هلا اٚ ْكٌ محٛير١ ٜتطربه عًر٢ ضركٛطٗا خطرسًا عًر٢       
 ايطسٜل، دٕٚ اؽاذ االحتٝاطا  ايكش١َ ؿُا١ٜ َطتددَٞ ايطسٜل

 : خايـ قٛاعد اضتدداّ ايطسم ايطسٜع١ املع١ًٓ َٔ قبٌ دٚا٥س املدتص١.زابعًا
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 تهايُ بُ نىضزيُنُف بًدىَيُٓٓوَ.
 َُ عًٌ:َُُ غعًس حُبُض َيع ح

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 بُؾٌ ؾُؾُّ

 غعانإ
 (:11َاززٍَ )

ًَت و )       (251111بُ ةُضاَُيُى غعا زَزضَيت يـُ )  ( 511111زوو غـُزو ثـُزلا ٖـُظاض زيٓـاض نـَُرت ْـُب
ًَو: ًَت ُٖض نُغ ًَٓج غُز ُٖظاض زيٓاض ظياتط ُْب  ث

ًَتـُ َايـٍُ َُتطغـٌ      ًَتُ َايٍُ ططتين ٖاتىنـؤو بب ًَت بب ًَهٌ ُٓوتؤ بُ ضَيطا طؿتًُنإ بطُيُْ يُنُّ: ظياْ
ًَُٓضٍ ضَيطايُنُ.  يُغُض بُناضٖ

ــُضؤشو   ــاضٍ     زووَّ: ٓاطــازاض نطزْــُوَ ب ــُزا نــُ ن ًَطاياْ ٍَ يــُو ج ــت طــى ــُو خباتــُ ثؿ ضووْــاى نطزْــُوَ بُؾ
ًَو زاْطابٔ. ًَسا زَنطَيت، يإ يُغُض ضَيطُ طؿتًُنإ َاززَ طُي  َُٖيهُْسٌْ ت

ًَٓاٌْ ضَيطُ طؿتًُنإ بؤ ةُيطٍ ُٓو َُبُغتاٍُْ نُ بؤيـإ زاْـطاوٕ، يـإ بـؤ طىاغـتُٓوٍَ       ًًَُّ: بُناضٖ غ
ًَىيػــيت بــؤ ثاضاغــتين        ٓــُو باضاْــٍُ نــُ ُٓطــُض بهــُوٕ      ًَؿــبًين ث َُتطغــٌ يــُ ضَيطانــُزا زَخُْــُوَ، ث
ًَت. ًَُٓضاٌْ ضَيطُنُ ُْبىو ب  بُناضٖ

ــُضَ         ــُٕ زايـ ــُ يُاليـ ــت، نـ ًَـ ــطز ب ــُنإ نـ ًَطايـ ــا خ ًَٓاٌْ ضَيطـ ــُناضٖ ــاناٌْ بـ ــُ ضَيػـ ــٌ يـ ًَهـ ــىاضَّ: غُضث نـ
 تايبُؽلُْسَناُْوَ ضاطُيُْطاوٕ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ٍ يًصٍُْ ٖاوبُف تهايُ.ض ا

 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُ تًُٓسٍ َاززَنُ زَنُئ، ًٖئ َىالحُظَيُنُإ يُغُضٍ ًُْ، غىثاؽ. ٓ 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ٌَ زَيُوَيت يُغُض ٓـُّ َاززَيـُ قػـُ بهـات؟، ْاوتـإ زَْىوغـِ، ٓـُّ بُض َيعاْـُ زَ         ياْـُوَيت قػـُ بهـُٕ، )    ن
ًَطظاز حافع،  ْاغو تؤفًل، بُيإ افلس، شيإ عُط، قازض افلس، َُٓري طؤطُ، قازض حػٔ، ذلُس ؾاضَظووضٍ، ؾ

ًَؿُوا تىفًل( ْاغو خإ، فُضَىو.  ث



 338 

 بُض َيع ْاغو تىفًل عبسايهطيِ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ػُناٌْ ناى غاالض زَنُّ، نـُ ٖـُض ةُضاَـُ يُواُْيـُ     وََيآل َٔ َازاّ يُ بُؾٌ غعاناْسائ تُواو ثؿتطريٍ ق
ًَت، بُآلّ ًٓؿهامل ُٖيُ يُغُض ُّٓ َاززَيُ بط طٍُ زووَّ ونـىاضَّ ُٖغـت زَنـُّ ةُضاَـٍُ      نًفايُت ُْب
    ٍَ ًَطاناْـسا، يُطـُ ًَهٌ ض َيطـا خ ٍَ نطاوَ، بُؽ يُ غُضث ًَهُ َطووضئ، َُٓاُْ عآًسٍ زآريٍَ َطووض ْغل بؤ ت

 ْسٕ بُؾُوو بُضؤش ُٓو ثطغًاضَّ ُٖيُ، غىثاؽ.ًٓؿاضَت زاطريغا
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 غىثاؽ، بُيإ خإ، فُضَىو.
 بُض َيع بُيإ افلس نؤنُضٍ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَـصّ    ًَُُ، ٓـُظ زب ًَُُ، يُعِٓ ُٓظ ةُضاَا زاْاّ ن َِ ن  ٖـُظاض  751ٖـُظاض بـؤ    511بُض ًَٓا َٔ ةُضاَُ ب تٓ

َِ ْـُبًعل،       باؾُ ُٓظُ، زطٍُ ٖٓسَيسا تُبعُٕ بؿتُظاًْا بؤنىْا ناى غاالضّ زنُّ، نـى فعًـُٕ ةُضاَـُ ب تٓـ
ًَت واَلتإ نطز، فًعًُٕ زطٍُ ةُضاَُّ حُثػًـ  ًَعل حُثػًـ زطٍُ زابًعل، َٔ زيطاغُتا ٖٓسَى ياغاي ظ

ْـ        َِ َـُ، غـُض شيا ًَعل ُٓويُويُتاَُ ُٓظُ بـًعل، غـُض غـاَاْا خـَُيه َِ َـُ، يـُعِٓ ططْطًـا ب     ُّٖ، ظ ا خـُيه
َّ زنَُـُوَ، نـىْهِ           ًَـط َّ ٓـُظ تُٓهًـس ٍ ظ َِ زيهُ زيعـسا زَيـعل، ٍ بـُض ٖٓـس ًَو بًعل، ثاؾِ تؿت زَضَجُ ٓ
     َّ ًَت ز ض َيهاَُ زَيت، ُٓظ ض َيصا َُِٖ ب ض اغتِ ض ؤش ب ض ؤش بُضَو ظَيـسَتط زَيـعل، ٍ بـُض ٖٓـس ض ؤشاُْ قىضباًْ

َّ طٍُ ةُضا َّ ز طُيـُى واَلتـا بـاج شّ ٖـُّ،         طُيُنا ُّٓ تُٓهًس َِ شّ، خـاال زيـرت َُّ زنُئ، زطـٍُ حُثػـ
َِ، ُٖضوَغـا      ًَِ شّ بًعل، بُؽ َُغًُحُت زابًت بـؤ غـًاُْ نطْـ َِ ُّٖ، ًٓختًُايُ َُبًُةُنِ ن باجا ض َيه

ًَتُُ، طُيُى غىثاؽ.  بؤ باؾرت نطْا ض َيه
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع  

 فُضَىو. غىثاؽ، شيإ خإ،
 
 

 بُض َيع شيإ عُط ؾطيف:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

             ٍَ ًَُـُف تُجطوبـَُإ يُطـُ ًَٓـ ثؿـتطريٍ قػـُناٌْ نـاى غـاالض زَنـُّ، نـىْهُ َُٓـُ شيـاٌْ خَُيهـُ، ٓ
       ًٌَ ًَىيػـتُ غـعاٍ َـطووضٍ زابٓـسضَيت بـُث ٌَ ْاناتـُوَ، ث ًٌَ ي ةُضاٍَُ َايًسا ُٖيُ، يُعين ظؤض ٖاووآلتٌ غ

ٌَ زَيـت، تـا ظيـاتط             يُن اضو زووج اض نُ يُنـُدلاض غـعانُ نـؤُْ، ُٓطـُض زووبـاضٍَ نـطزووَ غـعانُ نـؤٌْ يـ
 خعَُتٌ ٖاووآلتًإ بهات، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
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 غىثاؽ، ناى قازض افلس، فُضَىو.
 بُض َيع قازض افلس مسايٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَِ وايـُ نَُـُ،         511ٖـُظاض بـؤ    251ةُضاَُنـُ يـُ    وََيآل ًَٓـ يُغُض ٓاغـيت  ٖـُظاض قػـُّ ُٖيـُ، نـُ ثـ

ًَهـُ يـُ ٖؤناضَنـاٌْ             ًَُـُ يـُ وآلتـاٌْ زوًْـاف يُن ًَبًين زَنطَيت ةُضاَـُ ْـُى يـُ وآلتـٌ ٓ نىْهُ ُٓوٍَ ت
ًَت حُزٍ ُٓزْا  ًَِ وايُ نُ زَب ًَت بؤ غُضَوَ بؤ ةُضاَـُناٌْ تـط، وَ   511غُثاْسٌْ ياغا، بؤيُ ث  ُٖظاض ب

ًَتُ قٓسوقٌ ٓاوَزاْهطزُْوَو نانهطزُْوَ ض َيطاو باُْنإ يُغـُض ًَالنـٌ    ًَؿًٓاض زَنُّ ُٓو ةُضاَُيُ به ث
ًَُُ َُٖىو ُّٓ ياغـاياُْ زَضزَنـُئ بـؤ خعَـُتٌ ٖاووآلتًاْـُ، حهىَـُت        ًَت، ٓ وَظاضَتٌ ٓاوَزاْهطزُْوَ ب

ًَهس ا يُغُض نَُتُضخٌَُ نُ بىوَ ٖـؤٍ طًـإ   ةُضاٍَُ ٖاووآلتٌ زَنات، بُآلّ ُٓطُض وَظاضَت يُ ض َيطاو باْ
ٌَ بُضثطغًاضَييت زَططَيتُ ُٓغـتؤ؟ بـؤ ؾلىوْـُ َـٔ يـُّ نـُْس ضؤشٍَ ض ابـطزووزا         يُزَغتساٌْ ٖاووآلتًُى ن
ٌَ ْـُبىو، بُغـُضزا ٖـا  غـُياضَيُى          ًَهٌ يـ يُغُض ض َيطايُى نُ َُٖيسَنُْسضَيت بؤ نـانهطزٕ ٖـًئ ًٓؿـاضَت

ٌَ بُضثطغـ  ًَِ وايـُ يـُّ ياغـايُزا غـعايُنًـ بـؤ          نُوتبىوَ ناَيُنُوَ، ن ًاضَييت ٓـُوَ َُٖيـسَططَيت؟، بؤيـُ ثـ
ًَت نــُ يُغــُض ٓاغــيت نَُتُضخــًًَُإ ٖاووآلتًــإ تىوؾــٌ   وَظاضَت و بـؤ ٓــُو زَظطــا ثُيىَْسيساضاْــُ ٖــُب

 َُتطغٌ زَنُٕ، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع  بُض

 غىثاؽ، ناى َُٓري فُضَىو.
 َري طؤطُ يىغف:بُض َيع ا

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
         َّ ًَـط َِ ض اغـتُ ظ َِ بـٔ، ب ض اغـتِ تؿـتُن ًَـت ْىنـُ نـ زَضباضَّ ظِ خاَيِ ُٓطُض ُّٓ تَُاؾا بهُئ، ُٓظ ض َيه
   َِ َِ، ٓـُظ ًَت تى غُح نـُي َِ تُتبًكا زنُت، ْىنُ نُْس ض َيه َِ ةُضاَُّ ن ةُضاَُ ُٖيُ، بُؽ ٓايا تُتبًكا ظ

َِ نطٕ ًَبُج َِ      زَيُٓ ج َِ ض َيهـ َِ نـطٕ، َىجـُضَز وَختـ ًَبـُج ًَُٓ ج ًَسا ْاي َِ َطوضّ ت ، يُى شوإ ًٖئ خايُن
َّ نـى زَٖـإ حازيػـُ      ًَت، ُٓظُ بًت ُٓطـُض ًَت، يإ زاْاْ ًَو ًٓؿاضَت نا زازَْ ٓ َِ ًَهطٕ، نُْس ًٓؿاضَتُن ن

َِ ظاخؤيـُ،        َِ نـطٕ، ض َيهـا طـُيً َِ زبٔ، ْىنُ بؤ ؾلىوُْ، ُٓظ ض َيها ظاخؤ زَيتـُ نـ ًَـٓج    ن خـًالػَل ؾـُف ض ؤشا ث
       َِ َّ ْـُث َّ حازيػـُ َـطوضّ، ُٓطـُض َِ زبِ، ُٓو شيــ ُٓطـُض َِ ن َِ جٗ َِ زبِ، يُو غ حازيػُ يُو ض َيطُيُ ن

ًَتـُ ظَيـسَ نـطٕ، )          َِ زيهـُ ب َّ باؾـُ ُٓطـُض خايـُن َِ نطٕ، شبـُض ٖٓـس َِ تؿت تترٛىل  ططّ، باؾُ ض زيف نىْا ظ
ًَسا ُٖيـُ، بـُؽ ٓايـا     ٝر ٖرٙ ايؿكس٠(اؾٗا  االداز١ٜ يف املٓطك١ االغساف ع٢ً تٓؿ َِ زطٍُ طؤتٓ يُعِٓ تَُاَ

           َّ َّ ض ابـٔ، وَنـِ بـطازَض ًَط ًْٓـُ، طُيـُى جـاضا وَظاضَت، ٓـُو وَظاضَت ظـِ نـاض َِ نطْا ُٖيُ؟، ْـُخ ًَبُج ج
ًَٔ، باؾُ  َِ َطوضّ ْا زاْ َِ زنُٕ، بُؽ ًٖئ ًٓؿاضَتُن َّ بُحؼ نطّ، ُٓو وَظاضَتا ب خؤ ض ابٔ ؾاضعُن بُض

ًَتُ وَضططتٔ، غىثاؽ.ُٓظ خ  اال طُيُى طُيُى ب جسّ ب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
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 غىثاؽ، ناى قازض حػٔ، فُضَىو.
 بُض َيع قازض حػٔ قازض:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ. 
يُض اغتًسا قػُناٌْ َٔ نطإ بُؽ بؤ تُٓهًـس ٓـُو ةُضاَـُ َاززيـٍُ نـُ زاْـطاوَ َـٔ بـُف بـُحاَيٌ خـؤّ           

ــُنامل ــسٍ       ب ــازا ثُيىَْ ــُتٌ وَٖ ــىْهُ يُحاَي ــاضإ، ن ــٌ ن ًَه ــُضزَّ غُضث ــت يُب ًَ ــط ب ــُوٍَ ض َيط ــؤ ٓ ــاظامن، ب ْ 
ًَطَيو زَيــت وَضزَطــُض َيت   ض اغــتُوخؤٍ بــُشياٌْ ٖاووآلتًاْــُوَ ُٖيــُ، نابطايــُى جــازَ حــُفط زَنــات، ؾــىف

ٍَ ُٓو ةُضاَُ َايًٍُ نُزاْط ًَو طًإ يُزَغت بسَٕ، بؤيُ يُثا اوَ، عكىبٍُ تطيؿٌ بؤ يُواُْيُ نُْس نُغ
ًَىَ غـعاٍ     ًَسايُ بُٖـَُإ ؾـ ظياز بهطَيت، ُْى ُٖض يُو َاززَيُزا، بَُيهى يَُاززَناٌْ زواتطيـ ةُضاٍَُ ت

ًَهٌ ناضإ، ظؤض غىثاؽ. ًَت يُبُضزَّ غُضث  تطيـ بططَيتُوَ، تا ظياتط ض َيطط ب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ، فُضَىو.غىثاؽ، ناى ذلُس ؾاضَظووضٍ
 بُض َيع ذلُس افلس عًٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَسَنـُّ، جـُْابٌ وَظيـط باغـٌ ٓـُوٍَ نـطز، نـٌَُ ٓـُو ةُضاَُيـُ واٍ            َٔ غُضَتا يُةُضاَُنُوَ زَغـت ث
ًَـت، بؤيـُ َـٔ ثؿـتطريٍ نـاى قـازض زَنـُّ، ٓـُو  ةُضاَُيـُ ظيـاز بهطَيـت بـؤ                ًَهـٌ ظيـاز بب نطزووَ نُغُضث

ُ زووجاض ُٓوَ غُحا ًٓ ـاظَ يـإ يـُو بابُتاْـُ بهطَيـت ٓـُوٍَ نـُ ًْطـُضاٌْ يـُالٍ          يُن اض ُٓطُض بىو ب
خَُيهٌ نىضزغتإ زضوغت نطزووَ بُض اغيت ُّٓ تُْهُضاُْيُ نُ ُْوت و َىؾتُقاتٌ ُْوت زَطىاظْـُوَ بـُ   

     ُ نإ خـطا   ثًٍُ يُنُّ: زووَّ: ُٓو باضَُٖيططاٍُْ نُ نًُُْتؤ زَطىاظْـُوَ، نـُ َُٓاْـُ يُنـُّ: ض َيطاوباْـ
زَنُٕ، زووَّ: زَبُٓ ٖؤٍ ثًؼ بىوٌْ شيٓطُ، بؤيُ َٔ زاواٍ ُٓوَ زَنُّ نُ ُٓو ةُضاَُيـُ ظيـاز بهطَيـت،    
ًَهـٌ َـٔ      ًَهًإ بـؤ غُضث ًَطانإ، ُٓوَ زوو اليُُْ، اليـُْ ًَهٌ نطزٕ يُ ض َيطا خ زَيُُ غُض خاَيٌ نىاضَّ غُضث

ًَُاٌْ نُزَضزَنً ًَُُٓوَ، يُ غً ت بؤ غُيس قازم، يُ ض َيطانإ ُْْىوغطاوَ تـؤ بـؤت   يُى جازَ بُ ؾلىوُْ بٗ
ًَىيػـت زَنـات نـُ ٓـُوَ        ًَطا زاْـطاوَ، بؤيـُ ث ٌَ خبىض يت، يُ َُٖإ ناتسا يُغُض ض َيطانإ ناَ ُٖيُ تا نُْس ي
ًَىيػـيت       ًَت بـُؽ ث ًَغل يُغُض جازَنإ، يُواُْيُ يـُى تـابًؤ ٖـُب ناضَغُض بهطَيت، نُ ٓاطازاضنطزُْوَ زابٓ

ًَو يـُ          بُ ظياتط ُٖ ًَؿًٓاضّ ُٓوَيُ بـؤ تىْـسوتؤَيٌ ٓـُو غـُياضاٍُْ نـُ ٓـُويـ بهطَيـت بُيـُن يُ، زووَّ: ث
ًَـت، بهـًتُ     غعانإ نُ ُْوت و َىؾتُقاتٌ ُْوت زَطىاظُْوَ، ُٓطُض َُٖىوَإ ض َيطاٍ زَضبُْـسطلاؾلإ زيب

ــُنٌ تــ     ــىوتاوَ، زاُْي ٍَ غ ــُو ــُضَيو ي ــُ، تُْه ًٌَ حُضب ــَُي ــيت ٓ ــُ بُض اغ ًًَُن ــُضزَّ تىْ ــُ ب ــُض اوَ، َُٓ ط وَضط
ًَٗـاتىوَ            ًَـسا ًْـُ ،ثؿـهًًٓٓإ بـؤ ْانطَيـت يـُض َيطاٍ َـطووضَوَ، يـُعين ٖـُتا واٍ ي تىْسوتؤَيٌ و غُالَُتٌ ت
ًَسا بهات، بؤيـُ   خاْىوَناٌْ ْعيو جازَنُ بُض اغيت قًُُت ْانات، تطغٌ ُٓوٍَ ُٖيُ نُ تُْهُضَيو خؤٍ ث

اغـايـ بـؤ ٓـُو غـُياضاٍُْ نـُ ْـُوت و َىؾـتُقاتٌ ْـُوت         َٔ زاوا زَنُّ يـُخاَيٌ نـىاضََسا تىْـسوتؤَيٌ ٓ   
 زَطىاظُْوَ ظياز بهطَيت، غىثاؽ.
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَطظاز فُضَىو.  غىثاؽ، ناى ؾ

ًَطظاز   ؾطيف: عبداؿاؾ بُض َيع ؾ
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍ نُ ُٓو ةُضاَُيُ بُض اغـيت ظؤض ظؤض نَُـُ،   َٔ زياضَ ُٖضزوو ناى قازض قػُناٌْ ًَٓإ نطز، يُغُض ُٓوَ
ًَـسا خٓهـاوَ، تـؤ بـُ         ٍَ َُٖيطُْـسضاوَ َٓـساَيٌ ت ًَُُ بًًُٓإ يُنىضزغتإ نُْسئ نـا ٖـُظاض ض ظطـاضٍ    511ٓ

ًَِ، بؤيُ ًَٓـ تًُٓسٍ ٓـُوإ زَنـُّ، نـُ     ًَهٌ نىؾتىوَ، بُض اغيت ُٓوَ ْاظامن نٌ ْاو بٓ زَنُيت نُ َٓساَي
ًَتُوَ، يُخاَيٌ  ُٓو ةُضاَُيُ ظؤض نَُُ ًَهٌ تطٍ واٍ بؤ ظياز بهُئ، نُ ًٓرت ؾيت وا زووباضَ ُْب ًَت ؾت زَب

ًَتـُ َايـٍُ            ًَت )يـإ( ٓـُوٍَ بـؤ ظيـاز بهطَيـت، بب ًَهٌ ُٓوتؤ بُ ضَيطـا طؿـتًُنإ بطُيـُْ ًَت ظياْ يُنُّ: زََي
ًَٓـُضٍ ضَيطايُنـُ. ُٓطـُض بًـاْى     ًَتُ َايٍُ َُتطغٌ يُغُض بُناضٖ ًَت، نـىْهُ   ططتين ٖاتىنؤيإ بب وٍ ْـُب

ًَـت بـط وات، نـىْهُ ٓـًـ ْانـات، بؤيـُ ٓـُو بًـاْىوٍَ بـؤ زابٓـسضَيت،            ُْٖسَي اض غُياضَنٍُ وَغتاوَ ْاتىاْ
 غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَؿُوا، فُضَىو.  غىثاؽ، ناى ث

ًَؿُوا تىفًل َغسيس:  بُض َيع ث
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 ُ ــ ــًٓاض زَن ًَؿ ــٔ ث ــىْهُ     َ ــٍُ ٖاوبُؾــُ، ن ــؤ يًصْ ــًٓاضَيهِ ب ًَؿ ــت، ث ــج بهطَي ــعَ زََ ــاْعَ وزواْ ــاززٍَ ي َ ّ

ًَىَيُنٌ تـط، بـؤ ؾلىوْـُ       ًَت قًاةهُنٍُ زابط َيصضَيتـُوَ بُؾـ ُٖضزوونًإ باؽ يُ ةُضاَُ زَنُٕ، بؤيُ زََي
ًَت يــُ    ًَىَيُ، بــُ ةُضاَُيــُى غــعا زَزضَيــت نــُ نــَُرت ْــُب ض و ٖــُظا 251بهطَيــت بُيــُى َــاززَ، بــُّ ؾــ

ًَت يُ  ُٖظاض زيٓاض، نىْهُ ُٖضزوو بابُتُنـُ تُقطيبـُٕ تُواونـُضٍ يـُنرتئ زَنطَيـت       751ظياتطيـ ُْب
ًَهٌ تــط ثطغــًاضَيو ٓاضاغــتٍُ جــُْابٌ وَظيــط زَنــُّ، زاْــاٌْ ٓــُو َُبًُةــُ بــُض    ًَــت، خــاَي ًَىَيُ ب بــُّ ؾــ

ًَىَضَيو بىوَ يُاليُٕ وَظاضَتُوَ يإ ُٓواْـٍُ نـُ ٓـُو ياغـايُيإ زاض ؾـ       251تىوَ، َُغـُيُٕ بـؤ ؾلىوْـُ    ث
ًَىَضَيـو بـىوَ،    751ُٖظاض يإ تا  ًَىَضٍَ نُ ض َناويإ نطزووَ بؤ ُٓو َُبًُةُ ةُضاَُيُ ض ث ُٖظاض ُٓو ث

 غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 غىثاؽ، جُْابٌ وَظيط فُضَىو.
 بُض َيع ناَُضإ افلس)وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَ(:

 ؤنٌ ثُضيَُإ.بُض َيع غُض
ًَىٍَ ٓـُو ثطغـًاضاٍُْ نـُ نـطإ ٓـُو ض ووْهطزُْواْـُ بـسَّ، تايبـُت بـُ           ٌَ بسَيت يُ نىاضن ُٓطُض ض َيطاّ ث
ــُّ       ــُضٍ، ٓ ــُ ٖاتىويُٓتــُ غ ًَؿــتا ْ ــاواظَ و ٖ ــٌ وَظٕ جً ــُالَإ ةُضاَُنــُ ٖ ًَت ي ٍَ ْــُب ًَهــُ ةُضاَُنــُ، ت
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ًَهٌ تطَ يُالزإ يُتُجاوظ نطزٕ باؽ يُوَظ ٕ ْانات، زووَّ: ُٓو ةُضاَاٍُْ نُ زَزضَيـت  ةُضاَُيُ ٌٖ بُؾ
ًَت ةُضاَـُو عكىبـٍُ قـىضؽ ٖـُبىو يُٖـُض       ًَؿتا ُْٖاتىويُٓتُ غُضٍ َُٓي ًًَسايُ، نُ ٖ يَُاززٍَ زواتطزا ت
            ٌَ ًَبـُج ًَُـُ بـبغل بـُ بـُزيًٌ ج ٌَ زَنطَيـت بـَُاْاٍ ٓـُوَ ًْـُ ٓـًرت ٓ ًَبـُج ياغايُنٌ تط، ُٓو عكىبُيُ ج

ًَو يُناتٌ ضؤؾعل بُ ض َيطانُزا نطزٌْ َُٖىو ياغاناٌْ تط، ب ُؽ ُٓوَ ةُضاَُيُنُ بُضاَبُض ُٓوٍَ نُ يُن
ًَهٌ َُٖيهُْــسووَ بــُضؤش     ًَو نــاَي ًَــت ٓاطــازاضٍ يــُ ؾــُوو ضؤشزا َُبُغــتُإ اليــت ًْــُ، بــَُيهى يــُن نــُ زََي
ــٌ        ــى وَظاضَت ًَُــُ وَن ٓ ٍَ ــُ ــُتا يُط ــُ ٖ ــُض ٓــُو َكاوي ًَىَ ُٓط ــ ــَُإ ؾ ــُويـ بُٖ ــُْاوَ، بُؾ ــُالَاتٌ زاْ ع
ًَُُ ةُضاَـٍُ زَنـُئ، يُغـُض ٓـُوٍَ نـُ ًْؿـاٍُْ        ًَٓسَضايُتٌ ُٖبىو ٍَُُٓ ُْنطز ٓ ٓاوَزاْهطزُْوَ بَُي
ًَؿـتا ُْٖاتىويُٓتـُ غـُض َاززَنـٍُ تـط،       ٍَ َُٖيهُْسضاوَ، بؤيُ بُ زوو َاززَف ٖاتىوَ نُ ٖ زاُْْاوَ نُ نا

ٍ تطيـإ تايبُتـُ بـُ َىحـُض ََاتٌ     ُّٓ َاززَيُ تايبُتُ بُخىزٍ ض َيطانُ، نُ تُجاوظ زَنطَيتُ غـُضٍ، ٓـُو  
ٌَ جازَنـٍُ َُٖيهُْـس تـُْٗا     ًَو بُؾؤف ًَط يُن ض َيطانُ، يُغُض ُٓوٍَ نُ ٓايا َُُٓ تُْٗا ُّٓ ةُضاَُيُ، ُْخ
ــُو       ًَت َُٓــُ َــاْعٌ ٓــُوَ ْانــات نــُ ٖــَُىو ٓ ــت، بــَُيهى يــَُاززٍَ تــطزا ٖــاتىوَ، ٓــَُي ةُضاَُنــٍُ ْانطَي

ًٌَ ببصَيطزضَيت، ُٓوَ تـُْٗا ةُضاَُيُنـُ بـؤ ؾلىوْـُ     ظَضَضاٍُْ نُزاوَييت يُ جازَنُ يإ  َىحُض ََاتُنإ ث
ًَــت زَطلاتــُ ٓــُو َىحُض ََاتــُوَ، تــؤ يُوَيــسا ةُضاَُنــٍُ زَنــُيت و ٖــُض    ًَو غــًاجٌ باخُنــٍُ زَيٓ يــُن

 عكىبُيُنٌ تطيـ ُٖبىو زَيهُيت، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَؿُوا  ًَو زاْطاوَ؟، فُضَىو.جُْابٌ وَظيط ناى ث  ثطغًاضٍ ُٓوٍَ نطز نُ ُٓو ةُضاَُيُ يُغُض ض ُٓغاغ
 بُض َيع ناَُضإ افلس)وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَ(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
      ٍَ ًَطاقًسا ٖاتىوَ، ثاضَيُنٌ ظؤض نُّ زاْـطاوَ، بـُآلّ ٓـُّ ثاضَيـُ يُطـُ ُٓو ةُضاَُيُ ناتٌ خؤٍ يُ ياغاٍ ع

ُوَ نُ زاًْؿتغل ُٓو ًٓكرتاحـَُإ نـطز، نـُ ٓـُو ثاضَيـُ يـُوَ نـَُرت بـىو يُض اغـتًسا،          يًصٍُْ ٓاوَزاْهطزْ
ًَُُف تًُٓسَإ نطز، نـُ ظيـاز بهطَيـت ُٓطـُض يـُى قُوغـِ بـسَييَت، ُٓوَؾـٌ          ًَؿًٓاضيإ نطزو ٓ يًصُْنُ ث

ًَسا ُٖيـُ، ٓـُوَف ةُض    ٌَ نُوتُ خىاضَوَ يُ بط طٍُ غـ ًَسايُ نُ وؽلإ يُض َيطا ُٓطُض ؾيت ي اَـٍُ زَنطَيـت،   ت
ًَطاٍ ةُضاَاتٌ َطووضٍ ْاططَيتُوَ، غىثاؽ.  َُُٓ ج

 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَبًًٓتإ ُٖيُ، فُضَىو.  يًصٍُْ ٖاوبُف ت
 بُض َيع  عُط عبسايطفلٔ عًٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓــإ ًْــُ، وَنــى تــُوظضلٌ جــُْابٌ وَظيــط ًَٓ    ًَُــُ وَنــى َاززَنــُ ت ُــُ زََاْــُوَيت تــُوظيح يُغــُض  ٓ

ًَط َُُٓ  ًَهَُيًُى ُٖيُ يُالٍ بطازَضإ، وا زَظأْ َُُٓ ةُضاٍَُ َطووضيًُ، ُْخ ةُضاَُنُ بسَئ، زياضَ ت
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ةُضاٍَُ ُٓو نُغاُْيُ نُ يُغُض ض َيطانإ ططفت زضوغت زَنُٕ، ظَضَض بُ ض َيطانإ زَزَٕ، ُْى ُٓوٍَ نـُ  
َىخايُفٍُ َطووضٍ زَنات ُْ ًٓؿـٌ ٓـُّ وَظاضَتُيـُ ْـُ ٖـٌ ٓـُّ        َىخايُفٍُ َطووضٍ زَنات، ُٓوٍَ نُ

ًَبًُٓنُإ ًُْ، غىثاؽ. ًَُُ ًٖئ ت  ياغايُؾُ، ُٓوَ ًٓؿٌ وَظاضَتٌ ْاوخؤيُ، بؤيُ ٓ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 ناى ذلُس ؾاضَظووضٍ فُضَىو.
 بُض َيع ذلُس افلس عًٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَت)نـىاضَّ:         ُٓطُض يُ ًَـطَزا ظيـازَ، زََي ًَـت، نُواتـُ خـاَيٌ نـىاضَّ ي غُض ض ووْهطزُْوَنٍُ جُْابٌ وَظيـط ب

ــُض       ــت يُغ ًَ ــت تــُجاوظ ب ًَ ــُض واب ــت(، ُٓط ًَ ًَطايــُنإ نــطز ب ــا خ ًَٓاٌْ ضَيط ًَهــٌ يــُ ضَيػــاناٌْ بــُناضٖ غُضث
ــطَ بُغــُض احُت با   ًَ ًَهــٌ زَنــات َىحــُض ََات ٓــُوَ َاْــاٍ وايــُ خــاَيٌ نــىاضَّ ظيــازَ، نــىْهُ ي غــٌ غُضث

ًَطانإ، غىثاؽ. ًَٓاٌْ ض َيطا خ  يُض َيػاناٌْ بُناضٖ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَـت، نـُ       ًَطايـُنإ نـطز ب ًَٓاٌْ ضَيطـا خ ًَهٌ يُ ضَيػاناٌْ بُناضٖ ًَت)غُضث جُْابٌ وَظيط خاَيٌ نىاضّ نُ زََي
 ُضَىو.يُاليُٕ زايُضَ تايبُؽلُْسَناُْوَ ضاطُيُْطاوٕ(، ف

 بُض َيع ناَُضإ افلس )وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَ(:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَغل ) ًَُُ نُزََي ( ياغاٍ ض َيطاوبإ نًُ؟، يـُ  قٛاعد اضتدداّ ايطسم ايطسٜع١ املع١ًٓ َٔ قبٌ ايدٚا٥س املدتص١ٓ
ًَٓاغُناْسا ُٓطُض بطُض َيًُٓوَ بـؤٍ، )ٖـاٍ وٍَ( ُٖيـُ ٓـُو ض َيطاياْـٍُ نـُ جـاز        ٍَ تـطٍ زَيتـُوَ غـُض، وَ    ث

ًَهٌ ًْـُو ٖـًئ         ًَطا، ُٓوَيُ نُ غـًاجٌ بـؤ زَنطَيـت، ٖـًئ تـُقاتىع ًَغل ض َيطاٍ خ ًَو نُ زََي ًَطا نات ض َيطاٍ خ
ًَت ُٓطُض وايُ ُٓوَ َىخايُفٍُ ُٓو ياغاياُْ زَنات  ًَهٌ تطٍ ْايُتُوَ غُض، َُبُغيت يُوَيُ نُ زَيََ ؾىَيٓ

 نُ بُيإ زَنطَيت، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/ بُض َيع

 فُضَىو بؤ َاززَيُنٌ تط.
 

ًَط ذلُس زلًب:  بُض َيع ؾً
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 (:12املاد٠ )
( ضبعُا١٥ ٚسط  ايرـ  751111( ثكمثا١٥ ايـ دٜٓاز ٚالتصٜد ع٢ً )311111ٜعاقه بػسا١َ التكٌ عٔ )

 دٜٓاز نٌ َٔ:
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ا١َ(باؿؿس اٚ االضتدداّ بدٕٚ اباش٠ اٚ ايبٓا٤ املؤقا اٚ ايردا٥ِ اضراؾ١ اىل   اٚاًل: ػاٚش ع٢ً قسَا )ايطسم ايع
 ؼ١ًُٝ ْؿكا  اشاي١ ايتجاٚش.

 ثاًْٝا: تطبه يف اعاق١ املسٚز ع٢ً )ايطسم ايعا١َ( خاز  حدٚد ز٥اض١ ايبًدٜا  َٚدٜس١ٜ ايبًدٜا .
١ٝ اٚ عبث بايكٓاطس ٚاؾطٛز اٚ غٖٛٗا اٚ ثايثًا: ْصع عك١َ َسٚز١ٜ اٚ انثس اٚ اضٝج١ االَإ اٚ االضٝج١ ايطًه

 احداث ضساز ؾٝٗا اٚ غم قًٗا اٚ اػاٖٗا.
 زابعًا: َٓ  اٚ عسقٌ َٓتطي ايٛشاز٠ اٚ اؾ١ٗ املتعاقد٠ َعٗا َٔ تٓؿٝر ٚابباتِٗ.

 خاَطًا:
 ( َٔ ٖرا ايكإْٛ.8خايـ احهاّ املاد٠ )-1
 حهاّ ٖرا ايكإْٛ.خايـ احهاّ ايتعًُٝا  اٚ ايبٝاْا  ايصادز٠ مبٛبه ا-2

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 تهايُ بُ نىضزيـ بًدىَيُٓٓوَ.

 فلُ اَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 (:12َاززٍَ )
ًَت يــُ )   ًَت يــُ   311111بــُ ةُضاَُيــُى غــعا زَزضَيــت نــَُرت ْــُب ٌَ غــُز ٖــُظاض زيٓــاضو ظيــاتط ْــُب ( غــ

ًَو:( حُوت غ751111ُ)  زو ثُزلا ُٖظاض زيٓاض ُٖض نُغ
ــإ        ــٌُْ، ي ــاٍ ضَفت ــٌ بًٓ ــت نطزْ ــُ زضوغ ــإ ب ــاظَ، ي  ًٓ ٌَ ــ ًَٓاٌْ ب ــُناضٖ ــُ ب ــإ ب ــسٕ، ي يُنــُّ: بَُُٖيهُْ
ًَتُ غُض قُزَةُ نطاوَناٌْ )ضَيطا طؿتًُنإ( غُضباضٍ ُٓو ةُضاَُيُف ٓـُضى   ًٌَ زضَيص نطز ب ًَُٖؿُيٌ ث

ٌَ زضَيصيٍُ زَن  ُوَيتُ غُض.و َُغطَمل البطزٌْ ُٓو ث
ــُضؤنايُتٌ      ــُ زَضَوٍَ غــٓىوضٍ غ ــا طؿــتًُنإ( ي ــؤ يُغــُض )ضَيط ــؤٍ ثُندػــتين ٖاتىن ًَتــُ ٖ زووَّ: بىوب

 ؾاضَواٌْ و بُض َيىَبُضايُتٌ ؾاضَواٌْ.
ًَت، يإ ثُضشيين تٍُ  ًَت، يإ ثُضشيين َُٓاُْتٌ الزا ب ًَؿا ب ًًَُّ: ًْؿاُْيُنٌ ٖاتىنؤ، يإ ظياتطٍ َُٖيه غ

ًَــت، يــ ًَطُياْــس بــٔ، يــإ  نــطزٍ الزاب ًَــت، يــإ ظيــاٌْ ث ًَىاْس ب ًَــت، يــإ ثطزَنــاٌْ ؾــ ًَهــسا ب إ ٓاوباضَنــاٌْ ت
ًَطُناٌْ طؤض ٍ بٔ، يإ ٓاضاغتُ نطزٌْ وَضطُض اْس بٔ.  ج

ٌَ نطزْــٌ ُٓضنــُناٌْ خؤيــإ   ٌَ بــُج نــىاضَّ: ناضنــُضاٌْ وَظاضَتُنــٍُ، يــإ اليُْــُ ططَيبُغــتُناٌْ يــُ جــ
ٌَ، يإ ٖاتىنؤياْ ًَت.قُزَةُ نطز ب ًَٓا ب  ٌ وَطري ٖ

:ُّ ًَٓ  ث
ًَهٌ يُ حىنُُناٌْ َاززٍَ )-1 ًَت.8غُضث  (ٍ ُّٓ ياغايُ نطز ب
ًٌَ حىنُـُناٌْ ٓـُّ ياغـايُ    -2 ًَت نُ بُث ًَهٌ يُ حىنُُناٌْ ضَيُٓايًُنإ، يإ يُو بُيآْاَاُْ نطز ب غُضث

 زَضنىو بٔ.
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 .يًصٍُْ ٖاوبُف ض ًَٓتإ

 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓنُإ ًُْ، غىثاؽ. ًَُُ يُغُض نؤٍ َاززَنُئ و ًٖئ ت ٓ 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَط فُضَىو. ًَط و ناى ُْضؿلإ، ناى زي ًَبًين ُٖيُ، زوو نُؽ ُٖيُ؟، ناى زي ٌَ ت  ُْٓساَاٌْ بُض َيع ن
ًَط ذلُىز: بُض َيع ذلُس  زي

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَتُوَ، ْـُبًت بـُ عـازَت وخـَُيو طـىَيٌ       ًَهًُ زووباضَ ُْب ًَبًًُٓنِ ُٖيُ بؤ ُٓوٍَ ُٓو غُضث ًَطَزا ت َٔ ي
ًَـت، يـإ ثـُضشيين َُٓاْـُتٌ الزا          ًَؿـا ب ًَت)ًْؿاُْيُنٌ ٖاتىنـؤ، يـإ ظيـاتطٍ َُٖيه ًًََُسا زََي ٌَ، يُ غ ُْزات

ًَت، يإ ثُضشيين ت ًَـت، يـإ ظيـاٌْ      ب ًَىاْس ب ًَت، يإ ثطزَنـاٌْ ؾـ ًَهسا ب ًَت، يإ ٓاوباضَناٌْ ت ٍُ نطزٍ الزاب
ًَهـىوٌْ ٓـُّ ؾـتاُْ نـُ          ًَطُناٌْ طؤض ٍ بٔ، يإ ٓاضاغتُ نطزْـٌ وَضطُض اْـس بـٔ( ٓـٍُ ت ًَطُياْس بٔ، يإ ج ث

ُ      411ٖـُظاض يـإ    311ناى زَنطَيتُوَ ٓايـا بـُ    ًَتـُوَ، نُواتـُ ٓـُّ ة ًَىٍَ   ٖـُظاض نـاى زَب ضاَُيـُ بُؾـ
ًَهـٌ نـُض،              ًَهـىوٌْ ٓـُو ؾـتاُْ بهُوَيتـُ ُٓغـتؤٍ غُضث ًَـت نـُ ت ًَـسا ب ًَىيػـتُ ُٓوَؾـٌ ت ًَت، ث ض ََعٍ ُْب

 غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 غىثاؽ، ناى ُْضؿلإ، فُضَىو.
 بُض َيع ُْضؿلإ عبساهلل قازض:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ ًٓ اظَيـُ   بط طٍُ  12َاززٍَ  ًَِ باؾُ ُٓو بـ ٌَ ًٓ اظَ( َٔ ث ًَٓاٌْ ب يُنُّ: )بَُُٖيهُْسٕ، يإ بُ بُناضٖ

ًَطاٍ ٓـُو يـإ ٖـُض البربَيـت             ٌَ َؤَيـُت، نـىْهُ وؾـُيُنٌ نىضزؿلـإ ُٖيـُ يـُج ُٓطُض َايُوَ بهطَيت بُ بـ
ـًَـ    ًَٓ ًَٓاٌْ ْــا ٓاغـايٌ، يُبــُض ٓــُوَ ُْٖــسَي اض خـَُيو ُٖيــُ بــُناضٍ زَٖ ت و َؤَيُتًؿــٌ بهطَيـت بــُ بــُناضٖ

ًَساوَ، بؤيُ ْاياغايًُنُ باؾرتَ، يإ بُزضوغت نطزْـٌ   ًَىَيُنٌ طؿيت ض َيطاٍ ث وَضُْططتىوَ، بَُيهى ياغا بُؾ
ًَسضَيـصٍ( نـُ           بًٓاٍ ض َفتٌُْ)ض َفتـٌُْ( بُض  ًَـت يـإ )ًَُٖؿـُيٌ( يـإ )ث اغـيت وؾـُيُنٌ ض َنًهـُ، نـاتٌ ب

ًَــت، ي ًَِ وايــُ ْاطىزل ُبــُض ٓــُوَ باغــٌ بًٓــا زَنــُئ ًَُٖؿــُيٌ و نــاتٌ، ٓــُوَف وؾــُيُنٌ جــىإ ًْــُ ثــ
ًَسضَيـصٍ ٓـُخري بٓىوغـغل      ًَسضَيصيًُ زَنُوَيتُ غُضٍ، يـُ ث ًَت ُٓو ث ًَت باؾرتَ، يُنؤتايؿسا زََي ظيازَض َوٍ ب
ًَتــُ ٖــؤٍ ثُندػــتين ٖاتىنــؤ يــُض َيطا      ــت) بب ًَ ٓــُو ظيــازَ ض َويًــٍُ زَنُوَيتــُ ُٓغــتؤ، بط طــٍُ زووَّ، زََي

وٍَ غٓىوضٍ غُضؤنايُتٌ ؾاضَواٌْ و بُض َيىَبُضايـُتٌ ؾـاضَواٌْ، َُٓـُ ُْٖـسَي اض ٓـُوَ      طؿتًُنإ يُزَضَ
ًَؿتا َـطووض   ًَت ٖ ًَطظاز يُؾلىوُْيُنسا باغٌ نطز ض ووزاوَيهٌ بُغًت تىوؾت زَب ًَسا ًُْ، ناى ؾ َُبُغيت ت
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ًَُــُ بٓىوغــغل بــُ َُبُغــت بىوبًَ   تــُ ٖــؤٍ تــُختًيت ْــُنطزووَ، غُياضَنُؾــٌ ثــُنٌ جــازٍَ خػــتىوَ، ٓ
ًَتـُوَ، ٓـُوٍَ بـؤ ظيـاز بهـُئ، ًْؿـاُْيُنٌ ٖاتىنـؤ يـإ ظيـاتطٍ              ثُندػتين ٖاتىنـؤ، ٓـُوَ يـُناليٌ زَب
ًَت ُٓوَؾـٌ بـؤ ظيـاز بهطَيـت، نـىْهُ          ًَهـساب ًَهساٌْ ض َيطاوباُْنـُ، يـإ ت ًَؿإ ًُْ ت ًَت، بُؽ َُٖيه ًَؿاب َُٖيه

ًَؿاوَ، بَُيهى الضٍ نطزؤتُوَ يإ ؾهاو ًَهساوَ، غىثاؽ.ُْٖسَي اض َُٖيٌ ُْن  َ، بؤيُ ض َيطاٍ ت
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

 جُْابٌ وَظيط فُضَىو.
 بُض َيع ناَُضإ افلس )وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَ(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَِ وايُ َاززٍَ  ًَبًًٓاٍُْ نـطزووَ نـُ يـُالٍ بـطا ثُضيـَُاْتاضَنإ زضوغـت       14و  13ث  َىعايُجٍُ ُٓو ت

ًَبًًُٓنِ ًُْو ثؿتطريٍ يًصٍُْ ٖاوبُف زَنُّ، غىثاؽ. ًًَُٓ غُضٍ، بؤيُ َٔ ًٖئ ت  بىوَ طُض ب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَبًًُٓنتإ ُٖيُ، فُضَىو.  يًصٍُْ ٖاوبُف ًٖئ ت
 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓنُإ ًُْ، غىثا ًَُُف ًٖئ ت  ؽ.ٓ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 فُضَىوٕ بؤ َاززَيُنٌ تط.

ًَط ذلُس زلًب:  بُض َيع ؾً
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 (:13املاد٠ )
( َٔ ٖرا ايكإْٛ بسمي١ عكٛبتٗا اغد مبٛبره قرإْٛ اخرس    12ٚ  11اذا نٕٛ ايؿعٌ املدايـ الحهاّ املادت  )

 ؾٝطبل ايٓ  االغد عكٛب١.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/ع بُض َي

 تهايُ بُ نىضزيـ بًدىَيُٓٓوَ.
 

 َُ عًٌ:َُُ غعًس حُبُض َيع ح
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 (:13َاززٍَ )
ًَهًُ يُ حىنُُناٌْ ) ًٌَ      12و  11ُٓطُض ُٓو غُضث ٌَ بهُوَيتـُوَ، غـعانٍُ بـُث ًَهٌ يـ (ٍ ُّٓ ياغايُ، تـاواْ

ًَت، ُٓوَ  ًَٓطَيت.ياغايُنٌ تط قىضغرت ب  يُو باضَزا زَقٌ ياغا قىضغرتَنٍُ بُغُضزا زَغُث
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 يًصٍُْ ٖاوبُف تهايُ ض ًَٓتإ.

 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُ ًٖئ َىالحُظَيُنُإ يُغُض ُّٓ َاززَيُ ًُْ، غىثاؽ. ٓ 
 :ثُضيَُإنٌ غُضؤز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 

ًَؿُوا، فُضَىو. ًَؿُواو ناى ُْضؿلإ، ناى ث ًَبًين ُٖيُ، تُْٗا زوو نُؽ ناى ث ٌَ ت  ن
ًَؿُوا تىفًل َغسيس:  بُض َيع ث

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَهـًٍُ يـُ حىنُـُناٌْ )         ٌَ بهطَيـت) ُٓطـُض ٓـُو غُضث ًَىٍَ يـ ًَؿًٓاض زَنُّ ُّٓ َاززَيُ بُّ ؾـ و  11َٔ ث

ٍَ   (ٍ ٓــُّ ياغــايُ تــ12 ًٌَ ياغــايُنٌ تايبــُت تاواُْنــُ ًٓ طآــاتٌ يُطــُ ٌَ بهُوَيتــُوَ ٓــُوَ بــُث ًَهٌ يــ اواْ
 زَنطَيت وغعا زَزضَيت، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
 ناى ُْضؿلإ فُضَىو.
 بُض َيع ُْضؿلإ عبساهلل قازض:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿُواّ ُٖي ًَبًين ناى ث ًَـو ٖـُبىو          ًَٓـ َُٖإ ت ًٌَ ياغـا، ُٓطـُض يـُ زوو ياغـا حىنُ ُ، يُبـُض ٓـُوَ بـُث

ٍَ ْـُبىو يـُظَين بُْـسَناٌْ ٓـُّ       ٌَ بهُئ، ُٓطُض يـُو عازَتُٕ غىونرتيًٓإ بُناض زَيت، بؤيُ ُٓطُض واٍ ي
 ياغايُ، ياغاٍ تط عازَتُٕ خؤٍ بُناض زَيت، ُْْىوغطَيت قىضغرتَنُ بُناضزَيت، غىثاؽ.

 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ يع/ز.اضغالٕ بابُض َيع 

 جُْابٌ وَظيط فُضَىو.
 
 
 

 بُض َيع ناَُضإ افلس )وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَ(:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَغل عكىبـُيإ زَزَيـٔ يـُّ     ًَُُ زََي ًَطاٍ َُٖىو ياغاناٌْ تط ُْططَيتُوَ، ٓ َُُٓ تُْٗا يُوَيُ ُّٓ ياغايُ ج
نُ ثًازَ نطاوَ بـؤ ةُضاَـُ ناَـُيإ عكىبُنـٍُ قىضغـرت بـىو يـُ        حاَيُتاُْزا، بُآلّ ُٓطُض ياغاٍ تط ُٖبىو 

 ياغانٍُ تط ُٓوَيإ زَيططَيتُوَ، تُْٗا َُبُغت ُٓوَيُ، غىثاؽ.
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَبًًٓتإ ُٖيُ، فُضَىو.  يًصٍُْ ٖاوبُف ت

 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُ وَنى ًَـت)         ٓ ًَبًًُٓإ ًْـُ، بـُآلّ يـُى تـُوظيح يُغـُض عكىبُنـُ زَزَّ، نـُ زََي ٜطبرل ايرٓ    َاززَنُ ت
ٌَ زَنطَيـت،    االغد عكٛب١(  ًَبـُج ًَعتطئ عكىبٍُ بُغـُضزا ج ًَت بُٖ ًَطَزا عكىبُنُ غىوى ب بُواتا ُٓطُض ي

اغـاٍ غـعا زاْـُنإ،    نـُ تايبُتـُ بـُ ي    1969(ٍ غـاَيٌ  111حُؽلُٕ ُٓوناتُ زَطُض َيتُوَ بؤ ياغاٍ شَاضَ )
 غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُض َيع 
ًَو يُ ُْٓساَُنإ زاوا زَنُٕ نُ زاًْؿتُٓنَُإ زوا خبُئ، يُبُض ُٓوٍَ نُ غـبُييَن ثؿـىوَ، بؤيـُ     نؤََُي

ًَطئ، ظؤض غىثاؽ.11تا غُعات   ٍ ضؤشٍ زوو ؾُللُ بُخىاتإ زَغج
 
 
 

 ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ                  ز.حػٔ ذلُس غىضَ                              غت افلس عبساهلل             فط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضيَُاٌْ                        غهطت    ثُضيَُاٌْغُضؤنٌ                 ُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ      ج

ًَطام                              نىضزغتإ – نىضزغتإ ًَطام – ع ًَطام - نىضزغتإ                           ع   ع

 

 
 
 
 
 
 



 349 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 351 

 
 
 
 
 

 ( 11ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )

 2112\4\23ضَيهُوتٌ  زوو ؾُللُ

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ
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  (11ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 23/4/2112 ضَيهُوتٌ ؾُللُزوو 
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ًَط )   ًَـ ًْىَض ؤٍ(ٍ 11ناتصَ ًَطام  -نىضزغتإ  ثُضيَُاٌْ  23/4/2112ضَيهُوتٌ  ؾُللُزوو ضؤشٍ ث ع
ًَطــطٍ غــُضؤى و،   بــُ غــُضؤنايُتٌ  ــىضَ ج ــساهلل  بــُض َيع  بــُ ٓاَــازَبىوٌْز. حػــٔ ذلُــس غ فطغــت أفلــس عب

ًَطٍ  ًًَُّخىيٌ  (11ٍ, زاًْؿتين شَاضَ )ثُضيَُإغهطت  ؤٍ بُغت.( ٍ خ2112, غاَيٌ )غ
 بُضْاٍَُ ناض:

ًٌَ حىنُُن ٍ 1992(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1ٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )  َوط ( يُ ثُي21(ٍ َاززَ )1اٌْ بط طُ )بُث
ًَطام, زَغتٍُ غُضؤنايُتٌ  -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  خـىيٌ   (11ٍزضا زاًْؿـتين شَـاضٍَ )  ٍ بط يـاض  ثُضيَُإع

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ نات ) ًَـ ًْىَض ؤ11ٍغ ًَىَيُ  زا 23/4/2112ضؤشٍ زوو ؾُللُ ضَيهُوتٌ  (ٍ ث بُّ ؾ
ًَت:  ب
 -بُضزَواّ بىوٕ يُغُض خػتُٓض وو وطفتىطؤ نطزِْ ثط ؤشَ ياغاّ ض َيطا طؿتًُنإ يـُ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ    -7

 عريام.

 غىَيٓس خىاضزٌْ ياغايٌ بُض َيع )ز.عبساهلل عبسايطفلٔ عبـساهلل( ْاغـطاو بـُ )ٓاؾـيت ٖـُوضاٌَ( بـؤ ثؤغـيت       -2
ًَطام.-وَظيطٍ غاَاُْ غطوؾتًُنإ يُُٖضَيٌُ نىضزغتإ  ع

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ/ج
 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
ًًَُّ، خىػل ططَيـساِْ  بُْاوٍ طُيٌ نىضزغتإ،  ًًََُِ َُٖيبصاضزٕ غاَيِ غ زاًْؿتُٓنَُإ زَنُيُٓوَ، خىػل غ
 .23/4/2112ؤشّ زاًْؿعل ( ض 11زووَّ، شَاضَّ زاًْؿعل )

 بُضْاَُّ ناض
ًَِ حىنُــُناِْ بط طــُ ) (ٍ ٖــَُىاض نــطاوّ غــاَيِ 7( يــُ ثــُيط َوّ ْــاوخؤّ شَــاضَ ) 23(ّ َــاززَّ )7بــُث

عريام، زَغتٍُ غُضؤنايُتِ ثُضيَُإ بط ياضيسا بُضْاَـُّ نـاضّ زاًْؿـتِٓ    -ّ ثُضيَُاِْ نىضزغتا7442ٕ
ًًََُِ َُٖيبصا73شَاضَ ) ًَـ ًْىَض ؤّ ض ؤشّ زوو ؾُللُ، ض َيهـُوتِ  77ضزٕ يُ نات )(ٍ ٓاغايِ خىػل غ (ّ ث

ًَت: 20/4/2372 ًَىَيُ ب  بُّ ؾ
 -بُضزَواّ بىوٕ يُغُض خػتُٓض وو وطفتىطؤ نطزِْ ثط ؤشَ ياغاّ ض َيطا طؿتًُنإ يـُ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ    -7

 عريام.

او بـُ )ٓاؾـيت ٖـُوضاٌَ( بـؤ ثؤغـيت      غىَيٓس خىاضزٌْ ياغايٌ بُض َيع )ز.عبساهلل عبسايطفلٔ عبساهلل( ْاغـط -2
ًَطام.-وَظيطٍ غاَاُْ غطوؾتًُنإ يُُٖضَيٌُ نىضزغتإ  ع

ًَطٖاتين وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَ و و َىُْغًكٌ  ًَؿُنٌ بُخ ًًَُٓ غُض بُضْاٍَُ ناض، ث ًَـ ُٓوٍَ ب ًَػتا ث ٓ
ًَ  ؿىو ٓاَازَ ُْبىوٕ.ثُضيَُإ ناى غُعس زَنُئ، ْاوٍ ُٓو ُْٓساَاُْف زَخىَيًُٓٓوَ نُ يُزاًْؿتين ث

 
 ز.ٓاضاؽ حػغل ذلُىز            ًٓفاز  -7
 دلاظ  امساعًٌ غعًس  ذلُس              -2



 353 

 دلاظ   بطٖإ ضؾًس حػٔ                -0
 ةًاب  ثُضوئ عبسايطفلٔ  عبساهلل     -4
 دلاظ  تاضا حتػغل ياغغل                 -0
 دلاظ  تاضا عبسايطظام ذلُس            -1
 ًٓفاز   جالٍ عًٌ عبساهلل             --2
 ةًاب  حاظّ حتػغل غعًس              -3
 ًٓفاز  خىضؾًس  افلس غًًِ           -4

 ًٓفاز  مسري غًًِ اَغل                 -73
 ًٓفاز  ذلُس           عثُإعسْإ  -77
 ًٓفاز  عُط قسيل ذلُس               -72
 دلاظ  غعًس                عىٌْ نُاٍ -70
 دلاظ  طُؾُ زاضا جالٍ                 -74
 فاش  عاض                يًًِ اَري  -70
 ةًاب  عُط فلس أَغل                 -71

ًَٔ بؤ خىَيٓسُْوٍَ ض اثؤضتًإ،  ًَصٍُْ ٖاوبُف زَنُئ ب ًَػتا زَيًُٓ خاَيٌ يُنٌَُ بُضْاٍَُ ناض، زاوا يُ ي ٓ
ًَػتا ًَصٍُْ ٖاوبُف َاززٍَ ) ٓ  ( يُ ثطؤشَ ياغانُ بُ ظَاٌْ نىضزٍ و عُضَبٌ خبىَيُٓٓوَ، فُضَىو.74ي

 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 (:14املاد٠ )

الؼٍٛ اؾصا٤ا  املٓصٛ  عًٝٗا يف ٖرا ايؿصٌ دٕٚ حل ايٛشاز٠ يف املطايب١ بايتعٜٛض عٔ األضساز اييت تًحل 
 َٔ بسا٤ املدايؿا  أٚ ايتجاٚشا  املػاز إيٝٗا يف ٖرا ايؿصٌ. بٗا
 َُ عًٌ:َُُ غعًس حُبُض َيع ح

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 (:14َاززٍَ )

ُٓو غـعاياٍُْ نـُ زَقـُناًْإ يـُّ بُؾـُزا ٖـاتىوٕ، َـامل وَظاضَتُنـُ ثـىوض ْانُْـُوَ، بـَُيهى وَظاضَتُنـُ             
ًَهـٌ     غُضباضٍ ُٓواُْف َامل زاوا نطزٌْ قُضَ بىوٍ ُٖيُ يُو ظياْاٍُْ نُ تىوؾٌ زَبـٔ يـُ ٓـُزلاٌَ غُضث

ًَسضاوَ.  نطزٕ، يإ ظيازَض َوٍ نطزٕ نُ يُّ بُؾُزا ٓاَاشَيإ ث
 غىثاؽ.

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ )ج
ًَصٍُْ ٖاوبُف ض ٌَٓ خؤؾتإ.  ي
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 فلس أَغل: عثُإ بُض َيع خًًٌ

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ َاززَنُ و ًٖئ ًٓعافُيُنُإ ًُْ، ظؤض غىثاؽ.ٓ ًَصٍُْ ٖاوبُف َىتُفًكغل يُطُ  ًَُُ وَنى ي

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُض َيع ز.حػٔ ذلُس غىضَ )ج
ٌَ قػٍُ يُغُض َاززَ ) ًَػتا ن ًَصٍُْ ٖاوبُف بؤ َاززٍَ 14ٓ  .15( ُٖيُ؟ جُْابٌ وَظيط؟، ي

 
 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:

 ضؤنٌ ثُضيَُإ.بُض َيع غُ
 (:15املاد٠ )

 اٚاًل: ٜػسّ ضا٥ل اٚ َايو املسنب١ املدايؿ١ الٚشإ االثكاٍ احملٛز١ٜ بػساَا  َاي١ٝ ٚناالتٞ:
 ( ١٦َ نًٝٛغساّ ٚؿد طٔ ٚاحد َٔ اؿُٛي١ ايصا٥د111.٠( سط١ االف دٜٓاز عٔ نٌ )5111) -1
 د ازبع١ اطٓإ َٔ اؿُٛي١ ايصا٥د٠.( ١٦َ نًٝٛغساّ ٚؿ111( عػس٠ االف دٜٓاز عٔ نٌ )11111) -2
( ٦َر١ نًٝرٛغساّ عٓرد ػراٚش اؿُٛير١ ايصا٥رد٠ ازبعر١        111( سط١ عػس٠ ايـ دٜٓراز عرٔ نرٌ )   15111) -3

 اطٓإ ٚؿد مثا١ْٝ اطٓإ َٔ اؿُٛي١ ايصا٥د٠.
خاز  قط١ ايٛشٕ  ثاًْٝا: ؼجص املسنب١ املدايؿ١ ألٚشإ االثكاٍ احملٛز١ٜ إىل ح  تؿسٜؼ اؿُٛي١ ايصا٥د٠ ْٚكًٗا

 ع٢ً ْؿك١ املدايـ إذا شاد  اؿُٛي١ عُا َرنٛز نحد أع٢ً َٔ ايبٓد ايثايث يًؿكس٠ )اٚاًل( َٔ املاد٠ ٖرٙ اعكٙ.
( عػسٕٚ ايـ دٜٓاز عٔ نٌ ي١ًٝ تبك٢ ؾٝٗا املسنب١ قجرٛش٠ يف  21111ثايثًا: تطتٛيف ابٛز ازض١ٝ َكدازٖا )

 ضاح١ اؿجص َٚٔ تازٜذ املدايؿ١.
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:ع بُض َي  حػٔ ذلُس غىضَ )ج

 بُ نىضزيًُنُف.
 

 َُ عًٌ:َُُ غعًس حُبُض َيع ح

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 (:15َاززٍَ )

ًَؿـاُْناٌْ غـُْطُ ًَخىَضيـُنإ زَنـات بـُ       ًَهٌ يُ ن ًَدىض، يإ خاوٌَْ ُٓو ٓؤتؤَبًًٍُ نُ غُضث يُنُّ: ي
ًَ  ىَيٍُ خىاضَوَ:ةُضاَُيُنٌ زاضايٌ غعا زَزضَيت، بُّ ؾ

ًَٓج ُٖظاض زيٓـاض يـُ ٖـُض )   5111يُ ُٖض باضَيهٌ ظيازَ ) -1 ٍَ تـا زَطاتـُ      111( ث ( غـُز نًًؤةُضاَـُ زَنـط
 يُى تُٕ يُو باضَ ظيازَيُ.

ٍَ تـا نـىاض   111( زَ ُٖظاض زيٓاض يُ ُٖض )11111يُ ُٖض باضَيهٌ ظيازَ ) -2 ( غُز نًًؤةطاّ ةُضاَُ زَنط
 تُٕ يُو باضَ ظيازَيُ.
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( غـُز نًًـؤةطاّ ةُضاَـُ زَنطَيـت     111( ثـاظزَ ٖـُظاض زيٓـاض يـُ ٖـُض )     15111يُٖـُض بـاضَيهٌ ظيـازَ )    -3
ًَت، تا زَطاتُ ُٖؾت تُٕ يُو باضَ ظيازَيُ.  ُٓطُض باضَ ظيازَنٍُ يُ نىاض تُٕ ظياتط ب

ًَؿاٌْ قىضغايٌ ًَخىَضيـُنإ زَنـات زَغـيت بُغـُضزا زَطرييَـ      ًَهٌ يُ ن ت تـا  زووَّ: ُٓو ٓؤتؤَبًًٍُ غُضث
ًَؿــاُْنٍُ يُغــُض     ٍَ زَنطَيــت و زَطىاظضَيتــُوَ بــؤ زَضَوٍَ وَيػــتطٍُ ن ٓــُو ناتــٍُ بــاضَ ظيازَنــٍُ بــُ تــا
ًًٌََُ بط طــٍُ )يُنــُّ(ٍ   ًَهــًهاض ُٓطــُض باضَنــٍُ يــُو غــٓىوضَ برتاظَيــت نــُ يــُ بُْــسٍ غــ َُغــطَمل غُضث

 (ٍ غُضَوَزا ٖاتىوَ.14َاززٍَ )
ًًَُّ: نطَيٌ ظَوياُْ بُبط ٍ ) بًػت ُٖظاض زيٓاض يُ ُٖض ؾُوَيو وَضزَطريَيـت نـُ ٓؤتؤَبًًُنـُ    ( 21111غ

ــُضواضٍ        ــُ ب ــُوَف ي ــُوَ ٓ ًَت ًَٓ ــُزا زََ ــُضزا ططتُٓن ــت بُغ ــاٌْ زَغ ــُ طؤض َث ــُضزاطرياوٍ ي ــت بُغ ــُ زَغ ب
ًَهٌ نطزُْنُوَ حػاب زَنطَيت.  غُضث

 
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ )ج

ًَصٍُْ ٖاوبُف ض ًَٓتإ.  ي
 

 فلس أَغل: عثُإض َيع خًًٌ بُ

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ زَقٌ َاززَنُئ و ًٖئ ًٓعافُيُنُإ ًُْ، ظؤض غىثاؽ. ٍَ ُْقٌ َاززَنُ، يُطُ ًَُُ َىتُفًكغل يُطُ ٓ 
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ )ج

ــُض        ــُ ٖ ــُ؟ تهاي ــُ ُٖي ــُو َاززَي ــُض ٓ ــٍُ يُغ ٌَ قػ ــ ــَُإ ن ــساَاٌْ ثُضي ــؤٍ وت   ُْٓ ــاوٍ خ ــُ ْ ًَو ن ــُن ي
ٌَ، ُْشاز ععيع، جالٍ عًٌ، فُضَىو ناى ُْشاز.   ًَهطَفؤُْنٍُ َُٖيهات زَْطٌ ب

 
:ٌَ  بُض َيع ُْشاز ععيع غىضَ

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَٓج ُٖظاض ْىوغطاوَ بُ  ًَُىايـُ نـُّ    70ُٖظاض، بُ  73بُ ًْػبُت جُظايُنإ، غعايُنإ نُ ث ُٖظاض، َٔ ث

ًَؿًٓ ًَت، ث ًَـٓج ُٖظاضَنـُ بهطَيتـُ      ب ًَو بؤ َىخايُفـُ ْـُنطزٕ، ث ًَتُ بُضبُغت  70اض زَنُّ نُ بؤ ُٓوٍَ بب
ًَؿًٓاض زَنُّ بهطَيتُ  73ُٖظاض،   ُٖظاض، غىثاؽ. 03ُٖظاضَنُف بهطَيتُ  70ُٖظاض،  20ُٖظاضَنُ ث

 
 
 

 بُض َيع جالٍ عًٌ عبساهلل:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَهٌ ظؤضٍ، ض َيصَيـــُنٌ ظؤضٍ  زيـــاضَ ظؤضبـــٍُ ض ووزاوَ زَيتُ ًَـــت بُؾـــ ظَيٓـــُناٌْ نـــُ يُغـــُض جاززَنـــإ زَب
ًَُـُ يـُ            ًَػـتا ٓ ًَالُْيُ نُ باضٖـَُيططٕ، بؤيـُ َـٔ ُْتً ـٍُ ٓـُو ٖاتىنـؤيُف نـُ ٓ ٖؤناضَنٍُ ُٓو ٓؤتىَب

ًَؿـإ ُٖيـُ،    ًَُاٌْ يُوَ يُ ض َيطا طؿتًًُنإ زَيهُئ ظؤضبٍُ ُٓو باضاُْ يُ ض َيطُنإ زا نُ زَظاْـٔ ن يـإ   غً
ًَو زا،  ًَٔ يُ ؾىَيٓ ًَ ًٌَ زَٖ ٌَ زَيط َيصٕ يُغُض جازَنإ و بُج ٌَ، ُٓطُض مل ب ًَجطغًُٓوَ ُٖيُ، ُٓطُض نُو ب ي
زوايٌ نؤٍ زَنُُْوَ، ُٖقُ يُو غعاياُْ ُٓو ؾتُف زياضٍ بهطَيت، جطُ يُوَف ُٓو تاْهُضاٍُْ نـُ ْـُوت   

ًًَُ ض َيطُنُ زَطـطٕ،   يإ غىوتٌَُُْ باض زَنُٕ ظؤضجاض يُ ض َيطانإ زَياْبًٓغل يُبُض ُٓوٍَ باضٍ ظيازيإ ث
ًَطـٍُ بهُْـُوَ َـٔ غىثاغـًإ زَنـُّ،        ًَصُْنـُ ج ٍَ ي يإ تىوؾٌ حازيػُ زَبٔ، ُٓو زوو حاَيُتُ ُٓطُض بهط

 تُواو.
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ )ج

 بُض َيع جُْابٌ وَظيط، فُضَىو.
 ٓاوَزاْهطزُْوَ:بُض َيع ناَُضإ أفلس/ وَظيطٍ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَغل بـؤ يـُى تـُٕ، نُواتـُ         ًَٓج ُٖظاض بؤ غـُز نًًـؤ، ْـاَي ًَغل ث ًَُُ نُ زََي َٔ تُْٗا بؤ ض ووٕ نطزُْوَيُى، ٓ

ًَو زَناتُ ثُزلا ُٖظاض ُٖتا حُززٍ  ًَٓج ُٖظاضَنُ بؤ تُْ ، بـؤ ٓـُواٌْ تطيؿـٌ تـانى حـُززٍ نـىاض       طًٝلث
ٌَ تٍُُْ تط ًَهٌ غـُز و        تُٕ، ُٓو غ ًَهٌ غُز ٖـُظاض زَنـات، يـُ زواٍ ُٓوَؾـُوَ )نـٌ(ٍ تـُْ ٍ )نٌ(يٌ تُْ

         ٌَ ًَو ُٖؾـت تـٌُْ َىخايُفـُ نطزبـ ٖـُظاض زيٓـاض    403ثُزلا ُٖظاض زَنات، واتا بُ نـؤٍ ٓـُوَ ُٓطـُض يـُن
َـٔ  زَنات، نُ نطَيٌ ًٖئ باض َُٖيططَيو ْاناتُ ُٓوَ، بؤيُ ُٓوَ تـُْٗا بـؤ ض ووٕ نطزْـُوَ بـىو، ٓـُوٍ تـطٍ       

ًَصُْنُ، بؤ زَقٌ َاززَنُ. ٍَ ض اٍ ي  ٖاوض اّ يُطُ
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ )ج

ًَصٍُْ ٖاوبُف بؤ َاززَيُنٌ تط.  ي
ًَط ذلُس زلًب:  بُض َيع ؾً

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 (:16املاد٠ )

سض ايػسا١َ ٚحجص املسنب١ ذا  اؿُٛير١  اٚاًل: ميٓح َٓتطي املسٚز املٓطب  يًعٌُ يف قط١ ايٛشٕ صكح١ٝ ؾ
 ( َٔ ٖرا ايكإْٛ ٚتهٕٛ قسازاتِٗ بٗرا ايػإٔ بات15.١ايصا٥د٠ ٚؾل احهاّ املاد٠ )

 ثاًْٝا: تعتُد قسا٠٤ َكٝاع ايٛشٕ ديٌٝ اثبا  يػسض ؾسض ايعكٛب١ عل املدايـ.
( سط١ عػس ًَٜٛا 15كإْٛ خكٍ )( َٔ ٖرا اي15ثايثًا: يف حاي١ عدّ دؾ  ايػسا١َ املٓصٛ  عًٝٗا يف املاد٠ )

( ثكثر١  اغرٗس ٚال تصٜرد    3َٔ تازٜذ املدايؿ١ ٜعاقه ضا٥ل اٚ َايو املسنب١ املدايؿ١ باؿبظ َد٠ ال تكٌ عٔ )
 ع٢ً ضت١ اغٗس.
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( ٦َترإ  251111زابعًا: ٜعاقه ضا٥ل ايطٝاز٠ اٚ َايهٗا ايرٟ ٜتٗرسب َرٔ عًُٝر١ ايرٛشٕ بػساَر١ التكرٌ عرٔ )       
( أزبعُا١٥ ايـ دٜٓراز َر  عردّ االخركٍ باحهراّ ايبٓرد اٚال َرٔ        411111ٚالتصٜد ع٢ً )ٚسطٕٛ ايـ دٜٓاز 

 ( َٔ ٖرا ايكإْٛ.15املاد٠ )
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ )ج

 بُ نىضزيًُنُف.
 

 فلس أَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 (:16َاززٍَ )

ًَؿـاُْنُ زَغـُاَلتٌ    يُنُّ: ناضَُْساٌْ ٖات ىنؤ ُٓواُْيإ نُ تُضخإ نطاوٕ بؤ ًٓـ نطزٕ يُ وَيػـتطٍُ ن
ًٌَ حىنُــُناٌْ   ٌَ زَزضَيــت بــُث ًَهٌ ظيــازَ باضيــإ ثــ غــُثاْسٌْ ةُضاَــُ و زَغــت بُغــُضزاططتين ٓؤتــؤَبًً

ًَت.14َاززٍَ )  (ٍ ُّٓ ياغايُ، بط ياضَناًْؿًإ يُّ ضووَوَ بٓرب  زَب
ًَىاْ ًَؿُنُ واتا )غُْطُنُ( ثُيط َو زَنطَيت نُ بَُيطٍُ نُغجاوَ بـؤ َُبُغـيت   زووَّ: خىَيٓسُْوٍَ ث ٍُ ن

ًَهٌ ناضَنُزا.  غُثاْسٌْ غعايُنُ بُغُض غُضث
ًَهسا ُٓطُض ُٓو ةُضاَُيٍُ يُ َاززٍَ ) ًًَُّ: يُ حاَيُت (ٍ ُّٓ ياغايُزا زَقُنـٍُ ٖـاتىوَ، يـُ َـاوٍَ     14غ

ًَهًُنُوَ ُْزضَيت، 15) ًَهٌ ناضَنُ غعا ( ضؤشزا يُ بُضواضٍ غُضث ًَدىض، يإ خاوٌَْ ٓؤتؤَبًًُ غُضث ُٓوا ي
ًَت.3زَزضَيت بُ حُثؼ نطزٕ بؤ َاوَيُى يُ ) ٌَ و يُ ؾُف َاْطًـ ظياتط ُْب ٌَ َاْط نَُرت ُْب  ( غ

ــُ           ــاضَيتُوَ، ب ــؤٍ بؿ ــاُْنُ خ ًَؿ ــطزاضٍ ن ــُ ن ــُض ي ــٍُ ُٓط ــإ خاوَُْن ــُ، ي ــىض ٍ ٓؤتؤَبًًُن ًَد ــىاضَّ: ي ن
ٌَ و يـُ )    251111ُ )ةُضاَُيُى غعا زَزضَيت ي ( يـُ  411111( زوو غُزو ثُزلا ُٖظاض زيٓـاض نـَُرت ْـُب

ٌَ الزإ يـُ حىنُـُناٌْ بُْـسٍ يُنـُّ يـُ َـاززٍَ )            ًَت بـُب (ٍ ٓـُّ  14نىاض غُز ٖـُظاض زيٓـاض ظيـاتط ْـُب
 ياغايُ.

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ )ج
ًَصٍُْ ٖاوبُف تهايُ ض ًَٓتإ.  ي

 عبسايطفلٔ عًٌ: بُض َيع عُط

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ ًٖئ َىالحُظَيُنُإ يُغُض ُْقٌ َاززَنُ ًُْ. ٓ 

 
 

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ )ج
ٌَ ض ٌَٓ يُغُض ُٓو َاززَ ُٖيُ؟ تُْٗا ناى ز.أفلس وَضتٌ، فُضَىو.  ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ ن
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 بُض َيع أفلس إبطاًِٖ وَضتٌ:

 ع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُض َي
ًَـٌ حـىنٌُ           71غُباضَت بُ َاززٍَ ) ( بط طٍُ يُنُّ نـُ بـاؽ يـُوَ زَنـات نـُ ناضَُْـساٌْ ٖاتىنـؤ بـُ ث

ًٌَ حىنٌُ َاززٍَ )74َاززٍَ ) ( ةُضاَُنُ زيـاضٍ زَنـات،   74(، تُبعُٕ ُٓوَ باؾُ يُبُض ُٓوٍَ نُ بُ ث
ٌَ، ٓا ٌَ بط ياضَناًْإ يُّ ض ووَوَ بٓرب  زَب ًَطَنإ ُٖغت بُ تُظَيىّ بهـات؟  بُآلّ زََي ًَو يُ ؾىف يا ُٓطُض يُن

ًَو ًُْ نُ ثُْاٍ بؤ ببا بـؤ ٓـُوٍَ ُٓطـُض خىاُْخىاغـتُ      ٌَ، بُآلّ جًُٗت ٍَ بط ياضَنٍُ بٓرب  زَب نُ ُٓو يُو
ًَـٌ تـط ُٖيـُ نـُ تـًًَُعٍ         بُ ثٌ ٍَ ُٓو بط طٍُ ُٓو َاززَيُ حىنٌُ ُْزابىو يإ بط ياضَنُؾـٌ بٓـرب َ، ن

ًَو زا ُٓطـُض ٓـُو           بهات؟ يإ ث ًًََُٗـ نـُ يـُ حاَيـُت ُْاٍ بؤ بباتُوَ؟ ُٓوَ يـُى، غـُباضَت بـُ بط طـٍُ غـ
ض ؤشزا، يـــُ بـــُضواضٍ  70(ٍ ٓـــُّ ياغـــايُزا زَقُنـــٍُ ٖـــاتىوَ يـــُ َـــاوٍَ  74ةُضاَُيـــٍُ يـــُ َـــاززٍَ )

            ُ ًَـت، نـىْه ًَط بـُناض ب ًَِ باؾـُ نـُ ؾـىف ًَدـىض يـإ ُٖضنـُْسَ َـٔ ثـ ًَهًًُنُوَ ُْزضَيت ٓـُوَ ي يـُ   غُضث
ًَدـىض يـإ             ًَدـىض، ٓـُوَ ي ٍَ يـُ بـاتٌ ي ًَٓـسض ًَط بـُناض زَٖ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ يُ ياغـاناٌْ ٖاتىنـؤف زا ؾـىف
ٌَ َـاْط نـَُرت        ًَهًهاضَنُ غعا زَزضَيت بُ حُثؼ نطزٕ بـؤ َاوَيـُى يـُ غـ ًًَُنُ يُ غُضث خاوٌَْ ٓىتىَب

ًَطَزا نُ يُ ز ًَِ باؾُ ي ًَت، َٔ ث ًَت، يُ ؾُف َاْطًـ ظياتط ُْب ض ؤشزا يـُ بـُضواضٍ    70واٍ يـُ َـاوٍَ   ُْب
ًَطَ          ٌَ ٖؤنـاضَيهٌ ثاغـاوزَض، ُٓطــُض ٖؤنـاضَيهٌ ثاغــاوزَض ٖـُبىو، بـؤ ؾلىوْــُ ٓـُو ؾــىف ًَهـًًُوَ، بـُ بــ غُضث

ض ؤشزا ثاضَنـٍُ بـسات، بؤنـٌ ٓـُو      70ُْخؤف بىو، يإ تىوؾٌ ض ووزاوَيـو ٖـات، يـإ ْـُيتىاٌْ يـُ َـاوٍَ       
ٌَ؟ ظؤض غىث  اؽ.غعاٍ حُثػٍُ بُغُضزا بػُث

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىوضَ )ج
 بُض َيع جُْابٌ وَظيط، فُضَىو.

 بُض َيع ناَُضإ أفلس/ وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ، نىْهُ يُ نىضزيًُنُ ْاوٍ زوو  ًَىإ نىضزيًُنُ و عُضَبًًُنُ ُٓطُض عُضَبًًُنُ وَضطري ًَبًين ْ يُى ت

ٍَ ض اٍ 70( بــُؽ بــُ )74ٖــات بــُ )َـاززَ   ًَبًًًٓــُنٌ تــطّ ًْــُ، ٖــاوض اّ يُطــُ ًَــطَ، َــٔ ٖــًئ ت (يــُ خــؤٍ ي
ًَصُْنُ بؤ زَقٌ َاززَنُ وَنى خؤٍ، ُٓطُض ض ووْهطزُْوَ بسَّ بؤ، وَآلّ بؤ ُٓو حاَيُتُ، بـُ ًْػـبُت نـُ     ي

ًَغل ) ًَو،    (، يُعين خؤ يُ َُٖىو قُضاضَيهٌ تـط ٚتهٕٛ قسازاتِٗ بٗرا ايػإٔ بات١زََي ٍَ ظيـسزٍ يـُن زا نـُ زَزض
ًَـت و بـُ       بؤٍ ُٖيُ جاضَيهٌ تط ًٓػتًٔٓاف بهاتُوَ، يُعين ُٓوَ تُحكًٌ حاقـًُ، ةُضاَُنـُف ُٓطـُض ب
ًَُ، يُعين ُٓطُض ُٓو نُغُ ؾهات بهات، ةُضاَُنُ بـُ   ٌَ، َُعٓاٍ ُٖض خؤٍ بات ًٌَ ُٓحهاٌَ َاززَنُ ُْب ث

ٌَ َاْاٍ حىنُُنُ  ًٌَ ُٓحهاٌَ َاززَنُ ُْبىوب ٌَ، تايبُت بُ حً عَنُ، زَتىاْغل ُٓوٍَ بؤ ظياز ث ٌَ زَب بات
ًَت ًٓػتًػـٓا زَنطَيـت يـُو      ًَت نُ ُٓطُض عىظضَيهٌ َُؾطو  ٖـُب ًَىَيُ ب ًَصُْنُ بُو ؾ بهُئ، ُٓطُض ض اٍ ي
ًَو حُززٍ  ًَت، َاْط ٌَ َاْط حُززٍ ُٓزْاٍ ُْب َاوَيُ، يإ َاوَنُ نَُرت بهطَيتُوَ يُ يُى َاْطُوَ بؤ غ

ًَت، غىثاؽ.ُٓزْاٍ   ب
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ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ )ج
ًَصْـٍُ       ًَٓاْـُوَ، ي ًَؿىو بط ياضَإ زا نُ عُضَبًًُنُ ُٓغاغُ، ٖـُض بـؤ وَبـري ٖ غىثاؽ، زياضَ يُ زاًْؿتين ث

 ٖاوبُف فُضَىوٕ بؤ َاززَيُنٌ تط.
ًَط ذلُس زلًب:  بُض َيع ؾً

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 (:17) املاد٠ 
ٔ ( 2) ايؿكس٠ يف ايٛازد٠ املسنبا  ٚشٕ ٚ قطا  تػػٌٝ ع٢ً املػسؾ١ ايًج١ٓ اعضا٤ احد قٝاّ ثبا اذا  املراد٠  َر

ٔ ( 032) املراد٠  ٚؾرل  ٜعاقه اؿٌُ َسنبا  باٚشإ ايتكعه ايكإْٛ ٖرا َٔ ايعاغس٠ ٕ  َر ِ  ايعكٛبرا   قراْٛ  زقر
 .7414 يط١ٓ( 777)
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيُبُض َيع   َإ(:حػٔ ذلُس غىضَ )ج

 نىضزيًُنُؾٌ.
 َُ عًٌ:َُُ غعًس حُبُض َيع ح

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 (:17َاززٍَ )

ــاٌْ         ًَؿ ــتطٍُ ن ــتين وَيػ ــٌ وَطُض خػ ــيت نطزْ ــٍُ غُضثُضؾ ــساَاٌْ يًصْ ــُ ُْٓ ًَو ي ــُن ــُ ي ــُكلا ن ــُض غ ُٓط
ًَؿــٌ يؤض2ٓؤتؤَبًًــُنإ نــُ يــُ بط طــٍُ ) يــُناٌْ (ٍ َــاززٍَ ْؤيــٌَُ ٓــُّ ياغــايُزا ٖــاتىوَ زَغــتهاضيٌ ن

ًٌَ َاززٍَ )  .1969(ٍ غاَيٌ 111( يُ ياغاٍ شَاضَ )317نطزَوَ، ُٓوَ غعا زَزضَيت بُث
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ )ج

ًَصٍُْ ٖاوبُف ض ًَٓتإ يُغُض ُٓو َاززَيُ.  ي
 فلس أَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓنُإ ًْ ًَُُ ًٖئ ت ٍَ زَقٌ َاززَنُ زائ، غىثاؽ.ٓ  ُ و يُطُ
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ )ج

ًَطظاز حـافع، بـُض َيع          ٌَ قػٍُ يُغُض ٓـُو َاززَيـُ ُٖيـُ؟ غـُضزاض ضؾـًس، ؾـ بُض َيعإ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ ن
 ناى غُضزاض، فُضَىو.

 
 
 

 بُض َيع غُضزاض ضؾًس ذلُس:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ٌَ زضاوَ، ٖـًئ              ًًَُنـٍُ ثـ زياضَ َـاززٍَ يُنـُّ ٓـُو اليُْـٍُ نـُ زَغـُآلتٌ زَغـت بُغـُض زاطـطتين ٓىتىَب
ًَهـٌ         ًَـت، ُٓطـُض َُبُغـت يُغُضث بُضثطغًاضَيتًًُنٌ ْانُوَيتُ غُض، يُو ظياْاٍُْ نـُ تىوؾـٌ باضَنـُ زَب

ًَهــٌ نــطزووَ، ْــُى باظضطاُْنــُ، يــُعين باظضطاْ ًَطَنُ غُضث ًَــت، بُض اغــيت ؾــؤف ًَهــًًُنٌ ب ُنــُ ٖــًئ غُضث
ٌَ/ ٖـــًئ     ــ ٍَ بُغـــُض باظضطاُْنـــُ، يـــاخىز زََيـ ًَطَ زَزض ــؤف ًَهـــًهاض نـــُ ؾـ ْـــُنطزووَ، بؤنـــٌ غـــعاٍ غُضث
بُضثطغًاضَيتًًُى يُ خطا  بـىوٕ و تُيـُف بـىوٕ ْانُوَيتـُ ُٓغـتؤٍ، حُقـُ بُض اغـيت حهىَـُت َؿـىضٍ          

 ُٓوَ خبىا، بؤنٌ.......
ًَططٍ غُضؤنٌ ثبُض َيع   ُضيَُإ(:حػٔ ذلُس غىضَ )ج

 ْىفتٍُ ًْعاٌَ ناى ؾىإ، فُضَىو.
 

 بُض َيع ؾىإ نطيِ نابإ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 (يُ نُ ٖاوناضّ ناى غُضزاض باغٌ زَنات، ظؤض غىثاؽ.73ببىوضَ ُٓوَ َاززٍَ )

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ )ج
ًَطظاز، فُضَىو. ٌَ، بُض َيع ناى ؾ  بَُي

ًَطظاز  بُض َيع  :عبداؿاؾ ؾ

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ يــُ بط طــٍُ ) (ٍ َــاززٍَ ْؤيــُّ َــٔ وا ٖاتــُ طــىَيِ نــُ عُضَبًًُنــُ خبــىَييَن بــُ َــاززٍَ  2ٓــُوَ نــُ زََيــ

ًَـطَ َـاززٍَ )    ايعاغس٠) ًَـو يـُ بـُيين ٓـُو نـىضزٍ و عُضَبًًُزايـُ،          4( خبـىَييَن، بـُآلّ ي (يـُ، جـا ٓـُوَ ًٖٓ
 غىثاؽ.

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:حػٔ ذلُبُض َيع   س غىضَ )ج
 بُض َيع جُْابٌ وَظيط، فُضَىو.

 بُض َيع ناَُضإ أفلس/ وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ ُٓوَزا ُٓطُض..........................   َٔ ٖاوض اّ يُطُ

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ )ج
 ععيع، فُضَىو ُٓطُض ض ٌَٓ خؤٍ بسات.َاَؤغتا عُط عبساي

 
 

 بُض َيع عُط عبسايععيع:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ٌَ تُعـسيًٌ   َازاّ عُضَبًًُنُ ُٓقًُ، ُّٓ قًاةُيُ يُ ض ووٍ عُضَبًًُوَ ْىقكاًًُْنٌ تًايُ، يُعين زَب
ٓــُو ؾــُضتُ يــُ ٓــُوَ تُبعــُٕ جــىابٌ اذا ثبررا قٝرراّ احررد اعضررا٤ ايًجٓرر١ املػررسؾ١ عًرر٢ تػررػٌٝ(،  بهــُئ، )

ًَغل/)ايتكعرره( ٓــُخريَوَ ًَــ ٌَ ب  ٓــُوَ)إذا ثبررا قٝرراّ أحررد أعضررا٤ ايًجٓرر١ املػررسؾ١ عًرر٢ تػررػٌٝ(   َ، يــإ زَبــ
ًَغل         )بايتكعه(  ًَـ )اذا ثبرا إٔ أحرد اعضرا٤     ُٓوَ بطايإ نـانٌ بهـُٕ، نـاى عُـط و ٓـُوإ، يـإ باؾـرت وايـُ ب

ًَغليُ ض )قاّ بايتكعه(، )ٚإال(  ُٓوَايًج١ٓ املػسؾ١ ع٢ً(  ًَ ٌَ ب ًَىَيُ، يإ زَب  ووٍ زاض ؾتُٓوَ ْىقكاُْ بُو ؾ
ًَغل)بايتكعه(  ًَ ٌَ ب  .غىثاؽ)إذا قاّ أحد بايتكعه(،  يإ زَب

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ )ج
ًَصٍُْ ٖاوبُف، فُضَىوٕ.  بُض َيع ي

 
 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَىيػتُ بهطَيتُ )ُٓو َىال َٔ ٖرا ايكإْٛ بايتكعره برأٚشإ   حُظَيٍُ نُ ناى عُط عبسايععيع زاٍ، ض اغتُ، ث

ٌَ ُٓوَ َىالحُظَنٍُ بُ ُْٖس وَضطريا.َسنبا  اؿٌُ(  ، بَُي
ًَط ذلُس زلًب:  بُض َيع ؾً

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 (:18املاد٠ )

 ١ َطؤٚي١ٝ عٔ االضساز اييت تًحل باالَٛاٍ احمل١ًُ ايكاب١ً يًتًـ.اٚاًل: ال تتحٌُ اؾ١ٗ املدٛي١ عجص املسنب١ اٜ
ع٢ً املسنبا  املدايؿر١   1987( يط١ٓ 8ثاًْٝا: تطبل احهاّ قإْٛ ايتصسف باملسنبا  احملجٛش٠ ٚاملرتٚن١ زقِ )

 اييت ترتى يف ضاحا  قطا  ايٛشٕ.
٥د٠ ع٢ً االٚشإ املكسز٠ باملصاٜد٠ ايع١ًٝٓ اضتثٓا٤ َرٔ  ثايثًا: تتٛىل ايٛشاز٠ بٝ  االَٛاٍ اييت ٜرتنٗا املدايؿٕٛ ايصا

 احهاّ ايتػسٜعا  ايٓاؾر٠ ٚؾل قٛاعد تضعٗا ايٛشاز٠.
زابعًا: تطجٌ بدال  ايبٝ  املٓصٛ  عًٝٗا يف ايبٓد )ثايثًا( َرٔ ٖررٙ املراد٠ ٚايػساَرا  املٓصرٛ  عًٝٗرا يف ٖررا        

 ايكإْٛ اٜسادا يًٛشاز٠.
 خاَطًا: 

 ملٓصٛ  عًٝٗا يف ايبٓد )زابعًا( َٔ ٖرٙ املاد٠ ع٢ً ايٛب٘ االتٞ:تكطِ حص١ًٝ ايٓطب١ ا
 %( سظ ٚضبعٕٛ باملا١٥ َٓٗا تٛدع يف حطابا  ايٛشاز٠ ٚؽص  يصٝا١ْ ايطسم.75) -1
 %( سظ ٚعػسٕٚ باملا١٥ َٓٗا حٛاؾص يًعاًَ  يف قطا  االٚشإ ٚملٓتطي ايٛشاز٠.25) -2

ٚبايتٓطرٝل َر  ٚشٜرس ايداخًٝر١ تعًُٝرا  يًحرٛاؾص املٓصرٛ  عًٝٗرا يف         ضادضًا: ٜصردز ٚشٜرس االعُراز ٚاالضرهإ     
( َٔ ايبٓد )خاَطًا( َٔ ٖرٙ املاد٠ تتضُٔ اضظ تٛشٜعٗا ٚؼدٜرد املػرُٛي  بٗرا ٚحراال  اؿسَرإ      2ايؿكس٠ )

.َ٘ٓ 
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ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ )ج
 نىضزيًُنُف.

 (:18َاززٍَ )

ًَـسضاوَ ٖـًئ بُضثطغـًاضيُنٌ         يُنُّ: ُٓو اليُْاٍُْ  نـُ زَغـُاَلتٌ زَغـت بُغـُضزاططتين ٓؤتؤَبًًُنـٍُ ث
 ْانُوَيتُ غُض يُو ظياْاٍُْ نُ تىوؾٌ نىتاَيُ باض نطاوَنُ زَبٔ و يُواُْيُ خطا  بظل.

ًَطاوَنـاٌْ شَـاضَ )   ًَ ًَٗ (ٍ 8زووَّ: حىنُُناٌْ ياغاٍ زَغتهاضٍ نطزٌْ ٓؤتؤَبًًُ زَغت بُغُضزاطرياو و ج
ًَؿـاْسا   1987غاَيٌ  ًَٓطَيت نُ يُ طؤض َثاٌْ وَيػـتطُناٌْ ن ًَهًهاضاُْزا زَغُث ٍ يُغُض ُٓو ٓؤتؤَبًًُ غُضث

ًَسضَئ. ًَ ٌَ زَٖ  ج
ًَٔ، وَظاضَتُنُ بُ  ًَ ًًَإ زَٖ ًَهًهاضَنإ بُ ج ًَؿِ بط ياضزضاو  ظيازَٕ و غُضث ًًَُّ: ُٓو نىتااَلٍُْ نُ يُ ن غ

ًٌَ ضَي ًَت بُث ًَت بـُزَض يـُ حىنُـُناٌْ ياغـا      َىظايُزٍَ ٓاؾهطا زَياْفط ؤؾ ًَو نُ وَظاضَتُنُ زايـسَْ ػا طُي
 بُضناضَنإ.

ٍَ ٓـُو ةُضاَاْـٍُ     ًًٌََُ ُّٓ َاززَيُزا ٖاتىوَ، يُطـُ نىاضَّ: ثاضٍَ فط ؤؾتُٓنُ نُ زَقُنٍُ يُ بُْسٍ غ
 نُ زَقُناًْإ يُّ ياغايُزا ٖاتىوٕ بُ زَضاَُتٌ وَظاضَتُنُ تؤَاض زَنطَئ.

ًَٓ ُّ: زَغتهُوت ًَىَيٍُ      ث ٌ ُٓو ضَيصَيٍُ نُ زَقُنٍُ يُ بُْسٍ نىاضٌََ ٓـُّ َاززَيـُزا ٖـاتىوَ بـُّ ؾـ
 خىاضَوَ زابُف زَنطَيت:

ًَٓج يُ غُزٍ زَخطَيتُ حػاباتٌ وَظاضَتُنُوَ بؤ ثاضاغتين ضَيطانإ زازَْطَيت.75) -1  %( حُفتاو ث
2- (25       ُ ًَــٓج يــُ غــُزٍ وَى زَغتدؤؾــاُْ و زْــُزإ زَزضَيــت بــ ناضَُْــساٌْ وَيػــتطٍُ   %( بًػــت و ث

ًَؿاُْنإ و ناضَُْساٌْ وَظاضَتُنُ.  ن
ــُزإ         ــايٌ زْ ــاوخؤ ضَيُٓ ــطٍ ْ ٍَ وَظي ــُ ــاوزَْطٌ يُط ــُ ٖ ــطزٕ ب ٌَ ن ــتُج ــاوَزاٌْ و ًْؿ ــطٍ ٓ ــُّ: وَظي ؾُؾ
ــَُاناٌْ      ًَٓ ــٌَُ ٓــُّ َاززَيــُزا ٖــاتىوَ، نــُ بٓ زَضزَنــىَيٓٔ، نــُ زَقُنــٍُ يــُ بط طــٍُ )ب(ٍ بُْــسٍ ث

ًَسا ُٖيُ. زابُؾهطزٕ و زياضٍ نطزٌْ ٌَ بُف بىواًْؿٌ ت  ُٓواٍُْ نُ زَياْططَيتُوَ حاَيُتُناٌْ ب
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(: بُض َيع  حػٔ ذلُس غىضَ )ج

ًَصٍُْ ٖاوبُف ض ًَٓتإ.  ي
 
 
 
 

 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَصٍُْ ٖاوبُف زواٍ طفتىطؤ و ُٖضوَٖا بُ ٓاَازَبىوٌْ ًَُُ يُ ي ٍَ زا    ٓ جُْابٌ وَظيط نُ طفتىطؤَـإ يُطـُ
ًٌَ ُّٓ َاززَيُ، نُ تايبُتُ بُوٍَ نُ وَظاضَت َُٖيسَغيَت بُ فطؤؾتين ُٓو ؾتىَُنُ  نطز يُغُض بط طٍُ غ
ظيازاٍُْ نُ يُ وَظٕ الزَزات، يُ وَظُْنُ ظيازَ، بُ طـىَيطٍَ، بـُ ًٓػتًػـٓا يـُو تُؾـطيعاتاٍُْ نـُ ُٖيـُ،        

ًَصُْ نؤى بىوئ ًَُُ يُ ي ًََُُٗ بـُّ       ٓ يُغُض ُٓوٍَ و بُ ٓاَازَبىوٌْ جُْابٌ وَظيطيـ نـُ ٓـُو بط طـُ غـ
ٌَ بهُئ:  ًَىَيٍُ خىاضَوَ ي  ؾ

)تبًغ ايىظاضَ غآل أو َايو اكلطنبُ بطف  االَـىاٍ و اكلـىاز ايعآـسَ خـالٍ َـسَ عؿـطَ أيـاّ َـٔ تـ ضيذ تبًـغ و           
ػ ًٌ بـسٍ بًعٗـا بمغـِ َايـو تًـو االَـىاز و اكلـىاٍ        بعهػٗا يًىظاضَ بً  تًو االَىاٍ و اكلىاز وفكًا يًكاْىٕ و ت

ًَُـُ بؤيـُ نؤنبـىوئ يُغـُض ٓـُو َاززَيـٍُ نـُ ٓاوٖـا ٓـُّ               ن َاُْ(، بـُض َيع جـُْابٌ غـُضؤنٌ ثُضيـَُإ، ٓ
ٌَ، يُبــُض ٓــُوٍَ ٓــُو َُوازاْــٍُ نــُ يــُ وَظٕ ظيــازٕ َىخــايًف ْــغل، بــُآلّ     ًَىَيُ بــ بط طُيــٍُ ٓــا بــُّ ؾــ

ٍَ ُٖضوا زَغت بهات بـُ فطؤؾـتين ٓـُّ    َىخايُفٍُ وَظْٔ، يُ وَظُْن إ ظيازٕ، َاَيٌ خَُيهٔ، وَظاضَت ْانط
ٍَ، ثاضَناًْؿـًإ     ٍَ ُٓو نـات بفطؤؾـط ًَبُناًْإ بهط ٌَ ٓاطازاضٍ غاح َاآلُْ، ُّٓ ؾتىَُنُ ظيازاُْ، بَُيهُ زَب

ٍَ، ُٖض نات بؤ خؤيإ َىضاجُعُيإ نطز يإ ُٓطُض ُْياْهطز، بُ  طىَيطٍَ ياغـا  بُ غًفٍُ َُٓاُْ بؤ زابٓط
ٍَ بـُ ٓـرياز بـؤ خُظيٓـٍُ زَوَيـُت،                يُ نـاتٌ خـؤٍ زا ٓـُو ثاضَيـُ بـطاو وَضطـريا، وَضْـُطريا تُغـ ًٌ زَنـط

 غىثاؽ.
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ )ج

ٌَ قػٍُ ُٖيـُ يُغـُض ٓـُو َـاززَ؟ ٓـُّ بُض َيعاْـُ: نـاى جـُالٍ عًـٌ، نـاى            بُض َيعإ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ، ن
 غُضزاض ضؾًس، ناى قازض أفلس، الُْ خإ قػُيإ ُٖيُ يُغُض ُٓو َاززَ، ناى جالٍ، فُضَىو.

 بُض َيع جالٍ عًٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ/ )  73َىالحُظَنٍُ َـٔ يُغـُض نُيًُُيُنـُ، َـاززٍَ )      التتحُرٌ اؾٗر١ املدٛير١ عجرص املسنبر١(     ( نـُ زََيـ

ٌَ )ٛاٍباألَ( )ٚ تًحل باألَٛاٍزَطاتُ غُض ) ٌَ باؾرتَ، نىْهُ يُ َُٖىو حاَيُتُنإ زا َـُوازَ،   باملٛاد(( ُْب ب
ٍَ بـُ َـُواز باؾـرتَ، َـُْتًكٌ تـطَ، غـىثاؽ، يـُ           ًَطَف زا يُ حاَيُناٌْ تط ُٓو َُٓىايـُ بطـؤض َُٓىاٍ ًُْ، ي

 خاَيُناٌْ تطيـ زا.
 

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ )ج
 ُضَىو.بُض َيع ناى غُضزاض، ف

 
 

 بُض َيع غُضزاض ضؾًس:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَؿرت بُ َُٖيُ ٖاتبىوَُ غُض ُّٓ َاززَيُ، ُٓو اليٍُُْ نُ زَغـُآلتٌ زَغـت بُغـُضزا طـطتين      ببىوضَ َٔ ث
ٌَ زضاوَ، ًٖئ بُضثطغًاضَيتًًُنٌ ْانُوَيتُ غُض يـُو ظياْـٍُ نـُ تىوؾـٌ ٓـُو ؾـتىَُناُْ        ًًَُنٍُ ث ٓؤتىَب

ٌَ، يُعين ًَط وَضطريَيـت، بـؤ ٓـُوٍَ        زَب ًَهٌ زَنات، حُقـُ ةُضاَـُ يـُ ؾـىف ًَطَنُ بُض اغيت غُضث  خؤٍ ؾؤف
ٍَ ٓـُو         ٍَ بـؤ ٓـُو ؾـتىَُناُْ؟ ْـانط ًَطايُى زابـغل ْـانط باضٍ ظيازَ باض ُْنات، زووَُٖغل/ يُعين بؤنٌ ج

ًَُُ ًٖئ بُضثطغًاضَيتًًُى ْانُوَيتُ ُٓغتؤَ ًٌَ/ تُيُف زَبٔ، بُآلّ ٓ ًَ  إ، ظؤض غىثاؽ.ؾتىَُناُْ ب
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ )ج

 بُض َيع ناى قازض أفلس، فُضَىو.
 بُض َيع قازض أفلس مسايٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًًٌََُ   73َٔ يُغُض تُضجىَُ نىضزيًُنٍُ يُ يُى، زوو ؾىَئ َىالحـُظَّ ُٖيـُ، َـاززٍَ )    ( يُنـُّ و غـ

ًَسضاو ًٖئ بُض ٌَ ث ًَـت، يـُ      زََي ثطغًاضَيتًًُنٌ ْانُوَيتُ غُض يُو ظياٍُْ نُ تىوؾـٌ نىتاَيـُ باضنطاوَنـُ زَب
ٌَ بهطَيتـُ بـاضٍ بـاض             ٍَ، بـُ بـط واٍ َـٔ زَبـ ٍَ بُ بـاظاض ٍ قىَـاف فطؤؾـٌ زَطـىتط ًَُُ نىتا يُٖ اتٌ عاللٌ ٓ

ًَؿٌ بط ياضزضاو ظيازٕ ًًًََُـ ُٓو نىتاآلٍُْ نُ يُ ن ٍَ، يُ غ ، بُ بـط واٍ َـٔ ًٖٓـُ    َُٖيططَنُ، باض ُْى نىتا
ًَهٌ تُضجىَُيُنٌ ةَُيُتُ، يُ َاززٍَ، يُ حُوافعَنُف زُْزإ ْىوغطاوَ، بُ بط واٍ َـٔ   يُعين َُعًىَات
ٍَ غـًا يـُ،      زيػإ ُٓويـ بهطَيتُ ٖاْسإ، زَغتدؤؾاُْ و ٖاْسإ، ُْى زُْزإ، ُٖغت زَنُّ زْـُزإ تـؤظ

 غىثاؽ.
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضبُض َيع   يَُإ(:حػٔ ذلُس غىضَ )ج

 بُض َيع الُْ خإ، فُضَىو.
 بُض َيع الُْ نُيُبٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ/ )18بُ ًْػبُت َاززٍَ ) ًَبًًِٓ ُٖيُ يُغُض بط طٍُ يُنُّ، زََي تحٌُ اؾ١ٗ املدٛير١ عجرص املسنبر١    اي( ت

ًَطَزا يـُض ٍِووٍ ًٓـساضٍ   (، يُعين......أ١ٜ َطؤٚي١ٝ عٔ األضساز اييت تًحل باألَٛاٍ احمل١ًُ ايكاب١ً يًتًـ .......ي
نُ َىخايُفُيُى زَنـُيت،  يُبُضاَبـُضزا عكىبُيـُى زَزضَيًـت، يـُعين بًُْػـبُت ٓـُو باضٖـَُيططٍَ نـُ          
باضٍ ظيازٍَ َُٖيططتىوَ، ةُضاَـٍُ ٓـُوٍَ زَنطَيـت نـُوَظٌْ ظيـازٍ ٖـَُيططتىوَ، بـُؽ يُٖـَُإ ناتًؿـسا          

ــُو ظَض   ــُ بـ ــسٍ ًْـ ــًئ ثُيىَْـ ــُ ٖـ ــُو اليُْـ ــت ٓـ ًَـ ــُف   زََي ــات بُبؤْـــٍُ تُيـ ــُوازَ زَطـ ــُو َـ ــُ بـ َضٍَ نـ
ًَت بؤ تُيُف، جاضٍ واُٖيُ ٓـُو َـُوازَ َاوَيـُى زازَْـسضَيت      بىوًُْوَ،يُعين ُٓو َُوازٍَ نُ عُضظ زَب
تا خاوَٕ باضَُٖيططَنُ ةُضاَُ زَنطَيت وزَيسات، ُٓوناتُ يُواُْيُ َُوازَنُ بُٖؤٍ ضاططتين يُبُض ٖـُتاو  

ًَت، يإ تُضنًبُنُ ًَو به ًَتـُ ٖـؤٍ    ت ًَت، بؤيـُ زَب ًٌَ ُٖضَيِ زَب ًَطَزا ُّٓ َُوازَ زاخ ٍ بطؤض زضَيت، ُٓوَ ي
ًَـطَزا يـُض ووٍ ًٓـساضٍ نـُتؤ               ظيإ طُياْـسٕ، بؤيـُ زاوانـاضّ نـُ جـُْابٌ وَظيـط ٓـُوَّ بـؤ ض ووٕ بهاتـُوَ، ي

ًَـت و  َىخايُفُيُى زَنُيت، يُى عكىبُ زَزضَيًت، بـُؽ يُٖـَُإ ناتـسا َُوازَنـٍُ تىوؾـٌ تُيـُف زَب      
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ًَـٌ ْــاو باظاض َناؾلـإ زَنطَيــت، ٓـُوَ بًُْػــبُت فُقـُضٍَ يُنــٌَُ َـاززٍَ       ، بًُْػــبُت فُقــُضٍَ 18زاخ
ًَؿًٓاض زَنُّ، يُباتٌ ُٓوٍَ يُ  ًَٓ ُّ، نُ ُٓو ًْػباُْ بُض ٌَٓ َٔ ث ًَت بهطَيت بُ 75ث %، 41% تـا  61% ب

ًَطَزاؾــسا نــ  ًَؿــًٓاض نــطاوَ يــُ يُبــُض ٓــُوٍَ نــُ وَظاضَت خــؤٍ حكــٍُ ُٖيــُ يــُ َىاظَْــُ، ي % يــُو 25ُ ث
ًَـطَ    ثاضَيٍُ نُ وَى ةُضاَُ وَضزَطريَيت زابُف بهطَيت بُغُض عاًَُنإ نُوَى حافعَيهٌ َايٌ بـسضَيت، ي

ًَت ُْى يُ 41بَُٔ با يُ  ًَت، ظؤض غىثاؽ.25% ب  %، بؤ ُٓوٍَ َُجايٌ ض َؾىَ ُْب
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ)ج

 بٌ وَظيط فُضَىو.غىثاؽ، جُْا
 بُض َيع ناَُضإ افلس)وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَ(:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَت يإ َُواز  ًَطَ باغٌ زَنُئ، يُغُض َُٓىايُنُ، َُٓىاٍ ب تُْٗا ض ووْهطزُْوَيُى زَزَّ، ُٓوٍَ نُ ي

ًَت، ٓ ًَت، يُواُْيُ َُواز تُعبريَيهٌ ض اغت تط ب ًَغل َُٓىاٍ ب ًَت، نُ زََي ًَُُ نُضَغتُنإ نُو وكلٌ ب
ًَو، نُ  ًَسايُ، جاضٍ وا ُٖيُ ذلُويًُيُنٌ طُوضَ زَيت يُغُض وَظْ ًَسايُ، ُْوتٌ ت ًَسايُ، خىاضزٌََُْ ت ت
ًَت ُٓوَ يًصُْ زَظأْ، بؤيُ نُوا  ًَت، ُٓطُض َُوازيـ ض اغت تط ب ًَو نُباض نطاب ًَغل َُٓىاٍ َُٖىو ؾت َُٓي

ًَو بططَيتُوَ ًَغل تا َُٖىو ؾت ًَهًإ ُْططَيتُوَ، ُٓوٍَ نُ تايبُتُ بُو ؾتاٍُْ نُ زََي ، ُْى زوايٌ يُن
ًَغل ُٓطُض ٖاتىو فلىيُنُ يُ  ًَُُ يُوَظُْنُزا زََي ًَجُض ٍ، ُٖضطًع يَُىازٍ  8تُيُف زَبٔ، ٓ تُٕ ت

تُٕ  8ُٖظاضَ، قُت يُ  711ُٖظاضَ يإ  611خؤضانٌ و ُٓو ؾتاُْ، نُ نطَيهُيإ نطَيًُنٌ ٓاغايًُ نُ 
ًَٓا ًَ اض َُوازٍ تط ُٖيُ وَنى ت ٌَ زَغًُْت، بُآلّ ُْٖ ثُض َيت، نىْهُ تؤ ثاضَنٍُ ظؤض ظياتط يُوَ ي

ٍَ ؾيت تط نُقىضغٔ، ُٓواُْ ظَضَضٍ ظؤض طُوضَ زَطُئُْ بُجازَنُ، جاضٍ وا ُٖيُ  ذلُويًُو وَنى ُْٖس
ًَ 8تٌُْ ظياتط باضنطزووَ، تؤ  41 ًَو ُْب ت ح عٍ بهُيت، تٌُْ ةُضاَُ زَنُيت، بؤيُ ُٓطُض ض َزع

ًَت و  7تا  6نىْهُ نطَيهٍُ ُٓو  ُٖظاض زؤالضَ، نُ ُٓو ذلُويًُ طُوضٍَ باضنطزووَ، ُٓطُض ض َزعُنُ ُْب
ًَت بؤ َُٖيططتين  ًَٓازات، غُباضَت بُوٍَ نُ ؾىَئ ُٖب ح عٍ ُْنُيت ُٓوَ باضَنُ باضزَنات وطىَيؿٌ ث

ًَو ُٓ ًَت ُٓو ؾتاُْ، ُٓوَ ناضَيهٌ ظؤض قىضغُ يًُٖئ ؾىَيٓ وَ ًُْ، نىْهُ تؤ ُٓطُض َُوازٍ خؤضانٌ ُٖب
ًًَت و تُحَُىيٌ َُغٔىيًُتٌ غاضزيًُنٍُ بهُيت، َُُٓ غتامل زَوَيت، ُٓطُض  ًَت غُالجٍُ بؤ زابٓ زَب
ًًَت، يُبُض ُٓوَ خُظٕ نطزٌْ ُٓو ؾتاُْو زابغل نطزٌْ  ًَت خُظاْاتٌ بؤ زابٓ ًَت زَب َُوازٍ غىوتٌَُُْ ب

ًَهٌ عَُُيٌ  ًُْ، َُُٓ بؤ ض َزعُ ظياتط، ُٓطًٓا بؤ ُٓوَ ًُْ نُ َىازٍ خؤضانٌ زابًطريَيت، ؾىَئ بؤٍ ؾت
ٍَ زاضايـ قػَُإ نطز، ًْػبُتٌ يُ  ًًَت بؤ ُٓوٍَ 25غُباضَت بُوٍَ نُ ةُضاَُنُ يُطُ % ظياتط زابٓ

ًَت ًَت بُثاضَيُنٌ ظؤض ظؤض، جًاواظيًُنٌ ظؤض زضوغت زَب  وَنى حُوافع بسضَيت بُ عاًَُنإ ُٓوَ زَب
 ٍَ ًَىإ ُٓو نُغاٍُْ نُيُ وَيػتطُناٌْ قُثإ ًٓـ زَنُٕ، بُتايبُتٌ بؤ ثؤيًػٌ ٖاتىونؤ، يُطُ يُْ
 ،ًًَُ ًَُٓ ُٓو ؾىَيٓاٍُْ نُ قُثاٌْ ي ُٓواٌْ نُيُ ؾىَيُٓناٌْ تطٕ، ُٓونات َُٖىو ثؤيًػُنإ حُظزَنُٕ ب

ًَتُ ٖؤٍ % زاْطاوَ نىْهُ ظ75نُ ُٓوَف ْاتُْػًكًُى زضوغت زَنات، بُض اغيت بؤيُ  يازٍَ باضَنإ زَب
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ًَهٌ تطَ، نُ بُٖؤٍ ظيازَ ض ؤيٌ  خطا  بىوٌْ ض َيطانإ، ُٓو ثاضٍَ نُغاآلُْ زازَْسضَيت بؤ قًاُْ ؾت
 ٍَ ًَؿُناُْوَيُ، تايبُت بُو تُعسيًٍُ نُ يُاليُٕ يًصُْنُوَ باغهطا، ًَٓـ ٖاوض اّ يُطَُيًإ و يُطُ ن

ًَىَيُ، ظؤض غىثاؽ. ُٓواًْـ بىوّ نُ ُٓو تُعسيًُ ططْطُ بهطَيت  بُو ؾ
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ)ج

 يًصٍُْ ٖاوبُف تهايُ بؤ َاززَيُنٌ تط، فُضَىوٕ.
ًَط ذلُس زلًب:  بُض َيع ؾً

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 ايؿصٌ ايطاب 

 احهاّ عا١َ ٚختا١َٝ
 (:19املاد٠ )

اقا١َ ايكٓاطس ٚاؾطٛز ٚاملٓػأ  املػٝد٠ َٔ قبًٗا بٓا٤ ع٢ً اٚاًل: تطتحصٌ ايٛشاز٠ َٔ املطتؿٝدٜٔ تهايٝـ 
 طًبِٗ.

ثاًْٝا: تطتحصٌ ايٛحد٠ االداز١ٜ َٔ املتجاٚش تهايٝـ زؾ  ايتجاٚش اؿاصٌ ع٢ً قسَا  ايطسم ايعا١َ حطه 
 ٚتعدٜكت٘. 1977( يط١ٓ 56ايكٛا٥ِ املعد٠ َٔ قبًٗا مبٛبه قإْٛ ؼصٌٝ ايدٜٕٛ اؿه١َٝٛ املسقِ بر)

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:ض َيع بُ  حػٔ ذلُس غىضَ)ج
 تهايُ بُ نىضزيـ بًدىَيُٓٓوَ، فُضَىوٕ.

 
 فلُ اَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 بُؾٌ حُوتُّ

 حىنُُناٌْ طؿيت و نؤتايًُنإ
 (:19َاززٍَ )

ًَهىوٍ زاَُظضاْسٌْ ُٓو ٓاوباضَو ثطزو زاَ ُظضاواٍُْ نُ خؤٍ ُٓزلاًَاٌْ زاوَ يُنُّ: وَظاضَتُنُ ثاضٍَ ت
 يُ غىوزَُْسَنإ وَضٍ زَططَيتُوَ يُغُض زاواٍ خؤيإ.

ٌَ زضَيصناضيٍُ نُ يُغُض قُزَةُنطاوَناٌْ ضَيطا  ًَهىوٍ البطزٌْ ُٓو ث زووَّ: يُنٍُ ًٓساضٍ ثاضٍَ ت
ًٌَ ُٓو يًػتاٍُْ نُ يُاليُ ٌَ زضَيصناضَناٌْ وَضزَططَيتُوَ بُث ٕ خؤيُوَ ٓاَازَ نطاوٕ طؿتًُنإ نطاوَ يُ ث

ًٌَ ياغاٍ وَضططتُٓوٍَ قُضظٍ حهىَُت شَاضَ )  و َُٖىاض نطاوَناٌْ.1977(ٍ غاَيٌ 56بُث
 
 

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ)ج
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 يًصٍُْ ٖاوبُف تهايُ ض ًَٓتإ.
 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ ًٖئ َىالحُظَيُنُا  ٕ ًُْ يُغُض زَقٌ َاززَنُ، غىثاؽ.ٓ

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ)ج
بُض َيعإ ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ نُؽ زَيُوَيت قػُ يُغُض ُّٓ َاززَيُ بهات، تُْٗا زنتؤ افلس  و ٓاُْٖط 

 عاضف، زنتؤض افلس، فُضَىو.
 بُض َيع ز. افلس ابطاًِٖ عًٌ)وَضتٌ(:

 يَُإ.بُض َيع غُضؤنٌ ثُض
ًَُنُ، بُض اغيت بُؾٌ حُوتُّ حىنِ طُيٌ طؿيت و نؤتايًُنإ، خؤٍ  يُنُّ: غُباضَت بُ ْاوًْؿاٌْ فُق
ًَغل حىنِ طُيٌ ُٓوَ )يُناٌْ( ْاوَيت يُ  ًَ ًَُُ ب طُيٌ يُنىضزيسا يُجًاتٌ ـل  بُناض زَيت، ُٓطُض ٓ

يُ) حىنُُ طؿيت و نؤتايًُنإ( نؤتايًُنُيسا، نىْهُ ُٖضزوونًإ زَبٔ بُ ـل ، بؤيُ ض اغتًُنٍُ َُُٓ
ًَهىوٍ زاَُظضاْسٌْ ُٓو ٓاوباضَو  َُُٓ ضاغت تطَ، زووَّ: غُباضَت بُ بط طٍُ يُنُّ، وَظاضَتُنُ ثاضٍَ ت
ثطزو زاَُظضاواٍُْ نُ خؤٍ ُٓزلاًَاٌْ زاوَ يُ غىوزَُْسَنإ وَضٍ زَططَيتُوَ يُغُض زاواٍ خؤيإ. ٓايا 

طزٌْ ُٓو ثطزو ٓاوباضاُْيُ يإ يُغُض زاواٍ خؤيإ وَضططتُٓوٍَ َُبُغت يُغُض زاواٍ خؤيإ، زضوغت ن
ًًَإ، نىْهُ ظؤضجاض بُْاوٍ زضوغت نطزٌْ ثطزو ٓاوباضَوَ ثاضَيُنٌ ظؤض يُو نُغاٍُْ  ُٓو ثاضَيُ ي
نُٖاتىنؤ يُو ؾىَيٓاُْ زَنُٕ وَضزَطريَيت، ض َْطُ نُ نُْسجاضٍ تطيـ نُٖاتىونؤ بُو ؾىَيٓاُْزا 

ٌَ زَنُُْوَ زيػإ  ًًَإ وَضزَطريَيتُوَ، ٓايا َُُٓ طُض حهىَُت زضوغيت زَنات بؤ ُٓو ثاضَيإ ي ُٖض ي
ًَىيػت بُ ض ووْهطزُْوَ ُٖيُ، نُ ٓايا وَضططتُٓوٍَ ثاضَنٍُ يُغُض زاواٍ  ًَطَزا ث وَضزَطريَيتُوَ، بؤيُ ي

ٌَ وَضزَطريَي  تُوَ، ظؤض غىثاؽ.خؤيإ يإ زضوغت نطزُْنُ يُغُض زاواٍ ُٓوإ بىوَو زوايٌ ثاضَنُيإ ي
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ)ج

 غىثاؽ، بُض َيع ٓاُْٖط عاضف، فُضَىو.
 

 زؤٚف:بُض َيع ٓاُْٖط عاضف 
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

َٔ ثطغًاضَيهِ يُجُْابٌ وَظيط ُٖيُ، يُغُض ُٓو َاززَيُ، بط طٍُ يُنٌَُ، خؤتإ باف زَظأْ ُٖضَيٌُ 
ًَو ُٖيُ يُياغاٍ ٖٓسٍ، ْاوٍ ) بؤضز ظَ ضؤت(َ واتُ نىضزغتإ  ًَهٌ ظؤضٍ غٓىوضَناٌْ يُغُضَ، ؾت جتاضَت

ًَىيػت زَظاْسضَيت  ض َيطاو باٌْ غٓىوضَنإ، ٓايا ُٓو فُقُضٍَ ُٓوَ زَططَيتُوَ ُٓو ثطز و ض َيطاياٍُْ نُ بُ ث
بؤ زاخًًُ يإ بؤ خاضجًـ  يُ غٓىوضَنإ بهطَيت بؤ ثُيط َوٍ باظضطاٌْ؟، ٓايا ُٓو زاواناضيًُ بُؽ

ٍَ غٓىوضَناٌْ  ًَطاقُ، يُطُ ٍَ َُٖىو ع ًَطاُْ، يُطُ ٍَ تىضنًايُ، ٓ ًَت؟، َُغُيُٕ ثُيىَْسؿلإ يُطُ زَب
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ًَت نُ ُٓوَ  ًَت ْاوٍ)بؤضز ظَ ضؤت( ب ًَهُإ ُٖب ًَُُ يُّ ياغايُ ؾت ًَىيػتُ ٓ خؤيُتٌ نُ ُٓوَ ث
ؿٌ بؤ زازَْسضَيت و بىزجُؾٌ غٓىوضزاض ًُْ، نىْهُ يَُُٖىوزوًْا ُٖيُ، ُٓو ياغايُ نُزازَْسضَيت ثالًْ

ًَِ ططْطُ نُ ُٓوَ   ٌَ بهطَيت يُْاو نىضزغتاًْـ ث ٍَ زَوَيُتٌ زضاوغ ًَت بُض اوَيصناضٍ يُطُ نُ زَنطَيت زَب
بهطَيت، نىْهُ ُٓو ؾتٍُ نُ زازَْسضَيت يُغُض زاواٍ زَوَيُتًـ نُظؤضجاض زَنطَيت نُ ض َيطاو بإ ناى 

ٌَ زَنطَيت، ُٓو ؾتُ ُٖيُ بهطَيتُوَ، نىْ هُ ثطز و جازَناٌْ خاضجٌ عازَتُٕ ثُيط َوٍ باظضطاًْؿٌ ي
ًَُُ، ُٓطُض ًْؿُ زاواناضّ يُجُْابٌ نُؾهِ ًُْ يُ نُفآُتٌ وَظاضَت و تًُُناٌْ، ظؤض باف ُٓو  يُالٍ ٓ

ٌَ بهطَيت، نُ ُٓوَ ياغاٍ ًَهٌ ث بؤ زابٓسضَيت،  َىؾهًًُيُ زَظأْ، ٓايا ُٓوَ زَنطَيت يُزاٖاتىو ًًٓخاق
 غىثاؽ.

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(: بُض َيع  حػٔ ذلُس غىضَ)ج
 بُض َيع جُْابٌ وَظيط، فُضَىو.

 بُض َيع ناَُضإ افلس)وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَ(:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَت)19تايبُت بُ بط طٍُ يُنٌَُ َاززٍَ  ًٌَ ُٓوٍَ ( َُُٓ بُاملػٝد٠ َٔ قبًٗا بٓا٤ ع٢ً طًبِٗ.، نُ زََي ث
ًَطُؾتبغل زَطُض َيتُوَ بؤ ) ًٌَ ت ًَُُ يُض ووٍ ظَاُْواًُْوَ ي يُعين ُٓواُْ املػٝد٠، بٓا٤ً ع٢ً طًبِٗ.( ٓ

زَططَيتُوَ نُ زضوغت زَنطَيت يُغُض زاواناضٍ خَُيهٌ تطٍ غىوزَُْس، ُْى يُبُض بُضشَوَْسٍ طؿيت و 
ًَُُ ض  ًَىٍَ ناالنًُناٌْ ياغاٍ وَظاضَتسا، نُ ٓ َيطاٍ طؿيت زضوغت زَنُئ، يإ قُْتُضَيُى يُنىاضن

ًَهُ يُ َُٖاَُناٌْ خؤٍ، ُٓضنٌ غُضؾاًُْتٌ وَنى  ًٌَ ياغاٍ وَظاضَت يُن زضوغت زَنُئ، ُٓوَ بُث
ًَطايُنٌ  ًَُحُتٌ طؿيت، بُآلّ بؤ ؾلىوُْ بؤ ظياتط ض ووْهطزُْوَ، نُ ناضطُيُنٌ نًُُْتؤ زَنطَيت يُج َُغ

ًَىٍَ ناالنًُنٍُ خؤٍ ض َيطايُى زضوغت زياضيهطاوزا، زاوا زَنُٕ نُ وَظ اضَتٌ ٓاوَزاْهطزُْوَ وَنى نىاضن
ًَت يُ  ًَسا ب ًَىَضَناٌْ ض َيطاو باٌْ ت ًَت غُالَُتٌ َطووض وَُٖىو ظَوابت و ث بهات بؤ ُٓو ؾىَيُٓ نُ زَب

ًَهٌ تطَ، وَظاضَت زَتى ًًَُ؟، جًُٗت ًَت، َُُٓ زاواناضٍ ن ًَسا ب ًَت ُٓو قُْاتط و يُجػىض وُٓو ؾتاٍُْ ت اْ
ًَهٌ تطَوَ  ًَسَنطَيت يُاليُٕ اليُْ ثاضَيُ وَضبططَيتُوَ، َُُٓ يُ ُٓحهاٌَ خًتاًَسا باؽ نطاوَ، نُ زاواٍ ي
ًَت يُغُض ثاضٍَ تُخكًكاتٌ  ًَت ُٓو ثاضَيُ وَضبططَيتُوَ زَب ًَت ْاتىاْ تُْفًعٍ بهات، ُٓطُض ُٓوَ ُْب

ًَىٍَ ناالنًُناٌْ بؤ  بُضشَوَْسٍ طؿيت، تايبُت بُوٍَ نُ ٓاُْٖط خإ خؤٍ بًهات، نُ ْانُوَيتُ نىاضن
ًَطىَإ نُ زَنُوَيتُ  )بؤضزَض ظَ ضؤت( ْاونُ غٓىوضيًُناُْوَ، ُٓوَ يَُاغتُض  باغٌ نطز، ُٓوَ ب
ًَهطاوَ بؤ َُْافًعَ غٓىوضيُنإ َُٖىوٍ ض َيطاٍ جطُ يُ ٖاٍ وٍَ، ٓؤتؤباًْؿٌ بؤ  ثالُْنُزا ٓاَاشٍَ ث

ًٌَ َاغتُض ثالْ ًَو يُ ناالنًُناٌْ وَظاضَتُوَ، بؤ بُضشَوَْسٍ زَنطَيت، بُث ُنُ، ُٓوَ ُٓنُوَيتُ ظَين يُن
ًَػتا ض َيطاٍ  ًَتُوَ بُ بُضشَوَْسٍ طؿيت، بؤيُ ٓ ًَتُ َُْفُظَيهٌ باظضطاٌْ نُ زَؾه طؿيت، نىْهُ زَب
ًَٓ ىَئ وثُضوَيع خاًْـ بىو بُ َُْفُظَيهٌ غُضَنٌ،  َُْفُظَ غٓىوضيُنإ وَنى حاجٌ ٓؤَُضإ وث
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ًَطَيت بُو وَظاضَتٍُ نُ تايبُؽلُْسَ، ُٓوَيـ وَظاضَتٌ  ُٓضنٌ حهىَُتُو ُٓو َُٖاَُف زَغج
ًَبًًُٓنِ ًُْ، غىثاؽ.  ٓاوَزاْهطزُْوَيُ، تايبُت بَُاززَنُف َٔ ًٖئ ت

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ)ج
 ظؤض غىثاؽ، يًصٍُْ ٖاوبُف بؤ َاززَيُنٌ تط تهايُ.

 
 ًَط ذلُس زلًب:بُض َيع ؾً

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 (:21املاد٠ )

ع٢ً ايٛشاز٠ َٚٔ ميثًٗا َٔ املكاٚي  اٚ ايػسنا  تاَ  اضتُساز بسٜإ املٝاٙ ٚاالْٗس ٚاؾداٍٚ ٚاملباشٍ اييت 
تعرتض َػازٜ  ايطسم ايعا١َ ٚاؾطٛز، ٚنريو تاَ  طسم بد١ًٜ يًطسم املٛبٛد٠ اييت تعرتض َػازٜعٗا 

 ٠ اثٓا٤ َساحٌ تٓؿٝر املػازٜ .اؾدٜد
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ)ج

 تهايُ نىضزيًُنُف خبىَيُٓٓوَ.
 

 َُ عًٌ:َُُ غعًس حُبُض َيع ح
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 (:21َاززٍَ )
ًَٓسَض يإ نؤَجاًْاٍُْ نُ ْىَيُٓضايُتٌ زَنُٕ بُض ًَىيػتُ يُغُض وَظاضَتُنُو ُٓو بَُي زَواّ بىوٌْ ث

ًَٔ نُ زَنُوُْ ضَيطاٍ ثطؤشَطُيٌ ضَيطُ طؿتًُنإ و ثطزَناُْ  ٍَ زََي ضؤيؿتين ٓاو و ضووباضو جؤطُو خى
َػؤطُض بهُٕ، ُٖضوَٖا ضَيطاٍ بُضطلطاويـ بؤ ُٓو ضَيطاياٍُْ نُ ُٖٕ زَنُوُْ ضَيطاٍ ثطؤشَ تاظَناًْإ يُ 

ٌَ نطزٌْ ُٓو ثطؤشاُْياْسا َػؤطُض ٌَ بُج  بهُٕ. قؤْاةُناٌْ ج
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ)ج

 ض اٍ يًصٍُْ ٖاوبُف تهايُ.
 

 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓنُإ يُغُض ُّٓ َاززَيُ ًُْ، غىثاؽ. ًَُُ ًٖئ ت ٓ 
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:ع بُض َي  حػٔ ذلُس غىضَ)ج

 زَيُوَيت قػٍُ يُغُض بهات، باؾُ نُؽ ًُْ، جُْابٌ وَظيط فُضَىو.ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ نُؽ 
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 بُض َيع ناَُضإ افلس )وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَ(:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ زَقٌ َاززَنُ، غىثاؽ. ًَبًًُٓنِ ًُْ ٖاوض اّ يُطُ  ًَٓـ ًٖئ ت
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ)ج

 بُف بؤ َاززٍَ زواتط.تهايُ يًصٍُْ ٖاو
 فلُ اَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 (:21املاد٠ )

ملٓتطي ايٛشاز٠ دخٍٛ ايعكازا  اـاص١ باضتٓثا٤ ايدٚز ايطه١ٝٓ ٚاملباْٞ يت١٦ٝٗ اعُاٍ املطح بعد اغعاز 
 َايهٝٗا ٚؼدٜد َطازا  ايطسم ايعا١َ ٚاؾطٛز الغساض تٓؿٝر َػازٜعٗا.

 
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:َيع بُض   حػٔ ذلُس غىضَ)ج

 تهايُ بُنىضزيـ بًدىَيُٓٓوَ.
 بُض َيع فلُ غعًس فلُ عًٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 (:21َاززٍَ )

ناضَُْساٌْ وَظاضَتُنُ بؤيإ ُٖيُ بهُٓ ْاو عُقاضَ تايبُتُناُْوَ زواٍ ٓاطازاض نطزُْوٍَ خاوَُْناًْإ، 
ًَىإ و زياض نطزٌْ ضَوتٌ ضَيطُ بُزَض يُ خاْىوَناٌْ ْ ٌَ بىوٕ و بًٓايُنإ، بؤ ٓاَازَ نطزٌْ ناضٍ ث ًؿتُج

ٌَ نطزٌْ ثطؤشَناًْإ. ٌَ بُج  طؿتًُنإ و ثطزَنإ، بُ َُبُغيت ج
 

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ)ج
 يًصٍُْ ٖاوبُف تهايُ ض ًَٓتإ.

 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:
 نٌ ثُضيَُإ.بُض َيع غُضؤ

ًَبًًُٓنُإ يُغُض ُّٓ َاززَيُ ًُْ، غىثاؽ. ًَُُ ًٖئ ت ٓ 
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ)ج

ٍَ قػٍُ يُغُض بهُٕ؟، نُؽ ًُْ باؾُ جُْابٌ وَظيط، فُضَىو.  ُْٓساَاٌْ بُض َيع زَتاُْو
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 بُض َيع ناَُضإ افلس )وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَ(:

 ٌ ثُضيَُإ.بُض َيع غُضؤن
ٍَ زَقٌ َاززَنُ، غىثاؽ. ًَبًًُٓنِ ًُْ ٖاوض اّ يُطُ  ًَٓـ ًٖئ ت

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ)ج
 يًصٍُْ ٖاوبُف تهايُ بؤ َاززَيُنٌ تط.

ًَط ذلُس زلًب:  بُض َيع ؾً
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 (:22املاد٠ )
ايطسٜع١ ٚايس٥ٝط١ ٚايثا١ْٜٛ ٚايتكاطعا  ٚاالْؿام ايٛاقع١ خاز   اٚاًل: ؽت  ايٛشاز٠ حصسا بتٓؿٝر ايطسم

 حدٚد ايبًدٜا  ٚتٓؿٝر اؾطٛز.
ثاًْٝا: يدٚا٥س ايدٚي١ االخس٣ اٚ املٛاطٓ  تٓؿٝر ايطسم احمل١ًٝ اٚ ايسٜؿ١ٝ اٚ ايطٝاح١ اٚ اـاص١ ٚاملعابس 

 اختصا  ايٛشاز٠ حصسًا.مبٛاؾك١ ايٛشاز٠ ٚاغساؾٗا ع٢ً إ ٜهٕٛ ؼدٜد قسَا  ٖرٙ ايطسم َٔ 
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(: بُض َيع  حػٔ ذلُس غىضَ)ج

 تهايُ بُنىضزيـ بًدىَيُٓٓوَ.
 بُض َيع فلُ غعًس فلُ عًٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 (:22َاززٍَ )

ًٌَ و ثطزَناٌْ زَضَ ًَطاو غُضَنٌ و الوَنٌ و يُنرتبط و تىْ وٍَ يُنُّ: تًُْا ًٓؿٌ وَظاضَتُنُيُ ضَيطاٍ خ
ًَت.  غٓىوضٍ ؾاضَواًُْنإ زاؼلُظضَيٓ

زووَّ: زايُضَناٌْ زيهٍُ زَوَيُت، يإ ٖاوواَلتًإ بؤيإ ُٖيُ ضَيطا َُحُيًُنإ، يإ ضَيطا طىْسَنإ، يإ 
 ٌَ ضَيطاٌْ طُؾتىطىظاض، يإ ضَيطا تايبُتُنإ و َُعبُضَنإ، بُ ضَظاَُْسٍ و غُضثُضؾيت وَظاضَتُنُ ج

ٌَ ٌَ بهُٕ، بُ َُضج ًَت. بُج  زياض نطزٌْ قُزَةُ نطاوَناٌْ ُّٓ ضَيطاياُْ، تًُْاو تًُْا ًٓؿٌ وَظاضَتُنُ ب
 

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ)ج
 يًصٍُْ ٖاوبُف تهايُ ض ًَٓتإ.

 فلُ اَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓنُ ٍَ زَقٌ َاززَنُئ و ًٖئ ت ًَُُ يُطُ  إ ًُْ، غىثاؽ.ٓ
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ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ)ج

ُْٓساَاٌْ بُض َيع نُؽ زَيُوَيت قػٍُ يُغُض بهات؟، ُّٓ زوو ُْٓساَُ زَياُْوَيت قػٍُ يُغُض بهُٕ، 
 زنتؤض بُؾري و غًىَيٌ خإ، زنتؤض بُؾري فُضَىو.

 بُض َيع بؿري خًًٌ تىفًل:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَطاو غُضَنٌ  يُّ َاززَيُزا يُ فُقُضٍَ يُنُّ باؽ يُوَ زَنات نُ تُْٗا ًٓؿٌ وَظاضَتُنُيُ نُ ض َيطاٍ خ
ًَُُ زَظاْغل يُظؤض  ًَت، ٓ ًٌَ و ثطزَناٌْ زَضَوٍَ غٓىوضٍ ؾاضَواًُْنإ زاؼلُظضَيٓ و الوَنٌ ويُنرتبط  و تىْ

ُاليُٕ زَوَيُتُوَ يإ وَظاضَتُوَ زضوغت يُ وآلتُنإ ض َيطاٍ ٓؤتؤبإ ُٖيُ، ُّٓ ض َيطاياُْ َُضج ًُْ ي
بهطَئ، يإ ُٓطُض ٖاتى نؤَجاًْايُنٌ زَضَنٌ ٖات بؤ نىضزغتإ و وتٌ َٔ ض َيطايُنٌ ٓؤتؤبإ زضوغت 
ٌَ ْازضَيت،  ًَتُوَ، َُُٓ يُو فُقُضَيُزا ض َيطاٍ ث زَنُّ نُ َُٖىو ؾاضَناٌْ نىضزغتإ بُيُنُوَ ببُغت

ًَت تُْٗا ًٓؿٌ وَظ ًَِ وايُ َُُٓ بهطَيتُ تُْٗا ًٓؿٌ وَظاضَتُنُيُ ُّٓ ناضَ نىْهُ زََي اضَتُنُيُ، َٔ ث
ٍَ وَظاضَت ُّٓ ناضَ بهات، يُخاَيٌ  بهات يإ َؤَيُت بسات بُ نؤَجاًْايُنٌ تط نُ بَُُٖاُْٖطٌ يُطُ

ىْسَنإ و زووَّ: زايُضَناٌْ زيهٍُ زَوَيُت يإ ٖاووآلتًإ بؤيإ ُٖيُ ض َيطا َُحُيًًُنإ يإ ض َيطاناٌْ ط
ًٌَ ض َيُٓايًُنإ  ًَِ وايُ نُ َُُٓف بُث طُؾتىطىظاض بُتايبُتٌ َُعبُضَنإ َُٓاُْ ُٓزلاّ بسَٕ، َٔ ث
ًَهٌ  ًَت ض َيطايُى يُطىْسَيو بؤ طىْسَيو يإ ؾىَيٓ ًَو يإ زآريَيُنٌ َُحُيٌ بؤٍ ُٖب ًَت، ُْى وَظاضَت ب

ٌَ بهات، بؤيُ ٍَُُٓ بؤ ًٓعافُ بهطَي ًَبُج ًٌََ ض َيُٓايًُنإ وَ بُض َظاَُْسٌْ و طُؾتىطىظاض ج ت، بُث
 غُضثُضؾيت وَظاضَتُنُ، ظؤض غىثاؽ.

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ)ج
 غىثاؽ، بُض َيع غًىَيٌ خإ، فُضَىو.

 افلس: عثُإبُض َيع غًىَيٌ 
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًِٓ ُٖيُ )خاز  حدٚد  يُ غُتطٍ زووَّ ْىوغطاوَ،اٚاًل:  ، يُ بًُْػبُت ُّٓ َاززَيُ، تُْٗا يُى ت
ٌَ باؾُ، غىثاؽ.)ٚاْػا٤ تٓؿٝر اؾطٛز(  ُٓطُض بهطَيت بُايبًدٜا  ٚتٓؿٝر اؾطٛز(   َٔ ُٓوَّ ث

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع   حػٔ ذلُس غىضَ)ج
 جُْابٌ وَظيط فُضَىو.

 بُض َيع ناَُضإ افلس)وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَ(:
 ع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُض َي

ًَغل ) ًَُُ زََي َُبُغتُإ يُوَيُ، نُ ؽت  ايٛشاز٠ حصسا بتٓؿٝر ايطسم ايطسٜع١ ٚايس٥ٝط١ ٚايثا١ْٜٛ( نُ ٓ
ًَىٍَ تُْفًع نطزُْنٍُ، جا تُْفًع نطزُْنٍُ ًُٓا يُغُض ُٓوَيُ نُ  ُّٓ وَظاضَتُ َىختُقُ بُ ؾ
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ًَىٍَ ًَت بؤ ؾلىوُْ ياغان بىزجٍُ خؤٍ بؤ تُخكًل زَنات، يإ يُنىاضن اٌْ تطٍ ثُيىَْسيساض زَب
ًَغل ٌَ نُ زََي ًَٓإ، نات ًَطَزا، بُزَيًٓايًُوَ ُٓوَ يَُُٖىو )ايطسم ايطسٜع١(  وَبُضٖ ُٓوَ زَططَيتُوَ ي

ًَؿتا  ٖ ًَُُ وآلتاًْؿسا ُٓطُض تُْفًعٍ بهات ُٓوَ بُثاضَيُ، ثاضَ يُخَُيو وَضزَططَيت، بُآلّ ٓ
ًَىٍَ ُْطُؾتىويُٓتُ ُٓو قؤْاةُ، ُٓوَ  ًَت يُنىاضن ًَٓاْسا زَتىاْ ًَىٍَ وَبُضٖ يُ نىاضن

ًَغل) ٌَ زضاوَ، تايبُت بُوٍَ نُ زََي ٌَ يدٚا٥س ايدٚي١ االخس٣ اٚ املٛاطٓ ( َاغتُضثالُْنَُإ ًٓؿاضَتٌ ث نات
ًَغل وَظاضَتٌ ٓاوَزاْهطزُْوَ َىختُقُ بُ َُٖىو  ًَُُ زََي ًَت، ٓ نُ تؤ بؤ ؾلىوُْ ثطؤشَيُنٌ قًاحٌ زَب

ًَهٌ تط ُٓو ض  َيطاياٍُْ نُ يُزَضَوٍَ غٓىوضٍ ؾاضَواًُْناُْ، واتُ يُْاو غٓىوضٍ ؾاضَواًُْنإ وَظاضَت
ًَت، نُ ُٓويـ وَظاضَتٌ ؾاضَواًُْ، بُؽ يُزَضَوٍَ غٓىوضٍ ؾاضَواًُْنإ ُْٖسَي اض  تايبُت َُْس زَب

ًَهٌ تط تُْ ًَهٌ تط اليُْ ًَهٌ غًاحٌ يإ بؤ َُؾطوع ًَىيػت ض َيطاَإ ُٖيُ بؤ َُؾطوع فًعٍ زَنات، ث
ًَىَضَنإ و ض َيُٓايًُناٌْ بؤ زابٓسضَيت، نىْهُ يُ ُٓخريزا قًاُْ ُٓو  ًَُُوَ ث زَنات يُاليُٕ وَظاضَتٌ ٓ
ًَىٍَ ناالنًُناٌْ، ثؿتطريٍ  ًٌَ ياغانُ يُنىاضن ض َيطايُ زَنُوَيتُ ُٓغتؤٍ وَظاضَتٌ ٓاوَزاْهطزُْوَ، بُث

 يُزَقٌ َاززَنُ زَنُّ وَنى خؤٍ، غىثاؽ.
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(: بُض َيع  حػٔ ذلُس غىضَ)ج

 يًصٍُْ ٖاوبُف تهايُ بؤ َاززَيُنٌ تط.
ًَط ذلُس زلًب:  بُض َيع ؾً

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 (:23املاد٠ )

اٚاًل: ؼدد َدٜس١ٜ املسٚز ايعا١َ بايتٓطٝل َ  ايٛشاز٠ ابعاد املسنبا  املدتًؿ١، ٚنريو ايطسع ايكص٣ٛ ٚايدْٝا 
 ع٢ً ايطسم ايعا١َ ٚحطه ْٛع نٌ طسٜل ببٝإ ٜٓػس يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ. هلا

ثاًْٝا: ؼدد َدٜس١ٜ املسٚز ايعا١َ بايتٓطٝل َ  ايٛشاز٠ قٛاعد اضتدداّ ايطسم ايطسٜع١ ببٝإ ٜٓػس يف 
 اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ )ٚقا٥  نٛزدضتإ(.

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ)ج
 ـ بًدىَيُٓٓوَ.تهايُ بُنىضزي

 فلُ اَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 (:23َاززٍَ )
ٍَ وَظاضَتُنُزا زووضيُناٌْ )ابعاز( ٓؤتؤَبًًُ  يُنُّ: بُض َيىَبُضايُتٌ طؿيت ٖاتىنؤ بُٖاوزَْطٌ يُطُ

ًَطايؿًإ يُغُض ضَي ًَطايٌ و نَُرتئ خ طا طؿتًُنإ جؤضبُجؤضَنإ زياض زَنات، ُٖضوَٖا ظؤضتطئ خ
ًٌَ جؤضٍ ُٖض ضَيطُيُى، بُ بُيآْاَُيُى زياض زَنات و يُ ضؤشْاٍَُ فُضًَسا باَلو زَنطَيتُوَ.  بُث
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ٍَ وَظاضَتُنُزا بُ بُيآْاَُيُى ضَيػانإ  زووَّ: بُض َيىَبُضايُتٌ طؿيت ٖاتىنؤ بُ ٖاوزَْطٌ يُطُ
ًَطانإ زياض زَنات و يُ ضؤشْاٍَُ فُضَ ًَٓاٌْ ضَيطا خ  ًٌ )وَقايعٌ نىضزغتإ(زا باَلو زَنطَيتُوَ.بُناضٖ

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ)ج
 يًصٍُْ ٖاوبُف تهايُ ض ًَٓتإ.

 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓنُإ يُغُض ُّٓ َاززَيُف ًُْ، غىثاؽ. ًَُُ ًٖئ ت ٓ 
ًَططٍ غُ  ضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ)ج

ٌَ زَيُوَيت قػٍُ يُغُض بهات، ُّٓ بُض َيعاُْ زَياُْوَيت قػُ بهُٕ)َاَؤغتا عىَُض و  ُْٓساَاٌْ بُض َيع ن
ٍَ بُؾاضَتٌ( َاَؤغتا عُط فُضَىو.  ناى فاظ

 :بٗا٤ ايدٜٔبُض َيع عُط عبسايععيع 
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓنٌ ظَاُْواٌْ بُغًتُ، ُْى تُْٗا ُٖض ًَجُض َيت، ُٓو وؾٍُ )ايػط ( ُٓوَ ) ت ( يُ ايطسع١ٓاوا ت
 غىثاؽ.

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ)ج
ٍَ فُضَىو.  ناى فاظ

 ذلُس قازض: ؾاضٌبُض َيع 
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ وَظاضَ 23يَُاززٍَ  تٌ باغٌ ُٓوَ زَنات نُ بُض َيىَبُضايُتٌ طؿيت ٖاتىنؤ بُٖاوناضٍ يُطُ
ًَىٍَ طُياْسٕ وغىضعُتٌ غُياضَ جؤض بُجؤضَنإ زياضٍ زَنات، ُٖضنُْس يَُاززَناٌْ  ٓاوَزاْهطزُْوَ ؾ
تط بُؽ باغٌ غُياضَ باضَُٖيططَنإ زَنات، بُ بط واٍ َٔ ُٓوٍَ نُ ططفيت ظؤض طُوضَ زضوغت زَنات، 

ًَطايُنٌ تط، ًَطايُنُوَ بؤ ج ُٓوَؾٌ نُ زَبًٓغل  َُغُيٍُ زياضٍ ُْنطزٌْ طُيؿتين غُياضَيُ يُج
ًَت، غُياضٍَ ُْفُض َُٖيطط بُتايبُتٌ تُنػٌ  ًَىإ زوو جؤض غُياضَ زضوغت زَب ظؤضبٍُ ض ووزاوَنإ يُْ
 ٍَ ًَسَخىض ٕ ُْ حػاب بؤ ُْفُضَنإ زَنإ نُ يُغُياضَنُياْسايُ، يُطُ نىضزغتإ نُ بُ ٓاضَظووٍ خؤيإ ي

ًَؿًٓاض زَنُّ، ُٖض يُّ َاززَيُزا باغٌ خُفُض زَنات، بُض اغيت ُٓوٍَ نُ  غُياضٍَ باضَُٖيطط، بؤيُ َٔ ث
ططفيت زضوغت نطزووَ نُ خُفُضٍ ٖاتىنؤ بُتايبُتٌ يُؾُواْسا ًُْ، َُٖىوَإ بُض َيطاناْسا ٖاتىنؤ 
ًَطَنإ ُٓوٍَ نُ بُنُْس بطاتُ ُٓو  زَنُئ نُ خُفُض ًُْ، يُ ؾُواْسا، زياضٍ نطزٌْ ض َيطا بؤ ؾىف

ًَطايُ، بُض اغيت َُُٓ ًَؿٍُ زضوغت نطزووَ، ظؤض ناتًـ بُحُقًكُت ةُزض يُ غُياضَ  ج ظياتط ن
ًٌَ غُياضَ باضَُٖيططَنإ زياضٍ  ًَ باضَُٖيططَنإ زَنطَيت، يُبُض ُٓوٍَ يُاليُٕ ض َيطاو بإ و ٖاتىونؤوَ ٖ

طط ُْنطاوَ، جاضٍ وا ُٖيُ غُياضَيُنٌ باضَُٖيطط بُطُوضَتطئ باضَوَ غُياضَيُنٌ تُنػٌ يإ ُْفُض َُٖي
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ًَت، بؤيُ بُحُقًكُت َُُٓ ظؤض  ًَت و قُتًؼ زَب ًَتُ بُضزٌََ بؤ خؤٍ يُ بُضَو شووضنُيُى ُٓوَغت زَن
 ٌَ ٍَ وَظاضَتٌ ٓاوَزاْهطزُْوَزا حُز و حسوزَيو بؤ ُٓو زوو غ ططْطُ نُ ثؤيًػٌ ٖاتىنؤ بُ ٖاوناضٍ يُطُ

ًَ ًَ ًَٔ، خُفُضٍ ٖاتىنؤ، طُيؿتين غُياضَ، زياضٍ نطزٌْ ٖ ٌ غُياضٍَ باضَُٖيطط يُ ض َيطاناْسا، اليُُْ زابٓ
 غىثاؽ.

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ)ج
 غىثاؽ، جُْابٌ وَظيط فُضَىو.

 بُض َيع ناَُضإ افلس) وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَ(:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَِٚنريو ايطسع ايكص٣ٛ( تايبُت بُوٍَ نُ يُض ووٍ ظَاُْواًُْوَ ) وايُ ُٓوَ ض اغتُ ُٓوٍَ ناى  ًَٓـ ث
 ٍَ ًَغل يُطُ ٌَ نُ زََي ًَُُ نات ًَطَزا يُى ض ووْهطزُْوَ بسَّ، ٓ عىَُض، بؤيُ ٖاوض اّ يُطَُيٌ، َٔ زََُوَيت ي
بُض َيىَبُضايُتٌ ٖاتىونؤ تُحسيسٍ نٌ بهُئ، تُحسيسٍ ُٓواُْ زَنُٕ نُ غىضعُنٍُ و بىعسَنٍُ 

ًَُُ بُض اغيت  ٍَ وَظاضَت، بؤنٌ؟، ٓ ًَطاٍ وَظاضَتٌ ْاوخؤ ًٓـ بهُئ، نُ بهغل شَاضٍَ يُطُ ْانغل يُج
ًَطاٍ ُٓواُْ ْاططيُٓوَ، بُآلّ  ًَُُ ج ًَت يإ بُؾُواُْ ًٓـ بهات، ٓ ًَت يإ ظياز ب ثؤيًػٌ ٖاتىونؤ نُّ ب
ًَىَض ُٖيُ نُ  ًَو ث ًَىَض ُٖيُ، بؤ ؾلىوُْ خؤٍ نؤََُي ًَو نُ زَيغل تُقًٌُُ ض َيطا زَنُئ، زوو ث ًَُُ نات ٓ

ًَىَض ُٖيُ نُ ثُيىَْسيساضَ بُ وَظاضَتٌ ْاوخؤوَ، يُنًَُإ: ٓ ًعتًُازٍ زَنُيُٓ غُض، بُؽ زوو ث
ًَت بُيُٓناٌْ، ُٓوٍ تطيإ: غىضعُتُنٍُ،  ُٓبعازٍ باضَُٖيططَنُ بؤ ُٓوٍَ بعاْغل جازَنإ نُْس ثإ ب

ًَت، يُو َُعايطاُْزا نُ تُٓػري ُٓناتُ غُض تُقًٌُُ ض َيط ٌَ زَب ًَطاو زَضَوَو ُٖضزوونٌ زاخ او باٌْ خ
 ٍَ ًَـ ُٓوٍَ تُقًُُُنُ بهُئ، تُْػًل يُطُ ًًَُتٌ ث ًَىيػًتًُإ ث ًَُُ ث َُٖىوٍ، بؤيُ ٓ
ٌَ بهُئ ويُ ُْتآً سا  ًَىَضاُْ زاخ بُض َيىَبُضايُتٌ طؿيت ٖاتىونؤ بهُئ، بؤ ُٓوٍَ نُ ُٓو ث

ًَهٌ فًُُْإ زَغت بهُوَيت، بؤيُ تُْٗا باغٌ ٖىُْضيًُنٍُ ز َنُئ، حُظّ نطز ُٓو تُوظضلُ بؤ تُقًُُ
ٍَ يًصُْف، غىثاؽ. ٌَ زَنُّ، ٖاوض  اّ يُطُ  جُْابتإ بسَّ، َاززَنُ وَنى خؤٍ َٔ ثؿتطريٍ ي

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ)ج
 يًصٍُْ ٖاوبُف  فُضَىو.

 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓنٍُ  ًَُُ ت ناى عىَُض وَضزَططئ يُض ووٍ ظَاُْواًُْوَ بؤ ض اغت نطزُْوٍَ عًباضَتُنُ، ُٖضوَٖا ٓ

ٌَ زَيت) إبعاديُ تُبعًؿسا  ًَىٍَ خىاضَوٍَ ي ًَتُ أبعاز واتُ بُّ ؾ  (:23املاد٠ )ٖاتىوَ نُ زَب
ع١ ايكص٣ٛ ٚايدْٝا اٚاًل: ؼدد َدٜس١ٜ املسٚز ايعا١َ بايتٓطٝل َ  ايٛشاز٠ أبعاد املسنبا  املدتًؿ١، ٚنريو ايطس

 هلا ع٢ً ايطسم ايعا١َ ٚحطه ْٛع نٌ طسٜل ببٝإ ٜٓػس يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ.
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ثاًْٝا: ؼدد َدٜس١ٜ املسٚز ايعا١َ بايتٓطٝل َ  ايٛشاز٠ قٛاعد اضتدداّ ايطسم ايطسٜع١ ببٝإ ٜٓػس يف 
 اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ )ٚقا٥  نٛزدضتإ(.

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُض  يَُإ(:بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ)ج
 تهايُ يًصٍُْ ٖاوبُف بؤ َاززَيُنٌ تط.

ًَط ذلُس زلًب:  بُض َيع ؾً
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 (:24املاد٠ )
ٜطتُس ايعٌُ بايبٝاْا  ايصادز٠ عٔ َدٜس١ٜ املسٚز ايعا١َ مبا ال ٜتعازض ٚاحهاّ ٖرا ايكإْٛ اىل ح  صدٚز 

 َاحيٌ قًٗا اٚ ًٜػٝٗا.
ًَ  ططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ)ج

 تهايُ بُنىضزيـ بًدىَيُٓٓوَ.
 بُض َيع فلُ غعًس فلُ عًٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 (:24َاززٍَ )

ًَت، نُ ٖاوزش  ناض بُو بُيآْاَاٍُْ نُ يُ بُض َيىَبُضايُتٌ طؿيت ٖاتىنؤوَ زَضزَنىوَيٓسضَئ بُضزَواّ زَب
ًَطاٍ زَططَيتُوَ، يإ ثىونَُيٌ ُْبٔ بُ حىنُُناٌْ ُّٓ ياغايُ، تا ُٓو ناتُ ًَت و ج ٍ ياغايُنٌ تط زَضزَن

 زَناتُوَ.
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ)ج

 تهايُ ض اٍ يًصٍُْ ٖاوبُف.
 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:

 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓنُإ يُغُض َاززَنُ ًُْ، غىثاؽ. ًَُُ ًٖئ ت ٓ 

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع حػٔ ذل  ُس غىضَ)ج
ٌَ قػٍُ يُغُض ُّٓ َاززَيُ ُٖيُ؟، نُؽ ًُْ، جُْابٌ وَظيط فُضَىو.  ُْٓساَاٌْ ثُضيَُإ ن

 بُض َيع ناَُضإ افلس)وَظيطٍ ٓاوَزاْهطزُْوَ(:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓنِ يُغُض زَقٌ َاززَنُ ًُْ، غىثاؽ.  ًٖئ ت
 

 ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ)ج
 تهايُ يًصٍُْ ٖاوبُف بؤ َاززٍَ زواتط.
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 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:
 بُض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 (:25املاد٠ )
ٚبايتٓطٝل َ  ايٛشاز٠ ايداخ١ًٝ ٚايٛشاز٠ املاي١ٝ ٚاالقتصاد اصداز تعًُٝا  يطٌٗٝ يٛشٜس االعُاز ٚاالضهإ 
 تٓؿٝر احهاّ ٖرا ايكإْٛ.

ًَُُ يُ يًصُّْ َىؾـتُضَى نـؤنغل يُغـُض ٓـُوَّ     جُْاب ِ غُضؤنِ ثُضيَُإ بُ ًْػبُتِ ُّٓ َاززَيُوَ ٓ
)َ  ايىظاضَ ايساخًًُ وايىظاضَ اكلايًُ واالقتكاز( بهطَيتُ )َ  وظاضتِ ايساخًًُ وايىظاضَ اكلايًُ و االقتكاز( بُّ 

ًَىَيُّ خىاضَوَ:   ؾ
 (:25) املاد٠
ٌ  تعًُٝرا   اصرداز  ٚاالقتصراد  املايٝر١  ايداخًٝر١  ت٢ايرٛشاز  َر   ٓطٝلٚبايت ٚاالضهإ االعُاز يٛشٜس  تٓؿٝرر  يتطرٗٝ
 .ايكإْٛ ٖرا احهاّ

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ:
 بُ نىضزيُنُّ فُضَىو.

 فلساَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 :25َاززَّ 
َِ بىوٕ و وَظيطّ زاضايِ و  ٍَ وَظيطّ ْـاوخؤ  وَظيطّ ٓاوَزاْهطزُْوَ و ًْؿتُج ٓابىوضّ بُ ٖاوزَْطِ يُطُ

َِ نطزِْ حىنُُناِْ ُّٓ ياغايُ زَضبهىَيٓٔ.  زا بؤيإ ُٖيُ ض َيُٓايِ بؤ ٓاغاْهطزِْ جد بُج
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ/ ج

         ٌ ًَبًٓـِ يُغـُض ٓـُّ َاززَيـُ ُٖيـُ؟ ٓاٖـُْط خـإ، غـًىَي َِ ت خـإ، نـاى    بُض َيعإ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ نـ
 قباح، ناى افلس، ٓاُْٖط خإ فُضَىو.

 زؤٚف:بُض َيع ٓاُْٖط عاضف 
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَهِ نُ ًٓكرتاح بهُٕ )يىظيط  25بُض َيع وَظيطّ ٓاوَزاْهطزُْوَ، َٔ يُ َاززَّ  ٍَ ؾت االعُاز ٚاالضرهإ  يُطُ
    ٌ ــاّ   ٚايػررؤٕٚ االبتُاعٝرر١(  بايتٓطررٝل َرر  ٚشاز٠ ايداخًٝرر١ ٚاملايٝرر١ ٚاالقتصرراد ٚ ٚشاز٠ ايعُرر ــُض تَُاؾ ُٓط

     ٍَ ًَٓػــًُ ًَٔ، يــاًْـ )ًٓؿ ــ َِ زََي ًَو ُٖيــُ نــُ ثؤغــت غــتاْسَضزّ ثــ ًَُــُ ؾــت غــتاْساضزّ زوًْــاّ بهــُئ، ٓ
غتاْسَض(، يُعِٓ ُٓو غتاْسَضاُّْ نُ َىًُُٖ يُ نطَيهاضّ وَظاضَتِ ٓاوَزاْهطزُْوَ بُزّ بهطَيت، نىْهُ 

ًَهِ ظؤض قىضؽ زَنُٕ، وَظاضَتِ ٓاوَزاْهطزُْوَ نُ ثؤغتُن إ بُ غايُقُناًُْوَ و بُ نطَيهاضَناًُْوَ ًٓؿ
    َِ ًَِ ظؤض قىضؽ ًٓـ زَنُٕ، ُٓواُْ بُ عـىَطَيهِ َىَحـُزَز زَبـ ٍَ َُنآًِٓ ظؤض ظؤض طُوضَ و يُ ج يُطُ
َِ يـُ        غتاْساضزَنًإ بؤ زابٓسضَيت نُ قاْىِْ عٍَُُ ُٓوَّ يُ وَظاضَتـِ ٓاوَزاْهطزْـُوَ ٓـًـ زَنـات زَبـ
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ًَىَيإ، ٓــُوَ بــُزّ عــى ًَــت نــُ بــُ ًْػــبُتِ ُٖئــُت و ؾــ َِ َىاغــُفاتِ َىعُيــُٕ ب َطَيهِ َىَحــُزَز بــ
ًَىَض زازَْـسضَيت، ثـاِْ ؾـاِْ نطَيهاضَنـإ يـُ       زَنطَيت يُ قاْىِْ ًٖٓسّ، يُ قاْىِْ ٖٓسّ ُٖتا عىَطيـ ث

ُ    28و بؤ  18بؤ  17 و عُـطَّ ثاؾـِ   ُٓواُْ زَتىأْ ًٓـ بهُٕ يُغُض َُنآًِٓ قىضؽ نـىْهُ ثاؾـِ ٓـ
ًَـت،   َّ و تىوؾِ فُقُضات زَب ًَت ُٓو نطَيهاضَ يُ نٌ غاَيِ زا ثُنِ زَنُو ًَتى بُضزَواّ ب غِ غاَيِ، ُٓطُض ب
ًَٓؿــًٍُ( غــتاْسَضات و ثؤغــتُ ٓــُوَ ظؤض ظؤض َىًُٖــُ، بــُض َيع وَظيــطّ ٓاوَزاْهطزْــُوَف ٓــُو   بؤيــُ )ًٓػ

ٍَ وَظاضَتـ        ًَـت نـُ يـُ طـُ ٍَ ناضوبـاضّ نؤَُآليـُتِ      َىؾهًًُيُّ وابـعامن بـاف زَظاْ ِ عَُـٍُ، ُٓواْـُ يُطـُ
ــِ       ــاِْ وَظاضَت ــُوَّ نطَيهاضَن ــؤ ٓ ــُٕ ب ــُ زَضخب ًَٔ ن ــ َِ زََي ــ ــتاْسَضزّ ث ٍَ غ ــتاْساضَيهِ َىعــُئ فًعيهــُ غ
َِ بــؤ ٓــُوَّ خؤؾــًإ ُٓظيــُت ْــُخؤٕ و     ًَهِ تايبــُت بــُ ٓــًـ نطزًْــإ ٖــُب ٓاوَزاْهطزْــُوَ َىاغــُفات

َِ و ظؤض غ  ىثاؽ.وَظاضَتُنُف نُفآُتِ ُٖب
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ/ ج

 غًىَيٌ خإ فُضَىو.
 افلس: عثُإبُض َيع غًىَيٌ 

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
بُ ًْػبُتِ ُٓو َاززَيُ عُضَبًُنُّ ُٓطـُض بهطَيـت بٓىوغـطَيت )يـىظيط االعُـاض واالغـهإ بايتٓػـًل َـ          

ــاز( ُٓطــ    ــُ واالقتك ــُ واكلايً ــِ ايساخًً ــُ     وظاضت ــُى، ي ــُوَ ي ــطَيتُوَ، ٓ ــاضَ وَظاضَت بٓىوغ ــُنطَيت زووب ُض ْ
نىضزيُنُّ ض اغتُ ًٓعتُاز يُغُض نىضزيُنُّ ْانُئ، بُآلّ يُ نىضزيُنُّ ْىوغطاوَ وَظاضَتِ ؾاضَواِْ و 

 طُؾتىطىظاض، يُ عُضَبًُنُف ْىوغطاوَ وَظاضَتِ َايًُ و ًٓكتػاز، واتُ ُٓوَ ض َيو خبطَيتُوَ، غىثاؽ.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:ٔ ذلُس غىضَ/حػبُض َيع   ج

 ناى قباح فُضَىو.
 بُض َيع قباح بًت اهلل ؾهطٍ:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
َِ )بايتٓػًل َ  ايىظاضات اكلعًُٓ( غىثاؽ. ًَ ًَو ُْيُتٔ، ب ًَؿًٓاض زَنُّ ْاوّ ًٖئ وَظاضَت  وََيآل َٔ ث

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:حػٔ ذلُس غىضَ/بُض َيع   ج

 فلس فُضَىو.ناى ز.ا
 بُض َيع ز.افلس ابطاًِٖ وَضتِ:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓنِ ًُْ يُغُض َاززَنُ، بُآلّ بُ حىنُِ ُٓوَّ نُ َُُٓ يُ حىنُُ نؤتايًُنإ و نؤتايِ  وََيآل َٔ ت
          ِ  ياغايُنُف ْعيو بىويُٓوَ، يُ َـاوَّ طفتىطـؤ نطزْـِ ٓـُّ ثـطؤشَ ياغـايُ يُاليـُٕ ظؤضَيـو يـُ ُْٓـساَاْ

ًَُُ ض ؤشاُْ بُ زاخُوَ ؾايُزّ ظؤض ض ووزاوّ َُتطغـًساض و   ثُضيَُإ باؽ يُ خطاثِ ض َيطاوباُْنإ نطا، نُ ٓ
زَيتُظَيٓغل، ٖاووآلتًإ ظؤض زَبُٓ قىضباِْ بُٖؤّ خطاثِ ض َيطاوباُْناُْوَ، بـُ ٖـؤّ ٓـُوَّ نـُ ض َيطاناؾلـإ      
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ًَطَ بُ حىنُِ َّ ي ًَُُ باؽ يُ ض َيطا طؿتًُنإ زَنـُئ،   فطاوإ ًُْٓ و يُى غايسٕ، ُٓطُض زَنط ُٓوَّ نُ ٓ
َِ بـؤ ٓـُوَّ نـُ يـُ بىزجـُّ          َاززَيُى ظياز بهطَيت نُ ًًٓعاَِ وَظاضَت و يُ ثالِْ زاٖـاتىوّ خـؤّ زابٓـ
ًَـت بـُ زوو غـايس نطزْـِ ٖـَُىو ٓـُو        ًَِ بؤ بهطَيتُوَ، نُ وَظاضَتِ ٓاوَزاْهطزُْوَ ثابُْس ب طؿتًـ زا ج

ًَُىايــُ   ض َيطــا طؿــتًاُّْ نــُ يــُ ًَــىإ ؾــاضو ؾاض ؤنــهُنإ و ض َيطــا غــٓىوضيُنأْ، نــىْهُ ٓــُوَ بُض اغــتِ ث ْ
ًَطَ يُّ ياغايُزا بُ َاززَيُى ًٓعافُ بهطَيت  ًَطاّ ُٖيُ ي زاخىاظيُنِ َُٖىو ٖاووآلتًاُْ و ْاظامن ُٓطُض ج

َِ و، ظؤض غىثاؽ.  بؤ ُٓوَّ وَظاضَت يُ ثالِْ خؤّ زابٓ
ًَططّ بُض َيعحػٔ ذلُس غىضَ/  غُضؤنِ ثُضيَُإ:ج

 جُْابِ وَظيط ض ًَٓتإ؟ فُضَىو.
 بُض َيع ناَُضإ افلس )وَظيطّ ٓاوَزاْهطزُْوَ(:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
َِ طىَإ تايبُت بُوَّ نُ ثاضاغتِٓ نطَيهاضإ و َُٖىو ناضَُْس و فًُُْنإ نُ يُ ض َيطاوباُْنإ زا ٓـًـ   ب

   ٕ ٍَ ٓـُوَّ نـُ يُاليـُ ًَىَّ قـاْىِْ           زَنُٕ ٖاوض اّ يُطُ ٓاٖـُْط خاْـُوَ بـاؽ نـطا، بـُآلّ َُٓـُ يـُ نىاضنـ
ًَغل  ًَُُ زََي َِ نُ باؽ يُ ض َيطانإ زَنُئ ٓ ًَِ بؤتُوَ، بُؽ نات عٍَُُ و غُالَُتِ نطَيهاضإ و ُٓواُْزا ج
ٌَ و ُٓحهاَاْـُ، ٓـُو      َِ بطُض َيًُٓوَ بؤ ُٖٓسافِ قاْىُْنـُ وٓـُو فُغـ َِ تُعًًُات بؤ َُُٓ زَضزَنات، زَب  ن

ًَـٓج ٖـُزَف نـُ يـُ ُٓوََيـُوَ زيـاضّ نـطاوَ و            َاززاُّْ نُ تًايُ ٖاتىوَ، ُٖٓسافِ قاْىُْنـُ بطيتًـُ يـُ ث
ًَـىَ؟ جًٗـُتِ تـُْفًعّ نـُ ثؤيًػـِ        ًَُناِْ تطيؿِ باغِ ةُضاَات زَنات، نُ َُٓاُْ ثُيىَْساضَ بـُ ن فُغ

   ُ ًَتُ  ٖاتىنــؤ ُٖيـــُ واتـــُ يـــُ وَظاضَتــِ ْـــاوخؤ زا نـــىْهُ ٓـــُوأْ تــُْفًعّ ةُضاَُنـــ زَنـــُٕ و زَنـــ
ًَهُوَ، وَظاضَتــِ ٓاوَزاْهطزْــُوَ نــُ تايبُتــُ بــُ ض َيطاوباُْناْــُوَ وَظاضَتــِ زاضايــًـ نــُ يــُض ووّ   غــٓسوق
ًَغل    ًَــ َِ، ُٓطــُض ب َِ ٓــُوا ٓــُواِْ تًــا زَبــ ًَهُ ةــُضاَات و َُغــآًًِ َايًــُ تًــا ٖــُب زاضايًــُوَ ُٖضنــِ ؾــت

ًَتُوَ  ْاتىاْغل ًٓؿِ تًا بهُئ، تايبُت بـُوَّ نـُ باغـهطا بـُ     وَظاضاتِ َُعِٓ بُض اغتِ ظؤض ظؤض بآلو زَب
ًَُُ َاغـتُضثالِْ   َِ يُى ض ووْهطزُْوَّ بُغًت بسَّ، ٓ زوو غايس نطزُْنُ، ُٓطُض جُْابت ًٓ اظَّ بسَيت

و بىزجُنــَُإ  2131ض َيطاوبــاِْ ٖــَُىو تــؤض ّ ض َيطاوباْــُناِْ نىضزغــتاؾلإ تــُواو نــطزووَ تــا غــاَيِ         
ًَغل ض َيطـا غـُضيعُناًُْوَ، تـُْٗا بـُ زوو غـايس           يُبُضزَغت زايـُ بـُ    ًَـ ًَؼ َؤتؤضوَيًُناْـُوَ، بـا ب يـُى غـج

َّ ٖـُض بـؤ بُضنـاو ض ووْـِ             َِ ًًَـاض و ًْـىّ زَو ًَىيػـتُ بهطَيـت، غـ ًَىإ ؾاض و ؾاضؤنـهُنإ نـُ ث نطزِْ ْ
ًَػتا يُ بىزجـُّ   َِ ًًَاض و ًْىَ ٓ ًَُُوَ، ُٓطُض ُٓو غ َِ و   بُض َيعتإ ُٓوَ ثُيىَْساض ًُْ ٓ نىضزغـتاْسا ٖـُب

َِ ًًَاض و ًْىَنـُ زابـغل بهطَيـت بـُ زَيًٓايـُوَ يـُ زاٖاتىويـُنِ ظؤض         نُ بىزجُف ٖاتُ ثُضيَُاُْوَ ُٓو غ
ٍَ زَقِ َاززَنُ. َّ ُٓو ناضَ بهطَيت، ظؤض غىثاؽ و ٖاوض اّ يُطُ  ْعيو زا زَتىاْط

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:بُض َيعحػٔ ذلُس غىضَ/  ج

ًَط خإ فُضَىو. 26زَّ يًصُّْ ٖاوبُف بؤ َاز  ؾً
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ًَط ذلُس زلًب:  بُض َيع ؾً
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 .ايكإْٛ ٖرا ٚاحهاّ ٜتعازض ْ  بأٟ الٜعٌُ (:26) املاد٠
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:حػٔ ذلُس غىضَ/ بُض َيع   ج

 بُ نىضزيُنُّ ناى خًًٌ فُضَىو.
 فلساَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 

 إ.بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُ
ًَت.:  26َاززَّ  ًَهُواُّْ حىنُُناِْ ُّٓ ياغايُ ب ًَو  ْانطَيت نُ ث  ناض بُ ًٖئ زَق

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:حػٔ ذلُس غىضَ/ بُض َيع   ج

 يًصُّْ ٖاوبُف ض ًَٓتإ؟ فُضَىو.
 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَُُ ًٖئ َىالحُظَيُنُإ يُغُض َاززَنُ ًْ ٓ.ُ 

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:حػٔ ذلُس غىضَ/ بُض َيع   ج

ًَبًِٓ ُٖيُ يُغُض ُّٓ َاززَيُ؟ بُض َيع جُْابِ وَظيط؟ فُضَىو. َِ ت  بُض َيعإ ن
 بُض َيع ناَُضإ افلس )وَظيطّ ٓاوَزاْهطزُْوَ(:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓنِ ًُْ يُغُض ُٓو َاززَيُ و، ظؤض غى َِ، ًَٓـ ًٖئ ت ٍَ زَقِ َاززَنُّ.بَُي  ثاؽ يُطُ

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:حػٔ ذلُس غىضَ/ بُض َيع   ج

ًَط خإ فُضَىو. 27يًصُّْ ٖاوبُف بؤ َاززَّ   ؾً

ًَط ذلُس زلًب:  بُض َيع ؾً
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 (.نٛزدضتإ ٚقا٥ ) ايسمس١ٝ اؾسٜد٠ يف ْػسٙ تازٜذ َٔ ايكإْٛ ٖرا ٜٓؿر (:27) املاد٠
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ بُض َيع  :حػٔ ذلُس غىضَ/ ج

 بُ نىضزيُنُّ ناى خًًٌ فُضَىو.

 فلساَغل: عثُإبُض َيع خًًٌ 
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َِ زَنطَيت. َِ بُج  ُّٓ ياغايُ يُ ض ؤشّ بآلونطزُْوَّ يُ ض ؤشْاَُّ فُضَِ وَقآًعِ نىضزغتإ ج
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُا  :ٕبُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ/ ج

 يًصُّْ ٖاوبُف ض ًَٓتإ؟ فُضَىو.
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 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 ًٖئ َىالحُظَيهُإ ًُْ.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ  :بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ/ ج

ًَبًِٓ ُٖيُ يُغُض ُّٓ َاززَيُ؟ ناى ؾىإ فُضَىو. َِ ت  بُض َيعإ ن
 بُض َيع ؾعإ افلس عبسايكازض:

 ع غُضؤنِ ثُضيَُإ.بُض َي
ًَـِ   ًَسا ُٖيُ، بؤ ُٓوَّ نُ ياغايُنُ باؾرت ج َٔ زَبًِٓ ُٓو بط طُيُ نُْس َُـلىعُيُى ةُضاَاتِ َاػل ت
ًَهـِ بىوْـُ يـُ ض َيـِ ٓـُّ ياغـايُوَ،        ًَتُ َىفاجُُٓيُى بؤ َُٖىو ُٓواُّْ تىوؾِ غُضث خؤّ بططَيت و ُْب

ًَو َىزَيُنِ ظََُِْ زاب ًَِ باؾُ يُ ثاف َاْط ًَو َٔ ث ًَعل و ثاف َاْط ٓسضَيت بُوَّ نُخَُيهُنُ ٓاطازاض ب
َِ نطزُْوَ، ظؤض غىثاؽ. َِ بُج ًَتُ باضّ ج ًَتُوَ ُٓوجا به  يُ وَقآً  نُ بآلو زَب

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ  :بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ/ ج

 بُض َيع جُْابِ وَظيط؟ فُضَىو.

 بُض َيع ناَُضإ افلس )وَظيطّ ٓاوَزاْهطزُْوَ(:
 َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.بُض 

ًَبًًُٓنِ ًُْ يُغُض زَقِ  َاززَنُ و ٖاوض اّ يُطَُيًإ، ُٓوَّ نـُ باغـًـ زَنطَيـت نُيُغـُض ثـاف       ًٖئ ت
ًَو ْاظامن ُٓوَ ض اّ يًصُّْ ٖاوبُف وياغايًُ نُ ظياتط زَتىأْ وَآلَِ ُٓوَ بسَُْوَ، ظؤض غىثاؽ.  َاْط

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُ  :إبُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ/ ج

 يًصُّْ ياغايِ؟ فُضَىو.

 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؿتا زَضُْنـىوَ و ُْبىوَتـُ ياغـا نـُ زَضنـطا نـُ ٓـُو         ُّٓ ياغايُ تُْفًع زَنطَيت يُض ؤشّ بآلوبىُْوَّ ٖ
َِ زَنطَيت، غىث َِ بُج َِ نطزُْوَ و بط طُ و َاززَناًْؿِ ج َِ بُج ًَتُ بىاضّ ج  اؽ.ناتُ زَن

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ  :بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ/ ج

 يًصُّْ ٖاوبُف ض ًَٓتإ؟ فُضَىو.

 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ عًٌ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 املٛبب١ االضباب 
 َٚدٜسٜر١  ايبًردٜا   ز٥اضر١  حردٚد  خراز   ايعا١َ ايطسم تٓؿٝر ع٢ً باغساؾٗا ايٛشاز٠ َطؤٚيٝا  ؼدٜد يػسض

ٍ  ػرسض ٚي ايبًردٜا   ٕ  ٚايتكاطعرا   اؾطرٛز  َػرازٜ   لرٛ  ٚايطرسم  ايعاَر١  ايطرسم  عًر٢  ايتجراٚش  ٚملٓر   بايكراْٛ
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ّ  ايريت  يًُسنبا  احملٛز١ٜ االثكاٍ ؼدٜد ٚنريو ٚقسَاتٗا ايطسٜع١  ابرسا٤ا   ٚيتٛحٝرد  ايطرسم  ٖررٙ  تطرتدد
 ايردٚا٥س  ٖٝه١ًٝ يف اؿاصٌ ٚيًتػٝم ايطسٜ  املسٚز ٚطسم ايعا١َ ايطسم قسَا  اضتدداّ ٚتٓظِٝ االضتُكى

 .ايكإْٛ ٖرا غسع ايعكق١ ذا  ايكا١ْْٝٛ ايكٛاعد ٚيتٛحٝد ايعا١َ يًطسم املٓؿر٠
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ  :بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ/ ج

 بُ نىضزيُنُّ ناى فُضَىو.

 َُ عًٌ:َُُ غعًس حُبُض َيع ح
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 

ًَىيػتُنإ ٖؤناضَ  ث
 ُ ٌَ  يُغُضثُضؾــيت وَظاضَت بُضثطغـًاضَييت  زْــٌنط زيـاض  َُبُغــيت بـ ٌَ جـ ٌ  بــُج ٕ  ضَيطــا نطزْـ  يــُ طؿـتًُنا

ًَٓاوٍ ؾاضَواٌْ بُض َيىَبُضايُتًُناٌْ زَضَوٍَ و ؾاضَواٌْ غُضؤنايُتٌ غٓىوضٍ زَضَوٍَ ُ  ُٓوَؾـسا  يُث  نـ
ًَفٌ شَيط بهُوُْ يُنرتبط َنإ ثطزو ثطؤشَناٌْ ُ  ضَيٌ يُ ياغاوَو ضن ٌ  قُزَةـ ٌَ  نطزْـ ٍ  ثـ  ضَيطـا  يُغـُض  زضَيـص

ًَطانــإ ضَيطــا و طؿــيت ًَٓاو ٖــُضوَٖا نطاوَناًْــإ، قُزَةــُ و خ  ًَخىَضيــُناٌْ قىضغــايًُ نطزْــٌ زيــاض يــُث
ًَــٓٔ بــُناض ضَيطاياْــُ ٓــُّ نــُ ٓؤتؤَبًًــُنإ  ضَيهدػــتين و نــطزٕ َىَيــو بــُ نــاٌْطاضَي يُندػــتين بــؤ و زَٖ

ًَٓاٌْ ًَ طؿتًُنإ ضَيطا نطاوَناٌْ قُزَةُ بُناضٖ يُبُض ُٓو طؤض اْهاضياُْف نُ يـُ ثُيهـُضّ    طانإو ض َيطا خ
َِ يإ زَنُٕ يـُ بـؤ يُندػـتِٓ ض َيػـا      ُٓو زايُضاُْ زا ثُيسا بىوَ نُ ض َيطا طؿتًُنإ زَنُوُْوَ و جد بُج

ًَٓسضا.  ياغايًُ ثُيىَْساضَنإ ُّٓ ياغايُ ؾُضع
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ  :بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ/ ج

 تإ؟ فُضَىو.يًصُّْ ٖاوبُف ض ًَٓ

 بُض َيع عُط عبسايطفلٔ:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َِ عُضَبًُنـُّ زَنطَيتـُ ُٓغـاؽ بـُ ًْػـبُت ُٓغـبابِ             ًَُُ ًٖئ َىالحُظَيـُنُإ ًْـُ تـُْٗا ٓـُوَ ْـُب ٓ
 َىجبُوَ، غىثاؽ.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ  :بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ/ ج

ناى عبسايػالّ، ناى بؿري، ز.افلـس، نـاى قـازض، ٓاٖـُْط خـإ      بُض َيعإ ُْٓساَاِْ ثُضيَُإ؟ ٓاُْٖط خإ، 
 فُضَىو.

 بُض َيع ٓاُْٖط عاضف:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
( َِ ًَهِ باؾِ زََي ًَطَ يُ ُٓغبابِ َىجبُ ؾت ٖٝه١ًٝ ايردٚا٥س املٓؿرر٠ يًرتػم    بُض َيع وَظيطّ ٓاوَزاْهطزُْوَ، ي

هُيًـُتِ زَوآـريّ َىُْفـُظَ نطَيهـاضيـ زَططَيتـُوَ، َـٔ       ( نُواتـُ ُٖي اؿاصٌ ؾ٢ ٖٝه١ًٝ ايدٚا٥س املٓؿرر٠ 
ًَهِ تطيـ بؤ بُض َيع وَظيـطّ ٓاوَزاْهطزْـُوَ ظيـاز زَنـُّ، ٓـُويـ ططيٓعؤْـُ، طـطئ ٓـغل غرتانهـُضَ،           ؾت
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خــؤّ ُٓطــُض تَُاؾــاّ بــُضْادلِ ًٓتخــازّ ٓــُوضوثِ بهــُئ بُضْاَُجــُنِ ُٖيــُ ؾُؾــَُغل َــازَّ يــُ    
ٓـ     ًَجت( نُواتـُ         ًٓتخازّ ٓـُوضوثِ نـُ بـُْاوّ )  ًَٔ، ٓـاض، تـى، غـِ( ْاغـطاوَ، )ًْـى ض ؤت نؤْػرتانؿـٔ نؤْػـ

َّ، ُٓوَ َُٖىو ُٓو ٓـُضى و ٓـُو قاْىْاْـُ زَططَيتـُوَ، زَطلاتـُ       ثُيط َويُناِْ بؤ زضوغت نطزِْ ض َيطاّ ْى
َِ نـُ وَظاضَتـِ ٓاوَزاْهطزْـُوَ بـؤّ ُٖيـُ يُغـُض           غُض ؾاِْ وَظاضَتِ ٓاوَزاْهطزُْوَ، ٖـُتا بـُوَف زََيـ

ًَـت      َِ، نُواتـُ نـُ َـازاّ زََي َِ و ثُيط َوّ ُٖب )تػرم ؾر٢ ٖٝهًٝر١ ايردٚا٥س     غُوظايِ ض َيطاوباًْـ قاْىِْ ُٖب
َِ ثُيط َوّ غتاْساضزّ عَُُيُف و نطَيهاضَناًْـ ثُيط َو بهطَيت، ظؤض غىثاؽ.املٓؿر٠  ( يُو قاْىُْ زَب

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ  :بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ/ ج

 ّ فُضَىو.ناى عبسايػال

 بُض َيع عبسايػالّ بُضواضّ:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ٌَ ّ ثُض اْسووَ، ض َيطاّ بسَٕ بؤتإ خبـىَيِٓ   ًَُُ ظؤض باغِ ظَاؾلإ نطزووَ، بُؽ بُض اغتِ َُُٓ ت بُض اغتِ ٓ

َـٔ   و بعأْ َُعٓاّ نًُ، يُ غُتطّ زووَّ غٓىوضّ ؾاضَواِْ و زَضَوَّ بُض َيىبُضايُتًـُناِْ ؾـاضَواِْ،  
ًَهِ تطَ ُْى َُُٓ، يُ ُٓوَؾسا نُ ثطؤشَنـاِْ ثـطز ويـُنرت بط َنـإ،      َىتُُٓنًسّ يُ عُضَبًُنُّ َُبُغت
يُعِٓ ُْزَنطا وؾُيُنِ نىضزّ بسؤظيُٓوَ يُوَّ َىتُقاتعُ يُنرتبط َنإ و وََيآلِٖ يُنرتبط َنإ ْـاظامن  

ًَُُ ًَفِ ياغاوَ؟ ٓاخط ٓ ٌَ زضَيـصّ،   بُ نىضزّ نًُ، ببىضٕ بهُوَيتُ شَيط ض ن وََيآلِٖ، ثاؾإ قُزَةُ نطزِْ ث
ــإ و            ًَطان ــا خ ــُ، ض َيط ــُوَنى ًُْاْ ــُ ْ ــَُإ ُٖي ــُ وؾ ًَُ ــُآلّ ٓ َِ، ب ــُب ــُ ٖ َِ زضَيصيُن ــ ــُ ث ًَِ خؤؾ ــ ــٔ ث َ
قُزَةُنطاوَناًْإ، نًُ ْاظامن؟ ثاؾإ قىضغايًُ ًَخىَضيُنإ، َُبُغتِ غـتاْساضزَ؟ يـُعِٓ ذلـىَض َـٔ     

ًَطايــُنِ   جــىططافِ ُٖيــُ، ًَخىَضيــُنإ يــُعِٓ قًاغــًُنإ ْــغل، ثاؾــإ بــؤ    تُغــُوض زَنــُّ ًَخــىَض ج
ًَٓاِْ قُزَةُنطاوَناِْ ض َيطـا طؿـتًُنإ و َىَيـو نطزْـِ      يُندػتِٓ ض َيهاضَناِْ نطزٕ و ض َيهدػتِٓ بُناضٖ

ٓـريَ  ض َيطا طؿتًُنإ!! ْاظامن وََيآل، يُبُض ُٓو طؤض اْهاضيُف نُيُ ثُيهُضّ ٓـُو زآرياْـُزا، ض زآـريَ، نـاّ زا    
ًَٔ نًُ  ًَ َِ ب َِ يإ زَنُٕ؟ زَ ُٓوَّ ث َِ بُج ض َيطايُ يإ باغِ فُضَاْطاُْ؟ نُ ض َيطا طؿتًُنإ زَنُوُْوَ ج
َِ يإ زَنـُٕ   َِ بُج َُعٓانُّ؟ نُ يُ ثُيهُضّ ُٓو زآرياُْزا ثُيسا بىوَ نُ ض َيطا طؿتًُنإ زَنُوُْوَ ج

ًَٓسضاف تاظَيـُ َـٔ ثريؤظبايًتـإ ػَل       يُ بؤ يُندػتِٓ، يإ بؤ يُندػـتًُٓ يـإ بـؤ يُندػـت    و  غل ًْـُ، ثاؾـإ ؾـُضع
َِ بؤَإ، غىثاؽ. ًَو بُ نىضزّ َُُٓ بٓىوغ ًَىيػتُ يُن ًَهِ تاظَيُ، ببىضٕ بُخىا ث  زَنُّ ؾت

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ  :بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ/ ج

 ناى ز.بؿري فُضَىو.

 بُض َيع ز.بؿري خًًٌ حُزاز:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
َِ، تانـُّ          َِ؟، تانـُّ َُٓـُ وابـ ًَتُ ُٓغـاؽ، بـُآلّ بـؤ وابـ ًَغل عُضَبًُنُ زَب ًَُُ زََي يُ َُٖىو ياغايُنإ ٓ
ًَُـُ وؾـُّ ظؤض ظؤض جىاؾلـإ             ُْتىاْغل ض غـتُيُنِ عـُضَبِ بـؤ ظَـاِْ نـىضزّ ثـاضاوّ جـىإ زابط َيـصئ؟، ٓ
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ًَغل بؤ ٓ ًَُُ زوو َىتُضـلِ ناى و باف زابٓ َِ، با ٓ ُوَّ يُ ظَاِْ نىضزيـُوَ بـؤ عـُضَبِ    ُٖيُ، با بُؽ ب
             َِ َِ زضَيـصّ، نـُْس جـاضّ زيهـُ طىتىَاْـُوَ ثـ ًَِ ثـ و يُ ظَاِْ عُضَبًُوَ بؤ نـىضزّ، يـُى وؾـُ َـٔ زََيـ
ًَٓسضا، بُض اغتِ وؾُيُنِ ظؤض  زضَيصّ و زَغت زضَيصّ ًُْ، ظَيسَض ؤيًُ َُغُيُنُ،يُ ثاؾإ ُّٓ ياغايُ ؾُضع

ًَٓسضا وؾــُيُنِ ظؤض  ْاض َيهــُ و ظؤض ْاض َيــو ٓــُّ ياغــا يُ زَضنــىوَيٓطا، ٓــُّ ياغــايُ ٓــُزلاّ زضا، بــُآلّ ؾــُضع
 ْاض َيهُ و، ظؤض غىثاؽ.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ  :بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ/ ج

 غىثاؽ، ز.افلس فُضَىو.

:َِ  بُض َيع ز.افلس وَضت

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 غىثاؽ قػُنامن نطا.

ًَططّ  :غُضؤنِ ثُضيَُإ بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ/ ج

 غىثاؽ ناى قازض فُضَىو.

 بُض َيع قازض حػٔ:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
وََيآل بُض اغتِ قػُناِْ َٔ بطازَضإ نطزيإ، بُؽ ُٖض بؤ تُٓهًس ُٓطُض نِ عُضَبِ نطابىوَ ياغا، بُآلّ 

َِ بٓىوغـطَيتُوَ، بؤيـُ َىضاعـاتِ ٓـُو َىالح           َِ بـُ نىضزيُنـُف ياغـا ٖـُض زَبـ ُظاتاْـُّ بـطازَضإ   خؤ زَبـ
ًَهِ بؤ بُض َيعإ يًصُّْ ٖاوبُف ْىوغِ بىو نُ تُْٗا تـُضنًع يُغـُض ظيـازَّ بـاض      نطزيإ بهطَيت باؾُ، ؾت
ُْنطَيت، ظيازَ وَظٕ، ُٓزّ قُباضَّ ظيازّ باض، ُٓزّ ٓريتفاعِ بـاض؟، ُٓواْـُ ظؤض جـاض ُٓؾـهاػل ظؤض طـُوضَ      

ًَطا ب ًَِ باؾُ يُو بط طُيُ ج  هطَيتُوَ و، ظؤض غىثاؽ.زضوغت زَنُٕ و ث
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ  :بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ/ ج

 بُض َيع جُْابِ وَظيط؟ فُضَىو.

 بُض َيع ناَُضإ افلس )وَظيطّ ٓاوَزاْهطزُْوَ(:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
َِ بهُّ نُ ٓايا بؤ ٓاَـاشَ ْـُزضاوَ بـُ بـُضظّ باضَنـإ، ض ووْه      ًَبًًُٓوَ زَغت ث طزُْوَيـُنِ زا  ُٓطُض يُو ت

ًَىَضّ ٖىُْضّ بؤ تُمسًُِ ض َيطاوبإ،  ًَىَضاُْ زَخُيُٓ ُّٓ ياغايُوَ نُ تايبُتُ بُ ث ًَُُ تُْٗا ُٓو ث و  ٓ
ًَُــُ    بــُضظّ بــاضّ غــُياضَ ٓــُوَ وَظاضَتــِ ْــاوخؤ يــُض َيطاّ َسيطيــُتِ عــاَِ َــطوضَوَ زَيهــات ْــاتىاْغل ٓ

ًَططَوَ بغل بؤ ُٓو رلايفاُّْ نُ ُٓوإ زَيهُٕ،  بُ ًْػبُت ُٓوَّ ٓاُْٖط خإ باغِ نطز، جاضَيهِ تـط  ج
ًَُُ زَظاْغل نُ غًػـتِ و ٓـًـ نطزْـِ ًْعاَـِ ٓـُوضوثِ       َِ، بُآلّ ٓ َٔ ثؿتطريّ يُوَ زَنُّ نُ ُٓوَ ُٖب
             ٍَ ًَُـُزا جًـاواظَ يُطـُ ًَٔ يـُ قـاْىِْ ٓ ٌَ و َاززَنـإ زا نـُ زَيـٔ وزايـسَْ ًَُُ ُٖتا يـُ ٓػـىَيِ فُغـ ٓ ٍَ يُطُ

ًَطَ يُبُضُٓوَّ نُ ناالنًُنُ قاْىِْ وآلتاِْ  ٌَ و َاززَ زَيغل، ي ًَُُ بُ فُغ تط نُ ُٓوإ بُ نًؤؽ زَئ و ٓ
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      ٍَ ًَـِ ض َيُٓايـُى ٓـُو تُْػـًكُ يُطـُ ًَُُ زَتىاْغل بُ ث يُ َُٖاَِ وَظاضَتِ ناضوباضّ نؤَُآليُتًُ، بُآلّ ٓ
ًَِ ُٓوَّ بهـُئ بـؤ غـُال    َُتِ ض َيطاوباْـُنإ و ٓـُوَّ   وَظاضَتِ ناضوباضّ نؤَُآليُتِ بهُئ و زوايِ زاخ

 تطّ تًُٓسّ َاززَنُ زَنُّ وَنى خؤّ ظؤض غىثاؽ.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ  :بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ/ ج

ًَهِ ُٖيُ،  فُضَىو. ًَطّ ثُضيَُإ تُوظضل  بُض َيع غهطت

ًَطّ ثُضيَُإ(:  بُض َيع فطغت افلس )غهطت

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَسايـُ،  بطازَضإ باغِ ةَُيُت ًُناِْ ظَاًْإ نطز يُ ْىغدُّ نىضزّ، يُ ْىغدُّ عُضَبِ ةَُيُتِ قاْىِْ ت

ٍَ يــُ ُٓغــبابِ َىجبــُ ) باغررساؾٗا عًرر٢ تٓؿٝررر ايطسؾررل ايعاَرر١ خرراز  حرردٚد ز٥اضرر١ ايبًرردٜا (  زَيــطّ ٓــُوَ
ضئاغــُّ بُيــُزيات حــسوزّ ًْــُ، )خــاضج حــسوز ايبًــسيات، وَــسيطيات ايبًــسيات( َىزيطيــاتِ بُيــُزياتًـ  
ًَـطَ قُغـسّ ٓـُوَ غـٓىوضّ       ًَطا ٖاتىوَ باغِ غُآلحًاتُ، َُفطوظَ غُآلحًاتِ بُيُزيُ، بـُؽ ي َّ ج يُُْٖس
بُيُزياتُ، حسوزّ بُيُزياتُ يُغُض عُضز، َُفطوظَ )خاضج حسوز ايبًسيات و َسيطيات ايبًسيات( يـ يُةى 

 بهطَيت، ظؤض غىثاؽ.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ  :بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ/ ج

نؤتـــايِ زا غىثاغـــِ يًصْـــُّ ٖاوبـــُف زَنـــُئ و يًصْـــُّ ياغـــايِ و يًصْـــُّ ٓاوَزاْهطزْـــُوَ، بـــؤ    يـــُ
ًَؿهُف نطزِْ ُٓو ض اثؤضتُ، غـىثاؽ بُؾـساض بـىوإ زَنـُئ و غىثاغـِ       َاْسووبىوُّْ نُ ُٖيإ بىو يُ ث

غـايُنِ واطـطْط،   بُض َيع وَظيطّ ٓاوَزاْهطزُْوَ و غتافِ وَظاضَتُنُّ زَنُئ بؤ ٓاَـازَ نطزْـِ ثـطؤشَ يا   
ًَهِ ظووزا ٓاَـازَ بهـات       غىثاغِ َُٖىو اليُى زَنُئ، ًٖىازضائ يًصُّْ ٖاوبُف غًاةُّ ًْٗـآِ يـُ نـات
بـؤ ٓــُوَّ بتــىاْغل بـُظووتطئ نــات بًسَيٓــُ زَْطـسإ، غىثاغــِ وَظيــطّ ٓاوَزاْهطزْـُوَ زَنــُئ، خــاَيِ     

ًَهِ طُضَِ ز.عبساهلل عبساي ًَطٖاتٓ طفلٔ عبـساهلل ْاغـطاو بـُ ز.ٓاؾـتِ ٖـُوضاَِ      زووََِ بُضْاَُّ ناض بُخ
وَظيطّ غـاَاُْ غطوؾـتًُنإ زَنـُئ نـُ ٓاَـازَ بـىوَ، بط طـُّ زووَّ جـاضَيهِ تـط زَخىَيًٓٓـُوَ غـىَيٓس            
خىاضزِْ ياغايِ بـُض َيع ز.عبـساهلل عبـسايطفلٔ عبـساهلل ْاغـطاو بـُ )ٓاؾـتِ ٖـُوضاَِ( بـؤ ثؤغـتِ وَظيـطّ            

ّ ض ؤشّ  6زغـــتاِْ عــريام، نـــُ بـــُض َيعيإ يـــُ زاًْؿـــتِٓ شَـــاضَ  غــاَاُْ غطوؾـــتًُنإ يـــُ ٖـــُضَيُِ نىض 
ًَت بؤ غىَيٓس خىاضزٕ، فُضَىو. 5/4/2112  َتُاُّْ وَضططتىوَ و َُٓط ؤ ٓاَازَ زَب

 بُض َيع ناضزؤ ذلُس ثريزاوز:
 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

   ٕ ًَـ غىَيٓس خىاضزِْ وَظيطّ بـُض َيعّ غـاَاُْ غطوؾـتًُنا ًَُىايُ ث قػـُيُى ُٖيـُ نـُ بـُالّ      بُض اغتِ ث
ًَُُ يُ غُضجُّ ٓاَيىطؤض َناِْ غُضؤنايُتِ َُٖيىَيػتِ ض اؾهاوّ خؤَإ ض اطُياْـس   َُٓوَ ططْطُ نُ بًهُئ ٓ
ًَػـتا         ًَـت، ٓ ًَُـُ بايهؤؽلـإ نـطز وَنـى يـُى ثان نُ ُٓو ٓاَيىطؤض اُْ يُغُض بَُٓاّ ناضّ زاَُظضاوَيِ ًُْ و ٓ

ًَهـِ ظؤض       بُض َيع وَظيطّ غاَاُْ غطوؾتًُنإ ث ًَـطَ ٓاَازَيـُ و وَظيـطّ وَظاضَت ًَـ ُٓوَّ غـىَيٓس خبـىات ي
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ًَُـُ يـُ ثُضيـَُإ يـُ نابًٓـُّ       ًَِ بُؾِ غُضَنِ زاٖاتِ نىضزغتإ يُغُض ُْوتُ، ٓ ًَ ظؤض ططْطُ و زَتىامن ب
 ض ابطزوو ُّٖ يُ ياغاّ بىزجُ و ُّٖ يُ ياغاّ ُْوت و طاظ نُ ثُيىَْسّ بُ زاٖاتُوَ ُٖيُ و ثُيىَْسّ بُ

زضوغت نطزِْ نؤَجاًْاناُْوَ ُٖيُ و ثُيىَْسّ بُ غـُضجُّ ياغـاناُْوَ ُٖيـُ و ٖـُّ ياغـاّ بىزجـُ نـُ        
ًَػـتا وَظيـطّ بـُض َيع ثابُْـسّ ٓـُو ياغـاياُْ ْـُبىوَ غـُباضَت بـُ             زَبىوايُ ض اثؤضت و غٓسوقِ زاٖـات تـا ٓ

     ُ ًَُـ ٓاَـازَ ْـغل زاًْؿـغل وٓـُو      زاٖاتِ نىضزغتإ و غُباضَت بُ بُضثطغـًاضيُتِ يـُ وَظاضَتُنـُّ، بؤيـُ ٓ
 غىَيٓسّ ياغايِ خبىات، غىثاؽ.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ  :بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ/ ج

ًَـ ٓـُوَّ زَغـت بـُناضبهات َىيعََـُ         فُقُضَنُ غىَيٓس خىاضزُْ، بُض َيع وَظيطّ غـاَاُْ غطوؾـتًُنإ ثـ
ٕ غـىَيٓسّ ياغـايِ خـؤّ خبـىات،     بُوَّ غىَيٓس خبىات، بؤيُ َتُاُْؾـِ وَضططتـىوَ جـُْابًإ بـا بفـُضَىو     

 فُضَىو. 

 بُض َيع عبساهلل عبسايطفلٔ عبساهلل )ٓاؾتِ ُٖوضاَِ(:

 بُض َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 بُْاوّ خىاّ طُوضَ و ًَٗطَبإ
َٔ ز.عبساهلل عبسايطفلٔ عبساهلل نُ ْاغطاوّ بُ )ز.ٓاؾتِ ُٖوضاَِ( وَظيطّ غاَاُْ غطوؾتًُنإ بُخىاّ 

ًَتِ طٍُ و خانِ نىضزغتاِْ عريام بهُّ و ض َيع يُ َُظٕ غىَيٓس زَخؤّ ن ُ بُ زَيػؤظيُوَ ثاضَيعطاضّ يُ يُن
 ياغا بططّ و بُ تُواوّ ناوزَيطّ بُضشَوَْسيُناِْ طٍُ بهُّ.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ  :بُض َيع حػٔ ذلُس غىضَ/ ج

ؤغتِ وَظيطّ غاَاُْ ثريؤظبايِ يُ ز.عبساهلل عبسايطفلٔ عبساهلل ْاغطاو بُ ز.ٓاؾتِ ُٖوضاَِ بؤ ث
ًَهِ طىزلاوزا ٓاطازاضتإ زَنُيُٓوَ بؤ  ًَػتاف نؤتايِ بُ زاًْؿتُٓنُ زَيٓغل يُ نات غطوؾتًُنإ زَنُئ، ٓ

 زاًْؿتِٓ ٓايٓسَ و ظؤض غىثاؽ.
 

                                                                                                                                                                         
            ز.حػٔ ذلُس غىضَ                                              غت افلس عبساهلل                فط               
ًَططٍ غ   ًَطٍ ثُضيَُاٌْ                                          غهطت                                ُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ      ج
ًَطام                                                     نىضزغتإ – نىضزغتإ            ًَطام - ع   ع
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 ثؤظف

ًَبىضزٕ يُ خىَيُٓضاٌْ ثطؤتؤنؤيُناٌْ ثُضيَُإ زَنُئ، نىْهُ بَُُٖيُ قػُناٌْ  زاواٍ ي
( زَيط َناٌْ 54( يُ الثُضَ )74بُض َيع )َثؿُوا تىفًل( يُ ثطؤتؤنؤيٌ شَاضَ )ثُضيَُاْتاض 

ًَٓ ُّ وَضطرياوٕ. ًًَُّ و ث  غ
 َُٖيُنُ بُّ جؤضَيُ:

:ًًَُّ  زَيطٍ غ
 وَظيطٍ ؾاضَواٌْ و طُؾت و طىظاض.

:ُّ ًَٓ  زَيطٍ ث
 طُوضَتطئ طُؾيت طُؾتًاضٍ

 ضاغتًُنُؾًإ بُّ جؤضَيُ:
ًًَُّ: وَظيطٍ نؿت ٍَزَيطٍ غ  ىنا

ًَٓ ُّ: نُضتٌ طُؾتًاضٍ  زَيطٍ ث
ًَؿُوا تىفًل( خىَيُٓضإ زَنُئ. ًَبىضزٕ يُ ثُضيَُاْتاض بُض َيع )ث  بؤيُ زاواٍ ي

 
 ناضوباضٍ ثُضيَُإ

 


