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ًَلام -ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ     ع
 ثُكيَُاٌْ        

ًَلام -نىكؿهتإ      ع
 
 

 

 ثلؤتؤنؤيُنإ
78 

 

 

  ًُٖتسُؾتا و  بُكطٌ – 2112اَيٌ/ ه
 ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 2113/ هاَيٌ ُنُّي ٓاثٌ                          
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ًَلام -نىكؿهتإ  ثُكيَُاٌٌْْ يُ بآلونلاوَنا  ع

 ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع 
ًَب: ثلؤتؤنؤيُناٌْ هاَيٌ ْاوٍ  ثُكيَُاٌْ(ٍ 2112)نت

ًَلام -نىكؿهتإ   ع
 78بُكطٌ: 

 2113ٓاثٌ يُنُّ: 
 251ترياف: 

ًَـآىوُْوَ: حمُـ سؤ كؤفبُياٌْ  ث
 ُْػٌُهامٍ: هٓىبل ُابل سؤ

ًَلماؿ،   نلؿٕ: هلوَ ٖاؿٍ، ًلَري ػـك، هامإ هًًِ، تاكا كًاؿ، ًِٓٓات ُْوكؤم ً
ًَل انلّ، بُػتًاك طيًٌ، ًىإ حمُـ.  طنَْط ابلاًِٖ، ؿي

ًَبؼاٍُْ ًٌْتُاًٌْ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ:   فَاكٍَ هجاكؿٌْ بُ نت
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ًَ  ليوتث
 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

ًًٌََُ ػىيٌ (18ثلؤتؤنؤيٌ ؿاًٌْتين فَاكَ )     5 ٍ 21/5/2112ُ ًُػي ؿوو –َُٖيبقاكؿٕ  ه

ًًٌََُ ( ػىي19ٌثلؤتؤنؤيٌ ؿاًٌْتين فَاكَ )    ٌَ –َُٖيبقاكؿٕ  ه   33 ٍ 29/5/2112ًُػيُ  ه

ًًٌََُ ( ػىي21ٌتؤنؤيٌ ؿاًٌْتين فَاكَ )ثلؤ     51 ٍ 31/5/2112ًُػيُ  ٓىاك –َُٖيبقاكؿٕ  ه

ًًٌََُػىيٌ ( 21ثلؤتؤنؤيٌ ؿاًٌْتين فَاكَ )     55 ٍ 4/6/2112ُ ًُػي ؿوو – َُٖيبقاكؿٕ ه

ًًٌََُػىيٌ ( 22ثلؤتؤنؤيٌ ؿاًٌْتين فَاكَ ) ٌَ – َُٖيبقاكؿٕ ه  59 ٍ 5/6/2112ُ ًُػي ه

ًًٌََُػىيٌ ( 23ًٌتين فَاكَ )ثلؤتؤنؤيٌ ؿاْ ًَٓر  – َُٖيبقاكؿٕ ه  117 ٍ 7/6/2112ُ ًُػيث

ًًٌََُػىيٌ ( 24ثلؤتؤنؤيٌ ؿاًٌْتين فَاكَ )    141 ٍ 11/6/2112ُ ًُػيؿوو – َُٖيبقاكؿٕ ه

ًًٌََُػىيٌ ( 25ثلؤتؤنؤيٌ ؿاًٌْتين فَاكَ ) ٌَ  – َُٖيبقاكؿٕ ه  251ٍ  12/6/2112ًُػيُ ه

ًًٌََُػىيٌ ( 26اكَ )ثلؤتؤنؤيٌ ؿاًٌْتين فَ  295ٍ  13/6/2112ًُػيُ ٓىاك – َُٖيبقاكؿٕ ه

ًًٌََُػىيٌ ( 27ثلؤتؤنؤيٌ ؿاًٌْتين فَاكَ ) ًَٓر  – َُٖيبقاكؿٕ ه  387ٍ  14/6/2112ًُػيُ ث
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 ( 88ثلؤتؤنؤيٌ ؿاًٌْتين فَاكَ )

 1181\5\18كَيهُوتٌ  ؿوو ًُػيُ

ًًٌََُ َُٖيبقاكؿٕ  ػىيٌ ه
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  (18ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 18/5/1181 كَيهُوتٌ ًُػيُؿوو 

ًَل )   ًٍَ ًْىَِكؤٍ(ٍ 11ناتقَ ًَلام  -نىكؿهتإ  ثُكيَُاٌْ  21/5/2112كَيهُوتٌ  ًُػيُؿوو كؤفٍ ث ع
ٌ  ثُكيعَُإ و،  هُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌبُ هُكؤنايُتٌ  ؿ. سوعٔ حمُعـ هعىكَ     بعُِكَين  بعُ ٓاَعاؿَبىوْ

ًَطلٍ هُكؤى و،  ًَلٍ  د ٕ بُِكَين ؾلهت أظيـ عبـاهلل هعهلت ًًَُّ ػعىيٌ   (18ٍظ ؿاًٌْعتين فَعاكَ )  ثُكيعَُا ظ هع
 ( ٍ ػؤٍ بُهت.2112هاَيٌ )

 بُكْاٍَُ ناك:
ًٌَ سىنُُن ٍ 1992(ٍ ٖعَُىاكنلاوٍ هعاَيٌ   1ٍ ْعاوػؤٍ فَعاكَ )  َوِل( يُ ثُي21(ٍ َاؿؿَ )1اٌْ بِلطُ )بُث

ًَلامظ ؿَهتٍُ هُكؤنايُتٌ  -ىكؿهتإ ثُكيَُاٌْ ن ػعىيٌ   (18ٍؿكا ؿاًٌْعتين فَعاكٍَ )  ٍ بِليعاك  ثُكيَُإع
ًًٌََُ َُٖيبقاكؿٕ يُ نات ) ًٍَ ًْىَِكؤٍ كؤفٍ ؿووًُػيُ كَيهُوتٌ 11ه ًَىَيُ   ؿا 21/5/2112(ٍ ث بُّ ًع

ًَت:  ب
ًًٌَٓاكٍ ياهاٍ َاؼي بُؿَه-1 ًَٓاٌْ ماًْاكٍ.بُكؿَواَبىوٕ يُهُك ػوتُِٓكوو و طؿتىطؤ نلؿٌْ ث  تٗ
(ٍ هاَيٌ 39ؿَْطـإ يُهُك ثلؤفَ ياهاٍ َُٖىاك نلؿٌْ ياهاٍ ؿَهتُبُكٍ نؤَُاَليُتٌ نلَيهاكإ فَاكَ )-2

1971. 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 بُْاوٍ ػىاٍ طُوكَو ًَٗلَبإ.
ٌَ ؿَنُئ، ث ًًٌََُ بُْاوٍ طُيٌ نىكؿهتإ، ؿاًٌْتين َُِٓلؤَإ ؿَهت ث ُكيَُاٌْ نىكؿهتإ، ػىيٌ ه
ًًَُّ، ػىيٌ طلَيـاٌْ ؿووَّ، فَاكٍَ ؿاًٌْذي ) ، 21/5/2112(، كؤفٍ ؿاًٌْذي 18َُٖيبقاكؿٕ، هاَيٌ ه

 بُكْاٍَُ ناك:

ًٌَ سىنُُناٌْ بِلطٍُ ) (ٍ َُٖىاك نلاوٍ هاَيٌ 1( يُ ثُيِلَوٍ ْاوػؤٍ فَاكَ )21(ٍ َاؿؿٍَ )1بُث
ًَلام، ؿَهتٍُ هُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ بِلياكيـا بُكْاٍَُ ناكٍ ؿاًٌْتين ع -ٍ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ 1992
ًَل )18فَاكَ ) ًًٌََُ َُٖيبقاكؿٕ يُ ناتقَ ًٍَ ًْىَِكؤٍ كؤفٍ ؿوو ًُػيُ 11(ٍ ٓاهايٌ ػىيٌ ه (ٍ ث

ًَت: 21/5/2112كَيهُوتٌ  ًَىَيُ ب  بُّ ً

ًًٌَٓاكٍ ياهاٍ -1 ًَٓاٌْ ماًْاكٍ.بُكؿَواَبىوٕ يُهُك ػوتُِٓكوو و طؿتىطؤ نلؿٌْ ث  َاؼي بُؿَهتٗ
(ٍ هاَيٌ 39ؿَْطـإ يُهُك ثلؤفَ ياهاٍ َُٖىاك نلؿٌْ ياهاٍ ؿَهتُبُكٍ نؤَُاَليُتٌ نلَيهاكإ فَاكَ )-2

1971. 
ًَطلٍ هُكؤنٌ ثُكيَُإ ْاوٍ ثُكيَُاْتاكَناٌْ َؤَيُت و ُٓواٍُْ ٓاَاؿَ ُْبىوٕ  ًَوتا بُِكَين د ٓ

ًَتُوَ، با بؿُكَىوَيت.  ؿَػىَيٓ
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ًَطلٍ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:بُ  ِكَين سؤ حمُـ هىكَ/ د

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ٌَ ؿكاوَ، يإ ٓاَاؿَ  16/5/2112(ٍ ٓاهايٌ يُ 17ْاوٍ ُٓو ُْٓـاَاٍُْ يُ ؿاًٌْتين فَاكَ ) َؤَيُتًإ ث

 ُْبىوُْ، َُٓإُْ:
 حمُـ/ َؤَيُت.  امساعًٌ هعًـ -1
 هعًـ/ ٓاَاؿَ ُْبىوَ. ذنسٟٓآًَُ  -2
 ؾلئ سوري ػُيًؿُ/ َؤَيُت.بُ -3
 تاكا حتوري ُٓهعُؿٍ/ َؤَيُت. -4
ًٌَُوا تؤؾًل َػـيـ/ َؤَيُت. -5  ث
 دٗإ امساعًٌ بًٓاَري/ َؤَيُت. -6
ًَل حمُـ دمًب/ َؤَيُت. -7 ًً 
 ًُومن حمُـ غليب/ َؤَيُت. -8
 ُباغ حمُـ دمًب/ َؤَيُت.ؿ.  -9

 عُل عبـايلظئ عًٌ/ َؤَيُت. -11
 / َؤَيُت.عجُإياووم ػىكًًـ  -11

 هىثاي.
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

ًَوتاَ ؿَيًُٓ هُك بُكْاٍَُ ناك بؤ بُكؿَواّ بىوٕ يُهُك ػوتُِٓكوو و طؿتىطؤ نلؿٌْ  مؤك هىثاي، ٓ
ٌَ ؾُكَىو هًىَيٌ ػإ. ًَٓاٌْ ماًْاكٍ، بَُي ًًٌَٓاكٍ ياهاٍ َاؼي بُؿَهتٗ  ث

 اظيـ: عجُإبُِكَين هًىَيٌ 
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًٌَرت ُٓو ثلؤفَ ياهايُ  ًَري بِلطٍُ يُنُّ و ؿووَّ، َُُٓ بِلطٍُ ؿووَّ ث يُ بُكْاٍَُ ناكؿا ٖاتىوَ، با بًَ
ًًٌَٓاك ؿَنُّ ُٓطُك  َىْاقًَُُإ نلؿووَو تُواوَإ نلؿووَ، بُي َاوَ ؿَْطـاٌْ يُهُك بـكَيت، ث

ًَتُ بِلطٍُ يُنُّ، واتا ؿ ًَٓاٌْ بِلطٍُ ؿووَّ ب ًَت يُهُك ُٓو ثلؤفَ ياهايُ، بُؿَهتٗ َْطـاُْنُ تُواو ب
ًَتُ  ًَت، ُٓوٍ تُواو بهُئ و ناكَنُ بٔ ٌَ كؤفٍ تل بُكؿَواّ ب ماًْاكٍ يُ بِلطٍُ يُنُّ يُواُْيُ بؤ ؿوو، ه

ًَتُ ؿووَّ و مؤك باًُ، هىثاي. ٌَ نلؿٕ و، ُٓطُك بِلطٍُ يُنًٍَُ ب ٌَ بُد  بىاكٍ د
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ: ن امساعًٌ/ؿ.اكهالٕ باي بُِكَين

 هىثاي، ؾُكَىو ناى طؤكإ.
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 بُِكَين طؤكإ ٓاماؿ حمُـ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَلَ ٓاَاؿَ ًًُْ بؤ ؿَْطـإ.  كاهتُ كاثؤكتُنُ سامكَ، بُاَلّ يُنَُري وَميلٍ ناكو ناكوباكٍ نؤَُاَليُتٌ ي

ًَىيويت بُو ًَت، ٓىْهُ دُْابٌ ؿوو/ داكَيهٌ تل يُواُْيُ ُٓو كاثؤكتُ ث ًَت يُ ًُاغُ، وَميليٍ بًبًٓ َ ب
 وَميليٍ ُْيبًًٓىَ، هىثاي.

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 هىثاي، ؾُكَىو هؤمإ ػإ.
 بُِكَين هؤمإ ًٗاب ْىكٍ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَُُ تُبعُٕ بىوٌْ وَميل بؤ ؿَْطـإ بُ مَكوكَت ْامامن، ُٓطُك كاثؤك تُنَُ يُ ؿواٍ ُٓوَوَ، نُ ٓ

ٍَ وَميلؿا، ُٓو ٓانوامياٍُْ  ًَلَ تُواو نلؿ، يًقُْ ثُيىَْـيـاكَنإ ؿاًٌْتدي يُطُ طؿتىطؤيُناصيإ ي
ًَت،  ًَلَ ُْب ًَت، ياػىؿ ي ًَلَ ب يُهُك كٌَٓ ُْٓـاَإ نلاوَ تًايـا، ْامامن ض ؿاعًُنُ ُٓطُك دُْابٌ وَميل ي

ًَهٌ باًُ، هىثاي.ُٓطُك ؿَْطٌ يُهُك بـكَيت َٔ  ًَُىايُ ًت  ث
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ: ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/ بُِكَين

هىثاي، يُِكاهتًـا يُ ًُاغُ نلؿُْوٍَ ُٓو ثلؤفَيُ وَميل ٓاَاؿَ ُْبىوَ، وَميل ناتٌ ػؤٍ ؿاواٍ نلؿووَ 
ًَُإ باًُ يُ ًُاغُ نلؿُْوَنٍُ وَميل ٓاَاؿ ًََُُ يُ هُكؤنايُتٌ ث ًَت، بؤيُ ٓ ًَت.ٓاَاؿَ ب  َ ب

ًَت، بؤ ْا؟  ؿووَّ/ يُناتٌ ؿَْطـاًٌْـا وَميل سُقٌ ُٖيُ ٓاَاؿَ ب
يُبُك ُٓوَ بُكؿَواّ ؿَبري يُهُك ػاَيٌ يُنُّ، ؾُكَىو يًقُْ تايبُشيُْـَنإ بؤ ًىَيين ػؤتإ، ؾُكَىو 

 ناى ناكوإ.
 بُِكَين ناكوإ ُاحل اظيـ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًٌَ َاؿؿَيُ ًَُىايُ بُث ًَو نُ بىؿدُ ؿَيتُ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ، بؤ ُٓوٍَ َٔ ث نٌ ثُيِلَوٍ ْاوػؤ، نات

ثُكيَُاْتاكإ بتىأْ ٌَىَكٍ ُٓوَ بهُٕ و يُ يًقُْناًْإ طؿتىطؤ و تىَيقيُٓوَ بهُٕ يُهُك بىؿدُ، ُٖك 
ًَوتا ُٖٕ ؿَهيت ثُكيَُاْتاكا ًَُىايُ ُٓو ثلؤفاٍُْ ٓ ًٌَ تايبُشيُْـٍ يًقُْنٍُ ػؤٍ، ث ٕ يُنُ بُث

ؿَطلَيت، بؤ ُٓوٍَ بُؿواؿآىوٌْ ػؤيإ بهُٕ، ُٖك يُى يُ ُْٓـاّ ثُكيَُاُْ بُِكَينَنإ يُ ؿوو يًقُْ 
ًَُٓوَ نُ بُكؿَواّ بٔ يُ يُى يُ يًقُْناًْإ ُٖك  ًَ ًَُىايُ ُٓو ؿَكؾُتُ بؤ ثُكيَُاْتاكإ ْاٖ ُْٓـاَُ، ث

كاثؤكتٌ ػؤيإ ٓاَاؿَ بهُٕ بؤ يًقٍُْ  يُاليُى ثلهٌ بىؿدُ طؿتىطؤ بهُٕ، يُاليُنًٍ ُٖوَيٌ ُٓوَ بـَٕ
ًًٌَٓاكٍ ُٓوَ ؿَنُّ ُٓو بُكْاَُ ناكاُْ َُٖىو يإ ؿواخبلَيت، يإ بىاك بـكَيت، بؤ  ؿاكايٌ، بؤيُ َٔ ث

 ُٓوٍَ ثُكيَُاْتاكإ بتىأْ يُ ثلهٌ بىؿدُ طؿتىطؤٍ ػؤيإ بُكؿَواّ بٔ، هىثاي.
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 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

ًَُُ يُو باكَيُوَ قوَُإ نلؿو كاوَيقيٌُإ نلؿ، بُاَلّ ثُكيَُاْتاكَ بُِكَينَنإ  هىثاي، وَػيت ػؤٍ ٓ
ًًَإ باَ بىو بُكؿَواّ بري، ؾُكَىوٕ يًقٍُْ ياهايٌ َاؿؿٍَ ًَُ.  ث

 بُِكَين عُل عبـايلظئ عًٌ:
 بُِكَينهُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًٌَهَُ ؿَ ًَوتا َاؿؿٍَ ًَُ بُ مَاٌْ عُكَبٌ ث ًَٓاٌْ ماًْاكٍ.ٓ  نُئ يُ ياهاٍ بُؿَهٗ
 املاد٠ ايطادض١:

اٚاًل: يهٌ غدص إ ٜكدّ طًبًا اىل اهل٦ٝات ايعا١َ اٚ اـاص١ يًشصٍٛ ع٢ً املعًَٛات َع اخر اسهاّ ٖرا 
 ايكإْٛ بٓعس االعتباز ٚنُا ًٜٞ:

 َٛدٛد٠ يد٣ اهل١٦ٝ اّ ال.ٜؤخر بٓعس االعتباز ؾُٝا اذا ناْت ايٛثٝك١ احملت١ٜٛ ع٢ً املعًَٛات املطًٛب١  -أ
 ع٢ً اهل١٦ٝ ايعا١َ تكدِٜ ْطد١ َٔ ايٛثٝك١ املطًٛب١ اىل طايبٗا ؾُٝا اذا ناْت ايٛثٝك١ عٛشتٗا. -ب

 ثاًْٝا: ع٢ً نٌ ١٦ٖٝ عا١َ إ تٓػس تكسٜسًا نٌ ضت١ اغٗس َس٠ عٔ طسٜل مجٝع ٚضا٥ٌ االعالّ، تٛضض ؾٝ٘:
 يٓػس.َٝصاْٝتٗا َٚا بكٝت َٔ املٝصا١ْٝ اثٓا٤ ا -أ

 ايٓؿكات ٚأٚد٘ صسؾٗا. -ب
 املػازٜع اييت تٓذصٖا بايتؿصٌٝ، ٚاملػازٜع املؤٌَ الاشٖا. -ز
 ايعكٛبات املٛد١ٗ اىل َٛظؿٝٗا َٔ املدايؿني ٚاضبابٗا. -د
 اـدَات اييت قدَتٗا ٚاـدَات اييت تكدَٗا السكًا َع تجبٝت تٛازخيٗا. -ٖـ
 أْٗا.ايػها٣ٚ املكد١َ ٚاالدسا٤ات املتدر٠ بػ -ٚ
 ٚصـ ٖٝه١ًٝ اهل١٦ٝ املع١ٝٓ )ٚادباتٗا ٚاعُاهلا املاي١ٝ(. -ش
 ٚصؿًا بصالسٝات َطؤٚيٞ اهل١٦ٝ ٚٚادباتٗا ٚاالدسا٤ات اييت قاَت بٗا بعد اصداز قسازاتٗا. -ح

 ثايجًا: تكّٛ ايٛشازات نريو بٓػس تكازٜسٖا ايػري ايدٚز١ٜ، تٛضض ؾٝٗا االتٞ:
٠ َطتكباًل ٚبايتؿصٌٝ، ٚقبٌ غٗس ٚاسد َٔ املٓاقصات يف االقٌ )طسم املػازن١ املػازٜع اييت تكّٛ بٗا ايٛشاز -أ

 ٚغسٚطٗا ٚا١ٜ َالسع١ اخس٣(.
االعالٕ عٔ اَالى ٚثسٚات ايٛشاز٠ اييت تٟٓٛ بٝعٗا قبٌ غٗس يف االقٌ َٔ قٝاَٗا باملصاد ايعًين ٚجيب إ  -ب

 ١ٝ املػازن١ ٚا١ٜ َالسع١ اخس٣.ٜتطُٔ املعًَٛات بايتؿصٌٝ ؾُٝا ٜتعًل باملٛاد ٚايػسٚط ٚنٝؿ
زابعًا: يهٌ َٛاطٔ اؿل يف سطٛز ادتُاعات اهل١٦ٝ ايعا١َ يالقًِٝ بعد إ ٜكدّ طًبًا بريو اىل ز٥ٝظ اهل١٦ٝ 
ٜتعٗد ؾٝ٘ بتشٌُ املطؤٚي١ٝ يف ؼكٝل اغساضٗا عدا االدتُاعات اييت تبشح يف املٛاضٝع اييت اضتجٓٝت ٚ 

 ٚزدت يف ايكإْٛ.
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:الٕ باين امساعًٌ/ؿ.اكهبُِكَين 
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 ؾُكَىو بُنىكؿيُنًٌُ تهايُ.
 بُِكَين طؤكإ ٓاماؿ حمُـ:

 بُِكَينهُكؤنٌ ثُكيَُإ.
 َاؿؿٍَ ًًُُّ:

ًٌَهَُ بهات بؤ بُؿَهت ػوتين ماًْاكيُنإ يُ ؿَهتٍُ  ًَو َاؼي ُٓوٍَ ُٖيُ ؿاوا ث يُنُّ: َُٖىو نُه
ٍَ يُبُكٓاو ط  لتين سىنُُناٌْ ُّٓ ياهايُ:طٌيت، يإ تايبُتًُنإ يُطُ

ًَـايُ يُالٍ ؿَهتُيُ، يإ ْا. -أ ٍَ ُٓطُك ُٓو بَُيطُْاٍَُ ماًْاكيُ ؿاوا نلاوَناٌْ ت  ُٓوَ يُبُكٓاو ؿَطري
ًٌَهَُ بُ ؿاواناك بهات، ُٓطُك الييَب. -ب ًَىيوتُ ؿَهتٍُ طٌيت ؿاُْيُى يُو بَُيطُْاَُ ؿاوانلاوَ ث  ث

ًَىيوتُ َُٖىو ؿَهتُيُنٌ ًَو بُ َُٖىو ٖؤيُناٌْ باَلو نلؿُْوَ  ؿووَّ: ث طٌيت ُٖك ًَُ َاْط كاثؤكت
ًًَـا كووٕ بهلَيتُوَ:  باَلو بهاتُوَ ت

 بىؿدُنٍُ و ثامشاوَنٍُ يُ ناتٌ باَلو نلؿُْوَؿا. -أ
 ػُكدًُناٌْ و كووَناٌْ ُٓو ػُكدًُ. -ب
 اًَإ بـات.بُؿووكو ؿكَيقٍ ثلؤفَناٌْ نُ ُٓدماًَإ ؿَؿات و ُٓواٍُْ ًْام وايُ ُٓدم -ز
ًٌَٔ ناكَناٌْ نلاوَو ٖؤيُناٌْ. -ؿ  ُٓو هناياٍُْ ٓاكاهتٍُ ؾُكَاْبُك هُكث
ًٌَهَُ  -ه ًٌَهَُ ؿَنلَئ و كَيهُوتٌ ث ًٌَهًٌُ نلؿووٕ و ُٓواٍُْ يُ ٓايٓـَؿا ث ُٓو ػنَُتطىماكياٍُْ ث

 نلؿٌْ.
ًٌَهَُ نلاوٕ و ُٓو كَيهاكاٍُْ وَكيطلتىوٕ هُباكَت بُ -و  ّ َُهُيُيُوَ.ُٓو ههااَلياٍُْ ث
 وَهؿهلؿٌْ ثُيهُكٍ ؿَهتٍُ ٓاَافَ بؤنلاو ُٓكى و ناكوباكَ ؿاكايًُناٌْ. -م
ًٌَ و ُٓكى و ُٓو كَيهاكاٍُْ ؿواٍ ؿَكنلؿٌْ بِلياكَناٌْ وَكؿَطريَئ. -غ  وَهؿهلؿٌْ ؿَهُاَلتٌ بُكثلهإ ي

ًًَُّ: ُٖكوَٖا وَماكَتُنإ كاثؤكتُ ْاؿَوكيُناًْإ باَلو ؿَنُُْوَو ُٓوا ًَـا كووٕ ه ٍُْ ػىاكَوٍَ ت
 ؿَنُُْوَ:

ًَو يُ  -أ بُؿووكو ؿكَيقٍ ُٓو ثلؤفاٍُْ نُ وَماكَت يُ ٓايٓـَؿا ُٓدماٌَ ؿَؿات، بُالٍ نٌَُ بُك يُ َاْط
ًَت. ًَبًًُٓنٌ ؿيهُ ب  ُٓدماَـاٌْ نَُهلؿُْوَنإ و كَيطٍُ بًُـاكٍ نلؿٕ و َُكدُناٌْ و ُٖك ت

ٍَ بًاْؿلؤًٔ بُالٍ نٌَُ بُ يُ كاطُياْـٕ ؿَكباكٍَ َىَيو و هاَاُْن -ب اٌْ ُٓو وَماكَتٍُ نُ ؿَياُْو
ٍَ ؿَكباكٍَ  ًَىيوتُ بُؿووكو ؿكَيقٍ ماًْاكيُنإ يُػؤٍ بطل ًَو يُ ُٓدماَـاٌْ َُماؿٍ ٓاًهلاو ث َاْط

ًَت. ًَبًًُٓنٌ ؿيهُ ب  نُكَهتُو َُكدُنإ و ٓؤًُْتٌ بًُـاكيهلؿٕ و ُٖك ت
ًَت، ؿواٍ ٓىاكَّ: ُٖك ٖاوواَلتًُى َاؼي ُٓوٍَ ٖ ُيُ يُ نؤبىوُْوَناٌْ ؿَهتٍُ طٌيت ُٖكَيُـا ٓاَاؿَ ب

ًٌَهَُ بُ هُكؤنٌ ؿَهتُ ؿَنات، نُ ٖاوبُكثلهًاكيُتٌ ُٓوَ ؿَطلَيتُ ُٓهتؤ نُ  ُٓوٍَ ؿاواناكيًُى ث
 ؿابًين بهات، بُؿَك يُو نؤبىوُْواٍُْ باي يُو بابُتاُْ ؿَنات نُ كَينثُِكٕ يُ ياهانُؿا ٖاتىوٕ. 

 

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:اكهالٕ باين امساعًٌ/ؿ.بُِكَين 
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 هىثاي، يًقٍُْ ْاوػؤ ؾُكَىو.
 بُِكَين قاؿك سؤ قاؿك:

 بُِكَينهُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَو بهلَيتُ َُٖىو ٖاوواَلتًُى، يُ ُٖك  ًًٌَٓاك ؿَنات يُ بِلٍ َُٖىو نُه يُ َاؿؿٍَ ًَُ يًقُْ ث

ًَت بهلَيتُ َُٖىو ٖاوو ًَو ٖاتب ًَهٌ تليٍ َُٖىو نُه اَلتًُى، ُٖكوَٖا يًقُْ يُ بِلطٍُ ؿووَّ و ًىَيٓ
ًَتُوَ، هىثاي. ًَٓ ًَبًًُٓنٌ ًًُْ، وَنى ػؤٍ سي ًًَُّ و ٓىاكًٍََ ًٖض ت  بِلطٍُ ه

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 هىثاي، يًقٍُْ َاؼي َلؤظ ؾُكَىو

 بُِكَين بُؾلئ سوري ػُيًؿُ:

 بُِكَينهُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَب  ًًُٓناٌْ يًقٍُْ َاؼي َلؤظُ هُباكَت بُ ثلؤفَنُ:ََُُٓ ت

ًَو( ؿَهتُوافٍَ  ٍَ ُٓوَؿايُ يُ بِلٍ ؿَهتُوافٍَ )َُٖىو نُه بِلطٍُ يُنُّ/ كاٍ مؤكيٍُٓ يًقُْ يُطُ
 )َُٖىو ٖاوواَلتًُى( ؿابٓلَيت.

ًَبًين ًًُْ.  بِلطٍُ ؿووَّ/ يًقُْ ت
ًَبًين ًًُْ. ًًَُّ/ يًقُْ ت  بِلطٍُ ه

ٍَ البلؿٌْ بِلطُنُ ؿايُ، هىثاي.بِلطٍُ ٓىاكَّ/ كا  ٍ مؤكيُٓ يُطُ
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 هىثاي، يًقٍُْ كؤًٓبريٍ ؾُكَىو.
 بُِكَين بهل نليِ حمُـ)ٓاهؤ(:

 بُِكَينهُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَهٗاتىوَ، يًقُْ ًًَىايُ بهلَيت بُ  هُباكَت بُ َاؿؿٍَ ًًُُّ/ يُبُك ُٓوٍَ ُٓو َاؿؿَيُ يُ ٓىاك بِلطُ ث ث

َاؿؿَيُنٌ هُكبُػؤ، بِلطُناٌْ تليٍ يُ َاؿؿَيُنٌ تلؿا ؿابٓـكَئ، يُهُك ُٓو ُٓهاهَُ مدمريَنإ 
ٌَ بهلَيت: ًَىَيٍُ ي ًَـا بهلَيت، َاؿؿٍَ ًًُُّ بُّ ً  َاؿؿَنإ ٓاَيىطؤِكٍ ت

 اسالٍ ن١ًُ )َٛاطٔ( بدال َٔ ن١ًُ )غدص( ٚاعاد٠ صٝاغتٗا بايػهٌ االتٞ:)
هٌ َٛاطٔ تكدِٜ طًب يًشصٍٛ ع٢ً َعًَٛات َٔ َؤضط١ عا١َ اٚ خاص١ َع َساعا٠ اسهاّ ٖرا حيل ي

 ايكإْٛ:
 ؾُٝا اذا ناْت ايٛثٝك١ اييت تتطُٔ املعًَٛات املطًٛب١ يف سٛش٠ املؤضط١ املع١ٝٓ اّ ال. -أ

 (.ع٢ً املؤضط١ املع١ٝٓ تكدِٜ ْطد١ َٔ ايٛثٝك١ املطًٛب١ اىل ايطايب اذا ناْت عٛشتٗا -ب
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 هىثاي، يًقٍُْ ياهايٌ.
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 بُِكَين طؤكإ ٓاماؿ حمُـ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَىَيُ ؿابِلَيقكَيتُوَ: ًَطٍُ نُي و بِلطُنَُ بُّ ً  َاؿؿٍَ ًًُُّ/ وًٍُ ٖاوواَلتٌ بهلَيتُ د
ًٌَهُ ًَو َاؼي ُٖيُ ؿاوايُى ث َ بهات بؤ بُؿَهت ػوتين ماًْاكيُنإ يُ ؿَهتُيُنٌ يُنُّ: َُٖىو نُه

ٍَ يُبُكٓاو طلتين سىنُُناٌْ ُّٓ ياهايُ:  طٌيت، يإ تايبُت يُطُ
ًَـايُ يُالٍ ؿَهتُ ُٖيُ، يإ ْا؟ -أ  تَُاًا ؿَنلَيت نُ ٓاػؤ ُٓو بَُيطُْاٍَُ ماًْاكٍ ؿاوا نلاوٍ ت

ًَت ؿَهتٍُ طٌيت ؿاُْيُى يُو بَُيطُْاٍَُ ؿاوانل -ب ًٌَهَُ بُ ؿاواناك بهات، ُٓطُك يُ الييَب.ؿَب  اوَ ث
ًَىَيُ ؿاؿَِكَيقكَيتُوَ:  ؿووَّ: بِلطُنُ بُّ ً

ًَو يُ َُٖىو ؿَمطاناٌْ كاطُياْـٕ  ًَت َُٖىو ؿَهتُيُنٌ طٌيت ُٖك ًَُ َاْط داكَيو كاثؤكت ؿووَّ: ؿَب
ًًَـا كووٕ بهاتُوَ:  باَلو بهاتُوَو ت

ًٌَ َاوَتُوَ.بىؿدُنٍُ و ُٓوٍَ يُ ناتٌ باَلو ن -أ  لؿُْوَنُؿا ي
 ػُكدٌ و بؤٌٓ ػُكز ؿَنلَيت. -ب
 وكؿَناكٍ ُٓو ثلؤفاٍُْ ؿَيهات و ُٓواٍُْ بُ ًْامَ بًاْهات. -ز
ًٌَٔ ناكَنإ ؿَكٓىوَو ٖؤيُناٌْ. -ؿ  ُٓو هناياٍُْ بؤ ؾُكَاْبُكاٌْ هُكث
ًٌَهًٌُ بهات بُكاو -ه ًٌَهًٌُ نلؿووٕ و ُٓوٍَ بًُْامَ ث ًٌَهَُ نلؿٌْ. ُٓو ػنَُتطىماكيٍُ ث  كؿٍ ث
ًٌَهَُ نلاوٕ و ُٓو كَيهاكاٍُْ يُباكَياُْوَ طرياوَتُوَبُك.  -و  ُٓو ههااَلياٍُْ ث
 وَهؿهلؿٌْ ثُيهُكٍ ؿَهتٍُ ْاوبلاو ُٓكى و ناكوباكَ ؿاكايًُناٌْ. -م
ًَهٌ ؿَهُاَلتُناٌْ بُكثلهإ و ُٓكنُنإ و ُٓو كَيهاكاٍُْ يُ ؿواٍ ؿَكنلؿٌْ بِلياكَناٌْ  -غ وَهؿ

 نلؿووٌْ.
ًَىَيٍُ ؿاؿَيت ؿاؿَِكَيقكَيتُوَ: ًٌَُنٌ بِلطُنُ بُّ ً ًًَُّ/ ث  ه

ًَـا كووٕ ؿَنُُْوَ، بِلطُناٌْ )أو  ًًَُّ: وَماكَتُنإ كاثؤكتُ ْاؿَوكٍ باَلو ؿَنُُْوَو ُٓواٍُْ ػىاكَوَ ت ه
ًَتُوَ، هىثاي. ًَٓ  ب و ٓىاكَّ( وَى ػؤيإ ؿََ

 ُكيَُإ:هُكؤنٌ ث ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/ بُِكَين

ًَبًين ُٖيُ؟ ُٓو بُِكَيناٍُْ ؿَياُْوَيت قوُ بهُٕ، كَينؿاكإ )َاَؤهتا ؾلَإ، ناى عـْإ،  ٌَ ت هىثاي، ن
يًًِ ػإ، ناى ُباغ بًت اهلل، ناى عبـايوالّ، ناى ؾامٍ بًُاكَتٌ، ْاهو ػإ، ناى ًعإ اظيـ، ناى ناوَ، 

دَُاٍ، ناى دُالٍ، ٖافَ ػإ، طىَيًناك ػإ، ناى هًىَيٌ ػإ، ناى ؿَيٌاؿ، ظًإ ػإ، ثُكوئ ػإ، ناى 
سَُُ هُعًـ، نىَيوتإ ػإ، ناى قاؿك اظيـ، ناى عبـاهلل َُال ْىكٍ، هؤمإ ػإ، ناى ٓاهؤ(، ؾُكَىو 

 َاَؤهتا ؾلَإ.
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 بُِكَين ؾلَإ عنايـئ حمُىؿ:

 بُِكَينهُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَبًًُٓى ُٖيُ ُٓط ُك بهلا بىايُ يُدًاتٌ نُي بطؤِكٕ بؤ َُٖىو َاؿؿٍَ ًًُُّ يُ بِلطٍُ يُنُّ ت

 ٖاوواَلتًُنٌ نىكؿهتاٌْ.
ًَىَيٍُ  بِلطٍُ ؿووَّ/ ػاَيُناٌْ )أ و ب و ز و ه( يُى خبلَيت يُ يُى ػاَيـا نؤ بهلَيتُوَ بُو ً

ًَت: ٌَ ب  ػىاكَوٍَ ي
ًَِلٍ و وكؿَناكيًُنإ يُباكٍَ ُٓو ناكو ػنَُت و ناكطىماكيًا ًٌَهًٌُ )هُكدُّ ماًْاكيًُ ناكط ٍُْ نُ ث

 ٍَ ًَٔىوٌْ ػُكدًُناٌْ ًَهاًْنٌَ ُٓدماَـاًْإ يُطُ ٍَ ت نلؿووٕ، ياػىؿ بًُْامَ ُٓدماًَإ بـات يُطُ
ٓاَادمُناٌْ ؿَكػوتين بىؿدُنُو ثامشاوٍَ يُناتٌ باَلونلؿُْوَياْـا(، يُبُك ُٓوٍَ ُٖك َُٖىويإ 

ًَِلٍ و ػنَُتطىماكٍ، بؤيُ ُٖك ٓى ًَهٌ ناكط اكيإ يُ يُى َاؿؿَ نؤ بهلَيُٓوَو ُٓو بلييت يُ اليُْ
ًَتُوَو، مؤك هىثاي.  كينبُْـيَُ نَُرت ؿَب

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ: ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/ بُِكَين

 مؤك هىثاي، ؾُكَىو ناى عـْإ.
 حمُـ: عجُإبُِكَين عـْإ 

 بُِكَينهُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَوتا َُهُيُنُ وا بىو، بؤيُ كاهيت َٔ ويوتِ ُٓطُك ًٓعتريامَيو ُٖبىايُ قوُّ نلؿ بى ايُ يُهُكٍ، بُاَلّ ٓ

ًَِ َُُٓ كاهتًُنٍُ بِلبِلٍَ ثٌيت ياهانُيُ، َاؿؿَيُنٌ مؤك مؤك طلْطُ، تُهبًت  مؤك بُ نىكتٌ ؿََي
ًَت مياتل  ًًَإ باَ ب نلؿٌْ ُّٓ َُطيىعُ، تُبعُٕ ُْٓـ مياؿ بهلَيت، ُٓطُك ُْٓـاَُ بُِكَينَنإ ث

ًَري سىنٌُ كًًَـو َُٓاُْ بىوٌْ ُّٓ َاؿؿَيُ بُ بهلَيت طلْطرتَ، بُاَلّ ب ؤ َُوموعٌ ًُؾاؾًُت و با بًَ
ًَهُ يُ ناكَ مؤك طلْطُنإ، ض  بِلطُناًُْوَ، ُٓطُك مياتليٍ بهلَيت و كووٕ تليٍ بهلَيتُوَ، يُعين يُن

ًَُُ تُقل ٓ ،ٍَ ًَِل يبُٕ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ ؿَيهات، بُتايبُتًٍ يُّ ياهايُ كؤَيٌ طُوكٍَ ػؤٍ ؿَط
ًَري سىنٌُ  ًَ ًَهٌ طُوكَ يُهُكدُّ ثلؤهٍُ َُوموعٌ ًُؾاؾًُت و َُهُيٍُ با ب ًَري بًُ ؿَتىاْري بًَ

 ُاحل، هىثاي.
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 مؤك هىثاي،  يًًِ ػإ ؾُكَىو.

 :عاضبُِكَين يًًِ اَري 

 بُِكَينهُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَبًين ؿَنُّ ُّٓ ػاَيُ بُ دؤكَيو ؿاِكَيقكاوَ نُ ُٖك يُ هُكَتاوَ يُ بِلطٍُ يُنُّ ػاَيٌ )أ ( ُٓوٍَ َٔ ت

ًَىامَ  ًَىيوت بىو بطىتلَيت ُٓو ؿَهتُيُ ُٓطُك بُو ً ًَهـا ث ًَتُوَ، يُنات ًَٓ تُبليل بؤ ُْبىوٌْ ماًْاكٍ ؿَٖ
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ًَهٌ ماًْاكٍ تايبُت بُ ًَتُوَ بُ هىوؿ وَكطلتٔ يُ ؿاتابًوٌ وَماكَتُنإ باْه ًَٓ ًَت، ٓىْهُ سي ػؤٍ ُٖب
ًَبًين ؿَنُّ يُ  ٌَ نلؿٌْ ُٓو ياهايُيُ، ُٖكُْٓـَ ُٓوٍَ َٔ ت ٌَ بُد بِلطٍُ يُنُّ بَُٓاٍ ًٌٌٓ، يإ د
ًَت  ًَبًًِٓ نلؿ ب ًَـايُ، ُٓوٍَ يُّ ياهايُ ت ًَت نَُىنىكتٌ مؤكٍ ت ًَو ُٓطُك ًُٖب وَماكَتُناًٍْ ؿاتابًو

ًَو باي يُ بىوٌْ باْهٌ ماًْاكٍ ُْ نلاوَ، بؤيُ ُٓوَ كَيطا ػؤًهُكَيهٌ باًُ، نُ ُٖك يُ يُ ًٖض ًىَيٓ
ًَت يُ طُياْـٌْ ماًْاكيُنإ بُ ٖاوواَلتًإ، يإ تُبليل بؤ ُْٖـَيو  هُكَتاوَ ُٓطُك نَُتُكػٌَُ ُٖب
ًَُٓٓوَ، بؤ ُٓوٍَ ماًْاكيُنإ ُْطاتُ ؿَهيت ٖاوواَلتًإ، بؤيُ بُ باًٌ ؿَمامن ُٓطُك ض يُو  ساَيُت ؿَٖ

ًَت، ًَىيويت بُوَ  بِلطُيُ ب ًَت بُ كووٌْ و باًٌ باي يُوَ بهلَيت نُ ُٓو ؿَهتُيُ ث يإ يُ ًىَيين تل ب
ًَت و َُٖىو ماًْاكيُناٌْ وَماكَتُنإ و ًىَيُٓ ثُيىَْـيـاكَنإ يُػؤ  ًَهٌ ماًْاكٍ باًٌ ُٖب ُٖيُ باْه

 بطلَيت، مؤك هىثاي.
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 ، ناى ُباغ ؾُكَىو.مؤك هىثاي
 بُِكَين ُباغ بًت اهلل ًهلٍ:

 بُِكَينهُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَو بهلَيتُ ٖاوواَلتًُى، ُٖكوَٖا يُ  هُكَتا َٔ ثٌتطريٍ يُ يًقٍُْ ْاوػؤ ؿَنُّ يُ بِلٍ َُٖىو نُه

ٌَ )أ و ب( َىْاقُُات و َىمايُؿات و بُنلَيـإ و ؾلؤًتين َىَيو و َاَيٌ ؿَوَيُت، َُُٓ  بُ ؾُقُكٍَ ه
 ياها كَيهؼلاوَ، بُ كٌَٓ َٔ ُّٓ ؿوو ؾُقُكَيُ مياؿَ، هىثاي.

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 مؤك هىثاي،  ناى عبـايوالّ ؾُكَىو.

 ُـيل: َصطؿ٢بُِكَين عبـايوالّ 

 بُِكَينهُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَٓاهُنإ باهٌ ُٓو ثلَْوًجُّ نلؿ، نُ ُٓو  ًَلَ َٔ يُ هُكَتاوَ يُ ث بُْاو ؿَهتٍُ تايبُتًُنإ، نُ ي

ًَت يُو ياهايُ، ثلَْوًجٌ طُيٌذي بُ ماًْاكيُنإ  ًَٓ باهٌ ؿاَىؿَمطاٍ نُكتٌ تايبُت ؿَنات َُْ
ًَىإ ٖاوواَلتٌ و سهىَُت، بُ تُهُوكٍ َٔ ًٖض ْانلَيت َاََُيٍُ نُكتٌ تايبُت وَنى  ثُيىَْـيًُى يُْ

ًَُُ ؿاوا بهُئ َُٖإ ًُكيهات يُهُك ُٓهاهٌ َىْاؾُهُيُ، يُهُك  ُٓهاهٌ ًاكؿُْوٍَ ماًْاكيًُناُْ، ٓ
ًَت يُ باقٌ ياهانُ، ُٖك ُٓهاهُٕ ًٖض  ًَت ُٓوََإ يُبُكٓاو ب ٍَ طٌيت، بؤيُ ؿَب َاََُيُ بهلَيت يُطُ

ًَت، َُُٓ يُى.  عًالقُتٌ ُّٓ ياهايُ بُ َىُٓهُهاتٌ تايبُت ُْب
ًَىيوتُ ؿَهتٍُ طٌيت ؿاُْيُى يُ بَُيطُْاٍَُ ًٌَهَُ بُ ؿاواناك بهات، يُعين وا بُ  ؿوو/ ث ؿاوانلاو ث

 ٌَ ٌَ بُد ًَوتا ؿَيًُٓ ْاو ْاوَِكؤنٌ ياهانُو، ُٓطُك بناْري يُ د كَٖايٌ ٖاتىوَ، ُْٖـَيو بَُيطُ ُٖيُ ٓ
ًَت،  نلؿُْ، ُْٖـَيو ماًْاكٍ ُٖيُ بؤت ُٖيُ بًاْبًين، ُْٖـَيهًإ ُٖيُ بؤت ُٖيُ وَيُٓيُنت ال ب

ُٖيُ باَلوٍ بهُيتُوَ، بؤيُ َُُٓ ُٖك وا بُ كَٖايٌ ٖاتىوَ، يُعين ْآاكٍ بهُئ ُْٖـَيهًإ ُٖيُ بؤت 
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ٌَ ُٓوٍَ باهٌ ُٓوَ بهُئ، ٓايا بؤ باَلو نلؿُْوَيُ، يإ بؤ ماًْاكٍ ػؤيُتٌ؟ ٓايا ُٓو  ٌَ، بُب ؿاُْيُنٌ بـات
ُهُوك ؿَنُّ تؤمَيو ماًْاكيًاُْ، يإ ُٓو بَُيطُيُ تًُُٓـ نلاوَ ؿَتىاٌْ نؤثٌ بـَييَت، يإ ْا؟ َٔ ت

ًَىيوتُ. ًَٔهاكاٌْ نلاوَو  وكؿَناكٍ ث بِلطٍُ )ؿ( يُ ؿووَّ، ُٓو هناياٍُْ ٓاكاهتٍُ ؾُكَاْبُكو هُكث
ًَت ُْؿكَيت،  ًَهُ يُو دؤكَ ماًْاكياٍُْ نُ ؿَب ًٌَ ُّٓ ياهاياٍُْ َٔ تَُاًاّ نلؿ، َُُٓ يُن ٖؤيُناٌْ، بُث

ًَت،  ًَلَ ُْب ًَطاٍ ٓ ًَِ ُٓوَ د ًَُٔواٍُْ َاؼي َلؤظُ، ُٓو هنايُ ًٓـاكيًاٍُْ نُ يُعين َٔ ؿََي ٓىْهُ بُث
ًَىإ ُٓو ؾُكَاْبُكاُْ، يُواُْيُ هُكؤنُنٍُ ًاكؿكاوَ، َٔ يُو ؿاَىؿَمطايُ هنا ؿكاّ يُبُك  ؿَؿكَيت يُْ
ٌَ ؿَنلَيت يُ  ًَطايُنٌ تل، ُٓوَ غُؿكّ ي ًٌَت و ٓىوَُ ُٖك د ًَٗ ًَت، ُّٓ ؿَمطايُّ بُد ُٖك ٖؤيُى ب

و نلؿُْوٍَ ُٓو هنايُ ًٓـاكيًاٍُْ َٔ وَكَطلتىوَ يُو ؿَمطايُ كَيطاٍ ؿؤميُٓوٍَ ُٖيٌ ناك يُ كَيطاٍ باَل
ٌَ ؿَنُّ يُ  ًَهُ يُ ثاكاهتين تايبُشيُْـٍ َلؤظ، بؤيُ تهاتإ ي ًَطايُنٌ تل تُهو ؿَنلَيت، يُن د

ًَتُ ًٓوتًوٓآات، ٓىْهُ ػَُي ًَُٔواُْوَ بٔ ًَت بُ ث ٌَ بهُٕ، ؿَب و ػِىًُُتُو مَكَك ٖاوبًُُنإ بريٍ ي
ًَتُ ُٓو تانُ يُ كَيطاٍ باَلو بىوُْوٍَ ُّٓ ماًْاكيًاُْ. يُ بِلطٍُ )و( داكَيهٌ تل بُ كَٖايٌ ُٓو  ؿَطُيُْ

ًٌَهَُ نلاوٕ و، ُٓو كَيهاكاٍُْ وَكيطلتىوٕ هُباكَت بُّ َُهُيُيُ، ُْٖـَيهًإ كَْطُ يُ  ههااَلياٍُْ ث
ًَت، ُْٖـَيهًإ داكَيهٌ تل َُه ًَـايُ، بؤيُ ََُُٓ بُ عُىٌَ ٖاتىوَ.تُسكًل ب يُ  آًًٌ ًُػٌِ ت

بِلطٍُ )غ( وَهـ نلؿٌْ ؿَهُاَلتٌ بُكثلهإ و ُٓكى.........، وَنى َٔ ؿَمامن ْاوَنُّ يُبري ًًُْ، 
ًَو، يُُٖك ًٓـاكَيُى وابنامن  ًَو يُ ُٖك وَماكَت ًَٔ، ًت ًَ ًَِ ب ًَت ث ًٖىاؿاكاّ ُٓواٍُْ ػًرِبٍَ ًٓـاكيإ ُٖب

ًٌَ ؿَ ًَهـا ث ًَت يُ َُٖىو كاثؤكت ًَهُ ُْى كؤفاُْو ؿَب ًَٔ وَهؿٌ وَميؿٌ، تُوميؿٌ وَميؿٌ، واتا َُُٓ ًت َي
ًَت و وَهؿٌ وَميؿُ، بُِكَيىَبُكٍ طٌيت ؿيىإ َُُٓ ُٓكنُناًُْتٌ،  ًَت، يُنذاك يُ وَماكَت ؿَكؿَٓ ُٖب

ًَت ؿابًين ًَهٌ بؤ بـؤمُْوَ يُ  َُُٓ وامحيُ، يُعين ؿاعٌ ًًُْ باَلوٍ بهاتُوَ، ُٓوَ ُٖيُ ؿَب بهات و سُي
ٌَ ْانلَيت، َُهُيٍُ  ًَهٌ ؿَوكيـا ؿاعٌ ًًُْ ُّٓ ًتاُْ بطىتلَيت، ٓىْهُ طؤِكاْهاكٍ ي ُٖك كاثؤكت
ٌَ ْاطُّ، ػؤٍ َُهاكٍ ػؤٍ ُٖيُ، ًٓعالٕ  كاطُياْـٌْ َىَيو و هاَإ نُ ؿَياُْوَيت بًؿلؤًٔ، َٔ ت

ًَهٌ ْاؿَوكٍ باَلو بهلَيتُوَ.ؿَنلَيت يُ كؤفْاَُنإ، بؤ داكَيهٌ تل يُ كاثؤ  كت
ٌَ ؿَنلَيت، ُٓطُك ؿَهتُ طٌتًُنُ َايُوَ،  ٌَ بُد ٌَ ْاطُّ يُ كووٍ عَُُيٌ ٓؤٕ د ٓىاكَّ/ َٔ ُٖك ت
ًَت، بُاَلّ ُٓطُك ُٓو ؿَهتُ طٌتًُ  ًَٓ ٍَ ُٓوَ بىو ؿَهتٍُ طٌيت َُْ ٓىْهُ مؤكبٍُ مؤكٍ كًَُٓنإ يُطُ

ًَت بُ قُؿ ٖ ًَهٌ ُٖب ًَت ٖؤَي ًَت يُ َايُوَ ؿَب ؤَيٌ ياكيطاٍ ؾىتبؤٍ، ٓىْهُ ُٖك ٖاوواَلتًُى ويويت بٔ
ًَت يُ كووٍ َاشياتًهُوَ يُواُْيُ يُ يُى نؤبىوُْوَ ) ( ُٖماك، 21( ُٖماك، يإ )11ؿاًٌْتُٓنُ بًُـاك ب

 َُُٓ يُى.واتا عَُُيًُٕ َُُٓ َُعكىٍ ًًُْ،( ُٖماكيٍ ؿاوا بهُٕ بٔٔ ؿأًٌْ، 31يإ )
ًَو بٔٔ يُ نؤبىوُْوٍَ ؿآريَيُى ؿابًٌٓٔ، َُُٓ ؿَكٓىو يُ ؿوو/ بُِكاهيت ْامامن  ُٓواُْ يُهُك ض ُٓهاه

ًٓتًاَلع و ُٓواُْ، بؤ َٔ تُهُوك ؿَنُّ َُُٓ ًٖض عًالقٍُ بُ وَكطلتٔ و طُيٌذي بُ ماًْاكيُنإ ًًُْ، 
 مؤك هىثاي.

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 
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 .ؾُكَىو ؾاضٌمؤك هىثاي، ناى 
 حمُـ قاؿك)بًُاكَتٌ(: ؾاضٌبُِكَين 

 بُِكَينهُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَـا، تُْٗا َىالسُمَّ يُهُك ػاَيٌ ٓىاكَّ ُٖبىو، ًٖض قوُ ْانُّ.  مؤك هىثاي، ناى عبـايوالّ ًٌٓاكَتٌ ث

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 مؤك هىثاي، ْاهو ػإ ؾُكَىو.

 يهليِ:ؾًل عبـاىبُِكَين ْاهو ت

 بُِكَينهُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ُٓطُك يُى تؤم بُ وكؿٍ هُيلٍ ُّٓ ياهايُ بهُئ، يُ َاؿؿٍَ يُنَُـا ؿَهتٍُ طٌيت و ؿَهتٍُ تايبُت 
ًَري نُكتٌ طٌيت، يُعين يُ وَماكَتُوَ ُٖتا ُٖك  ًٌَ ؿََي ًَُُ ث ًَٓاهُ نلاوَ، نُ ؿَهتٍُ طٌيت ُٓوَيُ ٓ وا ث

ُ سهىَُتُوَ ُٖيُ يُّ ياهايُ يُ َاؿؿٍَ يُنُّ ػوتؤتًُ فَيل بابٌ بُِكَيىَبُكايُتًُى نُ ثُيىَْـٍ ب
ًَٓاهُنُ قُُـَإ  ًٌَ ث ًَوتا نُ ؿَيًت باهٌ ؿَهتٍُ طٌيت ؿَنُيت، بُث ؿَهتٍُ طٌيت، يُبُك ُٓوَ ٓ
ًَت، بؤيُ َٔ  ًَو نُ ثُيىَْـٍ بُ نُكتٌ طٌتًُوَ ُٖب وَماكَتُ، يإ ُٖك بُِكَيىَبُكايُتًُ، يإ ُٖك ًىَيٓ

 ًَِ ًَت، ٓىْهُ ُٖهتِ نلؿ يُ قوُناٌْ ناى عبـايوالًٌَـا ث ًَهَُيًُ ؿكوهت ُْب باًُ بؤ ُٓوٍَ ُٓو ت
ًَىإ ؿَهتٍُ طٌيت و ؿَهتٍُ ْاو ؿَمطانُ، ُّٓ ياهايُ باهٌ ؿَمطايُى  ًَهَُيًُى ُٖيُ يُْ ؿَكنُوت نُ ت

ًَت، يُْاو ؿَمطانُ ؿَ ًَٓ ًَري ُّٓ ؿَمطايُ َُْ ًَوتا ؿَنات، ُٓوَيُ نُ َُٖىوَإ ؿََي هتُيُى ُٖيُ، ٓ
ًَلَ  ٍَ ُّٓ ؿَهتُ طٌتًٍُ نُ ي ًَىإ ُٓو ؿَهتُيٍُ هُك بُ ؿَمطانُيُ يُطُ ًَت يُْ ًَهَُيًُى ؿكوهت ؿَب ت
 ٍَ ًَٓري، يُو ًَُُ يُ عىكؼي ػؤَاْـا نُكتٌ طٌيت بُناك ؿَٖ ْاو بلاوَ بُ ؿَهتٍُ طٌيت، نُ َُؾلومَ ٓ

ًَو يُاليُٕ سهىَُتُوَ ؿَعِ بهلَيت، بؤيُ َُُٓ نُكتٌ تايبُت، نُكتٌ طٌيت يُعين وَماكَت و ُٖك ًت
ًَُُ كاٖاتىوئ يُهُك ُٓوٍَ  تُكسٌ يُنُػيُ، ُّٓ ياهايُ ٓايا ؿَمطا ًٓكلاك ؿَنُئ، يإ ْا؟ يُبُك ُٓوٍَ ٓ
ًَت،  ًَٓري، بؤ ُٓوٍَ ُٓو ًًٓتًباهَُإ بؤ ؿكوهت ُْب ؿَهتٍُ طٌيت يُعين نُكتٌ طٌيت ُٖك ُٓوَ بُناك ب

ًَ ًَوتا ؿََي ًَو ؿاواناكٍ بهات، نُ ٓ ًَت ُٖك ؿَهتُيُى نُ ؿَيُوَيت، ٖاوواَلتٌ بًُوَيت ًت ًَت ٓاَاؿَ ب ت ؿَب
َُُٓ ُٓو ؿَهتُيُ ًًُْ نُ ؿَمطانُ قوٍُ يُهُك ؿَنات، باي يُو ؿَهتاُْ ؿَنات، باي يُو ؿَوآريو 

ًًٌَٓاكٍ يُنُػيُ، نُ ُٓو ؿوو ًتُ ًَهَُيُ دًا  وَماكَتاُْ ؿَنات، نُ عايـٍ سهىَُتٔ، بؤيُ َُُٓ ث ت
 ٍَ بهلَيُٓوَ، ؿَهتٍُ طٌيت و ؿَهتٍُ تايبُت بهُيُٓوَ بُ نُكتٌ طٌيت و نُكتٌ تايبُت، بؤ ُٓوٍَ يُطُ

ًَت، ُٓوَ يُى. ٍَ ُْب ًَهُ ؿوو/ نُ ٖاتىوئ باي يُ  ُٓو ؿَهتُيٍُ نُ ثُيىَْـٍ بُ ؿَمطانُوَ ُٖيُ ت
ًَت ؿَهتٍُ طٌيت  ُٖك ًَُ َاْط داكَيو، َُُٓ يُعين ؿَهتٍُ طٌيت ؿَنُئ يُ بِلطٍُ ؿووََـا، ؿََي

ًَت َُٖىو ًَُ  ًَت، ؿَب ًَت، بُِكَيىَبُكايُتٌ ب ًَٓاهٍُ َاؿؿٍَ يُنُّ وَماكَت ب ًٌَ ث قُُـٍ ُٓوَيُ بُث
ًَري ُٖكوَٖا  ًًََُـا ؿََي ًَهٌ وا تُقـيِ بهات، باًُ ٍُٓ بؤٌٓ ٖاتىوئ يُ ه َاْط داكَيو كاثؤكت

ًَت وَماكَت و بُِكَيىَبُكايُتًُ  وَماكَتُنإ، ػؤ ُٖك ؿَهتُ طٌتًُنُ يُ ًَٓاهُنٍُ يُنَُـا ؿََي ث
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ٍَ تُهبًت نلؿٌْ،  طٌتًُنإ، يُبُك ُٓوَ بُِكاهيت ُّٓ َاؿؿَيُ مؤك طلْطُو دُوُٖكٍ ياهانُيُ يُطُ
ًَٓاهُنٍُ بطؤِكئ،  ًَو ُٓو ؿَهتُ طٌيت و تايبُتًُ يُنُّ/ ًٓعاؿٍَ ًُاغٍُ بهلَيتُوَ، ث بُاَلّ بُ َُكد

ٍَ ًَهُ ًَت؟ ٓىْهُ ت ًَٓ ًَت، يإ َُْ ًَٓ ٍَ ؿَهتٍُ ؿَمطانُ، ٓايا سي ؿووَّ/ ُٓطُك ؿَهتُ طٌتًُنُ  بىوَ يُطُ
ًَىيوت ْانات، ٓىْهُ وَماكَتُنإ ُٖك  ًًَُّ ث ًَت، ُٓوَ يُ بِلطٍُ ه ًَٓاهُنُ ب ًٌَ ث ًٌَ بُث َُبُهتُإ ي

ًَٓاهٍُ ؿَهتُو، هىثاي. ًَتُوَ فَيل ث  ؿَٓ
 كؤنٌ ثُكيَُإ:هُ ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/ بُِكَين

 مؤك هىثاي، ناى ًعإ ؾُكَىو.

 بُِكَين ًعإ اظيـ عبـايكاؿك:

 بُِكَينهُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَو بهلَيت بُ َُٖىو ٖاوواَلتًُى، بُاَلّ  ٍَ ُٓوٍَ نُ ٖاتىوَ ُٖك نُه يُ َاؿؿٍَ ًًُُّ َٔ ٖاوِكاّ يُطُ

ًٌَرتيٍ َُٖإ قوُّ نلؿ، َُٖى ًَو بُ َىتًَُقٌ ؿَنلَيذي ُٖك مؤك بُ َىتًَُقٌ ٖاتىوَ، يُ َاؿؿٍَ ث و نُه
ًَهٌ طٌيت  ًَو، يإ يُ نُكت ًَهٌ هُكداؿَ نُ ًٖض َُعين ًًُْ بُو ؿاواناكيًٍُ ؿَنات يُ وَماكَت نُه
ًَت ُٖك َُعين  ًَِ باًُ ُٓطُك َاْايُنٌ ؿَقًكًٌٌ ُْب ًَهٌ تايبُتٌ ؿَنات، بؤيُ َٔ ث ؿَنات، يإ يُ نُكت

ًَت(، ًٓناؾُ ب ًَو َُعين ب هلَيت ُّٓ َُعًُٓ مؤك طلْطُ، تا َىًاغُيٍُ ؿَمطاناٌْ ػؤَإ )ُٖك نُه
ًَت، وَنى طىمت ُٖك يُ بابٌ ؾنويًُتًٍ ؿَنلَيت  ًَت، ض نُكتٌ طٌيت ب ُْنُئ، ض نُكتٌ تايبُت ب

ٌَ نلؿ،  َىًاغُيُيإ بهُيت، َُُٓ ػاَيٌ يُنُّ. ًٌَرت ناى عبـايوالّ و ػىًهُ ْاههًٍ ًٌٓاكَتًإ ث ث
ٍَ نُكتٌ طٌيت ػىؿٍ ُٓوٍَ نُ َىْاقًَُُإ يُهُكٍ سُقًكُت ُّٓ ؿَهتُي ُ، ؿَهتٍُ طٌيت يُطُ

ًَهَُيًُنٌ ؿكوهت نلؿووَ، بؤيُ ؿَهتٍُ طٌيت ُٓطُك َايُوَ ْاوَنٍُ بُ نُكتٌ  ًَت، ت ًَٓ ًَت، يإ َُْ ًَٓ سي
ًَت، نُكتٌ تايبُتٌ ؿَهتُ ًًُْ، نُكتُ، قًتاعٌ ػاْ و قًتاعٌ عاّ بُ عُكَبٌ، بؤ ُٓوٍَ ُّٓ  طٌيت ب

ٍَ ُٓوَ. ًَهَُيًُنٌ ؿكوهت نلؿووَ يُطُ ًَهَُيًُ ؿكوهت ُْنات، ٓىْهُ ت بُ عاّ ُّٓ َاؿؿَيُ، َاؿؿَيُنٌ  ت
مؤك طلْطُ، بُاَلّ ًُاغُناٌْ مؤك كَنًهٔ، يُعين ُْٖـَيو داك ؿَبًين َاْاٍ ْاؿاتٔ، بؤيُ َٔ ؿاوا ؿَنُّ 

ًَـآىوُْوَيُنٌ ؿَقًل بهلَيت و ًُاغُنٍُ مياتل يا ًَهِ يُ ًُاغُنإ ث ًَت، َٔ ُٖك ُْٓـ ػاَي هايٌ ب
ًَىَ ؿياكَ. ،يُواُْ ؿياك نلؿووَ، بُي بُ عاّ كَنًهُ ًَىيويت  ث يُ ػاَيٌ ؿووَّ بِلطٍُ )م، غ( َٔ بُ ث

ْابًِٓ، سُقًكُتُٕ َُُٓ يُ ػىؿٍ ياهاناْـا ٖاتىوَ، َُهُيُٕ ياهاٍ وَماكَتٌ ؾالٌْ وَهؿٌ نلؿووَ ُّٓ 
ًَهٗاتُنٍُ ًُٓ، تًُهًًُنٍُ ًُٓ؟ َُُٓ َىؿيليُتُ عاَُ، يإ ُّٓ َىؿيليُ ٓ ًُ، هُالسًُتٌ ًُٓ، ث

ًَىيويت بُ ثىػتُيٌ  ًَت ث ًَهٌ ًٓناؾًُ، بؤيُ ياها ُٓطُك ُْٓـ ثىػتُو نىكت ب ًَىيوت ْانات، يُعين ًت ث
ًَت، مؤك  و نىكتٌ ياها ُٖيُ. ًَٓ ًَىيوتًُى ْانات ُّٓ ػاَيُ سي يُ ػاَيٌ ٓىاكَّ، َُُٓ مَكوكٍ ًًُْ، ًٖض ث

 .هىثاي
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 مؤك هىثاي، َاَؤهتا ناوَ ؾُكَىو.
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 بُِكَين ناوَ حمُـ اَري: 

 بُِكَينهُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَىيوتُ َُٖىو ؿَهتُيُنٌ طٌيت ُٖك ًَُ  ًَبًًِٓ يُهُك بِلطٍُ ؿووَّ ُٖيُ يُ َاؿؿٍَ ًًُُّ، )ث َٔ ت

ًَو بَُُٖىو ٖؤيُناٌْ  ًًَـا كووٕ بهلَيتُوَ(، تؤمَيو ْا َاْط كاثؤكت باَلو نلؿُْوٍَ باَلوبهاتُوَ ت
ًَِ باًُ وا ًُاغُ  ًَت بُ )أ و ب و ز...(، بؤيُ ث كووًًُْ، ٓىْهُ وَنى ُٓوَيُ ؾُقُكَيُنٌ تايبُت ب
ًَو يُ َُٖىو ٖؤيُناٌْ باَلو  ًَىيوتُ َُٖىو ؿَهتُيُنٌ طٌيت ُٖك ًَُ َاْط كاثؤكت بهلَيتُوَ )ث

ٍَ ػاَيُناٌْ نلؿُْوَ باَلو ًَت يُطُ ًَو ؿكوهت ؿَب ًًَـا كووٕ بهلَيتُوَ(، ُٓو ناتُ كَبت بهاتُوَ َُٓاًٌُْ ت
ًَـا،  تل ؾُكعًُٓ يُ ػىاكَوَ )أ و ب و ز..........(. ُٖكوَٖا بِلطٍُ ٓىاكَّ و ُٓػري، بلاؿَكإ ًٌٓاكَتًإ ث

ٌَ ُْنلا يُ بُِكاهيت ًٍَٓ مؤك بُ مياؿٍ ؿَمامن، يُبُك ُٓوٍَ ُٓطُك ٖاوواَلتًُى  ٌَ بُد ؿاواناٌْ د
ًَـا ؿابري نلاوَ، بؤيُ ػاَيٌ ٓىاكَّ بُ مياؿ  ًَٓر و ًَُ، يُ بِلطُناٌْ ًًُُّ َُٖىو َاؾُناٌْ ت َاؿؿٍَ ث
ًَت، مؤك  ؿَمامن نُ ُٖك ٖاوواَلتًُى َاؼي ُٓوٍَ ُٖيُ يُ نؤبىوُْوَناٌْ ؿَهتٍُ طٌيت ُٖكَيُـا ٓاَاؿَ ب

 هىثاي.
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:اعًٌ/ؿ.اكهالٕ باين امسبُِكَين 

 مؤك هىثاي، هًىَيٌ ػإ ؾُكَىو.

 اظيـ: عجُإبُِكَين هًىَيٌ 

 بُِكَينهُكؤنٌ ثُكيَُإ.
(، ُٓوَ يهٌ غدص( ُْى )حيل يهٌ غدص إ ٜكدّبًُْوبُت َاؿؿٍَ ًًُُّ، يُنُّ ُٓطُك بٓىوهلَيت )

ًَبًًُٓنٌ بٔىونُ يُهُك ُٓوَ.  ت
ٜؤخر بٓعس االعتباز ؾُٝا اذا ناْت ايٛثٝك١ ُ )أ( ْىوهلاوَ )بًُْوبُت )أ و ب(َإ ُٖيُ يُ يُنُّ، ي

 (.احملت١ٜٛ ع٢ً املعًَٛات املطًٛب١ َٛدٛد٠ يد٣ اهل١٦ٝ اّ ال
ع٢ً اهل١٦ٝ ايعا١َ تكدِٜ ْطد١ َٔ ايٛثٝك١ املطًٛب١ بُ )ب( ؿووباكٍَ نلؿؤتُوَ يُ نؤتايًُنٍُ ْىوهلاوَ )

ٌَاىل طايبٗا(، واتا يُ )اىل طايبٗا ًَت، ُْى ) ( نؤتايٌ ث (، ٓىْهُ يُ ؾُقُكٍَ ؾُٝا اذا ناْت ايٛثٝك١ عٛشتٗاب
ًَري )ؾُٝا اذا ناْت ايٛثٝك١)أ( ْىوهلاوَ ) (، واتا ُٓوَ يد٣ اهل١٦ٝ اّ ال(يُ، ْىوهلاوَ )ْعِ اٚ ال( با بًَ

 مياؿَيُ، ؿووباكَيُ.
(، َاؿاّ يُ ؿووَّ/ ز اشٖااملػازٜع اييت تٓذصٖا بايتؿصٌٝ، ٚاملػازٜع املؤٌَ اليُ ؿووَّ/ ز ْىوهلاوَ )

ًَو  ًَو ُٓطُك ُٖك ًت ًَىيوت بُ تُؾوًٌ ْانات، ُٖك ًَُلوع ًًَُّ تُؾوًًُنٍُ ؿاوَ، ث ْىوهلاوَ، واتا يُ ه
ًَـا  ًَت، واتا َُماؿ عُيًًُُْ ٖاوواَلتًإ ت ًَت، بُ َُماؿٍ عُيٌُْ ًت بؿلؤً ًَت، ؿآريَ ب ًَت، وَماكَت ب ب

ًَىيوت بُ تُؾاهًًُ ٓىاكًٍََ، ثُيىَْـٍ بُ  نٍُ ْانات، ٓىْهُ بؤ ػؤٍ كَيُٓايٌ ُٖيُ.بًُـاك ؿَبٔ، ث
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ًًَُّ و ٓىاكَّ البربَيت باًرتَ، ٓىْهُ يُ ؾُقُكٍَ  ًًََُُوَ ُٖيُ، ُٓطُك ُٓويٍ البربَيت، واتا ػاَيٌ ه ه
ًَت ) ًَت ؿََي ًَٓ (، يهٌ َٛاطٔ اؿل يف سطٛز ادتُاعات اهل١٦ٝ ايعا١َؿووَّ/ ز ٖاتىوَ، ُٓطُك ٓىاكَّ سي

ًَهٌ طُوكَ ؿابًٌٓٔ نؤبىوُْوَ بهُٕ، نُهًٍ يُ  ًَت يُ َُيعُب ُٓوََ ٖاوناكّ ناى عبـايوالّ طىتٌ ؿَب
(، ٚصؿًا بصالسٝات َطؤٚيٞ اهل١٦ٝ ٚ ٚادباتٗابًُْوبُت )غ( يُ ؿووَّ، يُى ًتِ ُٖيُ ) نُي ْاطات.

 ي.ًُاغُنٍُ كَنًهُو َاْا ْاؿات، ُٓطُك ؿووباكَ ًُاغُ بهلَيتُوَ مؤك باًُ، هىثا
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ: ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/ بُِكَين

 مؤك هىثاي، ناى ؿَيٌاؿ ؾُكَىو.

 بُِكَين ؿَيٌاؿ سوري قاؿك:

 بُِكَينهُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًٌَهَُ بهات(، بُاَلّ ُّٓ تَُيُبُ واميض  ًَو ث ًَو بؤٍ ُٖيُ تَُيُب يُ َاؿؿٍَ ًًُُّ/ يُنُّ )َُٖىو نُه

ًٌَهَُ ؿَ نات، كاهتُ يُ َاؿؿَناٌْ ؿاٖاتىوؿا ُٓو نُهاٍُْ ػىَيٓـَواكيإ ًًُْ ًًُْ بُ ض كَيطايُى ث
 ًَِ ًٌَهُوتىوَو وَهآًًٌ ًٓتًِاٍ مؤك مؤكَ، بؤيُ ث ًَوتا يُبُك ُٓوٍَ ؿًْا ث كَيطايُنًإ بؤ ؿاْلاوَ، بُاَلّ ٓ

ًَو بُ َُٖىو كَيطايُنٌ ًٓتِاالت و ًُؾٌُٖ و ْ ٌَ بهلَيت )َُٖىو نُه ىوهلاو باًُ ُّٓ بِلطُيُ واٍ ي
ًَٓاٌْ ماًْاكٍ(. ًٌَهَُ بهات بؤ بُؿَهتٗ  ؿاوايُى ث

ًَت،  ًَهٌ َُعًىَات ُٖب ؿووَّ/ َٔ ثٌتطريٍ كًَُٓنٍُ يًًِ ػإ ؿَنُّ، َُٖىو ُٖئُيُنٌ عاّ باْه
ًَهٌ ًْى َاْطٌ يُ َُٖىو  كاثؤكتٌ هاَيٌ و ًْى هاَيٌ و َاْطٌ و كؤفاٍُْ تًا باَلو بهاتُوَ، ثاًإ كاثؤكت

ٍَ  كاطُياْـُْنإ ًَو، يإ بُِكَيىَبُكايُتًُى ًَُ َاْط داكَيو تؤ ٓاوَِك باَلو بهاتُوَ، ٓىْهُ وَماكَت
ًٌَُوَ، ثلؤفٍَ تل  ًَتُ ث بهُيت تا كاثؤكتُناٌْ ػؤيإ باَلو ؿَنُُْوَ، يُو ًَُ َاْطُ كَْطُ ساَيُتٌ تل ب

ًَىيوتُ بؤ َُٖىو ُٖئُ عاَ ًَُىايُ باْهٌ َُعًىَات ث ٌَ بهُٕ، بؤيُ ث ٌَ بُد ُنإ نُ كاثؤكتٌ كؤفاُْو د
ًَت،  ًَت واميض ب ٍَ كاثؤكتُ ًَُ َاْطُنٍُ ًَُ َاْط داكَيو، ؿَب ًَت، يُطُ ًَـا ب هُُْوٍ و َاْطاٍُْ ت

 ُٖئٍُ عاَُ َُبُهت َُٖىو ُٓدمىٌَُْ تُْؿًنٍ و تًُليعٌ و ؿاؿطايٌ َُٖىو ؿَمطاناٌْ سهىَُتُ.
ًٌَ وايُ ُٓو ه ًَتُ بًُْوبُت بِلطٍُ )ؿ(، نُ ُْٖـَيو كا ث ناياٍُْ بؤ ؾُكَاْبُكَنُ باَ ًًُْ، ُٓوَ ْآ

ٌَ ؿَنلَيت، كَْطُ بُ  ػاٍُْ َُيُؼي ًُػًُِوَ، ُٓوَ ؿَِكواتُ ُٓو ًىَيٓاٍُْ نُ ؾُكَاْبُكَيو غُؿكٍ ي
ًَُُ يُو  ًَو هنا ؿكاوَ، ٓ هناٍ هًاهٌ هنا بـكَيت، بؤ ُٓوٍَ ُٓطُك كووٕ بهلَيتُوَ يُهُك ض ُٓهباب

ٌَ ؿَطُئ نُ  ٓؤٕ هناٍ ُٓو ؾُكَاْبُكٍَ ؿاوَ نُ َىػايُؾٍُ نلؿووَ، مؤك هىثاي. وَماكَتُ ت
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ: ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/ بُِكَين

 مؤك هىثاي، ظًإ ػإ ؾُكَىو.

 بُِكَين ظًإ عبـايلسًِ عبـاهلل:

 بُِكَينهُكؤنٌ ثُكيَُإ.
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ًَو َ ًَت )َُٖىو نُه ًٌَهَُ بهات بًُْوبُت َاؿؿٍَ ًًُُّ يُ بِلطٍُ يُنُّ ؿََي اؼي ُٓوٍَ ُٖيُ ؿاوا ث
ًَبًين  ًًٌَٓاك ؿَنُّ نُ ُٓو ؿوو بِلطٍُ )أ و ب(يُ، ٓىْهُ ُٓطُك تؤ ت بؤ بُؿَهت ػوتين ماًْاكٍ(، َٔ ث
ًَىَيُنٌ الهتًهٌ، نُ تؤ ْاتىاًْت بُ ٓاهاٌْ بطُيتُ  ٍَ كَيطليًُنٌ ؿاْاوَ بًُ بهُيت و بًؼىَيًٓتُوَ يُو

ًَت، نُ َُٖىو هُكٓاوٍَ ُٓو َاف و ماًْاكياُْ ًَت ُٓوَ يُالَإ كووٕ ب ًَُُ ؿَب ٍ نُ ؿاوات نلؿووَ، ٓ
ًٌَهَُ بهات بؤ بًًٓين ُٖك بَُيطُيُى، يإ بًًٓين ُٖك  ًَت، نُ ؿاوا ث ًَو َاؼي ُٓوٍَ ُٖب نُه
 ًَِ ًَُُ هُكٓاوَ، ياػىؿ ؿَتىامن بًَ ًَت، نُ ٓ ًَت ُٓوَمشإ يُبُكٓاو كووٕ ب ًَو، نُواتُ ؿَب ًَت ؿؤنًؤَٓ

ًَطٍُ  ٌَ نلؿٕ و ث ٌَ بُد هُكدُّ ؿَهُاَلتُنإ يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ بُ ياهاؿاْإ و ؿَهُاَلتٌ د
ًَُُ ُٓوَ يُبُكٓاو بطلئ، نُ ػَُيهًٍ َاؼي كَواٍ ػؤيُتٌ  ًَت ٓ ؿاؿوَكيًُوَ ػَُيهُ، نُواتُ ؿَب

اُْوَ بُِكَيىَ يُهُكدُّ ُٓو بِلياكو ناكو ُٓو َُٖاَاٍُْ يُاليُٕ ُّٓ وَماكَتاُْوَ، ياػىؿ ُّٓ ؿاَُمكاو
ًَطُناًْإ، ػَُيهُ، نُواتُ ػَُيهًٍ كاهتُوػؤ ُٓو َاؾٍُ ُٖيُ  ؿَٓٔ، يُبُك ُٓوٍَ هُكٓاوَناًْإ، ث

ًَىيوتُ. ًَٓت و ُٓو ماًْاكياٍُْ نُ ث ٍَ و كَيهؼلاواُْ داكَيهٌ  ؿَهيت بطات بُو ؿنًؤَ بًُْوبُت ُٓو نؤَُ
ًَُُ بِلواَإ بُ بىوٌْ هًوتٌَُ ؿضيىنلاه ًُ يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ، نُواتُ بىوٌْ ُّٓ تل، ُٓطُك ٓ

ًَت، نُواتُ  ٌَ ؿكا ب ٌَ ؿكاوَ، نُ كَيطٍُ ناكٍ ث هُْـيهاو كَيهؼلاو و نؤَُاَلُْ، نُواتُ كَيطٍُ ناكنلؿًْإ ث
ًَىَ،  ًَو، ياػىؿ تىَيقَيو ؿَنُٕ يُ نؤََُيطاؿا، بؤيُ داكَيهٌ تل ُٓواًٍْ بُ َُٖإ ً ْىَيُٓكايُتٌ ًٓٓ

اُْ، ُّٓ تىَيقاٍُْ نُ يُّ هُْـيهاياُْ ناك ؿَنُٕ َاؼي ُٓوَيإ ُٖيُ بُ ٓاهاٌْ ياػىؿ ُّٓ ػَُيه
بُؿَهتًإ بطات بُ هُكدُّ ُٓو ناكو َُٖاَاٍُْ يُو ؿَمطاياُْ، ياػىؿ يُو ؿَهتُ طٌتًاٍُْ يُ ُٖكَيٌُ 

ًًٌَٓاك ؿَنُّ ُٓو ؿوو بِلطُيُ مؤك َُتاتًُ، ٓىْهُ تؤ يُ ه ُكَوَ نُ نىكؿهتاْـا ؿَنلَيت، بؤيُ َٔ ث
ًَىَيُنٌ َُتاتٌ بُْـت  ًٌَهَُ ؿَنات، بُاَلّ بُو ؿوو بِلطُيُ تؤ نؤت و بُْـت نلؿووَ، بًُ ًًَت ؿاوا ث ؿََي

 ؿاْاوَ بؤ طُيٌذي بُ هُكٓاوٍَ ُٓو ماًْاكياٍُْ ُٓو نُهُ ؿاوا ؿَنات، مؤك هىثاي.
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 ُكَىو.مؤك هىثاي، ثُكوئ ػإ ؾ
 بُِكَين ثُكوئ عبـايلظئ عبـاهلل:

 بُِكَينهُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ٍَ ظًإ ػإ، ؿياكَ ػاَيٌ يُنُّ يُ بِلطٍُ )أ و ب( مَػت نلاوَتُ هُك بِلطُنُ، بؤ  ًٍَٓ ٖاوِكاّ يُطُ

ًًٌَٓاك ؿ ُٓوٍَ ماًْاكٍ ُْؿكَيت. َنُّ بًُْوبُت ػاَيٌ ؿووَّ، ؿياكَ كَيهؼوتُٓوٍَ مؤك ْاِكَيهُ، بؤيُ َٔ ث
يُ بِلطٍُ )ز( يُ ػاَيٌ ؿووَّ بهلَيت بُ )ؿووكو ؿكَيقٍ وكؿَناكٍ ُٓو ثلؤفاٍُْ نُ ُٓدماًَإ ؿَؿات( واٍ 

ٌَ بهلَيت. ًَىيوت بُو بِلطُيُ ْانات، ٓىْهُ ؿَهتُ بؤ ػؤٍ ُٖك ًَُ  ي ُٖكوَٖا بًُْوبُت بِلطٍُ )ه(، ث
ًَـا كو ًَو كَؾع ؿَنات و وكؿَناكيُناٌْ ت ًَِ  وٕ ؿَناتُوَ.َاْط داكَيو كاثؤكت بًُْوبُت بِلطٍُ )و(، َٔ ث

ٌَ بهلَيت )باَلو نلؿُْوٍَ ػٌتٍُ ههااَلٍ ٖاوواَلتًإ يُو َاوَيُؿا ُٓو ناكَ ياهاياٍُْ يُهُكٍ  باًُ واٍ ي
ًَىيوت ْانات وَهؿٌ ثُيهُك بهات، يُبُك ُٓوٍَ ثُيهُك بؤ يُى داك  نلاوَ(. بًُْوبُت بِلطٍُ )م(، ث
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ٍَ، بؤ ػؤًٌ بؤ ًَىيوت بُو  ؿاؿَِكف ًَتُ ًَُ َاْط داكَيو كاثؤكتُنُ كَؾع ؿَنات ث ٍَ و ؿَب يُنذاك ؿاؿَِكف
وَهـ نلؿُْ ْانات، وَهـ نلؿٌْ ؿَهُاَلتُنإ ؿياكَ يُياهانُؿا ؿياكٍ نلاوَ وَنى وَميلو حماؾنو 

ًَىيوت ْانات بُ وَهـ ؿَهُاَلتٌ بُكثلهإ بهات. ًًَُّ، هُكؤنٌ ُٖبىوَ، بؤيُ ث ًَلَ  بًُْوبُت ػاَيٌ ه ي
ؿَهتُنُ ُٖك بُ قاْىٌْ ًٓذاكٍ َُٓىايٌ ؿَوَيُت ؿَنات، ياػىؿ بُ قاْىٕ عاٍَُ َكاوالت؟ يُبُك ُٓوٍَ 
يُ ػاَيٌ )أ( ناك بُ قاْىٌْ عاٌَ َكاوالت ؿَنات، يُ ػاَيٌ )ب( ناك بُ قاْىٌْ بًعٌ ًٓذاكٍ َُٓىايٌ 

ًَىيوت بُو ػاَيُ ْانات، مؤك هىثاي.ؿَوَيُت ؿَنات، بًُْوبُت ػاَيٌ ٓىاكَّ وَنى ٖاوناكامن ٖاوِكاّ ن  ُ ث
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 مؤك هىثاي، ناى دَُاٍ ؾُكَىو.
 ابلاًِٖ: طاٖسبُِكَين طياٍ 

 بُِكَينهُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَُُ وا ؿَبًٓري وَى َُطيىعُ كَيُٓايًُى  ًَري هُيلٍ ُّٓ َاؿؿَيُ بُ طٌيت بهُئ، ٓ ًَتى ب ُٓطُك ب
ًَهٌ  ًَُٔواُْوَ ًت ًَـاٌْ ماًْاكٍ، بُاَلّ بُ ث ؿاْلاوَ، نُ َُٖىو ؿَكطانإ يُ نىكؿهتإ ؿاػلاوَ بُكاَبُك ث
ًَلَ باهٌ يُهُك نلا يُْاو ُٖيهُيًُتٌ َىُٓهُهات، يُْاو ياهاناْـا ُٖيُ،  تلَ، وا ًًُْ، مؤكبٍُ ُٓوٍَ ي

ًَىيويت بُ ؿووباكَ ؿاِكًتُٓوَيإ يُْاو كَيُٓايًُناْـا ُٖيُ، بؤيُ َٔ ؿَبًِٓ مؤكبٍُ َُٓاُْ  ؿووباكَٕ، ث
ًَٔ ) ُٖيُ. ًَ ٍَ، ب ًًٌَٓاك ؿَنُّ بِلطٍُ )أ و ب( بهلَيت بُ يُى ػا يهٌ غدص هُباكَت بُ ػاَيٌ يُنُّ، َٔ ث

ًَىيوت بىو، )اـاص١(، ُٓطُك َاوََ )إ ٜكدّ طًبًا اىل اهل٦ٝات ايعا١َ يًشصٍٛ ع٢ً املعًَٛات ٚؾل اسهاّ ( ث
 (، َُُٓ ػاَيٌ يُنُّ.ٚتٛؾس ايٛثٝك١ احملت١ٜٛ ع٢ً املعًَٛات املطًٛب١ َٔ عدَٗا يد٣ اهل١٦ٖٝرا ايكإْٛ 

بُِكَين هُكؤنٌ  (.ايعكٛبات املٛد١ٗ اىل َٛظؿٝٗا َٔ املدايؿني ٚاضبابٗا -دؾُقُكٍَ ؿووَّ يُ ػاَيٌ )
، يإ هُكؤنٌ قاْىٌْ ًٓٓنيبات، هُكؤنٌ ؿآريَ 1991(ٍ هاَيٌ 14ثُكيَُإ، ُٓوَ قاْىٌْ فَاكَ )

ًَذي )اهتٓاؿًا ازي اغياؿَ( ُٓوَْـَ، يإ ؾُقُكَ  ًَو بهات، بًَ َىُٓهُهُ عكىبُ ْاؿات ًٓال ًٌٓاكٍَ ُُْ
 ٍَ ُٓوَْـَ، عكىبَُإ بُّ نُهُؿا، ُْٖـَيو ًت ُٖيُ يُواُْيُ ٓاًهلا نلؿٌْ ُٓهباب تُعاكوم يُطُ

ًٌٍَُ نؤَُ ًَذي، بؤيُ ُٓهبابُنإ عاؿات و تُقايًـٍ ُّٓ نؤََُيُ ؿَنات، يُواُْيُ ن اَليُتٌ بُهُكؿا ب
ًَت. ًَٓ ًَت، ُٓو ؾُقُكَيُ سي ًَٓ ًَىيوت ْانات، يإ ُٖك ُٓو َاؿؿَيُ سي هُباكَت بُ بِلطٍُ )م، غ(، يُ  ث

ًَهٗاتُناٌْ  ُٖيهُيًُتٌ َىُٓهُهات ُٖيُ، ُٖك َىُٓهُهُيُى ُٖيهُيًُتٌ ػؤٍ ُٖيُ، ُٓقواّ و ث
ًَو ُٖيُ، ًَوتا نلاوَ، ؿاعٌ ًًُْ َُٖىو  ُٖيُ، ُٖك وَميؿُيُى ؿَيًً ٓ ًٍَ تُسًًٌ و تُوًُؿٌ وَمايـ ث

ًَذي ؿووباكَ بًهُُْوَ.  داك ب
ًًَُّ/)أ ٌَ املػازٜع اييت تكّٛ بٗا ايٛشاز٠ -ػاَيٌ ه (، ُٓوَ َُوموعٌ َكاوالت و عكىؿ قاْىٕ و قُواًْين ث

ٌَ ؿَنات، َىٓ ٌَ ؿَناتٔ، ؿَوآريٍ ًٍٓ ث ٌَ ؿَنُٕ.ُُْٖ، تُعًُِ نلاوَو َكاوٍ ًٍٓ ث  ُهُهات ًٌٌٓ ث
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َـٛاٍ ايدٚيـ١   بٝع ٚاجيـاز ا ) 1986(ٍ هاَيٌ 32(، ُٓوَ قاْىٌْ فَاكَ )االعالٕ عٔ اَالى ٚثسٚات ايٛشاز٠ -)ب
ًٍَ ُٓوَ ًٓعالٕ ؿَنلَيت، يعُ ٓعُْـ دُكيعـَ ٓعًعالٕ ؿَنلَيعت، يًقْعُ       املٓكٛي١ ٚغري املٓكٛي١ (، ُْٓـ كؤف ث

ًَُُ داك ًَري ؿووباكَ ُٓو بابُتاُْ ؿووباكَ بهُيُٓوَ.ُٖيُ، تُسًًٌ ُٖيُ، ؿاعٌ ًًُْ ٓ  َيهٌ تل ب
ًَت؟ ٌٓ ؿَناتٔ؟ بؤ تُُعىيت ؿإ، بعؤ   زابعًا/ يهٌ َٛاطٔ اؿل يف سطٛز ادتُاعات اهل١٦ٝ) (، بؤض سامك ؿَب

ًَو ُٓهًَُٕ ثُيىَْعـٍ   ًَـا ُٖيُو ٓىويتُ ْاو بابُت طىَيطلتٔ، يُعين بُِكاهيت ُٓو َاؿؿَيُ مؤك َُتاتًاتٌ ت
ًَُعُ ؿَيهعُئ يُهعُك ُٓهاهعٌ ٓعُوٍَ ٖعًض ْعُبىوَ، َُٓعُ تعامَ هعُكَتايًُنُ بعؤ               بُ ياهعا  ًَو ٓ ًًْعُو ًعت

ًَُٔواُْوَ َٔ وا ْابًِٓ، مؤك هىثاي. ًَٓاٌْ ماًْاكٍ، بُاَلّ بُ ث  بُؿَهتٗ
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 مؤك هىثاي، ناى دُالٍ ؾُكَىو.
 بُِكَين دالٍ عًٌ عبـاهلل:

 ُِكَينهُكؤنٌ ثُكيَُإ.ب
ًَو بىوَ، بُكثلي بىوَ، ٓاطاؿاكٍ مؤك  وَيِلاٍ ثٌتطريٍ نلؿمن يُ قوُناٌْ ناى دَُاٍ، نُ بُِكاهيت نُه
ًَت َىاتٔ بهلَيت بُ َىاتين  ًَبًًٓاًُِْ ُٖيُ، ثٌتطريٍ َاَؤهتا ؾلَإ ؿَنُّ نُ ؿََي ًيت ُٖيُ، ُّٓ ت

ًَهٌ نىكؿهتإ، ٓىْهُ نُ تؤ طىتت َىاتٔ يُ بُهلَو  ؾاوَوَ ؿَيطلَيتُوَ تا ماػؤ، َىاتين نىكؿهتإ ًت
باًُ، يُو َىالسُماتاٍُْ نُ َُُٖ يُهُك يُنُّ نُ يُ ًٖين كؤًٓبريٍ و طُياْـْـا باهًإ نلؿووَ )أو 

 ب( ُٓواُْ َُٖىو ؿآريَيُى وَنى ٓاالنٌ.
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ.ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 يَُإ.ػىًو و بلاياٌْ ُْٓـاّ ثُك
ٌَ ؿَنات، ًٓٓذا  ٌَ بُد ٌَ َاْطُ، ًَُ َاْطُ د ًَو ٓاالنٌ ػؤٍ ه َُٖىو ؾُكَاْطُيُى، َُٖىو وَماكَت
ُٖك ؾُكَاْطُو َُهُيُٕ سًوابات و ًٓـاكَ يُ ٌٖ تًُػًًًـا، ُٓواٍُْ يُ َىؿيليُتُنإ، ٌٖ 

ٌَ نلاوَ، بُاَل ٌَ بُد ًَهُ بُِكاهيت تُسـيـ نلاوَو د ٌَ ًٓوتًوُاكٍ ؿَيهات، ُٓوَ ًت ّ َُُٓ ؿووباكَو ه
ًَطىتُٓوَنَُ مياؿَيُ، تُقليبُٕ ياهانُ تُواموٌْ  ًًَتُوَ، ث ًٌَ ؿََي باكَيُ، نُ تؤ ؿَهتهاكٍ ؿَنُيت و ث
ًَو وَماكَتُنإ قاْىُْنُيإ  ًَو يُّ ثُكيَُاْـا، يُ َُٖىو ػىي ًَُُ َُٖىو هاَي ًَت، يُ تُعًًُات ٓ ًَو ؿَٓ ت

ًَلَ، يإ ؿَهتهاكٍ ؿَنلَيت،  يإ َُٖىاك ؿَنلَيتُوَ، يُو ياهاياٍُْ وَماكَتُنإ، يإ ؿَمطانإ ؿَيتُ ٓ
بُكْاٍَُ ناكيإ ُٖيُ، ٍَُُٓ يُو ُْٓـ ػاَيُؿا ٖاتىوَ بُِكاهيت مياؿَيُ، َٔ تًُٓـٍ ػىًهُ يًًِ ؿَنُّ 
ًَلَؿا ٖاتىوَ ُٓو باْهٌ َُعًىَاتُ سُيٌ ؿَنات،  ًَت، مؤك يُو ًتاٍُْ نُ ي باْهٌ َُعًىَات طلْطُ ُٖب

 ك هىثاي.مؤ
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 مؤك هىثاي، ٖافَ ػإ ؾُكَىو.
 َصطؿ٢:بُِكَين ٖافَ هًًُإ 
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 بُِكَينهُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ٍَ ٖاوناكامن ٖاوِكاّ بُوٍَ نُ نُي بهلَيتُ ٖاوواَلتٌ، ٓىْهُ يُ  ؿَكباكٍَ َاؿؿٍَ ًًُُّ، ًٍَٓ يُطُ

ًٌَرتيٍ باي نلاوَ، ُٓوَ ثُ ًَو ث ٍَ نُي، ُٖك نُه يىَْـٍ بُ ُٓوَ ُٖيُ نُ ٖاوواَلتٌ دًاوامٍ ُٖيُ يُطُ
ًَت بؤ هُك َُٓين قُوٌَ و ثاكاهتين ًَُُٓٓتٌ  ًَُىايُ ُٓوَ َُتلهٌ ؿَب ًَت ماًْاكٍ وَكبطلَيت، َٔ ث ب

ًَهُاَلوٍ ُٖيُ يُ بِلطٍُ ؿووََـا، ُٓويٍ ُٓوَيُ ؿََي ُٖكَيِ. ًَت ؿَكباكٍَ ػاَيٌ ؿووَّ، يُِكاهتًـا ت
ًَُُ ُٓطُك باي يُ ؿَهتٍُ طٌيت ؿَنُئ، ُٓطُك ؿاوا نلا يُاليُٕ  ًَىيوتُ َُٖىو ؿَهتُيُنٌ طٌيت، ٓ ث
ًَلَ  ًَُُ ي ًَت، يُاليُنٌ تليٍ َُٖىو ؿَهتُيُنٌ طٌيت، واتا ٓ ُْٓـئ ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ نُ ؿَهتُ ُْب

ًَُىايُ يُ َُٖىو ًَُُ َىْاقًَُُإ  يُياهانُ ؾُكم ؿَنُئ يُهُك ؿَهتُناٌْ تليٍ، َٔ ث ؿَهتُنإ، نُ ٓ
ًَت،  ًَت ؿَهتُنإ كاثؤكتٌ ًَُ َاْطًإ ُٖب ٍَ تُهبًت نلاوَ نُ ؿَب نلؿووَو ياهاناًْإ ؿَكٓىوَ، يُو
ًَُُ يُْاو ُٓو ياهايُؿا ؾُكم بهُئ بُهُك  ًَت، بؤيُ ْانلَيت ٓ يإ هاَيٌ ؿوو داك كاثؤكتٌ ػؤيإ ُٖب

ٍَ تُهبًت نلاوَ.ؿَهتُناٌْ تليٍ، َُٖىو ؿَهتُنإ كاثؤ ًَت، ٓىْهُ يُو ؿَكباكٍَ ػاَيٌ )م،  كتًإ ؿَب
ًَُىايُ ُٓوَ ثُيىَْـٍ بُ ُٖيهُيٌ ًٓـاكٍ ؿَهتُنُوَ  ًَىَ ٖاوناكامن باهًإ نلؿ، َٔ ث ه( بُ َُٖإ ً

ًَت. ًَلَؿا ُٖب ًَىيوت ْانات ي ًَتُوَو ث ًَٓ ؿَكباكٍَ ػاَيٌ ٓىاكَّ، يُِكاهتًـا َٔ  ُٖيُ، ُٓطُك وَنى ؿَهتُ سي
ًَىيوت ْانات ٖاوواَلتٌ يُ نؤبىوُْوَنإ بًُـاك بٔ، ٓىْهُ ًٌٌٓ  ًَت البربَيت، ٓىْهُ ث ًَُىايُ ؿَب ث
ًٌَهَُ بهات، بؤٌٓ ٖاوواَلتًإ ٓاَاؿَ بٔ يُ  ًَتُوَ، ُٓوَيُ نُ ماًْاكٍ ث ًَٓ ؿَهتُنُ، ُٓطُك وَنى ؿَهتُ سي

 نؤبىوُْوَناًْإ و، مؤك هىثاي.
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ: ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/ بُِكَين

 مؤك هىثاي، طىَيًناك ػإ ؾُكَىو.
 بُِكَين طىَيًناك قاؿك امساعًٌ:

 بُِكَينهُكؤنٌ ثُكيَُإ.
هُباكَت بُ َاؿؿٍَ ًًُُّ ثٌتًىاٌْ يُ يًقٍُْ كؤًٓربٍ ؿَنُّ، بُاَلّ ؿَكباكٍَ بِلطٍُ ٓىاكَّ يُ 

ًَتُوَ، بُاَلّ بُالبلؿٌْ وًُ ًَٓ ًَِ باًُ وَنى ػؤٍ سي ًَت: )ُٖك َاؿؿَنُ، ث ًَىَيُ ب ٍ ُٖكَيِ، واتا بُّ ً
ًَت...........(، ٓىْهُ يُ َاؿؿٍَ  ٖاوواَلتًُى َاؼي ُٓوٍَ ُٖيُ يُ نؤبىوُْوَناٌْ ؿَهتٍُ طٌيت ٓاَاؿَ ب
ًَٓاهُ نلاوَ، بؤ ُٓوٍَ ٖاوواَلتٌ َاؼي بًُـاك بىوٌْ يُ َُٖىو نؤبىوُْوَناْـا  يُنَُـا ؿَهتٍُ طٌيت ث

ًَت، مؤك هىثاي.  ُٖب
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ: ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/ نبُِكَي

 مؤك هىثاي، ناى سَُُ هُعًـ ؾُكَىو.
 َُ عًٌ:َُُ هعًـ سُبُِكَين س

 بُِكَينهُكؤنٌ ثُكيَُإ.
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ًَىيوت  ًَتُؿٍ، ث ًَطىَإ وَنى باي نلا ُّٓ َاؿؿَيُ طلْطُ، بؤ ُٓوٍَ ٓاَادمُناٌْ طُيٌتين ماًْاكٍ ب ب
ٍ، نُ ُْٖـَيو نؤت و بُْـ يُبُكؿَّ طُيٌتين ماًْاكٍ ؿاْلاوَ، ُٓو ؿَنات بُِكاهيت ُٓو نؤت و بُْـاُْ

ًَتُوَ، بُاَلّ نىكؿهتاًُْنٌ بؤ مياؿ بهلَيت، بؤ  ًَٓ ًَُىايُ ُٓو َُٖىو نُهُ سي نؤت و بُْـاُْ البربَيت، َٔ ث
ًَت ماًْاكٍ ؿَهت خبات. ًَهٌ تل، ُٖ ُٓوٍَ نُهٌ َُعُٓوٍ و نُهٌ هلوًيت بطلَيتُوَ، نُ بتىاْ ك يُ ػاَي

ًَـا يُالٍ ؿَهتُ ُٖيُ، يإ  ًَت بُ يُبُكٓاو طلتين ُٓو بَُيطُْاَُ ماًْاكياٍُْ ؿاوا نلاوَ ت يُنُّ/ أ، نُ ؿََي
ًَِ الٍ ُٓو ؿَهتُيُ بهلَيت بُ ؿَهتُنإ، بؤ ُٓوٍَ ؿَهتٍُ طٌيت و ؿَهتٍُ تايبُتٌ  ًًُْ، َٔ ؿََي

الٍ ُٓوَ ُٖيُ، ُٓطُك ُْبىو بُ ْىوهلاوَيهٌ  بطلَيتُوَ، ُٖيُ، يإ ًًُْ، البربَيت، تُبًعٌ ُٓطُك ُٖبىو
كَمسٌ وَاَلٌَ ؿَؿاتُوَ، بؤ ُٓوٍَ تُسَُىيٌ َُهٔىويًُتٌ قاْىٌْ بهات، نُ ماًْاكيُنٍُ ال ًًُْ، ُٓو 
ًَت يُالّ ًًُْ، ُٓطُك  ًَت يُالّ ًًُْ، ًٓرت بُ ًُؾُوٍ َُْي ًَو نُ ؿََي ؿَهتُ طٌتًُ، ُٓو ؿَهتُ تايبُتًُ نات

ًَتُوَ ُْب ًَٓ ًَت بُْىوهلاوَيهٌ كَمسٌ وَاَلٌَ ؿاواناك بـاتُوَ، بؤ ُٓوٍَ تُسَُىيٌ سي ًَ ىوُْنُ ب
ًَىيوتُ ؿَهتٍُ طٌيت  ًَت، ث ًَٓ ًَت يُ بِلطٍُ )ب(َ َُْ َُهٔىويًُتٌ قاْىٌْ بهات، ُٓطُك يُالٍ ُٖب

ًٌَرتؿا تايبُشيإ مياؿ ًَُُ ًٌَُُٖ يُ بِلطُناٌْ تلو ث  نلؿووَ. تايبُتًُنًٌٌ بؤ مياؿ بهلَيت، ٓىْهُ ٓ
ًَىيوتُ ُٖك ؿَهتُيُنٌ طٌيت و تايبُت، ُٓويٍ ُٖك تايبُتٌ بؤ مياؿ بهلَيت، بؤ ُٓوٍَ يُو  ؿووَّ/ ث
ًٌٓهايًُتٍُ نُ ناى عبـايوالّ و ْاهو ػإ باهًإ نلؿ، ؿَهتٍُ طٌيت و ؿَهتٍُ تايبُت ؿياكَ ًُٓ، 

ًًََُـا ؿكوهت بىوَ، نُ وَماكَتُناُْ، ُٓو وَ ماكَتاَُْ بطؤِكَيت بُ ؿَهتٍُ طٌيت و بُاَلّ ًٌٓهايُنُ يُ ه
ًَت. ًَهٌ تل، يُ  ؿَهتٍُ تايبُت، نُ ُٓو وَماكَتَُإ طؤِكٍ، ًٓرت يُو ًٌٓهايًُتَُ كمطاكَإ ؿَب ػاَي

بِلطٍُ )م، غ(ؿا وَهـ نلؿٌْ ثُيهُكٍ ؿَهتُ، ؿيوإ ُٓو ؿَهتُيُ ُٓو ًٌٓهايُ ؿكوهت ؿَنات، ُٓطُك 
ًَري ؿَهتُنإ، ًٓرت ؿياكَ، ٓىْه ًَت بُ َُعليؿُ، نُ َُبُهتُإ ؿَهتٍُ طٌيت و بًَ ُ ؿَهتُنإ ؿَب

ًًَُّ/ب نُ ْىوهًىيُتٌ كاطُياْـٕ ؿَكباكٍَ َىَيو هاَاٌْ ُٓو وَماكَتُ، ُٓو ي ؿَهتٍُ تايبُتُ. ُ ػاَيٌ ه
ًٌَ كاطُياْـٕ ؿَكباكٍَ َىَيو و  ًَت، بؤ ُٓوٍَ ُٖك ُٓو ًٌٓهايُتُو، ًٓرت نُ ؿََي ًَٓ وَماكَتَُ َُْ

ًَت، هاَاُْنا ًَٓ ٕ نُ ؿَياُْوَيت بًاْؿِلؤًٔ، ؿياكَ نُ ؿَياُْوَيت بًاْؿِلؤًٔ ؿَهتُناُْو، وَماكَتُنُ َُْ
ًَت، مؤك هىثاي.  بؤ ُٓوٍَ ُٓو ًٌٓهايُ كَؾع ب

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 مؤك هىثاي، نىَيوتإ ػإ ؾُكَىو.
 بُِكَين نىَيوتإ حمُـ عبـاهلل:

 ؤنٌ ثُكيَُإ.بُِكَينهُك
ًَت َُُٓ طلْطرتئ َاؿؿٍَ ياهانُيُ، ُّٓ  ٍَ ٖاوِكَيِ ناى عُؿْإ، نُ ؿََي َٔ بُ تُواوَتٌ ٖاوِكاّ يُطُ
ًَُىايُ  ًَىامٍ باَلو نلؿُْوٍَ ماًْاكيًُ ًَُ َاْط، نُ َٔ ث َاؿؿَيُ كوغ و بِلبِلٍَ ثٌيت ياهانُيُ، ُّٓ ً

ًَىامَيهٌ ثُيِلَو نل ًَت باًرتَ، َُُٓ ً اوَ يُ ُٖك ؿَهتُيُنٌ طٌيت يإ تايبُتٌ، ُٓطُك ثُيِلَوٍ وَميل ب
ًَبًًِٓ ُٖيُ، ثٌتطريٍ ُٓو كًٍَُٓ  ٍَ َاؿؿَنُّ، بُاَلّ يُى، ؿوو ت ًُؾاؾًُت بهات، بؤيُ بُ تُواوَتٌ يُطُ
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ًَت بٓىوهلَيت )ُٓوَ  ناى سَُُ هُعًـ ؿَنُّ يُ بِلطٍُ يُنُّ/أ، )يإ ال(نُ البربَيت، يُعين وا ب
ًَـايُ يُالٍ ؿَهتُنإ(، ) يإ يُبُكٓاو ؿَط ريَيت ُٓطُك  ُٓو بَُيطُْاَُيٌ ماًْاكيًُ ؿاوانلاواٍُْ ت

ًَُىايُ َُُٓ مياؿَ. ًَبًًُٓنٌ تلّ ُٖيُ يُهُك  ْا(يُنُ البربَيت.بِلطٍُ )ب(َ، ُٓطُك )الييَب( البربَيت، ث ت
ٍَ ُٓوَّ  ًَت، َٔ يُطُ ًَٓ ًًَُّ/أ، تُبعُٕ بِلطٍُ )أ( مؤك طلْطُ سي ًَتُوَ، بُي ػاَيٌ ه ًَٓ َُٖىوٍ سي

ًَتُوَ، ُٓوَيُ نُ بُ بُكؿَواٌَ كَػُٓ ُٖيُ يُهُك  ًَٓ ٌَ ػؤٍ سي ًًَُّ/أ يُد ؿََُوَيت ٖؤناكٍ طلْطٌ ه
ًٌَ ٓاطاؿاك ًًُْ، يإ  ُٓو مياؿ نلؿٕ و نُّ نلؿُْواٍُْ نُ وَماكَتُنإ بؤ ثلؤفَناٌْ ؿَنات، نُ ػَُيو ي

ًَىَيُنٌ ْاًُؾاف بهلَيت، يإ ُْٖـَيو  ًَت بًُ ًَتُ بابٌ طُْـََيًُوَ، بؤيُ ُٓطُك َُُٓ ًُؾاف ب داك ؿَٓ
ًَو نُ نَُهلؿُْوَنإ ٓاًهلا ؿَنلَيت،  ًَت، ؿواتليٍ نات ًٌَ ؿَماْ يُبُكؿٌََ ٖاوواَلتًإ، يُى/ ػَُيو ث

بؤ َُهُيٍُ ػاَيٌ ٓىاكَّ، َٔ  ٖاوواَلتًإ ؿَمأْ نُ ٓؤٕ ؿكاوَو كَيهاكَناٌْ ًُٓو ٌٓ ثُيِلَو ؿَنلَيت.
ٍَ َاُْوٍَ َُٖىو َاؿؿَنُّ، بُي طلْطٌ َاُْوٍَ ػاَيٌ يُطُ ٍَ َاُْوَيـاّ، ؿووباكٍَ ؿَنَُُوَ يُطُ

ًَت بؤ َُٖىو نؤبىوُْوَيُى، ُٓوٍَ َُعًُٓ  ًَلَ َُكز ًًُْ َُٖىو ٖاوواَلتًُى بٔ ٓىاكَّ يُوَ ؿايُ نُ ي
( ًٌَ ًَت، يُعين تؤ بًَ ًَت بؤ نؤبىوُْوٍَ وَما511يإ  411ؿَٓ ًَل، ُٓوٍَ ( ٖاوواَلتٌ بٔ ًَو، ُْػ كَت

ًَت، كَْطُ كؤفْاَُْىوهإ بٔٔ، يإ كَْطُ كَيهؼلاوَيهٌ نؤََُيٍُ َُؿٌَْ نُ تايبُتُ بُ  َُعًُٓ ؿَٓ
ٍَ َاؿؿَنُّ،  ًَت، ُٓوََ ؿواٍ ُْٖـَيو كَيهاكٍ ياهايٌ، بؤيُ َٔ بُ تُواوَتٌ يُطُ نؤبىوُْوَيُى ؿَٓ

ًَت، بُوٍَ نُ ُٓو ًَو ب ٍَ ُٓوًَِ نُ َُٖىو نُه َ نُهٌ تُبًعٌ و َُعُٓوٍ ؿَطلَيتُوَ، بؤيُ يُطُ
 َاؿؿَنُ َاؿؿَيُنٌ مؤك طلْطُ، بُِكاهيت َاُْوٍَ ًُؾاؾًُت و طُيٌتين ماًْاكٍ بُ ٖاوواَلتًاُْ، هىثاي.

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 مؤك هىثاي، ناى قاؿك ُٓظيُؿ ؾُكَىو.
 بُِكَين قاؿك اظيـ مسايٌ:

 نٌ ثُكيَُإ.بُِكَينهُكؤ
ًَت بهلَيتُ َُٖىو  ًَُىايُ ؿَب ًَو ث ًٍَٓ وَى ٖاوناكامن يُ َاؿؿٍَ ًًُُّ ػاَيٌ يُنُّ، َُٖىو نُه
ٖاوواَلتًُى، بِلطٍُ )أو ب( مؤك يُ يُى ْنيهُ، بُاَلّ َٔ ُٖكوَنى ػؤٍ يُى، ؿوو َىالسُمٍَ يُهُك 

ٍَ ُٓطُك ُٓو بَُيطُْاَُيٍُ ماًْا ًَِ، )ُٓوَ يُبُكٓاو بطري ًَـايُ يُالٍ ؿَهتُيُ يإ ؿََي كيُ ؿاوانلاوَناٌْ ت
ًَِ باًُ بهلَيتُ ُٓوٍَ  ًَـايُ، ُٓو بَُيطُْاَُيُ الٍ ُٓو ؿَهتُيُ يإ ْا، بؤيُ ث ْا(، َُُٓ مؤك َُتاتًُتٌ ت
ًَو يُ بَُيطُْاَُنإ يُو َُعًىَاتٍُ يُاليُتٌ  ًَو يُ بَُيطُ ْاَُنإ ٓاًهلا بهات، يًوت ؿَهتٍُ طٌيت يًوت

ًَت َُٖىو بَُيطُْاَُيُى َُٖىوٍ ُٖك ٓاًهلا ٓاًهلاٍ ب ًَهٌ ؿًْا ُٖب هات، تُهُوك ْانُّ يُ ًٖض ًىَيٓ
ًَو يُ بَُيطُْاَُنإ يُ ؿَهتُ طٌتًُنأْ، يإ يُ ؿَهتُ تايبُتُنأْ، يإ يُ  ًَت، بُ ؿَيًٓايًُوَ بًُ ب

ًَـا ُٖيُ، ب ًًَُٓنًإ ت ًَو يُ بَُيطُْاَُنإ ُْوعُٕ َا ْٗ ؤيُ سُقُ ُٓو ؿَهتٍُ طٌيت وَماكَتُنأْ، بًُ
ًًَُٓ يُوَيٍ ْىوهلاوَ الٍ ؿَهتُيُ  ًًَُٓ ؿياكٍ بهات، ُْى بُ سىدٍُ ُٓوٍَ نُ ْٗ ُٓطُك بَُيطُْاٍَُ ْٗ
ًًَُٓو مياٌْ بؤ  ًَهًٍ ْٗ ًَو يُ بَُيطُْاَُنإ ٓاًهلا بهات، ُٓطُك يُن يإ ْا بَُيطُْاَُنُ ُْؿات، يًوت
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ًَو يُ ًىَيُٓ طٌتًُنإ ُّٓ ؿَهتُيُ ؿياكٍ بهات، ٓاهايٌٌ ًٌْتُاٌْ و ُْتُوَيٌ ُٖيُ يُ ٖ ُك يُن
ًًَُٓنإ يُهُكَوَ بؤ ػىاكَوَ ُٓوٍَ ٓاهايٌٌ  ُٓوََ ؿَنُوَيتُ هُك ُٓوٍَ ٓؤٕ ؿَتىاْري بَُيطُْاَُ ْٗ

يُ ػاَيٌ )ب(ؿا وًٍُ )ُٓطُك الييَب( البـكَيت، ؿَهتٍُ طٌيت ؿاُْيُى يُ  ًٌْتُاٌْ بجاكَينٕ ؿياكٍ بهُئ.
ًَىَيُنٌ باًرت ًُاغُ بهلَيتُوَ يُ يُى بِلطُؿا، بَُيطُْاَ ُنُ بـاتُ ؿاواناك، بِلطٍُ )أو ب( بًُ

ًَهٌ دىاْرت بـات، هىثاي.  َُؾٗىَ
 
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 مؤك هىثاي،  ناى عبـاهلل َُال ْىكٍ ؾُكَىو.
 بُِكَين عبـاهلل حمُـ ْىكٍ:

 بُِكَينهُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ياكَ يُ َاؿؿٍَ ًَُ ػاَيٌ يُنَُـا، يُِكاهتًـا يُبُك ُٓوٍَ ؿَتلهِ ُّٓ َُهُيٍُ نُهُ بطؤِكَيت بُ ؿ

ٌَ بـَيت تؤمَيو بُ نىكتٌ كووٌْ بهَُُوَ نُ َُتلهًُنُ ًُٓ، يُِكاهتًـا يُ ؿوو  ٖاوواَلتٌ، ؿَكؾُمت ث
ٌَ ٌَ بُد نلؿٌْ ُّٓ ياهايُ كووبُِكووٍ  وَيوتطُ ُٓطُك نُي بطؤِكئ بُ ٖاوواَلتٌ، يُ ٓايٓـَ يُ ًَاٌْ د

 طلؾت ؿَبًُٓوَ.
ًَت، يُعين ػؤتإ ؿَمأْ نُهٌ تُبًعٌ ُٖيُ، نُهٌ  ًَت و نُي ُْب يُنًَُإ/ ُٓطُك ٖاوواَلتٌ ب
 ٍَ ًٌَ قاْىٕ، نُ تؤ نلؿت بُ ٖاوواَلتٌ، ؿإًُُٓ ٖاوواَلتٌ يُطُ ًٓعتًباكٍ ُٖيُ، ياػىؿ َُعُٓوٍ ُٖيُ بُث

ٍَ َٔ يُى ؿَطلَيتُوَ، َٔ َىاتِٓ، يُعين يُ كووٍ قاْىًُْوَ با ًُػٌِ َُعُٓوٍ يُى ؿَطلَيتُ وَ، يُطُ
ًَهٌ َُعُٓويًُ، نُهايُتًُنٌ َُعُٓوٍ ُٖيُ،  ًَت بُ ٖاوواَلتٌ، نُ ًُػِ ًَري ماْهؤيُى ْاب بًَ
نُهايُتًُنٌ ًٓعتًباكٍ ُٖيُ، بؤيُ ُٓطُك ياهانُ بُ ًُػّ ُِْكوات و بُ ٖاوواَلتٌ بِلوات، ؿَيًٓا بٔ يُ 

ًَطىَإ يُ سُقٌ ٓاي ٓـَ مؤكيٍُٓ ُّٓ ؿاَىؿَمطاياٍُْ نُ يُواُْيُ يُ بىاكٍ تىَيقيُٓوَ ًٍٓ بهُٕ، ب
ًَت، بُ ثلؤهٍُ  ًَٓاٌْ ماًْاكٍ مَكَكَُْـ ؿَبٔ، َُُٓ يُ ُْتًذُ مَكَك بُ نؤََُيطا ؿَطُيُْ بُؿَهت ٖ

ًَت، َُُٓ َُهُيُيُنُ ًٖىاؿاكّ بُ ُْٖـ وَكبطريَيت، بابُت ًَت ؿضيىنلاهٌ ؿَطُيُْ ُنُ با يُو كووَوَ ُْب
ًَت، ؿواتل  ًٌَ هىوؿَُْـ ب ًَهٌ ؿَكَوَ، ياػىؿ ًُػّ يُواُْيُ ُٓدٓبًُى ي ًَُُ يُوَ برتهري ًُػِ ٓ

ٍَ ٖاتىوَ ؿَتىاْري ٓاكَهُكٍ ُٓوَ بهُئ، َُُٓ يُاليُى.  ؿَيُُ هُك ُٓوَ يُنى
ًَري وَنى ُْٖـ ًَـا يُاليُنٌ تليٌُوَ، يُعين ُٓطُك تؤ قوُ يُهُك ًُػّ، بابًَ َيو بلاؿَك ٓاَافَيإ ث

ًَت، ُٖك ٖاوواَلتٌ  ًَت، يُعين بُِكَينإ ٖاوواَلتٌ ُٓطُك نىكؿهتاٌْ ب ؿاوايإ نلؿ ٖاوواَلتٌ نىكؿهتاٌْ ب
ًَت ؿَيٌ بُوَ ػؤَ  ًَو ُٖب ًَت، ُٓطُك نُه ًَت داكَيهٌ تل مياٌْ مؤك طُوكَ بُ ُٓمَىوٕ ؿَطُيُْ هاؿَ ب

ًَُُ يُ ثلؤهُيُنٌ ؿضيى ًَت ٓ ًَ ًَت ب ًَُُ ب ًَىيوت ؿَنات نؤَيُنُناٌْ ثتُوتل بهُئ، ٓ نلاهٌ ؿائ و ث
ًَهٌ ؿابِلاو ْري يُ ؿًْا، يُعين ُْٓـئ كَيهؼلاو ُٖيُ وَنى يُ ؿاًٌْتُٓنٍُ  ًَت بًُ يُبريَإ ُْٓ
ًَىؿَوَيُتٌ َاؼي َلؤظ و كَيهؼلاوٍ  ًَلام يُ ُْٓـئ كَيهؼلاوٍ ْ ٌَ نلؿ ع ًٌَىوؿا ناى ؿَيٌاؿ ٓاَافٍَ ث ث
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ٍَ ؿَقٌ ُٓو ًَوام و ُٓو َُعاُٖؿَو ُٓو دًادًا  ًَت ياهانإ نؤى بٔ يُطُ ُْٓـاَُ، واتا ؿَب
ًَىإ واَلتـا ُٖيُ، َُهُيٍُ طُيٌتين ماًْاكٍ بُ ًُػّ، يُعين ماًْاكيًُى نُ كَْطُ  ثُضيآْاَاٍُْ يُْ

ًَت يُهُك بُْـخياُْنإ، ُٓطُك تؤ ب ٌَ ب ًَىيويت ث ًَىؿَوَيُتٌ ث ًًَت ٖاوواَلتٌ كَيهؼلاوٍ َاؼي َلؤظٌ ْ
ًَت يُ ماًْاكٍ، بؤيُ يُ ُْتًذُؿا دطُ يُوٍَ نُ تؤ ؿاؿَبِلَيٌ يُ  ًًَت ُّٓ كَيهؼلاوَ هىوؿَُْـ ْاب ؿابٓ
ثلؤهُيُنٌ هًاهٌ ؿضيىنلاهٌ نُ يُهُك ؿًْا ُٖيُ، ٖاونات كووبُِكووٍ ناكؿاُْوٍَ مؤك ػُتُك 

ًٌَرت بًًُٓإ بُ كاثؤ كتٌ دًا دًا كَػُٓ يُّ ثُكيَُإ طريا، ؿَبًُٓوَ، ُْٖـَيو ياهاَإ ؿَكنلؿووَ ث
ًٌَُوَ ؿَِكؤئ و  ًَل، بُكَو ث ًَوتاوَ ٓاَاؿَيًُإ تًايُ بُكَو ؿواوَ بِلؤيُٓوَ، يإ ُْػ يُعين ٓايا ُٖك يُ ٓ
ًَو ُٖيُ  مياتل ناك يُهُك ثتُو نلؿٌْ نؤَيُنُناٌْ ؿضيىنلاهٌ و َاؼي َلؤظ ؿَنُئ، بؤيُ سُقًكُت

ًَِ، َُه ًَ ًَري و َُٓين ؿََُوَيت ُٓوَ ب ُيٍُ ُٓوٍَ نُ ماًْاكٍ ُٓطُك سياُْوَيت دؤكَيو يُ ؾًتُك ؿابٓ
ًَت، ُٓوَيُ نُ يُ كين ثُِكَناْـا ؿَهت  قُوٌَ ػؤَإ بجاكَينئ، ُٓوَ ًًُْ بُ ًُػّ، يإ بُ ٖاوواَلتٌ ب

كؿهتاٌْ ًٌْإ ؿَنلَيت ض دؤكَ ماًْاكيًُى بُ ػَُيو ؿَؿَيت، دا ُٓو نُهُ ُٓطُك وَنى ٖاوواَلتًُنٌ نى
ًَت، ُٓطُك َُتلهٌ ؿكوهت بهات،  ًَهٌ ُٓدُٓبٌ ب ًَت، ُٓطُك ًُػِ ًَهٌ ًٓعتًباكٍ ب ًَت، ُٓطُك نُه ب
ُٖك َُتلهًًُ، بؤيُ تها ؿَنُّ يُعين ُّٓ َُهُيُيُ با تؤمَيو بُ ؿيكُتُوَ تَُاًاٍ بهُئ، َُهُيٍُ 

ًَت، بُِكاه ًَت بُُْٖـٍ وَكبطلئ و وَنى ػؤٍ ُٖب يت نُ وتت ٖاوواَلتٌ، َٔ ًُػّ َُهُيُيُنُ ؿَب
ًَت ُٖك ػىؿٍ ُّٓ ثُكيَُاُْ وَنى ُْٓـئ ياهاٍ تل  ٌَ ْآ مؤك ؿَيًٓاتإ ؿَنَُُوَ ؿوو َاْطٌ تلٍ ث
ؿاواٍ َُٖىاك نلؿُْوٍَ ؿَنُئ، َُُٓ دطُ يُوٍَ كووبُِكووٍ كَػُٓيُنٌ تىْـٍ ٖاوواَلتًإ و 

ًَىؿَوَيُتًُناًٍْ كؤفْاَُْىوهإ و كؤًٓبريإ و كَيهؼلاوَناٌْ نؤََُيطاٍ َُ ؿٌَْ و ُٖكوَٖا كَيهؼلاوَ ْ
 ؿَبًُٓوَ، يُعين بؤيُ تها ؿَنُّ ُّٓ َُهُيُيُ بُ ُْٖـ وَكبطريَيت.

ًًٌَٓاك  ًَهٗاتىوَ، َٔ ث ًَهٌ تل، نُ مؤك بُالٍ َُٓوَ طلْطُ ُٓوَيُ، نُ ُّٓ َاؿؿَيُ يُ ٓىاك بِلطُ ث ػاَي
ًَت، ؿَنلَيت ؿوايٌ ًىَيين بؤ بهلَيتُوَ، ؿَنُّ بِلطُيُنٌ تلٍ بؤ مياؿ بهلَيت، ُٓطُك َُُٓ ًى َيًٌٌٓ ُْب

ًَُُ ؿَماْري يُ ثلؤهٍُ ٓاماؿيـا، يُ قؤْاغُ دًادًاناْـا بُ ؿَيإ  ًًٌَٓاكَنٍُ ػؤّ ؿَنُّ، ٓ بُاَلّ َٔ ث
ًَٓيت دًادًا نُوتؤتُ ؿَهيت سنبُ هًاهًُنإ، نُهايُتًُ هًاهًُنإ، َُٓاُْ  تُٕ بَُيطُْاَُو ؿنًؤَ

ًَو بَُيط ًَٓيت مؤك طلْطٔ بًُْوبُت ٖاوواَلتًاٌْ نىكؿهتاُْوَ، يُعين سُقٌ ُٖك يُنُ يُ نؤََُي ُو ؿؤنًؤَ
ًَٓتاُْ ثُيىَْـٍ بُ دًٓؤهايـَوَ ُٖيُ، ثُيىَْـٍ  ًَو يُّ ؿؤنًؤَ ًٍَُُ يُهُكَ، َىَيهٌ َُٖىوَاُْ، بًُ ٓ

 ،ًَُُ ًَهٌ ؿاُْبِلاو طلْطُ يُ تاكخيٌ ٓ يُ تاكخيٌ ػُبات و بُ وَيلإ نلؿٌْ ُّٓ واَلتُوَ ُٖيُ، بًُ
ًَُُ، ُّٓ َُهُالُْ هُكٓاوَيُنٌ مؤك طلْطٔ بؤ ٓايٓـٍَ ُّٓ ُٖكَيُُو، َُٖىو ٖاوواَلتًُى  قىكباًْـاٌْ ٓ
ًَت بؤ مؤك تىَيقيُٓوٍَ طلْط، بؤيُ  ًَت بَُٓايُنٌ طلْطًٍ ب سُقٌ ُٖيُ بطات بُو ماًْاكياُْو، ؿًَ

ًَهٌ هًا ًَٓتاُْ الٍ ُٖك نُه ًَـ ؿَنُّ ُّٓ ؿؤنًؤَ ًَهٌ هًاهًُ كَيهاكيُناٌْ ُّٓ ٓىَ هًُ، ُٖك ُٓسناب
ٌَ بهلَيت، ُّٓ َُهُيُيَُ بُ ُْٖـ وَكبطريَيت، هىثاي. ٌَ بُد ًَٓتاُْ د  َاؿؿَيُ يُهُك ُٓو ؿنًؤَ
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 مؤك هىثاي، هؤمإ ػإ ؾُكَىو.
 بُِكَين هؤمإ ًٗاب ْىكٍ:

 ٕ.بُِكَينهُكؤنٌ ثُكيَُا
 بُِكَينإ ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ.

ًَِ نلؤنٌ ياهانُ يُوَؿا ًًُْ ُّٓ َاؿؿاٍُْ  ًَ ًَُٔواٍُْ ٖاوِكَيًُنامن و ُٖظاَيُنامن َٔ ؿََُوَيت ب مؤك بُ ث
نُ ؿاْلاوَ، نلؤنٌ ياهانُ يُوَ ؿايُ طُيٌذي بُ ماًْاكيُنإ بؤ بِلياك ؿاٌْ تُْـكوهت، َٔ صيىوُْتإ بؤ 

ًَُُٓوَ، َٔ ٖاوواَل تًُنِ يُهُك هايتُنإ، يُهُك كؤفْاَُنإ كؤفاُْ ُٖيٌ ناك باَلو ؿَنلَيتُوَ، هاييت ؿَٖ
( ًًٌَ ًَهُ يُواٍُْ ًُٓ ًَلَيت باهٌ ُٖيٌ ناك ؿَنات، 31( تا )25ٓاوَينَ يُن ًٌَ ؿَْ ( ُٖماك نُهٌ يُاليُ، ًُٓ

ُو هايتُؿا، يُْاو ُٓو َٔ ػَُيو ؿَْاهِ يُهُك ُٓهاهٌ ُٓو ُٖواَيُ، يُهُك ُٓهاهٌ ُٓو ماًْاكيُ يُْاو ٓ
ًًَإ طىتىوَ بِلؤ ثٌتطريٍ  دُكيـَيُؿا باَلو نلاوَتُوَ كؤيٌتىوَ تُقـضيٌ نلؿووَ، بؤ ُٓوٍَ ناك بهات، ث
ًَُُ ُٓوََإ ُْْىوهًىَ يُْاو باَلو نلؿُْوٍَ ُٖيٌ ناكَنُؿا، نُواتُ وايإ يُ  ٓ ًَُٓ يُ وَماكَتُنًُُوَ ب

ًَوتا َين ٖاوواَلتٌ نلؿ نات و ومَّ بِلوات  ًَت، بؤيُ بُِكَينإ، باَلو نلؿُْوَ َٔ ٓ ٌَ ُٓوٍَ ُٓدماَِ ُٖب بُب
ًَِ، بؤ صيىوُْ، ) ًَ ًَتإ ب ًَٓتُوَ ث ( سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ krgيُهُك َؤبايًُنُّ طُِكاّ، بؤ ُٓوٍَ بُ ؿؤنًؤَ

 نىكؿهتإ هاييت ُٖيُ، يُ هايتُناْـا ؿَبًين هايتُناٌْ سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ، وَماكَتُنإ
ًَِ يُدًاتٌ هًاهُت و ؾُيوُؾُو  ًَ ًَىَ ؿَنُيت، بُاَلّ بُؿاػُوَ ؿَي َُٖىوٍ تًايُتٌ ٓؤٕ ثُيىَْـيًإ ث
ًَت، َُٖىوٍ بىوَ بُ كَهِ باَلو نلؿُْوَ يُهُك هُكؿاٌْ وَميلَ بُِكَينَنإ  ماًْاكٍ و ُٓو بابُتاٍُْ تًا ب

ًًَُتٌ، ُٓوًٌَ بؤ ؾالٕ ًىَئ، ؾالٕ نُهًإ بًين، ُٓو َُعًىَاتٍُ تًا ًًُْ ن ًَىيوتًِ ث ُ َين ٖاوواَلتٌ ث
ًَىيوتِ  ًَت، بُاَلّ َين ٖاوواَلتٌ ث ًَِ با تًا ُْب ًَهُ يُ ٓاالنٌ وَماكَتُنإ، َٔ ْاَي ًَت، ُٓوَ بًُ با تًا ب
ًَُُٓوَ يُهُك هاييت وَماكَتٌ ثُكوَكؿَ  بُوَيُ بنامن ُٓوَ ؿَ ؿَقًكُيُ ؿََُوَيت بنامن وَنى صيىوُْ بًٗ

نُ يُ هىَييب ناكٍ يًقُْنٍُ ػؤَُ، يُهُكيُتٌ يُى/ ثلؤطلاَُناٌْ يُهُكَ، ػىَيٓـطا بؤ صيىوُْ، 
ًًُُٖٓناٌْ يُهُكَ، ؿََُوَيت بًٌُ ػىَيٓـطا ًًُُٖٓنإ بهَُُوَ، نًًهٌ يُهُك ؿَنُّ، بؤ ُٓوٍَ بنامن 

ًٌ؟ هايتُنُ ُْٓـ ػىَيٓـطا ُٖيُ، ٓؤٕ ثاكَنٍُ ؿَؿكَيت، كَيُٓايًُنإ ًُٓ بؤ نلؿُْوٍَ ػىَيٓـطٍُ ُٖٓ
 ٌَ ًَت كؤفاُْ، بَُي ٌَ َاْط داكَيو، ُْٖـَيو ُٖيُ ؿََي ْانلَيتُوَ، بُِكَينإ، َين ٖاوواَلتٌ ْاَُوَيت تؤ ه

ًَت يُهُك هايتُناٌْ ػؤيإ ) ًَُُ يُدًاتٌ ُٓوٍَ باهٌ ُٓوَ بهُئ باَلوٍ updateكؤفاُْ ؿَب ( بهلَيت، ٓ
ٍَ باَلو بهاتُوَ؟ يُْاو دليـَ باَل ًَتُوَ ُٓو عُؿَؿَ بهاتُوَ، بؤ نى و ؿَنلَيتُوَ، ػَُيو دُكيـَنُ ؿَػىَيٓ

ًَت يُهُك هايتُناٌْ ػؤيإ َُٖىو ُّٓ َُعًىَاتُ باي بهلَيت، كاهتُ بىؿدُ  ًَل، ؿَب ٍَ ؿَؿات، ُْػ ؾل
ٌَ، بِلؤ  تُكػإ نلاوَنٍُ ُْٓـَ؟ ثلؤفَناٌْ نُ نلؿوويُتٌ ُْٓـَ؟ هًاهُتٌ وَماكَتُنٍُ ًُٓ؟ بَُي

ًَت بؤكؿَنٍُ ُّٓ نؤَجاًْايُ، بؤٌٓ ؿووك بِلؤئ بِلؤ هُك يُهُك هايتُنإ ب ٔىونرتئ نؤَجاًْا ؿََي
ًَت بُ كيهالّ، بِلؤ هُك هاييت ُٓو  ًَٓري، بؤ ُٓوٍَ ُْب ًَو يُ نؤَجاًْاناٌْ ثُيىَْـٍ، با ْاوٍ ُْٖ يُن

ٌَ بُِكَيىَبُكٍ بًُُناُْ، ُٖيٌ ناكَ ٌَ هُكؤنٌ بؤكؿَنُيُ، ن ًَت ن ًَت ؿََي ناًْإ يُهُك نؤَجاًْايُ ث
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هايتُنُ باَلو ؿَنُُْوَ، ُٓو كيهالَاٍُْ نُ ُٖيُ يُهُك هايتُنإ باَلو ؿَنُُْوَ، َين ٖاوواَلتًٍ ُٓوَّ 
ٌَ بهلَيت نُ َُُٓ كؤفْاَُْىوهُنإ،  ًَىَيٍُ ي ؿَوَيت، ػؤ َٔ يُوَ مياتلّ ْاوَيت، بؤٌٓ بُّ ً

ٌَ، كَيهؼلاوَناٌْ نؤ ًَت، يُهُك كَيهؼلاوَناٌْ نؤََُيطاٍ َُؿٌَْ، بَُي ًَت هايتًإ ُٖب ََُيطاٍ َُؿًٍَْ ؿَب
ًَت  ًَهؤَيًُٓوَناٌْ نُ نلؿووياُْ، ؿَب ًًَإ نلؿووَ، ي هايتُناًْإ ُٓو بىؿدُيٍُ وَكيـَطلٕ، ثلؤفَناٌْ ث
ًَت  ًٌٍَُ فْإ ؿَنُّ، باي يُ تىْـوتًقٍ فْإ ؿَنُّ ؿَب ًَو نُ َٔ باي يُ ن ًٍَُُ ٖاوواَلتٌ بناْري، نات ٓ

ًَوتا بُٖؤٍ هايتُ هُكٓاوَنُّ يُ ًَىَ بطاتُ ؿَهتِ، ُٓويٍ ٓ ًَت بُ ْنيهرتئ ً ًَت، ؿَب بُك ؿَهتـا ب
ًَهُو  ٌَ ُْنلَيت نُ َُُٓ ؿفٍ بًُ ٌَ ؿَنُّ ُّٓ ياهايُ با واٍ ي ُٓيًهرتؤًُْناُْوَيُ، يُبُك ُٓوَ تهاتإ ي

ًَل، سهىَُت َىين ًَهٌ تل، ُْػ ًَو يُ بُكاَبُك بًُ ًَهُ، ياػىؿ بًُ ََُ، كَيهؼلاوَناٌْ يُ قامادمٌ بًُ
نؤََُيطاٍ َُؿٌَْ َىينََٔ، نؤَجاًْانإ، ػؤ ْآٔ ُْٖـَيو وكؿَناكٍ ُٖيُ باَلوٍ بهُُْوَ، بُاَلّ 
ٍَ نُ ُٖيٌ ناكٍ باَلو نلؿَوَ، يُى صيىوٍُْ مؤك  نؤَجاًْانُ َُوقًعٌ ػؤٍ ُٖيُ، بؤ ُٓوٍَ هبٍُ كؤف

ًَو ؿَنلَي ًَت و باَلو هاؿَ، َين ٖاوواَلتٌ ػاوَٕ نؤَجاًْاّ، ًٓعالْ ت، ُٓطُك ًٓعالُْنإ َُكدُناٌْ تًا ُْب
ًَو نُ  ُْنلَيتُوَ، َٔ ؿَِٓ تاقُت و ومٍَ ػؤّ و ثاكٍَ ػؤّ هُكف ؿَنُّ، ؿَِٓ تُقـضيٌ ؿَنُّ، نات
ًَىيويت  ًَت، ًٓٓذا يُو وَػتُؿا بؤّ ؿَكؿَنُوَيت ث ؿَِٓ َُكدُنإ وَكؿَطلّ ُٓطُك ًٓعالٕ ُْنلا ب

ٌَ ؿَنُّ با ُّٓ ياهايُ بُ ُْؿَنلؿ َٔ تُقـضيٌ بهُّ،  ٓىْهُ يُبىاكٍ تُػُُىٌُ َٓـا ًًُْ، تهاتإ ي
ٌَ َاْط، ْامامن ٌٓ، َُٖىو  عاقاكَيهٌ ػلاثـا ُْبلَيت بُوٍَ نُ َُعًىَات بطريَيتُوَ، ُْطريَيتُوَ، ه

ًَت يُْاو ُّٓ و ًَهٌ ؿَب ًَهٌ تايبُت وَيب هايت ًَو، َُٖىو ؿاَىؿَمطايُنٌ سهىٌَ، َُٖىو نُكت َيب وَماكَت
ًَت ) ًَبىكؿٕ ؿَنُّ نُ updateهايتُ َُعًىَاتٌ ػؤٍ كؤفاُْ ؿَب ( بهات، يُى صيىوٍُْ مؤك هاؿَ، ؿاواٍ ي

ٌَ ؿَيت،  ؿكَيقّ نلؿَوَ، بُاَلّ ؿَبًِٓ ؿاًٌْتُٓنُو قوُنإ بُو ٓاكاهتُيُ ؿَِكوات، وَنى ُْٖـَيو ياهاٍ ي
ًَُُ ؿََاُْوَيت ُٖ ٌَ ْايُت، ٓ ًَل، وَنى ُْٖـَيو ياهاٍ ي َىو ُّٓ ًتاُْ بُ ًُؾاؼي باَلو بهلَيتُوَ، بؤ ُْػ

ًَري ٖاوواَلتٌ، َاْاٍ ٖاوواَلتٌ نُهٌ َُعُٓوٍ و  ًَت بِلياكٍ تُْـكوهت بـات، نُ ؿََي ُٓوٍَ ٖاوواَلتٌ بتىاْ
 ٌَ ًَُُ طؿتىطؤيُنإ ؿَنُئ واٍ ي ًَىَيٍُ نُ ٓ ًَو مب، بؤيُ بُّ ً ُٓو نُهايُتًٍُ نُ َٔ وَنى نُه

ًَُُ ُّٓ ياهايُ بُض ؿَنُئ ػُكيهُ دؤكَي و يُ تُسُؾىمو، دؤكَيو يُ تلي ؿكوهت ؿَنُئ يُوٍَ نُ ٓ
ًَت نُكتٌ تايبُت و نُكتٌ طٌيت يُ هايتُناًْإ َُٖىو  ًَىَ ُٓوَيُ، ؿَب ًَىَيُى ؿَكبهُئ، هاؿَتلئ ً ً

ًَو باَلو بهُُْوَ، بؤ ُٓوٍَ ٖاوواَلتٌ بُ ٓاهاٌْ ؿَهيت بُ ماًْاكيُنإ بطات، هىثاي  .َُعًىَات
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ: ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/ بُِكَين
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ًَهٗاتىوَ، بِلطٍُ يُى و ٓىاك ًٖض ثُيىَْـيإ بُ بِلطٍُ  ًٌَرتٍ طىمت يُ ٓىاك بِلطُ ث ُٓو َاؿؿَيُ وَنى ث
ٌَ وًًَُْ، بِلطٍُ ي ًَو، ًٓٓذا ؿواتل بهلَيت بُ ُٖك ؿوو و ه ُى و ٓىاك ؿاواٍ ماًْاكٍ ؿَنات يُ ُٖك نُه

ًَت، يُهُك ؿاواٍ ُٓو نُهُ ػؤٍ. ٌَ ب  ٖاوواَلتًُى، ُٖكٌٓ ي
 ٌَ ٌَ ُٓوٍَ ؿاواٍ ي ًَت ؿَمطا تايبُتًُنُ، يإ ؿَمطا طٌتًُنُ يُ ػؤوَ بُب ٌَ ُٓوَيُ ؿَب بِلطٍُ ؿوو و ه

 ُ ُٓطُك هُيلٍ بِلطُنإ بهُيت يُ كووٍ هلوًتُوَ دًإ، ُٓوَيُ:بهلَيت ماًْاكٍ باَلو بهاتُوَ، بؤي
يُنًَُإ/ يُ بِلطٍُ يُنًَُإ َاؼي ُٖك ٖاوواَلتًُنُ ؿاواٍ ماًْاكٍ بهات، ًٓٓذا ُٓو ؿَمطا طٌتًُ، يإ 

ًَـايُ، يإ ْا؟ ًَٓتٍُ اليُ نُ ماًْاكيُنٍُ ت  ُٓو ؿَمطا تايبُتًُ، ُٓو وَهًكُيُ، ُٓو ؿؤنًؤَ
ًَلَؿا ؿووًََإ/  ٌَ بـات، ي ٌَ بـات، يإ نؤثًُى يُ ماًْاكيُنٍُ ث ًَىيوتُ ماًْاكيُنٍُ ث ًَت ث ُٓطُك الٍ ب

ًَت َىكاعاتٌ ُٓسهاَُناٌْ ُّٓ قاْىُْ بهلَيت، َُكز ًًُْ وَكطلتين ماًْاكٍ ًٓال يُ كَيطٍُ  ؿَب
ٌَ بـكَيت، طلْط ُٓوٍَ ماًْاكٍ ؿَهتهُ ًَهٌ ث ًَٓت ًَت، ًٓال ؿؤنًؤَ ًَٓتُوَ ب وَيت، ؿَنلَيت ؿؤنًؤَ

ًَٓت ؿَهيت بهُوَيت، يُعين  ٌَ ُٓوٍَ بُ ؿؤنًؤَ ماًْاكيُنإ تُْاُْت بُ ًُؾُويٍ ؿَهيت بهُوَيت، بُب
 ٌَ ؿَنلَيت يُ ؿَمطايُنٌ طٌتًـا تؤ ؿاواٍ ماًْاكٍ بهُيت ُٖك ُٓو ؿََُ كاهتُوػؤ ماًْاكيُنُت ث

ًَت ماًْاكي ًَت، بُاَلّ ؿَب ًَت، بـكَيتُوَ، ماًْاكيُنَُ بُ ماكَنٌ ب ًَت و كاهت ب ًَت و وكؿ ب ُنُ تُواو ب
ًَىَيُى ؿاواٍ  ًَٓتُ، ُٓطُك ػؤٍ ؿاواٍ نلؿ بىو بُض ً ُٓوَيإ طلْطُ، َُكز ًًُْ ؿاُْيُى يُو ؿؤنًؤَ

ًَىٍَ ؿاوا نلؿُْنُ بهلَيت بُ َىكاعات نلؿٌْ ُٓسهاَُناٌْ ُٓو قاْىُْ. ًَت كَٓاوٍ ً ٌَ ؿَب  نلؿ بىو، بَُي
ٌَ، بُِكاهيت ُٓوَ يُقاْىٌْ ُٓو واَلتاٍُْ نُ َٔ ؿيتًتِ، ُٖكوَنى طىمت بًُْوبُت ػاَي ٌ ؿوو و ه

ًَوتا 91ؿَوكوبُكٍ ) ٍَ ُٓوٍَ وَنى ٓ ( واَلتٔ، َُُٓ بُ َاؿؿَيُنٌ هُكبُػؤ ٓاكَهُك نلاوَ، ُْى يُطُ
ْىوهلاوَ يُ يُنُّ و ُٓوٍَ ُٓػريٍ ٓىاكَّ، ٓىْهُ ُٓوٍَ ُٓػريٍ ٓىاكًٍََ بُسُقًكُت ؿيوإ 

ٌَ نلا،  ًَُُ نؤبىوُْوَناٌْ عُيُْري، بؤ قوٍُ ي يُ ُْٖـَيو ؿَمطاٍ طٌتًـا بؤ صيىوُْ، ُّٓ ثُكيَُاٍُْ ٓ
ًَهـا َُُٓ نؤبىوُْوَيُنٌ  ًَٔ ؿابًٌٓٔ و بًُـاكٍ ُّٓ نؤبىوُْوَيُ بهُٕ، يُنات ٖاوواَلتًاًٍْ ُٖيُ ب

ُٖيُ بًُـاكٍ طٌتًُ، نؤبىوُْوٍَ ؿَهتُيُنٌ طٌتًًُ، بُاَلّ بؤٍ ُٖيُ، يُ ُْٖـَيو ؿاؿطاًـا بؤيإ 
بهُٕ و بُٔٓ ٖؤَيٌ ؿاؿطانإ، بؤيُ كَْطُ َُُٓ يُ ؿَمطايُنُوَ بؤ ؿَمطايُنٌ تل بطؤِكَيت، ُٖك يُ هؤْطٍُ 
 ًٌَ ًٌَ قاْىُْنإ، بُث ًَُُ وَنى يًقُْ ؿاواَإ نلؿووَ ُٓوَ سُمف بهلَيت، ٓىْهُ بُث ُٓوًَُوَ ٓ

 ثاي.ُٖئُتُنإ ُٖك يُى يُواُْ قاْىٕ و هًوتٌَُ ػؤٍ ُٖيُ، هى
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ: ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/ بُِكَين

ًَلٍ ثُكيَُإ ُْٖـَيو كووٕ نلؿُْوٍَ ُٖيُ، ؾُكَىو.  مؤك هىثاي، بُِكَين ههلت
ًَلٍ ثُكيَُإ:  بُِكَين ؾلهت اظيـ عبـاهلل/ ههلت

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
وَ، ٓىْهُ مؤك نُي يُ بًُْوبُت ؾُقُكٍَ يُنُّ، بُ كٌَٓ َٔ ُٓطُك ًُػّ وَنى ػؤٍ َايُ

ؾُكَاْبُكإ ًاكَماٍ قاْىٕ ْري، وا تُؾوري ؿَنات ًُػّ يُعين ًٓٓوإ، بؤيُ مؤك مَكوكيًُ ٌُُْ 
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ًَتُ ) ًَت، بب ًَطايُنٌ يهٌ غدص طبٝعٞ اٚ َعٟٓٛ يف االقًِٝقاْىٌْ ؿَقًل و واميض ب ًَو يُ د (، ُْى ًُػِ
ٌَ بـَّ، ُٓ طُك ًُػُِنُ بىوَ َىاتٔ، َاْاٍ ًاًٌَ ًُٓؼاٌُ تل ؿاوا بهات، َٔ َىينَّ ًِْ َُعًىَاتٌ ث

ًَت، ًُٓؼاٌُ َُعُٓويٍ مؤكبُيإ، يإ َُٖىويإ َُسلوّ ؿَبٔ يُو َاؾُ، وَى ُْقابات،  َُعُٓوٍ ْاب
ًَىَيُى  دَُعًات، َىُْمََات، ُٓسناب، داًَعاتٌ ًٌُٖٓ، َُكاننٍ ؿيلاهات، بؤيُ المَُ ًُاغُنُ بًُ

ًَت، ) ًَت، مؤك هىثاي.يف االقًِٝيهٌ َٛاطٔ اٚ غدص طبٝعٞ ب  (، تانى ًاًٌَ ُٓوإ ب
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

ًَبًًُٓنتإ ُٖيُ، يإ كووٕ نلؿُْوَيُنتإ ُٖيُ، ؾُكَىوٕ.  مؤك هىثاي، يًقٍُْ ياهايٌ ُٓطُك ت
 بُِكَين عُل عبـايلظئ عًٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَبًًُٓنُإ ًَُُ ًٖض ت ًًُْ، كووٕ نلؿُْوَمشإ ًًُْ، تًُْا ُٓو َىالسُماتاٍُْ نُ باهٌ يُهُك نلاوَو  ٓ

 وَكَإ طلتىوَ يُ ناتٌ ًُاغُ بُ ُْمَكٍ ًٓعتًباك وَكؿَطريَيت، هىثاي.
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

ًَهًإ بـكَييَت، يُِكاهتًـا ُْٓـئ داكَ فَاكَيُى يُ ثُكيَُاْتاكَ بُِكَينَنإ ؿاواٍ ٓ ُوَ ؿَنُٕ نُ َؤَيُت
ًَوتا بُ ْىوهلاوَيو ) ( نُي تُوقًعٌ 14بؤ ُٓوٍَ يًقُْنإ تُؾُكوؽ بهُٕ بؤ ؿيلاهُ نلؿٌْ بىؿدُ، ٓ

ًَُُ ؾُقُكَيُنٌ مًََُُْإ تُسـيـ نلؿووَ بؤ  نلؿووَ، ؿاواٍ ُٓوَ ؿَنُٕ َاوَيُنًإ بـكَييَت، ٓىْهُ ٓ
ًَو يُ يًقُْنإ كاثؤكتٌ ػ ؤٍ بـات، ؿواٍ ُٓو ؾُتلَ مًََُُْ كاثؤكتٌ يًقُْنإ وَكْاطريَيت، ُٖك ُٖك يُن

يُهُك ُٓو ُٓهاهُ ؿاوا ؿَنُٕ ُْٓـ كؤفَيهًإ بـكَييَت، بؤ ُٓوٍَ يُو ؾُتلَ مًٍََُُْ نُ تُسـيـ نلاوَ 
ًََُُ يُ هُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ  بتىأْ َىتُؾُكيؼ بٔ و ًٍٓ و ناكَناًْإ ػؤٍ بهُٕ يُو يًقْاُْ، ٓ

ًَوتاَإ تُعًًل ؿَنُئ ُٖتا كؤفٍ ؿوو ًُػيٍُ ؿاٖاتىو، بؤ ُٓوٍَ ُٓ ٌَ باًُ ؿاًٌْتُٓناٌْ ٓ وََإ ث
(ٍ ؿوو ًُػيٍُ ؿاٖاتىو بُ ػىاتإ 11يًقُْنإ َىتُؾُكيؼ بٔ بؤ ًٍٓ و ناكَناٌْ ًَناًُْ، تا هُعات )

ٌَ ؿَنُئ، بؤيُ ُٓو ُْٓ ًَلئ، ًٖىاؿاكّ هُكنُوتىو بٔ، بُاَلّ تهاتإ ي ٌَ ؿَؿَئ، ؿَهج ـ كؤفَ َؤَيُتتإ ث
 تانى ًٍٓ بهُٕ يُهُك ٓاَاؿَ نلؿٌْ كاثؤكتُناْتإ، ُٖك بقئ و هىثاهتإ ؿَنُئ.

 

 
 

 
 ؿ. اكهالٕ باين امساعًٌ                  ؿ.سؤ حمُـ هىكَ                           هت اظيـ عبـاهلل                ؾل  
ًَطلٍ ه               ًَلٍ ثُكيَُاٌْ         ههلت    ثُكيَُاٌْهُكؤنٌ                 ُكؤنٌ ثُكيَُاٌْ      د
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 ( 89ثلؤتؤنؤيٌ ؿاًٌْتين فَاكَ )

ٌَ ًُػيُ  1181\5\19كَيهُوتٌ  ه

ًًٌََُ َُٖيبقاكؿٕ  ػىيٌ ه
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  (19ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 ٌَ  19/5/1181 كَيهُوتٌ ًُػيُه

ًَل )   ٍ (ٍ 11ناتععقَ ًٍَ ًْععىَِكؤ ٌَ  كؤفٍ ثعع  -نىكؿهععتإ  ثُكيععَُاٌْ  29/5/2112كَيهععُوتٌ  ًععُػيُهعع
ًَلام  ٌ  ثُكيَُإ و، هُكؤنٌ  اعًٌؿ.اكهالٕ باين امسبُ هُكؤنايُتٌ ع بعُِكَين ؿ. سوعٔ حمُعـ     بعُ ٓاَعاؿَبىوْ

ًَطلٍ هُكؤى و،  ًَلٍ      هىكَ د ٕ بعُِكَين ؾلهعت أظيعـ عبعـاهلل هعهلت ػعىيٌ   (19ٍظ ؿاًٌْعتين فَعاكَ )  ثُكيعَُا
ًًَُّ  ( ٍ ػؤٍ بُهت.2112ظ هاَيٌ )ه

 بُكْاٍَُ ناك:
ًٌَ سىنُُن ٍ َوِل( يُ ثُي21(ٍ َاؿؿَ )1اٌْ بِلطُ )بُث ٍ 1992(ٍ ٖعَُىاكنلاوٍ هعاَيٌ   1فَعاكَ )  ٍ ْعاوػؤ

ًَلامظ ؿَهتٍُ هُكؤنايُتٌ  -ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ  ػعىيٌ   (19ٍؿكا ؿاًٌْعتين فَعاكٍَ )  ٍ بِليعاك  ثُكيَُإع
ًًٌََُ َُٖيبقاكؿٕ يُ نات ) ٌَ ًُػيُ كَيهُوتٌ 11ه ًٍَ ًْىَِكؤٍ كؤفٍ ه ًَىَيُ  ؿا 29/5/2112(ٍ ث بُّ ً

ًَت:  ب
ًَٓاٌْ ماًْاكٍ.بُكؿَواَبىوٕ يُهُك ػو -1 ًًٌَٓاكٍ ياهاٍ َاؼي بُؿَهتٗ  تُِٓكوو و طؿتىطؤ نلؿٌْ ث
(ٍ 39ؿَْطـإ يُهُك ثلؤفَ ياهاٍ َُٖىاك نلؿٌْ ياهاٍ ؿَهتُبُكٍ نؤَُاَليُتٌ نلَيهاكإ فَاكَ ) -2

 .1971هاَيٌ 
ًَـآىوُْوٍَ بِلياكٍ فَاكَ ) -3 تإ ٍ هُكؤنايُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿه2112(ٍ هاَيٌ 11ػوتُِٓكوو و ث

ًَبىوكؿٌْ طٌيت فَاكَ )  .2112(ٍ هاَيٌ 2هُباكَت بُ كَؿ نلؿُْوٍَ ياهاٍ ي
ًَٓاٌْ يًقٍُْ ثُكيَُإ بؤ َُٖىاك نلؿٌْ ثُيِلَوٍ ْاوػؤٍ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ  -4 ًَهٗ ػوتُِٓكوو و ث

 .1992(ٍ هاَيٌ 1فَاكَ )
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 ًَٗلَبإ.بُْاوٍ ػىاٍ طُوكَو 
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 ًًٌََُ ٌَ ؿَنُئ، ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ، ػىيٌ ه بُْاوٍ طُيٌ نىكؿهتإ، ؿاًٌْتين َُِٓلؤَإ ؿَهت ث
ًًَُّ، ػىيٌ طلَيـاٌْ ؿووَّ، فَاكٍَ ؿاًٌْذي ) ، 29/5/2112(، كؤفٍ ؿاًٌْذي 19َُٖيبقاكؿٕ، هاَيٌ ه

 بُكْاٍَُ ناك:

ًٌَ سىنُُناٌْ بِلطٍُ ) (ٍ َُٖىاك نلاوٍ هاَيٌ 1َوٍ ْاوػؤٍ فَاكَ )( يُ ثُيِل21(ٍ َاؿؿٍَ )1بُث
ًَلام، ؿَهتٍُ هُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ بِلياكيـا بُكْاٍَُ ناكٍ ؿاًٌْتين  -ٍ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ 1992 ع
ًَل )19فَاكَ ) ًًٌََُ َُٖيبقاكؿٕ يُ ناتقَ ٌَ ًُػيُ 11(ٍ ٓاهايٌ ػىيٌ ه ًٍَ ًْىَِكؤٍ كؤفٍ ه (ٍ ث

ًَىَيُ 29/5/2112كَيهُوتٌ  ًَت: بُّ ً  ب

ًَٓاٌْ ماًْاكٍ. -1 ًًٌَٓاكٍ ياهاٍ َاؼي بُؿَهتٗ  بُكؿَواَبىوٕ يُهُك ػوتُِٓكوو و طؿتىطؤ نلؿٌْ ث
(ٍ 39ؿَْطـإ يُهُك ثلؤفَ ياهاٍ َُٖىاك نلؿٌْ ياهاٍ ؿَهتُبُكٍ نؤَُاَليُتٌ نلَيهاكإ فَاكَ ) -2

 .1971هاَيٌ 
ًَـآىوُْوٍَ بِلياكٍ فَاكَ ) -3 ٍ هُكؤنايُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ 2112 (ٍ هاَي11ٌػوتُِٓكوو و ث

ًَبىوكؿٌْ طٌيت فَاكَ )  .2112(ٍ هاَيٌ 2هُباكَت بُ كَؿ نلؿُْوٍَ ياهاٍ ي
ًَٓاٌْ يًقٍُْ ثُكيَُإ بؤ َُٖىاك نلؿٌْ ثُيِلَوٍ ْاوػؤٍ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ  -4 ًَهٗ ػوتُِٓكوو و ث

 .1992(ٍ هاَيٌ 1فَاكَ )
ًَطلٍ هُكؤنٌ ثُكيَُ ًَوتا بُِكَين د إ ْاوٍ ثُكيَُاْتاكَناٌْ َؤَيُت و ُٓواٍُْ ٓاَاؿَ ُْبىوٕ ٓ

ًَتُوَ، با بؿُكَىوَيت.  ؿَػىَيٓ
ًَطلٍ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:  بُِكَين سؤ حمُـ هىكَ/ د

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ٌَ ؿكاوَ، يإ ٓاَاؿَ  21/5/2112(ٍ ٓاهايٌ يُ 18ْاوٍ ُٓو ُْٓـاَاٍُْ يُ ؿاًٌْتين فَاكَ ) َؤَيُتًإ ث

 بىوُْ، َُٓإُْ:ُْ
 حمُـ/ َؤَيُت.  امساعًٌ هعًـ -1
 ٓاًيت عنين ُاحل/ َؤَيُت.  -2
 هعًـ/ َؤَيُت. ذنسٟٓآًَُ  -3
 ايىب ْعُت قاؿك/ َؤَيُت. -4
 ثُياّ اظيـ حمُـ/ َؤَيُت. -5
 ثُضيإ عنايـئ عبـايلظئ/ َؤَيُت. -6
 تاكا حتوري ُٓهعُؿٍ/ َؤَيُت. -7
 َؤَيُت.ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ/  -8
 هاالك حمُىؿ َلاؿ/ َؤَيُت. -9

 ؿ.هُكوَك عبـايلظئ عُل/ َؤَيُت. -11
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ًَلماؿ  -11  ًليـ/ َؤَيُت. عبداؿاؾغً
 ًُومن حمُـ غليب/ َؤَيُت. -12
 عبـاهلل حمُـ اَري/ َؤَيُت. -13
 / َؤَيُت.بٗا٤ايدٜٔعُل عبـايعنين  -14
 عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام/ َؤَيُت. -15
 ريؿاوؿ/ َؤَيُت.ناكؿؤ حمُـ ث -16

 هىثاي.
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ: ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين

بُِكَينإ، يُبُك ُٓوٍَ بُكْاٍَُ ناكٍ َُِٓلؤَإ ٓىاك بِلطُيُ، بِلطٍُ يُنُّ َىَهًُٓ َىْاقًُُيُنٌ 
ٌَ ٌَ ث ًَطؤِكن ًًٌَٓاكَ ؿَنُئ ػاَيُنإ د ًَُُ ُّٓ ث بهُئ،  مؤك َُٖيبطلَيت، وَػيت مياتلٍ بىَيت، بؤيُ ٓ

 ٌَ ًَىَيٍُ ي ًَت بُّ ً ًَتإ باَ ب ًَت، ُٓطُك ث ٓىْهُ ُْٖـَيهًإ مَكوكئ و بُ ثُيُٕ و مووَ تُواو ؿَب
ٌَ ؿَيت: ًَىَيٍُ ي  ؿَنُئ، واتا بُكْاٍَُ ناك بُّ ً

ًَـآىوُْوٍَ بِلياكٍ فَاكَ ) -1 ٍ هُكؤنايُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ 2112(ٍ هاَيٌ 11ػوتُِٓكوو و ث
ًَبىوكؿٌْ طٌيت فَاكَ ) هُباكَت بُ كَؿ  .2112(ٍ هاَيٌ 2نلؿُْوٍَ ياهاٍ ي

ًَٓاٌْ يًقٍُْ ثُكيَُإ بؤ َُٖىاك نلؿٌْ ثُيِلَوٍ ْاوػؤٍ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ  -2 ًَهٗ ػوتُِٓكوو و ث
 .1992(ٍ هاَيٌ 1فَاكَ )

(ٍ 39َ )ؿَْطـإ يُهُك ثلؤفَ ياهاٍ َُٖىاك نلؿٌْ ياهاٍ ؿَهتُبُكٍ نؤَُاَليُتٌ نلَيهاكإ فَاك -3
 .1971هاَيٌ 

ًَٓاٌْ ماًْاكٍ. -4 ًًٌَٓاكٍ ياهاٍ َاؼي بُؿَهتٗ  بُكؿَواَبىوٕ يُهُك ػوتُِٓكوو و طؿتىطؤ نلؿٌْ ث
 ؾُكَىو هؤمإ ػإ.
 بُِكَين هؤمإ ًٗاب ْىكٍ:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًًٌَٓاكَيهٌ تلّ ُٖيُ بؤ بُكْاٍَُ ناكَ ًًٌَٓاكَ ؿَنُّ، بُاَلّ ث نُ، بُتايبُتٌ ُٓو َٔ ثٌتطريٍ يُو ث
ًَٓاٌْ َاؼي ماًْاكيًُ، بُِكَين هُكؤنٌ  ؾُقُكَيٍُ نُػلايُ ؾُقُكٍَ ُٓػري، ُٓويٍ ياهاٍ بُؿَهتٗ
ًَو  ًَُُ ُْٓـ كؤفَيهُ يُوَػيت ؿَهتُإ نلؿووَ بُ طؿتىطؤ نلؿٕ يُهُك ُّٓ ياهايُ، نؤََُي ثُكيَُإ، ٓ

ًَىَ كؤًٓبريو كؤفْاَُْىوي و نُهايُتٌ و ُٓؿيب و ًٓرت ُٓوٍَ  ًَت ثُيىَْـيًإ ث نُ ٖاوواَلتٌ ٓاهايًٍ ب
ًَُُ طؿتىطؤيُناٌْ ُّٓ ياهايُ كابطلئ و ؿواٍ  ٌَ ؿَنُٕ، نُ ٓ ًَطىَإ هُْتُكَناًٍْ ؿاواَإ ي نلؿووئ، ب
ًَت يُْاو نؤََُيطانُؿا، يُبُك  خبُئ، تا ؿَوَيَُُْـٍ ؿَنُئ، تا طؿتىطؤيُنٌ ؿَهتُ دَُعٌ ؿكوهت ؿَب

ٌَ بىو َٔ ْاوٍ هُْتُكو ُٓوٍَ ُّٓ ياهايُ يا ًَىيوت ث هايُنٌ طلْطُ، ُّٓ ؿاواناكيًُّ ُٓطُك دُْابًٌت ث
 َٔ ،ٍَ كؤفْاَُْىوهاَُْ ؿَػَُُ بُكؿَهيت دُْابتإ نُ ؿاوايإ نلؿووَ، نُ ُّٓ طؿتىطؤياُْ كابطري
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ًَت نُ ٓاماؿٍ ؾُكاُّٖ ب ًَُُؿا ياهايُى ب ًَت يُْاو نؤََُيطانٍُ ٓ ٍَ ُٓوَّ ياهايُى ؿَكبٔ هات بؤ يُطُ
ًَو  ًَت مآًٌٌَ بهات، بُاَلّ يُ َُٖإ ناتـا يُ َُٖىو ؿًْاؿا نؤََُي طُيٌذي بُ هُكٓاوَناٌْ ماًْاكٍ، ؿَب
ًَت  ًٌَتا ُٓو ُٓكميُتُ ٓاَاؿَ ُْبىوَ بؤ ؿَكنلؿٌْ ُٓو ياهايُ، ؿَب ثلَْوًح ُٖيُ نُ ُٓو ياهاياٍُْ تل، ٖ

ًَت ُٓو اليُُْ ثُيىَْـيـاكاُْ قو ًَىامٍ ياهانُيإ بؤ باي طؿتىطؤ بهلَيت، ؿَب ُيإ يُطَُيـا بهلَيت، ً
ًَىَيُ  ٌَ نلؿووَ، ياهاٍ باكٍ نُهايُتًُإ بُو ً ًَُُ ُْٓـئ ياهاَإ وا ي ًٌَرت ٓ بهلَيت، ُٖكوَنى ث
ًَىَيُ ؿَكنلؿووَ، يُبُك ُٓوٍَ َُٓاُْ ياهاٍ طلْطٔ، ُْٓـ  ؿَكنلؿووَ، ياهاٍ كؤفْاَُطُكضيإ بُّ ً

 ًٍَ ًَهًٍ يُوَو ث ؿاواٍ تُٓذًٌ نلؿًْإ نلؿووَ، يُبُك ُٓوٍَ دُْابت َُِٓلؤ ُٓطُك ُٓو قوُيٍُ ُْٓـاَ
ًَُُ بُ ُْمَكٍ ًٓعتًباك وَكبطليت، بؤ ُٓوٍَ ًٓرت ُٓو ياهايُ خبُيُٓ ُٓو ًىَيُٓوَ تا ناكٍ يُهُك  ٓ

 بهلَيت و طؿتىطؤٍ يُهُك كابطريَيت، تا ناكٍ باًرتٍ يُهُك بهلَيت و، مؤك هىثاي.
 
 

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ: الٕ باين امساعًٌ/ؿ.اكهبُِكَين
ٌَ نلؿٌْ، ُٓو ناتُ ؿَتىاٌْ ُٓو  ًَو ٖاتًُٓ َىْاقًُُ نلؿٕ، يإ ُٓو بِلطُيُ ٖاتُ ناك ث مؤك هىثاي، نات

ًَبًًٓاُْ بـَيت، ؾُكَىو ناى ناكؿؤ.  ت
 بُِكَين ناكؿؤ حمُـ ثريؿاوؿ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَُىايُ ُٓطُك بُ ًُُُٖٓت وَكبطل ًَهٌ طُوكَتلٍ ُٖيُو مؤكيٍ َٔ ث ئ، ثُيِلَوٍ ْاوػؤ ًُُُٖٓت

ٍَ با ثُيِلَوٍ ْاوػؤ خبلَيتُ  ًَِ باًُو مؤكيٍ ٓاهاُْ يُنُّ ػا ؿوانُوت بؤ ثُكيَُإ و ناكٍ ثُكيَُإ، ث
ؿَْطـإ، بؤ ُٓوٍَ ُٓوإ ؿَهت بُناك بٔ، ًٓٓذا بُٔٓ هُك بُكْاَُناٌْ تل، بؤ ثلهٌ ياهاٍ 

ًَٓاٌْ ماًْاكيٍ ٍَ ُٓوَئ يُ  بُؿَهتٗ ًَُُ يُطُ ًَىيوتُ قوٍُ يُهُك بهُئ و، ٓ ًَُىايُ يُناتٌ ػؤٍ ث ث
بُكْاٍَُ ناكٍ ػؤمشإ و يُ ٓاَاؿَ نلؿٌْ ياهانَُ ثلي بُ كؤفْاَُْىوهإ و بُ ًاكَمايإ و بُ 

ٍَ يُو ياؿاًتٍُ كؤفْاَُْىوها ًَىيوتُ طى ًَُاْىايُ ث ًَوتاَ ث ًَىؿَوَيُتًُناًٍْ بهلَيت، ٓ  ٕكَيهؼلاوَ ْ
ًَىَيُنٌ ياهايٌ كووبُكٍ ماًْاكٍ و ٓاماؿٍ بريو كا ؾلاواْرت بطلئ و ُٓو ثُكؤًً ًَُُ بًُ ًُ بؤ ُٓوٍَ ٓ

ًَٓاٌْ هُكٓاوٍَ ماًْاكٍ  ًَهٌ طُوكٍَ ًُؾاؾًُت و بُؿَهتٗ بهُئ، ُْى بُكتُهو بهلَيتُوَ، نُ ػنَُت
ًَُاْىا ًَت َاوَنٍُ مؤك ؿياكٍ كاهت و ؿكوهت ؿَنات، بُاَلّ يُناتٌ ػؤٍ قوٍُ يُهُك ؿَنُئ، ث يُ ؿَب

ًَت بؤ ثلي نلؿُْنُو كٌَٓ وَكطلتين ٖاوواَلتًإ و كؤفْاَُْىوهإ هُباكَت  ًَت و ناكْاََُ ُٖب نلاو ب
 بُ ياهانُو، هىثاي.

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ: ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين

ًٍَ خبُئ، يإ ثاَ خبُئ، مؤك هىثاي، ًٖض تُٓوريَيهٌ ُٓوتؤ ْانات، ُٓطُك بِلطٍُ ثُيِلَوٍ ْاوػؤ ث
 طلْط ُٓوَيُ َُِٓلؤ ُٖكؿوونٌ تُواو ؿَنُئ، ُٓوَ ًٌٓهاٍ ًًُْ، ناى عُؿْإ ؾُكَىو.
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 حمُـ: عجُإبُِكَين عـْإ 

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَِ، يإ ؿواٍ خبُّ  ًَ ًَوتا ب قوُناٌْ َٔ يُهُك ُٓو َُوموعُ بىو، يُهُك َُوموعٌ ماًْاكيُنُ بىو، ُٓطُك ٓ

ؤ ُٓو ناتٍُ بِلطُنُ َىْاقًُُ ؿَنلَيت، يُِكاهتًـا ُّٓ قواُّْ َُٖىوٍ يُال طلْطُ نُ باهٌ َاؼي ب
ًَو وؤكى ًؤخ نلا يُهُكٍ و مؤك يُ يًقُْناٌْ  ًٌَرتيٍ نؤََُي ًَٓاٌْ ماًْاكٍ ؿَنلَيت و، ث بُؿَهتٗ

ٍَ ثُكيَُإ بًُـاك بىوٕ و يُ كَْطـاُْوًًَـا يُ كاثؤكتٌ يًقُْناْـا، بُتايبُتٌ  يًقٍُْ كؤًٓبريٍ يُطُ
ًَبًين  ًَىؿََيُوتٌ قوُو باي نلاو، كاثؤكتٌ باَ و ًًهاكٍ مؤك يُهُك ُٓو ياها نلاو، ت ُْٖـَيو كَيهؼلاوٍ ْ
و َىالسُماتٌ مؤك يُ كؤًٓبريإ و يُ كؤفْاَُْىوهإ بُ ُْٖـ وَكطرياوَ، ؿياكَ يُو ًْطُكاًٍُْ نُ 

ًَوتا يُهُك َُوموعٌ ًٓوتًو ٓآاتُ، تُْٗا قوُ يُهُك ًٓوتًوٓآاتُنإ نلاوَ، ُٓطُك ؿكوهت بىوَ يُ ٓ
ًَت يُ ثُكيَُاْـا،  ًَهٌ وا الٍ مؤكيُٓ ُٖب ُٓوٍَ ٖاوناكٍ ػؤًُويوتِ هؤمإ ػإ باهٌ نلؿ، ُٓطُك ًُْت
ًَىَيُ بِلواتُ  ًَت نُ ُّٓ ياهايُ بُو ً ًَهٌ واَإ ُٖب يُ يًويت نىكؿهتاٌْ وَنى دُْابٌ هُكؤى ًُْت

ًٌَُوَ، نُ يُ  ًَت، واتا بُ َُٖىوَإ كَيهُوتبري يُهُك ث ػنَُتٌ نؤََُيطانُو بُِكَيىَٓىوٌْ نؤََُيطانُ ب
ًَُىايُ ؿَنلَيت يًقُْنإ و ؾلانوًؤُْنإ، ُٓواٍُْ نُ ًاكَمإ يُو بىاكَؿا  ُٓو ًٓوتًوٓآاتاُْ، ث

ًَو، ؿياكَ ًٓوتًوٓا ٓات يُو ياهايُؿا يُ نؤبىوُْوَيُنٌ ٖاوبَُ بهُئ، ُٓو ًٓوتًوٓآاتاُْ بهُئ بُ ػاَي
ًَت  ًَىَيُى ب ًَت، يإ بًُ ًَىؿَوَيُتٌ ب ًَىٍَ هتاْـاكؿٍ ْ ًَت، بًُ ًَىَيُى ب ًَهـا ُٖيُ، بُاَلّ بًُ َُٖىو واَلت
ًَهٌ وا يُ ثُكيَُاْـا ُٖيُ  نُ ٓاماؿيُناٌْ طُيٌذي بُ ماًْاكيًُنإ بُكتُهو ُْناتُوَ، واتا ُٓطُك ًُْت

ًَىؿَوَيُتٌ و يُاليُٕ َُٖىوَاُْوَ نُ ُٓو ًٓوتًو ٓآاتاُْ بُكتُهو بهلَيتُوَ تا ٓاهيت هتاْـاكؿٍ ْ
ًَهٌ باًٌ َُُٖ اليٍُُْ يُ َُٖىوَاْـا ُٖيُ بؤ ياهانُ، ًٖض بًاْىويُى ْاؿؤمَُوَ بؤ تُٓذًٌ  ًَطُيٌتٓ ت
ًَت، با ؿوو َاْطٌ  ًَهٌ تليٍ بُهُك بٔ نلؿٌْ، ُٓطُك ًُْاُْو ٓاَيؤميُى ُٖيُ، يُِكاهتًـا ُٓوَ با َاْط

ًَت، تا بتىاْري طؿتىطؤيُنٌ ٓانرتو نُهاٌْ ثوجؤك كايُناًْإ َُعًىَُ ًُٓ، كايُناًْإ بؤ تلي ٍ ب
ْاكؿووئ و يُ وؤكى ًؤثُنإ قوُيإ نلؿووَ، يُ كؤفْاَُنإ قوُيإ يُهُك نلؿووَ، نُ َُتلهٌ و 

ًَبًًُٓناًْإ ًُٓ، هىثاي.  ت
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ: ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين

ًٌَرتٍ بامسإ يُوَ نلؿ طىشيإ نٍُ ٖاتًُٓ ُّٓ بِلطُيُ، ُٓو ناتُ ثُكيَُاْتاكَ بُِكَينَنإ مؤك ه ىثاي، ث
ٌَ بهُئ، يُبُك ُٓوَ  ٌَ ث ًَطؤِكن ًَُُ ؿََاُْوَيت ػاَيُناٌْ بُكْاٍَُ ناكٍ َُِٓلؤَإ د ًَوتا ٓ قوُ بهُٕ، ٓ

ًًٌَٓاكٍ ًَوتا يُهُك ث ًَُُ ُٓوَ ؿَػُيُٓ ؿَْطـاُْوَ، ٓ ًَوتا ٓ ثُكيَُاْتاك ناى ناكؿؤ بُكْاَُنُ بُو  ٓ
ًَٓاٌْ يًقٍُْ ثُكيَُإ بؤ َُٖىاك نلؿٌْ ثُيِلَوٍ  ًَهٗ ًَىَيُ ؿَطؤِكئ، ػاَيٌ يُنُّ/ ػوتُِٓكوو و ث ً

 .1992(ٍ هاَيٌ 1ْاوػؤٍ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ فَاكَ )
ًَـآىوُْوٍَ بِلياكٍ فَاكَ ) ؤنايُتٌ ُٖكَيٌُ ٍ هُك2112(ٍ هاَيٌ 11ػاَيٌ ؿووَّ/ ػوتُِٓكوو و ث

ًَبىوكؿٌْ طٌيت فَاكَ )  .2112(ٍ هاَيٌ 2نىكؿهتإ هُباكَت بُ كَؿ نلؿُْوٍَ ياهاٍ ي
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ًًَُّ/ ؿَْطـإ يُهُك ثلؤفَ ياهاٍ َُٖىاك نلؿٌْ ياهاٍ ؿَهتُبُكٍ نؤَُاَليُتٌ نلَيهاكإ فَاكَ  ػاَيٌ ه
 .1971(ٍ هاَيٌ 39)

ًَٓاٌْ ػاَيٌ ٓىاكَّ/ بُكؿَواَبىوٕ يُهُك ػوتُِٓكوو و طؿ ًًٌَٓاكٍ ياهاٍ َاؼي بُؿَهتٗ تىطؤ نلؿٌْ ث
 ماًْاكٍ.

ٌَ يُطَُيـايُ ؿَهيت بُكم بهاتُوَ؟ ) ًَوتا ؿَخيَُُ ؿَْطـاُْوَ، ن ٓ56 ٌَ ( نُي يُطَُيـايُ، مؤك هىثاي، ن
( نُي يُطَُيـا ًًُْ، مؤك هىثاي، بُمؤكيٍُٓ ؿَْط ثُهٓـ نلا، 12يُطَُيـا ًًُْ ؿَهيت بُكم بهاتُوَ؟ )

ًَوتا ؿ ًَٓاٌْ يًقٍُْ ثُكيَُإ بؤ َُٖىاك نلؿٌْ ٓ ًَهٗ َيًُٓ هُك بُكْاٍَُ ناك، ػاَيٌ يُنُّ/ ػوتُِٓكوو و ث
ؿواٍ ُٓوٍَ هُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ  .1992(ٍ هاَيٌ 1ثُيِلَوٍ ْاوػؤٍ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ فَاكَ )

ًَـآى ًَٓاٌْ يًقُْيُى بؤ ث ًَهٗ ٍَ هُكدُّ ؾلانوًؤُْنإ بؤ ث وُْوَو َُٖىاك نلؿٌْ ثُيىَْـٍ نلؿ يُطُ
ٌَ يُ ؾلانوًؤُْنإ بُ ْىوهلاوٍ كَمسٌ ْىَيُٓكاٌْ ػؤيإ ْاكؿ،  ثُيِلَوٍ ْاوػؤٍ ثُكيَُإ، ُٖك يُن
ًَوتا بؤتإ ؿَػىَيًُٓٓوَو ؿواٍ ػىَيٓـُْوَ ؿَْطٌ يُهُك  ًَُُ نؤبؤتُوَ ُٓوإُْ ٓ ُٓوٍَ نُ يُالٍ ٓ

ًَتُ يًقُْيُنٌ َىَقُت، تانى ُٓ و يًقُْيُ ناك بهات يُهُك َُٖىاك نلؿٌْ ثُيِلَوٍ ؿَؿكَيت، بؤ ُٓوٍَ بب
 ْاوػؤ، ْاوَنإ:

 عُل عبـايلظئ عًٌ. -1
 ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ. -2
 طؤكإ ٓاماؿ حمُـ. -3
 ؿ.عُل ظيـاَري ػـك ْىكَؿيين. -4
 هؤمإ ًٗاب ْىكٍ. -5
 حمُـ. عجُإعـْإ  -6
 عبـاهلل حمُـ اَري. -7
 عبـاهلل سادٌ حمُىؿ. -8
 .بٗا٤ايدٜٔل عبـايعنين عُ -9

 ؿ.اظيـ ابلاًِٖ عًٌ)وَكتٌ(. -11
ٍَ حتوري حمُـ. -11 ًَلؿ ً 
 اظيـ هًًُإ عبـاهلل)بالٍ(. -12
 عبـايكاؿك انلاّ طيًٌ بامكطإ. -13
 يٌاك دمِ ايـئ ْىكايـئ. -14
 سؤ امساعًٌ. ؾاضٌ -15

ٌَ يُطَُيـايُ ُٓو يًقُْيٍُ بامسإ نلؿ، ؾُ  كَىو ناى عُؿْإ.ؿَخيَُُ ؿَْطـاُْوَ، ن
 حمُـ: عجُإبُِكَين عـْإ 
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 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَُىايُ كَيقٍَ ْىَيُٓكايُتٌ نلؿٌْ ؾلانوًؤٌْ طؤكإ يُّ يًقُْيُ نَُُ، نُ بُ يًقُْيُنٌ طلْط  َٔ ث

 (، هىثاي.2( بُكاَبُك بُ )5ؿَمامن يُِكاهتًـا بُطىَيلٍَ كَيقَنٍُ ًًُْ يُ ثُكيَُاْـا، يُعين )
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/َين بُِك

ٍَ ؾلانوًؤٌْ نىكؿهتاٌْ ) ًٌَ كَيقَ ُٓطُك بُكاوكؿ بهُئ يُطُ ٍَ، ٓىْهُ 2مؤك هىثاي، بُث (ٍ بُك ؿَنُو
ًَىَ ) ًَت، ؾُكَىو ناى 5( بُ )2( نىكهٌ ُٖيُ، )59( نىكهًتإ ُٖيُ، ؾلانوًؤٌْ نىكؿهتاٌْ )23ٓ ( ؿَب
 ًًعإ.

 
 
 

 ـ عبـايكاؿك:بُِكَين ًعإ اظي

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَُُ وَػيت ػؤًٌ ًٓتًؿاقُإ يُهُك ُٓوَ نلؿ نُ  ًَُىايُ ٓ ًَلٍ ثُكيَُإ ُْٖاتىوَ، َٔ ث ْاوٍ ههلت
ًَت  ًَذي، ؿَب ًَُُ ًاكَماتلَ يُو بىاكَ، ُٓطُك َُهٔىويٌ َُٖىو يًقُْنُ ُْب ًَلٍ ثُكيَُإ يُ ٓ ههلت

ًَت،  ًَهٌ ناكاٍ ُّٓ يًقُْ ب  هىثاي.ُْٓـاَ
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ: ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين

ًَت  مؤك هىثاي، دًا يُو ْاواٍُْ نُ ػىَيٓـكايُوَ، ُٖك ثُكيَُاْتاكَيو بؤٍ ُٖيُ يُناتٌ نؤبىوُْوَنإ بٔ
ًَت، ؾُكَىو ناى بلٖإ. ًَ ٍَ ب  بًُـاكٍ بهات و كًَُٓناٌْ ػؤٍ يُو

 بُِكَين بلٖإ كًًـ سؤ:

 َُإ.بُِكَين هُكؤنٌ ثُكي
ًَِ باًُ ُٓطُك ؿَنلَيت دُْابتإ بتىأْ بُ ػًربٍَ قاْىٌْ ػؤّ ببِ بُ ُْٓـاّ  َٔ ؿاواناكيًُنِ ُٖيُ، ث

 يُو يًقُْيُ، هىثاهتإ ؿَنُّ، هىثاي.
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

نؤبىوُْوَنإ بًُـاكٍ مؤك هىثاي، ناتٌ ػؤٍ ًٓتًؿام نلاوَ بًُْوبُو تُْاهىب، دُْابت ؿَتىاٌْ يُ 
 بهُيت و كًَُٓناٌْ ػؤًت بـَيت، ؾُكَىو هؤمإ ػإ.

 بُِكَين هؤمإ ًٗاب ْىكٍ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَت وَى بُِكَين ناى ًعإ طىتٌ  ًَتُ ُٓوٍَ ُّٓ يًقُْيُ، نُ ؿَب تُبعُٕ ُٖك باَلونلؿُْوٍَ ْاوَنإ ْاب

ًَطلٍ هُك ًَلٍ ثُكيَُإ، ياػىؿ د ؤنٌ ثُكيَُإ نؤَإ بهاتُوَ، ياػىؿ يُى كؤف ؿياكٍ بهات، ياػىؿ ههلت
ًَو َُٖيبقَئ و،  ًَت ُٓو دُيواُْ بُِكَيىَ بُكَيت، ٓىْهُ ُٓهتَُُ يُْاو ػؤَاْـا نُه ًَو ؿَب ياػىؿ يُن
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ًَت يُ هُكؤنايُتٌ ُّٓ  ًَو ؿَب ًَهًٍ بهُيُٓ ُٓوٍَ نُ ثُيىَْـٍ بهات بُّ ػَُيهاُْوَ، نُه نُه
 ُيِلَوٍ ْاوػؤ بطلَيتُ ُٓهتؤ و، مؤك هىثاي.دُيواٍُْ طؤِكيين ث

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

ًَُُ ػؤَإ ٓاَاؿَ  ًَٓري ُٓنًـ يُ نؤبىوُْوٍَ يُنُّ ٓ ًَو ؿَٖ ًَُُ ُٓو يًقُْيُ ث ًَو ٓ مؤك هىثاي، نات
ٍَ ًٓتًؿام ؿَنُئ يُهُك  ًَطلو ؿَبري، ًٓٓذا يُنُإ، ؿوواصيإ ٓاَاؿَ ؿَبري و يُو ُٓوٍَ نُ هُكؤى و د

ٍَ ْاوَنإ  ًَوتا هُك يُْى ٍَ يُنؤبىوُْوَنُ ًٓتًؿام يُهُك ُٓوَ ؿَنُئ، ٓ ًَري، يُو بِلياكؿَكَيهًٌٌ بؤ ؿاؿَْ
 خبىَيُُٓوَ، يإ ْا؟ باًُ ُٓو ْاواٍُْ نُ ػىَيٓـَُوَ، ْىقتٍُ ًْناًَت ُٖيُ؟ ؾُكَىو.

 بُِكَين ؿ.اظيـ ابلاًِٖ عًٌ)وَكتٌ(:

 ٌ ثُكيَُإ.بُِكَين هُكؤن
ًَت مؤك باًُ، هىثاي. ًَـا ب ًَـا ُْبىو، ُٓطُك ُٓويٌٌ ت  وابنامن ْىَيُٓكٍ َُهًشٌ ت

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

ًَو  ًًَإ ػؤًُ، يإ ؿاوايإ نلؿووَ، يإ ؿَتىأْ ُْٓـاَ مؤك هىثاي، ػىًو و بلا َُهًشًُنإ ُٓطُك ث
ًَوتا  ًَٔ، بُي تانى ٓ  ؿاوايإ ُْنلؿووَ، ؾُكَىو.ؿابٓ
 بُِكَين دٗإ امساعًٌ بًٓاَري:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ٌَ يًقُْ، َُ خبؤ ؿاُْْا بىو،  َُ خبؤ َىمَنُكَ وَػيت ػؤ تُقـيِ نل َُ ْىَيُٓك، يُعين ُْؿاْا بىو بؤ ظ

 ، هىثاي.وَى يًوتا كاؾًـَئ، ْامامن ناى َُٓري، يُعين وَى يًوتا كاؾًـَئ ْىَيُٓك ُْؿايُٓ
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

مؤك هىثاي، ًٖض ثُكيَُاْتاكَ َُهًشًُ بُِكَينَنإ ْىَيُٓكٍ ػؤيإ ُْْىوهًىَ، ْىوهلاويإ ُْْىوهًىَ، 
ًَٔ ًٌٓهاغيإ ًًُْ، ؾُكَىو. ًَوتاَ ؿَياُْوَيت ْىَيُٓكٍ ػؤيإ ؿابٓ  ُٓطُك ٓ

 بُِكَين اَري يىهـ طؤطا:

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ.بُِكَين 
ٌَ، بُي ْىنُ ُٓم فٍ ؿ.  ٌَ ػؤًُ ُٓطُك  ثا٥سوَػيت ؿََا ْىَيُٓك ؿاْاْ بٓىوهٔ ُّٓ سُم ؿنُئ، َُ ث

ًَت، هىثاي. ثا٥سؿ. ٌَ يًقُْ ب  ُْٓـاَ
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

ًَُُ يُو ْاواٍُْ نُ ػىَيٓـَاُْوَ ْاوٍ ؿ. ُكٍ َُهًشًُنإ ًٓناؾُ ؿَنُئ، بُ ْىَيٓ ثا٥سمؤك هىثاي، ٓ
ٌَ يُطَُيـايُ ؿَهيت بُكم بهاتُوَ؟ مؤك  ًَٓاٌْ ُٓو يًقُْيُ تهايُ ن ًَهٗ ُٓو ْاواٍُْ نُ ػىَيٓـَاُْوَ بؤ ث

ٌَ يُطَُيـا ًًُْ ؿَهيت بُكم بهاتُوَ؟ ) ( نُي يُطَُيـا ًًُْ مؤك هىثاي، بُمؤكيٍُٓ ؿَْط 4هىثاي، ن
ًَـ ؿَنُئ ُٓو يًقْ ًَو ؿَيت ناكٍ دـؿٍ بهات، ُٓو يًقُْيُ بُمؤكيُٓ ًٓكلاك نلا، ثُهٓـ نلا، ٓىَ ٍُ نُ ث

ٌَ ؿَنُئ و تهاَ  ًَُُ نؤبىوُْوَيُنًإ ث ًَُُ ؿاوا ؿَنُئ ُٓو يًقُْيُ ؿَهت بُناك بٔ، ؿوايٌ ٓ بؤيُ ٓ
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ؿَنُئ ؿَهت وبلؿ بهُٕ و ؿيكُت بهُٕ بؤ ًٓوتًؿاؿَ يُ ًاكَمايإ و ثوجؤكإ، بؤ ُٓوٍَ بتىأْ 
ًَىَ ًَوتا بًُ يُنٌ هُكؿًََاُْ ًٓوتًؿاؿَ يُ تُدلوبٍُ واَلتإ بهُٕ بؤ َُٖىاك نلؿٌْ ثُيِلَوٍ ْاوػؤ، ٓ

ًَـآىوُْوٍَ بِلياكٍ فَاكَ ) ٍ 2112(ٍ هاَيٌ 11بؤ ػاَيٌ ؿووَّ يُ بُكْاٍَُ ناك/ ػوتُِٓكوو و ث
ًَبىوكؿٌْ طٌيت فَ (ٍ هاَيٌ 2اكَ )هُكؤنايُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ هُباكَت بُ كَؿ نلؿُْوٍَ ياهاٍ ي

 يًقٍُْ ياهايٌ ؾُكَىوٕ بؤ ًىَيين ػؤتإ، ؾُكَىو ناى دُالٍ. .2112
 بُِكَين دالٍ عًٌ عبـاهلل:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ٌَ ًًُْ، واتا َُٖىاك نلؿُْوٍَ ياهانُ، ٓؤٕ  ًَِ َُٖىوَإ نُمسإ يُو ياهايَُإ ث ًَ بُِكاهيت ُٓطُك ب

 َىْاقًٍُُ يُهُك بهُئ، هىثاي.
 

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/ُِكَين ب

 مؤك هىثاي، ؾُكَىو ؿنتؤكَ كؤفإ.
 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَىيوتُ وَنى  ؿواٍ ثُهٓـ نلؿٌْ ُٓو ياهايُ يُاليُٕ ثُكيَُاُْوَو طُِكاُْوٍَ يُاليُٕ هُكؤنٌ ُٖكَيِ، ث

َيٍُ يُطَُيـا بهلَيت، ػىَيٓـُْوٍَ يُنٌَُ بؤ بهلَيت، ٓاكاهتٍُ ُْٓـاَاٌْ ُٖك ثلؤفَيُنٌ ؿيهُ َاَُ
ًَتُ ٖؤَيٌ ثُكيَُإ بؤ طؿتىطؤ نلؿٕ، هىثاي.  ثُكيَُإ و يًقٍُْ ثُيىَْـيـاك بهلَيت، ؿواتل ب

 
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 مؤك هىثاي، ؾُكَىو ناى ًٓوُاعًٌ.
 ُىؿ عبـاهلل:بُِكَين امساعًٌ حم

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَُُ ًٓتًؿاقُإ نلؿ نُ نؤبىوُْوَنُ ؿاػلاو  ًٌَرت ٓ ًَبىكؿٌْ طٌتًُ، ث ُٓو نؤبىوُْوَيٍُ يُهُك ياهاٍ ي
ًَت ُٓوداكََ ؿاػلاو  ًٌَرت ؿاػلاو بىو، ؿَب ًَت، َاؿاّ ث ًًٌَٓاك ؿَنُّ نؤبىوُْوَنُ ؿاػلاو ب ًَت، بؤيُ ث ب

ًَت، مؤك هىثاي.  ب
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/ن بُِكَي

 مؤك هىثاي، ؾُكَىو نىَيوتإ ػإ.
 بُِكَين نىَيوتإ حمُـ عبـاهلل:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.



 44 

ًَبىكؿٌْ طٌيت بىو، َُٖىو قوُنإ طىاهرتا  ًَت، ٓىْهُ َُٖىو دُيوُناٌْ ي ًًٌَٓاك ؿَنُّ ؿاػلاو ُْب َٔ ث
ًَِلُْوَ، يُبُك ُٓوَ بؤوَ بؤ ميٓـاًُْنإ، دا با ػؤي إ بًبًٓٔ وَى ػؤٍ، ُْى بُ ؿَهتهاكيًُوَ بؤيإ بط

ًَِلَيتُوَ بُ ؿَهتهاكيًُوَ، وا باًرتَ ػؤيإ بًبًٓٔ و  ًَت، نُ قوُنإ بط ًَىيوت ْانات ؿاػلاو ب ًٖض ث
 هىثاي.

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

ًَُُ َىتُُٓهؿري بؤ ُٓو َُه ُيُيُ، نُ ُٓطُك ثُكيَُاْتاكَيو قوُناٌْ ْاو ثُكيَُإ مؤك هىثاي، ٓ
ًَت  ًَت، ٓىْهُ ثُكيَُاْتاك ؿَب ًَين ب ًَو يُ ؿَكَوٍَ ثُكيَُإ ُٓطُك دُيوُنُ ْٗ بطىامَيتُوَ بؤ ُٖك نُه
ًٌَىو يُباكٍَ ُٓو  َىِكاعاتٌ وَمعٌ ثُكيَُاْتاكٍ ػؤٍ و ثُكيَُإ بهات بُِكاهيت، ٓىْهُ دُيوُناٌْ ث

ًَ ًَت، يُبُك ُٓوَ تها ؿَنُئ ُٓواٍُْ نُ ًَىأْ و ياهايُوَ ْٗ ًَين ؿَب ين بىوَ، ُّٓ دُيوُيَُ ْٗ
 ٌَ ًَبىكؿًْإ ي ًَتُوَ بؤ ْىوهًين َُسنَك، ؿاواٍ ي ًَٓ ًَتُ ؿَكَوَ، بُي تًُْا يُى ؾُكَاْبُك سي ناَريَنإ بٔ

ًَت، ناتٌ ػؤٍ َىْاقًَُُإ  ًَين ؿَب نلؿووَو ًٓكلاكَإ ؿَنُئ، بؿُكَىوٕ، ٓىْهُ ؿاًٌْتُٓنَُإ ْٗ
ًَت، ؾُكَىو ثُضيإ ػإ. ًَين ؿَب ًَهٌ ْٗ  نلؿووَ نُ ؿاًٌْتُٓنُ ؿاًٌْتٓ

 بُِكَين ثُضيإ عنايـئ عبـايلظئ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًًٌَٓاكٍ نلؿ، ُٓوٍَ  ًَو يُوٍَ نُ ؿنتؤكَ كؤفإ ث ٍَ ؿائ، يُن ًَُُ يُبُكؿٌََ ؿوو ػا ًَوتا ٓ يُِكاهتًـا ٓ

ًَُُ داكٍ تل بؤ ثلؤفَ َُُٓ وَنى ثلؤ ٍَ َاََُيٍُ يُطَُيـا ؿَنلَيت، يُبُك ُٓوٍَ ٖاتؤتُوَ، نُ ٓ فَيُنٌ ْى
ياهاٍ وَماكَتٌ كؤًٓبريٍ واَإ ُْنلؿووَ نُ هُكؤنٌ ُٖكَيِ بِلطُيُنٌ ْاكؿبؤوَ، بُاَلّ بؤ داكَيهٌ ؿيهُ 

ًًََُٓإ بً ًَُُ تُؿاعًاتٌ ُٓو ؿاًٌْتُٓ ْٗ ين نُ بُ بِلواٍ َٔ هًيب َىْاقًُُ نلؿٌْ، يُبُك ُٓوٍَ ٓ
ًَت؟  ًَين ب بىوَ، َُؾلومَ داكَيهٌ تل خبلَيتُ ؿَْطـاُْوَ، نُ ٓايا ؿووباكَ َىْاقَُ نلؿُْوٍَ بُ ْٗ
ًَِلاُْوٍَ يُاليُٕ هُكؤنٌ ُٖكَيِ بؤ ثُكيَُإ، نُ ْانلَيت بُ َُٖإ  ًَىإ ط ًَهُ يُْ يُعين َُُٓ ؾُكق

، َُؾلومَ داكَيهٌ تل خبلَيتُوَ ؿَْطـإ، ُٓطُك ُٖك بُ بِلياكٍ يُنُجماك َىْاقًَُُإ نلؿووَ بِلؤئ
ًَت، هىثاي. ًَين ؿَب ًَين بىو بُ ْٗ ْٗ 

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 مؤك هىثاي، ؾُكَىو ناى عُوٌْ.
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَِ باًُ بِلياكٍ هُكؤنايُتٌ ُٖكَي ( بُ كاًهاواُْ خبىَيٓـكَيتُوَ يُ ٖؤَيٌ 11ٌُ نىكؿهتإ بُ فَاكَ )َٔ ث

 ًٌَ ًَت، يإ ْا؟ ُٓويٍ بُث ًَين ب ثُكيَُإ، ًٓٓذا ؿَْطـإ يُهُك ُٓوَ بـكَيت ٓايا ؿاًٌْتُٓنُ بُ ْٗ
(ٍ ثُيِلَوٍ ْاوػؤ ٓاكَطٌ ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ َىاؾُقُت بهُٕ، ُٓطُك ويوتًإ ؿاًٌْتُٓنُ 9َاؿؿٍَ )

ًَت، هىثاي.بُ ْ ًَين ب ٗ 
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 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 مؤك هىثاي، ؾُكَىو ناى عُوٌْ.
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَلام  نؤَاكٍ ع

 ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ
 هُكؤى

 بِلياك
 ..............2112(ٍ هاَيٌ 11فَاكَ )

 
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:اعًٌ/ؿ.اكهالٕ باين امسبُِكَين 

 ؾُكَىو ناى بالٍ.
 بُِكَين اظيـ هًًُإ عبـاهلل)بالٍ(:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَت ؿَْطـاٌْ بؤ بهلَيت، ٓىْهُ  ًَين بىوٌْ ؿاًٌْتُٓنُ ؿَب ًَُىايُ يُنُّ هُباكَت بُ ْٗ مؤك هىثاي، َٔ ث

ًٌَىو، يُاليُى.  َُُٓ دُيوُيُنٌ تلَ دًايُ يُوٍَ ث
ًًٍَٓ ؿَكٓىو، َىتُبُع ُٓوَيُ ُٓوٍَ َٔ بُؿواؿآىومن بؤ نلؿ يُاليُنٌ تل َوَ، ُٓطُك ؾُكَمَٕ بُ ْٗ

ًًٌَٓٔ تُهذًٌ ؿَنلَئ، بُاَلّ  ًَلاقًٍ وايُ، ُٓو ؿاًٌْتٓاٍُْ نُ ْٗ ًَت، ُٖتا يُ ُٓدمىٌَُْ ْىَيُٓكاٌْ ع ب
ًَتُوَ يُثلؤتؤنؤٍ، ٖ ًَٓ ًَت ُٓواُْ تُهذًٌ بهلَيت و سي ًَىيوت ماْلا باَلو ْانلَيتُوَ، ؿَب ًَو بُ ث ُك نات

ًَو  ًََُُ ُٓو ًتاٍُْ نُ هِلئ ؿواٍ ُْٓـ هاَي ًَٓاٌْ ماًْاكٍ ٓ ًَري بُؿَهت ٖ ًٌَ ُّٓ با بًَ يُواُْيُ بُث
ًَت ٓاًهلا بهلَيت، َىؿٍَ بؤ ؿاْاوَ، يُعين َُُٓ يُ ُْٓـئ واَلتٌ ؿًْاَ ُٖكوايُ، ياهايُ كَيهؼلاوَ،  ؿَب

ًًَُٓنإ يُو ناتٍُ  ًَىيوت ماْلا ُٓو ُْٓـ هاَيٍُ بؤ ؿياكٍ ؿَنلَيت ٓاًهلا ؿَنلَئ، بؤيُ ؿاًٌْتُٓ ْٗ بُ ث
ًًَُٓنُ تُهذًٌ بهلَيت و يُ ثلؤتؤنؤٍ بٓىوهلَيت، َُُٓ  ًَت، ْٗ ًًٍَٓ ب ًَِ باًُ يُنُّ ُٓطُك ْٗ َٔ ث

 يُنُّ.
ًَوتا ُّٓ ياهايُ نُ دُْابٌ هُكؤنٌ ُٖكَيِ كاثؤكتٌ يًقُْناصيإ بُ ؿَهت  ُْطُيٌتىوَ ؿووَّ/ َٔ تانى ٓ

ًًٌَٓاك ؿَنُّ كاثؤكتُنإ بطاتُ  ًَـا ًًُْ، بؤيُ َٔ ث ًَـايُو ٌٓ ت ًَُُ َىْاقًٍُُ بهُئ و بناْري ٌٓ ت تا ٓ
 ؿَهتُإ و ًٓذا قوٍُ يُهُك بهُئ، مؤك هىثاي.

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ: ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين

 مؤك هىثاي، ناى ًىإ.
 بُِكَين ًىإ عبـايهليِ دالٍ:
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 َين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.بُِك
ًَبًين ُٖبىو يُهُك وًٍُ  َٔ يُى ثلهًاك يُ هُكؤنايُتٌ بُِكَين ؿَنُّ، دُْابٌ هُكؤنٌ ُٖكَيِ ت
دُْـَك يُ ياهاٍ وَماكَتٌ كؤًٓبريٍ ٖاتُوَ ْاو ثُكيَُإ ػىَيٓـُْوٍَ يُنُػيإ بؤ نلؿ، ؿواتل يُ 

ًَهٌ تل طؿتىطؤَإ نلؿ يُهُك طؤِكيين ُٓو وًُيُو ًَٓاهُيُى بؤٍ، دًاوامٍ َُُٓ ًُٓ  ؿاًٌْتٓ ؿاْاٌْ ث
ًَتُ ْاو ؿاًٌْتين  ٍَ ُٓويرتؿا؟ ُٖكؿوونٌ ُٖك ًٓعتريامٍ هُكؤنٌ ُٖكَيُُ، بؤ َُُٓ يُنوُك ب يُطُ
 ًَُُ ًَهـا ٓ ٌَ ُٓوٍَ ػىَيٓـُْوٍَ يُنٌَُ بؤ بهلَيت و طؿتىطؤٍ يُهُك بهلَيت، يُنات ثُكيَُاُْوَ بُب

 ؤك هىثاي.كاثؤكتًٌُإ يُبُكؿَهتـا ًًُْ، م
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 مؤك هىثاي، ؾُكَىو ؿنتؤك اظيـ.
 

 بُِكَين ؿ.اظيـ ابلاًِٖ عًٌ)وَكتٌ(:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
َٔ ثٌتطريٍ كايُنٍُ ناى ًىإ ؿَنُّ، ؾًعًُٕ ُٓو ثلؤفاَُْ نُ يُاليُٕ هُكؤنٌ ُٖكَيُُوَ طُِكاوَتُوَ 

ًَُُ عىكؼي ثُكيَُاٌْ واٖاتىوَ ػىَيٓـُْوٍَ يُنٌَُ بؤ نلاوَ، ثاًإ ػىَيٓـُْوٍَ بؤ ثُكيَُإ،  ًٌَرت ٓ ث
ًًٌَٓاك ؿَنُّ ََُُٓ 111ؿووَػيإ بؤ نلؿووَ، ؾًعًُٕ ُٓوٍَ ناى ًىإ طىتٌ يُ  % كاهتُ، َٔ ث

يت ػىَيٓـُْوٍَ يُنٌَُ بؤ بهلَيت، ثاًإ َىْاقًٍُُ بهلَيت، يُبُك ُٓوٍَ كاثؤكتُنإ يُبُكؿَه
ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ ًًُْ، ُٓو ناتَُ ؿواٍ ُٓوٍَ ػىَيٓـُْوٍَ يُنٌَُ بؤ نلاو يُ دُيوُيُنٌ ؿيهُ نُ 
ًَت، يإ ْا؟  ًَين ؿَب ػىَيٓـُْوٍَ ؿووٌََ بؤ ؿَنُئ، ُٓو ناتُ خبلَيتُ ؿَْطـاُْوَ، نُ ٓايا ؿاًٌْتُٓنُ ْٗ

ًَوتا كاثؤكتُنُ يُبُكؿَهيت ُْٓـاَإ ًًُْ، مؤك هىثاي. ٓ 
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/َين بُِك

ًَىَ َُٖىوتإ يُناتٌ َىْاقًُُ نلؿٌْ ُٓو ثلؤفَ ياهايُ ثُيٍُ ُٓوَتإ بىو نُ َُُٓ يُ  مؤك هىثاي، ٓ
ٍَ ؿَنُٕ، تُيُؾؤْتإ بؤ ؿَنُٕ،  ًَلٍ فَاكَيُنٌ مؤك عآًًُ ؿايُ نُ يُ ميٓـأْ، ميٓـاًُْنإ ٓاوَِك ػ

ًَٔ ًٓتإ نلؿ يُو ي اهايُ، بؤ ياهانُتإ ؿَكُْنلؿ؟ ػَُيو ٓاوَِكواُْ، ػَُيو ُٖيُ َٓـاَيٌ وكؿٍ ُٖيُو ؿََي
ًَُُ يُهُك ُٓو ُٓهاهُ ويوتُإ يُنوُك ثُيُ بهُئ يُ كواْـٌْ  ُْٓـئ هاَيُ فٌْ ػؤٍ ُْبًًٓىَ، ٓ

ًَتإ باًُ ػىَيٓـُْوٍَ بؤ بهلَيت و تُٓذًًٌ بهُٕ، ؿيوإ كَوا ٍُْ يًقُْنإ ناكَنُ، بُاَلّ ُٓطُك ػؤتإ ث
ًَٓاوٍ بُكفَوَْـٍ  ًَٓاوٍ بُكفَوَْـٍ طٌيت، يُ ث ًَُُ يُ ث ًَهُإ ًًُْ، بُاَلّ ٓ ًَُُ ًٖض َاًْع بهلَيتُوَ، ٓ
ًَُُ َاًْعُشيإ  ًَىٍَ بُِكَين، ض قُكاكَيهتاْـا ٓ ًَوتاَ ؿَػُيُٓ بُكؿٌََ ٓ ميٓـاًُْنإ ُٓوََإ نلؿ، ٓ

ًَب ًَلٍ ثُكيَُإ ت ًَوتا بُِكَين ههلت  ًين ُٖيُ، ؾُكَىو.ًًُْ، ٓ
ًَلٍ ثُكيَُإ:  بُِكَين ؾلهت اظيـ عبـاهلل/ ههلت

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.



 47 

ًَتُ ػىَيٓـُْوٍَ يُنُّ، ٓىْهُ  ًَت بب ًَهٌ مؤك ًٓعتًاؿيُ، بُي ْاب ُٓطُك ػىَيٓـُْوٍَ بؤ بهلَيت ًت
ّ ُْى ػىَيٓـُْوٍَ ػىَيٓـُْوٍَ يُنُّ بؤ ثلؤفٍَ قاْىًًُْ، ػىَيٓـُْوٍَ بؤ ؿَنلَيت، كاهتُ، بُاَل

ًَُُ بُ غَُيُتٌ ُْٓري، مؤك هىثاي.  يُنُّ، ُٖتا ٓ
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 مؤك هىثاي، ؾُكَىو يًقٍُْ قاْىٌْ.
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًٌَ بُكْا ًَو بـَّ، ُٓويٍ بِلطٍُ ه ًَت ػوتُِٓكوو و َٔ ؿََُوَيت ٓاَافَ بًُت ٍَُ ناكٍ َُِٓلؤ ؿََي
ًَـآىوُْوٍَ بِلياكٍ فَاكَ ) هُكؤنايُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ هُباكَت بُ كَؿ  2112(ٍ هاَيٌ 11ث

ًَبىوكؿٌْ طٌيت فَاكَ ) ًَو طًُيٌ ُٖبىو 2112(ٍ هاَيٌ 2نلؿُْوٍَ ياهاٍ ي ، ٓايا ًٖض ُْٓـاّ ثُكيَُاْ
ًَىَيٍُ نُ ؿاِكَيقكاوَ؟ واتا َىاؾًل بىوُْ نُ ػوتُِٓكوو و يُهُك ؿاِكًتُٓوٍَ بِلطٍُ بُكْاٍَُ ناك  بُو ً
ًَـآىوُْوَ بهلَيت يُ َُٖإ ؿاًٌْتٓـا. ًَُُ ٓىاك يًقُْ نؤبىوُْوََإ يُهُك كاثؤكتُنُ نلؿووَ،  ث ؿوو/ ٓ

كاثؤكشيإ ٓاَاؿَ نلؿووَو بلاؿَكإ َُٖىو ٓاطاؿاكٕ و وافوويإ نلؿووَ، تاػري بىوٌْ ؿابَُ نلؿٌْ 
ًَلَ ًُْٓ وافووٍ كاثؤكتُنُ بهُٕ، ُٓوَ بىوَ كاث ًَو ي ؤكتُنُ بُٖؤٍ ُٓوَوَ بىوَ ُْٓـ ُْٓـاّ ثُكيَُاْ

ٖؤٍ ؿابَُ ُْنلؿٌْ كاثؤكتُنُ، ُٓطًٓا ُٖكٓىاك يًقُْ ٓاطايإ يُ كاثؤكتُنُ ُٖيُو تُقليبُٕ ؿَتىامن 
ًَو ٖاتري و كٌَٓ ػؤياْـا يُهُك ُٖك َاؿؿَو ب ًَِ بُ تُواؾىم يُهُكٍ ث ًَ ِلطُيُى نُ يُ ثلؤفَنُؿا ب

ًًَـا ؿاوا  ًًٌَٓاكَناٌْ دُْابٌ هُكؤنٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ بُ ُْمَكٍ ًٓعتًباك وَكطرياوَ، نُ ت ٖاتىوَ، ث
ؿَنات ؾلاوإ بهلَيت و َُوؿاٍ ُٓو نُهاٍُْ نُ هىوؿَُْـ ؿَبٔ يُو ياهايُؿا، بؤيُ َٔ بُباًٌ ؿَمامن 

ًَوتا بِلياكَنٍُ دُْابٌ هُكؤنٌ ُٖكَيِ خب ىَيُُٓوَ، ؿوايٌ بًُْوبُت ؿَْطـاُْوَ ٓايا نؤبىوُْوَنُ بُ ٓ
ًٌَ َاؿؿٍَ ) ًَت، يإ ْا؟ َُُٓ كٌَٓ ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُاُْ بُث ًَين ب (ٍ ثُيِلَوٍ ْاوػؤ ؿياكٍ نلاوَ 9ْٗ

 ٓؤٕ ًٌٌٓ يُهُك ؿَنلَيت، هىثاي.
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 َىو.مؤك هىثاي، هؤمإ ػإ ؾُك
 بُِكَين هؤمإ ًٗاب ْىكٍ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَت ُٖك يًقٍُْ ) ًًٌَٓاكَنٍُ دُْابت ؿَنُّ، ُٓطُك ٓىاك يًقُْ ب ًَت 11َٔ ثٌتطريٍ يُ ث ( ُْٓـاّ ب
ًَت )44) ًَت، )11( ُْٓـاّ ثُكيَُإ بًُـاك بىوٕ، ُٓطُك غًاباتًٍ ُٖبىو ب ( 33( ُْٓـاّ ٓاَاؿَ ُْبىو ب

ًَبًين ُٓو ُْٓـاّ بًُـاك  بىوَ يُ طؿتىطؤ نلؿٌْ ُٓو ٓىاك يًقُْيُ بؤ ُّٓ َُٖىاك نلؿُْ، َُٖىوًٌ ت
ًَِ باًُ ُٓطُك بُكؿَواّ  ُْٓـاّ ثُكيَُاْاُْ بىوَ ناتٌ ػؤٍ يُْاو نؤبىوُْوَناْـا باي نلاوَ، بؤيُ َٔ ث

ًَبًًُٓناٌْ هُكؤنٌ ُٖكَيِ خبىَيٓـكَيتُوَو يُ ػاَيٌ  ٍَ يُ ػاَيٌ يُنَُـا ت ؿووََـا تانى كاثؤكتُنُ بري داك
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نؤثٌ ؿَنلَيت و ؿَطاتُ ؿَهيت ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ، ٓىْهُ نُمسإ يُبُكؿَهتُاْـا ًًُْ، تانى بهُويُٓ 
ًَبىكؿٌْ طٌيت َُِٓلؤ تُواو بهُئ و ثُهٓـٍ بهُئ، مؤك هىثاي.  طتؿىطؤ نلؿٕ و ياهاٍ ي

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 ناى بلٖإ ؾُكَىو. مؤك هىثاي،
 بُِكَين بلٖإ كًًـ سؤ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَىيوتُ ًٓعتريامَنٍُ بُِكَين هُكؤنٌ ُٖكَيِ خبىَيٓـكَيتُوَ،  َٔ ثٌتطريٍ كٌَٓ يًقٍُْ قاْىٌْ ؿَنُّ، ث
ٌَ بـكَيت يُهُك ُٓو ػااَلٍُْ نُ ًٓعتريامٍ ُٖيُ، تُقليلٍ َىًتُكَى سامكَ،  بؤ ؿواٍ ُٓوَ بِلياكٍ ي

( ُٖيُ ًٓوتًوٓآُنإ مؤكَ 6( ُٖيُ بؤ َُسهىّ، ًٓعتريامٍ يُ َاؿؿٍَ )3صيىوُْ ًٓعتريامٍ يُ َاؿؿٍَ )
نُّ بهلَيتُوَ، تُْٗا ُٓو ؾُقُكاٍُْ ًٓعتريامٍ طلتىوَ ؿَػلَيتُ ؿَْطـاُْوَو، ؿواٍ ػىَيٓـُْوٍَ 

 ًٓعتريامَنٍُ، مؤك هىثاي.
 َإ:هُكؤنٌ ثُكيُؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

ًَوتا فَاكَيُى ثُكيَُاْتاك ؿاوا ؿَنُٕ خبىَيٓـكَيتُوَو تُسىيًٌ يًقٍُْ ياهايٌ و َاؼي َلؤظ  مؤك هىثاي، ٓ
 بهلَيت، ؿواتل يُ ؿاًٌْتُٓناٌْ ؿاٖاتىو َىْاقًُُ بهلَيتُوَ، ؾُكَىو ثُضيإ ػإ.

 بُِكَين ثُضيإ عنايـئ عبـايلظئ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَوتا كاثؤكتٌ ٖاوبَُ يُبُكؿَهيت ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ ٓاَاؿَ ًًُْ، بُاَلّ بُ ؾًعًٌ ُّٓ ثلؤفَيُ كاه تُ ٓ

ُٖكٓىاك يًقٍُْ ثُيىَْـيـاك نؤبىوُْوٍَ ٖاوبُمشإ يُهُك نلؿووَ، مؤكيٍُٓ ُْٓـاَُنإ ٓاَاؿَ بىوئ، 
ًَهٌ مؤك يُهُك َاؿؿَنإ ُٖيُ، ُٓوٍَ نُ بهلَيت  وَنى ناى عُوٌْ طىتٌ دؤكَيو يُ تُواؾىقٌ يُهُك بًُ

بُ تًُْا ُٓوَيُ َاوَيُى، ًْى هُعاتُ، بُ ُْٓـ ؾليا ؿَنُوٕ بؤ نؤثٌ نلؿٕ، تانى بُهُك ُْٓـاَُنإ 
ًَُُ بُ ؿوو كؤف طؿتىطؤَإ يُهُك َاؿؿَنإ  ؿابَُ بهلَيت، ٓىْهُ يُ ُٓهًَـا ثلؤفَيُنٌ تامَ ًًُْ، ٓ

ًَت تا ؿابَُ ؿَنلَيت بُهُك تُواو نلؿووَ، بؤيُ ًٌٖٔ تامٍَ تًا ًًُْ، ُٓطُك بُ تُْ ًا ُٓوَْـَ ناتُ ب
 ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُاْـا، مؤك هىثاي.

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

ًَت َُْاؿيتىَو بًطُِكَيُٓٓوَ بؤ يًقُْنإ، كًَُٓنٌ وا ُٖيُ، ؾُكَىو. ًَو ُٖيُ ؿََي  مؤك هىثاي، ؿَْط
 بُِكَين نىَيوتإ حمُـ عبـاهلل:

 ن هُكؤنٌ ثُكيَُإ.بُِكَي
ًَبًًِٓ نلؿ ض يًقٍُْ ياهايٌ، ض ُْٖـَيو يُو بُِكَيناٍُْ قوُيإ نلؿ َُبُهتًإ ُٓوَ  ُٓوَْـٍَ َٔ ت
ًَوتا خبىَيٓـكَيتُوَو ُٖك َُِٓلؤ َىْاقًُُ بهلَيت، ٓىْهُ ناشيإ يُبُكؿَهتـا َُْاوَ، ؿَنلَيت  بىو نُ ٓ

ًَو كاثؤكت ًَوتا ؿَ ؿَقًكُيُى، يإ ًْى هُعات ًٌَرت يُ دُيوُناٌْ ٓ ُنإ ٓاَاؿَ بهلَيت، ٓىْهُ ث
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ٌَ ُْثُِكيىَ يُ مانريََاْـا  َىْاقًٍُُ عُؾىٍ عاَـا يُبُكؿَهيت َُٖىوَاْـا بىو، ُٓوَْـًٌَ بُهُكؿا ت
 َاوَ، ُٖك ُٓو كاثؤكتُ نؤثٌ بهلَيت و بـكَيتُوَ بُ ُْٓـاَإ و َىْاقًُُ بهلَيت، هىثاي.

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

ًَو ُٖبىو طىتٌ ُٓوَ خبىَيٓـكَيتُوَو  ًَطُيٌتري، يإ ؿَْط ًَُُ بُ هُٖى ت مؤك هىثاي، بُِكاهيت ٓ
ًَلؿكَيتُوَ بؤ يًقُْنإ، وا بىو؟ ؾُكَىو سادٌ بالٍ.  بٓ

 
 
 
 

 بُِكَين اظيـ هًًُإ عبـاهلل)بالٍ(:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَو بىوّ يُواٍُْ نُ باهٌ ك ًَُُ َٔ يُن اثؤكتُنُّ نلؿ، بُي َُبُهتِ ُٓوَ ُْبىو تاػري بهلَيت، َٔ ث

باًُ ُٖك َُِٓلؤ طؿتىطؤٍ يُهُك بهلَيت، بُاَلّ ثُيُ بهلَيت يُ تُوميع نلؿٌْ كاثؤكتُنإ، بؤ ُٓوٍَ 
ًَت، هىثاي.  يُبُكؿَهتُإ ب

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 مؤك هىثاي، ناى دَُاٍ ؾُكَىو.
 ابلاًِٖ: طاٖسبُِكَين طياٍ 

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَتُ  ًًٌَٓاك ؿَنُّ دُيوُنُ ًْى هُعات ؿوا خبلَيت، تا كاثؤكت تُوميع بهلَيت بُهُك ٌَُٖ و ب ث
ٌَ، هىثاي.  ؿَْطـاْ

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

واٍ ًْى هُعاتٌ تل وَكُْوَ فووكَوَو مؤك هىثاي، باًُ دُيوُنُ ًْى هُعات تُٓذًٌ ؿَنُئ، ؿ
 كاثؤكتُنإ ؿابَُ بهُٕ بُهُك ثُكيَُاْتاكَ بُِكَينَنإ، ثاًإ ؿَيًُٓوَ قوٍُ يُهُك ؿَنُئ، هىثاي.

ًَين نلا.      ؿاًٌْتين ؿووَّ بُ ْٗ

 

                                                  

 

 

                                                                                                                       
 ؿ. اكهالٕ باين امساعًٌ                  ؿ.سؤ حمُـ هىكَ                           هت اظيـ عبـاهلل                ؾل  
ًَطلٍ هًَلٍ ثُكيَُاٌْ                        ههلت    ثُكيَُاٌْهُكؤنٌ                 ثُكيَُاٌْ      ُكؤنٌ د

ًَلام                              نىكؿهتإ – نىكؿهتإ ًَلام                           نىكؿهتإ – ع ًَلام - ع   ع
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 ( 11ثلؤتؤنؤيٌ ؿاًٌْتين فَاكَ )

 1181\5\01كَيهُوتٌ  ٓىاك ًُػيُ

ًًَُ  ٌَ َُٖيبقاكؿٕػىيٌ ه
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  (21ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 01/5/1181 كَيهُوتٌ ًُػيُٓىاك 

ًَل )   ٍ (ٍ 11ناتععقَ ًٍَ ًْععىَِكؤ  -نىكؿهععتإ  ثُكيععَُاٌْ  31/5/2112كَيهععُوتٌ  ًععُػيُٓىاك كؤفٍ ثعع
ًَلام  ٌ  ثُكيَُإ و، هُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌبُ هُكؤنايُتٌ ع بعُِكَين ؿ. سوعٔ حمُعـ     بعُ ٓاَعاؿَبىوْ

ًَطلٍ هُكؤى و،  ًَلٍ      هىكَ د ٕ بعُِكَين ؾلهعت أظيعـ عبعـاهلل هعهلت ػعىيٌ   (21ٍظ ؿاًٌْعتين فَعاكَ )  ثُكيعَُا
ًًَُّ  ( ٍ ػؤٍ بُهت.2112ظ هاَيٌ )ه

 بُكْاٍَُ ناك:
ًٌَ سىنُُن ٍ 1992َُىاكنلاوٍ هعاَيٌ  (ٍ ٖع 1ٍ ْعاوػؤٍ فَعاكَ )  َوِل( يُ ثُي21(ٍ َاؿؿَ )1اٌْ بِلطُ )بُث

ًَلامظ ؿَهتٍُ هُكؤنايُتٌ  -ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ  ػعىيٌ   (21ٍؿكا ؿاًٌْعتين فَعاكٍَ )  ٍ بِليعاك  ثُكيَُإع
ًًٌََُ َُٖيبععقاكؿٕ يععُ نععات )  ًٍَ ًْععىَِكؤٍ كؤفٍ ٓععىاك ًععُػيُ كَيهععُوتٌ  11هعع بععُّ  ؿا 31/5/2112(ٍ ثعع

ًَت: ًَىَيُ ب ً 
ٍ هُكؤنايُتٌ 2112(ٍ هاَيٌ 11ًَـآىوُْوٍَ بِلياكٍ فَاكَ )بُكؿَواّ بىوٕ يُهُك ػوتُِٓكوو و ث -1

ًَبىوكؿٌْ طٌيت فَاكَ )  .2112(ٍ هاَيٌ 2ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ هُباكَت بُ كَؿ نلؿُْوٍَ ياهاٍ ي
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 بُْاوٍ ػىاٍ طُوكَو ًَٗلَبإ.
ًًٌََُ بُْاوٍ طُيٌ نىكؿهتإ، ؿاًٌْتين َُِٓلؤَ ٌَ ؿَنُئ، ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ، ػىيٌ ه إ ؿَهت ث

ًًَُّ، ػىيٌ طلَيـاٌْ ؿووَّ، فَاكٍَ ؿاًٌْذي ) ، 31/5/2112(، كؤفٍ ؿاًٌْذي 21َُٖيبقاكؿٕ، هاَيٌ ه
 بُكْاٍَُ ناك:

ًٌَ سىنُُناٌْ بِلطٍُ ) (ٍ َُٖىاك نلاوٍ هاَيٌ 1( يُ ثُيِلَوٍ ْاوػؤٍ فَاكَ )21(ٍ َاؿؿٍَ )1بُث
ًَلام، ؿَهتٍُ هُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ بِلياكيـا بُكْاٍَُ ناكٍ ؿاًٌْتين  -ُكيَُاٌْ نىكؿهتإ ٍ ث1992 ع
ًَل )21فَاكَ ) ًًٌََُ َُٖيبقاكؿٕ يُ ناتقَ ًٍَ ًْىَِكؤٍ كؤفٍ ٓىاك ًُػيُ 11(ٍ ٓاهايٌ ػىيٌ ه (ٍ ث

ًَت: 31/5/2112كَيهُوتٌ  ًَىَيُ ب  بُّ ً
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ًَـا -1 ٍ هُكؤنايُتٌ 2112(ٍ هاَيٌ 11ٓىوُْوٍَ بِلياكٍ فَاكَ )بُكؿَواّ بىوٕ يُهُك ػوتُِٓكوو و ث
ًَبىوكؿٌْ طٌيت فَاكَ )  .2112(ٍ هاَيٌ 2ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ هُباكَت بُ كَؿ نلؿُْوٍَ ياهاٍ ي

ًَطلٍ هُكؤنٌ ثُكيَُإ ْاوٍ ثُكيَُاْتاكَناٌْ َؤَيُت و ُٓواٍُْ ٓاَاؿَ ُْبىوٕ  ًَوتا بُِكَين د ٓ
ًَتُوَ، با بؿُكَىوَي  ت.ؿَػىَيٓ

ًَطلٍ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:  بُِكَين سؤ حمُـ هىكَ/ د
ٌَ ؿكاوَ، يإ ٓاَاؿَ  29/5/2112(ٍ ٓاهايٌ يُ 19ْاوٍ ُٓو ُْٓـاَاٍُْ يُ ؿاًٌْتين فَاكَ ) َؤَيُتًإ ث

 ُْبىوُْ، َُٓإُْ:
 حمُـ/ َؤَيُت.  امساعًٌ هعًـ -1
 ثُياّ اظيـ حمُـ/ َؤَيُت. -2
 تاكا حتوري ُٓهعُؿٍ/ َؤَيُت. -3
 ؿ.ؿاْا هعًـ هؤؼي/ َؤَيُت. -4
 كاماو حمُىؿ ؾلز/ َؤَيُت. -5

 مسري هًًِ اَري/ َؤَيُت. -6
 ؿ.هُكوَك عبـايلظئ عُل/ ٓاَاؿَ ُْبىوَ -7
ًَل حمُـ دمًب/ َؤَيُت. -8 ًً 
ًَل حمٌ ايـئ ُاحل/ َؤَيُت.  -9 ًً 

ًَلماؿ  -11  ًليـ/ َؤَيُت. عبداؿاؾغً
ٍَ حتوري حمُـ/ َؤَيُت.  -11 ًَلؿ ً 
 ؿ.ُباغ حمُـ دمًب/ َؤَيُت. -12
 ُباغ بًت اهلل ًهلٍ/ َؤَيُت. -13
 عبـايكاؿك انلاّ طيًٌ/ َؤَيُت. -14
 عُاؿ حمُـ سوري/ َؤَيُت. -15
 ؿ.عُل حمُـاَري/ َؤَيُت -16
 دمِ ايـئ سؤ/ َؤَيُت.  عع١ُٝ -17
 قاؿك سؤ قاؿك/ َؤَيُت. -18
 حمُـ عًٌ اظيـ/ َؤَيُت. -19

 هىثاي.
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:هالٕ باين امساعًٌ/ؿ.اكبُِكَين 

ًَُٓ ًىَيين ػؤيإ، ؾُكَىوٕ.  ؿاوا يُ يًقٍُْ ثُيىَْـيـاك ؿَنُئ ب
ًَين بُِكَيىَ ٓىو.  ؿاًٌْتُٓنُ بُ ْٗ
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 ؿ. اكهالٕ باين امساعًٌ                  ؿ.سؤ حمُـ هىكَ                           هت اظيـ عبـاهلل                ؾل  
ًَطلٍ هًَلٍ ثُكيَُاٌْ                        ههلت    ثُكيَُاٌْهُكؤنٌ                 ُكؤنٌ ثُكيَُاٌْ      د

ًَلام                              نىكؿهتإ – نىكؿهتإ ًَلام                           نىكؿهتإ – ع ًَلام - ع   ع

 

 
 

 
 
 
 
 

 ( 18ثلؤتؤنؤيٌ ؿاًٌْتين فَاكَ )

 1181\6\4كَيهُوتٌ  وًُػيُؿو

ًًٌََُ َُٖيبقاكؿٕ  ػىيٌ ه
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  (21ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 4/6/1181 كَيهُوتٌ ًُػيُؿوو 

ًَل )   ًٍَ ًْىَِكؤٍ(ٍ 11ناتقَ ٌ   4/6/2112كَيهُوتٌ  ًُػيُؿوو كؤفٍ ث ًَعلام   -نىكؿهعتإ   ثُكيعَُاْ ع
ٌ  ثُكيعَُإ و،  هُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌٌ بُ هُكؤنايُت بعُِكَين ؿ. سوعٔ حمُعـ هعىكَ      بعُ ٓاَعاؿَبىوْ

ًَطلٍ هُكؤى و،  ًَلٍ  د ٕ بُِكَين ؾلهت أظيـ عبـاهلل هعهلت ًًَُّ ػعىيٌ   (21ٍظ ؿاًٌْعتين فَعاكَ )  ثُكيعَُا ظ هع
 ( ٍ ػؤٍ بُهت.2112هاَيٌ )

 بُكْاٍَُ ناك:
ًٌَ سىنُُن ٍ 1992(ٍ ٖعَُىاكنلاوٍ هعاَيٌ   1ٍ ْعاوػؤٍ فَعاكَ )  َوِليُ ثُي( 21(ٍ َاؿؿَ )1اٌْ بِلطُ )بُث

ًَلامظ ؿَهتٍُ هُكؤنايُتٌ  -ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ  ػعىيٌ   (21ٍؿكا ؿاًٌْعتين فَعاكٍَ )  ٍ بِليعاك  ثُكيَُإع
ًًٌََُ َُٖيبقاكؿٕ يُ نات ) ًٍَ ًْىَِكؤٍ كؤفٍ ؿوو ًُػيُ كَيهعُوتٌ  11ه ًَىَيُ    ؿا 4/6/2112(ٍ ث بعُّ ًع

ًَت:  ب
ًَـآىوُْوٍَ بِلياكٍ فَاكَ )بُكؿ -1 ٍ هُكؤنايُتٌ 2112(ٍ هاَيٌ 11َواّ بىوٕ يُهُك ػوتُِٓكوو و ث

ًَبىوكؿٌْ طٌيت فَاكَ )  .2112(ٍ هاَيٌ 2ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ هُباكَت بُ كَؿ نلؿُْوٍَ ياهاٍ ي
 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/بُِكَين 

 بُْاوٍ ػىاٍ طُوكَو ًَٗلَبإ.
ًًٌََُ بُْاوٍ ط ٌَ ؿَنُئ، ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ، ػىيٌ ه ُيٌ نىكؿهتإ، ؿاًٌْتين َُِٓلؤَإ ؿَهت ث

ًًَُّ، ػىيٌ طلَيـاٌْ ؿووَّ، فَاكٍَ ؿاًٌْذي ) ، 4/6/2112(، كؤفٍ ؿاًٌْذي 21َُٖيبقاكؿٕ، هاَيٌ ه
 بُكْاٍَُ ناك:

ًٌَ سىنُُناٌْ بِلطٍُ ) (ٍ َُٖىاك نلاوٍ هاَيٌ 1( يُ ثُيِلَوٍ ْاوػؤٍ فَاكَ )21(ٍ َاؿؿٍَ )1بُث
ًَلام، ؿَهتٍُ هُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ بِلياكيـا بُكْاٍَُ ناكٍ ؿاًٌْتين  -ٍ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ 1992 ع
ًَل )21فَاكَ ) ًًٌََُ َُٖيبقاكؿٕ يُ ناتقَ ًٍَ ًْىَِكؤٍ كؤفٍ ؿوو ًُػيُ 11(ٍ ٓاهايٌ ػىيٌ ه (ٍ ث

ًَت: 4/6/2112كَيهُوتٌ  ًَىَيُ ب  بُّ ً
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ًَـآىوُْوٍَ بِلياكٍ فَاكَ )بُكؿَواّ ب -1 ٍ هُكؤنايُتٌ 2112(ٍ هاَيٌ 11ىوٕ يُهُك ػوتُِٓكوو و ث
ًَبىوكؿٌْ طٌيت فَاكَ )  .2112(ٍ هاَيٌ 2ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ هُباكَت بُ كَؿ نلؿُْوٍَ ياهاٍ ي

ًَطلٍ هُكؤنٌ ثُكيَُإ ْاوٍ ثُكيَُاْتاكَناٌْ َؤَيُت و ُٓواٍُْ ٓاَاؿَ ُْبىوٕ  ًَوتا بُِكَين د ٓ
ًَتُوَ، با بؿُكَىوَيت.  ؿَػىَيٓ

ًَطلٍ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:  بُِكَين سؤ حمُـ هىكَ/ د
ٌَ ؿكاوَ، يإ ٓاَاؿَ  31/5/2112(ٍ ٓاهايٌ يُ 21ْاوٍ ُٓو ُْٓـاَاٍُْ يُ ؿاًٌْتين فَاكَ ) َؤَيُتًإ ث

 ُْبىوُْ، َُٓإُْ:
 ثُياّ اظيـ حمُـ/ َؤَيُت. -1

 تاكا حتوري ياهري/ َؤَيُت.  -2
 حتوري هعًـ/ َؤَيُت. سامّ -3
 ؿ.ؿاْا هعًـ هؤؼي/ ًٓؿاؿ. -4
 هُكؿاك كًًـ حمُـ/ َؤَيُت. -5
ًَل حمُـ دمًب/ َؤَيُت. -6 ًً 
 ًُومن حمُـ غليب/ َؤَيُت. -7
 عبـايكاؿك انلاّ طيًٌ/ َؤَيُت. -8
 عُاؿ حمُـ سوري/ َؤَيُت. -9

 حمُـ اظيـ عًٌ/ َؤَيُت. -11
 هىثاي.

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ: /ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌبُِكَين
ًَُٓ ًىَيين ػؤيإ، ؾُكَىوٕ.  ؿاوا يُ يًقٍُْ ثُيىَْـيـاك ؿَنُئ ب

ًَين بُِكَيىَ ٓىو.  ؿاًٌْتُٓنُ بُ ْٗ
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                             
 

 ؿ. اكهالٕ باين امساعًٌ                  ؿ.سؤ حمُـ هىكَ                           هت اظيـ عبـاهلل                ؾل  
ًَطلٍ هًَلٍ ثُكيَُاٌْ                        ههلت    ُكيَُاٌْثهُكؤنٌ                 ُكؤنٌ ثُكيَُاٌْ      د
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ًَلام                              نىكؿهتإ – نىكؿهتإ ًَلام                           نىكؿهتإ – ع ًَلام - ع   ع

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 ( 11ثلؤتؤنؤيٌ ؿاًٌْتين فَاكَ )

ٌَ ًُػيُ  1181\6\5كَيهُوتٌ  ه

ًًٌََُ َُٖيبقاكؿٕ  ػىيٌ ه
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  (22ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 ٌَ  5/6/1181 كَيهُوتٌ ًُػيُه

ًَل )   ًٍَ ًْىَِكؤٍ(ٍ 11ناتقَ ٌَ  كؤفٍ ث ًَعلام   -نىكؿهعتإ   ثُكيَُاٌْ  5/6/2112كَيهُوتٌ  ًُػيُه ع
ٌ  ثُكيعَُإ و،  هُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌبُ هُكؤنايُتٌ  بعُِكَين ؿ. سوعٔ حمُعـ هعىكَ      بعُ ٓاَعاؿَبىوْ

ًَطلٍ ه ًَلٍ  ُكؤى و، د ٕ بُِكَين ؾلهت أظيـ عبـاهلل هعهلت ًًَُّ ػعىيٌ   (22ٍظ ؿاًٌْعتين فَعاكَ )  ثُكيعَُا ظ هع
 ( ٍ ػؤٍ بُهت.2112هاَيٌ )

 بُكْاٍَُ ناك:
ًٌَ سىنُُن ٍ 1992(ٍ ٖعَُىاكنلاوٍ هعاَيٌ   1ٍ ْعاوػؤٍ فَعاكَ )  َوِل( يُ ثُي21(ٍ َاؿؿَ )1اٌْ بِلطُ )بُث

ًَلامظ ؿَهتٍُ ه -ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ  ػعىيٌ   (22ٍؿكا ؿاًٌْعتين فَعاكٍَ )  ٍ بِليعاك  ثُكيَُإُكؤنايُتٌ ع
ًًٌََُ َُٖيبقاكؿٕ يُ نات ) ٌَ ًعُػيُ كَيهعُوتٌ   11ه ًٍَ ًْىَِكؤٍ كؤفٍ ه ًَىَيُ    ؿا 5/6/2112(ٍ ث بعُّ ًع

ًَت:  ب
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 بُْاوٍ ػىاٍ طُوكَو ًَٗلَبإ.

ًًَُّ، ػىيٌ ؿاًٌْتٓ، بُْاوٍ طُيٌ نىكؿهتإ ًًٌََُ َُٖيبقاكؿٕ، هاَيٌ ه ُنَُإ ؿَنُيُٓوَ، ػىيٌ ه

 :( بُكْاٍَُ ناك5/6/2112(كٍِؤفٍ ؿاًٌْذي)22طلَيـاٌْ ؿووَّ، فَاكٍَ ؿاًٌْذي)

ًٌَ سىنُُناٌْ بِلطٍُ) (ٍ َُٖىاكنلاوٍ هاَيٌ 1( يُثُيِلَوٍ ْاوػؤٍ فَاكَ)21(ٍ َاؿؿٍَ )1بُث

ًَلام، ؿ1992 َهتٍُ هُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ بِلياكيـا بُكْاٍَُ ناكٍ ؿاًٌْتين ٍ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتاٌْ ع

ًًٌََُ َُٖيبقاكؿٕ يُنات 22فَاكَ) ٌَ ًُػيُ ِكَيهُوتٌ  11(ٍ ٓاهايٌ ػىيٌ ه ًٍَ ًْىٍَكؤٍ كٍِِؤفٍ ه ٍ ث

ًَت: 5/6/2112 ًَىَيُ ب  بُّ ً

 .1971(ٍ هاَيٌ 39ٕ، فَاكَ)ؿَْطـإ يُهُك ثِلؤفَ ياهاٍ َُٖىاكنلؿٌْ ياهاٍ ؿَهتُبُكٍ نؤَُآليُتٌ نلَيهاكا-1

ًَٓاٌْ ماًْاكٍ.-2 ًًٌَٓاكٍ ياهاٍ َاؼي بُؿَهتٗ  بُكؿَواّ بىوٕ يُهُك ػوتُِٓكوو وطؿتىطؤنلؿٌْ ث
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ًَـكاوٕ يإ  ًَتُوَ نَُؤَيُت ث ًَطلٍ هُكؤنٌ ثُكيَُإ، ْاوٍ ُٓو ثُكيَُاْتاكاُْ ؿَػىَيٓ ًَوتا بُِكَين د ٓ

 ٓاَاؿَ ُْبىوٕ، ؾُكَىو.
ًَطلٍ هُكؤنٌ ثُكيَُإ(:بُِكَين سؤ حمُـ هى  كَ)د

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

َؤَيُت بىوٕ يإ غًاب بىوٕ،  2112//4/6(ٍ ٓاهايٌ يُ 21ْاوٍ ُٓو ُْٓـاَاٍُْ نُيُؿاًٌْتين فَاكَ)

 َُٓإُْ:

 ثُياّ اظيـ حمُـ                         َؤَيُتـكاوَ. -1

 وَ.تاكا حتوري ياهري                         َؤَيُتـكا -2

 سامّ حتوري                               َؤَيُتـكاوَ. -3

 ًُومن حمُـ غليب                      َؤَيُتـكاوَ. -4

 َؤَيُتـكاوَ.                      َصطؿ٢عبـايوالّ  -5

 عًٌ سوري حمُـ                        َؤَيُتـكاوَ. -6

 اوَناوَ حمُـ ا َري                         َؤَيُتـك -7

 طؤكإ ٓاماؿ حمُـ                        َؤَيُتـكاوَ -8

 ُٓظري عُل اظيـ                        ٓاَاؿَُْبىوَ -9

 ٓاَاؿَ ُْبىوَ   ثا٥س عبداالسد -11

 دًٗإ امساعًٌ                         َؤَيُتـكاوَ. -11

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

ًٌَ بُكْاٍَُ ناكٍ ًَوتاَ بُث ًَهلؿٌْ بِلطٍُ يُنُّ ؿَنُئ، ُٓويٍ  ٓ ًَبُد َُِٓلؤَإ، ؿَهت بُد

 1971(ٍ هاَيٌ 39ؿَْطـاُْ يُهُك ثلؤفَ ياهاٍ َُٖىاكنلؿٌْ ؿَهتُبُكٍ نؤَُآليُتٌ نلَيهاكإ، فَاكَ)

ًَلٖاتين بُِكَين وَميلَ ٓاهؤي ػإ، وَميلٍ  يًقُْناٌْ تايبُت با بؿُكَىوٕ بؤ ًىَيين ػؤيإ، بُػ

ًَٔ، ناى عىٌْ ؾُكَىو. ناكوناكوباكٍ ًَل ب  نؤَُآليُتٌ و ياوَكَنٍُ ؿَنُئ، بُػ
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
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طؿتىطؤيُنٌ مؤكنلا يُهُك ياهاٍ ؿَهتُبُكٍ نؤَُآليُتٌ، يُُٓدماَـا ِكاٍ يًقٍُْ ثُيىَْـيـاك بُ 

ًَوتا ه ُباكَت بَُاؿؿٍَ يُنُّ، ؿوو ِكٌَٓ يُهُك بابُتُنُوَ ػلايُ بُكؿَهيت ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ، ٓ

ُٖيُ، ِكًَُٓنإ ؿَػىَيُُٓوَ ؿاوا يُهُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ ؿَنُّ، ؿواٍ ػىَيٓـُْوٍَ ِكًَُٓنإ بًؼاتُ 

 ؿَْطـاُْوَ.

 ( َٔ ايكإْٛ األصًٞ ، ٖٓاى زأٜإ بػأْٗا:3بايٓطب١ يًُاد٠ ) أٚاًل:  

 طا٤ ٜكرتح صٝاغتٗا ناآلتٞ:ايسأٟ األٍٚ: زأٟ اؿه١َٛ ٚاالغًٝب١ َٔ االع

ايعسام ، ٚحيٌ قًٗا -املعدٍ يف إقًِٝ نٛزدضتإ 1971( يط١ٓ 39( َٔ ايكإْٛ زقِ )3َٜٛقـ ايعٌُ باملاد٠ )

 َا ًٜٞ: 

 تطسٟ أسهاّ ٖرا ايكإْٛ ع٢ً ناؾ١ املػازٜع املػُٛي١ بأسهاّ قإْٛ ايعٌُ اييت تطتددّ عاَاًل ٚاسدًا ؾأنجس.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ين/ؿ. اكهالٕ بابُِكَين 

 بُنىؿكيٍ بًؼىَيُٓٓوَ، ؾُكَىو.
 بُِكَين هُكؿاك كًًـ حمُـ:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 ( يُ ياها ُٓهًًًَُنُ، ؿوو ِكا يُباكَيُوَ ُٖيُ: 3يُنُّ: هُباكَت بُ َاؿؿٍَ )

ٍَ ؿابِلَيقكَيتُوَ:  ًًٌَٓاك ؿَنات بُّ دؤكٍَ ؿاؿ  كاٍ يُنُّ: ث

 -ٍ َُٖىاك نلاو يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتا1971ٕ(ٍ هاَيٌ 39( يُ ياهاٍ فَاكَ )3ناك نلؿٕ بُ َاؿؿٍَ )

ًٌَ ؿَطلَيتُوَ: ٍَ د  عرياقـا كاؿَطريَيت، ٍَُُٓ ؿاؿ

ًَت نُ سىنُُناٌْ ياهاٍ ناك ؿَيإ  سىنُُناٌْ ُّٓ ياهايُ بُ هُك َُٖىو ُٓو ثلؤفاُْؿا ثًاؿَ ؿَب

.ًَٔٓ  طلَيتُوَ و يُى نلَيهاك و مياتل بُناك ؿَٖ
 ِكَين عىٌْ نُاٍ بُمام:بُ

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 ايسأٟ ايجاْٞ:  ْؿظ املؿّٗٛ ٚ يهٔ ٜكرتح صٝاغتٗا ناآلتٞ:

تطسٟ أسهاّ ٖرا ايكإْٛ ع٢ً ناؾ١ ايُعُاٍ ٚاملطتددَني يف َؤضطات ٚ غسنات ايكطاع اـاص ايعا١ًَ  -أ

 داخٌ اإلقًِٝ بػض ايٓعس عٔ عدد املٓتطبني.

 يكإْٛ َٔ نإ:ٜطتج٢ٓ َٔ أسهاّ ٖرا ا -ب
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 َٛظؿًا يف اسد٣ ايدٚا٥س أٚ املؤضطات اؿه١َٝٛ أٚ اـاضع١ يكإْٛ اـد١َ املد١ْٝ. -1

 ٜعٌُ يد٣ املٓعُات ايدٚي١ٝ ٚايبعجات ايدبًَٛاض١ٝ االدٓب١ٝ. -2

 ٜعٌُ يد٣ دٗات تػرتط يف ايعاًَني يدٜٗا اـطٛع يٓعاّ ادتُاعٞ خاص بٗا. -3

 قًِٝ.َٔ َٓتطبـٞ ق٣ٛ االَٔ ايداخًٞ ٚ سسع اإل -4

 

 

 بُِكَين هُكؿاك كًًـ حمُـ:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ٍَ ؿابِلَيقكَيتُوَ: ًَىَيٍُ ؿاؿ ًًٌَٓاك ؿَنات بُّ ً  كاٍ ؿووَّ: َُٖإ واتا، بُآلّ ث

ًَهِلاٍ نلَيهاكإ و بُكؿَهتاْـا يُ ؿَمطا و نؤَجاًْاناٌْ نُكتٌ  -أ سىنُُناٌْ ُّٓ ياهايُ بُ هُك ت

ًَى ُٖك  َيُـا ثًاؿَ ؿَبٔ، بُ ٓاوثؤًري يُ فَاكٍَ ناكَُْـإ.تايبُتٌ ناكنُك يُ ْ

 سىنُُناٌْ ُّٓ ياهايُ ُٖك يُى يَُاُْ ْاطلَيتُوَ: -ب

ًَو يُ ؾُكَاْطُنإ يإ ؿاَُمكاوَناٌْ سهىَُت يإ ُٓواٍُْ ياهاٍ كافٍَ  -1 ًَت يُ يُن ؾُكَاْبُك ب

 َُؿٌَْ ؿَياْطلَيتُوَ.

ًَلؿٍَ ؿي -2 ًَىؿَوَيُتٌ و ْ  جًؤَاهًٌ بًاًْـا ناك ؿَنات.يُ الٍ كَيهؼلاوَناٌْ ْ

ٌَ ًَهٌُٓ  -3 ًَت بؤ ُٓواٍُْ ناكيإ يُال ؿَنُٕ، نُ ؿَب ًَو ناك ؿَنات نَُُكز ؿاؿَْ يُ الٍ اليُْاْ

 كَيوايُنٌ نؤَُآليُتًٌ تايبُت بُ ػؤيإ بٔ. 

ًَت.  -4 ًَنَناٌْ ٓاهايٌٌ ْاوػؤ و ثاهُواٌْ ُٖكَيِ ب  يُ ناكَُْـاٌْ ٖ

 :كيَُإثُهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 يًقٍُْ ٖاوبَُ ناّ ِكًَُٓ ؿووكتلَ ُٓوَ خبىَيُٓٓوَ تا بًؼُيُٓ ؿَْطـاُْوَ، ؾُكَىوٕ.
ٍَ. عىٌْ نُاٍ بُمام:  بُِك

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ٍَ فَاكَيُنٌ مؤك يُ ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ، ِكٌَٓ ؿووَّ ُٓو ِكَُٓيُ نُ  ِكٌَٓ سهىَُت بِلطٍُ يُنَُُ، يُطُ

 ٖاتىوَ، هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/َين بُِك
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 ناى هُكؿاك ؾُكَىو.
 بُِكَين هُكؿاك ِكًًـ حمُـ:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ٍَ مؤكَيو يُػىًو و بلاياٌْ بُِكَين، ُٓو كؤفَ يُِكاهتًـا  ًًَُُُ، يُطُ ؿياكَ ِكٌَٓ ؿووَّ، ِكٌَٓ يًقٍُْ ٓ

 تًُٓـٍ ِكاٍ ؿووًََإ نلؿ، هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ الٕ باين/ؿ. اكهبُِكَين 

 نىَيوتإ ػإ، ؾُكَىو.
 بُِكَين نىَيوتإ حمُـ عبـاهلل:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًًٌَٓاكَيهُإ ُٖبىو، نُ ُٓو نلَيهاكاٍُْ ػاوَٕ  ًٌَىوؿا ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ ث ًَُُ يُؿاًٌْتُٓناٌْ ث ٓ

ًٌَ ٍَُُٓ نُؿَػىَيٓـ  كَيتُوَ ْاياٍ طلَيتُوَ، هىثاي.ناكيإ ًُْ، ًٓناؾُ بهلَيت، بُآلّ بُث
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 تهايُ يًقٍُْ ٖاوبَُ ناّ ِكًَُٓيإ ؿووكتلَ ُٓوَ خبىَيُٓٓوَ تابًؼُيُٓ ؿَْطـاُْوَ، ؾُكَىوٕ.
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَري ناّ ِكٌَٓ ؿووتلَ، بؤيُ يُبًـا يُتٌ قوُنامن ومت ِكٌَٓ يُنُّ ٌٖ سهىَُت و مؤكيٍُٓ ْاتىاْري بًَ

 ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُاُْ، هىثاي، 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 باًُ بًؼىَيُٓٓوَ تا بًؼُيُٓ ؿَْطـاُْوَ.
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ايعسام ، ٚحيٌ قًٗا -املعدٍ يف إقًِٝ نٛزدضتإ 1971 ( يط39١ٓ( َٔ ايكإْٛ زقِ )3َٜٛقـ ايعٌُ باملاد٠ )

 َا ًٜٞ: 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 هؤمإ ػإ قوٍُ ُٖيُ، باًُ ؾُكَىو.
 بُِكَين هؤمإ ًٗاب ْىكٍ:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
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ٍ َُٖىاكنلؿُْنًُـا دُْابت وتت ناّ ِكًَُٓ ؿووتلَ، ِكاٍ ؿووَّ ؿووتلَ، ٓىْهُ ِكٌَٓ يُنُّ يُػىؿ

ًٌَـا ُْػلَيتُ ؿَْطـاُْوَ، هىثاي. ًَهٌ تلَ، بؤ ُٓوَ يُث  ٖاتىوَ، ِكاٍ ؿووَّ ُْوع
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 باًُ ِكٌَٓ ؿووَّ خبىَيُٓٓوَ، ؾُكَىوٕ.

 

 
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَهٌ ياهايٌ بـَّ، ًًَُّ ؿَنُئ يُياهاٍ فَاكَ) با َٔ تُومحي ًَُُ َىعايُدٍُ َاؿؿٍَ ه ًَت 39ٓ (، ؿَب

ًَطاٍ ؿَطلَيتُوَ، بُي هؤمإ ػإ  ًَِ ُٓوَ ِكاؿَطريَيت يُنىكؿهتإ و ُٓوََ د ًَ ٌَ بـَّ، ًٓٓذا ب ًٌٓاكَتٌ ث

 مؤك ثُيُ ؿَنات يًٌُُٓنإ، 

ايعسام ، ٚحيٌ قًٗا -إقًِٝ نٛزدضتإاملعدٍ يف  1971( يط١ٓ 39( َٔ ايكإْٛ زقِ )3َٜٛقـ ايعٌُ باملاد٠ )

 َا ًٜٞ:

تطسٟ أسهاّ ٖرا ايكإْٛ ع٢ً ناؾ١ ايُعُاٍ ٚاملطتددَني يف َؤضطات ٚ غسنات ايكطاع اـاص ايعا١ًَ  - أ

 داخٌ اإلقًِٝ بػض ايٓعس عٔ عدد املٓتطبني.

 ٜطتج٢ٓ َٔ أسهاّ ٖرا ايكإْٛ َٔ نإ: - ب

 ١ أٚ اـاضع١ يكإْٛ اـد١َ املد١ْٝ.َٛظؿًا يف اسد٣ ايدٚا٥س أٚ املؤضطات اؿهَٛٝ -1

 ٜعٌُ يد٣ املٓعُات ايدٚي١ٝ ٚايبعجات ايدبًَٛاض١ٝ االدٓب١ٝ.-2

 ٜعٌُ يد٣ دٗات تػرتط يف ايعاًَني يدٜٗا اـطٛع يٓعاّ ادتُاعٞ خاص بٗا.-3

 َٔ َٓتطبـٞ ق٣ٛ االَٔ ايداخًٞ ٚ سسع اإلقًِٝ.-4
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 بُنىكؿيٍ بًؼىَيُٓٓوَ. تهايُ
 بُِكَين هُكؿاك كًًـ حمُـ:

 .بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ

ٍَ ؿابِلَيقكَيتُوَ: ًَىَيٍُ ؿاؿ ًًٌَٓاك ؿَنات بُّ ً  كاٍ ؿووَّ: َُٖإ واتا، بُآلّ ث
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ًَهِلاٍ نلَيهاكإ و بُكؿَهتاْـا يُ ؿَمطا و نؤَجاًْاناٌْ نُكتٌ تايبُتٌ -أ سىنُُناٌْ ُّٓ ياهايُ بُ هُك ت

ًَى ُٖكَيُـا ثًاؿَ ؿَبٔ، بُ ٓاوثؤًري يُ فَاكٍَ ناكَُْـإ.ن  اكنُك يُ ْ

 سىنُُناٌْ ُّٓ ياهايُ ُٖك يُى يَُاُْ ْاطلَيتُوَ:-ب

ًَو يُ ؾُكَاْطُنإ يإ ؿاَُمكاوَناٌْ سهىَُت يإ ُٓواٍُْ ياهاٍ كافٍَ -1 ًَت يُ يُن ؾُكَاْبُك ب

 َُؿٌَْ ؿَياْطلَيتُوَ.

2-ًَ ًَلؿٍَ ؿيجًؤَاهًٌ بًاًْـا ناك ؿَنات.يُ الٍ كَيهؼلاوَناٌْ ْ  ىؿَوَيُتٌ و ْ

ٌَ ًَهٌُٓ -3 ًَت بؤ ُٓواٍُْ ناكيإ يُال ؿَنُٕ، نُ ؿَب ًَو ناك ؿَنات نَُُكز ؿاؿَْ يُ الٍ اليُْاْ

 كَيوايُنٌ نؤَُآليُتًٌ تايبُت بُ ػؤيإ بٔ. 

ًَت.-4 ًَنَناٌْ ٓاهايٌٌ ْاوػؤ و ثاهُواٌْ ُٖكَيِ ب  يُ ناكَُْـاٌْ ٖ
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/ن بُِكَي

 هًىَيٌ ػإ، ْىقتٍُ ًْناٌَ ُٖيُ، ؾُكَىو.
 اظيـ: عجُإبُِكَين هًىَيٌ 

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَـايُ و  ِكاٍ ؿووَّ ُٓوَ ِكاهتُ وَى يُنَُُ، بُي سُقُ )أ( خبىَيًُٓٓوَ، )ب( ػؤٍ يُ َاؿؿٍَ تلٍ ت

َ سُشيُٕ ػاًٌُْْين ْايطلَيتُوَ ؿووباكَ، يُعين ُٓواُْ ًٓوتوٓا نلاوَ، َُهُيُٕ ؾُكَاْبُكَ ُٓو

ًَىيوت ْانات  ؿووباكَٕ، بُي ػاَيٌ )أ( تُواوَ، بُي ًٓوتًوٓايُنإ ُٓوَ تُسًٌِ ساًُُو مياؿَ ث

 بٓىوهلَيت، ؿَتىأْ ِكٌَٓ وَميليٍ وَكبطلٕ يُهُك ُٓوَ، هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 ُ هُعًـ.ؾُكَىو ناى سَُ
 َُ عًٌ:َُُ هعًـ سُبُِكَين س

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَُُ نُؿَْط ؿَؿَئ ؿَْط بُؿَقٌ ياهايٌ  ًًَت َُٖإ واتا، ٓىْهُ ٓ ًَ ًَت ب ًَِ وايُ يُياهاؿا ْاب َٔ ث

ًَو ؿايرِبَيقيت نُ ؿوايٌ ُٓو َاْايُ ُْؿات، بؤيُ ًَت بُؿَق  ؿَؿَئ، واتا َُعٓايُو ُٓويٍ ؿَطؤِكؿكَيت، ؿَب

ًَت، هىثاي. ًَو ُٖب ًَت ؿَق ًَت ِكاٍ ؿووَّ ؿَب ًَت ؿَقُنُ ؿابِلَيقيت، نُ ؿََي  ؿَب
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
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 يًقٍُْ ٖاوبَُ ؾُكَىو.
 بُِكَين عُل عبـايلظئ عًٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ٌَ ًَو نُهٌ يُػؤٍ طلتىوَ، يُن يُواُْ باي ؿَنات نُ  ؾُقُكٍَ)ب( ًٖض مياؿ ًُْ، ٓىْهُ نؤََُي

ًٓوتًوٓايُ ؾُكَاْبُك يُؿَوآريٍ سهىٌَ ُٓو ؾُكَاْبُك ؿَطلَيتُوَ، ؿووَّ: ُٓو نُهاٍُْ نُ يُ 

ٍَ نُي نلَيهاكَ،  بُعواتٌ ؿَويًُنإ ًٍٓ ؿَنُٕ، ًُكت ًُْ ُٓوإ ثُيِلَوٍ تايبُتٌ ػؤيإ ُٖيُ، ُْٖـ

ًًَُّ: باي يُ نلَيهاك ؿَنا ًَت ُْٖـَيهٌ تل ؾُكَاْبُكَ، ه ًَت و ًَهُض ب ًَت َُكدٌ نلَيهاكٍ ُٖب ت، نُؿََي

ًَهٌ نؤَُآليُتٌ، يُبُك ُٓوَ ؾُقُكٍَ)ب( مياؿ ًُْ، ِكٌَٓ ؿووَّ بُُٖكؿوو ػاَيُنُوَ تُواوَ، ؿوا  بؤ ًْناَ

 ِكًٍَٓ بؤ ُْٓـاَُ بُِكَينَناُْ، هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

ٍَ بًؼىَيُٓٓوَ ؿَخيُي ًَبًين ُٖيُ، ؾُكَىو.هُك يُْى  ُٓ ؿَْطُوَ، ؾُكَىوٕ باًُ دُْابٌ وَميلَ ت
 بُِكَين ٓاهؤي دمًب)وَميلٍ ناكو ناكوباكٍ نؤَُآليُتٌ(:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَعت  ٌَ نلَيهاك يإ مياتلٍ ُٖب ٌَ ؿَنلَيت، ُٖك ثلؤفَيُى ه ًَبُد ًَوتا د هُباكَت بُو نلَيهاكاُْ ُٓوَ ٓ

ًٌَ ُٓو َاؿؿَيُ ِكٌَٓ يُنُّ، ؿاواٍ ُٓوَ ؿَنُئ نُ ُٓو ثلؤفاٍُْ نُ يُى  بؤيإ ؿابري ؿَنلَيت، بُآلّ بُث

نلَيهاكيًٌإ ُٖيُ ؿابري بهلَيت، ؿياكَ َُُٓ بؤ ػنَُتٌ نلَيهاكاُْ، هُباكَت بُ ِكٌَٓ ؿووَّ، 

ٍَ ِكاٍ ي ًَُُ يُطُ ًَُُ نلَيهاكَإ ُٖيُ، بؤيُ ٓ ًَُُ َىهتُػـَػيإ ًُْ، ٓ ُنَُري َىهتُػـَّ ُٖيُ، ٓ

 ُٓويٍ بؤ قامادمٌ نلَيهاكاُْ، هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 ناى هُكؿاك ؾُكَىو.
 بُِكَين هُكؿاك كًًـ حمُـ:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ٍَ دُْابٌ وَميل باهٌ ُٓوََإ نلؿووَ، نُ َُهُيٍُ تُمسًُ يإ ْاوْإ  ًٌَرتيٍ يُطُ ًَُُ ث يُِكاهتًـا ٓ

ًَتُ ًَو ًٍٓ ؿَنُٕ  ْاب عُكقُيُيُى، ٓىْهُ ُٓواٍُْ نُ يُنُكتٌ تايبُت ًٍٓ ؿَنُٕ، الٍ نُه

، يإ نلَيهاكٍ (يعط١ً)انُهُكَايُيُنٌ ػوتؤتُ طُك، ُٓو نُهُ نُ ناكٍ يُال ؿَنات يإ نلَيهاكٍ عُمََيًُ
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ًَوتا يُؿوًْاؿا ُٓوَ ْ ًًَت َىهتُػـَّ يإ ُٖك ْاوَيهٌ تل، ٓ َُاوَ، ِكَيهؼلاوٍ مًُٖٓ، ًٓرت تؤ ْاوٍ ُْٓ

ًَـا ًُْ، بؤيُ ؿاوا  ًَهٌ ت ًَٓاهُيٍُ ُٖيُ، بؤيُ َُُٓ ًٖض ػُيُي ًَوتا ُّٓ ث ًَىؿَوَيُتًٍ بؤ ػؤٍ ٓ ناكٍ ْ

 ؿَنُّ ؿَْط بُِكٌَٓ ؿووَّ بـكَيعت، هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

ًَت ؿيوإ َىْاقًٍُُ َُوموعُنُ بهُي ًَت ؿَب ُٓوَ، بُِكاهيت ُٓوََ ْانلَيت، ُٓطُك بُو ساَيُ ب

ٌَ بهُيُٓوَ، ناى بلٖإ ُٓػري نُي، ؾُكَىو. ٍَ ؿَهت ث  ُٖؾتُيُى َىْاقًُُ بهُئ ؿوايٍ هُكيُْى

 
 بُِكَين بلٖإ كًًـ سؤ:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ايُ نُ ِكٌَٓ يُنُّ مؤك دىاُْ، بُآلّ ِكٌَٓ ؿووَّ نُْىوهلاوَ بؤ ُٓوٍَ دىاْرتٍ بهات، َُٖيُنُ يُوَؿ

ًَلَؿا  ًَٓر ؾًُٔ ًُْ، ٍُٓ نابلايُنٌ ؾُالغ ي ًَٓر ؾًُٔؿا، نُ نؤََُيطا ث نؤََُيطا ؿابًُـَنات بُهُك ث

ًَىيوتُ بؤ  ًَٓذٌَُ ث يُنىَيـايُ؟، بؤيُ بُِكٌَٓ َٔ ُٓطُك ِكٌَٓ ؿووَّ وَكؿَطلٕ بُُْمَكٍ ًٓعتًباك ػاَيٌ ث

ًَت ؿاوا بهات بًَ ًَو ب ًٌَ َُُٓ سُقِ ؿَنُوَيت، هىثاي.مياؿ بهلَيت، ٓىْهُ ِكَْطُ ؾُالس  ٌَ َٔ بُث
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 ؿوا ًُاغُ خبىَيُٓٓوَ ؿَخيُيُٓ ؿَْطُوَ، ؾُكَىو.
 بُِكَين عُل عبـايلظئ عًٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 َُُٓ ؿوا ًُاغُيُ بُو ٓانهلؿُْوَيُ:

 صًٞ ، ٖٓاى زأٜإ بػأْٗا:( َٔ ايكإْٛ األ3بايٓطب١ يًُاد٠ ) أٚاًل: 

 ايسأٟ األٍٚ: ٜكرتح صٝاغتٗا ناآلتٞ:

ايعسام ، ٚحيٌ قًٗا -املعدٍ يف إقًِٝ نٛزدضتإ 1971( يط١ٓ 39( َٔ ايكإْٛ زقِ )3َٜٛقـ ايعٌُ باملاد٠ )

 َا ًٜٞ: 

 ٚاسدًا ؾأنجس.تطسٟ أسهاّ ٖرا ايكإْٛ ع٢ً ناؾ١ املػازٜع املػُٛي١ بأسهاّ قإْٛ ايعٌُ اييت تطتددّ عاَاًل 

 ايسأٟ ايجاْٞ:  ْؿظ املؿّٗٛ ٚ يهٔ ٜكرتح صٝاغتٗا ناآلتٞ:
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تطسٟ أسهاّ ٖرا ايكإْٛ ع٢ً ناؾ١ ايُعُاٍ ٚاملطتددَني يف َؤضطات ٚ غسنات ايكطاع اـاص ايعا١ًَ داخٌ -أ

 اإلقًِٝ بػض ايٓعس عٔ عدد املٓتطبني.

ًَـا نلؿووَ يُ ًُاغُنٍُ  ًَـا ؾُقُكٍ )ب( طؤِكاْهاكيًُنُإ ت وَنى ْاسًٍُ مَاُْواًُْنٍُ َُٖيُيُنٌ ت

ٌَ ؿَيت: ًَىٍَ ي  بىو، نُ بُّ ً

 ٜطتج٢ٓ َٔ أسهاّ ٖرا ايكإْٛ َٔ نإ: -ب

 املٛظـ يف اسد٣ ايدٚا٥س أٚ املؤضطات اؿه١َٝٛ أٚ اـاضع١ يكإْٛ اـد١َ املد١ْٝ.-1

 ايعاٌَ يد٣ املٓعُات ايدٚي١ٝ ٚايبعجات ايدبًَٛاض١ٝ االدٓب١ٝ.-2

 اٌَ يد٣ دٗات تػرتط يف ايعاًَني يدٜٗا اـطٛع يٓعاّ ادتُاعٞ خاص بٗا.ايع-3

 َٔ َٓتطبـٞ ق٣ٛ االَٔ ايداخًٞ ٚ سسع اإلقًِٝ.-4

 دُْابٌ هُكؤى بًؼُكَ ؿَْطـاُْوَ تهايُ، هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 ؾُكَىو. ،باًُ ثاي، بُنىكؿٍ ًْتاُْ بًؼىَيُٓٓوَ؟هى

 ُكؿاك كًًـ حمُـ:بُِكَين ه
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ٍَ ؿابِلَيقكَيتُوَ: ًَىَيٍُ ؿاؿ ًًٌَٓاك ؿَنات بُّ ً  كاٍ ؿووَّ: ث

ًَهِلاٍ نلَيهاكإ و بُكؿَهتاْـا يُ ؿَمطا و نؤَجاًْاناٌْ نُكتٌ تايبُتٌ -أ سىنُُناٌْ ُّٓ ياهايُ بُ هُك ت

ًَى ُٖكَيُـا ثًاؿَ ؿَبٔ، بُ ٓاوثؤًري يُ   فَاكٍَ ناكَُْـإ.ناكنُك يُ ْ

 سىنُُناٌْ ُّٓ ياهايُ ُٖك يُى يَُاُْ ْاطلَيتُوَ:-ب

ًَو يُ ؾُكَاْطُنإ يإ ؿاَُمكاوَناٌْ سهىَُت يإ ُٓواٍُْ ياهاٍ كافٍَ -1 ًَت يُ يُن ؾُكَاْبُك ب

 َُؿٌَْ ؿَياْطلَيتُوَ.

ًَلؿٍَ ؿيجًؤَاهًٌ بًاًْـا ناك ؿَنات. -2 ًَىؿَوَيُتٌ و ْ  الٍ كَيهؼلاوَناٌْ ْ

ٌَ ًَهٌُٓ كَيوايُنٌ -3 ًَت بؤ ُٓواٍُْ ناكيإ يُال ؿَنُٕ، نُ ؿَب ًَو ناك ؿَنات نَُُكز ؿاؿَْ يُ الٍ اليُْ

 نؤَُآليُتًٌ تايبُت بُ ػؤيإ بٔ. 

ًَت.-4 ًَنَناٌْ ٓاهايٌٌ ْاوػؤ و ثاهُواٌْ ُٖكَيِ ب  يُ ناكَُْـاٌْ ٖ
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 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 ناى عىٌْ ؾُكَىو.
 َين عىٌْ نُاٍ بُمام:بُِك

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَوتا ُٖكؿوو ِكًَُٓنُ ػىَيٓـكايُوَ، ؿاوا يُهُكؤنايُتٌ ؿَنُّ نُ ِكٌَٓ ؿووَّ يُنُجماك خبلَيتُ  ٓ

 ؿَْطـاُْوَ ثاًإ ِكٌَٓ يُنُّ، هىثاي.

 

 

 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

ًَوتا ِكٌَٓ ؿووَّ ؿَػُيُٓ ؿَْطُوَ بؤ ُٓو َُهُيُيُ ؿوو ِكٌَٓ ُٖيُ، ُٖكؿ وو ِكًَُٓنَُ ػىَيٓـكايُوَ، ٓ

ًٌَ يُطَُيـا ًُْ؟،  ًٌَ يُطَُيـايُ تهايُ باؿَهيت بًَٓـ بهات؟، ن نُهٌ يُطَُيـا ًُْ؟، نُواتُ بُمؤكيٍُٓ  16ن

 ؿَْط ِكٌَٓ ؿووَّ ثُهُْـ نلا؟، ؾُكَىوٕ بؤ بِلطُيُنٌ تل.
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ بُمام:

 ؤنٌ ثُكيَُإ.بُِكَين هُك

( َٔ ايكإْٛ األصًٞ أمجعت 21بايٓطب١ يًُاد٠ األٚىل َٔ املػسٚع ٚ املتعًك١ بايؿكس٠ )ش( َٔ املاد٠ ) ثاًْٝا:

 اآلزا٤ ع٢ً قبٛهلا ، ٚ تهٕٛ صٝاغتٗا ناآلتٞ:

 ( َٔ ايكإْٛ يف اإلقًِٝ ، ٚناآلتٞ:21ٜعاد ايعٌُ بايؿكس٠ )ش( َٔ املاد٠ )

%( َٔ االغرتانات املدؾٛع١ 31زد صٓدٚم ضُإ ٚ تكاعد ايعُاٍ بٓطب١ )تطاِٖ اؿه١َٛ يف َٛا -) ش

ًَـا بىو يًصٓدٚم خالٍ ايط١ٓ املاي١ٝ ايطابك١(.  ًَىَيُ ُْبىو، َُٖيٍُ ت ًٌَىوَإ ًُاغُنُ بُو ً يُِكاثؤكتٌ ث

ًَوتا يُبُكؿَّ ُْٓـاّ ثُكيَُاُْناْـايُ بُفَاكٍَ ؿوو ًََُُ ٓانُإ نلؿَوَ، ُٓو ْىوهلاوَ نُ ٓ ٓ ٍَ َّ يُو

ًَىَيُيُ نُ ػىَيٓـَُوَ ٌَ نلاوَ، ًُاغُنٍُ بُو ً ُٓوَ ِكاهتُو ؿَْطٌ يُهُك بـكَيت، ُْٓـاَاٌْ  ،باهٌ ي

 ثُكيَُاًٍْ نؤنٔ يُهُك ُٓو َاؿؿَيُ، هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 ؾُكَىو بُنىكؿيٍ بًؼىَيُٓٓوَ:
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 بُِكَين هُكؿاك كًًـ حمُـ:
 ٌ ثُكيَُإ.بُِكَين هُكؤن

(ٍ ياها 21ؿووَّ: هُباكَت بُ َاؿؿٍَ يُنُّ يُ ثلؤفَنُ، نُ ثُيىَْـيٌ بُ بِلطُ )م( يُ َاؿؿٍَ )

ٍَ نلؿًْـا بىو،  ٍَ قبىو  ُٓهًًًَُنُوَ ُٖيُ، نؤؿَْطٌ كا يُطُ

(ٍ ياهانُ 21هُباكَت بُ َاؿؿٍَ يُنُّ يُ ثلؤفَنُ نُ ثُيىَْـٍ بُ بِلطُ )م( ُٖيُ يُ َاؿؿٍَ )

ًَت، ناك بُ بِلطٍُ )م(ٍ  ؿَنلَيت، ِكايُنإ نؤى بىوٕ يُهُك ثُهُْـ نلؿٌْ و ؿاِكًتُٓوٍَ بُّ دؤكَ ؿَب

ًَت: )م21َاؿؿٍَ ) ًَىَيُ ؿَب بًُـاكٍ نلؿٌْ سهىَُت يُ ؿاٖاتٌ  -( يُياهاٍ ُٖكَيِ ؿَنلَيت وبُّ ً

ًَو نُ ؿكاوَ بُه31ٓهٓـووقٌ بًُُ و ػآًًٌٌُْْ نلَيهاكإ بُ كَيقٍَ ) ـوقُنُ يُهاَيٌ %( يُ ثًتان

ًٌَىوؿا(.  ؿاكايٌ ث

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ:

ًٌَ يُطَُيـايُ باؿَهيت بًَٓـ بهات تهايُ؟، ًَىٍَ نُ بُنىكؿٍ و عُكَبًٍ ػىَيٓـكايُوَ ن  ؿووَّ، بُو ً

ًٌَ يُطَُيـا ًُْ؟، بُنؤٍ ؿَْط وَكطريا بؤ ػاَيٌ ؿواتل تهايُ.  ؾُكَىوٕ ن
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ بُمام:

 ُكؤنٌ ثُكيَُإ.بُِكَين ه

ًَىَيُ.27هُباكَت بُ َاؿؿٍَ ؿووٌََ ثلؤفَنُ نُ ثُيىَهتُ بُ بِلطٍُ )ب( يُ َاؿؿٍَ)  (ٍ ياهانُ، بُّ ً

( َٔ ايكإْٛ األصًٞ أمجعت 27بايٓطب١ يًُاد٠ ايجا١ْٝ َٔ املػسٚع ٚاملتعًك١ بايؿكس٠ )ب( َٔ املاد٠ ) ثايجًا:

 إيػا٥ٗا.اآلزا٤ ع٢ً 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ /ؿ. اكهالٕ باينبُِكَين 

 تهايُ بُنىكؿيٍ.
 بُِكَين هُكؿاك كًًـ حمُـ:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًًَُّ: هُباكَت بُ َاؿؿٍَ ؿووٌََ ثلؤفَنُ، نُ ثُيىَْـيٌ بُ بِلطُ )ب( يُ َاؿؿٍَ ) ( يُ ياها 27ه

ٍَ كَت نلؿُْوَيـايُ.   ُٓهًًًَُنُوَ ُٖيُ، نؤؿَْطٌ كا يُطُ
 :ثُكيَُإُكؤنٌ هؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
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ًٌَ يُطَُيـا ًُْ؟، بُنؤٍ ؿَْط ًًٓػا نلا تهايُ بؤ  ًٌَ يُطَُيـايُ باؿَهيت بًَٓـ بهات؟، ؾُكَىوٕ ن تهايُ ن

 بِلطُيُنٌ تل.
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

( َٔ ايكإْٛ االصًٞ أمجعت 31بايٓطب١ يًُاد٠ ايجايج١ َٔ املػسٚع ٚاملتعًك١ بايؿكس٠ )أ( َٔ املاد٠ ) زابعًا:

 إيػا٥ٗا.اآلزا٤ ع٢ً 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 بُنىكؿيٍ تهايُ.
 بُِكَين هُكؿاك كًًـ حمُـ:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًًَُّ يُ ثلؤفَنُ، نُ ثُيىَْـيٌ بُ بِلطٍُ )أ( يُ َاؿؿٍَ ) ( يُ ياها 31ٓىاكَّ: هُباكَت بُ َاؿؿٍَ ه

ٍَ كَت نلؿُْوَيـايُ.ُٓهًًَ  ًُنُوَ ُٖيُ، نؤؿَْطٌ كا يُطُ
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

ًٌَ يُطَُيـايُ باؿَهيت بًَٓـ بهات؟،  ًَىٍَ نُ بُ نىكؿٍ و عُكَبٌ ػىَيٓـكايُوَ، تهايُ ن ٓىاكَّ بُو ً

ًٌَ يُطَُيـا ًُْ؟، بُنؤٍ ؿَْط ًًٓػا نلا تهايُ بؤ بِلطُيُنٌ تل.  ؾُكَىوٕ ن
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَىَيُ: ًَٓذٌَُ ِكاثؤكتُنَُإ، بُّ ً  هُباكَت بُ بِلطٍُ ث

( َٔ ايكإْٛ األصًٞ ، 38( َٔ املاد٠ )2اَا بايٓطب١ يًُاد٠ ايسابع١ َٔ املػسٚع ٚاملتعًك١ بايؿكس٠ )ب/ خاَطًا:

 آلتٞ:ؾكد أمجعت اآلزا٤ ع٢ً قبٛهلا ٚ تهٕٛ صٝاغتٗا نا

 ايعسام".-( َٔ ايكإْٛ يف إقًِٝ نٛزدضتا38ٕ( َٔ املاد٠ )2"ٜٛقـ ايعٌُ بايؿكس٠ )ب/
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 بُنىكؿيٍ تهايُ.
 بُِكَين هُكؿاك كًًـ حمُـ:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
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ًَٓذُّ: هُباكَت بُ َاؿؿٍَ ٓىاكَّ يُ ثلؤفَنُؿا، نُ ثُيىَْـيٌ بُ  ( يُ 38( يُ َاؿؿٍَ )2بِلطُ )ب/ث

ًَت: ٍَ ؿَب ًَىَيُ ؿاؿ ٍَ نلؿًْـايُ، ؿاِكًتًٌٌٓ بُّ ً ٍَ قبىو  ياها ُٓهًًًَُنُوَ ُٖيُ، نؤؿَْطٌ كا يُطُ

 عرياقـا كاؿَطريَيت". -(ٍ ياهانُ يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتا38ٕ( يُ َاؿؿٍَ )2"ناك نلؿٕ بُ بِلطُ )ب/
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

ًٌَ يُطَُيـايُ باؿَهيت بًَٓـ بهات؟،  ًَٓذُّ بُو ؿاِكًتٍُٓ نُ بُ عُكَبٌ و نىكؿٍ ػىَيٓـكايُوَ، تهايُ ن ث

ًٌَ يُطَُيـا ًُْ؟، بُنؤٍ ؿَْط ثُهُْـ نلا تهايُ بؤ بِلطُيُنٌ تل.  ؾُكَىوٕ ن
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَىَيُيُ:هُباكَت بُ بِلطٍُ ًًٌَُُ ِكاثؤكت ًَٓذٌَُ  ثلؤفَنُ بُّ ً  ٌ ٖاوبَُ، ثُيىَهتُ بُ َاؿؿٍَ ث

( َٔ ايكإْٛ 48بايٓطب١ يًُاد٠ اـاَط١ َٔ املػسٚع ٚاملتعًك١ بإضاؾ١ ؾكس٠ بتطًطٌ )ش( اىل املاد٠ ) ضادضًا:

 االصًٞ ٖٓاى زأٜإ:

 ( ٚناآلتٞ:48ايسأٟ األٍٚ: إضاؾ١ ؾكس٠ بتطًطٌ )ش( اىل املاد٠ )

 ( َٔ ايكإْٛ ناآلتٞ:48ًطٌ )ش( اىل املاد٠ )تطاف ؾكس٠ بتط

حيل يًُسأ٠ ايعا١ًَ املط١ُْٛ ، بعد اْتٗا٤ إداش٠ ايٛضع، طًب إداش٠ األ١ََٛ ملد٠ التصٜد ع٢ً ض١ٓ ٚاسد٠ 

بٓصـ ايساتب ع٢ً إٔ الٜكٌ عٔ َبًؼ إعا١ْ اؿُا١ٜ االدتُاع١ٝ ٜدؾع هلا َٔ قبٌ اـص١ٜٓ ايعا١َ بػسط 

 عدّ اْتٗا٤ ايعكد(.

 سأٟ ايجاْٞ: ٜكرتح إ ٜهٕٛ بساتب تاّ.اي
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 بُنىكؿيٍ تهايُ.
 بُِكَين هُكؿاك كًًـ حمُـ:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَٓذُّ يُ ثلؤفَنُ، نُ ثُيىَْـيٌ بُ مياؿ نلؿٌْ بِلطُيُنُوَ ُٖيُ بُ  ًًُُّ: هُباكَت بُ َاؿؿٍَ ث

 ( يُ ياها ُٓهًًًَُنُ، ؿوو ِكا ُٖٕ:48ٍَ )كينبُْـٍ )م( بؤ َاؿؿ

ٍَ:48ِكاٍ يُنُّ: مياؿ نلؿٌْ بِلطُيُى بُ كينبُْـٍ )م( بؤ َاؿؿٍَ ) ًَىَيٍُ ؿاؿ  ( بُّ ً

ٍَ:48)بِلطُيُى بُ كينبُْـٍ )م( بؤ َاؿؿٍَ ) ًَىَيٍُ ؿاؿ  (ٍ ياهانُ مياؿ ؿَنلَيت بُّ ً
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ٍَ بىوُْنٍُ، َاؼي ؿاوا نلؿٌْ َؤَيُتٌ ؿايهايُتًٌ فُْ نلَيهاكٍ بًُُؿاك، ؿواٍ نؤتايٌ ٖاتين َؤَيُتٌ َٓ ـا

ًَو يُ بِلَ ثاكٍَ ياكَُتًٌ  ًَت بُ ًْىَ َىوُٓ، بُ َُكد ٍَ مياتل ُْب ُٖيُ بؤ َاوَيُى نُ يُ يُى ها

ًَت، يُ طُدمًٍُٓ طٌتًًُوَ بؤٍ ػُكز ؿَنلَيت، بُ َُكدٌ نؤتايٌ  ثاكاهتين نؤَُآليُتٌ نَُرت ُْب

 ُْٖاتين طلَيبُهتُنٍُ(.

ًَت.ِك ًًٌَٓاك ؿَنات بُ َىوٍُٓ تُواو ب  اٍ ؿووَّ: ث
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

ًَوتا ناّ ِكًَٓإ ؿووتلَ با ُٓوَيإ خبىَيُٓٓوَو ؿَخيُيُٓ ؿَْطُوَ. ٓ 
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 واتُ َىوٍُٓ تُواو.ُٓوَ ؿووتلَ ايسأٟ ايجاْٞ: ٜكرتح إ ٜهٕٛ بساتب تاّ. 

 

 

 
 بُِكَين هُكؿاك كًًـ حمُـ:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

يُِكاهتًـا َُُٓ هُكَتاٍ ناكَ بؤ ُٓوٍَ نُكتٌ تايبُت يُنىكؿهتاْـا بهُوَيتُ طُِك، بؤ ُٓوٍَ ُٓو 

ًَت بؤ فْإ، ُٓطُك بهلَي ًَهًٍ ب ًَتُوَ، بؤ ُٓوٍَ تًُذًع ت قىكهايًٍُ نُيُهُك ًاٌْ سهىَُتُ نُّ بب

ًَت، يُبُك ُٓوَ  ٌَ ؿَيت نُ تُْٗا ثًاو ب بُ َىوٍُٓ تاّ ُٓوَ بُِكاهيت نُكتٌ تايبُت فْإ وَكْاطلَيت، واٍ ي

 بُ ًْى َىوُٓ نُهُكَتايُ ُٓوَ باًرتَ، مؤك هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 بًؼىَيُٓٓوَ تا بًؼُيُٓ ؿَْطـاُْوَ، ؾُكَىوٕ.
 مام:بُِكَين عىٌْ نُاٍ بُ

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 ُٓوَ ػىَيٓـكايُوَ تُْٗا ُٓوٍَ َاوَ خبلَيتُ ؿَْطـاُْوَ، هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
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ًًُُّ بُو ؿاِكًتٍُٓ نُ بُ عُكَبٌ و نىكؿٍ ػىَيٓـكايُوَ، ؿوو ِكٌَٓ بىو ِكٌَٓ ؿووَّ ؿَػُيُٓ ؿَْطُوَ 

ًٌَ يُطَُيـايُ باؿَه ٌَ يُطَُيـا ًًُْ ؿَهيت بُكم بهاتُوَ؟ )يت بًَٓـ بهات؟،....تهايُ ن ( نُي يُطَُيـا 24ن

 ًًُْ، مؤك هىثاي، بُمؤكيٍُٓ ؿَْط ثُهٓـ نلا، ؾُكَىو بؤ بِلطُيُنٌ تل.
 بُِكَين عُل عبـايلظئ عًٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
َٔ املاد٠  ايعٌُ بايؿكس٠ )ٖـ( ٛقـطٕٛ ٜ.اَا بايٓطب١ يًُاد٠ ايطادض١ َٔ املػسٚع ٚاملتعًك١ باملاد٠ اـ7ُ

ايهاٌَ، ٚزاتب  سضاـُطٕٛ َٔ ايكإْٛ يف أقًِٝ نٛزدضتإ ايعسام، ٚحيٌ قًٗا َاًٜٞ: حيٍٛ زاتب ايتكاعد امل
ذص ايهاٌَ عٓد ٚؾا٠ املتكاعد اىل خًؿ٘، اَا عذص ٜطا٣ٚ مخط١ٚضبعٕٛ ؾأنجس َٔ ايعايتكاعد اؾص٥ٞ عٔ 

ذص ناٌَ ؾٝكطع ْٗا٥ٝا عذص أقٌ َٔ مخط١ٚضبعٕٛ َٔ ع٢٥، املسض اؾص٢٥ عٔ زاتب املتكاعد املسض اؾص
   عٓد ٚؾا٠ صاسب٘.   

 

 بُِكَينهُكؿاك كًًـ حمُـ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
. بُآلّ هُباكَت بُ َاؿؿَّ ًَُ يُ ثِلؤفَنُ نُ ثُيىَْـّ بَُاؿؿَّ ثُدماوَ ُٖيُ، ناكنلؿٕ بُ 7

ًَطُّ نُ يُ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ ِكاؿَطريَيت وَ بِلطُط هصّ َاؿؿَ ثُدماّ ياها َُُّٓ ػىاكَوَ د
  ؿَطلَيتُوَ:

%صبؤ 75ه. َىوُّٓ ػآًٌُِْْ ُْػؤًِ تُواو و َىوُّٓ ػآًٌُِْْ بًُُنِ ثُنهُوتِٓ يُط 
هُكَوَ يُ ثُنهُوتِٓ تُواو يُناتِ  نؤِٓ ؿوايِ ػاُْ ًٌُْٓنُ بؤ ُْوَّ ؿَطىامكَيتُوَ، بُآلّ َىوُّٓ 

%صيُ ثُنهُوتِٓ تُواو ُٓوَ يُنذاكّ 75ُْػؤًِ بًُُنِ يُ ثُنهُوتِٓ نَُرت يُط  ػآًٌُِْْ
 ؿَبِلَيت يُ ناتِ َلؿِْ ػاوَُْنُّ.  

 الٕ باين/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 
 ناّ ِكايإ ؿووكتلَ، ٓىْهُ َُُٓ ؿوو ِكايُ. ؾُكَىو ناى عىِْ.

 بُِكَينعىِْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 كيَُإ.بُِكَين هُكؤنٌ ثُ
ٍَ سهىَُت و يًقُْناِْ  ًٌَىَإ ؿاٖاتًُ، بُآلّ يُ ُٓدماَِ نؤبىوُْوَ يُطُ ؿوو ِكا ًُْ، وَيُو يُ ِكاثؤكتٌ ث
َِ يُ ُٓو  ثُيىَْـاك َُبُهتِ ياهانُ، َُٖىاكنلؿُْنُ، تُْٗا بؤ ؾُقُكَّط هص بىو يُ َاؿؿَّ ثُدما بؤي

ووْهلؿيتُوَ نُ تُْٗا يُ بِلطُّط هص يُ َاؿؿَّ ْىوهلاوَّ نُ يُبُكؿَّ ُْٓـاَاِْ ثُكيَُاُْوَ بؤَإ ك
 ثُدما،

 الٕ باين/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 
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َِ يُ طَُيـا ًُْ؟  ٍَ ؿايُ ؿَهت بُكمناتُوَ؟ ن َِ يُطُ ًَىَيُ نُ ػىَيٓـكايُوَ بُ نىكؿّ، و عُكَبٌ ن بُو ً
 ِلطُيُنِ تل. ًَُ نُي يُطَُيـا ًُْ، نُواتُ بُمؤكيُّٓ ؿَْط ثُهٓـنلا ؾُكَىو بؤ ب

 بُِكَينؿ. ٓاكاي سوري حمُىؿ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
( َٔ ايكإْٛ االص٢ً أمجع االزا٤ ع٢ً قبٛهلا 61. بايٓطب١ يًُاد٠ ايطابع١ َٔ املػسٚع ٚاملتعًك١ باملاد٠ )8

 ٚتهٕٛ صٝاغتٗا نُا ٢ًٜ،
 ِ نٛزدضتإ ٚحيٌ قًٗا َا ٢ًٜ:قًٝ( َٔ ايكإْٛ يف أ61ٜٛقـ ايعٌُ بأسهاّ ايؿكستني طب،زصَٔ املاد٠ )

 %ص ؾأنجس حيٍٛ زاتب١ اىل خًؿ٘  75ذص ٜطا٣ٚ طب. اذا تٛيف املتكاعد املٛص٢ بع
ٜطاٟٚ زاتب تكاعد االصاب١  طاًََ%صميٓض خًؿ٘ تع75ٜٛذص اؾص٥ٞ ٜكٌ عٔ طعز. اذا تٛيف املتكاعد املٛص٢ باي

 يٛؾا٠.اؾص٢٥ عٔ ازبع ضٓٛات يف ساي١ عدّ اضتشكام اـًـ يتكاعد ا
 بُِكَين هُكؿاك كًًـ حمُـ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
صّ ياهاٍ ًًُُُٓنُوَ ُٖيُ 61هُباكَت بُ َاؿؿَّ سُوتُّ يُ ثِلؤفَنُ نُ ثُيىَْـّ بُ َاؿؿَّ ط. 8

ًَت، ناكنلؿٕ بُ سىنُُناٌْ  َّ ؿَب ًَىَيُّ ؿاؿ ٍَ نلؿِْ بىو، ؿاِكًتُٓوَّ ، بُّ ً ٍَ قبى نؤ ؿَْطِ ِكا يُطُ
َّ و َُُّٓ ؿاؿّ 61طُطب،زص يُ َاؿؿَّ طُٖكؿوو بِل صّ ياهانُ يُ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ ِكاؿَطري

ًَـَطلَيتُوَ.    د
%ص مياتل َلؿ َىوُٓنُّ 75ب. ُٓطُك ػآًٌُِْْ تىوًبىو بُ ْاتىاْايًُى نُ يُنوإ بآ يُ ط

 ؿَػلَيتُوَ هُك ُْوَناِْ. 
ًَُنِ بًُُنِ نَُ نًإ ثآ ُ%ص ُْوَناِْ قُكَبىوي75رت يُ طز. ُٓطُك ػاًٌُْْين تىوًبىو بُ ْاتىاْاي

ٍَ يُ ساَيُتِ  َِ بُ َىوُّٓ ػآًٌُِْْ تىوًبىوّ بًُُنِ يُبِلّ ٓىاك ها ؿَؿكَيت نُ يُنوإ ؿَب
 َىهتُسُم ُْبىوِْ بُػآًٌُِْْ َلؿٕ 

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ: /الٕ بايناكهبُِكَينؿ. 
َِ يُط8ُ ًَىَيُ بُ نىكؿّ و عُكَبٌ ػىَيٓـكايُوَ، ن َِ يُ طَُيـا . بُو ً ٍَ ؿايُ تهايُ ؿَهت بُكمناتُوَ؟ ن

 ًُْ؟ هآ نُي يُطَُيـا ًُْ، بُمؤكيُّٓ ؿَْط ثُهٓـنلا، ؾُكَىو بؤ بِلطُيُنِ تل. 
 بُِكَينعىِْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَىَيُيُ:هُباكَت بُ بِلطُّ ْؤيَُِ ِك    اثؤكتٌ ٖاوبُمشإ بُّ ً

ص َٔ ايكإْٛ 65كاف ايعٌُ بايؿكستني،طأٚبصٚاملاد٠ طٜجا١َٓ َٔ املػسٚع ٚاملتعًك١ بإبايٓطب١ يًُاد٠ اي. 9
صض١ٓ 51صاىلط  55ص ض١ٓ بايٓطب١ يًسداٍ ٚ َٔ ط55ص ض١ٓ اىل ط61ٚاييت ؽؿض ضٔ ايتكاعدَٔط

ص ض١ٓ نريو ؽؿٝض ضٓٛات اـد١َ 15ص ض١ٓ اىلط 21بايٓطب١ يًٓطا٤ ٚبايٓطب١ يًطٓٛات املط١ُْٛ َٔ ط
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ص ض١ٓ اىل 25ص  ض١ٓ يًسداٍ ٚ ط25ص ض١ٓ اىل ط١ْٛ31 بايٓطب١ يًرٜٔ مل ٜبًؼ ضٔ ايتكاعد َٔ طاملطُ
 ص ض١ٓ يًٓطا٤ امجع االزا٤ ع٢ً زؾض َكرتح املػسٚع ٚاإلبكا٤ ع٢ً اصٌ املاد21.٠ط

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:/الٕ باين اكهبُِكَين ؿ. 
 بُنىكؿيُنُّ.

 بُِكَين هُكؿاك كًًـ حمُـ:

 ُكيَُإ.بُِكَين هُكؤنٌ ث
. هُباكَت بُ َاؿؿَّ ًُٖتُّ يُ ثِلؤفَنُ نُ ثُيىَْـّ بُ ِكاطلتين ناكنلؿٕ بُ ُٖكؿوو بِلطُّ 9

صّ ياها ُٓهًًَُنُوَ ُٖيُ، نُ تايبُتُ بُ نَُهلؿُْوَّ تٌَُُْ ػآًٌُِْْ يُ 65طأوبص يُ َاؿؿَّ ط
ٍَ بؤ ثًاوإ، يُ ط55ص هاَيًُوَ بؤ ط61ط 51ٍَص هاَيًُوَ بؤ ط55ص ها بؤ فْإ، هُباكَت بُ  ص ها

ٍَ، نَُهلؿُْوَّ هاآلٌْ ِكافَّ بًُُنلاو هُباكَت 15ص هاَيُوَ بؤ ط21هاآلٌْ بًُُنلاو يُ ط ص ها
ٍَ بؤ ثًاوإ يُ ط25ص هاَيُوَ بؤ ط31بُواُّْ ُْطُيٌتىوُْتُ تَُُِْ ػآًٌُِْْ يُ ط ص 25ص ها

ٍَ كَتهلؿُْوَو21هاَيُوَ بؤ ط ٍَ بؤ فْإ نؤ ؿَْطِ ِكا يُطُ ًٌَتُٓوَّ ُٓهًَِ  ص ها ًًٌَٓاكّ ثِلؤفَنُو ٖ ث
 َاؿؿَنُؿايُ . 

 الٕ باين/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 
ًَلػإ.  ؾُكَىو ًً

 
 

ًَلحمِ ايـئ ُاحل:  بُِكَينًً

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَُُ ُٖك وَميلَيو ٖاتىوَ نُ ياهايُى َىْاقًُُ نلاوَ يُ َُٖىو بِلطُيُنـا ِكَِٓ وَميل وَكؿَ ٓ ،َّ طري

ًَُُ سُم ؿَنُئ بناْري ِكًَُٓناِْ ًُٓ؟ ًَلَ وَميل، يُعين ٓ  ْامامن ي
 الٕ باين/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

 بناْري ًًُٓ؟ ،ؾُكَىو ناى عىٌْ دُواب ؿَوَ
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
 ُّٓ ؿاًٌْتُٓ تُْٗا بؤ ؿَْطـاُْ يُهُك ياهانُ 

 الٕ باين/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:اكهُِكَين ؿ. ب
 ؾُكَىوناى ؿَيٌاؿ. 

 ٌاؿ سوري قاؿك:بُِكَين ؿَي

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
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ٍَ ِكَتهلؿُْوَّ  ًًٌَٓاكَ ػىَيٓـكاوَتُوَ بؤ ياهانُ، بُآلّ يُ نؤتايًـا ْىوهلاوَ نؤ ؿَْطِ ِكا يُطُ ُّٓ ث
ًٌَتُٓوَّ ُٓهًَِ َاؿؿَنُ  ًًٌَٓاكّ ثِلؤفَنُو ٖ ؿايُ، يُعِٓ ؿوو ِكا ُٖيُ، نؤ ؿَْطًُنُّ يًقُّْ ث

َِ ًَُُ بًهُيُٓ ؿوو ِكا، ن ًًٌَٓاكَيُ، َاْانُّ ُٓوَيُ بؤ ُٓوَّ ٓ ٍَ ِكَتهلؿُْوَّ ُّٓ ث ٍَ  ٖاوبَُ، يُطُ يُطُ
َِ ُٓوَيُ ِكَتبهلَيتُوَ؟ ًَتُوَ؟هىثاي. ن ٍَ ُٓوَيُ سيًٓ  يُطُ

 الٕ باين/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 
ٌَ ُٓوَ ًًٌَٓاكّ ُٓهًَِ َاؿؿَنُ،نِ  ٓ ٍَ ِكَتهلؿُْوَّ ث ؿَػُيُٓ ؿَْطُوَ نُ نؤ ؿَْطًًُى ُٖيُ، يُطُ

ٍَ ُٓوَ ؿايُ تهايُ ؿَهتِ بُكمناتُوَ؟نِ يُطَُيـا ًُْ؟ط ص يُطَُيـا ًُْ نُواتُ َاؿؿَنُ ِكَؾن 9يُطُ
 ؾُكَىوناى ؿ. اظيـ.، نلايُوَ

 بُِكَين ؿ.اظيـ ابلاًِٖ عًٌ)وَكتٌ(:

 ٌ ثُكيَُإ.بُِكَين هُكؤن
ًَوتا ؿَْطـاُْ باًرت وايُ يًقُّْ ٖاوبَُ ِكَِٓ  هُباكَت بُو َاؿؿاُْ نُ ؿوو ِكَ ًٓإ يُهُكَ، ٓىْهُ ٓ

َِ يُ ؿوو ِكًَُٓنإ يإ هآ ِكَِٓ نُ يُ َاؿؿَنُيُ، ُٓوَ يُنُّ وَسًهُُتًٍ، يُ  ػؤّ ُْؿا يُهُكّ يُن
 سنووكّ وَميل ُٓطُك ًًُٓ؟ يُ نؤبىُْوَّ ؿَْطـاُْ. 

 الٕ باين امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ: اكهَين ؿ. بُِك

ص هُعات ٖاتؤتُ ثُكيَُإ، قوُّ ػؤّ نلؿووَ، ِكَِٓ ػؤّ ؿاوَ، َىْاقًُُّ ػؤّ 21دُْابٌ وَميل ط
ًَِ ض ُٓوَ ؿَْطِ  ًَ ٍَ َاؿؿَناًٍْ ًُْ بُِكاهتِ ؿَْطِ يُهُك ؿاوَ، بُآلّ ب نلؿووَو، ُٓو ُْٖـَى  يُطُ

ًَو بُٓاى ؿَمأْ ًٓٓذا، ًُاغُنلؿِْ َاؿؿَنُ ثُكيَُاْتاكَناُْ، ثُكيَُا ْتاكَنإ ٓاماؿٕ يُوَّ ض ًت
 ُٓوإ ؿَْط ؿَؿَٕ. 
 بُِكَين ٓاكاي سوري حمُىؿ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَوتا ُٓخيىَيًُٓٓوَ ُٓو عاًريَُْ ًُْ نُ يُ ْىوهلاوَنُّ  ُٖك بؤ كووْهلؿُْوَ ُٓو عاًريَُّْ نُ ٓ

 يُبُكؿَّ بُِكَينيإ ؿايُ
ص َٔ ايكإْٛ االص٢ً، أمجعت االنجس١ٜ ع٢ً 69بايٓطب١ يًُاد٠ ايتاضع١ َٔ املػسٚع ٚاملتعًك١ باملاد٠ط. 11

 ٢٥ قبٍٛ َا ٚزدت يف تكازٜساؾإ املع١ٝٓ ٚصٝاغتٗا نالت٢: أز
 ص َٔ ايكإْٛ ٚحيٌ قًٗا َا ًٜٞ ؛69ٜٛقـ ايعٌُ باملاد٠ط

اٌَ بايٓطب١ ملدتًـ ؾسٚع ايطُإ يف ٖرا ايكإْٛ ايرٟ ال جيٛش أ. ٜعترب اؿد االع٢ً ايعاّ يًساتب ايتكاعد٣ ايه
 %ص َٔ َتٛضط االدس ايػٗسٟ يًط١ٓ االخريَط١ُْٛ َٔ اـد١َ ايعاٌَ. 81ػاٚشٙ يف مجٝع اؿاالت ط

ب. . ٜعترب اؿد االد٢ْ ايعاّ يًساتب ايتكاعد٣ ايهاٌَ بايٓطب١ ملدتًـ ؾسٚع ايطُإ يف ٖرا ايكإْٛ ايرٟ ال 
 يٓصٍٚ عٓ٘ يف مجٝع اؿاالت اؿد االد٢ْ يًساتب ايتكاعد٣ يًُٛظـ.جيٛش ا

 ز. ال ٜكٌ ايساتب ايتكاعد٣ اؾص٢٥ يف مجٝع اؿاالت عٔ َطت٣ٛ إعا١ْ اؿُا١ٜ االدتُاع١ٝ.  
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. ٜعترب اؿد االع٢ً ايعاّ يًساتب ايتكاعد٣ ايهاٌَ بايٓطب١ ملدتًـ ؾسٚع ايطُإ يف ٖرا ايكإْٛ ايرٟ ال جيٛش 
 شٙ يف مجٝع اؿاالتػاٚ

 بُِكَين هُكؿاك كًًـ حمُـ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًًَُنُؿا ُٖيعُ     69. هُباكَت بُ َاؿؿَّ ْؤيُّ يُ ثِلؤفَنُ نُ ثُيىَْعـّ بعُ َعاؿؿَّط   11 ص يعُ ياهعا ُٓهع
مؤكيٓععُّ ِكا يُطععٍُ ثُهععٓـنلؿِْ ٓععُوَ ؿابععىوٕ نععُ يععُ ِكاثععؤكتِ يًقْععُ ثُيىَْـيـاكَناْععُوَ ٖععاتبىوٕ،        

 تُٓوَّ وَنى َُُّٓ ػىاكَوَيُ: ؿاِكً
ًَِ ؿَطلَيتُوَ:69ناكنلؿٕ بُ َاؿؿَّ ط َّ و َُُّٓ ػىاكَوَ د  ص ّ ياهانُ ِكاؿَطري

أ. ٓاهتِ هُكَوَّ طٌتِ َىوُّٓ ػآًٌُِْْ تُواو هُباكَت بُ ٖعَُىو يكعُناِْ بًُعُ يعُّ ياهعايُؿا نعُ       
ًَجُِكَيٓـكّ يُ َُٖىو باكَيهـا يُ ط ٌَ زَي ت ـّ نلَيعِ َاْطاْعُّ ؿوا هعاَيِ بًُعُنلاوّ يعُ      %ص يعُ ْاوَْع  81ْاب

 ػنَُتِ ناكنلؿْـا. 
ب. ٓاهتِ ػىاكَوَّ طٌتِ َىوُّٓ ػآًٌُِْْ تُواو هُباكَت بُ َُٖىو يكُناِْ بًُُ يعُ ياهعانُؿا نعُ    

ًَتُ ػىاكتليُوَ نُ يُ نَُرتئ ٓاهتِ َىوُّٓ ػآًٌُِْْ ؾُكَاْبُكَيو.  ٌَ يُ َُٖىو باكَيهـا ب  ْاب
اكاهععتِٓ نؤَُآليععُتِ نععَُرت ٌُْْععًِٓ بًُععُنِ يععُ ٖععَُىو باكَيهععـا يععُ ٓاهععتِ نؤَععُنِ ث ز. َىوٓععُّ ػا

ًَت  .ُْب
 

 الٕ باين امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

 هَىمإ ػإ.  ؾُكَىو
 بُِكَينهَىمإ ًٗاب ْىكّ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَوتا نُ ػىَيٓـيُوَ بُكاهتِ َٔ ػؤّ وَنى نُيًُات َىتُقاتًعُ بىو ًٖض  يُبُك ُٓوَّ نىكؿيُنُّ ٓ
ًَل ًَُٓطَُيٌتِ، بؤيُ ي ًٌَت ًَ َّ  َ ؿاوا ُٓنُّ يُ دُْابت، نُ ب عُكَبًُنُ ُٓهاي تلَ بؤ ُٓوَّ هبُّ ِكؤف

َِ يُهُك ُّٓ ياهايُ. هىثاي. ًَو ؿكوهت ُْب  ًٖض ػًالؾ
 الٕ باين امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

َِ يُطَُيـا ًُْ؟ ؿَيُّ بُو ًُاغُ عُكَبً َِ يُطَُيـايُ تهايُ ؿَهت بُكمناتُوَ؟ ن ُّ ػىَيٓـكايُوَ ن
 بُنؤّ ؿَْط ثُهٓـنلا ؾُكَىو بؤ بِلطُيُنِ تل.

  بُِكَينعىِْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
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مجعت االزا٤ ص َٔ ايكإْٛ أ71بايٓطب١ يًُاد٠ عاغسا َٔ املػسٚع ٚاملتعًك١ بايؿكس٠ طبص َٔ املاد٠ ط. 11
ع٢ً زؾطٗا ٚاإلبكا٤ ع٢ً املاد٠ االص١ًٝ ألْٗا يف َصًش١ ايعُاٍ ٚنريو تعازضٗا َع قٛاْني اـد١َ ايٓاؾر٠ يف 

  االقًِٝ.
 بُِكَينهُكؿاك كًًـ حمُـ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَو علبٌ و  يُ ِكاهتًـا ُٓو تُكدىَُّ نُ ػىَيٓـكايُوَ، تُكدىَُّ سُكؼي عُكَبًُنُيُ، ُٓطُك يُن
ًَبطا بؤ ُٓوَّ هُيلّ بهُ، ُْى نُيًُاتِ َىتُقاتًعُ، ؿاواّ  ًَِ ت ًَوتا ي َِ ُٖك ٓ َِ ُٓتىاْ نىكؿّ باَ بناْ

ًَبىكؿٕ ؿَنُّ.  ي
ص ّ ثلؤفَ 71. هُباكَت بُ َاؿؿَّ ؿَيَُِ ثِلؤفَنُ، نُ ثُيىَْـّ بُ بِلطُّ طبص يُ َاؿؿَ ط11

ٍَ ِكَتهلؿْ ًٌَتُٓوَّ َاؿؿَّ ُٓهًًَُنُ ؿا بىوٕ، ٓىْهُ يُ ُٓهًًَُنُوَ ُٖيُ نؤ ؿَْطِ ِكا يُطُ ُوَو ٖ
ًَهلاو يُ ُٖكَيُـا.  ٍَ ياهاناِْ ِكافَّ ناكث  بُكفَوَْـّ نلَيهاكإ ؿا ًُْ، ُٖكوَٖا ْانؤنُ يُطُ

 الٕ باين امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

َِ يُطَُي َِ يُطَُيـايُ؟ ن ًَىَيُ نىكؿّ و عُكَبًُنُّ ن ـا ًُْ؟ بُنؤّ ؿَْط ثُهٓـنلا، ياْنَ، بُو ً
 ؾُكَىو بؤ َاؿؿَيُنِ تل.

  بُِكَينعىِْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَىَيُى ؿاِكَيقكاوَ يُ ُٓدماَِ نؤبىوُْوَّ ٖاوبَُ 12هُباكَت بُ بِلطُ ط صّ ِكاثؤكتٌ ٖاوبُمشإ بًُ
ًَو يُ ُْٓـاَاِْ يًقُْناِْ ثُيىَْـيـاك بُ  ٍَ دُْابِ وَميلّ ناكوباكّ يُ ًْىإ بًُ بابُتُنُ يُطُ

ًَوتا يُو ْىوهلاوَّ يُبُكؿَّ  ًَىَيُ نُ ٓ نؤَُآليُتِ طُيٌتًُٓ ُٓدماَِ ؿاِكًتُٓوَّ ًُاغُنُ بُو ً
 ص 12ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ ؿايُ بُ فَاكَط

تُتع بطُإ ُٕٛ ايإضاؾ١ املاد٠ اىل املػسٚع غصٛص ضُإ ايبطاي١ بايػهٌ االتٞ: حيل يًعاٌَ املطإقرتاغ 
 : ١ضظ االتٝايبطاي١ ٚؾكًا يال

 . إ ٜهٕٛ دؾع ضُإ ايبطاي١ يؿرت٠ التكٌ عٔ ضٓتني 1
. حيصٌ خالٍ ؾرت٠ ايبطاي١ ٚيؿرت٠ ال تصٜد ع٢ً ضت١ اغٗس ع٢ً َبًؼ ٜطا٣ٚ إعا١ْ اؿُا١ٜ    االدتُاع١ٝ 2

 ع٢ً إ التتذاٚش ثالخ َسات 
 بُِكَينهُكؿاك كًًـ حمُـ:

 كيَُإ.بُِكَين هُكؤنٌ ثُ

ًَىَيُ َاؿؿَّ) ( . 12 ًَهاكّ بُّ ً ًًٌَٓاكّ مياؿنلؿِْ َاؿؿَيُى بؤ ثِلؤفَنُ هُباكَت بُ بًُُّ ب ث
ًَهاكّ ُٖيُ، بُطىيلَّ ُّٓ بَُٓاياُّْ ػىاكَوَ:   نلَيهاكّ بًُُنلاو َاؾِ بًُُّ ب

ًَهاكّ ؿ1 َِ يُ ؿووَ. بًُُّ ب َّ بؤ َاوَيُى، نُ نَُرت ُْب ٍَ.   ؿك   ها
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ًَو ُٓو َاوَي. 2 ٌَ، بُ َُبًُغ َّ بَى َاوَيُى نُ يُ ًَُ َاْط مياتل ُْب ًَهاكَ بًُُنُّ وَكؿَطل ُّ نُ ب
 .َِ َِ داك يُوََ مياتل ب َِ ه َِ بُ نؤَُنِ ثاكاهتِٓ نؤَُآليُتِ وَ ْاب  نُ يُنوإ ب

 الٕ باين امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

ًَىَيُ عُكَبِ و نىكؿيُ ػىَيٓـك َِ يُطَُيـا ًُْ؟ بُ ْاِكاميبىوِْ يُى ؿواْنَّ بُّ ً َِ يُطَُيـايُ؟ن ايُوَ ن
 ؿَْط، نُواتُ بُ مؤكيُّٓ ؿَْط ثُهٓـنلا، ؾُكَىو بؤ بِلطُيُنِ تل.  

  بُِكَينعىِْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَىَيُ:    هُباكَت بُ بِلطُّ هًاْنََِ ِكاثؤكتٌ ٖاوبَُ بُّ ً
( َٔ ايكإْٛ، 85اؿاد١ٜ عػس٠ َٔ املػسٚع ٚاملتعًك١ بايؿكس٠ )أ( ثالث١ َٔ املاد٠ )بايٓطب١ يًُاد٠  .13

 األغًب١ٝ َع زؾطٗا، ٚاإلبكا٤ ع٢ً املاد٠ االص١ًٝ.
ًَِ َاؿؿَّ )13 (ّ ياها ُٓهًًَُنُوَ 85. هُباكَت بُ َاؿؿَّ ياْنَ ثِلؤفَنُ نُ ثُيىَْـّ بُ بِلطُ)أ(ه

ٍَ ِكَتهلؿُْوَّ و ًٌَتُٓوَّ َاؿؿَ ُٓهًًُنُؿايُ.   ُٖيُ، مؤكيُٓ يُطُ ٖ 
 الٕ باين امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

 َِ ًٌَتُٓوَّ َاؿؿَ ُٓهًًَُنُؿايُ ن ٍَ ِكَتهلؿُْوَّ َاؿؿَنُو ٖ ًَٔ مؤكيُٓ يُطُ هًاْنَ ُٖكوَنى ؿََي
َِ يُطَُيـا ًُْ؟ بُنؤّ ؿَْط، كَؾننلايُوَ، ؾُك َىو بؤ َاؿؿَيُنِ يُطَُيـايُ تهايُ ؿَهت بُكمناتُوَ؟ن

 تل.  
 
 
 

  بُِكَينعىِْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَىَيُ:    هُباكَت بُ بِلطُّ ٓىاكؿَّ يُ ِكاثؤكتٌ ٖاوبَُ بُو ً
( َٔ 86بايٓطب١ يًُاد٠ ايجا١ْٝ عػس٠ َٔ املػسٚع ٚاملتعًك١ باضاؾ١ ؾكس٠ بتطًطٌ )ب( اىل املاد٠ ). 14

٤ ع٢ً زؾض املكرتح الْ٘ خسم يًُطاٚا٠ اَاّ ايكإْٛ ٖٚدز ألَٛاٍ االقًِٝ.ايكإْٛ، امجعت االزا  
هُباكَت بُ َاؿؿَ ؿواْنََِ ثِلؤفَنُ نُ ثُيىَْـّ بُ مياؿنلؿِْ بِلطُيُنُوَ ُٖيُ بُ كينبُْـّ  .14

86ًَبؤ َاؿؿَ ) ًٌَ ًًٌَٓاكَنُ ؿابىوٕ،ٓىْهُ ث ًهلؿِْ (ّ ياها ُٓهًًَُنُ، نؤ ؿَْطِ ِكا يُطٍُ ِكَتهلؿُْوَّ ث
 يُنواًُْ يُبُكؿَّ ياهاو بُؾرِيؤؿاِْ هاَاِْ ُٖكَيُُ.

 الٕ باين امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

 َِ َِ يُطَُيـايُ؟ن ٍَ ِكَتهلؿُْوَّ ؿايُ، ُٖكوَنى عُكَبِ و نىكؿيُ ًُاغُنُّ ػىَيٓـكايُوَ ن ٓىاكؿَ يُطُ
 ِلطُيُنِ تل.  يُطَُيـا ًُْ؟ بُنؤّ ؿَْط ِكَتهلايُوَ، ؾُكَىو بؤ ب

  بُِكَينعىِْ نُاٍ هعًـ بُمام:
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 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَىَيُى ؿاِكَيعقكابىو ؿوايعٌ يعُ ٓعُدماَِ نؤبى      ْعُوَّ ٖاوبعَُ    وهُباكَت بُ بِلطُّ ثاْنَ يُ ِكاثؤكشيإ بًُع
ًَىَيُ نعُ يُبُكؿ  ٍَ دُْابِ وَميلّ ناكوباكّ نؤَُآليُتِ ، طُيٌتًُٓ ًُاغُّ َاؿؿَنُ بُو ً ََتاْعُ  يُطُ

ًٌَهًُهلاوَ،   يُو ْىوهلاوَّ نُ ث

اقرتاح اضاؾ١ َاد٠ ددٜد٠ اىل املػسٚع غصٛص ايعُاٍ ايرٜٔ يٝظ هلِ صاسب عٌُ دا٢ُ٥ اٚ َطتُس، املاد٠ 
( َٔ قإْٛ ايتكاعد ٚايطُإ االدتُاعٞ يًعُاٍ ايكطاع 27اضتجٓا٤ًًََ َٔ اسهاّ املاد٠ )كَقَُُنُّ بُتاَيُصط

ب عٌُ دا٢ُ٥ اٚ َطتُس يف ساي١ إغرتانِٗ يف صٓدٚم ايطُإ ٜهٕٛ ي٘ سل اـاص ايرٜٔ يٝظ هلِ صاس
ًِٗ ٚاضتٝؿا٤ طذٝايطُإ اؾتُاعٞ بػسط إ ال ٜهٕٛ هلِ زاتب  َٔ َؤضطات االقًِٝ ٜٚٓعِ نٝؿ١ٝ ت

ٍّ ٜصدزٙ فًظ ايٛشاز٠.    االغرتانات َِٓٗ بٓعا
ًًٌَٓاكّ مياؿنلِْ َاؿؿَيُنِ تامَ بؤ ثِلؤفَنُ ُٖيُ تاي.15 بُت بُ نلَيهاكاِْ نُ ػاوَِْ ناكّ ث

(ّ يُ ياهاّ ػآًٌُِْْ و بًُُّ 27بُكؿَواّ و ًٌَُُٖيًإ ًُْ، ٖاوَيل يُ بُْـَناِْ َاؿؿَّ )
ًَهـا  نؤَُآليُتِ نلَيهاكإ، نلَيهاكاِْ نُكتِ تايبُت نُ ػاوَٕ ناكّ بُكؿَواّ و ًٌَُُٖيًإ ًُْ يُنات

ًَو نُ َىوُٓيإ يُ ُٓطُك بًُـاك بٔ يُُٓـوقِ بًُُ، َاؾِ بًُ ًَت بَُُكد ُّ نؤَُآليُتًإ ؿَب
ٌَ نُ  ًًَإ بُ ثُيِلَوَيو ؿَب ًَت، ٓؤًُْتِ تؤَاكنلؿًْإ و وَكطلتِٓ ثًتاى ي ؿَمطاناِْ ُٖكَيُـا ُْب

ًَت.    يُاليُٕ ُٓدمىَُِْ وَميلاُْوَ ؿَكؿَٓ
 الٕ باين امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

 ؾُكَىو نىَيوتإ ػإ. 
 

 بُِكَيننىَيوتإ حمُـ عبـاهلل:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ٌَ ػاوَٕ ناك نلؿووَ، ُٓواُّْ نُ وَى  ًَو ُْٓـاَِ ثُكيَُإ نُ قوَُإ يُهُك نلَيهاكّ ب ًَُُ نؤََُي ٓ
ًَُُ واَإ ؿاوانلؿ نُ َاؿؿَّ ) ( بُهُكّ دآبُدآ 27نلَيهاكّ بًٓاهامّ و ًؤؾريّ تُنوِ و ُٓواُْ، ٓ

اواُْنلؿووَ نُ داكَيهِ تل ُٓدمىَُِْ وَميلإ ثُيِلَوَيو ؿكوهت بهات، يُعِٓ ِٓ يُ بيَب، واَإ ؿ
ًَِ ُْنلَيتُوَ، ؿواتل بُتُْٗا بؤ ُٓواُْ ُٓدمىَُِْ وَميلإ ثُيِلَوَيو ؿَكنات، يًقُّْ  ًَلَ د َُٖىاكَنُ ي

ًًٌَٓاكَيهًإ ُٖيُ ؿاوًًاُْ بُ مؤكبُّ ُْٓـاّ ثُكي ًَلَ ث َُاْإ، يُ َاؿؿَّ يُى ناكوباكّ نؤَُآليُتِ ي
تُعليؿِ نلَيهاكيإ نلؿووَ ، َٔ ثٌتطريّ َُُٓ ُٓنُّ نُ َُُٓ ًٓناؾُ بهلآ بؤ ياهانُ وَ يُ َاؿؿَّ 
ًَِ وايُ يُبُكؿََِ  ًَىَيُّ نُ يًقُّْ ناكوباكّ نؤَُآليُتِ نلؿووياُْ، ث يُى تُعليؿِ نلَيهاك بُو ً

، يإ ًٓناؾُ بهلَيت، ٓىْهُ ْانلآ ُٓوإ ػؤيإ مؤكبُّ ُْٓـاّ ثُكيَُاُْنإ، يإ خبلَيتُ ؿَْطُوَ
ًَُُ.هىثاي.   ٌَ ُٓوَّ بطُِكَيُٓوَ بؤ ِكاّ ٓ  ُْطُِكَيُٓوَ بؤ ِكاّ ُْٓـاَاِْ ثُكيَُإ، ُّٓ ًُاغُيُ بهُٕ بُب

 الٕ باين امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 
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 دُْابٌ وَميل.
 آلياتِ:بُِكَينٓاهؤي ُْدًب/وَميلّ ناكوناكوباكّ نؤَُ

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

َِ ػاوَٕ ناك يُ ) %(نلَيًُنُّ ُٓؿا، ُٓوَّ 5%( ؿَؿا، نلَيهاك يُ)12هُباكَت بُو َاؿؿَيُ، َاؿؿَنُ وا ؿََي
ًَىَيُ نلَيهاك يُ) ًَهلاوَ ُٓوَّ نُ ُٓيبًٓري يُ واقعِ ساَيُنُ بُّ ً ٌَ بُد %(ّ ػؤًِ ْاؿا، ػاوَٕ 5نُ د

ًَطىَإ سهىَُت و ثُكيَُاًٍْ، َُٓاُْوّ فياِْ نلَيهاكإ بُكَو ناكَنُ ُٓيـا بؤ ياكَُتِ ن لَيهاكَنُ، ب
ًَهاكيُوَ، ُٖك يُنلَيهاكٍ بًٓاهامٍ بطلَ ياػىؿ ُٓو نلَيهاكاُّْ نُ ػاوَٕ ناكيإ  باًرت ببُئ يُ بًُُّ ب

ٌَ، 8ًُْ،ٓىْهُ يُ َاؿؿَّ) ًَت ػاوَٕ ناكَيهِ ُٖب يُبُك ُٓوَّ ( ٖاتىوَ يُ ياهاٍ ناك، ُٓو نليهاكَ ؿَب
َّ )عُازي  ًًَإ ؿَوتل بُ َىهتُيُسِ َىُْمََُّ عَُُزي ؿَوزي ػاوَٕ ناكيإ ًُْ،  َطاطس(ُّٓ نلَيهاكاُْ ث

ًَٓض ياها ٖاتىوَ نُ تايبُتُ بُ  وتىوَاُْ َُٓاُْ َُٖىوّ َُمشىٍ نلَئ، بُآلّ يُ ثُدماناُْوَ ٓىاك، ث
ًَو تا بابُتِ ؿَهتُبُكّ نلَيهاكاًْإ ٓاكَهُك ػآًٌُِْْ ؿَهتُبُكّ نؤَُآليُتِ نلَيهاكإ تانى ٓ

ًَو يُ ُٓدمىَُِْ  ًَت بري يَُُ بهُيُٓوَ بُ ٖاوناكّ َىُْمََُنُ بتىاْري ًْناَ ًَُُ ُٓب ُْنلؿووَ، ٓ
َّ ًَهِ تايبُتِ ُٓو َِ ًْناَ ًَو نُ ػاوَٕ ناكّ 27، ٓىْهُ ػاوَٕ ناكيإ ًُْ، َاؿؿَّ )وَميلإ ؿَكٓ ( نات

ًَت ُٓو نليهاكَ يُ ) ًَو ُٖيُ و ُٓطُك ُٖكبِلياكَيو ُٖيُ، ُٓطُك 12ُٖب %(ّ بؤ بـات؟ ُٓطُك ُٖك ؾُكَاْ
ًَِ بهُئ.هىثاي.      ًَبُد ًًٌَٓاكَيو ُٖيُ و ُٓوَ ِكاّ ُْٓـاَاِْ ثُكيَُاُْ، ُٓوَ ٓاَاؿَئ د  ُٖكث

 الٕ باين امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

 .ناى هلؿاك كًًـ ؾُكَىو
 

 ـ حمُـ:بُِكَينهُكؿاك كًً

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

يُ ِكاهتًـا َُُٓ وامسُ ُٓواُّْ نُ ػاوَٕ ناكّ ؿآًًُإ ًُْ يإ ًٌَُُٖيًإ ًُْ، َُُٓ هُكدُّ ُّٓ 
ًَُُ ؿياكَ طؿتىطؤّ مؤكَإ يُهُك نلؿووَ وَ ِكاّ  نلَيهاكاُْ ُٓطلَيتُوَ بُ بًٓاهاميٌُوَ، يُعِٓ ٓ

َِ َٔ بُ ٍَ هُكؤنِ هُْـيهاّ بًٓاهامّ قوُّ  هُْـيهامشإ وَكطلتىوَ، ؿوَيٓ تُيُؾؤٕ تُْاُْت يُطُ
ًَو نُ ُٓدمىَُِْ وَميلإ بُِكاهتِ ٓؤًُْتِ ياػىؿ  نلؿووَ، ُٓواًٍْ ُٓطلَيتُوَ، بُآلّ بُ َُكد

 ٓايًُتِ ُٓوَ ثُيِلَو ؿابِلفَيت.هىثاي. 

 الٕ باين امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

 ؾُكَىوناى ناكؿؤ.

 اكؿؤ حمُـ ثريؿاوؿ:بُِكَينن

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
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ٌَ، نُ ُٓو َاْايُّ  ًَىَيو ب َِ بًُ ًَو بؤ ؿَكبها ؿَتىاْ َِ ُٓدمىَُِْ وَميلإ ًْناَ نُ ُٓو َُكدُ ؿابٓ
َِ ًَُُ َُبُهتُاُْ ُْيطُيُْ ، يُبُك ُٓوَّ ياها نُ يُ ثُكيَُإ ؿَكؿَٓآ، ُٓكنِ ُٓدمىَُِْ وَميلاُْ ٓ

ًَلَ َىتُعُيًكِ نُّ ًْناَِ بؤ ؿَكنا، ُٓكن ًَىيوت ْانات ي ِ وَماكَتًٌُ تُعًًُاتِ بؤ ؿَكنا، ًٖض ث
ًَ ًَبُد َِ د  هىثاي. ُْنات. ٌبُوَّ نُ ًْناَُنُ ؿَكنات، ٓىْهُ َُُٓ ؿَتىاْ

 الٕ باين امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

 ناى ؿَيٌاؿ. ؾُكَىو

 بُِكَينؿَيٌاؿ سوري قاؿك:

 إ.بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُ

َِ ثاكَنُيإ بؤ ُٓؿا،  ًٌَُّ ُٓـوقُنُ ُٓوَيُ ن ِكاهتًُنُّ ُٓو نلَيهاكاُّْ ػاوَٕ ناكيإ ًُْ، ِكَْطُ ن
ًَِ ُّٓ ياهايٍُ نُ يُ ياهانُؿا ٖاتىوَ ُّٖ وَى  ًَلَ ُٓوإ بتىأْ بًُـاكّ بهُٕ بُث بُِكاهتِ ُٓطُك ي

ًَهِ تامَيُ  ًَىيوتِ بُ ًْناَ َِ وَ نلَيهاكو ُّٖ وَى ػاوَٕ ناك ض ث يُ ُٓدمىَُِْ وَميلإ ؿَكٓ
ًَِ ِكَيُٓايٌ  ًَِ باًُ بُث بُتايبُتِ ياهانَُ نُ ثُيىَهتُ بُ وَماكَتِ ناكو ناكوباكّ نؤَُآليُتِ، بؤيُ ث
ًًَـايُ ػؤّ ػاوَٕ ناكو نلَيهاكّ ػؤيُتِ.  ًَِ ياهانُ نُ ت نُ وَماكَتِ ناكو ناكوباكّ نؤَُآليُتِ يإ بُث

 مؤك هىثاي
 ٕ باين امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:الاكهبُِكَين ؿ. 

 اظيـ. ناى ػىكًًـ ؾُكَىو
 
 
 
 

 :هًًِ اظيـ بُِكَينػىكًًـ

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَو  داكآ ُّٓ ػاَيُ َىينََُ بًُْوبُت سهىَُت، يُعِٓ ُٓوَ ًُْ ُٓدمىَُِْ وَميلإ َىػُيًُكَ ًْناَ
َِ ؿَكنات، بُآلّ يُبُك ُٓوَ ًَىيوتِ  ؿَكنات يإ ْا؟ َىينََُ ؿَب ًَـايُ، ث ناكَنُ وكؿَناكّ مؤكّ ت

ًَت  ًَت، قابٌ ب ٍَ ًٓشتًُايُ اليُِْ دًٗاٌْ َىُْمَّ ب ًَىيوتِ بُ ِكاوَيقناكّ ُٖيُ يُطُ بُؿيلاهُت ُٖيُ، ث
ًَـا ًُْ. مؤكهىثاي.  ٌَ نلؿٕ، بُِكَِٓ َٔ يُعِٓ ُُُْنُ مؤك وامسُو مؤك عَُُيًُو ًِٖٔ ت ًَبُد  بؤ د

 امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:الٕ باين اكهبُِكَين ؿ. 

 ناى عُل. ؾُكَىو

 بُِكَينعُل عبـايلظئ عًِ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
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ًَتُ  ًَو َُُٓ ؿَكبها يإ ؿَك ُْنا َُُٓ ؿَب ًَتُ َُدًًوِ ومَكا هبُّ بُ ًْناَ َُهُيُّ ُٓطُك َُُٓ ب
َِ يُهُك َُدًًوِ وم ًَٓ ًَتِ ػؤّ ُٓب َكا وَ َُُٓ َُدًًوِ ومَكا َاؿؿَيُى يُ مَِٓ ُّٓ ياهايُو ًًٓناَ

 َِ يُهُكَيتِ ًْناَِ تايبُتِ بؤ ؿَكبها، َُُٓ يُاليُى ، يُاليُنٌ ؿيهُ َُُٓ ُٓطُك بًتى باي يُ عُازي بُب
ِكَب عٍَُُ بهات، ُٓطُك بطُِكَيُٓوَ بؤ وَهؿُنُّ عاٌَ ُٓوها، عاٌَ ُٓو نُهُ نُ يًكآِ ُٓدلّ يُفَيل 

ًَو ًٍٓ ؿَنات، ب ًَلّ تانوِ بطلّ، ًٌٓلاؼي ِكَب عَُُي ًَُُ ُٓطُك ًىؾ ؤ ًَواٍ يُ نىكؿهتاِْ ٓ
ًَلّ تانوًُنإ هاسًبِ هُياكَناِْ ػؤيأْ، َُُٓ ػؤّ كَب و يعَُُيُو ػؤًِ عاًَُ،  ُٓنوُكيُتِ ًىؾ
ًٌَ ُٓو ِكَيُٓايًُ تايبُتُّ نُ ػؤيإ  بُواتُ َُُٓ ُّٓ َاؿؿَيُ تُكى بهلَيت بؤ َُدًًوِ ومَكا بُث

ٍَ وَماكَتٌ عَُُيُ، ناكو ناكوباكّ نؤَُآليُتِ يإ ًْناًَهِ تلّ بؤؿَكنُٕ. ُٖياُْ بُتُْوًل يُط ُ
 هىثاي. 

 الٕ باين امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

 ؾُكَىوناى عبـايلظئ

 عبـايلظئ سوري ابابهل: بُِكَين

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ٌَ ًَو ُٖب ًًَُ؟ ُّٓ  بُِكاهتِ ًٍَٓ ثٌتطريّ ُٓوَ ؿَنُّ نُ تُعليؿ بؤ ُّٓ عاًَُ، ناَُيُ عاٌَ؟ عاٌَ ن
ًَلتانوِ، تانوِ ػؤّ ُٖيُ، ُٓويٍ عاًَُ؟  بُماميٍ ؿوناِْ ػؤّ تايبُت ُٖيُ، ُٓويٍ عاًَُ؟ ًىؾ
ًَهِ ُٖيُ،  ًَهِ ُٖيُ يإ َىماكع ًَهِ ػاُِ ُٖيُ ؾُالسُ يإ ًَُلوع ًَو ُٖيُ، يُعِٓ ًٌٓ نُهاْ

َِ ؿَطلَيتُوَ ُّٓ  ًَهِ بؤ ُّٓ عاًَُ بهُئ سُتتا ُٓويٍ عاًَُ، ٓايا ن ٌَ تُعليؿ ياهايُ ناّ عاًَُ؟ ُٓب
ٌَ، ُٓطُك  ًَهِ ػاْ بؤ عاٌَ ُٖب ًَىيوتُ تُعليؿ بناْري ناَُ ُّٓ ثِلؤفَيُ ؿَطلَيتُوَ، يُبُك ُٓوَ ث
ًَو بؤ عاٌَ  ٌَ تُعليؿ ٌَ ََُُٓ َُٖىاك بهلَيت، ًٓٓذا  يإ ؿَب ًَتُوَ بؤ ياهاٍ عٍَُُ ؿَب ُٓوَيٍ بٔ

ٌَ، هىث  اي. ُٖب
  الٕ باين امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

 ناى امساعًٌ. ؾُكَىو

 بُِكَين امساعًٌ هعًـ حمُـ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَهِ ٓعاَيؤمَ، وَ ًعُكتًٍ       َٔ ثٌتًىاِْ ِكايُنُّ )ناى ػىكًًـ، ناى عُل( ُٓنُّ، يُ ِكاهعتًـا َُٓعُ بابعُت
ُ      ًُْ ُٖك نلَيهاك، يُعِٓ كَْطُ ِكَي َِ يعُ َاَيعُوَ ًٌٓعرتاى يعُّ ُعٓـوق َّ ٖاووآلتِ ؿاًٌْع يعُعِٓ   ،بهعا  ههُو

ًَوعتا َاؿؿَيعُنِ وا بعُكؾلاوإ ؿاِكَيعقئ       ًَُُ ْعاتىاْري ٓ ًَىيوتِ بُ ؾلاوإ نلؿٕ ُٖيُ، يُبُك ُٓوَ ٓ َُُٓ ث
َِ َُٖىو ُٓو بًُاُّْ نؤََُيطا ًِٓٓاف نات، ٖاووآلتِ مَوك ًٓعتًاؿّ ُٖيُ َٔ يًُىَيٓإ بًًٓىَُ  نُ بتىاْ

      َّ ًَعل ًَ َِ بٗ ٍَ ٓعُوَؿاّ نعُ َُٓعُ بعُد ٖاووآلتِ يَُاَيُوَ ؿاًٌْتىوَ ًٌٓترياى ؿَنات، يُبُك ُٓوَ ؾعًُٕ يُطُ
 بؤ ُٓدمىَُِْ وَميلإ.   
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 الٕ باين امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

 ؾُكَىوناى عُلُٖوكاَِ.

 بُِكَينعُلُـيل حمُـ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَُ ًَُُ وَ بؤ نلَيهاكاِْ نىكؿهتإ ٓ ُ يَُُٖىاكنلؿِْ ُْٓـ َاؿؿَّ ِكابىكؿوو، يُعِٓ ػؤَ بُػتِ يُ ٓ
ٌَ يُاليُٕ  ًَوتايُ ُٓطُك بُكٓاو كووِْ ُْب بُواُّْ نُ ػاوَٕ ناكيإ ُٖيُ، بُآلّ ُّٓ َاؿؿَيُ يُٓ

ًَُُ ؿَيًٓا سهىَُتِ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ، وَ بًنمات وَماكَتِ ناكو ناكوباكّ نؤَُآليُتِ، بؤ  ُٓوَّ ٓ
ٌَ يُ ؿاٖاتىو  ًَُُ بُكٓاو ِكووًُْإ ُْب بهاتُوَ يُوَّ ُٓو َاؿؿَيُ ؿَكبٔىَيٓري، بُباوَِكّ َٔ ُٓطُك ٓ

َِ يَُاوَيُنِ نىكت و ؿياكيهلاو ًَهلؿِْ ُّٓ ياهايُ، ُّٓ  ؿاسهىَُت ؿَتىاْ ٌَ بُد ًَىيوت بؤد ِكَيُٓايٌ ث
ًَُُ ُٓو ناتُ بُ ػؤ ؿَكب امبىوٕ يُّ ساَيُتُّ ُٖيُ يُ نىكؿهتاْـا بُباوَِكّ َٔ َاؿؿَيُ ؿَكبهات  ٓ

ًَوتا بُِكَين وَميلّ ناكو ناكوباكّ  ؿَنُويُٓ ُّٓ ساَيُتُوَ، يُبُك ُٓوَ ُٓطُك بُكٓاو ِكووٌْ ُٖيُ، با ٓ
ًَىيوتِ بُ ناكّ َُُٖ  ًَُُّ هاؽ بهاتُوَ، ُّٓ بابُتُ ُٓطُك ْا وَنى بُِكَينإ وتًإ ث نؤَُآليُتِ بؤ ٓ

َّ ُٓو  الياُْو تىَيقيُٓوَو بُؿوآىوِْ مياتل ُٖيُ، ٓىْهُ فَاكَيُنِ مؤك يُ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ ؿَنل
 ناتُ يُِكَيطاّ ُّٓ َاؿؿَيُ ًٓوتؿاؿَ وَكبطلٕ يُو ُٓـوقُ.هىثاي. 

 الٕ باين امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

 ؾُكَىوؿ. ؿاْا

 بُِكَينؿ.ؿاْا هعًـ ُىؼي:

 يَُإ.بُِكَين هُكؤنٌ ثُك

َّ تًُْا يُى كووْهلؿُْوَّ بـَّ يُ َاؿؿَّ ) ( باي يُوَ ْانات نُ ُٓدمىَُِْ 15وََيال َٔ ؿََُو
وَميلإ ِكَيُٓايٌ ؿَكبهات، بَُيهى باي يُوَ ؿَنات نُ يُ وَماكَتِ ناكو ناكوباكّ نؤَُآليُتِ وَ يُ 

ًَىََ  ٓاػريَنُّ ْىوهلاوَ نُ وَماكَتِ ناكو ناكوباكّ نؤَُآليُتِ ؿَكيـَنات ِكَيُٓايًُنُ، وَبَُُٖإ ً
( ؿيواُْوَ وَماكَتِ ناكو ناكوباكّ نؤَُآليُتِ 16بؤ ػىؿّ ياهانُ يُعِٓ تُواوّ ياهانُ يُ َاؿؿَّ)

ُٓطُك تَُاًا بهُٕ يُ ؿووَّ وَماكَتِ ناكو ناكوباكّ نؤَُآليُتِ، ِكَيُٓايٌ ؿَكؿَنات يُعِٓ يُ بؤ َُٖىو 
َّ، ؿوات ٌَ. هىثاي.ياهانُ ِكَيُٓايٌ ؿَك ُٓنل ًٌَُيُى ْاب ًَُىايُ ُٓوَ ن  ل ث

 الٕ باين امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

 ؾُكَىوؿ.عُل.

 بُِكَينؿ.عُلظيـاَري ػـك)ْىَكَؿيِٓ(:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَهِ ياهايٌ تامَ ؿائ، ُٓويٍ دؤكَيو يُ نلَيهاكَ نُ ػاوَٕ ناكّ ًُْ، ُّٓ سا ًَُُ يُبُكؿَّ ساَيُت َيُتَُ ٓ
ٍَ بـَئ َاؾِ ُٓو نلَيهاكاُّْ نُ بُ وَػتِ  ًَُُ ُٖو ًَىيوت بىو ٓ يُ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ مؤكمؤكَ، بؤيُ ث
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ًَُُ يُ ٓىاكًٓىَّ ُّٓ ياهايُ ؿا طُكَْتِ بهُئ، بؤيُ َُبـًَُٕٓ بُّ  ناك ؿَنُٕ، ػاوَٕ ناكيإ ًُْ ٓ
ًَُُ َاؾِ ُٓوإ طُكَْتِ ؿَنُئ، بُآلّ يُبُك ُٓوَ ّ ساَيُتُنُٓؤًُْتِ ِكَيهؼوتِٓ مأَ هًاغُيُ ٓ

ًَىيوتِ بَُُ ُٖيُ، وَماكَتِ  ًَهِ تامَ، َُُٓ ث ًَٓاٌْ ٓايًُت نلؿٌْ َاؾِ ُٓوإ يُ ًٌٓرتانِ َاْطاُْو ؿاٖ
ٍَ بـات بريو  ناكو ناكوباكّ نؤَُآليُتِ، طؿتىطؤ بهات، ؿيلاهُّ صيىوُّْ وآلتاِْ تل بهات، ُٖكوَٖا ُٖو

ًَو ِكَيهِ خبات، بؤيُ يُُٖكؿوو الوَ ُّٓ بؤٓىوُْناِْ طُآلَيُ بهات ي ٍَ ُٓدمىَُِْ وَميلإ بُ ًْناَ ُطُ
ؿَقُ باَ ٖاتىوَ، يُاليُنُوَ مََاُْتُ قاْىوًُْنُ و َُبـَُٓنُ بؤ ؿابري نلؿِْ َاؾِ ُٓوإ ؿَػُيتُ 

ٍَ وَماكَتِ ناكو  ْاو ياهانُوَ، وَ يُاليُنِ تليٌُوَ تؤسهىَُتِ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ َىينَّ ؿَنُيت يُطُ
ًَىَيُ  ناكوباكّ نؤَُآليُتِ بؤ ُٓوَّ يُ ؿاٖاتىوؿا بُ ًْناّ ُّٓ َُبـَُٓ قاْىوًُْ وكؿ بهُُْوَ، بُّ ً

ًَت. مؤكهىثاي.    ًٌَُنُ ٓاكَهُك ؿَب  ن
 الٕ باين امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

 ؾُكَىو ناى ًعإ

 عبـايكاؿك: بُِكَينًعإ اظيـ

 .بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ

ًَُُ ُٓدمىَُِْ وَميلإ ؿَػُيُٓ فَيل قؤكهايًُى نُ ُٖكُْٓـ بُ ًْناّ ؿَنلَيذي، بُآلّ بؤ  سُقًكُتُٕ ٓ
يُو َاوَيُ مؤكَ، َُُٓ يُبُكؿَّ تُعـيًِ ياهايِ ؿايُ ُّٓ َاؿؿَيُ يُ مَِٓ ُٓو تُعـيًُ ؿايُ نُ وَنى 

ًٍَ ثُكيَُإ ب ًٍَ وَماكَت و يُ ث ىوَ باًُ بؤ تُطبريَيو ُْنلا ُّٓ َاؿؿَ ؾهلَ ٖاتىوَ، ُٓو َاوَ مؤكَ يُث
ًَذي نُ بُ تُؿِكودِ قاْىوِْ ٌَ ُْى ًْناّ ب ًَىَيُى ؿابِلَيقئ قىَّ قاْىوًُْنُّ َاؿؿَيهِ ياهايٌ ب  بًُ

ًَوتا عًالدٌ ُٓوَ ُْنلاوَ.  يُ قاْىٕ، ثلهًاك يُ وَميل ؿَنُّ، بؤ ُٖتا ٓ
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 ؾُكَىو. هًىَيٌ ػإ،
 :عجُإبُِكَين هًىَيٌ 

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
بُ ًْوبُت ُٓو َاؿؿَيُ وَى نىَيوتإ ػإ باهٌ نعلؿ، ِكاٍ يًقْعٍُ ناكوبعاكٍ نؤَُآليعُتٌ يعُعين وامسعُ       

( /ٌَ ًًَـا، نُ يُ ؿووَّ ؿََي حيل يًعُاٍ ايرٜٔ يٝظ هلِ صاسب عٌُ أٚ ٜعًُٕٛ يصاحل أْؿطـِٗ اإلضـتؿاد٠ َـٔ    ت
(، ُٓطعُك ؿاػًعٌ بهُيٓعُوَ ٓعُوٍَ ػعاوَٕ نعاكٍ ًْعُ، ًٓؼتًاكيعُٕ         ا ايكإْٛ ٚ ٜهٕٛ ذيو إختٝازًٜاأسهاّ ٖر

ػؤٍ مََإ ؿَنات يإ ْانات؟ ٓعُو ناتعُ ثعاكٍَ مََاُْنعٍُ بعؤ ػعؤٍ ؿَيعـات، نعُ ُٓطعُك ػعاوَٕ ناكيٌعٌ            
ٍَ، هىثاي. ٌَ، بُي ُٓو َاؿؿَيُ ًٓناؾُ بهل  ُْب

 :إثُكيَُهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
 ثُضيإ ػإ، ؾُكَىو.

 بُِكَين ثُضيإ عنايـئ:
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 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
َٔ تُُُوك ؿَنُّ يُ بُيين ُٓو ؿوو ِكًَُٓؿا دًاوامٍ ًُْ دطُ يُ ٓايًُتُنُ، نُ يُ ِكاثؤكتُ ٖاوبًُُنُؿا 

ًَلَ بُ تًُْا تُهبًيت نلؿووَ، ٓايًُتٌ  ٍَ، ي ًَىامٍ َاََُيعُ  ٖاتىوَ باهٌ ُٓوَ ؿَنات نُ ُٓوَ تُهبًت بهل ً
ًٌَععتىوَ بععؤ ِكَيُٓايًععُى نععُ وَماكَتععٌ تايبُشيُْععـ ؿَكٍ بهععات، بععُ      ًَٗ ٍَ ٓععُو نلَيهاكاْععٍُ بُد نععلؿٕ يُطععُ
ًَُٔواُْوَ يُ ِكٌَٓ يًقٍُْ ناكوبعاكٍ نؤَُآليعُتٌ ؿا ٖعاتىوَ ٓايًُتُنًُعٌ تُسـيعـ نعلؿووَ، نُواتعُ بعؤ          ث

ًَُُ بُ َاؿؿَيعُنٌ تعامَ ؿَخيُ   ًَُُ ٓاهاْرتَ، َاؿاّ ٓ ًَعـا ؿَهعتُبُك        ٓ يٓعُ ياهعانُوَ، َعاؼي ٓعُو نلَيهاكاْعٍُ ت
ًٌَ ُٓو ٓايًُتٍُ نُ يًقٍُْ ناكوباكٍ نؤََُيٌ َُؿٌَْ، ناكوباكٍ نؤَُآليُتٌ ؿايٓاوَ،  ؿَنٍُ، يُنوُك بُ ث
ًَري،        ًًٌَٓامٍَ نُ يًقٍُْ ياهعا ؿايآْعاوَ، ٖعُّ ٓايًُتُنًُعٌ تًعا ؿاؿَْع ًَطٍُ ُٓو ث يُنوُك ُٓوَ خبًُُْ د

ًَطُ ٌَ ُّٖ د ًًَُٓوَ، بؤ ُٓوٍَ ِكَيُٓايًُنُ ُْماْري ٓؤٕ ؿَكؿَٓع ًَ  ؟ًٌ ؿَنُيُٓوَ، يُ ياهانُ ؿا َُداٍ ْاٖ
 مؤك هىثاي.

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
 هؤمإ ػإ، ؾُكَىو.

 بُِكَين هؤمإ ًٗاب:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَُعُ طلؾتُنعَُإ يعُو     ٌَ، بعُ قعاْىٕ، يعُ         بُِكَينإ ُْٓـاَاٌْ ثُكيعَُإ، ٓ َؿا ًْعُ، يعُعين بعُ ًْعناّ ؿَكؿَٓع
ٌَ؟   ٌَ، ُّٓ ًْناَُ يُ َاوٍَ ُْٓـ ؿا ؿَكؿَٓع ًَ ًَُإ ب ٌَ ث ٌَ نلؿُْنُيُتٌ، يُعين دُْابٌ وَميل ؿَب ًَبُد د
      ٌَ ًَبعُد ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ يُ يًذٍُٓ ثُيىَْـيـاك بُؿواؿآىوٌْ بعؤ ؿَنعُٕ، ٓعٍُ ُٓطعُك د

ًَُُ ُٓوه  ا ٌٓ بهُئ؟ ُْنلا؟ ٓ
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 نُي قوُيإ نلؿ، ؿ.ِكَيبام ٓاػري نُهُ، ؾُكَىو. 21،15ٓاػري نُي ؿ.كَيبام قوُ ؿَنات، ٓىْهُ 
 بُِكَين ؿ.ِكَيبام ؾتاغ حمُىؿ:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًًٌَٓاكٍ ُٓو َىؿاػُالُْ ًٌَىو نعلاوَ، بعُآلّ   ُٓو ِكاثؤكتٍُ نُ ٓاَاؿَ نلاوَ يُهُك ث ٍ نُ يُؿاًٌْتُٓنٍُ ث
ًٌَعًٓاكَيو ٖعُبىو وابعنامن           ًٌَعًٓاكٍ ٓعُوٍَ ْعُنلؿووَ، تعُْٗا ث ُٓوٍَ نُ يُ ْاو ِكاثؤكتُنُ ٖعاتىوَ نعُي ث
ًَهٌ تل بىو نُ باهٌ نلؿ َُناتب بهلَيتُوَ بعؤ ٓعُو نُهعاٍُْ     ٍَ نُه هؤمإ ػإ تُكسٌ ُٓوٍَ نلؿ، يُطُ

ًَوعتا    نُ ػاوَٕ ناكيإ ًًُْ، ُٓطُك  ويوتًإ مشىٍ بهُٕ يُ ِكَيطٍُ ُٓو َُناتباُْوَ مشىٍ بهعُٕ، يعُعين ٓ
ًَوعتا            ًٌَعًٓاكَيهٌ تعامَ نعُ نعُي تعُكسٌ ْعُكنلؿووَ و ٓ ٍَ، ْعُى ث ًٌَعًٓاكَ بهعل َُؾلومَ قوُ يُهُك ُٓو ث

 ػلاوَتُ ْاو ِكاثؤكتُنُ.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

ًَبًين ٖ ٍَ ت  ُيُ، ؾُكَىو.ؾُكَىو ؿ.سؤ، ُْٖـ
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ًَطلٍ هُكؤنٌ ثُكيَُإبُِكَين سؤ حمُـ هىوكَ  :/د
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًٌَىوَإ، باهٌ ُٓو ؾًهعلَ   ٍَ ؿا بىوئ، ُٓطُكبطُِكَيًُٓوَ بؤ َىْاقًُُناٌْ ث ًَُُ يُبُكؿَّ ؾًهلَيُنٌ ْى ٓ
 ُ ًَتُ ٓاكا، مؤكبُتإ ْاِكامٍ بعىوٕ ي ٍَ ب هعُك ٓعُوَ، يُبعُك ٓعُوٍَ وتتعإ      ْىَيًَُإ نلؿ نُ بُ ثلؤفَيُنٌ ْى

ًَتعُ ْعاو ٓعُو ثعلؤفَ،            ٌَ، بؤيُ واَعإ ًٓكعترياغ نعلؿ نعُ بعُ ؾًهعلَ ب يُواُْيُ ُٓو ثلؤفَيُ نٍُ ؿكوهت ؿَب
بُآلّ ػؤٍ يُ ُٓهاي ؿا ُٓو ؾًهلَيُ ثلؤفَيُنٌ مؤك مؤك ؾلاواْعُ، يعُو ؿاًٌْعتُٓ بعُ ثلؤفَيعُنٌ ؾعلاوإ       

ًٌَ بهُيُٓوَ، ٓىْه ًَعٌ ٓعُوٍَ        ْاتىاْري يُو قاْىُْ د ًَهٌ تعلَ، بؤيعُ ؾًهلَنعُ بعُ ث ُ ُٓوَ تُعـيًٌ قعاْىْ
ًَُُ ٓاوَِكَيٌ ثلؤفَيعُنٌ   ًَوتا نُ ٖاتىوَ ؾًهلَنُ ؿَيتُ ْاو قاْىٕ، تُؾاًًٌُ ثلؤفَنُ يُ دًاتٌ ُٓوٍَ ٓ ٓ
تل بهُئ ؿَيـَيُٓ ُٓدمىٌَُْ وَميعلإ، ٓعُوَ بعؤ ٖاونعاكٍ نلؿْعٌ ثلؤفَنعُ  و ؿاٖعاتين ؾًهلَنُيعُ يعُو          

 مؤك هىثاي. قاْىُْ،
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 ناى ناكؿؤ، ؾُكَىو.
 بُِكَين ناكؿؤ حمُـ ثريؿاوؿ:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَقٍُْ ياهايٌ نؤى ُْبىوئ يُهُك ُٓو ؿَقُ، تُْٗا ِكٌَٓ وَميل بىو، قوَُ يُهُك ًُٓ؟ يُهُك  ًَُُ يُ ي ٓ
ٓاهامٍ بطلَيتُوَ، بُِكَين وَميلٍ ناكوبعاكٍ نؤَُآليعُتٌ طعىتٌ/ ٓعُوَ     ُّٓ ؿَقُيُ نُ ٓاَادمٌ نلَيهاكاٌْ بً

ًَىيوت بعُو ؿَقعُ ؿَنعات، يُبعُك      ٌَ ْانُئ، ض ث ًَبُد ًَُُ ُٓطُك ُٖؿَؾُنَُإ د ٍَ، يُعين ٓ ٌَ ْانل ًَبُد د
ًَىيوعيت بعُوَ ًْعُ ًْعناّ، ػعؤٍ ٖعُك ياهعايُى ؿَكبهعُئ، سهىَعُت            ًَو ٖعًض ث ٍَ ُٓوَّ ؿَق ُٓوَ َٔ يُطُ

ًَععو         ثابُْععـ ًٌَ بهععات، ًْناَععٌ بععؤ ؿَكؿَنععات، ٓععُّ ؿَقععُ ُْبُهععتًُٓوَ بععُ ًْناَععٌ، نععُ ًْناَ ًَبععُد َ د
ٌَ نعُ َُبُهعتُإ     ًَهع ًَري و ٓاَادمُنُ بج ًَو ؿابٓ ُٓدمىٌَُْ وَميلإ ؿَكيـَنات، بَُيهى بُػؤَإ ًَهاًْنَ

 َاؾُنُ نلَيهاكاٌْ بًٓاهامٍ بطلَيتُوَ، هىثاي.
 :ُكيَُإثهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 ناى إمساعًٌ، ؾُكَىو.
 بُِكَين إمساعًٌ هعًـ حمُـ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَو ًٓشايعٍُ ُٓدمىَعٌُْ       ًَُعُ ًعت ًَعلَ ٓ ًَو ُٖيُ الٍ ثُكيَُاْتاكَ بُِكَينَنإ، نُ ي َٔ ُٖهت ؿَنُّ ػُوؾ

ٍَ و يعُعين َعُؾٗىَيهٌ غَُيعُت ُٖيع       ٌَ ْعُنل ًَبعُد ُ بعؤ بًُعُ، بًُعُ    وَميلإ، يإ وَماكتٌ ناك بهُئ نُ د
ًَهُ يعُ هُكٓعاوَناٌْ ؿاٖعات بعؤ سهىَعُت، يعُعين بًُعُ ؿَبًعٓٔ يعُ وآلتعإ مؤكبعٍُ مؤكٍ ًعُكيهاتٌ              يُن
          ٌَ ٌَ تلمسعإ يعُوَ ٖعُب ًَُعُ ْعاب ًٌُٖٓ ثُْا ؿَبات بؤ بًُُنلؿٕ وَنى هُكٓعاوَيُنٌ ؿاٖعات، يُبعُك ٓعُوَ ٓ
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ًَ ًَُٔواُْوَ بًُُ يُن ًٌَ ْانات، بُ ث ًَبُد ًَري سهىَُت د ًَ ًَنَناٌْ ؿاٖات، يُبُك ُٓوَ ب هُ يُ هُكٓاوَ بُٖ
ٍَ سهىَُت ثُْاٍ بؤ ؿَبات. ٍَ، َُْاُْو ًَُُ سياُْو ٓ 

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
 وَميلَ ػإ، ؾُكَىو.

 / وَميلٍ ناكوباكٍ نؤَُآليُتٌ: دمًب بُِكَين ٓاهؤي
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 ٌَ ًَهًٍ بـَّ، هُباكَت بُو َاؿؿَيٍُ نُ نعاى نعاكؿؤ   ؿياكَ ثلهًاك مؤك نلاوَ ؿَب وَآلّ بـََُوَ و تُومحي
ًٌَعًٍ    ًَهٌ تامَيُ، يعُ ث ٍَ، ٓىْهُ بابُت ٌَ بهل ًَبُد ٍَ د ٍَ، وتىوَُ بُ تُعًًُات ْانل ٌَ ْانل ًَبُد ٌَ/ د ؿََي

ًَععٓر قععاْىٕ ؿكٓععىوَ، ْععُيتىاًْىَ بابععُتٌ نلَيهععاكٍ بًٓ     اهععامٍ ؿا باهععِ نععلؿووَ، يععُ ثُدماناْععُوَ ٓععىاك، ث
ٌَ و ٓعُّ بابُتعُ ٓاكَهعُك           ًَعو ؿَكٓع ًََو يعُ وَماكَت ًَُعُ بعُ تعُعًًُات ًَري ٓ ًَوتا ْانلَيت ب ٓاكَهُك بهات، ٓ

ٍَ نلَيهاكإ ِكاهتطؤّ..... ًَو يُ وَماكَت َٔ يُطُ  بهات، بُ َاؿؿَيُى و بُ تُعًًُات
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 ٕ بهُٕ، َىقاتُعُ َُنُٕ تهايُ، باًُ، قوٍُ ػؤٍ ؿَنات، ؾُكَىو.تهايُ َىقاتُعُ َُنُٕ، قوٍُ ػؤتا
 ناكوباكٍ نؤَُآليُتٌ:ناكوبُِكَين ٓاهؤي دمًب / وَميلٍ 

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَِٓ ؿاوَ ٖعَُىو               ًَعلَ نعُ هعىَيٓـّ ػعىاكؿووَ، بعَُي هعُباكَت بُكٓعاو ِكوْعٌ بعؤ ُْٓعـاّ ثُكيَُاْعُنإ، َعٔ ي

ًَبُ ٌَ بهُّ و ؿَيوؤم مب، ُٓوَ ُٓكنٌ ثُكيَُاُْ، هبٍُ نُ ُّٓ ياهعايُ ؿَكٓعىو، بعُ    ناكَنامن بُ دىاٌْ د د
           ٌَ ًَبعُد ٌَ بؤٓعٌ وَميعل ٓعُوَ د ًَع ًْناّ ؿَكُْٓىو، ؿواٍ َاوَيعُى نعاكٍ ثُكيَُاْعُ بُؿواؿآعىوٕ بهعات، ب
ٌَ ْععُنلؿووَ؟ ٖععُك ٓععُّ ُْٓععـاّ ثُكيَُاْاْععُٕ نععُ        ًَبععُد ْععُنلاوَ؟ ُٓدمىَععٌُْ وَميععلإ بععؤ ٓععُوَتإ د

ًَهعُ      َ ًَو تُؾوري ُٖبىو ُٓو ناتعُ، هعُباكَت بعُوٍَ بعؤ ؿََ تُاُْيإ بُ سهىَُت و وَميلَنإ ؿاوَ، ض نات
ًَىَ ؿَثلهِ، يُ ) ٌَ ُْنلاوَ؟ َٔ يُ ٓ ًَبُد ًَلَيُ و د ًَُُ ْاكؿووَاْعُ  11/11/2111ُٓو تُعـيًُ ي (َوَ ٓ
ًَو بىو، ِكاٍ نلَيهاكإ و ػاوَٕ ناكاًٌُْإ وَكطلتعىوَ، بعُ سعنووكٍ ُْٓعـاَاٌْ      بؤ ثُكيَُإ، يُ نؤْؿلاْو

ٌَ ؿاًٌْععتُٓنَُإ،      11/11/2111ثُكيعَُإ، يعُ )   ًَىَيُ بع ٍَ بعُو ًعع ًَعلَ، يعُعين َععٔ ْاَعُو (َوَ ٖاتؤتععُ ٓ
ًَُُوَ بؤ ُٓوٍَ ِكووٌْ بهُيُٓوَ، يعُو  12(، يُ 27هُباكَت بُوٍَ نُ يُ َاؿؿَنُ ٖاتىوَ، َاؿؿٍَ ) ًَ % ؿَي

ًَهٌ %ٍ نل5%يُ نُ ػاوَٕ ناك ؿَيـا، يُ 12 ًَهٌ بؤ مََاٌْ ُشًًُ، بًُ ًَهٌ بؤ تُقاعىؿَ، بًُ َيهاكإ بًُ
ٍَ بعؤ          ًَو ؿابٓعـك ًَري، َعٔ ٓاَعاؿَّ ُٓطعُك ٓعُسهاَ ًَو ؿاْع ًَُُ ٓعُسهاَ بؤ ًٓواباتٌ عَُُيُ، ُٓطُك بهلَيت ٓ
ًَىَيُ، تععؤ ٓععُو        ًٌَ ؿَنععُّ، بععُآلّ يُبععُك ٓععُوٍَ نععُي ثوععجؤك ًْععُ بععُو ًعع ًَبععُد نلَيهععاكاٌْ بًٓاهععامٍ د

ًَت ُٓو ًْوبُيٍُ نُ يُهُك نلَيهعاك  ُٓسهاَاْ ٌَ، ؿَب ًَهاكيًُنَُ ب ُ ٓؤٕ مياؿ ؿَنٍُ؟ ُٓطُك بؤ بًٍُُ ب
ًَهاكيًُنعُ          ًَعلَ يعُو ميعاؿ نلؿْعٌ بًُعٍُ ب ْىوهعلاوَ، َعٔ ِكاٍ    1.8و ػاوَٕ ناكَ مياؿٍ بهٍُ، بعُآلّ َعٔ ي

ٌَ ٓعُوٍَ ِكاٍ نلَيهعاكإ وَكطعلّ ٓعُو        ًْوعبُتاُْ ميعاؿ بهعُّ، بعؤ      نلَيهاكامن وَكُْطلتىوَ، َٔ ْعاتىامن بعُ بع
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ًَُُ نُ بىو بُ ًْناّ يُ ُٓدمىٌَُْ وَميلإ بُ ٖاوناكٍ ؿوو ثوجؤكٍ َىُْمََعٍُ عَُعُيٌ    ًْناَُنَُ، ٓ
ؿَويٌ، نُ ُٓوإ ثوجؤكٕ يُّ بابُتُ، ُٓوَ يُ هىكياَ نلؿيإ، بُآلّ ُٓوٍَ هىكيا ٓىْهُ ًْىٍَ ثلؤفَنعُ  

ًَٓا، بُ ًْناّ ؿَنلَيت، ُٓو ناتعٍُ   ًَُٓعُ بعُكؿَّ ُْٓعـاَاٌْ ثُكيعَُاٌْ       ؾًُُيٌ ٖ ًَري ؿَيٗ ًْناَُنعَُ ؿاْع
بععُِكَين و ِكاٍ ٖععَُىوإ وَكؿَطععلئ، ِكاٍ ػععاوَٕ نععاكيٍ و نلَيهععاكإ وَكؿَطععلئ، يُبععُك ٓععُوٍَ نلَيهععاكإ   
ًَو، ٓعُّ       ًَو ؿَكنعُئ، يعاػىؿ بعُ تعُعًًُات ًَُُ ْاتىاْري ُٖك يُ ػؤَاُْوَ ًْناَ ًُكيهٌ ُٓو وَماكَتُٕ، ٓ

ًَُُ يُوَؿايُ، قاْىٌْ عٍَُُ باهًإ بابُتُ ٖ ًٌَُنٍُ ٓ ًَهٌ مؤك سُهاهُ و ُٓوٍَ ن ُهتًاكَ، ٓىْهُ بابُت
ًَلَ ًٓوتًوٓا نلاوَ يُ َاؿٍَ  ًَهًٍ    8ْانات، ي ًَىيوتُإ بُ ًْناّ ُٖيعُ، ٖعُك نُهع ٍ ياهاٍ ناكَنُ، بؤيُ ث

ًَُُ هىثاهٌ َُٖىو اليُى ؿَنُي ٌَ يُو ًْناَُ ٓ ٌَ، ٖاوناكَإ ب  ٔ، هىثاي بؤ تؤ.ثوجؤكٍ ُٖب
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

ًَقٍُْ ٖاوبَُ ؿوا ًُػُتإ خبىَيُٓٓوَ بؤ ُٓوٍ بًـَيُٓ ؿَْطـإ، ؾُكَىو.  ي
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ بُمام:

 َاد٠ َطاؾ١:
      ٍ ايكطـاع   إضتجٓا٤ًا َٔ أسهاّ املاد٠ ايطابع١ ٚ ايعػسٕٚ َٔ قـإْٛ ايتكاعـد ٚ ايطـُإ اإلدتُـاعٞ يًعُـاٍ، عُـا

اـاص ايرٜٔ يٝظ هلِ صاسب عٌُ دا٥ُٞ أٚ َطـتُس يف سايـ١ إغـرتانِٗ يف صـٓدٚم ايطـُإ ٜهـٕٛ هلـِ سـل         
ايطُإ اإلدتُاعٞ بػـسط إٔ ال ٜهـٕٛ هلـِ زاتـب َـٔ َؤضطـات اإلقًـِٝ ٚ ٜـٓعِ نٝؿٝـ١ تطـذًِٝٗ ٚ إضـتؿا٤            

 اإلغرتانات َِٓٗ بٓعاّ ٜصدزٙ فًظ ايٛشزا٤.
 بُِكَين هُكؿاك كًًـ حمُـ:

 اْنَيُّ/ث
ًٌَععًٓامٍ ميععاؿ نلؿْععٌ َاؿؿَيععُنٌ تععامَ بععؤ ثلؤفَنععُ تايبععُت بععُ نلَيهععاكإ، نلَيهععاكاٌْ نععُ ػععاوَٕ نععاكٍ   ث

 بُكؿَواّ و ًٌَُُٖيًإ ًُْ:
ٖاوَيلؿ يُ بُْـَناٌْ َاؿؿٍَ بًوت و سُوت يُ ياهاٍ ػاًٌُْْين و بًٍُُ نؤَُآليُتٌ نلَيهاكاٌْ نُكتٌ 

ًَعو ؿا ُٓطعُك بًُعـاك بعٔ يعُ هعٓـوقٌ َعاؼي           تايبُت نُ ػاوَٕ نعاكٍ بعُكؿَواّ و    ًٌَُٖعُيًإ ًْعُ، يعُ نات
ًَو نعُ َىوٓعُيإ يعُ         ًَعت، بعُ َعُكد بًٍُُ نؤَُآليُتٌ، يُ هٓـووقٌ بًُُ َاؼي بًٍُُ نؤَُآليعُتًإ ؿَب
ًَعت نعُ        ًًَعإ بعُ ثعُيِلَوَيو ؿَب ًَت، ٓؤًُْتٌ تؤَاكنلؿًًْإ و وَكطلتين ثًتعاى ي ؿَمطاناٌْ ُٖكَيِ ؿا ُْب

ًَت.يُاليُ  ٕ ُٓدمىٌَُْ وَميلاُْوَ ؿَكؿَٓ
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ: ؿ.اكهالٕ باين/ بُكَين

ٌَ يُطَُيـايُ تهايُ ؿَهيت بُكم بهاتعُوَ؟  ( 15بِلطٍُ ) ًَىٍَ نىكؿٍ و عُكَبًًُنٍُ ػىَيٓـكايُوَ، ن بُو ً
ٌَ يُطَُيـا ًُْ؟  67 ٍَ ؿا ًُْ، نُواتُ بُ مؤكيٍُٓ ؿَْط ثُهعٓـ نع   14يُطَُيـايُ، ن لا، ؾعُكَىوٕ  نُي يُطُ

 بؤ بِلطُيُنٌ تل.
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ بُمام:
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 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًًٌَٓاك ؿَنُئ  ًَقٍُْ ياهايٌ ث ًَُُ وَنى ي ًَـا ُْبىو، ٓ يُبُك ُٓوٍَ ثلؤفَنُ ُْٖـَيو َُواؿٍ ثلؤتؤنؤيٌ ت

ًَىَيٍُ ػىاكَوَ: ٍَ يُهُك ثلؤفَنُ بُو ً  ُْٓـ َاؿؿَيُى ًٓناؾُ بهل
 قاْْٛٞ أٚ قساز ٜتعازض ٚ أسهاّ ٖرا ايكإْٛ. ال ٜعٌُ بأٟ ْص -1

 ؿاوا ؿَنُّ يُ هُكؤنٌ ثُكيَُإ ُٓو َاؿؿَيُ خبلَيتُ ؿَْطـاُْوَ.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

ٍَ ؿا ًُْ؟ بُ نؤٍ ؿَْط ثُهٓـ نلا، بؤ َاؿؿَيُنٌ تل. ٌَ يُطُ ٌَ يُطَُيـايُ؟ ن  ن
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ بُمام:

 َّ:َاؿؿٍَ ؿوو
 ع٢ً ٚشٜس ايعٌُ ٚ ايػؤٕٚ اإلدتُاع١ٝ يف اإلقًِٝ إصداز ايتعًُٝات ايالش١َ يتطٌٗٝ تٓؿٝر أسهاّ ٖرا ايكإْٛ.

 بُِكَين هُكؿاك كًًـ حمُـ: 
 بُكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 يُهُك وَميلٍ ناكو ناكوباكٍ نؤَُآليُتٌ يُ نُ ِكَيُٓايٌ تايبُت بُ ُٓو ياهايُ ؿَكبٔىَييَن.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ اكهالٕ باين/ؿ. بُِكَين 

ٍَ ؿا ًُْ؟ بُ نؤٍ ؿَْط ثُهٓـ نلا، ؾُكَىو بؤ َاؿؿَيُنٌ تل. ٌَ يُطُ ٌَ يُطَُيـايُ؟ ن  ن
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ بُمام:

 ع٢ً فًظ ايٛشزا٤ ٚ اؾٗات ذات ايعالق١ تٓؿٝر أسهاّ ٖرا ايكإْٛ.
 بُِكَين هُكؿاك كًًـ حمُـ:

ٌَ بهات.يُهُك ُٓدمىٌَُْ وَميلإ و اليُْ ًَبُد  ٌ ثُيىَْـيـاكَ نُ ُٓو ياهايُ د
 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

ٌَ يُطَُيـا ًُْ؟ بُ نؤٍ ؿَْط ثُهٓـ نلا، بؤ بِلطُيُنٌ تل. ٌَ يُطَُيـايُ؟ ن  ن
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ بُمام:

 بُكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَىَيُ:  َاؿؿٍَ ُٓػريٍ بُّ ً

 ازًا َٔ تازٜذ ْػسٙ يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛزدضتإ(.ٜٓؿر ٖرا ايكإْٛ إعتب
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

ٍَ ؿا ًُْ؟ بُ نؤٍ ؿَْط ثُهٓـ نلا، ؾُكَىو بؤ َاؿؿَيُنٌ تل. ٌَ يُطُ ٌَ يُطَُيـايُ؟ ن  ن
 بُكٍٍَِين عُل عبـايلظئ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
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( نُ يُهُك وَميلٍ ناكو ناكوباكٍ نؤَُآليُتٌ 2ؿَْط ؿكا يُهُك َاؿؿٍَ )يُّ َاؿؿَ ًٓناؾًاُْ ُٖكُْٓـَ 
ًَىيوتُ تُعًًُات ؿَكبهات.  يُ ًٓكًًِ ث

ًٍَ ؾُقُكٍَ وَميلٍ نعاكو ناكوبعاكٍ   3َاؿؿٍَ ) ًَتُ ث ًًَُّ ؾُقُكَ بٔ ًَىيوتُ ه ( يُهُك َُدًًوٌ ومَكا ث
ًَتُ 17)(، َاؿؿٍَ ال ٜعٌُ بأٟ ْص( )16نؤَُآليُتٌ، بُ واتا َاؿؿٍَ ) ) ع٢ً ز٥اض١ فًـظ ايـٛشزا٤ ٚ   ( ؿَب

ــرا ايكــإْٛ(،      ــاّ ٖ ــر أسه ــ١ تٓؿٝ ــات ذات ايعالق ًَتععُ )18َععاؿؿٍَ ) اؾٗ ــٌ ٚ ايػــؤٕٚ    ( ؿَب ــس ايعُ ــ٢ ٚشٜ عً
ٍَ،  اإلدتُاع١ٝ(، ًٍَ ؿَنُو  تُهُيوىيُناٌْ ثاَ و ث

 األضباب املٛدب١: 
ايعسام ٚ دعِ ايعُـاٍ بسؾـع َطـتٛاِٖ    -ضتإبٗدف َٛانب١ املطتذدات ٚ املتػريات يف ضٛم ايعٌُ يف إقًِٝ نٛزد

املعاغٞ ٚ اإلدتُاعٞ ٚ َٓض املصٜد َٔ اؿكٛم ٚ اإلَتٝاشات هلـِ يف ايكطاعـات اــاص ٚ املدـتًط ٚ ايتعـإٚ ٚ      
 تػسٜع قإْٛ َتهاٌَ يًطُإ اإلدتُاعٞ اـاص يف اإلقًِٝ ؾكد غسع ٖرا ايكإْٛ.  ؿني

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
 بُ نىكؿيًُنٍُ.

 بُِكَين هُكؿاك كًًـ حمُـ:
 ٍ ؿَكٓىوٌْٖؤ

ًَى باماكٍ ناك يُ ٖعُكَيٌُ نىكؿهعتاٌْ ععريام     ٍَ ْىَيباو، يُعين طؤِكاْهاكٍ ْ بُ ٓاَادمٌ ٖاوًإ ِكؤيٌذي يُطُ
و ثٌتًىاٌْ نلؿٕ يُ نلَيهعاكإ بعُ بعُكم نلؿْعُوٍَ ٓاهعيت طعىمَكإ و نؤَُآليعُتًًإ و بُػٌعًين َعاف و          

ٍَ و ُٖكَوَكمؿا و تا ؿَكنلؿٌْ ياهايُنٌ تُواوٍ ناك ؿَهتهُ ًَهُ وتٌ مياتل بُوإ يُ نُكتُناٌْ تايبُت و ت
 بؤ بًٍُُ نؤَُآليُتٌ تايبُت بُ ُٖكَيِ ُّٓ ياهايُ ؿَكنلا.

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
ًَوتا  ٍَ ؿا ًُْ؟ ٓ ٌَ يُطُ ٌَ يُطَُيـايُ؟ ن  نؤٍ ياهانُ، ؾُكَىو ناى ناكؿؤ.ٖؤٍ ؿَكٓىوٌْ ُّٓ ياهايُ، ن

 بُِكَين ناكؿؤ حمُـ:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ُٖكُْٓـَ ياهانُ نؤتايٌ ٖات و ًٖىاؿاكئ ػنَُتٌ َاؼي نلَيهاكإ بهات بُ طٌيت، بُآلّ يعُى ًعت ُٖيعُ،    
ًَىيوعتُ وَماكَتعٌ              ٌَ نلؿْعٌ ٓعُو ياهعايُ ث ًَبعُد ٌَ يعُ ؿَقعُنإ وشيعإ )بعؤ د ًَُُ يعُ يعُن ًَوتا ٓ ناكوبعاكٍ  ٓ

ٌَ نُ ُٓدمىٌَُْ  ٌَ ِكَيُٓايٌ ؿَكنات ُٖتا ُّٓ ًْناَُ ؿَكُْٓ نؤَُآليُتٌ ِكَيُٓايٌ ؿَكنات(، وَماكَت ْاتىاْ
ًَتُ نؤهح يُبُكؿٌََ ؿَكٓىوٌْ ُّٓ ياهايُ.  وَميلإ ؿَكيـَنات، نُواتُ ُّٓ ياهايُ، ُّٓ ؿَقُ ؿَب

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
 ٌْ.ؾُكَىو ناى عُو

 بُِكَين عىٌْ نُاٍ بُمام:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
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ٍَ ِكَينّ بؤ ِكاٍ ناى ناكؿؤ، بُآلّ واًُْ، ٓىْهُ ًْناَُنُ تُْٗا ثُيىَهعتُ بعُ َعاؿؿٍَ     نعُ بامسعإ    27يُطُ
ٌَ ػاوَٕ ناكَنإ، مؤك هىثاي.  نلؿ، نلَيهاكٍ ب

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
ًَهِل ٍَ     ُٓو ياهايُ بُ ت ٌَ يُطعُ ٌَ يُطَُيـايُ تهايُ ؿَهت بعُكم بهاتعُوَ؟ نع ايٌ نُ َىْاقًَُُإ يُهُك نلؿ ن

ٍَ ؿا ًْعُ، بعُ مؤكيٓعٍُ ؿَْعط ثُهعٓـ نعلا و تُهُيوعىيٌ َاؿؿَنعإ و بِلطعُناًٍْ           ؿا ًُْ؟ يُى نُي يُطُ
ًَقْععٍُ قععاْىٌْ و هععهلتاكيًُتٌ ثُكيععَُإ بععؤ ٓععُوٍَ تععُواوٍ بهععُٕ، ٓ     ًَُععُ ُععُالسًُت ؿَؿَيٓععُ ي ًَُععُ ٓ

ثريؤمبايٌ ؿَنُئ يُ َُٖىو نلَيهعاكاٌْ نىكؿهعتإ بعُ ٖعَُىو قًتاعُناًًْعُوَ بعؤ ٓعُوٍَ ًٓوعتًؿاؿَ يعُو          
ًَعل و بُكَنعُت      ًَتعُ ػ ًَعت و بب ًَـ ؿَنُئ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ ناكَيهٌ باًٌ ُٓدماّ ؿاب ياهايُ بهُٕ و ٓىَ

ًَوتا ؿوا قوٍُ ؿَؿَئ بعُ بعُكِ   َين وَميعلَ ػعإ، وَميعلٍ نعاكو ناكوبعاكٍ      بؤ َُٖىو ُٓواٍُْ نُ نلَيهاكٕ، ٓ
.ٍَ  نؤَُآليُتٌ با بؿُكَىو

 بُِكَين ٓاهؤي دمًب / وَميلٍ ناك و ناكوباكٍ نؤَُآليُتٌ:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

َٔ وَنى وَميلٍ ناكو ناكوباكٍ نؤَُآليُتٌ هىثاهٌ هُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ و ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُاٌْ بُِكَين 
ًَُعُ بعُ ْىوهعلاو ٓاكاهعتٍُ           ؿَنُّ، بؤ ثُهٓـنل ًٌَعًٓاكَيهِ ُٖيعُ، ؿيعاكَ ٓ ؿٌْ ٓعُّ َُٖىاكنلؿْعُ، بعُآلّ ث

ًَلَ باهٌ ُٓوَ ؿَنعُّ نعُ يًقُْيعُنٌ     ٍَ بؤ ثُكيَُإ، بُآلّ َٔ ي ُٓدمىٌَُْ وَميلاصيإ نلؿووَ يُويُوَ ؿ
ٌَ، ٓىْهُ يُ مؤكبٍُ ثُكيَُاُْنإ يًقُْيُنٌ تايبُت بُ بىاكٍ ناك ٖ ُيعُ نعُ َىباًعري    تايبُت بُ ناك ُٖب

ًٌَعًٓاك   ًَىؿَوَيُتًًاُْ ياػىؿ ُٓو ث ٌَ ِكاهتُوػؤ ُٓو ِكَيهُوتٓاَُ ْ ٍَ َىُْمٍََُ عَُُيٌ ؿَويٌ ؿَتىاْ يُطُ
ٌَ بؤ ثُهٓـ نلؿٌْ  ًَُُ ٖاوناكَإ ب ٌَ ُٓو يًقٍُْ ٓ ٌَ يُ َُٖىو دًٗإ، ؿَتىاْ ٍَ ؿَكؿَٓ و ياهاياٍُْ نُ ْى

اؿََإ نلؿووَ يعُ وَماكَت، ٓعىْهُ ٓعًين نلَيهعاكإ و ٖعُكوَٖا      ُٓو ياهاٍُْ، ُٓو ثلؤفَ ياهاياٍُْ نُ ٓاَ
ٍَ، مؤك هعىثاي بعؤ            ًٌَعًٓاكَّ ِكَٓعاو بهعل ًَهٌ مؤك طلْطعُ، بؤيعُ ؿاوانعاكّ ٓعُو ث ؿؤميُٓوٍَ ُٖيٌ ناك بابعُت

 َُٖىوتإ.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

ًَ ًًٌَٓاكَنُ يُ هُكؤنايُتٌ ؿيلاهُ ؿَنُئ، ض ػ ًََُُ ث ٌَ ًٌٓٓاَيال ٓ ًَـا ب لٍ ًًًَُتُنَُإ و نلَيهاكاٌْ ت
ًَوتا ؿَيًُٓ هُك بِلطٍُ ؿووَّ، بُكؿَواّ  ٓ ،ًَٔ ًَل ب ًَىَ بُػ ُٓوَ ؿَنُئ، هىثاهتإ ؿَنُئ يُ سنووكتإ، ٓ
ًَٓاٌْ ماًْعاكٍ، يًقْعٍُ تايبعُت          ًٌَعًٓاكٍ ياهعاٍ َعاؼي بُؿَهعتٗ بىوٕ يُهُك ػوتُِٓكوو و طؿتىطؤ نلؿْعٌ ث

 ًىَيين يًقُْنإ.ؾُكَىوٕ بؤ 
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًٌَعًٓاكٍ   بِلطٍُ ؿووٌََ بُكْاٍَُ ناكٍ َُِٓلؤَإ / بُكؿَواّ بىوٕ يُهُك ػوتُِٓكوو و طؿتىطؤ نلؿٌْ ث

ًَٓاٌْ ماًْاكٍ يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ.  ياهاٍ َاؼي بُ ؿَهت
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     ُ ًٌَعىوؿا طؿتطعؤ يُهعُك ًع َ َعاؿؿَ نعلا، يعُ ٓعُدماٌَ طؿتىطؤنعإ طُيٌعتًُٓ َعاؿؿٍَ        يُ نؤبىوْعُوَناٌْ ث
ًَوتا َاؿؿٍَ سُؾتُّ ؿَػىَيُُٓوَ:  سُؾتُّ، ٓ

 املاد٠ ايطابع١:
 َكاصد ٖرا ايكإْٛ/

تتطُٔ ايٛثٝك١ مجٝع املعًَٛات املطذ١ً بصسف ايٓعـس عـٔ غـهًٗا ٚ َصـدزٖا ٚ تـازٜذ إْػـا٥ٗا أٚ سايتٗـا         -1
 ايعا١َ ٚ اـاص١ اييت ؼتؿغ بٗا أٚ ناْت ضس١ٜ. ايكا١ْْٝٛ ضٛا٤ أْػ٦ت َٔ قبٌ اهل١٦ٝ

 ؼتؿغ اهل١٦ٝ ايعا١َ أٚ اـاص١ بايٛثٝك١ إذا:-2
 أٚ بايٓٝاب١ عٔ غدص آخس.  إستؿعت بٗا يدٜٗا-أ

 أٚ إستؿغ بٗا غدص بايٓٝاب١ عٓٗا.-ب
 خطس:بُِكَين ٓاوام عبـايىاسـ 
 َاؿؿٍَ سُوتُّ/

 بؤ َُبُهتُناٌْ ُّٓ ياهايُ/
ًَىَ و هُكٓععاوَ و   بَُيطُْاَُنععُ -1 ٖععَُىو ماًْاكيًععُناٌْ تؤَععاكنلاو يععُػؤ ؿَطلَيععت بععُ ٓاوثؤًععري يععُ ًعع

ِكَيههُوتٍُ ؿاَُمكاْـٕ يإ ساَيُتٌ ياهايًُنٍُ ض يُاليُٕ ؿَهتٍُ طٌيت و تايبُتًًُوَ نُ يعُالٍ ػؤيعإ   
ًَت ياػىؿ ْا. ًَين ب  طلتىوَ ؿاَُمكاوَ يإ ْاوَ ض ْٗ

ًَتُوَ ُٓطُك:ؿَهتٍُ طٌيت يإ تايبُتٌ بَُيطُْ-2 ًًَ  اَُنُ الٍ ػؤٍ ؿَٖ
ًَت. - أ ًَهٌ تل ب ًَتُوَ يإ بُ ْىَيُٓكايُتٌ نُه ًَ ًَ  ُٓطُك يُالٍ ػؤٍ بٗ

ٍَ. - ب ًَو بُ ْىَيُٓكايُتٌ ُٓو بَُيطُنُ يُالٍ ػؤٍ بجاكَين  يإ نُه

 
 

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
 ؾُكَىو هؤمإ ػإ.

 بُِكَين هؤمإ ًٗاب:
 ثُكيَُإ.بُِكَين هُكؤنٌ 

ًٌَعىوَ ؿا ٓعُّ ؿاوايعُّ نعلؿَوَ، ومت/ ٓعُّ ياهعايُ مؤك مؤك         ًَُُ يُ دعاكٍ ث بُِكَينإ ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ، ٓ
طلْطُ ٌَتىوَِلَيهٌ مؤك مؤكيٌٌ ؿكوهت نلؿووَ يُ ْاو ْاوَْـَناٌْ ِكؤفْاَُْىوهٌ و ِكؤًٓبريإ ؿا، ٓعُوَ  

ًٌَهًُععٌ ٖععَُىو ؾلانوععًؤُْنإ نععلاوَ، نعع     ًَٔ/     ؿاواناكيًُنععُ ث ًَت، ؿََيعع ًَٔ بععا ؿَكُْٓعع ُ ؿاوا ؿَنععُٕ، ْععاَي
ًَُُ تُْٗا ؿاواناكيًُنَُإ ُٓوَيُ نُ طؿتىطؤناٌْ هعُك   ٓ ،ٍَ طؿتىطؤنإ ؿوا خبُٕ بؤ ُٓوٍَ ؿَوَيَُُْـ بهل
ًَععٓٔ ٓععُّ ِكؤفْاَُْىوهععاٍُْ نععُ ٓععُّ تععلي و طىَاْععُيإ ُٖيععُ، ٓععُّ        ٓععُّ ياهععايُ ِكابطريَيععت، ٓععُواًٍْ ب

لي و طىَاُْيإ ُٖيُ، نؤيعإ بهُْعُوَ، بؤيعإ ًعُكغ بهعُٕ، بؤيعإ بعاي بهعُٕ بعؤ          ِكؤًٓبرياٍُْ نُ ُّٓ ت
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ًَوعتا          ًَوعتا ياهعايُى ؿَكبهعُئ ٖعُتا ٓ ًَُعُ ٓ ٓ ٍَ  11ُٓوٍَ ثٌتطريٍ يُ ؿَكٓىوٌْ ُّٓ ياهايُ بهعُٕ، ْعانل
ٍَ ػلاوَ، َٔ مؤك مؤك هىثاهتإ ؿَنُّ.  نَُجُيين بؤ بُِك

 :ٕثُكيَُاهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
 ؾُكَىو ناى عبـاهلل.

 بُِكَين عبـاهلل َال ْىكٍ:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَهعٌ ٖعُكَ طعُوكَ     ٌَ ِكؤَي ًَهُ يُو ياها طلْطاٍُْ نُ ؿَتىاْ ؿياكَ نُمسإ الكضيإ يُوَ ًُْ نُ ُّٓ ياهايُ يُن
ٍَ يعُ ؿَهعت          ًَعِل ًَهعٌ بعاَ ؿَط ٍَ يُ ؿَهعتُبُك نلؿْعٌ ؿاّ و ؿَمطعاٍ ًعُؾاف و ِكؤَي ًَِل بُك نلؿْعٌ َعاف بعؤ    بط

ًَىيوعععت ؿَنعععات مؤك بعععُ وكيايًعععُوَ، مؤك   ٖعععاووآلتٌ نعععُ بعععُ ٓاهعععاٌْ ؿَهعععيت بعععُ ماًْعععاكٍ بطعععات، بؤيعععُ ث
ًَىيوتُ ثُكيَُاٌْ نىكؿهعتإ نعاك يُهعُك ٓعُوَ بهعات باًعرتئ        ٍَ ؿا بهُئ، ث بُُٖهتًاكيُوَ َاََُيٍُ يُطُ

ًَِ هُيلَ يُعين قوُنُّ، ًَت، بُآلّ يُ ِكاهيت ؿا ث ًَهـاْعُوٍَ بعؤ ْعُنلَيت،       ياها ؿَكٓ ُّٓ قوُيُ بعا ٓعُو ي
ٍَ ٓععُوَؿاّ يُهععُك ٓععُّ ثععلؤفَ ياهععايُ ِكاٍ مؤكتععلئ ػععَُيهٌ ثوععجؤك، ِكاٍ مؤكتععلئ ػععَُيهٌ     َععٔ مؤك يُطععُ
ٍَ بًهُيتُ ثاهاوَيو  ٌَ، ْانل ٍَ بؤ ؿَوَيَُُْـ نلؿٌْ، بُآلّ ُٖكطًن ُٓوَ بُو َاْايُ ْاي ثُيىَْـيـاك وَكبطري

فَ ياهايُ، يُ ِكاهيت ؿا َٔ يُى َُتلهٌ مؤك طُوكَّ ُٖيُ، يُ ِكابلؿووؿا مؤك ثعلؤفَ  بؤ ؿواػوتين ُّٓ ثلؤ
ًَوععتاَ ُْطُِكايععُوَ بععؤ ثُكيععَُإ، يُواْععُ ياهععاٍ   ياهععاٍ تععلٍ طلْطععٌ وَنععى ٓععُّ ثععلؤفَ ياهععايُ ؿواػععلا، ٓ

ًَـاٌْ بىؿدُ بُ ٓعُسناب، ُٓواْعُ نعُ ٖعَُىو ياهعإ و ِكَُْٖعـٍ ْ       ًَري ث ًَ ًٌعتُاًًْإ  نؤَوًؤٕ، ياهاٍ با ب
ًَىيوععتُ ثُكيععَُاٌْ       ُٖيععُ، ياهععاٍ مؤك طععلْطٔ، بؤيععُ َععٔ دععاكَيهٌ تععل تُٓهًععـ يُهععُك ٓععُوَ ؿَنَُععُوَ ث
ٍَ يُ بؤٓىوٌْ ِكؤفْاَُْىوهإ، ِكؤًٓبريإ، ِكَيهؼلاوَناٌْ نؤََُيطعٍُ َعُؿٌَْ بطلَيعت، بعُآلّ      نىكؿهتإ طى

ٍَ ُٓوَؿاّ ثلهٌ ؿواػوتين ُّٓ ثلؤفَيُ تُْٗا بًوت ِكؤف ؿ ًَعلَ ثُكيعَُاٌْ نىكؿهعتإ      يُطُ يعاكٍ بهلَيعت، ي
ًَٓر ِكؤف،  ًَُُ ِكاو و بؤٓىوٌْ ٖعَُىو اليعُى وَكطعلئ،     11ؿياكٍ بهات بًوت ِكؤف، ث ِكؤف بُهُ بؤ ُٓوٍَ ٓ

ًَُُ َُتلهًًُنإ يُ يُى ًىَيُٓ، َُتلهٌ يُ ِكين ثُِكَناُْ، يُ ًٓوتًوٓآاتُ، َٔ بؤ ػؤّ َُتلهًِ مؤك  ٓ
  ُ ًَ ًَىَنإ تُهعو ؿَناتععُوَ بعؤ ٓعُوٍَ نععُ ؿَهعت بععُ        يعُو َاؿؿَيعُ ُٖيععُ، ث ًَىَيُنُ نعُ ٓىاكٓعع ىايعُ بععُ ًع

ًَوتاَ يُّ ؿاًٌْعتٍُٓ ٓعَُِلؤؿا ُٓطعُك     ٌَ ُٖك ٓ ماًْاكيًُنإ بطات، بُآلّ ُٓوَ ثُكيَُاُْ، ثُكيَُإ ؿَتىاْ
ًَت بؤ ُٓوٍَ ِكين ثُكَنإ نُّ بهلَيتُوَ، ًَهٌ دًـؿٍ الٍ ثُكيَُاْتاكَ بُِكَينَنإ ُٖب ًَُىايُ ُٖك  ًًُْت ث

ًَىَيُى نعُ مؤكتعلئ               َُِٓلؤ ؿَتعىاْري ٓعُّ ِكيعن ثُِكاْعُ نعُّ بهُيٓعُوَ، ٓاماؿيًعُنإ ؾعلاوإ بهعُئ بعُ ًع
ماًْاكٍ بُ ػَُيو بطات، بؤيُ تُٓهًـ يُهعُك ٓعُّ ػاَيعُ ؿَنَُعُوَ، تهايعُ ٓعُّ ثاهعاوٍَ ِكؤفْاَُْىوهعإ و         

ًَت، تهايعُ    )إىل األبـد( و بعؤ ٓعُوٍَ ياهعانُ    ِكؤًٓبرياٌْ بُِكَين نعُ مؤك َعُعكىئ، ُْنلَيتعُ ٖؤناكَيع     ؿَكُْٓع
ٍَ ِكَينؿا. ٍَ، يُطُ  تُْٗا بًوت ِكؤف با ؿَهتًٌٓإ بهل

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
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ًَوعتا َىْاقًُعَُإ يُهعُك ُْنلؿؤتعُوَ، سعُم         ًٍَ َاوَيُى تُٓذًٌ نعلإ، تعا ٓ ُٓو ثلؤفَ ياهاياٍُْ نُ ث
ًًَُٓٓ ًَُعُ      ؿَنُٕ بُياٌْ ؿَيٗ ٌَ، بؤيعُ ٓ وَ َىْاقًٍُُ يُهُك ؿَنُئ، بُآلّ بُ مؤكيٓعُ و نًَُٓعُ ؿَكؿَٓع

ًَهٌ      ٌَ، بععؤ ٓععُوٍَ تععُواؾىق ًًَٓٓععُوَ بععؤ َىْاقًُععُ نععلؿٕ، بععؤ ٓععُوٍَ بععُ مؤكيٓععُ و نًَُٓععُ ؿَكُْٓعع ْايٗ
ًَٓاوَتعُوَ بعُ َُقِعُؿَيهٌ ٓعُوَ بع        ًَُعُ َُْاْٗ ٌَ بُِكاهيت، ًٌٓهاٍ يُوَؿا ًُْ نعُ ٓ ىوَ، ًٌْتُاٌْ يُهُك ب

 ؾُكَىو ناى ًىإ.
 بُِكَين ًىإ نليِ نابإ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَو ِكامٍ ًِْ نُي ًو يُ دًـؿيُمت، يُ ٓعًٍ   ٍَ ِكَينّ بؤ ٖاوناكامن َٔ بؤ ػؤّ وَنى ُْٓـاّ ثُكيَُاْ يُطُ

كاًٌِْ باهعًإ  نلؿٌْ ثُكيَُإ ؿا يُ ْاو ثُكيَُإ ؿا ؿكوهت بهات، ُٓوَ يُنُّ، ؿووَّ/ يُ ِكاهيت ؿا ٖاونا
ِ  ِكاو ؿَنلَيعت،  يُهعُك  قوُّ ًَـياوَ نُْاَيُناِْ نلؿ ُّٓ ياهايُ َاوَيُنٌ مؤكَ يُ  يُهعُك  مؤكّ بؤٓعىوْ

ًَطُيٌذي ؿوو بُؿاػُوَ طىتلاوَ، ّ  بعىوَ،  ؿكوهعت  ت ّ  ٓعًُنُ،  ٖعُك  ٖؤناكَنعُ ًَطُيٌعذي  ؿوو بعُاَل  ؿكوهعت  ت
ُ  َععٔ بعىوَ،  ًَُىايع ًَتععُ ؿواتععل ث ُ  ؿَب ًٌَع ًَ ثُكيععَُإ، بععؤ ن ٕ ت ًَهًا ّ  نععُ ُٓوَيععُ طُيٌعتٓ  ؿَنععات وا ياهععايُ ٓعُ

َِ، ماًْاكّ ؿَهتهُوتِٓ َِ، وااَل ؿَكطانإ َُٖىو ِكَٖاب ًَو ُٖك ب ًَتُ بًُوَيت نُه  و ؿَمطايعُى  و ؿاّ ُٖك بٔ
ًَو ُٖك بـاتُ ؿَهت َاَيُناًٌُْوَ يُ تُْاُْت َّ  ؿؤهعًُيُى،  ٖعُك  و ؾايً ُ  بًعُو ًَتع ًَٓ ّ  و ؿَكَوَ بًٗ  بعُناك
ًَت، ًَٓ ِ  ؿوو، يُى، َُُٓ بٗ ًَطُيٌعتٓ ُ  ؿووَّ ت ُ  ُٓوَيع ُ  يعُْاو  نع ّ  ٓعُو  ياهعايُن ُ  ًٓوتًوعٓاياُْ ّ  نع  ٖاونعاك

ًَتععُ نععلؿ، باهععِ ْععىكّ َععُال عُبععـوَيالّ  ِكؤفْاَععُواْإ نععاكّ ؿَكبععِلئ، ِكا ٓععاماؿّ بُكاَبععُك يععُ ِكَيطععلّ ؿَب
ًَُىايععُ َععٔ ٖععُكؿوونِ َُٓععُ بُِكاهععتِ هععِ،وِكؤفْاَُْى وَنععاكّ  هععًبِ بععُ ؿواتععل ،ػلاثععُ ياهععايُنُ بععؤ ث

ًَتُوَ ّ  يُهعُك  ؿًَه ًَو  وَنعى  ثُكيعَُإ،  نعاك ّ  يعُو  بًُع ُ  تعل  ياهعاياُْ ّ  ؿواتعل  نع  نعلا،  يُهعُك  مؤكّ قوعُ
 ؿَيًٓايٌعُوَ  بُ ياهانُيُ، قامادمِ يُ ؿَنلَيت ؿاوا نُوا تُٓذًًُّ ُٓوَ ثُكيَُإ، ْاو طُِكايُوَ تل داكَيهِ

ًَٓععاِْ بُؿَهععت ياهععايُنِ ٖععًض بععنأْ، ٓععُوَ اليععُى ٖععَُىو ؿَنععُّ سعُم   ؿَكُْٓععىوَ ؿوًْععا يععُ ماًْععاكّ ٖ
َِ، تًا ًٓوتًوٓآاتِ ًَُُ ُْب َِ ػَُيهِ ياهايُنُ يُْاو َؤتُنُيُى بُ ُْنُئ ُٖتا ٓ ًَٓري  ث  بُِكاهعتِ،  برتهع

ًَهِ ًَو نععُ تايبُتععُ قًتععاعِ ٖععُّ سهىَُتععُ، ؿَمطانععاِْ و ؿاّ ًَُععلوعِ تععُبًعِ ٖععُق  ياهععايُنُ يععُ بًُعع
َّ ُٓياْطلَيتُوَ، َِ ُٖيُ، ػؤّ تايبُشيُْـَيتِ بُِكاهتِ ُٖيُ اًْاكّم ُْٖـ ًَو  ٖعَُىو  ؿَهتِ ْاب  وااَل نُهع

َِ ًَطُيٌذي مياتلئ نُ ُٓوَيُ بؤ نلؿُْنُ تُٓذًٌ بُِكاهتِ بؤيُ ماًْاكيُ، ُٓو بطاتُ ؿَهتِ ُٓوَّ بؤ ب  ت
ًَطُيٌذي، باًرتئ وَ َِ، ياهايُ ُّٓ ؿَكٓىوِْ ٓاَادمِ يُ ت  .هىثاي مؤك ُٓب

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ . اكهالٕ باين/ؿبُِكَين 
 .ؾُكَىو ٓاكاّ ناى

 (:ٓاكاّ)قاؿك ْعُت ايىب بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين
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ًَُُ ياهايُ ُّٓ ًَو ثُكيَُإ وَنى ٓ ًَو نلاوَ، يُهُك طٌتِ نؤبىوُْوَّ نؤََُي  ِكَيهؼلاوّ يُواُْ يُن
(NDI )ًَُو ؿايُ، ؿَهتُإ يُبُك ِكاثؤكتُنُّ ُٓوََ ن  نلؿ، بًُـاكيإ ثُكيَُاُْنإ ُْٓـاّ يُ نؤََُي

ًَو ًَبًِٓ نؤََُي ًَُُ، بؤ ػوتُِكوو دىاًْإ مؤك مؤك ت  نُ نلا، ثُكيَُإ يُ ؾلاوإ نؤبىوُْوَيُنِ ٓ
ٍَ َٔ ؿَكبِلّ، ػؤيإ بؤٓىوِْ بريو ِكاو ٖاتٔ، ِكَيهؼلاوَنإ و ِكؤفْاَُْىوهإ مؤكّ مؤكبُّ  مياتل يُطُ

ًَهؤَيًُٓوَو ًَتى ُٓطُك بُاَلّ ياهايُّ، ُٓو ّبىوُْوَ وكؿ ي ًَُُ ب  ُْٖـ بُ بؤٓىوْاُْ بريو ِكاو ُٓو ٓ
ٍَ ياهايُنُيإ ِكؤفْاَُْىوهاًٍْ وَكبطلئ، َِ، بُؿ ًَىَيُنِ ياهايُنَُ ُٓب ًَو و ِكَيو بًُ ًَت، ث  ؿَكؿَٓ

 ُْىوهإ،ِكؤفْاَ بؤٓىوِْ بريو ِكاو بُ بايُػـإ بَُيهى ؿواخبلَيت، نُ ْابًِٓ ثاهاو َٔ ُٓوَّ يُبُك
 َٔ ُٖيُ، ياهايُيإ ُّٓ ؿَوَيُت 011 يُ مياتل ًٓوتًوٓانإ، َُهُيُّ بطريَيت، كَيهؼلاوَنإ ُٖكوَٖا
ًَو ًٌَُ ؿَهتـايُ، يُبُك ياهايُنامن يُ نؤََُي  بهلَيت، ؿياكّ ًٓوتًوٓانإ نُ ُٓوَيُ ًٓوتًوٓانإ يُ ن
ًَ ؿَهُاَلتِ ؿواّ يُ نُي نُ ُٓوَّ بؤ يُوَ؟، ًُٓ َُبُهت َِد  بؤ ُْنا تُؾوري و تُٓىيٌ نلؿٕ بُد

ًَِ َٔ ُٓوَ يُبُك ًٓوتًوٓآُنإ،  .هىثاي طؿتىطؤنإ، يُهُك بري بُكؿَواّ باًُ ث
 :ثُكيَُإ هُكؤنِؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 .ؾُكَىو طياٍ ناى
 :ابلاًِٖ طاٖس طياٍ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

َِ ف َُبُهت بُِكَين، ثُكيَُاْتاكَيت َِ ظ َِ ُٓوّ بـَُْ ماًْاكّ َُعًىَات ُٓوَ َُبُهت ًُٓ؟، ياهاي  دٗ
َّ ًٓوتًؿاؿَّ نى ًًَٓى ُٓطُك بهُت، ف َّ ًٓذلآات، و تُؾوًٌ مياتل قاْىٕ بهُئ، قاْىِْ هُيلّ ب  ُْٖـ

َِ سهىَُت َُواؿ ُْٖـَيو وَكطلتًُٓ، ًٓذلآات هًػُّ َُواؿ  ؿَكبهات، تُعًًُات و ًْناّ بُ ؿَتىاْ
ًَت ُٓطُك ًَُُ ىب ًَىَيُ بُّ ياهايُ ُٓو ٓ  بُّ ياهايُّ ُٓو نُهُّ ُٓو بؤ ًٓشترياّ َُعُ ؿاِكًتُٓ بُّ ً

ًَىَيُّ َِ بِلواتإ ؿاِكًتىوَ، ً ًَِ َٔ ُٖب ًَت، دُكيـَ يُْاو َُقايُيُى هًػُّ وَى ؿََي  َٔ بؤيُ ؿَكُٓٓ
ًًٌَٓاك ًَـآىوُْوَ ؿووباكَ ؿَنُّ ث  ثىػتُو َُواؿّ بُ قاْىِْ هًػُّ بُ بهلَيت، ياهايُنُ َُٖىو يُ ث
َِ، َُسهُّ َِ بُِكَاَليِ ُْوَى ب َِ ؿايإ ػؤيإ نُيؿِ بُ و ب  هُكؤنِ صيىوُْ، بؤ ؿَنُئ، ًٍٓ ٓؤٕ ْاب

ًَت، ثُكيَُإ، َِ، كَنًو ٓؤٕ دىًَُ ببًُٓ( ايكإْٛ ٖرا َكاصد ايٛثا٥ل) ؿََي ) ،(ايكإْٛ ٖرا َكاصد) ض ُٓب
ًَُُ بؤِٓ ًُٓ؟،( إْٛايك ٖرا َكاصد) عًالقُّ ًُٓ؟،(ايٛثا٥ل  تُعليـ يُنُّ َاؿؿَّ ْابُُْ وَهآل ٓ
ًًٌَٓاك َٔ بؤيُ ًُٓ؟، وَهًكُ َاْاّ بهُٕ،  بهلَيت، ؿيلاهُت ؿووباكَ ؿواخبلَيت، بابُتُ ُٓو ؿَنُّ ث

ًَـآىوُْوَ ًَُُ بتىاْري تا بهلَيت، ث ًَو و ِكَيو ياهايُنِ ٓ  بهات، زَي ًٓوتًؿاؿَّ ػَُيهُنُ ؿَكبهُئ ث
 .هىثاي مؤك باًُ، بهُئ نُّ ًٓوتًوٓا تىاْريب ُْٓـ

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
 .ؾُكَىو عـْإ ناى

 :حمُـ عجُإ عـْإ بُكَين
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 .ثُيَُإ هُكؤنِ بُِكَين
ٍَ يُى، َٔ َّ ؿَنُّ، تُوميض ؿووػا ًَُىاًُْ تُبعُٕ داك ًَو ث َِ نُه َِ وابهات نىؾلَيهِ ُٖب ًَ  ياهاّ يُ ب

ًَ بُؿَهت َِ، تًا ًٓوتًوٓآاتِ ؿوًْا، ُٓوثُِكّ تا ؿوًْا ثُِكّ يُّ ماًْاكّ ٓاِْٖ  ؿَكبهُئ ياهايُى يا ُْب
،َِ َّ بهُئ، ؿَهتُبُك كَٖا ٓاماؿيُنِ يُعِٓ ِكَٖاب ًَو َُْتكِ بُ ُٖك داك  ُٖيُ، َُيُؾات نؤََُي

ًَٓاِْ بُؿَهت يُ ًٓوتًوٓايُ  يُعِٓ ُٓواُْيُ، و هُسِ َُهآًًِ باْكًُ، سًواباتِ َُهُيُٕ ماًْاكّ، ٖ
َّ  ُٓنات، ِكين ًٓوتًوٓا01 ُٓوكوثِ واَلتِ نلؿووَ، ِكين ًٓوتًوٓآِ 01 نلؿووَ هُيلّ نَُٔ واَلت ُْٖـ

 تُسـيـ ِكاهتًُنُيا يُ هتاْـاكؿا، يُ ؿضيىنلاتِ هًوتَُِ يُ واَلتاُْ يُّ ًٓوتًوٓا يُهُك قوُ بُاَلّ
َِ َىؿيل بُ ًٓذتًٗاؿ َُدازي ُٓناتُوَ ِٕكوو ُٓوَْـَّ يُعِٓ ًٓوتًوٓآُنُيُ، نلؿِْ  بُ يإ عاَ

َّ َِ، بُ يإ وَميل ًَو يإ بُكثله َِ نُ ُْؿات، َىَمَؾ َِ بهات، ؾُقُكَيُ ُّٓ تُٓىيًِ بتىاْ ًَ  َُُٓ، نانُ ب
َِ َىؿيل َِ بٔىوى ًاكؤٓهُيُنِ يُ عاَ ًَ  َُدازي َٔ ًٓذتًُاعِ، ًٓكتًِاؿّ بُهُك ػُتُكَ َُُٓ نانُ ب

ًَٓاؿَّ، ًَـاوَ، َُدازي ايُنُياه ث َِ، تؤ ًٓٓذا ث  واّ تا بهُّ زَي ًهايُتِ َُسهَُُو بِلؤيتُ َاْط ٓىاك ه
َِ نُوا نلاوٕ، تُسـيـ مؤك ًٓوتًوٓآُنإ بهُّ، زَي  َُوموعِ صيىوُْ، بؤ  ُٓطلَيتُوَ، بىاكَيو ض َُُٓ َُٓي

َّ ُٓطلَيتُوَ، َىػابُكات ٍَ 52 نُ ُٓواُْ ُكيتاًْاوب وَنى واَلتاِْ يُ نُ ُٓطلَيتُوَ، َُيُف ُْٖـ  ها
ًَت ُْوَوّ ُٓهًًشُّ يُواُْيُ َُيُؾاتِ تايبُتُ، ًَُُٓٓنِ َُيُؾاتِ هُك، ُٓػلَيتُ سُدنّ  واَلت، يُ ب

ًَهِ بُاَلّ ًٌَُُكطُ وَماكَتِ يُ صيىوُْ بؤ تل َُواميع ًَتُ َُٖىوّ ُٓوَ يُواُْيُ ؿيؿاع وَماكَتِ يُ ث  بٔ
َِ الّ ًَُُٓٓوَ، بابِ ًَهِ الّ يإ ِكَيهؼلاوَيو يإ ِكؤفْاَُْىوه ًَت ٓاهايِ نُه ًًَىاب ًَهُ ُٓوَ ث   يُ بًُ
ًَٓاِْ بُؿَهت بؤ ٖاوواَلتًإ َاؾِ ًَو َُٖىو يُعِٓ ًٓوتًوٓآاتُناُْ، يُهُك قوُ دا َُُٓ، ٖ  ًٌٓهايًُت

 و تل ّداك011 ُٓطُك ًٓوتًوٓآاتُناُْ، ًٖٓاُْ يُّ نلاوَ، يُهُك قوُّ ِكؤفَ ُْٓـ ُّٓ ياهايُو يُّ نُ
ًَطُيٌتُٓ واتُ ثُكيَُاُْ، ُّٓ  ؿَيتُ نُ ُٓوَيُ يُهُك بهلَيت، تليٍ نؤبىوُْوَّ 011  و هًاهًُنإ ت

ًَت ياهايُ ُّٓ ُٓوَّ يُهُك ُٓؿَٕ بِلياك ؿواتل هًاهًُنإ، َُؾاًُُٖ ًَت، يإ نىكؿهتإ يُ ؿَكبٔ  ؿَكُْٓ
ًَو ض يُ ٓاماؿيُنإ تُقًـّ َِ، ٓاهت ًَهـا ض يُ ب َِ، ٓاهت ًٌَُيُ يُّ ُٓوَّ بؤ َٔ ُْب َِ، ؿَكبام ن ًَِ َٔ ب  ث

ًَُُ  باًُ َّ ُٓطُك ٓ  يإ ؿَكبهُئ، ؿوَزي َُعايلّ طىَيلَّ بُ ؿَكبهُئ، هتاْـاكؿ ياهايُنِ ؿََاُْو
َِ، باَ ياهايُنِ ًٌََُإ ِكاهتًـا يُ نلؿ، باهِ عبـاهلل ناى ُٓوَّ وَنى ب  ُّٓ بُاَلّ ًُْ، وَقت يُهُك ن

ًَ بُّ َُُٓ وَقتُ َِ، نلاوَيُ ىًَ ٍَ َٔ ُْب َّ بُِكاهتِ، ًِْ دُْابت ِكًَُّٓ ُٓو يُطُ  نُ ُٖيُ ياها ُْٖـ
ًَهِ بؤ ُْ بىوَ، نلؿٕ ؿيلاهُت بؤ ُْ نلؿُْنُ تُٓذًٌ نلا، تُٓذًٌ ًَُُ نلاوَ، تُٓذًٌ بىوَ، تل ًت ٓ 

ًَهِ نُ ُْنُئ هُيلّ وَٖا بهُئ، هُيلّ ٖاوواَلتًإ َاؾِ بُ ُٓوَ َِط يا هًاهِ، اليُْ  يُْاو لوث
ًٌَهًًُإ ثُكيَُإ ًَهُ َُُٓ نلؿووَ، ث ًَو، َُٖىو هُكَتايًُناِْ يَُاؾُ بًُ  يُهُك قوُ ًٓٓواْ
َِ ؿَنُئ، ؿضيىنلاهِ نؤََُيطاّ ًَٓاِْ َاؾِ بىوِْ بُب  ماًْاكّ، نُوتِٓ ؿَهت ماًْاكّ، بُؿَهتٗ

 يُ طلْطُ نُ طلْطُ، ياهايُ ُّٓ دا بهُئ، ؿضيىنلاهًُت يُهُك قوُ ْاتىاْري ؿَمطانإ و ؿاّ ًُؾاؾًُتِ
َِ ِكاهتًـا َِ، ٓؤٕ ُٓويُوياتُناِْ بهُئ ُٓوَ يُهُك قوُ ؿَب ًًٌَٓامَيو َٔ بؤيُ ب  ؿََِ بُك ؿَػَُُ ث
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ًَُُ نُ ِكؤفَّ ُْٓـ ُّٓ دُْابتإ،  ُٓنلَيت، بىؿدُ يُهُك باي قوُو ؿَنُئ، بىؿدُ يُهُك طؿتىطؤ ٓ
ًَُىايُ َٔ نلؿ، باهِ هللعبـا ناى ُٓوَّ وَنى ؿياكيهلاو َاوَيُنِ  بُ بـَٕ نلؿ باهِ ُٓو يُوَّ نَُرت ث

 هُيلّ ِكؤفَؿا ُْٓـ ُّٓ يَُاوَّ ِكؤًٓبريّ يًقُّْ بطلَيت، زَي طىَيِ ٓاهؤ ناى ُٓطُك ِكؤًٓبريّ، يًقُّْ
ًَو هُيلّ بهُّ، ٖاوناكيًٌإ ُٓتىامن َٔ بهُٕ، ًٖٓاُْ ُٓو  ؿَكباكَّ نُ بهُٕ، ياهاياُْ يُّ نؤََُي

 قوُ بُي ثُكيَُاُْ، يُّ ُٖيُ َىتُكطيُإ ُٓتىأْ، ػؤًًإ ُٖيُ، ًٓٓطًًنيٍ واَلتاِْ يُ كّماًْا
َِ بُكٓاو، خبلَيتُ ًٓوتًوٓآاتاُْ ُٓو بهلَيت، ًٓوتًوٓآاتُنإ يُهُك  ُٓو يُهُك بهُٕ سامك ِكاثؤكت

ًَو ُٖيُ، هايت دًٗاِْ، هتاْـاكؿّ بُ ًٓوتًوٓآاتاُْ،  َاؾِ بُ هتُثُيىَ تُْٗا نُ ُٖيُ هايت
ًَٓاِْ ًَُىايُ ًٓوتًوٓآات، يُهُك ًُٓ دًٗاًُْنإ هتاْـاكؿَ بنأْ بهُٕ هُيل ماًْاكّ، بُؿَهتٗ  ث

 خبُيُٓ ياهايُ ُّٓ بىؿدُ ياهاّ طؿتىطؤّ ؿواّ يُ َىباًُكَتُٕ ُٓنلَيت، ًٌُٓ ُّٓ ُٖؾتُيُنـا يَُاوَّ
ًَت اهايُي ُّٓ بىؿدُ يُؿواّ ؿاٖاتىوَإ ناكّ بُكْاَُّ ناك، بُكْاَُّ  .ب

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
 .ؾُكَىو عُل.ؿ
 (:ْىكَؿيِٓ)ػـك ظيـاَري عُل.ؿ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

َّ طلْطُو ياهايُ ُّٓ نُ ُٓوَّ يُهُك َىتُؾكري َُٖىوَإ ًَهِ ؿَيُو  واَلتُ يُّ ٖاوواَلتًإ طلْطِ َاؾ
 بؤَإ ياهايُ، ثِلؤفَ ُّٓ يُهُك طؿتىطؤ بؤ نلؿ تُكػاصيإ نُ ٌتٓاُّْؿاًْ ُْٓـ يُّ بُاَلّ خبات، ِكَيو

ًَىاًْاْـا يُ بؤٓىوٕ بريو دًاوامّ ًُْ، ٖابًًُإ ِكاثؤكتِ ثُيىَْـيـاكَنإ يًقُْ: يُى نُ ؿَكنُوت ْ 
 ؿّػى يُْاو ثُكيَُإ وُْٓـاَاِْ ؾلانوًؤُْنإ يُ َُٖيىَيوت دًاوامّ نُ ؿَكنُوت بؤَإ: ؿوو مؤكَ، مؤك

ًَهًٍ َِ مؤكَ، ؾلانوًؤْ  نؤََُيطاّ بىاكّ يُ ثُيىَْـيـاك ؿَمطاناِْ و ؿاّ ؿيوإ نُ ؿَكنُوت بؤَإ: ه
ًًٌَٓاكيإ و هُكْر ؿيوإ ًَـيا و َُؿَِْ  بهُّ، تُواو قوُنامن بـَ ًٓذامَ تىػىا ثلؤفَ، ُّٓ يُهُك ث
 َُٖىو ؾلانوًؤُْنإ َُٖىو يُ ٕؿاوايا ُٖيُ، ياهايُ ثِلؤفَ ُّٓ يُهُك ُٓواًٍْ بؤٓىوِْ بريو ؿيوإ

ًَهِ و نلؿٕ ؿَوَيَُُْـ باًرت و نلؿٕ ؿيلاهُ َُبُهتِ بُ نلؿووَ، ثُكيَُإ ُْٓـاَاِْ  ؾلَ َُٖيوُْطاْـْ
ًَتُ ياهايُنُ يُ نلؿٕ ثُيُ با ياهايُنُ، بابُتًاُّْ ِكَُْٖـّ ًَُُ نُ ُٓوَّ َايُّ ُْب  باَ ياهايُنِ ٓ

ًَهِ ؿَكُْنُئ، بىاكَ يُّ ًَُُ ِكاهتًـا يُ نُ ُٓوَيُ تل ػاَي  ؿَنُئ، بابُتاُْ ُّٓ يُهُك طؿتىطؤ ٓ
ًَىيوتُ ًَُُ ث  ؿكوهت ثُكيَُإ ُْٓـاَِ وَنى ُٖظااَلصيإ بؤٓىوِْ بريو يُهُك و ًُْت يُهُك ثلهًاك ٓ
ًَري ُْنُئ، ؿكوهت طىَإ و ًو ُْنُئ،  بُ هُباكَت ُٖكوَٖا ًُٓ، ُٓو ًُْتِ ًُٓو َٔ ًُْتِ بًَ

َِ، نىكؿهتإ ثُكيَُاِْ يُ نُ ياهاياُّْ ُٓو َُٖىو َُٓوَ بُالّ ياهاناًٍْ،  ِكَُْٖـّ ؿَكؿَٓ
ًَُٓ بؤ ياهايُنِ ُٖيُ، ًٌْتًُاًْإ َِ، ًٌْتًُاِْ ِكَُْٖـّ نُ ب  هًاهِ تُبًعُتِ ُٖيُ ياها بُاَلّ ُْب

ٍَ بُكاوكؿ بىوِْ ًَىيو يُهُكَ، مياتل دًاوامّ بؤٓىوِْ بريو مؤكتلَ، تل ياهايُنِ يُطُ  تؤ ُٖيُ بُوَ تِث
ًَهُوَ بهُّ، يُهُك طؿتىطؤّ يا بهُّ، يُهُك تُواؾىقِ ًَهِ ث  بُاَلّ بهُّ، يُهُك هًاهِ و قاْىِْ هامؿاْ
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ًَري بُوَّ ُْنُيُٓوَ نىكت ياهايُنإ، ثِلؤفَ َُٖىو يُهُك طؿتىطؤ ؿيوإ  ُٖيُو ًٌْتًُاِْ ِكَُْٖـّ بًَ
ًَىيوتِ يإ ًُْتِ، ٍَ نلؿٕ َاََُيُ بؤ َُوموعِ مَكوكَتِ بؤيُ تُواؾىقُ، بُ ث ًَىيوتِ ياهايُ، ُّٓ يُطُ  ث

َِ، ؿَهت يُفَيل مياتلَإ ناتِ خبُئ ؿواّ ُٖيُ بُوَ ٍَ تا ب  بؤ بهُئ، يُهُك مياتلّ طؿتىطؤّ بـَئ ُٖو
َِ، تلَإ ؿَوَيَُُْـ و باًرت ياهايُنِ ثِلؤفَ هُك يُو ُٓوَّ  .هىثاي مؤك ُٖب

 :كيَُإثُهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
 .ؾُكَىو عُل ناى

 :عًٌ عبـايلظئ عُل بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

َِ، بُكؾلاوإ نُوا ُٓوَيُ ُٓهًِ ُٖؿَؾِ ياهايُ ُّٓ ِكاهتُ  ُٓو تل، ُٓواِْ نُ ُٓوَّ بؤ بـات ِكَيطُ ب
َّ ؿَهتًإ ُٓنُٕ، ماًْاكيُنإ و َُعًىَات ؿاواناكّ نُ نُهاُّْ ًَىَيُنِ بهُو  ؿَهت ؿياكَ ،ياهايِ بًُ
 واَلت نُ ًْناَُ ُٓو ؿضيىنلاتِ هًُايُناِْ يُ هًُايُنُ ؿَوَيُتُوَ ؿَمطاناِْ و ؿاّ يُ ماًْاكّ نُوتِٓ
ًَىإ هًكُيُ يُ ثِل ثلؿَيهِ بىوِْ ؿكوهت ُٖكوَٖا بُِكَيىَ، ُٓبات  ماًْاكّ، ؿاِْ بؤ سهىَُت و ػَُيو يُْ

ًَىيوتُ ُٓؿكَيت، نُ ماًْاكياُْ ُّٓ  بهلَيت، ؿاِْ ٓؤًُْتِ يُ باي ثًىيوتُ بـكَيت، ايُىبَُٓ يُهُك ث
ًَىيوتُ ًَىيوتُ بهلَيت، نلؿُْوَّ باَلو ٓؤًُْتِ يُ باي ث ًَٔ نُ بهلَيت نُهاُْ ُٓو ٓؤًُْتِ يُ باي ث  ن

ًَهِ ُٓؿكَيت، نُ ماًْاكياُْ ُّٓ ِكاهتُ بٔ، ماًْاكياُْ ُّٓ ؿاواناكّ نُ نُهاُْ ُٓو  هىوؿّ ػَُيو مؤك نؤََُي
 نُ نُهإُْ ُٓو َىهتُمسريَنأْ، باسًوُنأْ، ًُْ، ًٓعالّ تًُْا ًُْ، هُساؾًُنإ تًُْا ُٓطلَيت،وَك زَي

ًَهٔ نُهإ ُٓو ُٓطُِكَئ، ماًْاكيُنإ بُؿواّ  ؿاِْ و تُدُهىي ًُبُناتِ و داهىوهِ تؤِكَناِْ يُ يُن
 بُك مؤك ياهايُ ُّٓ واتا بُ ؿَنُٕ، ًٍٓ ُٓواُْ هاَيشِ يُ نُ تل، اليُُْناِْ بُ َُعًىَات و ثُيىَْـّ

ًَهِ ؾلاواُْ ًَهِ ُٓطلَيتُوَ، ػَُيو يُ مؤك نؤََُي  ُٓو ؿاواّ نُ ُٓطلَيتُوَ، تىَيقَنإ و ٓري يُ مؤك نؤََُي
ًَىيوتُ نُ ُٓوَّ يُهُك نؤنري َُٖىوَإ ياهايُ ُّٓ ِكاهتُ بهُٕ، ماًْاكياُْ  تؤنُُّ مؤك ياهايُنِ ث

ًَهُإ و ِكَيو َِ، ث ًًَـا ًٌٓاكَتِ عـْإ ناى بَُٓايُى ـُْٓ يُهُك ُٖب  ًٍَٓ ًٓوتًوٓآُنإ، بُ ث
َِ نُ ؿَنُّ ُٓوَ يُهُك تُٓهًـ َِ ثُيىَهت ياهايُ ُّٓ ُٓب َّ بُ ب  تايبُت نُ ًٓوتًوٓآُناُْو يُ ُْٖـ

َِ  َُهُيُ ُٖيُ، ؿَكَوَ بُ نُ هًاهًاُّْ عًالقُتُ ُٓو ُٖيُ، واَلتـا يُْاو ثُيىَْـياُّْ ُٓو يُهُك ب
 ؿَيهُٕ، ؿَوَيُت ؿَمطاناِْ و ؿاّ نُ تًذاكيُّ عُقـَ ُٓو ًٓكتًواؿياُْ، عُقـَ ُٓو واؿياُْ،ًٓكتً

ًَىيوت  ُٓوَ يُبُك وَكبطلَيت، يُهُك ماًْاكّ ػَُيو بهلَيتُوَ، باَلو و بهلَيت بُكؾلاوإ مؤك ْانات ث
ًَىيوتُ  نُ يًقْاُّْ ُٓو يبُتبُتا بهلَيت، باًرت ؿيلاهُيُنِ ثُكيَُإ، هُكؤنِ دُْابِ ياهايُ ُّٓ ث

 ُٓو ٓؤٕ بهُٕ، يُهُك باهِ ٓؤٕ ُٖيُ، ِكؤًٓبرييُوَ يًقُّْ بُ كَبتًإ و ؿَنُٕ ًٍٓ بىاكَ يُّ
َِ؟، بًـَٕ بـَٕ، ماًْاكياُْ ًَو ض يُهُك بُن ًَهِ ِكاهتُ بـكَيت؟، ُٓهاه  ُٖيُ ياهايِ يًقُّْ ِكاثؤكت
ًَُىايُ ِكاثؤكتُ ُّٓ يُهُكّ، ًَو ث ًَوتا ُٓطُك ًايُ،ت تلّ ُْقىهاِْ طَُي  بُّ ُٓهاي نلاوَتُ ِكاثؤكتُ ُّٓ ٓ
ًَىَيُّ ًَوتا ً ًَُىايُ َٔ بِلوات، ٓ ًَت ياهايُى ث ًَت ؿَكُٓٓ ًَىيوت ُٖؿَؾُّ ُٓو بطاتُ ْاتىاْ  بىو ث
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َِ ػَُيهِ ػنَُتِ ًَىيوتُ نُ بؤيُ بهات، ث  تلّ ؾُتلَيُنِ ياهايُ، ُّٓ نلؿِْ يُهُك باي َٔ ِكاّ بُ ث
،َِ ًَو بهلَيت، يُهُك مياتلّ ثلهًاكّ بـكَيت  واَلتُ وَنى ؿَكنلؿووَ، بابُتُّ يُّ ياهاّ ُٖيُ واَلت طُي

 ُٖيُ، ؿَكَوَ واَلتاِْ يُ ُٖيُ، يًَُول ُٖيُ، يَُُٕ يُ ُٖيُ، يىبٓإ يُ ُٖيُ، ٓىكؿٕ يُ عُكَبًُنإ،
ًَىيوتُ َِ ًٓوتًعاُّْ ث  .هىثاي ٔ،ؿَكبهُي يُهُك ثِلّ ٓلو ياهايُنِ بتىاْري ُٓوَّ بؤ بهلَيت، ث

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
َّ مؤك ٓىْهُ تهايُ، ؾُكَىو، ػإ ٓاًتِ َِ بهات، َُٖىوتإ بًُِ ُٓوَّ بؤ بهُٕ، قوُ ؿَتاُْو  بُ ُْػت

 .ؾُكَىو بهُٕ، قوُ َىػتُهُكّ
 :ُاحل عنين ٓاًتِ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ًَهُ يُ نُؿَكٓىو ياهايُ ُّٓ  طُيٌتُٓ َىًهًًُّ نىكؿهتإ، يُ ُٖيُ ُٓمَُيُى نُ ؿَكٓىو وَُٖقًكُت
 ُٓمَُيُنِ ثُكيَُاْري، نؤتايِ يُ نُ يُسنَيُ ُٓو تاوَنى ثُكيَُإ ُْٓـاّ وَنى ػؤّ َٔ ماًْاكّ، بُ

َّ، ؿَهت ماًْاكيِ نىَيىَ يُ ْامامن ماًْاكّ هُكٓاوَناِْ نُ ُٖيُ ًَلَو داك مؤك بهُو َّ ي َّ يُو  ؿَوتل
ًَىَيُ َّ ؿَهت ماًْاكّ ياهايِ، ْا نِبًُ َّ، نُي ُْٖـ َّ ؿَهت ُٓنُو  .....تل نُهِ ُْٖـ

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
َّ َُٖىوَإ ػإ، ٓاًتِ ًَوتا بُاَلّ ماًْاكيُنإ، بطاتُ ؿَهتُإ ؿََاُْو ٓ ًَُُ  يُهُك َىْاقًَُُإ ٓ

َّ، َىْاقًُُ ُٓوَ َىعُيُُْ، َُهُيُيُنِ َّ، تُٓذًٌ بهل َّ تُٓذًٌ ُٓطُك بهل  بهلآ، تُٓذًٌ ٓؤٕ بهل
 .ؾُكَىو ماًْاكّ؟، بُ بطات ؿَهتُإ ُٓوَّ بؤ ؿَنُئ ًُك

 :ُاحل عنين ٓاًتِ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين 

َّ يإ ِكؤفْاَُْىوهإ، بهُّ، بُوَ ٓاَافَ  نلؿووَ ُٓوَيإ ؿاواّ َُؿَِْ نؤََُيطُّ ِكَيهؼلاوَناِْ يُ ُْٖـ
َّ، ؿَوَيَُُْـ اهايُنُي مياتل ًٌَىوّ ِكؤفاِْ َىْاقًُُنلؿِْ َُدلاياتِ يُ بهل  تلهُ ُٓو ثُكيَُاُْوَ ث
 و ِكؤفْاَُْىهإ ؿَهتِ بهُوَيتُ ماًْاكّ ُِٓكوات، سُهل ؿَوَيُتِ نُبُكَو بىو، ؿكوهت ُٓوإ يُالّ

َِ يُوَوَ ًُْ باوَِكّ ٓاهايِ، ػَُيهِ ًَىيوتِ ؿَكؾُتِ ماًْاكيُ ُّٓ نُ ب ًَت،وَ ث  نُ ياهايُ ُّٓ كُْطلتب
 نلاوَ، بؤ يُنَُِ ػىَيٓـُْوَّ ياهايُ ُّٓ 5112 00ّ َاْطِ يُ بهلَيتُوَ، نؤ يُهُك تُواوّ ماًْاكّ
ًَو ُٓطُك ًَهِ نلؿِْ، ؿَوَيَُُْـ بؤ ياهايُو ُّٓ ؿَكٓىواْـِْ بؤ ُٖبىايُ ًُْت  يُبُكؿَّ بىوَ مؤك ؿَكؾُت

َّ تُٓذًٌ ُٓطُك ؿَنُّ ُٓوَ ؿاواّ َٔ بؤيُ َنإ،ثُيىَْـيـاك يًقُْ و ثُكيَُإ ُْٓـاَاِْ  بُُٖك ؿَنل
َِ ياهايُ ُّٓ بًاْىويُى، َِ ؿَب َّ، ؿياكّ بؤ مًََُُْنُّ هُقؿِ يُبُكاَبُكيٍ مَكوكَتُ، ؿَكبٔ  مؤك بهل

 .هىثاي
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
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ًَِ تؤ ُٓوَّ وَنى ًًٖٔإ نُ ؿووَ،نل ػؤمشُوَ بُ ثُيىَْـيإ هُسُؾِ ُْٓـئ ؿَنُّ، ؿَيًٓات َٔ  ؿََي
ًَٔ ْري، ؿَهُاَلتًٍ َّ ؿَوَيَُُْـ ياهايُ ُّٓ ؿََي َِ، ؾىكهُت مياتل و بهل  اظيـ.ؿ نلؿِْ، َىْاقًُُ بؤ ُٖب

 .ؾُكَىو
 (:وَكتِ)عًٌ ابلًِٖ اظيـ.ؿ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُكَين

ًًٌَٓاكَيهِ َٔ ًَبًًٓإ ُُّْٓوا ِكَِٓ نُ ُٓوَّ بؤ ؿَنُّ َىسُؿَؿ ث  نُ ياهايُنُ، ثِلؤفَ يُهُك ُٖيُ ت
ًَُىايُ مياتل ًٌَهَُ نُ ياهايُّ ثِلؤفَ ُٓو ٓىْهُ ُٖياُْ، ياهايُنُ ثِلؤفَ ُٓهًِ يُهُك ث  نلاوَ، ث

ًَوتا نُ ُٓوًَُْ ًَُىايُ َٔ نلؿووَ، ٓاَاؿَ يُهُك ِكاثؤكتًإ ثُكيَُإ يًقُْناِْ ٓ  يًقُْنإ يُ يُنُ ُٖك ث
ًَىَيُنِ نلؿووَ، ياهايُنُّ ثِلؤفَ َههاكّؿ ػؤيُوَ الّ يُ ًَُُ ؿايِلًتؤتُوَ، تل بًُ  يُ تايبُت بُ ٓ

 و تليٍ ياهايُناِْ ثِلؤفَ نلؿووَ، باْط ثُيىَْـيـاكيٌُإ ػَُيهِ ِكؤًٓبريّ، و ثُيىَْـيُنإ يًقُّْ
ًَِ هىوؿَإ تل واَلتاِْ ِٖ  ُوَنُّؿاِكًتٓ نلؿووَ، يُهُكّ نؤبىوُْوََإ ُْٓـئ وَكطلتىوَ، ي

ًَىَيُنُ ًَبًًُٓنإ مياتل ِكَْطُ نُ بًُ َِ، 02 َاؿؿَّ يُهُك ت ًًٌَٓاكَيهِ َٔ ًٓوتًوٓآاتُ، يُهُك نُ ب  ث
ًَهِ نُوا ُٓنُّ، َىسُؿَؿ َّ، تُٓذًٌ نؤبىوُْوَنُ ِكؤف 02 يإ ِكؤف 01 ؿياكيهلاو نات  طؿتىطؤنإ بهل

ًَهٌ يًقُْنُ، ُٖكٓىاك ثِلؤفَنُ، يُهُك ًَبًًُٓناِْ طلتِٓ يُبُكٓاو بُ بهُٕ، اؿَٓاَ ٖاوبَُ ِكاثؤكت  ت
ًَبًًٓإ نُ ُٓواُّْ و ِكؤفْاَُْىوهإ ًًَُٓوَ ثاًإ ُٖيُ، يُهُكّ ت  بهُئ، ياهايُنُ يُهُك طؿتىطؤ ب

 .مؤكهىثاي
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
 .ؾُكَىو ؿاْا.ؿ
 :هؤؾِ هعًـ ؿاْا.ؿ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ًَُإ َُٖىوَإ َؿياك ًَُُ طلْطرت َُٖىوّ يُ ُٓوَّ بُاَلّ طلْطُ، ياهايُنِ ُٓوَ وايُ ث  ُٓو بتىاْري ٓ
ًَٓري ثلَْوًجُ ًَٓاِْ َاؾِ ثلَْوًجِ نُ بُٔهج  ػًالزي يُ ؿاػُوَ بُ بُاَلّ ماًْاكيُ، بُؿَهتٗ

ًَو نُ بًًُٓإ َىْاقًُُنإ  ِكاثؤكتِ يُ ُّٖ ياهايُنُ ثِلؤفَ ػىؿّ يُ ُّٖ ُٖبىو، ػُيٍُ نؤََُي
ًَىيوتِ نُ نلؿ بُوَ ؿكنُإ َُٖىوَإ بؤيُ يًقُْنإ،  تُنًٓهًٌُوَ ِكووّ يُ ُٖيُ، نلؿٕ ٓاكَهُك بُ ث

ًٌَُّ مؤك بُِكاهتِ دًاوام، ِكاثؤكتِ ٓىاك بىوِْ ًَلَ نلؿووَ ؿكوهت نلؿِْ طؿتىطؤ َُهُيُّ ن  يُْاو ي
ًَُُ بُِكاهتِ ثُكيَُاْـا،  نُ ُٓوَّ يُهُك ُٖيُ دًاوام ِكاّ تؤ نُ َاؿؿَيُى يُهُك صيىوُْ، بؤ ْاماْري، ٓ

َِ ؿَهتُيُى ٓايا َِ، يإ ُٖب ًَىَ َُٖإ بُ ؿواتل ُْب ًَهـا يُ ؿَنلَيتُوَ، َىْاقًُُ ً ًَُُ نات  َُٖىوَإ ٓ
ًَهِ ثُكيَُإ ُْٓـاَاِْ ٍَ مؤكَإ بًُ َِ، ؿَهتُ نُ ؿاْري ُٓوَ يُطُ  َىْاقًُُنإ ُّٖ ُٓو بُِكاهتِ ُْب

 مياتل َاوَيُنِ بؤ مَكوكَ ُٓوَّ َٔ بُِكاّ بؤيُ ْاطُئ، ُْتًذُيُى ًٖض بُ يُعِٓ وَ،ؿَناتُ ؿكَيق
َّ َّ، ؿيلاهُت ُٓوَّ بؤ يًقُْنإ، بُ بـك   ؿياكيهلاوؿا َاوَيُنِ يُ نُ بهلَيت زَي ؿاوايإ ِكَمسًٍ بُ بهل
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َِ ًَٔ ٖاوبَُ ِكاثؤكتِ بُ ؿَب َِ ٖاوبُ ِكاثؤكتِ نُ ُٓوَّ يُبُك بُِكاهتِ، ب ًَُُ بُِكاهتِ ُْب  ْاتىاْري ٓ
ًَىَيُنًٍ بًُٖض ُْتًذُيُى، بطُيُٓ ً ٍَ  بَُيهى بهلَيتُوَ، ِكَت بُيُنذاكّ ياهايُنُ نُ ؿاْري ُٓوَ يُطُ
َّ يُهُك ًٌِٓ ًَبًًٓاُّْ ُٓو بهلَيت، ٓاى بؤُٓوَّ بهل  مؤك بهلَيتُوَ، ٓاى با ُٖبىو، يُهُكَإ نُ ت

 .هىثاي
 :ُكيَُإثهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

ًَوتا ػؤّ ٓ َِ َِ ُٓو يُهُك قوُنإ َُٖىو ، بىوَ طُاَلَيُ ِكَِٓ ه ًَهًإ ِكًَُٓيُ، ه َِ، يُن  بُ ؿكَيقَ ؿََي
َِ ؿووَّ، بـكَيت، طؿتىطؤ ًًَُّ نلؿِْ، ؿَوَيَُُْـ بؤ ؿواخبلَيت ؿََي ًَهِ بؤ ؿواخبلَيت ؿََيآ ، ه  تل، نات

ًًٌَٓاكّ ًَهًإ ؿَنُٕ سُم ُٖيُ، تل ث ًََُُ بىوٕ ِكامّ ناَُّ بُ ؿَْطُوَ، ُٓؿَػُي ُٖكه  ِكامئ، ٓ
 .هُعًـ سَُُ ناى ؾُكَىو

 :عًِ سَُُ هعًـ سَُُ بُِكَين
 :ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ٌَ ُٓو ُٖك ؿَنُّ، بُِكَينت يُ ؿَهتؼؤًِ  و ياهايُ ُٓو ًُُُٖٓتِ و طلْطِ باهِ َٔ باهِ ُٖيُ، ِكايُ ه
ًَُُ ُٓطُك ٓىْهُ ًُْنُ،مََُ هُقؿِ بُاَلّ، ُٓواُْيُ، و ماًْاكّ ًَِ خبُئ ؿواّ ػىيُيُ يُّ ٓ  ثُيِلَو بُث
َِ ثلؤطلاّ ًَتُ ُٓب ًَهِ ػىزي بٔ  َىْاقًُُنُ ػىيُ يُّ ؿاواناكّ و ًٖىاؿاكّ َٔ ُٓوَ يُبُك تل، طلَيـاْ

 .هىثاي مؤك بهُئ، يُهُك طؿتىطؤّ و بهُئ
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

ًَوتا ٌَ ُٓو ٓ ًَهِ ناؾًُ، ًُِٓكَ ه ًَٓا ؿَْطِ ناًَإ ؿَْطُوَ، ؿَػُيُٓ ُٖكه ٖ ، ًَُُ ًَري ٓ َِ، ُٓوَ ؿََي  ؿَب
ًَتإ ؿَْطـاُْوَ، ؿَخيُيُٓ يُى بُ يُى ًَوتا باًُ، ث  بـكَيت، ياهايُ ُٓو طؿتىطؤّ بُ ؿكَيقَ يُنُّ، ِكَِٓ ٓ
َِ تهايُ ٍَ ن َِ، نُي 03 هىثاي، بهاتُوَ؟، بُكم ؿَهتِ ؿايُ يُطُ َِ بـكَيت، طؿتىطؤ بُ قَؿكَي ؿََي  ن

َِ ؿكَيقَ ؿََيآ ُٓغًُبًُ بهاتُوَ؟، بُكم ؿَهتِ تهايُ يُطَُيـاًُْ  ؿووَّ، ػاَيِ هُك ؿَيًُٓ ُْؿَيت، ث
َِ نلؿِْ، ؿَوَيَُُْـ بؤ ؿواخبلَيت َِ َٔ تهايُ؟، بهاتُوَ بُكم ؿَهتِ يُطَُيـايُ ن  باًُ طىتإ ؿا كًَِٓ ه
ًَوتا هُكُْنُوت، ُٓوَ بـكَيت ؿتىطؤط بُ ؿكَيقَ يُنُّ ِكَِٓ ِكًَُٓنإ، َِ ؿووَّ، ِكَِٓ ٓ  بؤ ؿواخبلَيت ؿََي

َِ نلؿِْ ؿَوَيَُُْـ ًًَُّ، ػاَيِ مََُِْ، هُقؿِ بُب َِ ه ًَو ؿواخبلَيت، ؿََي ًَهِ بؤ بَُُكد  ؿياكيهلاو نات
،َِ  .ناكؿؤ ناى ؾُكَىو ؿَْطُوَ، ؿَػَُُ ُٖكؿوونِ نُ ب

 :ثريؿاوؿ حمُـ ناكؿؤ بُكَين
 .ثُكيَُإ ُكؤنِه بُِكَين

ًَهِ بؤ بُي نلؿٕ ؿَوَيَُُْـ بؤ َُبُهت نلؿِْ، ؿَوَيَُُْـ بؤ ؿواخبلَيت َُٓيآ، ُٖيُ ِكًَُٓى  هُقؿ
َِ ُٖيُ ِكًَُٓى ؿياكيهلاو، ًَهِ بؤ ُٓوَّ بُاَلّ نلؿِْ، ؿَوَيَُُْـ بؤ ؿواخبلَيت با ؿََي  ؿياكيهلاو هُقؿ
َِ ؿَوَيَُُْـَنًُِ َُبُهتِ  .تًاب

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ٕ باين/ؿ. اكهالبُِكَين 
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ًًَُّ، ؿووََُ، ُٓوَ نلؿِْ، ؿَوَيَُُْـ بؤ ؿواخبلَيت ؿووَّ، َِ بُ نلؿِْ ؿَوَيَُُْـ بؤ ؿواخبلَيت ه  َُكد
ًَهِ َِ، ؿياكيهلاو بؤنات ًَوتا باًُ ب َِ، سًوابُ بُو ؿَْطُوَ ؿَػُيُٓ ؿووَّ ٓ  ؿَوَيَُُْـ بؤ ؿواخبلَيت ب

َِ نلؿِْ، َِ نُي 04 هىثاي، بهاتُوَ؟، بُكم ؿَهتِ تهايُ يُطَُيـايُ ن  ؿَوَيَُُْـ بؤ ؿواخبلَيت ؿََي
ًًَُّ، نلؿِْ، َِ ه ًَوتا ؿفَ، نُي 82 بهاتُوَ؟، بُكم ؿَهتِ تهايُ ؿفيُتِ ن ٓ ًًَُّ  ؿَػُيُٓ ه

ًًًٍََُ باًُ ؿَْطـاُْوَ، َِ نلؿِْ ؿَوَيَُُْـ بؤ ؿواخبلَيت ؿَْطـاُْوَ، ؿَػُيُٓ ه ًَهِ بؤ بَُُكد  نات
َِ ؿياكيهلاو َِ ،ب  بىو، 04 تل ُٓوَّ يُطَُيـايُ، نُي 02 بهاتُوَ؟، بُكم ؿَهتِ تهايُ يُطَُيـايُ ن
َِ ،02 َُُٓيإ ًَوتا بهاتُوَ؟، بُكم ؿَهتِ تهايُ ؿفَ ن ٍَ 04 ؿَْط مؤكيُّٓ ٓ  بؤ ؿواخبلَيت ُٓوَُْ يُطُ

ًَو نلؿِْ ؿَوَيَُُْـ بؤ ؿواخبلَيت بُاَلّ نلؿِْ، ؿَوَيَُُْـ ًَهِ بَُُكد  بىو، نُي 02 كيهلاو،ؿيا بؤنات
ًَٓاوَ، ؿَْطِ 04 ُٓوَ نلؿِْ ؿَوَيَُُْـ بؤ ؿَػلَيت ؿوا نُواتُ  ؿواػلا ياهايُ ثِلؤفَ ُّٓ دؤكَ بُّ ٖ
ًَِ  بُ بُِكَينَنإ، ثُكيَُاْتاكَ َىػتُي يًقُْناِْ ؿَنُئ ؿاوا ثُكيَُاْتاكَنإ، ؿَْطِ مؤكيُّٓ بُث

 ؿَوَيَُُْـ بؤ بهُٕ بلؿ و ؿَهت ًاكَما، ػَُيهِ يُ ،ِكؤفْاَُْىوهإ يُ ثوجؤكإ، يُ نلؿٕ ًٓوتًؿاؿَ
ًَُٓوَ، بؤَإ تامَ هًاغُيُنِ بُ نلؿِْ  ؿَهتًإ بتىأْ ٓاهاِْ بُ نىكؿهتإ ػَُيهِ بتىأْ ُٓوَّ بؤ ب
ًَلئ، بُػىاتإ ؿاٖاتىو نؤبىوُْوَّ تا بٔ، هُكنُوتىو ُٖك ماًْاكيُنإ، هُكٓاوَّ بطاتُ  ُٖكبقئ، ؿَهج

َِ ًٍَ ّ(00) هُعات هبُيٓ  .ُٖيُ نؤبىوُْوََإ ًْىَِكؤ ث
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 ؿ. اكهالٕ باين امساعًٌ                  ؿ.سؤ حمُـ هىكَ                           هت اظيـ عبـاهلل                ؾل  
ًَطلٍ هًَلٍ ثُكيَُاٌْ                        ههلت    ثُكيَُاٌْهُكؤنٌ                 ُكؤنٌ ثُكيَُاٌْ      د

ًَلام                              نىكؿهتإ – نىكؿهتإ ًَلام        – ع ًَلام - نىكؿهتإ                    ع   ع
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 ( 10ثلؤتؤنؤيٌ ؿاًٌْتين فَاكَ )

ًَٓر ًُػيُ  1181\6\7كَيهُوتٌ  ث

ًًٌََُ َُٖيبقاكؿٕ  ػىيٌ ه
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  (23ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

ًَٓر   7/6/1181 كَيهُوتٌ ًُػيُث
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ًَل )(ٍ نا   ًٍَ ًْىَِكؤٍتقَ ًَٓر  كؤفٍ ث ًَلام  -نىكؿهتإ  ثُكيَُاٌْ  7/6/2112كَيهُوتٌ  ًُػيُث بُ ع
بععُِكَين ؿ. سوععٔ حمُععـ هععىكَ  بععُ ٓاَععاؿَبىوٌْثُكيععَُإ و، هععُكؤنٌ  ؿ.اكهععالٕ بععاين امساعًععٌهععُكؤنايُتٌ 

ًَطلٍ هُكؤى و،  ًَلٍ د ًًَُّ ػىيٌ  اكَ )(ٍظ ؿاًٌْتين فَثُكيَُإبُِكَين ؾلهت أظيـ عبـاهلل ههلت ظ هعاَيٌ  هع
 ( ٍ ػؤٍ بُهت.2112)

 بُكْاٍَُ ناك:
ًٌَ سىنُُن ٍ 1992(ٍ ٖعَُىاكنلاوٍ هعاَيٌ   1ٍ ْعاوػؤٍ فَعاكَ )  َوِل( يُ ثُي21(ٍ َاؿؿَ )1اٌْ بِلطُ )بُث

ًَععلامظ ؿَهععتٍُ هععُكؤنايُتٌ  -ثُكيععَُاٌْ نىكؿهععتإ  ػععىيٌ  ؿكا ؿاًٌْععتين فَععاكٍَ )(ٍٍ بِليععاك ثُكيععَُإع
ُٖ ًًٌََُ ًَعٓر ًعُػيُ كَيهعُوتٌ      ه ًٍَ ًْعىَِكؤٍ كؤفٍ ث ًَىَيُ    ؿا 7/6/2112َيبقاكؿٕ يُ نات )(ٍ ثع بعُّ ًع

ًَت:  ب
ػىَيٓـُْوٍَ يُنٌَُ ثلؤفٍَ َُٖىاك نلؿٌْ ْؤيٌَُ ياهاٍ ُٓدمىَعٌُْ وَميلاْعٌ ٖعُكَيٌُ نىكؿهعتإ     -1

 ٍ َُٖىاك نلاو.1997(ٍ هاَيٌ 3فَاكَ )
لؿْععُوٍَ نعاك ْععُنلؿٕ بعُ ياهععاٍ بُنلَيعـاٌْ ػاْىوبععُكٍَ    ػىَيٓـْعُوٍَ يُنعٌَُ ثععلؤفَ ياهعاٍ ؿكَيقن    -2

ًٌَهَُ نلاوَ. 2118(ٍ هاَيٌ 9فَاكَ )  بؤ َاوٍَ يُى هاَيٌ تل، نُ يُاليُٕ ُٓدمىٌَُْ وَميلاُْوَ ث
ًٌَععًٓاكٍ ياهععاٍ ٖععَُىاك نلؿْععٌ ياهععاٍ فَععاكَ )        -3 ياهععاٍ  2116(ٍ هععاَيٌ 3ػىَيٓـْععُوٍَ يُنععٌَُ ث

 ؤك( يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ.بُكَْطاكبىوُْوٍَ تؤقاْـٕ )تري
ؿَْطـإ يُهُك ثِلؤفَ ياهاٍ ٖعَُىاكنلؿٌْ ؿووََعٌ ياهعاٍ ٓعُناؿضيًاٍ نعىكؿٍ يعُ ٖعُكَيٌُ نىكؿهعتإ          -4

 .1997(ٍ هاَيٌ 12فَاكَ )
ًٌَعًٓاكٍ ياهعاٍ طؤِكاْهعاكٍ يعُ ياهعاٍ فَعاكَ )         -5 ياهعاٍ   2118(ٍ هعاَيٌ  9ػوتُِٓكوو و طؿتىطعؤ نلؿْعٌ ث

ًٌَعهَُ نعلاوَو، يعُ ؿاًٌْعتين          بُنلَيـاٌْ ػاْىوبُكَ، نع  ُ يُاليعُٕ فَعاكٍَ ياهعايٌ ُْٓعـاَاٌْ ثُكيعَُإ ث
 ، ػىَيٓـُْوٍَ يُنٌَُ بؤ نلاوَ.18/11/2111(ٍ كؤفٍ 12ٓاهايٌ فَاكَ )

ًَهٗاتٍُ يًقُْ ًٌَُُٖيًُناٌْ ثُكيَُإ. -6  ػوتُِٓكوو و ثُهٓـ نلؿٌْ ث
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ُوكَو ًَٗلَبإ.بُْاوٍ ػىاٍ ط
ًًٌََُ َُٖيبعقاكؿٕ،           بُْاوٍ طعُيٌ نىكؿهعتإ، ؿاًٌْعتُٓنَُإ ؿَنُيٓعُوَ، ثُكيعَُاٌْ نىكؿهعتإ، ػعىيٌ هع

ًًَُّ، ػىيٌ طلَيـاٌْ ؿووَّ، فَاكٍَ ؿاًٌْذي )  بُكْاٍَُ ناك: 7/6/2112(، كؤفٍ ؿاًٌْذي 23هاَيٌ ه
ًٌَ سىنُععُناٌْ بِلطععٍُ ) (ٍ ٖععَُىاكنلاوٍ هععاَيٌ 1ػؤٍ فَععاكَ )( يععُ ثععُيِلَوٍ ْععاو21(ٍ َععاؿؿٍَ )1بععُث

ًَلام، ؿَهتٍُ هُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ بِلياكيـا بُكْاٍَُ ناكٍ ؿاًٌْتين  -ٍ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ 1992 ع
ًَل )   23فَاكَ ) ًًٌََُ َُٖيبعقاكؿٕ يعُ ناتعقَ ًَعٓر ًعُػيُ     11(ٍ ٓاهايٌ ػىيٌ ه ًٍَ ًْعىٍَكؤٍ كؤفٍ ث (ٍ ثع

ًَت: 7/6/2112كَيهُوتٌ  ًَىَيُ ب  بُّ ً
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ػىَيٓـُْوٍَ يُنٌَُ ثلؤفٍَ َُٖىاك نلؿٌْ ْؤيٌَُ ياهاٍ ُٓدمىٌَُْ وَميلاٌْ ٖعُكَيٌُ نىكؿهعتإ    -1
 ٍ َُٖىاك نلاو.1997(ٍ هاَيٌ 3فَاكَ )

ػىَيٓـْعُوٍَ يُنعٌَُ ثععلؤفَ ياهعاٍ ؿكَيقنلؿْععُوٍَ نعاك ْععُنلؿٕ بعُ ياهععاٍ بُنلَيعـاٌْ ػاْىوبععُكٍَ        -2
ًٌَهَُ نلاوَ.بؤ َاوٍَ يُى هاَي 2118(ٍ هاَيٌ 9فَاكَ )  ٌ تل، نُ يُاليُٕ ُٓدمىٌَُْ وَميلاُْوَ ث

ًٌَععًٓاكٍ ياهععاٍ ٖععَُىاك نلؿْععٌ ياهععاٍ فَععاكَ )        -3 ياهععاٍ  2116(ٍ هععاَيٌ 3ػىَيٓـْععُوٍَ يُنععٌَُ ث
 بُكَْطاكبىوُْوٍَ تؤقاْـٕ )تريؤك( يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ.

ٍ نعىكؿٍ يعُ ٖعُكَيٌُ نىكؿهعتإ     ؿَْطـإ يُهُك ثِلؤفَ ياهاٍ ٖعَُىاكنلؿٌْ ؿووََعٌ ياهعاٍ ٓعُناؿضيًا     -4
 .1997(ٍ هاَيٌ 12فَاكَ )

ًٌَعًٓاكٍ ياهعاٍ طؤِكاْهعاكٍ يعُ ياهعاٍ فَعاكَ )         -5 ياهعاٍ   2118(ٍ هعاَيٌ  9ػوتُِٓكوو و طؿتىطعؤ نلؿْعٌ ث
ًٌَعهَُ نعلاوَو، يعُ ؿاًٌْعتين            بُنلَيـاٌْ ػاْىوبُكَ، نعُ يُاليعُٕ فَعاكٍَ ياهعايٌ ُْٓعـاَاٌْ ثُكيعَُإ ث

 ، ػىَيٓـُْوٍَ يُنٌَُ بؤ نلاوَ.18/11/2111كؤفٍ  (12ٍٓاهايٌ فَاكَ )
ًَهٗاتٍُ يًقُْ ًٌَُُٖيًُناٌْ ثُكيَُإ. -6  ػوتُِٓكوو و ثُهٓـ نلؿٌْ ث

ًَتعُوَ نعُ َؤَيعُت             ًَطعلٍ هعُكؤنٌ ثُكيعَُإ، ْعاوٍ ٓعُو ثُكيعَُاْتاكَ بُِكَيناْعُ ؿَػىَيٓ ًَوتاَ بعُِكَين د ٓ
ًَـكاوٕ، يإ ٓاَاؿَ ُْبىوٕ، ؾُكَىو.  ث

ًَطلٍ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:بُِكَين   سؤ حمُـ هىكَ/ د
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

َؤَيعُت بعىوٕ، يعإ ٓاَعاؿَ      2112//5/6(ٍ ٓاهعايٌ يعُ   22ْاوٍ ُٓو ُْٓـاَاٍُْ نُ يعُ ؿاًٌْعتين فَعاكَ )   
 ( ُْٓـاَُ، َُٖىوًًإ َؤَيُتٔ، بؤيُ تُْٗا ْاوَناًْإ ؿَػىَيُُٓوَ، َُٓإُْ:11ُْبىوٕ، نؤٍ )

 ـ حمُـ.                         ثُياّ اظي -1
 تاكا حتوري ياهري.                          -2
 سامّ حتوري هعًـ.                                -3
 ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ.                       -4
ٍَ حتوري حمُـ.                       -5 ًَلؿ ً 
 ُـيل. َصطؿ٢عبـايوالّ  -6
 سوري حمُـ.                         عًٌ -7
 .                        بٗا٤ايدٜٔعُل عبـايعنين  -8
 حمُـ قاؿك)بًُاكَتٌ(                         ؾاضٌ -9

 ناوَ حمُـ اَري. -11
 ناكوإ ُاحل اظيـ. -11

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ:
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ًَوتاَ ؿَيًُٓ هُك ػاَيٌ يُنُّ يُ بُكْاٍَُ ناك/ ػ ىَيٓـُْوٍَ يُنٌَُ ثلؤفٍَ َُٖىاك نلؿْعٌ ْؤيعٌَُ   ٓ
 ٍ َُٖىاك نلاو.1997(ٍ هاَيٌ 3ياهاٍ ُٓدمىٌَُْ وَميلاٌْ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ فَاكَ )

 با يًقٍُْ قاْىٌْ بؿُكَىوٕ بؤ ًىَيين ػؤتإ.
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 بُِكَينإ ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ. 
ٍُ يُنٌَُ بُكْاٍَُ ناكٍ َُِٓلؤَإ/ ػىَيٓـُْوٍَ يُنٌَُ ثلؤفٍَ َُٖىاك نلؿْعٌ ْؤيعٌَُ ياهعاٍ    بِلط

 ٍ َُٖىاك نلاو.1997(ٍ هاَيٌ 3ُٓدمىٌَُْ وَميلاٌْ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ فَاكَ )
ًٌَعهَُ نلؿُْنعٍُ       ًَىامٍ ث ًٌَعهَُ نعلاوَ، ًع ُّٓ ثلؤفَيُ يُاليُٕ هُكؤنايُتٌ ُٓدمىٌَُْ وَميلاُْوَ ث

 ًَىَيُ:بُّ ً
ًَلام –بؤ هُكؤنايُتٌ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ   ع

 بابُت/ ثلؤفَ
ًَض ثلؤفٍَ َُٖىاك نلؿٌْ ياهاٍ ُٓدمىٌَُْ وَميلإ فَاكَ ) ٍ َُٖىاك نلاو، نُ 1992(ٍ هاَيٌ 3بُ ٖاوث

ًَعلئ، بعُ       27/5/2112(ٍ كؤفٍ 5يُ نؤبىوُْوٍَ ُٓدمىٌَُْ وَميلإ فَعاكَ )  ثُهعٓـ نعلاوَ بؤتعإ ؿَْ
ٍَ كَينؿا.َُبُهيت ػو  تُٓ بُكؿَهيت ثُكيَُإ، بؤ بِلياكؿإ يُهُكٍ، يُطُ

ًَهٗاتىوَ: ٌَ َاؿؿَ ث  ُّٓ ثلؤفَيُ يُ ه
 1181قإْٛ زقِ ) ( يط١ٓ 

 املعدٍ 8991( يط١ٓ 0قإْٛ ايتعدٌٜ ايتاضع يكإْٛ فًظ ٚشزا٤ اقًِٝ نٛزدضتإ زقِ )
 املاد٠ االٚىل:

 باضاؾ١  ايؿكس٠ )ب( اىل ْٗا١ٜ املاد٠ ٚتهٕٛ ناالتٞ: ١1992 ( يط3ٓتعدٍ املاد٠ ايتاضع١ َٔ ايكإْٛ زقِ )
 ايعسام ٚشزا٤ اقًِٝ(.   –جيٛش إ ٜطِ فًظ ٚشزا٤ اقًِٝ نٛزدضتإ  -)ب

 املاد٠ ايجا١ْٝ:
 ع٢ً فًظ ايٛشزا٤ تٓؿٝر اسهاّ ٖرا ايكإْٛ.

 املاد٠ ايجايج١:
 ايسمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛزدضتإ(. ٜٓؿر ٖرا ايكإْٛ اعتبازًا َٔ تازٜذ اصدازٙ ٜٚٓػس يف اؾسٜد٠

          ٍَ ؿاوا يُ هُكؤنٌ ثُكيَُاٌْ نىكؿهعتإ ؿَنعُّ ٓعُّ ثلؤفَيعُ ٓاكاهعتٍُ يًقْعٍُ ثُيىَْـيعـاك بهعات، يُطعُ
 كَينَاْـا.

 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًٌَ ًٓؼتًِاْ ُٓو ثلؤفَيُ ٓاكاهتٍُ يًقٍُْ ياهايٌ ؿَنلَيت، ؾُكَىوٕ بؤ بِلطٍُ ؿووَّ.  بُث
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 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

بِلطٍُ ؿووَّ يُ بُكْاٍَُ ناك/ ػىَيٓـُْوٍَ يُنٌَُ ثلؤفَ ياهاٍ ؿكَيقنلؿُْوٍَ ناك ُْنلؿٕ بعُ ياهعاٍ   
بععؤ َععاوٍَ يععُى هععاَيٌ تععل، نععُ يُاليععُٕ ُٓدمىَععٌُْ    2118(ٍ هععاَيٌ 9بُنلَيععـاٌْ ػاْىوبععُكٍَ فَععاكَ ) 

ًَ  .31/5/2112( يُ 1315ٌهَُ نلاوَ، بُْىوهلاوٍ فَاكَ )وَميلاُْوَ ث
ًَلام –بؤ هُكؤنايُتٌ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ   ع

 بابُت/ ثلؤفَ
ًَض ثلؤفَ ياهاٍ ؿكَيقنلؿُْوٍَ ناك ُْنلؿٕ بُ ياهاٍ بُنلَيعـاٌْ ػاْىوبعُكٍَ فَعاكَ )    (ٍ هعاَيٌ  9بُ ٖاوث

 27/5/2112(ٍ كؤفٍ 5وَميلإ فَعاكَ ) بؤ َاوٍَ يُى هاَيٌ تل، نُ يُ نؤبىوُْوٍَ ُٓدمىٌَُْ  2118
            ٍَ ًَعلئ، بعُ َُبُهعيت ػوعتُٓ بُكؿَهعيت ثُكيعَُإ، بعؤ بِليعاكؿإ يُهعُكٍ، يُطعُ ثُهٓـ نلاوَ بؤتعإ ؿَْ

 كَينؿا.
ًَهٗاتىوَ: ٌَ َاؿؿَ ث  ُّٓ ثلؤفَيُ يُ ه

 1118(ٍ هاَيٌ 9ياهاٍ ؿكَيقنلؿُْوٍَ ناك ُْنلؿٕ بُ ياهاٍ بُنلَيـاٌْ ػاْىوبُكٍَ فَاكَ )
 اؿؿَّ يُنُّ:َ

ؿكَيعق ؿَنلَيتعُوَ بعؤ     2118(ٍ هعاَيٌ  9ناك ُْنلؿٕ بُ سىنُُناٌْ ياهاٍ بُنلَيـاٌْ ػاْىوبُكٍَ فَاكَ )
  15/7/2112َاوٍَ يُى هاَيٌ تل يُبُكواكٍ 

 َاؿؿَّ ؿووَّ:
ٌَ بهات. ٌَ بُد ًَىيوتُ يُهُك ُٓدمىٌَُْ وَميلإ و اليُُْ ثُيىَْـيـاكَنإ سىنُُناٌْ ُّٓ ياهايُ د  ث

 :ًًَُّ  َاؿؿَّ ه
ٌَ ؿَنلَيت و يُ كؤفْاٍَُ وَقآًعٌ نىكؿهتإ باَلو ؿَنلَيتُوَ.  ُّٓ ياهايُ يُ كؤفٍ ؿَكٓىوٌْ ناكٍ ث

 ؿاوا ؿَنُّ ُّٓ ثلؤفَ ياهايُ ٓاكاهتٍُ يًقُْ ثُيىَْـيـاكَنإ بهلَيت، هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًٌَ تايبُشيُْـٍ ُّٓ ياهايُ ٓ  اكاهتٍُ يًقُْناٌْ ياهايٌ و ؿاكايٌ ؿَنلَيت، ؾُكَىوٕ بؤ بِلطُيُنٌ تل.بُث
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًًٌََُ بُكْاٍَُ ناك/ ػىَيٓـُْوٍَ يُنٌَُ ثلؤفَ ياهاٍ ؿكَيعق نلؿْعُوٍَ نعاك نعلؿٕ بعُ ياهعاٍ        بِلطٍُ ه
 ُوٍَ تؤقاْـٕ )تريؤك( يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ.ياهاٍ بُكَْطاكبىوْ 2116(ٍ هاَيٌ 3فَاكَ )

ًٌَهَُ نلاوَ بُْىوهلاوٍ فَاكَ )  4/6/2112( يُ 1347ُّٓ ثلؤفَيُ يُاليُٕ ُٓدمىٌَُْ وَميلاُْوَ ث
ًَو ؿَيت: ٌَ َاؿؿَ ث  ٓاكاهتٍُ هُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ نلاوَ، ثلؤفَنُ يُه

 1181ياهاٍ فَاكَ ) ( هاَيٌ 
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ٌَ نلؿ يُ ُٖكَيٌُ  1116(ٍ هاَيٌ 0ٌْ ياهاٍ بُكَْطاك بىوُْوٍَ تريؤك فَاكَ )ياهاٍ ؿكَيقؿإ بُ ناك ث
 نىكؿهتإ

 َاؿؿَّ يُنُّ:

يععُ بععُكواكٍ   2116(ٍ هععاَيٌ 3نععاك نععلؿٕ بععُ سىنُععُناٌْ ياهععاٍ بععُكَْطاك بىوْععُوٍَ تععريؤك فَععاكَ )       
 ( هاَيٌ تل.2ؿكَيق ؿَنلَيتُوَ بؤ َاوٍَ ) 16/7/2112

 َاؿؿَّ ؿووَّ: 
ًَىيوتُ يُهُك ُٓ ٌَ بهات.ث ٌَ بُد  دمىٌَُْ وَميلإ و اليُُْ ثُيىَْـيـاكَنإ سىنُُناٌْ ُّٓ ياهايُ د

 :ًًَُّ  َاؿؿَّ ه
ٌَ ؿَنلَيت و يُ كؤفْاٍَُ وَقآًعٌ نىكؿهتإ باَلو ؿَنلَيتُوَ.  ُّٓ ياهايُ يُ كؤفٍ ؿَكٓىوٌْ ناكٍ ث

ٍَ كَينَـا.ؿاوا يُ هُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ ؿَنُّ ُّٓ ثلؤفَيُ ٓاكاهتٍُ يًقُْ ثُيىَْ  ـيـاكَنإ بهات، يُطُ
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًٌَ تايبُشيُْععـٍ ٓاكاهععتٍُ يًقْععُناٌْ ياهععايٌ و ْععاوػؤ و َععاؼي َععلؤظ ؿَنلَيععت،       ٓععُّ ثععلؤفَ ياهععايُ بععُث
 ؾُكَىوٕ بؤ بِلطُيُنٌ تل.

 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ؿَْطععـإ يُهععُك ثععِلؤفَ ياهععاٍ ٖععَُىاكنلؿٌْ ؿووََععٌ ياهععاٍ ٓععُناؿضيًاٍ بُكْاَععٍُ نععاك/ بِلطععٍُ ٓععىاكٍ 
 .1997(ٍ هاَيٌ 12نىكؿٍ يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ فَاكَ )

ٍَ كَينَاْـا.  ؿاوا يُهُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ ؿَنُّ يًقُْ ثُيىَْـيـاكَناٌْ تل ٓاَاؿَ بٔ يُهُك َُُِْ، يُطُ
 :ثُكيَُإ هُكؤنٌ ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ؿاوا يُ يًقُْ ثُيىَْـيـاكَنإ ؿَنُّ ٓاَاؿَ بٔ يُهُك َُُِْ.
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَُعُ وَنعى يًقْعٍُ ياهعايٌ و       هُباكَت بُ ثلؤفَ ياهاٍ َُٖىاك نلؿٌْ ؿووٌََ ياهاٍ ُٓناؿضيًاٍ نعىكؿٍ، ٓ
ًَهٌ ٖاوبعُمشإ ٓاَعاؿَ نعلؿووَ بعُ ُعًاغُ نلؿْعٌ ٓعُو         يًقٍُْ كؤًٓبريٍ يُ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ كاثؤكت

ًٌَعىوٍ ثُكيَُاْعـا ُْٓعـاَاٌْ ثُكيعَُإ قوعُيإ             َاؿؿاٍُْ نعُ يعُ ٓعُدماٌَ طؿتىطعؤ يعُ نؤبىوْعُوَناٌْ ث
ًَىَيُ ؿاكَيععقكاوَ نععُ يععُْاو            ًٌَععًٓاكَناًْإ بععُ كَٓععاو طععرياوَو ُععًاغُ َاؿؿَنععإ بععُو ًعع يُهععُك نععلؿ، ث

ًَـكاوَ.كاثؤكتُنَُاْـا ٓاَ  افََإ ث
ًَىَيُ: ًَوتا كاثؤكتُنُ بُ مَاٌْ عُكَبٌ بُو ً ٓ 

 
 1181قإْٛ زقِ )    ( يط١ٓ 
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 قإْٛ ايتعدٌٜ ايجاْٞ يكإْٛ االنادمي١ٝ ايهٛزد١ٜ
 ايعسام -املعدٍ يف اقًِٝ نٛزدضتإ  8997( يط١ٓ 81زقِ )

 املاد٠ )االٚىل( َٔ املػسٚع: ٖٓاى ثالث١ أزا٤ بػأْٗا: 
االنادمي١ٝ ايهٛزد١ٜ ٖٞ اسد٣ املسادع ايعًٝا يف نٌ َـا ٜتعًـل بايًػـ١ ايهٛزدٜـ١ ٚهلذاتٗـا ٚاؿؿـاظ        :ايسأٟ االٍٚ

 عًٝٗا ٚاغٓا٤ٖا، بٗدف ايٛصٍٛ اىل يػ١ زمس١ٝ َٛسد٠، ٚهلا غدص١ٝ َع١ٜٛٓ َطتك١ً.
يٓعـس االنادميٝـ١   االنادمي١ٝ ايهٛزد١ٜ ٖٞ االطاز ايعاّ يتٛسٝد املطاعٞ ايع١ًُٝ ٚيتكسٜب ٚدٗات ا ايسأٟ ايجاْٞ:

يًُؤضطــات املعٓٝــ١ بايًػــ١ ايهٛزدٜــ١ ٚهلذاتٗــا بػٝــ١ ايٛصــٍٛ اىل يػــ١ زمسٝــ١ َٛســد٠ ٚهلــا غدصــ١ٝ َعٜٓٛــ١   
 َطتك١ً.

االنادمي١ٝ ايهٛزد١ٜ ٖٞ املسدع االع٢ً يف نٌ َا ٜتعًل بايًػ١ ايهٛزدٜـ١ ٚهلذاتٗـا ٚاؿؿـاظ عًٝٗـا      ايسأٟ ايجايح:
َٛسـد٠ ٚعًـ٢ املؤضطـات ٚاؾٗـات اؿهَٛٝـ١ االيتـصاّ بكسازاتٗـا يف ٖـرا         ٚاغٓا٤ٖا بػ١ٝ ايٛصٍٛ اىل يػ١ زمس١ٝ 

 اجملاٍ ٚهلا غدص١ٝ َع١ٜٛٓ َطتك١ً.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ؾُكَىو بُ نىكؿيُنَُ.
 بُِكَين بهل نليِ حمُـ )ٓاهؤ(:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَُُ وَنى يًقٍُْ ًَِ ُٓو نىكؿيُ ٓ ًَ ًَُعُ         ؿََُوَيت ب ٖاوبعَُ تُكدىَعَُإ ْعُنلؿووَ، بعؤ ٓعُوٍَ يُهعُك ٓ
 وَنى يًقٍُْ ٖاوبَُ ُْنُوَيت.

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
ًَُُ ؿَؿَيُٓ ؿَْطـاُْوَ.  تهايُ ناى ٓاهؤ وَنى ػؤٍ خبىَيُٓوَ ٓ

 بُِكَين بهل نليِ حمُـ )ٓاهؤ(:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ٌَ كا ُٖيُ يُباكَيُوَ:َاؿؿٍَ )يُنُّ( يُ ثِلؤ  فَنُ: ه
ًَهعُ يعُ هُكٓعاوَ بعُكمَنإ بعؤ ُٖكٓعًُنٌ نعُ ثُيىَهعتُ بعُ مَعاٌْ             كاٍ يُنُّ: ُٓناؿضيًاٍ نعىكؿيٌ يُن
ًَهٌ       ًَهلؿٕ و ؿَوَيَُُْعـنلؿٌْ، بَُُبُهعيت طُيٌعذي بعُ مَعاْ ًَىَ ماكَناًًُْوَو ثاكَينطاكيٌ ي نىكؿيٌ و ً

ًَت.ؾُكًٌَ يُنطلتىو، نُ نُهايُتًٌ َُعُٓويٌ   هُكبُػؤٍ ُٖب
ًَىٍَ طٌتًًُ بؤ يُنؼوتين ُٖوَيُ ماْوتًًُنإ و ْنيو ػوتُٓوٍَ  كاٍ ؿووَّ: ُٓناؿضيًاٍ نىكؿيٌ ٓىاكٓ
ًَىَ ماكَنععاٌْ بععُٓاَادمٌ   بععاكٍ هععُكدمُ ُٓناؿضيًًععُناٌْ ؿَمطانععاٌْ ػععاوَٕ َُبُهععيت مَععاٌْ نععىكؿيٌ و ًعع

ًَت. طُيٌذي بُ مَاٌْ ؾُكًٌَ يُنطلتىو نُ نُهايُتًٌ َُعُٓويٌ   هُكبُػؤٍ ُٖب
ًًَُّ: ُٓناؿضيًاٍ نعىكؿيٌ هُكٓعاوَيُنٌ بعُكمَ بعؤ ُٖكٓعًُنٌ نعُ ثُيىَهعتُ بعُمَاٌْ نعىكؿيٌ و           كاٍ ه
ًَهٌ ؾعُكًٌَ يعُنطلتىو           ًَهعلؿٕ وؿَوَيَُُْعـ نلؿْعٌ بؤطُيٌعذي بعُ مَعاْ ًَىَ ماكَناًًُْوَو ثاكَينطعاكيٌ ي ً
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ًَىيوعععتُ ًًٓتًعععناّ    بهعععُٕ بعععُ بِلياكَنعععاٌْ يعععُّ بعععىاكَؿاو  يُهعععُك ؿَمطانعععإ واليُْعععُناٌْ سهىَعععُتًٍ ث
 نُهايُتًًُنٌ َُعُٓوٍ هُكبُػؤًٌ ُٖيُ.

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
 ؾُكَىو ناى عُوٌْ.

 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَوعتا بعُ مَعا          ًَتعُ ُٓهعاي، ٓ ٌْ ععُكَبٌ يعُى، يعُى    ؿياكَ ُْٓعـاَاٌْ ثُكيعَُإ ؿاوا ؿَنعُٕ عُكَبًُنعُ بب
 كًَُٓنإ ؿَػىَيُُٓوَ.

االنادمي١ٝ ايهٛزد١ٜ ٖٞ اسد٣ املسادع ايعًٝا يف نٌ َـا ٜتعًـل بايًػـ١ ايهٛزدٜـ١ ٚهلذاتٗـا ٚاؿؿـاظ        ايسأٟ االٍٚ:
 عًٝٗا ٚاغٓا٤ٖا، بٗدف ايٛصٍٛ اىل يػ١ زمس١ٝ َٛسد٠، ٚهلا غدص١ٝ َع١ٜٛٓ َطتك١ً.

 :إثُكيَُهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
ًَىٍَ بععُ عععُكَبٌ       ًَتععُ هُكٓعاوٍَ ُٓهاهععٌ ٓعُّ ياهععايُ، بععُو ًع يُبعُك ٓععُوٍَ ؿاوا نعلاوَ عُكَبًُنععٍُ بب

ٌَ يُطَُيـايُ ؿَهيت بُكم بهاتعُوَ؟ )  ( ُْٓعـاٌَ بعُِكَين يُطَُيـايعُ،    41ػىَيٓـكايُوَ ؿَخيَُُ ؿَْطـاُْوَ، ن
ٌَ يُطَُيعـا ًًْعُ ؿَهعيت بعُكم بهاتعُوَ؟ )      ٌ 27مؤك هىثاي، ن بعُِكَين يُطَُيعـا ًًْعُ، مؤك هعىثاي،      ( ُْٓعـاَ
.ًٌَ  ْىقتٍُ ًْناٌَ ًًُْ، تها ؿَنُّ، ؾُكَىو بنامن ض ؿََي

 بُِكَين ؿ.اظيـ ابلاًِٖ عًٌ)وَكتٌ(:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَىيوعت ْانعات ُٓواْعٍُ نعُ ؿفيٓعُ ؿَهعت بعُكم بهُْعُوَ،            ٌَ كَٓعٌ ُٖيعُ، ث يُو َاؿؿاٍُْ نُ ؿوو كٌَٓ و ه

ٌَ يُطَُيعـا ًًْعُ،      َُٖىو كًَُٓنإ خبلَيتُ ؿَْطـاُْوَ، ناَُيإ مياتل بىو ُٓوَيإ ثُهٓـ ؿَنلَيت، ْعُى نع
ًَُُ يُ ُْٓـ َاؿؿَيُنـا ُٓواٍُْ نُ يُطَُيٌ ُْبىوٕ نعَُرت بعىوٕ، ؿوايعٌ نعُ ػوعتُاُْ       ٓ ًٍَ ٓىْهُ ؿوَيٓ

 ؿَْطـاُْوَ فَاكَنُيإ مياتل بىو، مؤك هىثاي.
 :كيَُإثُهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًَوتا كٌَٓ ؿووَّ خبىَيُٓوَ. ًًًََُإ مياتل وَكبطلَيت، ٓ  َىَهًُٓ كٌَٓ ؿووًََإ، كٌَٓ ه
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

االنادمي١ٝ ايهٛزد١ٜ ٖٞ االطاز ايعاّ يتٛسٝد املطاعٞ ايع١ًُٝ ٚيتكسٜب ٚدٗات ايٓعـس االنادميٝـ١    ايسأٟ ايجاْٞ:
طــات املعٓٝــ١ بايًػــ١ ايهٛزدٜــ١ ٚهلذاتٗــا بػٝــ١ ايٛصــٍٛ اىل يػــ١ زمسٝــ١ َٛســد٠ ٚهلــا غدصــ١ٝ َعٜٓٛــ١   يًُؤض

 َطتك١ً.

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
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ٌَ يُطَُيـايعُ ؿَهعيت بعُكم بهاتعُوَ؟ )     ًَىَيٍُ ػىَيٓـكايُوَ ؿَخيَُُ ؿَْطـاُْوَ، ن ( 14كٌَٓ ؿووَّ بُّ ً
ٌَ يُطَُيـا ًًْعُ ؿَهعيت بعُكم بهاتعُوَ؟ مؤك هعىثاي، بُمؤكيٓعٍُ       ُْٓـاٌَ بُِكَين يُطَُيـا يُ، مؤك هىثاي، ن

ًًَُّ خبىَيُٓوَ.  ؿَْط يُطَُيـا ًًُْ، ؾُكَىو كٌَٓ ه
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

دٜـ١ ٚهلذاتٗـا ٚاؿؿـاظ عًٝٗـا     االنادمي١ٝ ايهٛزد١ٜ ٖٞ املسدع االع٢ً يف نٌ َاٜتعًل بايًػـ١ ايهٛز  ايسأٟ ايجايح:
ٚاغٓا٤ٖا بػ١ٝ ايٛصٍٛ اىل يػ١ زمس١ٝ َٛسـد٠ ٚعًـ٢ املؤضطـات ٚاؾٗـات اؿهَٛٝـ١ االيتـصاّ بكسازاتٗـا يف ٖـرا         

 اجملاٍ ٚهلا غدص١ٝ َع١ٜٛٓ َطتك١ً.

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
ٌَ يُطَُيـايُ ؿَهيت بُكم بهاتعُوَ؟ )  ( ُْٓعـاٌَ بعُِكَين يُطَُيـايعُ، مؤك هعىثاي،     31ؿَخيَُُ ؿَْطـاُْوَ، ن

ٌَ يُطَُيـا ًًُْ ؿَهيت بُكم بهاتُوَ؟ ) ًًَعُ كَٓعٌ      35ن ( ُْٓـاٌَ بُِكَين يُطَُيـا ًًْعُ، مؤك هعىثاي، بعُو ث
ًَٓعاوَ نعُ )    ( ؿَْعط بعىو، نُواتعُ كَٓعٌ يُنعُّ تُهعبًت بعىو، ؾعُكَىو بعُِكَين          41يُنُّ مؤكيٍُٓ ؿَْطعٌ ٖ

ًَبًين ًَلٍ ثُكيَُإ ت   ُٖيُ.ههلت
ًَلٍ ثُكيَُإبُِكَين ؾلهت اظيـ عبـاهلل  :/ههلت

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَت كَيهؼوتين كًَُٓنإ يُْاو قاعُ، نُ ُْٓـ  َٔ ْىقتُيُنٌ ًْناًَِ ُٖيُ، ُٓطُك ًٌٌٓ يًقُْنإ ُٓوَ ب
ًَت ُٓو ًٌٓعُ بهعات، بعُ كَٓع     ًَلَ عُكمٍ بهُٕ، ُٓوَ ؾُكَاْبُكَيو ؿَتىاْ ًَٔ ي ٌ َعٔ َعُؾلومَ   كٌَٓ ُٖيُ ب

ٍَ ناَعُ كًَٓٓعُ، ض بعُ تعُواؾىم، ض بعُ ًٓذُعاع، ض بعُ            بُياٌْ بهُٕ بُػؤيإ وَى يًقْعٍُ َىػتعُي يُطعُ
 ُٓنوُكيُت، كٌَٓ ُٓقًًُتًٍ با بُياٌْ بهُٕ يُ كاثؤكتٌ ػؤيإ، مؤك هىثاي.

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
 ؾُكَىو يًقٍُْ قاْىٌْ بؤ بِلطٍُ تل.

 عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:بُِكَين 

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 املاد٠ )ايجا١ْٝ( َٔ املػسٚع: ٖٓاى زأٜإ كتًؿإ بػأُْٗا: 
 االبكا٤ ع٢ً اصٌ املاد٠ )ايسابع١( املعدي١ َٔ ايكإْٛ ناآلتٞ: ايسأٟ االٍٚ:

 تٗدف االنادمي١ٝ اىل ؼكٝل َاًٜٞ:
 ٚتطٜٛسٖا. احملاؾع١ ع٢ً اصاي١ ايًػ١ ايهٛزد١ٜ ٚتُٓٝتٗا -1
 ايعٌُ ع٢ً ايٛصٍٛ اىل يػ١ نٛزد١ٜ زمس١ٝ َٛسد٠ باالضتؿاد٠ َٔ َؿسدات َٚصطًشات مجٝع ايًٗذات. -2
 االٖتُاّ بايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚايًػ١ٜٛ. -3
 االٖتُاّ بايجكاؾ١ ايك١َٝٛ ايهٛزد١ٜ. -4
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 االٖتُاّ بايدزاضات ايتأزخي١ٝ ٚاؾػساؾ١ٝ ٚاألثس١ٜ يًهٛزد ٚنٛزدضتإ. -5
 ع ٚتعطٝد ايتأيٝـ ٚايهتاب١ بايًػ١ ايهٛزد١ٜ ٚاالٖتُاّ بعًِ ايًػ١ ظُٝع ؾسٚعٗا.تػذٝ -6
 االٖتُاّ بايرتمج١ َٔ ايًػ١ ايهٛزد١ٜ اىل ايًػات األخس٣ ٚبايعهظ.  -7
 متتني ايعالقات َع االنادميٝات ايع١ًُٝ ٚاؾاَعات َٚسانص ايدزاضات ايع١ًُٝ يف داخٌ االقًِٝ ٚخازد٘. -8

 ايسأٟ ايجاْٞ:
(: احملاؾع١ ع٢ً ايًػ١ ايهٛزد١ٜ ٚايعٌُ ع٢ً اعداد ايدزاضات اييت َٔ غـأْٗا خًـل االزضـ١ٝ املٓاضـب١     1ايؿكس٠ )

 يتٛسٝد َصطًشاتٗا باالضتؿاد٠ َٔ هلذاتٗا.
 (:ايٓٗٛض بايدزاضات ايهٛزد١ٜ ملٛانب١ ايتكدّ ايعًُٞ ٚايجكايف.2ايؿكس٠ )
 آلداب ٚايؿٕٓٛ ٚابساش دٚز ايعًُا٤ ايهٛزد ؾٝ٘.(: اسٝا٤ ايرتاخ ايهٛزدٟ يف ايعًّٛ ٚا3ايؿكس٠ )
 (: االٖتُاّ بدزاض١ تأزٜذ ايهٛزد ٚنٛزدضتإ ٚسطازتٗا.4ايؿكس٠ )
 (: ٖٓاى زأٜإ بػأْٗا:5ايؿكس٠ )

 ايسأٟ االٍٚ: سرف ايؿكس٠.
ايعبـاد٠  ايسأٟ ايجاْٞ: ايتجبت يف عٓاٜٚٔ يٛسـات ايػـٛازع ايعاَـ١ يف املـدٕ ٚايكصـبات، ٚيف امسـا٤ املـدازع ٚدٚز        

ٚاملهاتب ٚاحملالت ايتذاز١ٜ ٚغري ايتذاز١ٜ يػٜٛا ٚتطُٝتٗا بامسـا٤ اععـالّ نٛزدضـتإ  ٚزَٛشٖـا ٚإعـالّ اؾٗـات       
 املع١ٝٓ الؽاذ َا ًٜصّ  بػأْٗا.

(: اقا١َ ايعالقات َع اجملاَٝع ايع١ًُٝ ٚاؾاَعات َٚسانص ايبشح ايعًُـٞ ٚتٛثٝكٗـا ٚتعصٜصٖـا داخـٌ     6ايؿكس٠ )
 .االقًِٝ ٚخازد٘

 ٖٓاى زأٟ باضاؾ١ ؾكس٠ ددٜد٠: 
 ايعٌُ ع٢ً اغٓا٤ املؿسدات ٚتٛسٝدٖا يف َٓاٖر ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بايتٓطٝل َع ٚشاز٠ ايرتب١ٝ.

ًٌَ       بعُِكَينإ ُْٓعـاَاٌْ ثُكيعَُإ.     بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيعَُإ.  هعُباكَت بعُّ َاؿؿَيعُ ساَيعُتٌ يُنعُّ ُٓهع
ًَىَيُ، بعُاَلّ ُعًاغٍُ   قاْىُْنُيُ، بُاَلّ َُٖىاك نلاوَ، واتا َاؿؿ ٍَ ٓىاكٍ قاْىُْنُ َُٖىاك نلاوَ، بُو ً

ًَـا بىو، ٓانُإ نلؿؤتُوَ.  قاْىٌْ غَُيُتٌ َُتبُعٌ ت
ًَعت،     ًَىَيُ ب ٌَ نلؿ، ٓايا ؾُقُكٍَ يُنُّ بعُو ًع ًَوتا بامسإ ي كٌَٓ ؿووَّ/ بِلطُ بُ بِلطٍُ َاؿؿَناُْ، نُ ٓ

 نُئ، هىثاي.يإ ُٓو طؤِكاْهاكيًاٍُْ بؤ صيىوُْ وا باهٌ ؿَ
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ناَُيإ ؿووكتلَ يُ ُٓهًٌَ قاْىُْنُ، بًؼىَيُٓوَ، بؤ ُٓوٍَ بًؼُيُٓ ؿَْطـاُْوَ، ؾُكَىو ناى ٓاهؤ.
 
 
 

 بُِكَين بهل نليِ حمُـ )ٓاهؤ(:
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 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

    ٌ ًٍَ ًَُععلوع ًٌَ قاْىُْنُيععُ ثعع ًَىَيُ، وَنععى ػععؤٍ     بًُْوععبُت كَٓععٌ يُنععُّ، ُٓهعع تُعـيًُنععُ بععُو ًعع
ًٌَهَُ نعلاوَ، ثعلؤفٍَ تُععـيٌ نلاوَنعُ،      ؿاْلاوَتُوَ، بُ تُٓهًـ ُٓوَ ؿووكتلَ يُ ُٓو ًَُلوعٍُ نُ ث
ًَو يعُ ُْٓعـاَاٌْ ثُكيعَُإ           ًَُإ باًُ ٓعُوٍَ يُنعُّ خبلَيتعُ ؿَْطـاْعُوَ، ٓعىْهُ بًُع بؤيُ يُنُّ داك ث

ًَتُوَ، ُْى تُعـيٌ نلاوَنُ.ؿاوايإ نلؿووَ ُٓهًٌَ َاؿؿَنُ وَنى ػ ًَٓ  ؤٍ سي
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ُٓوٍَ ؿووكتليًٓاُْ بًؼىَيُٓوَ، ؿَخيُيُٓ ؿَْطـاُْوَ، ؾُكَىوٕ.
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَبًين بِلطٍُ ؿووَّ بهُئ، بابُت دًعاو  ًَـا ًًُْ، ُٓطُك ت ٌَ       ؿووكتلٍ ت امٍ ُٖيعُ، بِلطعُ بعُ بِلطعُ باهعٌ يع
ًًَُّ بعُّ             ًَعت، ٖعٌ هع ًَىَيُ ب ًَعت، ٖعٌ ؿووَّ بعُو ًع ًَىَيُ ب ٌَ ًُاغٍُ ؾُقُكٍَ يُنعُّ بعُو ًع نلاوَ، ؿََي

ًَت، ُٓهًَُنُ قاْىُْنُ وَنى ػؤٍ. ًَىَيُ ب ً 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ؾُكَىو ناى ؿنتؤك.
 بُِكَين كَيبام حمُىؿ ؾتاغ:

 ُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.ب

ْىقتٍُ ًْناًَُ، بُاَلّ ْىقتُيُنٌ ًْناَعٌ قعاْىٌْ ًًْعُ، بعَُيهى ُٓؿَبًعُ، يعُعين َُعكىيًعُتٌ تًعا ًًْعُ          
ًَهٌ طُوكَيُ، نُ َىْاقًٍُُ ياهاٍ ٓعُناؿضيًاٍ   َىْاقًٍُُ ياهاٍ ُٓناؿضيًاٍ نىكؿٍ بهُيت، ُٓهًَُٕ ؾاوي

 ُْٗا عُكَبٌ ُٖيُ، تُْٗا عُكَبًُنُ ؿَػىَيٓـكَيتُوَ.نىكؿٍ ؿَنُيت، بُاَلّ ْىهؼٍُ نىكؿٍ ًًُْ، ت
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًَُُيُ، ؾُكَىو.  ُٓناؿضيًا ػؤيإ بُعُكَبًإ ْاكؿووَ، ُٓوَ َىًهًًُنٍُ ٓ
 بُِكَين بهل نليِ حمُـ )ٓاهؤ(:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَىَ ًَُإ باًُ بُّ ً  يُ:بًُْوبُت كٌَٓ ؿووَّ ث
 تٗدف االنادمي١ٝ اىل ؼكٝل َا ًٜٞ:

(: احملاؾع١ ع٢ً ايًػ١ ايهٛزد١ٜ ٚايعٌُ ع٢ً اعداد ايدزاضات اييت َٔ غـأْٗا خًـل االزضـ١ٝ املٓاضـب١     1ايؿكس٠ )
 يتٛسٝد َصطًشاتٗا باالضتؿاد٠ َٔ هلذاتٗا.

 (:ايٓٗٛض بايدزاضات ايهٛزد١ٜ ملٛانب١ ايتكدّ ايعًُٞ ٚايجكايف.2ايؿكس٠ )
 (: اسٝا٤ ايرتاخ ايهٛزدٟ يف ايعًّٛ ٚاآلداب ٚايؿٕٓٛ ٚابساش دٚز ايعًُا٤ ايهٛزد ؾٝ٘.3ايؿكس٠ )
 االٖتُاّ بدزاض١ تأزٜذ ايهٛزد ٚنٛزدضتإ ٚسطازتٗا. :(4ايؿكس٠ )
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 (: ٖٓاى زأٜإ بػأْٗا:5ايؿكس٠ )
 ايسأٟ االٍٚ: سرف ايؿكس٠.

دٕ ٚايكصـبات، ٚيف امسـا٤ املـدازع ٚدٚز ايعبـاد٠     ايسأٟ ايجاْٞ: ايتجبت يف عٓاٜٚٔ يٛسـات ايػـٛازع ايعاَـ١ يف املـ    
ٚاملهاتب ٚاحملالت ايتذاز١ٜ ٚغري ايتذاز١ٜ يػٜٛا ٚتطـُٝتٗا بامسـا٤ اععـالّ نٛزدضـتإ ٚزَٛشٖـا ٚإعـالّ اؾٗـات        

 املع١ٝٓ الؽاذ َاًٜصّ بػأْٗا.
ٛ 6ايؿكس٠ ) ثٝكٗـا ٚتعصٜصٖـا داخـٌ    (: اقا١َ ايعالقات َع اجملاَٝع ايع١ًُٝ ٚاؾاَعات َٚسانص ايبشح ايعًُـٞ ٚت

 االقًِٝ ٚخازد٘.
 ٖٓاى زأٟ باضاؾ١ ؾكس٠ ددٜد٠: 

 ايعٌُ ع٢ً اغٓا٤ املؿسدات ٚتٛسٝدٖا يف َٓاٖر ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بايتٓطٝل َع ٚشاز٠ ايرتب١ٝ.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ؾُكَىو ؿنتؤكَ.
 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:

 ُكيَُإ.بُِكَين هُكؤنٌ ث

ًًٌَٓاكٍَ نعُ نعلاوَ، ٓعُوَ ؿَْطعـاٌْ يُهعُك ؿَنلَيعت، بعُاَلّ كَٓعٌ          يُبُك ُٓوٍَ كٌَٓ ؿووَّ ؿووكتل يُو ث
ًَٓذعُّ،       ًٌَُيُنٌ يُهُكَ هُباكَت بُ بِلطٍُ ًًُُّ و مياؿ نلؿْعٌ بِلطُيعُى بعُ بِلطعٍُ ث ؿووَّ ُْٓـ ن

ًٌَعًٓاك نعلاوَ يعُ نؤتعايٌ كَٓعٌ ؿووَّ،       بؤيُ يُنُجماك ُٓوَ بـكَيتُ ؿَْطـإ، مياؿ نلؿٌْ بِلطُنُيعُ،   نعُ ث
ًَهعُوََ بـكَيتعُ ؿَْطـاْعُوَ     ًَٓذُّ ُٖيُ، ًٓٓذا بِلطُناٌْ تل ُٓطُك ث ؿواتل كٌَٓ دًاوام يُهُك بِلطٍُ ث

ًٌَُ ًًُْ، نُ كٌَٓ ؿووَّ تُواو بىو، ًٓٓذا كٌَٓ يُنُّ ؿَْطـاٌْ يُهُك بهلَيت و، مؤك هىثاي.  ن
 :ثُكيَُإٌ هُكؤن ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

 يُى، يُى يُواُْ بًؼىَيُٓٓوَ، بؤ ُٓوٍَ بًؼُيُٓ ؿَْطـاُْوَ، ؾُكَىو.
 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَىَيُ، ؿَقُ عُكَبًُنُ يُبُك ؿَهتُاُْ: ًًٌَٓاكٍ مياؿ نلؿٌْ بِلطُيُى بُّ ً  ث
 (.رتب١ٝ ٚايتعًِٝ بايتٓطٝل َع ٚشاز٠ ايرتب١ٝايعٌُ ع٢ً اغٓا٤ املؿسدات ٚتٛسٝدٖا يف َٓاٖر اي)
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

ٌَ يُطَُيعـا ًًْعُ ؿَهعيت بعُكم             ٌَ يُطَُيـايعُ ؿَهعيت بعُكم بهاتعُوَ؟ مؤك هعىثاي، نع ؿَخيَُُ ؿَْطـاُْوَ، نع
 .( ُْٓـاٌَ بُِكَين يُطَُيـا ًًُْ، مؤك هىثاي، ؾُكَىو بؤ ؾُقُكَيُنٌ تل2بهاتُوَ؟ )

 
 

 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:
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 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًٌَععًٓاكَ، يععُنًإ/ سععُمف نلؿُْنُيععُ، الؿاْععٌ ٓععُو بِلطُيععُ، هععُكَتا ٓععُوَ خبلَيتععُ         5بِلطععٍُ ) ( ؿوو ث
ًًٌَٓاكٍ ؿووَّ. ًَٓا ث  ؿَْطـاُْوَ، ًٓٓذا ؿوايٌ ُٓطُك ؿَْطٌ ُْٖ

ملــدٕ ٚايكصــبات، ٚيف امســا٤ املــدازع ٚدٚز ايعبــاد٠ ٚاملهاتــب   ايتجبــت يف عٓــاٜٚٔ يٛســات ايػــٛازع ايعاَــ١ يف ا )
ٚاحملالت ايتذاز١ٜ ٚغري ايتذازٜـ١ يػٜٛـا ٚتطـُٝتٗا بامسـا٤ اععـالّ نٛزدضـتإ ٚزَٛشٖـا ٚإعـالّ اؾٗـات املعٓٝـ١           

 الؽاذ َاًٜصّ بػأْٗا(.
ٍَ ُٓوَيُ سُمف ًَت، كًَُٓنًٍ يُطُ ًَىَيُ ب ٍَ ُٓوَيُ بُو ً  بهلَيت. ُٓو بِلطُيُ كًَُٓى يُطُ

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
ٌَ يُطَُيـايُ سُمف بهلَيت ؿَهيت بُكم بهاتُوَ؟ ) ( ُْٓـاٌَ بُِكَين يُطَُيـايعُ،  27ؿَخيَُُ ؿَْطـاُْوَ، ن

ٍَ َاُْوَيعُتٌ ؿَهعيت بعُكم بهاتعُوَ؟ )      ٌَ يُطعُ ( ُْٓعـاٌَ بعُِكَين يُطَُيعـا، مؤك هعىثاي،     29مؤك هىثاي، ن
 ِلطُيُنٌ تل، ؾُكَىو ناى عبـايوالّ.ؾُكَىوٕ بؤ ب

 ُـيل: َصطؿ٢بُِكَين عبـايوالّ 

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَت، بُاَلّ ُّٓ ُُُْ َٔ تُهُوك ؿَنُّ ُٓطُك ُْٖـَيو  ًَٓ ًَُُ بِلياكَاْـا سي ْىقتُ ًْناًَُنُّ يُوَ ؿايُ، ٓ

ٌَ بهُيُٓوَ، )  ......(.ٚتطُٝتٗا بامسا٤ اعالّ.....بريٍ ي
 ُكؤنٌ ثُكيَُإ:بُِكَين ه

ٍَ، تهايُ.  ناى عبـايوالّ تهايُ ُٓوَ نؤتايٌ ٖات و ؿَْطٌ يُهُك ؿكا، ُٓطُك َىالسُمَيُنت ُٖيُ سياْـ
 ُـيل: َصطؿ٢بُِكَين عبـايوالّ 

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ٌَ بًهعُي  ًٌَ ؿَب ًَ ت، تُهبًت بهلَيت و ؾُكمٍ ؿَنُيت يُهُك ُُٓشابٌ َُسُالت و ؿَوآريو بُ سهىَُت ب

ًَِ، ُٓوٍَ وَكبطلٕ بُ ُْمَكٍ ًٓعتًباك  نُيؿٌ ػؤتاُْ.  َٔ ُٓوَ ؿََي
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ؾُكَىوٕ بؤ ؾُقُكَيُنٌ تل.
 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَىَيُ،7و  6و  5و  4و  3و  2و  1بِلطُناٌْ تل، بِلطٍُ ) ًَوتا ؿَخيىَيُُٓوَ. ( بُ يُى ً ٓ 
(: احملاؾع١ ع٢ً ايًػ١ ايهٛزد١ٜ ٚايعٌُ ع٢ً اعداد ايدزاضات اييت َٔ غـأْٗا خًـل االزضـ١ٝ املٓاضـب١     1ايؿكس٠ )

 يتٛسٝد َصطًشاتٗا باالضتؿاد٠ َٔ هلذاتٗا.
 (:ايٓٗٛض بايدزاضات ايهٛزد١ٜ ملٛانب١ ايتكدّ ايعًُٞ ٚايجكايف.2ايؿكس٠ )
 ايهٛزدٟ يف ايعًّٛ ٚاآلداب ٚايؿٕٓٛ ٚابساش دٚز ايعًُا٤ ايهٛزد ؾٝ٘. (: اسٝا٤ ايرتاخ3ايؿكس٠ )
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 االٖتُاّ بدزاض١ تأزٜذ ايهٛزد ٚنٛزدضتإ ٚسطازتٗا. :(4ايؿكس٠ )
(: ايتجبت يف عٓـاٜٚٔ يٛسـات ايػـٛازع ايعاَـ١ يف املـدٕ ٚايكصـبات، ٚيف امسـا٤ املـدازع ٚدٚز ايعبـاد٠          5ايؿكس٠ )

ري ايتذاز١ٜ يػٜٛا ٚايتٛص١ٝ باعاد٠ تطُٝتٗا بامسـا٤ اععـالّ نٛزدضـتإ ٚزَٛشٖـا     ٚاملهاتب ٚاحملالت ايتذاز١ٜ ٚغ
 ٚإعالّ اؾٗات املع١ٝٓ الؽاذ َاًٜصّ بػأْٗا.

(: اقا١َ ايعالقات َع اجملاَٝع ايع١ًُٝ ٚاؾاَعات َٚسانص ايبشح ايعًُـٞ ٚتٛثٝكٗـا ٚتعصٜصٖـا داخـٌ     6ايؿكس٠ )
 االقًِٝ ٚخازد٘.

 غٓا٤ املؿسدات ٚتٛسٝدٖا يف َٓاٖر ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بايتٓطٝل َع ٚشاز٠ ايرتب١ٝ.(: ايعٌُ ع٢ً ا7ايؿكس٠ )
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ: ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًَىَيٍُ نععُ ػىَيٓـكايععُوَو بِلطععُناٌْ طؤِكاْهععاكٍ بُهععُكياْـا ٖععاتىوَ    َععاؿؿٍَ ؿووَّ، كَٓععٌ ؿووَّ بععُو ًعع
ٌَ يُطَُيـايعُ ؿَهعيت بعُكم      ٌَ يُطَُيعـا ًًْعُ ؿَهعيت بعُكم        ؿَخيَُُ ؿَْطـاُْوَ، نع بهاتعُوَ؟ مؤك هعىثاي، نع

 ( ُْٓـاٌَ بُِكَين يُطَُيـا ًًُْ، مؤك هىثاي، بُمؤكيٍُٓ ؿَْط ثُهٓـ نلا.15بهاتُوَ؟ )
 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ُوٍَ سًوعاب بهلَيعت نعُ ٓعُْـ     ُٓطُك ُٓواٍُْ ؿَْطًإ يُهُك ؿاوَ ؿووباكَ ؿَهتًإ بُكم بهُُْوَ، بؤ ٓع 
ًَتُ َاؿؿَ. ًَت ؿَب ًَٓا، ُٓو تُهبًت ؿَب  يُطَُيـا بىوُْ، ٓىْهُ كٌَٓ يُنُّ َاوَ، ناَُيإ ؿَْطٌ مؤكيٍُٓ ٖ

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
ٌَ يُطَُيـايُ ؿَهيت بُكم بهاتعُوَ؟ )  ؤك هعىثاي،  ( ُْٓعـاٌَ بعُِكَين يُطَُيـايعُ، م   45ؿَخيَُُ ؿَْطـاُْوَ، ن

ٌَ يُطَُيـا ًًُْ ؿَهيت بُكم بهاتُوَ؟ ) ( ُْٓـاٌَ بُِكَين يُطَُيـا ًًُْ، مؤك هىثاي، ؾعُكَىو بعؤ كَٓعٌ    15ن
 يُنُّ.

 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 املاد٠ )ايجا١ْٝ(:

 تٗدف االنادمي١ٝ اىل ؼكٝل َا ًٜٞ: ايسأٟ االٍٚ:
 اصاي١ ايًػ١ ايهٛزد١ٜ ٚتُٓٝتٗا ٚتطٜٛسٖا.احملاؾع١ ع٢ً  -1
 ايعٌُ ع٢ً ايٛصٍٛ اىل يػ١ نٛزد١ٜ زمس١ٝ َٛسد٠ باالضتؿاد٠ َٔ َؿسدات َٚصطًشات مجٝع ايًٗذات. -2
 االٖتُاّ بايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚايًػ١ٜٛ. -3
 االٖتُاّ بايجكاؾ١ ايك١َٝٛ ايهٛزد١ٜ. -4
 س١ٜ يًهٛزد ٚنٛزدضتإ.االٖتُاّ بايدزاضات ايتأزخي١ٝ ٚاؾػساؾ١ٝ ٚاألث -5
 تػذٝع ٚتعطٝد ايتأيٝـ ٚايهتاب١ بايًػ١ ايهٛزد١ٜ ٚاالٖتُاّ بعًِ ايًػ١ ظُٝع ؾسٚعٗا. -6
 االٖتُاّ بايرتمج١ َٔ ايًػ١ ايهٛزد١ٜ اىل ايًػات األخس٣ ٚبايعهظ.  -7
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 االقًِٝ ٚخازد٘.متتني ايعالقات َع االنادميٝات ايع١ًُٝ ٚاؾاَعات َٚسانص ايدزاضات ايع١ًُٝ يف داخٌ  -8
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

ٌَ يُطَُيـايعُ ؿَهعيت بعُكم     ًَىَيٍُ ػىَيٓـكايُوَ، ؿَخيَُُ ؿَْطـاُْوَ، ن َاؿؿٍَ ؿووَّ، كٌَٓ يُنُّ بُو ً
ٌَ يُطَُيعـا ًًْعُ ؿَهعيت بعُكم بهاتعُوَ؟ مؤكيٓعُ         18بهاتُوَ؟ ) ( ُْٓـاٌَ بُِكَين يُطَُيـايُ، مؤك هعىثاي، نع

َيـا ًًُْ، مؤك هىثاي، بُمؤكيٓعٍُ ؿَْعط كَٓعٌ ؿووَّ يعُ َعاؿؿٍَ ؿووَّ تُهعبًت بعىو، ؾعُكَىوٕ بعؤ          يُطُ
 َاؿؿَيُنٌ تل.

 بُِكَين بهل نليِ حمُـ )ٓاهؤ(:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 املاد٠ )ايجايج١( َٔ املػسٚع: تهٕٛ صٝاغتٗا ناآلتٞ: 
 تعدٍ املاد٠ )اـاَط١( َٔ ايكإْٛ ٚتكسأ ناآلتٞ:

 كل االنادمي١ٝ اٖداؾٗا بايٛضا٥ٌ اآلت١ٝ:ؼ
 (: ٚضع املعادِ ٚاملسادع ٚاملٛضٛعات ايع١ًُٝ ٚايًػ1.١ٜٛايؿكس٠ )
 (: اصداز ف١ً دٚز١ٜ أنادمي2.١ٝايؿكس٠ )

(: ْػس ٚتسمج١ ايهتب ايع١ًُٝ ٚايًػ١ٜٛ ٚعكد ايٓدٚات ٚاملؤمتسات ٚاقا١َ املٛاضِ ايع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝ 3ايؿكس٠ ) 
 ا داخٌ االقًِٝ ٚخازد٘.ٚاالضٗاّ ؾٝٗ

 (: دعِ ايعًُا٤ ٚايباسجني ٚاألدبا4.٤ايؿكس٠ ) 
 تأضٝظ َهتب١ َٚطبع١ خاص١ باألنادمي١ٝ. :(5ايؿكس٠ )
 (: اْػا٤ َسنص يًٛثا٥ل ٚاملدطٛطات اـاص١ باألنادمي6.١ٝايؿكس٠ )
ف ايـيت تعُـٌ االنادميٝـ١    (: ايتٓطٝل ٚايتعاٌَ َع اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚغري اؿه١َٝٛ املعٓٝـ١ باالٖـدا  7ايؿكس٠ )

 َٔ ادًٗا.
 (: تػذٝع ايبشٛخ ٚايدزاضات املكاز١ْ يف فاٍ ايًػ١ االدبٞ ٚايتأزٜذ ٚايرتاخ.8ايؿكس٠ )

 ( َٔ املػسٚع.6( ٚ )5( ٚ )4ٖٓاى ازا٤ عرف ايؿكسات )
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ؾُكَىو يًقٍُْ ياهايٌ.
 مَيٌ:بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿ

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًًٌَٓاكٍ سُمف نلؿٌْ بِلطٍُ ) ( ؿَنلَيت، بؤيُ هُكَتا ُٓوَ 6و  5و  4يُبُك ُٓوٍَ كًَُٓى ُٖيُ نُوا ث
 بـكَيتُ ؿَْطـإ، ؿواتل بِلطُناٌْ تل ؿَْطـاٌْ بؤ بهلَيت.

 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
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 ؾُكَىو ناى ؿَيٌاؿ.
 سوري قاؿك: بُِكَين ؿَيٌاؿ

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَعٓر نعُي ميعاتل بعىو، ٓعُويٍ            ٌَ نعُي، يعُ ث ًٌَعًٓاك ٖعُبىو، هع ًَو كاو ث يُ بِلطٍُ ٓىاكَّ بُِكاهيت نؤََُي
ًَُنَُ        بِلطععٍُ ٓععىاكَّ ثٌععتطرييٌ ماْععاو تىَيععقَك وٓععُؿيبإ، طىشيععإ يععُبىاكٍ مَععاٌْ نععىكؿٍ، بِلطععُ ُٓهعع

 ُ ًَععىَ ٖىُْكَ ًًَُنُ، َُٓععُتإ ؿاْععاوَ مآًععـَٕ ماْععاو   ٖىُْكَُْععـاٌْ تًايععُ، ٓ ْععـاْتإ الؿاوَ يععُ بِلطععُ ُٓهعع
تىَيععقَكو ٓععُؿيبإ يععُبىاكٍ مَععاٌْ نععىكؿٍ ًٓناؾععُتإ ْععُنلؿووَ، بؤيععُ بِلطععٍُ ٓععىاك َُٖيُيععُ، يععإ بِلطععُ    
ٌَ ُْٓعـاّ ثُكيعَُإ قوعٍُ             ُٓهًًَُنُ، يإ ًٓناؾٍُ بؤ بهلَيعت، يُبعُك ٓعُوٍَ َىْاقعَُ نعلاو ميعاتل يعُ هع

 ُٓو بابُتُ نلؿووَ، مؤك هىثاي.يُهُك 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًَـيت بؤ ؿَؿَّ، ؾُكَىو.  ًٍَٓ ًاٖ
 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 (؟دعِ ايعًُا٤ ٚايباسجني ٚاألدبا٤ يف فاٍ ايًػ١ ايهٛزد١ٜببىكَ، َُبُهتت )
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ:

 ؾُكَىو.
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَعت ٓعُو بِلطُيعُ سعُمف بهلَيعت، بعُ          ًًٌَٓاكٍ تل ُٖيعُ نعُ ؿََي ًَلَ ث ًًٌَٓاكَنُ ناى ؿَيٌاؿ، ي هُباكَت بُ ث
ًَٓعا ٓعُوَ سعُمف بعىو، ُٓطعُك              ًَُُ ُٓو بِلطُيعُ بعؤ سُمؾُنعُ خبلَيتعُ ؿَْطـاْعُوَ، ُٓطعُك ؿَْطعٌ ٖ كٌَٓ ٓ

ًٌَععًٓاكَنٍُ نععاى ؿَيٌععاؿ يُواُْيععُ ٓاكَهععُكٍ بهععُئ )ؾٓععاْري( ًٓناؾععُ بهلَيععت،     ؿ ًَٓا، ًٓٓذععا ث َْطععٌ ْععُٖ
 هىثاي.

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًَعت ؾُقعُكٍَ )     ًَىَيٍُ نُ ػىَيٓـكايُوَ، كًَٓعُى ُٖيعُ ؿََي ًًَُّ بُو ً ًَوتا يُ َاؿؿٍَ ه ( يعُ  6و  5و  4ٓ
 ت، يُى، يُى خبُيُٓ ؿَْطـاُْوَ، ؾُكَىو يُى، يُى خبىَيُٓوَ.ًَُلوعُنُ سُمف بهلَي
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 (: دعِ ايعًُا٤ ٚايباسجني ٚاألدبا4.٤ايؿكس٠ )
 

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
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ٌَ يُطَُيـايُ سُمف بهلَيت ؿَهيت بُكم  ( ُْٓـاٌَ بُِكَين يُطَُيـايعُ،  12بهاتُوَ؟ )ؿَخيَُُ ؿَْطـاُْوَ، ن
ًَتُوَ ؿَهيت بُكم بهاتُوَ؟ ) ًَٓ ٌَ يُطَُيـايُ سي ( ُْٓـاٌَ بُِكَين يُطَُيـيعُ، مؤك هعىثاي،   32مؤك هىثاي، ن

 بُمؤكيٍُٓ ؿَْط َايُوَ، ؾُكَىو بؤ ؾُقُكَنٍُ تل.
 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 تأضٝظ َهتب١ َٚطبع١ خاص١ باألنادمي١ٝ. :(5ايؿكس٠ )
ًَىيوعتُ ُٓكنعُ هعُكَنًُناٌْ       ًًٌَٓاكٍ سُمف نلؿٌْ نلاوَ، يُبُك ُٓوٍَ ُٓوَ ُٓكنٌ ٓعُناؿضيًا ًًْعُ، ث ث

ًٌَعًٓاكٍ سعُمف نلؿْعٌ بِلطعٍُ )      ًَت كَيطل ًًُْ، بؤيعُ ث ٌَ بهات، ُٓطُك ُٓو ؿَقَُ ُْب ٌَ بُد ( 5ػؤٍ د
 ُبُو َُتبعُ ػاٍُُ ُٓناؿضيًا ؿَنات.نلاوَ، نُ باي يُ تُٓوًوٌ َُنت

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
ٌَ يُطَُيـايُ سُمف بهلَيت ؿَهيت بُكم بهاتُوَ؟ ) ( ُْٓـاٌَ بُِكَين يُطَُيـايعُ،  42ؿَخيَُُ ؿَْطـاُْوَ، ن

ًَتُوَ ؿَهيت بُكم بهاتعُوَ؟ )  ًَٓ ٌَ يُطَُيـايُ سي َُيـايعُ، مؤك هعىثاي،   ( ُْٓعـاٌَ بعُِكَين يُط  9مؤك هىثاي، ن
 بُمؤكيٍُٓ ؿَْط سُمف نلا، بؤ ؾُقُكَيُنٌ تل.

 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًًٌَٓاك نلاوَ سُمف بهلَيت:  بِلطٍُ ًًُُّ نُ ث
 (: اْػا٤ َسنص يًٛثا٥ل ٚاملدطٛطات اـاص١ باألنادمي6.١ٝايؿكس٠ )

 :ثُكيَُإ هُكؤنٌ ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
ٌَ يُطَُيـايُ سُمف بهلَيت ؿَهيت بُكم بهاتُوَ؟ ) ( ُْٓـاٌَ بُِكَين يُطَُيـايعُ،  12ؿَخيَُُ ؿَْطـاُْوَ، ن

ًَتععُوَ ؿَهععيت بععُكم بهاتععُوَ؟ مؤك هععىثاي، بُمؤكيٓععٍُ ؿَْععط َايععُوَ،     ًَٓ ٌَ يُطَُيـايععُ سي مؤك هععىثاي، نعع
 ؾُكَىو بؤ ؾُقُكَيُنٌ تل.

 َيٌ:بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿم

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَهُوَ.  َاؿؿَنُ َُٖىو ؿَػىَيُُٓوَ، ثاَ ُٓو ؿَْطـاُْ يُهُك سُمف نلؿٌْ بِلطُنإ ث
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ؾُكَىو نىَيوتإ ػإ.
 
 
 

 بُِكَين نىَيوتإ حمُـ عبـاهلل:
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 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَت ُٓو ًٓناؾُيٍُ ناى ؿَيٌاؿيٍ خبلَيتُ ؿَْطـاْعُوَ،   َاؿاّ بِلطٍُ ٓىاك َاوَتُوَ، بُؿَْطـإ َايُوَ، ؿَب

 هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ؾُكَىو.
 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَ ًَوتا بِلطٍُ ٓىاك بُو ً  ىَيُ ؿاؿَِكَيقيُٓوَ:مياؿَإ نلؿووَ، بُاَلّ ُْؿكاوَتُ ؿَْطـاُْوَ، ٓ
 (: دعِ ايعًُا٤ ٚايباسجني ٚاألدبا٤ ٚايؿٓاْني يف فاٍ ايًػ١ ايهٛزد4.١ٜايؿكس٠ )

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
ٌَ يُطَُيـايعُ ؿَهعيت بعُكم بهاتعُوَ؟            ًَىَيٍُ ػىَيٓـكايعُوَ ؿَخيَُعُ ؿَْطـاْعُوَ، نع ؾُقُكٍَ ٓىاك بعُو ًع

ًَت ؿَهيت بُكم بهاتُوَ؟ ( ُْٓـاٌَ بُِكَين ي22ُ) ٍَ ُٓهًَُنُيُ وَنى ػؤٍ ب ٌَ يُطُ طَُيـايُ، مؤك هىثاي، ن
ًَوتا َاؿؿَنُ خبىَيُٓوَ.29) ٍَ ُٓهًَُنُؿايُ، مؤك هىثاي، ٓ  ( ُْٓـاٌَ بُِكَين يُطُ

 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 يٛضا٥ٌ اآلت١ٝ:املاد٠ اـاَط١: ؼكل االنادمي١ٝ اٖداؾٗا با
 (: ٚضع املعادِ ٚاملسادع ٚاملٛضٛعات ايع١ًُٝ ٚايًػ1.١ٜٛايؿكس٠ )
 (: اصداز ف١ً دٚز١ٜ أنادمي2.١ٝايؿكس٠ )

(: ْػس ٚتسمج١ ايهتب ايع١ًُٝ ٚايًػ١ٜٛ ٚعكد ايٓدٚات ٚاملؤمتسات ٚاقا١َ املٛاضِ ايع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝ 3ايؿكس٠ ) 
 ٚاالضٗاّ ؾٝٗا داخٌ االقًِٝ ٚخازد٘.

 (: دعِ ايعًُا٤ ٚايباسجني ٚاألدبا4.٤ايؿكس٠ ) 
 اْػا٤ َسنص يًٛثا٥ل ٚاملدطٛطات اـاص١ باألنادمي١ٝ. :(5ايؿكس٠ )
(: ايتٓطٝل ٚايتعاٌَ َع اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚغري اؿه١َٝٛ املعٓٝـ١ باالٖـداف ايـيت تعُـٌ االنادميٝـ١      6ايؿكس٠ )

 َٔ ادًٗا.
 ز١ْ يف فاٍ ايًػ١ ٚايتأزٜذ ٚايرتاخ.(: تػذٝع ايبشٛخ ٚايدزاضات املكا7ايؿكس٠ )

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
         ٌَ ًَىَيٍُ نعُ ُْٖعـَيو طؤِكاْهعاكٍ يُهعُك نعلا، ؿَخيَُعُ ؿَْطـاْعُوَ، نع ًًَُّ، كٌَٓ ؿووَّ بُو ً َاؿؿٍَ ه

ٌَ يُطَُيع     41يُطَُيـايُ ؿَهيت بُكم بهاتُوَ؟ ) ـا ًًْعُ ؿَهعيت   ( ُْٓـاٌَ بعُِكَين يُطَُيـايعُ، مؤك هعىثاي، نع
 بُكم بهاتُوَ؟ مؤك هىثاي، بُنؤٍ ؿَْط ثُهٓـ نلا، ؾُكَىو بؤ َاؿؿَيُنٌ تل.

 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:
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 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَتعُوَ        ًَٓ ًَعت َاؿؿَنعُ وَنعى ػعؤٍ سي ٌَ كا ُٖيُ، كٌَٓ يُنعُّ ؿََي هُباكَت بُ َاؿؿٍَ ٓىاكَّ يُ َاؿؿَنُ ه
ًَىَيُ:  بُو ً

ــا) ــد عــٔ )9د٠ ايطادضــ١/أ: اعطــا٤ عــاًَني الٜكــٌ عــددِٖ عــٔ )  امل ( مخطــ١ َــِٓٗ 5( ٜٚهــٕٛ )15( ٚالٜصٜ
 (.َتؿسغني

 ايسأٟ ايجاْٞ:
 تعدٍ ايؿكس٠ )أ( َٔ املاد٠ ايطادض١ ٚ تكسأ ناآلتٞ:

( مخطــ١ َــِٓٗ 5( ٜٚهــٕٛ )17( ٚالٜصٜــد عــٔ )13)املــاد٠ ايطادضــ١/أ: اعطــا٤ عــاًَني ال ٜكــٌ عــددِٖ عــٔ )
 َتؿسغني(. 

 يسأٟ ايجايح: ا
 تعدٍ ايؿكس٠ )أ( َٔ املاد٠ ايطادض١ ٚتكسأ ناآلتٞ:

( مخطــ١ َــِٓٗ 5( ٜٚهــٕٛ )19( ٚالٜصٜــد عــٔ )15)املــاد٠ ايطادضــ١/أ: اعطــا٤ عــاًَني ال ٜكــٌ عــددِٖ عــٔ )
 َتؿسغني(. 

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
 يًقٍُْ ياهايٌ.

 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 ُكؤنٌ ثُكيَُإ.بُِكَين ه

ًَتعُوَ،         ًَٓ ًَُُ وَنى يًقٍُْ ياهايٌ يُ كاثؤكتٌ ػؤمشإ ٓاَافََإ بعُوَ نعلؿ نعُ فَاكَنعإ وَنعى ػعؤٍ سي ٓ
 واتا كٌَٓ يُنُّ كاٍ يًقٍُْ ياهايًُ، كًَُٓناٌْ تل ْامامن ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ ٓؤٕ ؿَْطٌ يُهُك ؿَؿَٕ.

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
 يًقٍُْ كؤًٓبريٍ. ؾُكَىو

 بُِكَين بهل نليِ حمُـ )ٓاهؤ(:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًًًٍََُ ؿياكَ كٌَٓ سهىَُتُ، واتا يُ سهىَُتُوَ ٖاتىوَ.  كٌَٓ ؿووَّ كاٍ يًقٍُْ كؤًٓبرييًُ، كاٍ ه
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

 َ، ؾُكَىو ؿنتؤكَ كؤفإ.خنىَيُٓوناَُيإ ؿووكتلَ يُ ُٓهًًَُنُ، يُى، يُى بًا
 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَت يُ ) ( 9ُٓو َاؿؿَيُ َاؿؿٍَ ًًٌُ ُٓهًٌَ ياهانُ باي يُ فَاكٍَ ُْٓـاَإ ؿَنات، ُٓهًٌَ قاْىُْنُ ؿََي
ًَت، يُ ) ًَت، ُٓوَ كًَُٓنُ.15ُْٓـاّ نَُرت ُْب  ( مياتل ُْب
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ًَ  (.17( بُ )13ت فَاكَنإ مياؿ بهلَيت )كٌَٓ ؿووَّ/ ؿََي
ًًََُُ، فَاكَنعإ يعُ )       19( بُ )15كًَُٓنٌ تل ُٖيُ، ) ( 15(، ؿووكتلئ كا فَعاكَ مؤكَنُيعُ، نعُ كَٓعٌ هع

ًًَُّ يُنُّ داك بـكَيتُ ؿَْطـاُْوَ.19ُْٓـاّ مياتل ُْبٔ و يُ )  ( ُْٓـاّ مياتل ُْبٔ، ُٓطُك كٌَٓ ه
 :ُكيَُإثهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ؾُكَىوٕ ؿووكتلئ كا خبىَيُٓٓوَ، بؤ ُٓوٍَ بًؼُيُٓ ؿَْطـاُْوَ.
 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

( مخطــ١ َــِٓٗ 5( ٜٚهــٕٛ )19( ٚالٜصٜــد عــٔ )15املــاد٠ ايطادضــ١/أ: اعطــا٤ عــاًَني ال ٜكــٌ عــددِٖ عــٔ ) 
 َتؿسغني.

 :ُكيَُإثهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
ٌَ يُطَُيـايعُ ؿَهعيت      ًَىَيٍُ نُ ػىَيٓـكايُوَ ؿَخيَُُ ؿَْطـاْعُوَ، نع ًًَُّ بُو ً َاؿؿٍَ ٓىاكَّ/ كٌَٓ ه

ٌَ يُطَُيعـا ًًْعُ ؿَهعيت بعُكم بهاتعُوَ؟ مؤك        6بُكم بهاتُوَ؟ ) ( ُْٓـاٌَ بُِكَين يُطَُيـايُ، مؤك هعىثاي، نع
 تل.هىثاي، بُمؤكيٍُٓ ؿَْط كَؾن نلا، ؾُكَىوٕ بؤ كًَُٓنٌ 

 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

( مخطــ١ َــِٓٗ 5( ٜٚهــٕٛ )17( ٚالٜصٜــد عــٔ )13املــاد٠ ايطادضــ١/أ: اعطــا٤ عــاًَني ال ٜكــٌ عــددِٖ عــٔ ) 
 َتؿسغني.

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
ًَىَيٍُ نُ ػىَيٓـكايُوَ ؿَ ٌَ يُطَُيـايعُ ؿَهعيت      َاؿؿٍَ ٓىاكَّ/ كٌَٓ ؿووَّ بُو ً خيَُعُ ؿَْطـاْعُوَ، نع

ٌَ يُطَُيـا ًًْعُ ؿَهعيت بعُكم بهاتعُوَ؟ مؤك     19بُكم بهاتُوَ؟ ) ( ُْٓـاٌَ بُِكَين يُطَُيـايُ، مؤك هىثاي، ن
 هىثاي، بُمؤكيٍُٓ ؿَْط كَؾن نلا، ؾُكَىوٕ بؤ كًَُٓنٌ تل.

 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ــا ــٌ عــددِٖ عــٔ )   امل ــد عــٔ ) 9د٠ ايطادضــ١/أ: اعطــا٤ عــاًَني الٜك ــٕٛ )15( ٚالٜصٜ ــِٓٗ  5( ٜٚه ( مخطــ١ َ
 َتؿسغني.

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
ًَىيوعت بعُ ؿَْطعـإ      ًَىَيٍُ نُ ػىَيٓـكايُوَ،نُ ُٓهًٌَ قاْىُْنُيعُ، ث َاؿؿٍَ ٓىاكَّ/ كٌَٓ يُنُّ بُو ً

 ْانات.
 اؿك ؿمَيٌ:بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايك

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
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ًَت و يععُ )9ٓععُو فَاكَيععٍُ نععُ ٖععاتىوَ يععُ ) ًٌَ 15( ُْٓععـاّ نععَُرت ْععُب ًَت ٓععُوَ ُٓهعع ( ُْٓععـاّ ميععاتل ْععُب
ًَتعُوَو فَعاكٍَ           ًَٓ ًَٓاو واتعا ياهعانُ وَنعى ػعؤٍ ؿََ ياهانُيُ وَنى ػؤٍ، نُ َُٖىاك نلؿُْنعُ ؿَْطعٌ ْعُٖ

 ُْٓـاَإ مياؿ ُْنلَيت.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  كهالٕ باين/ؿ.ا بُِكَين

 باًُ َىباكَنُ، نُواتُ بِلؤ هُك َاؿؿَيُنٌ تل.
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 املاد٠ )اـاَط١( َٔ املػسٚع: ٖٓاى زأٜإ: 
 ايسأٟ االٍٚ: تهٕٛ صٝاغتٗا ناآلتٞ: 

 )املاد٠ ايطابع١( َٔ ايكإْٛ ناآلتٞ: ( 2َٔٚ ز/ 1ٚ ب/ 1)املاد٠ اـاَط١: تعدٍ ايؿكسات )أ/
 ٜػرتط يف ايعطٛ ايعاٌَ: -أ

 إ ٜهٕٛ َٔ َٛاطين نٛزدضتإ ٚبًؼ االزبعني َٔ ايعُس. -1
 ٜػرتط يف ايعطٛ املؤاشز: -ب
 إ ٜتكٔ ايًػ١ ايهٛزد١ٜ. -1
 ٜػرتط يف عطٛ ايػسف: -ز
 ( ض51.١ٓإٔ ال ٜكٌ عُسٙ عٔ ) -2

 ايسأٟ ايجاْٞ: سرف غسط ايعُس.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ ِكَينبُ

 كًَُٓ ؿووكَنُ خبىَيُٓوَ ؿَػُيُٓ ؿَْطـاُْوَ.
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 الؿاٌْ َُكدٌ تَُُٕ.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ؾُكَىو ؿنتؤك هُكوَك.
 بُِكَين ؿ.هُكوَك عبـايلظئ عُل:

 ن هُكؤنٌ ثُكيَُإ.بُِكَي
ًَلَؿا ؿاِكَيقكاوَ ُْ ُٓهًٌَ ُٓو ثلؤفَيُ نُ ُٓناؿضيًا ْاكؿوويُتٌ، ُْ ُٓوََ يُبُكٓاو طرياوَ وَنى  ُٓوٍَ ي
ًَـايُ نُ ُٖكؿوونٌ سُمف  ًَت، ؿوو بِلطٍُ مؤك طلْطٌ ت ًَو يُ ُْٓـاَإ ؿاوايإ نلؿ ب ًَىيوت ُْٓـ نُه ث

ًَت َُكدُ ن ٍَ ؿََي ًَهًإ يُو ًَت.نلاوَ، يُن ًَت َُكدُ ٖاوواَلتٌ نىكؿهتاٌْ ب ًَلَ ؿََي ًَت، ي  ىكؿ ب
 ؿووًًٌََإ/ َُهُيٍُ تَُُٕ يُطَُيًـا، َُُٓ ٓؤٕ ؿَنلَيتُوَ؟
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 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
 يًقٍُْ ٖاوبَُ.

 
 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاكؿ ؿمَيٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًٌَععًٓاكٍ ُْٓععـاَإ بععىو    ٌَ دععؤك ٓععُو ُْٓـاَاْععٍُ نععُ ؿاْععلاوٕ و دًععاوام      ٓععُوَ ث ؿاوايععإ نععلؿ يععُ ُٖكهعع

نلاوُْتُوَو َُكدُناًْإ بؤ ؿاْلاوَ، َُكدٌ تَُُٕ ؿياكٍ ُْنلَيت، ؿَْا ػؤٍ يُ ثلؤفٍَ سهىَُت )بًؼ 
ًًٌَٓاكٍ ُْٓـاَإ بىو نُ َُكدٌ 41االكبعري َٔ ايعُل(، يُ ُٓهًٌَ قاْىُْنَُ ) ( هاَيُنُ ؿاْلاوَ، بُاَلّ ث

تَُُٕ ؿاُْْلَيت، )إ يهىٕ نىكؿيًا( ُٓوََ يُ ثلؤفٍَ سهىَُت ٖاتىوَ، يُ ُٓهًٌَ قاْىُْنَُ وايعُ، واتعا   
سهىَُت َُٖىاكٍ ُٓو بِلطُيٍُ ُْنلؿووَ، يُ بِلطٍُ يُنٌَُ ػاَيٌ )أ(ٍ َاؿؿٍَ سُوت )إ يهىٕ نىكؿيًا 

ًَت )إ يهىٕ نىكؿيًا او علاقًًا بًؼ االكبعري َٔ ايعُل(، بُي  بًؼ االكبعري َٔ ايعُل(، ُٓهًٌَ قاْىُْنَُ ؿََي
ًًٌَٓاكيإ نعلؿ )  ًَىَيُ ُْٓـاَإ ث إ ٜهـٕٛ َـٔ َـٛاطين نٛزدضـتإ ٚبًـؼ االزبعـني َـٔ        ؿواٍ طؿتىطؤ بُّ ً

(، كًَُٓنًٍ ُٖبىو تَُُُْنُ ؿياكٍ ُْنلَيت، بؤيُ َُٖيطلتين َعُكدٌ تَُعُٕ ٓعُو هعُكَتا خبلَيتعُ      ايعُس
ًَٓ ٌَ دعؤكَ ُْٓـاَعُنإ َعُكدٌ تَُعُٕ َُٖيعـَطريَيت )         ؿَْطـاُْوَ، ُٓطُك ؿَْطٌ ٖ ( 41ا ٓعُوَ يعُ ٖعُك هع

 ( هاَيُ.51هاَيُ، يُ يُنًإ )
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًَوتا َاؿؿٍَ ) ٌَ يُطَُيـايعُ          5ٓ (كَٓعٌ ؿووَّ ُٓوَيعُ َعُكدٌ تَُعُٕ ٖعَُيبطريَيت، ؿَخيَُعُ ؿَْطـاْعُوَ، نع
ًَعت ؿَهعيت    ( 36ُْٓؿَهيت بُكم بهاتُوَ؟ ) ًَٓ ٌَ يُطَُيـايُ َُكدٌ تَُعُٕ سي ـاّ يُطَُيـايُ، مؤك هىثاي، ن

ٍَ ُٓوَؿايععُ َععُكدٌ تَُععُٕ   27بععُكم بهاتععُوَ؟ ) ( ُْٓععـاّ يُطَُيـايععُ، مؤك هععىثاي، نُواتععُ مؤكيٓععُ يُطععُ
 َُٖيبطريَيت، ؾُكَىوٕ بؤ بِلطُيُنٌ تل.

 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاكؿ ؿمَيٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
 املاد٠ اـاَط١:

 ٜػرتط يف ايعطٛ ايعاٌَ: -أ
 إ ٜهٕٛ َٔ َٛاطين نٛزدضتإ. -1
 ٜػرتط يف ايعطٛ املؤاشز: -ب
 إ ٜتكٔ ايًػ١ ايهٛزد١ٜ. -1

ًَوعتا َععاؿاّ َعُكدٌ تَُععُٕ ٖعَُيطريا يععُ بِلطعٍُ )ز( تَُُُْنععُ ٖعَُىاك بهلَيععت، نعُ تَُُُْنععُ ٖععَُيطريا،        ٓ
ًَ ًَىيوت ْانات )ز( َُٖىاك بهلَيت، ٓ  وتا ؿَقٌ َاؿؿَنُ ؿَػىَيُُٓوَ ثاَ ُٓو َُٖىاك نلؿْاُْ.ث

 املاد٠ ايطابع١:
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 ٜػرتط يف ايعطٛ ايعاٌَ: -أ
 إ ٜهٕٛ َٔ َٛاطين نٛزدضتإ. -1
 ٜػرتط يف ايعطٛ املؤاشز: -ب
 إ ٜتكٔ ايًػ١ ايهٛزد١ٜ. -1

ًًَُّ َُْا يُ )ب(، ٓىْهُ َُكدٌ تَُُصيإ َُٖيطلت، )ز(يٍ بِلطعٍُ )  ًَعـا ْعَُا، َعُكدٌ    (ٍ 2بِلطٍُ ه ت
ٍَ َُْا، هىثاي.51تَُُٕ ) ٌَ ػا ٍَ ؿاْلا بىو، َُكدٌ تَُُٕ يُ ُٖكه  ( ها

 املاد٠ ايطابع١:
 ٜػرتط يف ايعطٛ ايعاٌَ: -أ

 إ ٜهٕٛ َٔ َٛاطين نٛزدضتإ. -1
ي٘ اطالع ٚاضع يف ايًػ١ ايهٛزد١ٜ ٚيف ؾسع اٚ انجس َٔ ؾسٚع املعسؾـ١ ْٚتـاز اصـٌٝ ؾٝـ٘ اٚ تطـًع يف اسـد٣        -2

 ايًػات اؿ١ٝ اٚ ايكدمي١ ٚقدز٠ ع٢ً ؼدٜد املصطًشات.
 ٜػرتط يف ايعطٛ املؤاشز: -ب
 إ ٜتكٔ ايًػ١ ايهٛزد١ٜ. -1
 إ تهٕٛ ي٘ اساط١ ٚاضع١ بؿسع َٔ ؾسٚع املعسؾ١ ٚي٘ ْتاز دٝد. -2
 ٜػرتط يف ايعطٛ ايػسف: -ز
 إ ٜهٕٛ قد قدّ خدَات د١ًًٝ يف اسد٣ ؾسٚع املعسؾ١. -1

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  الٕ باين/ؿ.اكه بُِكَين
ًَىَيٍُ ػىَيٓـكايُوَ، ؾُكَىو ٓآًَُ ػإ. ًَٓر بُو ً  َاؿؿٍَ ث

 هعًـ: ذنسٟآًَُ بُِكَين 
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَت  َُ ب مَاٌْ نىكؿٍ بناٌْ يُعين ٌٓ، يُعين نُ نُهُى بناٌْ باَ ؿكهت نىكؿٍ ُٓظُ ُْ َُكدُ، ؿظ
ٍَ ؿا ُٓم ُٓظُ َُكز بُ ُْٓـاّ بىوٕ ياكيعـَؿَكَ، يعُعين بناْعٌ    ثوجؤكٍ ًاكَمايٌ مَاٌْ نىكؿٍ بً ذي، نري

ٌَ نىكؿيـا.  نىكؿٍ ُْ َُكدُ، ظٌ ًاكَما بٌ يُ مَاْ
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

ٍَ ععًالز              بُ تُٓهًـ ٖعَُىوَإ مَعاٌْ نعىكؿٍ ؿَماْعري و ًعاكَماٍ مَعاٌْ نعىكؿيٍ ْعري، ًٓٓذعا ٓعُوَ يعُو
 نلاوَ.

 ن ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:بُِكَي

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
اطــالع ٚاضــع يف ايًػــ١ َُكدععُنإ ُٓوَيععُ ٖععٌ يععُنًإ نععُ ًععاكَمايُنٍُ مَععاٌْ بطاتععُ ؿَكَدععٍُ ًٓتكععإ، )

يًػات اؿ١ٝ، اساط١ ٚاضع١ ؾـسع َـٔ ؾـسٚع املعسؾـ١ ٚيـ٘ ْتـاز دٝـد، قـدّ خـدَات          اايهٛزد١ٜ، تطًع يف اسد٣ 
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َُٖىوٍ ؿاْلاوَ، يُعين ُٓو ًاكَمايًُ بطاتُ سُؿٍ ؿَكَدٍُ ًٓتكعإ ؿيعاكٍ نعلاوَ    (، ُٓو َُكداُْ د١ًًٝ
 يُ ُٓهًٌَ ياهانُ، ُٓو بِلطاَُْإ َُٖىاك ُْنلؿووَو ؿَهتهاكضيإ ُْنلؿووَ، هىثاي.

 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًَوععتا َععاؿؿٍَ ) ًَىَيٍُ نععُ ؿنتععؤكَ كؤفإ ٓععاػري دععاك ػىَي5ٓٓ ٌَ ( بععُو ًعع ـيععُوَ، ؿَخيَُععُ ؿَْطـاْععُوَ، نعع
ٌَ يُطَُيـا ًًُْ ؿَهيت بعُكم بهاتعُوَ؟ )   ( ُْٓعـاّ يُطَُيعـا   6يُطَُيـايُ ؿَهيت بُكم بهاتُوَ؟ مؤك هىثاي، ن

 ًًُْ، بُمؤكيٍُٓ ؿَْط ثُهٓـ نلا، ؾُكَىو بؤ َاؿؿَيُنٌ تل.
 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاكؿ ؿمَيٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًٌَعًٓاكٍ     هُباكَت بُو ًَُعَُ ث ًَِلإ مياؿ بهلَيعت، ٓ ًًٌَٓاك نلاوَ بُِكَيىَبُكايُتٌ تُكدىَُ وَكط َاؿؿَيُ ث

ًَهعٌ          ًَىَيُ، يُبعُك ٓعُوٍَ ؿَق ًَىيوت ْانات بُِكَيىَبُكايُتًعُى ميعاؿ بهلَيعت بعُو ًع ُٓوََإ نلؿووَ، نُ ث
ًَىيوت ْانات، ؿَهُاَلتٌ ُٓوَيإ ُٖيُ نُ بُِكَيىَبُكايُتٌ تُكدىَع  ًَعِلإ ميعاؿ بهعُٕ،     ياها ث ُ، يعاػىؿ وَكط

ًًٌَٓاك ؿَنُئ َاؿؿَنُ سُمف بهلَيت، هىثاي.  بؤيُ ث
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًَوتا َاؿؿٍَ ) ٌَ يُطَُيـايعُ ؿَهعيت       6ٓ ( ؿَياُْوَيت ُٓو ؾُقُكَيُ سُمف بهلَيعت، ؿَخيَُعُ ؿَْطـاْعُوَ، نع
ٌَ يُطَُيـا ًْ ًُ ؿَهيت بُكم بهاتُوَ؟ مؤك هىثاي، بُنؤٍ ؿَْعط ثُهعٓـ نعلا    بُكم بهاتُوَ؟ مؤك هىثاي، ن

 سُمف نلا، ؾُكَىو بؤ َاؿؿَيُنٌ تل.
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 املاد٠ )ايطابع١( َٔ املػسٚع: 
 ايسأٟ االٍٚ: ٜكرتح صٝاغتٗا ناآلتٞ:

 ٚناآلتٞ:تعدٍ ايؿكس٠ )أ( َٔ )املاد٠ ايعاغس٠( َٔ ايكإْٛ 
ٜتِ اْتداب ز٥ـٝظ االنادميٝـ١ باالنجسٜـ١ املطًكـ١ يعـدد اعطـا٤ فًـظ االنادميٝـ١ بـاالقرتاع           -)املاد٠ ايعاغس٠: أ

 ايطسٟ ٚملد٠ أزبع ضٓٛات قاب١ً يًتذدٜد َس٠ ٚاسد٠ ، ٜٚصدز بريو قساز َٔ ز٥اض١ االقًِٝ (.
 ايسأٟ ايجاْٞ: ٜكرتح صٝاغتٗا ناآلتٞ:

اْتداب ز٥ٝظ االنادمي١ٝ عطـٛز ثًجـٞ عـدد االعطـا٤ ايعـاًَني عًـ٢ االقـٌ ٚيف اقـرتاع         )املاد٠ ايعاغس٠/ أ: ٜتِ 
 ضسٟ ٚباالنجس١ٜ املطًك١ ملد٠ ازبع ضٓٛات قاب١ً يًتذدٜد َس٠ ٚاسد٠، ٜٚصدز بريو قساز َٔ ز٥اض١ االقًِٝ(.

ًًٌَٓاك ؿَنُئ ُٓوَ خبلَيتُ ؿَْطـاُْوَ، هىثاي  كٌَٓ يُنُّ كٌَٓ ؿووكَ، ث
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  كهالٕ باين/ؿ.ا بُِكَين

ٍَ، بؤ ُٓوٍَ بًؼُيُٓ ؿَْطـاُْوَ.  كٌَٓ يُنُّ ؿووكَ بًؼىَيُٓٓوَ هُكيُْى
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 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 تعدٍ ايؿكس٠ )أ( َٔ )املاد٠ ايعاغس٠( َٔ ايكإْٛ ٚناآلتٞ:
باالنجسٜـ١ املطًكـ١ يعـدد اعطـا٤ فًـظ االنادميٝـ١ بـاالقرتاع        ٜتِ اْتداب ز٥ـٝظ االنادميٝـ١    -)املاد٠ ايعاغس٠: أ

 ايطسٟ ٚملد٠ أزبع ضٓٛات قاب١ً يًتذدٜد َس٠ ٚاسد٠، ٜٚصدز بريو قساز َٔ ز٥اض١ االقًِٝ (.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

   ٌَ ًَىَيٍُ نُ ػىَيٓـكايُوَ، ؿَخيَُعُ ؿَْطـاْعُوَ، نع يُطَُيـايعُ ؿَهعيت    َاؿؿٍَ سُوت/ كٌَٓ يُنُّ بُو ً
ٌَ يُطَُيـا ًًُْ ؿَهيت بعُكم بهاتعُوَ؟ )  23بُكم بهاتُوَ؟ ) ( ُْٓعـاّ  25( ُْٓـاّ يُطَُيـايُ، مؤك هىثاي، ن

 يُطَُيـا ًًُْ، مؤك هىثاي، ؾُكَىوٕ بؤ كٌَٓ ؿووَّ.
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 ايسأٟ ايجاْٞ: ٜكرتح صٝاغتٗا ناآلتٞ:
)املاد٠ ايعاغس٠/ أ: ٜتِ اْتداب ز٥ٝظ االنادمي١ٝ عطـٛز ثًجـٞ عـدد االعطـا٤ ايعـاًَني عًـ٢ االقـٌ ٚيف اقـرتاع         
 ضسٟ ٚباالنجس١ٜ املطًك١ ملد٠ ازبع ضٓٛات قاب١ً يًتذدٜد َس٠ ٚاسد٠، ٜٚصدز بريو قساز َٔ ز٥اض١ االقًِٝ(.

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
ٌَ يُطَُيـايعُ ؿَهعيت      َاؿؿٍَ سُوت/ كَٓ ًَىَيٍُ نُ ػىَيٓـكايُوَ، ؿَخيَُعُ ؿَْطـاْعُوَ، نع ٌ ؿووَّ بُو ً

ٌَ يُطَُيعـا ًًْعُ ؿَهعيت بعُكم بهاتعُوَ؟ )     41بُكم بهاتُوَ؟ ) ( ُْٓعـاّ  2( ُْٓـاّ يُطَُيـايُ، مؤك هىثاي، ن
 يُنٌ تل.يُطَُيـا ًًُْ، مؤك هىثاي، بُمؤكيٍُٓ ؿَْط كٌَٓ ؿووَّ ثُهٓـ نلا، ؾُكَىوٕ بؤ َاؿؿَ

 بُِكَين بهل نليِ حمُـ )ٓاهؤ(:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 املاد٠ )ايجا١َٓ( َٔ املػسٚع: 
 تعدٍ املاد٠ )اؿاد١ٜ عػس٠( َٔ ايكإْٛ ناآلتٞ: 

 ايسأٟ االٍٚ: 
يس٥ٝظ االنادمي١ٝ ْا٥ب ٜٓتدب٘ فًظ االنادمي١ٝ َٔ بني اعطا٥٘ ايعاًَني، باآلي١ٝ ْؿطـٗا ايـيت ٜٓتدـب ؾٝٗـا     

 س٥ٝظ ٚملد٠ )ازبع ضٓٛات( قاب١ً يًتذدٜد َس٠ ٚاسد٠، ٜٚكّٛ َكاّ ايس٥ٝظ عٓد غٝاب٘.اي
 ايسأٟ ايجاْٞ: 

باالنجسٜـ١ املطًكـ١ يعـدد اعطـا٤      ،يس٥ٝظ االنادمي١ٝ ْا٥ب ٜٓتدب٘ فًظ االنادمي١ٝ َٔ بني اعطا٥٘ ايعـاًَني 
 ، ٜٚكّٛ َكاّ ايس٥ٝظ عٓد غٝاب٘.اجملًظ ٚباالقرتاع ايطسٟ ملد٠ )ازبع ضٓٛات( قاب١ً يًتذدٜد َس٠ ٚاسد٠

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
 ؿووكتلئ كٌَٓ ناَُيُ؟
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 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
يس٥ٝظ االنادمي١ٝ ْا٥ب ٜٓتدب٘ فًظ االنادمي١ٝ َٔ بني اعطا٥٘ ايعاًَني، باآلي١ٝ ْؿطـٗا ايـيت ٜٓتدـب ؾٝٗـا     

 ٥ٝظ ٚملد٠ )ازبع ضٓٛات( قاب١ً يًتذدٜد َس٠ ٚاسد٠، ٜٚكّٛ َكاّ ايس٥ٝظ عٓد غٝاب٘.ايس
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

        ٌَ ًَىَيٍُ نعُ ػىَيٓـكايعُوَ، ؿَخيَُعُ ؿَْطـاْعُوَ، نع َاؿؿٍَ ًُٖت/ ؿوو كٌَٓ ُٖيُ، كٌَٓ يُنُّ بعُو ًع
ٌَ يُطَُيععـا ًًْععُ ؿَهععيت بععُكم ( ُْٓععـاّ يُط31يُطَُيـايععُ ؿَهععيت بععُكم بهاتععُوَ؟ ) َُيـايععُ، مؤك هععىثاي، نعع

 ( ُْٓـاّ يُطَُيـا ًًُْ، مؤك هىثاي، ؾُكَىوٕ بؤ كٌَٓ ؿووَّ.6بهاتُوَ؟ )
 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ملطًكـ١ يعـدد اعطـا٤    باالنجسٜـ١ ا  ،يس٥ٝظ االنادمي١ٝ ْا٥ب ٜٓتدب٘ فًظ االنادمي١ٝ َٔ بني اعطا٥٘ ايعـاًَني 

 اجملًظ ٚباالقرتاع ايطسٟ ملد٠ )ازبع ضٓٛات( قاب١ً يًتذدٜد َس٠ ٚاسد٠، ٜٚكّٛ َكاّ ايس٥ٝظ عٓد غٝاب٘.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

ٌَ يُطَُيـايعُ ؿَهعيت       ًَىَيٍُ نُ ػىَيٓـكايُوَ، ؿَخيَُعُ ؿَْطـاْعُوَ، نع َاؿؿٍَ ًُٖت/ كٌَٓ ؿووَّ بُو ً
ٌَ يُطَُيـا ًًُْ ؿَهيت بعُكم بهاتعُوَ؟ )  19اتُوَ؟ )بُكم به ( ُْٓعـاّ  25( ُْٓـاّ يُطَُيـايُ، مؤك هىثاي، ن

 يُطَُيـا ًًُْ، مؤك هىثاي، بُمؤكيٍُٓ ؿَْط كٌَٓ يُنُّ ثُهٓـ نلا، ؾُكَىوٕ بؤ َاؿؿَيُنٌ تل.
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
 ملػسٚع: ٖٓاى زأٜإ بػأْٗا:  املاد٠ )ايتاضع١( َٔ ا

 ايسأٟ االٍٚ: 
 سرف ايؿكس٠ )د( َٔ املاد٠ )اؿاد١ٜ ٚايعػسٕٚ( َٔ ايكإْٛ.

 ايسأٟ ايجاْٞ: 
 ٜؤٜد املػسٚع نُا ٖٛ ٚازد ٚبايصٝاغ١ اآلت١ٝ:

 ميٓض َهاؾأ٠ غٗس١ٜ العطا٤ فًظ االنادمي١ٝ غري املتؿسغني. -)ز
 املتؿـسؽ، خيصـص يـ٘ زاتـب تكاعـدٟ إ مل ٜهـٔ ٜطـتًِ زاتبـًا ٚ         يف ساي١ اْتٗا٤ عط١ٜٛ ايعطٛ ايعاَـٌ غـري   -د

 َستبطًا بٛظٝؿ١ أخس٣(. 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
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 ؿووكتلئ كٌَٓ خبىَيُٓوَ.
 
 

 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًًٌَٓاك نلاوَ سُمف ب هلَيت، ؿاوا ؿَنُئ يُ هعُكؤنايُتٌ ثُكيعَُإ   كٌَٓ يُنُّ ؿووكتليُٓ يُ بابُتُنُ، ث
 كٌَٓ يُنُّ خباتُ ؿَْطـاُْوَ.

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
( يعُ قاْىُْنعُ، ؿَخيَُعُ    21َاؿؿٍَ ْؤيُّ/ كَٓعٌ يُنعُّ ؿاواٍ سعُمؼي ؾُقعُكٍَ )ؿ( ؿَنعات يعُ َعاؿؿٍَ )       

ٌَ يُطَُيـايُ ؿَهيت بُكم بهاتُوَ؟ ؾُكَىو   ؿنتؤكَ كؤفإ ْىقتٍُ ًْناٌَ ُٖيُ.ؿَْطـاُْوَ، ن
 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَو ؿَيت ُٓهًٌَ قاْىُْنُ، بُاَلّ ثلؤفٍَ سهىَُت ؿاواٍ مياؿ نلؿٌْ ؿوو 21ػؤٍ َاؿؿٍَ ) ٌَ بِلطُ ث ( يُ ه

ًٌَعععًٓاكَنَُ )أ و ب و ز(، َعععاؿؿٍَ )  ًَعععو ؿَيعععت نعععُ ( )أ و ب(يعععُ، يععُ  21بِلطععٍُ نعععلؿووَ، ث ؿوو بِلطعععُ ث
ًَىإ كاتعب و َىػُُُُعات يعُو           ؿَكَدُيإ ؿَكَدُ ػاُُيُ، يعُ بِلطعٍُ )ب(َ ػعُياكٍ ُٖيعُ، ٓايعا يعُْ

ًٌَ ؿَؿكَيت؟ واتا َاؿؿٍَ ) ًَـا ؿَنات، يإ يُو قاْىُْ ث ( يُ ؿوو 21َىُٓهُهُيٍُ نُ يُو ؿَمطايٍُ ناكٍ ت
ًَو ؿَيت )أ و ب(، بُاَلّ ثلؤفٍَ سهىَُت  ؿاواٍ مياؿ نلؿٌْ ؿوو بِلطٍُ تلٍ نلؿووَ، نُ يُ ساَيُتٌ بِلطُ ث

ًٌَعًٓاك ؿَنعات        تُقاعىؿٍ و ساَيُتٌ َىناؾُُٓ وَكبطلَيت، ُٓو ؿوو بِلطُيُ ميعاؿ نعلاوَ، كًَٓعُنًٍ ُٖيعُ ث
ًٌَ قاْىُْنععُ تععُْٗا ؿوو بِلطُيععُ، ؿوو بِلطُنععٍُ تععل        ًَت، بععُاَلّ يععُ ُٓهعع ًَٓ بِلطععٍُ )ؿ( تُقاعىؿيُنععُ ْععَُ

ًٌَ  ًٓاكٍ نلؿووَ، تُْٗا بؤ كووٕ نلؿُْوَ بىو، هىثاي.سهىَُت ث
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًَعت ؾُقعُكٍَ )ؿ( يعُ َاؿؿَنعُ سعُمف بهلَيعت،            ًَُُ ؿَيًُٓوَ هُك َعاؿؿٍَ ْؤيعُّ/ كَٓعٌ يُنعُّ ؿََي ًَوتا ٓ ٓ
ٌَ يُطَُيـايععُ ؿَهععيت بععُكم بهاتععُوَ؟ )   ٌَ  ( ُْٓععـاّ يُطَُي17ؿَخيَُععُ ؿَْطـاْععُوَ، نعع ـايععُ، مؤك هععىثاي، نعع

ًَتعُوَ، مؤك هععىثاي،    21يُطَُيعـا ًًْععُ ؿَهعيت بععُكم بهاتعُوَ؟ )    ًَٓ ٍَ ُٓوَيععُ ٓعُو بِلطُيععُ سي ( ُْٓععـاّ يُطعُ
 ؾُكَىوٕ بؤ كٌَٓ ؿووَّ.
 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
 (.نادمي١ٝ غري املتؿسغنيميٓض َهاؾأ٠ غٗس١ٜ العطا٤ فًظ االمياؿ نلؿٌْ بِلطٍُ )ز(عُ، )

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
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ٌَ يُطَُيـايعُ ؿَهعيت        ًَىَيٍُ نُ ػىَيٓـكايعُوَ، ؿَخيَُعُ ؿَْطـاْعُوَ، نع ُٓو بِلطُيٍُ نُ مياؿ نلاوَ بُو ً
ٌَ يُطَُيعـا ًًْعُ ؿَهعيت بعُكم بهاتعُوَ؟ )     31بُكم بهاتُوَ؟ ) ْعـاّ  ( 3ُٓ( ُْٓـاّ يُطَُيـايُ، مؤك هىثاي، ن

 يُطَُيـا ًًُْ، مؤك هىثاي، ؾُكَىو.
 

 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَىيوعتُ ُعًاغُنُ خبىَيٓـكَيتعُوَ،          ًَٓا، ث ُٓو ؿوو بِلطُيٍُ نُ مياؿ نعلا بِلطعٍُ )ؿ( سُمؾُنعُ ؿَْطعٌ ْعُٖ

ًَوتا ُٖكؿوو بِلطُ ؿَػىَيُُٓوَ، مياؿ نلؿٌْ ؿوو بِلطُ بؤ َاؿؿَ ٓ( ٍ21:) 
 ميٓض َهاؾأ٠ غٗس١ٜ العطا٤ فًظ االنادمي١ٝ غري املتؿسغني. -ز
يف سايــ١ اْتٗــا٤ عطــ١ٜٛ ايعطــٛ ايعاَــٌ غــري املتؿــسؽ، خيصــص يــ٘ زاتــب تكاعــدٟ إ مل ٜهــٔ ٜطــتًِ زاتبــًا  -د

 َٚستبطًا بٛظٝؿ١ أخس٣(. 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًَُُ بِلطُ بُ بِلطُ ؿَْطُإ يُه ًَىَيٍُ نُ ػىَيٓـكايُوَ، ؿَخيَُعُ  ٓ ًَوتا َاؿؿَنُ وَنى ػؤٍ بُو ً ُكؿا، ٓ
ٌَ يُطَُيـايُ ؿَهيت بُكم بهاتُوَ؟ ) ٌَ يُطَُيعـا ًًْعُ       34ؿَْطـاُْوَ، ن ( ُْٓعـاّ يُطَُيـايعُ، مؤك هعىثاي، نع

َ 11ؿَهيت بُكم بهاتُوَ؟ ) ىوٕ بعؤ  ( ُْٓـاّ يُطَُيـا ًًُْ، مؤك هىثاي، بُمؤكيٍُٓ ؿَْط ثُهٓـ نلا، ؾعُك
 َاؿؿَيُنٌ تل.

 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 املاد٠ )ايعاغس٠( َٔ املػسٚع:
 تهٕٛ صٝاغتٗا ناآلتٞ:

 تًػ٢ املاد٠ )ايجا١ْٝ ٚايعػسٕٚ( َٔ ايكإْٛ ٚحيٌ قًٗا َا ًٜٞ:
 ْٚػاطاتٗا ايع١ًُٝ. ميازع ايعطٛ ايعاٌَ عًُ٘ يف االنادمي١ٝ ٜٚػازى يف ؾاْٗا ٚادتُاعاتٗا -أ

 ٜؿكد ايعطٛ ايعاٌَ عطٜٛت٘ يف اسد٣ اؿاالت اآلت١ٝ: -ب
 االضتكاي١. -1
اذا ؽًـ عٔ سطٛز ثالخ ادتُاعات َتتاي١ٝ بدٕٚ عرز َػسٚع اٚ عدّ اضتُسازٙ يف ادا٤ ٚادبات٘ بصٛز٠  -2

 َسض١ٝ ٚذيو بكساز َٔ فًظ االنادمي١ٝ ٚبتصٜٛت ضسٟ.
 دٓش١ ك١ً بايػسف.اذا سهِ عًٝ٘ ظٓا١ٜ اٚ  -3
 ايٛؾا٠. -4
عٓد غػٛز َهإ عطٛ َٔ اعطا٤ اجملًظ، ٜعًٔ ايس٥ٝظ ذيـو يف أٍٚ دًطـ١ ٚجيـسٟ اغـػاي٘ خـالٍ )ثالثـ١        -ز

 اغٗس( بكساز َٔ فًظ االنادمي١ٝ.
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 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
ًَىَيٍُ نُ ػىَيٓـكايُوَ، ؿَخيَُُ ؿَْطـاُْوَ، ن ٌَ يُطَُيـايعُ ؿَهعيت بعُكم بهاتعُوَ؟     َاؿؿٍَ ؿَيُّ بُو ً

   ٓ ٌَ يُطَُيـا ًًُْ ؿَهيت بُكم بهاتُوَ؟ مؤك هىثاي، بعُنؤٍ ؿَْعط ثُهع ـ نعلا، ؾعُكَىوٕ بعؤ    مؤك هىثاي، ن
 َاؿؿَيُنٌ تل.

 بُِكَين بهل نليِ حمُـ )ٓاهؤ(:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 املاد٠ )اؿاد١ٜ عػس٠( َٔ املػسٚع: ٖٓاى زأٜإ بػأْٗا:
 الٍٚ: ايػا٤ املاد٠.ايسأٟ ا

 ايسأٟ ايجاْٞ: ابكا٥ٗا نُا ٖٞ يف أصٌ ايكإْٛ.
 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَت )24َاؿؿٍَ ) ع٢ً اؾٗات املع١ٝٓ االٖتُاّ ٚاالضـتؿاد٠ َـٔ ْتادـات اجملُـع يف غـت٢      ( ُٓهًٌَ قاْىُْنُ ؿََي

 (.اجملاالت
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًَعت ًًٓػعا بهلَيعت، يعُنًإ           ًَهًإ ؿََي ًَىَيٍُ نعُ ػىَيٓـكايعُوَ، ؿوو كَٓعٌ ُٖيعُ، يعُن َاؿؿٍَ يامؿَّ بُو ً
ٌَ يُطَُيـايععُ ٓععُو َاؿؿَيععُ ًًٓػععا   ًَتععُوَ، ًًٓػايُنععُ ؿووكتععلَ، نُواتععُ ؿَخيَُععُ ؿَْطـاْععُوَ، نعع ًَٓ ًَععت سي ؿََي

ًَتعُوَ       ( ُْٓـاّ ي8ُبهلَيت ؿَهيت بُكم بهاتُوَ؟ ) ًَٓ ٌَ يُطَُيـايعُ سي طَُيـايُ ًًٓػعا بهلَيعت، مؤك هعىثاي، نع
ًَتُوَ، ؾُكَىوٕ بؤ َاؿؿَيُنٌ تل. ًَٓ  ؿَهيت بُكم بهاتُوَ؟ مؤك هىثاي، بُمؤكيٍُٓ ؿَْط ؿََ

 بُِكَين بهل نليِ حمُـ )ٓاهؤ(:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 املاد٠ )ايجا١ْٝ عػس٠( َٔ املػسٚع : تكرتح ايػا٥ٗا.
 ن ؿ.كؤفإ عبـايكاكؿ ؿمَيٌ:بُِكَي

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ايعـسام بكـإْٛ(،    -/ ؼدد عالق١ االنادمي١ٝ باالنادميٝات ايع١ًُٝ يًكَٛٝـات املتأخٝـ١ يف نٛزدضـتإ    25املاد٠ )

ًًٌَٓاكٍ نلؿووَ )25ُٓوَ ُٓهًٌَ َاؿؿٍَ ) ؼدد عالق١ االنادمي١ٝ باجملاَٝع ايع١ًُٝ يًكَٛٝات (، سهىَُت ث
ًًٌَٓاكٍ سهىَُتُ.ايعسام بكإْٛ -الخس٣ يف نٛزدضتإ ا  (، ُٓوََ ث
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

       ٌَ ًٌَععًٓاكٍ ٓععُوٍَ ُٖيععُ نععُ ًًٓػععا بهلَيععت، ؿَخيَُععُ ؿَْطـاْععُوَ، نعع َععاؿؿٍَ ؿوامؿَ يععُ ًَُععلوعُنُ ث
ٌَ يُطَُيعـا ًًْعُ ؿَهعيت     ( نعُي يُطَُيعـا   1بعُكم بهاتعُوَ؟ )  يُطَُيـايُ ؿَهيت بُكم بهاتُوَ؟ مؤك هىثاي، ن

 ًًُْ، مؤك هىثاي، بُمؤكيٍُٓ ؿَْط ًًٓػا نلا، ؾُكَىوٕ بؤ َاؿؿَيُنٌ تل.
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 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
 املاد٠ )ايجايج١ عػس٠( َٔ املػسٚع: )َاد٠ َطاؾ١ ددٜد٠ يف املػسٚع(: ٖٓاى زأٜإ بػأْٗا: 

 ٤ املاد٠. ايسأٟ االٍٚ: ايػا
 ايسأٟ ايجاْٞ: ٜكرتح صٝاغتٗا بايػهٌ اآلتٞ:

 )اسالٍ عباز٠ )اَني عاّ اجملًظ( قٌ عباز٠ )ضهستري اجملًظ( آُٜا ٚزدت يف ٖرا ايكإْٛ(.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ؾُكَىو ؿنتؤكَ.
 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًًٌَٓاكٍ سهىَُتُ، ُٓهًٌَ قاْىُْنُ ؿيعاكَ ٓعُو ؿَهعتُوافاُْ بعُناك ْعُٖاتىوَ، واتعا ؿَهعتُوافٍَ        ُٓوَ  يُ ث
ًًٌَٓاكٍ نلؿووَ يُ ثلؤفٍَ ُٓدمىٌَُْ وَميلإ ) اسالٍ عباز٠ )اَني عـاّ  َُٓري عاّ و ُٓواُْ، سهىَُت ث

ًٌَعًٓاكٍ ُٓدمىَعٌُْ     (،اجملًظ( قٌ عباز٠ )ضهستري(، اسالٍ عباز٠ )انادميٝـ١( قـٌ عبـاز٠ )فُـع(     ٓعُوَ ث
ٌَ ْعُنلؿ،              ًَُعُ يعُ كاثؤكتعُ ٖاوبًُعُنُ بامسعإ يع ًٌَعرت نعلاوَ، بؤيعُ ٓ ًَىَيُ، ُٓناؿضيًانعُ ث وَميلاُْ بُو ًع
ٓىْهُ ٓعُو ياهعايُ ٖعَُىاك نعلاوَ، وًعٍُ َعُطيع ْعَُاوَ ٖعَُىوٍ طعؤِكاوَ بؤتعُ ٓعُناؿضيًا، بعُاَلّ تعُْٗا              

ًَلو َُٓري عاَُنُ َاوَ،  ًَت و، هىثاي.ؿَهتُوافٍَ ههلت ًٌَ بهلَيت ُٓو يُدًاتٌ ُٓو بُناك ب ًَطؤِكن  نُ د
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًَنؿَ، ؿوو كَٓععٌ ُٖيععُ، كًَٓععُنًإ ؿَيععُوَيت ًًٓػععاٍ َاؿؿَنععُ بهلَيععت، يُبععُك ٓععُوٍَ َُٓععُيإ    َععاؿؿٍَ هعع
ٌَ يُطَُيـايُ ؿَهيت بُكم به ( ُْٓعـاّ يُطَُيـايعُ، مؤك   45اتُوَ؟ )ؿووكتليُٓنُياُْ، ؿَخيَُُ ؿَْطـاُْوَ، ن

ًَتُوَ ؿَهيت بُكم بهاتُوَ؟ ) ًَٓ ٍَ ُٓوَيُ سي ٌَ يُطُ ( نُي يُطَُيـايُ، مؤك هىثاي، بُمؤكيٓعٍُ  3هىثاي، ن
 ؿَْط ًًٓػا نلا، ؾُكَىوٕ بؤ َاؿؿَيُنٌ تل.

 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 ػسٚع : ع٢ً فًظ ايٛشزا٤ ٚ اؾٗات ذات ايعالق١ تٓؿٝر أسهاّ ٖرا ايكإْٛ.املاد٠ )ايسابع١ عػس٠( َٔ امل
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

ٌَ يُطَُيـايعُ ؿَهعيت بعُكم بهاتعُوَ؟ مؤك       ًَىَيٍُ ػىَيٓـكايُوَ، ؿَخيَُُ ؿَْطـاُْوَ، نع ُٓو َاؿؿَيُ بُو ً
ٌَ يُطَُيععـا ًًْعُ ؿَهععيت بعُكم بهاتععُوَ؟ مؤ     ك هعىثاي، بعُنؤٍ ؿَْععط ثُهعٓـ نععلا، ؾعُكَىوٕ بععؤ     هعىثاي، نع

 َاؿؿَيُنٌ تل.
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
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املاد٠ )اـاَط١ عػس٠( َٔ املػسٚع: ٜٓؿر ٖرا ايكإْٛ اعتبازًا َٔ تأزٜذ اصدازٙ ٜٚٓػـس يف اؾسٜـد٠ ايسمسٝـ١    
 )ٚقا٥ع نٛزدضتإ(.

 
 

 :ثُكيَُإُكؤنٌ ه ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
ٌَ يُطَُيـايعُ ؿَهعيت بعُكم بهاتعُوَ؟ مؤك       ًَىَيٍُ ػىَيٓـكايُوَ، ؿَخيَُُ ؿَْطـاُْوَ، نع ُٓو َاؿؿَيُ بُو ً
ٌَ يُطَُيععـا ًًْعُ ؿَهععيت بعُكم بهاتععُوَ؟ مؤك هعىثاي، بعُنؤٍ ؿَْععط ثُهعٓـ نععلا، ؾعُكَىوٕ بععؤ          هعىثاي، نع

 َاؿؿَيُنٌ تل.

ًَوتا َُٖىو ياهانُ بُو طؤِكاْهاكيًاٍُْ ٌَ يُطَُيـايعُ ؿَهعيت بعُكم     ٓ يُهُكٍ نلاوَ، ؿَخيَُُ ؿَْطـاُْوَ، ن
ٌَ يُطَُيععـا ًًْعُ ؿَهعيت بعُكم بهاتععُوَ؟ )       ( ُْٓعـاّ يُطَُيعـا ًًْعُ، مؤك هععىثاي،    6بهاتعُوَ؟ مؤك هعىثاي، نع

بُمؤكيٍُٓ ؿَْط ثُهٓـ نلا، ثريؤمبايٌ ؿَنُئ يُ َُٖىو ُٓو ػىًو و بلاياْعٍُ يعُ ٓعُناؿضيًاٍ نعىكؿٍ     
ًَـ ؿَنُئ يُ ٓاهيت َُهعٔىويًُتٌ ػؤيعإ يعُ ػنَعُتٌ ًًًَُتُنعَُإ ؿابعٔ، بعؤ ػنَعُت         ناك ؿَنُ ٕ، ٓىَ

ًٌَؼوتين، ؾُكَىو ناى عُوٌْ.  نلؿٌْ ُٓؿَب و هُقاؾُتٌ نىكؿٍ و ث
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

يعُ ٓايٓـَيعُنٌ ْنيهعـا بتعىاْري طؿتىطعؤ       يُبُك هىوؿ وَكطلتٔ يُ نات، بُتايبُتٌ بىؿدُ يُبُكؿَػياُْ، تا
ًٌَععًٓاك ؿَنععُّ ٓععُو ثلؤفاْععٍُ نععُ ٓععَُِلؤ ػىَيٓـْععُوٍَ يُنععًَُإ بععؤ نععلا،            يُهععُك بىؿدععُ بهععُئ، ث
ًَو بتىاْري ُْٓـاَاٌْ يًقْعُناٌْ تايبعُت نؤبىوْعُوٍَ يُهعُك      ٌَ، ُٖك َاوٍَ ًْى هُعات ًَهُإ بـَْ ؿَكؾُت

بؤ هُكؤنايُتٌ، بؤ ُٓوٍَ خبلَيتُ بُكْاٍَُ ناكٍ َُِٓلؤ ُٓطعُك  بهُئ، كٌَٓ ػؤيإ يُهُك بُكم بهُُْوَ 
 ًُٓهإ بىو، يإ كؤفَيهٌ تل.

هُباكَت بُ يُنُّ/ َُٖىاك نلؿٌْ ْؤيٌَُ ياهاٍ ُٓدمىٌَُْ وَميلإ، بابُتُنُ ثُيىَْـٍ بعُ ثُكيعَُإ   
   ُ ًَعت ناكَنعاٌْ ثُكيع ٍَ سهىَعُت   و سهىَُتُوَ ُٖيُ بؤ ؿاْاٌْ َىُْهًل بُ ثًٍُ وَميل، تا بتىاْ َإ يُطعُ

 كَيو خباتُوَ.
ًَت يُ ياهانُ، َاوَنُ ؿكَيق بهلَيتُوَ.  ؿوو/ هُباكَت بُ بُكَْطاكبىوُْوٍَ تريؤك نُ َاوَنٍُ تُواو ؿَب

ًًَُّ/ هُباكَت بُ ؿكَيق نلؿُْوٍَ َاوٍَ ناك ُْنلؿٕ بُ ياهاٍ بُنلَيـاٌْ ػاْىوبُكَ فَاكَ ) (ٍ هاَيٌ 9ه
 ، مؤك هىثاي.2118

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  كهالٕ باين/ؿ.ا بُِكَين
 ؾُكَىو ناى سَُُ هُعًـ.

 َُ عًٌ:َُُ هعًـ سُبُِكَين س

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.



 141 

ًَُُ ُٓو كاثؤكتاَُْإ ُْبًًٓىَ، ععُؾى ٓعُو ثلؤفاْعَُإ ْعُبًًٓىَ، ٓعُوإ ٓعؤٕ كاثعؤكت ٓاَعاؿَ ؿَنعُٕ و           ٓ
 ُْٓـاَإ ثلؤفَنُيإ ُْبًًٓىَ؟ ُٓوَ ػاَيٌ يُنُّ.

ًَٓذُّ يُهُك يعُى ياهعا قوعُ ؿَنعات، يعُنًإ/ ياهعاٍ فَعاكَ )       ػاَيٌ ؿو (ٍ 9وَّ/ بِلطٍُ ؿووَّ و بِلطٍُ ث
ًَوعتا يعُنالٍ              2118هاَيٌ  ًَُعُ ٓ ًَعت ٓ ًَعت ٖعَُىاك بهلَيعت، ؿَب ًَهًٌعًإ/ ؿََي ًَعت نعاك ْعُنلَيت، يُن نعُ ؿََي

      ُ ًَععت ٓعع و ؿوو ًععتُ يععُنال  بهُيٓععُوَ، ٓايععا طؿتىطععؤٍ ٖععَُىاك نلؿُْنععُ بهععُئ، يععإ ناكُْنلؿُْنععُ؟ ؿَب
 بهُيُٓوَ.

ًًٌَٓاك ؿَنُّ يُبُك ُٓوٍَ ػاَيٌ ًًُُّ طلْطُ، ثُيىَْـٍ بعُ ٖعَُىو يًقُْناْعُوَ ُٖيعُ،      ػاَيٌ تل/ َٔ ث
ًَطعلٍ ًًْعُ، ُٖيعُ َىقعُكيلٍ ًًْعُ، ُٖيعُ ُْٓـاَعُناٌْ            َُهُيُٕ ُٖيُ هُكؤنٌ يًقْعٍُ ًًْعُ، ُٖيعُ د

ًٌَعُوَ، بعؤ ٓعُوٍَ         ًِْابٌ تُواو ًًُْ، ُْٓـ يًقُْيُى ثُنٌ نُوتىوَ،  ًًَٓٓعُ ث بؤيعُ ٓعُو ػعاَيٌ ًًُعُ ب
 ػاَيٌ ًًُُّ تُواو بهُئ و، هىثاي.

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

 يًقٍُْ ياهايٌ.
 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ٌَ ثلؤفَ ياهايُ نُ َُِٓلؤ ػىَيٓـُْوٍَ يُنعٌَُ بعؤ نعل    ٌَ ثعلؤفَ ياهعا بعىو ٓاكاهعتٍُ      هُباكَت بُو ه ا، هع
يًقٍُْ ثُيىَْـيـاك نلا، ثلؤفَنإ نُ ػىَيٓـُْوٍَ يُنٌَُ بعؤ نعلا يعُ ٖعَُإ ناتعـا ؿَتىاْلَيعت سُهعِ        
  ٌَ بهلَيت و يُنال بهلَيتُوَ، يُبُك ُٓوٍَ يُنًإ تَُـيـ نلؿُْ، ؿكَيق نلؿُْوٍَ ناكنلؿٕ بُ ياهايُنُ، نع

ٌَ يُطَُيـا  ٍَ تَُـيـَنُيُ، ن ًًُْ؟ َُٖإ ًت بًُْوبُت ثلؤفٍَ َُٖىاك نلؿْعٌ ياهعاٍ ُٓدمىَعٌُْ    يُطُ
وَميلإ يُى َاؿؿَيُ، واتا ؿَهتهاكٍ تُْٗا يُى َاؿؿَو يُى بِلطُو يُى وًُيُ مياؿ ؿَنلَيت، ََُُٓ بُ 
ًَوعتا ٓعَُِلؤ يعُ بُكْاَعٍُ نعاك         ؿَْطـإ يُنال ؿَنلَيتُوَ، هُباكَت بُ ياهاٍ بُنلَيـاٌْ ػاْىوبعُكَ، نعُ ٓ

ؤفَيععُنًإ ػىَيٓـْععُوٍَ يُنَُععُ يُاليععُٕ ُٓدمىَععٌُْ وَميععلإ بععؤ تَُـيععـ نلؿْععُ، ثلؤفَيععُنًٍ بععؤ ثل
ًَٓا، ُٓوَ َُٖىاك نلؿُْنُ ؿواتل ناكٍ يُهُك ؿَنلَيت، نُ  َُٖىاك نلؿُْ، ُٓطُك تَُـيـ نلؿُْنُ ؿَْطٌ ٖ

ًَىيوت بُ طؿتىطؤٍ ُٓويرت ْانات، هُباكَت ب ًَٓاٌْ يًقُْنإ، نُ تؤ بِلياكتـا يُهُك تَُـيـ نلؿٕ ث ًَهٗ ُ ث
بُِكَينٍ طىتٌ ُْٖـَيو يًقٍُْ هُكؤنٌ ًًْعُ، يعُ ٖعؤَيٌ ثُكيعَُإ تعُْٗا ُْٓعـاَاٌْ ْعاو يًقْعُنإ ؿَهعت          
ًٌْإ ؿَنلَئ، ؿَهتٍُ هُكؤنايُتٌ ػعؤٍ يًقْعُنإ يعُ كَيطعاٍ َُٖيبعقاكؿٕ ؿَهعتٍُ هعُكؤنايُتٌ ػؤيعإ         

 ؿَهت ًٌْإ ؿَنُٕ بُ َُٖيبقاكؿٕ و، مؤك هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًَوتاَإ َُٖيـَطلئ، هُعات ) ًَلئ،  1331ؿاًٌْتين ٓ ( ؿَيًُٓوَ بؤ نؤبىوُْوَ، تا ُٓو ناتُ بُػىاتإ ؿَهعج
 ُٖك بقئ.
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 ؿاًٌْتين ؿووَّ
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

ٌَ باَ  (ٍ كؤفٍ 11بىو ؿاًٌْتين َُِٓلؤَإ ؿوا خبُئ بؤ هعُعات ) بُِكَينإ، هُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ واٍ ث
ًَلئ و ُٖكبقئ.  ؿوو ًُػيٍُ ؿاٖاتىو، تا ُٓو ناتُ بُػىاتإ ؿَهج

 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 ؿ. اكهالٕ باين امساعًٌ                  ؿ.سؤ حمُـ هىكَ                           هت اظيـ عبـاهلل                ؾل  
ًَطلٍ هًَلٍ ثُكيَُاٌْ                        ههلت    َُاٌْثُكيهُكؤنٌ                 ُكؤنٌ ثُكيَُاٌْ      د

ًَلام                              نىكؿهتإ – نىكؿهتإ ًَلام                           نىكؿهتإ – ع ًَلام - ع   ع
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 ( 14ثلؤتؤنؤيٌ ؿاًٌْتين فَاكَ )

 1181\6\88كَيهُوتٌ  ؿوو ًُػيُ

ًًٌََُ َُٖيبقاكؿٕ  ػىيٌ ه
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  (24ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 88/6/1181 كَيهُوتٌ ًُػيُؿوو 

ًَل )   ٍ (ٍ 11ناتععقَ ًٍَ ًْععىَِكؤ  -نىكؿهععتإ  ثُكيععَُاٌْ  11/6/2112كَيهععُوتٌ  ًععُػيُؿوو  كؤفٍ ثعع
ًَلام  ٌ  ثُكيَُإ و، هُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌبُ هُكؤنايُتٌ ع بعُِكَين ؿ. سوعٔ حمُعـ     بعُ ٓاَعاؿَبىوْ

ًَطل ًَلٍ      ٍ هُكؤى و، هىكَ د ٕ بعُِكَين ؾلهعت أظيعـ عبعـاهلل هعهلت ػعىيٌ   (24ٍظ ؿاًٌْعتين فَعاكَ )  ثُكيعَُا
ًًَُّ  ( ٍ ػؤٍ بُهت.2112ظ هاَيٌ )ه

 بُكْاٍَُ ناك:
ًٌَ سىنُُن ٍ 1992(ٍ ٖعَُىاكنلاوٍ هعاَيٌ   1ٍ ْعاوػؤٍ فَعاكَ )  َوِل( يُ ثُي21(ٍ َاؿؿَ )1اٌْ بِلطُ )بُث

ًَلامظ ؿَهتُ -ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ  ػعىيٌ   (24ٍؿكا ؿاًٌْعتين فَعاكٍَ )  ٍ بِليعاك  ثُكيَُإٍ هُكؤنايُتٌ ع
ًًٌََُ َُٖيبقاكؿٕ يُ نات ) ًٍَ ًْىَِكؤٍ كؤفٍ ؿوو ًُػيُ كَيهُوتٌ 11ه ًَىَيُ  ؿا 11/6/2112(ٍ ث بُّ ً

ًَت:  ب
ِ  ياهاّ ْؤيَُِ نلؿِْ َُٖىاك ياهاّ ثِلؤفَ نلؿِْ طؿتىطؤ و ػوتُِٓكوو-1 ِ  ُٓدمىَعُْ ِ  وَميلاْع  ٖعُكَيُ
 .نلاو َُٖىاك ّ 1992 هاَيِ( 3) فَاكَ ىكؿهتإ،ن
ٕ  نلؿُْوَّ ؿكَيق ياهاّ ثِلؤفَ نلؿِْ وطؿتىطؤ ػوتُِٓكوو-2 ّ  و ناكْعُنلؿ ِ  ياهعا ّ  بُنلَيعـاْ  ػاْىوبعُكَ

ًٌَهَُ وَميلاُْوَ ُٓدمىَُِْ اليُٕ يُ نُ تل، هاَيِ يُى َاوَّ بؤ 2118 هاَيِ ّ( 9) فَاكَ  .نلاوَ ث
ًٌَععًٓاكّ ْععِنلؿ طؿتىطععؤو ػوععتُِٓكوو-3  ياهععاّ 2118ّ هععاَيِ ّ( 9) فَععاكَ ياهععاّ طؤِكاْهععاكّ ياهععاّ ث

ُ  ػاْىوبُكَ بُنلَيـاِْ ُ  نع ٕ  يع ّ  اليعُ ِ  فَعاكَ ِ  ياهعاي ٕ  ُْٓعـاَاْ َ  ثُكيعَُا ًٌَعهُ ُ  نعلاوَ،  ث ِ  يع  ؿاًٌْعتٓ
 .نلاوَ بؤ يُنَُِ ػىَيٓـُْوَّ 18/11/2111 ِكؤفّ( 12) فَاكَ ٓاهايِ

 هععاَيِ ّ( 3) فَععاكَ ياهععاّ بععُ نععلؿٕ نععاك نلؿْععُوَّ ؿكَيععق ياهععاّ ثععِلؤفَ نلؿْععِ طؿتىطععؤ و ػوععتُِٓكوو-4
 .نىكؿهتاْـا يُُٖكَيُِ تريؤك و تؤقاْـٕ بىوُْوَّ بُكَْطاك ياهاّ ّ( 2116)
ًَهٗاتُّ نلؿِْ ثُهُْـ و ػوتُِٓكوو-5  .ثُكيَُإ ًٌَُُٖيًُناِْ يًقُْ ث
ًًٌَٓاكاُّْ ثِلؤفَو ُّٓ يُنَُِ ػىَيٓـُْوَّ-6  :ػىاكَوَ ث

ًٌَٓ - أ ّ  يُنَُِ نلؿِْ َُٖىاك ياهاّ ًاكّث ِ  ياهعا ِ  ػاٌُْْعًٓ ًَنَنعاْ ِ ( 18) فَعاكَ  ْعاوػؤ  ٖ  هعاَي
 .نىكؿهتإ ُٖكَيُِ يُ( 2111)

ًًٌَٓاك - ب ِ  ؿاَُمكاْـِْ ًىَيِٓ و وَميؿِ ثًُبُْـّ ؿَباكَّ بِلياك و ث ُ  ؿَكٓعىاْ ٕ  ماْوعت  هًاهعًُنا
 .نىكؿهتاْـا ُٖكَيُِ يُ
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ًٌَععًٓاك -ز  ًؤِكًععِ هععُكنلؿايُتِ ُٓدمىَععُِْ ّ 1987 هععاَيِ ّ 151 فَععاكَ ِكاطلتٓععِ بِليععاكّ و ث
 .َُٖيىًَاوَ

 .2112 هاَيِ بؤ عريام-نىكؿهتإ ُٖكَيُِ بىؿدُّ ياهاّ ثِلؤفَ نلؿِْ طؿتىطؤو ػوتُِٓكوو-7
 
 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 بُْاوٍ ػىاٍ طُوكَو ًَٗلَبإ.
 .نىكؿهتإ طُزي بُْاوّ

َِ  ؿَهت َُِٕٓلؤَا ؿاًٌْتِٓ ِ  ؿَنعُئ،  ثع ِ  ػعىزي  نىكؿهعتإ،  ثُكيعَُاْ ًًََُ ِ  َُٖيبعقاكؿٕ،  هع ًًَُّ،  هعاَي  هع
 (.11/6/2112) ؿاًٌْذي ِكؤفّ( 24) ؿاًٌْذي فَاكَّ ؿووَّ، طلَيـاِْ ػىزي

 :ناك بُكْاَُّ
ًَِ  هععاَيِ نععلاوّ ٖععَُىاك ّ( 1) فَععاكَ ْععاوػؤّ ثععُيِلَوّ يععُ( 21) َععاؿؿَ ّ(1) بِلطععُ سىنُععُناِْ بععُث
ّ  ععريام، -نىكؿهتإ ُكيَُاِْث 1992ّ ِ  ؿَهعتُ ٕ  هعُكؤنايُت ّ  بِلياكيعـا  ثُكيعَُا ّ  بُكْاَعُ ّ  نعاك  فَعاكَ

ًًََُِ ػععىزي ٓاهععايِ ّ(24) ؿاًٌْععتِٓ ًٍَ( 11) نععات يععُ َُٖيبععقاكؿٕ، هعع  ًععُػيُ، ؿوو ِكؤفّ ًْععىَِكؤّ ثعع
ًَىَيُ بُّ( 11/6/2112) ِكَيهُوتِ ً َِ  :ب

ِ  ياهاّ ْؤيَُِ نلؿِْ اكَُٖى ياهاّ ثِلؤفَ نلؿِْ طؿتىطؤ و ػوتُِٓكوو-1 ِ  ُٓدمىَعُْ ِ  وَميلاْع  ٖعُكَيُ
 .نلاو َُٖىاك ّ 1992 هاَيِ( 3) فَاكَ نىكؿهتإ،

ٕ  نلؿُْوَّ ؿكَيق ياهاّ ثِلؤفَ نلؿِْ وطؿتىطؤ ػوتُِٓكوو-2 ّ  و ناكْعُنلؿ ِ  ياهعا ّ  بُنلَيعـاْ  ػاْىوبعُكَ
ًٌَهَُ وَميلاُْوَ ُٓدمىَُِْ اليُٕ يُ نُ تل، هاَيِ يُى َاوَّ بؤ 2118 هاَيِ ّ( 9) فَاكَ  .نلاوَ ث

ًٌَععًٓاكّ نلؿْععِ طؿتىطععؤو ػوععتُِٓكوو-3  ياهععاّ 2118ّ هععاَيِ ّ( 9) فَععاكَ ياهععاّ طؤِكاْهععاكّ ياهععاّ ث
ُ  ػاْىوبُكَ بُنلَيـاِْ ُ  نع ٕ  يع ّ  اليعُ ِ  فَعاكَ ِ  ياهعاي ٕ  ُْٓعـاَاْ َ  ثُكيعَُا ًٌَعهُ ُ  نعلاوَ،  ث ِ  يع  ؿاًٌْعتٓ

 .نلاوَ بؤ يُنَُِ ػىَيٓـُْوَّ 18/11/2111 ِكؤفّ( 12) فَاكَ ٓاهايِ
 هععاَيِ ّ( 3) فَععاكَ ياهععاّ بععُ نععلؿٕ نععاك نلؿْععُوَّ ؿكَيععق ياهععاّ ثععِلؤفَ نلؿْععِ طؿتىطععؤ و ػوععتُِٓكوو-4
 .نىكؿهتاْـا يُُٖكَيُِ تريؤك و تؤقاْـٕ بىوُْوَّ بُكَْطاك ياهاّ ّ( 2116)
ًَهٗاتُّ نلؿِْ ثُهُْـ و ػوتُِٓكوو-5  .ثُكيَُإ ًٌَُُٖيًُناِْ يًقُْ ث
ًًٌَٓاكاُّْ ثِلؤفَو ُّٓ يُنَُِ وَّػىَيٓـُْ-6  :ػىاكَوَ ث

ًًٌَٓاكّ - ت ّ  يُنَُِ نلؿِْ َُٖىاك ياهاّ ث ِ  ياهعا ِ  ػاٌُْْعًٓ ًَنَنعاْ ِ ( 18) فَعاكَ  ْعاوػؤ  ٖ  هعاَي
 .نىكؿهتإ ُٖكَيُِ يُ( 2111)

ًًٌَٓاك - ث ِ  ؿاَُمكاْـِْ ًىَيِٓ و وَميؿِ ثًُبُْـّ ؿَباكَّ بِلياك و ث ُ  ؿَكٓعىاْ ٕ  ماْوعت  هًاهعًُنا
 .نىكؿهتاْـا ُِٖكَيُ يُ
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ًٌَععًٓاك -ز  ًؤِكًععِ هععُكنلؿايُتِ ُٓدمىَععُِْ ّ 1987 هععاَيِ ّ 151 فَععاكَ ِكاطلتٓععِ بِليععاكّ و ث
 .َُٖيىًَاوَ

 .2112 هاَيِ بؤ عريام-نىكؿهتإ ُٖكَيُِ بىؿدُّ ياهاّ ثِلؤفَ نلؿِْ طؿتىطؤو ػوتُِٓكوو-7
ًَوتاَ ًَطلّ بُِكَين ٓ ٕ  َؤَيُتٔ، نُ ًَتُوَؿَػىَيٓ بُِكَيناُْ ثُكيَُاْتاكَ ُٓو ْاوّ ثُكيَُإ، هُكؤنِ د  يعا

َّ با ٓاَاؿَُْبىوٕ  .بؿُكَى
 

ًَطلٍ هُكؤنٌ ثُكيَُإ: سؤ بُِكَين  حمُـ هىكَ/د
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ٕ  بىوٕ َؤَيُت 7/6/2112 يُ ٓاهايِ ّ( 22) فَاكَ ؿاًٌْتِٓ يُ ُْٓـاَاُّْ ُٓو ْاوّ  ٓاَاؿَْعُبىوٕ،  يعا
َِ َؤَيُتًإ هُكَتا نُ ُٓػىَيُُٓوَ ُّْٓـا 21 ْاوّ َُٓإُْ،   ؿكاوَ، ث

 حمُـ اظيـ ثُياّ -1

 حمُىؿ سوري ٓاكاي -2

 هعًـ حتوري سامّ -3

  عنين ٓاًتِ -4

 ًاٖري ٓاكاّ -5

  طؤطُ َُٓري -6

 ـعبـايىاس ٓاوام -7

 كًًـ بىكٖإ -8

ًَليعإ -9  امساعًٌ ب

 حتوري تاكا-11

 عجُإ ػًًٌ-11

 امحد خٛزغٝد-12

 عُل فيإ-13

 ؾُكَز هُكُْٖط-14

 عبـادتباك ًًالٕ-15

 سوري عًِ-16

  عنين عُل-17

 قاؿك حمُـ ؾاضٌ-18

 يٌمسا اظيـ قاؿك-19

 دمًب حمُـ ُباغ-21
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 .ُْبىوٕ ٓاَاؿَ نُ ؿَػىَيًُٓٓوَ ُْٓـاًٍَ ؿوو ْاوّ
 غليب حمُـ ًُومن-1
 عًِ ٔعبـايلظي عُل-2

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
ًَوتا َِ ؿَهت ٓ ًَبُد  ؿَنُئ، َُِٓلؤَإ ناكّ بُكْاَُّ نلؿِْ بُد

 نىكؿهتإ، ُٖكَيُِ وَميلاِْ ُٓدمىَُِْ ياهاّ نلؿِْ َُٖىاك ياهاّ ثِلؤفَ نلؿِْ طؿتىطؤو ػوتُِٓكوو-1
ِ  يًقُّْ نلاو، َُٖىاك 1992 هاَيِ ّ( 3) فَاكَ ٕ  قعاْىْ ِ  بعؤ  ؾعُكَىو ّ  ؾعُكَىو  يًقْعُنإ،  ًعىَيٓ  يًقْعُ
 .ِيياها

 :بُمام هعًـ نُاٍ عىِْ بُِكَين
 .ثُيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ِ  طؿتىطعؤ و ػوتُِٓكوو ناك، بُكْاَُّ يُنَُِ بِلطُّ ّ  ثعِلؤفَ  نلؿْع ِ  ٖعَُىاك  ياهعا ِ  نلؿْع ّ  ْؤيعَُ  ياهعا
 ياهععايِ يًقْععُّ نععلاو، ٖععَُىاك 1992ّ هععاَيِ ّ(3) فَععاكَ نىكؿهععتإ، ٖععُكَيُِ وَميلاْععِ ُٓدمىَععُِْ
ُ  هعُباكَت  نعلؿووَ  ٓاَعاؿَ  ِكاثؤكتُنِ ُ  ثِلؤفَنعُ،  بع ّ ػىَيٓـ ثِلؤفَنع ِ  ْعُوَ ُ  نعلا  بعؤ  يُنعَُ ِ  يع  ؿاًٌْعتٓ
ًٌَىوؿا، ًَوتا ث  .ؿَػىَيُُٓوَ ِكاثؤكتُنُ عُكَبِ مَاِْ بُ ٓ

 ايكا١ْْٝٛ ايًذ١ٓ تكسٜس/ ّ

 
    يّٝٛ املصادف نٛزدٟ 5105/  دؤمَكؿإ/   01  بتازٜذ ايكا١ْْٝٛ ايػؤٕٚ ؾ١ٓ ادتُعت          

 0335 يط١ٓ( 8) زقِ ايٛشزا٤ فًظ يكإْٛ عايتاض ايتعدٌٜ) قإْٛ َػسٚع يدزاض١ َٝالدٟ 1/4/5105
 االعتٝاد١ٜ ظًطت٘ ايربملإ يف ي٘ األٚىل ايكسا٠٤ بعد ؾٓتٓا اىل احملاٍ ٚ ايٛشزا٤ فًظ قبٌ َٔ املكدّ( املعدٍ

 بعض بادسا٤ املكدّ املػسٚع ايًذ١ٓ تؤٜد املداٚي١، ٚ املٓاقػ١ ٚبعد  ،5105/ 4/   1 ؾ٢( 58)  املسق١ُ
 :ناآلتٞ ٚ ؾٝ٘ ايتصشٝشات

 : االٚىل املاد٠
 ؾكس٠ اضاؾ١ ٚ هلا( أ) ؾكس٠ املاد٠ اصٌ ظعٌ املعدٍ 0335 يط١ٓ( 8) زقِ ايكإْٛ َٔ ايتاضع١ املاد٠ تعدٍ

 ::ناآلتٞ ٚ ايٝٗا( ب) بتطًطٌ
 (.  اقًِٝ ٚشزا٤ ايعسام – نٛزدضتإ اقًِٝ ٚشزا٤ فًظ ٜطِ إ جيٛش -ب) 

 :ايجا١ْٝ املاد٠
 .ايكإْٛ ٖرا اسهاّ ؿٝرتٓ ايٛشزا٤ فًظ ع٢ً
 :ايجايج١ املاد٠
 (.نٛزدضتإ ٚقا٥ع) ايسمس١ٝ اؾسٜد٠ يف ٜٓػس ٚ اصدازٙ تازٜذ َٔ اعتبازًا ايكإْٛ ٖرا ٜٓؿر

 .يًتصٜٛت ايربملإ ع٢ً املػسٚع ؾكسات ٚ ملٛاد ايكا١ْْٝٛ ايصٝاغ١ عسض ٚ باالطالع ايتؿطٌ زادني
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 ايتكدٜس َع
 :عبـايلظئ عُل بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

 عريام-نىكؿهتإ ثُكيَُاِْ هُكؤنايُتِ بؤ
 ياهايِ يًقُّْ ِكاثؤكتِ/بابُت

 مايِٓ 1/4/5105 بُ بُكاَبُك نىكؿّ 5105 دؤمَكؿإ/01 ِكؤفّ يُ ياهايِ ناكوباكّ يًقُّْ
( 8) فَاكَ وَميلإ ُٓدمىَُِْ ياهاّ ْؤيَُِ نلؿِْ َُٖىاك ياهاّ ثِلؤفَ نلؿِْ ؿيلاهُت بؤ نؤبىوَوَ

ًٌَهَُ وَميلاُْوَ ُٓدمىَُِْ اليُٕ يُ نُ نلاو، َُٖىاك0335 هاَيِ  يُنَُِ ػىَيٓـُْوَّ ؿواّ نلاوَ، ث
 نلاوَ، ثُيىَْـيـاكَنإ يًقُْ ِكَواُّْ 1/4/5105 يُ( 58) فَاكَ ٓاهايِ ؿاًٌْتِٓ يُ ثُكيَُإ، يُ

َّ و طؿتىطؤ ؿواّ َّ َيهاكِّك ؿواّ ؿَنات، ثِلؤفَنُ ثٌتطريّ يًقُْ نلؿٕ تاوتى  بُّ نلؿُْوَ ِكاهت ُْٖـ
ًَىَيُّ  :ػىاكَوَ ً

ًَتُ َاؿؿَنُ ُٓهًَِ ؿَنلَيتُوَ َُٖىاك 0335 هاَيِ ّ( 8) فَاكَ ياهاّ ّ( 3) َاؿؿَّ :يُنُّ َاؿؿَّ  ؿَب
ًَىَيُ بُّ)ب( مدمريَ بُ ؿَنلَيت مياؿ بِلطُيُى وَ( أ) بِلطُّ ً. 

َِ/ ب  .تًاؿابٔ ُٖكَيُِ وَميلّ ُْٓـ ريامع-نىكؿهتإ ُٖكَيُِ وَميلاِْ ُٓدمىَُِْ ؿًَ
َِ :ؿووَّ َاؿؿَّ َِ ياهايُ ُّٓ سىنُُناِْ وَميلإ ُٓدمىَُِْ ؿَب ًَبُد  .بهات د
ًًَُّ َاؿؿَّ َِ ًُْوَوؿَكٓى ِكؤفّ يُ ياهايُ ُّٓ :ه ًَبُد  وَقايعِ ؾُكَِ ِكؤفْاَُّ يُ و ؿَنلَيت د

 يُو ياهايِ يًقُّْ ِكاثؤكتِ و ثِلؤفَنُ ُِٓهً بؿُكَىوٕ ٓاطاؿاكّ تهايُ .ؿَنلَيتُوَ باَلو نىكؿهتإ
 .هىثاي ؿَْطـإ، بؤ ثُكيَُإ بُكؿَّ خبلَيتُ باكَيُوَ

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
ُ  ثِلؤفَ ُٓو نُ ِكاهتًـا يُ ػؤّ ٔ  ٖعات،  ياهعاي ّ  َع ٍَ  قوعُ ِ  يُطعُ ِ  نعلؿ،  سهىَعُت  هعُكؤنايُت  هعُكؤنايُت

ٕ  ُٓدمىَُِْ ٔ  نعلؿ،  وَميعلا ًَبًٓ َع ّ ت َّ  طعىمت  بعىو  ٓعُوَ  ًُنعُ ُ  ْعانل ًَُع ٓ  ِ ُ  بهُيٓعُوَ  سهىَعُت  ؿَهعت  بع
ًَٓٔ، ُٖكَيِ وَميلّ ػؤيإ ٓاكَمووّ ًَُُ ُٓوَ يُبُك ؿابٓ َِ،  ميعاتل  وَميعل  ؿوو يُ نُ نلؿ ًٓتًؿاقُإ ٓ  ْعُب

َِ َّ ن َّ با بهات؟، َُهُيُيُ ُّٓ يُهُك قوُ ؿَيُو ًٌَُوا ناى ؾُكَىو بٓىوهِ، ْاوَناْتإ بؿُكَى  .ث
ًٌَُوا نبُِكَي  :ؾًلىت ث

 . ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين
ًَُُّ ؿَهتِ يُبُك ْىوهلاوَ، نىكؿّ مَاِْ بُ ِيياها يًقُّْ ِكاثؤكتِ ؿياكَ  بُاَلّ ثُكيَُاُْ، ُْٓـاَاِْ ٓ

ًَطُّ ُٓوَّ ًَبًًُٓ د ُ  يعُى  ٖعًض  وافووّ ت ِ  يع ِ  يًقْعُو  هعُكؤن ّ  ُْٓعـاَاْ ِ  ًْعُ،  يُهعُك  يًقْعُ  بُِكاهعت
ََُُٓ ًَ ِ  بىوَ، تُواو قاْىِْ ًٓوابِْ ْاماْري بؤيُ ْاوػؤيُ، ِلَوّثُي ُوأُّْث ُ  يعُنات ٕ  َىْاقًُع  نعلؿ
ًَطُّ بؤيُ ؟، ْا ياػىؿ َُٖىاكَ ُٓو يُهُك َِ بناْري ػؤيُتِ د َِ  نعلؿووَو  يُهُك وافووّ ن ّ  نع  تُسعُؾىم

 .ُٖبىوَ
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 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
 .عبـاهلل ناى ؾُكَىو

 
 
 

 :ْىكّ َُال عبـاهلل بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ًَبًِٓ َٔ ًَىيوتِ ُٖيُ، ُٓوَّ ت َِ، سهىَُت ْىَيُٓكَيهِ ُٓنلؿ ث ًَلَب ِ  ي ٔ  يعُعٓ ًَوعتا  َع  ؿوو ٓعُو  ْعامامن  ٓ
ًَىيوتُ نُ ُٓوَّ ،...بُِكَينَ وَميلَ ًَو ِكاهتًـا يُ ث ًَلَؿَق ًَىيوعت  ًْعُ،  وامغ ؿَقُنُ ٖاتىوَ، ي ٕ  بعىو  ث  يعا

ًَريباب وَنى دُْابتإ ٕ  هعُكؤنايُتِ،  يُ دُْابتإ ياهايِ، يًقُّْ ًَ ّ  ٓعُبىو  يعا َِ  سهىَعُت  ْىَيٓعُك ًَلَبع  ي
ًَهٔ؟، بؤض ٓري؟، وَميلَ ؿوو ُّٓ بناْري ٕ  ِكووًُْى بُكٓاو و نلؿُْوَيُى ِكووٕ يُعِٓ َُبُهت ُ  بعـَ  بع
،ًَُُ ُ  ٓعُو  بَُٓاّ يُهُك ُٓوَّ بؤ ًُٓ؟، َُٓاُْ بناْري ٓ ُ  ِكووْهلؿُْواْع ًَُع ٓ  ُ ُ  قوع ٔ  ُٓطعُكْا  ئ،بهع  َع
ًَوتا ًَِ ػؤَُوَ يُ ُٖك ٓ ًَ ٕ  ؿابٓـكَيت، يإ نَُُ، ياػىؿ مياؿَ، وَميل ؿوو ب ٔ  ُْْعـكَيت، ؿا يعا ُ  َع  ِكاهعتًا  يع

َِ ِكووٕ بُكٓاوّ َِ بُكٓاوِكووًِْ ُٓطُك ِكَْطُ َُٖيُوَ، بهُوَُ ِكَْطُ ُْب ِ  بعـكَيت  ث  ػعؤ  بهعُّ،  ثٌعتًىاْ
َِ ِكووْععًِ بُكٓععاو ُٓطععُك َِ ػععؤّ ثاهععاوّ ُٓوناتععُ بععـكَيت ثعع  يععإ ؿَنععُّ تهععا بؤيععُ بىَهععتُُوَ، ؿفّ ٖععُب

ٕ  بعا  ياهايِ يًقُّْ يإ دُْابتإ يإ بهُٕ، باْط سهىَُت ْىَيُٓكَيهِ َِ  ِكووْهلؿْعُوََا  بعناْري  بعـات،  ثع
 .ًُٓ؟ بؤ وَميلَ ؿوو ُٓو

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
ُ  ْىقتُ ُٓو قوُ، يإ ًْناَِ ْىقتُّ هاالك، ناى ُٖيُ ًْناًَت ْىقتُّ ؾُكَىوٕ، ياهايِ يًقُّْ  ًْناًَع

 .ؾُكَىو بـَُْوَ وَاَلّ قاْىِْ يًقُّْ بهُٕ، قوُ با ياهاّ يًقُّْ ؿواّ بـَيُٓوَ، دىاب با
 :بُمام هعًـ نُاٍ عىِْ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

 ُْٓـاَاِْ هُك يُ 7/6 ِكؤفّ يُ انل ؿابَُ ْىوهًىيُتِ، عُكَبِ مَاِْ بُ ػؤّ ِكاثؤكتِ ياهايِ يًقُّْ
 يُعِٓ َُِٓلؤ، بؤ ؿواخبات نؤبىوُْوَنُ ؿا قُكاكّ ثُكيَُإ هُكؤنايُتِ يٌؿوا ُٓدماَـا يُ نُ ثُكيَُإ،
ٕ  ْىكَؿيِٓ، عُل ؿمَيِ، ِكؤفإ.ؿ بُمام، عىِْ عُكَبِ، مَاِْ بُ ِكاثؤكتُنُ، يُهُك نلؿووَ وافوويإ  طعؤكا

ِ  ابلاًِٖ اظيـ.ؿ ٓاماؿ، ـ  نعاكؿؤ  ،وَكتع ّ  حمُعـاَري،  عبعـاهلل  ثعريؿاوؿ،  حمُع ُ  قعاؿك،  ٓعاكا ِ  واتع ِ  ًْوعاب  قعاْىْ
ُ  ُْٓعـاَإ،  بُهُك نلا ؿابَُ تُكدىَُنُ ًُِٓلؤ نُ تُكدىَُنُ ِكاثؤكتُنُ، ْىوهًِٓ ناتِ ُٖبىوَ  ِكاهعت

َّ ّ  ًُْ، ًُُُٖٓتِ ُٓوَْـَ ُٓوََ ُْنلاوَ، يُهُك وافووّ يُو ُ  َعاؿا ُ  ْىهعؼ  متُسعُؾى  ُٖيعُ،  عُكَبًُنع
ـ .ؿ ِكؤفإ،.ؿ نعلؿووَ،  تُسُؾىميإ نُ ُٓواُّْ ْىوهلاوَ، نُ ِكاثؤكتُنُ يُهُك ُٖيُ ِ  اظيع  وَكتعِ،  ابعلاًٖ

 بععُؿاْاِْ هععُباكَت قععاؿك، ٓععاكاّ حمُععـاَري، عبععـاهلل حمُععـ، نععاكؿؤ ببععىكٕ، ْععىكَؿيِٓ، عُععل.ؿ ٓععاماؿ، طععؤكإ
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 َُبُهععتُنُّ ٓععُوَ وَميععلإ، ُُِْٓدمىَعع يععُ وَميلَيععو نلؿْععِ ًٓناؾععُ ،... ناكوبععاكّ بععؤ ٖععُكَيِ وَميععلّ
ًَوتا ػايـ، هعـ ناى دُْابِ ُٓوَيُ ُ  تْاتىاًْ سهىَُت، و ثُكيَُإ بُيِٓ َىُْهكُ ٓ ِ  يع  نؤبىوْعُوَناْ

َِ ثُكيَُاْـا ُ  ُٓطعُك  بهعات،  قوُ ٓاَاؿَب ّ  ببًتع ّ  ٓعُو  ٖعُكَيِ،  وَميعل َِ،  َاؾعُ ُ  ؿَبع ّ  واتع ٕ  ثُيىَْعـ ًَعىا ْ 
ٕ و سهىَُت ٕ  ثُكيعَُا َِ،  ٓاهعا ٍ  يِِٓكاثعُكِ  ؿَبع ٕ  و ٓعً ِ  ناكَنعا ًَىامَيه َِ،  بعُِكَيىَ  باًعرت  بًُع ّ  بعؤ  ؿَٓع  ٓعُ

َّ َُٖىاك ياهايُ ُٓو نُ ؿاوانلاوَ، َُبُهتَُ ًَىَيُ بُّ بهل  ...سهىَُتُوَ يُ نُ ً
 

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
 .عُل ناى ؾُكَىو

 :عبـايلظئ عُل بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ٕ  وَميلَنإ عُؿَؿّ تُسـيـّ يٌياها يًقُّْ ٓايا َـاُْوَّوَاَل بًُْوبُت ّ  يعا ٕ  ْعاو  ٓعُنات؟،  وَميلَنعا
ًَُُ ًٌَهَُ ثِلؤفَ يُهُك ٓ ُ  ُٖكوَنى ٖاتىوَ، بؤَإ سهىَُتُوَ يُ نُ نلاوَنُّ ث ّ  يع ُ  يعا  يعُى،  َعاؿؿَ  يع

َِ  ؾُقُكَنُ ِ  إ جيـٛش ) ٓعَُي ِ  ايـٛشزا٤  فًـظ  ٜطـ ٕ  اقًـٝ ِ  ٚشزا٤ سام،عـ اي -نٛزدضـتا ِ  ٓعُوَ  بعُي، ( اقًـٝ  ًٌٓع
ًَُُ ًُْ، يٌياها يًقُّْ ًَري وَميل ُْٓـ ٓ ًَ ًَري ْاوَناًْإ ياػىؿ ب ًَ  .هىثاي سهىَُتُ، ناكّ ُٓوَ ب

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
َِ ػععؤّ ْععاوّ ٓععُوَّ ًْععُ، ًْناَععِ ْىقتععُّ ٍَ قوععُّ َععٔ ؿَْىوهععِ، ْاوتععإ بهععات، قوععُ بععا ؿَْىوهعع  يُطععُ

ًَُععُ نععلؿووَ، سهىَععُت هععُكؤنايُتِ ًَري نععلؿووَ، تُسـيععـَإ ٓ َِ، ميععاتل وَميععل ؿوو يععُ ؿََيعع  ٓععُويٍ ْععُب
ّ  َىقاتُعُّ نُي نلؿ قوُت نُتؤ عبـاهلل، ناى بهُّ قوُ ًُْ ُٖقِ ُٖكَيِ، وَميلّ ّ  نعلؿ  بعؤ  َعٔ،  بعلا

ًَري سهىَععُت هععُكؤنايُتِ ؿَنععُّ، َىقاتُعععُّ ًَُععُ ؿََيعع ًَىيوععتًُإ ٓ  ٖععُكَيِ، وَميععلّ ؿوو بععُ ُٖيععُ ث
ًَععىإ يععُ تُْوععًل بععؤ َىَهًٓععُ ًَهًإيععُن ًَععىاِْ و ثُكيععَُإ ْ  ٖععُبىو، ٓععُوَ دععاكاًٍْ نععُ سهىَععُت، ْ

ًَىَ ًٓاُْ، بؤ بُِكاهتِ ْامامن ؿيهُ وَميلَنُّ ٕ  ثُكيَُاْتاكٕ ٓ ًَتعا ُ  ث ٕ  بعـَٕ،  ؿَْعط  باًع ًَتعا َ  ث ُ  بعا  ًْع
َِ ًُْ، ًْناَِ ْىقتُّ َُؿَٕ، ؿَْط  .ًعإ ناى وؾُكَى بٓىوهِ، ْاوّ با ؾُكَىو ؿَنات قوُ ن

 اظيـ عبـايكاؿك: ًعإ بُِكَين
 .ثُيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ِ  ُٓوَ ُْؿَٕ، دىاب با ُٖقًكُتُٕ َٔ ًَه ُ  َعُوموع ٕ  عاَع ٕ  ٖعَُىوَا ًَُعا ّ  َُعًىَعُ،  ث ِ نعاى   ٓعُوَ  ععىْ
ًَهُ ؿَنات، باي ًَهِ ثُكيَُاُْ يُو بىوٕ، نىكؿّ نُ ًًٓشاس ًَهِ قُؿَغُيُ، ًت ِ  ًٖض تاؾُٗ ًت  ًْعُ،  َاْعاْ

ًَٔ وَنى ُٓوَناِْ َُٖىو و ٤َُباؿ َُٖىو ػًالؾِ َُُٓ يُعِٓ ُ  دعا  ِكًتىوَ، بؤ ػىَيُٓإ ؿََي ّ  بؤيع  ٓعُوَ
َِ ًُْ، نَُىًِٖ  .هىثاي مؤك ؿَنات، باي عىِْ ناى ُٓوَّ ثلؤتؤنؤٍ يُ بهلَيتُوَ ِكََ ؿَب

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
 .ػإ هؤمإ ؾُكَىو
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 :كّْى ٗابً هؤمإ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

َِ عىِْ، ناى بُِكَين وَاَلَـاُْوَنُّ َىالسُمَّ يُ ّ  تُسعُؾىمَوَ  بُ ثُكيَُإ ُْٓـاّ ُٓوَْـَ ؿََي  ًُٓعنا
ُ  ُٓطعُك  بابُتعُ،  ٓعُو  ُْنلاوَ َىْاقًُُ نُواتُ نلؿووَ، ُ  َىْاقًُع ُ  بهلايع ّ  هعًػُيُى  بطُيٌعتٓاي  يًقْعُ

ُ  ٓعُو  َُٖيبُتُ ِ،يياها َِ  ُبىوٓع  ًُٓعنا  ًُٓناياْع ّ  تُسعُؾىم،  بعُب َّ  بعُاَل ٔ  طعى ُ  ْعُطلت ّ  يع ِ  ػعىؿ  ُْٓعـاَاْ
ًَِ ياهايِ يًقُّْ ُْٓـاَِ ُٖيُ ِكًَِٓ َٔ يًقُْنُ، ِ  بُ با َُٓي َِ  ِكَٖعاي ّ  بعا  ْعُب  ُٓطعُك  بهعُئ،  تُسـيعـ

َِ ؿوو، يُى، يًقُْ وَنى بًًِٓ ًَعٓر،  ٓىاك، ، ه َ  ث ّ  ًعُ َِ  ُْٓعـا ٔ  ؿََيع ّ  َع ُ  تُسعُؾىم  ٓعُو  بُكاَبعُك  ُٖيع
َِ ؿياكيهلاوَوَ عُؿَؿَيهِ بُ يًقُْنُ ِكاثؤكتِ ُ،ِكَٖايً ُ  َُبُهتِ َٔ ب ُ  يعُعِٓ،  يُوَيع  بعىوَ  َىهعل  يًقْع

ًَىَ، بُو ِكاثؤكتُنُّ ْىوهًِٓ يُهُك  ُٓوَ بُِكاهتِ تُسُؾىمَوَيُتِ، بُ ُْٓـاَاُْ ُٓو يُهُك َىهليٌُ ً

ًَطُّ  .ِكَػُٓيُ د
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

ّ  ِكاثؤكتِ يُؿواّ ًٓتًؿاقُ ُٓو َىَهًُٓ نلؿ، تُسـيـ عُؿَؿَنُّ َٔ عُؿَؿَوَ، تُسـيـّ ِكووّ يُ  يًقْعُ

َِ، قاْىًُْوَ  .هُكوَك.ؿ ؾُكَىو ب
 عبـايلظئ عُل: هُكوَك.ؿ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ُ  بُاَلّ نلؿّ، ًىإ ناى قوُنامن َٔ ّ  تهعا  ُٓوَْـَيع ٕ  ؿَنعُ ّ  ؾعُكَا ُ  ٓعُو  بعـَ ِ  نعاى  يُّؿَهعتُوافَي  ععىْ

ًَٓا بُناكّ َّ ثلؤتؤنؤٍ، يُ بولؿكَيتُوَ ٖ ًَري نىكؿهتاْـا ثُكيَُاِْ ْاو يُ ْانل ِ  بًَ ّ  مَعاْ ِ  نعىكؿ  ًُُٖٓعُت

ًَلَؿا ًُْ ًُُُٖٓتِ َُُٓ ًُْ، ًَت، ي ًَقوو بؤ َُُٓ  بُناكب ًَتُوَ، َ ًَٓ  .بوِلَيتُوَ َُُٓ ؿَنُئ تها َُٓ
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًَو ًٖض ُ  ُٓو نُه ُ  ْانعات،  قوعُي ًَُع ٕ  بعؤ  ٓ ٔ  ػؤَعا ُ  نعُي  نعىكؿي ِ  ُٖيع ّ  بعُمَاْ َِ  ػعؤ ًَع ِ  ب  ًْعُ،  ًُُٖٓعُت

 .ػإ ْاهو ؾُكَىو
 :ؾًلىت ْاهو بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ًَُىايُ َٔ ًَو ث ًَوتا عاَُ، ياهايُ ُٓو ؿَكؿَنُئ، ياهايُى نُ نات ًَِ دُْابت نُ ٓ ّ  َٔ َُٓي  نعلؿووَ  تُسـيعـ

َِ، ياهانُ وَميل، ؿوو بؤ َّ واْاَي ًَو ْانل ًَو، بؤ وكئوبـ دً ًَتُوَ، َُؾتىسِ بُ ُٓوَ َُقتُع ًَٓ  بُِكاهتِ َُٓ

َِ،  ِكاثؤكت وَنى ِكاثؤكتُ ُٓو ياهايِ يًقُّْ ُٓبىو ُ  بًٓىوهع ًَُع ًَوعتا  ٓ ِ  يُهعُك  طؿتىطعؤ  ْعاماْري  ٓ  بهعُئ،  ٓع

ًَُىايُ َٔ ُٓوَ يُبُك َِ َُُٓ ث َّ تُٓذًٌ ُٓب  .بهل
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ نبُِكَي

 .ناكؿؤ ناى ؾُكَىو
 :حمُـ ناكؿؤ بُِكَين
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 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين
ًَىَ ثُزي ثُيُ َُُٓ ثِلؤفَيُ، ُّٓ بُتايبُتِ ناكَ، بُكْاَُّ ُّٓ ػوتُِٓكووّ بُِكاهتِ ًٌَعرت  :يعُى  ؿيعاكَ،  ث  ث

ًَُُ ناك، بُكْاَُّ خبلَيتُ ًُّ ٓىاك بىو قُكاك ًَُإ ٓ ُ  ٓعُوَ  وابعىو  ث ًًَهاكي ًٌَع ّ  بُكاَبعُك  ث  ْعاوػؤ،  ثعُيِلَو

َِ،  ِكاثعؤكت  يُنوعُك  ؿووَّ ِكؤفّ يُنعُّ،  ػىَيٓـُْوَّ يُنُّ ِكؤفّ ثُيًُ ثُيُ بُو َ  بٓىوهع  ؿيعاكَ  يًقُْنعُ

ًَو، ْىوهًىَ، تُسُؾىميإ مؤكبُيإ نُ ثُيًُ ثُيُ يُو ًَهِ َُُٓػاَي ُ  ياهعايُى  ٖعُك  تعل  ػاَي  ثُكيعَُإ،  ؿَيتع

َِ، ؿَكٓىوِْ ّٖؤناك ؿَبِ ًَو ض يُهُك نُ ًُْ ٖؤناكَنُّ َُُٓ ؿياكب ًَِ، وَميل تؤ ُٓهاه ًَهِ ؿاؿَْ  تعل،  ػاَي

َِ سهىَُت َِ، ِكووْهلؿُْوََإ ؿَب ُ  ٓعًُ؟،  بؤ وَميلت ؿوو تؤ ُٖيُ ثلهًاكَإ ُٓوَّ يُبُك بـات ًَُع ٓ  ُ  قوع

ّ  يُهعُك  ٕ  نلؿْععُوَّ نعُ ًَىيوعت  ؿَنععُئ، وَماكَتعُنا ّ  بععؤ بهُيٓعُوَ  ؿَكطعا  ْانععات ث  بععؤ وَميعل  ؿيوععإ ٓعُوَ

ًَُإ ُٓوَ يُبُك ؿاْـكَيت، ُٖكَيِ ناكوباكّ َِ وايُ ث ًَت، سهىَُت ْىَيُٓكّ ُّٖ ؿَب ّ  ُّٖ ب ٕ  ٖؤنعاك  ؿَكٓعىو

 .هىثاي بهلَيت، ثِلؤفَيُ ُّٓ يُهُك قوُ ًٓٓذا بهلَيتُوَ، ِكووٕ
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 .ؾُكَىو طؤكإ ناى
  ٓاماؿ حمُـ: ٕطؤكا بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ًَِ َٔ بُِكاهتِ ًَو يُهُك قوُ هُيلَ ث ًَِ و ُٓيـ نُ ثُيَُإ ؿَنُئ دُؿَي ًَو  ٖعًض  بُياِْ قاْىُْ، ب  نُهع

ِ  هُك ْاطُِكَيتُوَ بُِكَينت، ِكَِٓ هُك ْاطُكَيتُوَ ِ  هعُك  ْاطُِكَيتعُوَ  ععىِْ،  نعاى  كَٓع  ؿَطُِكَيتعُوَ  َعٔ،  ِكَٓع

َِ ؿَم، هععُك َِ، ٖععُكَيِ وَميععلّ ُٖيععُ بععؤّ ٖععُكَيِ سهىَععُتِ ؿََيعع ًَو ؿابٓعع َِ يععُن  ٓععُو وَميععل يُواُْيععُ ؿََيعع

ًَىإ َىُْهكُّ َِ،  ثُكيَُإ و سهىَُت ْ ٔ  بع ِ  َع ًَ ُ  ؿََيع ِ  ُٓوًَْع ًَه ٍ  تعلَ،  ًعت  نلاوَيعُ،  ؿَهعت  سهىَعُتً

ًَتُ ياهايُ، َُُٓ ٕ  ثعلي  َٓعُو  يُبعُك  ٖعاتىوَ،  َىتًُقِ بُ ُٓوًَٖض وَميلإ، ُٓدمىَُِْ ياهاّ ؿَب ُ  نعلؿ  بع

ًَُُ ُْطىتلاوَ و طىتلاوَ سهىَُت،  و ػعَُيو  و تُْؿًنّ هىَيتُّ بُياِْ ؿاؿَِكَيقئ، ؿَم ؿَكؿَنُئ، قاْىٕ ٓ
َِ وَميل ؿوو ُٓطُك ؿَنات، وَميل ؿوو باهِ نُ ؿَقُنُ ؿَقُنُ، هُك ؿَطُِكَيتُوَ ؿَهُاَلت َِ و ب َِ ه َِ  ، ب  ؿَبع

َِ، تُسـيـ بُ ًَ ّ ناكو بؤ يُنُّ وَميلّ ب ّ  ؿوو، ثُكيعَُإ،  بعاك ِ  وَميعل ٕ  بعؤ  ٖعُكَي ّ  ًعت،  ؾعال ّ  ٓعُوَ  يًقْعُ

َّ، ًٓعتًبععاكَيهِ ٓععُوَ قععاْىِْ يععُِكووّ طلتععىوَ، وَكّ يٌياهععا ًَُععُ ؿَثلهععِ َععٔ ؿوو، بؤْععانل ًَععٓر ٓ  ًععُػيُ ث

ِ  ًُٓناّ نُ ْانات ؿابَُ ِكاثؤكتُ ُٓو ثُكيَُإ هُكؤنايُتِ يُبُكِٓ نلؿووَ، ًُٓناَإ  يُهعُكَ،  ُْٓعـاَاْ

ًَوتا بؤ ًَو ٓ  .ًُْ يُهُك ًُٓناّ نُ بُكؿَهتُإ ؿَػاتُ ِكاثؤكت
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًٌَعتا  ُ  ٓععُو ٖ ّ  ْععُنلاوَ، ًٓكععلاك قاْىْع ِ  سهىَععُت بعُاَل ًٌَعًٓاكَيه ًٌَععًٓاكَنُ ْععاكؿووَ، ث ُ  ث ًَُع  ًععُؾُِٖ بععُ ٓ

ٍَ ًُؾُِٖ بُ ؿا تُومحيِ ًَىَ سهىَُت، هُكؤنايُتِ يُطُ ٕ  تُسـيـ ُٓوَ ؿَتىأْ ٓ ـ  بهعُ َِ  وَميعل  ٓعُْ  و بع
َِ، وَميل ُْٓـ َِ ًُؾُِٖ، بُ نلؿووَ ؿاواّ ػؤًِ سهىَُت ُْب َِ،  مياتل ؿوو يُ ؿََي ٍَ  بُٖعُك  ْعُب ًَوعتا  سعا ٓ 

َِ ُٓوَيُ، َىْاقًُُنُ َّ ن ٍَ تا بهلَيتُوَ، تُٓذًٌ َُُٓ ؿَيُو ّ  سهىَعُت  بهلَيعت،  سهىَُت يُطُ  سعامك  ػعؤ
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َِ َّ بعع َِ هععىثاي، بهاتععُوَ؟، بععُكم ؿَهععتِ تهايععُ وَؿابِلَيقكَيتععُ هععُكيُْى  بععُكم ؿَهععتِ تهايععُ يُطَُيـاًْععُ نعع

َّ نلؿْععُوَ بععُكم ؿَهععت يععُناتِ ؿَنععُّ زَي تهاتععإ بهاتععُوَ؟،  يععُ يععإ بهععُٕ، ٓععاوا داكَيععو و َُنععُٕ ٓععاوا دععاك

ًَُُ ٓىْهُ بهُُْوَ، بُكم ؿَهت ُٓػريَنُّ ًَلئ، ٓ ًَوتا ؿَفَ ٓ ،َّ َِ  هُكيُْى َّ  نع ّ  ؿَيعُو ُ  فَثعِلؤ  ٓعُ  ياهعاي

َّ تُٓذًٌ َّ، ؿيلاهُ سهىَُت يُاليُٕ بهُئ باْط سهىَُت تاوَنى بهل ُ  ًٓٓذعا  بهل َّ،  َىْاقًُع ُ  بهعل  تهايع

ٍَ نُي ؿوو ثُدماو بهاتُوَ؟، بُكم ؿَهتِ َِ نلؿًُْتِ، تُٓذًٌ يُطُ َِ ن ّ  ؿََي َِ  بعُكؿَوا ُ  يُهعُك  بع  َىْاقًُع

ُ  نلؿْعِ،  ِ  تهايع َِ  نعُي  25 بهاتععُوَ؟، بعُكم  ؿَهعت ٌ  نُواتععُ بعري،  َواّبعُكؿ  ؿََيع َّ،  تعُٓذً  عععىِْ نعاى  ؿَنعل

ًَهِ هُك بِلؤ بىو، تُواو َىْاقًُُنُ  .تهايُ تل َُوموع
 :بُمام هعًـ نُاٍ عىِْ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ِ  طؿتىطعؤ  و ػوعتُِٓكوو  نعاك،  بُكْاَُّ ؿووََِ بِلطُّ ّ  ثعِلؤفَ  نلؿْع ّ  ؿكَيعق  ياهعا ٕ  نلؿْعُوَ ُ  ناكْعُنلؿ  بع

ِ  يعُى  َاوَّ بؤ (2118) هاَيِ ّ(9) فَاكَ ػاْىوبُكَ ِْبُنلَيـا ياهاّ ُ  تعل،  هعاَي ُ  نع ٕ  يع ِ  اليعُ  ُٓدمىَعُْ

ًٌَهَُ وَميلاُْوَ  .نلاوَ ث
 :ؿمَيِ عبـايكاؿك ِكؤفإ.ؿ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

 ايعسام_نٛزدضتإ بسملإ ز٥اض١/ اىل

 قإْٛ َػسٚع سٍٛ  َػرتى تكسٜس/ ّ
ٕ /01 بتـأزٜذ  االقتصـاد١ٜ  ٚايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚؾ١ٓ ا١ْْٝٛايك ايػؤٕٚ ؾٓيت ادتُعت ٟ  5105/دعؤمَكؿا  نـٛزد
ٕ  ايعٌُ متدٜد قإْٛ َػسٚع يدزاض١ ، َٝالدٟ 1/4/5105 يّٝٛ املصادف ِ  بايكـاْٛ  5101 يطـ١ٓ ( 04) زقـ

ٕ  إقًِٝ يف 5112 يط١ٓ( 3) زقِ ايعكاز اجياز يكإْٛ األٍٚ ايتعدٌٜ قإْٛ  ٠ٚاسـد  ضـ١ٓ  ملـد٠  ايعـسام -نٛزدضـتا
ٍ  ايٛشزا٤ فًظ قبٌ َٔ املكدّ. 02/1/5101 َٔ اعتبازًا ٕ  اىل ٚاحملـا ٘  األٚىل ايكـسا٠٤  بعـد  املعٓٝـ١  ايًذـا  يف يـ
ــإ ــسقِ االعتٝادٜــ١ ظًطــت٘ ايربمل ــد ٚ 1/4/5105 يف( 58) امل ــ١ املٓاقػــ١ بع ــد ٚاملداٚي ــ١ تؤٜ  املػــسٚع ايًذٓ

 :األٚىل يًُاد٠ ايتاي١ٝ ٚبايصٝاغ١
( 3) زقِ ايعكاز اجياز يكإْٛ األٍٚ ايتعدٌٜ قإْٛ 5101 يط١ٓ( 04) زقِ ايكإْٛب ايعٌُ عدّ(: 0) املاد٠
 .02/1/5105 َٔ اعتبازًا ٚاسد٠ ض١ٓ ملد٠ نٛزدضتإ إقًِٝ يف 5112 يط١ٓ

 .ايربملإ ع٢ً بػأْ٘ ايكا١ْْٝٛ ايًذ١ٓ زأٟ  املػسٚع أصٌ عسض ٚ باالطالع ايتؿطٌ زادني
 :كيَُإثُهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 .بًؼىَيُٓٓوَ نىكؿيُنَُ بُ تهايُ
 :عبـايلظئ عُل بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

 نىكؿهتإ ثُكيَُاِْ هُكؤنايُتِ بؤ



 154 

 ياهايُى ثِلؤفَ يُباكَّ ٖاوبَُ ِكاثؤكتِ/ بابُت
ّ  يًقُّْ ُٖكؿوو ّ  و ِيياهعا  ناكوبعاك ِ  يًقْعُ ّ  و ؿاكايع ّ  ناكوبعاك ُ  ٓعابىوك ٕ /01 ِكؤفّ يع  5105 دعؤمَكؿا
ِ  1/4/5105 بُكاَبُك نىكؿّ ِ  ؿيلاهعُت  بعؤ  نؤبعىوَوَ،  مايٓع ّ  ثعِلؤفَ  نلؿْع ّ  ؿكَيعق  ياهعا  نعاك  نلؿْعُوَ
ّ 5101 هاَيِ ّ( 04) فَاكَ ياهاٍ بُ نلؿٕ ِ  ٖعَُىاك  ياهعا ِ  نلؿْع ّ  يُنعَُ ِ  ياهعا  ػاْىوبعُكَ  بُنلَيعـاْ
ٍَ  يُى َاوَّ بؤ عريام،-نىكؿهتإ ُٖكَيُِ يُ 5112 هاَيِ( 3) فَاكَ ُ  هعا ُ  يع ُ  ،02/1/5101 وتِِكَيهع  نع

ًٌَهَُ وَميلاُْوَ ُٓدمىَُِْ اليُٕ يُ ُ  يُنَُِ ػىَيٓـُْوَّ ؿواّ يُ نلاوَ، ث ٕ  يع ِ  ثُكيعَُا  يُؿاًٌْعتٓ
َّ  و طؿتىطعؤ  ؿواّ نلاوَ، ثُيىَْـيـاكَنإ يًقُْ ِكَواُّْ 1/4/5105 يُ( 58) فَاكَ ٓاهايِ ٕ  تعاوتى  نعلؿ

 .يُنُّ َاؿؿَّ بؤ اكَوَػى ؿاِكًتُّٓ بُّ ؿَنُٕ ثِلؤفَنُ ثٌتطريّ يًقُْنإ
 ياهاّ يُنَُِ نلؿِْ َُٖىاك( 5101) هاَيِ( 04) فَاكَ ياهاّ بُ ُْنلؿٕ ناك : يُنُّ َاؿؿَّ

ًَو َاوَّ بؤ نىكؿهتإ، ُٖكَيُِ يُ( 5112) هاَيِ( 3) فَاكَ ػاْىوبُكَ بُنلَيـاِْ  ِكَيهُوتِ يُ هاَي
(02/1/5105.) 

ّ  خبلَيُٓ باكَيُوَ يُو ٖاوبَُ ِكاثؤكتِ ُوثِلؤفَن بؤُٓهًَِ بؿُكَىوٕ ٓاطاؿاكّ تهايُ ٕ  بعُكؿَ  بعؤ  ثُكيعَُا
 .هىثاي ،ؿَْطـإ

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
 ؟ُٖيُ ًْناًَت ْىقتُّ هعًـ سَُُ ناى ؾُكَىو

 :عًِ سَُُ هعًـ سَُُ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ًَُ ياهايُ  بُّ ناكُْنلؿٕ نلؿُْوَو ؿكَيق ُّٓ ُٓ  ِ ٕ  تعل  دعاكَيه ّ  نلؿؤتعُوَ،  ؿكَيعقَا ًٌَعتُٓوَ ًَو  ٖ  نؤَعَُي
ًَُىايُ َٔ نؤَُاَليُتِ و ؿاكايِ و ياهايِ طلؾتِ ّ  و تعل  َىعُقُؿ ث ُ  ٓعُنات،  ٓعاَيؤمتل ُ  بؤيع ّ  يع  ْىوهعًٓطُ

ًَهِ ثُكيَُإ، ًَهِ نلَئًُنإ، يُ مؤك نؤََُي ٔ  ٖعاتٔ،  َىَيعو  ػاوَٕ مؤك نؤََُي ُ  َع ًَُىايع ّ  ؿاوا ث  ٓعُو  ؿَنعُ
ًٌَاُْ ُٓو ُٓوَّ بؤ بهلَيت ياهايُنُ تُعـيًِ و طؤِكاْهاكّ بَُيهى ُْنلَيت، لؿُْوَن ؿكَيق ّ  ن  تعل  ُٓوَْعـَ

 .هىثاي ُْنُوَيتُوَ، زَي طلؾتِ و ُْبٔ ؤمٓاَي
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 .ؾُكَىو ناكؿؤ ناى
 :حمُـ ناكؿؤ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ًَُُ ًَوعتا  ٓ ّ يُ ٓ ّ  ؿايعٔ،  ثعِلؤفَ  ؿوو بعُكؿَ ّ  ثعِلؤفَ ِ  تُٓذًًُنُيعُ،  يُنعُ ُ  تعل  ثِلؤفَيعُن ُ  ُٖيع ٍ  نع  ٓعُوي
ٍَ  تعل  ُٓوَّ بُِكاهتِ َىْاقًُُ، بهُيُٓ يُنُّ ُٓوَّ ُٓطُك ُٖيُ، ِكاثؤكتِ  و ػوعتُِٓكوو  ؿَناتعُوَ،  بعُتا
ًٌَععًٓاكّ نلؿْععِ طؿتىطععؤ ًٌَععرت ٖععُّ َ(3) فَععاكَ ياهععاّ ث  ٖععُّ وَ،نععلا تُقععـيِ ؿووهععاَيُ ٖععاتىوَ، يُث
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ًَىيوتُ بهُئ، زَي طؤِكاْهاكّ ؿاوَ وَعـيٌُإ  بهُئ، يُهُك َىْاقًُُّ ػإ، يُى بهلَيتُ ػاَيُ ؿوو ُّٓ ث
 .هىثاي و بـَئ يُهُك بِلياكّ

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
ًَل  .ؾُكَىو ػإ ًً

 
 
 

ًَل بُِكَين  :دمًب حمُـ ًً
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

َّ ُٓو 02/1 يُ ِبُِكاهت  بُنلَيـاِْ ياهاّ ثُكيَُإ، ثٌىّ يُناتِ ُٖيُ، مؤكيإ ْاِكَمايًُنِ ًٌْٓاُْ نل
ِ ( 3) فَعاكَ  ػاْىوبعُكَ،  ُ  ،5112 هعاَي ًَت ّ  ُٓٓع َِ بعىاك ًَبععُد ُ  نلؿْعُوَ،  د ًَُع ُ  ثعاك  ٓ ِ  يع  يععُ ،5101 هعاَي

ّ  نُ ؿَكنلؿ، ٕ( 04) فَاكَ ياهاٍ ُّٓ 05 َاْطِ ُ  بؤَعاوَ ٍَ  ؿوو سًوعاب  بع َِ  هعا ـ  ٓعُو  بع  نلؿْعِ،  تَُـيع
ًَوتا ُٓوَ يُبُك ُ  اليعُى  َُٖىو بؤ بهلآ، تَُـيـ 02/1/5108 ُٖتاوَنى ٓ ُ  هاَيًُعا  يعُو  باًع ًَذطع  يعُو  ب

ًَُُ ُٖيُ، نُ ثِلؤفَيُّ ٓ  ِ ٍَ  تعل  ثِلؤفَيعُن ٕ  اليعُى  ٖعَُىو  يُطعُ ِ  نعلؿووَ،  قوعَُا  ٖعَُىو  يَُُهعًُسُت
ًَُُ ُٓطُك ٓىْهُ بُِكاهتِ، اليُنُ ٕ  عُقاكات َُدازي ُٓوا بهُئ، ِكَٓاو ال يُى َُهًُسُتِ ٓ  يُنىكؿهعتا

ًَو َُٖىو بُ ًَت، ُْوع ٕ  ض ٓعُوَ  يُبُك ُٓوَهت َِ  نلَئعِ،  ض َىَيعو  ػعاوَ ُ  ٓعُب ٕ  ٖعَُىو  بع ٍَ  اليعُنُا  ٖعُو
ًَت، اليُنًإ ًٖض َاؾِ بـَئ ّ  بعؤ  ُْؾُوت ُ  ٓعُوَ ُ  بعُو  واَلتُنع ًَىَي ًَتعُوَ  ًع ًَٓ َُْ  ُ ّ  ياهعا  ٓعُو  نع  نؤْعُ
ًَب ُهًُسُتَِ يُ ًٖض نُ( 12) كَقُّ َِ،  ًُٖٓنُ يَُُهًُسُتِ نُؿكٓىوَ ًَُُِٓ ًُْ، َىَيو هاس  ْعاي
ًَب ُٖك يُعِٓ ًَُُ نُ َُُّٓ تُواوّ، بُ َىَيهُنُيُ هاس  نلَئًُنُيُ َُهًُسُتِ يُ ؿَنُئ تُٓذًًِ ٓ
 .ؿَكبهُئ باًرت ياهايُنِ بتىاْري هاَيُ يُّ ًٖىاؿاكّ ؿَنُئ، نَُىْاقًُُّ ُٓوَّ

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ٕ باين/ؿ. اكهال بُِكَين
ًَوتا ً  ٖافَ ًْناًَُ، ْىقتُّ واَناِْ ٓىْهُ ؿَْىوهري، ْاوَنإ ٓ ٕ  امساعًعٌ،  ػًًعٌ،  بٌعري  ُإ،هعً  نىَيوعتا
 اظيعـ،  ػىكًًـ عًِ، دالٍ ،طاٖس طياٍ عبـايلسًِ، ظًإ ،ـحمُ ناكؿؤ سوري، ؿَيٌاؿ عنين، ٓاًتِ حمُـ،
ِ  ععُٝـ١  ْعىكّ،  َعُال  عبعـاهلل  ؾعُكَز،  هُكُْٖط ،عجُإ هًىَيٌ حمُـاَري، ناوَ حمُىؿ، هاالك  ايعـئ،  دمع

ٕ  طياٍ، ُْهلئ عنايـئ، ؾُكَإ ٌ  عبعـاهلل،  ْعُكضيا ٕ  ْعىكَؿيِٓ،  عُعل  ؿمَيعِ،  ِكؤفإ بًُعاكَتِ،  ؾاضـ  فيعا
 .ػإ ٖافَ ؾُكَىو ْىوهلاوَ، ْاويإ بُِكَيناُْ ُّٓ عُل،

 :هًًُإ ٖافَ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ٍَ  يُى بؤَاوَّ نُ نلؿووَ ؿاواّ يُتِوْاكؿو نُسهىَُت ثِلؤفَيُّ ُٓو ؿَكباكَّ ُ  بهلَيتعُوَ،  ؿكَيعق  هعا  يع
ًًٌَٓاكّ َٔ ِكاهتًـا ٍَ  بؤَاوَّ نُ ؿَنُّ ُٓوَ ث ُ  بهلَيتعُوَ،  ؿكَيعق  ؿووهعا ُ  ٓعىْه  ٖعَُىاك  ٓعُو  ِكاهعتًـا  يع
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ًَىَيُى بًُٖض نلؿُْ ٕ  بُكفَوَْـّ يُ ً ِ  ًْعُ،  نلَئعًُنا ُ  يعُعٓ ّ  يع ًَب  بُكفَوَْعـ ُ  هعاس ُ  َىَيهُنع  ؿايع
َِ، نلَئععًُنإ بُكفَوَْععـّ يععُ يععُوَّ ميععاتل، َِ، ثععِلؤفَنًٍ ٖععُك ُٓطععُك بُِكاهععتِ بؤيععُ بعع ًَوععتا ٖععُب ٓ 

َِ يُبُكؿَهتُإ ًَىَيُى بُُٖك ياػىؿ نلؿُْوَّ َُٖىاك بؤ ب ً ،َِ ُ  نُ ب ّ  ثِلؤفَنع ٌَ،  بُهعُكؿا  طؤِكاْهعاك  بع
ًَُىاًُْ َٔ َّ نُ ث َِ ِك ًَُ نُ ُٓوَّ يُبُك طلب ُٓ ٍَ ًَو ٓىْهُُٖك بهُيُٓوَ، ؿكَيقّ ؿووها ُ  نات ُ  نع  ثِلؤفَنع

ّ  بُػؤّ ُٓوناتُ نلايُوَ، َُٖىاك يإ نلا ؿَهتهاكّ ّ  يُهعُك  نعاك  ؿَنلَيتعُوَ،  ًًٓػعا  تعل  ثِلؤفَنعُ  ثعِلؤفَ
َّ ًًٌَٓاكَ ُٓو َٔ بؤيُ ُٓنلَيت، ْى ٍَ ؿوو َاوَّ بؤ نُ ؿَنُّ، ث  نُ ٖؤياُّْ ُٓو يُبُك بهلَيتُوَ، ؿكَيق ها
ًٌَُيُنِ بُِكاهتِ ٓىْهُ نلؿ، ِباه ٕ  يُ ُٖيُ مؤك ن ًَعىا ْ  ٕ ٕ  و َىَيعو  ػعاوَ ّ  يُهعُك  نلَئعًُنا ُ  ٓعُوَ  نع

َِ ياهايُ ُٓو ىٖات ُٓطُك ثِلؤفَيُ، ُٓو ىٖات ُٓطُك ًَبُد ٍَ نُ ؿَنُّ ؿاوا بهلَيت، د  بهلَيتعُوَ،  ؿكَيق ؿووها
َّ  ٖعَُىاك  تل ثِلؤفَيُنِ نُ ُٓوَّ تاوَنى ًَت،  ياهعايُى  ؿَنعل ُ  ؿَكؿَٓع ُ  نع ّ  ُٓوناتع ّ  تعل  ُٓوَنعُ  بعُػؤ
ًَتُوَ، ًًَٓػا  .هىثاي مؤك ؿَب

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
 .ؾُكَىو بًُري.ؿ
 :سـاؿ ػًًٌ بٌري.ؿ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ًَُُ ياهايُى بُِكاهتِ ًَٓر يُػًالزي بهُئ، ؿَكّ ثُكيَُإ يُ ٓ ٍَ  ث َِ  هعا ُ  ٓعُو  ْعُتىاْ ًَ  ياهعاي ّ  تُبٔع  بعىاك
َِ ًَبُد َِ؟، ِٓ ؿووهاَيُ ُٓو ثاَ بؤًُٓ؟، نلؿُْوَّ ؿكَيق ؿووباكَ ؿيوإ نلؿُْوَ، د  ثاًِ ؿَيًٓاّ َٔ ؿَب

ًًَٓععُوَ ؿَيععري ؿووهععاَيُنَُ ًَهِ بععا ؿََي  ٖععاتىوَ َُٓععُ ُٓطععُك بهُيٓععُوَ، ؿكَيععقّ تععل هععاَيِ ؿوو يععإ تععل هععاَي
ًَهِ َىعايُدُّ ًٌَرت هُقُتِ قاْىْ ِ  َُُٓ ؿَبا ؿَنات، ث ًَه َِ،  ٓعانرت  قعاْىْ َِ  بع ًَبعُد ّ  د  باًعرت  نلؿُْنعُ

،َِ  طُوكَتلئ َُُٓ بهُيُٓوَ، ًًٓػا َُُٓ َٔ بُِكاّ هُقُتُ، ََُُٓ هُقُتُ يُنَُُنَُ قاْىِْ َُُٓ ب
ًَو ًٌْاُْيُ، بَُيطُو ًَٓر بُ قاْىْ ٍَ ث ُ  ها ًَت ّ  ُْٓع َِ  بعىاك ًَبعُد ّ  نلؿْعُوَ،  د  ثعِلؤفَ  بعا  بهُيٓعُوَ،  ًًٓػعا

ًٌَعع تععل ياهععايُنِ  قاْىْععُ يععُ نععُ قاْىْععُّ ٓععُو نلؿْععِ َىعايُدععُ بععؤ نععات بععُمووتلئ بهُيٓععُوَ، هَُث
ًًٌَُٓنُ  .هىثاي مؤك ُٖيُ، ث

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
 .ؾُكَىو امساعًٌ ناى

 هعًـ: امساعًٌ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ُ  بعُِكَين،  ثُكيَُاْتاكاِْ ًَُع ٓ  ّ ُ  ياهعايُى  ياهعائ،  ؿوو يُبعُكؿَ ُ  نع ِ  يع ًَهع ِ  بعُْاو  مشعىزي  ِكفَيُ  هؤًًايًوعت
ًَهًٍ ؿَكٓىوَ، ِ  نُ هُكَايُؿاكيُ، ؿوًْاّ ِٖ هلف نلاوَ تُعـيً  يعُو  ُٖيعُ،  بؤًعايًُى  يعُوَؿا  بُِكاهعت

ُ  ِكووٓعُؿات،  قىكباًُْى ِكاهتِ بُ ُْقًُ ُ  ٓعُو  بؤيع ُ  ياهعاي ًَتع ٍَ،  ٓعىاكََري  ؿَب ـ  هعا  ٓعُو  ؿَنلَيعت،  تَُـيع
 َ ًَىا بعععُو تَُـيععـَ ًٌَعععُنُ تعععل ُٓوَْعععـَّ بُِكاهعععتِ يعععُعِٓ مَ،ًععع ًَوعععتا ٓعععىْهُ ؿَنعععات، طعععُوكَتل ن ٓ 
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ًَهِ باماِكو عًُاكَو ِكؤفاُْ ُٖيُ، هُكيع عىَلاِْ سُكَنُيُنِ ًٌَُنُ يُعِٓ ؿَنلَيتُوَ، مؤك ؿوناْ  ِكؤف ن
َِ، طُوكَتل بُِكؤف ٍَ َٔ ُٓوَ يُبُك ؿَب ًَهِ بُ بُاَلّ تادريؿاّ، يُطُ ِ  ِيعُعٓ  نىكت، مََُِْ هُقؿ  بُِكاهعت

ًَُٓثُِكَيت، َاْط ًَُ يُ ًٌَُنإ ؿَنُئ تُٓذًًِ ُٖكُْٓـ ت ٍَ  ُٓطُك َُهُيُٕ ،..ن ٍ  ؿووهعا ًَ ًَوعتا،  ثع ٓ 
َِ ًٌَُّ بىو ًٓشتًُاٍ نلؿ، تَُـيـَإ نُ وَػت َِ،وُٖبى ؿونإ ُٖماك 011 ن ُ  ؿوو يُّ ؿَيًٓابُ ب  هعاَيُبؤت
ُ  ُْٓـ ُٓوَ يُبُك ؿوناْـاك، ُٖماك ؿووهُؿ َِ  َيعق ؿِك تَُـيـَنع ُ  بع ًٌَعُن ُ  ن َِ  تعل  قعىكي  ٓايٓعـَؿا  يع  و ؿَبع

َِ، مَظيُت نلؿٕ ٓاكَهُك ٍَ َٔ بؤيُ ؿَب ًَُٓثعُِكَيت،  َاْط ًَُ يُ مََُُْنُ ؿاّ، ناتٌ تَُـيـّ يُطُ  ت
 .هىثاي مؤك

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
 .ؾُكَىو ػإ نىَيوتإ

 :حمُـ نىَيوتإ بُِكَين
 .َإثُكيُ هُكؤنِ بُِكَين

َِ بىاكّ ُْٓؤتُ ؿَكٓىوَ، هاَيُ ٓىاك ياهايُ ُّٓ نلؿ باهًإ ٖاوناكامن وَى ًَبُد ُ  نلؿُْوَ، د  ٓعُوَ  َُٓع
َِ ًَٓ ُ  ُّٓ نُ ُٓماْري َُٖىوَإ تًايُ، نىكتِ نَُى ياهايُ ُّٓ نُ ُٓهُغي  ٖاوهعُْطًُى  ْعُيتىاًْىَ،  ياهعاي

َّ ٍَ ُٖك بؤيُ نلَئِ، و َىَيو ػاوَٕ بُيِٓ يُ بجاكَين ُ  داكَيو ؿووها ًَُع ّ  ؿَيعري  ٓ ُ  ؿَنعُئ،  تَُـيعـ ًَُع ٓ 
ًَو 05 َاْطِ 5101 هاَيِ  ؿَنلؿ، نؤبىوُْوَناْتإ هُكثُكًتِ بُِكَينتإ نلؿ، َُٖىاك ياهايَُإ ُّٓ نات

َِ ُٓوناتُ ًَٓتاْـا بُِكَينتإ داك ه ًٍَ بَُي َِ تُواو ؿووهاَيُ ُّٓ نُ ُٓوَّ ث  َُُٓ ُٓنلَيت، َُٖىاك ياهانُ ب
ٍَ يُ ًَُُ َُِٓلؤ نُ ؿَنُّ ؿاوا َٔ بؤيُ نلاوَ، ياؿاًت ثلؤتؤنؤ ّ  ثعِلؤفَ  ُٓو يُهُك ٓ ُ  ياهعايُ َ  نع ًٌَعهُ  ث

ًَٓا، ؿَْطععِ ُٓطععُك ؿَْطععُوَ، خبلَيتععُ َُٓععُ بهععُئ، ياهععايُنُ ٖععَُىاكّ نععلاوَ  نععلؿَوَ، تَُـيععـَإ ْععُٖ
َِ وَكمّ بؤ تُْٗا تَُـيـَنُ ًَو بُ ، 01 َاْطِ بؤ ؿاٖاتىوب ُ  َُكد ِ  يع ُ  01 َعاْط ًَُع ٓ  ّ  بهعُئ،  ٖعَُىاك

َّ ٓىْهُ ًَىَيُ بُّ ْانل ٌ  نعاى  ٖعُكوَنى  ً ِ  امساعًع ّ  نعلؿ،  باهع ُ  ٓعُ ًٌَعُي ُ  ن َِ،  نَُيُنع ٍَ  ٖعُكؿوو  ٓعُب  هعا
ًٌَُنُ داكَيو  .هىثاي ًُْ، ٓاهإ نلؿِْ ٓاكَهُك ؿواتل ُٓنلَيت، مياتل ن

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
 .ؾُكَىو ػإ ٓاًتِ

 :عنين ٓاًتِ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

َّ نُ ؿَنُُْوَ ُٓوَ يُهُك تُٓهًـ نُ ؿَنُّ، ٖاوناكاُّْ ُٓو ِكاّ يُ ثٌتطريّ  تُٓذًٌ بُكثلهًاكَيتِ ْانل
،َّ ًَىيوتُ بهل ًٌَاُّْ ُٓو ٓىْهُ ثُكيَُإ، ػىيُّ يُّ بهلَيتُوَ يُنال ث ّ  ػَُيهًٍ ن ُ  ٓعُ َِ  ياهعاي  ْعاتىاْ

ًََُُ بهات، ٓاكَهُكّ ّ  بعُْر  يُ دؤكَيو ٓ ًَعٓري،  بعُناك ُ  بعؤ  ؿَٖ ِ  َىعايُدع ًٌَعُنُ،  نلؿْع ُ  دؤكَيعو  ن  يع
ٔ  بؤيُ نلؿووَ، ؿكوهت ػَُيو بؤ قُيُقِ ّ  َع ُ  يعُو  ثٌعتطري ّ  ِكايع ُ  ؿَنعُ ًَىيوعت ّ  ث ُ  يعُ ّ  ػىيع ُ  ٓعُ ًٌَعُي  ن
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ٍَ، ؿَوَيَُُْـ ثِلؤفَيُ ُّٓ بهلَيتُوَ، يُنال ِ  َُٖىاك يُهُك بهُّ ناك بهل ٌ  ْعُوَى  نلؿْع  نلؿْعِ،  تعُٓذً
 .هىثاي مؤك

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
 .ؾُكَىو ؿَيٌاؿ ناى

 ًٗاب سادٌ: ؿَيٌاؿ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُكَين

 .نلا َٔ قوُناِْ هىثاي مؤك
 

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
 .ؾُكَىو ناكؿؤ ناى

 :ثريؿاوؿ حمُـ ناكؿؤ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ًًٌَٓاكَيهِ كَتاهُ َٔ ًَُىايُ نُ نلؿ، ث ُ  هعُباكَت  ْىوهًىيُتِ ِيياها يًقُّْ نُ ِكاثؤكتُّ ُّٓ ث  ًًٓػعا  بع
ُ  ٓعىاك  َُُٓ ياهايُ ُّٓ نُ نلؿ، باهًإ ٖاوناكامن نُ ياهايُّ ُٓو نلؿُْوَّ َِ  ؿَكٓعىوَ،  هعاَي  ٓعُو  ْعاتىاْ

َِ، ٓاَادمُ ًَه ًَُُ ُٖيُ وؿَيهِىه ض نُواتُ ؿَكنلاوَ، بؤّ نُ بج ٍَه ٓ ٍَ  بُ ا ُ  ػعَُيو  هعا  ًْطعُكاِْ،  ؿَػُيٓع
ًَُععُ ؿَنععات، ػععَُيو فيععاِْ يُهععُك ؿَنععات، ٓععابىوكّ اليععُِْ يُهععُك تُٓوععري  َىعُيععُقِ بععُ ياهععايُ ٓععُو ٓ

ًَ ًَ َّ تل داكَيهِ ُٓوَّ بؤ ًُٓوَ،ؿَٖ ُ  ُٓوَّ هُكَِكاّ نلؿِْ، تَُـيـ بؤ بري ٓاوَِك ًَُع ٓ  ٕ  ؿابعىو،  بِلياكَعا
ًَُٓإ ًَُُ نُ ؿابىو ػَُيو بُ بَُي ًَىإ ٖاوهُْطِ بهُئ، بُِٓكَتِ ٓاكَهُكَيهِ ٓ ْ  ِ ٕ  و نلَئع  َىَيعو  ػعاوَ
َِ، عُؿايُتًٌِ و بجاكَينئ ًَـاب ًٌَُىايُ ت ًًٌَٓاكَّ ُٓو ث ُ  ياهعايُنُ،  نلؿُْوَّ بًًُٓػا ياهايِ يًقُّْ ث  يع

ًًٌَٓاك بُ تل بِلطُيُنِ ًَهِ بؤ يًقُْيُى بىوِْ نلؿِْ ث َّ َُٖيوُْطاْـْ ِ  يُهعُك  ْى ِ  ُٓهاهع  و ٖاوهعُْط
 .هىثاي بهلَيت، يُهُك قوُّ وايُ ُٖم ثِلؤفَيُ باًرتئ عُؿايُت،

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
 .ؾُكَىو ػإ ظًإ

 :عبـايلسًِ ظًإ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

َِ،  ؿاٖعاتىو  مّتعاوَك  ،بهلَيعت  تُٓذًًًٍ نلؿُْنُّ َىْاقًُُ ُٓطُك نُ ؿَنُّ ِكايُ ُٓو ثٌتطريّ َٔ  بعؤ  بع

ِ  صيىوُْ، َّ  ،01 َعاْط ُ  ْعانل ًَُع ٍَ  تعا  ٓ ٕ  ؿووهعا َِ  يعا ِ  هع ّ  تعل  هعاَي ُ  بهُيٓعُوَ،  ؿكَيعق ًَُع ٓ  ُ ِ  يع  ؿا 5101 هعاَي

ًَلَ نُ ٖؤناكاُّْ ُٓو َُٖىو تل داكَيهِ ِ  وتلايُوَ، ٖؤناكاُْ ُٓو َُٖإ ثُكيَُإ، ٖؤَيِ يُْاو وتلا ي ًَٓ  بعَُي

ًٍَ نات مووتلئ بُ نُ ؿكا ُٓوَ ّ  هاَيُ، ُّٓ بىوِْ ُواوت ث ُ  ثعِلؤفَ ُ  تُعـيًُنع ٔ  بع ًَىام  باًعرتي ُ  ًع ٕ  يع  اليعُ

ًًٌَٓاكّ بُ يًقُْناُْوَ ًَتُوَ باَ ث ّ  بعؤ  ثُكيعَُإ،  ْاو ب ُ  ٓعُوَ ًَُع ّ  ٓعُو  ٓ ًٌَعُيُ َِ  ن  بهعُئ،  ٓاكَهعُك  ثع
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 هععًٓطُناِْوْى يععُ نععُ نععلؿ، ًُٓععنا هععُؿإ بععُ ًٌٓععاكَتًإ ثُكيععَُاْتاكإ مؤّ فَاكَيععُنِ ُٓوناتععُ ٓععىْهُ

 يُٖععُكَيُِ نُواتععُ ثُكيععَُإ، ُْٓععـاَاِْ طُيُْـكاوَتععُ نلَئععًُناُْوَ اليععُٕ يععُ نىكؿهععتإ، ثُكيععَُاِْ

ًَو نىكؿهتاْـا ًٌَُّ نؤََُي ّ  يُ ٓاكَهُكنلؿِْ نىكؿهتإ ثُكيَُاِْ ُّٓ ُٖيُ، طُوكَ ن  ياهعاناًُْوَ  ِكَيطعُ

ِ  يُِكَيطُّ ياػىؿ ،ؿَنات ّ  تُععـيً ٍَٓع  ٓاكَهعُك  ياهعاياُْوَ  ٓعُ ُ ن ؟ُنل ّ  ُواتع ُ  ٓعُ ّ  ياهعاي ُ  ػعؤ  ُٓهاهعـا  يع

ًَِ ُْتىاًْىَ هاَيُ ٓىاك تؤ تًايُ، ػُيُزي ًَبُد ًَوتا بهٍُ، د ًَهِ  ض ٓ ُ  َُْتك  نلاوَتعُوَ،  ؿكَيعق  داكَيعو  تًايع

ًَِ تؤ ًَهِ ثُيِلَو َُٖإ يُهُك ب ّ  بـَيتُوَ ؿكَيقَ تل ؿووهاَيِ يإ تل هاَي ُ  ياهعايُ،  بعُ  ياهعًُنُت  تعؤ  نُواتع

 نُ بِلطاُْيُ ُٓو نلؿِْ تُعـيٌ ياػىؿ ؿاْاُْ ياها ُٓكنِ ًُٓ؟، ُٓكنِ نُواتُ ثُكيَُإ ُّٓ تًايُ، ػُيُزي

َِ ؿوهى ًًٌَٓاك َٔ بؤيُ نىكؿهتإ، ُٖكَيُِ يُ ٖاوواَلتًإ بُ ْاطُيُْ ّ  نعات  مووتلئ بُ ؿَنُّ ث ّ  ٓعُ  ثعِلؤفَ

َّ نلؿُْوَ، َىْاقًُُ بىاكّ بهُوَيتُ تُعـيًُ ُ  ثاكاهعذي  ٖاوهُْطِ ْـيُوثُيىَ ُٓو ؿاِكًتُٓوَّ هُكيُْى  يع

ًَىإ  .هىثاي مؤك َىَيهـا، ػاوَٕ و نلَئِ ْ
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 .ؾُكَىو طياٍ ناى
 :طاٖس طياٍ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ًًَٓعى  ُٓطُك ًَو  ب ّ  بهعُئ،  بعُكاوكؿ  بابعُت ُ  ٖعاتىوَ،  ؿَقُنعُ ٍَ  تُعـيًُنع ُ  يُطعُ ٕ  ػٌعت ٍ  دعُؿوَزي  يعا  ٓعُعُا

ًَت، ؿووَّ ػاَيِ ْاِكوات، ُ  ناكُْنلؿٕ  نلؿُْوَّ ؿكَيق ياهاّ ثِلؤفَ نلؿِْ طؿتىطؤ و ػوتُِٓكوو ؿََي ّ  بع  ياهعا

ًَتى ُٓطُك ٖتـ،.... بُنلَيـاِْ ٔ  َاؿؿَ هُيلّ ب ّ ) بهعُي ٌ  ععـ ٕ  ايعُع ِ  بايكعاْى ِ (04) كقع  ّ (3) فَعاكَ  قعاْىْ
ًَـاُْ، ؿكَيقَ ُٓوَيُ َُبُهتُإ ُٓطُك ًُْ، تُواو يُعِٓ ُٖيُ، ْانؤنًُى ُٓبًِٓ َٔ بؤيُ وَهتاْـووَ،  بؤ ث

ًَُُ قاْىِْ؟، دَُاعُتِ واًُْ 02/1/5108 ًَري المَُ ٓ ٕ  ايعٌُ ميدد:االٚىل املاد٠) بًَ ِ  بايكـاْٛ  يطـ١ٓ  04 زقـ

 َٔ اعتبازًا ٚاسد٠ ض١ٓ ملد٠ نٛزدضتإ اقًِٝ يف5112 يط١ٓ (3) زقِ االجياز يكإْٛ االٍٚ تعدٌٜ قإْٛ 5101

02/1) ًَُُ ًَت، عىتًُ ًُٖت و سُوت َاْطِ ثُكيَُإ ؿَماْري ػؤَإ ًٓشتًُايُ ؿاٖاتىو هاَيِ ٓ  ُٓطعُك  ؿَب

ًَُُ ًَري ٓ ًًٌَٓاك َٔ بؤيُ خبلَيت ؿوا ُٓوَْـَ ًٓشتًُايُ بهُئ، تَُـيـ و ب ٍ  ٖعاتى  ُٓطُك ؿَنُّ ث  تَُـيعـي

ًٌَُنُ ُٖتا ًُٓشتًُاي ٓىْهُ بهلَيت، ٓاكَهُك بابُتُ ُّٓ نات مووتلئ بُ نلا، ِ  ن ـ  يعُدًات  ًٓذعاك،  و عُقع

ًَت ًؤِك ًٌَُّ و ًٓذتًُاعِ َُهآًًِ بؤ بب ًَت، زَي ًٓذتًُاعِ ن  .هىثاي مؤك بب
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 .ؾُكَىو دالٍ ناى
 عًٌ عبـاهلل: دالٍ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ٍَ ّ  ٓعُو  ؿيعاكَ  اٍ،طيع  ناى َىالسُمَنُّ بؤ ثٌتطرييِ يُطُ ًٌَعُيُ ُ  ن ٍَ  يعُْاو  نع ِ  و نؤَعُ ُ  واَلتع ًَُع  ُٖيعُو  ٓ

ًٌَُيُنِ ٍَ 01 يُواُْيُ َىمَُٓ، ن َِ ها ًٌَُيُ ُٓو ب ًَتُوَ ن ًَُُ، بؤ َاب ّ  ٓعُو  ٓ َِ  ياهعايُ  ؿكَيعقَ  ؿَكنعلاوَ،  ثع
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ًٌَُّ عريام يُْاوَِكاهتِ ،ػىاكوو يُ ؿَكٓىوَ، مشىيًُت مََُِْ يُ ياهايُّ بُو ؿاُْ ًَ طُوكَّ ن  هُوتعُوَ، ي

ُ  نىفكا، يُهُك ػَُيهِ ٔ  بؤيع ُ  َع ِ  بع ٌ  ُٓطعُك  ٓعُمامن  باًع َّ بهعلآ،  تعُٓذً ُ  ِك ٕ  ٖعَُىاك  يع ِ  و نعلؿ  ياهعا  ؿاْعاْ

،َّ ًَُُ ًٓشتًُايُ بُاَلّ ْاطل َِ  ؿكَيقَ يإ ُْنُوئ، ِكَيو ؿاْاُْنُ ياها نلؿُْنُو َُٖىاك بؤ ٓ ًٌَع ُ  به ًَوعتا  نع ٓ 

ًٌَُوَو، ٖاتؤتُ بىؿدُ ُ  ؿَنُّ يُوَ ثٌتطريّ َٔ بؤيُ ثٌىوَ، ًُٖت و ُوتس َاْطِ و ًًُُ َاْطِ ث  بعؤ  نع

َِ َِ هاَي ًَتُ هاَيُنُ بُاَلّ ب ًَُُ نُ ُٓوَّ ٖؤّ ُْب ًَري ياهايُى ٓ ًٌَهَُ نُ ياهايُّ ؿوو ُٓو يإ ؿابٓ  نلاوَ ث

َِ، ُْنلَيت، َىْاقًُُ ثُكيَُإ ٖؤَيِ يُْاو ٍَ، َىْاقًُُ بَُي ٕ  تُٓذًٌ بُاَلّ بهل ُ  نعلؿ  ًُعُو َىْاق يعُو  ِكَيطع

 .هىثاي مؤك ْاطلَيت، نلؿُْ َُٖىاك
 

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
 .ؾُكَىو ػؤكًًـ ناى

 :اظيـ ػىكًًـ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ِ  َىهُنًُٓ، سُبِ وَنى تُٓذًٌ بُ بابُتُ ُّٓ نلؿِْ ٓاكَهُك ِ  َىهعُنري  سعُب ٍ  عًالدع ًَ ُ  ًْعُ،  ٓع  َُٓع

ّ  ثُكيَُإ، كؤنِهُ بُِكَين داكَ، ُْٓـ ُ  ٓعُ ُ  بابُتع َِ،  ٓاكَهعُك  َىهعُنًٓات  بع ٌ  ْعاب ِ  تعُٓذً ِ  يعُعٓ  سعُب

ُ  َىهعُنًُٓ،  ًَُع ًٌَعُيُنري،  بُكاَبعُك  ٓ ُ  ياهعايُنري  بُكاَبعُك  ن ّ  نع ُ  ٓعُ ٌ  بعىو،  ًٓوعجات  ياهعاي ُ  قابًع  بععؤ ًْع

َِ ًَبُد ٕ  َابُيِٓ بااَلْوِ ٓىْهُ بؤ؟، نلؿٕ، د ِ  و َىَيعو  ػعاوَ ُ  نلَئع ُ  ًْعُ،  تعُواو  بااَلْوعُن ُ  نع  هعُك  ؿَيًع

ًَهِ يإ كَٖا ؿَهُاَلتُنِ ياهايُى ّ  َىَيعو،  ػاوَٕ بُ ؿكاوَ ِكَٖا َاؾ ِ  نعُ ُ  بهعات،  ؿَك نلَئعًُى  ويوعت  َُٓع

ًٌَُنُيُ، ُٓهًِ ًَٔ ُٓطُك ن ًَُُ سياُْوَيت و ب ًَت ؿَكبهُئ، تامَ ياهايُنِ يإ بهُئ، َُٖىاك ياهايُى ٓ  ؿَب

َِ بااَلْوُنُ ّ  ُٓو ُٓو ُْ َىَيو، ػاوَٕ اليُِْ وَ نلَئِ اليُِْ ٕ،اليُ ُٖكؿوو َابُيِٓ يُ ِكاطرياب  ؿَهعُاَلتُ

َِ ًَت نلَئِ ُْى بهات، ؿَك نلَئِ نلؿ سُمّ نُّ ُٖب ّ  نُيؿِ بُ بٔ ُ  ػعؤ ُ  نلَيًُنع ُ  يع َِ،  َُسهَُع  ؿابٓع

ًَب غععُؿكَ بُِكاهععتِ نععُّ، مؤك ثاكَيععُنِ بععُ هععاَيُ ٓععُْـَٖا َُٓععُ ًَب َىَيععو، يُهععاس  ٓععُو َععىَيهًٍ هععاس

َِ ؿَهُاَلتُّ َِ غُؿكَ، ََُُٓ بهات، ؿَك نلَئِ ويوتِ نُّ ُٖب ًَُُ ؿَب ٕ  ياهعايُى  بهُيُٓوَ، يُوَ بري ٓ  يعا

ًَٓري نلؿًْو َُٖىاك َِ يًقُْيُنِ ؿَكب ٌَ اليُٕ ب ُ  ُّٓ نلَيِ بهات، نلَيًُ ُّٓ تُقـيلّ ب  ُٓوَْـَيعُ،  ؿوناْع

ًَتُوَ، يُْاويـا نلَئِ طلت عُقًَِ ًَٓ ًَت ُْيطلت عُقًَِ سي ًَت ًتُنُ َُُٓ نلَيًُنُ، يُ ؿَكٓ ًَٓ  بُ ُٖك واسي

ُ  ْانعات،  َىًهًًُنُ سُزي تُٓذًٌ بُِكاهتِ تُٓذًٌ، و تُٓذًٌ ّ  ٖعُكوَنى  َىًعهًًُن ُ  ػعؤ ّ  يع ًَطعا ّ  د  ػعؤ

ًَو َاوَ، َِ ؿَنات طًُيِ ػَُيه ًَُُ ؿايُ، ػَُيو ؿَهتِ يُ هُإَىَي ؿََي ِ  يُ ُٓوَّ نلَيـائ، ػاْىوّ يُ ٓ  َعىَيه

ًَُُؿايُ ًَب ٓ ًًَعُوَ  ُُْٖقًعُى  سُؿَيو ُٖتا ََُُٓ بُِكاهتِ يُعِٓ اكَيُ،عًُ هاس ّ  يُبعُك  ؿيعاكَ،  ث  ٓعُوَ

َِ، تُٓذًٌ بُ ٓاكَنلؿٕ ٔ  تُٓذًٌ ًًُْ يُباك ناتُنُ ِكاهتُ ْاب ـ  بعؤ  بهعُي ًَعو،  ٓعُْ ًَعٓر  َاْط َ  َعاْط  ث  ًعُ

ًَو و ِكَيو ثِلؤفَيُنِ َاْط، ًٌَُيُ ُّٓ بهُئ، ٓاَاؿَ ث َِ يَُإثُك ِكاهتِ بُ بهُئ، ٓاكَهُك ن  َُٖيىَيوتُ ب

َِ يإ َُهُيُيُ، يُو َِ ؿَهُاَلتُ ب َِ بهات، ٓاكَهُك ْاتىاْ ًَُُ ؿَب  ٓعُو  تُسُؿاّ بـَئ، بُػؤَإ دىكُٓت ٓ
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 ُ ّ  بععؤ بهععُئ، عًالدععِ و بـؤميٓعُوَ  بععؤ ٓععاكَيُنِ بهععُئ، َىًعهًًُي َِ، ٓععاكاّ ػععَُيهًٍ ٓعُوَ ٌَ بعع  ُٖكهععاَي

ٕ  و نلَئِ داكَى ٕ  َىَيعو  ػعاوَ ًَهِيعُو  ٖعُكؿوونًا ِ  َمع ُ  ٓايعا  ؿإ، ْاكَسعُت  ُْؾوع ًَعـَيت؟،  ض َُهعُيُن  ي

َِ؟، تُٓذًٌ َِ؟، تُتبًل ؿَب ًَهِ َُُٓ ؿَب ٕ  ُٖكَيُِ باماِكّ يُ تُْـكوهيت ْا وَمع  نعلؿووَ،  ؿكوهعت  نىكؿهعتا

 .هىثاي مؤك
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 .ؾُكَىو هاالك ناى
 
 

 :حمُىؿ هاالك بُِكَين
 .ثُكيَُإ ؤنِهُك بُِكَين

ًَىَ يُ بابُتُ ُّٓ ِكاهتًـا يُ ُ  طٌعتًُنُيـا  ٓىاكٓ ّ  ِكاهعت ُ  ثُيىَْعـ ٕ  ُٖيعُ،  اليُْعُوَ  ؿوو بع  و َىَيعو  ػعاوَ
 هًوتَُُ ُّٓ ٓاكاهتُّ بُ ثُيىَْـّ عُؿايُتُوَُٖيُ، ثلَْوًجِ بُ ثُيىَْـّ دُوُٖكؿا يُ بُاَلّ نلَئِ،

ًَوععتا بابُتععُّ ٓععُّ ِكاهععتُ نؤَُاَليععُتِ، عُؿايععُتِ ثاكاهععتِٓ بععؤ ُٖيععُ، هًاهععًُ  وا َىدتَُُعععـا يععُْاو ٓ

ًَهُوتؤتُوَ، بُكفَوَْـيُناِْ تُماكوبِ نُ ؿَػىَيٓـكَيتُوَ ًَو ؿاواناكّ سهىَُتُ، ِكَِٓ بُاَلّ ي ٌ  هاَي  تعُٓذً

ًَُىايععُ َععٔ بهلَيتععُوَ،  بععُو ببُهععرتَيتُوَ ثُكيَُاْععُوَ، ِكَيطععُّ يععُ يععُؿواداكؿا ثُيىَْععـّ بابُتععُ ٓععُّ ث

ًَُعععُ ِكوويعععـاوَ، ْاوٓعععُنُؿا و نىكؿهعععتإ يعععُ نعععُ اْعععُّطؤِكاْطاكي ًَىيوعععتًُإ ٓ  َىانُبعععُّ ياهعععايُنُ بعععُ ث

 ٓععُو و عُؿايععُت ٓععُو بتععىاْري ٓععُوَّ بععؤ بهععات، َىَيهععـاكّ و ٓابىوكيععُنإ وَُهععُيُ بععاماِك طؤِكاْهاكيععُناِْ

ًَوتاؿا يُ ثِلؤفَيُ ُّٓ ُٓطُك بجاكَينئ، ٖاوهُْطًُ ّ  َُىاكٖع  ٓعُو  يُهُك قوُ ؿَيلَيو بُ ٓ  بهلَيعت،  نلؿْعُوَ

ًَُىايُ ُ  ث ِ ىت َُٓع ٕ  وًع ُ  ٓعُنات،  ًٌٓعهاغيا ُ  ٓعىْه ّ  دُوٖعُكؿا  يع ُ  ٓعُ ّ  بابُتع ِ  ٖعَُيطل ًَه ُ  ؾهليعُ،  دعُؿَي  نع

ُ  ِكواْطُيعُوَ  يعُو  ُٖيعُ،  نؤََُيعُوَ  و تعاى  بُكفَوَْـّ بُ ثُيىَْـّ و ٓاماؿ باماِكّ بُ ثُيىَْـّ ُ  نع ًَُىايع  ث

َّ ياهايُنِ ثِلؤفَ ُٖؾتُيُ ُٓو ًٌَه ْى ًَهِ ُْٓـ اليُٕ يُ نلاوَ، َُث ّ  ثُكيَُاْعُوَ،  ُْٓـاَ ُ  ٓعُ ُ  بابُتع  بع

ّ  ثُكيَُاُْوَ، هُكؤنايُتِ ِكَيطاّ يُ موويِ ِ  ػىَيٓـْعُوَ ٍَ،  بعؤ  يُنعَُ ّ  بعؤ  بهعل ّ  ٓعُوَ  ؿاٖعاتىوؿا  يعُوَكم

َ  ٓعُو  نلؿُْوَ، طؿتىطؤ بىاكّ خبلَيتُ بتىاْـكَيت ُ  َاوَيعُ َّ  نع ُ  مؤكَ، ٓعُوتل ًَُىايع ُ  ُٓنلَيتعُوَ  نعىكت  ث  يع

 .ؿَنُّ هىثاهتإ نلؿُْنُوَ، َُٖىاك ِكَيطُّ
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 .ؾُكَىو ناوَ َاَؤهتا
 :حمُـاَري ناوَ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ِ  نعاكو  ناهب ػَُيهِ هُؿإ بُ ثُيىَْـّ طلْطُ، ياهايُنِ ياهايُ ُٓو َٔ ِكَِٓ بُ ٕ  و نلَئع  َىَيهعُوَ  ػعاوَ

َِ بـٍَ، ؿيكُتِ تؤمَيو ُٖيُ، ٍَ تُعاَىزي وكيايِ بُ ؿَب ُ  تُٓذًٌ ثٌتطريّ َٔ بهُئ، يُطُ  ؿَنعُّ،  نلؿُْنع



 162 

َِ نلؿُْنععُ ٖععَُىاك بععؤ ناتًٌععـا ٖععَُإ يععُ  يُٖععَُىاك َُوموعععُ يععُو دععـّ بععُ ثُيىَْـيععـاكَنإ يًقْععُ ؿَبعع

ًَعلو  طؿتىطؤّ نلؿُْنُ ٍَ  تُهعُزي  ت ِ  ٖعُكوَٖا  بهعُٕ،  يُطعُ ًَ ُ  ثع ّ  ٓعُو  باًع ُ  يًقْاْعُ ّ  نع  ٖعَُىاك  َىْاقًُعُ

ٕ  ْىَيُٓكّ ؿَنُٕ، ياهايُنُ ثِلؤفَ نلؿِْ ّ  و نلَئعًُنا ٕ  ْىَيٓعُك ٔ  َىَيهعـاكَنا ًَ ُ  بع ُ  يع  و ثعلي  َىْاقًُعُن
ِ  ُٓوَّ بؤ وَكبطلٕ، ِكايإ بريو سهىَُتًٌٔ يُ نُ ػُبرياُّْ ُٓو ُٖكوَٖا وَكبطلٕ، ِكايإ َِ  ٖاوهعُْط  ٖعُب

ًٌَُّ بُِكاهتِ ٓىْهُ ُٓؿات،َُٖي هُك ياهايُ ثِلؤفَ يُو ْاعُؿايُتِ و ّ  مؤك نؤَُاَليُتِ ن  ؿكوهعت  زَي طعُوكَ

،َِ ٍَ نلؿُْ َُٖىاك ياهاو ثِلؤفَ ُّٓ نلؿُْوَّ تُٓذًٌ ُٓوَيُ بَُيطُ باًرتئ ؿَب ًَهِ بؤ ها ّ  تعل  هاَي  ًٌْعاُْ

َِ ؾًعًُٕ ُٓوَيُ، ًَُُ ؿَب  مؤك بهعُئ،  ُياهعاي  ثِلؤفَ ُٓو َاؿؿَناِْ و بِلطُنإ َىْاقًُُّ ِيوكيا بُ مياتل ٓ

 .هىثاي
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 .ؾُكَىو ػإ هًىَيٌ
 :عجُإ هًىَيٌ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

 .هىثاي نلا َٔ قوُناِْ
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 .ؾُكَىو هُكُْٖط ناى
 :زؾل هُكُْٖط بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ّ  ؿيعاكَ  نعلؿ،  باهًإ ٖاوناكَنامن وَنى ُ  ٓعُ ُ  ؿَكنعُوتىوَ  ياهعاي ِ  نع َِ  قعابًً ًَبعُد ٕ  د ُ  ًْعُ،  نعلؿ  ِكاهعتًـا  يع

ُ  ٓعُو  ثٌتًىاِْ َٔ بؤيُ نلؿووَ، ؿكوهت ْاعُؿايُتِ ياهايُ ُّٓ باماِك، يُْاو نلؿووَ ؿكوهت قُيُقًُنِ  ِكايع

ُ  بهلَيتعُوَ  ٖعَُىاك  نُ ؿَنُّ ٔ  بع ّ  نعات،  مووتعلي ٌ  بعُاَل ّ نل تعُٓذً ٕ  ٖعَُىاك  بعؤ  ؿُْنعُ ُ  نعلؿ ِ  يع  01 َعاْط

ٍَ ُّٓ 00ّ يَُاْطِ نُّ بُاليُِْ ًَجُِك ها ِ  ناتُ ُٓو تا ُْنات، ت ِ  بُِكاهعت َ  ثِلؤفَيعُن ّ  بعا ُ  ٓعُوَ ُ  نع  ُٖيع

َِ ُٓطُك تل ثِلؤفَيُنِ بهلَيت، يُهُك ًٌِٓ ًَٓـكَيت ُٖب ًَبهلَيت، ًٓوتًؿاؿَّ بٗ ُ  َىْاقًُُيُى ُٖك يُ ي  نع

ُ  ؿوو ٖعُك  طلْطُ، مؤك مؤك ُٓنلَيت َ  اليُُْنع ٕ  و نلَئعًُنُ َ  ػعاوَ ِ  َىَيهُنعُ ٕ  بُِكاهعت َِ  َىًعاكَنُيا  ثع

ِ  ُٖك ؿاْاِْ َىْاقًُُو َُهُيُّ يُ بهلَيت ِ  بِلطُيعُن ُ  ياهعاي ّ  نع ُ  ثُيىَْعـ َِ،  ُٓواْعُوَ  بع ُ  ٖعُب ُ  َُٓع  يع

 .هىثاي مؤك، َُٓو قوُناِْ ُٓوَ بهلَيت، ؿَكؾُتـا ْنيهرتئ
 :يَُإثُكهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 .ؾُكَىو ْىكّ َُال عبـاهلل ناى
 :ْىكّ َُال عبـاهلل بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

 .نلا قوُنامن هىثاي
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 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
 .ؾُكَىو ػإ عع١ُٝ

 :ايـئ دمِ عع١ُٝ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

 .نلا قوُنامن هىثاي
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ين/ؿ. اكهالٕ با بُِكَين

 .ؾُكَىو ؾُكَإ َاَؤهتا
 

 عنايـئ: ؾُكَإ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

 .هىثاي ظنلؿيإ ٖاوناكامن َٔ قوُناِْ
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 .ؾُكَىو ػإ ُْهلئ
 :طياٍ ُْهلئ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ًَـا ٓاَُفَيإ ٖاوناكامن ُٓوَّ ؿياكَ ًٌَُيُ ُٓو ث ًٌَُيُنِ ن ًٌََُ ٍِاهتِبُك َىمَُٓ، ن  يُّظ فياُْ يُّ ًُْ ن
َِ ٓاكَهُكّ ُٓكمَ هُك ًٌَُيُىظ ُْب ًَت ٓاكَهُكّ نُ ن ًَ ِكاهتُظ ُٖب ًَِ ٌُنإن  ِبٔعىون  و طُوكَيِ بُث

ُ  ُّٓظ بهات تُسـيـّ ٓاكَهُكَنإ ًٌَعُي ِ  تاهعُك  ْانلَيعت  ن ٕ  يُٖعُكَيُ ًَتعُوَ  ِٓبعَُىمًَ  نىكؿهعتا ًَٓ ظ سي
ًَُُ ؿياكَظ ُٖيُ نُٓاكَهُكّ ُ  َاوَّ ٓ ٕ  ٓىاكهعاَي ٌ  و َىَيعو  ػعاوَ ُ  نلَئع ِ  يع ٔ  قُيعُق ٍَ ظ ؿَفيع ّ  ْعانل  ٖعُ

ًَٓر ُٓناتُ نُواتُ تل هاَيِ ؿوو يإ ًَوهاَي َاوَّ بؤ بهلَيتُوَ ؿكَيق ٍَ ث  َىَيعو  ػاوَٕ تل هاَيِ ًَُ بؤ ها
ًَت بؤيُظ بقئ قُيُقٌ يُ نلَئِ و ٕ  ثعلؤفَ ظ بهلَيتعُوَ  ٖعَُىاك  هايُيا ُّٓ ؿَب ُ  ياهعامشا  ٖعَُىاك  بعؤ  ُٖيع

ًَِ ياهايُ ؤفَثِل ُٓو ؿَنلَيتظ ياهايُ ُّٓ نلؿُْوَّ َِ ُٖؿَؾُنإ َُٖىو% 011 يُ ْاَي ًَه َّ بُاَلّظ ُٓث  ؿَنل
ًَو نُ ُٓوَّ بؤ بهلَيت، ؿَوَيَُُْـ ياهايُ ثِلؤفَ ُٓو ًَىإ ابطلَيتِك ٖاوهُْطِ ِكابطلَيت، تُوامْ  وَٕػا يُْ

 اليُٕ، ُٖكؿوو يُبُيِٓ ِكابطلَيت تُوامٕظ نلا ؿَوَيَُُْـ نُ ياهايُ ثِلؤفَ ُٓو يُعِٓ نلَئًُنإ، و َىَيو
َِ بؤيُ ُ  َُٖىاك ُّٓ ؿَب ُ  نلؿْع ِ  يع ُ  ْعُنلَيت،  تعُٓؼري  ِكاهعت ٍَ،  ٖعَُىاك  بتىاْعـكَيت  ؿاٖعاتىو  وَكمّ يع  بهعل
ًَت، اليُٕ ُٖكؿوو بُ ؿوهى  .هىثاي مؤك نلَئًٍ، بُ و َىَيهًٍ ػاوَٕ بُ واتُ بطُيُْ

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
 .ؾُكَىو ُْكضيإ ناى

 :عبـاهلل ُْكضيإ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين
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ّ  نلا، َٔ قوُناِْ مؤكبُّ ِكاهتًـا يُ ٔ  وَنعى  بعُاَل ّ  َع َّ  ُٓوْعـَ ِ  َُٓعُو ًَ ًَع ُ  ب ًَُع ًَو  ٓ  ثعِلؤفَ  ٓعُو  يعُنات
ًٌَعىو،  ىزيػع  يُ ؿاْاوَ ياهايَُإ ّ  ؿيعاكَ  ث ُ  يعُ ُ  ثُكيَُاْع َ  بع ًَوعتا ُ  و ٓ ًٌَعى  ػعىزي  بع  َؤؾعُم  ؿيعاكَ  َوث

َِ قابًًِ ِكًتىوَ، ؿاَإ نُ يُوَّ ُْبىئ ًَبُد ُ  نلؿُْ، د ِ  بؤيع ُ  بُِكاهعت ّ  َُٓع ُ  بؤػعؤ ُ  ثلهعًاكَيه  ُٖقع
ًَٓر بؤ ُٓوَ بؤِٓ بهات، ثُكيَُاُْنُّ يُ ػَُيو ٍَ ث ًَت ها ًَوتا تاوَنى ؿَٓ  َُْتكِ اوَؿايٓ نُ ياهايُى ٓ
َِ بؤ ًُْ؟، ًَبُد َِ نلؿٕ د ًَوتا ثلهًاكََ ُّٓ ،بًطؤِكَيت ُْيتىاًْىَ ،ْاً ًَُُ ٓاكاهتُّ ٓ  ُٖقِ ُٓنلَيت، ٓ

ًَُُ يُ ِكَػُٓ ػَُيو ػؤيُتِ ًَُُ ُٓنلَيت ياهايُنُ ثِلؤفَ َُُٓ بطلَيت، ٓ ُ  عُؿايعُت  نلؿِْ ِكَٓاو بُ ٓ  يع
ًَىإ َّ و َىَيو ػاوَٕ ْ ًَ ياهايُى ٌْري نل َِ، طىدمإ قابًًِ نُ ريؿابٓ ُ  ثُكيَُاُْ ُّٓ ِكاهتِ يُ ب ًَُىايع  ث
ًَُُ ساَيُتُ ُْٓـئ ُٓوَ ُ  نعاكَوَ،  بُكْاَُّ ؿَخيُيُٓ ُٓنىفئ، نات ٓ ًَعو  يع ُ  نات ُ  ٖعُك  نع  ،..هعُكَتاوَ  يع

ًَِ ياهايُى تؤ ُْنلاوَ يُعِٓ َِ ناكّ ؿابٓ ِ  بهُّ، تَُـيـيٌِ و ُْنلَيت ث ـ  يعُعٓ ٕ  تَُـيع ُ  نعلؿ  نعاك  بع
ًَُٓنلؿ ًَـا ػُيُزي نُ بؤيُ َُُٓ؟، ُٖيُ ؿوًْا ثُكيَُاِْ يُنىَيِ ُٖيُ؟، ياها يُنىَيِ ٕث  ُٓبىايُ ُٖبىو ت

ٕ  بهلايُ، تُعـيٌ بُِكاهتِ بىاكَ بُّ تايبُت َىػتُهُناِْ يًقُْ و ِيياها يًقُّْ ُٖك  بهلَيعت،  ًًٓػعا  يعا
ٌ  يإ ؿابٓـكَيت، تل ياهايُنِ ثِلؤفَ ُ  بهلَيعت،  تُععـي ُ  بؤيع ِ  ِبُِكاهعت  َُٓع  نعلؿووَ،  ؿكوهعت  ًعجلمَيًُن

ِ  ُٖيعُ،  ػَُيهعُوَ  فياِْ بُ ثُيىَْـّ باماِك، يُْاو نلؿووَ ؿكوهت ُنًًًِاطُكؿاْثا ُ  ٓع ٕ  بع  َىَيعو،  ػعاوَ
َّ بؤيُ بُنلَئِ، ِٓ ًَُُ َُٖيٓاطل َّ بهُئ، تُٓؼريّ مؤك ٓ  ؿَيت نُ ؿاٖاتىو ػىزي 01ّ و 9 يَُاْطِ ؿَنل

ًَُُ بُِكاهتِ، َّ ثِلؤفَيُنِ يإ ٓ ًٌَهَُ ْى ُ  ٓعُو  بُِكاهتِ بؤيُ بهُيُٓوَ تُعـيًِ يإ بهُئ، ث  ِكَػُٓيع
َّ تليٍ ثِلؤفَناِْ يُ ُْٖـَيو يُ هُكَإ، ُْيُتُ ًٓرت با ُ  يُّ ُْٖـ ـ  ُٖيعُ،  ساَيُتع ُ  نلؿْعُوَ  تَُـيع  بع

ًَهلؿٕ ناك ٕ  نعاك  بُ نلؿٕ تَُـيـ بُي َُعكىيُ، سُؿَيو تا ث ًَٓعُنلؿ ِ  ث ُ  بُِكاهعت  َُعكىيعُ،  ْعا  مؤك َُٓع
 .هىثاي مؤك

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
 .ؾُكَىو بًُاكَتِ ؾاضٌ ناى

 حمُـ قاؿك )بًُاكَتٌ(: ؾاضٌ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ًَُععُ بُِكاهععتِ ٍَ، بععؤ نععلا تععُٓذًٌ و ؿَهععت بععُك ٖاتععُ ثِلؤفَيععُ ٓععُّ ِكابععلؿوو هععاَيِ يععُ ٓ  ثاكَنععُ َُٓوععا
ُ  ِكًَِٓ ًٍَٓ بُِكاهتِ بؤيُ نلؿ، ؿكوهت ػَُيو يُْاو مؤكّ ِكايُنِ ِكا و واهىاهُيُى  ٖعاوَاَلمن  وَنعى  وايع

َِ، نىكت َاوَيُنِ وُْنُىب تُٓذًٌ َِ، مؤك ب ٕ  تُٓذًٌ بُِكاهتِ ٓىْهُ ُْب ّ  وَنعى  بعىو  ِكابعلؿوو  َُٓوعاَيُ
َِ ٍَ ؿوو ،ب ّ  ْاطؤِكَيت، َُهُيُنُ يُ ًٖض بهُئ، تُٓذًًِ تليٍ هاَيِ ٓىاك و ها ّ  بعُاَل ُ  ٓعُوَ ٔ  نع ِ  َع ًَبًٓع  ت

 عًالقُيععُنِ َُٓععُ ٓععىْهُ ٖععاتىوَ، َععاؿؿَ ؿوو ٖععاتىوَ، الوامّ بععُ مؤك ثِلؤفَنععُ :يُنععُّ بُِكاهععتِ ؿَنععُّ

ًَهِ َىباًععلّ ًَبًٓععًِ َععٔ واقعععُ نععُ ُٓوًَععِ ُٖيععُ، نىكؿهععتاُْوَ ػععَُيهِ مؤكّ بُْؿىهعع  بععُِكَين نععلؿووَ، ت

ّ  وكََُغـ قُؿضيُ َىَيهِ ػاوَٕ نُ ُٓوَّ بُِكاهتِ ثُكيَُإ، هُكؤنِ ّ  َُهعُٔيُيُ،  يعُ ُ  ٓعُوَ ِ  نع  نلَئع

ًَوتاًُ ًَىيوتِ بُُٖقًكُت َُُٓ بؤيُ َُغـوكَ، ٓ  و اليُٕ ؿوو ٓىْهُ موويِ، بُ ُٖيُ نلؿٕ ٓاكَهُك بُ ث
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َِ، َُغععـوك تععُكَف ؿوو ًَُُيععُ، ٖععاوواَلتِ ٖععَُىوّ ٓععُوََ ؿَبعع  بؤيععُ نلَئععِ، ٖععُّ و َىَيععو ػععاوَٕ ٖععُّ ٓ

ًَوتا َُهُيُٕ ًَُىايُ يُى ٍَثا ُٖيُيُ ؿونإ ؿوو ٓ ٕ  نىكؿهتإ، ًاكَناِْ يَُُٖىو ث ًَهًا ّ  يعُن  051 نلَيهعُ

ًَهًإ ؿيٓاكَ ًَو نلَيهُّ يُن ِ  بُ و قُؿيِ نلَئِ بُ عًالقُّ َُُٓ ؿيٓاكَ، ًًَؤْ ُ  ُٖيعُ،  ْىَيعىَ  نلَئع  بؤيع

ًَىيوتُ ٍَ ًٍَٓ بُِكاهتِ ث ًَو ؿاّ، بىوٕ تُٓذًٌ يُطُ ُ  بًُُكت ِ  بع ـ  ثِلؤفَيعُن ُ  ؿَوَيَُُْع  ٓعُو  ِعًالدع  نع

ًٌَُيُ ًٌَُوَ ٖاتُ َىْاقًُُيُ ُّٓ نُ ِكابلؿوو هاَيِ يُ ٓىْهُ بهات، ن ٕ  نلا تُٓذًٌ ث  واهىاهعًُى  تُقليبعُ

ًٌَُّ ُٖتا ،..مؤك ِكايًُنِ ِكا و  ٖاتؤتُ ػَُيو داك ُْٓـئ َُٖيُظُ هًٓطُّويُْى بؤػؤّ َٔ نلؿ، ؿكوهت ن

ًَىيوتِ َُُٓ نلَئًُنإ، ُّٖ َىَيو ػاوَٕ ُّٖ الّ، ُ  يعُو  اليعُى  ًٖض نُ ُٖيُ وا ٓاكَهُكَيهِ ُب ث  اليُْاْع

َِ، َُغـوك  .هىثاي مؤك بهلَيت، عًالز مووَ ُْب
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 .ؾُكَىو ِكؤفإ.ؿ
 :ؿمَيِ عبـايكاؿك ِكؤفإ.ؿ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ِ  سهىَعُت  تًايعُ،  نىِكّ و نُّ ياهايُ ُٓو نُ ُٓوَّ يُهُك بَُيطُ باًرتئ ِ  ٖعُكوَٖا  و 0101 يُهعاَي  يُهعاَي

ُ  ياهعا  ثِلؤفَ ؿوو نُ يُوَّ دطُ ؿَنات، نلؿِْ تَُـيـ ؿاوا0100ّ ٕ  يع ٕ  اليعُ  بعؤ  ٓاَعاؿَنلاوَ  ثُكيعَُاْتاكا

ُ  ثعِلؤفَ  يُ نُ نىكتًاُّْ و نُّ ُٓو نلؿِْ ٓاكَهُك ُ  هعُباكَت  ُٖيعُ،  ياهعان ِ  بع ّ  نعات ُ  ػعؤ ُ  ٓعُو  نع  ياهعاي

ًَُُؿ ؿَكٓىو، َِٓ  يُوَ باي َاوٕ، َُٖىوّ ثلؤتؤنؤَيُنإ ،0112 هاَيِ َىًُكيع، ًُْتِ ؿواّ بطُِكَيًُٓوَ َب

َِ ياهععايُنُ ٓععُودا هععاَيُ ؿوو نععُ ؿاْععلا َاوَيععُى ؟بععىو ض َىًععُكيع ًْععُتِ ؿَنععات ًَبععُد َّ، د  ًْععُتِ ؿَنععل

ًَبىوٕ قععُيلاِْ ٓععُوَبىو، َىًععُكيع َّ ٓاكَهععُك نىكؿهععتإ ٖععُكَيُِ يععُ ًٌْععتُد ٍَ، ؿوو وََّععا يععُ ؿَنععل  هععا

ُ  ؿابعىو،  ؿَهت يُبُك ثِلؤفَّ سهىَُت ِ  ٓاكَهعُك  بؤيع ّ  نلؿْع ًٌَعُ ٕ  ن ًَبىو ِ  ًٌْعتُد ٕ  يُٖعُكَيُ  نىكؿهعتا

َِ ياهانُ هاَيُ ؿوو ُٓو ؿواّ ُٖيُ، ؿووهاَيِ َاوَّ ًَبُد َّ،  د ّ  ؿَنعل ٕ  بعُاَل ّ  وَنعى  بُكْاَعُنا َِ  ػعؤ ًَبعُد  د

ُ  ٖعَُىو  ٓعُو  يُبُك ُْنلا، ّ  موكؾع ِ  بُهعُك  هًاهعًُ ُ  ٖعات،  نىكؿهعتاْـا  ٖعُكَيُ ُ  بؤيع َ  مًََٓع ُ  ػعؤ  بعؤ  ًْع

َِ ًَبُد ًًٌَٓاكّ ػؤّ َٔ ياهايُ، ُّٓ نلؿِْ د ّ  ؿَنعُّ،  نلؿُْوَّ ًًٓػا ث ُ  ٓعُو  ثٌعتطري ّ  بُِكَيناْع ُ  ؿَنعُ  نع

ًًٌَٓاكّ ُ  ياهايُ ُٓو ٓىْهُ نلؿ، نلؿُْوَيإ ًًٓػا ث ًٌَع ّ  سهىَعُت  ؿَنعات،  ؿكوهعت  ن ًَو  ِكووبعُِكوو  نؤَعَُي

ًٌَُ ًَتُوَ ن ٌَ يُناتِ ؿَب ًَبُد ِ  َاوَيُنِ نلؿُْنُ تَُـيـ نلا، تَُـيـ ُٖك ُٓطُك نلؿِْ، د َِ،  باًع  بعـَيٓ

ًًٌَٓاكّ صيىوُْ بؤ ٍَ ؿوو ث ِ  ؿَنعُّ،  ها ٍَ؟،  ؿوو يُبُكٓع ُ  ػعؤت  هعا ّ  نع ًٌَعًٓاك ٍَ  ؿوو ث ّ  هعا  بعؤ  يعاػىؿ  ؿَنعُ

ٍَ َِ يَُاوَّ ؿَتىاٌْ نلاوَ، تَُـيـ ؿووها ٌ  ياهانُ ِكؤف ه ّ  تُععـي ّ  و بهعُ ّ  بعؤ  ُاَلّبع  بهعُّ،  ٖعَُىاك  َعاوَ

ٍَ، يُى ًَِ نىكؿهتإ ُٖكَيُِ 05/7/0102 ها ًَري ؿَتىاْري ُٓوناتُ َُٖيبقاكؿُْ، هُكقاَيِ ياها، بُث  ياهاٍ ب

ُ  بهُئ، َُٖىاك ػاْىوبُكَ بُنلَيـاِْ ًَُع ٓ  ِ ـ  نعات ِ  ثُهعُْ ّ  ؿَهعتىوك  نلؿْع ِ  ؿكَيعقَ  يعَُاوَ ًَعـاْ ّ  ث  َعاوَ

ّ  َُسهَُُّ يُ ًهايُشيإ ثُكيَُإ، ِ  ؿَتعىاْري  ٓايعا  نعلا،  زَي ؿَهعتىوك ُ  ٓعُو  ٓعاوا  يَُاوَيعُن   ٖعَُىاك  ياهعاي

ًٌَُيُ ُٓو ِكووبُِكووّ و بهُيُٓوَ تَُـيـّ ؿووباكَ يا بهُئ، ـ  بعؤ  مؤك َاوَيُنِ با بؤيُ ببًُٓوَ، ن  تَُـيع
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ًَري، نلؿُْنُ ٍَ ؿوو َاوَنُ ُٓطُك ؿابٓ ًَُُ بىو، ها َِ  يُ ٓ ُ  َعاْط،  هع َِ  يع ُ  ِكؤف، هع  اكّٖعَُى  بتعىاْري  ِكؤف ؿَ يع

َِ، مؤك ُٓطُك نلؿُْنُ تَُـيـّ َاوَّ واتُ بهُئ، ُ  ِكَيطعل  ب ّ  ًْع ّ  يُبعُكؿَ ُ  ٓعُوَ ٕ  ٖعَُىاك  ثعِلؤفَ  نع  نعلؿ

ًٌَهَُ ـ  تَُـيـَنُ ُٓطُك بهُئ، ث ّ  ِكاّ نعلا،  ثُهعُْ ٍَ  بعُِكَين  مؤكيٓعُ ـ  ٓعُوَبىو  يُطعُ ٍَ،  تَُـيع  نعاك  بهعل

ٕ  بطلَيتعُوَ،  0112 ّ (9) فَاكَ ياهاّ ياهانُ بُ ُْنلؿٕ ّ  مآًعـَ ُ  (0100 ّ (01) فَعاكَ  ياهعا ُ  ِكاهعت  نع

ٍَ تَُـيـ ياهايُى ّ  ؿَطلَيتعُوَ،  نلؿُْنَُ َُٖىاك ؿَنل ّ  يُبعُك  بعُاَل ِ  ٓعُوَ  يُبعُك  دىؿايعُ،  ُٓسهاَعُناْ

ًَُٓنلَيت، ناكّ ياهانُ ُٖكؿوو ُٓوَ ِ  يُ نُ نلؿُْوَنُ َُٖىاك ياهانُو ُٓهًَِ ث ـ 0101 هعاَي  نعلاوَ،  ثُهعُْ

 .هىثاي مؤك
 

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ٕ باين/ؿ. اكهال بُِكَين
 .ؾُكَىو عُل.ؿ
 :ْىكَؿيِٓ ظيـاَري عُل.ؿ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ًَُُ ُٓطُك ٓ َّ ًَوتا بهُيُٓوَ، ِكَت ياهايُ ُٓو سياُْو ًَهِ ٓ َِ ؿكوهت ِيياها ؾُكاغ ِ  بعؤ  ؿَب ًَه  و طعلْط  بابعُت
ُ  نُ ُٖهتًاك، ُ  ِكَيهؼعلاوَ  ياهعايُى  بع ُ  ِكابعلؿووؿا،  يع ّ ؿ ٓعىْه ُ  اوانعاك ّ  ؿكَيعق  بعؤ  ُٖيع ِ  نلؿْعُوَ  وَهعتاْـْ

َِ ًَبُد ًَو ُٓوَّ يُبُك ياهانُ، نلؿِْ د ٕ  ؿَػات ِكَيو ُٓوإ َاؾُناِْ نُ اليُْاُّْ يُو اليُْ  ُٖيعُ،  طًًعُيا

ًَوتا ُٓطُك ِ  بؤًايِ بهُيُٓوَ، ِكَت ياهانُ ٓ ّ  بعيَب،  ؿكوهعت  ياهعاي ٍ  اليُُْنعُ ٕ  تعلي ٕ  ؿيوعا ًَىَ  بُٖعَُا  ًع

َِ، ْاِكَمايُتِ طامْـَو و طًًُيِ َِ بابُتًاُْ و ؿكوهت بؤٓىوِْ ِكَْطُ بؤيُ ؿَب ُ  نُ ُٓوَب ًَُع ٓ  ٍَ ٔ  ٖعُو  بعـَي

ٍَ ُٖكؿوو ًَهًإي بـَئ، ُٓدماّ بُيُنُوَ ػا َِ وَهتاْـِْ ُٖتا بهُيُٓوَ، ؿكَيق ياهانُ نُ ُٓوَيُ ُن ًَبُد  د

ّ  بهُيٓعُوَ  ؿكَيعق  نلؿووَ، ؿاواّ ػؤّ سهىَُتًٍ وَنى ياهانُ، نلؿِْ ًَو،  بؤَعاوَ ّ  هعاَي  َُٓوعاَيُؿا  يعَُاوَ

 ُٖيُ تليٍ ثِلؤفَيُنِ نلاوَ، ٓاَاؿَ يُهُك ِكاثؤكتِ نلاوَو بؤ ػىَيٓـُْوَّ ثِلؤفَيُنًإ ُٖيُ، ثِلؤفَ ؿوو

ًٌَهَُ ًَُُ َُٓواَيُؿا ػًالزي يُ نلاوَ، ث  بهُئ بهُئ، يُنرتّ ٓاوَيتُّ ثِلؤفَ ُٖكؿوو ؿَتىاْري ٓاهاِْ بُ ٓ

ًَ باَ، ثِلؤفَيُنِ بُ ُ  ٓعُونات  بهُئ، ثُكيَُاِْ بُ ٌهًُِث ٍَ  نع ُ  ياهعا  نعلا،  قبعى  ؿَنلَيتعُوَو  ِكَت نؤُْنع

َِ تامَنُ ياها ًَبُد ُ  نُ ُٓوَّ بؤ ؿَنلَيت، د ًَُع ٓ  ِ ٕ  ياهعايُن َِ،  تامََعا ّ  بعؤ  ٖعُب ُ  ٓعُوَ ِ  نع ِ  ؾعُكاغ  قعاْىْ

ًَُُ باًُ مؤك ُْبآ، ؿكوهت ٓ ٍَ ًَو  َاوَّ بؤ بـَئ ُٖو ّ  ؿكَيعق  هعاَي ٕ  نعاك  نلؿْعُوَ ُ  بعُو  ْعُنلؿ  ؿكَيعق  ياهعاي

 .هىثاي مؤك بهُيُٓوَ،
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 .ؾُكَىو ػإ فيإ
 فيإ عُل ًليـ: بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين
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ُ  نعلؿ  قوُيإ نُ ُٖظااَلمن بًُْوبُت ّ  يع ًَُاِْ،  ْىوهعًٓطُ ُ  هعً ًَُع ٓ  ٔ ٍَ  دعاك  ٓعُْـي ُ  ٓعُو  يُطعُ  ٖاوواَلتًاْع

ًٌَععُّ ْععُنلَيت ٓاكَهععُك ُٓطععُك اكَؿيعع ؿاًٌْععتىوئ،  َٓععًٍ ُٓنُوَيتععُوَ، زَي طععُوكَّ مؤك نؤَُاَليععُتِ ن

ًَُاِْ ْىوهًٓطُّ يُ ؿَنُّ ُٖظااَلمن ثٌتطريّ ُ  نُ هً ًَىيوعت ّ  ياهعا  ثعِلؤفَ  ٓعُو  ث ُ  تامَيعُ ِ  نع  نعلاوَ،  تُقعـي

 ٖعَُىاك  بـؤمكَيتُوَ ٓاكَهُكَيو بهُئ، َىْاقًُُّ 0/01 يُ ًٌٓٓآَُياَل بهلَيت، بؤ يُنَُِ ػىَيٓـُْوَّ

 .هىثاي مؤك ياهايُ، ُٓو بهلَيت
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 .ؾُكَىو ػإ ٓاُْٖط
 
 

 :عاكف ٓاُْٖط بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنِ بُِكَين

ُ  ٓعُو  نلؿِْ َُٖىاك ّ  ياهعاي ِ  تؤنُعُ ًَه ُ  ًعت ُ  سهىَعُتًٍ،  بًُْوعبُت  َىًُٖع ًَُع ّ  مؤكدعاك  ٓ  ِكووبعُِكوو
ًَٔ نُ ًُٓوَ،ؿَب ِكَػُٓ  ُٓطُك ؿَطلئ، سهىَُت يُ ِكَػُّٓ يإ ؿَؿكَيت، ُٖؿك بُ سهىَُت بىؿدُّ ؿََي

ًَل ًاكّ ثالِْ َاهتُك تَُاًاّ ّ  بعُِكَين  ؿَبًعٓري  مؤكداك تُتبًكاتِ، و  بهُّ ُٖوي ًَل  ثاكَينطعاك ُ  ٖعُوي  نع
َِ ًَتى ُٓطُك ًََهُنإ، ػاوَٕ ؿايتُ تُعىينّ َٔ ؿََي ِ  ب ُ  ياهعايُن ُ  تؤنُع ٕ ثُك يع َِ،  يعَُا ُ  ٓعُوَ  ٖعُب ًَتع  ؿَب

ِ وتى ؿَنعات  تُتبًل و ؿَيت نُ سهىَُتًٍ، يؤ ًٓولاسُت ّ  ٓعُو  ًع ًَتعُوَ  تعُعىينَ ُ  ْاب ُ  ؿَيعـات،  نع  بؤيع
َِ ُٖؿك ٍ  َاهعتُك  بىؿدُ، َُٓىازي يُ ْاب ّ  ثالْعً ًَطعا  مؤك ْعُنات  سعُزي  بعا  ػعؤ ُ  د ِ  ُٖيع  بامكطاًْعُ،  َعىَيه

ًَب بُاَلّ ػاْىوَ، نُوُْ ًَِ َىَيهُنُ هاس ًَب نَُُ، نلَيهُّ ٓىْهُ ٌتىوَؿاًْ ي َ  هاس ّ  َىَيهُنعُ  ثاكَنعُ
،َّ ٍَ ؿَنلَيعت،  تُتبًل ثالٕ َاهتُك نُ ُٓوَ باًُ وَكْاطل ِ  ؿ ًَعـَؿات  ًعؤؾُكَن ٌَ يعإ    سهىَُت ي ٓآعاك ؿَبع

ٌَ ثاكَّ بـاتُ ػاوَٕ َىَيهُنُو بـاتُ َايًهُنٍ، باًعُ ٓعُوََ ٖعُؿكّ ٓعَُىازي ؿَوَيُتعُ       حماؾن ْآاك ؿَب
ٌَ ياهايُنِ تؤنُُ بؤُٓوَّ سامك بهُئ. .هىثايبؤ ُٓوَّ َاهت ٌَ ِكَٓاو بهُئ ؿَب  ُك ثالًٍْ ؿَب

 بُِكَينؿ.كؤفإ عبـايكاؿك اظيـ:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ٌَ ؿَنلَيعت            َِ بعُد ًَلاقعِ دع ًَوعتا ياهعاٍ ع تُْٗا يُى ِكووْهلؿُْوَّ ُٖيُ، يُبُك ٓعُوَّ َعٔ قوعُّ نعلؿ ٓ
ُٓطُك ُٓو ياهايُ ًًٓػا نلاوَ ًٖض بؤًايٌ ياهايٌ يُ ٖعُكَيٌُ   9181ِ ّ هاَي78ػاْىو بُكَ ياهاٍ فَاكَ 

ًَوتا ياهاٍ فَاكَ  ٌَ ُٖكوَنى ٓ 9181َِّ هاَي78ِنىكؿهتإ ْاب ٌَ د ٍَ، ٖعُتا ٓعُونات ثُكيعَُاٌْ     بُد ؿَنل
 نىكؿهتإ ياهايُنِ ْؤّ ثُهٓـ ؿَنات . هىثاي.

 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام: 
 إ.بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُ
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ًَِ باَ بىو ُْٓـاَاِْ ثُكيَُاٌْ نُ يُ ثِلؤفَّ يُنُّ وتًإ تُكدىَعُّ نعىكؿّ ًُٓعنا    9 ًٌَُنِ َٔ ث . ث
ًًَِٓ يُ هعُك ٓعُوَ ُٖيعُ، َعٔ نعىكؿّ، ًعاْامّ بعُ نىكؿايعُتٌ ػعؤّ ؿَنعُّ وَ ْعُّ طىتًعُ              ًَب ُْنلايُ َٔ ت

لؿ َعٔ طعىمت ًُُٖٓعُتِ ًُٓنانعُ     ًُُُٖٓتٌ ًُْ ِكاثؤكت بُ مَاِْ نىكؿّ، بلاؿَكإ بُ َُٖيُ تُؾوعرييإ نع  
ًُْ يُ ِكاثؤكتُنُ، ٓىْهُ ِكاثؤكتُنُ بُ مَاِْ عُكَبٌ ْىوهعلابىو وَ تُكدىَُنعَُ نلايعُ، ثعاَ ٓعُوَّ      

 نُ َُُٓ ِكاثؤكشيإ ْىوهًُ.
ًٌَعهَُ نعلا فَاكَيعُى يعُ ُْٓعـاّ ثُكيعَُإ ؿاوا ؿَنعُٕ            2 ًٌَعًٓاكَّ نعُ يعُو ثِلؤفَيعُ ث . هُباكَت بُو ث

فَاكَيععُنِ تععل ؿاوا ؿَنععُٕ قاْىوُْنععُ ًًٓػععا بهلَيععت ، فَععاكَنِ تععل ؿاوا ؿَنععُٕ تععُٓذًٌ  ٖععَُىاك بهلَيععت، 
ٌَ ا نلا، ٓايا ؾُكاغًهٌ قاْىوِْ ؿكبهلَيت، باًُ ُٓطُك ًًٓػ ًَين ٓعُوَ ؿَنعُئ      وهت ْعاب ًَبع ؟ ٓعىْهُ ُٓطعُك ت

ٌَ يع          ُ بابُتُنعُ،  ُٓطُك يُو َاوَيُ ْعَُاْتىاٌْ َُٖىاكَنعُ تكعـيِ بهعُئ، ؾلاغًهعٌ قعاْىوٌْ ؿكوهعت ؿَبع
ًَهُإ ُٖيُ نُ قعاْىوٌْ فَعاكَ    ًَوتا قاْىوْ ثٌتطريٍ يُ قوُناٌْ طؿنتؤك عُل ْىكَؿيِٓص ؿَنُّ ٓىْهُ ٓ

ًَععـَنلّ يععُ نىكؿهععتإ،   2007ّ هععاَيِ 1 ًَو ُٖيععُ بُكؿَواَععُ نععاكٍ ث ؿَكٓععىو، ٖععَُىاكنلا ٓععُْـ ساَيععُت
اهعتِ بعا بُِكاًعهاواُْ قوعُ بهعُئ يعُ       ُٓسهاٌَ دًاوامَ، بُآلّ ػًالف بىو يُ ُٓدماٌَ ؿوو ًٓعـاكَيٌ، بُكِ 

ٌَ ًَل ياهانُ د ٌَ ُٖوي ٌَ   بُد ٌَ  نلا، يُ ؿٖعؤى دع ٌَ     بعُد ٌَ  نعلا، يعُ هعًًُاٌْ دع ًَ ،ْعُنلا  بعُد َّ  ن  ٌعُنُ يعُو
ًًََٓ ،ِكوويـا َِ ُُ ثُيىَْـضيإ نلؿ بُ ؿاؿوَكَ بُِكَينَنإ يُ هً ًَ ًَو ُْٖاتًُ ب ُاٌْ وتًإ يؤَُ ًٖض تُعًُُ

ِ   ًٍٓ به2007اَيِ ّ ه1بُ قاْىوٌْ فَاكَ  ًَُعُ دتاْعُناْ ًَ     ُٕ، يُبُك ٓعُوَّ ٓ ُاٌْ مَكيبعُّ عكعاك يعُ هعً
ًًٌٓإ ُْنلؿيُ وَ َُٖيُٓهإ بُ تُقعـيلّ َىَيهعُنإ بعُطىَيلَّ ٓعُو َاؿؿَيعُ نعُ يعُ قاْىوُْنعُؿا ُٖيعُ          

      ُ ٓ ٍَ ًًًٌَٓاكَنُ بُو ًهًُيُ ؿاوا يُ هعُكؤنايُتِ ثُكيعَُإ ؿَنعُّ َعٔ ػعؤّ يُطعُ ًَلَ ث ٍَ ي وََعُ  بُُٖكسا
      ًَ ًَهِ ْعؤّ ؿابٓع ؿايعُت  ُ يَُاوَيعُنِ نَُعـا بتعىاْري ع   ريقاْىوُْنُّ ًٓذاك عكعاك ًًٓػعا بهلَيعت وَ قعاْىوْ

تُسكًل بهُئ يًُْىإ هاسب َىَيو و نلَئًُناْـا، ُٓوَ ْىقتُنِ ُٓهاهعًُ ٓعُوا ِكَٓعٌ ًُػوعِ ػؤَعُ      
َّ قاْىوُْنُ ًًٌَٓاكَنإ بُو ًهًُيُ ٓايا تُعـيٌ بهل ًَوتا ث ٌَ ًَُعلوعِ     ُٓ ؟وَ ٓ َّ ؿَبع طُك تُععـيٌ بهعل

ًََُِ بُكْاَععُّ نععاكّ ٓععَُِلؤ َىْاقًُععُّ    ًسهىَععُت ِكَؾععن نُيٓععُوَ، واتععُ بطُِكيَ  ٓععُوَ هععُك بِلطععُّ هعع
ًَعو   ًَهِ ِكَيو و ث ًَوتا َىْاقًُُنِ َُعكىزي بؤ بهُئ؟ بتىاْري قاْىوْ قاْىوُْنُ بهُئ ٓايا ناشيإ ُٖيُ ٓ

ًَُعُ ٓاطاَعإ    ،ِ تعُسكًل نعُئ يعًُْىإ نلَئعِ و هعاسب َؤَيعو      ؿَكنُئ يُو َاوَ نىكتعُؿا نعُ عُؿايعُت    ٓ
ًَٓوعاف قوعُ         ًٌَُ ُٖيُ، نلَئًُنإ َُغـووكٕ، بُآلّ يعُ ٖعَُإ ناتعـا بعا بُعُؿايعُت و ٓ يُوَيُ ؾًعًُٕ ن
بهُئ بًُْوبُت نلَئٌ نُوٕ، هاسب َؤيو َُغـووكَ، نلَئٌ نُوُْ ُٓواُّْ َىكادُععُّ  مَكيبعُيإ   

ًٌَُي ٍَُْنلؿيُ ن َّ نُ تامَ بهل ؿكايعُ هعاسب    إ بؤ ؿكوهت بىوَ يإ ُْنلايُ وَ يُ َُٖإ ناتـا بًٓاّ  ْى
ٍَ ٓعَُٔ ٓعُو قوعاُْ      َيَؤَيهُنإ َىهتُؾًـٕ، قامادمًإ نلؿيُ بُ ٓاكَمووّ ػؤيإ بُنل ًإ ؿايعُ، بُٖعُكسا

 َ ٍَ ؿَك بهععُئ يععُ  ٍَ ُٓويـاَععُ قععاْىوًْهِ ْععى اوَيععُنِ نىكتععـا ؿَنععُّ يععُ اليععُِْ ياهععايِ، َععٔ ػععؤّ يُطععُ
ًَوعتاَ ٓعاِكآِ ُْٓعـاَاِْ ثُكيعَُإ بعُو            عُؿايُتِ تُسكًل بهُئ يعُ ًْعىإ ػعاوَٕ َىَيعو و نلَئعًـا، ٓ
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ًهًُيُ، تُعـيٌ نلؿٕ يإ تَُـيـنلؿٕ يإ تُٓذًٌ نلؿٕ يإ ًًٓػآِ قاْىوُْنُ؟ ؿاوا يُ يُ هُكؤنايُتِ 
 ثاي.  ثُكيَُإ ؿَنُّ يُى، يُى ُٓو كاياُْ بـاتُ ؿَْطـإ.هى

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
ًَٔ تُٓذًٌ ًَعت  ؿوو ِكَ ،ؿََي ًَهًإ ؿََي ًَهًإ        ِٓ تُٓذًٌ ُٖيُ يعُن ًعَُ َعاْط يعإ بعؤ وَكمٍ ؿاٖعاتىو، يعُن

َّ ؾعُكاغِ قعاْىوِْ               َِ ُٓطعُك قاْىوُْنعُ يعُغىو بهعل ًَهٌ ؿََيع ٍَ يعُن َِ ؿووهعا ًَو ٓعُوّ تليعإ ؿََيع َِ هعاَي ؿََي
ٌَ َِ ٓعُّ     ؿكوهت ْاب ًَهُإ ُٖيُ بؤ ُٓوَّ بُو قاْىوُْ ًٍٓ بهُئ يعُنًإ ؿََيع ٌَ قاْىوْ وَنى ؿ. كؤفإ ؿََي

َّ، دعا   قاْىوُْ ُٓوَّ نُ ثُكيَُاْتاكَ بُِكَينَنإ تُقـضيًإ نلؿووَ يُ ؾُتلَيُنٌ ؿاٖاتىو َىْاقًُُ بهل
ُُىيتُوَ؟ ٓعُوَ بعؤ ػؤتعإ    ُٓوَ يُ ِكووّ قاْىوًُْوَ ٓؤٕ ًُاغُّ بهُٕ بؤ ُٓوَّ ُٓو كًَٓاُْ خبُُْ ت

  ًُاغُّ قاْىوُْنُ بهُٕ .
 
 

 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك اظيـ:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ًًٌَٓاك ًًٓػانلؿُْنُيُ ًًٓػانلؿُْنُ بـكَيتُ ؿَْطعـإ ؿواتعل تَُـيعـ نلؿُْنعُ،      ،يُبُك ُٓوَّ ؿووكتلئ ث
ٍَ ،َـيـنلؿُْنَُ هآ َاوَ ؿاْـكايُُت ًَٓعا ٓعُو توعبًت      ًَُ َاْط ويُى ها ٍَ ناَُيإ ؿَْطعٌ ٖ و ؿووها

 ؿَبِ.
 بُِكَين ؿ. اكهالٕ باين/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:

 ؾُكَىو نىَيوتإ ػإ.

 بُِكَين نؤيوتإ حمُـ عبـايًُ:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

     ُ ًََُ ًَُُ َُٖىاكَنُ بهعُئ ٓعُوَّ يعُ بِلطعُ هع ًَوتا ٓ يعإ ْعا    ثًىَيوتُ هُكَتا ُٓوَ خبلَيتُ ؿَْطـإ ٓايا ٓ
ًَٓا ٓ   َِ وايعُ،            ًُٓطُك ُٓوَ ؿَْطعِ ْعُٖ ٓذعا بٔعًُٓ هعُك ٓعُوَّ ًًٓػعاٍ بهعُئ يعإ تَُـيعـٍ بهعُئ ، بعَُي

ًَىيوعت ْانعات ُْٓعـاَِ ثُكيعَُإ يعُ ًعؤئ        ،ٓىْهُ هآ نُي قوُّ يُهُك نلؿووَ ٓؤٕ وا ًُْ؟ ًٓٓذا ث
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ تهايُ ِكَيطا َُؿَ.ػؤّ وَآلّ بـاتُوَ، 

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ َينبُِك
ثُكيَُاْتاك نعُي دعُوابٌ نعُي ُْؿاتعُوَ نُهعًٍ يعُ ًعؤئ ػعؤّ قوعُ ْعُنا، ؾعُكَىو يًقْعُّ             ؾٝع١ًٕ 

ًٌَٓ ًَىَ ٓؤٕ ُّٓ ث  اكاُْ ؿَػُُْ ٓىاكًٓىَّ قاْىوًُْوَ؟ ًقاْىوٌْ ٓ

 بُِكَين عُل عبـايلظئ عًِ:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
َّ           ُّٓ َىْاقًُُ ؿووكو ؿكَيقَ نُ نلاوَ يُهُك ُّٓ بِلطُيُ نعلاوَ ٓعُّ بِلطُيعُ نعُ يُبُكْاَعُّ نعاكؿا ٖعاتىوَ دعاك

يعُ، ٓايعا    1كَبتِ بُ بِلطُنُّ ؿواّ ػؤّ  ًُْ، َُُٓ كَبتِ بعُ ػوعتُٓ كوو و طؿتىطعؤنلؿِْ ثعِلؤفَ ياهعاّ فَعاكَ       
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َّ؟ ًَِ ُْنل َّ ياػؤؿ ث ٌَ بهل َّ يُعين ًٓكاؼي ًٌٓهلؿٌْ ث ًَلَؿا سُوت ُْٓعـاّ ثُكيعَُاِْ بعُِكَين     َُُٓ تَُـيـ بهل ي
ُٖبىو نُ تًُٓـّ ُٓوَيإ نلؿ تَُـيـ بهلَيتُوَ، ًٓرت تَُـيـَنُيإ نلؿ، يُعين بعُ واتعُ يُهعُك ثِلؤفَنعُّ نعُ      

وَتُعـيًُنُّ نُ بُؿوايُوَ ٖاتىوَ بُ فَعاكَ   2007ّ هاَي1ِسهىَُت ْاكؿوويُتِ ًٍٓ ُْنلؿٕ بُ ياهاٍ فَاكَ 
ُ 2002ّ هاَيِ 91 ِ 1واتعُ ٓعًٍ ْعُنلؿٕ بعُ ياهعاٍ فَعاكَ        بع ّ  2007ّ هعاَي ّ هعاَيِ  91فَعاكَ  وََُٖىاكنلاوَنعُ

2090 َُُٓ       ،ٍَ ٍَ يعاػؤؿ ؿووهعا سُوت ُْٓـاَِ بُِكَين ؿاواّ نلؿ، بُآلّ بُ َىػتُيًؿِ َىؿَ ؿاوايإ نعلؿ يعُى هعا
ِ   لؿووَ،هآ ُْٓـاَِ بُِكَين ؿاواّ ًًٓػاّ نلؿووَ ؿواْنَ ُْٓـاَِ بُِكَين ؿاواّ تُٓذًًِ ن ثُكيعَُإ   بعُِكَين هعُكؤن

ًَوعتا ٓايععا تَُـيعـّ نعُئ يُهععُك ثعِلؤفَّ سهىَعُت نععُ ٖعاتىوَ           ٌَ يععُّ َُدايعُ قوعُّ بهععُئ ٓ ًَُعُ ؿَبع سععُوت  ٓ
ًَهاكّ ٓععُّ    ُْٓععـاَِ ًَبععُد بععُِكَين قوععُّ يُهععُك نععلؿووَ وَ ٓععُو ثِلؤفَيععُ نععُ يععُ سهىَععُت ٖععاتىوَ، سهىَععُت د

ٍَ؟      تَُـيـنلّ وَ ُّٓ تَُ ياهايُيُ، ٓايا ٌَ يعإ ؿووهعا ًَو بع َّ بعؤ هعاَي بعُ واتعُ ًٓكعاف ايعُعٌ      ـيـنلؿُْ ُٓطُك بهعل
َِ تُعـيًِ ياهاٍ بُنلَيـاِْ ػعاْىو بعُكَ بهعات ُٓطعُك     َُُٓ  1فَاكَ  ٌَ هبُيٓ ِكيطل ًُْ يُ ًٖض ثِلؤفَيُيُى ُٖب
 1كَ ياهععايُّ ٖععَُىاكنلاوّ فَععا نلؿْععِ ٓععُّ ياهععايُّ بععُ ؿواؿاٖععات ويععُٖععُك ثِلؤفَيععُى تُعععـيٌ  ٖععات و

ّ بعُ قعىَتل بعىو، باًعرت بعىو، يعُ ُعاذتِ ٖعُكؿووال بعىو، ٓعُوا ٓؤتؤَاتًهًعُٕ ٓعُّ             91َُٖىاكَنُّ فَعاكَ  
ًَهاك،       ًَبعُد ًَتعُ ياهعايُنِ د َّ ُٓب ًٌَعهَُ ٓعُنل ٌَ و ُٓو تُعـيًُّ نُ ث ًَوتا ُٖيُ ًًٓػا ُٓب ياهايُّ نُ ٓ

إ ُٓوَ خبلَيتُ ؿَْطـإ ُٖكوَنى يُ يُبُك ُٓوَّ ثًىَيوتُ ثُكيَُإ ِكايُنُّ سهىَُت نُ ٖاتؤتُ ثُكيَُ
 هىثاي. ٖاتىوَ. ـابُكْاَُّ ناكيٌ

 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 
ًَوععتا يععُِكووّ    ٓ ،َّ بععُآلّ ميععاؿ يععُ هععآ ُْٓععـاّ ثُكيععَُإ ؿاوايععإ نععلؿووَ بععؤ وَكمّ ؿاٖععاتىو تععُٓذًٌ بهععل

ٔ  قاْىوًُْوَ يُى، يُى بًؼَُيُٓ ؿَْطُوَ ناَُيإ ِٓىزي تلَ بُِكاهعتِ مؤك   ،بؤ ُٓوَّ ؿَْطِ يُهُك بعـَي
 َٓاقًُُّ يُهُك نلا 

 بُِكَين ؿ.كؤفإ عبـايكاؿك اظيـ:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ًًٌَٓاكَنإ  ًًٌَٓاك نلا، ث ًَٓض ثُكيَُاْتاك ث ًًٌَٓاك ُٓوَ بىو نُ ًًٓػانلؿُْنُ يُاليُٕ ث هُكَتا ؿووكتلئ ث
َّ ٌَ ؿَْطـاٌْ يُهُك بهل ًًٌَٓاك ًًٓػا نلؿُْنُيُؿووكتل ،ؿَب  ؿواتل تَُـيـَنُ. ،ئ ث

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
 ؾُكَىو هؤمإ ػإ.
 بُِكَين هؤمإ ًٗاب ْىكّ:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًٌَُوَ ُٓوَّ يُ ِكاثؤكتُنُ ٖعاتى  َّ يُ ث ًًٌَٓاكَ نُواتُ تؤ داك وَ ًًٓػانُ يُْاو ِكاثؤكتُنُ ُْٖاتىوَ، َُُٓ ث
ًَٓا ُٓوهعا ؿوو         تُٓذًًُنُيُ، تُٓذًًُنُ بُ َىؿَّ َىػتُيًـ بعاي نعلاوَ ُٓطعُك تُٓذًًُنعُ ؿَْطعِ ْعُٖ

ًٌَهًُهلاوَ.  بابُشيإ يُبُك ؿَهتُ يإ ًًٓػانلؿُْوَّ يإ ناكنلؿٕ بُو َُٖىاكٍَ نُ ث

 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَينؿ. 
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 بُِكَين يًقُّْ ياهايٌ.
 ـايكاؿك ؿمَيٌ:بُِكَين ؿ.كؤفإ عب

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًٌَععععًٓاكَى تَُـيـنلؿْععععُ       ًٌَععععًٓاك نععععلا، ث ًَععععٓض  ثُكيععععَُاْتاك ث ًٌَععععًٓاكَى ًًٓػانلؿْععععُ يُاليععععُٕ ث ث
ًٌَعًٓاك نلايعُ ٓعُو         ٍَ ث ٍَ و ؿووهعا تَُـيـنلؿُْنَُ هآ ِكاّ دًاوامّ يُهُك بىو، ًَُ َعاْط و يعُى هعا

ًًٌَٓاكَ بـكَيتُ ؿَْطـإ، ناَُيإ َّ. ٓىاك ث ًَٓا ُٓو ثُهٓـ ؿَنل  مؤكيُّٓ ؿَْطِ ٖ

 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَينؿ. 
 ؾُكَىو ناى عىِْ.

 
 

 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ٍَ ُٓوَ ؿايٓعُ نعُوا ثعِلؤفَّ سهىَعُت بعؤ تعُٓذًٌ نلؿْعٌ         ًَُُ يُ يًقُّْ ياهايٌ بُ مؤكيُّٓ ؿَْط يُطُ ٓ
 ْطـاُْوَ.خبلَيتُ ؿَ

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
َِ با قوُّ ػؤّ بها، ؾُكَىو ناى عُوِْ.  نانُ يُ ًؤيِٓ ػؤت قوُ َُنُ، ناى ناكؿؤ قوُ َُنُ، ْىقتُّ ًْناَت ؿَؿََ

 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ًَُُ ْىَيُٓكّ يًقْعُّ ياهعايًُٓ، يُهعُك َُُُْعُي     ُ ُٓ َعُعٓا  ٓ ًَُعُ يعُ       وايع تَُوعًًِ وإ ؿَنعُئ، بعُآلّ ٓ
َّ ًَُلوعِ سهىَُت خبلَيتُ  ٍَ ُٓوَيُٓ نُوا تَُـيـ بهل ًَلَ ؿوو نُمسإ يُطُ هُكؤنايُتِ هآ نُهري ي

ٍَ ُٓوَيُ؟ ؿاوا يُ هُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ ؿَنُّ َُُٓ خبلَيتُ ؿَْطـاُْوَ.  ٌَ يُطُ  ؿَْطـاُْوَ، ٓايا ن

 باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:الٕ بُِكَين ؿ. اكه
 ؾُكَىو ناى ٓاكاّ.

 بُِكَين ايىب ْعُت قاؿكط ٓاكاّص:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ًَهلاوَ بؤ َىْاقًُُ و ؿَْطـإ َُُٓ بؤ ؿووكتلئ ؿَْطُ، ُٓوَ ِٖ ؿنتؤك كؤفاُْ،  ُٓو بَُٓايُّ نُ ناكٍ ث
ٌَ كَٓعٌ ؿاوَ يُهعُك     ُٓوَ تُْٗا بؤ ِكاثؤكتُ، ُٓوَّ ناى ععُوٌْ باهعِ ؿَنعات َىْاقًُعُن     لاوَ، ٓعُْـ نُهع

 ًًٓػاو ُٓويٍ ؿووكتلئ ؿَْطُ.هىثاي.

 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ.اكهبُِكَين ؿ. 
 ؾُكَىو ناى ناكؿؤ.

 بُِكَين ناكؿؤ حمُـ ثريؿاوؿ:
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 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ًَعو يعُ ثُكيعَُإ ُٖيعُ يعُ ِكابعىكؿوو ًٓ          ًَُُ يإ بُ ثُيِلَو نعاك ؿَنعُئ يعإ عىكؾ ٌَ نعلؿووَ نعُ     ٓ ٌعُإ ثع
َّ ؿاؿًٌَْعٔ ُٖهعتِ            ًًٌَٓاك ؿَػلَيتُ ؿَْطـاْعُوَ، بعُآلّ بعُ ِكاهعتِ بلاؿَكاْعٌ يًقْعُ نعُ يعُو ؿووكتلئ ث
َّ ؿاًٌْعتًُ، يعُعِٓ نعاّ مؤكيٓعُ؟ نعاّ         ٍَ  بُ ِكايُنإ ؿَنُٕ، مؤكيُّٓ ِٓ. يًقُْ ياهعايٌ يعُو ػؤيإ تًهُ

 طؿتىطؤ؟

 ٕ:الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُااكهبُِكَين ؿ. 
 ؾُكَىو ؿنتؤك عىَُك.

 بُِكَين ؿ.عُل ظيـ اَري ػـك)ْىكَؿيين(:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ًَىَّ طٌععتِ ؿا ؿوو بؤٓععىوٕ ُٖيععُ،  ًَهًإ  يععُ ًعع َِ تَُـيععـ  يععُن َِ ًًٓػععا بهلَيتععُوَ، ٓععُوَّ تليععإ ؿََيعع ؿََيعع
        ُ ًَوعتا ٓع ًٌَعًٓاكاُْ خبُْعُ   بهلَيتُوَ، ُٓطُك تَُـيعـ نلايعُوَ، ؿواّ َُٓعُ ٓعُْـ تَُـيعـ بهلَيتعُوَ؟ ٓ ّ ث

 .ٌَ  ؿَْطـاُْوَ ًٓرتسُهِ ؿَب

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
 ؾُكَىو هؤمإ ػإ.
 بُِكَين هؤمإ ًٗاب ْىكّ:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ًَ ًَ ُُوَ  َُِٓلؤ يًقُّْ ياهعايٌ ْعامامن بؤٓعِ ْعُ يعُ ِكاثؤكتُناًْاْعـا       يُعِٓ َٔ بُ ؿاػُوَ داكَيهٌ تل ُٓي
ًَت بعُ ًًٓػانلؿْعُوَ بعؤ يعُ ْعاو كاثؤكتُناْعـا ًْعُ؟           ًَو ٖعُبىوب ُٓطُك يُْاو ُٓو يًقُّْ ياهًًُ َىقتعُكس

َِ َاؿؿَّ يُنُّ ناكُْنلؿٕ بُ ياهاٍ فَاكَ  ُٓطعُك   2090ّ هاَي91ُِٓوّ نُ يُ الّ َُٓ يُى بابُتُ َُٓي
ًَهِ تل ُٖبىايُ َعٔ َُبُهعتِ يعُ ٓعٌ      ىوٕ ؿيعاكَ ؿاًٌُْْعتىوٕ،   تيعُ نعاكّ يًقُْنعُ ُٓطعُك ؿاْعُ ًٌْع      كَٓ

َّ و ًُٓنايعإ نعؤ نلؿؤتعُوَ، ٓعىْهُ ُٓطعُك نعؤ            يُنوُك بِلياكيإ ؿاوَ نُ ِكاثؤكتُنعُ بعُّ ُْوععُ بٓىوهعل
َّ ًٓناؾُّ بهُٕ بعؤ   ٌَ قُْاعُت بهُٕ بُيُنرتّ ُٓطُك ِكًَُٓنِ تامَ ُٖيُ بًاُْو ببُٓوَ ؿَتىأْ ًٖض ُْب

ًَٔ وَنعى ٓعؤٕ ٖعاتىوَ ٓعَُيِ ُٓغًُبًعُ        ُّٓ ِكاثؤكتُ ؿَتىأْ بًؼُُْ ْاو ِكاثؤكتُن ُّ ػؤياُْوَ ُٓوهعا ؿََيع
َّ ُٓقُيًُ ِكَِٓ ُٓويُ ًًٓػا بهلَيتعُوَ، ٓعُوَ بعىوِْ ًْعُ يعُ ِكاثؤكتُنُيعـا َعٔ         ،ِكَِٓ ُٓوَيُ تَُـيـ بهل

ٌَ تَُوعًًِ ٓعُّ              ٌَ بهعُٕ، ؿَبع َّ ؿاًٌْعتىوٕ تَُوعًًِ ِكَٓعِ ػؤيعإ ْعاب َّ يعُو ًَوتا ٖاتىوتعُ ٓعُو تًٓاطُّ ٓ
  .   ووَكتُ بهُٕ نُ قوُيإ يُهُكنلؿووَ  ًُٓنايإ نلؿِكاثؤ
 هُكؤنِ ثُكيَُإ: اكهالٕ باين/بُِكَين ؿ. 

 ؾُكَىو ُٓظري ػإ.
 بُِكَين ُٓظري عُلاظيـ:

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
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ًَلَ ثِلؤفَ ياهايُنُإ بؤ ٖاتىوَ يُاليُٕ سهىَُتُوَ نُ ؿاواّ تُٓذًٌ ؿَنات ًَُُ ي ٓ،   ُ و ُٓهاي ُٓوَيعُ ٓع
     ٌَ ثِلؤفَ، ُّٓ ياهايُ يُى ػاَيُ نُ تُٓذًًُ، بؤيُ َٔ ِكَينّ ُٖيُ بؤ َُٖىو بؤٓعىوُْنإ، بعُآلّ ػعؤّ ٓعُب
ُٓهاهٌ ثِلؤفَنُ خبلَيتُ ؿَْطـإ نُ ثِلؤفَنُ ؿاواّ تُٓذًٌ ُٓنا ثاًإ ُِٓكؤئ بؤ ٓاكآِ تل ُٓطُك ٓعُوَ  

َِ وايُ، يُبُك ُٓوَّ ثِلؤفَ ياهعانُ ػعؤ   ًَٓا، بَُي ّ تعُْٗا يعُى ػاَيعُ ؿاواّ تعُٓذًٌ نلؿْعِ ٓعُنا       ؿَْطِ ُْٖ
َِ ُٓهاهُٕ ُٓوَ خبلَيتُ ؿَْطـإ، ؿَْطِ  َُِٓلؤ بُكْاَُّ ناك يُهُك تُٓذًٌ  نلؿُْنُيُ، يُبُك ُٓوَ ُٓب

ًَُٓ ػاَيِ تل. هىثاي. ًَٓا ُٓو ناتُ ُٓٓ ُْٖ 

 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 
 ؾُكَىو ؿنتؤك ُٓظيُؿ.

 
 ظيـ ابلاًِٖ عًٌ)وَكتِ(:بُِكَين ؿ.ا

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ٓععُوَّ يُِكاثؤِكتُنععُّ يًقْععُّ ياهععايًـا ٖععاتىوَ ُٓوَيععُ نععُ يععُ سهىَُتععُوَ ٖععاتىوَ، سهىَععُت ٓععُوَّ       
ًَُٓػوت ًَهِ ؿيهُّ ت َِ َُُٓ ىؿاوانلؿوَو،يًقُّْ ياهايٌ ِكَِٓ ػؤّ يُهُك ُٓوَ ؿاوَ، ًت وَ، بؤيُ ُٖك ُٓب

َِ، بُآلّ بؤ ٓ َِ؟ بؤ ٓعُْـ َعاْط؟ بعآ ُٓوَيعُ بُِكاهعتِ َعٔ       ِكَِٓ ب ٍَ ب َِ تَُـيـَنُّ؟ بؤ ُْٓـ ها ُْـ ب
          ،َّ ُٖهت ُٓنُّ يُعِٓ سنوكو ناكّ يًقْعُّ ياهعايٌ نعُ مؤك سعنوكو نعاكّ ُٖيعُ بُِكاهعتِ تُقعـيل ْعانل
ًَذشاؾعُ         يُعِٓ نؤبىوُْوَيإ ُْنلؿووَ، ُّٓ ُّٓ ًُٓناياُْ يعُ ٓعًُوَ ٖعاتىوٕ؟ يعُعِٓ َُٓعُ بُِكاهعتِ ٓ
ًَِ وايُ يًقْعُّ ياهعايٌ نعاكّ ػعؤٍ نعلؿووَ، ِكاثعؤكتِ ؿاوَ يُهعُك ٖعَُىو،          بُسُقِ يًقُّْ ياهايٌ، َٔ ث
   ٍَ ٌَ نُ ًُٓنا نىكؿيُنإ ًُْ، ؿَنلا ًُٓنا عُكَبًعُناًٍْ يُطعُ ًَإ ِكَْطُ ثُيُثُزي تًـا نلاب بُآلّ ُْٖـَيه

ًَِ وايع    ُ وَنعى ٓعُوَّ ٓعُظري ػعإ وتعِ َُٓعُ       ًُٓنا نىكؿيُنإ ًٓوتٓواؾ نلابايُ، مؤك تُبًعِ بىو، َعٔ ثع
ًَٓععا، ُٓطععُك ْععا ِكًَٓععُناٌْ ؿَيهععُ خبلَيتععُ ؿَْطـاْععُوَ.   ٖ َِ ًَُ، َُٓععُ خبلَيتععُ ؿَْطـاْععُوَ، ُٓطععُك ؿَْطعع ُٓهعع

 هىثاي. 
 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:كهابُِكَين ؿ. 

 ؾُكَىو ناى عبـايوالّ.
 ُـيل: َصطؿ٢بُِكَين عبـايوالّ 

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
ًَٔ بعا بعُكؿَواّ بعري ؿَْعط بعـَئ           ًَع ًَِ يُ تلهِ ٓعُوَّ ثعاَ ؿَْطـاُْنعُ ب ًَ ًَو ب َّ ًت بُِكاهتِ َٔ َُُٓو

ًَت  ،يُهُك َاؿؿَّ يُنُّ ًَو ُٓوَ خبىَيٓ ًٍَ قوُنُّ ػؤّ بهُّ ، ٓىْهُ ُٓوَ بُ طلْط ُٓمامن ُٖك يُن ث
ًَُٔواُّْ َُبُهعت ؿَؿات واتعُ نعاك نعلؿٕ بعُ ياهعاٍ فَعاكَط         ؿنتعؤكَ كؤفإ باًعرت يعُ َعٔ     ص 1َُعٓاٍ ث

ًَت، ناك ُْنلؿٕ بُ ياهاٍ فَاكَ ط صّ ٖعَُىاكنلؿِْ يُنعَُِ ياهعاّ بُنلَيعـاِْ ػعاْىو ًًٓػعآِ       91ؿَماْ
    َِ ًَو، تعُواو ٓعُب ًَُُ تَُـيـَإ نلؿبىو بُ هعاَي َُٖىاكنلؿُْنُ بُ تًُْا ُٓنات، بُآلّ ُٓو ناكُْنلؿُّْ ٓ
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ًَُععُ ٖععَُىوَإ قوععُ يُ 1واتععُ قععاْىوِْ ط هععُكّ ُٓنععُئ، تععُْؿًن ُٓنععُئ، ِكداتععإ زَي ُٓنععُّ ٓععُو صّ ٓ
ًُاغُ ػُتُكَ تُععـيًِ نعُٕ.  ُٓطعُك ٖعاتى ؿَْطعـإ بعىو يُهعُك َعاؿؿَّ يُنعُّ نعاك ْعُنلؿٕ بُياهعاّ             

وَ َُٖىاكنلؿُْنُّ، ًٓكرتاغ ُٓنُّ ٓعُّ ُُْعُ بٓىوهعلَيت، َُٓعُ ػُتُكَنعُ بعىو       2007صّ  1فَاكَط 
ًٍَ ؿَْط ًَُُٓ بريتإ ث ًَُعُ ِكاثعؤكتِ         ويوتِ بًٗ ًَُعُ ْعُ يُنعَُري ثعِلؤفَ ياهعاٍ ٖعاتىوَ الّ ٓ ـإ، ؿووَّ: ٓ

ًَلََ ْىوهلاوَ ثِلؤفَنعُ ؿَنعُٕ، ثعاَ ٓعُوَّ      َّ يإ ؿَيت ي ًَت كَؿ بهل يُهُكَ، ِكاثؤكتٌ يًقُْنإ يإ ؿََي
َِ ًُاغُّ َا ًَت ػؤّ نُ َاؿاّ ؿَهتهاكيتإ نلؿووَ واتُ ٓاكا ُٓب ؿؿَّ يُنعُّ  ؿَهتهاكضيإ زَي نلؿووَ، َُٓي

  ٕ ًَت؟ ُٓطُك ٖاتى َُٖىو ًُاغُ كَؾعن نعلا ًَوعتا هعُيل          ،ٓؤٕ ُٓب ًَت، بعُآلّ َعٔ َُٓعُ ٓ ياهعانُ كَؾعن ٓعُب
ًَُُ يُ َىْاقًُُنلؿِْ ياهايُى ؿَي  ًٓكرتاساتِ تلّ تامَ تُقـيِ ؿَنُئ، بُ ؿَيُعإ ًْعُ ٓعُّ    ريُٓبًِٓ، ٓ

ًَُععُ ٓععُو ناتععُ ؿَْععط ْاؿكَيععت يُهععُكّ ياهععانَُ ؿَيٓععُ  ياهععايُ بععا ؿَْععط ْععُؿَئ يُهععُكّ بععُ ؿَْطععـاِْ ٓ
ًٌَِ ُٓوَّ ياهاّ تامَ  ًًٌَٓاكّ ػوتُٓ ث ًًٌَٓاكّ ياهايُنِ تامَ ث َُوموعًو، باًُ ُٓوَ ياهانُ كَؿ نلا، ث
ؿَيت، بؤيُ بُ كَِٓ َِٓ ًُػِِ يُهعُكَتاوَ ٓعُّ ُُْعُ ثعاَ ؿكوهعتهلؿِْ خبلَيتعُ ؿَْطعـإ، ُٓواْعُّ         

ًَُععإ ْاػؤًععُ كَؿّ ُٓنععُئ و    ًَُععُ ث ًَت      ٓ َ ثاًععإ كَؿّ ػععىؿّ ٖععَُىو ياهععانُ ؿَنععُئ وَ تععُواو ٓععُب
 . هىثاي. ُنَُىموع

 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 
ًٌَُوا.  ؾُكَىو ناى ث

ًٌَُوا تىؾًل َػـيـ:  بُِكَين ث
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ىوَ خبلَيتعُ ؿَْطـاْعُوَ، نُواتعُ    ُٓطُك بِلياك وايُ ٌُُٓ ُٓوَيُ نُ ُٓوَّ يُِكاثؤكتٌ يًقُّْ ياهايًـا ٖات
ثًىَيوتِ بعُوَ ْعُؿَنلؿ ُْٓعـاَاِْ ثُكيعَُإ ٖعًالى بهعُٕ ٓعُو ٖعَُىو َىْاقٌعُيُو َىؿاػُيعُّ بهعُٕ            
ًًٌَٓاكَناِْ ُْٓـاَاِْ ثُكيَُإ بطريَيت بُوَّ  يُهُك ُٓوَ، بؤيُ وا ثًىَيوت ؿَنات ًٓشرتاّ يُ كَِٓ، يُ ث

ًَوعتا ُٖيعُ ؿ      ًٌَعًٓاكاُّْ نعُ ٓ ووكتعلئ يعإ  خبلَيتعُ ؿَْطـاْعُوَ، ْعُى ٓعُوَّ يعُ ِكاثؤكتُنعُّ         نُ ٓعُو ث
 يًقُّْ ياهايًـا ٖاتىوَ. هىثاي.

 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 
 ؾُكَىو ناى ػىكًًـ.
 بُِكَين ػىكًًـ اظيـ هًًِ:

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
ًٌَعًٓاك ؿَنعُّ ؾهعلَّ تعُٓذًٌ نعلؿٕ       ؿياكَ يُ ٖؤَيِ ثُكيَُإ بؤٓىوِْ تُٓذًٌ نلؿٕ ُٖيُ، ؿيعاكَ   َعٔ ث

ًَٓا ٓ ًَ  ًخبُيُٓ ؿَْطـإ، ُٓطُك ؿَْطِ ٖ ٍَ ُٓطعُك ٓعُوَ ٖعَُىوّ         ريٓذعا بع  ًعَُ َعاْط، هعاَيًو يعإ ؿووهعا
ًَٓا، ٓ َِ.هىثاي.ًؿَْطِ ُْٖ  ٓذا ؿًَُٓٓ كَِٓ تل بؤ ُٓوَّ بابُتُنُ يُى ال ب

 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 
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 ُ هُعًـ.ؾُكَىو ناى سَُ
 َُ عًِ:َُُ هعًـ سُبُِكَينس

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
      َِ َِ ثُيِلَوّ ْاوػؤ نُ دُْابتإ ُٓمأْ نُ كًَُٓى تُكغ نلا مياؿ يُ هعآ نعُي ثٌعتطريّ نعلؿ، ٓعُب بُثً

ًَهِ تعليٍ، ُٓوَيعُ نعُ بعُثًَ              ًَعو، ػعاَي َِ، َُٓعُ ػاَي ٓعُّ   ٌَُُٓ خبلَيتعُ ؿَْطـاْعُوَ بعا يعُ ِكاثؤكتًٌعا ْعُب
ًَهِ تعليٍ نعُ سعُم     عىك ًَُُ ثُيِلَوَإ نلؿووَ ُٓوَيُ نُ ؿووكتلئ ؿَػُيُٓ ؿَْطـاُْوَ، ػعاَي ؾُّ نُ ٓ

ًَُُ  يُ َىْاقًُُّ ِكاثؤكتُناِْ تل نُ َىْاقًُُ نعلاوَ ؿواتعل يًقْعُّ     ٓ ًَِ ًَ ؿَنُّ ُٖكوَنى، َىالسُمَ بً
ٕ نعلؿووَ ٖعاتىوئ   ياهايٌ ٓىٕ ِكًَُٓ ناًْإ طُاَلَيُ  ، يعُعِٓ يعُ نعاتِ َىْاقًُعُ     َتعُوَ ؿَْطُعإ ؿاو  ؿيوعا
ًَوتا بؤ يُناتِ َٓاقًُُنُ ؿَْط ؿَؿَئ ،ؿَْطُإ ُْؿاوَ بؤِكاثؤكتُناِْ تل ٌَ     ؟بُي ٓ نُ َعٔ َُٓعُيامن ثع

ٌَ ؿووكتععلئ بًاخنُيتععُ           ًَِ وايععُ، دععُْابت بععُثً َِ ثععُيِلَو وثِلؤطلاَععُوَ َىؾُمََيععُ، بؤيععُ َععٔ ثعع بععُثً
 ؿَْطـاُْوَ .هىثاي.  

 باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ: الٕاكهبُِكَين ؿ. 
 ؾُكَىو ُْهلئ ػإ.

 :َصطؿ٢بُِكَين ُْهلئ طياٍ 
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ؿياكَ وََيال َٔ ْامامن ُٓو بلاؿَكاُّْ ؿََيري تُْٗا ُٓوَّ يُ ِكاثؤكتُنُؿايُ سهىَعُت ْاكؿوويعُتِ تعُٓذًٌ    
َّ ُٓطُك ؿَْط ٓ ًَٓاوتاُْ ْعاو ٖعؤَيِ    ،ُؿَٕ بُوَنلؿُْنُ خبلَيتُ ؿَْطـاُْوَ، بُِكاهتِ َُُٓ ْانل ُّٓ بؤ ٖ

َّ؟ ُْٓـاَاِْ ثُكيَُإ ُٓطُك َىْاقًُُ يُهُك ُٓو بابُتُ ُْنُٕ بعؤ   ثُكيَُاُْوَ َىْاقًُُّ يُهُك بهل
َِؿَوَي َِ َُُْـ نلؿِْ بابُتُنُ، ُّٓ ُٓب َِ ب ًَ ؟ًٌُٓإ ٓ ًَىاِْ يُ ِكايُنُّ ناى ث ٌعُوا و  بُِكاهتِ َٔ ثٌت

 ؿَْطُوَ. هىثاي.  ُووكتلئ ِكا ًًُٓ ُٓوَ خبُْناى ظيُ هعًـ ؿَنُّ، ؿ
 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

 ؾُكَىو ناى ًٓوُاعًٌ.
 بُِكَين امساعًٌ حمُىؿ عبـايًُ:

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
ًَعلَ نع   ُ سهىَُت ُٓو ثِلؤفَّ ْاكؿووَ بؤ تَُـيـ نلؿٕ، يًقُّْ ياهايٌ ثٌتًىاِْ يُ تَُـيـَنُ ؿَنات، ي

ًَوتا ُٖكوا  بىوَ، بؤيعُ ثعِلؤفَّ تليٌعِ بعُؿوا ؿاؿيعت يعُ        عىكفُٓػلَيتُ بُكؿَّ طؿتىطؤ يُ ثُكيَُإ تا ٓ
ًَاك نعلاوَ، ؿووكتعلئ ِكا خبُيٓعُ ؿَْطـاْعُوَ، ؿووكتععلئ ِكا       وَهعُكَوَ ِكَيههعُوئ ؿووكتعلئ ِكا ض بعى     ًٌَعٓ ث

َِ و نؤت ًَٓذعا ؿَيًٓعُ هعُك     ؿاواّ ًًٓػا ُٓناتٔ، ُٓطُك ًًٓػا نلا ُٓوَ تُواو ُٓب ايٌ ؿَيت، ُٓطُك ًًٓػا ْعُنلا ٓ
ُ  }ِكًَُٓناِْ تل، ُٓو كًَٓاُّْ نُ ٖاتىوَ  ٌَ     {ًَُ َاْطُ، يُى هعاَيُ، ؿووهعاَي َّ، ؿوايع قوعُّ يُهعُك ؿَنعل

ٌَ. هىثاي. ًَِ وايُ يُوَ مياتل ْاب َّ، ث ًٌَهَُ ؿَنل  ثِلؤفَنُ ث
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 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 
ٌَ ؿَػُيُٓ تُُىيتُوَ.ٓاػري نُي ؿنت  ؤكَ كؤفإ قوُ ؿَنات، ؿواي

 بُِكَين ؿ. كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ًٌَعًٓاك ْىَيًعُ يعُ نعؤّ ًُٖعت ُْٓعـاّ ًعَُ            ًَٔ ُْٖعـَيو ث هُباكَت بُ ِكاثؤكتٌ يًقُّْ ياهايٌ نعُوا ؿََيع
ٍَ ًْععُ،    ،ُئُْٓععـاّ تُسععُؾىمّ ُٖيععُ، هععآ ُْٓععـاّ ْىوهععًتًإ ؿاواّ ًًٓػععا بهعع    واتععُ ًًٓػععا نلؿُْنععُ ْععى

ًَوتاًُْ، ِكاثعؤكت تُهعبًت نلايعُ ٓعُوَ يعُى، ؿوو:يعُ ِكاثعؤكتٌ يًقْعُّ ياهعايٌ كؤفّ           ًًٌَٓاكَنِ ٓ  00/4ث
ًٌَهًُعهلايُ ُٖكٓعُْـ       يُهُك ثِلؤفَّ َُٖىاكنلؿُْنُ نُ يُاليُٕ فَاكَّ ياهعايٌ ُْٓعـاَاِْ ثُكيعَُإ ث

ًًََُِ بُكْاَُّ ناكَ، بُآلّ  ٍَ ًًٓػانلؿُْنعُ      ػاَيِ ه ٍَ يًقُْنعُ ِكايعُنًإ يُطعُ يُوَيٍ ؿوو ِكا ُٖبىو يُطعُ
ًَِٓ نعُ ًًٓػعا         ٍَ َُٖىاك نلؿُْنُ بىو، بؤيُ َٔ ُّٓ بَُيطاْعُ ؿَيُٓعُوَ تعُْٗا بؤتعإ بوعُغي بىو، ِكايُى يُطُ

َِ يُِكاثؤكتُنعُ ًًٓػعا تُهعبًت نلايعُ، يعُِكاث       ًَوتا ثًًٌٓاك نلابع ٓ ًُْ َّ ًًٌَٓاكَنِ ْى ؤكتٌ كؤفّ نلؿُْنُ ث
 ؿوو ِكا يُ ْاو يًقُْ ُٖبىوَ نُ يُهُك ثِلؤفَّ َُٖىاك نلؿُْنُيُ. هىثاي.00/4

 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ: اكهبُِكَين ؿ. 
ًَهًإ ؿََيعِ تَُـيعـ      َّ، يعُن ًَهًإ ؿََيِ ًًٓػا بهعل َِ ؿَْطِ، ؿوو ِكَِٓ يُن ًَو ب ػؤّ يُِكاهتًـا، تهايُ ُْػت

َّ، ُٓطعُك تَُـيـَنعُ ؿَْطع    َِ بًؼُيٓعُوَ ؿَْطعـإ، دعاكَيهٌ ؿَيهعُ ٓايعا تَُـيـَنعُ          بهل ًَٓذعا ؿَبع ًَٓعا ٓ ٖ ِ
ٍَ؟ يُبعُك ٓعُوَ ؿووكتليُٓنعُيإ ًًٓػايُنُيعُ تهايعُ يًقْعُّ          ًَو؟ بؤؿووهعا بؤنُّ؟ بؤ ًَُ َاْط؟ بؤهعاَي

 ياهايٌ ًًٓػايُنُ خبىَيُٓوَ بؤ ُٓوَّ بًؼَُيُٓ تُُىيتُوَ.

 بُِكَين ؿ. كؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ:
 َين هُكؤنِ ثُكيَُإ.بُِك

ًَٓعا ٓ         ٍَ ًًٓػانلؿْعُ؟ ُٓطعُك ؿَْطعِ ٖ ًًٌَٓاكَنُ بـكَيتعُ ؿَْطعـإ نعآ يُطعُ َّ     ًث ٓذعا ُعًاغُ ؿَنلَيعت، دعاك
ًًٌَٓاكَنإ ؿَؿكَيتُ تُُىيت ًًٌَٓاكَنإ ؿاؿَكَيقكَيتُوَ.  ،ث َِ ًُاغُّ َاؿؿَنُ يُهُك ِكؤًٓايٌ ث  ؿواي

 كهُالٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:ابُِكَين ؿ. 

ٍَ ُٓوَؿايُ ياهانُ ًًٓػا بهلآ تهايُ ؿَهت بُكم بهاتُوَ؟ ط  َِ يُطُ ٍَ يُغى نلؿِْ ؿايعُ،  00ن صنُي يُطُ
ٍَ ٓعُوَ ؿايعُ َاؿؿَنعُ تَُـيعـ بهعلآ، يعُعِٓ بُعُنوعِ          48نآ يُطَُيـا ًُْ يُغى بهلآ؟ ط صنعُي يُطعُ

ًَوتا يًقُّْ ياهايٌ بؤتُ ،ِكًَُٓنُّ يُنَُُ ٓ ،َّ     ؤٕ ًُاغُّ ؿَنُٕ؟َـيـَنُّ بناُْ ًًٓٓػا ُْنل

 بُِكَين عىِْ نُاٍ هعًـ بُمام:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

 ٌَ ًَُُ ًُاغُنُإ ٓاَاؿَنلؿووَ، ٓايا ًَُ َاْط بع ًَوتا هُباكَت َاوَنُ ٓ ٓ       ٍَ ٌَ يعإ ؿوو هعا يعإ هعاَيُى بع
ٌَ؟    ب
 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 
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 ؾُكَىو نىَيوتإ ػإ.

 ٕ حمُـ عبـايًُ:بُِكَين نىيوتا
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

َِ بهَُيُٓوَ بؤ ٓعُوَّ   ٍَ وتًاُْ َُٖىاك بهلآ َُُٓ ٓؤٕ د َُٖىو ُٓواُّْ ؿاواّ تَُـيـيإ نلؿووَ يُطُ
ًَُٓنُّ هاَيِ  ّ زَي ُْيُ، َُٖىاكّ ُْنُئ، يُعِٓ َُُٓ ٓؤٕ دٌ بهَُيٓعُوَ؟ نعُ   2090ََُُٓ وَنى بَُي

ًَُُ ًًٓتًناّ بُوَ بهُئ ن ًٍَ تُواو بىوِْ ُٓو واؿَيُ ياهانُ َُٖىاك بهُئ و. هىثاي. ٓ  ُ ث
 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

 ؾُكَىو ناى ًٓوُاعًٌ.
 

 بُِكَين امساعًٌ هعًـ طُآلَيِ:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ًَُُ َىِٖ تلئ و ؾُعا ًَطاّ طًُيِ بىوٕ، يُعِٓ ٓ ًَوتا بُِكاهتِ َُِٓلؤ يًقُّْ ياهايٌ د ًَهتُك ٓ ٍ تلئ ه
ًَهتُكَناٌْ تلَعإ َعلؿووَ       ًَهتُكّ عكاكاتعُ، ٖعَُىو هع ُعٓاعُيُ، مكاعُيعُ،    ،يُ نىكؿهتإ نُ ناك بهات هع

ًٌَتا بُكٓاوّ مؤكبُّ ٖاوِكَيهاصيإ ْا  ًَهتُكَ ودىؿّ ُٖيُ سُتتا َىْاقًُُيُنِ واَإ ٖ هًاسُيُ، ُّٓ ه
ًَهٌ نُ بعـكَيت ُٖكٓعِ وَقتُنعُ تَُـيعـ ؿَنعلآ، تعؤ يعُ        ِكَوًُٓ، بؤيُ َٔ داكَيهٌ نُ ؿاوا ُٓنُّ ؾلهُت

بُكؿَّ ياهعايُنِ مؤك نعؤٕ ؿاّ بعُ ِكاهعتِ ِكَيطعلَ يعُ بعُكؿَّ طًُعُنلؿٕ، بؤيعُ َعٔ ؿاوا ُٓنعُّ َُٓعُ بعُ              
         ٍَ ًَُعُ ٓعُو ياهعايٍُ ٓعىاك هعا ًَهتُكّ عكاكاتعُ ٓ ًَهتُك، هع ًَُُ َىِٖ تلئ هع ُْمَكّ ًٓعتًباك وَكبطريآ، ٓ

ًَوتا يُ ثُك ٓ ًٍَ تُْٗا يُى ؾُقُكَّ تًايُ موَيُعِ   ،يَُاٌْ نىكؿهتإ َىْاقًُُ نلاوَ ياهايُنِ تؤنُُيُث
تُْٗا ُٓوَيُ سوابٌ بؤ ُٓو نلَئًاُْ ُْنلؿووَ نُ  ،ياهانُ ياهايُنِ عُُليُ ، ؿَْاتًايُ يُ هُك نلَئِ

ًَهِ مؤكَ يُ ْاو ػاْىوَناُْ يإ هُك قؿًَِ مؤكيإ ؿاوَ، بؤيُ ًًٓػانلؿُْوَّ ًَهِ هُيل  مََُْ بُ ِكاهتِ ًت
ًَِ وايُ يًقُّْ ياهعايٌ ؿَبىايعُ ؾلهعُت ْعُؿَٕ،      ُ بىو ث َعٔ ؿاوا ُٓنعُّ تَُـيعـنلؿٕ بعُ ناكْعُنلؿٕ       بؤيع

ًَهِ.   مؤك هُكيعُ يُ نىكؿهتإ.هىثاي.                                           ًَُٓثُِكّ، ٓىْهُ يُبُكؿَّ طًُُنلؿْ                                      بًَُُ َاْط ت
 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

َّ هعاَيٌ          ًَُعإ ْعُنل ًَو تَُـيعـّ نعُئ ث ػؤّ يُ ِكاهتًـا ُٓطُك ُْػتآ بُكٓاوَإ كووٕ بعآ، ُٓطعُك هعاَي
ٍَ بآ.  ؿاٖاتىو، ٓىْهُ ؿَنُويُٓ بُكؿَّ ًٓٓتًؼابات يإ ؿَبآ ًَُ َاْط بآ يإ ُٓبآ ؿووها

 حمُىؿ عبـايًُ:بُِكَين امساعًٌ 
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ًَو ًُكت ًُْ بنَبت، ٓعًال هعاَيُنُ تعُواو بعآ     َِ هاَي  ٍيعُو هعاَيُؿا ؿَتعىاِْ يعُ ًعَُ َاْطعـا تعُواو        ،نُ ؿََي
 بهُّ، تُعـيٌ ؿَنُّ.

 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 
 ؾُكَىو ناى عىَُك.



 178 

 بُِكَين عُل عبـايلظئ عًِ:
 نِ ثُكيَُإ.بُِكَين هُكؤ

نَ نُّ و نىِكيٌِ ٖعُبىو بعآ، بعُآلّ بعُّ     ًيًقُّْ ياهايٌ َُِٓلؤ ًٖض تُقوريَيهِ يُ هُك ُٓوَ ُْبىوَ دآ
َِ ُٓنُئ نُ  ًَُُ ُٖهت ث ًَىَ ًُْ ِكاهتُ ٓ َُِٓلؤ يُ وآلتُنعُّ   ٥٠ٝطتجُاز طُوكَتلي٥ٔٝطتجُاز٣ عكاز٣ ً

ًَُُ ُٓطُك ِكووبـ لَّ ياهعايُنِ  بُ َُالئ ؿؤالك هُكف نعات بعُ طعىيَ    تات، بُآلّ ًٖض َىهتُمسريَيو ْايُٓ
َّ، هىوؿ يُ عكاكَنعاِْ   ًَتُ ؿَك َِ ب ًَتُ ْاوّ ُٖتا قًاَُت بؤّ ُْب ًَلَيو بٔ ًَهِ ًٓذاك َوتآذ نؤٕ بُ عُقً
ًَهُ يعُى   َِ تُبـيًٌ، يُعِٓ تُسـيـّ بُؿَالتٌ ًٓذاك يُ ُْٓـ هاَي ًَهِ تًا ُْب َّ وَ ياػىؿ تُعـيً وَكبطل

َِ بعُ هعُؿ ؿؤالكو ؿووهعُؿ           بُؿواّ يُنُ  ًَعت َعُالئ ؿؤالك ؿابٓع َّ، نعُي ٖعًض َوعتُمسريَيو ْاي بؤّ ْعُنل
ًَُعُ ٓعُّ ياهعايَُإ مؤك بعُ        ،ىَنُ بُ َُٖإ نعلآ بعِلوا بعُِكيَ    ؿؤالكو بؤ ًٓوتا تا هِ هاَيٌ يُبعُك ٓعُوَّ ٓ

ًَهٌ مؤك باًعِ تًعا   طلْط ٖاتىوَتُ بُك ٓاو، وَمؤك بُطلْطًٍ ؿَيتُ بُكٓاوَإ وَ ثًىَيوتًٌُاُْ تُععـيً 
ًَعو، ُٓسهاَعُناِْ قعاْىوِْ َعُؿَِْ نعُ يعُ ؿوًْعاّ هعُك            ًَىيوتًٌُاُْ ياهعايُنِ مؤك ِكَيعو و ث َّ وَ ث بهل
مًََُٓ َُِٓلؤ َُٖىو عكىؿّ ًٓذاك بُ َىؿَيُ بُ طىيلَّ قعاْىوِْ َُؿًَْعُ، بعُآلّ ثًىَيوعتُ بعُ ًعلوتٌ       

وآلتِ ٓععُّ وُ هععاسب َىَيهُنععَُ َىاتٓعُ، ٖععا ػععؤ نانع  ،تُوامْعُ يععُ بععُيِٓ َاَيعو و َىهععتُٓذريَ   ،ػعؤّ بععآ 
ًَىيوعتُ اليعُِْ هعاسب     ٌَ ُٖك اليُِْ نلَئًُنُ بطلئ، ث ًَُُ ْاب وآلتُيُ، ػؤ يُ ًؤَيًٓهٌ نُ ُْ ٖاتىوَ، ٓ

ًَُُ بُكَو مياؿّ بِلوا. َُُٓ يُى.  َىَيهُنَُ بطلئ بؤ ُٓوَّ ًٓوتوُاكّ عُقاكّ يُ وآلتُنُّ ٓ
ًَُععُ يععُ هُكقوععُّ نععاى امس ًَؿوو.: ٓ ًَ ًَُععُ ًًٓػاَععإ ْععُنلؿووَ باهًٌععُإ ْععُنلؿووَ ْاًعع  ًًٓػععاّ رياعًععٌ ٓ

ُٓنُئ، ؿََيري ًٓكاؾِ ًٌٓهلؿٕ بُو ياهايُّ نُ ػَُيهِ بُ ؿَيٌ ًُْ، بؤٓعِ بعُؿَيِ ًْعُ؟ بعُِكَين هعُكؤنِ      
َيُ ثُكيَُإ، ُْٓـاَُ بُِكَينَنإ، يُبُك ُٓوَّ َُسالتِ تًذاكّ مياتل ُٓطلَيتُوَ، َُسالتِ تًذاكّ نؤَُ

َِ ؿَيإ ؿَؾتُك ؿوآلك نُ هُؿ ٖعُماك ؿوآلك ٓعُنات    َّ، ِكاهتُ ًٖض نُه ثاكَيُنِ مؤك يُهُك هُك قؿًَِ ُٓؿك
ًٌَُنُّ ؿكوهت  ًَو بًهاتُ ؿَكَوَ ثاكَنُّ بِلوا، َُُٓيُ ن ٍَ، ثاَ هاَي ًَب َىَيو ثاَ ؿووها ْاؿات  نُ هاس

ًَو  ًَىيوتُ سُي ًَُُ  َُ بـؤمكَيتُوَ،بؤ ُٓنلؿووَ، يُبُك ُٓوَ ث ًَو بؤ َُُٓ بهلآ ُّٓ تَُـيـَّ نُ ٓ سُي
ًَعو ثعِلؤفَ ياهعانُ بعؤ      َِ ػؤ ُٖك نات ٍَ مياتل بآ واكؿَ، وَ ؿواتل ُٓتىاْ ٍَ نَُرتبآ واكؿ ًُْ، ها ُٓيهُئ، ها
             ٌَ ًَعٓٔ  ثِلؤفَيعُنِ مؤك بعاَ بع تُعـيٌ نلؿٕ ؿَهعتِ نعُي ْعُطرياوَ ُٓطعُك هعآ َعاْطٌ تعل ثِلؤفَيعُى ب

َِ ًَٓ  و َُٓاُْ ًًٓػا ُٓناتُوَ. هىثاي. َُٖى ،ؿَْطِ ػؤّ ب

 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 
 ؾُكَىو ؿنتؤك عىَُك.

 بُِكَين ؿ.عُل ظيـ اَري ػـك)ْىكَؿيين(:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ًَري تَُـيـَنععُ     ًَعع َّ ب ٌَ؟ ُٓطععُك سياْععُو ًَوععتا َاوَتععُوَ هععُك ٓععُوَّ نععُ تَُـيـَنععُ ٓععُْـ بعع يُِكاهععتًـا ٓ
ًَت، َعٔ ِكَٓعِ      بَُُكد ًًٌَُٓيُنِ قاْىوِْ يعُو بابُتعَُإ ْعُب ِ تُعـيًُوَ بٌ، يُ ِكاهتًـا َُُٓ ِكَْطُ ث
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ًَِ وايُ ُٓو ِكًَُٓ ْا قاْىوًُْ، ٓاماؿّ يعُ ِكَٓعِ طعىتٔ، َعٔ      ًَِ، َٔ وَآلَِ نُهِ ُْؿاوَتُوَ، َٔ ث ػؤّ ؿََي
ًَ ًَ ًَُُ ب ٓ َّ ًَِ وايُ َُُٓ ْانل ـيٌ يعُ ْعاو قاْىوْعُ ٓعىْهُ ِكَيهعاكّ       تَُـيـٍ ؿَنُئ بعُ َعُكدِ تُعع   ريث

ًَوعتا طرياوَتعُ بعُك، ثِلؤفَيعُى ُٖيعُ         ًٌَُ بؤ تُعـيٌ نلؿِْ قاْىوُْنُ ٖعُك وَنعى ٓ تلّ قاْىوًُْإ يُ ث
  ٕ ًٌَععهَُ نععلاوَ بععا يًقْععُ ثُيُْـيععـاكَنا هععُكؤنايُتِ يععُ  ،ِكاثععؤكتٌ بععؤ ٓاَععاؿَنلاوَ، ثِلؤفَيععُى ُٖيععُ ث

ًَهِ مََُِْ ن ٍَ بـَئهُقؿ ُ اُْكبْعُ ْعاو   تُعـيًُنُ خبُ ىكتـا ُٖو و َىْاقًُعُّ بهعُئ و ؿَْطعِ يعُ      َع
ٌَ، ُٓطعُك        ًَري ًَُ َعاْط هعُقؿُ مًََُُْنعُ نعىكترت ؿَبع ًَ ًَُُ ب هُك بـَئ و يُى الّ بهُيُٓوَ، بُآلّ ٓ
ٌَ بؤ ُٓوَّ بتىاْري، ِكَْطعُ بتعىاْري بعُ ؿوو َعاْطِ      ًَو هُقؿُ مًََُُْنُ يُ بُك ؿَّ مؤكتل ؿَب ًَري هاَي ًَ ب

بًهُئ، ِكَْطُ بتىاْري بُ هآ َاْطِ تعل بًهعُئ، ِكَْطعُ بتعىاْري بعُ ًعَُ َعاْطِ تعل بًهعُئ، بؤيعُ            تل
ًَو طىدماوَ بؤ ٓعُوَّ ٓعُّ ؿوو ثِلؤفَيعُ طؿتىطعؤّ يعُ هعُك بهعُئ ثاًعإ ٖعَُىاكّ بهُيٓعُوَ.            َاوَّ هاَي

 هىثاي.
 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

 ؾُكَىو نىَيوتإ ػإ.    
 بُِكَين نىَيوتإ حمُـ عبـايًُ:

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
ًَبىكؿُْوَ ِكَػُٓيُنِ يُ هُكؤنايُتِ ُٖيعُ، ٓعُّ بابُتعُ طؿتىطعؤّ يعُ هعُك نلابعىو،          وََيال َٔ بُ ؿاواّ ي

ٍَ بـَٕ ُْ بُ قوُّ يُ هُك بهُُْوَ، ٓىْهُ َُٓعُ اليُْعُ    {ناى امساعًٌ ُْ بُ ناى عُل }سُم ُْبىو ِك
َِ يعإ قوعُيُنِ بعؤ ٖعاتىوَ، يعإ         يُ ثُيِلَ ًَو َُٖيـَهعت وّ ْاوػؤ. يُى: ؿووًٍََ: ُٖك ُْٓعـاّ ثُكيعَُاْ

َِ بعـكآ، َعٔ ٓعُو ثلهعًاكَ ٓاكاهعتُّ                وَآلَِ بلاؿَكَنعِ ػعؤّ ُٓؿاتعُوَ نعُ سعُم ًْعُ َُٓعَُ ِكَيطعاّ ثع
ًَوعتا   هُكؤنايُتِ ُٓنُّ، ثِلؤفَ ياهايُى ُٖيُ هآ هاَيُ ػىَيٓـْعُوَّ يُنعَُِ بعؤ نعلاوَ، بعُآلّ       ٓعُوَّ ٓ

ًَىَكَيعو ػعاَيِ ؿووََعِ         َىْاقًَُُإ نلؿ هآ ِكؤفَ ػىَيٓـُْوَّ يُنَُِ بعؤ نعلاوَ، هعُكؤنايُتِ بعُ ض ث
ًَىَكََإ بؤكووْهلؿُْوَ. هىثاي. ًَُّ، يُعِٓ ُٓو ث ًٍَ ػاَيٌ هً  ػوتُ ث

 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 
   ِ ًَىَكَنعُ ُٓوَيععُ ثعِلؤفَّ سهىَععُت ُٓؾنَيًعُت ُٖيععُ. ؿووًٌََعًإ ٓععُوإ َىػايُؾعُيإ نععلؿ يعُ قوععُ     ث

نلؿٕ، دُْابًٌت َىػايُؾُت نلؿ يُ قوُ نلؿٕ، ُّٓ تؤ بؤ قوُت نلؿ؟ ثُكيعَُاْتاك سعُقِ ػعؤّ ُٖيعُ     
ًَوععتا تهايععُ ٓععُّ كًَٓاْععُ خبُْععُ   َّ، بععُآلّ نععُي سععُقِ ًْععُ وَآلَععِ نععُي بـاتععُوَ،  ٓ كَٓععِ ػععؤّ ؿَكبععرِب

ٍَ ؿاوا ؿَنات، ُٖيعُ ًعَُ َعاْط ؿاوا ؿَنعات، بناْعُ ناَعُيإ ؿووكتعلَ        ؿَْطُوَ، يًقُّْ قاْىوِْ، ُٖيُ  ها
 .ٌَ  ُٓوَ خبُُْوَ ؿَْطُوَ مَظيُت ُْب

 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

 ص2007يط١ٓ  1(: ٜٛقـ ايعٌُ بايكإْٛ زقِ 9طاملاد٠ )
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 ؿووكتلئ ِكا ؿووهاَيُنُيُ. 
يف اقًـِٝ نسدضـتإ ـ ايعـسام ملـد٠       2090يطـ١ٓ   91ٚتعدًٜ٘ املسقِ  2007يط١ٓ 1ِٜٛقـ ايعٌُ بايكإْٛ زق

 .91/8/2092ضٓتني اعتبازًا َٔ 
 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

 ؾُكَىو َاََؤهتا عُل عبـايعنين.
 
 
 

 : بٗا٤ايدٜٔبُِكَين عُل عبـايعنين 
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ًَىيوعت ْانعات هعآ ُعًاغُ        بُ نىكؿيُنِ ِكَواِْ ها ؿَ َاوَّ ؿكَيقنلؿُْوَنُّ خبُْعُ ؿَْطعُوَ، بعُِكَينت ث
ًَو، و بؤ ًَُ َاْط، بِلياك بـَٕ يُ هُك َاوَنُ ُْٓـَ ًٓٓذا ُعًاغُنُ   ٍَ، و بؤ هاَي ًَتُوَ بؤ ؿووها خبىَيٓ

َّ ًُاغُنُ ؿووباكَ بهاتُوَ.  ًَىيوت ْانات َُٖىو داك  خبُُْ ؿَْطـاُْوَ، بُ ِكَِٓ َٔ ث
 ِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:بُ

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
َِ ػؤيُتِ. ب ًًٌَٓاكَنُّ ناى عُل عبـايعنين بُ ِكاهتِ يُ دً  ُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.ث

ٌَطناك ُْنلؿٕ بُ سىنُُناِْ ياهاٍ بُ نلَيـاِْ ػاْىو بُكَّ فَعاكَط   ًَىَيُ ؿَب ًُاغُّ َاؿؿَنُ بُّ ً
 ص 91/8/2092تُوَ بؤ َاوَّ ؿووهاَيٌ تليُ بُكواكّ ؿكَيق ؿَنلَي 2007صّ  هاَيِ 1

 بُِكَين ؿ. ِكؤفإ عبـايكاؿك ؿمَيٌ: 

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
صّ 91نععلؿ، ٓععُّ َُٖىاكنلؿُْوَنععُّ فَععاَط     2007صّ هععاَيِ 1تععُْٗا ٓاَععافَّ بععُ ياهععاٍ فَععاكَط    

ًَتُ بىاكّ 2090 ًَهلؿْ؟سىنُُناِْ دًاوامَ، ُٓطُك ُٓوت تَُـيـ نلؿ ُٓو ؿَٓ ًَبُد  ُوَ.د
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
 2007صّ هعععاَيِ  1طنعععاك ْعععُنلؿٕ بعععُ سىنُعععُناِْ ياهعععاٍ بعععُ نلَيعععـاِْ ػعععاْىو بعععُكَّ فَعععاكَط         

ؿكَيقؿَنلَيتععُوَ بععؤ َععاوَّ ؿووهععاَيٌ تليععُ بععُكواكّ       2090صّ هععاَيِ  91َُٖىاكنلؿُْنععُّ فَععاكَط  
 ص91/8/2092
 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

ًَىَيُّ نُ يًقُّْ ياهايٌ ػىَيٓـياُْوَ، تهايُ ن ٍَ ؿايُ ؿَهتِ بُكمناتُوَ؟ بُو ً  ٓىاك نُي. َِ يُطُ
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:
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 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
و   2007صّ هعععاَيِ  1طنعععاك ْعععُنلؿٕ بعععُ سىنُعععُناِْ ياهعععاٍ بعععُ نلَيعععـاِْ ػعععاْىو بعععُكَّ فَعععاكَ ط 

ؿكَيقؿَنلَيتععُوَ بععؤ َععاوَّ يععُى هععاَيٌ تليععُ بععُكواكّ    2090صّ هععاَيِ  91َُٖىاكنلؿُْنععُّ فَععاكَط 
 ص.91/8/2092
 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

ٍَ ؿايُ؟  َِ.  47تهايُ نآ يُطُ ٍَ ب ٍَ ُٓوَؿايُ بؤ َاوَّ يُى ها  نُي يُطُ
 
 
 

 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:
 ُكؤنِ ثُكيَُإ.بُِكَين ه
  2007ص ّ هاَيِ 1طناك ُْنلؿٕ بُ سىنُُناِْ ياهاٍ بُ نلَيـاِْ ػاْىو بُكَّ فَاكَ طَاؿؿَّ يُنُّ  

ؿكَيقؿَنلَيتعُوَ بعؤ َعاوَّ ًعَُ َعاْطِ تليعُ بعُكواكّ         2090صّ هعاَيِ  91و َُٖاكنلؿُْنُّ فَعاكَط  
 .ص91/8/2092

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
ٍَ ؿايُ؟ ط بُو ًُػ َِ يُطُ ٍَ ًعَُ َعاْط، ؿايعُ نُواتعُ       07ُيُّ ناى عُوِْ ػىَيٓـيُوَ ن ص نعُي يُطعُ

ٍَ ؿايُ.  47مؤكيُّٓ ؿَْطط  ٍَ يُى ها  صؿَْط بىو، يُطُ
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
ًَ ٕ سىنُععُناِْ ٓععُّ ياهععايُ اليُْععُ ثُيىَْععـاكَنا ىيوععتُ يُهععُك ُٓدمىَععُِْ وَميععلإ وَععاؿؿَّ ؿووَّ طث
ٌَ بهُٕص  ًَبُد  د

 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 
َِ يُطَُيـا ًُْ؟ بُ نؤّ ؿَْط ثُهٓـنلا، ؾُكَىو بؤ َاؿؿَيُنِ تل. َِ يُطَُيـايُ؟ ن  ن

 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

 ّ ًًَُ َّ ٓععُّ ياهععايُ يععُ ِكؤفّ ؿَكٓععىو  : َععاؿؿَّ هعع ٌَ ؿَنععل وَقععآًعِ )يُِكؤفْاَععُّ ؾععُكَِ   و ِْ نععاكّ ثعع
  .بآلو ؿَنليتُوَ (نىكؿهتإ

 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 
ًَىَّ نُ طؤِكاٌْ بُ هُك  َِ يُطَُيـا ًُْ؟ بُ نؤّ ؿَْط ثُهٓـنلا، ياهانُ َُٖىوّ بُو ً ٍَ ؿايُ؟ ن َِ يُطُ ن

ٍَ ؿايُ، نآ يُطَُيـا ًْعُ؟  َِ يُطُ ًَعـ  ص نعُي يُطَُيعـا ًْعُ، بعُ مؤكيٓعُّ ؿَْعط ثُهعٓـنل       1ط ؿاٖات ن ا ٓىَ
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ٌَ و َّ ثُكيَُاْتاكَ بُِكَينَنإ يُ هُك ُٓو  ؿَنُئ هىوؿ بُػٍ ب ًَـ ؿَنُئ  يُ َاوَّ ُّٓ هاَيُّ ؿاؿ ٓىَ
ًَِ طىِكاْهاكيُناِْ ٓعَُِلؤّ نىكؿهعتإ    ًَت بُث َّ ياهايُى ؿَكٓآ يإ ياهايُى ب ًَىَ ًُاغُّ نُ ؿَياُْو ً

 ٌَ ًَب َىَيهعُنإ ػؤيعإ     ب نُ َىَهًُٓ ُْٖـَيو يُ نلَئًُنإ ػؤيإ بُ َُغـووك بنأْ يإ يُى يعُ هعاس
ًَو يعُ ياهعانُ ِكابطعلئ، هعُكنُوتىو بعٔ         بعُ ػؤًعِ ٖعَُىو    اْػـا٤ا   بُ َُغـووك بنأْ بؤ ٓعُوَّ تعُوامْ

 ّ َُال ْىكّ.اليُى، ؾُكَىو بؤ بِلطُّ هآ يُ بُكْاَُّ ناكّ َُِٓلؤَإ، ؾُكَىو ناى عبـايًُ
 بُِكَين عبـايًُ َُال ْىكّ:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

وََيال يُ ًَاِْ طؿتىطؤناُْوَ ْىقتُيُنِ ًْناَِ ؿكوهعت بعىو ثُيىَْعـّ بعُ هًوعتَُِ ًُٖٓنعُوَ ُٖيعُ،        
َّ بعُ ِكاهعتِ ُٖهعت ُٓنعُّ بٓعَُاّ             ًَوعتا بعُِكَينت ُْٖعـّ ًعت ٓعُوتل بؤيُ سُمّ نلؿ ؿواّ ػُّ، بؤيعُ ٓ

ًٌَهًُعهلؿٌْ ثعِلؤفَ ياهعا             ياهايٌ ًُْ ، ًٓرت ًٖعىاؿاكّ َعٔ َُٖيعُ مب، بعُِكَينت باهعِ ٓعُوَت نعلؿ وتعت يعُ ث
 89ُٓؾنََيًُت بؤ سهىَُتُ ياػىؿ ؿاْاِْ يُ ناكْاَُيُ، يُعِٓ يُ ِكاهتًـا يُ ثُيِلَوّ ْاوػؤيُ يُ َعاؿؿَ  

ًٌَهَُ نلؿِْ ثِلؤفَ ياهاٍ ؿَهعت ًٌْعإ نعلؿوو    87بؤ َ بعُ ٖعًض دؤكَيعو    نُ هًوتُِ طؿتىطؤ نلؿٕ و ث
ًَىَنإ ٓعُّ ؿَقاْعُ ٓعُّ دعؤكَ عىكؾاْعُ نعُ يعُ          ًَىَيُى يُ ًع ٓاَافَ بُو ؿَقاُْ ُْؿكاوَ، يُعين َُُٓ بُ ً
َّ ِكَْطعُ             ًَىَيُى نعَُيهِ زَي وَكؿَطعري هاآلِْ ِكابعىوكؿووَ ثعُيِلَو نعلاوَ ُٖهعت ُٓنعُّ ُْٖعـَيو دعاك بًُع

ٌَ، َُُٓ يُ اليُى. دا ًَـا ب ًَوعتا  دؤكَيو يُ اليُْـاكّ ت كَيهِ تل بُ ؿَكؾُتِ ؿَماصيُوَ ُّٓ ؿَْطـاُّْ نُ ٓ
نلا يُ هُكُّٓ ياهايُ، نُ داكَيهٌ تل نؤّ ثِلؤفَ ياهانُ ُٓػُيتُ ؿَْطـاُْوَ بُ ِكاهعتِ ُٓطعُك ععىكؾًٍ    

ًَهِ مؤك ْا َُْتكًًُ، يُعين ي ٌَ عىكؾ ِ ياهايٌ ناك ؿَنُٕ بُؿَهعتِ يعُى   ُ ؿًْايُ ُٓواُّْ يُ بىاكّ ؾكٗب
ٍَ نلؿْععُوَ و البلؿْععِ عىكؾععُنإ مؤك  ًٌٓععهازي طعع ًَٓٔ، ٓععُويٍ َُُٓيععُ ًٌَُٖععُ نععا ُوكَوَ ًٌَُٖععُ ٓععُْاَي

ًَو تؤ ثِلؤفَ ياهايُنت ُٖيُ بُ ٓاهاِْ ُٓتىاِْ َُٖىاكّ بهُّ،  قىكهرتَ يُ َُٖىاكنلؿُْوَّ ياهانإ، نات
ًَو مَظيُتُ َِ ،بُآلّ عىكؾ ًَٓ ٌَ ب ًَوتا ُّٓ ثِلؤفَ ياهايُ ُٓكنِ ثُكيَُاُْ بُ ِكاهتِ ُّٓ عىكؾُ نؤتايٌ ث ٓ ،

َِ تعل يعُ طَُيعـا ْعُبىو، بعُآلّ تعؤ ٖعاتِ             بؤ صيىوُْ يُ َاؿؿَّ يُنَُِ نؤََُيآ ػعَُيو يُطَُيعـا بعىو، نؤَعَُي
َّ ًعيت     ًَـا بىوَ، يُبُك ُٓوَّ يعُ ُْٖعـ داكَيهِ تل نؤّ ياهانُت ػوتُ ؿَْطـاُْوَ، ُٓو نُهُّ نُ يُطًُي

ٓاكيُ ؿَْطِ ْعُؿا ، ُٓوَيٌعِ نعُ يُطَُيًعـا ْعُبىوَ ُٖهعت ٓعُنا يعُ         ، نُ ُٖهت ُٓنا ْا َُْتكًُ يُ ْاؿاتل
ًَو يُ ثُيِلَوّ ْاوػؤ ُْٖاتىوَ  ٌَ، بؤيُ ًٖىاؿاكّ يُعين ُٓطُك ًت ٌَ يُطَُيًاب َّ ًتِ تل َُْتكًُ ُٓب ُْٖـ

ٌَ بهُئ ػؤ ٓاهاُْ با ثُيِلَوَنُ ُٖ ٍَ ث ًَىيوتُ ناك ًَو نُ ث ٌَ ُْنُئ وَ ُٓطُك ُٓماْري ًت َىاك با ناكٍ ث
ٍَ ِكَينّ. َّ. يُطُ ًَىَنإ داكَيهِ تل ًتِ ْا ياهايٌ و ْا َُْتكِ ُٓدماّ ُْؿك ًَىَيُى يُ ً  بهُئ بُ ً

 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 
 ؾُكَىو.

 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
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ًَوعتا َُٓعُ عىكؾععُ     قاعًعـَّ قعاْىوِْ ُٓوَيعُ ُٓطععُك ُُْعًهِ قاْىوًْعت ْعُبىو       ؿَطُِكيًععُوَ ععىكف وَ ٓ
.ٌَ  ًٓتباعِ ؿَنُئ، يُبُك ُٓوَّ نؤّ ياهانُ ؿَػلَيتُ ؿَْطـاُْوَ، ثاَ ُٓوَّ نُ ياهانُ تُواو ؿَب

 هُكؤنِ ثُكيَُإ: اكهالٕ باين/بُِكَين ؿ. 
.ًًَُّ  ؾُكَىو بؤ بِلطُّ ه
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
ًًٌَٓاكّ ياهاٍ طؤِكاْهعاكّ يعُ ياهعاّ فَعاكَط     بِل ًًََُِ بُكْاَُّ ناك ػوتُٓ كوو و طؿتىطؤنلؿٌْ ث طُّ ه
ياهاٍ بُنلَيـاِْ ػاْىو بُكَ نُ يُاليُٕ فَعاكَّ ياهعايٌ ُْٓعـاَاِْ ثُكيَُاْعُوَ يعُ       2007صّ هاَيِ  1

بعُِكَين هعُكؤنِ   َ ػىَيٓـْعُوَّ يُنعَُِ بعؤ نعلاو     97/92/2090صّ ِكؤفّ 92ؿاًٌْتين ياهايٌ فَاكَط
ًَوعععتا يعععُّ ؿاًٌْعععتُٓ ؿَْطُعععإ يُهعععُك ٓعععُوَّ ؿا نعععُو   ا ياهعععاٍ بُنلَيعععـاِْ ػعععاْىو بعععُكَ وثُكيعععَُإ. ٓ

ُ َُٖىاكنلؿُْنًُِ تَُـيـ بهلآ ًَهِ تعل، بؤيعُ ؿَبعآ ٓعُّ بِلطُيعُ             ، واتع نعاكّ ثعآ بهعلآ بعؤ َعاوَّ هعاَي
ٔ   تُٓذًٌ بهلَيتُوَ ُٖتا يعُّ َاوَيعُؿا بتعىاْري ياهعايُنِ ِكَيعو و       ًَعو ٓاَعاؿَ بهعُي تعُسكًكِ تعُوامٕ و    ،ث

 عُؿايُت بهات يُ ًْىإ هاسًب َىَيو و نلَئًُناْـا. هىثاي.
 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

 ؾُكَىو ناى ٓاكاّ. 
 بُِكَين ايىب ْعُت قاؿكطٓاكاّص:

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
ًًٌَٓاكَنُّ س هىَُت بىو، بُآلّ يُ َاوَّ ُّٓ هاَيُؿا يعُعين ػؤًعًإ   ًًٓػانُ تُْٗا بؤ ُٓوَ بىو نُ ُٓو ث

ٍَ بـكآ ثِلؤفَيُنُ ٓاَاؿَ بهلَيت ثِلؤفَنعُ ٓاَاؿَيعُ،    تُٓهًـيإ نلؿَوَ، بُِكَينيٌت تُٓهًـت نلؿ نُ ُٖو
ًٌَهًُ  هىثاي.  هلاوَ بؤ طؿتىطؤّ يُ هُك ُْنلَيت؟يُعِٓ َُٖىاكَيو ٓاَاؿَ بآ نُ ث

 ِ ثُكيَُإ:الٕ باين/ هُكؤناكهبُِكَين ؿ. 
 ؾُكَىو.

 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ًَهـا نعُ ؿَْطُعإ يعُ هعُكؿا              ًًٌَٓاك ؿَنُّ بِلطُّ هعآ خبلَيتعُ ؿَْطـاْعُوَ، ٖعُتا بتعىاْري يعُ َعاوَّ هعاَي ث
   ٔ ًٌَهًُععِ ثُكيععَُاِْ بهععُي ًَععو ٓاَععاؿَ بهععُئ و بؤطؿتىطععؤ ث هععايُنِ يُبععُك ٓععُوَ يا ،ياهععايُنِ ِكَيععو وث

ًَو ػَُيهاِْ نىكؿهعتاُْو  ًَُعُ وَنعى ثُكيعَُإ بُتُٓهًعـ       َ ُٖيعُ و ُٖهتًاكَ ثُيىَهتِ بُ نؤََُي ًْعُتِ ٓ
ّ ؿَهعتىكّ ًٌَُٖعُيٌ   14، ثاكاهتِٓ َاؾِ ؿوو اليعُٕ بعُثًآ َعاؿؿَّ    ُػنَُت نلؿِْ ػَُيهِ نىكؿهتاْ

ًَو ؿَكؿَٓآ ؿَبآ َىِكاعاتٌ ُٓوَ بهات نُ  َِ ُٖك قاْىوْ ًَلام نُ ؿََي عُؿايُت يعُ ًْعىإ ٖعَُىو ٓعري و     ع
 تؤَيقَناِْ كَٓاوبهات.
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 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 
 ؾُكَىو ثُضيإ ػإ.   

 بُِكَين ثُضيإ عنايـئ عبـايلظئ:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ًٌَتا وَػت ُ   بُِكاهتِ َُُٓ ٖ تلهعًُّ نعُ   بُ هُكّ ؿا ُِْكؤيٌتىوَ يُ بُيِٓ ؿوو بِلطُيُ نُوتًٓعُ ٓعُو َ
ًٌَععرت يععُ َىْاقًُععُّ بِلطععُّ ؿوو قوععَُإ يععُ هععُك ؿَنععلؿ، يععُعين هععُكؤنايُتِ و يًقْععُّ ياهععاَ بععُ     ث

ًَو قوَُإ يُ هُك ُّٓ ثِلؤفَيُ ُٓ ًٌَعهَُ ْعُنلاوَ و    ُْؾُه هعآ   نلؿ نُ ثِلؤفَ ًُْ بعؤ ٖعَُىاكنلؿٕ و ث
َاؿَ بهُٕ، ثِلؤفَّ ٓاَاؿَنلاو ُٖيعُ  هاَيُ ؿاوا ؿَنُٕ و تُنًًـ ؿَنُٕ يُ ُْٓـاَاِْ ثُكيَُإ نُ ثِلؤفَ ٓا

          ُ َّ؟ يعُعِٓ ٓعُّ وتٓعُوَّ قوعُيُ سًهُع ًٌَهَُ نلاوَ طلؾتُنعُّ ٓعًًُ نعُ بعؤّ ْعانل تِ ٓعًُ نعُ   نُ ث
ُٓطُك ثِلؤفَنَُ بعُ ػعلاخ ؿَماْعٔ، ٓعُوَ يًقْعُّ ياهعايٌ ًْعُ وَ هعُكؤنايُتٌ          ثِلؤفَيُى ٓاَاؿَ بهُٕ؟

ًَٓلَيتعُ      ثُكيَُاًٍْ ًُْ، نُ قُكاك يُوَ ؿَؿات ُّٓ ثِلؤ فَ ياهايُ يُ بُكفَوَْعـّ ٖاووآلتًعإ ًْعُ ٓعُبآ بٗ
َّ نعُ يعُ بُكفَوَْعـّ ػعَُيو ًْعُ ًٓٓذعا ؿاوا بهعلآ           َىْاقًُُنلؿُْوَ يُ طؿتىطؤناِْ ثُكيعَُإ ؿَكبهعُو

ًٌَهَُ بهلآ. هىثاي.    ثِلؤفَيُنٌ  باًرت يُوَ ث
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًًٌَٓاكّ يًقُْ ًَِ ث  ّ ياهايٌ بِلطُ هآ ؿَػُيُٓ ؿَْطُوَ، ؾُكَىو ناى بالٍ.بُث
 بُِكَين اظيـ هًًُإ عبـايًُطبالٍص:

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
ُّٓ بِلطُيُ وَنى ُٖك بِلطُيُنِ تل قابًًِ ُٓوَيُ طؿتىطعؤّ يعُ هعُك بهلَيعت، ٓايعا ًًٓػعا يعإ ٓعُّ ثعِلؤفَ          

ًٌَهَُ نلاوَ طؿتىطؤّ يُ هُك بهُئ ي ًَُعُ يُبِلطعُّ ؿوو      ياهايُّ نُ ث إ ًًٓػعاّ بهُئ؟يُبعُك ٓعُوَّ ٓ
ًَوتا بؤ ػعؤّ ٓؤتؤَاتًهًعُٕ ًًٓػعا ببعىو، بعُي َعاؿاّ        ًًٓػاَإ ُْنلؿ ُّٓ ياهانُ، ُٓطُك ًًٓػاَإ بهلؿبا ٓ
ًَُععُ طؿتىطععؤّ يُهععُك بهععُئ، يععإ ُُٓععًُٕ ثِلؤفَنععُ ِكَت     ًَوععتا قععابًًِ طؿتىطؤيععُ، ٓايععا ٓ ًًٓػععا ْععُبىوَ ٓ

َِ ًَِ وايُ. هىثاي.َُٓ نُيُٓوَ ُٓب  ُ خبَُيتُ ؿَْطـاُْوَ َٔ ث
 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

 ؾُكَىو ناى عُل.
 بُِكَين ؿ.عُل ظيـ اَري ػـك)ْىكَؿيين(:

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
ًَو بعؤ ٓعُوَّ بتعىاْري َُٖىاكنلؿُْو      ًٌَرت باههلا ؿكَيقنلؿُْوَّ بؤ َعاوَّ هعاَي ًَوتا ث َنعُ  ُّٓ بِلطُيُّ ٓ

ًَت نُ يُ ٓاهعتِ ؿاوانلاوَنعاِْ ٖعُكؿوو اليعُٕ ؿابعآ نعُ َىالسعُماتًإ يعُ هعُك ٓعُّ ياهعايُ             ًَىَيُى ب بًُ
ًَوتا ثِلؤفَيُى ُٖيُ ػىَيٓـُْوَّ بؤ نلاوَو ِكاثؤكتٌ يُ هُك ٓاَاؿَيُ، بعُآلّ ثِلؤفَيعُنِ تعليٍ     ُٖيُ، ٓ
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ٌَ ًٌَهَُ نلاوَ  يُاليُٕ دُْابتاُْوَ، بؤ ُٓوَّ ؿَكؾُشيإ ُٖب ُٖكؿوو ثِلؤفَنُ بهُئ بُثِلؤفَيُى يُ  ث
ًَىَيُنِ باًرت.      ؿاٖاتىوؿا ناكّ يُ هُك بهُئ، بؤيُ ؿواػوتِٓ يُ بُكفَوَْـّ تُعـيٌ نلؿُْوَيُتِ بُ ً

 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 
دُواب و كَيطا بُ  تهايُ  ُٖك نُهُو ِكَِٓ ػؤّ ؿا دُواب و دُواب ناكّ ػلاثُ،  ،َُٖىوتإ قوُتإ نلؿ

ًَٔ ؿوا   ًَٔ َىْاقًُُّ بهلآ ُْٖـَيهًٍ ؿََيع ًَوتا ُٓوَ ثِلؤفَيُى ُٖيُ ُْٖـَيو ؿََي دُواب ناكّ ْاؿَئ، ٓ
خبععلآ ْععُى يععُغى بهععلآ، ؿوا خبععلآ، دععا ٓععُوَ يععُى، يععُى خبلَيتععُ ؿَْطععُوَ طنععاى عععُوِْص بععؤ ٓععُوَّ،  

 اكؿؤ قوُ بهات، ؾُكَىو ناى ناكؿؤ.تإ قوُتإ نلؿ، ؾُكَىو ناى ناكؿؤ، ٓاػري نُي ناى نوَُٖى
 
 
 

 بُِكَين ناكؿؤ حمُـ ثريؿاوؿ:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ًَُُ ٖؤناك ًُٓ ؿواّ ؿَػُئ؟ ٓ ًَ ًَُُ ؿََي ًَىيوعت بعُ بعىوِْ        ريٓ ًَىيوعت بعُ َُٖىاكنلؿْعُ، ث  ُّٓ ياهعايُ ث
ًُ يعُ ؿواػوعتِٓ؟ َُٓعُ    ثِلؤفَيُ، ثِلؤفَنُ ُٖيُ، يُعِٓ سًهُُتُنُ ًُٓ؟ ِكاثؤكت ُٖيُ، سًهُُتُنُ ٓ

ٍَ ْعُنلا،    ٍَ بهُئ، نُِٓ قعُبى ٍَ، بؤ ُٓوَّ َىْاقًُُّ يُطُ ًًٌَٓاكيٌِ نلؿ با بًؼَُيُٓ يُى ػا هُكَتا ث
ًَُُ طؿتىطؤ ْانُئ؟ هىثاي.  ًَو ٓ ًَوتاَ ثِلؤفَنُ ُٖيُ بؤ يُ هُك ض ُٓهاه ٓ 

 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 
َِ ًَلو تُهعٍُ تعل َىْاقًُعُّ يعُ هعُك       ٓىْهُ ِكَِٓ تل ُٖيُ ؿََي ثِلؤفَنُ با تُٓذًٌ بهلآ بؤ ُٓوَّ بُ ت

ًَوعتا َُٓعُ          ًَلو تُهعُزي َىْاقًُعُّ يعُ هعُك بهعُئ بُِكاهعتِ. ٓ َِ، بؤ ُٓوَّ بُ ت َّ، بؤ ُٓوَّ ناٌَ ب بهل
َِ َُُٓ، ُٓطُك ِكَيطاّ ثآ بـَٕ ًٍَ تؤ، ؾُكَُخيَُ هعًـ ؿَُناى س ،ؿَػُيُٓ ؿَْطُوَ نآ ؿََي ىو ناى َُ ث

ًَتُوَ، ؾُكَىو.  ُس  َُ هعًـ. بؤ ُٓوَّ ؿَيًٌت ٓاًتب
 َُ عًِ:َُُ هعًـ سُبُِكَينس

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
ًَِ دُْابت ُٓطُك يُطَُيُا بٌ، يُنُّ َُُٓ ًُُُٕٓ يُ ناكْاَُيُ  داكآ ؿَيِ ُٖك ٓاًتُ تؤ بُِكَينّ، َٔ َُٓي

ًَهِ تل ُٓطُك طؿتىطؤنُ ؿوآُػلَيت نُ طؿتىطؤّ يُهُك بهلآ ُٓوا ؿاوا ُٓنُّ طؿتىطؤّ  يُهُك بهلآ، ػاَي
ًَهِ مََُِْ بؤ ؿياكّ بهُئ. هىثاي. ٌَ وايُ هُقؿ ُُٓ 

 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ: اكهبُِكَين ؿ. 
 ؾُكَىو ناى عبـايًُ.

 بُِكَين عبـايًُ َُال ْىكّ:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ. 
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ًَُُ بلاؿَكاِْ يًقُّْ ياهاي ٓ ًٍَ ًَُعُ ْعاماْري ِكَْطعُ        ُٓبىايُ ث ٌ ؿانؤنِ يَُُ بهعُٕ، َُٓعُ قوعُ يُهعُك ٓ
ًَوتا بُ ؿَهت ٖاتىوَ، بُآلّ يُ ٍكووّ ياهايًُوَ َُُٓ يُ بُكْاَُّ ناكايعُ   َُٖإ  ُٓدماّ بُؿَهت بآ نُ ٓ
َِ  َُٖىو ُٓو بابُتاُّْ  نُ يُ ػاَيِ هآ ٖاتىوَ بُ ِكاثؤكت و ٖعَُىو ًعتُنإ    ًَِ ثُيِلَوّ ْاوػؤ ُٓب بُث

ًَ ٍَ طؿتىطعؤّ بهعلآ، ٓعُّ بابُتعُ ٓعُبآ تعؤ بعؤ ٓعُوَّ         ب ٍَ بُ ػا َِ ػا تُ بُك ؿَهتِ ثُكيَُاْتاكَنإ وَ ُٓب
ٌَ ؿَكؾُت بعـَّ، َُٓعُ    ًٌَهًُهلؿووَ ُٓب سُقِ قاْىوِْ ُٓو فَاكَ ثُكيَُاْتاكَ بـَّ نُ ثِلؤفَيُنًإ ث

ٓعُوَ ًْعُ ِكاّ ؾعالٕ و ِكاّ    ٓعُوَ ًْعُ نانعُ يُهعُك بٓعَُاّ ِكاو       ٌَُهُيُيُنِ قاْىوًُْ َُٓعُ َُهعُيُيُن  
ًَو ؿاواّ ؿانؤنًإ بهلؿايُ، يعُعين   ًٍَ ُٖك نُه ؾًواك، بؤيُ بُِكاهتِ ُٓبىايُ بلاؿَكاٌْ يًقُّْ ياهايٌ ث

ًَ ٌَ   سُق َّ، ُٓطعُك ُٖكٓعِ بع ًَِ ثُيِلَوّ ْاوػؤ ُٓطُك ِكَت بهلَيتُوَ ُٓطُك طؿتىطؤ بهل  ،هِ قاْىوًُْ بُث
ٌَ طؿت ،سُتتا يُى نُهًٍ قوُ بها َّ. ُٓب  ىطؤ بهل

 
 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 

 ؾُكَىو طًُُ ػإ.

 بُِكَين طًُُ ؿاكا دالٍ:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ًَهِ تعل تَُـيعـ            ًَٓض ؿَقُ ؿَْطُإ ؿا يُ هعُك ٓعُوَّ نعُ ٓعُّ ياهعايُ تعا َعاوٍَ هعاَي ًٍَ ث ًَُُ َُٖىوّ ث ٓ
اكَنُ ثِلؤفَّ َُٖىاكنلؿُْنُ ػلاوَتُ بُكْاَعُّ نعاكَوَ بعؤ    بهلَيتُو، باًُ ػؤ ؿََاْناِْ يُ بُكْاَُّ ن

َّ بُ ًُْتِ َىًُكيعُ نُ  ًَهِ تل ُٓبل ًَُُ ؿَْطُإ يُ هُك ُٓوَ ؿا تا هاَي ًَٓض ؿَقُ ٓ ًٍَ ث طؿتىطؤنلؿٕ، ث
ًَِ يُ ؿَوَيَُُْـنلؿِْ ُٓو ثِلؤفَيُ بىوَ نعُ ٓعَُِلؤ ػلاوَتعُ بُكْاَعٍُ نعاكَوَ، يُبعُك ٓعُوَ         َُبُهت ي

ًَُُ ؿَْطُإ يُهُك ؿاوَ.َُُٓ ث  ًَُٔواُّْ ُٓو ياهايُيُ نُ ٓ

 الٕ باين/ هُكؤنِ ثُكيَُإ:اكهبُِكَين ؿ. 
 ؾُكَىو ناى عىَُك.
 بُِكَين عُل ُـيل حمُـ: 
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ًَىيوعتُإ بعُ ِكَٓعِ سهىَعُت         ًَُعُ بعؤ ٓعُو ثِلؤفَيعُ ث َِ ؿا ٓ  ُٖكوَنى بُِكَين طًُُ ػإ ٖاوناكّ ٓاَافَّ ث
ًٍَ    بىو، ِكَِٓ سهىَُت ُٖك ْني ًَو ثع ًٍَ، هعُعات ععُكمٍ ثُكيعَُإ نعلا و ثُكيعَُاْتاكَ     و ًْى هُعات ثع

بُِكَينَنإ قوُيإ يُهعُكنلؿ، ؿواتعل ؿَْطًٌعُإ يُهعُك ؿا بعُوٍَ نعُ نعاكنلؿٕ بعُو ياهعايُ ِكابطريَيعت تعا            
     ُ ًَوتاؿا، يُّ يُسنَيعُ ُٓطعُك َىْاقًُعُ بهعُئ يُهع ًَهٌ تل، واتا يُ ٓ ك ٓعُّ ثلؤفَيعُ، يعُ بُكفَوَْعـٍ     هاَي

ًَعت، بؤيعُ عُدُيعُ نعلؿٕ يعُ َىْاقًُعُ نلؿْعٌ ٓعُّ          ٌَ، ُْ يُ بُكفَوَْـٍ ٖاووآلتًاًٍْ ؿَب ُْياهانُ ؿَب
ٍَ بعُّ ياهعايُ تعا     ًَُُ ؿَْطُإ ؿا وشيإ ناك ُْنل ًَُُ تىوًٌ طلؾت بهات، ٓ بابُتُ بُ باوَِكٍ َٔ يُواُْيُ ٓ
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ًَو بععؤ ٓععُوٍَ ثُكيععَُإ و سهىَععُ ًَععت، نععاك بهععُٕ بععؤ ٓععُوٍَ عًالدععٌ ٓععُو  هععاَي ت َاوَيععإ يُبُكؿَهععت ب
ًَوتا يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ؿا ُٖيُ، مؤك هىثاي. ٍَ نُ ٓ  َىًهًًُيُ بهل

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
ًٌَُوايُ، تُواو.  ٓاػري نُي ناى ث

ًٌَُوا تىؾًل:  بُِكَين ث
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 ٌ ًَىَيُ          3 ؿياكَ يُ ػعاَي ًٌَعًٓامٍ ياهعاٍ طؤِكاْهعاكٍ بعُو ًع ٍ بُكْاَعٍُ نعاك ػوعتُِٓكوو و طؿتىطعؤنلؿٌْ ث
ٌَ نعععُ ثلؤفَيعععُى     18/11/2111ٖععاتىوَ، نعععُ يععُ    ػىَيٓـْعععُوٍَ يُنععٌَُ بعععؤ نعععلاوَ، تععُبع وايعععُ نععات

ٌَ يُهععُك ٓععُو ثلؤفَيععُ، َععٔ    ًَقْععٍُ تايبُشيُْععـ ٖععُب ٌَ ِكاثععؤكتٌ ي ٍَ  ؿَبعع ػىَيٓـْععُوٍَ يُنععٌَُ بععؤ ؿَنععل
ثلهِ ٓايا ُٓو ِكاثؤكتٍُ نُ يُهُك ُّٓ ياهايُ ٓاَاؿَنلاوَ يُبعُك ؿَهعيت ُْٓعـاَاٌْ ثُكيعَُإ ُٖيعُ تعا       ؿَ

طؿتىطؤ يُهُك ُّٓ ياهعايُ بهعُئ؟ ْعامامن يُبعُك ؿَهعيت َعٔ ًْعُ وَنعى ُْٓعـاٌَ ثُكيعَُإ، بؤيعُ يعُعين             
 ،ٌَ ًَهت يُبُك ؿَهت ؿا ُْب ٍَ تؤ َىْاقًُُ يُهُك ًيَت بهٍُ نُ ًٖض ًت  مؤك هىثاي.ْانل

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
ًًٌَٓاكٍ ياهاٍ طؤِكاْهاكٍ تعا   ًًَُّ بؤ ػوتُِٓكوو و طؿتىطؤ نلؿٌْ ث ًَوتا مؤكبُتإ قوُتإ نلؿ، بِلطٍُ ه ٓ
ٌَ تهايعُ ؿَهعيت بعُكم بهاتعُوَ؟      ٍَ ُٓوَؿايُ تُٓذًٌ ب ٌَ يُطُ ٌَ، ن ٍَ تُٓذًٌ ب ًْٗايُتٌ ِكًَُٓى ُٖيُ ؿَيُو

ٍَ ؿا ًُْ؟ نُ 53 ٌَ يُطُ ٍَ، ن ٌَ تُٓذًٌ بهل ٌَ با بُكؿَواّ بعري يُهعُك طؿتنطعؤ نلؿْعٌ،      24ي ؿََي نُي ؿََي
ٍَ، تعُٓذًٌ نعلا، ًٌٓٓعاَيال ثُكيعَُاْتاكَ بعُِكَينَناًٍْ يعُو َاوَيعٍُ             ٌَ بعا تعُٓذًٌ بهعل نُواتُ مؤكيُٓ ؿََيع

    ُ ًَعل و تُهعُيٌ قوعٍُ يُهع ك ؿَنعُٕ، بعؤ ٓعُوٍَ يعُ قعامادمٌ      ؿاٖاتىو مياتل ؿَوَيَُُْـٍ ؿَنُٕ، مياتل بُ ت
ٌَ، ؾُكَىوٕ بؤ بِلطُيُنٌ تل.  َُٖىو اليُى ؿاب

 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

بُِكَينإ ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ، بِلطٍُ ٓىاكٌََ بُكْاٍَُ نعاك ػوعتُِٓكوو و طؿتىطعؤ نلؿْعٌ ثعلؤفَ ياهعاٍ       
، ياهعاٍ بعُ كَْطاكبىوْعُوٍَ تؤقاْعـٕ، تعريؤك يعُ       2116هاَيٌ  3فَاكَ ؿكَيق نلؿُْوٍَ ناك نلؿٕ بُ ياهاٍ 

ًَقْعٍُ ْعاوػؤ          ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ، ؿاوا يُ هعُكؤنايُتٌ ثُكيعَُإ ؿَنعُّ ؿاوا بهعات ُْٓعـاَإ، ْىَيٓعُكاٌْ ي
 ٓاَاؿَ بٔ يُهُك ًَُُُٓ يُ طَُيُإ ؿا، مؤك هىثاي.

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
ًَقٍُْ ْاوػؤ ؾُكَىوٕ بؤ هُك هُنؤٍ يًقُْنإ، ؾُكَىو ثُضيإ ػإ.ْىَيُٓك  ٍ ي

 بُِكَين ثُضيإ عنايـئ:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
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ًَهٌ ياهعانُؿا ٖعاتىوَ           ًَو يعُوَؿا ُٖيعُ، يعُ ؿَهعتج ًٍَ ُٓوٍَ نُ ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ قوعُ بهعُٕ، ػُيعُي ث
ٌَ/ بعُ فَعاكٍَ ياهعايٌ ُْٓعـاَاٌْ ثُكيعَُإ ثًَ       ٌَ/ ٓععُوَ       ؿََيع ٌععهَُ نعلاوَ، ؿوايعٌ يعُ ثعلؤفَ ياهعانُؿا ؿََيع

ًَُعُ      ٌَ، يعُعين ٓ ًٌَهًٌُ ثُكيَُإ نلاوَ، نُ ُٓوَ بُِكاهعيت ًٓنؿيىادًًعُت ثلؤفٍَ ُٓدمىٌَُْ وَميلاُْ ث
ٍَ؟ يعإ سهىَُتعُ ؿاواٍ          ًَُُئ ؿاواَعإ نعلؿووَ نعُ ٓعُوَ تَُـيعـ بهعل ْاماْري ُٓوَ ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ ٓ

ٍَ ًْععُ، ٓععُوَ ؿوو ػُيُيععُ، نععلؿووَ؟ دطععُ يععُوَ ًٌَععرت ٖؤناكَنععاٌْ ؿَكٓععىاْـٌْ يُطععُ ٍ وَنععى ثلؤفَنععاٌْ ث
ًَُعُ بٔعًُٓ ْعاو َىْاقًُعُناُْوَ، ٓعىْهُ          ًَىيويت بُ تُوميض ُٖيعُ يعُوٍَ نعُ ٓ ٌَ يإ ث ٌَ ِكَيطل ؿَب ًَُىاب ث

ٌَ، نُ تؤ ُْماٌْ ٖ كٓعىواْـٌْ  ٖؤيعُناٌْ ؿَ  ؤيُناٌْ ؿكَيق نلؿْعُوٍَ ٓعُوَ ٓعًُ؟   ًُُُٖٓتٌ َىْاقًُُ ْاب
 ُٓو ياهايُ، هىثاي.

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
 ؾُكَىو ناى عُوٌْ.

 
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَُُ وتىوَاُْ، وَيُو َُٖيُيُنٌ ٓاثٌ يُ، نُ بُ فَاكٍَ ياهايٌ  ُٓوٍَ يُ ِكاثؤكتُنُؿا ٖاتىوَ وامسُ، ػؤ ٓ

ًٌَهَُ نلاو ًَبًين ُٓوَ بهُئ ًٌٓاكَشيإ ؿاوَ بُ ث ًٌَهَُ نلاوَ، بُآلّ ُٓطُك ت َ، وَيُو ثلؤفٍَ تليٍ ث
، واتا ػىَيٓـُْوٍَ يُنٌَُ بؤ نلا ُٓو ثلؤفَيُ نُ 7/6/2112ِكؤفٍ  23ؿاًٌْتُٓنُ، يُ ؿاًٌْتين فَاكَ 

ًٌَهَُ نلاوَ، بؤ هُكؤنايُتٌ ثُكيَُاٌْ نىكؿهعتا  ًَض ثعلؤفَ    يُاليُٕ ُٓدمىٌَُْ وَميلاُْوَ ث ٕ، بعُ ٖعاوث
بؤ َاوٍَ ؿوو  2116ٍ هاَيٌ 3ياهاٍ ؿكَيق نلؿُْوٍَ ناكنلؿٕ بُ ياهاٍ بُكَْطاكبىوُْوٍَ تريؤك فَاكٍَ 

ًَلئ نُ يُ نؤبىوُْوٍَ ُٓدمىٌَُْ وَميلإ ثُهٓـ نلاوَ، بُ َُبُهيت ػوتُٓ بُكؿَهعيت   ٍَ بؤتإ ؿَْ ها
ٍَ ِكَينؿا.  ثُكيَُإ بؤ بِلياكؿإ يُهُكٍ، يُطُ

 ُِكَين امساعًٌ حمُىؿ عبـاهلل:ب
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 عريام-بؤ/ هُكؤنايُتٌ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ
 بابُت/ ِكاثؤكتٌ ٖاوبَُ

ًًًَعُنإ يعُ ِكؤفٍ        ٍ 17ُٖكؿوو يًقٍُْ ناكوباكٍ ياهايٌ و يًقْعٍُ ْعاوػؤ و ٓاهعايٍ و ُٓدمىَُْعُ ػؤد
ين نؤبىوْععُوَ بععؤ ؿيلاهععُت نلؿْععٌ ثععلؤفَ ٍ مايعع7/6/2112ٍ نععىكؿٍ بُكاَبععُك بععُ 2712دععؤمَكؿاٌْ 

ععريام نعُ   -يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ 2116ٍ هاَيٌ 3ياهاٍ ؿكَيق نلؿُْوٍَ ياهاٍ يُ ْاوبلؿٌْ تريؤكٍ فَاكَ 
ًٌَهَُ نلاوَ، يُ ؿواٍ ػىَيٓـُْوٍ يُنٌَُ يُ ثُكيَُإ  يُاليُٕ فَاكٍَ ياهايٌ ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُاُْوَ ث

ِكَواْعٍُ يًقْعُ ثُيىَْـيعـاكَنإ نعلاوَ، ؿواٍ طؿتىطعؤ و       7/6/2112يعُ   23يُ ؿاًٌْتين ٓاهعايٌ فَعاكَ   
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ٍَ نلؿٕ ُٖكؿوو يًقُْ ثٌتطريٍ ثلؤفَنُ ؿَنُٕ وَى ُٓوٍَ يُ سهىَُتُوَ ٖعاتىوَ، تهايعُ ٓاطعاؿاكٍ     تاوتى
 بؿُكَىوٕ و ًٌَُُٓ ثلؤفَنُ و ِكاثؤكتٌ ٖاوبَُ يُو باكَيُوَ خبلَيُٓ بُكؿَّ ثُكيَُإ بؤ ؿَْطـإ.

ٍَ  ِكَينَإ. يُطُ
 

 بُِكَين عىٌْ نُاٍ هعًـ بُمام:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَىَيُيُ:  َاؿؿٍَ يُنٌَُ ثلؤفَنُ بُّ ً
 16/7/2112يُ بُكواكٍ  2116ٍ هاَيٌ 3ناكنلؿٕ بُ سىنُُناٌْ ياهاٍ بُكَْطاكبىوُْوٍ تريؤك فَاكَ 

 ؿكَيق ؿَنلَيتُوَ بؤ َاوٍَ ؿوو هاَيٌ تل.
 امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ: بُِكَين ؿ.اكهالٕ باين

ٍَ قوٍُ  ٌَ ؿَيُو ًَوتا ُٓو َاؿؿَيُ نُ بُ نىكؿٍ ػىَيٓـكايُوَ ؿَكباكٍَ بُِكَْطاكبىوُْوٍَ تريؤك، تهايُ ن ٓ
يُهُك بهات با ْاوٍ بٓىوهري؟ ُّٓ بُِكَيناُْ ْاويإ ْىوهلاوَ: ناى مسري هًًِ، ناى ُْكضيإ عبـاهلل، ناى 

ًَلماؿ  ال ْىكٍ، ناى هُكُْٖط، ُعنايـئ، ثُضيإ ػإ، ظًإ ػإ، ناى عبـاهلل َ ، َاَؤهتا ؾُكَإساؾغً
ٍَ ػإ، ناى سَُُ هعًـ، سادٌ بًالٍ، ٓاوام ػإ، ٓاًيت ػإ، ناى ناكؿؤ، ناى إمساعًٌ، هؤمإ  هُكطى

 ػإ، ُٓظري ػإ، ناى ٓاكاّ، ناى ًعإ، ؿ.أظيـ وَكتٌ، َاَؤهتا عُل عبـايعنين، ناى مسري ؾُكَىو.
 ن مسري هًًِ اَري بُط:بُِكَي

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًًٌَٓاكَنُ 2116ٍ هاَيٌ 3هُباكَت بُ ياهاٍ فَاكَ  ٌَ هُكدمِ ُٖيُ يُهُكٍ نُ ث ، يُ ِكاهتًـا نؤََُي

ًَو ؿفٍ َُهُيٍُ ٓريٖاب و تلي و تؤقاْـٕ و  باهٌ ؿكَيقنلؿُْوَ و تَُـيـَ، يُنُّ ؿياكَ َُٖىو نُه
ًَهٌ هًاهٌ  و َُٓين ؿا ٍ ُٓو ساَيُتَُبآلونلؿُْو يُ، َىالسُمٍَ يُنَُِ ُٓوَيُ ُّٓ ياهايُ يُ ؿؤػ

ًَجُِكيىَ، ؿؤػُ هًاهًًُنُ و ؿؤػُ ًًَُُٓٓنُ ناكيطُكٍ مؤكٍ بىوَ يُهُك  ًَوتا ت ْىوهلاوَ ُٓو ؿؤػُ ٓ
ًَىامٍ ًٓوتًؼـاّ و  ْاوَِكؤنٌ ياهانُ و يُهُك ًٓوتًٗـاف نلؿٌْ هُكٓاوَناٌْ تؤقاْـٕ و يُهُك ً

ًَبًين يُنَُِ بُناك ًَت، بؤيُ َٔ ت ٌَ، ض يُ واقًعٌ تُتبًل نلؿٕ ؿا ب ًَٓاٌْ ياهانُ، ض يُ َُسانًِ ؿا ب ٖ
ًَُُ داكَيهٌ تل ؿَه ؤنٌ ياهانُ ُٓطُك ؿكَيق ؿَنلَيتُوَ، بهُئ بُ َُٖىاكنلؿُْوٍَ ْاوَِك تُٓوَيُ ٓ

ٍَ ًَوتا يُبُكؿَػياْـايُ، يُطُ ٍَ ُٓو ؿؤػُ هًاهًًٍُ نُ ٓ ًَٓري يُطُ ُٓو ٓاكاهتُ هًاهًًٍُ نُ  بًطىدم
ًَتُوَ، ُٓوٍ نُ هُيلٍ ٓاكاهتُ هًاهًًُنُ ؿَنٍُ  ًَتُوَ، ِكووبُِكووٍ ؿَب نىكؿهتإ بُكَو ِكووٍ ؿَب
ًَهٌ تريؤك و تؤقاْـٕ و ُٓو ساَيُتُ ْابًُٓوَ، ٓىْهُ ػىؿٍ ثلؤفٍَ ٓريٖاب يُ  بُكَو ِكووٍ ساَيُت

ًاٍُْ يُ دًٗاٌْ عُكَبٌ ؿا ِكوويإ ُت يُ ؿواٍ ُٓو ًؤِكِكؤفُٖآلتٌ ْاوَِكاهت ؿا ًهويت ػىاكؿووَ بُ تايب
ًَُُ َاؿاّ ٓاَافَناٌْ بُكَو  ًَهٌ طُوكَ ِكؤيٌتىوَ، ٓ ؿاوَ، ًَُلووعٌ ٓريٖاب و تؤقاْـٕ بُكَو ِكووٍ ؾًُُي
ًًٌَٓاك ؿَنُّ داكَيهٌ تل ُٓطُك قوُ يُهُك ُّٓ ياهايُ  ًَوتاَ ُٓوَ ًُْ، َٔ ث ٓ ًَُُ َىهتُقبٍُ بىوٕ و ٓ
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ُوَ ْاوَِكؤنُنٍُ ؿاكَيقيُٓوَ، ُٓوَ ػاَيٌ يُنُّ، ػاَيٌ ؿووَّ/ َُُاؿكٍ ٓريٖاب نُ يُ ياهانُؿا بهلَيت
ًٓوتًٗـاف نلاوَ يُ ِكاهيت ؿا قوُيُى يُهُك ُٓو َُُـَكاٍُْ تليٍ بهُئ نُ يُ ْاو ياهانُ ٓاَافٍَ 

ٌَ ُْنل ًَو ِكووبُِكوو بىوُْوٍَ ٓريٖاب ثاهاو ْاؿات بُ ػىَيكااث ْـٌْ دُوَيهٌ ٓريٖابٌ، ًٖض وَ، ًٖض نات
ًَو ِكووبُِكوو بىوُْوٍَ ٓريٖاب، ِكووبُِكوو بىوُْوٍَ تلي و بًِ ثاهاو ْاؿا بُوٍَ بُ ٖؤٍ بُ ْاوٍ  نات
ًَهٌ تل ًٓٓتاز بهُئ،  ِكووبُِكوو بىوُْوٍَ تلي و بًُُوَ تلي و بًِ ًٓٓتاز بهُئ يُ نؤََُيطاؿا، ٓريٖاب

ٌَ، هًا ٌَ، ؾهلٍ ب ٌَ ُٖك ٓريٖابُ، يُ ٓريٖابُنُ ُْؾوٌ ب ًَو يُواُْ ب ٌَ، ُٖك ناَ ٌَ، ياػىؿ َُٓين ب هٌ ب
ًَُُؿا يُ ُْٓـ هاَيٌ ِكابلؿووؿا بُ ْاوٍ ِكووبُِكوو بىوُْوٍَ ٓريٖابُوَ نَُ و ُٖوايُنٌ تلي  نؤََُيطاٍ ٓ
و بًِ، نَُ و ُٖوايُنٌ َُتلهًـاك، نَُ و ُٖوايُنٌ ٓريٖابٌ ُْؾوٌ و هايهؤيؤفٍ يُّ وآلتُؿا ؿكوهت 

ىوَ ناكيطُكٍ يُهُك ٓاماؿٍ ٖاووآلتًإ بىوَ، ناكيطُكٍ يُهُك ٓاكاٌَ ؿَكووٌْ ٖاووآلتًإ بىوَ، ب
ٌَ يُو ػاآلُْ  ًَو ب ٌَ ُٓوََ يُن ناكيطُكيٌٌ يُهُك ٓاكاٌَ نؤَُآليُتٌ نؤََُيطٍُ نىكؿٍ بىوَ،  ؿَب

ٌْ تلي و بًِ يُهُك ؾًعًُٕ يُ ياهانُؿا هُكٓاوَناٌْ ًٓٓتاز نلؿٌْ ٓريٖاب، هُكٓاوَناٌْ ًٓٓتاز نلؿ
ًَهٌ وؿَيٌ ٖاو ًَُىايُ ػُيُي ٌَ بهُيُٓوَ، نُ ث ٌَ يُّ ياهايُ بُ داكَيو ٖؤٍ هُكٓاوَنإ ٓاَافٍَ ث آلتًإ ؿَب

ًَِ يُ ِكاهتًـا... ًََ ًَِ، ُُكاسُترت ؿَي ًَ ٍَ، مَقرت ؿَي ٌَ ؿَنل ًَلَؿا ٓاَافٍَ ث  طُوكَ ي
 بُِكَين ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:

قوٍُ ػؤٍ بهات، تهايُ با قوٍُ ػؤٍ بهات، تهايُ با قوٍُ ػؤٍ بهات، ِكَيطُ بـَٕ ثُكيَُاْتاكَ با  با
 قوٍُ ػؤٍ بهات، ؾُكَىو.

 بُِكَين مسري هًًِ اَري بُط:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًٌَىوَ يُو َُومووعُ  ٤ػاَيٌ ُٓػريّ/ ًٓوتًؿتا يُ تُتبًكٌ قُوآًُْ يُ ْاو َُسانِ ؿا، نُ داكٍ ث
ٍَ بؤ ُٓواٍُْ نُ  ًَبىوكؿُْنُ تؤمَيو ؾلاواْرت بهل ًَبىوكؿٌْ طٌيت ؿا ٓاَافَ بُوَ ؿكا نُ ي َُهُيٍُ ياهاٍ ي
َتُوَكيت ْري ُْ يُ َىتُؾُدريات، ُْ يُ قُتٌ ؿا، واتا دُكضيٍُ قُتٌ و تُؾذري يُ مضيُُيإ ؿا ًُْ، 

ًَهُ يُو َُوموعاٍُْ نُ  ٍَ، ُٓوََ يُن ًَهٌ تل بهل ٌَ ًت ٍَ، ؿَطىدم ٌَ ؾًعًُٕ قوٍُ يُهُك بهل ًَلَ ؿَب ي
ٍَ طلتٔ بؤ كاؿيؤ ُٓطُك ًيت تلٍ تًا  ٓىْهُ َىؾلَؿاتٌ قاْىُْنُ يُ ْىوهًين َُقايُيُنُوَ ُٖتا طى

ٍ ًىبات ؿا تُبًعٌ 17ؿاوناٌْ وٓاَافَ نلاوَ، َٔ يُى صيىوُْ عُكمٍ دُْابتإ ؿَنُّ، يُ َُومووعٌ ِكو
ري ُٖيُ، بُآلّ ؿاؿطانإ ُْياْتىاٌْ يُ َُوموعٌ ِكووؿاوَناٌْ َتُوَكيت ُٖيُ، َىسُكين ُٖيُ، َىقُُ

ٍ ًىبات ؿا ُْ ُٓواٍُْ َتُوَكيذي بُ قُتٌ، ُْ ُٓواٍُْ َىسُكينٕ، َىتَُُٖٔ بُ تُسلين، ُْ 17
ُٓواٍُْ بُ تُقِري َىتَُُٖٔ داكَيهٌ تل يُ ُٓدًٗنٍَ َُٓين َُْاْتىاٌْ بًهُئ، بؤٌٓ؟ ٓىْهُ يُ 

ًَُُ ؿَيًٓا َُوموعٌ ًٓوتًؼـاٌَ ق ٌَ اليُْاُْ، ٓ ًًَُٔٓوَ يُو ه ًَج ُواْري بؤ َىسانَُُ نلؿٕ و بؤ ي
ًَُاٌْ ؿا، يُبُك ؿَيًٓا ُْبىوٕ يُ َُهُيٍُ َُسانًِ، يُبُك ؿَيًٓا  ُْبىوئ يُ َُسانًِ يُ ؿَظُكٍ هً
ًَجًًُٔٓوَ يُ َتُوَكيتري، يُ ًَىامٍ ًٓوتًؼـاّ و تُتبًكٌ قُوآًُْنإ، َُهُيٍُ ي  ُْبىوٕ يُ ً
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ٍ ًىبات ُْنلا، بؤيُ َٔ داكَيهٌ تل ؿاوا ؿَنُّ ْاوَِكؤنٌ بابُتُنُ ُٖك 17َىقُُرييين ِكووؿاوَناٌْ 
َُٖىوٍ بِلطُ بُ بِلطُ خبُيُٓ طؿتىطؤوَ بؤ ُٓوٍَ هُكٓاوَناٌْ ؿكوهت نلؿٌْ تلي و بًِ يُ ْاو 

ًَري، هىثاهتإ َىدتَُُع ؿا، ًٓٓتاز نلؿُْوٍَ تلي و بًِ ؾًعًُٕ َُٖىوٍ ًٓوتًٗـاف بهُئ و ُْ ًَ يٗ
 ؿَنُّ. 

 بُِكَين ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:
ًَُُ طىَإ  ناى مسري َُسانِ ػؤت ؿَماٌْ هُكبُػؤيُ، َُسانًِ َىُٓهُهُيُنٌ هُكبُػؤٕ، ُٓطُك ٓ
ًَهٌ طُوكَ ؿَبري يُ نىكؿهتإ ؿا بُِكاهيت، ؾُكَىو ناى  خبُيُٓ هُك َُسانِ، ُٓوَ ؿوايٌ تىوًٌ ًٌٓهاي

 ُْكضيإ.
 
 
 

 بُِكَين ُْكضيإ عبـاهلل:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَُُ ثُكيَُاْتاكئ و ثُكيَُاٌْ نىكؿهتاًٍْ ُٓو ساَيُت و باكوؿؤػٌ هًاهٌ و َُٓين و ًٓـاكٍ و  ٓ
قاْىٌْ يُ ؿَنات نُ يُ ُٖكَيُُنُؿا ُٖيُ، بؤيُ بُِكاهيت ؿَكٓىوٌْ ياهايُنٌ يُّ بابُتُ يُ مؤكبٍُ مؤكٍ 

ًَهٌ ؿنتاتؤكٍ بىوَ، يإ ُّٓ و آلتاٍُْ نُ َُتلهٌ ٓريٖابًإ يُهُك بىوَ، يإ ُٖك وآلتُنُ ػؤٍ وآلت
ٍَ ساَيُت ؿا ُٓو  ٌَ نلاوَ بؤ ُٓو ساَيُتاُْ، يُ ُْٖـ ًَُٓك بىوَ، ُّٓ ياهاياُْ مؤك ًٓوتًؿاؿٍَ ي ًَهٌ تؤق وآلت

، بُِكاهيت ثٌتطريٍ يُ مؤكٍ باكوؿؤػٍُ نُ مؤكَيو يُ قوُناٌْ ٖاوِكَيِ ناى مسري قوُناٌْ َين نلؿ
ًَيَن، ُٓطُك  ًَو ػَُيو بتؤق قوُناٌْ ؿَنُّ، تؤقاْـٕ ُٖك تؤقاْـُْ، ُّٓ تؤقاْـُْ ُٓطُك وَنى تريؤكهت
ًَيَن، بُِكاهيت تؤقاْـٕ ُٖك تؤقاْـُْ، بُآلّ  ٌَ بتؤق ٌَ و ػَُيهٌ ث ًَو نُ َٔ ؿَهُآلتٌ بـََ وَنى ؿَهُآلت

ًَتُوَ ٓاَادمُناٌْ دًاوامٍ يُ ًَٓ ًَو ؿا ؿَكنلؿووَ ؿََ ًَُُ ُّٓ ياهايَُإ يُ ساَيُت ًَـا ِكووبـات، ٓ واُْيُ ت
وايُ، نُ يُ مؤكبٍُ وآلتُناٌْ بُٖاكٍ عُكَبٌ نُ ُٓو  ٤وايُ، وَنى ياهاٍ تُواكٍ ٤وَنى ساَيُتٌ تاكٍ

ٌَ يُ ٖ ُْـَيو طؤِكاْطاكٍ يُ هًاهٌ يُ ِكوويـا، ُّٓ ياهاياُْ بىوٌْ ُٖبىو، ُٓطُكٌٓ يُواُْيُ دًاوامٍ ُٖب
ًَُىايُ  ًَىَ و ًٓتاكَ عاَُنٍُ ؿا َٔ ث يُ بِلطُ و َاؿؿَناًْإ يُ ْاوَِكؤنُنٍُ ؿا، بُآلّ وَنى يُ ٓىاكٓ
ًَهٌ ؿضيىنلاتٌ و بُ ًٓٓتًؼابات  ًَوتا ُٓو وآلتاُْ نُ ِكمطاكيإ بىوَ، وآلت ؿَٓىوُْوَ هُك يُى، بؤيُ ٓ

ُّ ياهاياُْيإ ًًٓػا نلؿَوَ، نُ ُٓوَ بىو بُ ػَُيو ؿَهُآلت ؿَطلَيتُ ؿَهت، يُنُّ ناكيإ نُ نلؿيإ ٓ
ًَُُ ُٓو ياهايَُإ ْىوهًىَ باكوؿؤػٌ  ًٓٓذامَيهٌ ًٌْتُاٌْ مؤك طُوكَ، ُٓوَ يُواُْيُ يُو ناتٍُ نُ ٓ
ًَىَنإ بىوَ بُ كَْطاكبىوُْوٍَ  ًَىَيُى يُ ً ٍَ بُ ً ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ واٍ ػىاهتيَب ياهايُى ؿَكبهل

ًَُىايُ ُٓو نات يُ دًٗاًٍْ ؿا ناكٍ تريؤكيويت و ناكٍ ت ًَهـاٌْ باكٍ َُٓين و وآلت، ث ؤقاْـٕ و ت
تريؤكيويت، ناكٍ تريؤيويت نُ يُ ُٓؾهاكٍ ٓايـيؤيؤدًا تىْـِكَوَناٌْ دًٗإ و ْاوُٓنُ و ًٓكًًُُناًٍْ 
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ٍَ ُٓوََ ؿا بُِكاهيت بُْـ و ْاوَِك ٌَ، بُآلّ يُطُ ًَىيوت بىوب ؤى و ؿا نُ يُ بلَو ؿا ُْبىو، يُواُْيُ ث
ثليٓوًجُناٌْ ْاو ُٓو ياهايُ نُ ٖاتىوَ بُ ؿَم، بُِكاهيت ؿَهت نلاُْوَيُنٌ مؤك ِكَٖاٍ َىتًُقٌ ؿاوَ 
بُ َُٖىو ؿَمطاناٌْ ُٖواَيطلٍ و ؿَمطاناٌْ ثؤيًى بُ ٓاكَمووٍ ػؤيإ ٌٓ بهُٕ بًهُٕ، بؤيُ بُِكاهيت 

ًَـآىوُْوَيُى ب ًَىيوت ؿَنات ث ًَُُ ث ًَجُِكيىَ، ٓ هُئ بُّ ياهايُ، ُّٓ ياهايُ بُِكاهيت َٔ ُٓو قؤْاغُ ت
ًَهٌ َُٓين وَٖا ؿايُ طؤِكاْهاكيًُنٌ طُوكٍَ ؾًهلٍ،  ًَوتا يُ باكوؿؤػ ًَُىايُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ٓ ث
ًَىَ ٖاوتُكيبري  ًََُُ بُ َُٖإ ً ًَىيوت ؿَنات ٓ ٓايـيؤيىدٌ ٖاتىوَ بُهُك َُٖىو ْاوُٓنُؿا، بؤيُ ث

ٍَ ُٓو طؤِكاْهاكيًاُْ بُِك ًَٓري، ُٖكوَٖا ُّٓ ياهايُ نُ ٖاتؤتُ ثُكيَُاٌْ يُطُ اهيت ياهاناًٌُْإ بطىدم
ًَُُيإ بىتايُ ُٓهبابُنٍُ ًُٓ؟  ًَىيوت بىو بُِكاهيت ُٓهبابٌ َىدًبٍُ ُٖبىايُ، بُ ٓ نىكؿهتاُْوَ ث

ٌَ ُٓهبابُ ًَُُ ْاب ًَُُ ؿاواٍ ؿَنُئ تَُـيـ بهلَيتُوَ، ٓايا سهىَُت نُ ُّٓ ياهايٍُ ْاكؿووَ بؤ ٓ نٍُ ٓ
ٌَ؟ بؤٌٓ تَُـيـٍ ؿَنُيُٓوَ؟ ٖؤناكَنٍُ ًُٓ؟ ِكَيقٍَ تريؤكيويت ًُٓ يُّ وآلتُ؟ ض  ًَ ًَُُ ب بُ ٓ
ًَىيوت ؿَنات ض بطليُٓ بُك؟ بُّ ياهايُ ٌٓ نلاوَ، ض طؤِكاْهاكٍ نلاوَ؟ ُْٓـ تىاْلاوَ َىناؾُسٍُ  ث

ًَُُ يُ هاَيٌ  ٍَ؟ بؤ صيىوُْ ٓ ٌَ بهل ًَو ؿا نُ ُّٓ ي 2111تريؤكٍ ث اهايَُإ تَُـيـ نلؿَوَ، يُ نات
 ٌَ ٍَ بىو، نُ ٖاتبىو ٖؤناكَيهٌ ؿابىو بُ ؿَهيت ثُكيَُاْتاكَوَ نُ ثٌتطريٍ ي ُٓهبابٌ َىدًبٍُ يُطُ

( /ٌَ يُعين ٖاتبىو،  يبكا٤ األضباب اييت ػعٌ َٔ إضتُساز تطبٝل أسهاّ ٖرا ايكإْٛ(بهات، بؤ صيىوُْ ؿََي
ًَُُ بُ ض َُْ ًَو ُٖيُٖؤناكَيهٌ ؿابىو، بُِكاهيت ٓ ًَو؟ ض َُْتًك ؿَْط بـَئ بُ ؿكَيق نلؿُْوَ و ناك  تًك

 ًَُُ ٌَ ُٓوٍَ ٖؤناكَناٌْ بناْري؟ بؤ؟ ُّٓ ياهايُ يُو َاوَيٍُ نُ ُٖبىوَ ٓ ًَهلؿٌْ ياهايُى نُ بُ ب ث
ٌَ بًًٓىَ؟ ٓايا ٖؤناكَناٌْ ُّٓ ياهايُيُ نُ ناكٍ  وَنى ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ِكَيقٍَ ُْٓـَيو هىوؿَإ ي

يت يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ نُّ بىوَتُوَ يإ َىناؾُسُ نلاوَ تا ِكاؿؿَيُنٌ مؤك، نُ ُٓوَ ناكَيهُ تريؤكيو
ًَت، يإ وَنى ُٓو ُٖوَيُ تريؤكيوتًاٍُْ  ًَىَ ب ًَطاٍ ؿَهتؼؤًٌ يُ يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ بُو ً بُِكاهيت د

ٍَ ِكَيطلٍ نلاوَ يُ ناكٍ نلاوُْتُوَ، ُْٓـَيهٔ؟ ُْٓـ نُهٌ تريؤكيوت طرياوَ بُّ ياهايُ؟  ثىوُٓ
ًَجلهلاوٍ ؿَمطاناٌْ ُٖواَيطلٍ  ٌَ بُِكَين وَميلٍ ْاوػؤ يإ ي ًَهـَكاُْ و تريؤكيويت؟ يإ ؿَبىايُ ًٖض ُْب ت
ًَلَ تُوادىؿيإ  ٌَ ؿَبىايُ ي ٌَ؟ ٌٓ ؿَمطاٍ ٓاهايٍ ب يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ٌٓ ُٓدمىٌَُْ ٓاهايٍ ب

ًَُُ بىتايُ نُ بؤٌٓ؟ ٓايا ُٓو ُٖبىايُ، وَنى ُٖك ياهايُنٌ تايبُشيُْـ بُ  ًَهًإ بُ ٓ ػؤيإ، َُْتًك
ًَوتا باقٌ يُ يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ؟ نُ ُّٓ ياهايُ وَنى ػؤٍ 2116ُٓهباباٍُْ نُ يُ  َوَ ُٖيُ تا ٓ

ٌَ بؤ َُٖىو بِلطُ و  ٌَ؟ ُٓطُك وَنى ػؤٍ ب ًَىيوتُ نُ تُعـيًٌ بهُئ؟ يإ وَنى ػؤٍ ب ًًَُٓوَ، ث ًَ بٗ
ًَُىايُ َاؿؿَناٌْ بُِكاه ًٌَ بهٍُ َٔ ث ًَبُد ًَت و وَنى ػؤٍ د يت مؤك قاهٌ يُ، يُ ِكاؿؿَ بُؿَكَ، ُٓطُك ب

 /ٌَ ٌَ ؿََي ًَو يُ َاؿَنإ ؿا، يُ َاؿؿٍَ ه ًَتُ ؿَكَوَ، يُعين بؤ صيىوُْ يُ يُن ًٌَ بٔ ٌَ ي ًَو ؿَتىاْ نُّ نُه
ًَهـإ، ِكووػاْـٕ، يُ نُيو ػوذي ، يإ ميإ طُياْـٕ بُ ُٓواُْ سىنٌُ ُٖتا ُٖتايٌ ؿَؿكَئ، يُى/ ت

ًَو يُ تُالك و ؿاَُمكاوَ و هاَاٌْ طٌيت، يإ ُٓو تايبُتًاٍُْ تُكػإ نلاوٕ بؤ  تُواوٍ، يإ بًُ
ؾُكَاْطُ و بُكفَوْـيًُ سهىًًَُنإ، بؤ ؿَمطا طٌتًًُنإ، بؤ باكَطاٍ ُٓو سًنب و يإ ُٓو نؤَُآلٍُْ 
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ًَبُ ًَتُ ناكٍ نُ بُ ياها ْاهلاوٕ، ٖتـ. يُعين ُٓطُك ُٓوَ د ٌَ بهُئ بُِكاهيت هىوتاٌْ ْايًا ؿَٓ د
تريؤكيوتًًُوَ، كاؿيؤنإ، تُيُؾنيؤُْنإ، نُْاَيُنإ، باكَطاناٌْ طؤِكإ، باكَطاناٌْ يُنطلتىو يُ ماػؤ، 
ٍَ ؿا بهٍُ، بؤيُ  ٌَ تُعاَىيٌ يُطُ مؤكبٍُ مؤكٍ ُٓو باكَطاٍُْ نُ يُ ًىَيُٓناٌْ، يُعين بُّ ياهايُ ؿَب

ٍَ َُْتًكٌ  ُٓوَ بُِكاهيت ًَىَيٍُ نُ يُطُ ٍَ بُو ً ٍَ، يإ تُعـيٌ بهل ًَىيوت ؿَنات ًًٓػا بهل ُّٓ ياهايُ ث
ٌَ، مؤك هىثاي.  هُكؿََُنُؿا بطىدم

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
ًَلماؿ، ؾُكَىو.  ناى ً

ًَلماؿ   :عبداؿاؾغبُِكَين ً
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 ًٍَ ٍَ يُ ث ؿا ِكَػُٓيُنِ بُِكاهيت يُ هُكؤنايُتٌ ُٖيُ بُ تايبُتٌ دُْابٌ هُكؤى، يُو وََيال َٔ داك
ٍَ تُسُيىمّ بُِكاهيت بًين بُاليُى ؿا بِلوات، يُنًإ  ثلؤفَ ياهايٍُ بُ نلَيـاٌْ ػاْىوَنُ يإ ُْٖـ

ًَل ُْختوتُ  52ُٓوَ بىو نُ بؤ َاوٍَ هاَيُنُ نُ تُٓذًٌ نلا  ٌَ، بُآلّ بؤ ُْػ ؿَْط بىو بُ بَُي
 ٌَ ًَلت ؿاْا، بَُي ٌَ و ُْػ ًَوتا، ُٓوٍَ ُٓػري داك نُ ػلايُ ؿَْطـاُْوَ، بَُي ؿَْطـاُْوَ، بُي بؤ ُٓوٍَ ٓ

ًَلَنُ  53يُنُ  ٌَ يإ 48بىو، نُ ) 23ؿَْط بىو، ُْػ ٌَ ب (َنُ مؤك ْنيهرت بىو يُ، ْنيهُ يُوٍَ نُ بَُي
ًَل، ؿَبىايُ ُٓوًَت ػوتايُ ؿَْطـاُْوَ، يُبُك ُٓوَ داكَيهٌ ٌَ، يُعين ُٖك داك  ُْػ تل بُ ًٖىاّ ُٓوٖا ب

ًَقٍُْ ْاوػؤ باهٌ ُٓوٍَ نلؿ نُ ِكاثؤكتُنإ سامكَ، بُآلّ بُؿاػُوَ ُٓوٍ  ٌَ، ؿووَّ/ ي تُوامووُْنُ ُٖب
ًَقٍُْ ياهايٌ ًُٓناناٌْ تًا ًُْ، نُ ًُٓنانإ تُسُؾىمٍ تًايُ و ًيت تًايُ، نُ سُقٌ وابىو  تليإ وَنى ي

ًَلَ نُ قوُ  ُٓو ُْٓـاَُ بُِكَيناُْ ٌَ تُسُؾىمٍ يُهُك ٌٓ ُٖيُ؟ ٓىْهُ َٔ ي َُٖىوٍ ُٓوَ ببًٓٔ نُ ن
ًًَُٓوَ هُك  ًَقٍُْ ْاوػؤ ُٖيُ، ؿووَّ، ب ؿَنُّ ؿياكَ تُسُؾىمَيهِ يُهُك ِكاثؤكتُنُ ُٖيُ، ِكاثؤكتٌ ي

ٕ، نُ ًٌُُٓ َُهُيُنُ نُ تريؤكَ، تُبعُٕ َٔ وَيلاٍ ؿَهتؼؤًًِ بُِكاهيت بؤ ٓاهايٌٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتا
ًَُُؿا ُْبىوَ،  ًَو يُو وآلتٍُ ٓ َاوَيُنٌ مؤك مؤكَ ُْ تُقًُٓوَيُى، ُْ نىًتيَن، ُْ بِلييَن، ُْ ًٖض ًت
ًَقٍُْ ْاوػؤ َُٖىو هاَيُنإ باهٌ ُٓوََإ نلؿووَ، تُٓهًـَإ  ًَقُْنإ، ي ًَُُ يُ َُٖىو ي بؤيُ ٓاهايٍ، ٓ

ًَ ٍَ بؤتاصيإ د ًَىَ ًٓتإ بى ٌَ ُْطلتىوُْتُوَ، يُوَ نلؿؤتُوَ نُ ٓاهايٍ ٓ ٌَ نلؿووٕ، ًٖض ثاكََإ ي بُد
ُٓوٍَ ػؤيإ ؿاوايإ نلؿووَ بُ تُواوٍ نلؿووَاُْ، يُبُك ُٓوٍَ ًٌُٓناًْاصيإ بًًٓىَ، ُٖهتُإ نلؿووَ 
 ٌَ ٌَ ُٓو ًٌُٓ يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ؿا بهات، ٓاهايٍ بتىاْ ًٌُٓناًْإ باًُ، بؤيُ ٓاهايٍ ُٓطُك بتىاْ

ًَُُ ؿفَ تريؤكَإ َُٓٔ و ٓاهايٌُإ ب ٓ ،ٌَ ًَوتا بُكؿَواّ ب ٌَ ُٓوٍَ نلؿووَييت تا ٓ ًَت، ٓاهايٍ بتىاْ ًَٓ ؤ ب
ًَُىايُ باًرت ًٍٓ ؿَنات، ٓىْهُ ؿفَ تريؤك  بؤ ٌٓ يُ؟ ٓاهايٍ ُٖك ُٓوَ ؿَنات نُ ؿفَ تريؤك ؿَيهات، ث

ٌَ وَنى ُٓوٍَ ٌٖ ٓاهاي ٍَ ًت بهات نُ مؤك وامغ ُْب ٍَ نات ؿا ُْٖـ ٍ وامسُ و بُ ٓاًهلا ِكَْطُ يُ ُْٖـ
ٌَ، ؿاواٍ ُٓوَ ؿَنُّ نُ  ٍَ مؤك ؿكَيقٍَ بـََ ٌَ، يُبُك ُٓوَ َٔ بُِكاهيت ؿاواٍ ُٓوَ ؿَنُّ ْاَُو ًَُإ ؿََي ث
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ٍَ بلاؿَك  ًَيَن، ٓىْهُ وَػتُنًٌُ بُهُكٓىوَ وَى ُٓوٍَ ُْٖـ ؿفَ تريؤك ُٓ ياهايُ يُ بٓرِب ؿا َُْ
 باهًإ نلؿ، مؤك هىثاي.

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  باين/ؿ. اكهالٕ  بُِكَين
 َاَؤهتا ؾُكَإ، ؾُكَىو.

 بُِكَين ؾُكَإ عنايـئ:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ٍَ بِلطُ بُ بِلطٍُ قوُناٌْ َاَؤهتا مسري  ٍَ يُطُ بُِكاهيت مؤكبٍُ مؤكٍ قوُنامن ٖاوناكامن نلؿيإ، داك
ٌَ، ت ًَُُ يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ؿاّ، بلطُ بُ بِلطُ، وًُ بُ وًًٌُ، بؤ تُٓهًـٍ قوُناٌْ، بَُي ًَو ٓ ُْٗا ًت

ًَُُ يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ نُ  ًَطريٍ ٓاهايٌُ، ٓ ًَىَ ؿَنُئ بُِكاهيت ثاكاهتين ٓاهايٍ و د نُ ًاْامٍ ث
ٌَ، يُو نلؿَوَ تريؤكيوتاٍُْ نُ يُ وآلتإ و ْاوُٓنُؿا يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ؿا  ًَطريَإ ُٖب ٓاهايٌٌ د

ًَط ًَت، بُِكاهيت ُٓوَ د ًَنَناٌْ ٓاهايٍ نُ يُ ُٖكَيِ ؿا ُٖيُ، بؤيُ ُْب اٍ ؿَهتؼؤًٌ و ًاْامٍ يُ بؤ ٖ
َٔ ثٌتطريٍ يُ ٖاوناكّ ناى ُْكضياًٍْ ؿَنُّ ُٖك يُبُٓكَت ؿا ُٓو ياهايُ ًًٓػا بهلَيتُوَ، بُِكاهيت 

ًَطريَ، ثاًإ ثاَ ًًٓػا نلؿُْوٍَ ُٓو ياها ًٌَ ًُْ، يُبُك ُٓوَ ٓاهايٌٌ ُٖكَيِ د ًَىيوتًُإ ث يُ بُِكاهيت ث
ٌَ ُٖوَيٌ ُٓوَ بـَئ ؿَمطاناٌْ ِكاطُياْـٕ يُ َاَؤهتاٍ َنطُوتُنإ، يُ ػىَيٓـطانإ ُٖوَيٌ ُٓوَ  ؿَب
ًَوتا ٓاهايٍ ُٖك  بـَئ بُِكاهيت ٓاهايٍ ػؤًُويوت بهُيُٓوَ الٍ نؤََُيطا، بُِكاهيت يُبُك ُٓوٍَ ٓ

ًَىَيُنٌ ت ٍَ نُ ً ؤقاْـٌْ ُٖيُ يُ نؤََُيطا، نُي بُ ٓاوٍ َُٖىوَإ ؿَماْري بُ ٓاوَيو تَُاًا ؿَنل
ٍَ ُٓو َُٖىو ٓانٍُ نُ ُٖيُتٌ، بؤ ُٓو َُٖىو ثاكاهتين  ػؤًُويوت تَُاًاٍ ٓاهايٍ ْانات، يُطُ

 ٓاهايٌُ، مؤك هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

ٕ ػؤًُويوت ًُْ ُٓوَ ِكٌَٓ ػؤتُ َاَؤهتا، ٓىْهُ ٓاهايٍ نُ تؤ ُٓو َُٖىو َُؿسٍُ ؿَنٍُ، ٓؤ
 نُواتُ؟ ثُضيإ ػإ، ؾُكَىو.

 بُِكَين ثُضيإ عنايـئ:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ٍَ بهُّ، يُنًَُإ/ َُهُيٍُ  ًٍَ ُٓوٍَ َٔ يُهُك ُٓوَ قوُ بهُّ، سُم ؿَنُّ ٓاَافَ بُ ؿوو ػا ث
ًَُُ ٍَ ُٓوٍَ نُ ٓ يُ دُْابتُوَ بًوتُإ  ُْبىوٌْ ِكاثؤكت يَُِلؤؿا، بُؿكَيقايٌ بِلطُناٌْ َُِٓلؤ، يُطُ

ُٓويُويُت بؤ ثلؤفٍَ سهىَُتُ نُ ُٓوَ ًٖض ثٌتًىاًًُْنٌ قاْىٌْ ًُْ، يُ ثُيِلَوٍ ْاوػؤؿا ٓاَافٍَ 
ًَقُْ  ًَو تُْاُْت ُٓوثلؤفاٍُْ نُ يُ سهىَُتُوَيُ ي ٌَ ُٓوََ بيَب بُ عىكؾ ٌَ ؿَٓ بؤ ُْنلاوَ، بُآلّ ث

ًَقُْ  ثُيىَْـيـاكَنإ ِكاثؤكتًٌٌ يُهُك ٓاَاؿَ ُْنُٕ، ٌَ بناْري ي ًَُُؿا ب بؤ ُٓوٍَ يُبُكؿٌََ ٓ
ثُيىَْـيـاكَنإ ِكًَٓإ يُهُك ُٓو ثلؤفٍَ سهىَُت ًُٓ؟ وَنى ُٓوٍَ نُ يَُُؿا ُٖيُ، بُ تًُْا 
ًٌَرت يُ بِلطُناٌْ تلؿا ُٓو ِكَػُٓيٍُ طلت، ؾًعًُٕ  عُكميإ نلؿؤتُوَ وَنى عُكم نُ هؤمإ ػاًٍْ ث
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ًَ ًَهٌ تل َُهُيٍُ ؿيواُْوَ ِكًَُٓنٌ وامغ، يإ ِكاثؤكت هٌ وامظيإ ُْبىو يُ ًٖض بِلطُيُنٌ َُِٓلؤؿا، ػاَي
ًَت، ُٖك  ًَهٌ ثُيِلَوٍ ْاوػؤ نُ ثُيِلَوٍ ْاوػؤ َاف ؿَؿا بُ ُْٓـاٌَ ثُكيَُإ ُٖك قوُيُنٌ ُٖب ػاَي

ٌَ ُٓو بري و ِكايُ ٓؤُْ يإ ٓؤٕ ًُْ، َاؾًٌٌ ُْؿاوَ ْ ًَ ٌَ ُٓوٍَ ب ًَت بُ ب ُبُ ُْٓـاٌَ بريو ِكايُنٌ ُٖب
ثُكيَُإ، ُْ بُ هُكؤنٌ ثُكيَُإ نُ ِكًَُٓنٍُ بوِلَيتُوَ يُ ثلؤتؤنؤيـا، ًٖىاؿاكّ ِكَٓاوٍ ُٓوَ بهُٕ 
دُْابتإ، َٔ ؿَيُُ هُك ِكٌَٓ ػؤّ يُهُك ؿكَيق نلؿُْوٍَ ُّٓ ثلؤفَ ياهايُ، ُّٓ ثلؤفَ ياهايُ ؿوو ؿيىٍ 

ًَهُ يُو ياهاٍُْ نُ ؿوو َُتلهٌ ُٖيُ، ؿو ًَهًإ يُ ُٖيُ، يُن ٍَ يُى ؿا، يُن و َُتلهٌ تُماؿٍ ُٖيُ يُطُ
ًَري بآلو بىوُْوٍَ تريؤك و تًُُُْ نلؿٌْ  َُتلهًُنإ َُْٓيُ نُ َُتلهٌ َُٖىوَاُْ يُ تريؤك، با بًَ
ًَُُ بُ ؿَهُآلت و ٓؤثؤمهًؤُْوَ، تلهٌ َُٖىو ٖاوآلتًًُنُ،  ًَهُ يُ ٓ تريؤك نُ ُٓوَ تلهٌ َُٖىو يُن

ًًَُُُ وَنى ُٓ ْـاٌَ ثُكيَُإ تىْـتلئ ِكَيطُ و ياها بطليُٓ بُك بؤ ِكَيطلتٔ يُ تريؤك، بُآلّ سُقٌ ٓ
ًَىيويت بُ ِكووٕ نلؿُْوَ ُٖيُ، وَنى ٖاوناكامن باهًإ نلؿ، دًا يُوٍَ نُ َٔ يُ بًـايُت ؿا بُ  ُٓوَ ث

ٍَ ؿا ًُْ، نُ ٖؤيُن اٌْ ؿَكٓىواْـٕ ْىقتٍُ ًْناّ ومت، ُّٓ ؿكَيق نلؿُْوَيُ ٖؤيُناٌْ ؿَكٓىواْـٌْ يُطُ
ًَُُ َُٖاُْ  ًَتُوَ، ٓايا ُٓو َُتلهًًٍُ نُ ٓ ًَُُ، َُتلهًًُنَُإ ؿَِكَوَيٓ ُٓوَ ؿَػاتُ بُكؿٌََ ٓ
ًَهلؿ َُؾلووم بىو يُ ِكَيٌ اليٌُْ  بُكؿَواَُ، تريؤك يُو ٓاهتُؿايُ، وَنى ناى ُْكضيإ ٓاَافٍَ ث

ٌَ، ُٖتانى  ثُيىَْـيـاكَوَ وَميلٍ ْاوػؤ ُٓواليُْاٍُْ نُ ثُيىَْـيـاكٕ ًَُُ ؿاتايُنُإ يُبُكؿَّ ؿا ب ٓ
ٍَ به ٌَ نؤْرِتؤ ًَوتا ُّٓ ياهايُ تىاًْىويُتٌ ُْٓـ ساَيُتٌ ث ٍَ، ُْٓـ نُي بَُُ ؿَهتطرينلاوَ؟ٓ ُْٓـ  ل

،ًَُُ  ًًَُُٓٓتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتاٌْ ثاكاهتىوَ؟ نُ ُٓوَ ؿيىَيهٌ َُتلهًًُنُيُ بُِكاهيت ِكووٕ ًُْ بؤ ٓ
ًَىَيُى ْاما ًَري ُٓو ٓاَادمٍُ ْري، ؿيىَيبُ ًٖض ً ًَ ًَٓاٌْ ُّٓ ياهايُيُ بؤ ؿفٍ با ب هٌ تلٍ َُتلهٌ بُناكٖ

ًَقٍُْ  ًَقٍُْ ْاوػؤ يُِكاثؤكتُنُياْـاو ي ًَىيوت بىو ي ٌَ ؿَكٓىَيٓلاوَ، ُٓوََ ؿيواُْوَ ث نُ ياهانٍُ ث
ًَُُ ًَقٍُْ ثُيىَْـيـاكٕ يُ ِكاثؤكتًاْـا ُٓو ػُتُكياُْ خبُُْ بُكٓاوٍ ٓ نُ ُّٓ ياهايُ ػلاخ  ياها نُ ي

ًَٓلاوَ، ثُيىَْـيًإ بُ َُٖىو ُٓو اليُْاُْ بهلؿايُ نُ يُ ُٓدماٌَ  ًَٓلاوَ، يإ ػلاخ بُناك ُْٖ بُناك ٖ
ُّٓ ياهايُ ِكووبُِكووٍ َُتلهٌ بىوُْتُوَ، بؤ ُٓوٍَ ٓىْهُ ُٓوَ ياهايُنٌ سُتا ػتىوكَتُنٍُ وَنى 

ًَري ػاْىوبُكََ ًُْ، ٓىْهُ ُٓوَ َُتلهًًُنٍُ يُهُك هُالَُتٌ َُٖىو  َُهُيٍُ بُنلَيـاٌْ با بًَ
ٍَ نُ ػىؿٍ تريؤك ػؤيُتٌ، يإ  ًَٓل ًَهُ يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ؿا، ُٓطُك بُ َُتلهٌ يُنُّ بُناك بٗ تان
ًَٓاٌْ ُّٓ ياهايُيُ يُ ؿفٍ ٓاماؿيًُناٌْ  ٍَ نُ ػلاخ بُناكٖ ًَٓل ُٓطُك بُ َُتلهٌ ؿووَّ بُناكبٗ

ًَري، ثلهًاكٍ يُهُك بهُئ، ٖاووآلتًُ، نُ ُٓوَ َُتلهًً ُنُ َُٖىوَإ سُقُإ ُٖيُ طىَاٌْ يُهُك ؿابٓ
ٌَ، ياها  ًَهٌ تل نُ َٔ يَُُؿا سُم ؿَنُّ قوٍُ يُهُك بهُّ، ياها ًعل ًُْ َاْانٍُ يُ ؿَيٌ ًاعريؿا ب بابُت

ًَُُ بناْري بُ ؾًعًٌ ُّٓ ؿكَيق نلؿُْو ًَىيويت بُوَ ُٖيُ نُ ٓ ًَىيويت بُ ؿَكبِلئ ُٖيُ، ث َيُ ؾًعًُٕ ث
ًَهٌ ياهانُ ُٓوَيُ نُ ض  ًَُُ ُٓو َُٖىو ؿاّ و ؿَمطايٍُ نُ ْاماْري يُ ياهانُؿا، طلؾت ٌٖ ُٓوَيُ نُ ٓ
ًَذطُ يُ ؿَمطاناٌْ ٓاهايٍ ًَو ؿا نُ ؿَماْري ب ٌَ نلؿٌْ ُّٓ ياهايُ، يُ نات ًَبُد  ،ؿَمطايُى بُكثلهُ يُ د

ًَوتا طىَاصيإ ُٖيُ يُ قاْىٌْ بىوٕ، يإ يُ قاْىٌْ ُْبىوًْإ، ُّٓ  ُْٓـئ ؿَمطاٍ تل ُٖيُ نُ ُٖتا ٓ
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ٌَ يُ قاْىٌْ بىوٕ يإ قاْىٌْ ُْبىوٌْ ؿَمطايُى،  ٌَ ؿَنُٕ، يُو ناتُؿا نُ تؤ طىَاْت ُٖب ًَبُد ياهايُ د
ًًًَُٓوَ؟ بؤ َُتلهٌ ؿووَّ بُناكٍ  ٓؤٕ مََاُْتٌ ُٓوَ ؿَنٍُ نُ ُّٓ ياهايُ وَنى ػؤٍ بُناك ؿَٖ

ًَيَن، نُ َٔ ٓاَافَّ  ُْٖ ٍَ ًٌَ ؿوا ٓاَاكَناٌْ بىؿدٍُ َُٓوا ٌَ نلؿ، يُ سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتاْـا بُث ث
( ًَُ هُؿ و ًُهت و 667849نُ بُوًَُوَ نُ ؿاوا نلاوَ بؤ َىَمَؾري، يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ؿا )

(يإ ٌٖ وَماكَتٌ 267251سُوت ُٖماك و ًُٖت هُؿ و ٌٓ و ْؤ ؾُكَاْبُك ُٖيُ، يُو فَاكَيُ )
ٌَ ؿَمطا طلْطُ، َُؾلوومَ دطُ ْاوػؤ، ث ًَُُ ُّٓ َُٖىوََإ ُٖيُ بؤ ُٓو ه ًٌَُُكطُ، ٓاهايٌُ، باًُ ٓ

ٌَ ؿَنات، ؾًعًُٕ بؤيُ ُٓوَْـَ مؤكَ َُؾلوومَ  ًَبُد يُواُْ ؿَمطاٍ تليٍ ُٖيُ نُ ُّٓ ياهايُ د
ٌَ، ُٓو فَاكَيُ بؤيُ ُٓوَْـَ مؤكَ نُ ُْتًذُنٍُ ُٓو ًاْاميًُيُ نُ ًَُُ  تُسًٌِ ساٌُ ُٓوَ ب ٓ

ٍَ ُٓو  ؿَيهُئ، َُٓٔ و ٓاهايٍ بُكقُكاكَ، بُكؿَواّ ؿكَيق نلؿُْوٍَ ُّٓ ياهايُ مؤك تُماؿ و ْانؤنُ، يُطُ
ًَري و  ٌَ يإ ًاْاميًُنَُإ بوِليُٓوَ، بًَ ًَُُ ؿَب ًَُُ ؿَيهُئ، نُواتُ ٌُُٓ ُٓوَيُ ٓ ًاْاميًٍُ نُ ٓ

هتإ يُ َُتلهًـايُ، ًًَُُٓٓتٌ ٖاووآلتٌ نىكؿ ًٓعترياف بهُئ بُوٍَ نُ َُٓٔ و ٓاهايٌٌ ُٖكَيٌُ نىكؿ
ًَىيوتُإ بُ ؿكَيقنلؿُْوٍَ ُّٓ ياهايُ ُٖيُ، ُٓطُك ْا  و ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ يُ َُتلهٌ ؿايُ، بؤيُ ث
ٍَ ؿَناتُوَ، بؤيُ َٔ ؿاواناكّ يُبُك ُٓوٍَ ٖاووآلتٌ ُٓو  ًاْامٍ نلؿٕ، ؿكَيق نلؿُْوٍَ ُّٓ ياهايُ ثىُٓ

ؿاوا ؿَنُّ نُ ُّٓ ياهايُ بؤيُ  ،ٔ و ٓاهايٍ يُ َُٖىو بىاكَناٌْ تل مياتل بُكقُكاكَُٖكَيُُّ، ؿَمامن َُٓ
 ًًٓػا بهلَيتُوَ، هىثاي.

 بُِكَين ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:
 ظًإ ػإ، ؾُكَىو.
 بُِكَين ظًإ عبـايلسًِ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَىيوت بُوَ ْانات يُ َُِٓلؤٍ واقًعٌ ُٖكَيٌُ ؿياكَ َٔ ثٌتًىاٌْ ُٓو ِكايُ ؿَنُّ نُ  ُٓو ياهايُ ث

 ٍَ ًَُُ ؿكَيقٍ بهُيُٓوَ، ٓىْهُ يُ ناتٌ ؿَكٓىاْـٌْ ياهانُ تُْٗا بؤ ؿوو ها نىكؿهتإ ؿا داكَيهٌ تل ٓ
ٌَ ؿاتا و ٓاَاك و ِكاثؤكتٌ وَماكَتُ  2116بىوَ، يُ هاَيٌ  ٍَ تؤ يُهُك نؤََُي ًَُُ ْانل ٍَ بىوَ، ٓ بؤ ؿوو ها

ًَت ُٓو ثُ يىَْـيـاكَنإ نُ تايبُشيُْـٕ بُ ثاكاهتين َُٓٔ و ٓاهايٍ يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ؿا، تؤ ؿَب
ًَلؿكَيت بؤ ثُكيَُإ و ؿاواٍ ؿكَيقنلؿُْوٍَ ياػىؿ َُٖىاكنلؿٌْ ؿَنلَيت،  ياهاياٍُْ نُ داكَيهٌ تل ؿَْ

ًٌَرت تؤ ؿَك ًٌَ ثٌت ببُهيت بُّ ؿاتاياُْ، ٓايا ُٓو ياهايٍُ نُ ث ًٍَُٓ نُ ؿاوا تؤ ب ت نلؿووَ، ُٓو نُي
ًٌَ ثل نلؿؤتُوَ؟ ٓايا ُٓو ٓاَاْر و ُٖؿَؾٍُ نُ  ًٌَ ثِل بهلَيتُوَ، ث يُ ياهانُؿا ؿَكٓىَيٓلاوَ نلاوَ ث

ًَُُ َُٖىو تىاًْى ٌَ؟ ؿياكَ ٓ ٌَ بطُيُْ ًَت، تىاًْىيُتٌ َُٖاَُنٍُ ػؤٍ بُد ًَهًٍ ب يُتٌ ُٓطُك بؤ نَُ
ًَو يُ ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ بُتا ًَقٍُْ َاؼي َلؤظِيُن ًَُُ، َٔ وَنى ػؤّ نُ يُ ي بُ سىنٌُ  يبُتٌ ٓ

ًَُُ نُ  ًَُُ، بُهُك نلؿُْوٍَ ٓ ُٓوٍَ مؤكبٍُ مؤكٍ ُٓو ميٓـاًْاٍُْ نُ تايبُشيُْـ بىوَ بُ ُٓكنٌ ٓ
هُكؿاٌْ ُٓو ميٓـاًْاَُْإ نلؿووَ، بؤ؟ يُبُك ُٓوٍَ يُ فَيل هايٍُ ُّٓ ياهايٍُ نُ ؿَكٓىَيٓـكاوَ 
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ًَو ث ًًَهاكٍ يُ بُ بؤٍُْ نؤََُي ًٌَ ًًَهاكٍ ؿَكسُم بُ َاؼي فَاكَيُنٌ مؤكٍ ٖاووآلتًإ نلاوَ، دا ُّٓ ث ًٌَ
ًَت، نُ ػَُيهاٌْ تل َُٖيًإ  ًَو طىَإ بىوب ٌَ، ياػىؿ بُ بؤٍُْ نؤََُي ًَو بري و ِكاٍ هًاهًًُوَ بىوب نؤََُي

ًَت يُهُكٍ، فَاكَيُنٌ مؤكٍ ٖاووآلتًُإ ُٖيُ بُ ٖؤٍ ُّٓ طىَاْ اُْوَ يُ ميٓـاُْناٌْ ٓاهايٍ يُ ًٓٓب
ًٌَُ يُ ُٖكَيٌُ  ًَو ن َاوٍَ ُْٓـئ هاَيُ َاوُْتُوَ، نُ تؤ ُْتىاٌْ ياهايُى بؤ ٓاكَهُك نلؿٌْ نؤََُي
ًًَهاكٍ داكَيهٌ تل بهٍُ بُ سُقٌ  ًٌَ ًَو طىَإ ث ًَت، ٓؤٕ ؿَتىاٌْ يُهُك بَُٓاٍ نؤََُي نىكؿهتإ ؿا ُٖب

ًَو ٖاووآلتٌ با بري و ِكاي ًٌَاٍُْ تل نُ نؤََُي ًَو يُو ن ًَت؟ يُن ٌَ اليٌُْ هًاهٌ ُٖبىوب إ بؤ نؤََُي
 ًَُُ ًَىيوتُ بؤ ٓ ًَوتاٍ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ؿا مَكووكَتُناٌْ ًُٓ؟ ث ٍَ باهٌ بهُّ، ُّٓ ياهايُ يُ ٓ ؿََُو

و ِكووٕ بهلَيتُوَ، بؤ صيىوُْ َٔ نُ ُْٓـاٌَ ثُكيَُامن ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ بُ ٓاكاّ ؿَبًِٓ، بُآلّ ُٓ
ًَلَ  نؤََُيُ ؿاّ و ؿَمطايٍُ يُ ُٖكَيِ ؿا نُ ُٓكى و ِكؤَيًإ ثاكاهتين َُٓٔ و ٓاهايٌُ، ؿَبىايُ ي
ًَىيوتُ ُّٓ  ًَُُ بًاْىتايُ ُّٓ َُتلهًًاُْ يُهُك ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ُٖيُ، بؤيُ ث ًَهًإ بـايُ بُ ٓ ِكاثؤكت

ًَبًًِٓ نلؿووَ يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ؿا ياهايُ بؤ ُٓوَْـٍَ تل ؿكَيق بهلَيتُوَ، بُآلّ ُٓوٍَ نُ ػؤّ ت
ٌَ، ُٓو َُتلهٌ يُ ًُْ، بؤيُ َٔ بُ  ًَُُ طىَاصيإ ُٖيُ يُ فَيل َُتلهًـاب ُٓو َُٓٔ و ٓاهايٌٍُ نُ ٓ
ًَُُ يُ ياهاٍ تريؤك ؿا نُ ؿَكٓىَيٓلاوَ يُ  مَكووكَتٌ ْامامن داكَيهٌ تل ُّٓ ياهايُ ؿكَيق بهلَيتُوَ، ؿواتل ٓ

ٍَ، بُآلّ ُٓوٍَ ، ْىوهلاو2116هاَيٌ  ٌَ بهل ًَبُد ًَىيوتُ ُّٓ ياهايُ د َ يُهُك ُٓدمىٌَُْ وَميلإ ث
 ٌَ ٌَ ْا ياهايٌ بٔ، ِكَيطُ ث ٌَ ؿاّ و ؿَمطاٍ تل نُ يُواُْيُ ُْٖـَيهًإ ُٖب ًَبًًُٓإ نلؿووَ نؤََُي ًَُُ ت ٓ

ٍَ ًًَهاكيًُوَ بُ نؤَُ ًٌَ ًَىَ ٖاتىوٕ ُّٓ ياهايُ بُ ث ًَو ُْؿكاو بٔ، ُٓواًٍْ بُ َُٖإ ً ، بُ بىوٌْ نؤََُي
ًَلَ وَماكَتٌ ْاوػؤَإ ُٖيُ،  ًًَهاكيًُوَ ؿَكسُم بُ َاؼي ٖاووآلتًإ ُٓدماًَإ ؿاوَ، نُواتُ تؤ ي ًٌَ ث
ٍَ و َُٖاّ و  ؿَمطاٍ ٓاهايٍ، ُٓدمىٌَُْ ٓاهايٌُإ ُٖيُ، َُٖىو ُٓواُْ بُ ياها ِكَيهؼلاوٕ، ِكؤ

ًَُُ نُ يُ ْا ٍَ و ُٓكنُناًْإ بُ ياها ِكَيهؼلاوَ، ٓ ًَىيوتُ هُكو َا ًَت نُ ث و وَماكَتٌ ْاوػؤؿا ُٓوََإ ُٖب
ًَىيوت ؿَنات تؤ  ؿواتل ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ يُ َُٖىو َُتلهًًُ ؿَكَنٌ و ْاوػؤيًُنإ بجاكَينئ، ض ث
ًٌَ بهُيت نُ ُٓو  ًَبُد ًًَٓت بُهُك ٖاووآلتًاٌْ ُٖكَيُُنُؿا د ًَىَيُ ب داكَيهٌ تل ياهايُنٌ يُو ً

ًَ ًَت. مؤك هىثاي.َُتلهٌ يُ ُْب  ت؟ نُ تؤ طىَاْت ُٖيُ ُٖيب
 بُِكَين ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:

 ناى عبـاهلل َُال ْىكٍ، ؾُكَىو.
 بُِكَين عبـاهلل َُال ْىكٍ:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَو تُٓهًـ يُ قوُيُنٌ ثُضيإ ػإ ؿَنَُُوَ، تها ؿَنُّ بُ تايب ًٍَ َُٖىو ًت ُتٌ دُْابتإ وََيال َٔ ث
ًٌَ ناكٍ بُكاَبُك ثُيِلَوٍ  ًٌَ مؤك ؿَهت بُ ثُيِلَوٍ ْاوػؤوَ بطلٕ، يُعين ُٖوَيٌ ُٓوَ بـَٕ نَُرتئ ث
ٍَ، ُٓوَ مؤك  ٍَ، مؤك طلْطًٌُ يُعين هُكؤنٌ ثُكيَُإ ٓاماؿٍ ثُكيَُاْتاك يُ قوُ نلؿٕ بجاكَين ْاوػؤ بهل

يىَْـٍ بُ ُّٓ ياهايُوَ ُٖيُ، ياهاٍ تريؤك، طلْطُ، ُٓوَ ِكؤسٌ ناكٍ ثُكيَُاٌْ يُ، ُٓوٍَ نُ ثُ
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ًَت يُ ُٓدماٌَ ُْبىوٌْ ياهاٍ تريؤكؿا؟ ُٓطُك  ًَهٌ ياهايًُإ ؿَب ًَُُ ؾُكاغ ًَلَ ُٓوَيُ/ ٓايا ٓ ثلهًاكَنُ ي
ًَهٌ  ًَتُوَ، تا ٓاهت ٌَ ًٓرت ؾُكاغٌ ياهايٌ ُٖيُ؟ ُٓوَْـٍَ َٔ قاْىٌْ عكىبامت ػىَيٓـب ياهاٍ تريؤكَإ ُْب

ًَقٍُْ ياهايٌ، باَ قاْىٌْ ع ًٌَاٍُْ نلؿووَ، يُعين ُٓطُك بلاؿَكاٌْ ي كىباتٌ عرياقٌ ٓاكَهُكٍ ُٓو ن
ًَهٌ باَ يُعين قاْىٌْ عكىباتٌ   ُٓو نُهاٍُْ نُ ياهايري و قاْىٌْ عكىباتًإ ػىَيٓـؤتُوَ، تا ٓاهت

ًَلَ نلؿُْ هُك ًَري ٖ ًَ ًٌَاٍُْ ؿَُٓٓ ػاٍُْ تؤقاْـٕ و تلي و با ب َاَيٌ طٌيت و  عرياقٌ مؤكبٍُ ُٓو ن
ًٍَ ُٓوٍَ  ًَو، ث ًٍَ َُٖىو ًت فياٌْ ػَُيو، ُٓواُْ َُٖىوٍ يُ قاْىٌْ عكىباتٌ عرياقٌ ؿا ٖاتىوَ، بؤيُ ث
ًَٓاٌْ ياهاٍ تريؤك بهُئ، يُ ِكاهتًـا قوُ يُهُك ُٓوَيُ تؤ َاؿاّ  قوُ يُهُك َُتلهٌ و ػلاخ بُناكٖ

ًَىيوتت بُوَ ٌَ، بُ تايبُت ُّٓ ياهايُ،  ياهايُى ُٖيُ يُ قاْىٌْ عكىباتٌ عرياقٌ ث ًُْ ياهايُنٌ تلت ُٖب
ٍَ تُٓهًـ يُهُك قوُيُى بهَُُوَ، بؤ ُٓوٍَ مؤك ؿكَيقٍ ُْنَُُوَ، يُ ُٓيؿُوَ  َٔ يُ ِكاهتًـا ؿََُو

ٍَ ًٓناؾُيُنًٌٌ بؤ  ٤تاوَنى يا ٍَ قوُناٌْ ناى مسري هًًِ ؿاّ، وَنى ػؤٍ، وًُ بُ وًٍُ، ؿََُو يُطُ
ًَلَُوَ،  بهُّ ٓىْهُ ُٓو ػؤمطُ ػؤٍ ٌَ، ُٓوَ سُقًكُتُ ؿَيط ٌَ ُْب بًهلؿايُ، يإ ِكَْطُ ُٓو ٓاطاٍ ي

يُعين بُِكَينإ ُٓوَ بنأْ ػَُيو ُٖيُ يُ ْاو ؿَمطاٍ َُٓين ؿا ثًٍُ ُٓؾوُكٍ ُٖيُ، ُْٓـ نُي 
ًَلّ، ِكَواٍُْ هُكؤنايُتٌ ثُكيَُاٌْ ؿَنُّ، ثًُيٌٌ ُٖيُ  ًَىيوت بىو بؤتاٌْ ؿَْ ْاوَناًٌْتإ ُٓطُك ث

ًَٓاوَ بؤ تريؤك نلؿٌْ ػَُيو، ؿاؿطاَ بِلياكٍ طلتين بؤ ؿَكنلؿووَ يُبُك ُٓوٍَ ي اهاٍ تريؤكٍ بُناك ٖ
ؿَهُآلتٌ ُٖيُ ػؤٍ توًًِ ْانات و يُهُك ناكَنٍُ ػؤيٌٌ بُكؿَواَُ، يُعين ُٓوَ سُقًكُتُ، ًًٓكا 

ًَِٓ، ناتٌ ػؤٍ ؿاَُ ُْٓـ بلاؿَكَيهًٍ، ُٓوَ ُٖيُ، ودى ؿٍ ُٖيُ، بؤيُ يُعين قُبنَناًٌْتإ بؤ ؿَٖ
ًَو بهُئ نُ يُِكابلؿووؿا ِكوويـاوَ، بُِكَينإ َُٖىوتإ ؿَمآْٔ َُٖىومشإ  سُم ًُْ ًٓٓهاكٍ واقًع
ًًَُتٌ، يُ ُْٓـئ قؤْاؽ و وَينطٍُ دًا دًاؿا مياتل بُ ؿيىَ هًبًًُنُ ياهاٍ تريؤك وَكطرياوَ،  ٓاطاَإ ي

ًَُُ صيىوَُْإ يُبُك ؿَهتُ، صيىوُْ نُ ياه ًَىَ ؿَثلهِ ٓ ًَٓلاوَ، بُآلّ يُ ٓ اٍ تريؤك بُ ػلاخ بُ ناك ٖ
ناَتإ صيىوُْتإ يُبُك ؿَهتـايُ نُ ياهاٍ تريؤك بُ ؿيىَ ًٓذابًًُنُيـا بُناك ٖاتيَب؟ ؾُكَىوٕ ؿاتايو 
ًَىَ ؿاواٍ ؿكَيق نلؿُْوٍَ ؿَنُٕ،  ًَـا نُ ٓ خبُُْ بُكؿَهتُإ، ؾُكَىوٕ وَنى ُٓو بلاؿَكاُْ ٓاَافَيإ ث

ًَٔ، يُعين ُٓهب ًَ ٌَ ب ًَىيوتًًُناٌْ ؿكَيق نلؿُْوٍَ ُٓو ياهايَُإ ث ًَٔ، ٖؤناكَ ث ًَ ٌَ ب ابٌ َُودًبَُإ ث
ًَُىايُ يُ  بؤيُ ًٍَٓ تُٓهًـ يُهُك ُٓوَ ؿَنَُُوَ بُ تُواوٍ ؿفٍ ؿكَيقنلؿُْوٍَ ُٓو ياهايُّ، ث

ًًَهاكٍ بُكاَبُك بُ ٓ ًٌَ ًَبُكٍ ُّٓ ياها ػلاثُؿا ث اماؿٍ ِكؤفْاَُْىوهإ، ٓاماؿٍ ِكابلؿووؿا يُ هايٍُ ه
ػؤثًٌاْـإ، ٓاماؿٍ ناكٍ هًاهٌ نلاوَ، يُعين ُّٓ ياهايُ بُ ػلاخ بُناك ٖاتىوَ، مؤك ػَُيهًٍ ُٖيُ 
ًَهٌ نلؿووَ يُعين  ًَوتا يُ هذُٓناْـايُ بُِكاهيت قىكباٌْ ؿَهيت ُّٓ ياهايُٕ، ِكَْطُ ػَُيو ُٖيُ تاواْ ٓ

ًَو  ًَـا ًُْ، بُآلّ ػَُيهاْ ًَوتا قىكباٌْ يُ طىَاٌْ ت ٌَ ؿَيًٓا بٔ يُ ُٓدماٌَ ْاِكؤًين ُّٓ ياهايُ ٓ ُٖيُ ؿَب
ٍَ ُٓوَؿاّ ياهانُ ؿكَيق  ٍَ، بؤيُ يُطُ ًَُُ ؿَنل بُِكاهيت، ُٓوَ سُقًكُتُ ًٓرت، ُٖك تُؾوريَيو بؤ ٓ

 ُْنلَيتُوَ.
 بُِكَين ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:
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 ناى هُكُْٖط، ؾُكَىو.
 ُْٖط ؾلز:بُِكَين هُك

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَِ ُٓوَيُ تُٓهًـ يُ ُْٓـ  ٍَ بًًَ بلاؿَكَنإ مؤك قوُيإ نلؿ يُ باكٍَ ُٓو َُومووعُ، ُٓوٍَ نُ َٔ سيُو
ًَقٍُْ ياهايٌ يُهُك ُّٓ  ًَري نُ ي ٌَ ؿإ بُوَؿا بٓ ًَُُ ؿَب ًَو ؿَنَُُوَ، يُنُّ/ ُْبىوٌْ ِكاثؤكت، ٓ ػاَي

ًَهٌ ًُْ ًَُُؿايُ ًٌٖٔ ًُٓنا ُْنلاوَ، ًُٓنا نلؿٕ بُ  بابُتَُ ِكاثؤكت ، ٓىْهُ ُٓوٍَ يُبُك ؿَهيت ٓ
 ٌَ ًَقٍُْ ياهايًُإ يُبُك ؿَهت ؿا ب ٌَ يُهُك ُٓوَ، ِكاٍ ي ًَو ُٖب ٌَ ِكاثؤكت واتاٍ ُْبىوٌْ ِكاثؤكت، ؿَب

ٌ بُِكاهيت، ُٓوَ ػاَيٌ يُنُّ، ػاَيٌ ؿووَّ/ تُٓهًـ يُهُك ُٓهبابٌ َىدًبُ ؿَنَُُوَ، ٖؤيُناْ
ٌَ ُٓهبابُناٌْ بناْري، يُ ساَيُتٌ ُْبىوٌْ  ؿَكٓىاْـٌْ ُّٓ ياهايُ، ؿكَيق نلؿُْوٍَ ُّٓ ياهايُ ؿَب
ًَقٍُْ ْاوػؤ و يًقٍُْ َاؼي  ًَو نُ بُ ِكٌَٓ َٔ ؿَبىايُ ي ُٓوََ ؿا بُِكاهيت ُٓوَ ْاقاْىٌْ يُ، ًت

ٌَ نلؿ ًَبُد ٌْ ُّٓ ياهاياُْيإ بهلؿايُ، َلؤظًٍ بًاْهلؿايُ، ؿَبىايُ ؿيلاهُت و َىتابُعُيُنٌ وكؿٍ د
ًَُُيإ بُكٓاو ِكؤًٔ بهلؿايُ، يُوٍَ نُ ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ  بُكٓاو ِكؤًًٓإ خبوتايُتُ كوو، يُعين ٓ
ٌَ مياؿَِكؤيٌ نلاوَ  ًَُُ بَُي ٌَ نلاوَ؟ ػلوقات نلاوَ يإ ُْنلاوَ؟ نُ بُ ِكاٍ ٓ ًَبُد نُ ُّٓ ياهايُ ٓؤٕ د

ٌَ نل ًَبُد ًَٓاٌْ، يُ د ؿٌْ ُّٓ ياهايُ، ؿَبىايُ َُٖىو ُٓواُْيإ بُ ؿاتا خبوتايُتُ بُكؿٌََ يُ بُناكٖ
 ًٌَ ًًَهاكٍ نلاوَ بُ ث ًٌَ ٌَ نلؿٌْ ياهانُ، ث ًَبُد ًَقٍُْ َاؼي َلؤظًٍ ِكاٍ ػؤيإ ُٖبىايُ يُهُك د ًَُُ، ي ٓ

كٓىوٌْ ُّٓ ياهايُ ُْنلاوَ، بُ ِكٌَٓ َٔ ُّٓ ياهايُ طلْط ًُْ ؿكَيق بهلَيتُوَ، بؤ؟ ٓىْهُ هُكؿٌََ ؿَ
ًَُُ ؿَماْري ًُِكٍ تريؤك نُ يُ ؿًْا ِكاطُيُْـكا ًٓرت يُ ؿواٍ  ًَجُِكيىَ، ٓ ًَهُ ت ٍ 11ُّٓ ياهايُ هُكؿََ

ٍَ، ُٓو  هُثتَُبُكَوَ بىو، ُٓو قؤْاغُ ِكؤيٌت، بُٖاتين ٓؤباَا نُ ػؤٍ ؿاواٍ ُٓوٍَ نلؿ طؤِكاْهاكٍ بهل
ًَوتا وياليُتُ يُنطلتىوَناٌْ ًَجُِكٍ، ُٖتا ٓ َُٓليهاَ يُ هرتاتًذٌ ػؤٍ بؤ ُٓو ًُِكَ  هُكؿََُ ت

ًَو بىو  ٍَ ُٓو َُهُيُيُ ؿَنات، بؤيُ ُٓوَ هُكؿََ ًَهٌ تل تُعاَىٍ يُطُ هرتاتًذٌ ػؤٍ طؤِكيىَ، بُ ُْوع
ًَتُ ٖؤٍ  ٌَ َُتلهٌ دؤكاودؤك ُٖك ُٖيُ، بُآلّ َُتلهًًُى نُ بب ًَري َُتلهٌ َُْاوَ، بَُي ًَُىايُ ْاَي ث

ًَُُ ؿَمطاناٌْ  ؿكَيق نلؿُْوٍَ ُٓو ياهايُ ٍَ ؿكَيق نلؿُْوٍَ ياهانُ ًِْ، ٓ بُ بِلواٍ َٔ َُْاوَ، بؤيُ يُطُ
ًَُُ ياهاٍ  ٓاهايٌُإ ُٖيُ، ثؤيًوُإ ُٖيُ، ُٓواُْ ؾُكاغٌ قاْىًْإ ًُْ وَنى ٖاوناكَنامن باهًإ نلؿ، ٓ

ًَىي وتُإ بُ ياهاٍ عكىباتٌ عرياقًُإ ُٖيُ نُ َُٖىو ؾُكاغُ قاْىًًُْناٌْ بُِكاهيت ثِل نلؿؤتُوَ، ث
ٌَ يُ ساَيُتٌ ؿكَيق ُْنلؿُْوٍَ ياهانُ، هىثاي. ًَو ؿكوهت ْاب  ًٓوتًوٓآٌ ُٖيُ، ًٖض ؾُكاغ

 بُِكَين ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌ/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:
ٍَ ػإ، ؾُكَىو.  هُكطى

 ٍَ  سؤ: زضابُِكَين هُكطى
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.



 211 

ٍَ ٓاَافَ بُوَ بهُّ نُ تريؤك َُٖىوَإ ؿَماْري هُباكَت بُ ياهاٍ بُكَْطاكبىوُْوٍ تريؤ ك، هُكَتا ؿََُو
ًَو بُ ؿَيًٓايًُوَ ؿفيُتٌ، ٓىْهُ ؿفٍ بىوٕ  ُٓو نلؿَوَ ْاًَُلووعُ ؿفَ َلؤظايُتًًٍُ نُ َُٖىو نُه
و ٓاماؿٍ نًاٌْ ًٓٓواُْناُْ، بُِكاهيت ُٓو نُهٍُ نُ َُٖيـَهيَت بُ ناكٍ تريؤكيويت، ُٓو نُهُ 

ًَُُ بُ تايبُتٌ ًٓوالًًَُنإ مؤكداك تريؤك وَنى ناآل بِلاوَ  ًؤكاوَتُوَ يُ َُٖىو بُٖايُنٌ َلؤظايُتٌ، ٓ
ًٍَ َُٖىو عًُاًًُْنإ ؿفٍ تريؤكئ، ٓىْهُ ػؤَإ قىكباٌْ  ًَُُ ث بُ باآلٍ ًٓوالًًَُنإ ؿا، بُِكاهيت ٓ

بُك ًٓوالًًَُنإ نلاوَ ؿَهيت تريؤكئ، مؤكداك ُٓو تريؤكَ ؾًهليًُ، ُٓو تريؤكَ َُعُٓويًٍُ نُ بُكاَ
 ًَُُ ًَنَيو ُْنلاوَ، بؤيُ ٓ ًَو يُ قؤْاغُناٌْ فياٌْ هًاهٌ يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ بُكاَبُك ًٖض ٖ يُ قؤْاغ
ٍَ يُ تَُـيـ نلؿٌْ ُّٓ  بُ تُٓهًـ، بُ ؿَيًٓايًُوَ ؿفٍ َُٖىو ناكَيهٌ تريؤكيوتري، ُٓوٍَ باي ؿَنل

ًَو ؿا، ي ًَهـا ؿاْلاوَ يُ هاَيٌ ياهايُ، ِكاهتُ ُّٓ ياهايُ يُ نات ، َُٖىوَإ ؿَماْري يُ 2116ُ قؤْاغ
ًَىيوت  ثلؤهٍُ ٓاماؿٍ عرياقُوَ بُ دؤكَيو يُ دؤكَنإ َُٖىو عريام بُك ًاآلوَيهٌ تريؤكيويت نُوت، ث

ًَُُ طُيٌتىويُٓتُ هاَيٌ  ًَوتا نُ ٓ ٌَ بؤ ُّٓ بابُتُ، بُآلّ ٓ يُ ؿواٍ  2112بىو يُو قؤْاغُ ياهايُى ُٖب
ًَجُِكب ًَُُ بُ ؿَهُآلت و ٓؤثؤمهًؤُْوَ ت ىوٌْ َاوَيُنٌ مؤك بُهُك ُّٓ ياهايُ، ُٓو باْطًُاٍُْ نُ ٓ

ًَري/ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ بُ دؤكَيو يُ دؤكَنإ ٓاهايٍ و ٓاكاٌَ بُكقُكاكَ، بُ ًايُتٌ َُٖىوَإ،  ؿََي
ًَُُ نُ مؤكداك ُّٓ با ًَجُِكبىوٌْ ُّٓ َُٖىو قؤْاغُ، ٓ ًَوتا يُ ؿواٍ ت ْطًُاُْ ؿَبًوتري و نُواتُ ٓ

ًَُٓكٍ بًاٌْ نُ ؿَيت ًٓوتًوُاكٍ ػؤٍ ؿَنات يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ يُهُك ُٓو بَُٓايُ،  مؤكداك وَبُكٖ
ٌَ يُ ْاوَِكاهت و باًىوكٍ عريام بًهات، يُهُك ُٓو بَُٓايٍُ نُ يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ٓاهايٍ  ْآ

ٌَ بُكقُكاكَ، بؤيُ ُٓواُْ َُٖىوٍ بَُيطُو ٖؤناكٕ يُهُك ٓ ًَُُ وَنى ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ ؿَب ُوٍَ نُ ٓ
ًًٌَٓاكَ يُاليُٕ سهىَُتُوَ  ًَو نُ ُّٓ ث ٌَ، نات ٍَ بُ تايبُتٌ يُهُك ُّٓ بابُتُ قوٍُ ػؤَإ ُٖب َُٓوا
ٌَ، سهىَُتٌ  ًَُُ ِكووٕ ب ٌَ ٖؤناكٍ ُّٓ تَُـيـَ بؤ ٓ ٍَ ٖاوناكامن ٖاوِكاّ نُ ؿَب ٍَ بؤ ثُكيَُإ َٔ يُطُ ؿ

ٌَ نلؿووَ؟ ٓايا ُٓو ٓاَاكاٍُْ يُبُك ؿَهيت ُٓوؿايُ بؤ  ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ٓايا ض ػُتُكَيهٌ ُٖهت ث
ًَُُ ياهاٍ تريؤك  ًَو ُٖيُ ُِٖكًَُ يُّ ُٖكَيُُ ؿَنات، نُ ٓ ًَُُ بناْري ض ًت ٍَ بؤ ثُكيَُإ تا ٓ ًَل ْايٓ

ًَُىايُ بُ تَُـيـ نلؿُْوٍَ ًٌْاٍُْ ثلهًاك يُهُك ُٖكَيٌُ نىك ؿهتإ ؿكوهت تَُـيـ بهُيُٓوَ؟ نُ ث
ًَُٓكَناُْوَ، ُّٖ يُاليُٕ ػَُيهٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتاُْوَ تلي و بًُُيُى  ٌَ، ُّٖ يُاليُٕ وَبُكٖ ؿَب
ًَُُ يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ مؤكداك بؤ ياهانإ، َىْاقًٍُُ ياهانإ بُ تايبُتٌ  ٌَ بُّ ياهايُ، ٓ ؿكوهت ؿَب

ًَطلَوَ نلؿووَ، بُو ًَُُ بامسإ يُ هناٍ د ًَري نُ ُٓو ياهاياٍُْ نُ  ياهاٍ هناؿإ ٓ ٓاكاهتُ ُْٖطاو بٓ
ًَطلَوَ بُؿيٌ  ُٓو عكىباٍُْ نُ يُ ياهاٍ هناؿاًٌْـايُ بُ ٓاكاهتُيُنٌ تل نٌَُ بهُيُٓوَ هناٍ د
ًَُٔواٍُْ  ًَري ُٓو هناياٍُْ نُ يُ ياهاٍ تريؤكؿايُ نُ يُ َُٖىوٍ بُِكاٍ َٔ ث ًَري، ُْوَنى ب ؿابٓ

ًَـاكَؿاُْوَ نُ يُهُك بٔىونرتئ َىؾلَؿاتٌ قاْىٌْ بَُٓاناٌْ َاؼي َلؤظُ، نُ هناٍ ت ًَـايُ يُ ه ىْـٍ ت
 ًَُُ ًَوتا ٓ نُ ُٓطُك هُيل بهُئ هنانإ مؤك قىِكهُ بُكاَبُك تاواُْنإ، يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتاًٍْ ؿا ٓ

 ٍَ ًَقٍُْ َاؼي َلؤظ يُطُ ِكَيهُوتىوئ يُهُك ُٓوٍَ نُ نؤْؿلاْى بهُئ يُهُك  UNAMIوَنى ي
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ًَـاكَؿإ يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ، ياػىؿ تُسـيـ نلؿٌْ ُٓو هنايُ يُ ُٖكَيٌُ َُٖيجُهاك ؿٌْ هناٍ يُ ه
ًَُُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ مياتل نلاُْوََإ  نىكؿهتإ، ُٓواُْ َُٖىو ٓاكاهتُ و ُْٖطاوٕ بُكَو ُٓوٍَ نُ ٓ

ٍَ ُٓو ِكايُّ نُ باي يُ ٌَ بؤ ثاكاهتين بَُٓاناٌْ َاؼي َلؤظ، بؤيُ ًٍَٓ يُطُ وَ ؿَنُئ نُ ُّٓ ياهايُ ُٖب
ًَتُوَ  ٍَ يُبُك ُٓوٍَ بلاؿَكإ باهًإ يُوَ نلؿ نُ ٓايا ُٓطُك َُٖيىًَ ًَتُوَ، نُ ًًٓػا بهل َُٖيىًَ
ًَُُ ياهاٍ هناؿاصيإ ُٖيُ،  ٌَ؟ دطُ يُوٍَ ناى عبـاهلل باهٌ نلؿ نُ ٓ ًَهٌ ياهايًُإ بؤ ؿكوهت ْاب ؾُكاغ

ًٍَ ؿَكٓىوٌْ ياهاٍ تريؤك ناكٍ يُهُك نلاوَ، ياهاٍ فَاكَ ياهايُنٌ تليٍ ُٖيُ يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ  ث
ًَُىايُ  1992نُ يُ هاَيٌ  1992(ٍ 8) ؿَكٓىوَ بؤ ًٓوتًعُايٌ َىتُؾُدريات و بؤ ُٓو بابُتاُْ نُ ث

ًَطلَوَيُى بٔ بؤ ياهاٍ تريؤك، بؤيُ ًٍَٓ بُ  ٍَ ياهاٍ هناؿإ ؿا بُ ُٖكؿوونًإ ؿَتىأْ د يُطُ
ٓ ٍَ ًَتُوَ، هىثاي.ؿَيًٓايًُوَ يُطُ  ُوَؿاّ نُ ُٓو ياهايُ َُٖيىًَ

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين   
 ناى سَُُ هعًـ، ؾُكَىو.

 
 
 َُ عًٌ:َُُ هعًـ سُبُِكَين س

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
 هُكَتا َٔ ثٌتطريٍ وتُناٌْ ٖاوناكامن ؿَنُّ، بُتايبُتٌ ناى مسري و ناى ُْكضيإ، بُِكاهيت تريؤك و
ًَهٌ  ًَنَوَُْ، تُبعُٕ َُٖىو ٓايُٓنإ و َُٖىو بريو باوَِكَنإ و َُٖىو ًٓٓواْ تريؤكيويت ناكَيهٌ مؤك ق
ًَُُ ُٓوَ ِكاهتًًُنُ الٍ َُٖىو طُيٌ نىكؿهتإ نُ  ػاوَٕ ويقؿإ ؿفٍ ناكٍ تريؤك و تريؤكيويت يُ، ٓ

ًَُُ بىوئ نُ ًًُٖـ يُنُّ مَسًًُ يُ نىكهتإ ؿا نُ مَسًًٍُ تريؤكيويت بىو، ؿَهيت تريؤي وتإ بىو، ٓ
ُٓيُبٌ تريؤك نلا بُؿاػُوَ، بُ ؿَهيت تريؤكيوتإ، يُبُك ُٓوَ ناكٍ تريؤكيويت َٔ  ؾؤادَاَؤهتا 

ًَهٌ تل ُٓوَ  ٌَ ٖؤَ ؿَنلَئ، بُْر ؿَنلَئ بُ ؿَهت ٌَ نُ ب ٌَ، تريؤكيوتُناًٍْ نات ًَُىاًًُْ يُطَُيٌ ؿا ب ث
ًَِ يُ ؿَهتـاٌْ س ًَ اَيُتٌ ًٓٓواٌْ و عُقًًًاُْ، ُّٓ ياهايُ نُ ؿَكٓىوَ بُِكاهيت ٍُٖ و يُهُك ؿَتىامن ب

َُكدٌ هًاهٌ و ٍُٖ و َُكدٌ نؤَُآليُتٌ و ٍُٖ و َُكدٌ عُههُكٍ ُٓو ناتٍُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ 
ًَهٌ  ًَو، ػاَي ٌَ، ُٓوَ ػاَي ًَو بىو نُ ؿَخيىاهت ياهانُ ؿَكبٔ بُ تايبُتٌ و عريام بُ طٌيت ٍُٖ و َُكد

ًٌَهُوتين هًوتٌَُ تل/ بُِكا ٍَ ث ًَوتا يُطُ هيت بُؿاػُوَ ُّٓ ياهايُ هناٍ مؤك تىْـٍ تًايُ نُ هناُْ ٓ
ًٌَهُوتين ؿًْاوَ، ُٓو طؤِكاْهاكيًاٍُْ ْاوُٓنُ و َاؼي َلؤظ ؿا يُى  هًاهٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ و ث

ٍَ ناك ُٖيُ وَنى يُ َاؿؿٍَ ) ٌَ ( ؿا باهٌ ؿ2ْايُتُوَ نُ باهٌ ًٓعـاّ ؿَنات، نُ ُْٖـ َنات، نُ ُٖك نُه
 ٍَ ًَٓل ًَُىايُ ناكَنإ مؤك َُتاتري، مؤك عُىَري، ؿَتىاْـكَيت بُناك بٗ ٍَ، نُ ث ُٓو ناكاُْ بهات ًٓعـاّ ؿَنل
بؤ ٓاَادمٌ هًاهٌ، هُكَِكاٍ ُٓوَ نؤٍ ياهانُ ُٓو عُىًَُت و َُتاتًُتٍُ تًايُ نُ ياهانُ بُ ػلاخ 

ٍَ بؤ ٓاَادمٌ ٍَ، بُؿاػُوَ، ؿَتىاْـك ًَُُ  بُناك ؿ ًَهٌ تل/ ٓ ٍَ، ػاَي ًَٓل هًاهٌ و بؤ ٓاَادمٌ تل بُناك بٗ
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 ًٌَ ًَت، بُ ث هُكٓاوَناٌْ تؤقاْـٕ و تلهاْـٕ و تريؤك يُ ْاو نؤََُيطاؿا ُٓطُك ؿَهتًٌٓاٌْ بهُئ و َاب
ٌَ بَُ نلؿٌْ 3َاؿؿٍَ ) ٌَ/ ِكؾاْـٕ و ؿَهتطري نلؿٕ و ؿَهت بُهُك نلؿٕ، يإ ب ًًٌََُ ؿََي ( ػاَيٌ ه
ًَو ًَٓلاوٕ، ُّٖ  نُهاْ ًَُىايُ ِكؤفْاَُْىوهإ، ػؤثًٌاْـإ، ٖاووآلتًإ، ػَُيهٌ ُّٖ ِكؾ يُ ٓاماؿٍ، نُ ث

ٌَ بَُ نلاوٕ يُ ٓاماؿٍ، نٌُٓ ُّٓ َاََُيُ ياهايًاًْإ  ٌَ هُك و ًىَئ نلاوٕ، ُّٖ ب ٓاماك ؿكاوٕ، ُّٖ ب
ٍَ ُْنلاوَ، يُبُك ُٓوَ وا ويورتاوَ، يُعين ٓاَادمُنُ ُٓوَ بىوَ،  ٌَ نُ ُّٓ ياهايُ يُطُ ًَهٌ تليٍ نات ػاَي

ًَتُوَ وَنى باهًإ نلؿ بلاؿَكإ، ياهاْاهُناًٍْ باًرت ؿَمأْ، يُ ْاو ػىؿٍ ياهانَُ ؿا ػؤٍ  ًًٓػا بب
ًَىَيُى ؾُكاغٌ  ٓاَافٍَ بُ ؿوو ياهاٍ عرياقٌ نلؿووَ، ؿوو ياهاٍ هناؿاٌْ عرياقٌ نلؿووَ، نُ بُ ًٖض ً

ٌَ، بؤيُ بؤ ساَي ًَىيوتُ ُّٓ ياهايُ ًًٓػا بهلَيتُوَ، ياهايٌ ؿكوهت ْاب ًَُىايُ ث ُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ث
ٍَ، هىثاي. ٌَ بهل  ياهاناٌْ عكىباتٌ تل، هناؿاٌْ تل ُٓواُْ ناكيإ ث

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
 سادٌ بًالٍ، ؾُكَىو.

 
 

 بُِكَين اظيـ هًًُإ)بالٍ(:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَىٍَ مؤك و هُباكَت ب ٌَ يُ هُثاْـٌْ بريوِكا، بُ ً ًَٓاهٍُ تريؤك بلييت ب ًَُىايُ ُٓطُك ث ُّ ياهايُ َٔ ث
تلي و تؤقاْـٕ و ِكًَُنىفٍ، ُٓوَ َٔ يُ َُٖىو نُي مياتل ؿفٍ ُّٓ دؤكَ تريؤكَ ؿَسيُوَ، ؿفٍ 

ًَـايُ، يُ ؿَكَ ًَِلواًْين َٔ ُّٓ ياهايُ ٓاَافٍَ تلهٓانٌ ت ًَٓاهُيُؿا، يُ ِكاؿَوَهتِ، بُآلّ بُ ت وٍَ ُّٓ ث
ٍَ نلؿُْوٍَ ُٓو ياهايُ، بُ  ًٌَتُٓوَ و ْى ًَهٌ َىقًٓعهُك ًُْ بؤ ٖ ؿَكٓىاْـٌْ ُٓوَ ؿَكٓىَيٓـكاوَ، ؿَيًً
ٍَ بُّ ياهايُ، ُّٓ ياهايُ نُ  ًَٓـك ٌَ بٗ ًَُٔواُْوَ ؿَيًٌ و ٖؤناك ُٖيُ بؤ ُٓوٍَ البـكَيت و نؤتايٌ ث ث

ًَىَيُنٌ ناتٌ ؿاْلاوَ، ًَىَيُ  ؿاْلاوَ، بُ ً ٍَ بىوَ، ؿوايًٍ ُٖك بُو ً واتا َىَقُت، ثاًإ بؤ ؿوو ها
ًَىيوت  ًَهٌ ؿياكٍ نلاو ؿَكٓىَيٓـكاوَ، ُٓطُك ث تَُـيـ نلاوَتُوَ، نُواتُ ُٓو ياهايُ ناتًًُ و بؤ نات
ًَليًُى يُبُك ؿَهت بىايُ تا بناْري ُْٓـ نُي بُو ياهايُ  بىايُ تَُـيـ بهلَيتُوَ، ؿَبىايُ هُكفَ

ًَوتا ٓاَاك و ؿاتايُى ًُْ نُ هىوؿو مياُْناٌْ ُّٓ ياهايَُإ  ؿَهتطري نلاوٕ؟ ُْتًذٍُ ٓؤٕ بىوَ؟ تا ٓ
ًَت، يُ َاوٍَ ًَُ هاَيٌ ِكابلؿووؿا، ُٖتا سهىَُت ٓاَاكَيهٌ ُْػوتؤتُ بُكؿَّ ثُكيَُاْتاكإ،  ًَ ٌَ ب ث

ًَن و يُبُك ُٓوَ ْاماْري نُ هىوؿ و مياُْناٌْ ٌٓ بىوَ؟ يُ ياهانُؿا تُْٗا بُكَْ طاكبىوُْوَ بُ ٖ
ٌَ نلاوَ، نُ ؿياكَ ُٓوََ ْاتىاْـكَيت بُ ياهايُنٌ باَ ؿابٓلَيت، ٓىْهُ ًٖض  تىْـوتًقٍ ٓاَافَ ث
ٓاَافَيُى بؤ ًٓٓناك و ؿواتل قؤْاغُنإ ُْنلاوَ، ُٖكوَى ًَهاًْنَُناٌْ تلٍ وَى ِكووْهلؿُْوَ و 

ًَٓل ًَىَيُى ْاويإ ُْٖ ٌَ ُْنلاوَ، بىوٌْ ثُكوَكؿَ و يُ ياهانُؿا بُ ًٖض ً اوَو و ًٖض ًٌٓاكَيُنٌ ث
ًَو باكٍ َُٓين  ًَىَيُ سهىَُت و ؿَهُآلتٌ ُٖكَيِ ؿَػاتُ فَيل ثلهًاكَوَ، ٓىْهُ نات ياهايُنٌ يُو ً
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ًَىَيُ ؿَنات؟ ياهاٍ بُكَْطاكبىوُْوٍَ  ًَىيوت بُ ياهايُنٌ تىْـٍ يُو ً باًُ و ٓاهايٍ ُٖيُ ٌٓ ث
ًَ ًًَهاكٍ َاؼي َلؤظٌ ت ًٌَ ًَت بؤ هُك ٓاهايٌٌ ُٖكَيِ يُ تريؤك ث ـايُ، نُ ُٓوََ ؿووباكَ ُِٖكًَُ ؿَب

ٌَ ِكَظياُْ ؿاْلاوَ، ؿَهُآلتٌ ِكَٖاٍ ؿاوَ بُاليٌُْ  ًَىؿَوَيُتًًُوَ، يُ ياهانُؿا هناٍ ب ِكواْطٍُ ْ
ًَُُ ِكووٕ ْري ًَوتاَ الٍ ٓ ًَهاكإ تا ٓ ًَبُد ًَُىايُ ُٓوََ تلهٓانُ، ٓىْهُ ُٓطُك د ًَهاك، بؤيُ ث ًَبُد  و د

ٍَ ُٓو ياهايُؿا؟ يُ َاؿؿَناٌْ ياهانُؿا هنانإ مؤك  ًَٔ و ٓؤٕ َُٖيوىنُوت ؿَنُٕ يُطُ ًُؾاف ْري نُ ن
ًَت بُ بؤ ًَهاك هُكثٌو نلاوَ، ؿَتىاْ ًَبُد ًَهَُيٌ ؿاْلاوٕ، ُٖكوَى اليٌُْ د ٓىوٌْ  الهتًهري و بُ ت

ًَُٔواٍُْ بَُٓاناٌْ ياها و ب َُٓاناٌْ َاؼي َلؤظُ، يُ ِكووٍ ػؤٍ تُالعىب بُ هنانإ بهات، ُٓوََ ث
ًَىؿَوَيُتًًُوَ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ؿَػاتُ َُتلهًًُوَ، ٓىْهُ وَى يُ ٖؤناكَناٌْ ؿَكٓىاْـٌْ ياهانُؿا  ْ
ًَتُوَ،  ًَىؿَوَيُتٌ بىَهت ًَىيوتُ سهىَُتٌ ُٖكَيِ بُكاَبُك َُٖىو تريؤكَيهٌ ْ ٌَ نلاوَ، ث ٖاتىوَ، ٓاَافٍَ ث

ًَىيوتًُإ ُٓوََ سهىَُتٌ ُٖكَيِ تىوًٌ  ًَُُ ًٖض ث ًُِكَيهٌ ْابُكابُك ؿَنات، نُ يُّ قؤْاغُؿا بؤ ٓ
ًَو ُّٓ ياهايُ يُ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ ثُهٓـ نلاوَ، يُ نىكؿهتإ و عرياقًٍ تا  ًٌَ ًُْ، يُ نات ث
ًَوتاؿا َُْاوَ، دا يُبُك ُٓو ٖؤياُْ و  ِكاؿؿَيُى تىْـو تًقٍ و تريؤك ُٖك ُٖبىوَ، بُآلّ اذتُـهلل يُ ٓ
ًَٓاو بُكَو  ُْٓـئ ٖؤناكٍ تل و ْاتُواوٍ ياهانُ و موَيِ و هتٌَُ مؤكٍ هنانإ يُ ياهانُؿا و يُ ث
ًًٌَٓاك ؿَنُّ ياهانُ  ًَِ باًُ و ث ًٌَٔىوٌْ هًوتٌَُ هًاهٌ و ٓاماؿٍ َاؼي َلؤظ يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ، ث ث

ًَلًَُوَ داكَيهٌ تل ؿَهتؼؤ ٍَ، ي ًَٓل ٌَ بٗ ًٌ يُ َُٖىو ُٓو بُِكَيناُْ ؿَنُّ نُ ِكَت بهلَيتُوَ و نؤتايٌ ث
ٍَ تًُٓـّ بؤ َُٖىو قوُناًْإ، مؤك هىثاي.  َىؿاػُيُيإ نلؿ، قوُيإ نلؿ، يُطُ

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
ٌَ ؿَيٓري تا هُعات  ًَوتاَإ نؤتايٌ ث ًَلئ، ُٖك 5ؿاًٌْتين ٓ ٍ ثاَ ًْىَِكؤٍ َُِٓلؤ، بُػىاتإ ؿَهج

 بقئ.
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 ؿاًٌْتين ؿووَّ
          

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
 طؿتىطؤناصيإ ٓاوام ػإ، يًقُّْ ٖاوبَُ ؾُكَىوٕ.

 بُِكَين ٓاوام عبـايىاسـ:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

         ُ ياهعاّ   هُكَتا َٔ ثٌعتًىاِْ يعُ ِكاّ يًقْعُّ ٖاوبعَُ ؿَنعُّ بعؤ ؿكَيقنلؿْعُوَّ نعاكنلؿٕ بع
َِ بهععُّ، يُنععُّ/          ًَىيوععتُ ٓاَععافَّ ثعع ًَععو ُٖيععُ نععُ ث ٍَ، ٓععُْـ ػاَي تععريؤك بععؤ َععاوَّ ؿوو هععا
ًًَععـا ؿَفيععٔ، بُكقععُكاك بععىوِْ هععُقاَطريّ و        ًَنّ ٓععُّ ُٖكَيُععُ نععُ ت طععُوكَتلئ ػععاَيِ بععُٖ
ًَُُٓٓتُ يُّ وآلتُؿا  نُ بُ ًعُوخنىِْ و ِكؤَيعُ طلْطُنعٍُ ٓعُدًٗنَ ًَُٓٓعُنإ يعُّ وآلتعُؿا        

ًَناْععُّ نععُ بععُ طًععاِْ ػؤيععإ ثاكَينطععاكّ يععُّ وآلتععُؿا ؿَنععُٕ     ٖاتى وَتععُ نايععُوَ، بؤيععُ ٓععُو ٖ
ًَُعُ     َُتىاًْىياُْ ُّٓ ًَُُٓٓتُّ نُ َُِٓلؤ بُكقُكاكَ يُ ُٖكَيُُنع  إ بعُكثاّ بهعُٕ ْانلَيعت ٓ

ًَِ بِلياك يُوَ بـَئ نُ ناك بُّ ياهايُ ْعُنلَيت،  ًَلَؿا يُّ ٖؤَيُؿا هُكث  بُ ُْؿيـَّ بطلئ و ي
ًَري نعُ ٓعُّ ُٖكَيُعُ              ًَع هُكَِكاّ ٓعُوَّ نعُ ٓعُّ ًَُُٓٓتعُ بُكقعُكاكَ يعُ نىكؿهعتإ ْانلَيعت ب
ًَُُ يُ ْاوُٓيُى ؿايعٔ نعُ ْعنيهري يعُ ًًَٖعِ َىادُٖعُ        ًَو ؿا ٓ بُؿَكَ يُ طًُُّ تريؤك، يُ نات
ٍَ تريؤك و ُٓو باكوؿؤػُّ نُ َُِٓلؤ يُ ععريام و ٖعُكوَٖا يعُ هعىكيا ؿا ٖاتىوَتعُ نايعُوَ       ، يُطُ

تُقاْـْعُوَ ؿمَ بهعات بعؤ ْعاو      وَُٓاُْ َُٖىويإ مًََُٓ يُباكٕ بؤ ُٓوَّ نُ َُهُيُّ تعريؤك 
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ًَنَناِْ ْاوػؤ و بُ بعىوِْ   ٖ ٍَ ًَُُ ؿَتىاْري بُ ثاَيجٌتِ يُطُ ػانِ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ، بؤيُ ٓ
         ُ ًَـاطريّ بهعُئ و ؿَهعتًإ نعلاوَ بهعُئ بعؤ ٓعُوَّ بعُكَْطاكّ بهعُٕ يع  ياهايُى بؤ ُٓوَّ ث
َِ بعـَئ،   ًَت بتىاْري ُّٓ ًَُُٓٓت و هُقاَطرييُ بلَو ث ناكّ تريؤك يُ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ ؿَب
         َِ ًَعنَ ًَُٓٓعُنإ و بعُ بع َِ طُِكاْعُوَ بعؤ ٖ ًَلَؿا بِلياك يُهُك ُٓوَ بـَئ بعُ بع ًَُُ ي ْانلَيت ٓ

ًَِ قُكاك يُوَ بـَئ  ًَُُ هُك ث ًَلَ ٓ ًَري ي نُ ًٓرت ُّٓ وآلتُ طُِكاُْوَ بؤ ِكاّ وَماكَتِ ْاوػؤ ب
ًَلَ ؿوو بؤٓىوٕ ٖعُبىوَ ٖعُتا    ًَىيوتِ بُ ياهاّ بُِكَْطاك بىوُْوَّ تريؤك ْانات، ْامامن َٔ ي ث

ًَت، يُاليُ ًَِ ؿَكُْٓ ًَوتا َٔ ػؤّ ػُكَيهُ هُكّ ي ًَىيوتِ بُ ًٖض  ىٓ ًَري وآلت ٓاكاَُ و ث ؿََي
َُيتاِْ ٓعَُِٓ و  قع ٌعرت وآلتعُ   ياهايُنِ وَنى بُِكَْطاكبىوُْوَّ تريؤك ًْعُ و ٖعُك َاوَنعاِْ ثًَ   

ًَوعتاَ َعٔ ؾهعل         َّ زَي ؿَبعىو نعُ ٓ َّ َىهتَُيُساتِ هُيلوهعَُُكَّ طعى قَُيػاِْ َُِٓٓ و ُْٖـ
ًَىيوعتِ بعُ ٖعًض       ؿَنَُُوَ ٓايا وآلتُنُّ يُناّ ؿؤؾ ؿايُ؟ بنَبت يُو ًاَُ ًُكيؿُ ؿايعُ نعُ ث

ًَىيوعتُ ٓعُو ٓ    ،ياهايُنِ بُِكَْطاكبىوُْوَّ تريؤك ْانعات  ايًُتاْعُّ نعُ بىوُْتعُ ٖعؤّ     يعاػىؿ ث
ًَعِ          ًَُعُ ميعاتل يُهعُكّ بعُكؿَواّ بعري و ؿكَيعقَّ ث ًَعت ٓ ُٓوَّ نُ ُٓو هُقاَطرييُ بُكقُكاك ب
ًًَععـا ٓععُوَّ نععُ ٓععُو ُٖكَيُععُّ ثاكاهععتىوَ ِكؤَيععِ ٓععُّ ٓععُدًٗنَ            بععـَئ، وَنععى ًٌٓععاكَمت ث

ًَعلَ  ًَهِ يعُو        ؿآًَُٓاُْيُ، بؤيُ ي ًَىيوعتِ ؿَمامن وَنعى ػعؤّ نعُ يعُن ُْٓـاَاْعُّ نعُ يعُ     بعُ ث
ًَـّ ُٓو بُِكَيناَُْ نُ َُٖىو يُ يًقُّْ ْاوػؤ ٖعَُىو نعات    يًقُّْ ْاوػؤ ناك ؿَنُّ بُ ًاٖ
ًَـّ نععاكّ طلْطععِ ٓععُّ ُٓدًٗناْععُ بىويٓععُ نععُ بععُكؿَواّ بىوْععُ يععُ نععاكّ ػؤيععإ و يععُ         ًععاٖ

ًَلَؿا اصيإ بطعؤِكئ  بُآلّ بُ يُى ؿَقُ و بُ يُى ٓلنُ ِكًَُٓن ،هُقاَطريّ ُّٓ وآلتُ ْانلَيت ي
و ؿفّ ُٓوَ بري نُ بتىاْري ُّٓ وَهًالُْيإ بؤ ؾُكاُّٖ بهُئ نُ بتىأْ بُ ناكَناِْ ػؤيإ 
ًَُُ يُ ًٖض ثلؤفَ ياهايُى نعُ   َُٖيبوذي، بؤيُ َٔ  تهاّ يُ َُٖىو ٖاوناكامن ُٓوَيُ نُ ٓؤٕ ٓ

َِ طُِكاْعُوَ بعؤ ِكاّ وَم      ًَت ْعاتىاْري بعُ بع ًَـا ب اكَتعِ ؿاكايعِ هعُكبُػؤ    ُٓطُك تُبًعُتِ َازي ت
      َِ ًَُعُ ْعاتىاْري بعُ بع قُكاك يُ ثلؤفَنإ بـَئ، بؤيُ يُّ باكوؿؤػُ و يُّ ثلهُ ُٖهعتًاكَ ؿا ٓ
   َِ ًَععلَؿا هععُكبُػؤ قععُكاك يععُوَ بععـَئ نععُ بععَُي ًَري ي طُِكاْععُوَ بععؤ ِكاّ ٓععُدًٗنَ ًَُٓٓععُنإ بعع

ًَعلَ ثلهعًا    ًَىيوتِ بُّ ياهايُ َُْاوَ، بؤيُ َعٔ ي كَنُّ ُٓوَيعُ وآلتُنعَُإ   وآلتُنَُإ ًٖض ث
ًَىيوتِ بُّ ياهايُ َُْاوَ، ٓايا مََاُْت ًُٓ بؤ ُٓوَّ نعُ يعُ نعاتِ ْعُبىوِْ ٓعُّ ياهعايُ و        ث
ًَعت، ٓايعا       ًَعت، ٖعُكوا بُكقعُكاك ؿَب بآلونلؿُْوَّ ُّٓ ياهايُ ُّٓ ًَُُٓٓتُ ُٖكوا بُكؿَواّ ؿَب

    ُ ًَىإ ػؤَعإ و ب ًَُُ ؿيعىاكَيهِ بعُكؿيُٓإ يعُْ غعـا ؿاْعاوَ نعُ بعُؿَك بعري يعُ       مََاُْت ًُٓ؟ ٓ
           ًَِ ُِٖكًَُناِْ تعريؤك و تؤقاْعـٕ، ؿووباكًَعِ ؿَنَُعُوَ نعُ بُؿاػعُوَ ٓعُو ٖاوناكاْعُّ نعُ ثع
ًَعنَ ًَُٓٓعُ طلاْعُيإ بعُ       ػؤًُ قُتعِ ُْنُٕ بؤ ُٓوَّ نُ قوُنُّ بهُّ، ُٓواُّْ نُ ٓعُّ ٖ

ًَعلَ تهعا ؿَنعُّ نعُ ٖعَُىو قوعُناْ        ِ ٓعُو ٖاونعاكَّ يعُ    هىَعُ ػلاخ ْاو بلؿووَ َٔ ؿووبعاكَ ي
ٍَ ؿا بوِلَيتُوَ، بُؿيـَيهِ دىاْرت و بُ ٓاوَيهِ نلاوَ تل هُيلّ ِكؤَيِ ُّٓ ُٓدًٗناْعُ   ثلؤتؤنؤ
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بهعععُٕ، ٓعععىْهُ مؤكَيعععو يعععُ ٖاوناكاصيعععإ ٖعععُك يعععُّ ٖؤَيعععُ ؿاًٌْعععتىوُْ ْعععنيهرتئ نُهعععىناكّ 
ًَناُْنعُيإ يعُ ٓعُدماَِ تعريؤك و يعُ ٓعُدماَِ         ًَناُْنُيإ  و نُهِ ْنيهعِ ػ تُقًٓعُوَ يعُّ   ػ

  ٍَ ٍَ، بؤيُ ؿاواناكّ ُّٓ قواُْ يُ ثلؤتؤنعؤ ُٖكَيُُ ؿا يُ ؿَهت ؿاوَ و دُْامَيإ بؤ ٖاتىوَتُ َا
ًَعنّ ٓعَُِٓ ُٓطعُك ْاًايوعتُ       ِكََ بهلَيعتُوَ، ُٓطُك ناكؿاُْوَّ ياػىؿ ُٓؾعازي ُٓؾوعُكَيهِ ٖ

ًَعنَ طلْطعُ يعُّ و      آلتعُ، بؤيعُ ؿووبعاكَ    بىو َُُٓ ِكَْط ْاؿاتُوَ هُك َُٖىو ناكَُْعـاِْ ٓعُّ ٖ
ًَعت و بعؤ ؿوو        ًَلَ ؿووثاتِ ؿَنَُُوَ نُ َٔ ثٌتطريّ يُوَ ؿَنُّ نعُ ٓعُّ ياهعايُ بُكقعُكاك ب ي

 هاَيًٍ ؿكَيق بهلَيتُوَ، هىثاي.
 هُكؤنِ ثُكيَُإ:ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 .ناى ناكؿؤ ؾُكَىو
 :ناكؿؤ حمُـ ثريؿاوؿ بُِكَين

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
ًٌَعًٓامَنإ ثًٌعًٓامّ سهىَُتعُ،        بُِكاهتِ ٓ ًَُُ قوُ يُهُك مَكوكَتعِ ٓعُّ ياهعايُ ؿَنعُئ، ث

ًَهُ يُو ياهاياُّْ نُ قوعُّ يُهعُك    ًَلَ بىوايُ، ٓىْهُ َُُٓ يُن ؿَبىوايُ سهىَُت ْىَيُٓكّ ي
ًَهًٌعُ يعُو ياهعاياُّْ ِكاهعتُ سهىَعُت ثابُْعـ نعلاوَ           َِ ؿَؿكَيعت و يُن  ،ؿَنلَيت، ًُُٖٓعُتِ ثع

َِ نلؿْعِ ٓعُّ ياهعايُ، بؤيعُ         بُآلّ ًٖض ؿَ َِ بعُد َِ بعؤ دع مطايُنِ ؿياكّ نلاو نُ بُكثلهًاك بع
ؿَبىوايعععُ ْىَيٓعععُكّ سهىَعععُت سعععنوكّ ُٖبىوايعععُ بعععؤ وَآلَعععِ ٖعععَُىو ٓعععُو ثلهعععًاكاُّْ       
ثُكيَُاْتاكإ و بؤ ِكووْهلؿُْوَّ مَكوكَتِ ُّٓ ياهايُ، ِكاهعتُ تعريؤك ؿياكؿَيعُنِ دًٗاًْعُ و     

عرياقععًٍ مؤكدععاكإ نىكؿهتاًٌْععِ طلتىوَتععُوَ، َُتلهععًُنِ   يُهععُك ٓاهععتِ ْاوٓععُنُ و يععُ  
ًَهِ بؤ بطليُٓ بُك و بُ تايبُتِ اليعُِْ ياهعايِ نعُ     َّ و ًىَيٓ ًَُُ َُٖىو ِك ًَىيوتُ ٓ طُوكَيُ ث

َّ َِ ٓععُو    ُٓطععُك مَكوكَت خبععىام اليععُِْ ياهععايِ بُكَْطاكبىوْععُوَّ ؿيععاكؿَّ تععريؤك، بععُآلّ ؿَبعع
ًَهِ ؿيعاكّ        ثلهًاكَ يُ ػؤَإ بهُئ نُ ُّٓ ي ًَهعِ ؿيعاكّ نعلاو و يعُ ُٖيىَعُكد اهايُ يعُ ؿؤػ

ًٌَعطريّ     ًَعتُ َايُّ ٓعُوَّ نعُ ث ًًَإ وابىوَ َىًُكعري نُ ُّٓ ياهايُ ؿَب نلاو ؿَكٓىوَ، نُ ث
ؿَنععات يععُّ ؿياكؿَيععُ وَنععى ؿيععاكؿَ، ٓايععا ثلهععًاك يععُ ػؤَععإ ؿَنععُئ ٓععُو ؿياكؿاْععُّ يععإ ٓععُو   

ًَوتا َاوَ؟ َُُٓ ثلهًاكَنَُُٖيىَُكدُّ نُ ُّٓ ياهايُّ بؤ ؿَكٓى ًَُعإ وايعُ و    يُوَ ٓ ًَُُ ث ٓ
َِ ياهعاّ تعل ُٖيعُ     ًَوتا وَنى ؿياكؿَ يُ نىكؿهتإ ؿياكؿَّ تريؤك ًُْ و ُٓطُك تاواْهاكيٍ ُٖب ٓ
ًَعِ        َِ و بعُ ث ًَو تاوإ بهات بعُ هعناّ ػعؤّ بطُيعُْ َِ ُٖك نُه و ياهاّ هناؿاِْ عرياقِ ؿَتىاْ

ُ وَنععى ٖاونععاكمن قوععُيإ يُهععُكّ نععلؿ ؿوو ؿيععىٍ ُٖيععُ، ٓععُوَّ نععُ ياهععا، ٓععىْهُ ٓععُو ياهععاي
ًَهِ تايبُت ؿَكٓعىوَ و تايبُتًٌعُ    َّ يُِكَيطُّ ُّٓ ياهايُوَ نُ يُ ُٖيىَُكد ؿيىَيهًإ ؿَتىاْل

ًًَهاكيُناِْ نعُ ثُيىَْعـّ بعُ َعاؾِ      ،و َىَقُتًٌُ ًٌَ َّ بؤ ث ًَٓـك تُٓهًـ ؿَنَُُوَ نُ بُناكبٗ
ًَى ًَُُ ُٓطُك ُّٓ ؿياكؿَيُ يعُ نىكؿهعتإ ًْعُ، ٓعُّ     َلؤظُوَ ُٖيُ، بؤيُ ناتًُ و ث يوت ْانات ٓ
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ًَُععُ نععُ ٖععَُىوَإ تُٓهًععـ يععُ نىكؿهععتإ      َُتلهععًُ ًْععُ و ٓععُّ بؤًععايًُ ياهععايًَُإ ًْععُ، ٓ
ًٌَُ ًُْ و  ًَري ٓاكاَِ تًايُ بُ تايبُتِ يُاليُِْ ٓاهايٍ و هُقاَطريّ ُٖيُ و ن ؿَنُيُٓوَ ؿََي

ًَ ًَُُ نُ ُٓوَّ ثُيىَْعـاكَ بعُ   ؿياكؿَّ تريؤك ًُْ، َُُٓ اليُْ هِ ًٓذابًُ يُ هًوتُِ هًاهِ ٓ
ًَىيوتُ قوُ بهُئ و ُّٓ ياهايُ َُِٓلؤ مَكوكَتِ ًُْ و ًَُإ وايُ ث ًَُُ ث  ،تريؤكّ ؿَكَنًُوَ، ٓ

ًَو         ًَلئ، ٖعُكنات بُآلّ ٓىْهُ ؿياكؿَيُنُ ؿياكؿَيعُنِ دًٗاًْعُ ؿَتعىاْري ٓعُّ ياهعايُ َُٖيجُهع
َِ نععلا مؤك ٓاهععايًُ نعععُ ثُكيععَُاْتاكإ ؿَتعععىأْ     ٓععُّ ؿياكؿَيععُ يعععُ نىكؿهععتا    ٕ ؿا ُٖهععتِ ثععع

ًَهِ ًُْ و  ًَوتا ُّٓ ياهايُ ًٖض مَكوكَت َُٖيجُهاكؿُْنُ البُٕ و ًٍٓ بُّ ياهايُ بهُٕ، بُآلّ ٓ
َّ ب ًَٓـك َّ بُ ؿيىَ ػلاثُنُّ بُناكبٗ  هىثاي.ؤيُ َٔ ؿاواّ تُطيًـ نلؿِْ ؿَنُّ، ؿَنل

 :ثُكيَُإ هُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
 هؤمإ ػإ ؾُكَىو.

 
 
 
 

 بُِكَين هؤمإ ًٗاب:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ًَُُ قوُ يُهُك ؿكَيقنلؿُْوَّ َاوَّ ناكنلؿٕ بُ ياهاّ تريؤك ؿَنُئ بعؤ َعاوَّ ؿوو    َُِٓلؤ ٓ
ًًَإ وايعُ مَكوكيع   َّ ث ًَو ؿا ُْٖـ ًًَاْىايُ مَكوكَتِ ًُْ، يُ نات َّ ث ًَو ؿا نُ ُْٖـ ٍَ، يُ نات ُ، ها

َٔ يُى هُكؿّ بٔهؤالُّْ ُٓو ًٓتؿاقًاتاُْ و ُٓو هرتاتًذًاُْتإ بؤ ؿَػىَيُُٓوَ نُ يُ هاَيِ 
َوَ يُنُّ ًٓتؿاقًُ ًٓتؿاقًُّ دُمآري و دًٓعـ بعىوَ، يعُ ؿفّ نعاكّ تريؤكيوعتِ، ؿوا       1937

ي يعُ ؿواّ  ٓعُوَ )االتؿاقًعُ االوكوبًعُ يوعرتا      1971بُؿواّ ُٓوَ ًٓتؿاقًُّ وآًذي يعُ هعاَيِ   
االتؿاقٝـ١ ايدٚيٝـ١   ، ) 1971يعُ ؿواّ ٓعُوَ ًٓتؿاقًعُّ الٖعاّ يعُ  هعازي        1977بىكى( يُ هعاَيِ  

ًَتُ بًُِ قُؾوُُّْ بُسلّ ايبشس١ٜ ١السامليكُع االعُاٍ ايػري َػسٚع١ ضد  ( نُ ُٓويٍ ؿَٓ
ؿَكٓععىوَ، يععُ  1989ّ َاكهععِ 11و يععُ ؿوايععِ ؿا ٓععُويٍ ؿَنُوَيتععُ ْععاو بًُععِ تععريؤكَوَ يععُ  

 فُٛع١ ايدٍٚ ايصٓاع١ٝ ايطبع١ يٕٝٛ(يُ َىٓتَُُكّ ) 3/1/1997هاْعِ هُالّ يُ َىٓتَُُك 
( يعُ هعاَيِ   د االزٖـاب ضـ االعـالٕ عـٔ اُٖٝـ١ ايتعـإٚ ايـدٚىل      ) 1997/سنيعلإ/ 28يُ ؾلْوا يعُ  

ّ ٓعُيًىزي  8( َُُٓ نُ يُالّ ٓىََُِ َىتُسًـَوَ ًٓكلاك نلاوَ يعُ  االضرتاد١ٝ ايعامل١ٝ) 1997
ًَـآععىوُْوَّ بععؤ نععلاوَ، يععُ بِليععاكّ هععاَيِ      2118َيِ يععُ هععا  2116هععاَيِ  ٖععَُإ  2111ث

َِ يعُوَّ ٓعؤٕ َُطيىععٍُ ؿوَزي ناكَيعو           َِ يعُ ياهعايُنإ و بع هرتاتًذًُ بُ ًَهاًْنَِ تعامَ بع
ًَتُوَ، يُعِٓ يُ هاَيِ  ًَوتا ماٖريَّ ٓريٖاب ال  1937بهات نُ ؿفّ تريؤك بىَهت َوَ ُٖتاوَنى ٓ

ًَىام و  ًَعِ وايعُ       ُْٓىوَ، بُآلّ ً ؾؤكَِ دًاوام دًاوامّ بُػؤيعُوَ وَكطلتعىوَ، بؤيعُ ٓعُوَّ ث
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َِ سوعاباتِ غَُيععُتِ نععلؿووَ،       ًَىَيُى تعريؤك ْايطععات نىكؿهعتإ ؿوكطععُّ وام واقعُ و بععُ ٖعًض ًعع
ًَعىاكَ يعُ نامًَعُ و يعُ بُغعـا نعاكّ تريؤكهعتِ نعلاوَ،            ٓ َِ سواباتُنُّ مؤك غَُيُتُ، ٖعُك ؿوَيٓع

نُ مياتل يُ هُؿ تا ؿوو هُؿ، َاْعاّ ٓعُوَ ًْعُ بعُ ٖعؤّ ؿَيوعؤمّ       ُْٓـئ نُي تًايـا نىفكاوَ 
ٍَ ؿَمطانعاِْ ٓاهايٌعـا ُٖياْعُ نعُ        ػَُيهِ ُٖكَيُِ نىكؿهتاُْوَ و ُٓو َُٖاُْٖطًُّ نعُ يُطعُ
ًَهعُوَ ٓعُو َُٖاُْٖطًعُّ     ًَت ؿَمطاّ ٓاهايٍ ُٖيُ و ػَُيهِ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ ث بريَإ ُْٓ

يُ فَيل ُٓو باكوؿؤػعُّ نعُ ػعَُيو بًٓعِ نعُ       ،لّ ُٓو ياهايُنُ ؿَيهُٕ ُٓو ياهايُ يُفَيل ُٓت
ًَععو ؿا نُهععُنُّ ػععؤت ِكؤيٌععتىوَتُ ؿَكَوَ بععؤ دُفْععُ ثععريؤمَ يععُو     ٓععُْـ ْاٖععَُىاكَ يععُ نات

يُنلؿَوَيعُنِ تريؤكهعتِ ؿا، ُٓطعُك بعُي بعري يعُ ْاهعؤكّ         هُكَوَ َُيتُنُيت بؤ ٖاتىوَتُوَ
كطاّ ٓعُّ ٖعُكَيُِ بٔعىونُ ؿاْعُػلاوَ يعُ ٓاهعتِ       ُٓوَ بهُيتُوَ، ًٓٓذا بري يُوَ ؿَنُيتُوَ ؿَ

ؿَيوؤمّ ػَُيهِ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ ناكَيهِ نلؿووَ نُ  و تريؤكؿا، بُآلّ ناكّ ؿَمطاناِْ ٓاهايٍ
ٌَ ْابلؿكَيت ًٌَعى    ،مَؾُكَإ ث يعُ تىكنًعا َىٓتَُعُكّ َىناؾُسعُّ ٓريٖعاب       وُٖك يعُ ُٖؾتعُّ ث

ًَو يإ مياتل يُ  ًَعلَ    ؟تًايـا بًُـاك بىوَ، ٓايا تريؤك َُْاوَ ؿََيُت 22بُهرتا نُ نؤََُي ًَُعُ ي ٓ
ًَل تلهُنُّ َاوَ ًَىيوتًُإ بُّ ياهايُ ًُْ؟ ُْػ ًَري ث ًٍَ ُٓوَّ وَى  ،وا ؿََي ًَو ث َُٖىو ًت

ًَو ًعت      ًَو ًت ُٖيُ تؤ بؤ ُٓوَّ بعُِكَْطاكّ ببًتعُوَ نؤَعَُي ُْػؤًِ ُٓطُك تؤ بناِْ نؤََُي
َِ طىَإ ََُُٓ عُيُٕٓ ًتُ، بؤ بؤ ُٓوَّ ٓ ،يُهُك ػؤت َُْع ؿَنُّ ُو ُْػؤًًُ ُْطلٍ، ب

َِ يعُّ   ًَو ياها و ٓايًُت و هرتاتًذًُتت ُٖب ًَىيوتُ نؤََُي ًَت، ث ُٓوَّ نلؿَوَّ تريؤكهتِ ُْب
ًَتُ ْاو وآلتُنُتُوَ، ٓعُّ هعُقاَطرييُّ نعُ بعاي ؿَنليََعت بعُ        ًَِ ُٓوَ ب ًَ وآلتُؿا بؤ ُٓوَّ ُْٖ

َِ نلاوَ؟ ٍَِْر و َاْـووبىوِْ ن ًََنَناِْ ْعاوػؤ و ُٓواْعُّ نعُ بُؿاػعُوَ يعُّ       ك ٓاهايٌُنإ و ٖ
َ و ًعُوؿا نعُ ؿَِكؤيعٔ و ؿَيًٓعُو     12ٖؤَيُؿا مؤك ػلاخ وَهـ نلإ، نُ ٖعَُىوَإ يعُ هعُعات    

َِ تعلي تعؤ ٖاتىٓعؤ بهعُ           هُعات يُنِ ًُو و بُكَبُيإ سُكَنُت يعُّ وآلتعُؿا ُٖيعُ و بعُ بع
     ُ ٖعُكَيِ ؿا ُٖيعُ، ٓعُّ ٓعاوَؿإ نلؿْعُوَ و ٖعاتِٓ        يُفَيل هايُّ ٓعُّ ٓعَُٔ و ٓاهايٌعُّ نعُ يع

ُٖماكَٖا نؤَجاًْا و ػَُيهِ بًاِْ بؤ ُّٓ وآلتُ يُفَيل ُّٓ ٓاهايٍ و هُقاَطرييُؿا ٖاتؤتُ ؿّ، 
ًَو          ٍَ ؿكَيعق بهلَيتعُوَ، ؿواّ ٓعُوَ ٖعَُىو نُهع بؤيُ َٔ ثٌتطريّ يُو ؿاوايُ ؿَنعُّ بعؤ ؿوو هعا

ك ًُْ، نُواتُ تؤ ُٓطُك ؿكَيقّ ُْنُيتُوَ و ياهعايُنُ  باهِ َُٖىاك ؿَنات، باهِ َُٖىاك َُٖىا
ًَعت، ُٓطعُك ِكاهعت ؿَنعُٕ ُٓواْعُّ نعُ         ًَهلؿُْنُّ ُٓو ؾُكاغُ ياهايًُ ؿكوهعت ؿَب َاوَّ ناكث
ًٍَ ؿكَيقنلؿْععُوَّ ٓععُّ ياهععايُ َُٖىاكنلؿُْنععُيإ     ًَٔ بععا ٖععَُىاك بهلَيتععُوَ ؿَبىوايععُ ثعع ؿََيعع

ًٌَهَُ بهلؿايُ، بؤيُ َٔ ؿاوا ؿَنُّ نُ ًَُُ ؿَْط بـَئ بؤ ؿكَيقنلؿُْوَّ و ث  مؤك هىثاي. ،ٓ
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ُٓظري ػإ ؾُكَىو.

 بُِكَين ُٓظري عُل:
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 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
ًَنَنعاِْ ْعاوػؤ و ٓاهايٌعُناِْ ٖعُكَيُِ نىكؿهعتإ        َُٖيبُتُ ًٍَٓ ِكؤَيِ َُٓٔ و ٓاهعايٍ و ٖ

ًَطاّ ٓعُوَٕ   يُوَ نَُرت ْابًِٓ نُ ًَلَوَ د بُِكَينإ هؤمإ ػإ و ٓاوام ػإ باهًإ نلؿ، بؤيُ ي
ًَوعتا      نُوا ًٌَُُٖ ؿَهت ػؤًِ و هتايًٌإ بهُئ، يُبُكُٓوَّ ُّٓ ٓعَُٔ و ٓاهايٌعُّ نعُ ٓ
يُ ُٖكَيُِ نىكؿهعتإ ُٖيعُ و بؤتعُ َُْؿعُمَيو بعؤ ٓعُوَّ نعُوا ػعَُيهِ تعل هعُيلّ ٖعُكَيُِ            

ًَىَيُ بهُ ًَعـإ و        نىكؿهتإ بُو ً ٕ نُوا ؿيىَنعُّ تعلّ عرياقعُ و ٓعُو ٓاوَؿاًْعُ و ٓعُو ثُكَث
ًَو يُ ؾانتُكَناِْ بىوِْ ُٓو ٓاوَؿاْهلؿْعُوَ و ٓعُو    ُٓو َُٖىو طًُُيُّ نُ ؿَبًٓري نُ يُن
ًٌَهُوتُّٓ نُ يُ نىكؿهتإ ؿا ُٖيُ َُٖيبُتُ َُٓٔ و ًٓوتكلاكَ يُ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ َُٓعُ   ث

ًَري و       قوُّ َُٖىوَاُْ باوَِك ْا ًَُعُ ُٓطعُك بع ًَت، بعُآلّ ٓ نُّ نُي ػًالؾِ ُّٓ قوعُيُّ ٖعُب
ُ  هُيلّ تريؤك بهعُئ و يعاػىؿ هعُيلّ عَُعُيًاتِ تريؤكهعتِ بهعُئ، ؿَبًعٓري ْعُى تعُْٗا           يع

عريام عَُُيًاتِ تريؤكهتِ ُٓدماّ ؿَؿكَيعت و بؤتعُ َؤَيطعُّ تريؤكهعتإ، بعَُيهى واّ زَي ٖعاتىوَ       
ُ بؤ تريؤكهعتإ و ْاَيعُ ْاَيًاْعُ يعُ ؿَهعتِ تعريؤك نعُ ٓعُوَ واّ         مؤكبُّ وآلتاًٍْ بىوُْتُ َؤَيط

ًًَإ نلؿووَ فياِْ ِكؤفاُّْ يُ ػَُيه ًَُُ بُي تُْٗا ُْٓـ نًًؤ َعُتلَيو يعُو    ٌي ٍَ نلؿووَ، ٓ تا
ًَوتا بُ نُكنىونُوَ ِكؤيٌعتِ   ٓ ًٍَ الّ ػؤَاُْوَ هُيلّ نُكنىوى بهُئ، بُِكَينإ َاوَيُى ث

َّ هًًوعًُّ        بؤ نؿلّ، بُآلّ باوَِك َِ بهُٕ ػًالزي ٓعُّ ؿوو هعُعات ِكَيطايعُ تعا طُيوعتُُ ٓعُو ّ ث
ًَو ؿا ؿَفّ، ُٓو  عَُُيًُّ تُقًُٓوَ بىوَ نُ بُ ٓاوّ ػؤّ بًًِٓ نُوا ُٓو ػَُيهُ يُ ض مكوؾ

ًَو ؿايُ ُٖتا طُيًُتىوَُتُ َُؾلَقِ نؿلّ نُ ؿَِكوات بُكاَبُك بعُ   ،ػَُيهُ يُ ض تلي و تؤق
َّ ٓعاكاًَِ بًٓعِ، ٓعُو ناتعُ ماْعًِ نعُوا           نؿلّ نُ طُيٌتُُ نؿل ّ نعُ ٖعُكَيُِ نىكؿهعتاُْ يعُو

ًَععت تععُْٗا يععُ ٓععَُٔ و ٓاهععايٍ نععُ     ًَو َععُسلوّ بب ٖععُكَيُِ نىكؿهععتإ ُٓطععُك يععُ ٖععُك ض ًععت
َّ، بؤيُ عَُُيًاتِ تريؤكهتِ ُْ  َِ ُٓثُِك طُوكَتلئ ًْعُُتُ ػَُيهِ نىكؿهتإ بُو ًْعُُتُ ت

ًَُُ باهِ ُٓوََإ نعلؿ  تُْٗا يُ عريام ؿا ُٖيُ، بَُيه ى يُ دًٗاًٍْ ؿا ُٖيُ و بؤ صيىوُْ ُٖك ٓ
ًَلَ نُ وشيإ َُٓليها هًاهُتِ ػؤّ طؤِكيىَ بُكاَبُك بُ تعريؤك، بعُآلّ يعُ     / ٓعُّ َاْطعُ   6/6ي

َِ يُ قًاؿَ تريؤكهتًُنإ نُ بُ ؿَهتِ قعىاتِ َُٓليهًعُوَ نعىفكا نعُ ْعاوّ ٓعُبى يعُسًاّ         يُن
ًٌَعت     ًَعنّ دًٗعاِْ وَنعى ٓعَُليها         يًبًِ بعىو، َاْعاّ وايعُ ٖ ًَهعِ مى ًٌَعتا وآلت ا تعريؤك ُٖيعُ و ٖ

ًَآلوَتُوَ ًٌَتا ٖ َّ ًعىَئ نعُ    يُ سًواب بؤ تريؤك و تريؤكهتإ ؿَنات، بؤيُ قىاتِ ػؤّ ٖ ُْٖـ
ًَُعُ    ٓ ٍَ ًَلَٕ، بؤيُ ُٓوإ هًاهُتِ ػؤيإ ُْطؤِكيىَ، ض سعا َِ َؤَيطُّ تريؤكهتِ و ُٓوإ ي ؿَماْ

ًَو ن ًَهِ بٔهؤَيُّ يُّ دًٗاُْ ُٖوَنى ُٖكَيُ نُ بُ ؿَهعتِ ٓعُّ نلؿَواْعُ     ئُ بُكؾلاواُْكَيُ
َِ و ػؤَععإ بععُؿَك ؿَنععُئ و ياهععايُنُإ نععُ ؿاَععإ ْععاوَ ٓععُّ ساَيُتععُ الّ ببععُئ،          ًَٓ ؿَْععاَي
ًَُعُ ٖعَُىوَإ           ًَُعُ ؿا ٓعًُ يعُ نىكؿهعتإ ؿا ٓعًُ؟ ٓ ؾانتُكَناِْ َُٓٔ و ٓاهايٍ يعُ وآلتعِ ٓ

َِ ؾانتُكَ، يُ ًَعلَ       ؿَماْري ه نًإ بىوِْ ياهايُنُ، ؿوو/ بعىوِْ فَعاكَّ ٓعَُٔ و ٓاهايٌعُ نعُ ي
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َِ ؾانتعُكَٕ نعُ          َِ/ ٓعرياؿَّ ػعَُيهِ نىكؿهعتاُْ ٓعُّ هع ًًََ ُٖٕ، هع ٔ عَُعُيًاتِ تريؤكهعتِ   ْعاٖ
ًَعلَ         ًَلَ بتىأْ ناكّ تريؤكهتِ ػؤيعإ ٓعُدماّ بعـَٕ، بؤيعُ ياهعاّ تعريؤك ي ياػىؿ ٓريٖابًُنإ ي

َِ هنابـكَيت، وَنعى ٖعَُىوَإ ؿَماْعري ياهعانإ و ؾُيوعُؾُّ      تُْٗا بؤ ُٓوَ ًُْ نُوا  ػَُيهِ ث
ياها يُ ُٓهاهُوَ كَؿعُ، بؤيُ بىوِْ ُّٓ ياهايُ يُ ُٓهعاي ؿا بعؤ كَؿععُ، ُٓطعُك نعَُىنىكتِ      

َِ ياػىؿ ُٓطعُك باهعِ ٓعُوَ ؿَنعُئ نعُ ُٓؾوعُكَيو يعاػىؿ ٓعُْـ ٓاهايٌع          َُٖيعُ بهعُٕ    ًَوُٖب
َِ تعُعًُِ بهلَيعت،    ٤ٛضبُكاَبُك بُ ػَُيهِ ياػىؿ بُ  ًٓوتؿاؿَ يُّ ياهايُ َُٖيبُتُ ُٓواُْ ْاب

ًَُععُ ياهععا ؿَكْانععُئ بععؤ    ًَععت   ٓععُْـػععؤ ٓ ًَو غَُيععُتِ نلؿب ًَو نععُ يععُن  ضــ٤ٛيععاػىؿ  ،ساَيععُت
ًَو ُٖيعُ       ًَُُ ياهايُنُ ًًٓػعا بهُيٓعُوَ يُبُكٓعُوَّ ػعَُيهاْ ًٓوتؿاؿَّ نلؿووَ يُ ياهايُنُ، ٓ

ًَ ض٤ٛ ًَل ُٓوَ ناكّ ًٓوتؿاؿَّ زَي ؿَنُٕ، ُْػ ل، َُسانِ بِلياكَناًْإ بُ َُٖيُ ؿَكؿَنُٕ، ُْػ
ًًَُُععُ وَنععى ثُكيععَُاْتاك بُؿواؿآععىوٕ بهععُئ ٓععُو نُهععاُّْ نععُ    ًٓوععتؿاؿَ ؿَنععُٕ و ضــ٤ٛ ٓ

ًٓوتػالٍ ؿَنُٕ يُ ياهعايُنُ يعإ ٓعُو حمانُاْعُّ نعُ بعُ َُٖيعُ سعىنِ و بِليعاك ؿَؿَٕ يُهعُك           
ًَُُيععُ بُؿواؿآعى   وِْ بععؤ بهععُئ، تععاوَنى سعُؿ بععؤ ٓععُو نُهععاُْ ؿاْلَيععت،  ػعَُيهِ ٓععُوَ نععاكّ ٓ

عععُؾىَٕ وَآلَععِ نععُي ْاؿََععُوَ بععُآلّ نععُ بععاي يععُ هععناّ عكىبععات ُٖيععُ يععاػىؿ عكىبععات يععُ  
َِ ؿَنلَيعت ٖعَُىوَإ ؿَماْعري ياهعاّ عكىبعات بعؤ ٓعُوَ ؿاْعلاوَ           ُٖكَيُِ نىكؿهتاُْوَ ناكّ ثع

 ُ يعُ تعريؤك ؿا باهعهلاوَ يعإ ٓعُو ساَيُتاْعُّ        تُْٗا تاواُْعاؿيُنإ ؿَطلَيتُوَ، ُٓو تاواْاُّْ نع
              َِ َّ دعاك ياهعاّ هعنانإ ْعاتىاْ ًَىٍَ نعُ ُْٖعـ ًَىَ مَقًعُ يعإ بعُو ًع نُيُ ْاو تعريؤك ؿا بعُو ًع
ٍَ ُٓو ِكًَُّٓ نعُ ٓعُو ياهعايُ بعؤ ؿوو هعاَيِ تعل        ٓاكَهُكّ ُٓو ساَيُتُ بهات، بؤيُ ًٍَٓ يُطُ

ًَععلَؿا ْععُتىاْ    ًَُععُ ي ري دععاكَيهِ تععل بععُ ؿَهععتِ ػؤَععإ نععُ يععُّ     تَُـيععـ بهلَيتععُوَ تععاوَنى ٓ
ًَععت،        ثُكيَُاًُْععُ ٓععُو ياهععايُ ؿَكٓععىوَ و َُٖيُيععُى بهععُئ و ؿوايععِ ثًُععًُاِْ زَي بععُؿّ ب

 هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ناى ٓاكاّ ؾُكَىو.
 :(ٓاكاّايىب ْعُت )بُِكَين 

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
ًًٌَٓاك ؿَنعُّ نعُ     ًَهًإ/ بليتًعُ          َٔ ث ًَو ثاهعاو، يعُن ٓعُو ياهعايُ ًًٓػعا بهلَيعت يُبعُك نؤَعَُي

ِ ٓعَُِٓ نعلؿووَ،   وُْوَّ تريؤكّ بعُ اليعُْ  يُوَّ نُ ُّٓ ياهايُ تُْٗا َىعايُدُّ ِكووبُكوبى
ًَوععتا ٖععُّ يععُ ِكووّ نلؿا   ًَٓلا نععُ تععُْٗا بععُ      كٓععُوََ ٓ يععُوَ و ٖععُّ يععُِكووّ تًؤكيععُوَ هععُغي

َّ ِكووبُ ِكووّ تريؤك ببًُٓوَ، باًعرتئ صيىوْعُ و ْعنيهرتئ صيىوْعُ ععريام و      تىْـوتًقّ ْاتىاْل
ًَعٓر          ًَىؿَوَيعُتِ يعُ َعاوَّ ث ًَبعىكؿِْ ْ ًَعـاْاِْ ِكَيهؼعلاوّ ي ًَعِ ؿاْج سهىَُتِ ْاوَْـَ، نُ بُ ث

ًَـاكَ ؿاوَ و  ميعاتل يعُ      71َاْط ؿا عريام  ٖعُماك نُهعًٍ يعُ ميٓـاْعُ، بعُآلّ       31نُهِ يعُ هع
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ُ   ُٓوَتا ؿَبًٓري نلؿَوَ ٍَ      ،ّ تريؤكهعتِ ٖعُك بُكؿَواَع ْعُياْتىاًْىَ َىعايُدعُّ بهعُٕ، يُطعُ
ًَو ؿَمطععاّ مؤك طععُوكَّ ؿَوَيععُتاِْ ؿَكَوَ ٓععُوَتا يععُْاو بُغععـا و باًععىوك ؿا     ُٓوًَععـا نؤَععَُي

َّ ِكووبعُكِ     ًَنَيهِ مؤك مَبُالسِ سهىَعُتِ ْاوَْعـيٍ ؿَياْعُو وّ تعريؤك  وناكؿَنُٕ، ُٖكوَٖا ٖ
ًَوعتاَ ِكَيطعلّ زَي ْعُنلاوَ        ببُٓوَ، بُآلّ بُِكاهتِ ؿ  ،َبًعٓري  ؿيعاكؿَّ تعريؤك بُكؿَواَعُ و تعا ٓ

ؿَيعععُنِ بؤٓعععِ يُبُكٓعععُوَّ ؿيعععاكؿَّ تعععريؤك ؿياكؿَيعععُنِ تعععُْٗا ٓعععَُِٓ ًْعععُ، بعععَُيهى ؿياك   
ًَىيوعتُ        ًًُ)نؤَُآليُتِ ع ؾهلّع هًاه  ًَو ٓايًعُت و ًَهعاًْنّ ُٖيعُ نعُ ث ًَىيوتِ بعُ نؤَعَُي (ث

ًَٔ بؤ ُٓواْعُّ نعُ يعُ    وّ ببُٓوَ، تُْاُْت ِٓوِكووبُك ًَوتا مؤكَيو يُ وآلتاِْ ؿَكَوَ يًقُْ ؿاؿَْ
ٍَ ؿَؿَٕ ٓعععُو    ،ميٓعععـإ ؿاْعععُ ٍَ بهعععُٕ، ثاًعععإ ٖعععُو ؿَِكؤٕ بعععؤ ٓعععُوَّ نعععُ طؿتىطؤيعععإ يُطعععُ

ًَِ ػؤمشإ بعُ   ياُْبريوبؤٓىوْاُّْ نُ ُٖ َّ يُ وآلتاِْ ؿكاوه ثًًُُإ ببُٓوَ، تُْاُْت ُْٖـ
ًَٔ يُ نلؿَوَّ تريؤكّ ثعاَ ٓعُوَّ نُيعُ ْعاو     ُٓو ،تايبُتِ ؿَوَيُتاِْ نُْـاو ًَىَؿَطً اُّْ نُ ت

ًَبىكؿًْإ بؤ ؿَكؿَنعُٕ بعؤ ٓعُوَّ     ٍَ ؿَؿَٕ ثًًُُاًْإ بهُُْوَ داكَيهِ تل ي ميٓـاُْنأْ ُٖو
ًَُٓوَ ْاو نؤََُيطا و بؤ ُٓوَّ بٓعُبِلّ ٓعُّ ؿياكؿَيعُ بعُ تعُواوَتِ بهعُٕ، يُاليعُنِ ؿيهعُوَ          ب

ًَُُ يُْاو نىكؿهتإ ؿا  وّ يعُى سًعنب و ؿوو سًعنب    وُٓوَ ؿَماْعري نعُ تعريؤك تعُْٗا ِكووبعُكِ     ٓ
ًَُعُ     ُْبؤتُوَ، بَُيهى مؤكبَُإ قىكباِْ تريؤكئ و مياِْ تريؤكَإ بُكنعُوتىوَ، يُبُكٓعُوَّ ٓ

َّ ِكووبععُِك ًَتععى سياْععُو ًَٓري  وُٓطععُك ب َِ مًََُٓهععاميُى خبععىيك وّ تععريؤك ببًٓععُوَ بُِكاهععتِ ؿَبعع
ًَو ٓايًُتِ طىدماو ُٓو ؿياكؿَيُ ببًعٓري،  يُبىاكّ نؤَُآليُتِ و ه ٍَ بـَئ بُ نؤََُي ًاهِ، ُٖو

يُ ياهايُنُ ؿا باي يُ بآلونلؿْعُوَّ   2بِلطُّ  4َٔ تُْٗا باهِ يُى َاؿؿَ ؿَنُّ يُ َاؿؿَّ 
ًَتععى ٖععُك ؿاؿوَكَيععو بًععُوَيت بُِكاهععتِ مؤكبععُّ مؤكّ   ًَععب و هععًـّ و وَيٓععُ ؿَنععات، ُٓطععُك ب نت

َِ بُ ًَُُ ٓاطاؿاكّ ُٓوَ بعري  نىكؿهتإ ؿَتىاْ ًَىيوتُ ٓ و ياهايُ بهات بُ تريؤكهت، يُبُكُٓوَ  ث
وْععُوَّ تععريؤك ؿاْععاوَ،   ىبونععُ ٓععُّ ياهععايُ بُِكاهععتِ تععُْٗا َىعايُدععُّ ٓععَُِٓ بععؤ ِكووبُِكو     

َِ ٓعُوَّ نعُ        َّ ػَُيهِ تعليٍ بطلَيتعُوَ، بعُ بع ًَـايُ نُ ؿَتىاْل ًَو بِلطُّ ت ياهايُنَُ نؤََُي
ًَت يُ تري ًَىَطالب َِ و بريوبؤٓت وِْ دًاواميإ ُٖيُ، ىؤك، بَُيهى ُٓواُّْ نُ ِكاّ دًاواميإ ُٖب

مؤك  ،بؤيُ ؿاواناكّ ُٓو ياهايُ ًًٓػا بهلَيت، يُ ؿاٖاتىو ؿا بعري يعُ ِكَيطعُ ٓعاكَّ تعل بهلَيتعُوَ و      
 هىثاي.

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
 ناى ًعإ ؾُكَىو.

 بُِكَين ًعإ اظيـ:
 .ن هُكؤنِ ثُكيَُإبُِكَي

ٓاكاَِ و هُقاَطريّ يُ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ يُ هايُّ ُّٓ ياهايُ و ؿَمطاناِْ َُِٓٓ و ٓاهعايٍ  
ًَطععاّ ؿَهععت ػؤًععِ   ًَطععاّ ػؤًععشاَيِ و هععُكبُكميُ و د ًَىَيُنِ طٌععتِ َُٓععُ يُاليععُى د بًُعع
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ُاليعُنِ  َُٖىو ٖاووآلتًُنِ ؿَيوعؤمّ طعٍُ و ٓعُّ وآلتُيعُ يعُ سهىَعُت و ؿَمطانعاِْ ٓعَُِٓ ي        
ًَُعُ بٓعُبِل بعىوَ و ْعَُاوَ، َعٔ         ًَُُ و يعُ ٖعُكَيُِ ٓ تليٍ بُو َاْايُ ًُْ نُ تريؤك يُ وآلتِ ٓ
ًَىَنإ قًُعُتِ ٓعُّ ياهعايُ         ًَىَيُى يعُ ًع ثلهًاكَيو يُو ػىًو و بلاياُْ ؿَنُّ ُٓواُْ بعُ ًع

ًَهري نُ بؤكَيُنِ هُكَنِ تع  ًَُُ يُ وآلت ًَىيوت َُٖيوُْطاْـِْ بؤ ْانُٕ، ٓ ريؤكَ، نعُي  وَنى ث
ًَهُ يُ بؤكَ هُكَنًُناُُْْٖيُ  ًَت عريام يُن هًـ َُٖىو ِ ْاوُٓ و دًٗاًُْ يُ تريؤك بُ تَُٓي

ًَِ بؤ ؿَنعات، يُاليعُنِ تعليٍ ٓايعا ًُٓعُ دىؿايٓعُ يعُ ععريام؟          ٌَ بَُي ًَهِ ػىؿاْىيقؿإ ؿََي نُه
ًَُُ ُٓو ػُتُكَّ تريؤكَإ يُهُك ُٖيُ يإ ْا ًَِ بُتُٓهًـ بُؿَكَدُيُنِ َى ؟ٓ ػتُيًـ بُث

َِ مؤكَ، ُٓوَ اليُُْنِ ًُػوًُ، بُاَلّ يُُُٓعٌ   ،ًَعًاكّ ًُػوِ ًَِ نَُُ وُٓو ؿََي َُٓٔ ؿََي
ًَُعإ ُْطُيٌعت ياهعايُى يعُو         ،ؿا َاوَ، بؤيُ ناكيطُكّ تريؤك طىكمّ دُكط بعِلّ تعريؤك ٖعُتا ث

ّ      2116باكَيُوَ يُّ وآلتاُْ ُْٖاتعُ ٓعاكاوَ، يعُ     نعُ تعريؤك بعُ     يعُ ثعاَ ٓعُو طعىكمَ دُطرِباْعُ
ًَىيوعت بعُ             ًَُُّ طُياْـ ٓعُودا ياهعايُى يعُّ باكَيعُوَ ؿكوهعت بعىو، نُواتعُ بعىوِْ تعريؤك ث ٓ

ٍَ خبعع  ات، بنَبععت يععُ ْآععاكّ ىياهععايُى ؿَنععات، وَنععى ٓععُو ُْػؤًععًُّ نععُ ْآععاكَ ؿَكَععاِْ تععا
       ُ ًَت، بؤيعُ ٓعُو ؿَكَاْع ًَعت و بعُكَو َعلؿٕ ؿَٓع َِ بًؼىات، ُٓطُك ْا ػلاخ تل ؿَب  ػؤيُتِ ؿَب

ًَهِ ًٓوتوععٓآًُ، تريؤكيععٍ يععُو ياهععاي  ًَهععُ ساَيععُت تععإ ًٓوتوععٓاياُْيُ نععُ يععُ واَل ٌتاَيععُ، ؿَكَاْ
ًَت و   ًَُُ ْآاكئ ُٓو ياهايَُإ ٖعُب ًٍَ و ٓ ًَت و يإ طلتىػاُْيُنُ بؤ وآلتإ ؿَيتُ ث ؿَكؿَٓ

ُ    وُٓو وَمعُ تاَيُ ْآاكئ ِكووبُِك َِ ياهعايُى يع و باكَيعُوَ  وّ ببًُٓوَ، بؤيُ بىوِْ تعريؤك ؿَبع
ًَُعُ يُبعُكؿَّ ميعاؿ        ًَوعتا ٓ ًَت بؤ تُْنيِ نلؿٕ و بؤ ِكَيهؼوتِٓ و بعؤ ِكووبُِكوبىْعُوََ، ٓ ُٖب
     ًَِ ًَُُ يُبعُكؿَّ ًًٓػعانلؿٕ ْعري، ثع نلؿٕ و يإ كَؾن نلؿْري، يإ كَؾن نلؿٕ بُ ؿكَيق نلؿٕ، ٓ

ًَهِ  ًَت ًَُلوع ًَُُ هُيلَ مؤك يُ ػىًو و بلايإ باهِ ًًٓػا ؿَنُٕ، ًًٓػا ؿَب ًَت، ٓ ؿيهُ ُٖب
ًَل بعؤّ ؿَنعُئ، بؤيعُ ؿاوا يعُ       َِ و ْعُػ يُبُكؿَّ ؿكَيق نلؿُْوَّ يإ ؿكَيق ُْنلؿُْوَيُٓ، بَُي

ًَل بري يُ ُٓطُك َِ و ُْػ ًَت    ٍػىًو و بلايإ ؿَنُّ يُ ثاَ بَُي نَُىنىِكّ يُو ياهعايُ ؿا ٖعُب
ًَت ًَـا ُٖب ًَهِ تُعـيٌ بهلَيت ُٓطُك نَُىنىِكّ ت ًَىيوت نلا بري يُ  بري يُ ًَُلوع و ُٓطُك ث

ًَوعتا، بؤيعُ َعٔ ٖعاوِكاّ          ًَُعُ يُبعُكؿَّ ًًٓػعا ؿاْعري ٓ ًًٓػانًُِ بهلَيتُوَ مؤك تُبًعًُ، بُآلّ ٓ
ٍَ ُّٓ ياهايُ بؤ ثاكاهتِٓ ُّٓ ؿَهتهُوتُ و ٓعُّ هعُكوَكيُ    ٍَ ػىًو و بلاياِْ نُ ؿوو ها يُطُ

 ، مؤك هىثاي.هلَيتُوَؿكَيقب بؤ نىكؿهتإ و ػَُيهِ نىكؿهتإ ؿوو هاَيِ ؿيهَُ
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ناى ؿ.اظيـ ؾُكَىو.

 بُِكَين ؿ.اظيـ وَكتِ:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
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ًَهِ      ًًَعـا ؿَفيعٔ بُِكاهعتِ ًْعُعُت ًَُُ يُ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ ت هُكَتا ُٓو َُٓٔ و ٓاهايٌُ نُ ٓ
ًَعععنَ طُوكَيعععُ و هىثاهعععِ ػعععىاّ طعععُوكَّ يُهعععُك ؿَنعععُي  ٔ، ثاًعععإ هىثاهعععِ ؿاَىؿَمطعععا و ٖ

ٓاهايٌععًُنإ ؿَنععُئ نععُ تىاًْىياْععُ ًَُٓٓععُت و ٓاهععايٍ و هععُقاًَطلّ ٖععُكَيُِ نىكؿهععتإ   
ًَُععُ قوععُ يُهععُك ياهععايُى ؿَنععُئ نععُ ثُيىَْععـّ بععُ    ًَطععُّ ؿَهتؼؤًععًُ ٓ بجععاكَينٕ، َُٓععُ د

ِ ؿيهعُوَ، ؿيعاكَ نعاتِ    ُٖكَيُِ نىكؿهتاُْوَ ُٖيُ، َُٖيبُتُ ُْى بُ عرياقًٍ و ُْى بُ وآلتاْ
ٍَ ؿَكٓعىوَ َعاؿؿَّ    2116ػؤّ ُّٓ ياهايُ هاَيِ  َِ )نعاك      7بؤ َاوَّ ؿوو ها يعُ ياهعايُنُ ؿََيع

ٍَ يُِكؤفّ بآلونلؿُْوَّ يُ ِكؤفْاَعُّ ؾُكًَعُوَ، يعُعِٓ     بُّ ياهايُ ؿَنلَيت بؤ َاوَّ ؿوو ها
      ُ ٍَ ؿَكٓععىوَ، ي ٍَ تععُْٗا بععؤ ؿوو هععا ًٍَ ًععَُ هععا ًَُععُ  نععاتِ ػععؤّ ٓععُّ ياهععايُ ثعع ِكاهععتِ ؿا ٓ

ًَىيوععتُإ بُوَيععُ سهىَععُت بؤَععإ ِكووٕ بهاتعع  وَ نععُ بؤٓععِ نععاك نععلؿٕ بععُّ ياهععايُ ؿكَيععق   ُث
ًَُُ ْاماْري ٖؤناكَنعاِْ ؿكَيعق    ؿَنلَيتُوَ و نُ مؤك يُ ٖاوناكامن ثُكيَُاْتاكإ باهًإ نلؿ نُ ٓ

ًَُُ ؿايُ نُ بُٖؤّ ُٓو ياهايُوَ و يُ  َِ  نلؿُْوَّ ض ٓاَاكَيو يُبُكؿَهتِ ٓ َِ بعُد ُٓدماَِ د
نلؿِْ ُٓو ياهايُو  ًٓذابًعات و هعًبًاتاُّْ نعُ يعُّ ياهعايُ نُوتىوَتعُوَو ٖؤناكَنعاِْ ؿكَيعق         
ًَعـا ؿَكٓعىوَ دًعاوام       نلؿُْوَّ بُ تايبُتِ يُّ باكوؿؤػُؿا، ُٓو باكوؿؤػُّ نعُ ياهعايُنُّ ت

ًًَـا ؿَفئ، هىثاي بؤ ػىا ًَوتا ت ُقاَطريّ هًاهِ و نىكؿهتإ ه يُ بىوَ يُّ باكوؿؤػُّ نُ ٓ
ًَهعععُوَ فيعععإ يعععُ ٖعععُكَيُِ نىكؿهعععتإ  ًَهِ زَي بعععىكؿَيِ و تُهعععاَض وَ ث ٓعععَُِٓ ُٖيعععُ و نًُععع

ًَُُ ِكووبعُِكو  ًَىَّ وآلتعاِْ تعل و تُْاْعُت ْاوٓعُناِْ تعلّ        وبُكقُكاكَ، ٓ ًَهِ ٖاوًع ّ بعاكوؿؤػ
ّ و تؤقاْعـٕ  وّ تريؤك و تىْـوتًقّ بؤتُوَ، ؿياكَ تريؤك و تىْـوتًقوعرياقًٍ ْري نُ ِكووبُِك

ًَو ٓعُدماّ بعـكَيت       ًَهُوَ و بُكاَبعُك ُٖكنُهع ناكَيهِ َُسهىَُ يُُٖك اليُنُوَ و يُُٖك نُهع
َُٖىوَإ ؿفيِٓ، دطُ يُوَّ سىنُُناِْ ُّٓ ياهايُ بُِكاهتِ سىنُِ قاهًُٓ و تىْعـٕ، نعاى   

ًَعت ْىوهعلاو       2ؿا يعُ بِلطعُ    4ٓاكاّ ٓاَافَّ بُ َعاؿؿَّ   ُ وبعاي يعُوَ ؿَنعات و ؿََي َُِْ و ٓعاث
ًَعت نعُ ٖاْعـإ      ًَٓ ًَت و يإ بُ ؿَهعت ب ًَىَّ يإ وَيُّٓ واّ يُال ب ًَتِ تؤَاك نلاو يإ ٖاوً ناه

ناِْ يعإ ثلوثاطُْعـَ يعُػؤ بطلَيعت بعؤ ُٓدماَعـاِْ تعاواِْ تريؤكنعاكّ بعُ َُبُهعتِ           ببُ ٓعان 
َّ بُوَ بهلَيت  ؿابًُهلؿِْ يإ بآلونلؿُْوَّ، يُعِٓ َُُٓ تُؾوري نلؿٕ و تُٓىيالتِ ؿَتىاْل

ًَب يإ يُهعُك ْىوهعلاوَيو طعرياوَ     ًَت يإ يُهُك يُى نت نُ ػَُيو ُٖيُ تُْٗا يُهُك يُى ناه
ٍَ ُٓوًَعـا   15و َُُٓ سىنُُنُّ يُ  ٍَ ميٓـاِْ مياتل ًُْ، نُ َُُٓ بؤّ ؿياكّ نلاوَ، يُطُ ها

      ٖ ًَٓلاوَ بعُِكَين هعُكؤنِ ثُكيعَُإ، ٓعىْهُ ػعَُيو  ُيعُ نعُ   بُِكاهتِ ُّٓ ياهايُ ػلاخ بعُناكٖ
َِ َُسهَُُ نعلؿٕ و طعلتٔ و    ًٌَتُٓوَّ ػَُيو ؿاؿطايِ نلؿٕ بُ ب يُفَيل هايُّ ُّٓ ياهايُؿا ٖ
ًَُعُ       ِكؾاْـٕ و ًىَئ بنك نلؿٕ يُاليُٕ ٓاهايٌِ ؿفَ تعريؤكَوَ ٓعُدماّ ؿكاوَ و بعُ بَُيطًُعُوَ ٓ

َيًٍُ، بُآلّ ْاو و ًىَئ و ناتِ طلتُٓإ ؿاوَتُ بُِكَين هُكؤنايُتِ ثُكيَُإ و سهىَُتِ ُٖك
ًًَهاكياُْ نعلاوَ،            ًٌَع ًَوتا وَآلَعِ ْعُبىوَ نعُ يعُفَيل هعايُّ ٓعُّ ياهعايُ ٓعُّ ث بُؿاػُوَ ُٖتا ٓ
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ًَت و  َِ بُ َُسهَُُ نلؿٕ، يُ فووكّ ًٓٓؿلاؿّ ؿاْلاب ًَو طرياب َِ نُوا ػَُيه ًَُإ عُدايب ُْب ث
ًَهِ ػ   بُ هْى ُتُكَ يعُْاو ًٓٓؿعلاؿّ   ًٓوتؿاؿَ نلؿٕ يُّ ياهايُ بُ بًاْىّ ُٓوَ نُ َُُٓ نُه

َِ ؿاؿطاّ نلؿٕ َِ َُسهَُُ نلؿٕ و بُ ب ٍَ بُ ب ًٌَرتاوَتُوَ و بُ ها بَُيطَُإ بؤ نُ ََُُٓ  ،ٖ
ًَت بؤ َُهُيُّ تريؤك َِ طىَإ ٓاكَهُك نلؿٕ تُْٗا يُِكووّ ًَُُٓٓوَ ْاب َِ  ،ال ُٖيُ، ؿياكَ ب ب

ًَنَٓاهاي       ٖ َِ ًَت بعُ تُٓهًعـ ؿَبع ًَعنَ ًَُٓٓعُنإ و    طىَإ ُٓطُك ٓعُّ ياهعايَُ ْعُب ٌعًُنإ و ٖ
ًَنَناِْ ْاوػؤ بُكطلّ يُ وآلت و يُُٖك َُتلهعًُى بهعُٕ نعُوا يُهعُك ٖعُكَيُِ نىكؿهعتإ        ٖ
ًَُُ ياهاّ تلَإ ُٖيُ، ياهاّ هناؿاِْ عرياقًُعإ ُٖيعُ، نعُ مؤك يعُ َىعايعُداتِ       ًَت، ؿياكَ ٓ ب

ًَٓاِْ ٓعُّ   وثعاتِ ؿَنَُُوَنعُوا ػعل   وُٓو َُوموعاُّْ َُٖىو نعلؿووَ، بعُآلّ َعٔ ؿ    اخ بعُناكٖ
ًَو موَيُعِ     ًَُاْىايعُ ػعَُيه ًَُُ ثٌتًىاِْ يُّ ياهايُ ُْنُئ و ث ياهايُ ٖؤناكَيهُ بؤ ُٓوَّ نُ ٓ

ًَعو ؿا نعُ َعاؿؿَّ        ُزَي نلاوَ و هت بعاي يعُوَ    13َِ زَي نلاوَ و يُٓعاكَّ ٓعُّ ياهعايُؿا، يعُ نات
ًَععِ ٓععُّ ياهععايُ تاواْبععاكَ َععاؾِ ػؤيعع        َِ ٓععُوَّ بععُ ث ُتِ ِكَؾتععاكَيهِ ياهععايِ و  ؿَنععات و ؿََيعع

ًَهؤَيًٓعععُوَ ؿا بعععُ ؿابعععري نلؿْعععِ     ٍَ ؿابهلَيعععت يعععُ طٌعععت قؤْاغعععُناِْ ي ؿاؿثُكوَكاْعععُّ يُطعععُ
ًَىامّ ٓاماؿاِْ ؿَك ً َِ وِْ و دُهتُيِ و يإ ِكَؾتعاكّ  وثاكَينَكيٌُوَ بؤ ؿانؤنِ زَي نلؿِْ، ْاب

ًَعـاِْ زيَ       َّ بعُ ؿاْج ٍَ ؿا بهلَيعت و ثٌعت ْابُهعرت وَكطعرياو بعُ ُِٖكًَعُ و بعُ      ْا َلؤظاُّْ يُطعُ
ًَٔ و طُف و طىِك َُٓاُْ بُ تُٓهًـ ُٓدما ٍَ ٓعُوَؿا     ٓاماكؿإ يإ بُ بَُي  ّ ؿكاوَ، بؤيعُ َعٔ يعُ طعُ

َِ ُْنلَيت و مؤك هىثاي.  نُ ُّٓ ياهايُ ؿكَيق ُْنلَيتُوَ و ناكّ ث
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ناى عُل ؾُكَىو.

 نين:بُِكَين عُل عبـايع

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
بوِ اهلل ايلظئ ايلسًِ، بعُِكَينإ وََيآلَعٔ وابعنامن ؿوا نُهعِ نعُ َىؿاػُيعُّ ُٖيعُ و مؤك بعُ         
ًَو عُكم ؿَنُّ، ُٓو قواُّْ نعُ ٖاوِكَيًعامن َاَؤهعتا مسعري و نعاى ْعُكضيإ و        نىكتِ ُْٓـ ػاَي

َّ يعُ     مؤكَيو يُ بلاو ػىًهإ  نلؿيعإ ؿووبعاكَّ ْانَُعُوَ و ؿَهع     ت ػؤًعًإ زَي ؿَنعُّ، ُْٖعـ
          ّ َِ ؿَنعُ ِكَْطعُ   ،ػاَيُ ُٓهاهعًُناًْإ بعاي نعلؿ، َعٔ يعُ قوعُيُنِ َىًعُكعُناُْوَ ؿَهعت ثع

َِ ِكوسععِ ؿَهععتىوك   َيًقْععُّ ياهععايِ و ياهاْاهععاًٍْ ٖععاوِكا بععٔ يُطععَُيِ نععُ َُقى    يُيُنععُ ؿََيعع
يُيُنِ مؤك َُْتكِ و َؿَيبادُيُ و ِكوسِ ياهاَ ٖؤناِْ ؿَكٓىاْـًُْتِ، ُّٓ َُقىيُيُ َُقى

َِ َىبعُككاتِ ؿَكنلؿْعِ ٓعُو ؿَهعتىوكَ و يعُ         ِكاهتُ، واتُ يُ ؿَيبادُّ ُٖك ؿَهعتىوكَيو ؿا ؿَبع
ًَت، ٖؤناِْ ؿَكٓىواْـِْ ياهعاّ تعريؤك    نؤتايِ ُٖك ياهايُنًٍ ؿا ٖؤناِْ ؿَكٓىواْـِْ ؿياك ب

وَ، ُٓو ٖؤناكاُْيعُ  مؤك بُ وامسِ ٖؤناكَناِْ باي نلؿو 2116ّ هاَيِ  3يُ نىكؿهتإ فَاكَ 
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ًَِ نلؿ، َاؿؿَّ  ّ ياهعايُنُ ػعؤّ ؿَكّ ؿَػعات     17نُ ُٓو بلاو ػىًهُ بُِكَيناُْ ٓاَافَيإ ث
 نُ ياهايُنِ ناتِ ........ .

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
ًَعِٓ؟ ْانلَيعت، كدع      ًَِٓ، سُم ؿَنعُٕ ْعاو ب َِ بُػىا َُطُك يُى يُى ْاو ب ا ِٓ بهُّ َاَؤهتا ٓ

َّ يعُ يعُنرتّ بطعلٕ و كدعا ؿَنعُّ، نعاى ؿ.اظيعـ              ًَُٓعِ ٖؤَيُنعُ بهعُٕ و طعى ؿَنُّ َىكاععاتِ ٖ
 ؾُكَىو.

 بُِكَين ؿ.اظيـ وَكتِ:

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
ّ ٓعُّ   17ؿاواّ زَي بىكؿٕ ؿَنُّ يُو بلاياُّْ طىَيًإ زَي ْعُطلت، بعُآلّ باهعِ يُوَيعُ َعاؿؿَّ      

ٍَ نععُ ػععؤّ بععؤ ػععؤّ وَآلَععِ ٓععُو يععإ تُٓهًععـَ يُهععُك ٓععُو   ياهععايُ ٓاَععافَ ؿَنععات بععُ ؿوو هععا
ًَهِ تايبعُت و ٓاكَهعُكّ            َّ بُِكَيناْعُ نعُ ٓاَعافَ بعُوَ ؿَنعُٕ يعُ ُٖيىَعُكد بؤٓىوُّْ ٖعاوِك

ًَهِ تايبعُت و بعؤ ِكووبُكِ    وْععُوَّ ٓعُو َُتلهعًُ تايبُتًاْععُّ نعُ ِكوويعإ نلؿبععىوَ     ىوبوساَيعُت
ًَعنَ ٖاوثُضياْعُنإ و بعُ ٖعؤّ بعىو     عريام بُ طٌتِ و نىكؿهتإ بُ تايبُتِ بُٖ ِْ ؤّ بىوِْ ٖ

 ِ ًَهِ مؤك ؿَهععتُ و تععاق و طلوثععِ تريؤكهععتِ مؤك نععُ ؿمًَععًإ نلؿبععىوَ نىكؿهععتإ و    ػععَُيهاْ
َّ ساَياتِ مؤك هُيل و ْاِكَسُت ِكوويعإ ؿا، يعُ ساَيعُتِ تايبعُت ؿا و يعُو نعَُ و ُٖوايعُ         ُْٖـ

ًَلَ تُٓه ًَُعُ      ٓاكَهُكّ مؤكَيو يُو ًتاُّْ نلؿ، َٔ ي ًـ ؿَنَُعُوَ ؿَٓعُُ ػعاَيِ ؿووَّ نعُ ٓ
ًَىاْـِْ تععُواؾىقِ هًاهععِ يععُ عععريام      ًَوععتا، ُِٖكًَععُّ ًعع يُبععُكؿَّ ُِٖكًَععُّ تععريؤك ؿاْععري ٓ
ًَهٗاتعععُّ نعععىكؿئ يعععإ    يُبعععُكؿَّ ُِٖكًَعععُّ وَالػوعععتِٓ ؿَهعععتىوك و هعععؿل نلؿْعععِ ِكؤَيعععِ ث

ًَُُيُ نُ مؤك ؿو وكَ يُ َُهعُيُّ تعريؤكَوَ و   نىكؿهتاْري يُ عريام، َُُٓ ُِٖكًَُّ َُِٓلؤّ ٓ
ًَٓاوَ بُ عُنوِ هاآلِْ  ًَهٗ ًَهِ تلّ هًاهِ يُ نىكؿهتإ ث ًٌَرت نعُ   2117و  2116ساَيُت و ث

ًَهِ         ًَهِ تايبعُتِ بعؤ بهلَيعت و نىكؿهعتإ سوعاب وَمعُنُ بُكَو ُٓوَ ؿَِكؤًت نُ نعىكؿ سوعاب
     ُ ًَُععُ ي ًًََُِ ُٓوَيععُ نععُ عععُكمّ بهععُّ، ٓ هععُكؿََِ تععُقًُِ  تايبععُتِ بععؤ بهلَيععت، ػععاَيِ هعع

ًَنَنعععاِْ ٓاهعععايٍ ؿاْعععري، ٓعععُوَّ نعععُ َىْوععع  ؿاُْ ٓاهايٌعععِ ْعععاوػؤ ًؿَمطانعععاِْ ٓاهعععايٍ و ٖ
َِ يُبُكٓعُوَّ هعُك    َِ بُ ناكو ناكؿاُْوَ قوُ يُهُك ُّٓ ؿَمطايُ بهات، ْاب ًَت ْاب ًَٓ َُٖيـَهُْط

     ُ ًَهِ دؤكَيو تُؾوعريّ وَيٓايعُى يعإ طؤًعًُْطايُى خبَُع َبُكَنعُ  يُنوعُك بُكا  كوو، بُ اليُْ
بهُيُٓوَ يإ وامّ زَي  َ يإ ْىَيٌوَآلَِ بـاتُوَ يُ هُؿَؿّ َىْاقًُُّ َُُٓ ياهاّ ؿفَ تريؤك

ًًَُٓ هُك تُقًِ ٍَ ؿاْلاوَ، ُٓطُك ب ًَٓري نُ بؤ ؿوو ها ٌَ ب ًَٓري و نؤتايِ ث َُٖىو ٓعُو قوعاُْ    ،ب
ًَنَناِْ ُٖك ؿوو ؿيىَنُّ ِكاهذي، يُ نىكؿهتإ ؿا ًَُُٓٓت و ٓاهايٍ بُكقُكاكَ و  بُ تىاْاّ ٖ

ٓاهايٌٌ ْاوػؤ بُ وَعِ وَنى هؤمإ ػإ باهِ دعَُاوَكّ نىكؿهعتإ بعُ هعُالَُتِ َُهعاكّ      
ًَنَ هًاهًُناِْ نىكؿهتإ بُ طؤِكاْهاكيُى نُ يعُ وَمععِ هًاهعِ نىكؿهعتإ بعُ ععاّ        هًاهِ ٖ
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ًَهُوَ يُى َُْنوَُيُ واّ نلؿووَ ُّٓ ًَُُٓٓت و ٓاهايٌُ ب ُكقُكاك ؿكوهت بىوَ، َُٖىوّ ث
 ،َِ ًَنَناِْ ٓاهايٌِ ْاوػؤ ْاؿيـَ ْابًٓ ًَتُ هُك ُٓوَ نُي ِكؤَيِ ٖ َِ، يُبُكُٓوَ ُٓطُك باي ب ب
      ًَِ ًَِ ؿَمطععا، ؿََيعع ًَ بعُآلّ ػىًععو و بلايعاِْ بععُِكَين ٖعُك يُاليععُٕ ؿَمطانععاِْ ٓاهايٌعُوَ َععٔ ْاًع

ُٓؿآعُ بعاي يُهعُك     يُاليُٕ تاى تانِ ُٓو بُِكَيناُْ نُ يُو ؿَمطاياُْ ًٍٓ ؿَنُٕ، باي يُهُك
َِ نلؿِْ ياهايُ، يُ َاؿؿَّ  َِ بُد َّ ًعت      3ٓؤًُْتِ د ّ ُّٓ ياهايُ ػؤّ ٓاَعافَّ بعُ بعُعن

ًَتُ ػاُّْ ناكّ تريؤك و تؤقاْـٕ و هناّ  هاَيِ يُهعُكَ، ٖعُك َُٓعُ ػعؤّ      15نلؿووَ نُ ؿَٓ
ى ؿَمطعا،  َىَاكَهُ نلاوَ، َُُٓ ًٓـعا ًُْ، َُُٓ تؤَعُتباك نلؿْعِ ٖعًض ؿَمطايعُى ًْعُ و وَنع      

ًَـإ و دىَيٓـإ و ًٓٗاْعُ نعلؿٕ و ٓريٖعابِ ؾهعلّ تعُسلينّ َىْعُمَّ،        بُآلّ يُ سُقًكُت ؿا ي
ًَِ نُ َُٖىو دؤكَناِْ نُ يُ َاؿؿَّ  ًَ ًَعو يعُ     3ؿَتىامن تا سُؿّ ُٓوَ ب باههلاوَ يُاليعُٕ تان

َِ نعلاوَ، َُٓعُ يعُ ًٓؿعاؿَّ ٓعُو بُكِ           َِ بعُد ًَنَناِْ ٓاهايٌعُوَ يعُّ نىكؿهعتاُْ دع َيناْعُ نعُ   ٖ
بععُؿَكبىوٕ بععُ ؿَيععإ نععُي طععرياوٕ و بععُكبىوٕ يُبععُكؿََِ سانُععُ بععُِكَينَنإ ؿا ُٖيععُ، هععُؿ 
ًَلَ بىوْايُ و وَآلًَإ بـايُتعُوَ، ٓايعا ٓعُْـ     ًَلَ ؿَمطا و بُكثلهاِْ ُّٓ اليُُْ ي ػؤمطُ نُ ي

ُّ ياهعايُ  ساَيُتِ ٓريٖاب يُ نىكؿهتإ َىادُُٖ نلاوَ، ُْٓـ طلوثِ تريؤكهتِ بُّ ياهعايُ، ٓع  
ًَو يُ ٖؤناكَناِْ بُكقلاك بىوِْ ُّٓ ٓعاكاَِ و ٓاًعتًُّ يعُ نىكؿهعتإ ُٖيعُ، ْعُى تعُْٗا         يُن

َِ يعُ ػعًالزي ٓعُّ     هعاَيُّ نعُ ٓعُّ ياهعايُ ؿَكنعلاوَ، يُبُكٓعُوَ بُقعُؿَك         4،5ًٌِٓ ُٓوَ بىوب
َِ نُ َٔ طىَإ ؿَػَُعُ هعُك ٓعُوَ، ٓعىْهُ ؿاتعاّ يُبُك      ؿَهعت  ُٓوَّ نُ يُوََ ؿا ِكؤَيِ بىوب

ًَٓاِْ         ًَِ ماًْاكيِ يُهعُكّ ًْعُ، بعُآلّ ؿَيعإ ساَيعُتِ تعلّ بعُناكٖ ًَ ًُْ، يإ عُيٍُ ُٓقٍُ با ب
ًَهُوَ نُ ثٌعت بعُّ ياهعايُ ؿَبُهعذي      ػلاثِ ُّٓ ياهايَُ يُ ؿاَىؿَمطانإ ؿا و يُاليُٕ نُهاْ

َِ نلاوَ، ُٓطعُك بعاوَِك بعُ بُْعـَ ْانعُٕ، يعُ ِكاثعؤكتِ بعُِكَين هعُكؤنايُتِ           َِ بُد ٖعُكَيِ نعُ   د
ًَُاِْ و يعُ ًعىباتِ ثعاك و يعُ ؿٖعؤى           ًٌَعُيُّ نعُ يعُ هعً ؿياكّ نلا بؤ بُؿواؿآىوِْ ُٓو ؿوو ن
ِكووياْعععـا، يعععُ ِكاثعععؤكتِ يًقْعععُناِْ ْعععاوػؤّ ثُكيعععَُإ و يًقْعععُ تايبُتعععُناِْ ثُكيعععَُإ         

ًَلَ بُ تريؤك و بُ تؤقاْعـٕ و تلهعاْـٕ تؤَعاك نعلاوٕ، تؤ     َعاك  بُؿواؿآىوٕ، ُّٓ ساَيُتاُّْ نُ ي
َِ نلؿْعِ ياهعا و بعاي يعُ      َِ بُد نلاوَ يُ ِكاثؤكتُناًْإ و ًٓكلاكيإ نلؿووَ، نُواتُ باي يُ د
ًَعت        ًَوعتايُ، ْعُ بعاي يعُوَ ب دُؿواّ ُّٓ ياهايُ بىوَ نُ ُّٓ نَُ و ُٖواو وَمعُ هًاهعًُّ ٓ

      َِ ًَُعُ ًٖٔعُإ ْعُب ٍَ َاُْوَّ ُٓوَ بعٔ نعُ ٓ ًَو يُطُ ًَو يإ ُْٓـ نُه ًَو يإ دًُٗت بعؤ  نُه
ًَهعِ تعامَ خبىا   ٍَ ُٓوَّ ياهايُنِ تامَ و يُ وَمع َِ، َٔ ػؤّ يُطُ ُ ؿفايُتِ تريؤك يإ سياْب بعُ   يع

، قُّ ِٓ ُٓنا با ؿَكنعُئ، بعاي يعُ ؿكَيقنلؿْعُوَّ ياهعا،      2116ُْى  2113و  2112هاَيِ 
دا َىًُكعِ نىكؿهتإ ُٓطُك ؿَيناِْ ُّٓ ؿياكؿَيُ ؿياكؿَيعُنِ ؿكَيعق ػايُْعُ يعُ نىكؿهعتإ      

ٍَ يعَُاؿؿَّ      ب َِ بعؤ َعاوَّ ؿوو هعا ٍَ  بعا ٓعُّ         17ؤِٓ ؿََيع َِ بعؤ َعاوَّ ؿووهعا ّ ياهعايُنُ ؿََيع
ٍَ داكَيو ُٓويٍ بىوَ بُ  َِ يُ نىكؿهتإ، عُيبُ بؤ َىًُكعِ نىكؿهتإ ُٖكؿووها ياهايُ ُٖب
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ُٖك ؿكَيعقّ ؿَنُيٓعُوَ، بؤيعُ هعُكَتايُنِ هعابتُإ ًْعُ ُٓطعُك         ونايُّ َُهُيُّ نلَيِ ػاْى
ُ يُ نىكؿهتإ، َٔ ؿَيًٓتإ ؿَنَُُوَ بعُِكَينإ هعُؿإ   ُْينُ ؾعًُٕ ؿياكؿَيُنِ ؿكَيق ػاؿياكؿَ

ّ ٓعُّ   3ساَيُتِ طرياِْ ْاياهايِ، ٓاماكؿإ و ُٓميُت ؿإ بُ َُٖىو ُٓو دؤكاْعُّ يعُ َعاؿؿَّ    
ياهايُ باههلاوَ و بُ ًٓؿاؿَ و بُ تؤَعاكنلاوّ يعُ ؿاؿطانعإ ؿا ُٖيعُ و هعُؿإ نعُي بعُ ياهعاّ         

ٖععاب طععرياوٕ و بععُ ؿاواّ زَي بععىكؿٕ ُْنلؿًٌْععُوَ ٓععاماؿ نععلاوٕ و ْععاو و تؤَاكيععإ ُٖيععُ يععُ    ٓري
ؿاؿطانإ و يُالّ ػىؿّ بُِكَينإ ؿَمطاناِْ ٓاهايٍ، يُبُكُٓوَ قىؿهًُت بعُ تانعُ تانعُ و بعُو     

ًَت َِ ؿَنُٕ، قىؿهًُت ُٓطُك ُٖب َِ بُد ثريؤمّ و هُكوَكّ ُٓطُك  ،نُهاُْ ُْؿَئ نُ ياها د
ًَُعُ         ُٖب َِ بؤ ؿَمطا و َىُٓهُهُ و ُٓو هًوتُُ عاَُيعُ نعُ يعُّ وآلتعُ ًٓعـاكَ ٓعًٍ ؿَنعات، ٓ

ًَُععُ بُٓععاوّ ػؤَاْععُوَ ٓععُْـَٖا   ُٓوَْععـَ بععُ ٓععاوّ ُْماٖععُت هععُيلّ تانععُنإ ُْنععُئ و ٓ
َّ يعُ ياهععا ؿَنعُٕ نععُ ٓعُنِ بععُ      يطلتعُّ ظًعـيؤ   ِ ُٖيععُ نعُ َىَاكَهععُّ مؤك ْاًعرييِٓ بععُعن

ًًَِاُْوَيُ و ْاوّ ٓاهايٌ ػؤَإ ؿَيبًعٓري   ،ُ و ْاوّ ؿفَ تريؤكَ و ْامامن ْاوّ ُٖكِٓ زَي ُْٓ
ًٌَٓ ًَ ًَِ ًٓٓهاكّ بهُّ و ب َِ نُكَناًٌِْ هُسابُ  ًرت تؤ ب َِ بُد وَنى قىكٓإ َُُٓ ثريؤمَ و د

ًَػُبُكٕ، واًُْ ياهاَإ ُٖيُ مؤك دىاُْ َِ ؿَنلَيعت، ِكَْطعُ قوعُّ         ،و ث َِ بعُد بعُآلّ ػعلاخ دع
ٍَ ٓعُوَ ْعًِ       ٖاوَآلمن نىكت ن ًَتُوَ  َٔ سُم ْانُّ يَُُ مياتل ؿكَيعقّ بهَُعُوَ، َعٔ يُطعُ لؿب

ىَعُكدِ بُهعُك ٓعىوَ و ُٓطعُك َىًعُكعِ نىكؿهعتإ       هايُ ؿكَيق بهلَيتُوَ، ٓىْهُ ُٖيُّٓ يا
ًَىيوعتُ ياهعايُنِ   ًُٖهت ؿَنات ؾعًُٕ نىكؿهتإ يُبُكؿَّ ُِٖكًَُيُنِ ٓريٖابِ ؾ عًِ ؿايُ ث

َّ خبىا بُّ نَُ و ُٖ  ، ياهايُنِ وا ؿَكنات، هىثاي.ّبُكَوؿوا 2112وايُّ َُِٓلؤّ هاَيِ ْى
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ؾُكَىو. عـْإناى 

 :قُد عجُإعـْإ بُِكَين 

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
ًَو ميعاؿ ؿَنعُّ، يع            ًَِٓ ؿابعىو، بعُآلّ ًعت ٍَ ؿَؿَّ مؤك بعُ نعىكتِ قوعُ بهعُّ، وَى بعَُي ُ َٔ ُٖو

َِ ؿَنعُّ، بعُآلّ تعؤَ، ؿيعاكَ ٖعَُىوَإ ًعاْامّ بعُّ وَمععُ              َِ بعُد ِكاهتِ ؿا وَععـّ ػعؤّ دع
ًَُععُ ٓععُو ؾُتلاْععُّ نععُ      ًَو يععُو ًععتاُْ يععُبلّ َُٓععُ ؿَتععُوَيت نععُ ٖاوِكَيًععاِْ ٓ ؿَنععُئ بًُعع
ًَو يععُ ٖعُكَيِ ؿا يععُ ِكاهععتِ ؿا       بُكثلهعِ ؿَمطععا ًَُٓٓعُنإ و ْععاوػؤ بعىوئ يععُو ْاوٓععاُْ بًُع

َّنَُرتئ نا ًَو ْانُو مؤكبُّ  ،كّ تريؤكهتِ يُو ْاوٓاُْ نلا، بؤيُ  ًاْاميُنُ تُْٗا بُك اليُْ
َّ قوُ يُهُك ُٓوَ بهعُّ بعُ    اليُُْناِْ نىكؿهتإ ؿَطلَيتُوَ و بُ تايبُتِ ََُُٓ، َٔ ؿََُو
تايبُتِ بؤ قوُنُّ َاَؤهعتا عُعل نعُ ْىقتُيعُنِ مؤك طلْطعِ ًٓوعاكَ ؿا نعُ َعُوموعِ نعاتِ          

نُيُ، يعُعِٓ َىًعُكعِ نعىكؿ ٓعُو ناتعُ بعؤ ؿياكؿَيعُى ػؤتعإ ؿَماْعٔ ياهعا بعؤ            بىوِْ ياهايُ
ًَو          ًَو ٖعُبىوَ يعإ تعلي يعُ ساَيعُت ًَو ؿَكؿَنلَيت، ؿياكؿَيعُى يعإ ساَيعُت ؿياكؿَيُى و ساَيُت
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ًَهِ ؿياكّ نعلاو ٓعُو ناتعُ ؿيعاكّ نعلاوَ بعؤ َىكادُععُ         ُٖبىوَ ياهايُنِ ناتِ ؿَكنلاوَ بؤ نات
ًَوعتا ٖعَُىوَإ قوعَُإ          نلؿُْ، َىكادُعُ ن ًَىيوعتُإ بعُّ ياهعايُ ُٖيعُ يعإ ْعا؟ ٓ لؿُْنُ ث

ًَو نلؿ نُ َُٖىوّ باي يُ هُقاَطريّ و وَمععِ ٓعَُِٓ و ػؤًعبُػتاُْ بعا      يُهُك ُْٓـ ػاَي
ًَوتا وَنى ؿيعاكؿَ تعريؤك يعُ وَنعى ؿيعاكؿَ       ًَُىايُ بُو سىنُُّ نُ ٓ ًَري ًٓوتكلاك ُٖيُ، َٔ ث ًَ ب

  ْ ري بعُ وكؿّ يعُِكوّ ياهعايًُوَ تعُعبري يعُّ ساَيعُتِ ًٓوعتكلاكيُّ يعُ         َُْاوَ، بؤ ٓعُوَّ بتعىا
ًَوعتا قوعُ يُهعُك ٓانوعامّ يعُ ؿَمطعا          نىكؿهتإ ُٖيُ بًهُئ، يُِكاهتِ ؿا بُو سىنُعُّ نعُ ٓ
ًَهِ ًٌْععتُاِْ و يععُّ    ًَري بععُ ًٌْععتُاِْ نععلؿٕ بععُ تععُواؾىق ًَعع ًَُٓٓععُنإ و يُنؼوععتُٓوَّ بععا ب

ًَعِ    َُوموعُؿا ؿَيت، يُِكاهتِ ؿا يُ َِ ُّٖ َاَؤهتا عُعل ٓاَعافَّ ث ًَِ واب بُك ٖؤناكَيهِ تل نُ ث
  ُ ـ وَؿا ؿاتايُنِ ِكووصيإ يُبُكؿَهت ؿاًُْ يعُّ َعاوَّ ٓ هعاَيُؿا ٓعُّ ياهعايُ ٓعُْـ هعىوؿّ       َْع

ًَُىايعُ     ًٌَتِٓ ناكّ تريؤكهتِ و ُٓواْعُ، َعٔ ث ُٖبىوَ بؤ نُّ نلؿُْوَّ ناكّ تريؤكهتِ و ُْٖ
ًَىاِْ ُٓو ؿوو ِكايُّ  ًَُعُ        يُ ْ ًَعت ًًٓػعا بهلَيتعُوَ، ٓ َِ ؿكَيق بهلَيتعُوَ و ٓعُو ِكايعُّ ؿََي نُ ؿََي

ُْٖطاوَيهِ تلّ ياهايًُإ ُٖيُ، ُٖك بُو سىنُُّ ٓعُّ ياهعايُ نعاتِ ػعؤّ بعُ نعاتِ ؿاْعلاوَ،        
ًََُُ ؿَتىاْري دعاكَيهِ تعل بعُ نعاتِ ٓعُّ ياهعايُ تُطيًعـ بهعُئ، تُطيًعـّ           ًَوتا ٓ ًَُىايُ ٓ ث

نعلاو تعا ُٓوَْعـَ ُٓطعُك ػعىا      ؿيعاكّ نعلاو يعإ بعؤ ؾُتلَيعُنِ ْاؿيعاكّ       بهُئ بعؤ ؾُتلَيعُنِ   
ًَىيوتِ نلؿ ٓعُّ ياهعايُ تعُؾعًٌ بهلَيتعُوَ ٓعُوَ ثُكيعَُاِْ        ُْنلؿَ ًٌَُوَو ث ًَو ٖاتُ ث وَمع

           َِ ًَو ؿَتعىاْري دعاكَيهِ تعل ٓعُو ياهعايُ تعُؾعًٌ بهُيٓعُوَ و نعاكّ ثع نىكؿهتاُْ و بُ ؿاًٌْعتٓ
ًَُىايُ يُ َاوَّ ًَعت بعؤ ثًآعىوُْوَ      بهلَيت، ث ًَُُ بىاكَيهِ بامشعإ ؿَب ُّٓ ؾُتلَّ تُطيًـَ ٓ

بُ ًُٖٓنُ، َٔ قوُناِْ ػؤَِ يُبريَ يُ ؿاًٌْعتِٓ ِكابعلؿوو يُهعُك ٓعُّ َُوموععُ ؿوو هعاَيِ       
َِ ٖاوِكَيًعامن ٓعَُِلؤ باهعِ        ًَُعىاب َِ يُ بِلطُ و َاؿؿَنعإ نعلا ث ًَوتا باهِ قُهىَتِ نؤََُي ٓ ًٍَ ث

َِ ْعُنلاوَ هعُكباك   ُْٓـ ًىَئ ؿا ناكيٌِ يُهُك ُْنلاوَُٓوَيإ نلؿ نُ يُ  ّ ، يُعِٓ ناكّ ثع
ًَري     ًَع ُٓوَّ بُ ؿَم قوُ يُهُك ُٓوَ نلاوَ نُ ُّٓ ِكَؾتاكاُْ نلؿَوَّ تريؤكهتري، يعُعِٓ بعا ب
ٍَ ٓععُّ ؾُتلَيععُّ نععُ تُطيًععـّ ؿَنععُئ          سععىنُِ ًْٗععآِ ٖععُتا ٖععُتايِ يُهععُكَ، بُٖععُكسا

َِ بؤ ثًآىوُْ ًَو ؿَب ًَهِ تامَّ نىكؿهتإ ؿَكؾُت َّ بِلطُ و َُٓاُْ تُعبري يُ وَمع وَ بُ ُْٖـ
ًَُىايُ تُطيًـ نلؿِْ ُّٓ ياهايُ  ًَلَ ُٖيُ، ث ًَري دؤكَيو يُو ٓاًتُوايِ و ُٓواُّْ نُ ي ًَ و با ب
ًَوتاؿا ُّٖ تُعبري يُ ًٓوتكلاكَنُ ؿَنات و ُّٖ ُٓو ُٖؿَؾَُ نُ نعاتِ ػعؤّ َىًعُكعِ     يُ ٓ

ًَُُ يُ ثُكيَُاِْ ن  ىكؿهتإ ؿا بِلياكيإ يُهُك ُٓو ياهايُؿا، هىثاي.ٓ
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ناى ؿ.عُل ؾُكَىو.

 بُِكَين ؿ.عُل ْىكَؿيِٓ:

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
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ًَو بععىوئ يععُو  ًَُععُ يععُن ًَععقو ٓ َُٓععُ ِكاهععتًُنِ ُٓهععجاو و ساًععا َُٖيٓععُطلَ نععُ بععُ ؿكَيععقايِ َ
ُٓيُ قىكباِْ طُوكََإ بُ ؿَهت تريؤكَوَ ؿاوَ، دا تريؤكهتإ ؿَوَيعُت بعٔ   ُْتُواُّْ يُّ ْاو

    ،َِ ًَععِ ؿَطىتلَيععت ٓريٖععابِ ؿَوَيععُت يععإ ٓريٖععابِ ِكَيهؼععلاوَ تريؤكهععتًُنإ بععىوب يععإ ٓععُوَّ ث
ًٍَ مايٓعُوَ بعُكؿَواّ بعىوَ و تعا             طلْطًٌُ ٓاَافَ بُو ِكاهعتًُ بهعُئ نعُ ؿيعاكؿَّ تعريؤك يعُ ثع

ًَوتاَ ُٖك بُكؿَ ِ واَُ، يُ ٓعُقؤ  ٓ ًَوعتا         ػىاكَنعاْ ًٍَ مايعري نعُ يعُ ْاوٓعُّ ؾُيُهعتًِٓ ٓ ثع
فياوٕ تعا ػُهعًىَناِْ ِكوهعًا و سًُاًعري و ِكَيطلَنعاِْ ٓعُوكوثا و تعا بعُِكَيهؼلاوّ قاعًعـَّ          
ًَعقوو تعريؤك بعُكؿَواّ بعىوَ يعُ ًعىَيِٓ دًعاوام يعُ ِكَيهؼعلاوّ             ًَوتا ؿَطات، واتُ بعُ ؿكَيعقايِ َ ٓ

تععريؤك يُاليععُٕ ؿَوَيُتًٌععُوَ بُكاَبععُك بععُ ٖاووآلتًععإ و بُكاَبععُك بععُ        دًععاوام و ٖععُكوَٖا  
نًَُُٓيُى و ُْتُوَيُنِ تليٍ ثُيِلَو نلاوَ، ُٖكوَٖا تريؤك ؿياكؿَيُنُ نعُ ًاكهعتاًُْت و   
ًَعو و بعُ ُْتُوَيعُى و بعُ       ٓايري و ُْتُوَ و َُمُٖبُنإ ؿَبِلَيت، واتُ ثُيىَهت ًُْ بعُ ٓايٓ

ًَهُوَ، بؤيعُ ؿيا  ًَعقوو        َُمُٖب ِ ؿا يكؿَيعُنِ دًٗاًْعُ، نعَُ و ٖعُوا طعؤِكاوَ يعُ مؤك ؾعُتلَّ َ
ٍَ تريؤكيٍ طؤِكاِْ بُهعُكؿاٖاتىوَ، بعُآلّ ؿَبًعٓري     تريؤك وَهتاوَ و ٓايًُتِ َاََُيُ نلؿٕ يُطُ
ٍَ ِٖ هاَيِ  ًَوتا دًاوامَ يُطُ ًَوتا و مََاِْ ٓ ُٖك بُكؿَواَُ، ِكاهتُ يُنىكؿهتاًٍْ مًََُّٓ ٓ

َينإ َُتلهِ تريؤك يُهعُك ٓاهعتِ ْعاوػؤ  و يُهعُك ٓاهعتِ ععريام و يُهعُك        ، بُآلّ بُِك2116
َِ طىَععإ َععاوَ، ْععنيهرتئ صيىوْععُ       ٓاهععتِ ِكؤفٖععُآلتِ ْاوَِكاهععت و ؿًْععا َععاوَ يععإ ْععَُاوَ؟ بعع

ًَُإ يععععُ ؿواّ      ًَىؿَوَيععععُتِ بععععؤ ؿفايععععُتِ تععععريؤكَ يععععُ تىكنًععععاّ ؿكاوهعععع ّ  11نععععؤْطلَّ ْ
ًَىؿَوَيععُتِ ُٖيععُ ؿَيععإ      كيٌععُوَ ؿَيععإ و هععُؿإ بلِ  َُبُهًبت يععاكّ ُٓدمىَععُِْ ٓاهايٌععِ ْ

ًَىؿَوَيععُتِ ُٖيععُ نععُ عععريام ًُٓععناّ نععلؿووَ يُهععُكّ و يععُ ْععاوَِكؤنِ ٓععُو       ِكَيههُوتٓاَععُّ ْ
    َِ ِكَيههُوتٓاَاْععُ ٓععُوَ ؿَػىَيًٓٓععُوَ نععُ يُهععُك ٓاهععتِ ْععاوػؤ و ًٌْععتُاِْ ؿَوَيُتععُنإ ؿَبعع

ريؤك يعععُفَيل ِكؤًعععٓايِ و ْعععاوَِكؤنِ ٓعععُو  ثابُْعععـ بعععٔ بعععُ ِكَيهؼوعععتِٓ ياهعععاياُّْ ؿفايعععُتِ تععع 
ًَهعُ يعُو وآلتاْعُ، يعُ ٖعُكَيُِ نىكؿهعتإ           ًَعِ ؿا يُن ِكَيههُوتٓٓاَاُّْ نُ عريام وَنعى ٓاَعافَّ ث
ؿيععاكؿَّ بُكقععُكاكنلؿِْ ٓاًععتِ و بععُ تايبععُتِ ًَُٓٓععُت و ٓاهععايٍ ثُيىَْععـّ بععُوَ ٖععُبىوَ 

    ُ ًَهِ بعاَ يععُ ؿفايعُتِ نلؿْععِ تععريؤك يع ًَ ُِ نىكؿهعتإ ثععُيِلَو نععلاوَ،  ٖععُكَي صيىوُْيعُى َععؤؿَي
ًَنّ َُِٓٓ ٓاالنت يُّ ٓ ًَـكا ٖ ََُُ ثُيىَْـّ بُوَوَ ُٖبىوَ ياهات ُٖيُ و وَنى ٓاَافَّ ث

بىاكَؿا ُٖيُ و ُٖكوَٖا ٖؤًًاكيُنِ باًًٍ بؤ ؿفايُتِ نلؿِْ تريؤك يُهُك ٓاهعتِ دًعا دًعا    
يععُ ٖععُكَيُِ نىكؿهععتإ نععلا،    ُٖيععُ، قوععُ يُهععُك ِكؤَيععِ ؿاَىؿَمطانععاِْ ٓععَُِٓ و ؿفَ تععريؤك      

ًَهـاْعُوَّ ٓعُوتؤ نعُ ٓعُوإ ِكؤَيًعإ ٖعُبىوَ يعُ          هُكدمُإ ُٖيُ، بُآلّ بىوِْ ِكَِٓ ٓعُوتؤ و ي
ًَىيوعتِ     ًَعو نعُ ث َِ بؤ تؤَُتباك نلؿْ َِ ؿَثُِكَيٓ ٓريٖاب و تريؤك ؿا هٓىوكّ ٓاماؿّ ِكاؿَكبِلئ ت

ىوَ، ياهععايُنِ ًٓوتوععٓآًُ بععؤ  بععُ هععُغياْـُْ، ٓععُّ ياهععايُّ نععُ يععُ ٖععُكَيُِ نىكؿهععتإ ٖععُب   
َِ، بؤيعَُ يعُ مؤكبعُّ مؤكّ ٓعُو      ًَٓ ٍَ ؿياكؿَيُى نُ ِكَْطُ يُ ؿاٖاتىو ؿا َُْ َاََُيُنلؿٕ يُطُ
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وآلتاُّْ نُ ياهاّ تريؤكيإ ُٖيُ هاآلُْ تَُـيـ و ؿكَيقّ ؿَنُُْوَ بعُ وآلتعُ يعُنطلتىوَناِْ    
تععُ ٓععُو ساَيُتععُّ نععُ ٓععُّ ياهععايُ  َُٓليهاًععُوَ، بععؤ؟ بععؤ ٓععُوَّ نععُ ِكَْطععُ يععُ ؿاٖععاتىو ؿا بطا 

َّ و يععإ ٖعَُىاك بهلَيتععُوَ، يعإ ٖععُتا ُٓطععُك دؤكَيعو يععُ ؿَيًٓعايِ تععُواوَتِ ٖععُبىو       ًَٓل بىَهعت
َِ بهلَيت ثاهاو ًْعُ   َِ بُد ًًٓػاَ بهلَيتُوَ، قوُ نلؿٕ يُهُك ُٓوَّ نُ ياهايُنُ بُ باًِ د

َّ ي ًَت، ُٓطُك ؿَمشاُْو ًَري ياهايُنَُإ ُْب ًَ ُهعُك ْعاوَِكؤنِ ياهعايُنُ هعُكدمُإ     بؤ ُٓوَّ ب
ٍَ بعـَئ           ًٌَعهَُ بهعُئ يعُ ؿاٖعاتىو ؿا ٖعُو ُٖيُ و َىالسُمََإ ُٖيُ ؾعُكَىوٕ بعا ثعلؤفَ ث
ًَِ وايعُ َُتلهعِ تعريؤك يُهعُك ٓاهعتِ ععريام و         ًَىَيُؿا َٔ ثع َُٖىاكّ بهُيُٓوَ، يُو ٓىاك ٓ

ًَىيوتُإ بُوَ ُٖيُ نعُ ًَٓ  َِ، ُٓطعُك     يُهُك ٓاهتِ نىكؿهتإ َاوَ، بؤيُ ث ُعُ ياهعايُنُإ ٖعُب
ٍَ ٓعُوَّ نعُ وَنعى ٓعؤٕ يعُ             َِ يُ ؿاٖعاتىو ؿا بعا تُععـيًِ بهعُئ، بعُآلّ يُطعُ هُكدمًٌُإ ُٖب
ثلؤفَنععُّ سهىَععُت ؿاٖعععاتىوَ بععؤ ؿووهععاَيِ تعععل ؿكَيععق بهلَيتععُوَ و ثٌعععتًىاِْ يععُ ِكَٓعععِ و        

ًًٌَٓاكَنُّ ُٖكؿوو يًقُّْ ٖاوبَُ ؿَنُّ و مؤك هىثاي.  ث
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ٕ باين/ؿ. اكهال بُِكَين

 ؾُكَىو. ؾاضٌناى 
 
 
 
 

 بًُاكَتِ: ؾاضٌبُِكَين 

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ًَقوو بـكَيتُوَ يعُو ناتعُوَّ    ًَُىايُ ياهايُنُ ُٓطُك ٓاوِكَيو يُ ِكابلؿوو و يُ َ بُِكاهتِ َُُٓ ث
َ، ُٓوَْععـَ نععُ عععريام ؿَوَيُتععُ ٖععُتا ٓععَُِلؤ ُٓوَْععـَّ نععاكّ تععريؤك تًايععـا طًُععُّ نععلؿوو       

ًَُعُ          ؿضيىنلاتًُت طًُُّ بهلؿايُ تًايعـا و ًَُٓٓعُت و ٓاهعايٍ بُكقعُكاك بىوايعُ يعُّ وآلتعُ ٓ
ًَىيوتُإ بُّ ياهايُ ُْؿََا، بُآلّ َٔ ُْؿَُُٓ هُك قوُّ ًٖض ناّ يُ ٖعاوَآلمن و ْعُ    ًَوتا ث ٓ

ًَوععتاَ بععُ بععُكؿَو   َّ ٖععُتا ٓ اّ يععُ وَآلَععِ ٖععًض نُهععًٍ ؿَؿََععُوَ، بععُآلّ ٓععُوَّ نععُ ؿَبًٓععل
نىكؿهععتإ نععاكّ تريؤكهععتِ ٓععُدماّ ؿَؿكَيععت و ػععَُيهِ نععىكؿ تععريؤك ؿَنلَيععت، بععُ تايبععُتِ          
ًَري بعا   ًَُُ ؿََي يُْاوُٓناِْ دُيُوال و ؿومػىكَاتى و نُكنىوى و  مؤكبُّ ْاوُٓناِْ تل، نُ ٓ
ًَوععتا يععُ ْععاو    ًَُععُ هععُيلّ ٓععُوَ بهععُئ نععُ ٓ  ٓععُّ ياهععايُ ؿكَيععق ُْنلَيتععُوَ، بععُِكَينإ ُٓطععُك ٓ
         َِ ًَُاِْ و ؿٖعؤى نعاكّ تعُػليب و تُقًٓعُوَ ًْعُ بعُ سُقًكعُت ؿَبع ًاكَناِْ نُكنىوى و هً
ًَهًعإ بًًٓعىَ، بؤيعُ         بطُِكَيًُٓوَ بؤ ِكؤَيِ ؿَمطا ًَُُٓٓنإ نعُ يعُ ٖعُكَيُِ نىكؿهعتإ ؿا ض ِكؤَي
ًَعلَ بعاي يعُوَ       ًَُعُ ي  َُهُيُّ تريؤك يُ عريام بُ طٌتِ و ًاُّْ ِكَيهؼوتًٓإ ُٖيعُ، هعُيلَ ٓ
ًَو         َِ يعإ ٓعُّ ياهعايُ َىؿَنعُّ ؿكَيعق ُْنلَيتعُوَ، سعُكَنات ًَٓ ًَٔ با ُّٓ ياهايُ َُْ ًَ بهُئ و ب
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َِ و ػعَُيهِ نعىكؿ تعريؤك     َِ و بُ بُكؿَواّ ُّٓ سُكَناتُ ًٓـاَُّ ُٖب نًُاُّْ ِكَيهؼوتِٓ ُٖب
َِ َِ؟ بهلَيت، ٓؤٕ ؿَب ًَٓ ًَري با ُّٓ ياهايُ َُْ ًَ ُ     ب ئ، ٓعىْهُ  يُبُُٓوَّ موَيعِ يعُ ػؤَعإ ؿَنع

َِ ِكاهعتُ بعُ     ًَوعتان ًَُُ تا ٓ ًَُُ ُٓدماّ ؿَؿكَيت، ٓىْهُ ٓ بُ بُكؿَواّ ناكّ تريؤكهتِ يُ وآلتِ ٓ
ًَُعُ مؤك  ٓاوَيِ ؿَوكو بُ ناكيطُكيُت و بُ  ٓ َِ ًَوتان ؿَمطا ًَُُٓٓنإ يُ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ ٓ

َِ ػُّ ؿَيري و ؿَٓري يُ ًاكَناِْ ػؤَاْـا يُهُكتاهُكّ ُّٓ ُٖكَي َِ يعُ     بُ ب ًَوعتان ُعُّ نعُ ٓ
ًَععـا تععريؤك     ًَوععتا ِكؤفاْععُ ػععَُيهِ نععىكؿّ ت ًٌَععُاُْوَيُ، دطععُ يععُو ْاوٓععُ ؿابِلاواْععُّ نععُ تععا ٓ ث
ًَُعُ دًعا ُْنلاويُٓتعُوَ      ؿَنلَيت، بُآلّ بُِكاهتًُنُّ يُهُكتاهُكّ عريام ؿا ِكؤفاُْ ٓعىْهُ ٓ

ًَُُ وَنى ُٖكَيُِ نىكؿهتإ ثُيىَهع  ٓ َِ ًَوتان تري بعُ عرياقعُوَ ٖعُتاوَنى    يُ عريام ؿا تاوَنى ٓ
ُٓو ناتُّ بعُ بعِلواّ َعٔ بعُِكَين هعُكؤنِ ثُكيعَُإ ٖعُتا ٓعُو ناتعُّ نعُ ٖعُكَيُِ نىكؿهعتإ             
ًَىيوعتُإ بعُ ؿَوَيَُُْعـ     ًَىيوتُإ ُْى بُ ؿكَيق نلؿُْوَ، ث ًَُُ ث َِ بُ عرياقُوَ، ٓ ثُيىَهت ب

ًَععِ و ؿكَيععق نلؿْععِ ٓععُّ ياهععايُ ُٖيععُ، َععٔ ًٖىاػععىامّ ُٓطععُك ٓععُّ ياهععايُ يععُ ثععاَ   ؿَْطععـإ ث
ًَهًإ ٓعُو   نلايُوَ ؿاواّ ؿوو دؤك ِكاثؤكت يُ ؿَمطا ًَُُٓٓناِْ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ بهُئ، يُن
ِكاثؤكتُّ نُوا ض ؿَوكَيو بًٓلاوَ بؤ بُكقُكاك نلؿِْ ُّٓ ًَُُٓٓتُّ نُ َُِٓلؤ يعُ نىكؿهعتإ   

ًَو ُٓو ػُتُكياتاُّْ نُ يَُُوثاَ نُيعُ ٖعُكَيُِ    َِ، ٓعىْهُ    ُٖيُ؟، ِكاثؤكت نىكؿهعتإ ؿا ؿَبع
َّ يعُ وآلتعُناِْ ؿَوك    ًَوتا مؤكبُّ و ُْٖعـ بعُكّ ٖعُكَيُِ نىكؿهعتإ بعىوَ بعُ طعؤَِ       وتاوَنى ٓ

ًَهُإ        ًَُُ بىوَ بعُ ًعاَِ ًعُكيـ و ٖعًض دعؤكَ ػُتعُكيات ًَلَ وابناْري وآلتِ ٓ ًَُُ ي ػىَئ و ٓ
ًًٌَٓاك ؿَنعُّ يعُ    َِ، بؤيُ َٔ ث ًَٓ ٓايٓعـَ ٖعُّ تعُقليلّ ؿَمطعا     يُهُك َُْاوَ و ُّٓ ياهايُ َُْ

ًَُٓٓععُناِْ ٖععُكَيُِ نىكؿهععتإ وَكبطععلئ و ٖععُّ ٓععُّ ياهععايُ ؿَوَيَُُْععـ بهععُئ بععؤ ميععاتل    
بُكقعُكاك نلؿْعِ ًَُٓٓععُت يعُ ٖعُكَيُِ نىكؿهععتإ، ٓعىْهُ ٓعُو ًَُُٓٓيُتععُّ نعُ ٓعَُِلؤ يععُ         

َِ هُيل بهُئ و بناْري ناكّ تريؤكهعتِ يعُ    ًَُُ ؿَب ًَُعُ و   ُٖكَيُِ نىكؿهتإ ُٖيُ، ٓ بعُيِٓ ٓ
ًَُنَُإ ٓععُْـَ؟ نععاكّ تريؤكهععتِ ؿا ِكؤفاْععُ ؿَنلَيععت ٓععًُإ ُٓطععُك ٓععُّ  بُيٓععُ، يععُعِٓ ؾاهعع

َِ نعُ ٓعُو نعاكّ تُقًٓعُوَ يعُ                 َِ ػعؤّ بعُ بعُكثلي ؿَماْع َِ نع ًَٓ ؿَمطايعُ يعإ ٓعُّ ياهعايُ ْعَُ
ًَل و يعُ َىهًًٌَع       ُوَ نُكنىوى و يُ دُيُوال ُْيُتُ ػاُْقًُٓوَ و يعُ نعُكنىوى ُْيُتعُ ٖعُوي

ًَتُ ؿٖععؤى، يُبُكٓععُوَّ يععُّ ْاوٓععاُْ بععُ بععُكؿَواّ نععاكّ تريؤكهععتِ ؿَنلَيععت و ػععَُيهِ    ُْٓعع
ًَعـا تعريؤك ؿَنلَيعت، بؤيعُ َعٔ ؿاوانعاكّ ٓعُّ ياهعايُ ؿكَيقبهلَيتعُوَ و يعُ ٓايًٓعـََ             نىكؿيٌِ ت

َّ و  مؤك هىثاي. ،ؿَوَيَُُْـ بهل
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ُكَىو.ناى امساعًٌ ؾ 

 طُآلَيِ:هعًـ بُِكَين امساعًٌ 

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
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ًَُُ باهِ ياهايُى ؿَنُئ نُ بُِكاهتِ ُٖهتًاكَ و ثُيىَْـّ  بُِكَينإ ثُكيَُاْتاكاِْ بُِكَين، ٓ
بععُ هععُكَايُّ َععاؿؿّ و َُعٓععُوّ و فيععاِْ ٖاووآلتًاْععُوَ ُٖيععُ، بؤيععُ ػععؤ ؿووكػوععذي و         

 َ ٍَ ُٖك تعُعا ًَُُيعُ، ٓعُّ ياهعايُ         ػؤنُْانلؿٕ يُطُ ٍَ ٓعُّ ياهعايُ ٓعُكنِ ٓ ًَهِ هًاهعِ يُطعُ ىي
ًٍَ ؿَكٓىوِْ ُّٓ ياهايَُ ُٓطُك َىبُك َِ يُ هايُّ ٓعُّ ياهعايُوَ   ييُِكاهتِ ؿا ث لَإ ُٓوَ ب

ًٌَ نعلاوَ  ًٌَ ًٍَ ؿكوهعت بعىوِْ ٓعُّ ياهعايَُ َعاؾِ َعلؤظ            ،َاؾِ َلؤظ ث بعُ قُْاععُتِ َعٔ ثع
ًَوتاَ و يُ ٓايً ٌَ نلاوَ و ٓ ًَ ًٌَ ًَعىاَ     ث ًَُُيعُ، ٓعُوَ ٖ ٓـََ ؿا، ٓىْهُ ُٓوَ نًتىكّ هًاهعِ ٓ

ًَععت بُِكاهععتِ، ْععُ بععُ ًًٓػععا نلؿْععُوَّ ٓععُّ ياهععايُ و َععاؾِ َععلؤظ ٓاكَهععُك     ًَععىاَ بٓععرِب ؿَب ٖ
ًَهِ تلّ ُّٓ ياهايُ ٓايا ِكَؿع بىوَ ٓايا يَُجُك بىوَ يُبعُكؿَّ   ،ؿَنلَيت، ُْ بُ تَُـيـّ، داْب

يُ، ٓايا بُِكاهتِ بُ واقعِ يُ ػؤَإ بجلهري َانُناِْ تعريؤك  ناكّ تريؤكهتِ؟ ُٓوَ ثلهًاكَنُ
ًَوتا يُ نىكؿهتإ ؿا ودىؿّ ُٖيُ يإ هوت ب َانعُناِْ   ىوَيإ نُّ بىوَ يإ يُبعُئ ٓعىوَ؟  ٓ
باًعُ يعُ    دىؿّ ُٖيعُ يعإ بُِكاهعتِ ُِٖكًَعُٕ؟    تريؤك يُهُك ٓاهتِ دًٗاِْ مَعًـ بىوَ يإ و

ًَو ؿا ُٓطُك ُّٓ ياهايُ ًٓ ًَتعُوَ هعىوؿَناِْ     َناِْ ٓعًُ؟ ًػا بهُيُٓوَ هعىوؿ ساَيُت ًَٓ ُٓطعُك سي
ًٌَعىو و يعُ         ًُٓ؟ ًَو ُّٓ ياهعايُ ؿَبًعِٓ تَُـيعـ ؿَنلَيتعُوَ و دعاكّ ث َٔ بؤ ػؤّ ُٖك وَػت

ًَهِ         ًَهِ تُواكيعُ، ُٖهعت ؿَنعُّ ساَيعُت ًٌَى تليٍ ؿا بُِكاهتِ ُٖهت ؿَنعُّ ًٓعالْعِ ساَيعُت ث
ًَهِ ػلاثععُ بععؤ ٓععُّ  تععُواكّ ُٖيععُ َُٓععُ ػععؤّ يععُ ِكاهععتِ ؿا   ًَهِ ػلاثععُ، َُٓععُ ثععُياَ َُهععذ

ٍَ يُّ هعُؿَيُ   َِ ؿَثُِكَيٓري بُهُك ُّٓ ياهايُ، ًَُ ها ٍَ ت ًََُُ ًَُ ها ٓ ،ًَُُ سهىَُتُّ ٓ
ٍَ هععُؿَناِْ ِكابععلؿوو مؤكّ ؾُكقععُ، طًُععُنلؿِْ           ٍَ، ٓععُّ هععُؿَيُ يُطععُ يععُعِٓ ًُهععت هععا

ًَل   ًَوتا وَكَ ٖعُوي ٓ ًٍَ ٍَ ث ًَوعتاؿا، ًعَُ      نؤَُآليُتِ يُعِٓ ًَُ ها ٓ ٍَ َىقاكَْعُ بهعُ يُطعُ
ًَوعععتا ػؤَعععإ َىقاكَْعععُ بهعععُئ، برينلؿْعععُوََإ َىقاكَْعععُ بهعععُئ، فيعععاِْ         ٓ ًٍَ ٍَ ثععع هعععا
ًَذطعاك طًُعُنلؿًْهِ مؤك    نؤَُآليُتًُإ َىقاكَُْ بهُئ، فياِْ ٓابىوكضيإ َىقاكَُْ بهُئ، ٓ

ًَوتا يُهُك ٓاهتِ ؿًْا بُِكاهتِ دُبُّٗ تع  ريؤك ًهوعتِ ػعىاكؿووَ، تعريؤك    مؤكَ، ِكاهتُ تريؤك ٓ
ًَىيوععتِ بععُ ياهععا ًْععُ،   يععُعِٓ ُٖويُيععُنِ ُٓوَْععـَ َععُْبىمَ، ُٖويُيععُنِ مؤك ؿيععاكَ، ٖععُتا ث
ًَُٕ، مؤك     ًَىيوععتِ بععُ ياهععا ًْععُ ُٓهعع يععُعِٓ بىوَتععُ ماٖريَيععُى ًىْاهععُنُّ مؤك مؤك ؿيععاكَ ث

ًَُع   ٓ ،َِ َِ يإ ْعُب ُ ؿاَىؿَمطعاّ ؿيهعَُإ   ْاًرييُٓ، يُبُكُٓوَ بُ قُْاعُتِ َٔ ُّٓ ياهايُ ُٖب
ُٖيُ و نُ مؤك ِكاهتُوػؤ ؿفايُتِ ٓعُّ ماٖريَيعُ ؿَنعات، بؤيعُ بعُ قُْاععُتِ َعٔ َُْاْعُوَّ،         
ًَُىايعُ َُْاْعُوَّ    ٓىْهُ ُٓطُك َاُْوَّ ؾُكاغِ ياهايًُإ بؤ ؿكوهت ؿَنات يإ ْانات، َٔ ث

ًَهِ بعاَ و يعُِكووّ َُعُٓويعُوَ نُهعايُتًُنِ بعاَ بعؤ سهى       َعُتِ ٖعُكَيِ   ُّٓ ياهايُ َُهذ
ًَهِ هًاهععِ َُْاْععُوَّ ٓععُّ ياهععايُ بععُ    ؿكوهععت ؿَنععات و بععُِكَِٓ َععٔ ؿووك يععُ ٖععُك َُهععآًً

 هىوؿَُْـ ؿَمامن بؤ نؤََُيطانَُإ و بؤ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ و هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
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 ٓاًتِ ػإ يُ وَقتِ مآًع بُ َىػتُهُكّ قوُ بهُ، ؾُكَىو.

 ن ٓاًتِ عنين:بُِكَي

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ّ ٓعُوَّ نعُ يعُْاو    هىثاي بؤ ُٓو ؿَكؾُتُ، يُِكاهتِ ؿا مؤك قوعُ نعلا يُهعُك ٓعُّ ياهعايُ، بعُالَ      
ًَهِ ُٖيعُ نعُ ػعؤّ ًٌٓعاكَت بعُوَ       ُْٖاوّ ياهايُنُ ػؤّ ؿا ُٖيُ، يُ تُؾاهًًَِ ؿا ُْٓـ ػاَي

ًَهِ تعل يعُ         َّ يعُ ػاَيعُنإ باهعهلا يعُن ًَطعُّ َٓعُوَ       ؿَنات ُْٖعـ ػاَيعُنإ نعُ بعُالّ َٓعُوَ د
ًَهعِ ْعا تعُبًعِ بُهعُك نىكؿهعتإ ؿا            ُٓوَيُ يُ ُٓهعبابِ َىدبُنعُ ًٌٓعاكَت ؿَنعات نعُ وَمع

ٍَ ٓاَعافَ نلؿًٌْعِ نعُ ُٓطعُكّ ُٖيعُ ٓعُّ        ،ٖاتىوَ ٖؤناك بىوَ نُ ُّٓ ياهايُ ؿَكٓىوَ و يُطُ
َّ تًٌو خبُ ًَت، َٔ ؿََُو َُ هُك َُهُيُيُى نُ ؿاوانلؿٕ وَمعُ يُ نىكؿهتإ ؿا بُكؿَواّ ب

ًَو ؿاواّ  ًَهِ وَنى َٔ وَنى ُْٓـاّ ثُكيَُاْ بؤ ًًٓػا نلؿُْوَّ ُّٓ ياهايُ َاْاّ ُٓوَ ًُْ يُن
ًَت يإ  ًٍَ ًٍَٓ نُ ُّٓ قوُيإ نلؿب ؾُوما بهُّ بؤ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ، بِلواّ ًُْ ُٓواُّْ ث

َِ ياهعايُنِ و      ًَُُ ؿوو ساَيعُشيإ يُبُكؿََعُ يعإ ؿَبع َنعى َُٓعُ نعُ بعُ بعِلواّ َعٔ ياهعايُنِ        ٓ
َُؿَِْ ًُْ و ياهعايُنِ مؤك تىْـوتًعقَ، سًَُُيعُنِ مؤك ُٖيعُ يعُْاو نىكؿهعتإ ؿا يُِكَيطعُّ        
ٓععُو وؤكنٌععؤخ و ؿاًٌْععتٓاُّْ نععُ ؿَنلَيععت ٖععُوَيِ ٓععُوَ ؿَؿكَيععت ٓععُو هععناياُّْ يععُ ٖععُكَيُِ 

ٍَ بعىوَوَ و دؤكَيعو يعُ ثلَْوعًج     ِ َعاؾِ َعلؤظ ِكَٓعاو بهلَيعت     نىكؿهتإ ؿا بُكَو هنايُنِ نا
تًايعععـا، بعععُآلّ َُٓعععُ َُهعععُيُّ تؤقاْعععـٕ و ًٓععععـاّ نعععلؿٕ وعكىبعععُناًٍْ مؤك مؤك قىكهعععُ    
ٍَ ٓعُو ٓعَُهاُّْ بُِكاهعتِ نُٖعُكَيُِ نىكؿهعتإ ًٌٓعِ بعؤ ؿَنعات بعؤ           تًايـاْلاوَ، بؤيُ يُطُ

ًٌَتِٓ وَنى يُِكووّ َ ًَـاكَ ؿإ وُْٖ ًَو ثلَْوًجِ اؾِ َلؤظُوَ و يُه ًَىَ    نؤََُي تل نعُ ٖاوًع
ًَهِ تعل َعٔ      ًَىؿَوَيُتًُنإ، بُ بِلواّ َٔ َُُٓ يُى ْاطلَيتعُوَ، ػعاَي ٍَ ِكَيههُوتٓٓاَُ ْ َِ يُطُ ب
              ٍَ بِلواّ وايعُ ٓعُّ ياهعايُ ػعؤّ بعؤ ػعؤّ ُِٖكًَعُيُ بعؤ ٖعُكَيُِ نىكؿهعتإ، بعُ دًعاوام يُطعُ

ًَو بؤٓىوِْ تل، ٓىْهُ َُُٓ بُِكاهتِ عىْـ ؿكوهت ؿَنات ٓعُّ يا  ًَُعُ    نؤََُي هعايُ، ٓعىْهُ ٓ
ًَىَيُى بععُ طلضياْععُ و بععُ تععلي يععُ ٓايـؤيؤفيايععُى و يععُ         ًَُععُ بًُعع ْععاماْري يععُعِٓ تانععُّ ٓ

َِ ياهعاّ ِكَم ؿكوهعت بهعُئ و وًعُّ كِ     ًَُُ تلهِ ُٓوََإ ُٖب َم نًَُُٓيُى و يُ تُياكَيو ٓ
َِ َىًُك ًَٓري وابناْ ُ   بُناكبٗ َِ ٖعُكَي َِ ؿاؿوَك بُّ ِكَيطايعُ ؿَتعىاْ ِ نىكؿهعتإ كمطعاك   ع و وابناْ

َّ، الّ وايُ ُّٓ ياهايُ ػؤّ ٖؤناكَيهِ طُوكَيُ بؤ ُٓوَّ تىْـوتًقّ ؿكوهت  بهات يإ بًجاكَين
ٍَ َىانُبُنلؿِْ طؤِكاْهاكيُنإ و ٓ ًَُُ بؤ َُؿَِْ نلؿْعِ  بهات يُطُ ْعاِكوات بؤيعُ   ُو ًُْتُّ ٓ

     َ ًَوعتاؿا، وَ ٓا افَيعُنٌ تعليٍ ٓعُّ ياهعايُ     ؿاواٍ ُٓوَ ؿَنُّ نُ ُّٓ ياهعايُ ًًٓػعا بهلَيعت يعُ ٓ
ٌَ ؿَنلَيت يُْاوُٓناٌْ تعل   ًَبُد ًَلَ د ًَت بُتُْٗا بؤ ُٖكَيٌُ نىكؿهتاُْ، يُعين ي بريَإ ُْٓ

 ناك بُّ ياهايُ ْانلَيت، هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
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 يًقٍُْ ْاوػؤ، ؾُكَىوٕ.
 بُِكَين امساعًٌ حمُىؿ عبـاهلل:

 يَُإ.بُِكَين هُكؤنٌ ثُك
ُّٓ ياهايُ وَى مؤك يُبلاو ػىًهاٌْ ثُكيَُاْتاك باهًإ نلؿ، ياهايُنٌ ناتًًُ، سهىَعُت ؿاوا ؿَنعات نعُ    
ٍَ ؿكَيق بهلَيتُوَ، ؿياكَ سهىَُت َىبعُِكيِلٍ ُٖيعُ نعُؿاواٍ ؿكَيقنلؿْعُوٍَ ؿَنعات، ٖعَُىوَإ        بؤ ؿوو ها

ًََُُ يُو دًٗاُْ بُؿَك ًَُُ يُبُك ٓعُوٍَ ٓعُو َُهعُيُيُ يعُ      ؿَماْري تريؤك ؿياكؿَيُنٌ دًٗاًُْ، ٓ ْري، ٓ
ًَُاٌْ،       111 ًَل،يعُ هعً ًٌَعترييٍ بُؿواؿآعىوصيإ نعلؿووَ، يُُٖوي % َُهُيُيُنٌ ًَُُٓٓ، يًقٍُْ ْعاوػؤ ث

ًًَعإ وايعُ تعا      َُِٓلؤَ ؿواٍ دُيوُ ثُيىَْـيِ بُ ؿَهتُ ًَُُٓٓناٌْ ُٖكَيٌُ نىكؿهتاُْوَ نلؿ، ٓعُوإ ث
ًَوععتاَ ُِٖكًَععٍُ تععريؤك يُٖععُك   َيٌُ نىكؿهععتإ ُٖيععُ، بُكؿَواَععُ يععُؿووالوَ تُٖـيععـ ؿَنععلَيري ٖععُّ      ٓ

ًَعلَ بعٔ، ِكَْطعُ       ًَوعتا ي يُهٓىوكَنإ، ُّٖ يُْاوَوٍَ نىكؿهتإ، تُبعُٕ ُٓوَ ْانلَيت بلاؿَكاٌْ ٓعًٍَُٓ ٓ
ًَعلَؿا، ٓعىْهُ ثعالٕ       111يُبُك ُٓوٍَ نُ َُهُيُيُنٌ َُٓين يُ  % ػؤيإ باهٌ ٖعَُىو ًعتُنإ ْانعُٕ ي

ٍَ ثالٌْ بؤ ؿاؿَْـكَيت تعابتىأْ نعاكَ تريؤكهعتًُنُ ٓعُدماّ بعـَٕ، صيىوْعُ       ُٖيُ بَُ ٌَ ها ٍَ، ه اوٍَ ؿوو ها
ًَُعُ وَنعى يًقْعٍُ ْعاوػؤ بُؿواؿآعىوصيإ نعلؿ، ًعَُ َعاْط ٓعُو  وَنعلَ تريؤكهعتًاُْ              ٓ ٍَ ًَُاٌْ، يعُو هً

ًَُاٌْ ُٖبىوٕ و ًىَيًٓإ ُٖبىو ،ػاْىويإ طلتبعىو تاتىاًْعإ ٓعُو ٓعاالنًُي     إ ُٓدماَعـا، ؿواٍ ًعَُ   يُهً
ٌَ بعىوٕ طلوثعٌ ُِْٓعاك              ًَوعتا بًًٓتعإ يعُ قعُآلؿمَ ؿاػع َاْط، هاَيٌ ثاك بعىو، ْنيهعٍُ ؿوو ُٖؾتعُ بعُك يُٓ
ٌَ بهلَيعت وُْيعَُئ       اهالّ، بُآلّ بُٖؤٍ تىاْاو ًاكَمايٌ ٓاهايٍ ودَُاوَكٍ نىكؿهتإ تعىاْلا بعُكطليإ يع

ًَوتاَ بُكْاَُ ُٖيُ ، وكؿَ و ٌَ بدي، تا ٓ ٍَ      ؿاػ كؿَ ثالٕ ُٖيُ، وَنلٍَ تعريؤك ُٖيعُ، بعُآلّ ْانلَيعت ُْٖعـ
ًت ُٖيُ باي بهلَيت، ُٓطُكْا ؿواٍ ُٓو ثُيىَْـيًٍُ َٔ نُ بعُ وَميعلٍ ْعاوػؤ و بلاؿَكاْعٌ بُكثلهعٌ      
ًَوعتا بُكثلهعٌ     ًَُاًٍْ ُٖيُ، بُآلّ ُٓوَ ْانلَيعت ٓ ًَٔ تُْاُْت يُؿٖؤنًٍ ُٖيُ، يُهً ًَُُٓٓوَ نلؿّ ؿََي

ًَ ًَت ي لَ وَنلَناْتإ بؤ باي بهات، بُي وَى ُِٖكًَعُ، ُِٖكًَعُ ُٖيعُ، يُبعُك ٓعُوَ ٓعُو ياهعايُ        َُٓين ب
ًَِ وايُ بىوٌْ ُٓو ياهايُ تىاًْىيُتٌ ؿَهعيت مؤك ػعَُيو برِبَيعت يعُوٍَ نعُٖاوناكٍ تعريؤك بهعات         طلْطُ وث

ٍَ ؿكَيق ب ًَُُ وَنى يًقٍُْ ْاوػؤ ؿاواناكئ بؤ ؿوو ها  هلَيتُوَ، مؤك هىثاي.يُُٖكَيٌُ نىكؿهتإ، بؤيُ ٓ
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 يًقٍُْ ياهايٌ ؾُكَىوٕ.
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
 طؿتىطؤيُنٌ تريوتُهٍُ نلا يُهُك بِلطٍُ ٓىاكٌََ بُكْاٍَُ ناكٍ َُِٓلؤ...

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
ًَوتا ُٓو ْىقتٍُ ًْناَعُ ٓعًُ؟، نعُ ؿَيطليعت،     ناى ُْكضيا ٕ َُِٓلؤ َُٖىوتإ بُؿَيٌ ػؤتإ قوُتإ نلؿ ٓ

 باًُ ؾُكَىو.
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 بُِكَين ُْكضيإ عبـاهلل قاؿك:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ُٓو قواٍُْ بُِكَين ناى امساعًٌ نلؿٍ، ٓعُوَ قوعٍُ ًُػِعٌ ػؤيعُتٌ، ٖعٌ يًقُْنعُ ًُْ،يعُ يًقُْنعَُ         
ًُ، بؤيُ ُٓوَ ِكٌَٓ تايبُتٌ ػؤيُتٌ، َٔ ُٓطُك قوُ بهعُّ يُهعُك ٓعُو ساَيُتاْعُ مؤك ًعت      ِكاثؤكتٌ وَٖا ْ

ًَُاٌْ        ًَعت ٖعُك واًْعُ، ٓعىْهُ ٓاهايٌعٌ هعً ًَ ًَلَ بًؼَُُ بُكؿَّ ثُكيَُاْتاكإ نُُٓوٍَ ُٓو ؿَي ُٖيُ نُ ي
ًَوعتاَ ٓعُو نُيوعُ يُبُكؿ     َهعتُاْـايُ بعُ   ػؤٍ ؿاٍ بًُٓعالًٍَ نُ ض غُؿكَيو نلاوَ يُو نُيوُؿا، نعُ ٓ

ًَىَ ًُْ نُ ناى امساعًٌ باهٌ نلؿ، هىثاي.  وافووٍ ُْٓـ نُي يُيًقُْنَُإ، بؤيُ بُِكاهيت بُو ً
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

ٍَ،ِكووْهلؿُْوَت ُٖيُ؟، ؾُكَىو.  ناى امساعًٌ وَآلَـاُْوَّ ْاو
 بُِكَين امساعًٌ حمُىؿ عبـاهلل:

 إ.بِلَين هُكؤنٌ ثُكيَُ
ًَلماؿ تُسععُؾىميإ ْىوهععًىَ، ٖععَُىو   ًَععلَ تععُْٗا نععاى ْععُكضيإ و نععاى ًعع ًَععت ِكَٓععٌ ػؤيععُتٌ َععٔ ي ٓععُو ؿََي
يًقُْنُ ِكامئ يُهُك ؿكَيقنلؿُْوَنُو ثٌتًىاٌْ يُثِلؤفَنُ ؿَنُٕ، َٔ بؤ ِكٌَٓ ػؤَُ، ِكٌَٓ َُٖىوَاُْ، 

 هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ياهايٌ ؿوا ًُاغُتإ. ؾُكَىو يًقٍُْ
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًًٌَٓاك نلا نُ ياهعانُ ًًٓػعا    طؿتىطؤيُنٌ تريوتُهٍُ نلا يُهُك بِلطٍُ ٓىاكٌََ بُكْاٍَُ ناكٍ َُِٓلؤ، ث

ًًَُّ تُطيًعـ بهلَيعت، يُبعُك           ًٌَعًٓاكٍ هع ًٌَعًٓاكٍ ؿووََعًٍ ياهعانُ ؿكَيعق بهلَيتعُوَ، ث ٓعُوٍَ   بهلَيت، ث
ًًٌَٓاكَ، ...  ًًٓػانلؿُْنُ ؿووك تلئ ث

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
 ُٓظري ػإ، ؾُكَىو.

 بُِكَين ُٓظري عُل اظيـ:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَت ًًٓػا خبُيُٓ ؿَْطـاُْوَ يُنُجماك، وا بعنامن ٓعُو    َٔ ْىقتٍُ ًْناًَُنُّ يُهُك ؿَْطـاُْنُيُ، نُ ؿََي
ًَعـَنلَيت،       ياه ايُ ػؤٍ ٖاتىوَ نُ ؿكَيقبهلَيتُوَ يإ ُْنلَيت، ُٓطعُك ؿكَيقنلايعُوَ ٓعُوَ تعُواوَ و نعاكٍ ث

ًَىيوت ًُْ، مؤك هىثاي.  ُٓطُك ؿكَيقيٍ ُْنلَيتُوَ ُٓوَ تُسًٌِ ساًُُ ًًٓػاٍ ث
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 يًقٍُْ ياهايٌ ؾُكَىو.
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 :بُِكَين عىٌْ نُاٍ بُمام

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَىَيُيُ، نععاكنلؿٕ بععُ سىنُععُناٌْ ياهععايٌ بُكَْطاكبىوْععُوٍَ تععريؤك   ؿكَيقنلؿُْوَنععُ ُععًاغُنٍُ بععُو ًعع

ؿكَيق ؿَنلَيتُوَ بؤ َعاوٍَ ؿوو هعاَيٌ تعل، ؿاوا ؿَنعُّ      16/7/2112، يُ بُكواكٍ 2116(ٍ هاَيٌ 3فَاكَ)
 هىثاي.يُهُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ ُٓوَ خباتُ ؿَْطـاُْوَ، 

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
ٍَ ٓعُو ُعًاغُيُؿايُ نعُ نعاى ععىٌْ ػىَيٓـيعُوَ، تهايعُ باؿَهعيت بًَٓعـ بهعات؟،             ٌَ يُطعُ ًَوتا ن نُهعٌ   63ٓ

ًٌَ يُطَُيـا ًُْ؟،  نُهعٌ يُطَُيعـا ًْعُ؟، نُواتعُ  بُمؤكيٓعٍُ       31يُطَُيـايُ نُ ؿكَيق بهلَيتُوَ، ؾُكَىوٕ ن
ٍَ، ؾُكَىوٕ بؤ بِلطُيُنٌ تل.ؿَْط ؿكَيق نلاي  ُوَ بؤ َاوٍَ ؿوو ها

 بُِكَين عىٌْ نُاٍ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَىيوتُ يُهعُك ُٓدمىَعٌُْ وَميعلإ و اليُْعُ ثُيىَْـيعـاكَنإ سىنُعُناٌْ ٓعُّ ياهعايُ          َاؿؿٍَ ؿووَّ: ث

ٌَ بهُٕ. ًَبُد  د
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

ٍَ ٌَ يُطُ ًَعٌ يُطَُيعـا ًْعُ، بُمؤكيٓعٍُ ؿَْعط            ن ُّٓ َاؿؿَيُؿايُ با ؿَهعيت بًَٓعـ بهعات تهايعُ؟، ؾعُكَىوٕ ن
 وَكطريا، بؤ بِلطُيُنٌ تل تهايُ.

 بُِكَين عىٌْ نُاٍ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
 :ًًَُّ  َاؿؿٍَ ه

ٌَ ؿَنلَيععت و يععُ كؤفْاَععٍُ ؾععُكٌَ)وَقآ        ًعٌ نىكؿهععتإ(بآلو ٓععُّ ياهععايُ يععُِكؤفٍ ؿَكٓععىوٌْ نععاكٍ ثعع
 ؿَنلَيتُوَ.

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
ًَعٌ يُطَُيعـا ًْعُ، بُمؤكيٓعٍُ ؿَْعط            ٍَ ُّٓ َاؿؿَيُؿايُ با ؿَهعيت بًَٓعـ بهعات تهايعُ؟، ؾعُكَىوٕ ن ٌَ يُطُ ن

  ُ ًَععٌ يُطَُيـايعع ًَىٍَ نععُ ػىَيٓـكايععُوَ ؿَخيُيٓععُ ؿَْطععُوَ ن ًَوععتا ٖععَُىو ياهععانُ بععُو ًعع تهايععُ  وَكطععريا، ٓ
ًَعـ ؿَنعُئ        ًٌَ يُطَُيـا ًُْ؟، بُمؤكيٍُٓ ؿَْعط ياهعانُ ثُهعُْـ نعلا، ٓىَ باؿَهيت بًَٓـ بهات؟، ؾُكَىوٕ ن
ٌَ بهلَيعت، ؿَمطانعاٌْ ٓاهعايٍ           ًَىَيُنٌ ًٓذابٌ بعؤ بٓرِبنلؿْعٌ تعريؤك يُنىكؿهعتإ نعاكٍ ثع ُٓو ياهايُ بًُ

ًَٓاوٍ بُكفوَْـ ًَىَيُنٌ ياهايٌ يُث ٌَ بهُٕ، وَ وَنى ػؤٍ ياهانُ يُٓىاكٓ ًَبُد ٍ ًًًَُتُنَُإ ياهانُ د
ٌَ ؿَنعُئ و       ًَت، ثريؤمبايًعإ يع ًَتُ ٖؤٍ ُٓوٍَ نُ عُيبـاك بهلَيت، يإ مَكَكٍ بؤ ًًًَُتُنعَُإ ٖعُب ُْب
ًَوتا ؿَيًُٓ هُك بِلطُيُنٌ تلٍ بُكْاٍَُ ناك، ُٓويٍ ثِلنلؿُْوٍَ  ًَـٍ هُكنُوتًٓإ بؤ ؿَػىامئ، ٓ ٓىَ

 ُ ًَوعتا بعُِكَين )عبعـاهلل حمُعـ اَعري( يعُ يًقْعٍُ ُْماٖعُ ؿَهعيت يعُناك            يًقُْ ًٌَُٖعُيًُناٌْ ث كيَُاْعُ، ٓ
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ًَعٌ يُطَُيعـا ًْعُ؟،        ًَٓعـ بهعات؟، ؾعُكَىوٕ ن ًٌَ يُطَُيـايُ تهايُ باؿَهيت ب ًٌَاوَتُوَ، ؿَخيُيُٓ ؿَْطُوَ، ن ن
 باًُ ثُضيإ ػإ، ؾُكَىو.

 بُِكَين ثُضيإ عنايـئ عبـايلظئ:
 ٕ.بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُا

ًَو ِكَٓعاو بهعُٕ نعُ يُثعُيِلَوٍ      ًَهٗاتٍُ يًقُْنإ سُقُ هُكؤنايُتٌ ػاَي ًَُُ بًُٔٓ هُك ث ًٍَ ُٓوٍَ ٓ ث
ًَو              ًَعت، ْانلَيعت نؤَعَُي ْاوػؤؿا ُٖيعُ، َعاف و وادعيب ٖعَُىو ُْٓعـاَاٌْ ثُكيعَُإ وَنعى يعُى ثعاكَينكاو ب

        ٍ ًٌَعُٓوَ بعؤ ٓعُوَ تعُْٗا يعُى يًقْعُ َُٖيبعقَيلٕ،      ُْٓـاٌَ ثُكيعَُإ بعُٓاكَمووٍ ػؤيعإ ؿَهعت يعُناك به
ًَهٌ تعليٍ ؿابعَُ بهعلَئ بُهعُك ؿوو يًقْعُؿا، ُٓطعُك بِليعاكَ ًٌٓعٌ يعُى يًقْعُ ٓعُنلَيت ٖعَُىو              نؤََُي
ًًٌَُٓوَو يُ يُى يًقُْ ناك بهُئ، بُآلّ َُؾلومَ يُ  ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ َُؾلومَ يُ يًقُْيُى ؿَهت به

ًَهٗاتُناْـا ِكَٓاوٍ ُٓوَ   بهلَيت، مؤك هىثاي.ثِلنلؿُْوٍَ ث
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًَت، تععؤ ؿَتععىاٌْ يععُ   ًَععت، بععُآلّ يععُؿوو يًقْععُ ميععاتل ْععُب ًَععت ؿَتععىأْ يععُ ؿوو يًقْععُ ب ثععُيِلَوٍ ْععاوػؤ ؿََي
ًَت، ٓاُْٖط ػإ، ؾُكَىو. ًَت يُ ؿوو يًقُْ مياتل ب  يًقُْيُى يإ ؿوو يًقُْ بًت، ْاب

 
 
 

 :زٚؤفكف بُِكَين ٓاُْٖط عا
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَو  ًَت، ٓعُوَ      7ؿَنلَيت يُثُيِلَوٍ ْاوػؤ ُْٓـاَ َاْطُ هىَيٓـٍ ياهايٌ ػىاكؿووَ يعًُٖض يًقُْيعُى ْعُب
 ساَيُتٌ َُٓ، مؤك هىثاي.

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
ًَهٌ ٓعُوتؤ     َٔ تهايُنِ ُٖيُ سُقُ بؤ طؤِكيين ُْٓـاَإ بؤ يًقُْنإ ٖاونعاكٍ يع   ُنرتٍ بهعُٕ، ٓعىْهُ ًعت

 ًُْ، باًُ هًىَيٌ ػإ، ؾُكَىو.
 اظيـ: عجُإبُِكَين هًىَيٌ 

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًٌَ ثُيِلَو ًٌُٓإ ُْنلؿووَ، يُواُْ هُكؤنايُتٌ ثُكيَُاًٍْ بًُْوبُت ؿاْاٌْ ُْٓـاّ  ًَُُ مؤكداك بُ ث ٓ

ًَت       ًَىيوعت ْانعات ُْٓعـاّ ِكَٓعٌ ٖعُب ًَلٍ       يُيًقُْنإ ث ٍَ هعهلت ًَعت هعُكؤنايُتٌ يُطعُ ًَت، ؿَتىاْ يعإ ْعُيب
ًَوعتا       ٍَ هعُكؤنايُتٌ، صيىوْعُ َعٔ ٓ ًٌَ ثُيِلَوَ، ؿَتىأْ ُْٓـاَإ تُْوًل بهُٕ يُطعُ ثُكيَُإ ؿَمامن بُث
ًٌَعاوَتُوَ ُْٓعـاَاٌْ ثُكيعَُإ، ُٓطعُك ؿَْطًٌعٌ بعؤ ْعُؿَٕ ٖعُك             ًَو يُ يًقْعُنإ ؿَهعتِ يعُناك ن يُ يُن

 ُْيُ، واتُ ًٓوتًكايُ بـَّ يإ ْا ؟ قبىَيِ ًُْ و ْآُُوَ، هىثاي.ْآُُوَ ُٓو يًق
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 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
ٍَ ؾلانوًؤُْنٍُ ػؤٍ، سُقُ نعاك ٓاهعاٌْ    بُِكاهيت ٓىوُْ ْاو يًقُْنإ بُ ِكَغبُتُ يإ بُتُؾاٖىَُ يُطُ

 بؤ ُٓو ًتُ بهُٕ، ناى عىٌْ ؾُكَىو.
 ام:بُِكَين عىٌْ نُاٍ بُم

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًٌَ َاؿؿٍَ ) ًَعت)    39بُث تٛضـع ٦ٖٝـ١ ايس٥اضـ١ اعطـا٤ بـني ايًذـإ عًـ٢ إ        ( يُثعُيِلَو ؾُقعُكٍَ يُنعُّ ؿََي

تساع٢ قدز االَهإ اختصاص عطٛ ٚزغبت٘ ٚساد١ ايًذإ ثِ ٜعسض االَس ع٢ً ايربملـإ يًُٛاؾكـ١ عًٝـ٘ ٚيف    
 (هىثاي.ع٢ً اْتدابٗا ساي١ عدّ َٛاؾك١ ايربملإ ع٢ً ؾ١ٓ َاٜصاز

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
 ناى عبـايوالّ ؾُكَىو.

 ُـيل: َصطؿ٢بُِكَين عبـايوالّ 
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَعت              ًَُعُ ؿَب ًَـايعُ، ٓ ًَُعٍُ ت ٌَ ؿَنعُّ ِكَٓعاوٍ ٓعُو وَمععُ بهعُٕ نعُ ٓ ًَهٗاتُ، ِكداتعإ يع ِكاهتُ ْىوهلاوَ ث
ًٌَ   بىؿدُ بؤ ُٓو ػَُيه ًَوتا يُ ًٖض يًقُْيُى ْعري، بعُث ًًٌَٓاك ؿَنُّ ُٓواٍُْ نُ تا ٓ ُ ثُهُْـ بهُئ، ث

ًَُُ يًقُْيعُنُإ نعلؿ،    ًَليُٓ يًقُْنإ، َُهُيٍُ ٓاَيىطؤِكنلؿٕ مؤك ؿاواناكٍ ُٖيُ، ٓ ثُيِلَوٍ ْاوػؤ بًآْ
ًَطانإ بطؤِكٕ و 25تا  21نىكؿهتاٌْ و طؤِكإ، وابنامن  بٔعُٓ يًقُْنعُ، يًقُْنعُ    نُي ؿاوايإ نلؿووَ نُد

ٌَ نلؿْعٌ    ًَبعُد ًًٌَٓاك ؿَنُّ تُْٗا ُّٓ ػاَيُ بؤ د ػؤٍ ًَالنٌ قُثاتُ، َُهُيٍُ هُكؤنايُتٌ َاوَ، َٔ ث
ًَوععتا يععُ ٖععًض يًقُْيععُى ْععري، بٔععُٓ يًقُْيععُى و     ًَععت وَى ٓاٖععُْط ػععإ باهععٌ نععلؿ، تععا ٓ يععُى ٓععُكى ب

ًَهٌ تل، هىثاي.  ًٌُٓناًْإ بهُٕ ُٓوٍ تل با نات
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ نبُِكَي

ًَت ثُكيعَُاْتاكإ ؿَْطعٌ يُهعُك بعـَٕ، ٖعُكوَٖا       ًٌَ ثُيِلَوٍ ْاوػؤ ُٓواٍُْ نًُٓوتًكايُ ؿَنُٕ ؿَب بُث
ًَُعُ ْاوَنعإ ؿَػىَيًٓٓعُوَ        ًَوعتا ٓ ًَت ؿَْطٌ يُهعُك بعـكَيت، ٓ ًَهٌ تل يًُىَيين ُٓويٍ ُٖك ؿَب ؿاْاٌْ يُن

ًَ ٌاُْوَيإ نلؿووَ يُيًقُْناٌْ ػؤيإ بؤ ُٓوٍَ ناك ٓاهعاٌْ بعؤ ًٌٓعُنَُإ    ُٓواٍُْ ؿاواٍ ؿَهت يُناك ن
ًَوعتا )عبعـاهلل حمُعـ اَعري( ؿَيعُوَيت يعُ يًقْعٍُ ُْماٖعُ ًٓوعًتكايُ           ًَري، ٓ ًَطا ؿابٓ بهلَيت و ػَُيهًإ يُد

ًَععٌ يُطَُيععـا ًْععُ؟،  ًَٓععـ بهععات؟، ؾععُكَىوٕ ن ًَععٌ يُطَُيـايععُ تهايععُ باؿَهععيت ب ـا ًْععُ نُهععٌ يُطَُيعع 4بهععات، ن
ًٌَُُكطُوًععًُٖـإ و قىكباًْععاٌْ دًٓؤهععايـ،    بُمؤكيٓععُ ؿَْععط وَطععريا، )ِكاماو حمُععىؿ ؾععلز( يععُناكوباكٍ ث

ًَتُوَ ًٌَ ًٌَ يُطَُيعـا ًْعُ؟، بُمؤكيٓعٍُ ؿَْعط      ،ؿَهت يُناك به ًٌَ يُطَُيـايُ باؿَهيت بًَٓـ بهات تهايُ؟، ن ن
ًَعنإ، ؿَهعت يعُناك      اظيـ( ؿَيُوَيت يُيًقٍُْ ناكوبا عجُإوَكطريا، )هًىَيٌ  ٍَ وػ كٍ نؤَُآليعُتٌ و َٓعـا

ًَعٌ يُطَُيعـا ًْعُ؟، بُمؤكيٓعٍُ ؿَْعط            ًٌَ يُطَُيـايُ تهايعُ باؿَهعيت بًَٓعـ بهعات؟، ؾعُكَىوٕ ن ًَتُوَ، ن ًٌَ به
ًَعنإ، ؿَهعت           ٍَ و ػ ثُهُْـ نلا، )ثُضيإ عبعـايهليِ( ؿَيعُوَيت يعُ يًقْعٍُ ناكوبعاكٍ نؤَُآليعُتٌ و َٓعـا
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ًَتُوَ ًٌَ ًَعٌ يُطَُيعـا ًْعُ؟، بُمؤكيٓعٍُ            ن ،يُناك به ًَعٌ يُطَُيـايعُ تهايعُ باؿَهعيت بًَٓعـ بهعات؟، ؾعُكَىوٕ ن
ؿَْط ثُهُْـ نلا، )ناكؿؤ حمُـ ثريؿاوؿ( ؿَيعُوَيت يعُ يًقْعٍُ ؿاكايعٌ وناكوبعاكٍ ٓعابىوكٍ، ؿَهعت يعُناك         

ًَعٌ يُطَُيعـا ًْعُ؟،          ًٌَ يُطَُيـايعُ تهايعُ باؿَهعيت بًَٓعـ بهعات؟، ؾعُكَىوٕ ن ًَتُوَ ن ًٌَ بُمؤكيٓعٍُ ؿَْعط    به
ثُهععُْـ نععلا، )ِكاماو حمُععىؿ ؾععلز( ؿَيععُوَيت يععُ يًقْععٍُ ثُيىَْـيًععُنإ و كؤًععٓبريٍ و ِكاطُياْععـٕ و          
ًَعٌ يُطَُيعـا      ًٌَ يُطَُيـايُ تهايُ باؿَهيت بًَٓـ بهعات؟، ؾعُكَىوٕ ن ًَتُوَ ن ًٌَ ًىَيُٓواكَنإ، ؿَهت يُناك به

ؿَيعُوَيت يعُ يًقْعٍُ ثُيىَْـيًعُنإ و كؤًعٓبريٍ و      ًُْ؟، بُمؤكيٍُٓ ؿَْط ثُهُْـ نلا، )اظيـ هًًُإ( 
ًَٓعـ بهعات؟، ؾعُكَىوٕ       ًٌَ يُطَُيـايُ تهايعُ باؿَهعيت ب ًَتُوَ، ن ًٌَ ِكاطُياْـٕ و ًىَيُٓواكَنإ ؿَهت يُناك به
ٍَ و              ًٌَ يُطَُيعـا ًْعُ؟، بُمؤكيٓعٍُ ؿَْعط ثُهعُْـ نلا،)حمُعـ اظيعـ عًعٌ( ؿَيعُوَيت يعُ يًقْعٍُ نٌعتىنا ن

ًَعٌ يُطَُيعـا ًْعُ؟،    ٓاوؿَيلٍ، ؿَهت ي ًٌَ يُطَُيـايُ تهايُ باؿَهيت بًَٓـ بهات؟، ؾُكَىوٕ ن ًَتُوَ ن ًٌَ ُناك به
ٍَ حتوري حمُـ( ؿَيعُوَيت يعُ يًقْعٍُ وَكمَ و الوإ، ؿَهعت يعُناك       ًَلؿ بُمؤكيٍُٓ ؿَْط ثُهُْـ نلا، )ً

ًَتُوَ ًٌَ ًٌَ يُطَُي ،به ًٌَ يُطَُيـايُ تهايُ باؿَهيت بًَٓـ بهات؟، ؾُكَىوٕ ن ٍَ ُٓوَؿإ ن ـا ًُْ؟، مؤكيُٓ يُطُ
ًَتُوَ، بؤيُ ِكَؾن نلايُوَ، ) ًَٓ دمِ ايـئ سوعٔ(ؿَيُوَيت يعُ يًقْعٍُ وَكمَ و الوإ، ؿَهعت      عع١ُٝنُ سي

ًَعٌ يُطَُيعـا ًْعُ؟، بُمؤكيٓعٍُ             ًَعٌ يُطَُيـايعُ تهايعُ باؿَهعيت بًَٓعـ بهعات؟، ؾعُكَىوٕ ن ًَتُوَ، ن ًٌَ يُناك به
ًَتُوَ،      ؿَْط ثُهُْـ نلا، )طىَيًناك قا ًٌَع ؿك( ؿَيُوَيت يُ يًقٍُْ بُكطلٍ يعَُاؼي ٓعاؾلَت، ؿَهعت يعُناك به

ًَععٌ يُطَُيععـا ًْععُ؟، بُمؤكيٓععٍُ ؿَْععط ثُهععُْـ      ًَٓععـ بهععات؟، ؾععُكَىوٕ ن ًَععٌ يُطَُيـايععُ تهايععُ باؿَهععيت ب ن
ًٌَ يُطَُيـايُ ًَتُوَ، ن ًٌَ تهايعُ   نلا)ُبًشُ اظيـ(ؿَوَيت يُ يًقٍُْ ثاكاهتين َاؼي بُناكبُك ؿَهت يُناك به

ًٌَ يُطَُيـا ًُْ؟، بُمؤكيٓعٍُ ؿَْعط ثُهعُْـ نعلا، )عبعـاهلل حمُعـ ْعىكٍ(         باؿَهيت بًَٓـ بهات؟، ؾُكَىوٕ ن
ًَٓعـ        ًَعٌ يُطَُيـايعُ تهايعُ باؿَهعيت ب ًَتُوَ ن ًٌَع ؿَيُوَيت يُ يًقٍُْ ثاكاهتين َاؼي بُناكبُك ؿَهت يُناك به

  ُ ًَععٌ يُطَُيععـا ًْعُ؟، بُمؤكيٓععٍُ ؿَْععط ث هععُْـ نلا،)ثعُياّ اظيععـ( ؿَيععُوَيت يُيًقْععٍُ  بهعات؟، ؾععُكَىوٕ ن
ًَعٌ يُطَُيـايعُ تهايعُ         ًَتُوَ، ن ًٌَع ٍَ ؿَهعت يعُناك به ًَهلؿٕ و ٖاوُٓكؾ نلؿْعٌ الؿ ٓاوَؿاْهلؿُْوَو ًٌْتُد
ًٌَ يُطَُيـا ًُْ؟، بُمؤكيٍُٓ ؿَْط ثُهُْـ نلا،)ٓاهؤ نليِ(ؿَيعُوَيت يعُ    باؿَهيت بًَٓـ بهات؟، ؾُكَىوٕ ن

ًَعٌ            يًقٍُْ َاؼي َعلؤظ ؿَهعت   ًَعٌ يُطَُيـايعُ تهايعُ باؿَهعيت بًَٓعـ بهعات؟، ؾعُكَىوٕ ن ًَتُوَ، ن ًٌَع يعُناك به
ًَتُ   ًَوتا بؤ ثِلنلؿُْوٍَ ًىَيُٓنإ ) ٓاهؤ نليِ(ؿَوَيت بٔع يُطَُيـا ًُْ؟، بُمؤكيٍُٓ ؿَْط ثُهُْـ نلا، ٓ

ًَععٌ        ًَٓععـ بهععات؟، ؾععُكَىوٕ ن ًَععٌ يُطَُيـايععُ تهايععُ باؿَهععيت ب يُطَُيععـا ًْععُ؟  يًقْععٍُ ناكوبععاكٍ ياهععايٌ، ن
ًَتُ يًقْعٍُ ياهعايٌ بعُي يُِكاهعتًـا           بُمؤكيٍُٓ ؿَْط ثُهُْـ نعلا، )عُعل عبعـايعنين( ؿاواٍ نعلؿووَ بٔع

ًَتُ  ًَتُ يًقٍُْ ُْماُٖ،  11ًىَيين بُتاَيًإ ًُْ، ؿَب ُْٓـاّ، بؤيُ ْانلَيت، )ِكاماو حمُىؿ ؾلز( ؿَيُوَيت بٔ
ًٌَ يُطَُيـايُ تهايُ باؿَهيت بًَٓـ بهات؟، ؾُ ًٌَ يُطَُيـا ًُْ؟ بُمؤكيٍُٓ ؿَْط ثُهُْـ نلا،)يًًٌ ن كَىوٕ ن

ًَعٌ           عاضاَري  ٌَ يُطَُيـايعُ تهايعُ باؿَهعيت بًَٓعـ بهعات؟، ؾعُكَىوٕ، ن ًَتُ يًقْعٍُ ُْماٖعُ، نع ( ؿَيُوَيت بٔ
ًَعٌ        ًَععتُ يًقْعٍُ ُْماٖعُ، ن يُطَُيـا ًُْ؟ بُمؤكيٍُٓ ؿَْط ثُهُْـ نلا،) عبـاهلل َُال ْعىكٍ( ؿَيعُوَيت بٔ

ٍ     يُطُ ًَعٌ يُطَُيعـا ًْعُ؟ بُمؤكيٓعُ ؿَْعط ثُهعُْـ نلا،)قعاؿك     َيـايُ تهايُ باؿَهيت بًَٓـ بهات؟، ؾعُكَىوٕ ن
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ًَععٌ    اظيععـ مسا ًٌَععُُكطُ و ًععًُٖـإ و قىكباًْععاٌْ دًٓؤهععايـ، ن ًَتُ يًقْععٍُ ناكوبععاكٍ ث يٌ(ؿَيععُوَيت بٔعع
ًٌَ يُطَُيـا ًُْ؟ بُمؤكيٓ ٌ ٍُ ؿَْعط ثُهعُْـ نعلا،)    يُطَُيـايُ تهايُ باؿَهيت بًَٓـ بهات؟، ؾُكَىوٕ ن  ؾاضـ

ًَعٌ يُطَُيـايعُ     ًٌَُُكطُ و ًًُٖـإ و قىكباًْاٌْ دًٓؤهعايـ، ن ًَتُ يًقٍُْ ناكوباكٍ ث سؤ ( ؿَيُوَيت بٔ
ًٌَ يُطَُيعـا ًْعُ؟ بُمؤكيٓعٍُ ؿَْعط ثُهعُْـ نعلا،) ُعبًشُ اظيعـ،          تهايُ باؿَهيت بًَٓـ بهات؟، ؾُكَىوٕ ن

ًَلماؿ  ًٌَُُكطُ و ًًُٖـإ و قىكباًْعاٌْ  ( ؿَياُْوَيساؾغقاؿك اظيـ مسايٌ، ً ت بًُٔٓ يًقٍُْ ناكوباكٍ ث
ًَلماؿ ؾُكَىو. ًَبىكؿٕ ؿَنُّ، ناى ً ًَطا ًُْ، ؿاواٍ ي  دًٓؤهايـ، بُآلّ د

ًَلماؿ   ًليـ: عبداؿاؾغبُِكَين ً
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَلَ بىو بُْىوهري ؿاواّ نلؿ ن ًٌَىو ي ًٌَُُكطُ، يُنُّ: َٔ ثاكيٍ ؿاواّ نلؿ نُهُكؤنٌ ث ُ بُُٔ يًقٍُْ ث
ًَوتا ُٓوإ  ًَتُ ُٓو يًقُْيُ، هىثاي. 11ؿووَّ: ٓ ًَو َاوَ بٔ ًٌَتا يُن  ُْٓـأَ ٖ

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًٌَ ِكَيقَيعُ،         ًٌَ ثُيِلَوٍ ْاوػؤ ًٓوتًشكاقاتٌ يًوعتُنُت يعُو يًقُْيعُ قعُثات بعىوَ، بعُث ًَلماؿ بُث ناى ً
ًَُُ ِكَيقَيُنُ ًَتُوَ، ناى ُْكضيإ ؾُكَىو.ٓ ًَطات ْاب ًَٓاوَ بؤ ُٓوَ د  إ ؿَكٖ

 
 
 

 بُِكَين ُْكضيإ عبـاهلل قاؿك:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَوعتا يعُ ْعاوػؤ        ًَُعُ ٓ ًَُإ ُٖيُ، يُبعُك ٓعُوَ ٓ ًَُُ ؿوو نُمسإ يُو يًقُْيُ ُٖيُ، سُقٌ ه وَنى طؤِكإ ٓ
ٌَ نُهري، بؤيُ سٍُِ يُى نُي َاوَ  ًَُُ ه ًَت، هىثاي.ٓ ٍَ ب ًَلماؿ يُو  ؿَنلَيت ناى ً

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
ًَىَ ًٓوتًشكاقتإ   يُ، سُقٌ ؿوو ُْٓـاَتإ ُٖيُ، نىَيوتإ ػإ، ؾُكَىو. 3ثؤيٓت  2ٓ

 بُِكَين نىَيوتإ حمُـ عبـاهلل:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَِ وايُ ًٓوتًشكاقُإ  ًقٍُْ ْعاوػؤ، يُيًقْعٍُ نؤَعَُيٌ َعُؿٌَْ، يعُ بعُكطلٍ يعَُاؼي        يُ، بؤيُ يُي 3َٔ ث
ًَتُ         ًَلماؿ ؿاواٍ نعلؿ بٔع ٌَ نُمسإ ُٖيُ، بؤيُ َٔ نُ هعُكؤنٌ ؾلانوعًؤٕ بعىوّ نعاى ًع فْإ، يُ ياهايٌ ه
ٌَ بعَُ              ًَتُ ٓعُو يًقُْيعُ ٓعُو بع ًَو نعُتامَ ٖعاتىوَ بٔع ًَت ػعَُيه ًٌَُُكطُ، َاؼي ػؤيعُتٌ نعُ بٔع يًقٍُْ ث

 بهلَيت، هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًَلٍ ثُكيَُإ، ناى ؾلهُت ؿَيُوَيت قوُ بهات، ؾُكَىو.  ههلت
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ًَلٍ ثُكيَُإبُِكَين ؾلهت اظيـ عبـاهلل  :/ههلت
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ُٖيعُ،  يعُ ؿٍَ   5و 9ؿاْاٌْ ُْٓـاَاٌْ يًقُْ بَُىديب ًٓوتًشكاقاتٌ يًوتُناُْ، نىكؿهتاٌْ ًٓوتًشكاقٌ 
ٕ  7يععُعين  بؤيععُ يععُى  %5،8يععُؿٍَ ُٖيععُ، يععُعين ؿوو ُْٓععـاّ، يععُنطلتىو    2و  3ُْٓععـاٌَ ُٖيععُ، طععؤِكا

  ٍَ ُْٓععـاٌَ ُٖيععُ، بععُطىَيلٍَ ْوععبُو تُْاهععىبُ، ٖععَُىوَ بُعَُُيًععٍُ سوععابٌ ؿاْععلاوَ، تععا غَُيععُت قبععى
 هُُْوَ.أْ يُيًقُْيُنٌ تل ثِلٍ بُْنات، ُٓطُك ًٓوتشكاقٌ ػؤتإ وَكُْطلتىوَ ُٓوَ ؿَتى

 بُِكَين ؿ.اكهالٕ باين/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:
ًٌَ يُطَُيـايُ تهايُ باؿَهعيت    ًَنإ، ن ٍَ وػ ًَتُ يًقٍُْ ناكوباكٍ نؤَُآليُتٌ و َٓـا )يًًٌ اَري(ؿَيُوَيت بٔ

ًَعععٌ يُطَُيعععـا ًْعععُ؟ بُمؤكيٓعععٍُ ؿَْعععط ثُهعععُْـ نعععلا،   ًَٓعععـ بهعععات؟، ؾعععُكَىوٕ ن دمعععِ ايعععـئ  )ععُٝـــ١ ب
ًَتُ ي ًٌَ يُطَُيـايُ تهايُ باؿَهيت بًَٓـ سؤ(ؿَيُوَيت بٔ ًَنإ، ن ٍَ و ػ ًقٍُْ ناكوباكٍ نؤَُآليُتٌ و َٓـا

ًٌَ يُطَُيـا ًُْ؟ بُمؤكيٍُٓ ؿَْط ثُهُْـ نلا، ناى هُكوَك ؾُكَىو.  بهات؟، ؾُكَىوٕ ن
 هُكوَك عبـايلظئ عُل: ؿ. بُِكَين

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
 ُ ًٌَُُكطُ، ُٓطُك يع ًَعلَؿا        هُباكَت بُ يًقٍُْ ث ًَهتإ ميعاؿ نعلؿ، ي ًَـآعىوُْوَ بهعُٕ، ٓعىْهُ ُْٓعـاَ ى ث

ًَتُ  11ػؤٍ  ًَـآىوُْوَيُى بهلَيت، باًرتَ، هىثاي.12ُْٓـاَُ َُُٓ ؿَب  ، بؤيُ ث
 
 

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
ًٌَُُكطُ  ًٌَعاوَتُوَ، بعىوٕ بعُ     11يًقٍُْ ث ًَو ؿَهيت يُناك ن و نعُي ًٓناؾعُ   ، بؤيعُ ؿو 9نُي بىوٕ يُن
ًَعٌ يُطَُيـايعُ        11ؿَنلَيت ؿَبٔ بُ  ًَتُ يًقْعٍُ ؿاكايعٌ و ناكوبعاكٍ ٓعابىوكٍ، ن نُي، )ؿَيٌاؿ سوري( ؿَٓ

ًَعٌ يُطَُيعـا ًْعُ؟ بُمؤكيٓعٍُ ؿَْعط ثُهعُْـ نعلا،) ْعُفاؿ عنيعن(             تهايُ باؿَهيت بًَٓـ بهعات؟، ؾعُكَىوٕ ن
ًَتُ يًقٍُْ ثُيىَْـيًعُنإ و ٍكؤًعٓبريٍ وِكا   ًَعٌ يُطَُيـايعُ تهايعُ      ؿَيُوَيت بٔ طُياْعـٕ و ًعىَيُٓواكَنإ، ن

ًٌَ يُطَُيـا ًُْ؟ بُمؤكيٓعٍُ ؿَْعط ثُهعُْـ نعلا،) هعُكوَك عبعـايلظئ(        باؿَهيت بًَٓـ بهات؟، ؾُكَىوٕ ن
ًَعٌ يُطَُيـايعُ تهايعُ       ًَتُ يًقٍُْ ثُيىَْـيًُنإ و ِكؤًٓبريٍ و ِكاطُياْعـٕ و ًعىَيُٓواكَنإ، ن ؿَيُوَيت بٔ

ًَٓععـ  ًَععٌ يُطَُيععـا ًْععُ؟ بُمؤكيٓععٍُ ؿَْععط ثُهععُْـ نلا،)نععاوَ حمُععـ اَععري(  باؿَهععيت ب بهععات؟، ؾععُكَىوٕ، ن
ًَعٌ        ًَٓعـ بهعات؟، ؾعُكَىوٕ، ن ًٌَ يُطَُيـايُ تهايعُ باؿَهعيت ب ٍَ و ٓاوؿَيلٍ، ن ًَتُ يًقٍُْ نٌتىنا ؿَيُوَيت بٔ

ًَتُ يًقْععٍُ ث   ًٌُهععامٍ و ومَو يُطَُيععـا ًْععُ؟ بُمؤكيٓععٍُ ؿَْععط ثُهععُْـ نلا،)طععؤكإ ٓاماؿ(ؿَيععُوَيت بٔعع
ًٌَ يُطَُيـا ًُْ؟ بُمؤكيٓعٍُ   ًٌَ يُطَُيـايُ تهايُ باؿَهيت بًَٓـ بهات؟، ؾُكَىوٕ ن هُكٓاوَ هلوًتًُنإ، ن
ًَعٌ يُطَُيـايعُ      ًَتُ يًقٍُْ ُٓوقاف و ناكوبعاكٍ ٓعايًين، ن ؿَْط ثُهُْـ نلا،)عُل عبـايعنين( ؿَيُوَيت بٔ

     ُ ًَعٌ يُط ًَٓعـ بهعات؟، ؾعُكَىوٕ ن َيعـا ًْعُ؟ بُمؤكيٓعٍُ ؿَْعط ثُهعُْـ نعلا،)ِكاماو حمُعىؿ(        تهايُ باؿَهعيت ب
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ًَعٌ    ًٌَ يُطَُيـايُ تهايُ باؿَهيت بًَٓـ بهات؟، ؾعُكَىوٕ ن ًَتُ يًقٍُْ بُكطلٍ يَُاؼي ٓاؾلَت، ن ؿَيُوَيت بٔ
 يُطَُيـا ًُْ؟ بُمؤكيٍُٓ ؿَْط ثُهُْـ نلا، ُٓظري ػإ، ؾُكَىو.

 بُِكَين ُٓظري عُل اظيـ:
 َإ.بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيُ

ًَطاَعإ ًْعُ، ْعامامن ٓعُو ًٓناؾُيعُ            ًَُعُ يعُ يًقْعٍُ ثًٌُهعامٍ ػؤَعإ د يُهُك ؿَْطـاُْنُ قوُّ ُٖيُ، ٓ
ٍَ؟، هىثاي. ًَتُ نى  ؿَٓ

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
ٍَ حت ًَلؿ ٌَ ثُكيَُاْتاك ؿاوايإ نلؿووَ) ً ًَهلؿٌْ باآلو تىَيقيُٓوٍَ ماْويت ه وعري،  بؤ يًقٍُْ ثُكوَكؿَو ؾ

ًَطعاَ ًْعُ، ؾعُكَىو               ٍَ، د ًَهًإ ًٓوعتًشكاقًإ ًْعُ يعُو ًَؽ اظيعـ(، نعُ ٖعُك هع عُل عبعـايعنين، ٖعاوِكام ًع
 َاَؤهتا عُل.

 بٗا٤ ايدٜٔ:بُِكَين عُل عبـايعنين 
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَِ بُِكاهيت غُؿكَيو نلا ئَُ، يُ يًقٍُْ ياهايٌ َعٔ ٓعُو ؿاواناكيًعُّ     ًَ ًٌَعهَُ نعلؿ،   َٔ ْآاكّ َُُٓ ب ث
ٍَ ِكَينَيهععٌ مؤكّ بععؤ ٓععُو   سععُم وايععُ بععُو تُهُيوععىيُ مًََُْععٍُ نععُ تُقععـيِ نععلاوَ سوععاب بهلَيععت، يُطععُ
ٖاوناكاُّْ يُ يًقٍُْ ياهايٌ، بؤيُ ًعىك بُ غُؿكَيو ؿَنُّ، َٔ ؿَيًٓاًتإ ؿَنُّ يُهعؤْطٍُ ػنَعُت بعُ    

 َ ٍَ، بععؤ ٓععُوقاؾًٍ ػًععاكٍ يُنععُ ِ ًْععُ، بؤيععُؿاواناكّ بًؼُيتععُوَ يًقْععٍُ ياهععايٌ سععُمّ نععلؿ بٔععُُ ٓععُو
ؿَْطـإ َٔ ْاَُوَيت يُ يًقٍُْ ُٓوقاف مب، ٓىْهُ يُ ُٓػري ػًاكؿا ْىوهًىَُ، سُم بىو بعُ تُهُيوعىٍ   

ًَت َٔ ُٓوٍ تل هشب ؿَنَُُوَ، هىثاي.  ػًاكَنإ خبىَيٓلاْايُتُوَ، ُٓطُك ثُكوَكؿَ ُْب
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ُكَىو.ْاهو ػإ، ؾ
 بُِكَين ْاهو تىؾًل عبـايهليِ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَعىَكٍَ نعُبؤ يًقْعٍُ ياهعايًُ             ًَٔ ًٓوتشكاقٌ يعُنطلتىو ًْعُ يعُو يًقُْيعُؿا، ٖعُك ٖعَُإ ٓعُو ث ًَىَ ؿََي ٓ

ًَعت  ًَعت و بؤٓعٌ يعُ      6َُٖإ ًتًٍ ُٖيُ بؤ ُٓوقاف، ُٖك ُٓوَيٍ َُٖإ ًتُ ؿَب نُي بؤ نىكؿهعتاٌْ ب
ًَو نععُتامَ      ياهععايٌ نععُ ٍَ، بععؤ يععُن ًَتُ ٓععُو ًَهُ تُقععـضيٌ نععلؿووَ بٔعع َععٔ ٓاطععاؿاكّ نُٓععُوَ ميععاتل يععُ هععاَي

ًَوعتا ًعاغل يعُ يًقْعٍُ          ًَعلَؿا؟، ٓ ًَٔ ُٖيعُ، هعُبُب ٓعًُ ي ٍَ، بُي بؤ ُٓوقاف ؿََي ًَتُ ُٓو نلؿوويُتٌ ؿَٓ
ًَهٌ تل، هىثاي.  ياهايٌ ثِلنلايُوَ بؤ نُه

 :إثُكيَُهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
ًَتُ يًقٍُْ ناكوباكٍ تُْـكوهعيت و   تهايُ نُي يًُىَيين ػؤٍ قوُ ُْنات، )ُْفاؿ عنين( ؿاواٍ نلؿووَ بٔ
ًٌَ يُطَُيـا ًْعُ؟ بُمؤكيٓعٍُ ؿَْعط ثُهعُْـ      ًٌَ يُطَُيـايُ تهايُ باؿَهيت بًَٓـ بهات؟، ؾُكَىوٕ ن فيٓطُ، ن
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      ٍ ًَتُ يًقْعٍُ ناكوبعاك ًَعٌ يُطَُيـايععُ     نلا،)ثعُكوئ عبعـايلظئ( ؿاواٍ نعلؿووَ بٔع تُْـكوهعيت و فيٓطعُ، ن
ًٌَ يُطَُيـا ًُْ؟ بُمؤكيٍُٓ ؿَْط ثُهُْـ نلا،)حمُـ َىهِ( ؿاواٍ  تهايُ باؿَهيت بًَٓـ بهات؟، ؾُكَىوٕ ن
ًَعٌ يُطَُيـايعُ تهايعُ          ٍَ، ن ًَهلؿٕ وٖاوٓعُكؾ نلؿْعٌ الؿ ًَتُ يًقْعٍُ ٓاوَؿاْهلؿْعُوَ و ًٌْعتُدم نلؿووَ بٔ

ًٌَ يُطَُيعـا ًْعُ؟ بُمؤكيٓعٍُ ؿَْعط ثُهعُْـ نلا،)ٓاٖعُْط ععاكف( ؿاواٍ        باؿَهيت بًَٓـ بهات؟، ؾُكَى وٕ ن
ًَعٌ يُطَُيـايعُ تهايعُ         ٍَ،، ن ًَهلؿٕ وٖاوٓعُكؾ نلؿْعٌ الؿ ًَتُ يًقٍُْ ٓاوَؿاْهلؿْعُوَ و ًٌْعتُدم نلؿووَ بٔ

ًَهِلاٍ ؿَْط ثُهُْـ نلا، يًقْعٍُ ْعاوػؤ و    ًٌَ يُطَُيـا ًُْ؟ بُت ٓاهايٌعٌ  باؿَهيت بًَٓـ بهات؟، ؾُكَىوٕ ن
ٌ ُٓدمىَُُْ ػؤدًًعُنإ، ؿوو نعُي ؿاوايعإ نعلؿووَ)      سوعٔ و اظيعـ هعًًُإ( ًٓوعتًشكاقًإ ًْعُو       ؾاضـ

ًَهتإ  11ًاغليٍ ًُْ، ػؤيإ  ٍَ يإ ٖاوِكام ػإ يُن نُهٔ، يًقٍُْ َاؼي َلؤظ َاَؤهتا عُل ؿًَٓتُ ُٓو
ًَتُ يًقْعٍُ َعاؼي َعل    ًَؽ اظيـ( ؿاواٍ نلؿووَ بٔ ٍَ، )ٖاوِكام ً ًَعٌ يُطَُيـايعُ تهايعُ باؿَهعيت     بُٔٓ ُٓو ؤظ، ن

ًٌَ يُطَُيـا ًُْ؟ بُمؤكيٍُٓ ؿَْط ثُهُْـ نلا، ناى هُكُْٖط ؾُكَىو.  بًَٓـ بهات؟، ؾُكَىوٕ ن
 بُِكَين هُكُْٖط ؾلز حمُىؿ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
 ًَُُ ًَو ُٖيُ، ُٓطُك َاَؤهتا عُل سُم بهات، هىثاي. 11يًقٍُْ ًاكَواٌْ ٓ  نُهري َُداي

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ ِكَينبُ
 َاَؤهتا عُل بُي سُمٍ يُ يًقٍُْ ياهايًُ، ُٓطُك سُم بهات يُػنَُتـايُ، ناى ُْكضيإ ؾُكَىو.

 
 بُِكَين ُْكضيإ عبـاهلل قاؿك:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَوتا بىو بُ  ًًٌَٓاك ؿَنُّ، نُ ُٓطُ 7يًقٍُْ َاؼي بُناكبُك ٓ ًَتعُ    نُي، بؤيُ َٔ ث ًَو ؿَيعُوَيت باب ك نُهع

 ُٓو يًقُْيُ، هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ناى عىَُك ْىكَؿيين، ؾُكَىو.
 بُِكَين ؿ. عُل ظيُ اَري ػـك:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَري ُّٓ يًقُْيُ ؾُكاغ ًَ ًَلَؿا ب ًَت ُْى ي ًَت تُواو ب ٌَ ؿَيعُوَيت  يُِكاهتًـا ُٓو بُكْاٍَُ نُ ُٖيُ ؿَب ُو ن

ًَهُو ًٓوعتًكايُ يعُ يًقُْيعُى ؿَنعات           ًَو يعُ ؾلانوعًؤْ ٍَ، ُٓوَ ثُيىَْـٍ بعُوَوَ ُٖيعُ نُهع ًَتُ ُٓو بابٔ
ٍَ بـات ًىَيُٓنٍُ ثِل بهاتعُوَ، بابُتُنعٍُ تعل ٓعُوٍَ نُثُيىَْعـٍ بعُ هعُكؤنايُتًُوَ ُٖيعُ          ًَت ُٖو ؿَب

ًَه        ًَعو سعاَيٌ بعىوْ ٌ وا نعُ يُٓايٓعـَؿا بعؤ هعُكؤنايُتٌ يًقْعُنإ      طؿتىطؤ ُٖيعُ و بُكؿَواَعُ تعا ؿَطُيٓعُ ي
ًَت، هىثاي.  َُٖيبقاكؿٕ بهُيُٓوَ، يإ ُٓو ٖاوهُْطًُ طؤِكاٌْ بُهُكؿا ب

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
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 ٖاوِكام ػإ، ؾُكَىو.
ًَؽ اظيـ:  بُِكَين ٖاوِكام ً
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَهٌ مؤك ُٖيُ، بؤيُ طىَيُإ يُْاوَنإ ُْبىو، بُي َٔ بُِكاهيت وَنى يًقٍُْ تُْـكوهيت ًَلَ ؿَْطُ ؿَْط  ي
نُهعري يعُ يًقُْنعُ، تعُْٗا يعُى نُهعٌ بعؤ         6ُٓوٍَ نَُٔ َىالسُمَّ نلؿ تُْٗا يُى نعُي، نعُ ػؤَعإ    
 ًَُُ نُهري، يُعين بُوٍَ نُ بؤٍ ٖاتىوَ بىئ  6ٖاتىوَ ناى قاؿك كؤًت، ثُكوئ ػإ يُدًاتٌ ٖاتىوَ، ٓ

ًَىَيُ  نععُ 7بععُ  ًَِ وايععُ بععُو ًعع ي، َُٓععُ هُكؤنًٌععٌ ًْععُ باهععٌ ٖاوهععُْطٌ ؿَنععُئ يععُ يًقْععُنإ، َععٔ ثعع
ًٌَعٍُ تعل        ًَو ن ًٌََُإ يُتعُواو بعىوٌْ ًِْعاب و نؤَعَُي ًَت، مؤداك ن ٖاوهُْطٌ يُ يًقٍُْ تُْـكوهيت ْاب

 ُٖيُ، يُِكووٍ ًٓؼتًِاًٌُُوَ، هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًَُعُ ْعاتىاْري ًعت ًٓناؾعُ بهعُئ،        ٓاػل  ػؤت ؿَماٌْ يُنُّ: بُ ِكَغبُتُ، ؿووًٍََ: بعُ ًٓوعتًشكاقاتُ، ٓ
ًَهٌ تل سُيٌ بهُئ، هَُريَ ػإ، ؾُكَىو. ًَو ُٖبىو يُ ؿاًٌْتٓ ًَو ػُيُي  ؿوايٌ ؿَتىاْري نًُىَيٓ

 بُِكَين مسريَ عبـاهلل طؤكإ:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَهًإ تُْـكوهتًُ ُٓوٍ تعليٍ ثًٌُهعاميًُ، ْعاوٍ    ًٍَٓ ؿاواّ نلؿبىو يُُٖ كؿوو يًقُْ بطىامكَيُُوَ يُن
 َٓتإ ُْػىَيٓـَوَ، هىثاي.

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
ًَوعتا ؿَٓعًُٓ      ًَهلؿووٍ؟، ٓىْهُ ْعاوت ًْعُ، ٓ ؿوايٌ بٔؤ بؤ ؾلانوًؤُْنٍُ ػؤت بناُْ بؤ ُٓو غُؿكَيإ ي

 اٍَُ ناك، يًقٍُْ ياهايٌ ؾُكَىو.هُك بِلطٍُ ًًُُّ يُبُكْ
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًًٌَٓاكاٍُْ ػىاكَوَيُ:  بِلطٍُ ًًٌَُُ بُكْاٍَُ ناكٍ َُِٓلؤَإ: ػىَيٓـُْوٍَ يُنٌَُ ُّٓ ثلؤفَو ث

ًَنَناٌْ ْاوػؤٍ فَاكَ) - أ ًًٌَٓاكٍ ياهاٍ َُٖىاكنلؿٌْ يُنٌَُ ياهاٍ ػاًًٌُْْين ٖ اَيٌ (ٍ هع 18ث
ًَهًُهلاوَ. 2111  يُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ، نُ يُاليُٕ فَاكٍَ ياهايٌ ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ ث

ًًٌَٓاكٍ بِلياك ؿَكباكٍَ ثًُبُْـٍ وَميؿٌ وًىَيين ؿاَُماكْـٌْ ؿَكٓعىاٌْ ماْوعتُ هًاهعًُنإ     - ب ث
ًَهًُهلاوَ.  يُُٖكَيٌُ نىكؿهتإ، نُ يُاليُٕ فَاكٍَ ياهايٌ ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ ث

ًًٌَٓاكٍ بِلياكٍ ِكاطلتين بِلياكٍ فَاكَ) -ز ٍ ُٓدمىٌَُْ هُكنلؿايُتٌ ًؤِكًٌ 1987(ٍ هاَيٌ 151ث
ًَوعععتا ثلؤفَنعععإ       ًَهًُعععهلاوَ. ٓ َُٖيىًَعععاوَ، نعععُ يُاليعععُٕ فَعععاكٍَ ياهعععايٌ ُْٓعععـاَاٌْ ثُكيعععَُإ ث

 ُٓوَ.ؿَخيىَيًُٓٓوَو ُٓو ُْٓـاَُ بُِكَيناَُْ نُوافوويإ نلؿووَ يُهُكٍ ْاوَناًْإ ؿَػىَيًٓ
 2111( يط١ٓ 18قإْٛ تعدٌٜ االٍٚ يكإْٛ خد١َ ٚتكاعد ايك٣ٛ االَٔ ايداخًٞ زقِ)
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 املاد٠ االٚىل:
يف 2111( يطـ١ٓ  18/اٚاًل( َٔ قإْٛ خدَـ١ ٚتكاعـد ايكـ٣ٛ االَـٔ ايـداخًٞ زقـِ)      44ٜٛقـ ْؿاذ املاد٠ )

 االقًِٝ ٚحيٌ قًٗا َاًٜٞ:
اؾ٦ـ١ ايتكاعدٜـ١(يسدٌ ايػـسط١ اٚ خًؿـ٘ يف قـ٣ٛ      ؼتطب اؿكٛم ايتكاعد١ٜ )ايساتب ايتكاعدٟ ٚامله -1

ــب١)    ــتإ بٓط ــِٝ نٛزدض ــداخًٞ القً ــٔ اي ــ٘     81االَ ــب االمســٞ َٚطــاؾًا ايٝ ــب ايهًٞ)ايسات ــٔ ايسات َ)%
 املدصصات(.

ات (بـدٕٚ ايؿسٚقـات ٚايتبعـ   23/11/1991(اعالٙ ع٢ً احملايني يًتكاعد بعـد) 1ٜطسٟ سهِ ايؿكس٠) -2
 املاي١ٝ.

 2111( يطـ١ٓ  18ني ع٢ً ايتكاعـد قبـٌ ٚبعـد اْؿـاذ ايكـإْٛ زقـِ)      ؼتطب ايساتب ايتكاعدٟ يًُشاي -3
 ع٢ً إ الٜكٌ مما ٜتكاضاٙ َٔ زاتب ٚكصصات قبٌ صدٚز ايكإْٛ.

ٜصسف ايساتب ايتكاعدٟ ع٢ً ايتكاعد اٚ حياٍ ع٢ً ايتكاعد بعد ْؿاذ ايكإْٛ اعالٙ يف االقًِٝ بٓؿظ  -4
 ( َٔ املاد1.٠ايٓطب١ املب١ٓٝ اعالٙ يف ايؿكس٠ )

 اد٠ ايجا١ْٝ:امل
 ٜطسٟ اسهاّ ٖرا ايكإْٛ ع٢ً ساالت ٚقا٥ع اـد١َ ٚايتكاعد ايطابك١ ع٢ً تأزٜذ صدٚزٙ.

 املاد٠ ايجايج١:
 ع٢ً فًظ ايٛشزا٤ ٚاؾٗات ذات ايعالق١ تٓؿٝر اسهاّ ٖرا ايكإْٛ.

 املاد٠ ايسابع١:
 ضتإ.ٜٓؿر ٖرا ايكإْٛ اعتبازًا َٔ تأزٜذ ْػسٙ يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ ٚقا٥ع نٛزد

 دُْابٌ هُكؤنٌ ثُكيَُإ، ُٓو ُْٓـاَُ بُِكَيناٍُْ نُوافوويإ يُهُك نلؿووَ:
 امساعًٌ حمُىؿ -1
ٍَ حتوري -2 ًَلؿ ً 

 ُْكضيإ عبـاهلل  -3

 ناكوإ ُاحل -4

 ًؤِكَ هًـ جمًـ -5

 هاالك حمُىؿ -6

 عجُإهًىَيٌ  -7

 ُٓظري عُل -8

 الُْ اظيـ -9

 مسري هًًِ-11

 ُباغ بًت اهلل -11
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 قاؿك سؤ -12

 ٓاوام عبـايىاسـ -13

 ـقاؿك اظي -14

 ؿاوا يُهُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ ؿَنُّ ٓاكاهتٍُ يًقُْناٌْ ثُيىَْـيـاكٍ بهات، هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًٌَ ًٓؼتًِاْ ٓاكاهتٍُ يًقُْناٌْ ْاوػؤ، ؿاكايٌ، ياهايٌ ؿَنلَيت، ْاهو ػإ، ؾُكَىو.  بُث
 بُِكَين ْاهو تىؾًل عبـايهليِ:

 إ.بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُ
ًَٓر ًُػيُ تُوميع نلا، يُػىَيٓـُْوٍَ يُنَُُناْـا يعُى ػعاَيٌ تعليٍ     ُٓو بُكْاَُ ناكٍَ نُ بؤ ِكؤفٍ ث
ُٖبىو، نُُٓويٍ ثلؤفَ ياهاٍ هٓـوقٌ ؿاٖاتٌ ُْوت و طام يُُٖكَيٌُ نىكؿهعتإ، نُٓعٌ ٓعَُِلؤ الٓعىوَ،     

 هاَيُ ؿوانُوتىوَ، هىثاي. 7ٍ تهايُ ُٓطُك ثلؤفَيُنٌ وا ُٖيُ با يُوَ مياتل ؿواُْنُوَيت، ٓىْهُ ػؤ
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًَىَيُنٌ ياهععايٌ ْععُٖاتبىو هععُكؤى وَميععلإ وافووٍ           ًًَععت ِكاهععتُ، بععُي بًُعع ًَ ٓععُوٍَ نععُ دععُْابت ؿَي
ًَىَيُنٌ ِٓعىَيٌ بؤَعإ     ًَلٍ ُٓدمىٌَُْ وَميلإ ًُٓناٍ نلؿبىو، بؤيُ ْاكؿَاُْوَ تا بًُع ُْنلؿبىو، ههلت

ًَ  تُوَ، هؤمإ ػإ، ؾُكَىو.ب
 
 

 بُِكَين هؤمإ ًٗاب ْىكٍ:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَـايعُ           يُّ ثُكيَُاُْؿا عىكف ُٓوَ بعىوَ، نعُ ْاوًٌْعاٌْ ياهعانُ ؿَػىَيٓـكَيتعُوَ، ٓعُْـ بِلطعُو َعاؿؿٍَ ت
       ُ ًَُعُ يُهعُكوبُْـٍ طؿتىطعؤنلؿْري ي ًٌَعُوَ وافوو نعلاوَ ٓعُوَ ؿَػىَيٓـكَيتعُوَ، ٓ هعُك بىؿدعُ،   يُاليُٕ ن

ًَعت يعُنٌ ٓعُْـ َاؿؿَيعُ، ؿابًٌٓعري و ٖعَُىوٍ            ًٌَعهَُ نعلاوَ ػعىا ؿَماْ ٌَ ياهعا ث يُعين َُعكىيُ نُ ه
ًٌَ ثعُيِلَوٍ ْعاوػؤ، ؿَبىايعُ ٖعَُىو            خبىَيًُٓٓوَ، ٍُٓ نٍُ ؿَهعت ؿَنعُئ بعُ بىؿدعُ؟، ُٖكٓعُْـَ بعُث

ُععُ ٖععُك نععات بععُؾرِيؤ ؿَؿَيععٔ،  طؿتىطؤناصيععإ ِكابطلتايععُ ؿَهععتُإ بععُ بىؿدععُ بهلؿايععُ، نُٓععٌ ٓععُبًِٓ ًَٓ 
ًَهٌ تامَ ياهانُ بُْـ بُ بُْـو َاؿؿَ بُ َاؿؿَ ؿَػىَيٓـكَيتُوَ، هىثاي.  ًٓوتاَ َُُٓ بىوَ بُ َؤؿَيً

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
ًَهٌ ُٓوتؤ ْانىفَيت، ؾُكَىو َاَؤهتا عُل.  ُٓوَ ياهانُ ػؤٍ يُى الثُِكَيُ، يُبُك ُٓوَ نات

 :بٗا٤ ايدٜٔن عُل عبـايعنين بُِكَي
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
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ًَتُوَ، ٓعىْهُ   ًَىيوت ُْبىو بُتُؾًٌِ ناى عىٌْ ُٓوَ خبىَيٓ ًَبًين هؤمإ ػامن ُٖبىو، ث ًٍَٓ َُٖإ ت
ٍَ ْاوًٌْاُْنإ، هىثاي.  ْىوهلاوَ ػىَيٓـُْوٍَ يُنُّ، تُْٗا ًٓشايُنإ ناؾًُ يُطُ

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 يًقٍُْ ياهايٌ ؾُكَىو بؤ بِلطُيُنٌ تل بُي تُْٗا ْاوًٌْاُْنإ خبىَيُٓٓوَ.
 بُِكَين عُل عبـايلظئ عًٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

بِلطٍُ ؿووَّ: بليتًُ يُ ثلؤفَ بِلياكَيو ؿَكباكٍَ ثًُ بُْـٍ وَميؿعٌ و ًعىَيين ؿاَُماكْعـٌْ ؿَكٓعىواٌْ     
ٍَ ٖؤناكَناٌْ ؿَكٓىاْـٌْ، نُيُاليُٕ ماْوتُ هًاهًُنإ، ُّٓ ثلؤ ًَو ٖاتىوَ يُطُ ٌَ بِلطُ ث فَ بِلياكَ يُ ه

ًٌَهًُهلاوَ نُ َُُٓ ْاوَناًْاُْ.  فَاكٍَ ياهايٌ ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُاُْوَ ث
 ؿ. عُل ْىكَؿيين -1
 ؿ. هُكوَك عبـايلظئ -2

ًَل حمٌ ايـئ -3 ًً 

 الُْ اظيـ -4

 ٓآًَُ منلٍ -5

 ؿ. ؿاْا هعًـ -6

 عبـاالسـ د. ثا٥س -7

 وكاٌَعُل ُٖ -8

 ُٓظري عُل -9

 هؤمإ ًٗاب -11

 ؿ. بٌري ػًًٌ -11

 تهايُ دُْابٌ هُكؤى ٓاكاهتٍُ يًقُْ ثُيىَْـيـاكَناٌْ بهُ، هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ُّٓ ثلؤفَيُ ٓاكاهتٍُ يًقٍُْ ياهايٌ و ؿاكايٌ، ثُكوَكؿَ ؿَنُئ، ؾُكَىو بؤ بِلطُيُنٌ تل.
 ك ؿمَيٌ:بُِكَين ؿ. ِكؤفإ عبـايكاؿ

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًٌَهًُعهلاوَ      1987(ٍ هاَيٌ 151ثلؤفَ بِلياكٍ ِكاطلتين بِلياكٍ فَاكَ) . ٓعُّ ثلؤفَيعُ بعُمَاٌْ نعىكؿٍ ث

ٍَ ٖؤيُناٌْ ؿَكٓىاْـٌْ ُّٓ بُِكَيناُْ وافوويإ يُهُك نلؿووَ. ًَو ٖاتىوَ، يُطُ ٌَ َاؿؿَ ث  يُه
ًَل حم-3 نىَيوتإ حمُـ-2 ًُومن حمُـ-1 ـ  -6  ُْهلئ طياٍ-5 طًُُ ؿاكا-4 ُـًً عبعـاهلل  -7  نعاكؿؤ حمُع

ـ -11  ثُضيإ عبـايهليِ-11  ٓاًيت عنين-9  ٓاُْٖط عاكف-8  حمُـ اَري   ؿَيٌعاؿ سوعري  -12  ثُياّ اظيع
 ٓاهؤ نليِ-13
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ًٌَعُوا تؤؾًعل  -17  عبـاهلل َُال ْىكٍ-16  كَيبام ؾتاغ-15  ٖافَ هًًُإ-14 ِ  -18  ث -19  ظًعإ عبعـايلسً
-24  ُْكضيإ عبـاهلل-23  ؾُكَإ عنايـئ-22  هُكُْٖط ؾلز-21  ثُضيإ عنايـئ-21  عجُإىَيٌ هً

ًَل حمُىؿ  .ؿي

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
ٌَ بِلطُنعَُ ٓاكاهعتٍُ سهىَعُت      ُّٓ ثلؤفَيَُ ٓاكاهتٍُ يًقُْناٌْ نؤَُآليُتٌ، ؿاكايٌ، ياهايٌ، ُٖك هع

 َىو.ؿَنُئ، ناى عىٌْ ؾُك
 بُِكَين عىٌْ نُاٍ بُمام:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

بِلطٍُ سُوتٌَُ بُكْاٍَُ ناكٍ َُٓلٍٍِؤَإ ػوتُِٓكوو و طؿتىطعؤنلؿٌْ ثعلؤفَ ياهعاٍ بىؿدعٍُ ٖعُكَيٌُ      
ًَعت يُهععُك       2112نىكؿهعتإ بعؤ هععاَيٌ    ، ؿاوا يُهعُكؤنايُتٌ ثُكيعَُإ ؿَنععُّ نعُ يًقْعٍُ ؿاكايععٌ ٓاَعاؿَ ب

 َُُُُْ، مؤك هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًَلٖاتين بععُِكَين وَميععلٍ ؿاكايععٌ و وَؾععـٍ يععاوَكٍ      يًقْععٍُ ؿاكايععٌ ؾععُكَىوٕ وَكْععُ هععُك َُُُْععُ. بععُػ
 ؿَنُئ، ناى ناكؿؤ ؾُكَىو.

 بُِكَين ناكؿؤ حمُـ ثريؿاوؿ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَُُ يُهُكَتاٍ قوُنلؿْري يُهُك بىؿدٍُ ُٖكَيٌُ ًَِ وايُ ُٓكنٌ هُكَنٌ ثُكيَُاُْ قوُ  ٓ نىكؿهتإ، ث
يُهُك بىؿدُ بهات و ًعُؾاؾًُتٌ ؿَكخبعات و ؿاٖعاتٌ ؿَكخبعات، ناكَيعو بهعات نعُ ِكَؾتعاكَيهٌ ؿاؿثُكوَكاْعُ          
ًَُععُ ٓععُمَىوٌْ ؿوو هععاَيُإ يُبُكؿََـايععُ يُثُهععُْـ نلؿْععٌ بىؿدععُ   يُهععُك ؿابًُععهلؿٌْ ؿاٖععات بهععات، ٓ

تُدىكبٍُ ػؤَاْـا ٓعُْـئ بِلياكَعإ ؿَكنعلؿووَ، ٓعُْـئ َعاؿؿَ ُٖيعُ، ؿوو        يُُٖكَيٌُ نىكؿهتإ، يُّ
ًٌَ َاؿؿَنعاٌْ يُياهعاٍ      2111و  2111ياهاٍ ثُهُْـ نلؿٌْ بىؿدٍُ هعاَيٌ   َعإ يُبُكؿَهعتـايُ، نُبعُث

بىؿدُنُ ؿَهتًٌٓإ نلاوَ، هُكَِكاٍ ؿواػوتين بىؿدُ نُ بىؿدٍُ هاآلُْ ؿَنُُْ ٓىاك َعاْط، هعُكَِكاٍ   
ًَ ًَت ْاػلَيتُ َىْاقًُُ نلؿُْوَ، نُ َىَهري ًْعُ َىْاقًُعٍُ بىؿدعُ    ُْٖ ٓاٌْ سًوابٌ ػًتاٌَ ُٓطُك ب

ًَهٌ هاآلُْيُ نُوا ؿَنات ياهاٍ  ٌَ ِكاثؤكتٌ ؿيىاٌْ ٓاوؿَيلٍ، َُُٓ طلؾت ٌَ سًوابٌ ػًتاٌَ، بُب بهلَيت بُب
ًَُعععُ يعععُ ثُهعععُْـ نلؿْعععٌ ؿوو هعععاَيٌ         ٌَ ْعععُنلَيت، ٓ ًَبعععُد نُياهعععاناصيإ  ، 2111و  2111بىؿدعععُ د

ًَىَيُى ثابُْـٍ ًٖض َعاؿؿَ و   يُبُكؿَهتـايُ َُٖىو ثُكيَُاْتاكإ ًاًٖـٍ ُٓوَٕ نُ سهىَُت بًُٖض ً
ًَٓععاٌْ بععؤ ثُكيععَُاًٍْ ثلؤهععُيُنٌ   ًًَهاكيٍ ؿَنععات، ٖ ًٌَعع ًَععت بععؤ ثُهععُْـ نلؿْععٌ، بععَُيهى ث بِلطُيععُى ْاب

ًَهٌ ًٓعالًَُ،....  ِكوونًُاُْيُو ًُكعًُتـاْ
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ٕ باين/ؿ. اكهال بُِكَين
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ًٌَتا يعُى قوعُ ْعُنلاوَ، ْعُوَميل قوعٍُ نعلؿووَ ْعُ يًقْعُناًٍْ، قوعُناٌْ ػعؤت يعُمَين             ناى ناكؿؤ ٖ
َىْاقًُُنُؿا بًهُ، ؿاواناكيًُنُت ياهعايٌ ًْعُ، يعُى قوعُ ْعُنلاوَ، يعُى ِكاثعؤكت ُْػىَيٓـكاوَتعُوَ، بعا          

ًَتُوَ، ته ٍَ َىْاقًٍُُ بهلَيعت،  يًقٍُْ ؿاكايٌ قوُ بهات، ِكاثؤكت خبىَيٓ ًَىَ ْاتاُْو ًَوتا ٓ ا ؿَنُّ ؿاًٌُْ ٓ
ًَتععُوَ، يًقْععَُ ِكاثععؤكتٌ ػععؤٍ          ٍَ ِكَيطععا بععـَٕ بععا وَميععلٍ ؿاكايععٌ ِكاثععؤكتٌ ػععؤٍ خبىَيٓ ُٓطععُك ؿَتاْععُو
ًَوعتا ٖعًض ْىقتُيعُنٌ ًْناَعٌ ًْعُ تعا ِكاثعؤكت           ًَتُوَ، ًٓٓذا قوُناٌْ ػؤتإ بهُٕ، تهايعُ ؿاًٌْعُ، ٓ خبىَيٓ

 تُوَ، دُْابٌ وَميل ؾُكَىو ِكاثؤكتٌ ػؤت خبىَيُٓكَوَ.ُْػىَيٓـكَي
ًَؽ بايًن تاَيُباٌْ)وَميلٍ ؿاكايٌ و ٓابىوكٍ(:  بُِكَين ً

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ٍَ يعُ   % يعُ ثعاَ ؿَكنلؿْعٌ ػُكدًعُناٌْ هعًاؿٍ و      17بًٌُ سهىَُتٌ ُٖكَيِ يُ ؿاٖاتٌ سهىَُتٌ ؾًـكا

ًَلاقععٌ ؾًععـِكاٍ بععؤ هععاَيٌ   ُْؾععُقات و ػُكدًععُنإ سانًُععُ، نععؤٍ بىؿدعع   ( 117) 2112ٍُ سهىَععُتٌ ع
(ًًَعاك ؿيٓعاكَ،   614( تليًًعؤٕ و) 12(ًًَاك ؿيٓاكَ، بًٌُ سهىَُتٌ ٖعُكَيٌُ نىكؿهعتإ )  123تليًًؤٕ و)

ًَض يًويت فَعاكَ يعُى سًوعاب نلؿْعٌ بًُعٌ سهىَعُتٌ ٖعُكَيِ نُيُاليعُٕ         7،11ِكَيقَنٍُ ؿَناتُ  %، ٖاوث
% ؿَبعِلٕ بًُعٌ سهىَعُتٌ    17ًواب نلاوَ ثًٌعإ ؿَؿات، َُبًعُؽ ِكَيعقٍَ يعُ     وَماكَتٌ ؿاكايٌ ؾًـِكايُوَ س

كَيقَنععٍُ ؿَناتععُ  31997نععؤٍ ُْؾععُقاتٌ هععًاؿٍ   91119% ؿَبععِلٕ 123،17ٖععُكَيِ نععؤٍ بىؿدععُ يععُ  
% نعُ  7365نعُ ِكَيقَنعٍُ    8952نعؤٍ ُْؾعُقاتٌ سانًُعُ     86126نؤٍ َعاوَ   53299%نُؿَناتُ 26347
% ؿَبِلٕ 17% ، يُ 5328نُ ؿَناتُ  6184، نؤٍ ُْتًٍُُٓ ثاكَينطانإ 77174، نؤٍ َاوَ 1522ؿَناتُ 

ًَو و  ثرتؤ  71991ًًَاك، نؤٍ َاوَ،  779ًًَاك بًٌُ سهىَُتٌ ُٖكَيِ نُ ؿَناتُ  51نُ ؿَناتُ تليًًؤْ
كاثؤكتٌ وَماكَتٌ ؿاكايٌ و ٓعابىوكٍ هعُباكَت بعُ بىؿدعٍُ     % يُ 1343نُؿَناتُ  1676إ ؿؤالٍ ثاكَينطان

 .2112ٌ هاَي
 
 
 

 1181بىؿدٍُ هاَيٌ 

%( يُ ؿاٖات يُ 98وَى ٓاًهلايُ نُ كَيقٍَ ؿاٖاتٌ بىؿدٍُ سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ كَيقٍَ )
ٍَ و بًٌُ سهىَُتٌ ُٖكَيِ ) ًَلاقٌ ؾًـكا %(يُ، ثاَ ؿَكنلؿٌْ ػُكدًُناٌْ هًاؿٍ 17بىؿدٍُ ع

 (.ْؿكات سان١ُ( ػُكدًُناٌْ سانًُُ )ْؿكات ضٝاد١ٜ)
ٍَ بؤ هاَيٌ  ًَلاقٌ ؾًـكا ( ًًَاك ؿيٓاكَ )هُؿو سُظـَ تليًؤٕ 117123) 2112نؤٍ بىؿدٍُ سهىَُتٌ ع

( ؿواْنَ تليًؤٕ و ًَُ هُؿو 12614و هُؿو بًوت ًًَاك ؿيٓاك(، بًٌُ سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ )
ًَض يًويت فَاكَ )1137ٓىاك ًًَاك ؿيٓاكَ، كَيقٍَ ؿَناتُ ) ب نلؿٌْ بًٌُ ( ٓؤًُْتٌ سًوا1%( ٖاوث

ٍَ سًواب نلاوَ.  سهىَُتٌ ُٖكَيِ نُ يُاليُٕ وَماكَتٌ ؿاكايٌ ؾًـكا
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بًٌُ سهىَُتٌ  % ؿَبِل17ٕيُ  %17كَيقَ  َبًؼ 
 ُٖكَيِ

 .......... 19911 ...... 117123 نؤٍ بىؿدُ
 .......... 5269 %26347 31997 نؤٍ ْؿكات هًاؿٍ

 .......... .......... ......... 86126 نؤٍ َاوَ
 .......... 1522 %7365 8952 ْؿكات سان١ُنؤٍ 

 .......... ........ ......... 77174 نؤٍ َاوَ
 779 1151 %5328 6184 ت١ُٝٓ احملاؾعاتنؤٍ 

 ......... ........ ........ 71991 نؤٍ َاوَ
 42 285 %1343 1676 برتٚدٚالز احملاؾعات

 113783 8127 %59318 69314 نؤٍ َاوَ
 123614    بًٌُ سهىَُتٌ ُٖكَيِ

 
( تُْٗا ؿواْنَ 12614يُنواُْ بُ ) 2112نؤٍ بًٌُ سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ يُ هاَيٌ ؿاكايٌ 

 تليًؤٕ و ًَُ هُؿو ٓىاك ًًَاك ؿيٓاك.
ًَلاقـا:  طلؾتُناٌْ ثٌهٌ سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ يُ بىؿدٍُ ع

ُُ، واتُ مياؿ بىوٌْ ػُكدًُ هًاؿٍ و سانًُُ ثٌهٌ يُنُّ: مياؿ بىوٌْ ػُكدًُناٌْ هًاؿٍ و سانً
ًَتُوَو ُٖكُْٓـَ ثٌهٌ سهىَُتٌ ُٖكَيِ يُ ُْؾُقاتٌ سانًُُ ؿياك ؿَنلَيت.  سهىَُتٌ ُٖكَيِ نُّ ؿَب

( هٌ تليًؤٕ و ْؤهُؿو ُْوَؿو 313994( بِلطُيُ نؤٍ طٌيت ؿَناتُ )41ػُكدًُ هًاؿيُنإ: نُ ) -أ
 %.26347ىؿدُ ؿَناتُ ٓىاك ًًَاك ؿيٓاك، كَيقٍَ يُ ب

( ًُٖت تليًؤٕ و ْؤهُؿو ثُدماو ؿوو 83952( بِلطُيُ نؤٍ طٌيت ؿَناتُ )7ػُكدٌ سانًُُ: نُ ) -ب
ًَلام 7365ًًَاك ؿيٓاك، كَيقٍَ يُ بىؿدُ ؿَناتُ  ًٌَ ياهاٍ بىؿدٍُ ع % ػُكدًُناٌْ سانًُُ بؤ 17% بُث

ًَو ي ُ ػُكدًُنإ يُ هااَلٌْ كابلؿووؿا سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ تُكػإ نلاوَ، بُاَلّ بًُ
 ُْطُيٌتؤتُ نىكؿهتإ.

ًَٓاٌْ ناكَبا، ْانؤنٌ َىَيهايُتٌ ) -1 % 111( ْصاعات ًَه١ٝهىوتٌَُُْ بؤ وَيوتطُناٌْ بُكَُٖٗ
 ُْطُيٌتؤتُ نىكؿهتإ.

ًَلٍ ؿاًٌْتىإ )ْؿكات اْتداباتُْؾُقاتٌ َُٖيبقاكؿٕ ) -2 ٌ (، ثاَيجٌيت نلؿْايتعداد ايطهاْٞ(، هُكفَ
(، اشاي١ االيػاّ(، البلؿٌْ َري )ايسعا١ٜ االدتُاع١ٝ(، ٓاوؿَيلٍ نؤَُاَليُتٌ )دعِ املصازعنيدىوتًاكإ )

 % طُيٌتؤتُ نىكؿهتإ.51% تانى 21ُْؾُقاتٌ سُز كَيقٍَ 
 % بُهُكَوَ طُيٌتؤتُ نىكؿهتإ.85( كَيقٍَ بطاق١ املٛاد ايػرا١ٝ٥ؿَكَإ و ثوىويٍُ ػؤِكاى ) -3
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ًَلام و ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ كووٕ ؿَناتُوَ:ُّٓ ػٌتُيٍُ ػ  ىاكَوَ وكؿَناكٍ ػُكدًُناٌْ سانًُُ يُ ع
 

ض١ٓ  ايعٓٛإ ت
2115 
 ًَٕٛٝ
 دٜٓاز

ض١ٓ 
2116 
 ًَٕٛٝ
 دٜٓاز

 2117ض١ٓ 
 ًَٕٝٛ دٜٓاز

ض١ٓ 
2118 
 ًَٕٛٝ
 دٜٓاز

ض١ٓ 
2119 
 ًَٕٛٝ
 دٜٓاز

 2111ض١ٓ 
 ًَٕٝٛ دٜٓاز

ض١ٓ 
2111 
 ًَٕٛٝ
 دٜٓاز

ض١ٓ 
2112 
 ًَٕٛٝ
 دٜٓاز

اجملُٛع 
ايهًٞ 
 ًَٕٛٝ
 دٜٓاز

ايبطاق١  1
 ايت١ُٜٝٓٛ

112111

1 
765111 667761 118757

3 
714111 595111 6811

11 
6811

11 
631933

3 
2646 264691 213961 141147 22111 147391 147391 االد١ٜٚ 2

91 
2646

91 
146495

7 
اضتريادايطاق١  3

 ايهٗسبا١ٝ٥
76511 76511 51111 64337 96561 96561 9656

1 
1871

11 
745117 

3164 74611   64337 47611 47611 ْؿكات االْتدابات 4

6 
3164

6 
297431 

2846 33892 16327 21454 11198 8118  ايتعداد ايطهاْٞ 5

6 
 118345 

2312      51111 51111 دعِ املصازعني 6

11 
333211 

ايسعا١ٜ  7
 االدتُاع١ٝ

7651        7651 

 5111        5111 اشاي١ االيػاّ 8
 38131 8161   3691 11881  7651 7651 ْؿكات اؿر 9

اضترياد ايٛقٛد  11
حملطات 

تٛيٝدايطاق١ 
 ايهٗسبا١ٝ٥

 41651 123818 137191 112111 112111 1121

11 
1121

11 
711648 

ْؿكات سٌ  11
 ايٓصاعات املًه١ٝ

54741 51111 35191 51111 31753 17153 1715

3 
1715

3 
274142 

126565       653651 612111 اد ايٛقٛداضتري 12

1 
212963 اغيُذُىع

1 
184954

8 
974293 161248

1 
117729

1 
1183896 1221

515 
1521

849 
115695

12 
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ًَلام ) ٌَ ًًَؤٕ و ؿوو هُؿو ثُدماو ْؤ ُٖماكو سُوت 3232593741ؿووَّ: نؤٍ ؿاًٌْتىاٌْ ع ( بًوت و ه
 هُؿو ٌٓ و يُى نُي.

( ٓىاك ًًَؤٕ و هُؿو ًُٖتاو ْؤ ُٖماكو سُوت 431893712ٌُ نىكؿهتإ بُ )فَاكٍَ ؿاًٌْتىاٌْ ُٖكَي
 % ؿَنات.1236هُؿو ؿوو نُي ُٖفَاك نلاوَ، كَيقٍَ 

ًَلام بُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتاُْوَ: -1 ًَـاٌْ ثاكَينطاناٌْ ع  بىؿدٍُ ثُكَث
ًَـاٌْ ُٖكَيُُنإ ) % 17اك ؿَبِلٕ بِلٍ ( ًَُ تليًؤٕ و هُؿو ًُٖتاو ٓىاك ًًَاك ؿي63184ٓبِلٍ ثُكَث

 ( ًًَاك ؿيٓاك.1151ؿَناتُ )
ٌَ ثاكَينطاٍ نىكؿهتإ ؿَناتُ ) ( سُوت هُؿو سُؾتاو ْؤ ًًَاك ؿيٓاك بُ 779بُاَلّ بُ ِكَيقٍَ ْؿىهٌ ُٖكه

 % ؿَنات.1236كَيقٍَ 
ًَلَ دًاوامٍ َُبًُغٌ ) ( 1151( ؿيٓاك ؿكوهت ؿَنات يُ بِلٍ )779 – 1151( ًًَاك ؿيٓاك = )272ي

( ًًَاك 779% يُ ثٌهٌ سهىَُتٌ نىكؿهتإ ؿَبِلٕ و ثاًإ بِلٍ )17ك ؿيٓاك، نُ كَيقَنٍُ ؿَناتُ ًًَا
ًَلَ سهىَُتٌ ُٖكَيِ كَيقٍَ 1236مياؿ ؿَنُٕ نُ كَيقَنٍُ ؿَناتُ  ( 272% مَكَك ؿَنات بُ بِلٍ )434%، ي

 ًًَاك ؿيٓاك.
 ثرتؤؿؤالك: -2

َ ًًَاك ؿيٓاك تُػًِّ نلاوَ بؤ ثرتؤؿؤالك يُ ( يُى تليًؤٕ و ًَُ هُؿو سُؾتاو 13676ًُبِلٍ )
ًَلام كَيقَ  ( ًًَاك ؿيٓاك، بُاَلّ بِلٍ تُكػإ نلاو بؤ ُٖكَيٌُ 285% ؿَناتُ )17َُٖىو ثاكَينطاناٌْ ع

ًٌَ ياهاٍ بىؿدُ ْاكؿٌْ ُْوت كؤفاُْ )4234نىكؿهتإ ) ( ُٖماك بُكًٌَ ُْوتٌ 175( ًًَاك ؿيٓاكَ، بُث
ٌَ ًًَؤٕ ؿيٓاك، )743733)ػاو سًواب بهُئ ؿَناتُ  ( 175( سُؾتاو ٓىاك ًًَاكو سُوت هُؿو هٌ و ه

ًَلاقٌ.1171يُى ؿؤالك بُكاَبُك ) ×كؤف  365 ×ُٖماك بُكًٌَ ُْوت   ( ؿيٓاكٍ ع
ًَـاٌْ ثاكَينطانإ ؿَنات  نَُهلؿُْوٍَ فَاكٍَ ؿاًٌْتىاٌْ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ناكيطُكٍ يُ بىؿدٍُ ثُكَث

 ووٕ نلاوَ.وَى يُ ػٌتٍُ ػىاكَوَ ك
 

فَاكٍَ  
 ؿاًٌْتىإ

ًَـاٌْ ثاكَينطانإ  نؤٍ طٌيت ثرتؤؿؤالك ثُكَث

ًَلام  738613125 136763187 631833838 3332593741 َُٖىو ع
 8213564 423411 7793164 431893712 ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ

 
ًَطاٍ هُكدمُ:  ُْٓـ َاؿؿَيُى يُ ياهاٍ بىؿدُ د
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ًَت بؤ تؤَاك نلؿٌْ ( بِلطٍُ ٓىاكَّ وَماك14َاؿؿٍَ ) ٍَ َُٖيـَهت ًَلاقٌ ؾًـكا َتٌ ؿاكايٌ سهىَُتٌ ع
ْلػٌ ُْوت و غام بُكٌَُٖ ُٖكَيِ و ثاكَينطانإ ؿياك ؿَنات و ثاًإ تُهىيٍُ ؿَنات، بُاَلّ يُ ػٌتٍُ 

ًٌَرت ًٖض بِلَ ثاكَيُى ؿاُْْلاوَ بؤ بُكٌَُٖ ػؤَاَيٌ. ٍَ و، هااَلٌْ ث ًَلاقٌ َُٓوا  بىؿدٍُ ع
ًَىإ هُكؤنايُتٌ ُٓدمىٌَُْ وَميلاٌْ 13يُ َاؿؿٍَ ) ًَو يُْ ًَٓذُّ ٖاتىوَ، نُ بُ كَيههُوتٓ ( بِلطٍُ ث

ًَنٍ ثاهُواٌْ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ  ًَلام و هُكؤنايُتٌ سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ػُكدًُناٌْ ٖ ع
ًَـاويوتًُنإ يُاليُٕ سهىَُتٌ ْاوَْـيُوَ ب ًٌَُُكطُ( بؤ ؿابري نلؿٌْ َىوُٓو ُٓى و ث ًَىٍَ )ث ًُ

ًَت بؤ كَيهؼوتين  ًَلام، تا ياهايُى ؿَكؿَٓ ٍَ ؿَهتىوكٍ ع ًَت يُطُ ًًٌَُٓ ػُكز ؿَنلَيت بُدؤكَيو بطىدم ث
 ثٌهٌ ثاهُواٌْ ُٖكَيِ.

ٌَ ُْنلاوَ، 2117يُ هاَيٌ ) ٌَ بُد ًَىامٍ دًاوام يُ ياهاٍ بىؿدُؿا ٖاتىوَو ًٖض د (عُوَ ُّٓ بابُتُ بًُ
ًَىيوتُ بؤ بُؿواؿآىوٕ و وَ كطلتين ثٌهٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ و، يُهُك َوتُواٍ بُكم يًقٍُْ بؤ بؤيُ ث

 ؿكوهت بهلَيت:
ًٌَ ياهاٍ بىؿدُ نُ َاؼي ُٖكَيٌُ 17وَكطلتين  -1 % هُكدُّ ػُكدًُناٌْ ُْؾُقاتٌ سانًُُ، بُث

 نىكؿهتإ بُ هااَلٌْ كابلؿووًُوَ.
ًَلام يُ هاَيٌ  -2 ًَو يُ بىؿدٍُ بُكطلٍ ع و، هااَلُْ بىؿدٍُ وَماكَتٌ 2111تانى  2117وَكطلتين بًُ

ًٌَ ػٌتٍُ ػىاكَوَ: ًٌَُُكطُ يُ ثٌهٌ بىؿدٍُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ؿابري ؿَنلَيت بُث  ث
ٍَ نؤٍ طٌيت بِلٍ ثاكَ بؤ بُكطلٍ/  ها

 ًًَؤٕ ؿيٓاك
ًٌَُُكطُ/ 17 % ثٌهٌ وَماكَتٌ ث

 ًًَؤٕ ؿًْاك
2117 532183131 8873166 
2118 633513944 131793831 
2119 438633112 8263712 
2111 537333825 9743751 
2111 638393131 131623635 

نؤٍ طٌيت تانى 
31/12/2111 

2931153842 439313994 

2112 731613717 132113321 
 631313314 3631663549 نؤٍ طٌيت

ٌَ نلؿُْوٍَ يُ بىؿدٍُ هاَيٌ  -3 ؿاٖاتىو ؿياك نلؿٌْ فَاكٍَ ؾُكٌَ ؿاًٌْتىاٌْ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ و د
ًَـاٌْ ثاكَينطانإ. ًَت يُ ثٌهٌ سهىَُت يُ ثُكَث  تانى ناكيطُكٍ ُْب

ناك نلؿٕ بؤ وَكطلتين َُٖىو ػُكدًُناٌْ هًاؿٍ هااَلٌْ كابلؿوو، نُ ػُكز ُْنلاوَو  -4
 ؿَطُكَيٓـكَيتُوَو تُؿويل ؿَنلَيت هااَلُْ.
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ًَلَٛاش١ْ ته١ًُٝٝبىؿدٍُ تُواو نلاو ) -5 ًٌَهًٌُ ثُكيَُاٌْ ع ًٌَ َاؿؿٍَ ( ث ٍَ بهلَيت، بُث اقٌ ؾًـكا
يُ مياؿ بىوٌْ ْلػٌ ُْوت نُ ٓاَاؿَ  2112( يُ ياهاٍ بىؿدُ يُ ًَُ َاْطٌ يُنٌَُ هاَيٌ 23)

ًَٓاٌْ بىؿدُ )عذن(.  ؿَنلَيت، ثاَ ؿَكنلؿٌْ نىكتٗ
ًَت ؿَكبهلَيت،  ًَت ثٌهٌ سهىَُتٌ ُٖكَيِ ثاَ ؿَكنلؿٌْ ُْؾُقاتٌ هًاؿٍ و سانًُُ، ُٓطُك ُٖب ؿَب

 % بـكَيتُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ.17اًإ كَيقٍَ ث
ًَت. -1 ٍَ ؿَكبٔ ًَٓاٌْ بىؿدُ )عذن( يُ نؤتايٌ ها  البلؿٌْ نىكتٗ
ًَـكاوَ ًٖض ثُيىَْـٍ بُ نىكؿهتإ ًًُْ. -2  بِلَناٌْ نُ ًٌٓاكٍَ ث
ثاَ  2112% يُ مياؿٍَ ؿاٖاتٌ ْاكؿٌْ ُْوت يُ هاَيٌ 25/و( تُكػإ نلؿٌْ ثاْٝا/2يُ َاؿؿٍَ ) -3
ًَٓاُْنُ )عذن( ًٓـاع ؿَنلَيت يُ هٓـووم و ؿابَُ ؿَنلَيت ُْقـَٕ بؤ َُٖىو ؿَ كنلؿٌْ نىكتٗ

ًَلام.  ؿاًٌْتىاٌْ ع
ًَلام هاَيٌ  -6 ٍَ ثاْٝا/ 24َاؿؿٍَ ) 2111يُ ياهاٍ بىؿدٍُ ع ًَلاقٌ ؾًـكا (: وَميلٍ ؿاكايٌ ع

هٓىوكيُنإ، نُ ؿاٖاتُناٌْ ؿَهُاَلتـاكَ بُطُِكاُْوٍَ تُكػإ نلاوٍ ؿاٖاتُناٌْ ؾًعًٌ يُ ؿَكوامَ 
عُوَ ػوتُٓوٍَ بؤ هُك بىؿدٍُ ثاكَينطاناٌْ هٓىوكٍ، بُاَلّ يُ 2111هًاؿيٍ ؿَطلَيتُوَ يُ هاَيٌ 

ًَٓر ًًَاك ؿاْلا بىو، 715بِلٍ ) 2111بىؿدٍُ سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ يُ هاَيٌ  ( سُوت هُؿو ث
(315ٍ ٍَ ًَٓر ًًَاك ؿيٓاك بؤ ها ٌَ هُؿو ث  2111( ٓىاك هُؿ ًًَاك بؤ هاَيٌ 411و )2111( ه

ٍَ كَيُٓايٌ تامٍَ ؿَكنلؿووَ بُ ْىوهلاويإ فَاكَ  ًَلاقٌ ؾًـكا ًَٓـكاوَ، بُاَلّ وَماكَتٌ ؿاكايٌ ع ػًََُ
نُ ؿاٖاتٌ طىَلطُناٌْ ؿياك نلؿووَو ًٓعاؿَ ؿَنلَيت بؤ ثاكَينطانإ،  27/2/2112( يُ 11989)

ًَلام: تُْٗ ًَُٔواٍُْ ياهاٍ بىؿدٍُ ع  ا ُّٓ كهىَاتاُْ ًٓعاؿَ ؿَنلَيتُوَ:بُث
ًَلاقٌ نُ دٓوًٍُ تلٍ وَكطلتىوَ. -1 ًَٓاُْوٍَ تُكٌَ بُ كَطُم ع  كهىٌَ ٖ

 كهىٌَ طًُتًاكإ )َواؾلئ(. -2
 نلَيٌ ػنَُتطىماكٍ ًٌْتُٓوٍَ ؾِلؤنُ. -3
ًَلام. -4  كهىٌَ ٓؤتؤَبًٌ نُ ؿَكؿَٓٔ بؤ ؿَكَوٍَ ع
 (.د٠ االعُازاعاكهىٌَ ؿووباكَ ٓاوَؿاْهلؿُْوَ ) -5
( ًًَاك ؿيٓاك ًٓعاؿَ نلاوَ بؤ سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ 8( ًًَاك ؿيٓاك، تُْٗا )315بِلٍ ) 2111يُ هاَيٌ  -6

 % بُ كَيُٓايٌ هُكَوَ.236نىكؿهتإ، نُ كَيقَنٍُ ؿَناتُ 
ًَو يُّ ػااَلُْ ًًُْ:  سهىَُتٌ ُٖكَيِ ٓاطاؿاكٍ ًٖض يُن

ٍَ، كاهتُ  -1 ًَلاقٌ ؾًـكا ًٌَ ؿَهتىوك َاؿؿٍَ )هًاهُتٌ ؿاكايٌ ع ( هًاهُتٌ ؿاكايٌ يُ 111بُث
ًٌَ َاؿؿٍَ يُنٌَُ ) ٍَ، بُاَلّ بُث ًًٌَُٓناٌْ ؾًـكا ( يُ ؿَهتىوك هًاهُتٌ تُواو و 114ًٓؼتًِاٌُ ث

ٍَ هُْتُكو بامكطاٌْ و سهىَُت و ُٖكَيُُنإ  ًَلام، ؿَهُاَلتٌ ٖاوبًُُ يُطُ ًَـإ يُ َُٖىو ع ثُكَث
 يٌ.يُناتٌ ؿاْاٌْ هًاهُتٌ ؿاكا
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2- .ٍَ ًَلاقٌ ؾًـكا  هًاهُتٌ ُْػتًٍُٓ سهىَُتٌ ع
ًَـاويوتًُنإ و يُنُناٌْ بىؿدُ. -3  ٓاَاؿَ نلؿٌْ ث
ًَٓـكَيت بُ ) -4 ًَو.85ؿاْاٌْ ْلػٌ بُكًًٌَ ُْوت، نُ ؿَػًََُ  ( ؿؤالك بؤ ُٖك بُكًًَ
ًَٓـكاوَ ) -5 َيٌتُ بهلَيت ( ؿوو ًًَؤٕ و ًَُ هُؿ ُٖماك بُكًٌَ ُْوت ؿَكٖاو2611111كؤفاُْ ػًََُ

ًَٓر ُٖماك بُكًٌَ ُْوت كؤفاُْ بؤ نىكؿهتإ 175و، يُ ْاوَِكؤنٌ ُّٓ فَاكَيُ ) ( هُؿو سُؾتاو ث
ًَٓـكاوَ.  ػًََُ

 ( ؿيٓاك سًواب نلاوَ.1171ْلػٌ ػُكدٌ ُٖك ؿؤالكَيو ؾِلؤًتين ُْوت بؤ ؿَكَوَ بُ ) -6
ًَىؿَوَيُتٌ كؤَيٌ ػؤٍ ؿَ -7 ًَت.قُكمَناٌْ ؿَكَوَو قُكَبىوَناٌْ ْ  بًٓ

ٍَ )ؾُكَاْبُكٍ سهىَُتٌ ُٖكَيِ +  ًَلاقٌ ؾًـكا ًَُُ يُكَيطاٍ ْىَيُٓكَإ يُ وَماكَتٌ ؿاكايٌ سهىَُتٌ ع ٓ
ٍَ و بًٌُ سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ  ًَلاقٌ ؾًـكا وَماكَتٌ ؿاكايٌ و ٓابىوكٍ(، بىؿدٍُ ع

ًٌَرت بامسإ نلؿووَ.  وَكَاْطلتىوَ، نُ ث
ٍَ/ ؾُكَاْطٍُ بىؿدٍُ فَاكَ )بُ ْىوهلاوٍ وَماكَتٌ ؿاكايٌ  ؿاوا نلاوَ  6/6/2111( يُ 29612ؾًـكا

ًًٌَٓاك نلاو ) بُ ثُيُ كواُْ بهُٕ،  2112( بىؿدٍُ هاَيٌ تكدٜساتٞيُ سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ث
ٍَ بُ ْىوهلاوَإ فَاكَ ) ًَىٍَ ػىاكَوَ  29/6/2111( يُ 12312وَى َُٖىو ها نُ بُّ ً

ًَٓـكاوَ:  ػًََُ
 ( ًًَاك.12411) تػػ١ًْٝٝؿكات  -1
 ( ًًَاك.6511)ْؿكات اضتجُاز١ٜ  -2
 ( ًًَاك.451ؿاٖات ) -3
 ( نُي.675849ًَالنات ) -4

ًَـاويوتًُناٌْ بىؿدُ بُ ْىوهلاوٍ فَاكَ ) ( يُ 152821وَماكَتٌ ؿاكايٌ و ٓابىوكٍ ثاَ ٓاَاؿَ نلؿٌْ ث
ٍَ كَيُٓايًُناٌْ ٓاَاؿَ نلؿٌْ ، ؿاوا يُ َُٖىو ؾُكَاْطُناٌْ سهىَُتٌ ُٖكَيِ نلاوَ 8/8/2111 يُطُ

بُ ثُيُ نلؿٌْ  5/9/2111( يُ 17995بىؿدٍُ تًُػًًٌ ؿووباكَ تُٓهًـ نلاوَ بُ ْىوهلاوٍ فَاكَ )
ًَُٔواٍُْ ُٓوََ بُكثلهًاك ؿَبٔ. 2112بُ مووتلئ نات بىؿدٍُ هاَيٌ  ًَلُْوَ، بُ ث  بؤَإ بٓ

 2112اتٌ تاوتؤ نلؿٕ يُهُك بىؿدٍُ هاَيٌ ػٌتٍُ ن 28/9/2111( يُ 18611بُ ْىوهلاوَإ فَاكَ )
 28/9/2111( يُ 18611و بُ ْىوهلاوَإ فَاكَ )31/11/2111تانى  2/11/2111ؿياك نلا يُ 

ٍَ وَماكَتُنإ. ًَٓاٌْ يًقُْيُنٌ بااَل بؤ تاوتؤ نلؿٌْ بىؿدٍُ ٓاهايٌ يُطُ ًَهٗ  بِلياكؿكا بُ ث
ًَو ؿَيت:  بىؿدٍُ طٌيت يُ ؿوو هًوتُّ ث

ًَىٍَ ََُيبُْـٍ ) هًوتٌَُ -1 ( تَُىيٌ نلاوَ يُ ؿوو َسنصٟيُنُّ: بىؿدٍُ نُكتٌ سهىٌَ نُ بًُ
ًَو ؿَيت:  بَُ ث

 (.دازٟبىؿدٍُ طٌيت كَوإ ) -أ



 246 

ًَٓإ ) -ب  (.اضتجُازٟبىؿدٍُ طٌيت وَبُكٖ
هًوتٌَُ ؿووَّ: بىؿدٍُ يُنطلتىو بؤ يُنُناٌْ ٓاالنٌ ػنَُتطىماكٍ، يإ ٓابىوكٍ، يإ  -2

ًَٓإ، ًَىٍَ ََُيبُْـٍ تَُىيٌ نلاوٕ و كَهًـٍ سًوابٌ ُٓدماّ بُ ؿياك ؿَػات يُ  بُكَُٖٗ نُ بًُ
 بىؿدٍُ طٌيت.

 (:تكطُٝات املٛاش١ْ اؾاز١ٜ ايتػػ١ًٝٝؿابًًُين بىؿدٍُ كَواٌْ ػوتُٓناك )
ٌَ ؿَنُٕ يُهُك باب )عًِ  -1 ٌَ بُد ًَِلٍ: ؿابَُ ؿَنلَيتُ هُك ُٓو يُناٍُْ نُ بىؿدُ د ؿابًًُين ناكط
اب( وَى وَماكَت، يإ ؾُكَاْطٍُ ُْ بُهرتاو بُ وَماكَت يُ ثاًإ بًٌُ بُِكَيىَبُكايُتًُ طٌتًًُنإ ايب

ًَِليًُنُيُ. ًَض بؤ ؿابًًُُٓ ناكط ًَهٗاتُناٌْ هُكَنٌ بُهرتاو بُ وَماكَت ػٌتٍُ ٖاوث  و ث
ًٌَ ناكي -2 ًٌَ ُّٓ ؿابًًُُٓ ػُكدًُنإ ؿابَُ ؿَنلَئ، بُث طُكٍ ٓابىوكٍ بؤ ؿابًًُين ٓابىوكٍ: بُث

ًٌَ ؿَوتلَيت بَُ )قوِ(، بىؿدُ يُ قُكَبىو نلؿُْوٍَ ؾُكَاْبُكإ، نااَلو  ًَو ث ًَو و ُٖك بًُ ُْٓـ بًُ
ػنَُتطىماكٍ و ثاكاهذي، باكبىوَنإ، بُػًٌُٓنإ، هىوؿَ نؤَُاَليُتًُنإ، ػُكدًُناٌْ تل، 

ًَض بؤ ؿابًًُٓ ًَو ؿَيت، ػٌتٍُ ٖاوث  ُ ٓابىوكيًُنُ.ُٖبىوَناٌْ غُيلٍ ؿاكايٌ ث
ًٌَ وَميؿُ هُكَنًًُنإ وَى )ٓاهايٍ، بُكطلٍ،  -3 ؿابًًُين وَميؿٌ: بىؿدُ ؿابَُ ؿَنلَيت بُث

ٍَ، بامكطاٌْ...............ٖتـ(. ًَلنلؿٕ، نٌتىنا  تُْـكوهيت، ؾ
ًٌَ نُكتُنإ و ٓاالنًُنإ 11745797بِلٍ ) -4 ( ًًَؤٕ ؿيٓاك تُكػإ نلاوَ بؤ بىؿدٍُ ٓاهايٌ و بُث
ًَىَيٍُ ػىاكَوَ:يكطاعات ٚاالْػط١ا)  ( ؿابَُ نلاوَ بُّ ً
 ( ًًَؤٕ ؿيٓاكَ.2981413ُْؾُقاتٌ بُكطلٍ و ٓاهايٍ ) -1
 ( ًًَؤٕ ؿيٓاكَ.1271721ُْؾُقاتٌ ػنَُتطىماكٍ نؤَُاَليُتٌ ) -2
 ( ًًَؤٕ ؿيٓاكَ.465576( )ايتٌُٜٛ املسنصُْٟؾُقاتٌ بُِكَيىَبُكايُتًُنإ ) -3
 (:قطاعاتإ )ُْؾُقاتٌ نُكتُن -4
 ( ًًَؤٕ ؿيٓاكَ. 2233462ثُكوَكؿَو ػىَيٓـٌْ بااَل ) -أ

 ( ًًَؤٕ ؿيٓاكَ.1122613ومَ )ناكَبا + هاَاُْ هلوًتًُنإ( ) -ب
 ( ًًَؤٕ ؿيٓاكَ.534819تُْـكوهيت ) -ز
ٌَ ) -ؿ  ( ًًَؤٕ ؿيٓاكَ.97945ٓاوَؿاْهلؿُْوَو ًٌْتُد
ٍَ ) -ه  ( ًًَؤٕ ؿيٓاكَ.276835نٌتىنا
 ( ًًَؤٕ ؿيٓاكَ.1761424اٌْ تل )نُكتُن -و

ًَلاقٌ  ًَوتا يُ ؿاْاٌْ بىؿدٍُ ع ًَُُ وَى سهىَُتٌ ُٖكَيِ ًٖض بًُـاكيُنُإ ُْبىوَ تا ٓ ًاياٌْ باهُ ٓ
ًَلاقٌ  ًَلام نُ تًايـا هًاهُتٌ ؿاكايٌ ع ًَِلُْوَ بؤ ؿَهتىوكٍ ع و، ثاهاوٍ ُّٓ بًُـاكٍ ُْنلؿُْ ُٓط

ًَُإ نُ ؾًـكاَيًُ، تُْاُْت ؿواٍ ُٓوٍَ بًُُ  بىؿدٍُ ُٖكَيِ ؿياكٍ ؿَنلَيت، ًٓٓذا كَيطا ؿَؿكَيت ث
ًَلؿكاوَ بؤ هُكؤنايُتٌ  طؿتىطؤ بهُئ يُهُكٍ و يُو ساَيُتُؿا بَُٓا هُكَنًُناٌْ بىؿدُ تُواو بىوَو ْ
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ًَلام، بؤيُ ؿَهتهاكٍ نلؿٌْ ُٓو ػٌتاُْ ناكَيهٌ ٓاهإ ًًُْو هااَلُْ تىوًٌ  ُٓدمىٌَُْ وَميلاٌْ ع
ٍَ وَماكَتُناٌْ ُٖكَيِ و طلؾتُإ ؿ ًََُُ وَى وَماكَتٌ ؿاكايٌ ؿواٍ طؿتىطؤ يُطُ ٓ ٍَ َنات، بُُٖك سا

ٌَ نلؿٌْ ثلؤفَنإ طُيٌتًُٓ ُّٓ  ٌَ بُد ًٌَ تىاْاو د ًَـاويوتًُنإ بُث ُٖوَيـإ بؤ ؿابري نلؿٌْ ث
 ُٓدماَاٍُْ نُ يُ ػىاكََ ؿَخيُيُٓ كوو:

ٍ ؿاكايٌ يُاليُٕ وَماكَتٌ ؿاكايٌ 2112اوَ بؤ هاَيٌ يُنُّ: ػَُاَلْـٌْ بىؿدٍُ سهىَُتٌ ُٖكَيِ نل
:ٍَ  ؾًـكا

( تليًؤٕ 63265َُبًُغٌ ) 2112( تليًؤٕ ؿيٓاك بؤ هاَيٌ 6932ػَُاَلْـٌْ ؿاٖاتٌ ُٖكَيِ بِلٍ ) -1
 ( ُٖماك بُكًٌَ ُْوت كؤفاُْ وَكؿَطريَيت.175ؿيٓاك ؿاٖاتٌ ُْوت نُ كؤفاُْ )

 ( تليًؤٕ ؿيٓاكَ.12614كَيٌُ نىكؿهتإ بُ بِلٍ )ػَُاَلْـٌْ ػُكدٌ بًٌُ سهىَُتٌ ُٖ -2
 ؿووَّ:

 ٍ ؿاكاي2112ٌػَُاَلْـٌْ ؿاٖاتٌ سهىَُتٌ ُٖكَيِ بؤ هاَيٌ  -1 
ؿيٓاك/  2111ثُهٓـنلاوٍ هاَيٌ  بابُت

 ًًَاك
ًَٓلاوٍ هاَيٌ  ؿيٓاك/  2112ػًََُ
 ًًَاك

 236 277 بادُنإ
 241 122 ؿاٖاتٌ دؤكاودؤك
  1 ؿاكايٌؾِلؤًتين ُٖبىوَناٌْ ْا 

 476 411 نؤٍ
 ٍ ؿاكايٌ:2112ػَُاَلْـٌْ بىؿدٍُ سهىَُتٌ ُٖكَيِ بؤ هاَيٌ  -2

 2112بىؿدٍُ هاَيٌ  2111بىؿدٍُ هاَيٌ  بابُت
بىؿدُ  

 ؿيٓاك/ًًَاك
كَيقَ% يُ 
بىؿدٍُ 

 ٓاهايٌ

كَيقَ% يُ 
بىؿدٍُ 

 طٌيت

 ؿيٓاك/ًًَاك
 بىؿدُ

كَيقَ% يُ 
بىؿدٍُ 

 ٓاهايٌ

كَيقَ% يُ 
بىؿدٍُ 

 طويت
 َىوٍُٓ ؾُكَاْبُكإ

 مشُى و ػنَُت و ٓانهلؿٕ.
 باكبىو )اعاْات(.
 بُػٌري )َٓض(.

 هىوؿَ نؤَُاَليُتًُنإ.
 ػُكدًُناٌْ تل.

 َُودىؿاتٌ ْاؿاكايٌ

5959 
1511 
126 
655 
345 
516 
148 

64342% 
16334% 
1336% 
7318% 
3373% 
5347% 
1361% 

42372% 
11383% 
1391% 
4371% 
2،47% 
3363% 
136% 

6875 
1626 
115 
631 
633 
727 
139 

63398% 
15313% 
1317% 
5386% 
5389% 
6377% 
1331% 

45311% 
11367% 
1375% 
4313% 
4315% 
4377% 
1391% 

 %71348 %111 11745 %66331 %111 9251 نؤٍ بىؿدٍُ ٓاهايٌ
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 %29352  4511 %33369  4711 (اضتجُازٟبىؿدٍُ هُكَايُؿاكٍ )
 %111  15245 %111  13951 نؤٍ بىؿدُ

ًَبًًُٓنإ:  ت
ًَوتاَ بُ وكؿٍ ؿياكٍ ُْنلاوَو ُٓفَاك  -1 ُٓو بِلَ ثاكَيٍُ نُ ؿابري ؿَنلَيت بؤ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ، تا ٓ

ٍَ بًُُ بىؿدٍُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتاٌْ ؿياكٍ نلؿووَ بُ  نلؿٌْ نؤتايٌ بىؿدٍُ يُ وَماكَتٌ ؿاكايٌ ؾًـكا
ًَىامٍَ ػىاكَوَ ؿابَُ  ىًًَٕ ُماكٖ و ًَُ هُؿو ٓىاكًًَاك( ًًَاك ؿيٓاك )ؿواْنَ 12614) ؿيٓاك( بُّ ً

 نلاوَ نُ عًذنٍ يُطَُيـايُ.
 ( بىؿدٍُ بُناكبلؿٕ و َىوُٓ.11745)
 ( بىؿدٍُ ثلؤفَنإ.4511)
 ( نؤٍ طٌيت.15245)

ًَلام و سهىَُتٌ  ًَىإ كَيقٍَ بىؿدٍُ بُناكبلؿٕ و بىؿدٍُ ثلؤفَنإ يُ ع ُٓطُك بُكاوكؿَيو بهُئ يُْ
 َكؿَنُوَيت نُ بُّ دؤكَيُ:ُٖكَيِ بؤَإ ؿ

 
 ٍَ ًَلام ؾًـكا  سهىَُتٌ ُٖكَيِ ع

 كَيقَ بِل كَيقَ بِل
 %71348 11745 %69 8713 بىؿدٍُ بُناكبلؿٕ -أ

 %29352 4511 %31 3911 بىؿدٍُ ثلؤفَنإ -ب
 %111 15245 %111 12614 نؤٍ

 
ًَض وَيُٓيُى يُهُك ٓاهيت وَماكَتُنإ، ػٌتٍُ فَاكَ )  (.2ٖاوث

ٍَ نؤٍ بىؿدٍُ ٓاهايٌ، واتُ ٓ -2 ًَٓٔ بُ بُكاكوؿ يُطُ ًَتى كَيقٍَ ػُكز نلؿٌْ َىوُٓ ؿَكبٗ ُطُك ب
%( ؿَنات يُ نؤٍ بىؿدُ وَى يُ 63398بىؿدٍُ بُناكبلؿٕ بؤَإ ؿَكؿَنُوَيت نُ كَيقٍَ َىوُٓ )

( ؿيٓاك 6875، يَُواَيـا بِلٍ )بىوٌْ بًٌُ َىوٍُٓ ؾُكَاْبُكإ مياؿ يًوتُناٌْ بىؿدُؿا ؿَكػلاوَ.
ًَٓر ًًَاك( ؿيٓاك يُبُك ُّٓ ٖؤياُْ:  )ًَُ تليًؤٕ و ًُٖت هُؿو سُؾتاو ث

 ( ؿَكَدُ ًٓوتًشـاي نلاوَ.17111يُ بىؿدُ ) -أ
ًٌَُُكطُ 51مياؿ بىوٌْ بُ كَيقٍَ  -ب ( ُٖماك 266ٓاهايٍ( فَاكَيإ ) –ثؤيًى  –% يُ َىوٍُٓ )ث

 نُي.
ى ؿَكَاَيُ بؤ َُٖىو ؾُكَاْبُكاٌْ وَماكَتٌ ثُكوَكؿَ، نُ ( ُٖماك ؿيٓاك و151َمياؿ بىوٌْ َُبًُغٌ ) -ز

 ( ُٖماك نُي.161فَاكَيإ )
 .2112تلؾًع و عُالوٍَ ؾُكَاْبُكإ يُ هاَيٌ  -ؿ
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ٌَ هُؿو بًوت و 237513322بُاَلّ فَاكٍَ ؾُكَاْبُكإ ) ( ؿوو ًًَؤٕ و سُوت هُؿو ثُدما ُٖماكو ه
ٍَ ه ًَلاقٌ ؾًـكا ًَىَيُ: 2112اَيٌ ؿوو نُي يُ بىؿدٍُ طٌيت ع  بُّ ً

 %.76ؿَكَدُ/ ثاكَينطاناٌْ سهىَُتٌ َُكنُمٍ كَيقَ  2187878
 %.24ؿَكَدُ/ سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ كَيقَ    662444

___________________ 
 نؤٍ طٌيت.    2751322

ًَىيويت بُ ) ًَٓر ُٖماك ًًَاك يرت طاموايٌ ُٖيُ بؤ هاَي5111بؤ ؿابري نلؿٌْ ناكَبا ث ًَو بُ ْلػٌ ( ث
( تليًؤٕ ؿيٓاك يُ بُكٌَُٖ ْاوػؤ يُ ُْوت 5( تليًؤٕ ؿيٓاك، )6( ؿيٓاك، نُ طىفَُنٍُ ؿَناتُ )13211)

 و غام ؿابري ؿَنلَيت.
ًٌَهًٌُ  -3 ًٌَ بُكاَبُك نُ ؾُكَاْطُناٌْ سهىَُت ث ًَـاكاوَناٌْ كَوَٕ بُث بًٌُ باكبىوَنإ )اعاْات(: ث

ًَُٓكَنإ، ُْوَى ًَتى بِلو كَيقٍَ ػُكز نلؿٌْ باكبىو  ؿَنات بؤ بُكَُٖٗ ًَُٓكَنإ، ُٓطُك ب بُناكٖ
ٍَ بىؿدٍُ ٓاهايٌ، واتُ بُ بُناكبلؿٕ بؤَإ ؿَكؿَنُوَيت نُ كَيقٍَ  ًَٓٔ بُ بُكاكوؿ يُطُ )اعاْات( ؿَكبٗ

ٍَ بؤ ثٌتطريٍ دىتًاك(، وَى 65( نُ بِلٍ )115باكبىوَنإ )اعاْات( َُبًُغٌ ) ( ًًَاك ؿيٓاك بؤ )نٌتىنا
 ( ًًَاك ؿيٓاك بؤ ْاوُٓ ؿابُكَنإ.51كٌَُٖ نٌتىناَيٌ )ثَُيُوَك، تؤ، هَُاؿ، .......ٖتـ(و َُبًُغٌ )بُ
( ًًَاك ؿيٓاك يُ ُٓدماٌَ نؤتايٌ بىؿدٍُ تُػتًيت ؾُكَاْطُناٌْ 631بًٌُ بُػٌري )َٓض(، ) -4

 ػىاكَوَ:
 ( ًًَاك ؿيٓاك.44باْهُناٌْ بامكطاٌْ و نؤَجاًْاناٌْ ؿَيًٓايٌ  )

ًَُاٌْ             )ؾِل ًَلو هً  ( ًًَاك ؿيٓاك.29ؤنُػاُْناٌْ ُٖوي
 ( ًًَاك ؿيٓاك.392ًاكَواًًُْنإ                                    )
ًَٓإ                             )  ( ًًَاك ؿيٓاك.51ؿَهتٍُ وَبُكٖ

___________________________________ 
 ( ًًَاك ؿيٓاك515)                        نؤٍ                        

ًَتًُناٌْ  كَيهؼلاوَناٌْ ماْويت و كؤًٓبريٍ و كَيهؼلاوَناٌْ تلو يًقٍُْ ٓؤيؤَجٌ و ثاكا ٓؤيؤَجٌ و يُن
 ( ًًَاك ؿيٓاك.115وَكمًٌ  )

__________________ 
 ( ًًَاك ؿيٓاك.631نؤٍ طٌيت             )

ًَهٌ يُ َُتلهًُناٌْ نؤَُاَليُتٌ وَى هىوؿَ نؤَُاَليُتًُنإ: ثاكاه -5 ٍَ بُطٌيت، يإ بًُ تين نؤَُ
ٌَ ناكٍ، َىوُٓناٌْ  ًَلنلؿٕ، يإ ثنيٌهٌ، قُكبىو نلؿُْوٍَ ب ًٌَهَُ نلؿٌْ ػنَُتطىماكيًُناٌْ ؾ ث

ًٌَهَُ ؿَنلَئ يُناتٌ َلؿٕ.  ؿَهتُبُكٍ نؤَُاَليُتٌ و ُٓو هىوؿاٍُْ نُ ث
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( ٓىاك هُؿ ًًَاك ؿيٓاك ؿَؿكَيت بؤ ؿاٌْ َىوٍُٓ 411يُتٌ بِلٍ )يُ وَماكَتٌ ناكو ناكوباكٍ نؤَُاَل -أ
ًَنإ، نَُُْٔـاَإ،  )ًًٌ ؿَاؽ، ْابًٓايإ، نىكتُبااَلنإ، ْابًوتُنإ، تاالهًًُا، ًُٖؤؾًًًا، ٓاوؿَيلٍ ػ

 ُْػؤًٌ ٓؤتًنّ،........ٖتـ( و َىوٍُٓ ػاًٌُْْين ناكو ؿَهتُبُكٍ نؤَُاَليُتٌ.
( ٌٓ و ْؤ ًًَاك ؿيٓاك بؤ ميٓـاًْاٌْ هًاهٌ و ًَٓشُ، 49و ُْٓؿايهلاوَنإ )وَماكَتٌ ًًُٖـإ  -ب

ًًٌٍَُٓ ٖاوهُكطريٍ و ػُكدٌ ػىَيٓـٌْ نىِكو نٌٔ ًًُٖـ يُ ماْهؤيُنإ.  ث
ًَٓاٌْ )كؤفْاَُْىوي، ٖىُْك، وَكمَ(.11وَماكَتٌ كؤًٓبريٍ ) -ز  ( يامؿَ ًًَاك ؿيٓاك بؤ َىوٍُٓ كَيني
ًًٌٍَُٓ ثاكَينطانإ.7ظ111وَماكَتٌ ْاوػؤ ) -ؿ ًَـاٌْ َىوٍُٓ َىػتاكَنإ و ث  ( ًًَاك ؿيٓاك بؤ ث
 ( ًًَاك ؿيٓاك بؤ ٓاكَهُك نلؿٌْ ُْػؤَ.736وَماكَتٌ تُْـكوهيت ػُكدٌ ) -ه
 %( نُ بليتًُ:6377( ًًَاك ؿيٓاك بُ كَيقٍَ )727ػُكدًُناٌْ تل يُ بىؿدٍُ ٓاهايٌ ) -6

 .( ًًَاك ؿيٓاك48ؿَكَاَيٍُ قىتابًإ/ )
 ( ًًَاك ؿيٓاك.121تىاْاهامٍ )

ًَتًُنإ و نؤََُيُنإ و هُْتُكَنإ...ٖتـ )  ( ًًَاك ؿيٓاك.211بُػًٌين سنبُنإ و هُْـيهانإ و يُن
 ( ًًَاك ؿيٓاك.211( )استٝاطيُؿَى )

نلَيًُناٌْ دؤكاو دؤك، ثاؿاًت بؤ غُيلٍ ناكَُْـإ، ثاؿاًيت ُٖواَيبُكَنإ و ٖاوناكاًْإ، بِلَ 
اطؿا٤ َناٌْ دؤكاودؤك، ٓاالنًُناٌْ ؿيـَواٌْ وَكمًٌ و قىتاخباُْنإ، هِليُٓوٍَ قُكمَنإ )طُِكاو

 ( ًًَاك ؿيٓاك.159(، مَكَكٍ طؤِكيُٓوٍَ ؿكاو، قُكَبىوَناٌْ قىكباًْإ، قُكبىوَناٌْ دؤكاو دؤك )ايدٜٕٛ
 ( ًًَاك ؿيٓاك.727نؤٍ طٌيت )

ًَهٗاتىوَ يُ ؿوو يًويت  ثلؤفَنإ يُاليُٕ وَماكَتٌ ثالْـاْا -7 ُْوَ بُٖاوناكٍ وَماكَشيإ ؿاْلاوَ و ث
ًَىَيٍُ ػىاكَوَ:  بَُ بُّ ً

ًَىيوت بؤ ثلؤفَ بُكؿَواَُنإ و تامَ بؤ هاَيٌ 3679)  .2112( ًًَاك ؿيٓاك ثاكٍَ ث
ًَـاٌْ ثاكَينطانإ و ثرتؤؿؤالك.821)  ( ًًَاك ؿيٓاك بىؿدٍُ ثُكَث

__________________________ 
 اك ؿيٓاك نؤٍ.( 4511ًًَ)
ٍَ بىؿدٍُ هاَيٌ  2112تُكػإ نلاو بؤ نلَيٌ ناكَبا و هىوتٌَُُْ يُ بىؿدٍُ هاَيٌ  -8 بُكاوكؿ يُطُ

 يُ وَماكَتٌ ناكَباو هاَاُْ هلوًتًُنإ، نُ تايبُتُ بُ ثلؤفٍَ ناكَبا: 2111
 

ثُهٓـنلاوٍ هاَيٌ  
2111 

ثُهٓـنلاوٍ هاَيٌ  2111ػُكدٌ هاَيٌ 
2112 

 351 633 379 ناكَبا
 511 487 316 هىوتٌَُُْ

 851 1121 685 نؤٍ
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 ( ًًَاك ؿيٓاك.435ؿَناتُ ) 2111ػُكدٌ مياؿَِكؤٍ يُ ثُهٓـنلاوٍ بىؿدٍُ هاَيٌ 

ًَٓإ يُ هاَيٌ  -9 ٌَ نلؿٌْ بىؿدٍُ وَبُكٖ ٌَ بُد % يُ نؤٍ طٌيت تُكػإ 53ؿَناتُ  2111كَيقٍَ د
 ( تليًؤٕ.43711نلاوٍ )

ٍَ و ثًٌُهامٍ و باْهٌ سهىَُتٌ ًٓتًشاؿٍ ب -11 ُغـاؿ قُكم ؿَؿاتُ ٖاوواَلتٌ يُ كَيطاٍ باْهٌ نٌتىنا
ٌَ هىوؿو وَماكَتٌ ؿاكايٌ كَيقٍَ هىوؿَنُ ؿَطلَيتُ ُٓهتؤٍ، بُاَلّ  ٌَ، بُب ػاْىوبُكَو هٓـووقٌ ًٌْتُد
ٌَ بىوٌْ سهىَُتٌ ُٖكَيِ ًٖض  ٍَ و ثًٌُهامٍ و باْهٌ ػاْىوبُكَو هٓـووقٌ ًٌْتُد باْهٌ نٌتىنا

ٌَ بهات وَى ػؤٍ، يُبُك ُٓوَ وَماكَتٌ ؿاكايٌ ه ٌَ بُد ًَت ُّٓ بِلياكَ د ُكَايُنٌ ؿاكايٌ ًًُْ، تانى بتىاْ
ًَىٍَ ػىاكَوَ: ٌَ نلؿٌْ ُّٓ بِلياكَ بُّ ً ٌَ بُد ًَت بُ د  و ٓابىوكٍ سهىَُتٌ ُٖكَيِ َُٖيـَهت

ٍَ و ثًٌُهامٍ و باْهٌ -1 ػاْىوبُكَو هٓـووقٌ  ؿاٌْ قُكم بؤ ٖاوواَلتٌ يُ كَيطاٍ باْهٌ نٌتىنا
.ٌَ  ًٌْتُد

ٌَ هىوؿ. هىثاي. -2  وَماكَتٌ ؿاكايٌ و ٓابىوكٍ ُّٓ قُكمَ ؿَؿاتُ ٖاوواَلتًإ بُب
 

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين
مؤك هىثاي، بُِكَينإ، كاثؤكتٌ وَماكَتٌ ؿاكايٌ و ٓابىوكٍ ػىَيٓـكايُوَ، ؿاًٌْتُٓنَُإ َُٖيـَطلئ بؤ 

ًَىَِكؤ بؤ كاثؤكتٌ يًقٍُْ ؿاكايٌ و ٓابىوكٍ، بُػىاتإ ؿَهج11عات )بُياٌْ هُ ْ ًٍَ ًَلئ، ػىاتإ (ٍ ث
ٍَ، مؤك هىثاي  يُطُ

 
                       

 
                                                                                                                                                        

 
 ؿ. اكهالٕ باين امساعًٌ                  ؿ.سؤ حمُـ هىكَ                           هت اظيـ عبـاهلل                ؾل  
ًَطلٍ هًَلٍ ثُكيَُاٌْ                        ههلت    ثُكيَُاٌْهُكؤنٌ                 ُكؤنٌ ثُكيَُاٌْ      د

ًَلام                              نىكؿهتإ – تإنىكؿه ًَلام                           نىكؿهتإ – ع ًَلام - ع   ع
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 ( 15ثلؤتؤنؤيٌ ؿاًٌْتين فَاكَ )

ٌَ ًُػيُ  1181\6\81كَيهُوتٌ  ه

ًًٌََُ َُٖيبقاكؿٕ  ػىيٌ ه
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  (25ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 ٌَ  81/6/1181 كَيهُوتٌ ًُػيُه

ًَل )   ٍ (ٍ 11ناتععقَ ًٍَ ًْععىَِكؤ ٌَ  كؤفٍ ثعع  -نىكؿهععتإ  ثُكيععَُاٌْ  12/6/2112كَيهععُوتٌ  ًععُػيُهعع
ًَلام  ٌ  ثُكيَُإ و، هُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌبُ هُكؤنايُتٌ ع بعُِكَين ؿ. سوعٔ حمُعـ     بعُ ٓاَعاؿَبىوْ
ًَلٍ      ًَطلٍ هُكؤى و، هىكَ د ٕ بعُِكَين ؾلهعت أظيعـ عبعـاهلل هعهلت ػعىيٌ   (25ٍظ ؿاًٌْعتين فَعاكَ )  ثُكيعَُا
ًًَُّ  ( ٍ ػؤٍ بُهت.2112ظ هاَيٌ )ه

 بُكْاٍَُ ناك:
ًٌَ سىنُُن ٍ 1992(ٍ ٖعَُىاكنلاوٍ هعاَيٌ   1ٍ ْعاوػؤٍ فَعاكَ )  َوِل( يُ ثُي21(ٍ َاؿؿَ )1اٌْ بِلطُ )بُث

ًَلامظ ؿ -ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ  ػعىيٌ   (25ٍؿكا ؿاًٌْعتين فَعاكٍَ )  ٍ بِليعاك  ثُكيَُإَهتٍُ هُكؤنايُتٌ ع
ًًٌََُ َُٖيبقاكؿٕ يُ نات ) ٌَ ًُػيُ كَيهُوتٌ 11ه ًٍَ ًْىَِكؤٍ كؤفٍ ه ًَىَيُ  ؿا 12/6/2112(ٍ ث بُّ ً

ًَت:  ب
ًَل –بُكؿَواّ بىوٕ يُهُك ػوتُِٓكوو و طؿتىطؤ نلؿٌْ ثلؤفَ ياهاٍ بىؿدٍُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ  -1 ام ع

 .2112بؤ هاَيٌ 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

 بُْاوٍ ػىاٍ طُوكَو ًَٗلَبإ.
ًًٌََُ َُٖيبعقاكؿٕ،           بُْاوٍ طعُيٌ نىكؿهعتإ، ؿاًٌْعتُٓنَُإ ؿَنُيٓعُوَ، ثُكيعَُاٌْ نىكؿهعتإ، ػعىيٌ هع

ًًَُّ، ػىيٌ طلَيـاٌْ ؿووَّ، فَاكٍَ ؿاًٌْذي )  بُكْاٍَُ ناك: 12/6/2112(، كؤفٍ ؿاًٌْذي 25هاَيٌ ه
ًٌَ سىنُععُناٌْ بِلطععٍُ ) (ٍ ٖععَُىاكنلاوٍ هععاَيٌ 1( يععُ ثععُيِلَوٍ ْععاوػؤٍ فَععاكَ )21(ٍ َععاؿؿٍَ )1بععُث

ًَلام، ؿَهتٍُ هُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ بِلياكيـا بُكْاٍَُ ناكٍ ؿاًٌْتين  -ٍ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ 1992 ع
ًَل )     25فَعاكَ )  ًًٌََُ َُٖيبعقاكؿٕ يعُ ناتعقَ ٌَ ًععُػيُ   11(ٍ ٓاهعايٌ ػعىيٌ هعع ًٍَ ًْعىٍَكؤٍ كؤفٍ هع (ٍ ثعع

ًَت: 12/6/2112كَيهُوتٌ  ًَىَيُ ب  بُّ ً
ًَلام  –بُكؿَواّ بىوٕ يُهُك ػوتُِٓكوو و طؿتىطؤ نلؿٌْ ثلؤفَ ياهاٍ بىؿدٍُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ  -1 ع

 .2112بؤ هاَيٌ 
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ًَطلٍ هُكؤنٌ ثُكيَُإ ْاوٍ ُٓو ثُكيَُاْتاكَ بُِكَيناُْ ؿَػىَي ًَوتاَ بُِكَين د ًَتُوَ، نُ َؤَيُتٔ، يإ ٓ ٓ
 ٓاَاؿَ ُْبىوُْ، ؾُكَىو.

ًَطلٍ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:  بُِكَين سؤ حمُـ هىكَ/ د
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

َؤَيعُت بعىوٕ، يعإ ٓاَعاؿَ      2112//11/6(ٍ ٓاهعايٌ يعُ   24ْاوٍ ُٓو ُْٓـاَاٍُْ نُ يُ ؿاًٌْتين فَاكَ )
 ُْبىوٕ، ؿاًٌْتين بُياٌْ، َُٓإُْ:

 اظيـ حمُـ/ َؤَيُت.                          ثُياّ -1
 تاكا حتوري ياهري/ َؤَيُت.                          -2
 سامّ حتوري هعًـ/ َؤَيُت.                                -3
 بلٖإ كًًـ سؤ/ َؤَيُت.                       -4
ًَليعإ هُكُْٖط/ ٓاَاؿَ ُْبىو.                -5         ب
 ظيـاَري/ ٓاَاؿَ ُْبىو. عجُإػًًٌ  -6
 ؿ.ُباغ حمُـ دمًب/ َؤَيُت.                         -7
 حمُـ اظيـ عًٌ/ َؤَيُت.                         -8

ًَىاكَ:  ْاوَناٌْ َؤَيُت و ٓاَاؿَ ُْبىوٍ ؿاًٌْتين ٓ
 ثُياّ اظيـ حمُـ/ َؤَيُت.                          -1
 كا حتوري ياهري/ َؤَيُت.                         تا -2
 سامّ حتوري هعًـ/ َؤَيُت.                                -3
 بلٖإ كًًـ سؤ/ َؤَيُت.                       -4
ًَليعإ هُكُْٖط/ ٓاَاؿَ ُْبىو.                       -5  ب
 ظيـاَري/ َؤَيُت. عجُإػًًٌ  -6
 ُـ دمًب/ َؤَيُت.                        ؿ.ُباغ حم -7
 حمُـ اظيـ عًٌ/ َؤَيُت.  -8
 ؿ.ؿاْا هعًـ هؤؼي/ َؤَيُت. -9

 هؤمإ يىهـ ػؤًابُ/ ٓاَاؿَ ُْبىو. -11
 عبـاهلل حمُىؿ حمُـ/ ٓاَاؿَ ُْبىو. -11
 قاؿك اظيـ مسايٌ/ َؤَيُت. -12
 طؤكإ ٓاماؿ حمُـ/ َؤَيُت. -13
 َؤَيُت.                       / عجُإياووم ػىكًًـ  -14

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
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ًَوتاَ بُكؿَواّ ؿَبري يُهُك ػوتُِٓكوو و طؿتىطؤ نلؿٌْ ثلؤفَ ياهاٍ بىؿدٍُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ  ٓ– 
ًَلام بؤ هاَيٌ   .2112ع

ًَلٖاتين بُِكَينا  ًَٔ بؤ ًىَيين ػؤيإ، بُػ ٕ وَميلٍ ؿاكايٌ و وَميلٍ ؿاوا يُ يًقٍُْ ؿاكايٌ ؿَنُّ ب
 ثالْـاْإ و وَؾـَ ياوَكَنُيإ ؿَنُئ، ؾُكَىو ناى عـْإ.

 حمُـ: عجُإبُِكَين عـْإ 

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
 % بىو قُبىَيٌ َُنُ:99%، ُٓطُك يُ 111َٔ ؿوو ػاَيٌ ياهايًِ ُٖيُ 

ًَت يُ هُكووٍ يُنُّ/ َٔ كَػُٓيُى يُ دُْابت ؿَطلّ، دُْابت وَنى هُكؤنٌ ثُكيَُ إ ؿَب
ؾلانوًؤُْنإ و ًٓتًذاٖاتٌ هًاهٌ ؾلانوًؤُْنإ بًت، ؿوَييَن يُ ٓاناٌَ ُٓو وَمعٍُ نُ ؿكوهت بىو 
ٓاَافَت بُوَؿاو قوُ يُهُك ُٓوَ ؿَنٍُ نُ ؾلانوًؤٌْ طؤِكإ ؿف بُ ثُهٓـ نلؿٌْ بىؿدُيُ، يإ 

ٍَ بىؿدُ ثُهٓـ بهلَيت، هُكؤنٌ ثُكيَُإ بؤٍ ُٖيُ َ ىالسُمٍَ ًٓـاكٍ بـات، بُاَلّ هُكؤنٌ ْاياُْو
ثُكيَُإ بؤٍ ًًُْ َىالسُمٍَ هًاهٌ بـات، بُتايبُت يُهُك كاو بؤٓىوٌْ ؾلانوًؤُْنإ، بؤيُ َٔ ؿاوا 

ٍَ تُوميض بهُيت:  يُ دُْابت ؿَنُّ ؿوو ػا
ٍَ ؿف بُ ثُهٓـ نلؿٌْ بىؿدُو ؿواػوتين بىؿدُ ًًُْ. -1  ؾلانوًؤٌْ طؤِكإ يُطُ
هُكؤنٌ ثُكيَُإ نُ هُكثُكًيت تُْؿًن نلؿٌْ ثُيِلَوٍ ْاوػؤٍ ثُكيَُإ ؿَنٍُ،  دُْابت وَنى -2

ًَت كووٌْ بهُيتُوَ، نُ ُٓوَ سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتاُْ ) ( َاْطُ بىؿدُنٍُ تاػري نلؿووَ، نُ 8ؿَب
ًَهٌ ثُكي11َُُؾلوم وا بىو يُ َاْطٌ ) َإ و (ٍ هاَيٌ كابلؿوو بٗاتايُ، ُٓوَ سهىَُتُ، ًٖض ؾلانوًؤْ

ًَهٌ ثُكيَُإ ٖؤناكٍ ؿواػوتين بىؿدُنُ ْري، َٔ ؿاواٍ كووٕ نلؿُْوٍَ كَمسٌ يُ دُْابت  ًٖض ُْٓـاَ
( هاَيُ يُ ثُكيَُاُْ، يُ نىَيٌ ثُيِلَوٍ 21ؿووَّ ْىقتٍُ ًْناٌَ ناى ؾلهُت ) ؿَنُّ، َُُٓ ػاَيٌ يُى.

ٕ يُ ثُيِلَوؿا ًًُْ، بُاَلّ ُٓطُك ْاوػؤٍ ثُكيَُإ باي يُ ػىَيٓـُْوٍَ كاثؤكتٌ سهىَُت ؿَنات؟ تُبعُ
عىكؾُو كاٖاتىوئ يُهُكٍ، َُؾلوم وايُ ُّٓ عىكؾُ تُنًًُُ بهلَيت نُوا َىْاقًُُ بهلَيت، يُعين 
سهىَُت ؿَيت كاثؤكت و هترياتًذًُتٌ ػؤٍ كووٕ ؿَناتُوَو ؿيؿاع يُهُك هترياتًذًُتٌ ػؤٍ ؿَنات، 

ًَبًًُٓناٌْ قوُ َُؾلوم وايُ بىاك بُ ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ بـكَي ت يُهُك ُٓو كاثؤكتُ نَُىنىكتًُنإ و ت
ًَت عىكؾُنُ تُنًًُُ بهلَيت، ُٓطُك عىكؾًٍ ًًُْو ناكَيهٌ ْاقاْىًُْ،  بهُٕ، ُٓطُك عىكؾُ؟ ؿَب

ًَت كووٌْ بهُُْوَو، ُٖئٍُ هُكؤنايُتًٍ ٖؤناكٍ ُٓو وَمعُٕ نُ ؿوَييَن ؿكوهت بىو.  كاهتًُنٍُ ؿَب
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ؾُكَىو.
ًَلٍ ثُكيَُإ:  بُِكَين ؾلهت اظيـ عبـاهلل/ ههلت

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
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ًٌَهَُ ثُكيَُإ بهات  ًَهٌ مؤك تُبًعًُ، َىػايُؾٍُ قاْىًٍْ ًًُْ، سهىَُت ًَناًُْ ث بُ كٌَٓ َٔ ًت
ًَت ؾُيوُؾٍُ ػؤٍ ؿياكٍ بهات، ٓؤٕ ُٓو ًَناًٍُْ ؿاِكًتىوَ، ًٓٓذا ٓ ُطُك يُ ًْناٌَ ؿاػًًٌ و ب

ًَهٌ هلوًيت ُْٓـاَاُْ َىْاقًٍُُ  ًَت َُوموعٌ َىْاقًُُ، بُ كٌَٓ َٔ سُق ًَٓ ًَت، يإ ْا؟ ؿََ ُٖب
كاثؤكتٌ سهىَُت بهُٕ، بُاَلّ بُ كٌَٓ َٔ باًرتَ كاثؤكتٌ يًقٍُْ ؿاكايًٍ خبىَيٓـكَيتُوَ، ُٓو وَػتُ 

ًَو ٓاماؿَ َىالسُماتٌ ػؤٍ يُهُك كاثؤكتٌ سهىَُتًٍ ؿياك بهات، ُٖكوَٖا يُهُك كاثؤكتٌ  ُٖك ُْٓـاَ
 يًقٍُْ ؿاكايٌ ؿياك بهات، هىثاي.

 
 

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين
هُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ َُهٔىويُ يُ ًٓـاكَ نلؿٕ و بُِكَيىَبلؿٌْ نؤبىوُْوَناٌْ ثُكيَُإ، ُٖك 

ًٍَ ًَو طلؾت خباتُ ث ًَُُ  ثُكيَُاْتاكَيو، يإ ُٖك ؾلانوًؤْ بُِكَيىَٓىوٌْ نؤبىوُْوَناٌْ ثُكيَُإ، ٓ
ْآاكئ ًٓعالٌْ بهُئ، ٓىْهُ ؿوَييَن ُْ وَميلٍ ؿاكايٌ بُِكَين، ُْ يًقٍُْ ؿاكايٌ و كاثؤكتٌ يًقُْ يُى 
ًَت وَميل ًٓوتًكايُ بهات،  ًَىَ باهًإ يُوَ نلؿ، نُ ؿَب سُكؼي ُْػىَيٓـكاوَتُوَ، ُْٖـَيو يُ بلاؿَكاٌْ ٓ

ًَ ًَُُ ْاٖ ًَُُ َُدبىكئ بؤ ػنَُتٌ ًًًَُتُنَُإ، بؤ بُِكَيىَ ٓ ًَري ُٓو بىؿدُيُ بِلوات، يُبُك ُٓوَ ٓ
ًَوتاَ ًٖض ْىقتُ  ًَتُوَ، ٓ ٓىوٌْ نؤبىوُْوَنإ وا بهُئ وَميلٍ بُِكَين كاثؤكتُنٍُ ػؤٍ خبىَيٓ

 َيُٓٓوَ.ًْناًَُى ًًُْ، يُى نُي قوٍُ نلؿو تُواو، يًقٍُْ ؿاكايٌ ؾُكَىوٕ كاثؤكتٌ ػؤتإ خبى
 بُِكَين ؿ.ٓاكاي سوري حمُىؿ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَلَ بُ 238ُٓو كاثؤكتٍُ نُ ٓاَاؿَ نلاوَ بُ نؤْىوهٌ فَاكَ ) ( ٓاكاهتٍُ هُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ نلاوَ، ي

باًٌ ؿَماْري نُ وكؿَناكٍ نؤْىوهُنَُ خبىَيًُٓٓوَ، بُكٓاو كووًُْى ًٌْإ ؿَؿات بُكاَبُك ٓؤًُْتٌ 
 ؿَ نلؿٌْ نؤْىوهُنُ.ٓاَا

 بؤ بُِكَين هُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ
 (108بابُت/ نؤْىوهٌ فَاكَ )

 ٓاكاهتٍُ هُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ نلاوَ. 4/6/2112( يُ بُكواكٍ 327ُّٓ ْىوهلاوَ بُ فَاكَ )
ًَض 9/5/2112( يُ )978ٓاَافَ بُ ْىوهلاوّ بُكَيىَبُكايُتِ ناكوباكّ ثُكيَُإ فَاكَ )ى/ (، ٖاوث

ًَلام بؤ هاَيٌ  -ٍَ وَيُٓيُى يُ ثلؤفَ ياهاٍ بىؿدُّ سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ يُطُ ْ 2112ع
ًَٓلاو بؤ هاَيٌ  ًًٌَٓاكَنإْ ؿوانُوتىوَناِْ ػًََُ وكؿَناكيُناٌْ و، بىؿدُّ ثلؤفَ بُكؿَواَُنإ ْ ث

يٌتؤتُ ( ط7/5/2112ُ( يُ )4869، نُ بُْىوهلاوّ هُكؤنايُتٌ ُٓدمىٌَُْ وَميلإ فَاكَ )2112
(ٍ يًقُْنَُإ بُكم ُٓنُيُٓوَ بؤتإ، نُ يُ بُكواكٍ 238ثُكيَُإ، نؤْىوهٌ نؤبىوُْوٍَ فَاكَ )
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ًَـكاوَ، تهايُ بؤ وَكطلتين وَ 4/6/2112) ( ُٓدماَـكا، ؿَكباكَّ بابُتٌ نُ يُ هُكَوَ ٓاَافَّ ث
 َُإ.ِكَماَُْـيتإ بؤ طؿتىطؤنلؿٕ يُهُكّ  بُ َُبُهيت بِلياكؿإ يُ ٖؤَيِ ثُكي

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ، ََُُٓ ؿَقٌ نؤْىوهُنُيُ.
ًَلام -ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ   ع

 يًقٍُْ ؿاكايٌ و ناكوباكٍ ٓابىوكٍ
 (238نؤْىوهٌ فَاكَ: )

 4/6/2112كَيهُوتٌ: 
 
 

 (108نؤْىوهٌ فَاكَ ) 
ًَض 9/5/2112( يععُ )978ٓاَععافَ بععُ ْىوهععلاوّ بُِكَيىَبُكايععُتِ ناكوبععاكّ ثُكيععَُإ فَععاكَ )ى/  (، ٖععاوث

ٍَ وَيُٓيُى يُ بىؿدعُّ سهىَعُتٌ ٖعُكَيٌُ نىكؿهعتإ      ًَعلام بعؤ هعاَيٌ     -يُطُ ْ بىؿدعُّ ثعلؤفَ    2112ع
ًَٓلاو، نععُ بُْىوهععلاوّ هععُكؤنايُتٌ ُٓدمىَععٌُْ         ًٌَععًٓاكَنإْ ؿوانععُوتىوَنإ ػععًََُ بُكؿَواَععُنإْ ث

ىوهععلاوّ ْععاوبلاو يعععُِكؤفٍ   (، ٓاِكاهععتُّ ثُكيععَُإ نعععلاوَ، ْ  7/5/2112( يعععُ )4869وَميععلإ فَععاكَ )  
 ( طُيٌتؤتُ ؿَهتُإ.724( بُ فَاكٍَ ٖاتىوّ يًقَُْإ )9/5/2112)

بعؤ ٓعُّ َُبُهععتُ يًقُْنعَُإ نؤبىوْععُوَّ بعُكؿَواَِ كؤفاْععُّ ٓعُدماّ ؿاوَ بَُُبُهععيت ٓاَعاؿَ نلؿْععٌ       
ًَٓلاوّ سهىَُتٌ ُٖكَيِ بَُُٖىو بًُُناًُْوَ ب  2112ؤ هعاَيٌ  ِكاثؤكتٌ نؤتايٌ ؿَكباكَّ بىؿدُّ ػًََُ

ًٌَ َاؿؿَنعاٌْ )     ٍَ ٓعُّ بىؿدُيعُؿا بعُث ( يعُ ثعُيِلَوّ ْعاوػؤٍ    82، 81، 81ْ، َاََُيُ نلؿٌْ ؾُكٌَ يُطُ
ًَهٗاتىوَ يُّ بًُاُّْ ػىاكَوَ:  -ثُكيَُإ، بىؿدُّ ْاوبلاو ث

ًَٓلاوّ هاَيِ  -  .2112ثىػتُّ بىؿدُّ ػًََُ

ًَٓلاو يُهعععُك ٓاهعععيت بعععَُ - ًٌَ هًوعععتٌَُ ؾعععؤِكٌَ ٓاَعععاؿَنلؿٌْ بىؿدعععُّ ػعععًََُ ْ ٓاهعععتُنإ بعععُث
((GFS ٌبؤ هاَي ))2112. 

ًَٓلاوٍ هاَيٌ  -  .2112كاثؤكتٌ وَماكَتٌ ؿاكايٌ يُهُك بىؿدُّ ػًََُ

ًَٓلاوّ هاَيٌ   - بُهُك وَماكَتُنإْ ؿَهتُْ ؿَمطاناٌْ  2112وكؿَناكٍ ؿابًُهلؿٌْ بىؿدٍُ ػًََُ
 ( بُكط.31سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ نُ بليتًُ يُ )

ًًٌَٓاكنلاوَناٌْ هاَيٌ ؾؤكٌَ بى - ًَٓلاوّ ثلؤفَ ث  .2112ؿدُّ ػًََُ

ًَٓلاوّ ثلؤفَ بُكؿَواَُناٌْ هاَيٌ  -  .2112ؾؤكٌَ بىؿدُّ ػًََُ

ًَٓلاوّ ثلؤفَ ؿوانُوتىوَناٌْ هاَيٌ  -  .2112ؾؤكٌَ بىؿدُّ ػًََُ

ٍَ بًُُناٌْ بىؿدُْ َاََُيُ نعل  ٍَ  بؤ ُّٓ َُبُهتُ يًقُْنَُإ ؿواٍ طؿتىوطؤ نلؿٌْ كؤفاُْ يُطُ ؿٕ يُطعُ
ؿوايعري نؤبىوْعُوَّ ٓاهعايٌ     2112ِكاثؤكتٌ يًقْعُ ًٌَُٖعُيًُناٌْ ثُكيعَُإ ؿَكبعاكَّ بىؿدعُّ هعاَيٌ       
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( ٓاَععاؿَ نععلاو، بُمؤكيٓععُّ ؿَْطععِ   238( ْ نؤْىوهععٌ فَععاكَ ) 4/6/2112ػععؤٍ ُٓدماَععـا يُبععُكواكٍ ) 
 ٓاَاؿَبىوإ طُيٌتُ ُّٓ بِلياكاُّْ ػىاكَوَ:

ًَبًٓعع   ًَِ ثععُيِلَوّ    ؿواّ بُُْٖععـ وَكطلتٓععِ ت ًٌَععًٓاكَناِْ يًقْععُ ًٌَُٖععُيًُناِْ ثُكيععَُإ، بععُث ِْ ث
ٍَ ُّٓ نؤْىوهَُاْـا بهلآ بُ ؿوو بًُُوَ: ًَُٔ يُطُ  ْاوػؤّ ثُكيَُإ بِلياكؿكا ِكاثؤكتِ ْاوبلاو نُ ٖاوث

ًَٓلاوّ هاَيِ ) ًَُ طٌتًُناِْ بىؿدُّ ػًََُ ًَ ًَُٔ.2112بًُِ يُنُّ/ تايبُتُ بُ ثىػتُّ ٖ  (، نُ ٖاوث
ًًٌَٓاكَناِْ يًقُْ ًٌَُٖعُيًُناِْ ثُكيعَُإ نعُ طُيٌعتؤتُ      ًَبًِْٓ ث بًُِ ؿووَّ/ بليتًُ يُ ثىػتُّ ت

ًَٓلاوّ هعاَيٌ      ْ، ثعلؤفَ  2112يًقُّْ ؿاكايِْ ناكوباكّ ٓابىوكّ ؿَكباكَّ وكؿَناكيعُناٌْ بىؿدعُّ ػعًََُ
.ًَُٔ  ياهاٍ بىؿدُ نُ ٖاوث

ًَلَؿا يًقُْنَُإ ٓاَافَ بعُوَ ؿَنعات نعُ ؿَكبع     بعُٖؤٍ ٓعُوَّ    2112اكَّ ثعلؤفَ ياهعاٍ بىؿدعُّ هعاَيٌ     ي
ُْٓـئ ِكاْ بؤٓىوٕ ُٖيُ يُاليعُٕ يًقُْناْعُوَ ؿَكبعاكَّ َاؿؿَنعإْ بِلطعُناٌْ ٓعُّ ياهعايُْ، ٖعُكوَٖا         
بععىوٌْ ميععاتل يععُ يععُى ِكاْ بؤٓععىوٕ يُهععُك ٓععُْـئ َععاؿؿَو بِلطععُناٌْ ياهععانُ يُاليععُٕ ػععىؿّ يًقْععُّ    

ًًٌَٓاك ؿَنات ُّٓ بابُتُ يُ ٖؤَيٌ ثُكيَُإ يعُنال بهلَيتعُوَ ؿواٍ   ناكوباكٍ ياهايًُوَ، بؤيُ يً قُْنَُإ ث
 ػوتُٓ ِكووّ بؤٓىوُْناٌْ ُٖكؿوو يًقُّْ ياهايٌْ ؿاكايٌ يُ ٖؤَيٌ ثُكيَُإ. 

 
 بًٌُ يُنُّ

ًَُ طٌتًُناٌْ بىؿدُّ هاَيٌ  ًَ  1181ثىػتُّ ٖ
 

ًٌَ ِكاثؤكتٌ وَماكَتٌ ؿاكايٌ:  يُنُّ/ بُث
ًَعلام بعُ          ؿابًُهلؿٌْ بىؿ ٍَ ثٌعت ؿَبُهعيَت بعُ بٓعَُاٍ نعؤٍ فَعاكَّ ؿاًٌْعتىاٌْ ع دُّ سهىَُتٌ ؾًـكا

( ُٖماك 189( ًًَؤْٕ )4( ُٖماك نُي و، فَاكَّ ؿاًٌْتىاٌْ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ بُ )256( ًًَؤْٕ )33)
ًَلام.12.6نُي بُِكَيقَّ )  %( يُ نؤٍ ؿاًٌْتىاٌْ ع

 ؿووَّ/
ًَلاقٌ ؾًـك -أ ٍَ بؤ هاَيٌ نؤٍ بىؿدُّ سهىَُتٌ ع ( هُؿو سُظـَ تليًؤْٕ 117.123بليتًُ يُ ) 2112ا

ٌَ ًًَاك ؿيٓاك.  هُؿو بًوتْ ه
( ؿواْعنَ تليًعؤْٕ ًعَُ هعُؿو ٓعىاك ًًَعاك ؿيٓعاك، نعُ         12.614بًٌُ سهىَُتٌ ُٖكَيِ بليتًعُ يعُ )   -ب

 %(.11.7ِكَيقَنُّ ؿَناتُ )

ًًَُّ/ ٓؤًُْتٌ سًواب نلؿٌْ بًٌُ سهىَُتٌ ُٖكَيِ يُاليُٕ وَ ماكَتٌ ؿاكايٌ سهىَُتٌ ؾـكاَيُوَ بُّ ه
ًَىَّ ػىاكَوَيُ: ً 

 )تليًؤٕ ؿيٓاك(. 117.123نؤٍ بىؿدُ =   -1
 )تليًؤٕ ؿيٓاك(. 19.911%(ٍ ُٖكَيِ =17بِلٍ ِكَيقَّ ) -2
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 )تليًؤٕ ؿيٓاك(. 31.997نؤٍ ُْؾُقاتٌ هًاؿٍ =   -3
 ِ بليتًُ يُ:%(ٍ ُْؾُقاتٌ هًاؿٍ نُ ؿَبِلؿكَيت يُ بىؿدُّ ُٖكَي17كَيقَّ ) -4

 )تليًؤٕ ؿيٓاك(. %5.269  = 17× 31.997
 )تليًؤٕ ؿيٓاك(. 8.952نؤٍ ُْؾُقاتٌ سانُُ =   -5
 %(ٍ ُْؾُقاتٌ سانُُ نُ ؿَبِلؿكَيت يُ بىؿدُّ ُٖكَيِ  بليتًُ يُ:17ِكَيقَّ ) -6

 )تليًؤٕ ؿيٓاك(.  %1.522  = 17×  8.952
ًَـاٌْ ثاكَينطانإ =  -7  ؤٕ ؿيٓاك(.)تليً 6.184نؤٍ ثُكَث
ًَـاٌْ ثاكَينطانإ بُِكَيقَّ ) -8  %( بليتًُ يُ:12.6بًٌُ ُٖكَيِ يُبِلٍ ثُكَث

 )ًًَاك ؿيٓاك(. %779 =12.6 6.184

 )تليًؤٕ ؿيٓاك(. 1.676بِلٍ برتؤؿؤالكٍ ثاكَينطانإ =  -9 6.185

ٌَ ِكاثؤكتٌ وَماكَتٌ ؿاكايٌ كَيقَّ )  -11 ًَٓر ( ؿووهُؿو 285ُٖ%( يُبِلٍ ثرتؤؿؤالك ؿَناتُ )17بُث ًتاْث
ًٌَ ياهعاٍ     42.4ًًَاك ؿيٓاك، بُاَلّ بِلٍ تُكػاْهلاو بؤ ٖعُكَيٌُ نىكؿهعتإ بليتًعُ يعُ )     ( ًًَعاك ؿيٓعاك بعُث

ًَٓر ُٖماك بُكًٌَ.175.111بىؿدُّ ْاكؿٌْ ُْوتٌ ػاو ِكؤفاُْ بُبِلٍ )  ( هُؿو سُؾتاو ث

 ثلهًاكٍ يًقُّْ ؿاكايِ: 
( ًًَعاك ؿيٓعاك؟   42.4كٍ سهىَُت، نُ ٓؤٕ ٓعُّ بعِلَ ؿَناتعُ )   ؿاواّ ِكووْهلؿُْوَ ؿَنُئ يُ بُِكَين ْىَيُٓ

ٍَ؟12.6%(، يإ كَيقَّ )17ٓايا يُهُك بَُٓاٍ كَيقَّ )  %( ُٓفَاك ؿَنل
11-  = ٍَ ًَلاقٌ ؾًـكا  )تليًؤٕ ؿيٓاك(.  69.314نؤٍ َاوَ يُبىؿدُّ ع

 بًٌُ سهىَُتٌ ُٖكيِ بليتًُ يُ: -12

 )تليًؤٕ ؿيٓاك(. %11.783 = 17× 69314
ًَععـاٌْ ثاكَينطانععإْ ثععرتؤ ؿؤالك(     -13 نععؤٍ طٌععيت بىؿدععُّ ٖععُكَيِ ؿواٍ وَكطععلتين بععِلٍ ٖععُكؿوو )ثُكَث

 بليتًُ يُ:

11783 
+779 
+42 

 )تليًؤٕ ؿيٓاك(. 12.614نؤٍ طٌيت = 
ًَٓلاوّ هعاَيٌ   ًَىَّ         2112ٓىاكَّ/ بىؿدُّ ػًََُ يُاليعُٕ وَماكَتعٌ ؿاكايعٌ سهىَعُتٌ ُٖكَيُعُوَ بعُّ ًع

 ػىاكَوَيُ:
ًَٔىوٍ وَطُِكػوذي =  -1  )تليًؤٕ ؿيٓاك(. 11.745.797ت
ًَٓإ =  -2 ًَٔىوّ ثلؤفَناٌْ وَبُكٖ  )تليًؤٕ ؿيٓاك(. 4.511.111ت
 )تليًؤٕ ؿيٓاك(. 15.245.797نؤٍ طٌيت =  -3

ًَٓذُّ/   ث
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ًَىَّ ػىاكَوَ ؿابًُهلاوَ: -أ ًَلياكٍ بُّ ً ًٌَ هًوتٌَُ فَ  بىؿدُّ وَطُِكػوذي بُث

 )تليًؤٕ ؿيٓاك(. 6.874.528ُكإ = قُكَبىوّ ؾُكَاْب -
 )تليًؤٕ ؿيٓاك(. 1.626.421مشُىْ ػنَُتطىماكٍ ٓانهلؿُْوَ =  -
 )ًًَاك ؿيٓاك(. 115.111باكبؤ =  -
 )ًًَاك ؿيٓاك(. 631.413بُػٌري =  -
 )ًًَاك ؿيٓاك(. 632.916هىوؿَ نؤَُاَليُتًُنإ =  -
ًَٔىوَناٌْ تل =  -  )ًًَاك ؿيٓاك(. 727.399ت

 )ًًَاك ؿيٓاك(. 139.131ىؿاتٌ ْاؿاكايٌ = َُود -
 )تليًؤٕ ؿيٓاك(.    11.745.797نؤٍ طٌيت  =                

ًَىٍَ ػىاكَوَٕ: -ب  كَيقَناٌْ بُّ ً

 % 63.97قُكَبىوّ ؾُكَاْبُكإ =   -

 %15.14مشُىْ ػنَُتطىماكٍ ٓانهلؿُْوَ =  -

 %1.17باكبؤ =  -

 %5.87بُػٌري =  -

 %5.89تًُنإ = هىوؿَ نؤَُاَليُ -

ًَٔىوَناٌْ تل =   -  %6.77ت

 % 1.29َُودىؿاتٌ ْاؿاكايٌ =  -

 %111نؤٍ طٌيت =              
ًَٓإ يععُنؤٍ بىؿدععُّ طٌععيت بععُّ   ًَىَيُ كَيععقَّ ٖععُكؿوو بىؿدععُّ وَطُِكػوععذيْ وَبععُكٖ ًًُععُّ/ بععُّ ًعع

ًَىَّ ػىاكَوَيُ: ً 
 %71.48ِكَيقَّ بىؿدُّ وَطُِكػوذي =  -
ًَٓإ  = ِكَيقَّ بىؿد -  %29.52ُّ وَبُكٖ

 %111نؤٍ طٌيت =            

ًَٓذُّ(ْ)ًًُُّ(:  ًَبًين يًقُْ ؿَكباكَّ ػاَيُناٌْ )ٓىاكَّ(ْ )ث ًَبًين يًقُّْ ؿاكايِ:  ت  ت

ًَىيويت سهىَُتٌ ُٖكَيِ بؤ هعاَيٌ )   -1 ( 21.827.163( يُاليعُٕ ؿاّْؿَمطاناْعُوَ بليتًعُ يعُ )    2112ث
%( ٓعُو بىؿدُيعُ ؿابعري    52ُِكػوذي، بُاَلّ تىاْلاوَ تعُْٗا كَيعقَّ ْنيهعُّ )   تليًؤٕ ؿيٓاك بؤ بىؿدُّ وَط

ٍَ بُٖؤٍ هٓىوكؿاكٍ بىؿدُوَ. ٍَ ؿابري بهل ًَـاويوتًُنإ ْاتىاْل  بهلَيت، واتُ مؤك يُ ث
ٍَ هاَيٌ  -2 %( مياؿٍ نلؿووَ بعُٖؤٍ بُكمبىوْعُوَّ بعِلٍ ٓعُو     9بىؿدُ بُِكَيقَّ ) 2111بُ بُكاوكؿ يُطُ

ٍَ.ِكَيقَّ نُ   بًٌُ ُٖكَيُُ يُ بىؿدُّ طٌيت ؾًـكا
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ٍَ هععاَيٌ    -3 %( ميععاؿّ نععلؿووَ، بععُاَلّ  14بُِكَيععقَّ ) 2111بععِلٍ بىؿدععُّ وَطُِكػوععذي بُبععُكاوكؿ يُطععُ
ًَٓإ بُكٍَِِيقَّ ) %( نٌَُ نلؿووَ، واتعُ ْعُتىاْلاوَ ٓعُو ٖاوهعُْطًًُ يعُ بُكفَوَْعـٍ       4.4بىؿدُّ وَبُكٖ

ًَت بُبُكاوكؿ ًَٓإ ب ًَىَّ )       بىؿدُّ وَبُكٖ ٍَ هاَيٌ ثعاك، ٓعُو ِكَيقَيعُ تعانى ًٓوعتا يُٓىاكٓع %( بعؤ  71يُطُ
ًَٓإ ُٓقٌ بُهتىوَ.31وَطُِكػوذيْ )  %( بؤ وَبُكٖ

ٍَ هاَيٌ  -4 ًَىَّ   2112كَيقَناِْ سًوابُناٌْ بىؿدُّ وَطُِكػوذي يُهاَيٌ  2111بُبُكاوكؿ يُطُ بُّ ًع
 ػىاكَوَ مياؿو نٌَُ نلؿووَ.

 %( مياؿٍ نلؿووَ.15بُِكَيقَّ )قُكَبىوٍ ؾُكَاْبُكإ  -

 %( مياؿٍ نلؿووَ.7مشُىْ ػنَُتطىماكٍ ٓانهلؿُْوَ بُِكَيقَّ ) -
 %( نٌَُ نلؿووَ.9باكبؤ بُِكَيقَّ ) -
 %( نٌَُ نلؿووَ.4بُػٌري بُِكَيقَّ ) -
 %( مياؿٍ نلؿووَ.83هىوؿَ نؤَُاَليُتًُنإ بُِكَيقَّ ) -
ًَٔىوَناٌْ تل بُِكَيقَّ ) -  نلؿووَ.%( مياؿٍ 43ت
 %( نٌَُ نلؿووَ.6َُودىؿاتٌ ْاؿاكايٌ بُِكَيقَّ ) -

ًَبًين يًقْعُّ ؿاكيعِ:  يًقْعُ ؿاواّ كووْهلؿْعُوَّ ٖعؤٍ ميعاؿبىوٌْ ِكَيعقَّ هعىوؿَ نؤَُاَليُتًعُنإ يعُ            ت
 بُِكَين ْىَيُٓكٍ سهىَُت ؿَنات.

 بُِكَين ػىكًًـ اظيـ هًًِ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
 سُوتُّ/

ًَىَّ ػىاكَوَ ؿابَُ نلاوَ: 2112بىؿدُّ هاَيٌ   بُّ ً
 %(.1.56ًًَاك ؿيٓاك(، كَيقَ ) 61.488هُكؤنايُتٌ ُٖكَيِ ) -1
 %(.1.64ًًَاك ؿيٓاك(، كَيقَ ) 68.281ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ ) -2
 %(.1.49ًًَاك ؿيٓاك(، كَيقَ ) 52.999ُٓدمىٌَُْ ؿاؿ ) -3
 %(.2.16ٓاك(، كَيقَ )ًًَاك ؿي 221.635هُكؤنايُتٌ ُٓدمىٌَُْ وَميلإ ) -4
 %(.16.67تليًؤٕ ؿيٓاك(، كَيقَ ) 1.791.485وَماكَتٌ ثُكوَكؿَ )  -5
 %(.1.91ًًَاك ؿيٓاك(، كَيقَ ) 97.945وَماكَتٌ ٓاوَؿاْهلؿُْوَو ًٌْتُدآنلؿٕ ) -6
ٍَْ هُكٓاوَ ٓاويًُنإ )  -7  %(.2.58ًًَاك ؿيٓاك(، كَيقَ )  276.835وَماكَتٌ نٌتىنا
 %(.13.41تليًؤٕ ؿيٓاك (، كَيقَ ) 1.441.517وػؤ )وَماكَتٌ ْا -8
 %(.4ًًَاك ؿيٓاك(، كَيقَ ) 431.281وَماكَتِ ًاكَواًُْنإْ طًُتْطىماك ) -9

 %(.1.88ًًَاك ؿيٓاك(، كَيقَ )  94.348وَماكَتٌ طىاهتُٓوَو طُياْـٕ ) -11
 %(.1.14ًًَاك ؿيٓاك(، كَيقَ ) 111.417وَماكَتٌ ِكؤًٓبريٍْ الوإ ) -11
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 %(.4.98ًًَاك ؿيٓاك(، كَيقَ ) 534.819وَماكَتٌ تُْـكوهيت ) -12
 %(.4.25ًًَاك ؿيٓاك(، كَيقَ ) 456.973وَماكَتٌ ناكو ناكوباكٍ نؤَُاَليُتٌ ) -13
 %(.4.25ًًَاك ؿيٓاك(، كَيقَ ) 457.117وَماكَتٌ ًًُٖـإْ ُْٓؿايهلاوَنإ ) -14
 %(.1.12ًًَاك ؿيٓاك(، كَيقَ ) 119.441وَماكَتٌ ُٓوقافْ ناكوباكٍ ٓايين ) -15
ًٌَُُكطُ ) -16  %(.8.84ًًَاك ؿيٓاك(، كَيقَ )  951.111وَماكَتٌ ث
 %(.11.34تليًؤٕ ؿيٓاك (، كَيقَ ) 1.111.134وَماكَتٌ ؿاكايٌْ ناكوباكٍ ٓابىوكٍ ) -17
 %(.1.71ًًَاك ؿيٓاك(، كَيقَ ) 74.719وَماكَتٌ بامكطاِْْ ثًٌُهامّ ) -18
 %(.1.47ًًَاك ؿيٓاك(، كَيقَ ) 51.485ؿاؿ ) وَماكَتٌ -19
 %(.1.11ًًَاك ؿيٓاك(، كَيقَ ) 11.815ؿيىاٌْ ٓاوؿَيلٍ ؿاكايٌ ) -21
 %(.4.11ًًَاك ؿيٓاك(، كَيقَ ) 441.977وَماكَتٌ ػىَيٓـٌْ بااَل ) -21
 %(.5.66ًًَاك ؿيٓاك(، كَيقَ ) 618.415وَماكَتٌ ناكَبا ) -22
 %(.1.24ًًَاك ؿيٓاك(، كَيقَ ) 25.663وَماكَتٌ ثالْـاْإ ) -23
 %(.4.79ًًَاك ؿيٓاك(، كَيقَ ) 514.218وَماكَتٌ هُكٓاوَ هلوًتًُنإ ) -24
ًَٓإ ) -25  %(.1.75ًًَاك ؿيٓاك(، كَيقَ ) 81.427ؿَهتُّ وَبُكٖ
 %(.4.23ًًَاك ؿيٓاك(، كَيقَ ) 455.122ؿَمطاٍ ٓاهايٌٌ ُٖكَيِ ) -26
 %(.1.26ًًَاك ؿيٓاك(، كَيقَ ) 134.864) ُٓدمىٌَُْ ٓاهايٌٌ ُٖكَيِ -27
 %(.1.14ًًَاك ؿيٓاك(، كَيقَ ) 4.771ؿَهتُّ َاؼي َلؤظ ) -28
 %(.1.49ًًَاك ؿيٓاك( كَيقَ ) 52.927ؿَهتُّ ْاوُٓ ْانؤنٌ يُهُكَنإ ) -29
 %(.1.17ًًَاك ؿيٓاك(، كَيقَ ) 7.181ؿَهتُّ ثاكَينطاكٍ فيٓطُ ) -31
31- ًَ ًَُاٌْ( )ؿاَُمكاوَّ َري )ُٖوي  %(.1.16ًًَاك ؿيٓاك(، كَيقَ ) 16.841ل/ هً

 %(111نؤٍ ِكَيقَ = )                                                                    
       ٍَ ًَهٌ ْنَـايعُ بعُ بعُكاوكؿ يُطعُ ًَبًين يًقُّْ ؿاكايِ:  َُٓواَيًٍ كَيقَّ وَماكَتٌ تُْـكوهيت يعُ ٓاهعت ت

 َو ْاوػؤْ ػىَيٓـٌْ بااَلْ ....ٖتـوَماكَتُناٌْ ثُكوَكؿ
 ًُٖتُّ/

 . 2112( سُظـَ ُٖماك ثًُ بؤ هاَيٌ 17.111نؤٍ ثًُناٌْ ؿاَُمكاْـٕ بليتًُ يُ )
ًَبًين يًقُْ ؿاكايِ: ِكَيقَّ ) ( ثًعُ، تعُكػإ نعلاوَ    11482%( يُ ثًُناٌْ ؿاَُمكاْـٕ نُ بليتًُ يعُ ) 62ت

ٍَ وَماكَتُنإْ ؿَهتُناٌْ  بؤ وَماكَتُناٌْ ثُكوَكؿَو ْاوػؤو تُْـكوهيتْ ػىَيٓـٌْ بااَل بُبُكاوكؿ يُطُ
 تلٍ ُٖكَيِ.

 ْؤيُّ/ 
ًَىَّ ػىاكَوَ ؿابَُ نلاوَ: 2112باكبؤٍ هاَيٌ   بُّ ً
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ٍَْ هُكٓاوَ ٓاويًُنإ =  -1  ًًَاك ؿيٓاك 65.111وَماكَتٌ نٌتىنا

 ًًَاك ؿيٓاك  51.111ؿَهتُّ ْاوُٓ ْانؤنٌ يُهُكَنإ = -2

 ًًَاك ؿيٓاك. 115.111نؤٍ طٌيت =                                                    
ًَبًين يًقُّْ ؿاكايِ:    ت
ٍَ هاَيٌ  %( نعٌَُ نعلؿووَ، بعُاَلّ كَيعقَّ بعاكبؤٍ وَماكَتعٌ       9بِلٍ باكبؤ بُِكَيعقَّ )  2111بُ بُكاوكؿ يُطُ

ٍَ مياؿٍ نلؿووَ بُِكَيقَّ )  وَّ نُكتٌ نٌتىناَيُ.%( نُ يُ بُكفَوَْـٍ بىوفاْـ15ُْنٌتىنا
 ؿَيُّ/

ًٌَ طلْطعٌ     2112سًوابٌ )بُػٌري( بؤ هاَيٌ  ًَىٍَ ػىاكَوَ ؿابَُ نلاوَ بُهُك وَماكَتعُنإ بعُث بُّ ً
 فَاكَنُ:

 )ًًَاك ؿيٓاك(.  378.799وَماكَتٌ ًاكَواًُْنإْ طًُتْطىماك =  -1
 )ًًَاك ؿيٓاك(. 151.837وَماكَتٌ ؿاكايٌْ ٓابىوكٍ =  -2
ًَٓإ = ؿَهتُّ و -3  )ًًَاك ؿيٓاك(. 51.111َبُكٖ
 )ًًَاك ؿيٓاك(. 29.156وَماكَتٌ طىاهتُٓوَو طُياْـٕ =  -4
 )ًًَاك ؿيٓاك(. 13.811هُكؤنايُتٌ ُٓدمىٌَُْ وَميلإ =  -5
 )ًًَاك ؿيٓاك(. 3.111هُكؤنايُتٌ ُٖكَيِ =  -6
 )ًًَاك ؿيٓاك(. 3.111وَماكَتٌ ِكؤًٓبريٍْ الوإ =  -7
 ًًَؤٕ ؿيٓاك . 811ىكؿهتإ = ثُكيَُاٌْ ن -8

 بُِكَين ؿ.ٓاكاي سوري حمُىؿ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَبًين يًقُّْ ؿاكايِ:    ت

ًَىَيُنٌ طٌيت سًوابٌ بُػٌري نٌَُ نعلؿووَ، ثلهعًاكٍ يًقْعَُإ بعؤ بعُِكَين ْىَيٓعُّ سهىَعُت،        -1 بًُ
ًَٓإ( ٓ ًٌَ بؤٓعىوٌْ     بِلٍ بُػٌري يُ )وَماكَتِ ًاكَواًُْنإْ ؿَهتُّ وَبُكٖ ٍَ؟ بعُث ؤٕ ٓاكاهعتُ ؿَنعل

 يًقَُْإ كَيقَيُنٌ مؤكَ يُ سًوابٌ بُػٌري.
ٍَ هعاَيٌ        -2  2111يَُُٖإ ناتـا كَيقَّ بُػٌري يُ هُكؤنايُتٌ ُٓدمىَعٌُْ وَميعلإ  بعُ بعُكاوكؿ يُطعُ

اواّ ًًَععاك ؿيٓععاك(، يًقُْنععَُإ ؿ  13.811ًًَععؤٕ ؿيٓععاك ( بععؤ )  999بععُبِلَيهٌ مؤك ميععاؿٍ نععلؿووَ، يععُ ) 
 كووْهلؿُْوَ ؿَنات يُ ْىَيُٓكٍ سهىَُت.

 

ًَل حمُىؿ:  بُِكَين حمُـ ؿي

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
 ياْنَ/

 سًوابٌ )هىوؿَ نؤَُاَليُتًُنإ( كَيقَيُنٌ بُكمّ ٓاكاهتُّ ُٓو اليُْاُّْ ػىاكَوَ ؿَنلَيت:
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 )ًًَاك ؿيٓاك(.  411.285وَماكَتٌ ناك =  -1
 )ًًَاك ؿيٓاك(. 111.726وَماكَتٌ ْاوػؤ =  -2
 )ًًَاك ؿيٓاك(. 49.111وَماكَتٌ ًًُٖـإ =  -3
 )ًًَاك ؿيٓاك(. 5.511ؿَهتُّ ٓاهايٌٌ ُٖكَيِ =  -4
ًٌَُُكطُ =  -5  )ًًَاك ؿيٓاك(. 4.742وَماكَتٌ ث

 )ًًَاك ؿيٓاك(. 571.253نؤٍ طٌيت = 
ًَعٓر سًوعابٍُ هعُكَوَ يعُنؤٍ سًوعابٌ )هعىوؿَ ن          ًَىَيُ ِكَيعقَّ ٓعُّ ث ؤَُاَليُتًعُنإ( بليتًعُ يعُ    بُّ ًع

(91.)% 
 ؿواْنَ/

ٍَ هععاَيٌ  ًَٔععىوَناٌْ تععل( بُِكَيقَيععُنٌ بععُكم ميععاؿٍ نععلؿووَ يععُ هععاَيٌ  2111بععُ بععُكاوكؿ يُطععُ سًوععابٌ )ت
ًَٓإ(   2112 يُ )هُكؤنايُتٌ ُٓدمىٌَُْ وَميلإ، هُكؤنايُتٌ ُٖكَيِ، وَماكَتٌ ؿاكايٌ، ؿَهتُّ وَبعُكٖ

ًٌَ طلْطٌ بُٖاٍ مياؿبىوُْنُ يًقَُْإ ثلهًاك يُ بُِكَين ْىَيُٓكٍ سهىَُتٌ ُٖكَيِ  يُى يُؿواٍ يُى بُث
 ؿَنات ٖؤٍ ُٓو مياؿبىوُْ بُِكَيقَيُنٌ بُكم.

 هًاْنَ/ 
ًَٓإ يُ بىؿدُّ سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ بؤ هاَيٌ  ًَٔىوَنإْ نىكتٗ ًَىَيُ: 2112ؿاٖاتُنإْ ت  بُّ ً

ًَىَيُّ ػىاكَوَ -1  يُ:بِلّ ؿاٖاتُنإ بُّ ً

 )تليًؤٕ ؿيٓاك(. 12.614.951ؿاٖاتُنإ يُ بُغـاوَ =  -أ
 )ًًَاك ؿيٓاك(. 476.111ؿاٖاتُناٌْ ُٖكَيِ =  -ب
 )ًًَاك ؿيٓاك(. 121.111ثرتؤ ؿؤالك =   -ز

 )تليًؤٕ ؿيٓاك(. 13.211.951نؤٍ طٌيت  = 
 
ًَٔىوَنإ =  -2  )تليًؤٕ ؿيٓاك(. 15.245.797نؤٍ ت
3- ًَ ًَىَيُ نؤٍ نىكتٗ  بليتًُ يُ: 2112ٓإ بؤ هاَيٌ بُّ ً

ًَٔىوَنإ =  -أ  )تليًؤٕ ؿيٓاك(. 15.245.797نؤٍ ت
 )تليًؤٕ ؿيٓاك(.  13.211.951نؤٍ ؿاٖاتُنإ =  -ب

ًَٓإ =   )تليًؤٕ ؿيٓاك(.  2.144.847بِلٍ نىكتٗ
 ٓىاكؿَ/

ًَىَّ ػىاكَوَيُ:  ػَُاَلْـٌْ ؿاٖاتُناٌْ يُنطلتىوّ سهىَُتٌ ُٖكَيِ بُّ ً
ًَٓلاوّ سهىَعُتٌ ٖعُكَيِ بعؤ هعاَيٌ)      بِلٍ ؿ -1 ( ٓىاهعُؿو سعُؾتاو   476( بليتًعُ يعُ )  2112اٖاتٌ ػعًََُ

 ًَُ ًًَاك ؿيٓاك(ْ يُّ هُكٓاواُّْ ػىاكَوَ بُؿَهت ؿَيت:
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 )ًًَاك ؿيٓاك(.  236.134نؤٍ بادُنإ =  -
 )ًًَاك ؿيٓاك(. 239.866ؿاٖاتُناٌْ تل =  -

 .)ًًَاك ؿيٓاك( 476.111نؤٍ طٌيت =        
ًَبًين يًقُّْ ؿاكايِ:    ت

ٍَ هاَيٌ  -1 ًٌَلاو بُِكَيقَّ ) 2111بُبُكاوكؿ يُطُ  %( نٌَُ نلؿووَ.15ؿاٖاتٌ بادُنإ ُْػٌُ بؤ ن
ٍَ هاَيٌ  -2 ًٌَلاو بُبُكاوكؿ يُطُ  %( مياؿٍ نلؿووَ.96بُِكَيقَّ ) 2111ؿاٖاتُناٌْ تل ُْػٌُ بؤ ن
ًَهٌ ْنَـايُ.( نؤٍ طٌيت ؿاٖا2111، 2111ُٖكوَنى هااَلٌْ ) -3 ًَٓلاو يُٓاهت  تُناٌْ ػًََُ

 ثاْنَ/
ًَٓلاو بؤ هاَيٌ   بُو دؤكَيُ: 2112ؿَكباكَّ ٓؤًُْتٌ ؿابًُهلؿٌْ ؿاٖاتُناٌْ يُنطلتىوّ ػًََُ

ًٌَ طلْطعٌ          ًَعـكاوَ بُؿَهعت ؿَيعت بعُث ِكَيقَّ هُكَنٌ ؿاٖاتُنإ يُّ وَماكَتاُّْ نعُ يعُػىاكَوَ ٓاَعافَّ ث
 ِكَيقَنُ:

 % 49.41=  وَماكَتٌ ؿاكايٌ -
 %33.6وَماكَتٌ ْاوػؤ =  -
 % 8.43وَماكَتٌ ؿاؿ =  -

 %91.91نؤٍ طٌيت =     
ًَبًين يًقُّْ ؿاكايِ:   ت

ٌَ وَماكَتٌ هُكَوَ بُؿَهت ؿَيت.91.91ِكَيقَّ  -1 ًَٓلاو يُِكَيطُّ ُٖكه  % يُ ؿاٖاتُناٌْ ػًََُ
 %(.1.17ِكَيقَّ وَماكَتٌ ًاكَواًُْنإْ طًُتْطىماك بليتًُ يُ ) -2

 ثلهًاكٍ يًقُّْ ؿاكايِ: 
يًقُْ ؿاواّ ِكووْهلؿُْوَ ؿَنات يُ بُكَين ْىَيُٓكٍ سهىَُت ؿَكباكَّ نٌَُ ِكَيقَّ ؿاٖاتعُناٌْ وَماكَتعٌ   
ٍَ ؿاٖاتعُناٌْ ٖعُكؿوو وَماكَتعٌ تُْـكوهعيتْ         ًَىٍَ َاََُيُنلؿٌْ وَماكَتعٌ ؿاكايعٌ يُطعُ ًاكَواًُْنإْ ً

 ٌ ػَُاَلْـٕ.ناكَبا، نُ كَيقَيإ )هؿل(َ يُ ؾؤكَ
 ًاْنَ/

ًَىَّ ػىاكَوَيُ:  ػٌتُّ وَميؿُنإ يُهُك ٓاهيت ُٖكَيِ بُو ً
ًَىَّ ػىاكَوَيُ يُهُك ٓاهيت ُٖكَيِ: 2112ًَالنٌ يُنطلتىو بؤ هاَيٌ  -1  بُّ ً
 ثًُ. 651849فَاكَّ وَميؿُنإ بَُُٖىو ثًُناُْوَ =  -
 ثًُ. 635858=  31/6فَاكَّ وَميؿُ ثِلنلاوَنإ تانى  -
ًًٌَٓامنلاو بؤ ثًُ بُكمنلؿُْوَ =  -   ثًُ. 66393فَاكَّ ث
ًًٌَٓامنلاو بؤ نىفاْـُْوَ =  -  ثًُ. 66393فَاكَّ ث
ًًٌَٓامنلاو بؤ ؿاَُمكاْـٕ =  -  ثًُ. 17111فَاكَّ ث
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 ثًُ. 667849فَاكَّ ًَالى =  -

ًَىَّ ػىاكَوَيُ: -2 ًَنّ ناك( يُُٖكَيِ بُّ ً  ػٌتُّ هُكدُّ )ٖ
 ثًُ. 635858ؿاَُمكاوإ =  -
 ثًُ. 831ؿاَُمكاوّ ناتٌ =  -
  ثًُ. 18388ؿاَُمكاوّ طلَيبُهت =  -
 ثًُ . 429َوتؼـٌَ حمًٌ يُؿَكَوَ =  -

 ثًُ. 655515نؤٍ طٌيت =                             
ًَٓإ:  سُظـَ: ؿَكباكَّ بىؿدُّ وَبُكٖ

ًَِ ِكاثعؤكتِ وَماكَتعِ ؿاكايعِ( بعُٖاون      -1 اكّ ٖعُكؿوو وَماكَتعِ ؿاكايعِْ ثالْعـاْإ     يًوتِ ثِلؤفَنإ )بعُث
ًَىَيُّ ػىاكَوَ بؤ هاَيِ )  (.2112ٓاَاؿَنلاوَ بُّ ً

ًًٌَٓاكنلاوَنإ =  - ًَىيوت بؤ ثِلؤفَ بُكؿَواَُنإْ ث  تليًؤٕ ؿيٓاك. 3.679بِلّ ث

ًَـاِْ ثاكَينطانإْ ثرِتؤؿؤالك=  -  ًًَاك ؿيٓاك 821بىؿدُّ ثُكَث

  تليًؤٕ ؿيٓاك 4.511نؤّ طٌتِ =                                                
ًَىَيُّ ػىاكَوَيُ: -1 ًَىَّ ؿابًُهلؿِْ بىؿدُ بُهُك ثِلؤفَنإ بُّ ً ً 
 تليًؤٕ ؿيٓاك. 3.245.229= 2112بىؿدُّ ثِلؤفَ بُكؿَواَُنإ بؤ هاَيِ  -
ًًٌَٓاكنلاوَنإ= -  ًًَاك ؿيٓاك. 412.596بىؿدُّ ثِلؤفَ ث
 ًًَاك ؿيٓاك. 31.611ؿوانُوتىوَنإ= بىؿدُّ ثِلؤفَ  -
ًَـاِْ ثاكَينطانإ=  -  ًًَاك ؿيٓاك. 821.564بىؿدُّ ثُكَث

 تليًؤٕ ؿيٓاك 4.511نؤّ طٌتِ =                                   
ًَىَيُّ ػىاكَوَيُ: -1  فَاكَّ ثِلؤفَنإ بُّ ً

 ثِلؤفَ. 3167فَاكَّ ثِلؤفَ بُكؿَواَُنإ =  -
ًًٌَٓاكنلاوَنإ بؤ هاَيِ فَاكَّ ثِلؤ -  ثِلؤفَ. 495= 2112فَ ث
 .34فَاكَّ ثِلؤفَ ؿوانُوتىوَنإ=  -

 ثِلؤفَ 3.696نؤّ طٌتِ=                           
ًَبًِٓ يًقُّْ ؿاكايِ:  ت

ًَوعتا ُْٓعؤتُ بعىاكّ دآبعُدآنلؿٕ )ثلهعًاكّ يًقْعُّ           -1 فَاكَيُى ثلؤفَّ بُكؿَواّ ُٖيعُ، نعُ تعانى ٓ
 ِكَين ْىَيُٓكّ سهىَُت ؿاواّ كووْهلؿُْوَ ؿَنُئ(.ؿاكايِ بؤ بُ

ًَعو ؿَيعٓٔ، نعُ بعِلّ       86بُٖؤّ ُٓوَّ فَاكَّ ثِلؤفَ بُكؿَواَعُنإ مؤكٕ ِكَيعقَّ )   -2 %( نعؤّ ثِلؤفَنعإ ث
ًَٓإ نُ بؤتُ ٖعؤّ كَيطعل بعؤ ؾلاواْهلؿْعِ فَعاكَّ      72تُكػاْهلاو بؤيإ بليتًُ يُ ) %(ّ بىؿدُّ وَبُكٖ

ًًٌَٓاك  (.2112نلاو بؤ هاَيِ )ثِلؤفَناِْ ث
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يًقَُْإ ؿاوا يُ بُِكَين ْىَيُٓكّ سهىَُت ؿَنات بؤ كووْهلؿُْوَّ ٖؤّ ؿوانُوتِٓ دآ بُدآ نلؿِْ  -3
 ثِلؤفَ ؿوانُوتىوَنإ ًُٓ؟

ُٖفؿَ: يًقُّْ ؿاكايِْ ناكوباكّ ٓابىوكّ ُّٓ ثلهًاكاُّْ ػىاكَوَ ٓاكاهتُّ ْىَيُٓكّ سهىَُت ؿَنات يُ 
 -ثُكيَُاُْوَ:كَيطُّ هُكؤنايُتِ 

ًَىَيُّ ػىاكَوَ:1خ  / يُ سًوابِ )بُػٌري( بِلَيو ثاكَ تُكػاْهلاوَ بُّ ً
( ٓعٌْ هعآ ًًَعاكو ًُٖعت هعُؿو بًوعت ًًَعؤٕ ؿيٓعاك، ٓايعا ٓعُّ           43821باْهُ بامكطاًْعُنإ بعُ بعِلّ )    -أ

ًَـاِْ ُٓو بِلَ بُػًٌُٓ ًُٓو؟ بؤ ض بىاكَيو ٓاكاهتُ  ؿَنُٕ؟ ٍباْهاُْ ناَإُْ و؟ ٖؤّ ث
ًَل( بِلّ ) -ب ًَُاِْْ ُٖوي (بًوتْْؤ ًًَاكو هُؿو ثُدماْ ًعَُ ًًَعؤٕ   29156ُٖكؿوو ؾلؤنُػاُّْ )هً

ًَهُ و؟ ٓايععا ؿاٖععاتِ ػععؤّ ٓععُْـَو؟ ٓععؤٕ  ًَععـاِْ ٓععُو بُػٌععًُٓ بععؤ ض َُبُهععت ؿيٓععاك تععُكػاْهلاوَ، ٓايععا ث
 ٓاِكاهتُ ؿَنلآ؟

2ًَخ  ىَّ ػىاكَوَ تُكػاْهلاوَ:/ يُ سًوابِ )هىوؿَناِْ نؤَُاَليُتِ( ُّٓ بِلَ ثاكاُْ بُّ ً
( ؿووهعُؿو هعِْيُى ًًَعاكو ْؤهعُؿو     231.959( بُ بِلّ )ايتربعات ٚاإلعاْاتتُكػاْهلاو بؤ سًوابِ ) -أ

ًَىإ ) (ّ هُكَنِ يُ سٝطاب٢ إعاْاتثُدماو ْؤ ًًَؤٕ ؿيٓاك بؤ نىآ ٓاكاهتُ ؿَنلآ؟ ٓايا دًاوامّ ًُٓ يُ ْ
ٍَ ُّٓ سًوابُ نُ ثُيىَْـّ بُ  ًَو يُ سًوابِ هىوؿَناِْ نؤَُاَليُتِ ُٖيُ؟بىؿدُو يُطُ  بًُ

( يعُ سًوعابِ )هعىوؿَناِْ نؤَُاَليعُتِ(     َٓض ٚؼٜٛالت اخـس٣ يَُُٖإ ناتـا تُكػاْهلاو بؤ سًوابِ ) -ب
ًَٓر ًًَؤٕ ؿيٓاك، ثلهًاكّ يًقُْ ُٓوَيُ 278915بليتًُ يُ ) ( ؿووهُؿو سُؾتاو ًُٖت ًًَاكو ْؤهُؿو ث

 تًُ يُ ض بىاكَيو و، بؤ ض بىاكَيو ٓاكاهتُ ؿَنلآ؟ َُبُهت ًُٓ يُو سوابُو؟ بلي

( 27/5/2112( يععُ )1181ْععؤمؿَ: ؿَكبععاكَّ ْىوهععلاوّ بُِكَيىَبُكايععُتِ ناكوبععاكّ ثُكيععَُإ فَععاكَ )ى 
ٍَ ْىوهلاوّ هُكؤنايُتِ ُٓدمىَُِْ وَميلإ فَاكَ ) ًَض يُطُ ( نعُ ؿَقعِ   27/5/2112( يعُ ) 1244ٖاوث

( ْعاكؿووَ بعؤ ثُكيعَُإ، نعُ ؿاوا     27/5/2112( يعُ ) 4872ىوكّ فَعاكَ ) ْىوهلاوّ وَماكَتِ ؿاكايِْ ٓاب
ًَعلام بعُٖؤّ نعَُِ ماًْعاكّْ      -ؿَنُٕ بُمياؿنلؿِْ بىؿدُّ ُٓدمىَعُِْ ٓاهايٌعِ ٖعُكَيُِ نىكؿهعتإ      ع

ْىَيعًِ ُّٓ ُٓدمىَُُْ يًقُّْ ٓاَاؿَنلؿِْ بىؿدُ ُٖهتاوَ بُ نَُهلؿِْ بىؿدعُّ ُٓدمىَعُِْ ٓاهعايٍ    
ًَٓععاِْ بىؿدععُّ طٌععتِ ٖععُكَيِ و، ؿاوا ؿَنععُٕ بىؿدععُّ بُِكَيقَيععُنِ م ؤك ٓععُويٍ بععؤ نَُهلؿْععُوَّ نىكتٗ

( هآهععُؿو ٖععُفؿَ ًًَععاكو هععُؿوثُدما ًًَععؤٕ ؿيٓععاك يععُ بععِلّ      318151ُٓدمىَععُِْ ٓاهععايٍ بهلَيتععُ )  
( هُؿوهععِْ ٓععىاك ًًَععاكو ًُٖععت هععُؿو ًُهععتْ ٓععىاك ًًَععؤٕ ؿيٓععاكو، ؿاوا ؿَنععُٕ بععِلّ ٓععُّ 134864)

ًَٓاُْ  ًَٓاِْ طٌتِ بىؿدُّ ُٖكَيِ.نىكتٗ  خبلَيتُ هُك نىكتٗ
 ِكاّ يًقُّْ ؿاكايِ:

يًقُْ الكّ ًًُْ يُهُك ُّٓ ؿاوايُ بُٖؤّ ُٖهعتًاكّ بابُتُنعُوَ، بعُاَلّ بعُِكاّ يًقْعُّ ؿاكايعِ ؿَتعىاْلآ        
ًَىيوت بؤ ُٓدمىَُِْ ْاوبلاو ؿابري بهلَيت يُِكَيِ ؿَهُاَلتِ َٓاقُيُوَ، بُِكاّ يًقُْن َُإ يُ بِلّ ثاكَّ ث

ًَٓٓعُوَ بععؤ نؤتعايِ هععاَيِ )       (و، وَماكَتْ 2112ؿواّ ثُهعٓـنلؿِْ بىؿدعُ بععُ ؾعُكَِ َاوَيععُنِ نعُّ ؿََ



 271 

ًَىيوعت ْانعات     ؿَهتُنإْ ؿَمطانإ يُ تىاْاياْـا ًًُْ ثاكَّ تُكػاْهلاو بؤيإ بُتُواوّ ػُكز بهعُٕ و، ث
ًَٓإ.  ُّٓ ثاكَيُ خبلَيتُ هُك نىكتٗ

ًًٌَٓاكَناِْ يًقُّْ  ؿاكايِْ ناكوباكّ ٓابىوكيِ: بًوت: ث
ًٌَععًٓاكنلاواُّْ هععاَيِ ) -1 ًٌَععًٓاك ؿَنععات ٓععُو ثععِلؤفَ ث ( نععُ ثِلؤهععُّ دععآ بععُدآ نلؿْععِ 2112يًقْععُ ث

ًَِ تىاْعاّ ؿاكايعِْ ٖىْعُكّ     2113هُْ ُٓطُكّ ؿوانُوتِٓ ُٖيُ، باًرت وايُ ؿواخبلآ بؤ هاَيِ )قىك ( بعُث
 اونلؿِْ ثِلؤفَ بُكؿَواَُنإ.سهىَُتِ ُٖكَيِ و، مياتل دُػت بهلَيت يُهُك تُو

ًَت سهىَعُتِ ٖععُكَيِ قععُكم بَُُبُهععتِ     -2 بعُطىَيلَّ ثععُيِلَوَيو نععُ يعُ ُٓدمىَععُِْ وَميلاْععُوَ ؿَكبٔعع
تُواونلؿِْ ػىَيٓـِْ باآل يُؿَكَوَّ واَلت بؤ ػىَيٓـناكاِْ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ ؿابري بهات ُٓواُّْ يُهُك 

 تىاْاهامّ هُكثُكًتِ بهلَيت و، كَيُٓايِ بؤ ؿابٓلَيت. سًوابِ ػؤيإ ؿَػىَيٓٔ و، يُاليُٕ بؤكؿّ
( ًًَععاك بععؤ ٓععُو قععُماو ْاسًاْععُّ ؿووٓععاكّ هًاهععُتِ ِكاطىاهععذيْ ناويهععاكّ  111تععُكػاْهلؿِْ بععِلّ ) -3

 ٖاتىوٕ بؤ مياتل ٓاوَؿاْهلؿُْوَو ثِلؤفٍَ ػنَُتطىماكّ.
ًَىَيُ -4 ًًٌَُّٓ ػاْىوبُكَ بُّ ً ًَـاِْ ث ًَت: ٍث  ػىاكَوَ ب

 ( ًًَؤٕ ؿيٓاك.21ْاسًُو نؤََُيطاو قُماو هُْتُكّ ثاكَينطا )بؤ  -أ

 ( ًًَؤٕ ؿيٓاك.25بؤ طىْـَنإ ) -ب

ًًَاك ؿيٓاك بؤ َُٖيُُتِ ًٌْتُاِْ ؿكوهتهلؿِْ قىتاخباُْو، ُّٓ بِلَ ثاكَيعَُ   121ؿابًٓهلؿِْ بِلّ  -5
 يُ يُؿَنِ وَماكَتِ ؿاكايِ ؿابري بهلَيت.

ًَهِ هععااَلُْ بععُو ػاْ   -6 ًَععـاِْ بُػٌععًٓ ًَىيُّ  ث ٌُْععريْ ؾُكَاْبُكاْععُّ َىوٓععُيإ هععٓىوكؿاكَ بععُّ ًعع
 ػىاكَوَ:

ًَو نُ بِلَنُّ ) -أ ًَـاِْ بُػًٌٓ ًَت بؤ َُٖىو ُٓو ػآًٌُْْاُّْ نعُ  611ث ( ًَُ هُؿ ُٖماك ؿيٓاك ب
ًًَإ بـكَيت.411َىوُّٓ ػآًٌُْْإ يُ )  ( ٓىاكهُؿ ُٖماكْ نَُرت، ُٓو بُػًٌُٓ بًَُُ قوت ث

ًَو ب  -ب ًَـاِْ بُػًٌٓ ، 9( ٓىاكهُؿوًُٖتا ُٖماك ؿيٓاك بعُو ؾُكَاْبُكاْعُّ نعُ ثًعُيإ )    481ُبِلّ )ث
ًَنإ.11 ٍَْ ػ ًَت تُْٗا ؿَكَاَيُّ  ثًٌُيِْ َٓـا ًَو ًٖض ؿَكَاَيُيإ ُْب  (يُْ بَُُكد

ًَىَيُ: -7  نَُهلؿُْوَّ بىؿدُّ هُكؤنايُتًُنإ بُّ ً

 ( ًًَاك.51( ًًَاكَوَ بهلَيتُ )66.486هُكؤنايُتِ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ يُ ) -أ

 ( ًًَاك.61( ًًَاكَوَ بهلَيتُ )68.28هُكؤنايُتِ ثُكيَُاِْ نىكؿهتإ يُ ) -ب

 ( ًًَاك.51( ًًَاكَوَ بهلَيتُ )52.999ُٓدمىَُِْ قُما يُ ) -ز
ًَىَّ ػىاكَوَ . 211( ًًَاك بهلَيت  بُ )221هُكؤنايُتِ ُٓدمىَُِْ وَميلإ يُ ) -ؿ  ( ًًَاك ؿيٓاك بُّ ً
 بؤ تىاْاهامّ. ًًَاك ؿيٓاك 121 -أ

 ًًَاك ؿيٓاك بؤ هُكؤنايُتِ ُٓدمىَُٕ. 91 -ب
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ًَٓاِْ ٓعُو ثاًعُنُوتُّ بُؿَهعت ؿآ يعُ ؿَكٓعُدماَِ دعآ        -8 ؿَهُاَلت بـكَيتُ وَماكَتِ ؿاكايِ بؤ بُناكٖ
ًَٔىوَنإ. 7بُدآ نلؿِْ ػاَيِ )  ( بؤ ؿاثؤًًِٓ مياؿَّ ت

ًَععلام بععُ ث   -9 تليًععىٕ ؿيٓععاك نععُ   6ًَععـاِْ بععِلّ ميععاتل يععُ  يُبععُك ثابُْععـ ْععُبىوِْ سهىَععُتِ ؾًععـكاَيِ ع
ٌَ ْعُنلؿِْ ٖعُكَيِ يععُ             ًٌَعُُكطُو، ٖعُكوَٖا بًُعـاكّ ثع َوعتُسُقاتِ سهىَعُتِ ُٖكَيُعُ بعؤ وَماكَتعِ ث
ًَععلام يُهععُك سهىَععُتِ ٖععُكَيُِ         ؿاْععاِْ هًاهععُتِ ٓععابىوكّ واَلت و، ٓاَععاؿَنلؿِْ بىؿدععُّ هععاآلُّْ ع

ٍَْ ًىَيِٓ ًٓـاكّ و ه ًَىهتُ ك ًاهِ و ياهعايٌ بطلَيتُبعُك بعؤ يُنالنلؿْعُوَّ ٓعُّ ثلهعُ بعؤ        نىكؿهتإ، ث
 وَكطلتِٓ َاؾِ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ يُو باكَيُوَ.

 
 بُِكَين دالٍ عًٌ عبـاهلل:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
 بًٌُ ؿووَّ

ًًٌَٓاكٍ يًقُْ تايبُشيُْـَناٌْ ثُكيَُإ ؿَكباكَّ ثلؤفَ ياهاٍ بىؿدُّ هاَيٌ  ًَبًينْ ث  2112ت
 /يُنُّ

ًٌَععًٓاكو  23/5/2112( يععُ )36ِكاثععؤكتٌ يًقْععُّ ناكوبععاكٍ تُْـكوهععيتْ فيٓطععُ  بععُ فَععاكَ )     (، ٓععُّ ث
ًَبًًٓاٍُْ طلتؤتُ ػؤ:  ت

ٍَ هععاَيٌ ثععاك )  (1) ( نععٌَُ 2111كَيععقَّ بىؿدععُّ وَطُِكػوععتين وَماكَتععٌ تُْـكوهععيت بُبععُكاوكؿ يُطععُ
ٌَ ِكَيقَّ وَماكَ ًَىؿَوَيُتًُنإ ؿَب ًَىَكَ ْ ًٌَ ث ًَىإ )نلؿووَ، بُث %( 11بعؤ   7تٌ ْاوبلاو يُنؤٍ بىؿدُ يُْ

ًَت.  ))ثُهٓـَ((.  ب

ٍَ نٌَُ نلؿووَ، نُ بليتًُ يُ ) (2) ٍَ ميعاؿ    2151ًَالنٌ تُكػاْهلاو بؤ َُٓوا ًَت يُطعُ ثًُ( نُ ْاطىدم
 بىوٌْ ٓاالنًُ َُُٖدؤكَناٌْ وَماكَتٌ ْاوبلاو. ))ثُهٓـَ((.

ًٌَععًٓاكَنإ، نععُ تععُْٗا )    (3) ثلؤفَيععُ نؤبَىتععُوَ يععُ ؿكوهععتهلؿٌْ بٓهععُّ     (12نععٌَُ ِكَيععقَّ ثععلؤفَ ث
 تُْـكوهيت، ُْى ثلؤفَّ طُوكَو هرتاتًقٍ. ))ثُهٓـَ((.

 ( ؿَيت. ))ثُهٓـَ((.6بىؿدُّ وَماكَتٌ تُْـكوهيت يُ بىؿدُّ طٌيت بُِكَينبُْـٍ مدمريَ ) (4)

ًَىيوتُ ؿوو ُْػؤًؼاُّْ تل يًُع  (5) ًَل نُ ًًُْاوَ، ث ىَيين )ؿوو( ُْػؤًؼاُّْ نؤٕ ُٖيُ يًُاكٍ ُٖوي
 ))ثُهٓـ ًًُْ((.    ُٓوإ ؿكوهت بهلَيت.

(6)  ٍَ ًًٌَٓاك ؿَنات نُ َىوُٓو ؿَكَاَيُ يُ وَماكَتٌ تُْـكوهيت ٖاوتا بهلَيت يُطُ يًقُّْ تُْـكوهيت ث
 سهىَُتٌ ْاوَْـ. ))يُاليُٕ بُِكَين ْىَيُٓكٍ سهىَُت وَاَلّ بـكَيتُوَ((.

ٍَ يُ ثعلؤفَ بُكؿَواَعُنإ تعُواو بعىوٕ، بعُاَلّ       (7) ًَعت      ُْٖـ ؿووبعاكَ بىوُْتعُوَ. ))ثُهعٓـَ، ُٓطعُك وا ب
 ْىَيُٓكٍ سهىَُت وَاَلّ بـاتُوَ((.
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ًَىيوتُ ؿاٖاتٌ وَماكَتٌ تُْـكوهيت ُٖكَيِ خبلَيتعُ بىؿدعُّ ٖعَُإ وَماكَت بعؤ نعِليين ؿَكَعإْ        (8) ث
ٌَ نلاوَ((.  ػُكدٌ ٓاى نلؿُْوَ. ))ُٓو ػاَيُ ناكٍ ث

ٓعُّ ثاكاهعذي و ػعُمٕ نلؿْعٌ ؿَكَعإ يعُ ثعلؤفَ        ؿَبىايُ سهىَُت ثلؤفَيعُنٌ ؿكوهعتهلؿٌْ طُدمً   (9)
ًًٌَٓاكنلاوَنإ ثُهٓـ بهلؿايُ. ))ثُهٓـَ((.  ث

ًَبًًٓعععإ ُٖيعععُ نعععُ ٖاواَلتًعععإ مؤك بعععُ نعععٌَُ هعععىوؿ يعععُ سًوعععابٌ هعععىوؿَ    (11) يًقْعععُّ تُْـكوهعععيت ت
ًَت بعؤ ثلؤفَنعاٌْ وَما         ًًٌَٓاك ؿَنعُٕ نعُ ٓعُو بعِلَ ثاكَيعُ بعُناكب كَتعٌ  نؤَُاَليُتًُنإ وَكؿَطلٕ، بؤيُ ث

 تُْـكوهيت. ))ثُهٓـ ًًُْ((.

 ال َُكنُميُت مياؿ بهلَيت يُ وَماكَتٌ تُْـكوهيتْ بٓهُ تُْـكوهتًُنإ. ))ثُهٓـَ((. (11)

ٍَ ؾلاوإ بىوٌْ ٓاالنًُناٌْ 15ًَالنٌ وَماكَتٌ فيٓطُ ُٖكوَنى هاَيٌ ثاك ) (12) ًَت يُطُ ( ثًُيُْ ْاطىدم
 ُوَ((.ُّٓ ؿَمطايُ. ))بُِكَين ْىَيُٓكٍ سهىَُت وَاَلّ بـات

 بِلَيو ثاكَ تُكػإ بهلَيت بؤ كَيهؼوتين ػىيٌ وًًاكٍْ فيٓطُيٌ. ))ثُهٓـَ((. (13)

ًَـاويويت تاقًطُناٌْ هُك بُ ؿَهتُّ فيٓطُ. ))ثُهٓـَ((. (14)  ؿابًٓهلؿٌْ ث
 ؿووَّ/

ٍَْ ٓععاوؿَيلٍ بععُ ْىوهععلاويإ فَععاكَ )    ًٌَععًٓاكو 23/5/2112( يععُ )24ِكاثععؤكتٌ يًقْععُّ نٌععتىنا (، ٓععُّ ث
ًَبًًٓاٍُْ ط  لتؤتُ ػؤ:ت

ٍَْ ٓاوؿَيلٍ بؤ ػُكز نلؿٌْ ثاكَّ )بعاكبؤٍ نٌعتىناَيٌ( وَنعى     (1) ؿَهُاَلت بـكَيتُ بُِكَين وَميلٍ نٌىنا
ٍَ ثاك.   ))بُ ياها ٓاكَهُك نلاوَ((.  ها

 بىؿدُيُى ؿابري بهلَيت بؤ ناكَهاتُ نٌتىناَيًُنإ بؤ قُكَبىونلؿُْوَّ دىتًاكإ. ))ثُهٓـَ((. (2)

تعُوَ بعُ وَماكَت بعؤ قعُكَبىو نلؿْعُوٍَ ناكَهعاتُ هلوًعتًُنإ.  ))وَاَلّ        ؿاٖاتُناٌْ وَماكَت بـكَي (3)
 بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

ًَت .  ))يُ بىؿدُنُؿا بُكؿَواَُ((. (4) ٍَ بُكؿَواّ ب  بىؿدُّ باْهٌ نٌتىنا

ًَتُ ٓىاك   (5) ًًٌَٓاك ؿَنعات بٔع ٍَ ث ًَـاٌْ نؤْرتانت ْ مؤك بىوٌْ، يًقٍُْ نٌتىنا ًٌَُّ ث ًَىَّ  بُٖؤٍ ن ٓع
ًَىيويت بُ كووْهلؿُْوَ ُٖيُ((.  ؿَهُاَلتٌ بُِكَين وَميلٍ نٌتىناَيُوَ.   ))ث

ًَىيوت بؤ ثلؤهُّ ) (6)  (.  ))ثُهٓـَ((.تط١ٜٛ ٚمتًٝوؿابري نلؿٌْ بىؿدُّ ث

ًًٌَٓاك ؿَنعُٕ بعُ ؿابعري نلؿْعٌ ؾِلؤنعُّ ٓعاطل نىفَيٓعُوَ بعؤ وَماكَت.  ))ثُيىَْعـٍ بعُ بىؿدعُوَ             (7) ث
.))ًًُْ 

/ًًَُّ  ه
ًَبًًٓاْعٍُ    23/5/2112( يعُ ) 4كتٌ يًقُّْ وَكمَْ الوإ بُ ْىوهلاويإ فَاكَ )ِكاثؤ ًٌَعًٓاكو ت (، ٓعُّ ث

 طلتؤتُ ػؤ:
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ًَو مياؿ بهلَيت بعُِكين بُْعـٍ )   (1) ًًٌَٓاك ؿَنُٕ ػاي ( يُياهعاٍ بىؿدعُّ ٖعُكَيٌُ    16( يعُ َعاؿؿَّ )  9ث
ًَىَّ ػىاكَوَ: 2112نىكؿهتإ بؤ هاَيٌ   ، بُّ ً

 ثاَيجٌيت نلؿٌْ وَكمَ يُِكَيطاٍ: : بُكؿَوَاّ بىوٕ يُ 9

 ثاَيجٌيت نلؿٌْ يًقُّْ ٓؤيؤَجٌْ ثاكا ثؤيؤَجٌ. . أ

 ؿكوهتهلؿٌْ فَيلػاٌْ وَكمَ ْ ْؤفَٕ نلؿُْوَّ. . ب

 ثاَيجٌيت ياُْ وَمًًُنإ. . ت

 ثاَيجٌيت وَكمًىاُْ ؿَيليُٓنإ. . خ

ًًٌَٓاك بُكمبهلَيتُوَ بؤ سهىَُتٌ ُٖكَيِ((. ٍَ وَنى ث  ))ؿَنل
( ثًُ. ))طؿتىطؤٍ يُهُك بهلَيت 511( ثًُ بؤ )311اكَتٌ وَكمَْ الوإ يُ )مياؿنلؿٌْ ًَالنٌ وَم (2)

ٍَ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.  يُطُ

ًَعت بعؤ هعاَيٌ      (3) ًًٌَٓاك ؿَنُٕ بُ ؿكوهت نلؿٌْ ًاكٍ وَكمًٌ، نُ تُْٗا ؿيعنائ ب يعُ ؿاٖعاتٌ    2112ث
ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((.  ُْوت يإ ثاكَّ يُؿَط.  ))بهلَيت بُ  ث

ًًٌَٓاك بىو بؤ (4) ، بعُاَلّ ٓعُو ثلؤفَيعُ    2111ؿكوهت نلؿٌْ بٓهُّ الوإ يُ قعُماٍ ٓعؤَإ بعؤ هعاَيٌ      ث
 .  ))ثُهٓـَ، وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ بُِكَين ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.2112بىوٌْ َُْاوَ يُثالٌْ هاَيٌ 

ًَىإ وَماكَتعُ ثُيىَْـيعـاكَنإ ْ ْاوَْعـٍ ثاكَينط        (5) ًًٌَٓاك ؿَنُئ بعُ بعىوٌْ َُٖاٖعُْطٌ يعُْ انعإ،  ث
ًٌَعًٓاك بعؤ           ًَىَيُنٌ ماْوعتًاُْ.  ))ثُهعٓـَ، بهلَيعت بعُ  ث بَُُبُهيت ؿَهتًٌٓإ نلؿٌْ ثلؤفَنعإ بعُ ًع

 سهىَُت((.

 ٓىاكَّ/
ًٌَعُُكطُْ ًعًُٖـإْ قىكباًْعاٌْ دًٓؤهعايـ بُْىوهعلاويإ فَعاكَ )         ( يعُ  39ِكاثؤكتٌ يًقْعُّ ناكوبعاكٍ ث

ًَبًًٓاٍُْ طلتؤتُ ػ23/5/2112) ًًٌَٓاكو ت  ؤ:(، ُّٓ ث
بعؤ وَماكَتعٌ ناكوبعاكٍ ًعًُٖـإ ثعلي بعُ        2112فَاكَيعُى يعُو ثلؤفاْعُّ نعُ ؿاْعلاوَ بعؤ هعاَيٌ         (1)

ًَىيوعت ْعري، بؤيعُ ؿاوانعاكٕ طىاهعتُٓوَ بهلَيعت يعُْاو         ٍَ يُو ثلؤفاُْ ث وَماكَتٌ ًًُٖـإ ُْنلاوَْ، ُْٖـ
 ثلؤفَناْـا.  ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ بُِكَين ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

ًٌَعًٓاك     جتًٗن ن (2) ًَـاويوعيت . ))بهلَيعت بعُ  ث ًَٓتاُّْ نُ تُواو بىوٕ بُ نٍُْثُيٌ ث لؿٌْ ُٓو َؤْؤَ
 بؤ سهىَُت((.

ًًٌَٓاك  (3) مياؿنلؿٌْ ِكَيقَّ ؿكوهتهلؿٌْ ػاْىو بؤ واكهٌ ًًُٖـاٌْ هُْطُك. ))ثُهٓـَ، بهلَيت بُ  ث
 بؤ سهىَُت((.

بعؤ ثلؤفَنعإ يعُ وَماكَتعٌ ًعًُٖـإ.       ؿاواؿَنُٕ بُ ؿابًٓهلؿٌْ مَوّ يُاليعُٕ وَماكَتعٌ ًعاكَواٌْ     (4)
 ))ثُيىَْـٍ بُ بىؿدُوَ ًًُْ((.

 ُٓو ؿاواناكياُْ ؿَػُُِْكوو: (5)
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ًَىَّ ُْػؤًؼاُّْ ًؤكَ  ( أ ًَلْ ؿٖؤى ٖاوً ؿكوهتهلؿٌْ ؿوو ُْػؤًؼاُْ يُ ُٖكؿوو ثاكَينطاٍ ُٖوي
ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((. ًَُاٌْ . ))ثُهٓـَ، بهلَيت بُ  ث  يُ هً

ٍَ ُٓو ؿَكَااَلُّْ ػُكز ؿَنلَيت  ػُكز نلؿٌْ ؿَكَاَيُ بؤ ( ب فْٕ َٓـااَلٌْ ًًُٖـإ بُ دًاوامّ يُطُ
ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((.  بؤ ؾُكَاْبُكإ. ))ثُهٓـَ، بهلَيت بُ  ث

ًَٔىوْٕ نلَيٌ ػىَيٓـٕ )بُتُواوّ ُْى بعُ ًْعىَيٌ( بعؤ فْٕ َٓعـااَلٌْ ًعًُٖـإ يعُ        ( ت ؿابري نلؿٌْ ت
ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((. ماْهؤْ ثُضياْطاْ ػىَيٓـٌْ بااَلٍ سهىَِْ  ًًُُٖٓنإ. ))ثُهٓـَ، بهلَيت بُ  ث

ًَٓاْعُوَّ ِكوؾعاتٌ ثريؤميعإ بعؤ ػعانٌ            ( خ ؿابري نلؿٌْ بىؿدعُ بعؤ َُٖيـاْعُوَّ طعؤِكَ بُنؤََُيعُنإْ ٖ
ًٌَرت ؿاوانلاوَ((.  نىكؿهتإ.  ))ثُهٓـَو ث

ٕ  ( ز ًَوععتا مَويععا ٌَ ْععُؿكاوَ .  ؿابًٓهلؿْععٌ مَوّ بععؤ واكهععٌ ًععًُٖـاٌْ هععُْطُك بععؤ ُٓواْععُّ نععُ تععا ٓ ثعع
ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((.  ))ثُهٓـَ، بهلَيت بُ  ث

مياؿنلؿٌْ ُٓو بِلَ ثاكَّ نُ َاْطاُْ تُكػاْهلاوَ بؤ ٖاوناكٍ ُْػؤًٌ بؤ نُيْناكٍ ًًُٖـإ يُ  ( غ
ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((.151( بؤ )75)  ( ًًَؤٕ ؿيٓاك. ))ثُهٓـَ ، بهلَيت بُ  ث

ٌَ بعىوٕ بعؤ نعُيْناكٍ هعُكبُكمٍ ًعًُٖـإ، نعُ        ؿاْاٌْ ِكَيقَيُى يُ ػاْىو يُ ثلؤفَناٌْ ( ؾ ًٌْتُد
ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((. ٌَ قاماْر.   ))ثُهٓـَ، بهلَيت بُ  ث ًَوتا هىوؿَُْـ ُْبىوْٕ بُب  تآ

ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((. ( ؿ  بُناكا نلؿٌْ هٓـووقٌ ٖاوناكٍ بؤ ًًُٖـإ.  ))ثُهٓـَ، بهلَيت بُ ث

ًًٌَٓاك ؿَنُٕ َىوُّٓ ًًُٖـاٌْ ٖاوواَلت (6) ٍَ بُ )181.11ٌْ تريؤك بِلَنُّ يُ )ث ( 311.111( بهل
ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((.  ؿيٓاك.  ))ثُهٓـَ، بهلَيت بُ  ث

ًٌَُُكطُ ؿاواٍ نلؿووَ يُ بىؿدعُّ   (7) نعُّ ُْنلَيتعُوَ.     2112ؿاواناكٕ ُٓو بِلَ ثاكَّ نُ وَماكَتٌ ث
 ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ بُِكَين ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

ًَٔىوٌْ ْاؿاكايٌ نُّ ُْنلَيتُوَ يعُ  ؿاوا ؿَنُٕ ب (8) ِلٍ سًوابُناٌْ )) نااَلْ قُكَبىوّ ؾُكَاْبُكإْ ت
ًٌَُُكطُ . ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ بُِكَين ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.  وَماكَتٌ ث

ًٌَععًُٓ(      (9) ًٌَععُُكطُ، وَماكَتععٌ ؿاكايععٌ بععُ )ث ؿاوا ؿَنععُٕ ٓععُو بععِلَ ثاكَيععٍُ ؿَؿكَيععت بععُ وَماكَتععٌ ث
ًٌَعًُٓ     ُٓفَاكٍ ُْ ًَت بُ بىؿدُ، وَنى بىؿدُّ وَماكَتُناتٌ تل.   )) ثُهعٓـ ًًْعُ، وَنعى ث نات، بَُيهى بب

.))ٍَ ًَتُوَ وَنى قُكمَيو يُهُك سهىَُتٌ ؾًـكا ًَٓ  سي

ًَىإ بىؿدععُّ    (11) ؿاواّ كووْهلؿْععُوَ ؿَنععُٕ يععُ بععُِكَين وَماكَتععٌ ؿاكايععٌ يععُ ٖععؤٍ ٓععُو دًاواميععُ يععُْ
ًَٓلاو يُاليُٕ وَماكَتٌ ؿاكايعٌ بعؤ وَماكَتعُنإ .  ))وَاَلّ     ؿاوانلاو يُاليُٕ وَماكَتُناُْوَْ بىؿدُّ ػًََُ

 بـكَيتُوَ يُاليُٕ بُِكَين ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

 بُِكَين عُل ُـيل حمُـ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَٓذُّ  :ث
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(، 23/5/2112( يعُ ) 99كاثؤكتٌ يًقُّْ كؤًٓبريٍْ ِكاطُياْـْٕ ًعىَيُٓواكَنإ بعُ ْىوهعلاويإ فَعاكَ )    
ًَبًًٓاٍُْ طلتؤتُ ػؤ: ًًٌَٓاكو ت  ُّٓ ث

%(ٍ سًوععابٌ قععُكَبىوّ ؾُكَاْبععُكاٌْ وَماكَتععٌ كؤًععٓبريٍ يععُالٍ وَماكَتععٌ ؿاكايععٌ       11ِكَيععقَّ ) (1)
ًٌَ ػَُاَلْـٕ بىوَ((.  َاوَتُوَْ ناكٍ نلؿؤتُ هُك ٓاالنًُناٌْ وَماكَتٌ كؤًٓبريٍ. )) ُّٓ سًوابُ بُث

ًًٌَٓاك ؿَنُٕ كَٓاوّ باكوؿؤػِ (2) ثاكَينطاّ ؿٖعؤىْ ًٓعـاكَّ طعُكًَإ بهلَيعت يعُناتِ ػَُاَلْعـِْ        ث
 بىؿدُّ وَماكَتِ كؤًٓبريّ. ))ثُهٓـَ((

ًَهعـا )         (3) ( بًٓعاّ  47بِلَيو ثاكَّ مؤك ؿَؿكَيعت بعؤ نِليٓعِ بًٓانعاِْ وَماكَتعِ كؤًعٓبريّْ الوإ، يعُ نات
ٍَْ اليُُْناِْ تل ؿ  اطرينلاوَ. ))ثُهٓـَ((وَماكَت يُُٖكَيُِ نىكؿهتإ يُاليُٕ سنبْ نؤِكونؤَُ

( ًًَععاك ؿيٓععاك تععُكػاْهلاوَ بععؤ كَيهؼلاوَنععاِْ ماْوععتِْ كؤًععٓبريّْ ٓععُواِْ تععلْ يًقْععُّ        115) (4)
ًَىَّ          ًٌَعًٓاك ؿَنعُٕ ٖعَُىو ٓعُو كَيهؼلاواْعُ يعُ ٓىاكٓع ٓؤيؤَجِْ ثاكا ٓؤيؤَجٌ يُنتًًُناٌْ وَكمًعًٌ، ث

 َ.    ))ثُيىَْـّ بُياهاّ بىؿدُوَ ًًُْ((.يُى وَماكَتـا ُٓويٍ وَماكَتِ كؤًٓبريّْ الواُْ  نؤبهلَيُٓو

بُٖؤّ ؿوانُوتِٓ ثُهٓـنلؿِْ بىؿدُو ٓاالنًُناِْ وَماكَت، نُ يُ َعاْطِ ٓعاماكْ ًْوعاٌْ ٖعَُىو      (5)
ًَعت بعُ    ًَهـا ُٓدماّ ْاؿكَيت، بؤيُ ؿاواناكٕ بُؿَك يُ كَيُٓايُناًْإ بؤ ػُكدهلؿِْ يُو َاوَيُؿا.   ))بب هاي

ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((.  ث

ػاْهلؿِْ ؿَكَاَيُّ ٖىُْكّ بعؤ ٖىُْكَُْعـإْ ْىوهعُكّ ؾُكَاْبعُك يُهعُك ًَالنعِ وَماكَتعٌ        تُك (6)
ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((. ًَت بُ ث  كؤًٓبريّْ الوإ.    ))بب

ًَهِ تايبععُتِ بهلَيتععُوَ بععُْاوّ ػععُكدٌ ٓععاالنًُ كؤًععٓبريّْ ٖىُْكيععُنإ   (7) ًٌَععًٓاك ؿَنععُٕ سًوععاب ث
 ِ هًوتَُِ بىؿدُ ُّٓ بابُتُ ٓاكَهُكنلاوَ((.يُهًوتَُِ بىؿدُؿا.  ))يُهُك ٓاهتُناْ

ًَلٕ. ))ثُهٓـَ((. (8) ًَو بُْاوّ ثِلؤفَ تُواوبىوَنإ بؤ ثُكيَُإ بٓ ًًٌَٓاك ؿَنُٕ يًوت  ث

ًًٌَٓاكنلاوَناْـا ِكَٓاوّ ُٓويُوياتٌ وَماكَتعٌ كؤًعٓبريٍْ الوإ    (9) ًَبًين ؿَنُٕ نُ يُؿاْاٌْ ثلؤفَ ث ت
%( نؤٍ ثلؤفَناْعُ نعُ كَيقَنعُّ    1.35لؤفَنإ مؤك نَُُ ْنيهُّ )ُْنلاوَ، كَيقَّ ثلؤفَناًْإ يُ نؤٍ ث

 مؤك نَُُ.    ))ْىَيُٓكٍ سهىَُت وَاَلّ بـاتُوَ((.

%( بعؤ بعىاكّ   3ثاكَّ ػعُكدهلاو بعؤ ثعلؤفَ بُكؿَواَعُناٌْ وَماكَتعٌ كؤًعٓبريٍ ْ الوإ بُِكَيعقَّ )        (11)
ًَتعُ كَيطعل    97كؤًٓبرييًُْ ) بعؤ ؿكوهعتهلؿٌْ فَيلػعاٌْ كؤًعٓبريٍ.      %( بؤ بىاكٍ وَكمًُ، ُّٓ كَيقَيعُ ؿَب

 ))ثُهٓـَ، يُؿاٖاتىوؿا ِكَٓاو بهلَيت((.

ًَهععٌ تععل.      (11) ًَهععُوَ ْاطىامكَيتععُوَ بععؤ وَماكَت ثععلؤفَ بُكؿَواَععُنإ يُهععُك بٓععَُاٍ ثوععجؤِكٍ يععُ وَماكَت
 ))ثُهٓـَ((.

ًَععت بُطٌععيت مؤك ؿوا ؿَنععُوْٕ ٓاَععاؿَنلؿٌْ ؿينايٓععُناًْإ ٓعع    (12) ُْـ ثلؤفَنععإ يُبععُك ٖععُك ٖؤيععُى ب
ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((. ًَت بُ ث ًَت.   ))بب ٌَ ؿَٓ ًَهٌ ث  هاَي
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ؿَبىايُ وَماكَتٌ ثالْـاْإ ؿاتعاو ماًْاكيعُناٌْ يُهعُك ثعلؤفَ بُكؿَواَعُنإ وكؿتعل بىايعُ، بُاليعٌُْ          (13)
ًٌَعًٓاك بعؤ      updateماًْاكيعُناٌْ )ٓعُخ ؿَيعت     2111نَُُوَ تعا نؤتعايٌ هعاَيٌ     ًَعت بعُ ث (  بهلؿايعُ. ))بب

 ْـاْإ((.وَماكَتٌ ثال

ٍَ يُ ثلؤفَناٌْ وَماكَتٌ ِكؤًٓبريٍ يعُْاو ثعلؤفَ بُكؿَواَعُناٌْ هعاَيٌ      (14) ٖعُٕ نعُ يعُْاو     2112ُْٖـ
ًًٌَٓاكَناٌْ هاَيٌ   ؿا ُْبىوٕ . ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ بُِكَين ْىَيُٓكٍ سهىَُت((. 2111ثلؤفَ ث

ًَععـاٌْ  ثُيععُ نععلؿٕ يععُ ؿكوهععتهلؿٌْ نؤََُيطععُّ ٖىْععُكٍ يععُ قععُماو ْاسًععُنإ       (15) يععُ بىؿدععُّ ثُكَث
ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((. ًَت بُ ث  ثاكَينطانإ تُكػإ بهلَيت. ))بب

ًَهععُاَلوّ       (16) ًَهٌ بععُ ثععلؤفَ بُكؿَواَععُنإ ؿيععاكَ بععُ ت ًَىَيُى يععُ ْاِكَيععوْث ًَبًًٓععُيإ ُٖيععُ )ًعع ٓععُّ ت
ًَىإ وَماكَتُناْـا(. ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ بُِكَين ْىَيُٓكٍ سهىَُت  ((.ثلؤفَنإ يُْ

ًَهعـا ٓعُّ       (17) ًَٓاو ؿاَُمكاْـْعُ، يُنات ُٓو نُهاُّْ يُوَماكَتٌ ِكؤًٓبريٍ ْ الوإ ؿاؿََُمكَئ، تعُْٗا يعُث
ًًٌَٓاك ؿَنُٕ يُ هًوتٌَُ ْىَيٌ ؿاَُمكاْـٕ ْىَيُٓكَيهٌ  ًَىيويت بُ ثًُّ ثوجؤِكٍ ُٖيُ، بؤيُ ث وَماكَتُ ث

ًًٌَٓا ًَت بُ ث ًَت. ))بب  ك بؤ سهىَُت((.وَماكَت يُ يًقُّْ ؿاَُمكاْـٕ ُٖب

ًَوتا ُْٓـ ثلؤفَيُنٌ  (18) ٌَ ُْنلاوَْ تا ٓ ًَوتا َاهتُكثالٌْ ًىَيُٓواك يُُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ؿَهيت ث تا ٓ
ْ 2111ًىَيُٓواك ًٖض ثاكَيُنٌ بؤ ػُكز ُْنلاوَ يُ ثاكَينطاناٌْ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ يُ ُٖكؿوو هااَلٌْ )

ًَت بُ ًىَيُٓواك ي2112ُ ًَهعـا يعُ     ( ًٖض ثلؤفَيُى نُ تايبُت ب ًٌَعًٓاكَناْـا ؿاْعُْلاوَ، يُنات ْاو ثلؤفَ ث
ًَىإ ) ( ًىَيُٓواكٍ نؤٕ ُٖيعُ. ))وَاَلّ بـكَيتعُوَ يُاليعُٕ بعُِكَين ْىَيٓعُكٍ      7111تا  3511نىكؿهتإ يُْ

 سهىَُت((.

ًٌَعععًٓاك ؿَنعععُٕ َععاؿَّ )    (19) ًَٔعععُواُّْ ياهعععاٍ  13ؿَكبععاكَّ ثعععلؤفَ ياهععانُ ث ( ٖعععَُيبطريَيت، ٓععىْهُ ث
ًٌَعًٓاكَيو ُٖيعُ     63(عُو تٌَُُْ ػاٌُْْعًين ) 1941(ٍ هاَيٌ )43َ )ػاًٌُْْين فَاك ( هعاَيُ.  ))ٓعُْـ ث

ًًٌََُ ِكاثؤكتٌ يًقَُْإ ؿَػلَيتُ ِكوو((.   ؿَكباكَّ ُّٓ َاؿؿَ ياهايًُْ يُبًٌُ ه

/ًًُُّ 
ُ ( يع 18بُْىوهعلاويإ فَعاكَ )   2112ِكاثؤكتٌ يًقُّْ ناكوباكٍ نؤََُيٌ َُؿٌَْ ؿَكباكَّ بىؿدُّ هاَيٌ 

ًَبًًٓاٍُْ طلتؤتُػؤ:23/5/2112) ًًٌَٓاكو ت  (، نُ ُّٓ ث
ًًٌَٓاك ؿَنُٕ َاؿؿَّ ) (1) ( ًًَعاك ؿيٓعاك   211( يُياهاٍ بىؿدُ، نُ بليتًُ يُ تُكػاْهلؿٌْ بعِلٍ ) 15ث

 بؤ سنبْ كَيهؼلاوَناٌْ نؤََُيٌ َُؿٌَْ بهلَيتُ ؿوو بِلطُ:

 بهلَيت.( ًًَاك ؿيٓاك بؤ سنبُنإ تُكػإ 185بِلطُّ يُنُّ: بِلٍ ) 

ًٌَعًٓاك بعؤ     15بِلطُّ ؿووَّ: بِلٍ ) ًَعت بعُ ث ( ًًَاك ؿيٓاك بؤ ثلؤفٍَ ِكَيهؼلاوَناٌْ نؤََُيٌ َُؿٌَْ. ))بب
 سهىَُت((.

( ًًَعاك ؿيٓعاك تعُكػإ نعلاوَ يعُ      115ثلهًاك ؿَنُٕ نعُ يعُِكاثؤكتٌ وَماكَتعٌ ؿاكايعٌ ٖعاتىوَ بعِلٍ )       (2)
ًَٔ؟        سًوابٌ )بُػٌري( بؤ ِكَيؼلاوَ ماْوتًُنإْ كَيهؼلاو َناٌْ تعل، ثلهعًاك ؿَنعُٕ نعُ ٓعُو كَيؼلاواْعُ نع
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يُهُك ض بَُٓايُى تُكػإ نلاوَ؟ ٓايا ِكَيهؼلاوَنإ سهعىَري يعإ ْعا؟  ))وَاَلّ بـكَيتعُوَ يُاليعُٕ بعُِكَين       
 ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

يُ ػاَيٌ ًًٌَُُ ِكاثؤكتٌ وَماكَتٌ ؿاكايٌ، نُ باي يُ ػُكدًُناٌْ تل ؿَنعات يعُ بىؿدعُّ ٓاهعايٌ      (3)
( ًًَعاك ؿيٓعاك ؿاْعلاوَ بعؤ بُػٌعًين هعُْـيهاو سعنبْ نؤََُيعُْ هعُْتُكَنإ، بعُِكاٍ يًقْعُّ            211بِلٍ )

ٍَ ثلؤفَ ياهعاٍ بىؿدعُ، ٓعىْهُ يُوَيعـا بعُ ٓاًعهلا باهعٌ ؿَنعات نعُ ٓعُو            ًَت يُطُ ْاوبلاو ُٓو ػاَيُ ْاطىدم
ٌَ تُكػإ نلاوَ؟ ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ بُِكَين 211)  ْىَيُٓكٍ سهىَُت((. ( ًًَاكَ بؤ ن

 سُوتُّ/
( يعععُ 3بعععُ ْىوهعععلاويإ فَعععاكَ)  2112ِكاثعععؤكتِ يًقْعععُّ َعععاؾِ بُناكبعععُك ؿَكبعععاكَّ بىؿدعععُّ هعععاَيٌ    

ًَبًًٓاٍُْ طلتؤتُ ػؤ:23/5/2112) ًًٌَٓاكو ت  ( ُّٓ ث

ًَىيوتِ بُ ِكووْهلؿُْوَّ مياتلَ، بِلَنعُّ  1( يُ َاؿؿَّ )2ؿَكباكَّ بِلطُّ ) (0) ( بِلّ ؿاٖاتِ ْاوػؤ ث
ًٌَرت ٓاَافَّ ثآنلاوَ((.نُ  َُ.    ))ث
( ؿاواٍ ِكووْهلؿْعُوَّ ميعاتل ؿَنعُٕ يُهعُك بًُعِ ٖعُكَيُِ       1( يعُ َعاؿؿَّ )  3هُباكَت بعُ بِلطعُّ)   (5)

 نىكؿهتإ يُبًُِ ثًرِتؤ ؿؤالك.   ))ثُهٓـَ((.

ًٌَععًٓاك ؿَنععُٕ ؿَهععتُوافَّ ) 6( يععُ َععاؿؿَّ )2هععُباكَت بععُ بِلطععُّ )  (8) ( جملًــظ ايــٛشزا٤(ّ ياهععانُ ث
 (.  )) بؤ طؿتىطؤّ ْاو ثُكيَُإ((ع٢ً فًظ ايٛشزا٤َيت بؤ )بطؤِك

ؿـني صـدٚز قـإْٛ فًـظ اـدَـ١      ( طعؤِكيِٓ ؿَهعتُوافَّ )  11( يُ َاؿؿَّ )2هُباكَت بُ بِلطُّ ) (0)
 (.   ))ثُهٓـَ((.ٚؾل قإْٛ فًظ اـد١َ ايعا١َ( بؤ )ايعا١َ

ًًٌَٓاك ؿَنُٕ بُ البلؿِْ َاؿؿَّ ) (2) ُ    13ث ًَٔعُواُّْ ياهعاّ ِكافَْ    ( يعُ ثعِلؤفَ ياهعانُ بع ٖؤّ ٓعُوَّ ث
ًَلاقًًُ فَاكَ)  ( .   ))بؤ طؿتىطؤّ ْاو ثُكيَُإ((.2117( بؤ هاَيِ )26ػآًٌُِْْ يُنطلتىوّ ع

ًًٌَٓاك ؿَنُٕ ِكَيقَيُى يُ بىؿدُّ وَطُِكػوذي نُّ بهلَيتُوَ بُكَماَُْـّ وَماكَتِ ؿاكايِْ بُّ  (4) ث
ًَىَيُ ؿابَُ بهلَيت: ً- 

ًَتُ )31بؤ طىْـو ْاسًُنإ )قُككمّ ػاْىوبُكَ  - أ ( ًًَؤٕ 25( ًًَؤٕ ؿيٓاك ْ بؤ قُماو ثاكَينطانإ بب
ٍَ ْىَيُٓكّ سهىَُت((.  ؿيٓاك .   ))بؤ طؿتىطؤ يُْاو ثُكيَُإ يُطُ

ٍَْ ثًٌُهععامّ،     16( يععُ َععاؿؿَّ ) 4ؿَكبععاكَّ بِلطععُّ )  - ب ًٌَععًُّٓ نٌععتىنا ًٌَععًٓاك ؿَنععُٕ وَنععى ث ( ث
ًًٌَُٓيُى بـكَيت بؤ ثِلؤفَناِْ ط ًَىَيُ ؿاِكًتِٓ بؤ بهلَيعت: ) ث َـٓض قـسٚض ضـٝاس١ٝ    ًُتْطىماك،  بُّ ً

      ِ ــٝ ــٝاس١ٝ يف االقً ــازٜع ايط ــدعِ املػ ــٝاسٞ ي ــل املصــسف ايط ــٔ طسٜ (.  )) بععاْهِ طًُععتْطىماكَإ ًًْععُ   ع
 بابُتُنَُ بؤ طؿتىطؤّ ْاو ثُكيَُإ((.

 ًُٖتُّ/
 2112ماْويت، ؿَكباكَّ بىؿدُّ هعاَيٌ  كاثؤكتِ يًقُّْ ناكوباكٍ ثُكوَكؿَو ػىَيٓـٌْ بااَلْ تىَيقيُٓوَّ 

ًَبًًٓاٍُْ طلتؤتُ ػؤ:24/5/2112( يُ )82بُ ْىوهلاويإ فَاكَ) ًًٌَٓاكو ت  ( ُّٓ ث
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ًَبًٓععِ ؿَنععُٕ بىؿدععُ بععؤ َُٖيُععُتِ ًٌْععتُاِْ ؿكوهععتهلؿِْ قىتاخباْععُ بععؤ هععاَيِ    (0) تععُكػإ  2112ت
ًًٌَٓاك ؿَنُٕ َُٓواَيًٍ بِلٍ ) ٕ بهلَيعت بعؤ بعُكؿَواَِ َُٖيُُتُنعُ.      ( ًًَاك ؿيٓاك تعُكػا 151ُْنلاوَ، ث

ٍَ ْىَيُٓكّ سهىَُت((.  ))ثُهٓـَ، بؤ طؿتىطؤ يُطُ
( ًًَاك ؿيٓاك بؤ ثلؤهُّ ثاى نلؿُْوٍَ قىتاخباُْنإ بعؤ ثاكاهعتين فيٓطعُّ    41تُكػاْهلؿِْ بِلّ ) (5)

 قىتاخباُْنإ.  ))َُُٓ ناكٍ وَماكَتٌ ثُكوَكؿَيُ((.

( ٓعىاكُٖماك ثًعُ ميعاؿ    4111او يعُوَماكَتٌ ثعُكوَكؿَ يعُ )   ؿاواناكٕ فَاكَّ ثًُّ وَميؿٌ تعُكػاْهل  (8)
ًٌَ ؾعؤِكٌَ  8111بهلَيت بؤ ) ًَىَك بؤ ؿاَُمكاْـٌْ َاَؤهتاو ؾُكَاْبُكإ بُث ( ًُٖت ُٖماك ثًُو ؿاْاٌْ ث

 تايبُت. ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

ًَىيوععت بععؤ و       (0) َماكَت، ؿاْععٌ ؿَهععُاَلتٌ ميععاتل بععُ    ؿاوانععاكٕ بععُ ؿابععري نلؿْععٌ تععَُىيًٌ َاْطاْععٍُ ث
ًَِلٍ. ))ثُهٓـَ((.  بُِكَيىَبُكايُتًُ طٌتًُناٌْ ثُكوَكؿَ، هُكبُػؤيٌ ؿاكايٌْ ناكط

ًَىيوت بعؤ ٓعُو ثلؤفاْعُ     (2) ًَىيوتُ ثاكَو َاوَّ ث ؿَكباكَّ ثلؤفَنإ يَُاوَّ ػؤيـا تُواو ْابٔ، بؤيُ ث
 ٕ ًَىيوتُ ُٖكؿوو وَماكَتٌ ثالْعـاْا ًَعو يعُ ثعاكَّ ثعلؤفَ        يُبُكٓاو بطريَيت، ث ْ ؿاكايعٌ بًُعٌ ٖعُك وَماكَت

ًٌَععًٓاك ؿَنععُٕ ثلؤهععُّ ؿكوهععتهلؿٌْ          ًٌَ ػىاهععيت وَماكَتععُنإ، ث ًٌَععًٓاكنلاوَنإ ؿيععاكٍ بهععُٕ بععُث ث
ٌَ بهلَيععت.     ًَبععُد بًٓاهععامّ يععُ وَماكَتععٌ ثععُكوَكؿَ يععُِكَيِ وَماكَتععٌ ٓععاوَؿإ نلؿْععُوَو ثاكَينطاناْععُوَ د

 ))ثُهٓـَ((

ًًٌَٓاك ؿَنُٕ ب  (4) ًَو يُ بِلٍ تُكػاْهلاو بعؤ سًوعابٌ )هعىوؿَناٌْ نؤَُاَليعُتٌ( نعُّ بهلَيتعُوَ،       ث ًُ
ًَـاويوتًُناٌْ تاقًطُنإ.  ))َُُٓ يُؿَهُاَلتٌ وَماكَتعٌ ثُكوَكؿَيعُ بعُ ِكاوَيعق      بَُُبُهيت ؿابًٓهلؿٌْ ث

ٍَ وَماكَتٌ ؿاكايٌ((.  يُطُ

ًٌَُّ دًاوامّ َىوُّٓ َاَؤهتاياٌْ ػاٌُْْريْ بُ  (1) ًٌَتين ن كؿَواّْ ؿَكَاَيُيإ، ػُكز نلؿْعٌ  ُْٖ
ًَعععت.  ))بععُ ِكَيُٓععايٌ     ؿَكَاَيععُّ ٖاتىٓععؤٍ دععىغلاؼي َاَؤهععتايإ يُهععُك بٓععَُاٍ ؿووكٍْ ْنيهععٌ ًععىَئ ب

 ٓاكَهُك نلاوَ((.

ًَٓععاٌْ َاَؤهععتاو          (2) ًٌَععًٓاك ؿَنععُٕ بِلَيععو يععُ ثععاكَّ بُكْاَععُّ تىاْاهععامّ تععُكػإ بهلَيععت بععؤ ِكاٖ ث
ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((.ؾُكَاْبُكاٌْ وَماكَتٌ ثُكوَك  ؿَ.  )) بهلَيت بُ ث

ًَهعٌ ياهعايٌ يعُْاو ثعلؤفَ ياهعانُؿا          (3) ًًٌَٓاك ؿَنُٕ بِلٍ تُكػاْهلاو بؤ بُكْاَعُّ تىاْاهعامّ بعُ ؿَق ث
ًَطري بهلَيت. ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.  د

ًَعـاٌْ ؿ       (01) ًَـآعىوُْوَ بهلَيعت يعُ تعُكػاْهلؿْٕ ث َكَاَيعُ يعُ هعٓىوكٍ وَماكَتعٌ     ؿاوا ؿَنُٕ ؿووبعاكَ ث
ًَتععُ َايععٍُ بُكقععُكاك بععىوٌْ يُنوععاٌْ.         ًَىَيُى ِكَيععو خبلَيععت نععُ بب ٌَ دًععاوامٍ بًُعع ػىَيٓععـٌْ بععااَل بععُب

 ))ثُهٓـَ((.
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ًًٌَٓاك ؿَنُٕ ثلؤهعُّ تُْعـَكئ نلؿْعٌ ثلؤفَنعاٌْ وَماكَتعٌ ػىَيٓعـٌْ بعااَل  بطُِكَيٓلَيتعُوَ بعؤ           (00) ث
ًَىيوت بهلَيت بؤ ؿيعنايين ثلؤفَنعإ بعُ ميعاؿ نلؿًْعإْ ٓعاالى       وَماكَتْ ماْهؤنإ، ِكَٓاوّ ثاكَ و ناتٌ ث

ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((.  نلؿًْإ يُّ بىاكَؿا.  )) بهلَيت بُ ث

ًًٌَٓاك ؿَنُٕ بؤ مياؿنلؿٌْ بِلٍ بىؿدُّ وَماكَتٌ ػىَيٓـٌْ بااَل يُ بىؿدُّ طٌيت.  )) بهلَيت بُ  (05) ث
ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((.  ث

اْععـٌْ ًَالنععُناٌْ وَماكَتععٌ ػىَيٓععـٌْ بععااَل ثععليْ ِكاوَيععق بععُ ػععىؿٍ وَماكَت  هععُباكَت بععُ ؿاَُمك  (08)
ًَىَكٍ ماْوتًاُْ ؿابٓلَيت، ِكَيقَّ طىدماو ؿابٓلَيت بؤ ماْهؤْ ثُضياْطا ْىَيًُنإ، ٖاْـاٌْ َُٖيطلٍ  بهلَيت، ث

ًَعـاٌْ       ؿَهعُاَلتٌ ؿاكايعٌْ   بِلواْاَُّ )َاهتُكو ؿنتؤكا( بؤ ػنَُت نلؿٕ يعُ ماْهعؤْ ثعُضياْطا ْىَيًعُنإ، ث
ًَِلٍ ماْهعؤْ ثعُضياْطانإ بُكدُهعتُ بهلَيعت،          ًَِلٍ بُ وَماكَتْ ماْهؤنعإ، هعُكبُػؤيٌ ؿاكايعٌْ نعاكط ناكط
ًٌَععًٓاك بععؤ         ًَىيوععت ؿَكبهععات.  )) بهلَيععت بععُ ث ًَىيوععتُ ُٓدمىَععٌُْ وَميععلإ يععُو باكَيععُوَ ِكَيُٓععايٌ ث ث

 سهىَُت((.

ًٌَ طلْطٌْ ِكينبُْـٍ ؿياكٍ نلؿٌْ بًُُ بىؿدُّ تايبُت بؤ ثلؤفَ (00) ناٌْ وَماكَتٌ ػىَيٓـٌْ بااَل بُث
ٍَ ُٖكؿوو وَماكَتٌ ثالْـاْإْ ؿاكايٌ، يُؿاٖاتٌ ُْوت ثٌتًىاٌْ بعؤ ٖعُكؿوو    ثلؤفَنإ بَُُٖاُْٖطٌ يُطُ
وَماكَتٌ ثُكوَكؿَو ػىَيٓـٌْ بااَل تُكػإ بهلَيت بؤ ؿكوهت نلؿٌْ نَُجٌ ماْهؤْ ثعُضياْطاْ قىتاخباْعُو   

ٌَ ب ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((.ًٌْتُد  ىوِْ َاَؤهتايإ.  )) بهلَيت بُ ث

ًَـاٌْ  (02) ًَت بؤ ث ًَو ؿاسيُمكَيٓ ًًٌَٓاك ؿَنُٕ نُ سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ يُ ؿاٖاتٌ ُْوت هٓـووق ث
ًَوْ ِكَيُٓايٌ بؤ  قُكمّ ػىَيٓـٕ بؤ تُواو نلؿٌْ ػىَيٓـٌْ بااَل ) ؿبًؤّ، َاهتُك، ؿنتؤكا(ْ ؿاْاٌْ ًَهاًْنَ

ًَـاٌْ ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((.     .ث  )) ثُهٓـَ، بهلَيت بُ ث

 

 بُِكَين ػىكًًـ اظيـ هًًِ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
 ْؤيُّ/

( يعُ  85بعُ ْىوهعلاويإ فَعاكَ)    2112كاثؤكتِ يًقُّْ ُٓوقافْ ناكوباكٍ ٓايين، ؿَكباكَّ بىؿدُّ هاَيٌ 
ًَبًًٓاٍُْ طلتؤتُ ػؤ:27/5/2112) ًًٌَٓاكو ت  ( ُّٓ ث
ًَطُتًعٌ ُٖيُ بؤ باكٍ ؿوانُو (1) تين طُيٌتين بىؿدُ بؤتُ ٖؤٍ ًْطُكاٌْ ُْٓـاَاٌْ يًقُْ، ناكيطُكٍ ْ

 ٓابىوكٍْ ؿوانُوتين ثلؤفَنإ.        ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

ًَعت يعُ هعااَلٌْ ِكابعلؿوو، بعُالَ       (2) ًَٔىوٍ وَطُِكػوذي نعَُرت ب ٍَ ٓاوَِكوإ ؿَنلا ِكَيقَّ ت ّ ميعاؿٍ  ُّٓ ها
ًَٓإ مياؿ بهلَيت.   ))  ًَٔىوّ وَبُكٖ ًَهٌ الوامَ يُ بىؿدُؿا، بؤيُ ؿاوا ؿَنُٕ كَيقَّ ت نلؿووَ، ََُُٓ ػاَي

ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((.  ثُهٓـَ، بهلَيت بُ ث

ًٌَعلاو يُهعاَيٌ ثعاك ميعاتلَ. )) وَاَلّ بـكَيتعُوَ يُاليعُٕ ْىَيٓعُكٍ             (3) ًَٓعاٌْ ثعالٕ بعؤ ن ُّٓ هعاَيًٍ نىكتٗ
 سهىَُت((.
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ًَٔععىوَناٌْ تععل،    14تععُكػإ  نلؿْععٌ كَيععقَّ )  (4) % ( يُبىؿدععُ بععؤ بًُععُناٌْ )هععىوؿّ نؤَُاَليععُتٌ، ت
َُودىؿاتٌ ْاؿاكايٌ(، يُهاَيٌ ثاك مياتلَ، ََُُٓ ؿَكطايُى ؿَناتُوَ بعؤ طُْعـََيٌْ بُٖعُؿَكؿإ. )) وَاَلّ    

 بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

ٍَ ؿابععري طلْطععٌ ْععُؿكاوَ بععُ ِكؤيععٌ وَماكَتععٌ ٓععُ (5) وقافْ ناكوبععاكٍ ٓععايين يععُ بىؿدععُّ طٌععيت ؿا، يُطععُ
ًَىيوت بؤٍ. )) وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.  ُْنلؿٌْ ًَالنٌ ث

بًُُ بىؿدُّ )ؿَهعتُّ هعُكبُػؤٍ َاؾعُناٌْ َعلؤظ، ؿَهعتُّ ثاكاهعذيْ        2112يُ بىؿدُّ هاَيٌ  (6)
  ٌ ًَُاْ ًَلْهعً ( تعُكػإ نعلاوَ وَنعى يعُ كاثؤكتُنعُؿا ٖعاتىوَ، ٓعُّ        ٓاى نلؿٌْ فيٓطُ، ؿَمطاٍ َري يعُ ُٖوي

ٍَ ُّٓ بىؿدُيُ ٓؤٕ ػُكز ؿَنلَيت. )) وَاَلّ بـكَيتعُوَ   ًٌَُّ ًٓـاكٍْ ياهايًإ ُٖيُْ ْاماْل ؿَمطاياُْ ن
 يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

ًَعت، ؿَهعُالتٌ ػعُكز        (7) ًَىيوتُ ) ْاكؿٌْ بىؿدُّ يعُناتٌ ياهعايٌ ػؤيعـا ب ًًٌَٓاك ؿَنُٕ نُ ث نعلؿٕ  ث
ًَت، هُكٓعاوَناٌْ          ًَٓ ًَت بؤ ُٓو بِلَ ثعاكَّ نعُ تعُكػإ نعلاوَ، ِكؤتعًين ؿاكايعٌ ْعَُ يُؿَهت وَماكَتُنإ ب
ؿاٖععات يُٖععُكَيِ بععُ ياهععا كَيععو خبلَيععت، بىؿدععُّ وَماكَتععٌ ٓععُوقافْ ناكوبععاكٍ ٓععايين ميععاؿ بهلَيععت،            

ًَِلٍْ ؿاكايًععُناٌْ ؿَمطانععاٌْ َععاؼي َععلؤظْ فيٓ    ًٌَععُ نععاكط طععُْ َععري، البلؿْععٌ سًوععابٌ  ٓاكَهععُكنلؿٌْ ن
ًَىيوععتُ وَماكتععٌ   ًَتععُوَ، ث ًَٓ هععىوؿَناٌْ نؤَُاَليععُتٌ يُٖععَُىو وَماكَتععُنإ تععُْٗا يععُ وَماكَتععٌ ؿاكايععٌ سي
ؿاكايٌ ؿَهتهاكٍ بًُعُ بىؿدعُّ وَماكَتعُنإ ْعُنات، ؿواّ ٓعُوَّ كَيعو ؿَنعُوٕ يُهعُك بعِلٍ بىؿدُنعُ،           

ٓاوو ناكَبا، ٓىْهُ وَماكَتعٌ ٓعُوقاف ْنيهعُّ بعِلٍ      بُػًٌين َنطُوتْ ًىَيُٓناٌْ ػىاثُكهيت يُ نلَيٌ
ًَٓاٌْ َىَيهععُناٌْ وَقععـ يععُ      2) ًَىامٍ نلَيععـإْ وَبععُكٖ ( ًًَععاك قععُكماكَ، ؿووبععاكَ ٓاوػٌععاْـُْوَ بععُ ًعع

ًَىيوععت، ِكَٓععاونلؿٌْ بٓععَُاٍ       ًٌَ ث وَماكَتععٌ ٓععُوقافْ ثلؤفَنععاٌْ ٓععُو وَماكَتععُ ْ ؿابًُععهلؿًْإ بععُث
ًَنيـٍ و َُهًشٌ(.   )) ؿاؿطُكٍ ٖاوًٌْتًُاٌْ بىوٕ  ًَـاٌْ ثلؤفَو بىؿدُّ طىدماو بؤ ٖاوواَلتًاٌْ ٓ بؤ ث

ًَٓت يُاليُٕ يًقُّْ ؿاكايٌ((. ٌَ نؤَ  ب

 
 ؿَيُّ/

ًَعنإ، ؿَكبعاكَّ بىؿدعُّ هعاَيٌ      ٍَْ ػ بعُ ْىوهعلاويإ    2112كاثؤكتِ يًقُّْ ناكوباكٍ نؤَُاَليُتٌْ َٓـا
ًَب28/5/2112ًٓ( يُ )3فَاكَ ) ًًٌَٓاكو ت   ًاٍُْ طلتؤتُ ػؤ:( ُّٓ ث

ْععُبىوٌْ ٖاوهععُْطٌ بععؤ ٓععُو بععِلَ ثععاكَّ نععُ وَماكَتععٌ نععاكو ناكوبععاكٍ نؤَُاَليععُتٌ تععُكػإ نععلاوَ    (1)
 بُكاَبُك بُ ٓاالنٌ يُناٌْ.   )) وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

.ٖتـ( نُ بِلَنُّ ُٓو بِلَ ثاكَّ تُكػإ نلاوَ وَنى َىوُٓ بؤ ) ًًٌ ؿَاؽْ ٓاوؿَيلٍ نؤَُاَليُتٌ.. (2)
ًَل يعُّ بعىاكَؿا هعااَلُْ        411) ًَـاويوعيت ثاكَينطعاٍ ٖعُوي ( ٓىاكهُؿ ًًَاك ؿيٓاكَ، نُ بِلَنُّ نَُُ، تعُْٗا ث

ًَُاٌْْ ؿٖعؤى.       )) وَاَلّ بـكَيتعُوَ        661بلييت يُ يُ ) ( ًَُ هُؿْ ًُهت ًًَعاك ؿيٓعاك، دطعُ يعُ هعً
 يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((. 
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ًَت، ٓىْهُ ٖعًض ثلؤفَيعُنًإ بعؤ ؿاْعُْلاوَ يعُ      ثالٌْ وَماكَتٌ نا (3) ٌَ ْاب ًَبُد ك يُ بىاكٍ ثلؤفَنإ د
ٍَ، بععى صيىوْععُ ٓععُّ وَماكَتععُ ) ًٌَععهَُ نععلؿووَ بععؤ ؿكوهععت نلؿْععٌ 6بىؿدععُّ َُٓوععا ( ًععَُ ثلؤفَيععإ ث

  ٓ ًَٓاٌْ ثًٌُيٌ يُ طٌت قُمانإْ تُْٗا يُى ثلؤفَيإ بؤ ٓعُدماّ ؿَؿَٕ.           )) ثُهع ـَ، هُْتُكٍ ِكاٖ
 وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

ًَـاٌْ        (4) ًَـآىوُْوَيُى بهلَيعت يعُ ثلؤفَنعاٌْ بُِكَيىَبُكايعُتٌ ٓعاوؿَيلٍْ طًُعُث يًقُْ ؿاوا ؿَنات ث
(، بؤيعُ يًقْعُ   4(، يُ هٓىوكٍ ًٓعـاكٍَ طعُكًَإ )  5( ثلؤفَ، يُ هٓىوكٍ ثاكَينطاٍ ؿٖؤى )6نؤَُاَليُتٌ )

ًَـآععىوُْوَ ؿَ ًَىإ ثاكَينطععاو قععُمانإ.     ؿاواّ ث نععات يععُو ثلؤفاْععُ يععُِكووّ ُٓويُويععُتْ َُٖاٖععُْطٌ يععُْ
ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((.  ))ثُهٓـَ، بهلَيت بُ ث

يُبُك ُٖهتًاكٍ ناكٍ َاَؤهتاْ ؾُكَاْبُكْ تىَيقَكَ نؤَُاَليُتًًُنإ نعُ هعُك بعُ وَماكَتعٌ نعاكٕ،       (5)
ؿَنات بؤيإ.   ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيٓعُكٍ  يًقُّْ ْاوبلاو ؿاواّ ػُكز نلؿٌْ ؿَكَاَيُّ َُتلهٌ 

 سهىَُت((.

ًًٌَٓاك بؤ  (6) ًَىيويت بُ ؿكوهت نلؿٌْ بًٓاٍ ٓؤتًنّ ُٖيُ.  ))ثُهٓـَ، بهلَيت بُ ث ًَُاٌْ ث ثاكَينطاٍ هً
 سهىَُت((.

َّ وَطُِكػوتُٓوَّ ُٓو وَكًاُّْ نعُ يُطٌعت ؾُكَاْطعُناٌْ     (7) ؿاوا ؿَنُٕ بُ ٓاى نلؿُْوَْ هُكيُْى
ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((.ٓان  وامٍ ُٖٕ.  ))ثُهٓـَ، بهلَيت بُ ث

ًَتععُ ؿَكَوَْ      (8) ًَهععاكٍْ، قععُكمّ بٔععىى يععُ ُٓهععتؤٍ وَماكَتععٌ نععاك ب ًٌَععًٓاك ؿَنععُٕ ثععاكَّ بًُععُّ ب ث
ًٌَعًٓاك ؿَنعُٕ بعُ ٓعاى       ًَهٌ تل، بؤ نُّ نلؿُْوَّ باكطلاٌْ يُهُك ُّٓ وَماكَتعُ.  ث بطىامكَيتُوَ بؤ ًىَيٓ

 َّ وَطُِكػوععتُٓوَّ ٓععُو وَكًععاُّْ نععُ يُطٌععت ؾُكَاْطععُناٌْ ٓانوععامٍ ٖععُٕ.  ))    نلؿْععُوَْ هععُكيُْى
ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((. ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.  ثُهٓـَ، بهلَيت بُ ث

ًٌَععُيٌ.         (9) ًَٓععاٌْ ث ًٌَععًٓاك ؿَنععُٕ بِلَيععو ثععاكَّ ؿيععاكٍ نععلاو تععُكػإ بهلَيععت بععؤ هععُْتُكَناٌْ ِكاٖ ث
 ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((.))بهلَيت بُ ث

ٍَ ؾلاواٌْ ناكٍ ُّٓ وَماكَتُ بؤيعُ  311) 2112ًَالنٌ وَماكَت بؤ هاَيٌ  (11) ( ثًُيُ، طىدماو ًًُْ يُطُ
 ؿاواّ مياؿ نلؿٌْ ؿَنُٕ.  ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

ًَهعاكٍ ؿَكٓعىواٌْ ثعُضياْطاْ قىتاخباْعُ ثًٌعُيًُنإْ م       (11) ًًٌَٓاك ؿَنُٕ بًُعُّ ب اْهعؤ ًًُٖٓعُناًٍْ   ث
ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((.  بطلَيتُوَ.  ))بهلَيت بُ ث

ًَل حمُىؿ:  بُِكَين حمُـ ؿي

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
 ياْنَ/

ٌَ بععىوٕ، ؿَكبععاكَّ بىؿدععُّ هععاَيٌ       بععُ ْىوهععلاويإ   2112ِكاثععؤكتِ يًقْععُّ ٓاوَؿاْهلؿْععُوَو ًٌْععتُد
ًَبًًٓا29/5/2112( يُ )43فَاكَ) ًًٌَٓاكو ت  ٍُْ طلتؤتُ ػؤ:( ُّٓ ث
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ًَٓلاو بؤ هاَيٌ  (1) ٌَ ؿكاوَ((. 2112ؿاٖاتٌ ػًََُ ًٌَرت ٓاَافَّ ث  نَُُ.  )) ث

ًًٌَٓاك ؿَنُٕ ثلؤهُّ اعالْٕ تُْـَكئْ اسايُْ ؾتض......ٖتـ يُ بُِكَيىَبُكايُتًعُ طٌعتًُنإ، يعُ     (2) ث
 ُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.ثاكَينطانإ ُٓدماّ بـكَيت تا مياتل هىوؿ يُ نات وَكبطلٕ.  ))وَاَلّ بـكَيتُوَ ي

ًًَععإ وايععُ بِلطععُّ )   (3) ٌَ ْانلَيععت . ))وَاَلّ بـكَيتععُوَ يُاليععُٕ ْىَيٓععُكٍ     8( يععَُاؿؿَّ )4ث ًَبععُد ( د
 سهىَُت((.

ًٌَعًٓاك ؿَنعُٕ          15ؿَكباكَّ َاؿؿَّ ) (4) ًَىيوعيت بعُ ثًعُّ وَميؿعٌ ميعاتلَ، ث (، ٖعَُىو ؾُكَاْطُيعُى ث
ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((.ؾُكَاْبُك بؤ ُٓو ًىَيٓاُْ ؿابري بهلَيت نُ   تامَ ؿَنلَيتُوَ.  ))بهلَيت بُ ث

ًٌَ ياهعاٍ فَعاكَ )   (5) ًَىيوعت بعىو طىفَُيعُى يعُ بىؿدعُّ هعاَيٌ        2118( هعاَيٌ ) 7بُث (ٍ ٖعَُىاكنلاو ث
ٌَ بىوٕ بُ بِلٍ ) 2112 ( ًًَاك ؿيٓعاك.   ))وَاَلّ بـكَيتعُوَ   211ؿابٓلَيت بؤ ؿكوهتهلؿٌْ يُنُّ ًٌْتُد

 ((.يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت

ًَت ْانلَيت طىفَُّ بؤ ؿياكٍ بهلَيتْ خبلَيتُ ػٌعتُّ ثعلؤفَّ    (6) ُٖك ثلؤفَيُى ؿينايين تُواو ُْبىب
ًًٌَٓاكنلاوَنإ .  )) ثُهٓـَ، وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.  ث

ًًٌَٓاك ؿَنُٕ بىؿدُّ طىدماو بؤ بُِكَيىَبُكايُتًُناٌْ ٓاى نلؿُْوَّ كَيطاوبإ يُ بىؿدُّ ط (7) ٌيت ث
ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((.  تُكػإ بهلَيت بؤ ٓاى نلؿُْوَّ ِكَيطا طٌتًُنإ.   ))ثُهٓـَ، بهلَيت بُ ث

ٌَ نلؿْعِ ثعلؤفَ بُكؿَواَعُنإ.   ))سًوعابٌ        (8) ًَبعُد ًَهٌ تايبُت بُْاوّ سًوعابٌ د نلؿُْوَّ سًواب
 تُكػاْهلاو و طىفَُنإ ُٖيُ((.

ًًٌَٓاك نلاوَناِْ وَماكَتٌ (9)  2112ٓاوَؿاْهلؿُْوَ يعُ بىؿدعُّ طٌعيت هعاَيٌ      ثٌهٌ بىؿدُّ ثلؤفَ ث
 نَُُ.  ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

ًٌَععًٓاكنلاوّ ٓععُو وَماكَتععُّ ُْػوععتؤتُ          (11) بععُطىَيلَّ ثالْععٌ وَماكَتععٌ ٓاوَؿاْهلؿْععُوَ ثععلؤفَّ ث
 ػٌتُوَ.  ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

(11)  ْ ًَععت بىؿدععُّ ثلؤفَنععا ًٌَععًٓاكنلاوَناٌْ هععاَيٌ   ؿَب يُهععُك  2112ٌ ْاوٓععُ ؿابِلاوَنععإ يععُ ثععلؤفَ ث
ًَت، ُْى يُهُك بىؿدُّ وَماكَتعٌ ٓاوَؿاْهلؿْعُوَ.    ))وَاَلّ بـكَيتعُوَ يُاليعُٕ      بىؿدُّ طٌيت ُٖكَيِ ب

 ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

(12)      ُ ًٌَ وكؿبًين يًقُّْ ٓاوَؿاْهلؿُْوَ بُ ػٌعتُّ ثعلؤفَ ؿوانعُوتىوَنإ ؿَكنعُوت نع ًَو يعُ    بُث بًُع
ثلؤفَناٌْ وَماكَتٌ ٓاوَؿاْهلؿُْوَ بُ ثلؤفَّ ؿوانُوتىو ؿاْاْلَيت، بَُيهى بعُكؿَوأَ. ))وَاَلّ بـكَيتعُوَ   

 يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

ًٌَععٍُ نىفاْععُوَّ مَوّ نٌععتىناَيٌ ْ قُكَبىونلؿْععُوَّ دىتًععاكإ كَيطععلَ يععُ ثلؤفَنععاٌْ يُنععُّ      (13) ن
ٌَ بىوْٕ كَيطاوبإ يُ ثلؤ ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((.ًٌْتُد  فَناٌْ وَماكَتٌ ٓاوَؿإ نلؿُْوَ. ))بهلَيت بُ ث
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ًًٌَٓاك ؿَنُٕ بِلٍ ُٓو ) (14) ًَعٓر هعُؿ ؿؤالكَّ نعُ بِليعاكَ وَنعى بُػٌعًٍ        $7511ث ( سُوت ٖعُماكو ث
ًَىيوعتُ يعُ          ٌَ بعىوٕ ْ ٓاوَؿاْهلؿْعُوَّ طىْعـَنإ ، ث بـكَيت بَُُبُهيت ؿكوهت نلؿْعٌ يُنعُّ ًٌْعتُد

ًَ ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((.بىؿدُؿا بُٔهج  ت.  ))بهلَيت بُ ث

ًَٓإ ؿَهعتًإ نعُوتىوَ، بعِلٍ      (15) ًٌَ ُٓو ماًْاكياُّْ يًقُّْ ٓاوَؿاْهلؿُْوَ  نُ يُ ؿَهتُّ وَبعُكٖ بُث
( ثُدما ًًَاك ؿاْعلاوَ، نعؤٍ طٌعيت ؿَناتعُ     51( ٌٓ ًًَاك َاوَتُوَ يُ سًوابٌ بُػًٌُٓناْـاْ بِلٍ )41)
ًٌَععًٓاك ؿَنعع91) ًَىَّ  ( ْععُوَؿ ًًَععاك، ث ُٕ ٓععُو بععِلَ ثاكَيععُ بععـكَيت بععُ طىْععـَنإ وَنععى بُػٌععري، بععُّ ًعع

 ػىاكَوَ:

 طلْطٌ بـكَيت بُ طىْـَ ؿووكَنإْ هٓىوكيُنإ. -

ٍَ بـكَيتُ ٖاوواَلتٌ، واتُ بُ ) -  ( قًوت.2بُ ؿوو ها

ًَٓيت ًًُْ يُهُك ُٓو ػاَيُْ ْىَيُٓكّ سهىَُت وَآلّ بـاتُوَ((.  )) يًقُّْ ؿاكايٌ نؤَ
ًٌَعععًٓاك ؿَ (16) ًَٓإ تعععُكػإ بهلَيعععت بعععؤ       ث ًَىيوعععت يعععُ بىؿدعععُّ ؿَهعععتُّ وَبعععُكٖ نعععُٕ طىفَعععُّ ث

ًَت           ًَٓإ ْعُتىاْ ٓاكَهُكنلؿٌْ ُْبىوٌْ يُنعُّ هُكثُكًعتًاكإ، نعُ بؤتعُ ٖعؤٍ ٓعُوَّ ؿَهعتُّ وَبعُكٖ
ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((. ٌَ بىوْاُْ بهُٕ. ))بهلَيت بُ ث  هُكثُكًيت تُواوّ ُّٓ يُنُ ًٌْتُد

ًًٌَٓاك ؿَنُٕ ُٓو  (17) ًَٓإ تُكػإ نلاوَ بعؤ طُياْعـٌْ ثعلؤفَّ    ث بِلَ ثاكَّ يُبىؿدُّ ؿَهتُّ وَبُكٖ
      ٌَ ًَبعُد ًَبىوٕ، يُِكَيطاّ ؾُكَاْطعُ ثُيىَْـيعـاكَنإ يعُ ثاكَينطانعإ د ػنَُتطىماكٍ بؤ يُنُناٌْ ًٌْتُد

 بهلَيت.   ))ُّٓ ناكَ ثُيىَْـٍ بُ ناكَناٌْ سهىَُتُوَ ُٖيُ((.

ًَىيوعتُ ٓاًعهلا بهعلَئ نعُ يُهعُك         ؿاوا يُ سهىَُت ؿَنُٕ يًويت ٓ (18) ُو ثلؤفاُْ ٓريْ يعُ نعىَئ نعُ ث
ٌَ نلاوَو ؿَنلَيت؟!   ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((. ًَبُد  ًرييين ُْوت د

ًَتُ ثُكيَُإ.   ))ثُهٓـَ((. (19) ًًٌَٓاك ؿَنُٕ بىؿدُّ طٌيت يُناتٌ ػؤيـا ب  ث

 ؿواْنَ/
ًعاكَواٌْْ طىاهعتُٓوَو طُياْعـْٕ طًُعتْطىماك، ؿَكبعاكَّ بىؿدعُّ        ِكاثؤكتِ يًقُّْ ػنَُتطىماكيُناٌْ

ًَبًًٓاٍُْ طلتؤتُ ػؤ:31/5/2112( يُ )76بُ ْىوهلاويإ فَاكَ ) 2112هاَيٌ  ًًٌَٓاكو ت  ( ُّٓ ث
ًَٓلاو بليتًُ يُ )1(ٍ َاؿؿٍَ )2يُ بِلطُّ ) (1) ( ًًَاك، يعُ  472( يُياهاٍ بىؿدُؿا ، بِلٍ ؿاٖاتٌ ػًََُ

( ًًَاك، يُ ؾؤكٌَ ػَُالْـٌْ بىؿدُؿا بُ بعِلٍ  451تٌ ؿاكايٌ دًاوامّ ُٖيُو ْىوهلاوَ )ِكاثؤكتٌ وَماكَ
ٍَ بعؤ ؿاٖعاتٌ ٖعُكَيِ )   476) ًَٓلاوّ سهىَُتٌ ؾًـكا ( ًًَعاك ؿيٓعاكَ.     6.932( ًًَاك ؿيٓاك ْىوهلاوَ، ػًََُ

 ))ثُهٓـَ، وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

ًٌَ ياهاٍ بىؿدُّ هاَي (2) ( ؾُكَاْبعُك، بعُاَلّ   667849فَاكٍَ ؾُكَاْبعُكإ بليتًعُ يعُ )    2112ٌ بُث
ًٌَ ِكاثؤكتٌ وَماكَتٌ ؿاكايٌ بليتًُ يُ ) ًَىَيُ دًاواميإ ُٖيُ بُ فَعاكَ  662444بُث ( ؾُكَاْبُك، بُّ ً

 ( ؾُكَاْبُك.  ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.5415)
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اْبععُكَ ػاٌُْْععري نلاوَنععإ نععُّ ْانُْععُوَ؟ ))وَاَلّ بـكَيتععُوَ  ثلهععًاك ؿَنععُٕ بؤٓععٌ فَععاكٍَ ؾُكَ (3)
 يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

هُباكَت بُ ثاكَّ َـَوَكٍ طٌت هعًؿُنإ ٓعُْـَو يُنىَيًعُ؟ بؤٓعٌ ؿَهتًٌٓعإ ْانلَيعت؟ ))وَاَلّ        (4)
 بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

(5)     ً ًٌَ ِكاثعؤكتٌ وَماكَتعٌ ؿاكايعٌ ثع ( ًًَعاك ؿيٓعاك   42رتؤؿؤالك بعؤ ثاكَينطانعإ تعُْٗا )   ثلهًاك ؿَنُٕ بُث
ًَهـا كؤفاُْ ) ًَٓلَيعت، ؿَبىايعُ بِلَنعُ        175ؿياكٍ نلاوَ، يُنات ( ُٖماك بعُكًٌَ ْعُوت يعُ نىكؿهعتإ ؿَكؿَٖ

ًَت. ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.74)  ( ًًَاك ؿيٓاك ب

ًًٌَٓاك ؿَنُٕ بُ البلؿٌْ َاؿؿَّ ) (6) ًَٔعُواُّْ ياهعاٍ ػاٌُْْعًُٓ.        ( يُ يا13ث هعانُ، بعُٖؤٍ ٓعُوَّ ث
 ))يُ ٖؤَيٌ ثُكيَُإ يُنال بهلَيتُوَ((.

ًًٌَٓاك ؿَنُٕ بِلطُيُى مياؿ بهلَيت بُ بِلطعُّ )  (7) ( بعؤ ؿيعاكيهلؿٌْ بِلَيعو ثعاكَّ     16( يعَُاؿؿَّ ) 9ث
ٌَ تاثؤنعععإ. ))ٓعععُّ بابُتعععُ يعععُ بىؿدعععُّ وَ   ماكَتعععُ هعععااَلُْ بعععؤ يًقْعععُّ تعععاثؤنلؿٌْ ًعععاكو ًاكؤٓعععهُ بععع

 ثُيىَْـيـاكَنإ ٓاكَهُك ؿَنلَيت((.

ًًٌَٓاك ؿَنُٕ بعُ ميعاؿ نلؿْعٌ َاؿؿَيعُنٌ ياهعايٌ وَى هعاَيٌ        (8) تايبعُت بعُ هعٓـووقٌ ثعاكَّ      2111ث
ًَهٌ تايبعُت بعُْاوّ            ًَتعُوَ يعُ سًوعاب ًَٓ ٌَ ُْنلاوَنإ بعؤ ٖعَُيطلتين ٓعُو بعِلَ ثاكَيعُّ ؿََ ًَبُد ثلؤفَ د

ٌَ نلؿٌْ ثلؤفَ بُكؿَ ًَبُد  واَُنإ.  ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.سًوابٌ د

ثلهعععًاك ؿَنعععُٕ وَماكَتعععٌ ًعععاكَواٌْ ؿاواّ بُػٌعععًين ْعععُنلؿووَ، بعععُاَلّ وَماكَتعععٌ ؿاكايعععٌ بعععِلٍ     (9)
ٌَ هُؿو سُؾتاو ًُٖت ًًَاكْ سُوت هُؿو ْعُوَؿو ْعؤ ًًَعؤٕ ؿيٓعاكٍ بعؤ ؿاْعلاوَ.        378.799.111) ( ه

 َيُٓكٍ سهىَُت((.))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْى

ثلهععًاك ؿَنععُٕ ثععاكَّ تععُكػاْهلاو بععؤ سًوععابٌ قععُكَبىوّ ؾُكَاْبععُكإ نععَُرتَ يععُوَّ وَماكَتععٌ      (11)
 ًاكَواٌْ ؿاواّ نلؿووَ. ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

ًَٓـَكإ، نُ و (11) ًٌَُو تُطُكَّ مؤك ؿكوهت ؿَنُٕ بؤ بُي اؿَنات كَيُٓايًُنإْ ؿَمطا ثُيىَْـيـاكَنإ ن
ًَٓـَك ثلؤفَ وَكُْطلَيت، ُٓوََ ٖؤٍ هُكَنِ ؿوانُوتين ثلؤفَناُْ.   ))ثُهٓـَ((.  بُي

ًَهٌ طُوكَّ ؿكوهت نعلؿووَ   (12) نٌَُ ُٓو بىؿدُّ يُ سًوابٌ بُػٌري ؿَؿكَيت بُ ًاكَواًُْنإ طلؾت
ـ    ًَىيوعتًاُْ.    ))ثُهعٓ َ، بهلَيعت بعُ   يُبُكؿَّ ثلؤهُّ اهتُالى نلؿٌْ ُٓو َىَيهاُّْ نُ ًعاكَواًُْنإ ث

ًَُٔواُّْ ػاَيِ ) ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت ُٖكُْٓـَ بُ ث  (يُ يُهُكَوَ((.9ث

ًَهـا )12بِلٍ ) (13) ًَىَكٍ ميلَنٌ ٓاو( ؿاْلاوَ، يُنات ( هاَيُ ٓعُّ ناكَيعإ يعُّ    2( ًًَاك ؿيٓاك بؤ ؿاْاٌْ )ث
تل ػُكز بهلَيعت.   نؤَجاًْايُ وَكطلتؤتُوَ نُ ثلؤفَنُّ بؤ ؿَكٓىوَ، ؿاوا ؿَنُٕ ثاكَنُّ بؤ ثلؤفَيُنٌ

 ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.



 285 

ًَل َاوَّ ) (14) ( هاَيُ يُ ثلؤفَنعاٌْ  2ثلهًاك ؿَنُٕ بؤٌٓ ثلؤفَّ هُْتُكٍ تاقًطُّ بًٓاهامّ يُ ُٖوي
وَماكتٌ ؿاكايٌْ ٓابىوكٍ ؿاؿَْلَيت، بؤٌٓ وَماكَتٌ ًاكَواٌْ يإ ٓعاوَؿإ نلؿْعُوَ بعُّ نعاكَ َُٖيٓاهعذي؟      

ًَُٔواُّْ َاؿؿَّ ) ٓىْهُ  (َ يُياهاٍ بىؿدُؿا. ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.34َُُٓ ث

ٌَ ٓاطاؿاك بهلَيتعُوَ بعُمووتلئ    (15) ًًٌَٓاك ؿَنُٕ ُٖك طؤِكاْهاكيُى يُ ثلؤفَنإ ِكوو بـات ثُكيَُاٌْ ي ث
 نات. ))ثُهٓـَ، وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

ًَهاوَ،          هًوععتَُِ  (16) ثععُيِلَوّ نععلاو يُهععاَيٌ ثععاك بععؤ ؿاَُمكاْععـٌْ ؾُكَاْبععُكإ ٓاَععادمٌ ػععؤٍ ْععُث
ًَىَّ   ًَععت، ؿاوا ؿَنععُٕ طلْطععٌ بُواْععُ بععـكَيت نععُ بًُعع ًًَععإ باًععُ ٓععُّ نععاكَ بععُِكاٍ ٓععُوإ ب وَماكَتععُنإ ث

 طلَيبُهت ؿاَُمكاوٕ بؤ ؿاَُمكاْـٕ. ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

(17) ًٌَٓ ًًٌَُّٓ ػاْىوبُكَ بهلَيت بُ )ث ( ًًَؤٕ ؿيٓاك، يُ سًوابٌ بُػٌعًين وَمَاكَتعٌ   25ًاك ؿَنُٕ ث
ٌَ ًًْعُ. ))ثُهعٓـ        ًَىيوعتًإ ثع ٌَ ؿاوَ، ٓىْهُ وَماكَتعٌ ًعاكَواٌْ ث ًٌَرت ٓاَافَيإ ث ًاكَواٌْ بـكَيت نُ ث

 ًًُْ، بُاَلّ وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

ًًٌَٓاك ؿَنُٕ  (18) ػُكز نلؿٌْ ثاكَّ ثلؤفَنإ ِكاهتُوػؤ بـكَيت بعُ وَماكَتعٌ ثُيىَْـيعـاك بعؤ نعُّ      ث
نلؿُْوَّ ِكؤتري، ؿاوا ؿَنُٕ ؿاٖاتٌ وَماكَتٌ ًاكَواٌْ بـكَيت بُ ػؤيإ ْ يعُ بىؿدُنعُيإ ؿَكْعُنلَيت،    

لَيتعُ هعُك   ُٖكوَٖا نلَيٌ ناكَباو ِكووْاى نلؿْعُوَّ ًعُقاَُنإ يعُ وَماكَتعِ ًعاكَواٌْ وَكْعُطريَيتْ خب      
 وَماكَتٌ ؿاكايٌ.  ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

ٍَ ؿابعري            (19) ٌَ نعاك يعُ ثعلؤفَ بُكؿَواَُناْعـا ؿَنعُٕ، يُطعُ ًَبعُد ؿاواٍ ؿياكٍ نلؿٌْ ْعاوّ نؤَجاًْعاٍ د
ًَىيوعت ْانعات بىؿدعُّ ؿيعنايين        ٌَ تؤَاكَنعإ، ث ًَىيوت بؤ َُٖيُُتٌ تاثؤ نلؿٌْ ػعاْىوَ بع  نلؿٌْ ثاكَّ ث

ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((.  ثلؤفَّ ؿَهتبُناك ُْبىو خبلَيتُ بىؿدُوَ .  ))بهلَيت بُ ث

( تعا ثُهععٓـ  1/11(  بهلَيعت بعُ )  1/12ؿاوا ؿَنعُٕ ٓعُو كَيعقَّ ؿيعاكٍ نعلاوَ بعؤ ػععُكز نعلؿٕ يعُ )         (21)
 نلؿٌْ بىؿدُ.   ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

(21)   ُ ( بُكاَبعُك ٓعُو ؿاٖاتعُّ ُٖيعُ نعُ      111ياْعـووَ نعُ ميعاتل يعُ )    وَماكَتٌ ًاكَواٌْ بعُ يًقْعُّ ِكاط
ًَطععُّ ثلهععًاكَ بؤٓععٌ وَماكَتععٌ ؿاكايععٌ بععُّ بععِلَ نَُععُ      وَماكَتععٌ ؿاكايععٌ بؤيععإ ؿيععاكٍ ؿَنععات، َُٓععُ د

ًَت؟  ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((. ًَٓ  ؿَػًََُ

 2112ْ 2111ؤفَّ بعُكؿَواّ يُهعاَيٌ   ثلهًاك ؿَنُٕ نعُوا ثعلؤفَّ ؾِلؤنُػاْعُّ ؿٖعؤى وَنعى ثعل       (22)
ٌَ نلؿُْوَ.  ))ثُهٓـَ، وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((. ًَبُد  ؿاْلاوَ، بُاَلّ ُْٓؤتُ بىاكٍ د

ًٌَ ُٓو ماًْاكياُّْ يُ وَماكَتٌ طىاهعتُٓوَو طُياْعـٕ بُؿَهعتًإ نعُوتىوَ بعِلٍ       (23) يًقُّْ ْاوبلاو بُث
ًَوعتا    ( ًًَؤٕ ؿؤالك بُ ْىوهلاوَيو7) يُ ُٓدمىٌَُْ وَميلإ ػُكز نلا بؤ ؾِلؤنُػاُّْ ؿٖؤى، بُاَلّ تعا ٓ

( ًًَعؤٕ ؿيٓعاكٍ بعؤ ؿيعاكٍ نعلاوَْ يعُ يًوعيت        12111بِلٍ ) 2112ًٖض ناكَيو ُٓدماّ ُْؿكاوَْ بؤ هاَيٌ 
ًَُٔواُّْ َاؿَّ ) ُوَ يُ.  ))وَاَلّ بـكَيت2111(ٍ هاَيٌ 34ثلؤفَناٌْ وَماكَتٌ ؿاكايٌ ؿاْلاوَ ، ََُُٓ ث

 يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.
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ًٌَعًٓاك    (24) ًَت.   ))بهلَيت بعُ ث ًًٌَٓاك ؿَنُٕ ؿاَُمكاْـٕ يُ وَماكَتٌ طىاهتُٓوَ بُ ثوجؤِكٍ تايبُت ب ث
 بؤ سهىَُت((.

ًَهعـا       (25) وَماكَتٌ طىاهتُوَو طُياْـٕ ؿاواّ ًٖض بِلَ ثاكَيُنٌ ُْنلؿووَ بعؤ سًوعابٌ بُػٌعري، يعُ نات
( ًًَؤٕ ؿيٓاكٍ بعؤ ؿاْعاوَ   94516اكَت ًُْ ، نٌُٓ وَماكَتِ ؿاكايٌ بِلٍ )ؿَهُاَلتٌ ػُكز نلؿٕ الٍ وَم

 .     ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

ثلهًاك ؿَنُٕ نُ ؿاٖاتٌ ُّٓ وَماكَتُ بُ ؿكوهيت ؿياك ًًْعُ، بعؤ صيىوْعُ ؿاٖعاتٌ ؾِلؤنُػاْعُنإ يعُ        (26)
ًَُاٌْ، ؿاٖاتٌ وَماكَت يُ نؤَجاًْا ًَلو هً ًَتْ تُيُؾؤْٕ ؾايبُك ٓؤثتًوْ ُٖوي ناٌْ وَماكَت وَنى )ًٓٓتُكْ

ًَعععُناٌْ طىاهعععتُٓوَ......ٖتـ(  ))وَاَلّ بـكَيتعععُوَ يُاليعععُٕ ْىَيٓعععُكٍ      ًَ نلَيعععٌ طُكادعععُنإْ ؾِلؤًعععتين ٖ
 سهىَُت((.

يُٖعععَُإ ناتعععـا وَماكَتعععٌ طىاهعععتُٓوَو طُياْعععـٕ بعععُ يًقُْنعععُّ كاٍِطُياْعععـووَ نعععُ بعععِلٍ ؿاٖعععاتٌ      (27)
ًَٓلاويإ  يُوَ مياتلَ نُ وَماكَتٌ ؿاكايٌ ؿَهتًٌٓاٌْ ؿَنات.    ))وَاَلّ بـكَيتعُوَ يُاليعُٕ ْىَيٓعُكٍ    ػًََُ

 سهىَُت((.

ٌَ ٓاطايعُ يعُ ثلؤفَنعإْ بًُعُ بىؿدعُناًْإ نعُ            (28) يًقُْ ثلهًاك ؿَنات نُ بؤٓعٌ وَماكَتعٌ ْعاوبلاو بع
ًٌَ وتُّ وَماكَتٌ ْاوبلا ًَُاٌْ؟ بُث ًَلْ هً ًَوتا ؿَؿكَيتُ ؾِلؤنُػاُْناٌْ ُٖوي و ُّٓ ؿوو ؾِلؤنُػاُْيُ تا ٓ

ًٌَ ياها ؿَبىايُ هُك بُ وَماكَتعٌ طىاهعتُٓوَو    هُك بُ وَماكَتٌ طىاهتُٓوَو طُياْـٕ ْري، ُٖكُْٓـَ بُث
 طُياْـٕ بىوْايُ. ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

ًًٌَٓاكاُْ ؿَػاتُِكوو: (29)  يًقُّْ ْاوبلاو ُّٓ ث

ًَُاٌْ        ٓاَيىطؤِك يُ ثلؤفَنإ ًَو يعُ ثلؤفَنعاٌْ ؾِلؤنُػاْعُّ هعً بهلَيت بُتايبُتٌ وَماكَت ؿاوا ؿَنعات يعُن
ًَىَّ ػىاكَوَ:2البـكَيت بؤ )  ( ثلؤفَّ تل بُّ ً

 ثلؤفَّ بُهتُٓوَّ ْىوهًٓطُناٌْ ثؤهتُ بُيُنرتيُوَ. -

َّ بعؤ )باميعإ، َُٖيُظعُّ ًعًُٖـ، عُكبعُت، ثريََعُطلووٕ، ًعؤِكَ،         - تُنًعُ،  ؿاْاٌْ بُؿايُْ تؤِكٍ ْى
ًَبام، ؿَكبُْـخيإ، نُالك، ِكمطاكٍ، هُكقُاَل، مَِكايري(.   ))ِكاٍ سهىَُت وَكبطريَيت((.   ث

 هًاْنَ/
بُ ْىوهلاويإ  2112ِكاثؤكتِ يًقُّْ ثًٌُهامّ و ومَو هُكٓاوَ هلوًتًُنإ، ؿَكباكَّ بىؿدُّ هاَيٌ 

ًَبًًٓاٍُْ طلتؤتُ ػ29/5/2112( يُ )11فَاكَ) ًًٌَٓاكو ت  ؤ:( ُّٓ ث
ًَٓإ بليتًعُ يعُ )           (1) %(و، 2.28كَيقَّ بىؿدعُّ تعُكػاْهلاو بعؤ وَماكَتعٌ ناكَبعا يعُ بىؿدعُّ وَبعُكٖ

%( نعُ بُِكَيقَيعُنٌ   5.66كَيقَّ بىؿدُّ وَطُِكػوتين وَماكَتٌ ْاوبلاو يعُ بىؿدعُّ طٌعيت بليتًعُ يعُ )     
وَاَلّ بـكَيتعُوَ يُاليعُٕ   نٌَُ ُٓفَاك ؿَنُٕ بُكاَبُك بُ ؾلاواٌْ ؿاػىاميُنإ يُهُك ناكَبا.  ))ثُهٓـَ، 

 ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.
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( ثلؤفَ ًٖض ثاكَيعُنٌ بعؤ ػعُكز ْعُنلاوَ.    ))وَاَلّ     118، )2111( ثلؤفَ يُهاَيِ 191يُ نؤٍ ) (2)
 بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

 ؿَكباكَّ بىؿدُّ وَماكَتٌ بامكطاٌْْ ثًٌُهامّ ُّٓ ػااَلُْ ؿَػُُِْكوو:  (3)

ًَٓإ بليتًععُ يععُ ) كَيععقَّ تععُكػاْهلاو بعع - أ %(، كَيقَنععُّ مؤك نَُععُ، ِكَيععقَّ بىؿدععُّ  1.16ؤ وَبععُكٖ
ًَٓت((.1.171وَطُِكػوتين وَماكَتٌ ْاوبلاو يُ نؤٍ طٌيت بىؿدُ بليتًُ يُ ) ٌَ نؤَ  %(.   )) ب

 
 

 بُِكَين دالٍ عًٌ عبـاهلل:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَىيوعيت بعُّ     ( ثًُ بعؤ ؿاَُمكاْعـٕ تعُكػإ نعلاوَ بعؤ وَماكَتعٌ       151) - ب ثًٌُهعامّ، بعُاَلّ وَماكَت ث
ًًُ.  ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.  فَاكَيُ ًْ

ًٌَهَُ نلاوَ، بعُاَلّ ِكَماَُْعـٍ تعُْٗا يُهعُك )    12) - ت ( ثعلؤفَ ؿكاوَ.   5( ثلؤفَ يُاليُٕ وَماكَتُوَ ث
ًَٓت((. ٌَ نؤَ  ))ب

ًَٓلاو بؤ هاَيٌ  - خ ًَهـا  وَماكَتِ 2112بِلٍ ؿاٖاتٌ ػًََُ ْاوبلاو بُِكَيقَيُنٌ نُّ تُكػإ نلاوَ، يُنات
بِلَيهععٌ مؤك يععُ ؾلؤًععتين ٓععًُُْتؤ ُٖيععُ يععُ ناكطععُّ تاهععًىدُ نععُ ِكاهععتُوػؤ بععؤ وَماكَتععٌ ؿاكايععٌ            

ًَتُوَ.  ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((. ًَٓ  ؿََ

 ؿَكباكَّ بىؿدُّ وَماكَتٌ هاَاُْ هلوًتًُنإ: (4)

ًَٓإ بؤ ُٓو وَماكَتُ بليتًُ يعُ ) كَيقَّ بىؿدُّ  - أ ًَٓعت،   77تُكػاْهلاو بؤ وَبُكٖ ٌَ نؤَ %(.     ))بع
ًَىيوتُ((.  ِكووْهلؿُْوَّ ث

ًَٓععت، ِكووْهلؿْععُوَّ   4.79كَيععقَّ بىؿدععُّ بُناكبععُك بليتًععُ يععُ )  - ب ٌَ نؤَ %( يععُ نععؤٍ طٌععيت. ))بعع
ًَىيوتُ((.  ث

ٌَ ًًُْ. ))وَاَلّ بـكَيتُوَ  ( ثًُّ وَميؿٌ بؤ وَماكَتٌ ْاوبلاو تُكػإ نلاوَ، بُاَل71ّ) - ت ًَىيوتًإ ث ث
 يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

( ًًَؤٕ ؿيٓاك، نُ تعُْٗا بليتًعُ يعُ ؿاٖعاتٌ )ِكَهعِْ بعاز(.       3697بليتًُ يُ ) ُؿاٖاتٌ ُّٓ  وَماكَت - خ
 ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

ًًٌَٓاكَناٌْ يًقُْ: (5)  ث

ًٌَععًٓاك ؿَنععُٕ كينبُْععـٍ ثلؤفَنعع   - أ ًَععت.    ))ثُهععٓـَ     ث إ يععُ ؿَهععُاَلتٌ وَماكَتععٌ ثُيىَْـيععـاك ب
ٍَ وَماكَتِ ثالْـاْإ((.  بَُُٖاُْٖطِ يُطُ

ًَىَكٍ ميعلَى بعؤ نعؤْرتؤٍ نلؿْعٌ بُُٖؿَكْعُؿإ يعُ        - ب ٌَ نلؿٌْ ثلؤفَّ ث ًَبُد ًًٌَٓاك ؿَنُٕ بُ د ث
 ومَّ ناكَباْ ؿاٖاتُنُّ.   ))ثُهٓـَ((.
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ًَ - ت ٓاٌْ ُٓو ثلؤفاُّْ تُواو ْابٔ بُٖؤٍ ؿوانُوتين بىؿدُوَ. طىاهتُٓوَ ُْنلَيت يُ بىؿدُّ وَبُكٖ
 ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

وَماكَتععٌ ؿاكايععٌ ٓاهععاْهاكٍ بهععاتْ ِكؤتععري نععُّ بهاتععُوَ يععُناتٌ ػععُكدهلؿٌْ ثععاكَّ ثلؤفَنععإ.        - خ
 ))ثُهٓـَْ ؿاواناكّ َُٖىو اليُنُ((.

ًَعععت كَيُٓعععايٌ وَماكَتعععٌ ؿاكايعععٌْ ب - ز اْهعععُنإ كَيعععو خبلَيعععت هعععُباكَت بعععُ قعععُكمّ ثًٌُهعععامّ.   ؿَب
 ))ثُهٓـَ((.

 ٓىاكؿَ/
 31/5/2112( يُ )19بُْىوهلاويإ فَاكَ ) 2112كاثؤكتِ يًقُّْ َاؾِ َلؤظ ؿَكباكَّ بىؿدُّ هاَيٌ 

ًًٌَٓاكاُْ ؿَػُُْ كوو:. ًَبًِْٓ ث  ( ُّٓ ت
ًَٓإ مياؿ ؿ (0) ٍَ بِلّ نىكتٗ ٍَ بُها ًَٓاُْ بعُ ثالْعُ يعإ    ُّٓ ثلهًاكَ ؿَػُُِْكوو، ها َنات، ٓايا ُّٓ نىكتٗ

ًَٓععإ؟           ))وَاَلّ بععُ ؾعًًععُ؟ ثالْععِ ٖععُكؿوو وَماكَتععِ ؿاكايععِْ ثالْععـاْإ ٓععًًُ بععؤ ثِلنلؿْععُوَّ نىكتٗ
 بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

َ ))وَاَلّ بـكَيتعُو .  2112ؿاوا ؿَنعُٕ بعِلّ بىؿدعُّ ثلؤهعُّ تىاْاهعامّ ؿيعاكّ بهلَيعت بعؤ هعاَيِ           (5)
 يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

ٍَ، ثًٌُهعععامّ،    (8) ًٌَعععًُٓناِْ )ػاْىوبعععُكَ، ٖاوهعععُكطريّ، نٌعععتىنا ؿاوا ؿَنعععُٕ نعععُ بعععِلّ طىفَعععُّ ث
  ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.طًُتىطىماك( يُ ياهاّ بىؿدُؿا تُكػإ بهلَيت. 

(ّ َعاؿؿَّ  5اك بؤ طُدمإ بؤ بِلطعُّ ) ؿاوا ؿَنُٕ بُ مياؿنلؿِْ ؿَهتُوافَّ ؿؤميُٓوَّ ؿَكؾُتِ ن (0)
ًَت((.16)  (.      )) بآ نؤَ

ًَىيوت ؿَنات هُباكَت بُ بِلّ ُٓو) (2) ( ًًَاك ؿيٓعاكَّ نعُ هعاَيٌ ثعاك     49يًقُْ ؿاواّ كووْهلؿُْوَّ ث
ثُهٓـنلا بؤ ؿكوهتهلؿِْ يُنُّ ًٌْتُدآبىوٕ بؤ ٖاوواَلتِ نُّ ؿَكاَُت،  ؿاوا ؿَنُٕ بُتعُكػاْهلؿِْ  

وَاَلّ بـكَيتعُوَ يُاليعُٕ    ( .       ))ثُهعٓـَ، 2118( هعاَيِ ) 7بعُدآ نلؿْعِ ياهعاّ فَعاكَ )    طىفَُ بؤ دآ
 ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

ًَِ ِكاهععجاكؿَناِْ ياهععاٍ بىؿدععُّ هععاَيِ   (4) وا بِليعاكبىو نععُ ٓععىاك َععاْط داكَيععو وَماكَتععِ   2111بعُث
ًَهلؿِْ ًٌَهَُ بُ ثُكيَُإ بهات ؿَكباكَّ دآبُد ًَو ث ثلؤفَنإ، ٓايا وَماكَتٌ ْاوبلاو  ثالْـاْإ ِكاثؤكت

 وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((. بُّ ناكَ ُٖهتاوَ؟  ))ثُهٓـَ،

ٍَ بععؤ  11ثلهععًاك ؿَنععُٕ بععِلّ ٓععُو ثععاكٍَ نععُ بُكَيععقَّ )  (1) %( يععُ َىوٓععُّ ثًععُ تايبُتععُنإ ؿَبععِلؿك
ًَععِ هععىوؿَُْـ بععىوٕ؟     وَاَلّ  ))ثُهععٓـَ،    هععٓـووقِ ًععًُٖـإ يععُ ٓععٌ ػععُكدهلاوَ، ٓععؤٕ ًععًُٖـإ ي

 بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

ًًٌَُٓناِْ ػاْىوبُكَ بؤ طىْـًًٌْٓإ مياؿبهلَيت بؤ ) (2) ًًٌَٓاك ؿَنُٕ ث ( ًًَىٕ ؿيٓاك بعؤ ميعاتل   25ث
ًَـكاوَ يُ ِكاثؤكتُنُؿا((.ٓاوَؿاْهلؿُْوَ.   )) ًٌَرت ٓاَافَّ ث  وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت و ث
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ًًٌَٓاك ؿَنُٕ ػاوَٕ مَوّ ) (3) ًٌَعًُّٓ ػاْىوبعُكَ بعؤ نَُهلؿْعُوَّ        111ث ًَعت يعُ ث (ّ هعىوؿَُْـ ب
ًٌَُّ ًٌْتُدآبىوٕ. ))  وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.ن

ًَىيوعتِ     (01) ًَت يُهُك بٓعَُاّ ثعالْٕ ث ًَىَيُنِ ؿيلاهُت نلؿٕ ب ًَىيوتُ بًُ ؿاوا ؿَنُٕ ؿاَُمكاْـٕ ث
ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((.ؿابٓلَيت.     ))ث  ُهٓـَ،  بهلَيت بُ ث

ًَٓاِْ ؿَهتُّ هُكبُػؤ يُ َاؾُناِْ َلؤظ يُ  (00) ًَو ُْٖ ًٌَُْ طلؾتِ ث ؿاواّ ِكووْهلؿُْوَ ؿَنُٕ يُ ن
ؿَهععت ًٌْععاْهلؿِْ هععُكؤنِ ؿَهععتُْ ثُيهععُكّ ؿَهععتُ، نععُ يععُ ؿوو هععاَيِ كابععلؿوو ياهععانُّ ثُهععٓـنلاْ  

ًٌَ بِلطعُ ) بىؿدُنَُ بُْاوّ ؿَهتُّ َاؾِ َلؤظُ، بآ  ًَت، بُث (ٍ ياهعانُ  2ُٓوَّ ٓاالنِ ُٓوتؤيإ ُٖب
ًَوعتاؿا يعُفَيل هُكثُكًعتِ وَماكَتعِ ؿاؿ ؿايعُْ ؿاواّ)       ( 21ؿَهتُنُ، بُهرتاوَ بُ ثُكيَُاُْوَ، بُآلّ يعُ ٓ

ًَهعـا نعُ ؾُكَاْبعُكاِْ بعآ نعاكٕ.    ))ثُهعٓـَ،        2112ثًُّ ؿاَُمكاْـًْإ نعلؿووَ بؤهعاَيِ    وَاَلّ ، يعُ نات
 ُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.بـكَيت

ؿا تعُكػاْهلاوَ بعؤ   2111( ًًَاك ؿيٓاكَّ يُ بىؿدُّ هعاَيِ  11يًقُْ بؤيإ ؿَكنُوتىوَ بِلّ ُٓو ) (05)
ًَعت ٓعُّ             ًَهِ ِكووٕ ػعُكز ْعُنلاوَ،  ؿَب ًَعلإ طُِكاوُْتعُوَ،  بعُ ًَهعاًْنَ ٓاواكَناِْ نىكؿهعتإ نعُ يعُ  ٓ

 بهلَيتُوَ.  ))ثُهٓـَ((. بابُتُ يُاليُٕ وَماكَتِ ؿاكايًُوَ ِكووٕ

( ًًَععىٕ ؿؤالك تععُكػاْهلابىو بععؤ َُٖيُععُتِ  111ؿاوا ؿَنععُٕ ٖععُكوَنى هععاآلِْ ِكابععلؿوو نععُ بععِلّ )   (08)
بُٖععَُإ ًَهععاًْنّ طىفَععُّ تععُكػاْهلاوّ بععؤ ؿيععاكّ بهلَيععتْ  ٓععؤًُْتِ      2112تىاْاهععامّ،  يُهععاَيٌ  

    ٕ ًَتععُوَ بُكؿَهععت ثُكيععَُاِْ نىكؿهععتا وَاَلّ بـكَيتععُوَ .   ))ثُهععٓـَ، ػععُكدهلؿْٕ ؿابًُععهلؿُْوَّ ب
 يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت ُٖكُْٓـَ ُّٓ بِلَ ثاكَيُ ؿياكيهلاوَ((.

ؿاوا ؿَنُٕ نُ ٓاواكَناِْ ِكؤفٖعُآلتِ نىكؿهعتإ يعُ نَُجعُناِْ ٖعُكَيُِ نىكؿهعتإ هعىوؿَُْـ بعٔ          (00)
ًَىَّ تؤِكّ ثاكاهتِٓ نؤَُاَليعُتِ هعُك بعُ وَماكَتعِ ناكوناكوبعاكّ نؤَُالَ      ًَٓعت،    يُٓىاكٓ يعُتِ. ))بعآ نؤَ

 وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

 

 بُِكَين عُل ُـيل حمُـ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
 ثاْنَ/

( يعععُ 41بُْىوهعععلاويإ فَعععاكَ ) 2112كاثعععؤكتِ يًقْعععُّ ْعععاوػؤْ ٓاهعععايٍ ؿَكبعععاكَّ بىؿدعععُّ هعععاَيٌ  
ًًٌَٓاكاُْ ؿَػُُِْكوو:. 31/5/2112) ًَبًِْٓ ث  ( ُّٓ ت
ُكػاْهلؿٌْ بىؿدُيععُى بععؤ ًٓععـاكَّ ِكاثععُكئ بععُٖؤٍ ٓععُوَّ بععىوَ بععُ ًٓععـاكٍَ هععُكبُػؤ.            تعع (1)

 ))ثُهٓـَ((

وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ( ثًُ.  ))2711( ثًُ بؤ )6557ًَالنٌ وَماكَتٌ ْاوػؤ نُّ نلاوَتُوَ يُ ) (2)
 ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.
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ٌَ ثاهععُواُْ.    45) (3) وَاَلّ بـكَيتععُوَ يُاليععُٕ ؿدععُوَ ًًْععُ، ))ثُيىَْععـّ بععُ بى( وَيوععتطُّ ناكَبععا بعع
 ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

ًٌَععًٓاكَناْـا. 111)  (4) ًَىيوععتُ، بععُاَلّ بِلَيهععٌ نععًَُإ بععؤ تععُكػإ نععلاوَ يععُ ثععلؤفَ ث  ( باَيُػاْععُيإ ث
 وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.))
ًًٌَٓاك((.ؿاواٍ بىؿدُيُى ؿَنُٕ بؤ ْىوهًٓطُّ نؤضْ نؤٓبُكإ.   ))ثُهٓـَ،  (5)  بهلَيت بُ ث
))ثُهعٓـَ،  ( ثًعُ.         1111( ثًُ بعؤ ) 311ؿَمطاٍ ٓاهايًٍ ؿاواّ مياؿنلؿٌْ ًَالى ؿَنُٕ يُ )  (6)

ًًٌَٓاكْ   وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.بهلَيت بُ ث

ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((. (7)  ؿَمطاّ ٓاهايٍ ؿاواّ مياؿ نلؿٌْ بىؿدُنُيإ ؿَنُٕ. ))بهلآ بُ ث

يًقُّْ ْاوػؤٍ ثُكيَُإ ثاَيجٌيت ُٓو بىؿدُ ْىَيًُ ؿَنات، نُ يُاليعُٕ  وَماكَتعٌ ؿاكايًعُوَ بؤيعإ      (8)
 تُكػإ نلاوَ.  ))ثُهٓـَ((.

 ًاْنَ/
( يعُ  28بُْىوهعلاويإ فَعاكَ)   2112كاثؤكتِ يًقُّْ بُكطلٍ يعُ َعاؼي ٓعاؾلَت ؿَكبعاكَّ بىؿدعُّ هعاَيٌ       

ًًٌَٓاكاُْ ؿ 31/5/2112) ًَبًِْٓ ث  َػُُْ ٍِوو:.( ُّٓ ت
ًَو يععُ وَماكَتععٌ نععاك بععؤ ٓععُو فْاْععُّ دًععا بىوُْتععُوَ يععُ       (1) ًَٓععاٌْ هععٓـووق ًَهٗ ًٌَععًٓاك ؿَنععُٕ بععُ ث ث

 ٖاوهُكَناًْإ.  ))يُناليٌ بهلَيت يُ ٖؤَيٌ ثُكيَُإ((.

 تُكػاْهلؿٌْ بىؿدُيُنٌ طىدماو بؤ ُٓدمىٌَُْ بااَلٍ ػاصيإ. ))ْىَيُٓكّ سهىَُت وَآلَبـاتُوَ((. (2)
ػإ بهلَيت بؤ بُِكَيىَبُكايُتٌ طٌيت بُؿوآىوٌْ تىْـْتًعقٍ يعُ وَماكَتعٌ ْعاوػؤ.     بىؿدُيُى تُك (3)

 ))ثُهٓـَ((.

ًَٓإ يُ وَماكَتٌ ناك بؤ ؿكوهتهلؿٌْ  الُّْ ثاكاهتين  (4) ؿاْاٌْ بىؿدُيُنٌ تايبُت يُ بىؿدُّ وَبُكٖ
ًَُاٌْ(.    ))بهل   ًَل ، هععً ًٌَععًٓاك بععؤ  قىكباًْععاٌْ تىْـوتًععقٍ يععُ ًععاكَناٌْ ٖععُكَيِ )ؿٖععؤى، ٖععُوي َيععت بععُ ث

 سهىَُت((.

ٌَ يُ ؿاَُمكاْـٕ.    ))ثُهٓـَ((. (5) ًَلو َ ًَت يُ ؿاَُمكاْـٌْ ِكَطُمّ ْ  ؿاوا ؿَنُٕ ٖاوهُْطِ ُٖب

ٍ تععُكػاْهلاوّ ُٓدمىَععٌُْ وَميععلإ ؿيععاكٍ بهلَيععت بععؤ  2112ؿاوانععاكٕ بِلَيععو يععُ بىؿدععُّ هععاَيٌ   (6)
ًٌَعًٓاك بعؤ     ُٓدمىٌَُْ بااَلٍ ػاصيإ بؤ ٖاوناكٍ نلؿٌْ ثلؤفَّ )ٖاون ٌَ ٖاوهُكإ(.   ))بهلَيعت بعُ ث اكٍ ب

 سهىَُت((

 بُِكَين ؿ.ٓاكاي سوري حمُىؿ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
 سُظـَ/

( يععُ 71، بُْىوهععلاويإ  فَععاكَ ) 2112ِكاثععؤكتٌ يًقْععُّ ناكوبععاكٍ ياهععايٌ ؿَكبععاكَّ بىؿدععُّ هععاَيٌ      
ًًٌَٓاكاُّْ ػىاكَوَيإ ُٖيُ:27/5/2112) ًَبًينْ ث  ( ُّٓ ت
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ًًٌَٓاكاٍُْ ػىاكَوَيإ ُٖيُ: ًَىَيُنٌ طٌيت ُّٓ ث  يُنُّ/ ؿَكباكَّ بىؿدُنُ بًُ
ًَىيوتُ سهىَُت ثابُْـٍ َاؿؿَّ ) (1) ًَت يُ ثُيِلَوّ ْعاوػؤٍ ثُكيعَُإ بعُ ْعاكؿٌْ بىؿدعُّ      79ث ( ب

ًٍَ نؤتايٌ هاَيٌ ؿاكايٌ.    ))ثُهٓـَ((.  هااَلُْ يُ هُكَتاٍ َاْطٌ تٌليين يُنُّ، ث

(2) ًَ ًَىيوتُ بُث ( سًواباتٌ نؤتايٌ هاَيٌ 2114( هاَيٌ )95( فَاكَ )االداز٠ املاي١ٝ ٚايدٜٔ ايعاٌّ ياهاٍ )ث
ًَت .   )) ثُهٓـَ((.15/4/2112ؿاكايٌ  تانى )  ( ٓاَاؿَ نلاب

ًٌَ ياهاٍ ؿيىاٌْ ٓاوؿَيلٍ ؿاكايٌ فَاكَ ) (3) ًٌَعهَُ بعُ     2118( هاَيٌ )2بُث ًَىيوعتُ ِكاثؤكتعُناٌْ ث ( ث
 ىوطؤ بَُُبُهيت ٓاوؿَيلٍ نلؿٌْ ؿاكايٌ. )ثُهٓـَ(ثُكيَُإ بهلَيت بؤ طؿت

ًَٔىو( بهلَيتْ )نَُهلؿُْوَّ ؿاٖات( بهلَيت يُ  (4) ًًٌَٓاكٍ )مياؿٍَ ت ًَت ث ًًٌَٓاك ؿَنات نُ ْاب يًقُْ ث
ًَٓاٌْ ْ ؿَنلَيت وَماكَتِ ؿاكايعٌ طىاهعتُٓوَ )َٓاقًعُ( بهعات      ٌَ بىوٌْ ٓاَلامّ بُؿَهتٗ بىؿدُّ طٌيت بُب

ًٌَ َععاؿؿَّ )   يععُ بععَُْ ٓاهععتُنإ )   ( يععُ ثععُيِلَوّ ْععاوػؤٍ ثُكيععَُإ. ))    83االقوععاّ واغيوععتىيات( بععُث
 ثُهٓـَ((.

( يعُ ياهعاٍ بىؿدعُّ ؾًعـكاَيٌ هعاَيٌ      ثاْٝـاً / 23مياؿنلؿٌْ ُٓو ِكَيقاُّْ نُ ؿيعاكٍ نعلاوَ يعُ َعاؿَّ )     (5)
ٍ ، ؿَكبععاكَّ ٖععُْاكؿَّ ْععُوتٌ ػععاو يععُ ًععَُ َععاْطٌ يُنععَُِ ٓععُّ هععاَيـا يععُ ثٌععهٌ ٖععُكَيِ ؿوا     2112

ًَت.        )) ثُهٓـَ((. ًَٔىوَناٌْ )هًاؿٍ ْ سانُُ( ُٓطُك ُٖب ًَٓإ(ْ البلؿٌْ ت  ؿاثؤًًين )نىكتٗ

ًَىَّ بىؿدُّ طٌيت ُٖكَيِ .     ))بؤ طؿتىطعؤٍ   (6) ًَـاٌْ ثاكَينطانإ( خبلَيتُ ٓىاكٓ ًَت بِلٍ )ثُكَث ْاب
 ْاو ثُكيَُإ((.

ًٌَ َعاؿؿَّ       دُػت ؿَنُيُٓوَ يُهُك ؿاَُمكاْـٌْ )هٓـووقٌ نىكؿهتإ (7) بعؤ ؿاٖاتعُ ُْوتًعُنإ( بعُث
(15 ٕ ( .              )) 2117( يُهععاَيٌ )22عععرَيام فَععاكَ ) -( يععُ ياهععاٍ ْععُوتْ غععامّ ٖععُكَيٌُ نىكؿهععتا

 ثُهٓـَ((.

ًَىإ ثاكَينطاناْععـا.    ))          (8) ًَععـاٌْ ثاكَينطانععإ يععُْ ًَععت طىاهععتُٓوَ بهلَيععت يععُبِلٍ بىؿدععُّ ثُكَث ْاب
ًَهلاوَ((.  ثُهٓـَو ناك ث

ًَٓاٌْ ؿاؿطعا   (9) ًَهٗ ًًٌَٓاكٍ ؿابًٓهلؿٌْ بِلٍ  بىؿدُ ؿَنات بؤ ؿكوهت نلؿٌْ بًٓاّ ؿاؿطانإْ ث يًقُْ ث
ًٌَ َععاؿَّ )  ( هععاَيٌ 14( يععُ ياهععاٍ ُٓدمىَععٌُْ ًععىكاٍ ٖععُكَيٌُ نىكؿهععتإ فَععاكَ )    12ًٓـاكيععُنإ بععُث

ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت((.2118)  (.          )) بهلَيت بُ ث

ًَـاِْ ؿَكَاَيُّ ناكَُْـإ يُ ٖعُكَيِ، بعؤ صيىوْعُ يعُ وَماكَتعٌ      ؿابًٓهلؿٌْ ٖاوهُْطٌْ ي (11) ُنواِْ يُث
 ( ؿَطلَيتُوَ. )) ثُهٓـَ((.الغساف ايعديٞ ٚاالدعا٤ايعاّ%( تُْٗا )ا51ؿاؿ ؿَكَاَيُّ )

ٌَ نلؿٌْ َاؿؿٍَ ) (11) ًَبُد ًَوتا سهىَُتٌ ُٖكَيِ ثابُْـٍ د ( يُياهاٍ بىؿدُّ ُٖكَيِ فَاكَ 31تانى ٓ
ٍَ          2111( هاَيٌ )6) ًَىإ )َىوٓعُْ ؿَكَاَيعُ(ّ  ٖعُكَيِ يُطعُ ٌَ نلؿْعٌ يُنوعاٌْ يعُْ ًَبعُد ( ُْبىوَ بعؤ د

ٍَ بؤ صيىوُْ )احملككًري ايعـيًري(.   )) وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.  سهىَُتٌ ؾًـكا
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ٌَ نلؿْعٌ بِلطعُّ )   (12) ًَبُد ًَىيويت د ( 7فَعاكَ ) ( يعَُاؿؿَّ )ؿووَّ( يعُ ياهعاٍ وَماكَتعٌ ثالْعـاْإ      4ث
( بؤ ؿَهت ًٌْاْهلؿٌْ ِكَينبُْـٍ ثلؤفَنعإ يُاليعُٕ وَماكَتعٌ ثُيىَْـيعـاك بَُُٖاٖعُْطٌ      2116هاَيٌ )

ٍَ وَماكَتٌ ثالْـاْإ.   )) ثُهٓـَ((.  يُطُ

ًٌَ ياهعععاٍ فَعععاكَ )     (13) ًَٓعععاٌْ ُٓدمىَعععٌُْ ِكافَّ طٌعععيت بعععُث ًَهٗ . 2111(ٍ هعععاَيٌ 7ثُيعععُنلؿٕ يعععُ ث
 ))ثُهٓـَ((.

ًَبععًين نععلؿ  (14) ٌَ     يًقْععُ ت ٍَ يععُو كَيُٓايًاْععُّ يُاليععُٕ وَماكَتععٌ ؿاكايععٌ ُٖكَيُععُوَ ؿَكؿَٓعع ووَ ُْٖععـ
ًَهلؿْٕ مياؿبىوِْ ِكؤتعري، بعؤ صيىوْعُ     ًَبُد ًَتُ ٖؤٍ ٓاَيؤمّ يُ د ًَُٔواُّْ ياهاناُْْ ُٓو ِكَيُٓايًاُْ ؿَب ث

ٌَ بىوٕ.      ))وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْ ًًٌَُّٓ ٖاوهُكطريٍ ْ ًٌْتُد  ىَيُٓكٍ سهىَُت((.يُ ياهاناٌْ ث

ٌَ بعىوٕ(ْ هعااَلُْ بعِلٍ تعُكػاْهلاوّ بعؤ ؿابعري            15) ًَٓعاٌْ )هعٓـووقٌ ًٌْعتُد ًَهٗ ًًٌَٓاك ؿَنعُٕ بعُ ث ( ث
ًٌَ ياهاٍ فَاكَ ) ٍَ( بُث ثعاكَّ بعؤ    2112ٍ ٖعَُىاكنلاو.    )) يعُ بىؿدعُّ هعاَيِ     2111(ٍ هاَيٌ 16بهل

 تُكػاْهلاوَ((.

ٍَ طىاهععتُٓوَّ بععؤ  ( ؿاواّ البلؿْععٌ تععُكػاْهلاو بععؤ سًوععا16) بٌ )هععىوؿَ نؤَُاَليُتًععُنإ( ؿَنععُٕ يُطععُ
 بىؿدُّ ثلؤفَنإ.    )) وَاَلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.

ًًٌَٓاكاُْ ؿَػُُِْكوو: ًَبًينْ ث  ؿووَّ/ ؿَكباكٍ ثلؤفَ ياهانُ، ُّٓ ت
 َونلاو يُ ؿَكنلؿٌْ ياها. ؿيبادُنُ يُ هُكؤنايُتٌ ُٖكَيِ بطؤِكَيت بؤ )هُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ( ثُيِل (1)

 ؿَكباكَّ )َاؿؿَّ يُنُّ(، بُمؤكيُّٓ ؿَْطٌ ُْٓـاَاٌْ يًقُّْ ياهايٌ، ثُهٓـَ. (2)

ًٌَعًٓاك ؿَنعات بعُ ميعاؿنلؿٌْ        (3) ؿَكباكَّ )َاؿؿَّ ؿووَّ(، هُباكَت بُ )اواًل/ز( يُ َاؿَنعُ، يًقُْنعُ ث
صالس١ٝ ايصسف َباغـس٠ً ضـُٔ    ٜٚتِ ايصسف بطسٜك١ ايتٌُٜٛ ٚ خيٍٛ ز٥ٝظ فًظ ايكطا٤ُّٓ كهتُيُ:  )

ًَهلاوَ((.االعتُادات املدصص١ جملًظ ايكطا٤  (.  )) ثُهٓـَو ناك ث

ًًٌَٓاك ؿَنُٕ وًُّ )  (4) ًًَُّ(، ث عًـ٢ ٚشاز٠  .....( بطؤِكَيعت بعؤ )    تتٛىل ٚشاز٠ املاي١ٝؿَكباكَّ )َاؿؿَّ ه
 )) ثُهٓـَ((.    املاي١ٝ.....(.

(5) ًٌَٓ ًَعت بعُ ؿوو بِلطعُ )       ؿَكباكَّ )َاؿؿَّ ٓىاكَّ(، يًقُْ ثج ( و اٚاًلًاك ؿَنعات ٓعُّ َعاؿؿَ ياهعايًُ بب
ًًٌَُٓنُّ َاؿؿَنُ  بِلطُ )ثاًْٝا) ( بعؤٍ ؿابٓلَيعت. ))   ثاْٝـاً ( ؿابٓلَيت بعؤّ  و، بعُؿَكَنإ بِلطعُّ )   اٚاًل( ، ث

 ثُهٓـَ((.

ًَتُوَ.  )) ثُهٓـَ((. (6) ًَٓ ًَٓذُّ(، وَنى ػؤٍ سي  ؿَكباكَّ )َاؿؿَّ ث

 ّ(، يًقُّْ ياهايٌ ؿوو ِكاٍ ُٖيُ: ؿَكباكَّ )َاؿؿَّ ًًُُ (7)

ًَتُوَ. ًَٓ  ِكاٍ يُنُّ: بُمؤكيُّٓ ِكا َاؿؿَنُ وَنى ػؤٍ سي

 ِكاٍ ؿووَّ: ؿَقٌ َاؿؿَنُ بطؤكَيت وَنى يُ نؤْىوهُنُؿا ٖاتىوَ.

 ))ُّٓ بابُتُ يُ ٖؤَيٌ ثُكيَُإ يُناليٌ بهلَيتُوَ ؿواٍ وَكطلتين ِكاٍ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.
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ًٌَععًٓاكٍ ميععاؿنلؿٌْ وًععُّ )ؿَكبععاكَّ )َععاؿؿَّ سعع (8) (. )) ايٛاســد ايكطــا٤( ؿَنععُٕ بععؤ )ٚاســدُوت(، ث
 ثُهٓـَ((.

 ؿَكباكَّ )َاؿؿَّ ًُٖت(، يًقُّْ ياهايٌ ؿوو ِكا ؿَػاتُ ِكوو: (9)

ًَتُوَ. ًَٓ  ِكاٍ يُنُّ: بُمؤكيُّٓ ِكا َاؿؿَنُ وَنى ػؤٍ سي
.ٍَ  ِكاٍ ؿووَّ: َاؿؿَنُ البرب

ًَ ًَٓ  تُوَ((.ِكاّ يًقُّْ ؿاكايِ)) َاؿؿَنُ سي
ًَتُوَ.  )) ثُهٓـَ((. (11) ًَٓ  ؿَكباكَّ )َاؿؿَّ ْؤ(، وَنى ػؤٍ سي

ًًٌَٓاك ؿَنات بعُ البلؿْعٌ ِكهعتُّ )    (11) عـدا املهاؾ٦ـات املُٓٛسـ١    ؿَكباكَّ ) َاؿؿَّ ؿَ(، يًقُّْ ياهايٌ ث
 (.يًعاًَني يف املػازٜع االضتجُاز١ٜ َٔ ْطب١ املتابع١ ٚ االغساف

 يَُإ((.)) ثُهٓـ ًًُْ، بؤ طؿتىطؤٍ ْاو ثُك
ًٌَعععععععععًٓاكاُْ ؿَنعععععععععات:     (12)  ؿَكبعععععععععاكَّ )َعععععععععاؿؿَّ يعععععععععاْنَ(، يًقْعععععععععُّ ياهعععععععععايٌ ٓعععععععععُّ ث
ًَعت: )     ثاًْٝاؿَكباكَّ )   - ًَىَيُ ب ًًٌَٓاك ؿَنُٕ ؿَهعتُوافَّ نؤتعايٌ بعُّ ًع ؿـني دخـٍٛ قـإْٛ فًـظ     (، ث

 (.  )) ثُهٓـَ((.( سٝص ايتٓؿٝر2111( يط١ٓ )7اـد١َ ايعا١َ زقِ )

ًًٌَٓاك ؿَنات ُّٓ كهتُيُ مياؿ بهلَيت: )(، يًقُّْ يثايجًاؿَكباكَّ ) - ع٢ً إ تهٕٛ َاي١ٝ ايتعٝني اهايٌ ث
 (.   )) ثُهٓـَ((.ايصشـ احمل١ًٝ( بؤ ؿواٍ ؿَهتُوافَّ )ٚغسٚطٗا َٛسد٠ َٚع١ًٓ يف ٚقت ٚاسد

ٍَ َاؿؿَّ )بًوت(ْ بُّ خاَطًاؿَكباكَّ بِلطُّ ) - ٍَ بهلَيت يُطُ ًَهُ ًًٌَٓاك ؿَنات ت (: يًقُّْ ياهايٌ ث
ًَ  ىَّ ػىاكَوَ ؿابِلَيقكَيتُوَ:ً

ال جيٛش ايتعاقد يًعٌُ يف دٚا٥س االقًِٝ اال مبٛاؾك١ ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚاالقتصاد ٚتعط٢ االٚيٜٛـ١ يف ايـتعني يًعكـٛد    )
 (. ايٓاؾر٠

 ))يُناليٌ بهلَيتُوَ يُ ٖؤَيٌ ثُكيَُإ((.
ًًَٓتُوَ.  ))ثُهٓـَ((.  (13)  ؿَكباكَّ )َاؿؿَّ ؿواْنَ(،  وَنى ػؤّ سي
ٍَ بهلَيتُوَ.ؿَكب  (14) ًًٌَٓاك ؿَنات ثىوُٓ  اكَّ )َاؿؿَّ هًاْنؿَ(، يًقُّْ ياهايِ ث

 ))ثُهٓـ ًًُْ بُٖؤّ ُٓوَّ ِكاّ دًاوام ُٖيُ، يُنالبهلَيتُوَ يُٖؤَيِ ثُكيَُإ((.
ٍَ بععُّ   (15) ًٌَععًٓاك ؿَنععات بععِلّ تععُكػاْهلاو ؿيععاكّ بهععل ؿَكبععاكَّ )َععاؿؿٍَ ٓععىاكؿَ(، يًقْععُّ ياهععايِ ث

ًَىَيُّ ػىاكَوَ: ً- 
 ....ٖتـ. ))ثُهٓـَ((. ٚاَل: حيدد َبًؼ قدزٙ ) ( دٜٓاز يتٓؿٝر َػسٚع ت١ُٝٓ ٚتطٜٛس قدزاتأ

ــالٙ.     ــس٠ )أٚاًل( اعـ ــاّ ايؿكـ ــُٛيني باسهـ ــري املػـ ــاز يػـ ــدزٙ ) ( دٜٓـ ــٓض قـــسض قـ ــًا: َـ ًٌَعععرت ثاْٝـ )ثُهعععٓـَو ث
ًًٌَٓاكنلاوَ(.     ث

 ؿَكباكَّ )َاؿؿَّ ثاْنَ(،  يًقُّْ ياهايِ ؿوو ِكاٍ ُٖيُ:  (16)
 ُنُّ: بُمؤكيُٓ ثٌتطريّ يُ َاؿؿَنُ ؿَنُٕ.ِكاّ ي
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ِكاّ ؿووَّ: البلؿِْ ثِلؤفَناِْ كَيهؼلاوَ ْاسهىًَعُنإ يعُ َاؿَنعُ. ))ثٌعتطريّ يعُ َاؿَنعُ ؿَنعُئ وَنعى         
 ػؤّ((.

ًًٌَٓاكاُّْ ػىاكَوَّ ُٖيُ:  (17)  ؿَكباكَّ )َاؿؿَّ ًاْنَ(، يًقُّْ ياهايِ ُّٓ ث
ًَىَيُ ؿابلَيقك5ؿَكباكَّ بِلطُّ ) - أ  َيتُوَ:( بُّ ً

( 2االضتُساز يف صٓدٚم دعِ املػازٜع ايصػري٠ ٚؾل قـإْٛ صـٓدٚم دعـِ املػـازٜع ايصـػري٠ يًػـباب زقـِ )       ))
 (.   )) ثُهٓـَ((.2111يط١ٓ )

ًَىَيُّ  6ؿَكباكَّ بِلطُّ ) - ب ًًٌَُّٓ ٖاوهُكطريّ ؿَنُٕ هااَلُْ بُّ ًع ًًٌَٓاكّ ؿياكيهلؿِْ بِلّ ث ( ث
 ػىاكَوَ:

 (.) ( َالٜٔ دٜٓاز، ٜٚعؿ٢ اٚالد ايػٗدا٤ ٚاملؤْؿًني َٔ اضرتدادٖا ضًؿ١ شٚاز ايبايػ١) َٓض  
ٍَ ْىَيُٓكّ سهىَُت((.  ))ثُهٓـَو يُنال بهلَيتُوَ يُ ٖؤَيِ ثُكيَُإ يُطُ

ًًٌَٓاكّ مياؿ نلؿِْ )8ؿَكباكَّ بِلطُّ )  -ز ( ؿَنُٕ و، ؿاِكًعتُٓوَّ  صٓدٚم االضهإ(،  يًقُّْ ياهايِ ث
ًَىَيُّ ػىاكَوَ:  بُّ ً

االضتُساز يف دعـِ ٦ٖٝـ١ االضـتجُاز ٚصـٓدٚم االضـهإ يف ٚشاز٠ االعُـاز ٚاالضـهإ يدميَٛـ١ بٓـا٤ ايٛسـدات            ))
ايطــه١ٝٓ يًُــٛاطٓني َــٔ ذٟٚ ايــدخٌ احملــدٚد َــع اعطــا٤ االٚيٜٛــ١ يًُػــازٜع ايطــه١ٝٓ املػــُٛي١ يف ايٓــٛاسٞ    

 (.   ))ثُهٓـَ((.ٚايكس٣
ُ  -ؿ ًٌَععًٓاكّ ميععاؿنلؿِْ بِلطُيعع ًَىَيُّ 9ى ؿَنععات بععُ مدمععريَّ )يًقْععُّ ياهععايِ ث ( بععؤ َاؿؿَنععُ بععُّ ًعع

 ػىاكَوَ:
ؽصٝص َبًؼ قدزٙ ) ( دٜٓاز ملطاعد٠ َٔ ايتذأ يف سٝٓ٘ اىل اٜسإ ٚتسنٝا ٚعاد اٚ ٜسّٚ ايعـٛد٠ اىل اقًـِٝ    -9

 . ))ثُهٓـَ((.نٛزدضتإ ٚمل ٜتِ تعٜٛطِٗ ضابكًا
ًَتُوَ.   )) ثُ (18) ًَٓ  هٓـَ((.ؿَكباكَّ )َاؿؿَّ سُظـَ(، وَنى ػؤٍ سي

ًًٌَٓاك ؿَنات بُ البلؿٌْ بِلطُناٌْ )أ، ؿ، ه( يعُ )  (19) (. ثاْٝـاً ؿَكباكَّ )َاؿؿَّ ُٖفؿَ(، يًقُّْ ياهايٌ ث
ٍَ ْىَيُٓكّ سهىَُت((.  ))يُنال بهلَيتُوَ يُ ٖؤَيِ ثُكيَُإ يُطُ

ًٌَعًٓاك ؿَنعات بعُ البلؿْعٌ َاؿؿَنعُ.       ))وَنعى ػع        (21) ؤٍ ؿَكباكَّ )َاؿؿَّ ْؤمؿَ(، يًقُّْ ياهايٌ ث
ًَتُوَ((. ًَٓ  سي

ٍَ بهلَيعت        (21) ًَهعُ ٍَْ ت ًًٌَٓاكٍ نعلؿووَ ٓعُّ  َاؿؿَيعُ البعرب ؿَكباكَّ ) َاؿؿَّ بًوت(، يًقُّْ ياهايٌ ث
ٍَ بِلطُّ ) ًَتُوَ((.11( يَُاؿؿَّ )5يُطُ ًَٓ  (.   ))َاؿؿَنُ وَنى ػؤٍ سي

ًَتُوَ.  ))ثُهٓـَ((. (22) ًَٓ  ؿَكباكَّ )َاؿؿَّ بًوتْ يُى(، وَنى ػؤٍ سي

ًَتُوَ. ))ثُهٓـَ((.ؿَكباكَّ )َا (23) ًَٓ  ؿؿَّ بًوتْ ؿوو(، وَنى ػؤٍ سي

ٌَ(، يًقُّْ ياهايٌ ؿوو ِكاٍ ُٖيُ: (24)  ؿَكباكَّ )َاؿؿَّ بًوتْ ه

ًَتُوَ. - ًَٓ  وَنى ػؤٍ سي
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 البلؿٌْ َاؿؿَنُ.  -

ًَتُوَ((. ًَٓ  ))وَنى ػؤٍ سي
ًًٌَٓاك ؿَنات بُ طعؤِكيين وًعُّ )   (25) ( بعؤ  ؿٝد٠املطـت ؿَكباكَّ )َاؿؿَّ بًوتْ ٓىاك(، يًقُّْ ياهايٌ ث

 )اغيعًُٓ(. ))ثُهٓـَ((.

ًَٓر(، يًقُّْ ياهايٌ ؿوو ِكاٍ ُٖيُ: (26)  ؿَكباكَّ )َاؿؿَّ بًوتْ ث

ًٌَعُنٌ َاؿؿَنعُ     ًَو ث ِكاٍ يُنُّ: ثٌتطريٍ يُ َاؿؿَنُ ؿَنات ؿواٍ ؿاْاٌْ ِكينبُْـٍ بؤ َاؿؿَنُ، بَُعُكد
ًَت بُ ) ًَت بُ )ثاًْٝاو اٚاًل( ؿواتل )اٚاًلبب  (.ٚثايجًاثاًْٝا ( يُ َاؿؿَنُ بب

 ِكاٍ ؿووَّ: البلؿٌْ َاؿؿَنُ. ِكاّ يًقُّْ ؿاكايِ ))َاُْوَّ َاؿؿَنُ بُ ِكينبُْـّ ْىَيىَ((.
 
 ؿَكباكَّ )َاؿؿَّ بًوتْ ًَُ(، يًقُّْ ياهايٌ ؿوو ِكاٍ ُٖيُ: (27)

 ِكاٍ يُنُّ: البلؿٌْ َاؿؿَنُ.
 ِكاٍ ؿووَّ: َاُْوَّ َاؿؿَنُ. ))يُنالنلؿُْوَّ يُ ٖؤَيِ ثُكيَُإ((.

ًَتُوَ. ))ثُهٓـَ((.ؿَك (28) ًَٓ  باكَّ )َاؿؿَّ بًوتْ سُوت(، وَنى ػؤٍ سي

ًَتُوَ. ))ثُهٓـَ((. (29) ًَٓ  ؿَكباكَّ )َاؿؿَّ بًوتْ ًُٖت(، وَنى ػؤٍ سي

ًَتُوَ. ))ثُهٓـَ((. (31) ًَٓ  ؿَكباكَّ )َاؿؿَّ بًوتْ ْؤ(، وَنى ػؤٍ سي

ًَتُوَ. ))ثُهٓـَ((. (31) ًَٓ  ؿَكباكَّ )َاؿؿَّ هٌ(، وَنى ػؤٍ سي

ًَىَّ      ؿَكباكَّ )َاؿ (32) ٍَ ؿاِكًعتُٓوَّ ؿَنعات بعُّ ًع ًًٌَٓاكٍ هعُكيُْى ؿَّ هٌْيُى(، يًقُّْ ياهايٌ ث
 ػىاكَوَ:

ًَتُوَ((ال ٜعٌُ بأٟ ْص ٜتعازض َع أسهاّ ٖرا ايكإْٛ) ًَٓ  (. ))َاؿَنُ وَنى ػؤٍ سي
ًَتُوَ. )) ثُهٓـَ((. (33) ًَٓ  ؿَكباكَّ )َاؿؿَّ هٌْؿوو(، وَنى ػؤٍ سي

ٌَ(، وَنى ػ (34) ًَتُوَ. )) ثُهٓـَ((.ؿَكباكَّ )َاؿؿَّ هٌْه ًَٓ  ؤٍ سي

ًَىَّ      (35) ًٌَععًٓاك ؿَنععُٕ بععُ ميععاؿنلؿٌْ )َاؿؿَيععُى( بععؤ هععُك ثععلؤفَ ياهععانُ بععُّ ًعع يًقْععُّ ياهععايٌ ث
 ػىاكَوَ:

َاد٠ َطاؾ١: )إيػا٤ مجٝع ؽصٝصـات املٓـاؾع االدتُاعٝـ١ يًـٛشازات ٚاؾٗـات غـري املستبطـ١ بـٛشاز٠ باضـتجٓا٤          
(. ))ثُهعٓـ ًًْعُ، يعُنال بهلَيتعُوَ يعُ      تٗا اىل املػـازٜع االضـتجُاز١ٜ  ٚشاز٠ ايعٌُ ٚايػؤٕٚ االدتُاع١ٝ، ٚاضـاؾ 

ٍَ ْىَيُٓكٍ سهىَُت((.  ٖؤَيٌ ثُكيَُإ يُطُ
يُٖععَُإ ناتععـا ِكايععُى ُٖيععُ يععُ يًقْععُّ ياهععايٌ نععُ ؿاواّ البلؿْععٌ تععُكػاْهلاوَناٌْ )هععىوؿَناٌْ    (36)

ٌَ هُكؤنايُتًُنإْ وَماكَتُنا ْٕ اليُُْناٌْ ثُيىَْـّ ُْبىو بُ نؤَُاَليُتٌْ بُػٌريْ باكبؤ( بؤ ُٖكه
%(ٍ نعؤٍ بىؿدعُّ طٌعتًُ،    19.6وَماكَتُوَ، بُؿَك يُ وَماكَتٌ ناكو ناكوباكٍ نؤَُاَليُتٌ نُ كَيقَنُّ )
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ٍَ ْىَيٓععُكٍ     ًَٓععُكَنإ. ))يععُنال بهلَيتععُوَ يععُ ٖععؤَيٌ ثُكيععَُإ يُطععُ ٍَ بععؤ ثععلؤفَ وَبُكٖ ؿواتععل ميععاؿ بهععل
 سهىَُت((.

ًَوعتا           بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ، ًَىَيُ كاثعؤكتٌ يًقْعٍُ ؿاكايعٌ و ناكوبعاكٍ ٓعابىوكٍ نؤتعايٌ ٖعات، ٓ بُّ ًع
 ٓاوَِكواٌْ ؾُكَاْتاْري، هىثاي.

 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًَت، ؿوَييَن كاثعؤكتٌ وَميعلٍ ؿاكايعٌ ػىَيٓـكايعُوَ، ٓعَُِلؤَ كاثعؤكتٌ ؿاكايعٌ و كاثعؤكتٌ          ؿَهتتإ ػؤَ ب
ٌَ باًععُ، بععؤ ٓععُوٍَ ٖععُّ ثُكيععَُاْتاكَ  هععُكدُّ يًقْععُنإ  ًَُععُ يععُ هععُكؤنايُتٌ واَععإ ثعع ػىَيٓـكاْععُوَ، ٓ

بُِكَينَنإ و ُّٖ وَميلَ بُِكَينَنإ باًرت ؿيلاهٍُ بهُٕ و ػؤيإ ٓاَعاؿَ بهعُٕ بعؤ وَاَلَـاْعُوَ، ٓعىْهُ      
ًٍَ ًْىَِكؤ ؿَهت بُ َىْاقًُُ ؿَنُئ، ُٖك11ثلهًاكَنإ مؤك بىوٕ، بُياٌْ هُعات ) ًَوعتاوَ    (ٍ ث يعُ ٓ

ٌَ باًُ ؾلانوًؤُْ بُِكَينَنإ ْاوٍ ُٓو ثُكيَُاْتاكَ بُِكَيناُْ بٓىوهعٔ، نعُ بعُياٌْ     ؿاوا ؿَنُئ و واَإ ث
            ،ٌَ ًَععت ْاوَناصيععإ بععـَْ ًٍَ ٓععُوٍَ ًٓؿتًتععاسٌ دُيوععُ بهععُئ ؿَب ؿَياْععُوَيت قوععُ بهععُٕ، ؿوايععٌ ثعع

 ُ ًَُععُ بٓىوهععري، ٓععُوإ ْاوَنععإ  ؾلانوععًؤُْنإ ْععاوٍ ٓععُو ثُكيععَُاْتاكَ بُِكَيناْععُ بٓىوهععٔ بعع ٌَ ٓععُوٍَ ٓ ب
ًَت، ؾعُكَىو      ٌَ بؤ تُقِريٍ وَقت، بؤ ُٓوٍَ ناتُنَُإ نُّ يعُ ؿَهعت بٔع بٓىوهٔ يُ وَكَقُيُى سياْـَْ

 َاَؤهتا عىَُك.
 :بٗا٤ايدٜٔبُِكَين عُل عبـايعنين 

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَىيوت ْانات ُٓو ثُيِلَوَ بطليُٓ بُك، بُي اٌْ يُ هعُكَتاوَ ٓعُو نُهعاٍُْ ؿَياْعُوَيت ْاويعإ      بُِكاٍ َٔ ث

 بٓىوهٔ ْاويإ ؿَْىوهٔ ُْٓـ ؿَقًكُيُى ؿَبات، بؤ ُٓوٍَ ٓاماؿٍ بـَئ بُ َُٖىو اليُى، هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

 ؾُكَىو ناى هاالك.
 بُِكَين هاالك حمُىؿ َلاؿ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ٌَ داكَيععو َىْاقًُععُ ؿَنلَيععت، يُبععُك ٓععُوٍَ  َُهععُيٍُ بىؿدععُ َُهععُيُيُنٌ مؤك طٌععيت و ُٖهععتًاكَ هععاَي

ًَُىايععُ بععؤ َىؿاػُيععٍُ ثُكيععَُاْتاكإ ٓاماؿيًععُنٌ تععُواو بععـكَيت، ٓععىْهُ ُْٖععـَيو دععاك يععُ ػًاليععٌ          ث
ًَت يُ ػًاليٌ ؿاًٌْتُنإ، ًَبًين تامَيإ يُال ؿكوهت ؿَب  هىثاي. بؤٓىوُْناْـا ثُكيَُاْتاكإ ثلهًاكو ت

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًَٔ تعا بعُياٌْ هعُعات )         ًَل بع ًَىٍَ ثُيِلَوٍ ْعاوػؤ ٖعَُىوتإ ٓعاماؿٕ، بعُػ ًٌَ ٓىاكٓ ( بعُ ػىاتعإ   11بُث
ًَلئ ُٖك بقئ.  ؿَهج
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 ؿ. اكهالٕ باين امساعًٌ                  ؿ.سؤ حمُـ هىكَ                           هت اظيـ عبـاهلل                ؾل  
ًَطلٍ هًَلٍ ثُكيَُاٌْ                        ههلت    ثُكيَُاٌْهُكؤنٌ                 ٌ ثُكيَُاٌْ      ُكؤند

ًَلام                              نىكؿهتإ – نىكؿهتإ ًَلام                           نىكؿهتإ – ع ًَلام - ع   ع
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 (16ثلؤتؤنؤيٌ ؿاًٌْتين فَاكَ )

 1181\6\80كَيهُوتٌ  ٓىاك ًُػيُ

ًًٌََُ َُٖيبقاكؿٕ  ػىيٌ ه
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 (26ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 80/6/1181 كَيهُوتٌ ًُػيُٓىاك 

ًَل )   ٍ (ٍ 11ناتععقَ ًٍَ ًْععىَِكؤ  -نىكؿهععتإ  ثُكيععَُاٌْ  13/6/2112كَيهععُوتٌ  ًععُػيُٓىاك كؤفٍ ثعع
ًَلام  ٌ بعُ ٓا ثُكيَُإ و، هُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين امساعًٌبُ هُكؤنايُتٌ ع بعُِكَين ؿ. سوعٔ حمُعـ     َعاؿَبىوْ

ًَطلٍ هُكؤى و،  ًَلٍ      هىكَ د ٕ بعُِكَين ؾلهعت أظيعـ عبعـاهلل هعهلت ػعىيٌ   (26ٍظ ؿاًٌْعتين فَعاكَ )  ثُكيعَُا
ًًَُّ  ( ٍ ػؤٍ بُهت.2112ظ هاَيٌ )ه

 بُكْاٍَُ ناك:
ًٌَ سىنُُن ٍ 1992(ٍ ٖعَُىاكنلاوٍ هعاَيٌ   1ٍ ْعاوػؤٍ فَعاكَ )  َوِل( يُ ثُي21(ٍ َاؿؿَ )1اٌْ بِلطُ )بُث

ًَلامظ ؿَهتٍُ هُكؤنايُتٌ  -ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ  ػعىيٌ   (26ٍؿكا ؿاًٌْعتين فَعاكٍَ )  ٍ بِليعاك  ثُكيَُإع
ًًٌََُ َُٖيبععقاكؿٕ يععُ نععات )  ًٍَ ًْععىَِكؤٍ كؤفٍ ٓععىاك ًععُػيُ كَيهععُوتٌ  11هعع بععُّ  ؿا 13/6/2112(ٍ ثعع

ًَت: ًَىَيُ ب ً 
ياهعاٍ بىؿدعٍُ ٖعُكَيٌُ نىكؿهعتإ بعؤ هعاَيٌ       بُكؿَواّ بىوٕ يُهُك ػوتُِٓكوو طؿتىطعؤ نلؿْعٌ ثعلؤفَو     -1

2112. 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 بُْاوٍ ػىاٍ طُوكَو ًَٗلَبإ.
ًًَُّ، ػععىيٌ   ، بععُْاوٍ طععُيٌ نىكؿهععتإ ًًٌََُ َُٖيبععقاكؿٕ، هععاَيٌ هعع ؿاًٌْععتُٓنَُإ ؿَنُيٓععُوَ، ػععىيٌ هعع

 ( بُكْاٍَُ ناك13/6/2112(كٍِؤفٍ ؿاًٌْذي)26طلَيـاٌْ ؿووَّ، فَاكٍَ ؿاًٌْذي)
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ًٌَ سىنُععُناٌْ بِلطععٍُ)   (ٍ ٖععَُىاكنلاوٍ هععاَيٌ  1( يُثععُيِلَوٍ ْععاوػؤٍ فَععاكَ)  21(ٍ َععاؿؿٍَ )1بععُث
ًَلام، ؿَهتٍُ هُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ بِلياكيـا بُكْاٍَُ ناكٍ ؿاًٌْتين 1992 ٍ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتاٌْ ع
ًًٌََُ َُٖيبقاكؿٕ يُنات 26فَاكَ) ًٍَ ًْىٍَكؤٍ كٍِِؤفٍ ٓعىاك ًعُػيُ ِكَيهعُوتٌ    ٍ ث 11(ٍ ٓاهايٌ ػىيٌ ه

ًَت: 13/6/2112 ًَىَيُ ب  بُّ ً
بُكؿَواّ بىوٕ يُهُك ػوتُِٓكوو طؿتىطؤ نلؿٌْ ثلؤفَو ياهاٍ بىؿدعٍُ ٖعُكَيٌُ نىكؿهعتإ بعؤ هعاَيٌ       -1

2112. 

  ٕ ًَتُوَ نعُ َؤَيعُتًا ًَطلٍ هُكؤنٌ ثُكيَُإ ْاوٍ ُٓو ثُكيَُاْتاكاُْ ؿَػىَيٓ ًَوتاَ بُِكَين د ُٖيعُ يعإ    ٓ
 ٓاَاؿَ ُْبىوٕ، ؾُكَىو.

ًَطلٍ هُكؤنٌ ثُكيَُإ(:  بُِكَين سؤ حمُـ هىكَ)د
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

 َؤَيُت بىوٕ يإ ٓاَاؿَ ُْبىوٕ. 12/6/2112(ٍ ٓاهايٌ يُ 25ُٓو ُْٓـاَاٍُْ نُ يُؿاًٌْتين فَاكَ)
  ثُياّ اظيـ حمُـ  َؤَيُت -1
 تاكا حتوري ياهري   َؤَيُت -2 
 سامّ حتوري هعًـ    َؤَيُت -3 
ًَليعإ هُكُْٖط  ٓاَاؿَُْبىوَ -4    ب
 .ؿ. ُباغ حمُـ دمًب  َؤَيُت -5 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

ًَلٖاتين نعاى    ًَلٖاتين بُِكَينإ وَميلٍ ؿاكايٌ و ثالْـاْإ ووَؾـَ ياوَكَناًْإ ؿَنُئ، ُٖكوَٖا بعُػ بُػ
ًَىإ ثُ ًٍَ ُٓوٍَ ؿَهت بُ ْاوْىوهعري و طؿتىطعؤ   هعـ َىُْهكٌ ْ كيَُإ و سهىَُتٌ ُٖكَيِ  ؿَنُئ، ث

ًَىٍَ بُِكَين ؿَنعُئ نعُ َىؿاػُيعُناْتإ     2112بهُئ، بؤ َىْاقًُُنلؿٕ يُهُك بىؿدٍُ هاَيٌ  ؿاوا يُ ٓ
ًَو يإ ُٖك ثلهًاكو َىؿاػُي ًَت، ٓىْهُ ُٖك بابُت ًٌَ ثُيِلَوٍ ْاوػؤٍ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ ب ُيعُى  بُث

ًَوعتا ؿَهعت بعُْاوَنإ ؿَنعُئ، ُٓطعُك           ًَُُ ْآعاك ؿَبعري نعُِكاٍ بطعلئ، ٓ ًَىَيُ ٓىَ ؿَكَوَ ٓ يُو ٓىاكٓ
ًَت ناى عبـاهلل ِكات ؿَطلّ، ؾُكَىو.  ْىقتٍُ ًْناٌَ ُْب

 
 بُِكَين عبـاهلل حمُـ ْىكٍ:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
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ًَـايعُ، نعُ بعُبِلواٍ َعٔ دعُْابٌ وَميعل       ؿوَييَن ِكاثؤكتٌ يًقٍُْ ؿاكايٌ ػىَيٓـكايُوَ، نؤََُي ًَو ثلهًاكٍ ت
ًَت،    ًَٓ ًَو يُ ثلهعًاكَناصيإ ْعَُ ًَت، ِكَْطُ بًُ ًَُُ مياتل ب وَآلٌَ ُٓواُْ بـاتُوَ، ِكَْطُ بُكٓاو ِكووٌْ ٓ

ًََُُ ثلهًاكَناصيإ بهُئ، هىثاي. ًَت ٓ  ؿوايٌ ًُٓ
 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 كَىو.ناى ػىكًًـ ؾُ
 بُِكَين ػىكًًـ اظيـ هًًِ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَتعُ وَآلَعٌ      ًًٌَٓاكَإ ُٖيُ، ٓىْهُ ُٓو بُكٓاو ِكووًْعُ ًٓشتًُايعُ بب ًَُُ وَنى يًقٍُْ ؿاكايٌ َُٖإ ث ٓ

 مؤك ثلهًاك و ًتُنإ ٓاهاْرت بهات، مؤك هىثاي.
 بُِكَين ؿ. اكهالٕ باين/هُكؤنٌ ثُكيَُإ:

 .ناى ناكؿؤ ؾُكَىو
 
 
 

 بُِكَين ناكؿؤ حمُـ ثريؿاوؿ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَبًين و هعُكدمُناٌْ ثُكيعَُاْتاكاًٍْ وَكبطريَيعت،     ِكاثؤكتٌ يًقٍُْ ؿاكايٌ ػىَيٓـكايُوَ، ُٓوٍَ نَُاوَ ت

ًَهُوَ دُْابٌ وَميل وَآلًَإ بـاتُوَ، هىثاي.  ًٓٓذا ث
 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 ناى بًالٍ. ؾُكَىو
 ُإ عبـاهلل)بًالٍ(:بُِكَين اظيـ هًً

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَععـا ٖععُبىو، يُواُْيععُ ُٓطععُك دععىابٌ ٓععُّ ثلهععًاكاُْ بـكَيتععُوَ  ًَو ثلهععًاكٍ مؤكٍ ت ًَِ وايععُ نؤَععَُي َععٔ ثعع

ًَىيوت ُْنات ؿووباكَ ثلهًاكَناًْإ بهُُْوَ، ُٓطُكْا ٓعُو   ًَو يُ ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ ث ثلهعًاكاُْ  نؤََُي
ًٌَععًٓاك ؿَنععُّ نععُ ٖععُكؿوو وَميععل، دععىابٌ ثلهععًاكَنإ          ٖععَُىوَإ ؿووبععاكٍَ ؿَنُيٓععُوَ، بؤيععُ َععٔ ث

ًَبًًُٓنإ بـَُْوَ، هىثاي.  وت
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 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 هؤمإ ػإ ؾُكَىو.
 بُِكَين هؤمإ ًٗاب ْىكٍ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَو        ًٍَٓ ثٌتًىاٌْ َُٖإ ِكَ ٌٓ ؿَنُّ، نُ ؿوَيعيَن يعُِكاثؤكتٌ يًقْعٍُ ؿاكايعٌ و يًقْعُناٌْ تعليٍ نؤَعَُي

ًَطىَععإ ٓععُّ ثلهععًاكاُْ دععاكَيهٌ تععليٍ ُْٓععـاَاٌْ ثُكيععَُإ ؿَيهُْععُوَ، بؤيععُ  ًَـايععُ، ب ثلهععًاكٍ مؤكٍ ت
ًَو وَآلػيععإ ؿَهععت ؿَنُوَيتععُوَ، بؤيععُ دععاكَيهٌ تععل       ُٓطععُك يُهععُكَتاؿا سهىَععُت وَآلّ بـاتععُوَ نؤَععَُي

ٌَ ْانُئ، هىثاي.  ثلهًاكٍ ي
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 ناى ًىإ، ؾُكَىو.
 بُِكَين ًىإ نليِ نابإ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ِكاثؤكتٌ يًقٍُْ ؿاكايٌ تُْٗا تُعبري يُِكاٍ يًقُْنُ ػؤٍ ْانعات، نعؤنلاوٍَ بعريوِكاٍ هعُكدُّ يًقُْناْعُ،      

ًَـابى ًَِ   ثلهًاكو هُكدمٌ ت و بؤ ْىَيُٓكٍ سهىَُت يُْاو ثُكيَُاْـا، ُٓطُك بُِكَينيإ وَآلػيإ بـَْعُوَ ثع
ٌَ بـَٕ، هىثاي. ًَىيوت بهات ُْٓـاَإ ؿواتل ٓاَافٍَ ث ًَتُوَ نُ يُواُْ ًُْ ث  وايُ مؤكًت ِكووٕ ؿَب

 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

ًَوععتا فَاكَيععُى ُْٓععـاّ قوععُيإ نععلؿ، ؿوو ِكَٓعع  ًَععت باوَميلَنععإ وَآلَععٌ  ٓ ًَهًإ ؿََي ٌ دًععاوام ُٖيععُ، يععُن
ًَهًٌعًإ             ثلهًاكَنإ بـَُْوَ، ًٓٓذعا ُٓطعُك ثلهعًاكٍ تعل بعىو ٓعُو ناتعُ ُْٓعـاَإ ثلهعًاك بهُْعُوَ، يُن

ًَت، باًُ ناى ناكؿؤ، ؾُكَىو. ًَٔ با واُْب  ؿََي
 بُِكَين ناكؿؤ حمُـ ثريؿاوؿ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًٌَععًٓاكَنُّ  ًٌَععتا ثُكيععَُاْتاكإ     ث ٌَ ٓاهععايًُ، بععُآلّ وَميععل ِكاثععؤكتٌ سهىَععُتٌ ػىَيٓـووَتععُوَ، ٖ مؤك ثعع
 ِكَػُٓيإ يُ ِكاثؤكتُنُ ُْطلتىوَ، وَآلٌَ ٌٓ ؿَؿاتُوَ، هىثاي.

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

ًَطاٍ ػؤٍ قوُ ُْنات، ناى هاالك، ؾُكَىو.  تهايُ نُي يُد
 َلاؿ:بُِكَين هاالك حمُىؿ 

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
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ًٌَُنٌ ثٌتطريٍ بؤٓىوُْناٌْ بلاٍ بُِكَينّ ناى عبـاهلل َعُال ْعىكٍ و سعادٌ بعًالٍ ؿَنعُّ، ٓعىْهُ        َٔ ث
ًَبععًين و ِكَػٓععُ و نَُىنىِكيًععُناٌْ ثُكيَُٓتاكاْععُ    ٓععُو ِكاثؤكتععٍُ يًقْععٍُ ؿاكايععٌ نععؤنلاوٍَ هععُكْر و ت

ٌ وَميعل وػىَيٓـْعُوٍَ ِكاثعؤكتٌ يًقْعٍُ ؿاكايعٌ، نعُ تعُعبريَ يعُ         يُيُى هاَيـا، بؤيُ ػىَيٓـُْوٍَ ِكاثؤكت
ًَو ثلهعًاك ٓاكاهعتٍُ وَميعل        ًٌَعُوَ نؤَعَُي ًَو ٖاتعُ ث ًٍَ طؿتىطؤَ ساَيُت ِكاثؤكتٌ يًقُْناٌْ ثُكيَُإ، ث
ُٓنلا، بؤ ُٓوٍَ تُهُيوىيٌ طؿتىطؤنعإ بُٓاِكاهعتُيُى وبَُُهعاكَيهٌ ثًٌعُيًـا بعِلوات، ِكاّ وايعُ ٖعَُإ        

ًَىٍَ يًقُْناْعـا ٖعاتىوٕ، بؤيعُ ؿَكؾعُت         ثلهً اكٍ ثُكيَُاْتاكإ نعؤنلاوٍَ ٓعُو ثلهعًاكاُْيُ نُيُٓىاكٓع
ًَو يُثلهًاكَنإ بـَُْوَ، نعُ ؿَيًٓعاّ بعؤ طؿتىطعؤ ثلهعًاكٍ تعل و هعُكدمٌ         بـكَيتُ وَميلَنإ وَآلٌَ بًُ

ًَت، هىثاي.  تليٍ ؿَب
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 كَىو.ْاهو ػإ، ؾُ
 بُِكَين ْاهو تىؾًل عبـايهليِ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَُععُ وا              ؿيععاكَ َٓععًٍ ثٌععتطريٍ ٖععَُإ ِكَٓععٌ ؿَنععُّ، ٓععىْهُ ؿوَيععيَن نععُ نؤبىوُْوَنععُ تععُواو بععىو، ٓ
ًَت بؤ وَآلَـاُْوٍَ ثلهًاكَناٌْ ِكاثؤكتٌ يًقٍُْ  ًَٓا نُ وَميل َُدايٌ ُٖب ٖ ٌَ نؤبىوُْوَنَُإ نؤتايٌ ث

ًَت و ُٓو وَآلَاُْ ٖعَُىوٍ بـاتعُوَ نعُ يعُ ثلهعًاكَناْـا ُٖيعُ، ٓعُوَ ثلهعًاكَناٌْ         ؿاكايٌ، ب ؤيُ ُٓطُك ب
ًَىَيُنٌ تل ثلهًاك ؿَنُئ، هىثاي. ًَتُوَ، ُٓوناتُ بًُ ًََُُ نُّ ؿَب ٓ 

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
 ناى ًعإ، ؾُكَىو.

 بُِكَين ًعإ اظيـ عبـايكاؿك:

 ثُكيَُإ.بُِكَين هُكؤنٌ 
ٌَ ْاوَيت، مؤك هىثاي. ًٌَ ثُيِلَوٍ ْاوػؤ ؿَبىايُ ِكًَُٓنإ بـكَيتُ ؿَْطـإ ُٓوٍَ ث  بُث

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 ُٓػري نُي، ناى ظيُ هعًـ، ؾُكَىو.
 
 َُ عًٌ:َُُ هعًـ سُبُِكَين س

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ٍَ س ًَِ وايُ ُّٓ بابُتُ ؿوو ػا ًَت ٓعٌ؟ يعَُاؿؿٍَ   َٔ ث ُمسٌ ؿَنات، يُنُّ: بناْري ثُيِلَو وثلؤطلاّ ؿََي

ًٍَ ٓعىوُْ هعُك طؿتىطعؤنلؿٌْ         84) ًَىَيُنٌ طٌعيت طؿتىطعؤٍ يُهعُك ؿَنلَيعت، ثع ًَت ِكاثؤكتُنُ بًُ ( ؿََي
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بابُتُناٌْ تلٍ بىؿدُ، َاْاٍ وايُ طؿتىطؤ يُهُك ِكاثؤكتٌ يًقْعٍُ ؿاكايعٌ ؿَنلَيعت، ؿووَّ: ُٓطعُك َُٓعُ      
 َو وثلؤطلاّ سُمسٌ ْانات، ُٓوَ ؿَْطـإ سُمسٌ ؿَنات، هىثاي.ثَُيل

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

ًًٌَٓاكَنُت ؿووباكَ بهُكَوَ ؿَخيَُُ ؿَْطـاُْوَ، ؾُكَىو.  ناى عبـاهلل ث
 بُِكَين عبـاهلل حمُـ ْىكٍ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًًٌَٓاكَنٍُ َٔ ُٓوَيُ يُِكاثؤكتٌ يًق ًَىَيُى         ث ًَو ًعت ٖعاتىوَ نعُ بًُع ْعٍُ ؿاكايعٌ و سهىَُتعـا، نؤَعَُي

ًَىاًْإ،     ًَىَنإ يُِكاثؤكتٌ يًقٍُْ ؿاكايًـا يُ ثلهًاكو ِكووْهلؿُْوَناْـا دؤكَيو ثُيىَهعيت ُٖيعُ يعُْ يًُ
ًَت، دُْاب ًَىَنإ بُكٓاوِكووٌْ مياتل بؤ ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ ُٖب ًَىَيُى يًُ ٌ باوَِكّ وايُ بؤ ُٓوٍَ بًُ

وَميلَنإ وَآلٌَ ُٓو ثلهًاكاُْ بـَُْوَ نُ يُِكاثؤكتٌ يًقْعٍُ ؿاكايعٌ ٖعاتىوَ، َُٓعُ بعُو َاْايعُ ْايعُت        
ًَت، َععٔ بععؤ ػععؤّ تععا ٓععُو ناتععٍُ        ًَت و ثلهععًاك و هععُكدمٌ تلَععإ ْععُب ًَُععُ ؿواتععل ؿَهععتُإ بُهععرتاب نُٓ

ًَت قوٍُ ػؤّ ؿَنُّ و ؿَهتبُكؿاكٍ سُقٌ ػؤّ ْامب، هىثاي.  نُثلهًاكّ ُٖب
 
 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

ًًٌَٓاكَؿايُ نعُ هعُكَتا وَآلَعٌ ِكاثعؤكتٌ يًقْعٍُ ؿاكايعٌ بـكَيتعُوَ، تهايعُ باؿَهعيت بًَٓعـ            ٍَ ُٓو ث ٌَ يُطُ ن
ًَعٌ يُطَُيعـا ًْعُ؟،      ًَوعتا َعُداٍ          11بهات؟، ؾعُكَىوٕ ن ٍَ ًْعُ؟، بُمؤكيٓعٍُ ؿَْعط وَكطعريا، ٓ نُهعٌ يُطعُ

ؿاكايٌ نُوَآلٌَ ثلهًاكَنإ بـاتُوَ، ؾُكَىو دُْابٌ وَميل، باًعُ نعاى عىَعُك    ؿَؿَيُٓ دُْابٌ وَميلٍ 
 ؾُكَىو.

 
 بُِكَين عُل عبـايلظئ عًٌ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَطاٍ ػؤيإ بؤ هُك َُُُُْ، هىثاي. ًَُٓ د  با يًقٍُْ ؿاكايًٍ ب

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
ًَعلَ ٓاهعايًُ، ؾعُكَىو دعُْابٌ       ٓىْهُ دُْابٌ وَميل وَآلَ ٌ ثلهًاكَنإ ؿَؿاتُوَ يًقُْ ٓاَعاؿََ ْعُبٔ ي

 وَميل.
 

 بُِكَين باين تاَيُباٌْ )وَميلٍ ؿاكايٌ و ٓابىوكٍ(:
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 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ٍَ وَآلٌَ ثلهًاكَناٌْ يًقٍ ؿاكايٌ و يًقُْناٌْ تعل بـََعُوَ،    ٍَ بُػا ًَُُ هُك ُٓوٍَ نُ ػا ًٍَ ُٓوٍَ ب ث

ًٌَعـا،             نُ يُْ ٍَ ًعيت ٖاوبعَُ ُٖيعُ باهعٌ بهعُّ يعُ ث او ِكاثؤكتُنعٍُ يًقْعٍُ ؿاكايًـايعُ، ؿََعُوَيت ُْٖعـ
ٖععَُىو داكَيععو و ٓععُجماكََ بععُ تُٓهًععـ بععاي يُؿوانععُوتين ًَناًْععُو سوععاباتٌ ػًتععاٌَ ؿَنلَيعععت، َععٔ    

ًَُُ بامسإ نلؿووَ تهامشإ وايُ، َُوموعٌ ًَ ًَو ٓ ًَهٌ ؿََُوَيت باهٌ ُٓوَ بهُّ َُٖىو هاَي ناًُْ عًالد
ًَعت          ًَُعُ وَنعى وَماكَتعٌ ؿاكايعٌ ؿَب ًَوعتا ٓعُوَ ْعُنلاوَ، ٓ بؤ بهُٕ، يًُْناٌَ ؿاػًٌ ثُكيَُاْـا، بُآلّ تا ٓ
ًَُعُ        ًَوتا ؿوانُوتىوَ ُٓهبابٌ ػؤٍ ُٖيعُ، َُٓعُ ٓعُوَ ًْعُ نعُ ٓ ًًٓتًناّ بهُئ بُو ًْناَُوَ، بُآلّ نُ ٓ

ًَري ؿواٍ خب ًَُعُ يعُ ِكاثؤكتُنعٍُ      يُوَماكَتٌ َايًُ بُنُيؿٌ ػؤَإ ب ًَلئ و ًُٓٗعايٌ بهعُئ، ٓ ُئ و ُْيٓ
ًَهععلؿووَ، ْىوهععلاوٍ يُنععُػيإ بععؤ          وَماكَتععٌ ؿاكايًععـا بامسععإ يععُوَ نععلؿووَ نععُ يُنُيععُوَ ؿَهععتُإ ث

بععىوَ، وَآلّ ؿكاوَتععُوَ ؿواٍ ٓععُوَ يًقْععَُإ ؿكوهععت نععلؿووَ، ؿَهععتُإ بععُناك     9وَماكَتععُنإ يععَُاْطٌ 
ًَهُا  ًَُعُ وَنعى ٖعَُىوداكَيو نعُ ًٓعتًُاؿَعإ نلؿؤتعُ هعُك           نلؿووَ، َُٖىو ًعت ٕ تعُواو نعلؿووَ، بعُآلّ ٓ

ًَت فَاكَيُى وَكبطعلئ يُبُغعـاؿ بعؤ ٓعُوٍَ بتعىاْري ًٓوعتًٓاؿ بهُيٓعُ هعُكٍ، نعُ           ُٓوٍَ يُ بًـآًٍ ب
ًَت يُهُك ِكَقَُُنعُ مؤك بعُِكووٌْ ؿيعاك     ُٓوَ بًٌُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتاُْ، بؤ ُٓوٍَ ُٓطُك تُداوميٍ ُٖب
ًٍَ ٓعُوٍَ بطاتعُ         ًَذاك ؿَهعتهاكٍ نعلا، ثع ًَت، بُآلّ ُٓو ِكَقَُُ بُتايبُتٌ يَُواَيـا َُٖىوتإ ؿَماْعٔ هع ب
ًَععو ميععاتل ثععاكٍَ ٖععُكَيٌُ   ثُكيعَُإ ٖععُك يععُ ُٓدمىَععٌُْ وَميععلإ ؿَهععتهاكٍ نععلا، ٖععَُىوداكَيو تليًًؤْ

ًَُُ ٓعُو ًَناًُْيعُ ُٓطعُك َىالسعُم     ٓ ٍَ ًٍَ ٓعُوَ تعُواوَإ     نىكؿهتإ نُّ ؿَبىويُوَ، بُُٖكسا َ بهعُٕ ثع
نلؿبىو ُْٓـ داكيٍ بُؿَهعت بلؿَاْعُ ُٓدمىَعٌُْ وَميعلإ، يعُويٍ نؤبىوْعُوٍَ يًقْعُ تايبُشيُْعـٍ         

ًٍَ ُٓوٍَ ثُكيَُإ َىُاؿَقٍُ بهات  26/2يُهُكنلاوَو طُكٍٍِاْـووَاُْتُوَ ؿواٍ ُٓوَ يُ  ٌَ ِكؤفيٍ ث ه
ًَُعُ ًَناًُْنعَُإ       كٍٍَِقَُُنَُإ يُِكَيطاٍ ثُكيَُاْتاكاٌْ ػؤَاْعُوَ   ًَُعإ طًُعت، يُنوعُك ٓ بُتُيعُؾؤٕ ث

ْاكؿووَ بؤ ُٓدمىٌَُْ وَميعلإ، ٓعُو ْىوهعلاوَمشإ اليعُ نعُ ْاكؿووَاْعُ بعؤ ُٓدمىَعٌُْ وَميعلإ، بعُآلّ           
ٍَ بعىوٕ يعُوٍَ نعُ ٓايعا              ٌَ نؤبىوْعُوٍَ يُهعُك نعلؿ، ؿووؿ ٍَ ميعاتل يعُ هع نُٖاتُ ُٓدمىٌَُْ وَميعلإ، يعُو

ًَلٕ ًَلٕ يإ ُْيٓ ًَوتابًٓ يُو بابُتاْعُ َُهعٔىيٌ    نُ سهىَُتٌ تُهليـ ُٓعُايُ ٓؤُْ ، ُٓو سهىَُتٍُ ٓ
ًَلَيعت بعؤ         ًَعت ٓعُّ ًَناًْعُ بٓ ياهايٌ يًقٍُْ ياهايٌ يُثُكيَُإ تُهلحيٌ ؿاوَ وتٌ ٓعُّ سهىَُتعُ ْاتىاْ

ًٌَتُوَو سهىَعُتٌ   تعامَ  ثُكيَُإ، ٓىْهُ ُّٓ سهىَُتُ، سهىَُتٌ تُهليؿٌ، ُٓعُايُ؟، ًَناًُْنُيإ ٖ
تًُهًٌ بىو، يُنُّ ًٌٌٓ ُٓوَ بىو نًَُناًُْ داكَيهٌ تل نُوتُ ؿَهيت سهىَُتٌ تامَ، نابًٍُٓ ًَُ و 
ٌَ نؤبىوْعُوَ يعإ ٓعىاك نؤبىوْعُوَيإ نعلؿووَ يُهعُك بىؿدعُ، ًٓٓذعا           سُوت ُٖكؿوو نابًُٓنُ مياؿ يُ هع

ًَُُ يُ ْاكؿووياُْ بؤ ثُكيَُإ، باي يَُُهُيٍُ سواباتٌ ػًتاٌَ ؿَنلَيت، نُ ؿو ًَلؿكاوَ، ٓ انُوتىوَو ُْْ
ًَوتا  2111سواباتٌ ػًتاًَُإ ْاكؿووَ يُثُكيَُإ َِاؿَقُ نلاوَ، يُهاَيٌ  2119هاَيٌ  ْاكؿووَاُْ تا ٓ
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ًٌَعُإ      ًَعت تعُؿقًل بهلَيعت، ث ًًٌَٓاكَإ نلؿووَ بؤ ثُكيَُاٌْ بٍُكَين نُ ُٓوَ ؿَب ًَُُ ث يُثُكيَُإ بىوَ ٓ
ًََُُ باْط ُْنلاوئ تا بناْري باًُ تُؿقًل بهلَيت، ًٓرت ُٓ ًَوتا ٓ وَ ثُيىَْـٍ بُثُكيَُاُْوَ ُٖيُ، تا ٓ

ًَعت يعَُاْطٌ       ًٌَ ياهعانُ ؿَب ًَوتاًعُوَ بعُث ٍَ طًُتىوَ، بًُْوبُت سواباتٌ ػًتاٌَ ٓ  4ُٓو سواباتُ بُنى
ًَُُ ػُكيهٌ تُوسًـئ ًَوتا ػُكيهري الٍ ٓ ًَتُ ثُكيَُإ، ؾًعًُٕ يُوَماكَتُنإ ٓ ًَت وب ، ػُكيهُ تُواو ب

       ًٌَ ًَُعُ بعُث ًَُُ وَنعى ٓعُو ؿَهعُآلتاٍُْ نعُؿكاوَ بُٓ نؤتايٌ ؿَيت و ؿَطاتُ ؿَهيت ثُكيَُإ، ُٓوَ بُِكاٍ ٓ
ًَُعُ سوعاباتٌ          ًَِ هعُيلَ ٓايعا ٓ ياهاٍ ًٓـاكٍَ َايٌ تُداومَيهٌ ٓاواَإ ُْنلؿووَ يُهعُك ْعُْاكؿٌْ، َعٔ ثع

ًَلئ ض ًٓوعتًؿ     ٌَ ؿَنعُئ، يععإ بعؤ سهىَععُت ٓععٌ   ػًتعاٌَ يععإ ًَناًْعُ نُؿواخبععُئ يعإ ْععُيٓ اؿَيُنٌ يعع
ًَُعُوَ    ًَت، بًُْوعبُت ٓ ٍَ ًت ُٖيُ ِكَْطُ ٓاَيؤمتل ب ًَـايُ، ٌٓ يَُُهُيُنُ ؿَطؤِكَيت، بُعُنوُوَ ُْٖـ ت
ًَُعُ ؿَهعيت    ًَت، ُٖكُْٓـ ٓ ًَتُوَ يُؾُتلَيُنٌ ؿياكيهلاوؿا نلاب ٍَ هُكؾًات ُٖيُ نؤبب ُٓو ؾُتلَيُ ُْٖـ

ًَىيوتًإ بُوَ ُٖيُ يُ يعُى تُقوعًِ   وَماكَتُناًٌُْإ واآل نلؿ سهىَعُتٌ   12ووَ، ُٓواٍُْ بُتايبُتٌ ث
ًَُعُ      ًَعت، ٓ ًَىَيُ ؿَب ٍَ هاآلُْ بعُو ًع ًَلاقٌ ًٓكلاكٍ نلؿووَ يُو ًَلاقٌ يُهُكٍ بِلياكٍ ؿاوَ، سهىَُتٌ ع ع

 بُعنَيو وَماكَتًٌُإ ًٓوتًوٓا نلؿووَ، ....
 
 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

ًَٔ بىؿدعُ     تها ًَ يُ َىقاتُعٍُ وَآلَُنإ َُنُٕ، يُهُك ؿاواٍ ػؤتإ دُْابٌ وَميل قوُ ؿَنعات، تهايعُ بٗع
ًَطععُِكَئ وَآلَتععإ بـاتععُوَ،  ًَهععٌ بععِلوات، ثلهععًاكتإ نععلؿووَ ثلهععًاكَناْتإ وَآلّ ؿَؿكَيتععُوَ، ي بععُ كٍٍَِيهععى ث

 ؾُكَىو دُْابٌ وَميل بُكؿَواّ بُ.
 لٍ ؿاكايٌ و ٓابىوكٍ(:بُِكَين  باين تاَيُباٌْ)وَمي
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ثلهعًاك يعُّ بابُتعُ نعلاوَ، بؤيعُ       11ثلهًاكتإ نلؿووَ، ُّٓ وَآلَاْعَُ ٖعٌ ٓعُو ثلهعًاكاُْيُ، ميعاؿ يعُ       
 بُيُنُوَ وَآلٌَ ؿَؿََُوَ، ...

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
ًٌَ بهععُٕ ٓععُوَ ًٓذلآا ًٌَعع تتععإ بُكاَبععُك ؿَنععُئ، ؿَتععىاْري ًٓذلآععات بهععُئ، ُٓطععُك ثععُيِلَوٍ ْععاوػؤ ث

 ؾُكَىو دُْابٌ وَميل.
 بُِكَين باين تاَيُباٌْ)وَميلٍ ؿاكايٌ و ٓابىوكٍ(:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
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ًَٔ يُنىَيًعُ؟ يُنىَيعـا ؿَكنعُووتىَ؟، يُنىَيعـا ؿيعاكَ؟، ٓعُّ ًَٓشاْعُ ٓعًُ          ٍَ سوابات ؿَنُٕ ؿََي باهٌ ُْٖـ
ًَُعُ ًَٓشعَُإ ؿاوا ْعُنل ؿووَ يعُْاو ِكاثؤكتُنعُؿا ٖعاتىوَ، يُسوعاباتـا،         نُُٖيُ؟، ؾعآلٕ وَ  ًَعت ٓ ماكَت ؿََي

ٍَ ًىَئ ُٖيُ نُتايبُشيُْـٍ ػؤيعإ ُٖيعُ، يعُ     يُؿاْاٌْ َىامَُْؿا َىامٍَُْ عاّ ُٖيُ، وَ َىاماٍُْ ُْٖـ
   َ ًَُعُ ًَُعُ ٖعاتىوَ ٓ ًَلاقـا وايُ، ُٓو ًٓوتًُاكَيُ ًٓوتًُاكَيُنٌ عايًَُُ، بؤ ٓ ًَعلام و ٖعَُىو     ع وَنعى ع

ًٌَ ٓععُوَ ٓععًٍ ؿَنععُئ، َُهععُيُ نععُ ؿَيتععُ هععُك سوععاباتٌ ًععاكَواٌْ ؿَبًععٓري يععُْاو ٓععُو             عايععُّ بععُث
ًَُُ ؿاَإ ْاوَ ؿاٖاتُنُضيإ ؿاْاوَ؟، هُكؾًاتُنُضيإ ؿاْعاوَ؟، ٓعرياؿٍ ػؤيعإ بعؤ ػؤياْعُ،       ًٓوتًُاكَيُؿا ٓ

ًَىيوتُ ٓعُوَ  ًَُُ ُٓو ثاكٍَ نُ تُْٗا ث يإ ؿَؿَيعيَن َُبًعُغٌ عُدنَنعُيإ ؿَؿَيعيَن، ُٓطعُك      يُبُك ُٓوَ ٓ
هعُيلٍ سوعاباتٌ ًَٓععُغ بهعُئ، ًَٓعُغ بععؤ ٓعُوَ ًْعُ نععُوا وَميلَنعُ يُبُكؿَهعيت ػؤيععـا هعُكؼي بهععات          
ًَـايُ، يُ ًٓعاْاتـا بُعنَيو  ًَـايُ، سواباتٌ باْكُناٌْ ت بُنُيؿٌ ػؤٍ، ُْٓىاع و ًُٓهاٍ يُو سواباتاٍُْ ت

ًَـايععُ، وَنعع  ى ًٓعاْععاتٌ نٌععتىناَيٌ، يُبععُك ٓععُوَ ٓععُو سوععابات وًٓعاْععات وَُهععُيٍُ ناكوبععاكٍ     سوععاباتٌ ت
نؤَُآليُتًُ، ٌٖ بُكؿَهيت وَميلَنإ ًُْ، سواباتٌ وَماكَتُناُْ، تهاّ وايُ بطُِكَيُٓوَ هُك دُؿوَيُنعُ،  

 ًَ ٔ ؿاٖاتُنعُ  بؤتاصيإ ْاكؿووَ مؤك بُباًٌ ُٓطُك دُْابتإ هُكدمٌ بـَٕ، باي يُوَ ؿَنلَيت ًٌَُُٖ ؿََيع
ًَُععُ ٖععَُىوداكَيو وتىوَاْععُ ٓععُوٍَ نُبًععُويََت تُٓهًععـ بهععات ؿاٖععات يععُ ٓععُػريؿا يععُ سوععاباتٌ   نَُععُ؟، ٓ
ًَُعُ ثعاك يُهعُك            ػًتاًَـا يُهُك ُٓوَ وَماكَتعٌ َايًعُ َىساهعُبُ بهلَيعت، َُٓعُ تُقـيلاتعُ، َُهعُيُٕ ٓ

ًَُُؿا نُؿاَإ ْاوَ،  ًًَاكَإ ؿاْعاوَ ٖعٌ    411ًًَاك بُ  315تُقـيلات ًُٓإ بُهُك ٖات، ثاك يُؿاٖاتٌ ٓ
ًَِلايعُوَ، ٖعُكوَٖا ثعاكٍَ ثعرتؤ       ًَِلُْوَ، بعُآلّ ُْياْط َُْاؾًنٍ سـووؿٍ، نُ َُؾلوم بىوَ، ُٓوإ بؤَإ بط

ًَوعتا بُععُدن            351ؿؤالكيٍ  ًَُعُ َىقابًعٌ هعُكؾُإ نعلؿ، ٓ ًَِلايُوَ ٓعُوَ بعىوَ ٓعرياؿ يُهعُك ٓ نُ ُْياْط
ًَُ ٌَ       ؿَكؿَنُوَيت، يُبُك ُٓوَ ٓ ٍَ ؿَبًٓٔ يُؿاٖاتُنعٍُ نعُٖاتىوَ، ٓعُوٍَ َعُْاؾًنٍ سعـووؿضيإ يع ُ َُٓوا

ًَُعُ،   ٍَ ِكَقابٍُ َايٌ ٓ ًَُُ ًُْ، ُٓوإ ػؤيإ يًقُْيإ ُٖيُ، ِكَقابٍُ َايٌ ُٓوإ، يُطُ الؿاوَ، ٓىْهُ بؤ ٓ
ًَوتا َُٓليإ ؿَكنلؿووَ تُؿقًكٌ ؿاٖاتُناٌْ َُْاؾًنٍ سـووؿٍ وطىَلطُنإ بهُٕ، ٓىْهُ بع  ؤ ُٓواْعُ،  ٓ

ًًَعإ وْعُ بًُْوعبُتٌ عاَعُوَ،       ًَُُ ُٓوٍَ َُٓواَيًٍ ؿاَإ ْاوَ َُٖىو ؿاٖاتٌ ُٓو ًىَيٓاٍُْ نُٓعُوإ ي ٓ
ًَُعُ            ًَهًٌُإ نعلؿووَ، ؿَتعىأْ يعُْاو ًَٓعُغ وُٓواْعُؿا بًبًٓٓعُوَ، ٓعُواٌْ تعليٍ بعُعاّ ٓ وَيُو دُؿوَي

ٓـوقٌ ًٓوتًوُاكٍ ؿَنلَيعت، ٓعُو هعٓـوقٍُ    ثًٌاصيإ ؿاوَ، يُؿاٖاتُ طٌتًُناٌْ ػؤَإ، ثلهًاك يُهُك ه
ٍَ ٓعُوَؿا ْعُبىوئ نعُ ٓعُو هعٓـوقُ ؿابٓعـكَيت، ٓعُو               ًَُعُ ثعاك وَنعى سهىَعُت يُطعُ نُ ثاكَنُ، بُِكاهعيت ٓ
ٌَ ؿَيعت          ًَعت نؤتعايٌ ثع ًَلاقـا ًُْ، ياهاٍ ًٓـاكٍَ َعايٌ و ياهعاٍ ٓوعىَيٌ َىساهعُباتًٍ ؿََي هٓـوقَُ يُ ع

ًَت داكَيهٌ تل بعؤٍ تُػِعًّ بهلَيتعُوَ، ثُكيعَُاٌْ بعُِكَين      بُنؤتايٌ ٖاتين هاَيٌ ؿاكايٌ، ؿ واٍ ُٓوَ ؿَب
ًَت،             ٌَ بهععُئ، بعُآلّ نعُتؤ ػعؤت ععُدنٍ ؾًعًًعت ٖععُب ًَبعُد ًَُعُ َعىينََري بِلياكَنعُ د ٓعُو بِلياكَيعـا ٓ
ًَري قعُكمَيو بهعُئ و بًؼُيٓعُ ٓعُو             ًَري، باًعُ ػعؤ ؿَتعىاْري بع ٍَ ٓعُو هعٓـوقُ ؿابٓع ًَت، يُنى ثاكًَت ُْب
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ًَري ٓعُوَ ثعاكٍَ ًٓوتًوعُاكٍ يعَُالوَ ععُدنٍ ُْقـيُنعُ مياتلؿَنعات، ععُدنٍ ُْقعـيٍ           هٓـ ًَع وقُوَ، ب
ًَعت،    ًَٔ بؤ ُّٓ عُدناُْ ُٖيُ، ُّٓ عُدناُْ بؤ ؿكوهعت ؿَب ًَوتا ُٓو عُدناٍُْ نُ ُٖيُ، َُهُيُٕ َُٓي ٓ

ًٌَُُكطُ نُ هاآلُْ ًَوتا نُ حماوَالت نلاوَ، بؤ وَكطلتين ثاكٍَ ث ًَُُ ُٖتانى ٓ يعُّ ثُكيَُاْعُ بعُِكَينَوَ     ٓ
ًَوعتا ٓعُو ثاكاْعَُإ وَكْعُطلتىوَ،           َىُاؿَقُ نعلاوَ، َُبايًػعُناٌْ و عُدنَنعَُ ؿَهتًٌٓعإ نعلاوَ، تآ

ًٌَععُُكطُ، يُهععاَيٌ   574، 2119َُهععُيُٕ يُهععاَيٌ  ًًَععاك بععىوَ،  835 2111ًًَععاك بععىوَ َُٓععُ ثععاكٍَ ث
ًَوعتا بعُ َعُبايًؼ      244، 2111ًًَاكبىوَ، َُُٓ عُدنَنإ يُهاَيٌ  564 2111 ًًَاك بىوَ، َُٓاُْ نعُ ٓ

ًَوتا نُوَكَإ ُْطلتىوَ يُ هعٓىوكٍ   ًَُعُ ثاكََعإ      6سواسيإ نلؿووَ، يُو وَػتُوَ تا ٓ تليًًعؤٕ ؿيٓعاك ٓ
ًَععت بععُ ًٓتًؿععاقٌ هععُكؤى وَميلاْععٌ        ًٌَ ياهععاٍ َىامَْععُ نععُٖاتىوَ ؿَب ًَلاقًععُ، بععُث يُهععُك سهىَععُتٌ ع

ػؤتععإ يععُّ   2119ًَوععتا ٖععًض ثاكَيععُنُإ وَكْععُطلتىوَ، يُهععاَيٌ     ٖععُكؿووالوَ هععُكف بهلَيععت ٖععُتا ٓ   
ثُكيَُاْعععُوَ َِعععاؿَقٍُ سوعععابٌ ػًتاًَتعععإ نعععلؿووَ، يُْاويعععـا ؾلوقعععات ُٖيعععُ، يُهعععُك عُدنَنعععُ      

ًًَاكَنُ 715ًًَؤٕ، ثاكٍَ َُْاؾنٍ سـووؿٍ ُٖكوَنى ومت  11َىُاؿَقُتإ نلؿووَ، بُيُى تليًًؤٕ و 
ًٌَُُكطُ ُٓوًَِ باي نعلؿ، ٖعُك    351ٍ ُْٖاتىوَ، ثاكٍَ ثرتؤ ؿؤالكي ًًَاك ُٓويٍ وَكُْطرياوَ، ثاكٍَ ث

ًَُعُ َىععاكم بعىوئ يُهعُك ٓعُوٍَ نعُ يعُ           % ٍ ثعاكٍَ تًُعػًًًتإ   11يُّ ثُكيَُاُْوَ بِلياكَيهتاْعـا نعُ ٓ
ًَُإ ؿَثلهٔ و ت ًَوتا يُثلهًاكَناْـا ي ًَُُ تًُػًًٌ ُْٓـَٖا داك ؿاَاْطلتبىو، ٓ ًَٓايُ ػىاكَوَ، ٓ ُٓهًـ ٖ

ًًَعت يعُو الوَ ثاكَنعَُإ بعؤ ؿكاو يعُ        يُهُك ُٓوَ ؿَنُٕ، بؤٌٓ وَماكَت ُٓوَْـٍَ ؿاوا نلؿووَو تعؤ ؿايٓاْ
ٍَ ُٓبىابٌ تلؿا، بُآلّ ٓعُوََ هعُكؾهلاو يعُ    12 %نعَُ بًُعٌ   11% نَُهلايُوَ، تُوميع نلا بُهُك ُْٖـ

ًَُُ ُٓو وَماكَتاٍُْ ُْنلؿ، ُٓو وَماكَتاَُْ تُداوم ؿَنُٕ، ٓىْهُ ًٌٓى ًَت، ٓىْهُ ٓ ناكَناًْإ ؿَوَهت
ٍَ ُٓوًَـا ُْبىوئ، بُآلّ ثُكيَُاٌْ بُِكَين هىيؿٍُ عُقاكٍ يعُ   ًَُُ يُطُ ُْٓـداك ػؤَإ ؿاَاْطلتبىو، ٓ

ًَعىَ نلؿتعإ بعُ       2ًًَؤٕ، ٖاوهُكطريٍ وشيإ بهلَيت بُ 21ًًَؤُْوَ نلؿ بُ  15  5ًًَؤٕ و ًْعى نُٓعٌ ٓ
ًًَععاكَ  211ٖععُماك، ٓععُو ثعاكٍَ نععُؿاْلا بععىو ٓععُو   151نعلا بععُ   75ًًَعؤٕ، ٓععاوؿَيلٍ نؤَُآليععُتًٍ يععُ  

ًَلو ؿٖعؤى يعُى تليًًعؤٕ         ًَوعتا يُٖعُوي ًًَؤصيعإ  315ؾُكَىو ُٓوَتا دُؿوَيُنامن يُبُكؿَهعتـايُ ٖعُتا ٓ
ًَُاًٍْ  ٍَ وثًٌُهعامٍ   751هُكؾهلؿووَ، يُهً ًًَاكَإ هُكؾهلؿووَ، َُُٓ بُي بؤ قُكمٍ باْكٌ نٌتىنا

ًَت و َىقاِكَُْ بهُئ ُٓو ؾلوقاتاُْ يعُنىَئ،  وػاْىوبُكَو ُٖك وَٖا هىيؿٍُ ٖاوهُكطريٍ، يُعين ُٓطُك ب
ٌَ ُْنُئ، ثعاكٍَ   ًَبُد ًََُُ َُْاْتىاٌْ مياؿَنُ د ًَت و ُْيـات، ٓ ًَٓ ًَت قُكاكَنُ بىَهت ٓايا نُي ُٓتىاْ

ًَهعُ يعُو ُٓهعباباُْ، نعُ ًَٓ          وعتا ٓعُوتلَيت ثعاكٍَ    ثؤيًى ووَماكَتعٌ ثعُكوَكؿَ، يعُعين بُِكاهعيت َُٓعُ يُن
ًَُعُ ثاكَيعُنُإ بؤٖعات، بعؤ       ٌَ ؿكاوَ، ٓ ثؤيًى ٖاتىوَ، ثاكٍَ وَماكَتٌ ثُكوَكؿََ ٖاتىوَ ُٓو ثاكاُْتإ ثع

َاْط بؤ وَماكَتٌ ْاوػؤ بؤ ثؤيًى و ٓاهايٍ، ُٓوَ بؤ وَماكَتعٌ ثعُكوَكؿََ بعؤ ؿوو َعاْط ٖعاتبىو،       11
ٍَ تا َاْطٌ  بىو، ًَُُُٕٓ ُْٓـ ٖعاتىوَ ُٓوَْعـَمشإ ػوعتؤتُ     11ُٓو ثاكاٍُْ نُٖاتبىو، يُنُّ: ٌٖ ُٓو
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ًَُعإ ؿَبعِلٕ يعُؿاٖاتىوؿا، بًُْوعبُتٌ            هُكٍ، ُٓوََ نعُبؤَإ ٖعاتىوَ، ًٓعتًباكيعإ نعلؿووَ بعُ هعىيؿُو ي
ُٖماك  161ُٖماك نُي ٖاتبىو، َىْتُهبًين وَماكَتٌ ثُكوَكؿَ  91ثُكوَكؿََ ُٓوٍَ نُٖاتبىو، ثاكٍَ 

ًَلَ يُثُكيَُإ  ًَت هُكف بهلَيت، هُكؾُإ نلؿ، وشيإ ُٖك نُهٔ، ي تُٓهًـ نلايُوَ باْط نلائ، وتلا ُٓب
ًَُعُ ٓعُو ثاكاْعُ ٖعَُىوٍ بعُمياؿَ       ًَوتا ٓ ٍَ ُْنلا، ٓ ًَت ُٓو ثاكٍَ نُٖاتىوَ تُقوًٌُ ؿَنُئ قبى ًٖض ُْب

ًَُُ َُْاْتىاًْىَ ُٓو ثاكٍَ ط ًَوتا ٓ ٍَ، بًُْوبُت ثاكٍَ طاموايٌ بؤ ناكَبا ٓ اموايٌ و ناكَبايعٍُ  ؿَؿَئ يُو
ًَٔ بعُوَماكَتٌ َايًعُ       51نُؿاْلابىو، ُٓويٍ بُ سـووؿٍ  ًَُعُ ؿََيع ُٖماك تُداومَإ نلؿبىو، مؤكدعاك بُٓ

ًَهلؿ،  ُٓويٍ ُٖك يُْاو ثلهًاكَناْـايُ، ٓايا ُٓو ثاكٍَ بؤ ُٓواٍُْ نُؿاَُمكاوٕ ُّٓ ُْٓـ َاْطُ ًٓتإ ي
   ُ ٍ ٓعُّ ٖعَُىو تُداوماتعُ بُٓعٌ ثعِل ؿَنلَيتعُوَ، ُٓطعُك        ػؤ َُٓاُْ يُُٓػريٍ َاْطُناْعـا ؿاَعُمكاوٕ، ٓع

ًَوعتا وابعنامن ٓعُوَ         ًَتعُوَ، تعُبًعٌ ٓ ًَٓ ًَت سي ًَت، ُٓطُك ثاكٍَ ُٓواْعُ ْعُب ثاكٍَ هٓـوقٌ ًٓوتًوُاكٍ ُْب
ًَهُ يُواْعٍُ نُباهعٌ ؿَنعُّ، ُٓطعُك باهعٌ بهعُّ مؤك مؤك يعُوَ ميعاتل           مؤكٍ ؿَوَيت باهٌ بهُّ، َُُٓ بًُع

ًَت و الَُو ْ ًَُعُ هعُكؾُإ   ؿَب ًَُُ تُداومَإ ُْنلؿووَ ٓ ىوهًىيٌُُ، َُٖىو بُ َىهتَُوُنُوَ ُٖيُ، ٓ
ًَعلَ نعُ يُثُكيعَُإ ؿكاوَ، ُٓوَيعُ      ٌَ نلؿووَ، قُكاكاتٌ ٓ ًَبُد نلؿووَ قُكاكَناٌْ ثُكيَُإ َُٖىوضيإ د

ًَعلَ، بعُي َعٔ يعُى ثلهعًاك ؿَنعُّ، وَميعلٍ ثال          ًَُٓعُ ٓ ًَوتا ثاكَ يُ ًٓوتًوعُاكٍ ب ْعـاْإ ػعؤٍ   نُ َٔ ٓ
ًَعت، ٖعٌ     ٍَ ٖاتب ًَت، ض َُٓوعا ًَلَ َٔ ًٓعالٌْ ؿَنُّ، ٌٓ هًؿُيُى وَهتاوَ ٌٖ ثاك، ٌٓ ثاك ٖاتب ًَلَيُ، ي ي
ًَُععُ            ًَت، ٓععُوَمشإ نععلؿووَ، ٖععٌ ثلؤفَنععإ ٓايععا ٓ ًَععت و َُْاْععـاب ًَُععُ ِكاَاْطلتب ًَععت وٓ ًٓوتًوععُاكٍ ب

ًَُععععُ  هععععىيؿُيُنُإ وَهععععتاْـووَ، ٖععععَُىو هععععىيؿُنإ نععععُ ٖاتىوَتععععُ وَما   كَت بععععؤ هععععُكف نععععلؿٕ، ٓ
َُْاْىَهععتاْـووَ، يُبععُك ٓععُوَ بععاي يععُوَ ؿَنلَيععت نُطىايععُ ػععىكاوَ، ؿيععاك ًْععُ، ٓععُوَ َىساهععيب ياهععايٌ   
ًَعت ٖعُك    ًَت تُؿقًكٌ ُٓو ًتاُْ بهات، ِكَقابٍُ َايٌ هُك بُثُكيَُإ ػؤيُتٌ ؿَتىاْ ِكَقابٍُ َايٌ ؿَتىاْ

ًَت و تُؿقًكٌ ًَت ب ًَلَيت، ُٓتىاْ ًَو بًٓ بهات، ؿَيُُ هُك وَآلَعٌ ثلهعًاكَنإ، بعُي ُٓطعُك َعُدا        وَػت
بـَٕ، ثلهًاكَيهٌ تل نُ باهٌ ْاوُٓ ؿابِلاوَنإ مؤك ؿَنلَيت، ثلهًاكَ ُٓويٍ، َٔ ؿََعُوَيت باهعٌ ٓعُوَ    
ًَو باهعٌ   ًَُُ، ُّٓ َُيُؾُ َُٖىوٍ ُٓوَيُ، ُٓطُك ِكَيطاّ بـَٕ تهايُ، َُٖىو وَػت ًَهُ ث بهُّ، َُُٓ َُيُؾ

لَيت، نعُ ٓعُّ سهىَُتعُ ٓعٌ نعلؿووَ بعؤ ْاوٓعُ ؿابِلاوَنعإ، يُنعُّ: ٓاوَؿاْهلؿْعُوٍَ ْاسًعٍُ            ُٓوَ ؿَن
تُنًٍُ دُباكٍ و ْاسًٍُ ًىإ و نؤََُيطاٍ مسايٌ بُطٌ، ُٓوَ َُٖىوٍ بًُُُْٓتؤ و بعُ ثعاكَ نعُ يعُى     

ًَناْعٌ هعىوؿَُْـ      661ًًَاك و ًَنا 833نعُي، ٖاونعاكٍ نلؿْعٌ     2857ًًَؤٕ هُكف بعىوَ، نعؤٍ ػ ْعٌ  ػ
ٍَ بعىوٕ، ٖعٌ نعُكنىوى، ٓاوَؿاْهلؿْعُوٍَ       ًَُاٌْ ُٓواٍُْ نُ ٌٖ ؿَكَوَ بىوٕ، يعُو  111ٓاواكٍَ ًاكٍ هً

ًَنإ هىوؿَُْـ بىوٕ، بُ بعِلٍ  12661طىْـٍ ؿَوكووبُكٍ ًاكٍ نُكنىوى نُ  ٖعُماك ؿؤالك بعؤ ٖعُك     5ػ
ًَو، وَ  ًَناْ ًَ 11َاَيٌ بلا َُهًشًُنإ بُ بِلٍ 111ػ ًَو، نؤٍ طٌيت نؤَُى بؤ ُٖماك ؿؤالك بؤ ُٖك ػ ناْ

ؿؤالك ؿكوهععت نلؿْععٌ هععُْتُكٍ ٍكؤًععٓبريٍ نععُكنىوى    5491و ًْععى و  832ًًَععاك و 87َُٓاْععُ ُٓناتععُ 
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ًَهٌ عُكَبًٌعـا ٓعُو           211ًًَعؤٕ و  14بعُبِلٍ   ًَِ يعًُٖض ؿَوَيعُت ًَع ٖعُماك ؿؤالك، بُِكاهعيت َُٓعُ ٓعُتىامن ب
ًَو سُمَنُّ بلؤٕ هُيلٍ هُْتُكٍ كؤًٓبرييًُ ًُْ، دُْابتإ ؾُكَىوٕ بٍلؤٕ هُي لٍ بهُٕ، َُٖىو نُه

بهععُٕ ثاكَنًُععٌ سهىَععُتٌ ٖععُكَيٌُ نىكؿهععتإ ؿاويععُتٌ، يععُِكَيٌ نؤََُيععٍُ ؾليانععُوتين ٓععاواكَو ثععلؤفٍَ  
ًَهَُيُ ِكَيعق  ًًٌَؤٕ هُكف نلاوَ، ثلؤفَنا389ًًَْاك 59ػنَُتطىماكٍ بِلٍ  نلؿٕ ِكَيطاوبإ، قريتاونلؿٕ، ت

ًًَؤٕ،  987ٕ نلاوَ، ًىَيُٓ ٓايًًُٓنإ ْؤفَْهلؿُْوٍَ َنطُوتُنإ بُبِلٍ ًًَؤ 394ًًَاك و 13بُبِلٍ 
ًًَعؤٕ، ثعلؤفٍَ تُْـكوهعيت، بٓهعٍُ تُْـكوهعيت،       673ًًَعاك و  2ثِلؤفٍَ ٓاو، ٓعاوٍَكؤ تعاْهٌ ٓعاو بعُبلٍٍِ     

ًَُيٌ بُ بعِلٍ   111ُْػؤًؼاٍُْ  ًًَعؤٕ، ثعلؤفٍَ ناكَبعا     267ؿؤالك ٖعُوَٖا يعُى ًًَعاك و    4111قُكَوَي
ًٌَ ناكَبا نِل ًَ ًٌَاٌْ ٖ ًًَؤٕ، ثلؤفَناٌْ ثُكوَكؿَو ػىَيٓـٌْ باآل، بُ بعِلٍ   684ًًَاك و 5يين َؤيًـَو ِكان
ٖعُماك ؿؤالك   111ًًَؤٕ، ثلؤفٍَ نؤََُيطاٍ وَكمًٌ و َُيُواْطُو ياكيطا، ياُْنإ، بُ بعِلٍ   39ًًَاك و 9
 244ًًَعؤٕ و   844إ، ٓعُوَ بعُبِلٍ   ٍَ ًاكواٌْ، باػُٔ، ٖؤَيٌ بؤُْن ؿيٓاك، ثلؤف 588ًًَاكو  17و 

ؿيٓعاك،   429ًًَعاك و  9ثلؤفٍَ ػنَُتطىماكٍ يُ يًويت ْاوُٓ ؿابِلاوَنعإ بعُ بعِلٍ     49ؿيٓاك، ِكَماَُْـٍ 
 ُٖيُ،..

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
ًَؽ باين بناْري َاَؤهتا عىَُك ْىقتٍُ ًْناٌَ ُٖيُ، ؾُكَىو َاَؤهتا  عُل. بُياكَُتًت ناى  ً

 
 

 :بٗا٤ ايدٜٔبُِكَين عُل عبـايعنين 
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَهٌ ؿياكيهلاو ؿاوَ، ِكاثؤكتٌ يًقٍُْ ؿاكايٌ و يًقُْناٌْ  ًَُُ ؿَْطُإ بؤ ًت ْىقتُ ًْناًَُنُّ ُٓوَيُ نُ ٓ
  ُ ًَت ًَُععَُ ٖععَُىوَإ َاْععـوو ؿَبععري بؤيععُ بٔعع هععُك  ثُكيععَُإ وَآلّ بـاتععُوَ، بععُِكَين دععُْابٌ وَميععل و ٓ

وَآلَُنإ وَكَقُ بُوَكَقُ، ُٓو ناتُ ُٓطاتُ ُٓو وَآلَُ طٌتًاًٌُْ نُ سعامكٍ نعلؿووٕ، يًقْعٍُ ؿاكايعٌ     
ًَت بِلٍ ثرتؤ ؿؤالك ٓؤٕ بىو بُ  ًَت دًاوامٍ  42ؿَثله ًًَاك ُٓوَ بُ َىسُؿَؿٍ دىاسيإ بـاتُوَ، ُٓثله

ُوَ، ٖؤٍ مياؿ بىوٌْ ِكَيعقٍَ هعىوؿَ   بىؿدٍُ ًٓوتًوُاكٍ و تًُػًًٌ يُنىَيىَ ٖات؟ ُٓوَمشإ دىاب بـات
ٌَ ٖعؤٍ نعٌَُ ِكَيعقٍَ تُْـكوهعيت ٓعًُ؟        ٍَ ًُٓ؟ ُٓوَمشإ دىاب بـاتُوَ، ُٓثلهع نؤَُآليُتًُنإ، َُٓوا

ٌَ وَماكَت و بعاقٌ تعلٍ     62دىاسيإ بـاتُوَ، ْاٖاوهُْطٌ ثًُناٌْ ؿاَُمكاْـٕ نُ يعُ   %ٍ ؿكاوَ بعُ ؿوو، هع
ُدمىَعٌُْ وَميعلإ ٓعًُ؟ ٓعُّ ثلهعًاكاُْ وَآلّ بـاتعُوَ، ٓعُو        ًُٓ؟ ٖؤٍ مياؿٍ بُػًٌين هعُكؤنايُتٌ ٓ 

ًَُععُ      الثععُِكَ ِكاثؤكشيععإ   81وَآلَاْععٍُ دُْابًٌععٌ يُنععُ يُنععُ ؿَطاتععُ هععُكٍ يععُ ِكاثؤكتُنععُؿا، ٓععىْهُ ٓ
 ْىوهًىَ، هىثاي.
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 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
 ؾُكَىو دُْابٌ وَميل ثلهًاكَنإ وَآلّ بـَكَوَ.

 
 ن باين تاَيُباٌْ )وَميلٍ ؿاكايٌ و ٓابىوكٍ(:بُِكَي

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَوعتا       94بُي ُٓوَْـَّ َاوَ با تُواوٍ بهُّ، يُ ػاُْقري   18342ًًَاك ؿيٓعاك ًٌٓعُإ نعلؿووَ، سعُتا ٓ

لٕ، ؾُكَاْبُكو َاَؤهتاٍ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ُٖيُ يُْاوُٓ ؿابِلاوَنإ، يُوَئ و يُ ُٖكَيِ َىوُٓ وَكؿَط
ًَو ِكاثؤكتُنٍُ يًقْعٍُ   ًَوتا ؿَيُُ هُك وَآلٌَ ثلهًاكَنإ، تُبًعٌ دُْابٌ هُكؤنٌ ثُكيَُإ، ُٖكنُه ٓ

ًَتُ هعُكٍ و وَآلَعٌ ؿَؿكَيتعُوَ، وَآلَعٌ بِلطعٍُ           ًَعت، بعؤ ٓعُوٍَ بٔع يعُ بًُعٌ    11ؿاكايٌ يُبُؿَكهتتـا ب
هعاَاُْ هلوًعتًُنإ ِكووْهلؿْعُوٍَ    الثُِكَ ؿوو، ؿواٍ ُٓوٍَ ثلهعًاك نعلا، يعُوَماكَتٌ     3يُنُّ، َاؿؿٍَ 

بُِكَين دُْابٌ وَميلٍ هاَاُْ هلوًتًُنإ، ُٓوَيعُ نعُ ٓعُّ بعِلَ ثاكَيعٍُ نعُؿاْلاوَ يُاليعُٕ سهىَعُتٌ         
ًَلاقٌ ؾًـِكايُوَ، بُ بِلٍ  ًًَاك ؿيٓاك، بِلَنٍُ تُواوَو ثُيىَْـٍ بُ ِكَيقٍَ ؿاًٌْتىاُْوَ ًُْ، بَُيهى  42ع

ًَ ًَٓعـكَيت، بؤيعُ     ثُيىَْـٍ بُ بِلٍ بُكَُٖٗ ٓإ و ثاآلوتُٓوَ ُٖيُ، نُ بُ ؾًعًٌ يُنىكؿهعتإ بُكٖعُّ ؿَٖ
ًَبعًين يًقْعٍُ ؿاكايعٌ يُهعُك ٖعؤٍ ميعاؿ بعىوٌْ هعىوؿَ          6ًًَاك ؿيٓعاك ؿاْعلاوَ، وَآلَعٌ الثعُِكَ      42بِلٍ  ت

ٍَ هعاَيٌ  2112نؤَُآليُتًُنإ بؤ هاَيٌ  بعؤ ٓعُّ   ًًَعاك ؿيٓعاك ُٓطُِكَيتعُوَ     144،  2111، بُبُكاوكؿ يُطُ
 ُْٓـ ػاَيٍُ ػىاكَوَ:

ًَهععاكٍ بععؤ ؿَكٓععىواٌْ ماْهععؤ و ثععُضياْطاناٌْ هععُك بععُ سهىَععُتٌ ٖععُكَيٌُ   بِليععاكٍ ػععُكدهلؿٌْ بًُععٍُ ب
ًَناْعٌ.    مياؿبىوٌْ فَاكٍَ نَُُْٔـاّ بىوإ. نىكؿهتإ. ًَهلؿٌْ   مياؿنلؿٌْ َىوٓعٍُ ٓعاوؿَيلٍ ػ ًَبعُد د

 .2111(ٍ هاَيٌ 11ياهاٍ ميٓـاًُْ هًاهًُنإ فَاكَ)

 ػُكدهلؿٌْ ٖاوناكٍ بُكؿَواّ تايبُت بُ ػاُْواؿٍَ ًًُٖـ و ُْٓؿايهلاوَنإ.

 ٖاوناكٍ نلؿٌْ ُٓواٍُْ ًًُٖـ ؿَبٔ يُُٓدماٌَ نلؿَوَ تريؤكهتًُنإ و ُٖكوَٖا بليٓـاك بىوًْإ.

ًٌَُُكطٍُ نَُُْٔـاٌَ هُْطُك.  ٖاوناكٍ نلؿٌْ ث

       ُ ًَعلإ بع ًًَعاك ؿيٓعاك، نعُ تعُكػاْهلاوَ بؤيععإ      111بعٍلٍ   ٖاونعاكٍ نلؿْعٌ ٓاواكَنعاٌْ هعٓىوكٍ تىكنًعا وٓ
 ًًَاك ؿيٓاك بىوَ. 11نُ تُْٗا  2111بُ بُكاوكؿ بُهاَيٌ  2112يُهايًٌَ 

ًَبًين يًقٍُْ ؿاكايٌ يُهُك وَماكَتٌ تُْـكوهعيت: بعُك يعُوَآلّ ؿاْعُوٍَ ٓعُّ ثلهعًاكَ        7وَآلٌَ الثُِكَ  ت
ًَبًًُٓ  ًَبًين ػاَيٌ ًُٖتُّ نُ يُ الثُِكٍَ ٓاطاؿاكٍ بُِكَينتإ ؿَنُيُٓوَ، نُ ُّٓ ت ؿا ٖاتىوَ، نُ 8ؿفَ بُ ت

ًَهٌ مؤكٍ يعًَُالنٌ            ًَهعُ يعُو وَماكَتاْعٍُ نعُ بًُع ٓاَافَ بُوَ ؿَنعات ًَالنعٌ وَماكَتعٌ تُْـكوهعيت يُن
ًَبعًين الثعُِكٍَ   2112سهىَُتٌ ُٖكَيِ بُكنُوتىوَ يُهاَيٌ  ٍَ ُٓوًَـا ت مؤك ِكووٕ ًْعُ يعُالَإ    7،  يُطُ
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ًَهٌ ْنَـايُ ٌٓ وٌٓ ؿَطلَيتُوَ؟، وَآلٌَ الثُِكَ ٓايا َُٖي ًَٔ يُ ٓاهت ِكَيقٍَ يُ  8وُْطاْـٌْ بُِكَينتإ َُٓي
ًَهٗاتعٍُ َعًالى يعُ ناكَُْعـ و      62 % وَماكَتُناٌْ ثُكوَكؿَو تُْـكوهيت وْاوػؤ و ػىَيٓـٌْ باآل ميعاتل ث

ًَٓعععاٌْ ؾُكَاْبعععُكاٌْ سهىَعععُتٌ ٖعععُكَيٌُ نىؿكهعععتإ يعععُو ٓعععىاك وَماكَتعععٍُ هعععُكوَؿ    ًَهٗ ًَٓاو ث إ يعععُث
نؤََُيطُيُنٌ ػىَيُٓواكٍ تُْـكوهعت، ُٖهعتإ بعُ َُٖيُعُتٌ بًٓايعاتٌ باَيُػاْعٍُ قىتاخباْعُنإ يعُ ًعاكو          
ًًَُّ، بعُٖؤٍ         ًَعت، هع ًَىيويت بُؿاَُمكاْعـٌْ َاَؤهعتا وناكَُْعـ و ؾُكَاْبعُك ؿَب ًاكؤٓهُو طىْـَناْـا ث

ًَىيوععتًإ بععُ نلؿْععُوٍَ بٓهععٍُ بععُكؿَواٌَ َُٖيُععُتٌ ٓاوَؿاْهلؿْععُوٍَ ًععاكو ًاكؤ ٓععهُنإ وطىْععـَنإ ث
ًَىيوعتًإ بعًَُالى ُٖيعُ، بؤيعُ        تُْـكوهيت و ُْػؤًؼاُْو بٓهٍُ ٓاهايٍ و ثؤيًى  ُٖيعُ، َُٓاْعَُ ث
بؤٍ ؿاسيُمكَيت يُبىاكٍ تُْـكوهيت و ٓاهايٌٌ ْاوػؤؿا، مياؿ بىوٌْ فَاكٍَ ماْهؤنعإ بُنلؿْعُوٍَ ماْهعؤ    

ُو ماػعؤ، وَ نلؿْعُوٍَ ثعُضياْطا يًُعاكو ٓاكؤٓعهُناْـا، ٖعُكوَٖا نلؿْعُوٍَ        يُ َُٖيُظٍُ ًًُٖـ وِكاًْع 
ًَت، وَآلٌَ الثُِكَ  ًَىيوتًإ بًَُالى ؿَب ٍَ يُماْهؤ و ثُضياْطانإ، َُٓاَُْ ث ًًَبعًين يًقْعٍُ    9بًٌُ ْى ت

ًَٓإ، نُ يعُ بُػٌعري ػعؤٍ ؿَبًًَٓ    تعُوَ  ؿاكايٌ يُهُك ػُكدًُناٌْ وَماكَتٌ ًاكَواٌْ و ؿَهتٍُ وَبُكٖ
بًُْوععبُت وَماكَتععٌ ًععاكَواًُْنإ يععُفَيل ْاوًٌْععاٌْ ًَٓععُغ َىوٓععُو طٌععت ػُكدًُناْععُ بىؿدععٍُ          
ًَعٌ، بعُآلّ        ًَهُ ي ًَلاقعٌ ؾًعـِكاٍ، نُنىكؿهعتإ بًُع وَطُِكػوذي، ُٓويٍ ؿَطُِكَيتُوَ بؤ ؿَيًًٌ َىامٍَُْ ع

ًَهلؿٌْ ؿَقعععٌ بلِ   ًَبعععُد ًَٓاْعععُوَ ؿَطُِكَيتعععُوَ بعععؤ د ( يعععُ 72يعععاكٍ فَعععاكَ)بًُْوعععبُت ؿَهعععتٍُ وَبُكٖ
ًَٓاُْوَ ؿَكٓعىوَ، بعؤ ؿكوهعت نلؿْعٌ      7/6/2111 ٖعُماك يُنعٍُ    7نُ يُاليُٕ ُٓدمىٌَُْ باآلٍ وَبُكٖ

ٌَ بعىوٕ يًُعاكو ًاكؤٓعهُنإ و    ًَبىوٕ يعُ طىْعـَنإ، وَآلَعٌ بِلطعٍُ         4ًٌْتُد  2ٖعُماك يُنعٍُ ًٌْعتُد
ًَبًين يًقٍُْ ؿاكايٌ الثُِكَ  ًَىٍَ ػىاكَوَ: 9يُت  بُّ ً

ًًَؤٕ ؿيٓعاك بعؤ بعِلٍ     999ىوٌْ بُػٌري يُهُك بىؿدٍُ هُكؤنايُتٌ ُٓدمىٌَُْ وَميلإ بُبٍلٍ مياؿ ب
ًًَععؤٕ، ُٓطُِكَيتععُوَ بععؤ بىؿدععٍُ هععُكؤنايُتٌ ًععاكَواٌْ عععُيٓهاوَ، نُػلاوَتععُ هععُك    811ًًَععاك و  13

  ُ ًٌَ بِليععاكٍ بععُِكَينيإ ًععاكَواٌْ عععُيٓهاوَ هععُك بععُ هعع كؤنايُتٌ بىؿدععٍُ ُٓدمىَععٌُْ وَميععلإ، نععُ بععُث
ًَبععًين  بععؤ وَآلَععٌ ٓععُّ ثلهععًاكَ ٓاطععاؿاكٍ بععُِكَينتإ ؿَنُيٓععُوَ  11الثععُِكٍَ  12ُٓدمىَععٌُْ وَميلاْععُ، ت

ًَطععاٍ ٓاَععافَ بععؤ نععلاو، ٓععُّ ػُكدًاْععُ ؿَطلَيتععُوَ،            ٌَ د ًَٔععىوَناٌْ تععل بًُْوععبُت ٖععُك هعع تععُبًعٌ ت
 بعُكَْطاك بىوْعُوٍَ ٖعُكَيِ بعؤ     وًْى ًًَاك ؿيٓاك بؤٍ ؿاْعلاوَ بعؤ َُبُهعيت    27هُكؤنايُتٌ ُٖكَيِ، بِلٍ 

ًًَعاك تعُكػاْهلاوَ بعؤ َُبُهعيت      121ِكووؿاوَ ٓاوَِكوإ ُْنلاوَنإ، هُكؤنايُتٌ ُٓدمىَعٌُْ وَميعلإ،   
 211تىاْاهامٍ، وَماكَتٌ ؿاكايٌ مشىيٌ ثعاكٍَ سنبعُنإ وهعُْـيهاو نؤََُيعُو ياْعُ و هعُْتُك، ميعاتل يعُ         

ًًَاك يُ يُؿَنعـا تعُكػاْهلاوَ ٓعُو ثاكاْعُ ٖعَُىوٍ       211ؤ بلٍٍِ ًًَاك ؿيٓاكٍ بؤ تُكػاْهلاوَ، ُٖكوَٖا ب
ًَلاقعٌ ؾًعـِكاٍ         311يُْاو وَماكَتٌ ؿاكايًـايُ، بلٍٍِ  ًًَاك ؿيٓعاك يُِكهعىٌَ بادعُناٌْ طعىَلط تُهعًًٌُ ع

، ٓعُوٍَ  15ؿَنلَيت، ؿاٖاتٌ تل مياؿ بىوَ يُُٓدماٌَ ٓاالنٌ يُبىاكٍ ٓابىوكٍ ٖعُكَيٌُ نىكؿهعتإ الثعُكٍَِِ    
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ًَٔ دىابتإ ؿَؿََُوَ، الثُِكَ نُ ًَ ًَِ ب ثلهًاكٍ يُنُّ، باْكعُ بامكطاًْعُنإ    15دىامب ُْؿاتُوَ يُؿوايًـا ث
ًَععـاٌْ بععِلَ بُػٌععري ٓععُْـَ؟ تععُبًعٌ يُنععُّ ؿاٖععات و َُهععلوؼي ٓععُّ باْكاْععُ   ًَٔ ٖععؤٍ ث ناَاْععُٕ نععُ ؿََيعع

ُٓو باْكاْعٍُ نعُؿاٖات و ػعُكدًإ     ُٖكوَنى بامسإ نلؿ يُْاو ًَُٓسـايُ، ًَناًُْنُيإ يُوَيـايُ، وَآلّ
ًٌَهًُعهلؿٕ     ًٌَهًُهلؿٌْ ػنَُتطىماكٍ ٖاووآلتًإ يُِكَيطاٍ نلؿُْوٍَ سوابٌ دعاكٍ وتعُوؾري، ث ُٖيُ، ث
تُبًعٌ بؤ ػنَُتطىماكٍ بؤ ٖاووآلتًإ يُكٍَِِيطعٍُ نلؿْعُوٍَ، َُٓعُ ًٌٓعُناًْاُْ، ؿاْعٌ سوعابٌ دعاكٍ بعؤ         

 ُ ٍ ػاٌُْْععري و ًععًُٖـإ وٓععُْؿايهلاوَنإ، ؾُكَاْبععُكإ،  ؾُكَاْطععُناٌْ سهىَععُت، ؿابًُععهلؿٌْ َىوٓعع
ًٌَ ؿاٖات و ػُكدٌ، نُواتعُ ععُدنيإ ؿَػلَيتعُ ْعاو      ًَـاٌْ بُػٌري بليتًُ يُدًاوامٍ بُث وَآلٌَ )ب( ث
ًَىٍَ بُػٌري، وَنى ومت ُّٓ سوابُ يُْاو بُػًٌٓـايُ، يُْاو ًَُٓسـايُ، طلْط ؿاٖاتُنٍُ  بىؿدُوَ بًُ

َنُئ، ػُكدًُ َتُوَقعُناًٍْ سواب ؿَنُئ، يُى يُيُنٌ تُكغ ؿَنُئ، ٓعُْـ  بؤ ػؤيُتٌ، سوابٌ ؿ
ٌَ، ؿاٖععات و ػُكدًععُناٌْ ؾلٍِؤنُػاْععٍُ     ًَتععُوَ ٓععُو عععُدنَ وَماكَتععٌ ؿاكايععٌ عُدنَنععُيإ ؿَؿاتعع ًَٓ َُٓ

ًَل، بلٍٍِ يُ  ًَُاٌْ وُٖوي ًُٓ ًًَاك ؿيٓاكَ، ٓاكاهتٍُ ٓعُو بُػٌع   66ًًَاك ؿيٓاك، بُآلّ ػُكدًُناٌْ  37هً
ًَىَ،     ًَٓإ ؿَُٓٓ ْاو بىؿدُوَ، واتُ بُكٖعًٍَُ بُٖعَُإ ًع بؤ ؿاثؤًًين ػُكدًُنإ، واتُ عُدنو نىكتٗ
ًَٔ ؿاٖاتٌ ؾلؤنُػاْعُنإ ْعَُا، ػعىكا، ْايعـَٕ، ٖعَُىوٍ       ُٓوٍَ ؾٍلؤنُػاُْنإ مؤك باي يُوَ ؿَنلَيت َُٓي

ًععُناًْإ و ٓععُْـيٍ عععُدنيإ يععُْاو ًَُٓسععـا ؿَهتًٌٓععإ نععلاوَ، ٓععُو ؿاٖاتاْععُ ؿاٖاتععُناًْإ و ػُكد 
ًَت وَماكَتعٌ ؿاكايعٌ ؿَيعـات، وَآلَعٌ ثلهعًاكٍ       ًٌَ        2ُٖب ٓعُّ بِلطُيعُ تُبعُكوعات و ًٓعاْعات يعُْاو ؾُُع

هىوؿَ نؤَُآليُتًُناُْ، بُآلّ سوابٌ ًٓعاْات ثُيىَْـٍ بُّ بِلطُيُوَ ًُْ، ؾًٌَُُ تايبُتٌ ػعؤٍ ُٖيعُ،   
ؿدععٍُ دًععاوام، دًععاوامَ يُبِلطععٍُ ًٓعاْععات و تُبععُِكوعات، ودًععاوامٍ ُٖيععُ يععُْاو ؾععؤِكٌَ ٓاَععاؿَنلؿٌْ بى

ًَىامٍ ٓاكاهععتُنلؿٌْ ًٓعاْععات و تُبععُكوعات بععؤ طٌععت وَماكَتععُنإ بععؤ ثلهععُو ٖاونععاكٍ وُْػؤًععٌ          ًعع
ًٌَعًٍُٓ ٖاوهعُكطريٍ وػاْىوبعُكَو     ؿكَيقػايُٕ يُوَماكَتٌ تُْـكوهيت و َىوٍُٓ ميٓـاُْ هًاهًُنإ وث

ًَتًعُنإ، هعُْتُكَنإ       ػاُْواؿٍَ ًًُٖـإ تُكػاْهلا وَ، بؤ بُػٌعًين سنبعُنإ هعُْـيهاو نؤََُيعُو يُن
ًٍَ بلؿٌْ و ثاَيجٌيت نلؿٌْ يُ فيٓطعٍُ ؿضيىنلاهعٌ تُْـكوهعت،  بعؤ      نُتُكػاْهلاوَ بؤ َُبُهيت بُكَوث
ًَٔععىوَناٌْ تععلَ، يععُعين َِععلوؾات اػععلّ، ْععُى     ماْععًين بععُِكَينتإ ًَٓععُغ و تععُسىيالتٌ تععل يُسوععابٌ ت

ًَٓإ تعععُعىيناتٌ دًعععاوام ُٖيعععُ َُٓعععَُ بعععُٖؤٍ   يُهعععىوؿَ نؤَ ُآليُتًعععُنإ، ٓعععىاك: ؿَهعععتٍُ وَبعععُكٖ
ًَٓإ ؿَيتُ نايُوَ، الثُِكٍَ  ًَهلؿٌْ ياهاٍ وَبُكٖ ًَبُد ًَٓاٌْ بىؿدعٍُ ُٓدمىَعٌُْ ٓاهعايٍ،     16د نىكت ٖ

           ُ ًَوعتا بؤَعإ ٖعاتىوَ ؿاوايعإ نعلؿووَ بىؿدُنعُيإ بعؤ ميعاؿ بهع ئ، بًُْوبُت ُٓدمىَعٌُْ ٓاهايٌعُوَ نُٓ
ًَُُ يُهُك ُٓهاهٌ يُناليُُْ ؿاَإ ْابىو  ٓىْهُ ٓاهايٍ يُنٌ طلتىوَتُوَ ُٓو بىؿدُيُ يُناتٌ ػؤيـا ٓ
ًَُُ يُِكَيطاٍ ُٓدمىٌَُْ وَميلاُْوَ بُكمَإ نلؿؤتعُوَ   ًَوتا ؿاواٍ مياؿَنُيإ نلؿووَ، ٓ نَُهلابىويُوَ، ٓ

ًَععلَ بععؤ ثُكيععَُإ و ثلهععًاكيإ نععلؿووَ   ، بععؤ ٓععُو بابُتععٍُ ُٓدمىَععٌُْ ٓاهععايٍ  ؿيععاكَ ٖاتىوَتععُوَ بععؤ ٓ
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ًَهٌ ُٖهتًاكَ، َُٓاًٍْ وَماكَتٌ ؿاكايٌ بؤيُ ْاكؿووياُْ تا يُنىَيىَ َىْاقُيٍُ بعؤ بهعُئ، بعُآلّ     نُبابُت
ًَعت عُدنَنعُ ميعاؿ بهلَيعت بعؤ ٓعُو          ًَُُ تُبًعٌ بامسإ نلؿووَ نُٓؤٕ ٓاكَهُك بهلَيت، ٓعُوَ ٖعُك ؿَب ٓ

َ، بُي يعُ ِكاثعؤكتٌ يًقْعٍُ ؿاكايعٌ ٖعاتىوَ نُٓاكَهعُكيإ بعؤ ؿاْعاوَ،         َُبُهتُ ؿاواٍ ٓاكَهُكيإ نلؿوو
ًٌَععًٍُٓ       17نُٓععؤٕ عععًالز ؿَنلَيععت، الثععُِكٍَ    وَآلَععٌ ثلهععًاكٍ ٓععىاكَّ، هععُباكَت بععُمياؿ نلؿْععٌ ث

ًَُعُ بُِكاهعيت نعُ ٖعُك مياؿَيعُى           ًَعت ٓ ًًٌَٓاك نلاوَ يُ ض بىاكَيو بعؤٍ ؿابعري بهعُئ، ؿَب ػاْىوبُكَ، نُ ث
ًَري، وَآلَعٌ ثلهعًاكٍ           ؿَنلَيت،  ٍَ ؿاٍ بٓع ٍَ ٖعَُيٌ بطعلئ، يعُنى ًَٔ يعُنى ًَع ًَُعإ ب ًَت ث هعُباكَت بعُ    7ٓعُب

ًًَاك ؿيٓاك، هُباكَت بُ بِلطعٍُ  66486ًًَاك ؿيٓاكَ ُْى  61486بِلطٍُ أ بىؿدٍُ هُكؤنايُتٌ ُٖكَيِ
نععُ، 13811ٍُ )ؿ( ًععاكَواٌْ عععُيٓهاوَ يععُْاو بىؿدععٍُ هععُكؤنايُتٌ ُٓدمىَععٌُْ وَميلاْـايععُ، نععُ بِلنعع  

وَآلَعععٌ يًقْعععٍُ تُْـكوهعععيت، وَماكَتعععُناٌْ تعععليٍ ؿاوا ؿَنعععُٕ، نعععُ َىوٓعععُ و     6ػعععاَيٌ  2الثعععُِكٍَ 
ؿَكَاَيُناًْإ بؤ مياؿ بهلَيت، ُٓوََ باكطلاًُْى يُهُك بىؿدُ ؿكوهعت ؿَنعات، يُٖعَُإ ناتعـا ْعاتىاْري      

ًَلاقٌ ؾًـِكاٍ ثُيِلَو ؿَنلَيت يُُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ثعُيلِ  َوٍ بهلَيعت، ؿوودعاك يعُعين يعُوَيٍ     ُٓوٍَ يُع
ًَعلََ وَنععى             ًَت ٓ ٌَ بهعُئ، نعُؿََي ًَبعُد ًَعلََ بهلَيعت، ٖعُك ؿَتعىاْري بِلياكَنعاٌْ ثُكيعَُإ د بهلَيعت وي
ٍَ ًت ؿاوا نلاوَ يُبُغعـاؿ   ًَوتانُ ُْٖـ ٌَ ؿَنلَيت، ُٓوٍَ نُؿاوا نلاوَ يُوَماكَتٌ تُْـكوهيت ٓ بُغـاٍ ي

، يُياهعاٍ بىؿدعٍُ هعاَيٌ    1بِلطعٍُ   4يعُ َعاؿؿٍَ    8يعُ َُهعُيُنُ، ػعاَيٌ    ًُْ، ؿاوا ؿَنلَيت بًعـَئ ُٓوَ 
ًَـكاوَ، ػاَيٌ 2112 ًَري فيٓطعُ ؿَهعتُيُ، ثابُْعـئ      12ٓاَافٍَ ث ًَُُ ؿََيع فيٓطُ ؿَهتُيُ ُْى وَماكَت، ٓ

ٖعععُماك ثًعععُ نعععُؿاْلاوَ يعععُِكَيطاٍ طىاهعععتُٓوٍَ ِكافَ، هعععىوؿ يُؾُكَاْطعععُناٌْ وَماكَتعععُناٌْ تعععل     17بعععُ 
ًَعت يُوَماكَتعُناٌْ تعلَوَ بؤيعإ ؿَطىَينكَيتعُوَ، الثعُِكَ          وَكؿَ ٌَ ب ًَىيوعتًإ ثع  3ػعاَيٌ   3طريَيت، ُٓطعُك ث

ًًَععؤٕ ؿيٓععاك، نععُ ٓععُويٍ بليتًععُ    796ًًَععاك و 9يًقْععٍُ نٌععتىناَيٌ ؿاٖععاتٌ ٓععَُإ تععُْٗا بليتًععُ يععُ     
ًَوع  تا يُثُكيَُاْعُوَ ٖعًض   يَُىوٍُٓ ؾُكَاْبُكإ، ََُُٓ ْانلَيت بـكَيتُ ػؤيإ ناكٍ يُهُك بهُٕ، تا ٓ

ًَعت وَنعى وَماكَتعٌ تُْـكوهعيت و ًعاكَواٌْ و ناكَبعا،            بِلياكَيو ؿَكُْٓىوَ، نعٌُٖ ٓعُواًٍْ بعؤ ػؤيعإ ب
ًَىيوتُ وَى وَماكَتُناٌْ تل سوابٌ بؤ بهلَيت، الثُِكَ  5وَآلٌَ  يًقٍُْ وَكمَ والوإ، بؤ  2وَآلٌَ  4ث

بَُيهى بُِكَيىَبُكايعُتٌ طٌعيت وَماكَتعٌ ِكؤًعٓبريٍ يعُ، ؿوو       ماًْاكٍ بُِكَينتإ وَكمَ والوإ وَماكَت ًُْ،
 3َععًالى بُِكَيععقٍَ ؿاْععلاو ؿَتىاْععـكَيت يععُِكَيطاٍ طىاهععتُٓوٍَ ِكافَوَ ؾُكَاْبععُكاًْإ بععؤ ؿابععري بهلَيععت،    

ًًٌَٓاك نلاوٍ ػؤيإ  ثًعُ ؿاْعلاوَ،  يعُعين َُٓعُ ؿيعاكَ ٓعُوإ ؿاواٍ        311ثًُ بعىوَ، يعُوَماكَشيإ    411ث
ًَُعُ  ثً 411 ًَىَيُ تىاًْىَاْعُ تعُوميعٌ ًَالنعات بهعُئ،           311ُيإ نلؿووَ، ٓ ثًعَُإ بعؤ ؿاْعاوٕ، بعُو ًع

ًٌَ ياهاٍ  6الثُِكَ  ٍَ، بُث ًٌَُُكطُ، ػُكدهلؿٌْ ؿَكَاَيٍُ فٕ وَٓـا بِلطٍُ)ب( وَآلٌَ يًقٍُْ ناكوباكٍ ث
ًٌَ ياهععايُى  ِكَيهؼععلاوَ، بِلطععٍُ )ت( ٓععُّ ؿاواناكيًععُ ْانلَيععت، ٓعع      2118(ٍ هععاَيٌ 22فَععاكَ) ىْهُ بععُث

ِكَيهؼلاوَ، بِلطٍُ )ز( هُباكَت بُ ؿابري نلؿٌْ بىؿدُ بؤ َُٖيـاُْوٍَ طؤِكَ بُنؤََُيُنإ و ؿابري نلؿْعٌ  
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ًَُعإ           مَوٍ بُكؿَواّ نلاوَو ناكيٌٌ يُهعُك ؿَنلَيعت، بِلطعٍُ)غ( ُٓطعُك ًُٓهاًْعاتٌ بىؿدعُ ِكَيطعا بعـات، ث
ُوٍَ نععُؿاوا نععلاوَ، بِلطٍُ)ؾ(ؿَتىاْععـكَيت يُهععٓـوقٌ   باًععُ، بععُآلّ هُكٓععاوَيُى ؿيععاكٍ بهلَيععت بععؤ ٓعع    

ًَبىوٕ ونَُـَكاَُتععُنإ هععىوؿ وَكبطريَيععت، ػععاَيٌ    ًٌَ ياهععاٍ ًععًُٖـإ وٓععُْؿايهلاوَنإ   6ًٌْععتُد بععُث
ًَلاقعٌ         7ؿياكيهلاوَ، ػايًٌَ  2117(ٍ هاَيٌ 9فَاكَ) ًَوعتا ٖعًض بىؿدُيعُى يُاليعُٕ سهىَعُتٌ ع تعاوَنى ٓ

ًٌَُُكطُ تُكػإ ُْنلاوَ، ٓايا ُٓطُك بىؿدُيُى نُّ ُْنلَيتُوَ وَى وَماكَتُناٌْ تل ُٓو  ؾًـِكايُوَ بؤ ث
ًَهععـا ٓععُْـ هععاَيُ ٖععًض ثاكَيععُى بععُْاوٍ بىؿدععُ بععؤ وَماكَتععٌ   ٍَ ٓاكَهععُك ؿَنلَيععت يُنات باكطلاًْععُ يععُنى

ًٌَعُُكطُ ب     8ْاوبلاو وَكُْطرياوَ، ػاَيٌ  ًَلاقعٌ ؾًعـِكاٍ وَماكَتعٌ ث ًَهُ يعُ   يُبُك ُٓوٍَ يُؿَهتىوكٍ ع ًُع
ًَلاقٌ ؾًـِكايعُوَ ؿابعري بهلَيعت،     ًَت يُِكَيطاٍ سهىَُتٌ ع ٍَ ناآل ُٖيُ، ؿَب ًَلام ُْٖـ هًوتٌُ بُكطلٍ يُع
ًَعلام تعُكػإ ْعُنلاوَ بعؤ         يَُُٖإ ناتـا ًٖض بِلَ ثاكَيُى بُ َىوُٓو ؿَكَاَيعُ يُبىؿدعٍُ سهىَعُتٌ ع

ًٌَُُكطُ، ػاَيٌ  ًَلاقعُوَ       يُهُك بٓٔعًٍُٓ ٓعُو بعِلَ ثاكَ    9وَماكَتٌ ث يعُ ؿاْعلاوَ نعُ يُاليعُٕ سهىَعُتٌ ع
ًَٓععإ بععُبِلٍ    ًًَععؤٕ ؿيٓععاكَ، 847ًًَععاك و  488تليًًععؤٕ و 2تععُكػاْهلاوَ، يُٖععَُإ نععات عععُدن، نىكتٗ

ًٌَ َىوٓعُ َىْاقعُ بهعُئ بعؤ ؿاثؤًعًين         7الثُِكٍَ  يًقٍُْ ِكؤًٓبريٍ و ِكاطُياْـٕ، وَآلّ ْانلَيعت يُؾُُع
ًَو يُبىؿدعٍُ تعُكػاْهلاوٍ ثُهعُْـنلاوٍ     5ٓاالنًُناٌْ تل، وَآلٌَ بِلطٍُ  ًَُإ باًُ، بُآلّ بَُُكد ث

ًَت، ػاَيٌ  ًٌَ ياهاٍ فَاكَ) 5وَماكَتٌ ْاوبلاو ؿَكُْٓ ِكَيهؼعلاوَ،   2118(ٍ هاَيٌ 22َىوُٓو ؿَكَاَيُ بُث
       ٌَ ًٌَععٍُ سهىَععُت ؿاوانلؿْععٌ ؿَكَاَيُيععُ نععُ باكطلاًْععُنٌ طععُوكٍَ ؿكوهععت نععلؿووَ بععُب طععُوكَتلئ ن

ًٌَ تايبُشيُْعـٍ ػعؤٍ يُهعُك          17ؿٕ ؿاوا ؿَنلَيت، ػاَيٌ ؿيلاهُنل ًَُعإ باًعُ وَماكَتعٌ ِكؤًعٓبريٍ بعُث ث
ٌَ ؿَنعُئ، ياهعاٍ فَعاكَ)   19بًٍُٓٔٓ بِلواْاَُنإ ؿاواٍ ؿاَُمكاْـٕ بهات، ػاَيٌ  (ٍ 27، ُٓوٍَ نُناكٍ ث

ًٌَ ِكَيُٓايٌ ؿاكايٌ فَاكَ 2116هاَيٌ  ًَع  2118يُهعاَيٌ   37ٍ َُٖىاكنلاو نُ بُث ٌَ   ث ًَبعُد ٌ ؿَكنعلاوَو د
و  11يُالثعُِكٍَ   3و2و1هعُباكَت بُػاَيعُناٌْ    11ؿَنلَيت، يًقٍُْ ناكوباكٍ نؤََُيٍُ َُؿٌَْ، الثعُِكَ  

بعععؤ  115ًًَعععاكيٍ بعععؤ نؤََُيعععُو هعععُْـيهانإ،    78ًًَعععاك ؿيٓعععاك بعععؤ سنبعععُنإ ؿاْعععلاوَ،     211،  11
يًقْعٍُ   11ؤَيؤَجٌ وياُْناٌْ وَكمًٌ، الثعُِكَ  ِكَيهؼلاوَناٌْ ماْويت و وَماكَتٌ ٍكؤًٓبريٍ ويًقٍُْ ثاكآ

َععاؼي بُناكبععُك، بععِلٍ ؿاٖععاتٌ ْععاوػؤ بِلَنععٍُ ميععاتلَ ْععُى نععَُرت، تععُْٗا وَميععلٍ ؿاكايععٌ بععُثًٌ ياهععاٍ      
ياهاٍ ًَالى بؤٍ ُٖيُ كٍَِِيهؼوتين ًَالنٌ وَماكَتعُنإ بهعات، بعُآلّ هعُباكَت      1961(ٍ هاَيٌ 25فَاكَ)

ًَعت،    بُػاٌُْْري نعلؿٕ يُهعُك ؿاوانع    ميعاؿنلؿٌْ قعُكمٍ ػاْىوبعُكَ يعُتىاْاٍ      6اكٍ ؾُكَاْبعُك ػعؤٍ ؿَب
ًَُإ باًُ ؿيلاهُت بهلَيت يُاليُٕ ٖعُكؿوو وَماكَتعٌ    بىؿدٍُ سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتاْـا ًُْ، )ب( ث

( يعُ ًُٖعتُّ   3ثُيىَْـيـاكَوَ، وَماكَتٌ ؿاكايٌ و ٓابىوكٍ و وَماكَتٌ ًاكَواٌْ و طًُعتىطىماك، بِلطعٍُ )  
ًَٔععُواٍُْ بِلطععٍُ  13ثعُِكَ  ال ًَبًًٓععُناٌْ يًقْععٍُ  8يًقْععٍُ ناكوبععاكٍ ثععُكوَكؿَ، ٓععُّ ؿاواناكيًععُ ث َ يُت

ًَىيوعتُ يعُو باكَيعُوَ، بِلطعٍُ      4ؿاكايٌ بُِكَينتاُْ، بِلطٍُ  ًَىيوعيت   14الثعُِكَ   6ِكووْهلؿُْوٍَ مياتل ث ث
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اوَ بعؤ هعىوؿَ نؤَُآليُتًعُنإ ػعؤٍ     بُِكووْهلؿُْوٍَ مياتل ُٖيُ يَُُٖإ ناتعـا ٓعُو بِلطُيعُ تعُكػاْهل    
ًَـاويوعيت ٓعُو وَماكَتعُؿا بعٔ، بِلطعٍُ       بَُىْاقُيعُ ٓاكَهعُك ؿَنلَيعت     8يُػؤيـا نَُُ، ُٓطُك يُٓاهيت ث
ًَىإ هُكؤنايُتٌ ُٓدمىٌَُْ وَميلإ و وَماكَتٌ ثُكوَكؿَ، بِلطٍُ  ًَُإ باًُ، بِلطٍُ  9يُْ ًََُُ  11ث ٓ

ًَت، ًَٓ ًَُععإ باًععُ ٓععًرت غععىبٔ ْععَُ يععُتىاْاٍ سهىَععُتٌ ُٖكَيُععـا ًْععُ، يُٖععَُإ ناتععـا ٓععُّ   12بِلطععٍُ  ث
ٍَ َععاؿؿٍَ     ًَٔععُواُْيُ يُطععُ ًٌَععًٓاكٍَ بععُِكَينتإ ث ًَبععًين يًقْععٍُ ؿاكايععٌ يُالثععُِكَ     7ث  13، بِلطععٍُ 7ت

مسٌ يًقٍُْ باآلٍ ؿاَُمكاْـٕ يُثاكَينطانإ  كٍٍَِيهؼلاوَ، ثاَيجٌت بُ بِلياكَيهٌ ِكَ 2111ؿاَُمكاْـٕ يُهاَيٌ 
ًَُععُ ؿَهععُآلشيإ ؿاوَ بععُماْهؤ و  17/3/2111يععُ 3336هععُكؤنايُتٌ ُٓدمىَععُٕ يععُو باكَيععُوَ، فَععاكَ  ٓ

ًٌَ ْىوهععلاوَإ فَععاكَ)     ؾععُكَاٌْ ِكَمسععٌ هععُكؤنايُتٌ   22/2/2111(يععُ 5251ثععُضياْطا تامَنععإ بععُث
يُّ 9يُ  4طٍُ ، بؤ وَآلَـاُْوٍَ بِل9/1/2112(489ُٓدمىٌَُْ وَميلإ ُٖيُ يُوباكَيُوَ، فَاكَنٍُ)

ٌَ بُكٍٍَِيىَبُكايُتٌ طٌعيت   16الثُِكَ  يًقٍُْ ُٓوقاف، ُٓو مياؿ بىوُْ ؿَطُِكَيتُوَ بؤ ًٓوتًشـاي بىوٌْ ه
 5ٓعععُوقاف وناكوبعععاكٍ ٓعععايًين و نلؿْعععُوٍَ يُنعععٍُ هعععُكبُػؤ بعععؤ ثعععُضياْطا ًٓوعععالًَُنإ، بِلطعععٍُ       

بًُْوععبُت ؿَوآععريٍ ًَٓععُوَ  6طععٍُ ثًععُ ؿاْععلاوَ بؤيععإ، بِل 611نَُتُكػععٌَُ ْععُنلاوَ يععُو باكَيععُوَ، 
ٓاكَهُك نلاوَ، واتُ ؿَمطاٍ َري ؿكوهت بىوَو ياهاٍ ػؤيإ ُٖيُ، يُو باكَيعُوَ بعُِكَمسٌ ثُيىَْعـيًإ    
ًَىيوععت ؿَنععات   ٍَ وَماكَتععٌ ؿاكايععٌ و ؾُكَاْطععُناٌْ َععاؼي َععلؤظ و فيٓطععُ َُٖيىًَععاوَتُوَو ث ْععُ َععاوَ يُطععُ

يُتٌ ُٓدمىٌَُْ وَميلإ ناك بؤ يُنالنلؿُْوَيإ بهلَيعت، بِلطعٍُ   يُاليُٕ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ و هُكؤنا
، 18الثعُِكَ   11، ُْْاكؿٌْ بىؿدُ يُناتٌ ػؤٍ ُٓوَّ وَآلّ ؿايُوَ، بؤ وَآلَـاُْوٍَ بِلطٍُ 17الثُِكَ  7

ٍَ هعاَيٌ      457ثُهُْـ نلاوَ، 2112ُٓو بِلَ ثاكاٍُْ نُيُهاَيٌ  ، نعُ  2111ًًَاك ؿيٓعاكَ، بُبعُكاوكؿ يُطعُ
ًًٌَٓاك نعلاوَ، بَُُبُهعيت ثُهعُْـ نلؿْعٌ يُاليعُٕ      148ًًَاك ؿًْاك بىو، نُواتُ بِلٍ  319 ًًَاك مياتل ث

ًٌَ ياهععا، بًُْوععبُت    8بُِكَينتاْعُوَ، بُْوععًبُت ػعاَيٌ    ًٓؼتًِاُععٌ وَماكَتععٌ ناكوبعاكٍ نؤَُآليععُتٌ بعُث
ًٌَعُيُ، بُطىاهعتُٓوٍَ ِكافَ يُو   11طىدماوَ، بًُْوبُت ػاَيٌ  9ػاَيٌ  ٌَ    ُّٓ ن ًَبعُد َماكَتعُناٌْ تعلَوَ د

 1بِلطعٍُ   21الثعُِكَ   11، باكطلاًُْى يُهُك بىؿدُ ؿكوهعت ؿَنعات، ػعاَيٌ    11بهلَيت، بًُْوبُت ػاَيٌ 
ٌَ نَُُ، ٓىْهُ بِلَيو ؿاٖاتٌ نٌَُ ؿَهت ؿَنُوَيت، يُُٓدماٌَ ُٓو ؾشىُاتاٍُْ  ؿاٖاتٌ ُّٓ وَماكَتُ بَُي

ًَُاٌْ ٓععُدماّ ؿَؿكَيععتظ بععُآلّ بُِكَيىَبُكايععُتٌ تاقًطععٍُ بًٓاهععامٍ  نععُ يُاليععُٕ تاقًطععٍُ بًٓاهععامٍ يععُ هععً
ًَل وؿٖععؤى هععُك بععُ هععُكؤنايُتٌ ُٓدمىَععٌُْ وَميععلأْ، بًُْوععبُت بِلطععٍُ   ًَُععإ باًععُ، ثععاكٍَ  7ٖععُوي ث

ًٌَ ياهاٍ غُكاَاتٌ َلووكٍ نُ يُ  ًَٓعـكَيت   51غُكاَاتٌ َلووكٍ ؿَعِ بهلَيت، بُث % دآًنَ نُ بعُناك بٗ
ًَٓاْععُ بًُْوععبُت بِلطععٍُ    14وكٍ، بًُْوععبُت بِلطععٍُ  بععؤ هععُالَاتٌ َععلو   15عآًععـٍ ؿَهععتٍُ وَبُكٖ

ًَتعُوَ بعؤ       ًَهٌ َايٌ، ُٓطُك ناكٍ يُهُك ُْنلا، يعُو هعاَيُؿا تعُؿويل ْاب ٍَ ُٖك تُػًِِ ٍَ يُطُ بُنؤتايٌ ها
ًَلياكٍ طٌيت فَاكَ) ـ  1941( ٍ هاَيٌ 28هاَيٌ ٓايٓـَ، ثاَيجٌت بُ ياهاٍ ٓوىَيٌ فَ اكٍَ َعايٌ  وَ ياهاٍ ًٓع
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، ِكاثؤكتٌ ػنَُتطىماكيًعُنإ ًعاكَواٌْ وطىاهعتُٓوَو طُياْعـٕ،     2114( ٍ هاَيٌ 95و ؿَيين طٌيت فَاكَ)
ًَٓلاو نُ ُٓوتلَيت يُ ِكاثؤكتُنُؿا ) 1بِلطٍُ  ًَعلَ  451بِلٍ ؿاٖاتٌ ػًََُ يعُ يعُ    451تعُ، ٓعُو    478(يُ ي

ًَو، ُٓوٍَ  ِكاثؤكتُنٍُ وَماكَتٌ ؿاكايًـا ٖاتىوَ، ُٓوَيُ نُ يُهُكَتا ْاكؿووَاُْ بؤ بُغـاؿ وَنى تُعيًٓ
ًَوتا طؤِكيىَاُْ بُ  ، بِلطعٍُ   478بؤ ثُكيَُإ ٖاتىوَ ُٓو وَػتُ، تُعيًُٓنُ طؤِكاوَ، طؤِكاوَ ُٓو نؤُْ، ٓ

ًَلاقعٌ ؾًـِكايعُوَ ثُهعُْـ نعلاوَ،          2 ؾُكَاْبعُكَ، بععُآلّ   662446ٓعُو ًَالنعٍُ نُيُاليعُٕ سهىَعُتٌ ع
ًٌَ ِكاهجاكؿٍَ هُك تُواوَ  3ؾُكَاْبُك، بِلطٍُ  667849ؤنٌ ُٓدمىٌَُْ وَميلإ فَاكَنُ طؤِكاوَ بؤ بُث

ًَت بعُكَو ميعاؿ بعىوٕ بعِلوات ْعُى نعُّ بعىوٕ، تعُْٗا يعُناتٌ ْعُبىوٌْ َرياتطعلؿا فَاكَنعإ نعُّ               َُُٓ ؿَب
ًَتععُوَ، ؿيععاكَ ٓععُو َُهععُيٍُ تُقاعىؿيععُ، بِلطععٍُ    تايبُتععُ بععُ سوععاباتٌ ػًتععاٌَ ْععُى ًَناًْععٍُ    4ؿَب

ًٌَرت يُيًقٍُْ ؿاكايٌ وَآلّ ؿكاوَتُوَ، بِلطٍُ  5تُعيًين، بِلطٍُ  ًَُإ باًعُ البربَيعت، نعاك بُياهعاٍ      6ث ث
ٍ ًَالنعات بهلَيعت نعُ ؿَهعُآلت ؿكاوَ بعُوَماكَتٌ ؿاكايعٌ  و ٓعابىوكٍ َُٓعَُ         1961ٍ هاَيٌ 25فَاكَ )

ًَُإ باًُ، بُآلّ ؿَنُوَيتُ هُك ًاٌْ ؾ 7ؿووباكَيُ، بِلطٍُ ًََُُ ث ُكَاْطٍُ ثُيىَْـيعـاك نعُ بىؿدعٍُ    ٓ
ًٌَعهَُ ؿَنعات، بعُٓاطاؿاك بعىوٕ يعُناكو ٓعاالنًُناٌْ هعاآلٌْ ٓايٓعـَ، بِلطعٍُ           بعؤ  ٓعُو بعِلَ     9ُٓوهاَيٍُ ث

ًًَعاك ؿيٓعاك، بعؤ ٓعُو ؾُكَاْطاْعٍُ نعُؿاٖاتًإ        378799ثاكَيٍُ نعُ يُبُػٌعري تعُكػاْهلاوَ بعُ بعِلٍ      
ًَىإ ؿاٖات و ًَتُوَ، بؤ َىوُٓو ُٖيُ، يُ ُٓدماٌَ دًاوامٍ ْ ًَٓاٌْ بىؿدُ ػؤٍ ؿَبًٓ ػُكدًُنإ يُنىكتٗ

ًَلام ثعُيِلَو نعلاوَ، َُٓعُ     ًٌَ ؿَيًًٌ َىامٍَُْ ع طٌت ػُكدًُنإ بىؿدٍُ بُناك ػوذي، نُ ُٓوََ بُث
ًٌَُوََ باهِ نلؿ نُباهٌ ًَُٓغ و ُٓو ًتاُْ بىو، بِلطٍُ  ، ُٓو بعِلَ ثاكَيعٍُ   24الثُِكَ  11ػؤًِ يُ ث

ًًٌَٓاك  نلاوَ يُاليُٕ طٌت وَماكَتُناُْوَ، بؤيإ تُكػإ بهلَيت، يُ ؾًٌَُُ َىوُٓ بُِكَيقَيُنٌ مؤك نُ ث
ًَلَيععت، وَآلَععٌ بِلطععٍُ  ًَىيوععتًُإ بععُ 25، الثععُِكَ 12ميععاتلَ يععُوٍَ نععُ سهىَععُتٌ بُغععـاؿ بؤَععإ ؿَْ ، ث

ًَُعععإ باًعععُ نعععُ ُٓويعععُو  16ِكووْهلؿْعععُوٍَ ميعععاتل ُٖيعععُ، بِلطعععٍُ   ًَُعععَُ ث يات بعععـكَيت ، ؿووباكَيعععُ ٓ
ًَىيوععيت وَماكَتععُنإ يععُدؤكٍ ثوععجؤِكيُناًْإ، بِلطععٍُ   ًٌَ ث ، يُاليععُٕ وَماكَتععٌ 17بُطلَيبُهععتُنإ بععُث

ؿاكايًُوَ ثاكَ تَُىيًٌ باْكٌ ػاْىوبُكَ ؿَنلَيت ُْى وَماكَتٌ ًاكَواٌْ، وَمياؿ نلؿٌْ ٓعُو بعِلَ ثاكَيعُ    
هًوععتٌُ بععُِكَيهلؿٌْ ُٓكنععُ ؿاكايًععُنإ يععُ   ،26الثععُِكَ  18يععُتىاْاٍ سهىَععُتٌ ُٖكَيُععـا ًْععُ، بِلطععٍُ  

ًَت  ًَؼؤًبىوٌْ ُٖب ًَلياكٍ يُنطلتىوَ، نُقبىَيٌ ُٓوَ ْانلَيت ي وَماكَتٌ ناكَباو ؾُكَاْطُنإ، هًوتٌُ فَ
ًَتععُوَ، بِلطععٍُ        ًَٓ ًَُععإ باًععُ وَنععى ػععؤٍ سي ، يُياهععاٍ ٓوععىَيٌ  21بُيُبُكاَبععُكٍ ػُكدًععُنإ بؤيععُ ث

ًَلياكٍ طٌيت  فَاكَ) ٖاتىوَ يَُُٖإ ناتـا ًَناًٍُْ ٖعُكَيِ نعُ تعَُىيٌ ؿَنلَيعت      1941اَيٌ (ٍ ه38فَ
ًَلاقُوَ، بُ  ٌَ دعاك بؤَعإ ِكَواْعُ ؿَنعُٕ بَُاْطاْعُ         12تُقوًِ  1يُاليُٕ سهىَُتٌ ع ًَت، ؿوو تعا هع ؿَب

ٌَ داك ثاكَنُ ِكَواُْ ؿَنُٕ، َُهُيٍُ ُٓو  َوَ يعُ   1941يُ يُ هاَيٌ  12تُقوًِ  1بُداكَيو يإ ؿوو، ه
ٍَ، وَآلَعٌ بِلطعٍُ     ًَهري يعُو ًََُُ بًُ ًَلام ثُيِلَو ؿَنلَيت و ٓاوايُ، ٓ ؿاٖعاتٌ ؾُكَاْطعُناٌْ هعُك     21ع
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ًًَعؤٕ ؿيٓعاك، بعُآلّ ؿاٖعاتٌ ْعاو وَماكَتعٌ ًعاكَواٌْ ؿَناتعُ          751ًًًَعاك  65بُوَماكَتٌ ًاكَواٌْ ؿَناتُ 
ٍَ ًعاكَواًُْنإ دًعاوامَ          341 ، ؿيعىاٌْ وَماكَتعًٍ دًعاوامَ،    ًًَعؤٕ ؿيٓعاك، سعُم ؿَنعُّ ٓعُوَ بعنأْ دعاك

( ٍ ػؤيإ ُٖيعُ، بعُآلّ ؿيعىاٌْ وَماكَتعُنإ وَنعى ٖعَُىو وَماكَتعُناٌْ تعل         6ًاكَواًُْنإ ياهاٍ فَاكَ)
ًَلاقععٌ   ًٌَ ؿَيًًععٌ َىامَْععٍُ ع ٓاهععايٌ ٓععًٍ ؿَنععُٕ، تععُبًعٌ يُاليععُٕ وَماكَتععٌ ؿاكايًععُوَ نُٓععُويٍ بععُث

وَماكَتٌ طىاهتُٓوَ ؿاػًٌَ بُكْاٍَُ ػىتعُّ ْعُنلؿبىو،   ،يُبُك ُٓوٍَ 23تًُُٓـ نلاوَ، وَآلٌَ بِلطٍُ 
وَماكَشيععإ ْآععاك بععىو يععُ ػتععُ ؿاػًَععٌ نععلؿ، ٓععُو طىفَُيععٍُ نُيُهععُكؤنايُتٌ ُٓدمىَععٌُْ وَميععلإ          
ٍَ نؤَجاًْايعُنٌ نعؤكٍ ٓعُدماّ ؿكاوَ بعؤ هُكثُكًعتًاكو ِكاوَيعقناكٍ ثعلؤفٍَ           تُكػاْهلاوَ طلَيبُهعت يُطعُ

ًَهـا ًَوعتا ثلؤفَنعُ يعُ      ْاوبلاو، ُٓويٍ يُنات ًَهلؿْعُوَ، ٓ ًَبُد ًَتُ بىاكٍ د ػُكز ؿَنلَيت نُ ثلؤفَنُ بٔ
، ُٓنُوَيتُ ُٓهتؤٍ وَماكَتٌ ثُيىَْـيـاك نُ ِكَٓاوٍ بهات، وَآلَعٌ  24بىاكٍ ؿينايٓـايُ، وَآلٌَ بِلطٍُ 

ًًًٌَٓاكٍ ػؤياُْ بؤ هاَيٌ 25بِلطٍُ  ياكَيو تعُكػإ  ، ُْى تُكػاْهلاوٍ وَماكَتٌ ؿاكايٌ، ُٖك بل2112ٍٍِ، ث
ًٌَ بعِلٍ عذعنٍ       ًَعت بعُث ًَتُ فَيل تبًعٌ َىساهيب ًَُٓسُوَ، ٓعُويٍ ؿَب بهلَيت بؤ وَماكَتٌ ْاوبلاو ؿَٓ

ًَت، وَآلٌَ بِلطٍُ  ، ؿاٖاتُناٌْ ُْٓىوَتُ مَعين ؿاٖعاتٌ سهىَعُت، بعَُيهى بعُ بعِلٍ       27، الثُِكَ 26ناتٌ ب
ًَىإ ؿاٖاتُناًْإ ثاكَ ؿَهتًٌٓإ نلاو َ بؤيإ، يُفَيل تبًعٌ ؿَيًًٌ َىساهيب ًَُٓغ، نُ عُدن دًاوامٍ ْ

ًَلام يُو باكَيُوَ، وَآلٌَ بِلطٍُ  ٍ هعُكَوَ   26، وَآلَُنعُ يعُ ػعاَيٌ    27ُٓويٍ ثاَيجٌتُ بُ َىامٍَُْ ع
 151ؾُكَاْبععُك بععىوَ نععلاوَ بععُ  295، ؿاوانععاكٍ ثًٌُهععامٍ 29الثععُِكَ  13ٓاَععافٍَ بععؤ نععلاوَ، بِلطععٍُ  

ًَهععـا نععُ وَماكَتععٌ ْععاوبلاو فَاكَيععُنٌ مؤك ؾععآًنٍ ُٖيععُ، ؿيععاكَ ؾُكَاْبععُك، يُاليععُٕ وَماك َشياْععُوَ يُنات
ًَُعُ ؿاواٍ ٓعُو ًَالنعَُإ ْعُنلؿووَ، وَماكَتعٌ           ًَعلَ وتىويعُتٌ ٓ ًَو ٖعاتىوَ ي وَميلٍ بُِكَين يإ ُٖكنُهع

ٍَ ٓعُوَؿائ ٓعُو وَماكَ       ًَُعُ يُطعُ ًَُُ ُٓوَيعُ نعُ ٓ تعُ ؾعآًنٍ   ؿاكايٌ ػؤيإ نلؿووياُْ، ؿياكَ دىابُنٍُ ٓ
ًَىيوت ُْبىو نُؿاوا بهعُٕ، بعُآلّ ػؤيعإ ؿاوايعإ      مؤكَ، َُٖىو َُعاًٌَ وَُُاًْع وُٓواُْيإ وَهتاوَ، ث

ًَُعُ َىهعُبُتُ نعُؿاواٍ     ًَُعُ نعُػيإ نلؿؤتعُوَ بعؤ        295نلؿووَ يُالٍ ٓ ، 151ؾُكَاْبعُكيإ نعلؿووَ، ٓ
ًَوتا ٖاتىوٕ يُثُكيَُإ طىايُ وتىوياُْ ؿاواٍ  وَ، يعُؿاَىؿَمطانإ يًُعاكَناٌْ ٖعُكَيٌُ    َإ ْعُنلؿو 151ٓ

ًَهعٌ َعىْتر بعىوَ، بعُآلّ سعاَيٌ        ًٌَعرت وَماكَت نىكؿهتإ ٓىْهُ وَى ٓاًهلايُ الٍ بُِكَينتإ ُّٓ وَماكَتُ ث
سامك َىهتًًُٖهُ، بؤيُ ْانلَيت ُّٓ َُٖىو َُٖئاوهاُْيإ بؤ بهلَيت يُهُك ًَناًُْو ًَالنعٌ سهىَعُت،   

ًََُُ ِكًَُٓإ ُٓوَيُ ن ُ ُْنلَيت، بُآلّ ًٓرت ُٓوَ ؿياكَ ػؤيإ ؿاواٍ ُٓوَْعـَيإ نعلؿووَ، بِلطعٍُ )ب(    ٓ
ًَهُ ناكطععٍُ        29الثععُِكَ  3 ، تُٓهًععـ يععُوَماكَتٌ ْععاوبلاو ؿَنلَيتععُوَ، بععُآلّ يُٖععَُإ ناتععـا ٓععُْـ هععاَي

ٍَ ؿكاوَ، بِلَيو ًُُْٓتؤٍ نُّ نُ كٍِؤفاُْ ؿَؿكَيت بُ بُِكَيىَبُكاي ُتٌ ؾلؤًعتين  ًُُْٓتؤٍ تاهًىدُ، بُنل
ًَت بعُ ٖاووآلتًعإظ ٓعُّ       ًَهٌ مؤك َعُؿعىّ ُٓيؿلؤًع ًَُاٌْ، بُِكَيىَبُكايُتٌ ْاوبلاو بُ ْلػ ًُُْٓتؤ يُ هً
ًَو يُ ًُُْٓتؤ ؿَؿكَيعت بعُ    ًََُُ ؿَماْري نُبًُ ًَت يُوَماكَتٌ ثًٌُهامٍ بجلهري بُِكاهيت ٓ ؿاٖاتُ ُٓب
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ًَو ٓىْه ًَُاٌْ وُٓؾلؤًلَيت، بُي بًُ ًَو يُ هً ًَوتا ػؤٍ َُعُُيُنُ يُاليُنٌ تعلَوَ ًٌٓعٌ   َُنتُب ٓ ُ
ٌَ ؿَنلَيت، بِلطٍُ )ب(  ، ُٓو ِكَيقَيُ بُتُْٗا تايبُت بُناكو ٓاالنٌ ؿيىاٌْ وَماكَتٌ هاَاُْ 29الثُكَ  4ث

هلوًعتًُنإ، بععُآلّ بًُْوعبُت ؾُكَاْطععُناٌْ هععُك بعُوَماكَتٌ ْععاوبلاو تعَُىيًهلؿًْإ يُهععُك ُٓهاهععٌ     
ًَىإ ػُك ُٖماك  331ًًَؤٕ و 754ًًَاك و 1دٌ وؿاٖاتُناًْإ نُ بِلٍ ؿاٖاتًإ نلؿوويُتًُ بُكاوكؿَ يُْ

نعُي بعىوَ،    138، ؿاوانعاكٍ ػؤيعإ   29الثعُِكٍَ   4ؿيٓاك، ُٓويٍ بُكاَبُك بُوػُكدًاٍُْ نُ يُالياْعُ،  
ًَىَ ٖعاتىوٕ ي     71تُْٗا  ًَعلَ  نُهًإ بؤثُهُْـ نلاوَ، ؿياكَ وَماكَتٌ هاَاُْ هلوًعتًُناًٍْ بُٖعَُإ ًع

ًَُعُ، يعُِكؤفٍ َىْاقًُعٍُ            ًَُُ ؿاواَإ ْعُنلؿووَ ٓعُوإ ؿايعإ ْعاوَ، ٓعُوٍَ َىهعُبُتُ يعُالٍ ٓ وتىوياُْ ٓ
ًَُُ نلؿووَاُْ بُ 138ًَناًُْ ُٓوإ ؿاواٍ  ًَلَوَ بؤ تُٓهًـ بؤ ُٓو بلاو ػىًعهُ   71يإ نلؿووَ، ٓ َٔ ي

َنععُ يُٖععُكؿوو نابًُٓنععُؿا بععىوٕ،   ثُكيَُاْتاكاْععُ َُٓععُوَيت باهععٌ ٓععُوَ بهععُّ، يُنععُّ: ٖععُكؿوو وَميل     
يُنابًٓعععٍُ ًعععَُ و سعععُوتًٍ، َىْاقًُعععٍُ ًَناًْعععُيإ نعععلؿووَ، ًَناًُْنعععُ يُبُكؿَهعععتًاْـا بعععىوَ،    
ٌَ داك وٓىاكداك ؿاًٌْعتىوٕ ٓعٍُ بعؤ     ًًَإ، َُٖىو داكَيو يُ َىْاقًُُنُؿا ه ُٖؾتُيُى بُك يُوَ ؿكاوَ ث

ًَُُ ؿاواٍ  ًَعلَ يعُ يًقْعُنإ وايعإ وتعىوَ، الثعُِكَ        َإ ْعُنلؿوو  71ٍكؤفَيو بًَُٓإ ُْوت ٓ  29َ؟، بعُآلّ ي
وَماكَتععٌ  31ٓععُو ؿاٖاتععُ تععُْٗا تايبععُت بععُؿيىاٌْ وَماكَتععٌ هععاَاُْ هلوًععتًُنإ، وَآلَععٌ       4بِلطععٍُ 

ًًٌ ياهاو ِكَيُٓايًُنإ  ٍَ وَماكَتٌ ثالْـاْإ بُث ثًٌُهامٍ بِلطٍُ )خ( وَماكَتٌ ؿاكايٌ بَُُٖاُْٖطٌ يُطُ
 ٕ ًٌَ       ثعاكٍَ ثلؤفَنععا ػعُكز ؿَنععُٕ، ْعاماْري َُبُهععت يُنعُّ نلؿْععُوٍَ ٍكؤتعري ٓععًُ؟ بِلطعٍُ ٓععٌ؟، بععُث

ؿَكٓعىوَ، نعاك بعؤ     17/5/2111( يعُ  5211نعُ بُْىوهعلاوٍ )   2111(ٍ هعاَيٌ  4ِكَيُٓايٌ ؿاكايٌ فَعاكَ) 
ٍَ بُؾًعًًععُ، ٖؤيُنًُععٌ 31ُٓوَُبُهععتُ نععلاوَ، الثععُِكَ  ٍَ بُهععا ًَٓععإ هععا  يًقْععٍُ َععاؼي َععلؤظ، وَآلّ نىكتٗ

ًَنَنعاٌْ ٓاهعايٍ و         ْعاوػؤ، ميعاؿ بعىوٌْ َىوٓعٍُ     ؿَطُِكَيتُوَ بعؤ ميعاؿ بعىوٌْ َىوٓعٍُ ؾُكَاْبعُكإ وٖ
ًٌَعُُكطُو      ًٌَُُكطُو نَُُْٔـاَاٌْ هُْطُك، مياؿ بعىوٌْ ػُكدًعُناٌْ وَماكَتعٌ ث ػاٌُْْري ووَماكتٌ ث

ًَٓععاٌْ  ًَهٗ ًَلاقٌ نععًُٖض  2112يًععىاو، ؿوو ؾُكَاْععـٍَ ثٌععتًىاٌْ بععؤ هععاَيٌ  8ؾععُكَاٌْ ث بىؿدُيععُى يععُع
ًَليععاكٍ بععُٖؤٍ ميععاؿبىوٌْ ٓععاالنٌ    ؾًـِكايععُوَ بؤيععإ هععُكف ْانلَيععت، ميععاؿ بععىوٌْ ؾُكَاْطععُو يُنععٍُ فَ

ًًَعاك ؿيٓعاك ؿاْعلاوَ بعؤ ثلؤهعٍُ تىاْاهعامٍ يعُ هعُكؤنايُتٌ ُٓدمىَعٌُْ           121يَُُٖىو بىاكَناْـا، بعِلٍ  
ٌَ بعـكَيت و طىفَعُنإ    ؿياكيه 2112يُياهاٍ بىؿدٍُ هاَيٌ  16وَميلإ، يَُاؿؿٍَ  لاوَ، نُ بُكؿَواٌَ ثع

ًَهلؿٌْ تعُكػاْهلؿٌْ ؿيععاكٍ         ًَبععُد ًٌَ ياهععاو ِكَيُٓايًعُنإ يعُناتٌ د يُبىؿدعُ ؿيعاكٍ ْانلَيععت، بعَُيهى بعُث
ًٌَ ياهعاٍ بىؿدعٍُ هعاَيٌ      2111ؿَهتًٌٓعإ نعلاوَ، يُهعاَيٌ     5، بِلطعٍُ  16َعاؿؿٍَ   2112ؿَنلَيت، بُث

، 32ػلاوَتُ هُك وَماكَتٌ ثالْـاْإ، الثعُِكَ   2112بىو، بُآلّ يُهاَيٌ يُهُك بىؿدٍُ وَطُِكػوذي ؿاْلا
ثُوَْععـٍ  8ثُيىَْععـٍ بععُوَماكَتٌ ًععًُٖـاُْوَ ُٖيععُ،    7ثُيىَْععـٍ بععُوَماكَتٌ ًععًُٖـاُْوَ ُٖيععُ،   

ًٌَ ْىوهعلاوٍ    9بُوَماكَتٌ ًعًُٖـاُْوَ ُٖيعُ،    ٓاكَهعُكٍ ٓعُّ بابُتعُ     18/7/2111يعُ   13741بعُث
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ًٌَعًٍُٓ ػاْىوبعُكَ،        111ٍ نُ نلاوَ ُٓو مَوياُْ ًَعت يعُ ث ًَت هعىوؿَُْـ ؿَب َُتلَ  ؿووداك تاثؤٍ ٖعُب
ًَععت ٖاوبًُععُ وُٖكيُنععُ    211بععُآلّ ٓععُوٍَ نععُ     2111ًًَععؤٕ ؿيٓععاك وَكؿَطععلٕ، يُهععاَيٌ    11َععُتل ب

ًَهٌ ؿيععاكيهلاو يُاليععُٕ هععُكؤنايُتٌ ُٓدمىَععٌُْ وَميلاْععُوَ ثععُيِلَو نععلاوَ،      ًٌَ هوععتُ ؿاَُمكاْععـٕ بععُث
ٓععُّ ثلهععًاكَ ٓاكاهععتٍُ وَماكَتععٌ ْععاوػؤ   12ْععـٍ بُثُكيععَُإ و وَماكَتععٌ ؿاؿَوَ ُٖيععُ، بِلطععٍُ  ثُيىَ

، ػعاَيٌ  2111وؾُكَاْطٍُ نؤض ونؤٓبُكإ بهلَيت، يُاليُٕ وَماكَشياُْوَ ثاكٍَ بؤ تعُكػاْهلاوَ يُهعاَيٌ   
ًَو ٖعًض دعؤكَ َىوٓعُيُنٌ تليعا    14وَآلّ ؿكاوَتُوَ، ػاَيٌ  12يُ ػاَيٌ  13 ًَت، بِليعاكٍ   ، بَُُكد ٕ ْعُب

ٌَ ؿَكبهلَيت يُاليُٕ هُكؤنايُتٌ ُٓدمىٌَُْ وَميلاُْوَ، ِكَيُٓايًُناٌْ وَماكَشيعإ ووَماكَتعٌ ناكوبعاكٍ     ث
ًَبًًٓععُناٌْ يًقْععٍُ ؿاكايععٌ ٖععاتىوَ، 33نؤَُآليععُتٌ بًاْطلَيتععُوَ، الثععُِكَ  ، يًقْععٍُ ْععاوػؤو ٓاهععايٍ، يُت

ًَهُ يُو وَماكَتاٍُْ نعُٓ  اَافَ نعلاوَ ًَالنعٌ مؤكَ، بعُآلّ يُٖعَُإ ناتعـا يعُّ ػاَيعُؿا        وَماكَتٌ ْاوػؤ يُن
 2111ٍ هاَيٌ 18وتلاوَ ًَالنًإ نُّ نلاوَتُوَ ًَالنٌ ُّٓ وَماكَتَُ مؤكَ، ؿواٍ ُٓوٍَ ياهاٍ فَاكَ 

ًَهعـا       ًَت وباكطلاًُْى يُهعُك بىؿدعُ ؿكوهعت ؿَنعات يُنات ٌَ نلاوَ، َىوُٓو ؿَكَاَيُنُيإ مؤك ؿَب ًَبُد د
ًَالنًإ  6ثُيىَْـٍ بُوَماكَتٌ ناكَباو ْاوػؤوَ ُٖيُ، ػاَيٌ  3نُهُ، ػاَيٌ  111126عًًإ ًَالنٌ ؾً

ًَعت الثُِكَ  ، يًقْعٍُ بعُكطلٍ يعَُاؼي ٓعاؾلَت، يعُػاَيٌ      35مؤكَو بىؿدُ باكطلاٌْ مؤكٍ يُهُك ؿكوهت ؿَب
كَاَيعُ ؿاوانعلاو يعُ    ْانلَيعت ثعُيِلَوٍ هًوعتٌُ ؿَ    11ًَُ ؿيعاكيهلاوَ، يًقْعٍُ ناكوبعاكٍ ياهعايٌ، ػعاَيٌ      

           ًٌَ ًَبعُد ًَلام ُٖيعُ يعُ ٖعُكَيًٍُ د ٌَ بهلَيعت، وَ ْانلَيعت ٓعُوٍَ يعُع ًَبعُد ٍَ د ًَلاقٌ ؾًعـِكا ُٖكَيِ و ع
ٍَ ُٓدمىَعٌُْ ًعىكاٍ ٖعُكَيِ،       14بهُئ،  ِكووْهلؿْعُوٍَ   16ُْٖطاوٍ بؤ ْلاوَ بؤ ٓاكَهعُكنلؿٌْ يُطعُ

 ٕ ًٌَهَُ بهلَيت، ٓىْهُ ثلهعًاكَنُ ِكوو ًَىيوت ث ًَٓاهعُنلؿٌْ هعىوؿَ      36و  35، ًْعُ؟  ث بعؤ ماًْاكيتعإ ث
يُِكاثؤكتٌ وَماكَشياْـا ٖاتىوَ، يُ بىؿدعٍُ   15و 14الثُكَ  5ٍنؤَُآليُتًُنإ ًٌ نلؿُْوٍَ يُ بِلطٍُ 

ًَٓإ،    2112هععاَيٌ  ِكووْهلؿْععُوٍَ يُهععُكؿكاوَ، ْانلَيععت تععُْٗا خبلَيعععتُ وَماكَتععٌ نععاكو ثععلؤفٍَ وَبععُكٖ
 هىثاي.

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ٕ باين/ؿ. اكهالبُِكَين 

 ؾُكَىو. ؿاكايٌ يًقٍُْ
 ػىكًًـ اظيـ هًًِ:بُِكَين 

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَُُ ؿوو ِكووْهلؿُْوََإ ُٖيُ، بؤ بلاؿَكإ ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ، بًُْوبُت سوابٌ ػًتاٌَ سُم ؿَنُّ  ٓ

ًَُُ ْىوهلاوٍ بُِكَيىَبُكايُتٌ ناكوباكٍ ثُكيَُإ  ِكووْهلؿُْوَيُى بـَّ وَى يًقٍُْ ؿاكايٌ وٓابىوكٍ، ٓ
ًٌَ ٓعُو ْىوهعلاوَ طُيٌعتىوَتُ ؿَهعيت يًقْععٍُ       26/9/2111( يعُ  1181فَعاكَ)  ، سوعاباتٌ ػًتعاٌَ بععُث

ًَهٌ ٓاَاؿَ نلؿووَ، ِكَواٍُْ هُكؤنايُتٌ  ًَلوتُهٍُ وِكَيهىث ًَهٌ ت ؿاكايٌ و ٓابىوكٍ، يًقٍُْ ؿاكايٍ ِكاثؤكت
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(، يُ ُّٓ ُٓػريَؿا ؿابًُهلاوَ 266، بُ ْىوهلاوٍ فَاكَ )18/12/2111ثُكيَُاٌْ نلؿووَ، يُ بُكواكٍ 
ًَُُ وَنى يًقٍُْ ؿاكايٌ وٓابىوكٍ ُٓكنُنَُإ بُتُواوٍ ُٓؿا نلؿووَ،  يُهُك يًقُْناٌْ ثُكيَُإ، بُآلّ ٓ

ًَبًًُٓناٌْ ػؤَإ يُهُكؿاوَ، يُ ُٓو ِكاثؤكتُؿا ؿيعاكَ   نعُ  َُٖيوُْطاْـصيإ نلؿووَ بؤ سواباتٌ ػًتاٌَ وت
ًَوتا يَُُٖىو يًقُْنإ ُٖيُ، يُهُكؤنايُتًٍ ُٖيُ، يَُُٖإ ناتـا، ُٖتا ِكاثؤكتٌ ًعَُ َعاْطٌ يُنعُّ     ٓ

ِكَواْعٍُ هعُكؤنايُتٌ ثُكيعَُاصيإ     24/1/2112نعلؿووَ، نعُ يعُ     َ ِكاثؤكشيعإ يُهعُك ٓاَعاؿَ   2111يُ 
ًَبًًُٓناصيإ ؿياكَ مياؿ يُوََ ٖعُك يعُناتٌ ػؤيٌعًـا ؿاواَعإ نعل      ؿووَ يعُ ِكَيطعٍُ هعُكؤنايُتٌ    نلؿووَ، ت

ثُكيَُإ نتاسيإ ِكَواْعٍُ ِكَقابعٍُ َعايٌ نعلؿووَ، نعُ ِكاثعؤكت يُهعُك سوعاباتٌ ػًتعاٌَ بٓىوهعٔ، بعُآلّ            
ًَُُ ًَالنُإ تعُواو ًْعُ، ُٓدمىَعٌُْ تعُواو ًْعُ ْعاتىاْري ِكاثعؤكت بعـَئ،          ُٓوإ ًٓعتًناكيإ نلؿ وتًإ ٓ

ًَُُ يُيًقٍُْ ؿاكايٌ تُْٗا ِكووْهلؿُْوَيُنُإ ؿاوَ، َىعتُكم َىالسُمٍَ ؿووَّ: بًُْوبُت ؿاَُمكاْـٕ  ٓ
ًَبعًين يًقْعٍُ ؿاكايعٌ ِكَيعقٍَ             ًَُعُ ت % 62ْري يُهُكُٓوٍَ بؤ ٓعُّ وَماكَتعُ نَُعُ و َُٓعٍُ تعل ميعاؿَ، ٓ

ثًععُ تععُكػاْهلاوَ بععؤ وَماكَتععُناٌْ ثععُكوَكؿَ، تُْـكوهععيت  11482ثًعُناٌْ ؿاَُمكاْععـٕ نععُ بليتًععُ يععُ  
ٍَ وَماكَتُنإ و ؿَهتُناٌْ تل، قًُُتٌ ُٓو وَماكَتاُْ، ًَُُُٖٓتٌ ْاوػؤ وػىَي ٓـٌْ باآل بُبُكاوكؿ يُطُ

ًَري، ْعُى ٓعُوٍَ نُطًعُيًُإ        ًَهٌ ًٓذعابٌ ؿاؿَْع ُٓو وَماكَتاُْ ؿَماْري و وَى يًقٍُْ ؿاكايٌ ُٓوَ بعُػاَي
ًَعت، هىثاي.  يُو تُكػاْهلؿُْ ُٖب

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 ؾُكَىو. دُالٍ، ناى
 بُِكَين دالٍ عًٌ عبـاهلل:
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ٍَ ًعيت دعىاب ُْؿاوَتعُوَ، يُنعُّ:             ًَبًًِٓ ُٖيعُ يُهعُك ثلهعًاكَناٌْ دعُْابٌ وَميعل، نعُ ُْٖعـ ٍَ ت ُْٖـ
ًَٓإ نعُدىاب ُْؿكاوَتعُوَ، ؿووَّ: يُالثعُِكَ      ًَبعًين يًقْعٍُ ؿاكايعٌ هع     11ؿَكباكٍَ ًَُٓغ بؤ وَبعُكٖ ٌَ ت

ًًَُّ: يُالثعُِكَ       ًَبًًٓعُنإ ػعاَيٌ       12ؿاُْيُ، ٓعُوَت دعىاب ُْؿاوَتعُوَ، هع ٍَ   1يًقْعٍُ ؿاكايعٌ يعُ ت ُْٖعـ
ًَٓلاوَنإ، بعععُآلّ يعععُ ثلهعععًاكَيهٌ يًقْعععٍُ ؿاكايعععٌ نعععُؿاواٍ      ًَعععـا، يُهعععُك ؿاٖعععاتٌ ػعععًََُ َىالسعععُمَت ث

ًَىٍَ َاََُيُنلؿٌْ ِكووْهلؿُْوََإ نلؿبىو، ؿَكباكٍَ نٌَُ ِكَيقٍَ ؿاٖاتُناٌْ وَماكَتٌ ًا كَواًُْنإ وً
ٍَ وَماكَتُناٌْ تُْـكوهيت وناكَبا، نُ ِكَيقَيإ هؿلَ يعُ ؾعؤِكٌَ ػَُآلْعـٕ، الثعُِكَ      وَماكَتٌ ؿاكايٌ يُطُ

ًَبًين يًقٍُْ ؿاكايعٌ، ػعاَيٌ   14 ًَوعتا ُْٓعىوَتُ بعىاكٍ           1، ت فَاكَيعُى ثعلؤفٍَ بعُكؿَواّ ُٖيعُ، نعُ تعا ٓ
 ُ ًَهلؿٕ، ٓعععُوَ الٍ نعععاى ع ًَبعععُد بعععُٖؤٍ ٓعععُوٍَ فَعععاكٍَ ثعععلؤفَ    2يًعععُ، الٍ وَماكَتعععٌ ثالْعععـاْإ،  د

ًَو ؿَيٓٔ، نُ بعِلٍ تعُكػاْهلاو بليتًعُ يعُ     86بُكؿَواَُنإ مؤكٕ، ِكَيقٍَ يُ  %ٍ 72% ٍ نؤٍ ثلؤفَنإ ث
ًٌَعًٓاكنلاو بعؤ هعاَيٌ           ًَٓإ، نُ بىَتُ ٖعؤٍ ِكَيطعلٍ بعؤؾلاوإ بعىوٌْ فَعاكٍَ ثلؤفَنعاٌْ ث بىؿدٍُ وَبُكٖ
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ًَهٌ ، دععُْا2112 بٌ وَميععل يععُِكاثؤكتٌ يًقْععٍُ ؿاكايععٌ و ٓععابىوكٍ ؿاواٍ كٍِووْهلؿْععُوَ نععلاوَ يُهععُك ػععاَي
ًَُعععُ           ًَىيوعععيت بُِكووْهلؿْعععُوٍَ ميعععاتل ُٖيعععُ، ٓ ًَت ث ٍَ وٓعععاوؿَيلٍ نعععُؿََي ؿاوانعععاكٍ يًقْعععٍُ نٌعععتىنا

ٍَ وبُِكَيىَبُكَ طٌتًُناٌْ وَماكَتٌ نٌتى ٍَ بُِكَين وَميلٍ نٌتىنا ٌَ نُنؤبىوُْوََإ يُطُ ٍَ نلؿووَ، يُن نا
ًَل نؤََُيٌ نلؿووَ، مؤك ؿوا ؿَنعُوَيت،   ًٌَُناًْإ ُٓوَ بىو نُ مؤكبٍُ َكاوَالتُنإ يُ ثاكَينطاٍ ُٖوي يُ ن
ًَـايعُ،      ًَـَطُّ مؤكبٍُ وَماكَتُناٌْ تليٍ ُٓو ثلؤفاٍُْ نعُمؤك ؾًُْعُو ؾعًُْاتٌ ت وَ ؿاوايإ نلؿبىو وات

ًٌَعُيُ سعٍُ        ؿَهُآلت بـكَيتُوَ بُوَماكَتُنإ نُبًهُ ًَلو ًعىَيُٓناٌْ تعل، تعا ٓعُو ن ٕ، بُتايبُتٌ يُٖعُوي
 بهلَيت، هىثاي.

 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

ًَو يُوَآلَُنإ يُالٍ وَميلٍ ثالْـاْاُْ با بؿعُكَىوَيت وَآلًَعإ بـاتعُوَ، باًعُ ؾعُكَىو نعاى        ًَوتا بًُ ٓ
 سادٌ بًالٍ.

 :()بالٍبُِكَين اظيـ هًًُإ عبـاهلل
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَِ وايُ ُٓوٍَ نعُ نعاى دعالٍ باهعٌ نعلؿ، تعُْٗا يعُ ِكاثعؤكتٌ يًقْعٍُ ؿاكايعٌ بعىو يعُ يًقْعُناٌْ تعليٍ                ث
ًَو ثلهععًاك وَآلّ ُْؿكاوَتععُوَ، بُتايبععُتٌ يًقْععُنإ ؿَماْععٔ نععُ ض ثلهععًاكَيو وَآلّ ُْؿكاوَتععُوَ،     نؤَععَُي

ٍَ ثلهًاكيٍ ؿاواٍ ِكووْهلؿُْوٍَ ميات ًَِ وايُ نُِكَيطا بُيًقْعُناًٍْ  ُْٖـ لٍ نلؿ دُْابٌ وَميل، بؤيُ ث
 بـكَيت نُ ُٓوٍَ دىابٌ ثلهًاكٍ ػؤٍ وَكُْطلتىوَتُوَ ثلهًاكَنٍُ بهات، هىثاي

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
 ؾُكَىو دُْابٌ وَميلٍ ثالْـاْإ.

 
 

 بُِكَين ؿ.عًٌ هٓـٍ)وَميلٍ ثالْـاْإ(:
 ٌ ثُكيَُإ.بُِكَين هُكؤن

ًَُُوَ بؤ ُٓػري، ٓعىْهُ ثلهعًاكٍ تعل     ًَ ٍَ ًيت تل ُٖيُ نُ ؿَيٗ ًًَذطُ يُّ وَآلَاُْ ُْٖـ بُسُقًكُت َٔ ب
ًَوتا تُْٗا تُكنًن ؿَنَُُ هُك ُٓو ثلهًاكاٍُْ نُيعُ ِكاثعؤكتٌ يًقْعٍُ ؿاكايعٌ و ٓعابىوكٍ       ًٌَُوَ، ٓ ؿَيتُ ث

ًَو نُ يُهُك ًاْ ًَلَؿا وَنى َُهٔىيًُت ًَُعٍُ ْىَيٓعُكٍ سهىَُتعُو ٖعُكوَٖا يُهُكًعاٌْ      ٖاتىوَ، َٔ ي ٓ ٌ
بُِكَينإ ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُاًٌُْ، ُٓويٍ ُٓوَيُ نُ يُ نًُىُٖوايُنٌ وَنى َُٓلٍٍِؤؿا نُ نىكؿهتإ يُؿواٍ 

ًَهٌ مؤك و قىْوعععىَيًات ونؤَعععَُيطاٍ ؿَويعععٌ ًٓشتًُايعععُ َىتابُععععٍُ    2113 ًَهُ يعععُ عايعععُّ و ػعععَُيه بًُععع
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ًَُُ ًَوتا ثلهًاكَناٌْ وَآلّ ؿَؿََُوَ ُٖك ػؤٍ  ناكَناًٌُْإ بهُٕ، ٓ ياهاٍ ثُكيَُإ و ُٓو ِكاثؤكتُ نُ ٓ
( نععُ G.F.Sيُػؤيععـا، يُهععُكَتاوَ ٓاَععافَ بععُوَ ؿَؿات نععُ يععُمَين ض ًٓتاكَيهععـا ؿاِكَيععقكاوَ، نععُ ٓععُويٍ ) 
ًٌَ ُٓوََ ِكاثؤكتٌ وَماكَتٌ ؿاكايٌ وكؿَناكٍ ؿابًُهلؿٌْ بى ٍَ هًوتُُ، بُث ٍَ ؾايُٓ ؿدُ نُٓعُوإ  دُُِْكا

ًٌَ هوعتٌُ)          ًَٓعـكاو، نعُ بعُث ًٌَهًًُإ نلؿووَ، ٖعُكوَٖا ؾعؤِكٌَ ٓاَعاؿَنلؿٌْ بىؿدعٍُ ػًََُ ( G.F.Sث
ٌَ تعُوَكٍَ نعُ ثلهعًاك يعُ َعٔ نعلاوَ،             ًٌَ ٖعَُإ هًوعتِ ٓعُّ هع َُٓاُْ يُػؤ ؿَطلَيت، بُسُقًكُت بعُث

ًٌَععًٓاك نلاوَنععإ و ؿوانععُوتىوَنإ يععُمَين ٓععُ ّ هًوععتُُؿا ٖععُك َُٓاْععُ ْايُْععُ ثععلؤفَ بُكؿَواَععُنإ و ث
ًَعو، َُٓعَُ ٖعُك ػعىؿٍ       ًَتعُ عىكؾ ًَهُ َُُٓ وا ؿَب ثُكيَُإ بؤ طؿتىطؤ نلؿٕ، بُؿاػُوَ َُُٓ ُْٓـ هاَي
ًَت، ُٖكُْٓـَ تُبًعٌ ُٖتا نؤتايٌ دُيواتٌ ثُكيَُاًٍْ َٔ ٓاَاؿَّ وَآلَعٌ   َىػايُؾٍُ هًوتُُنُ ؿَب

ًَو نع     ًٌَعًٓاكٍ ٓعُوَ ؿَنعُّ نعُ بعؤ ٓايٓعـَ         َُٖىو ثلهًاكَيو بـََعُوَ، بُٖعُك تُؾِعًً ًَت، بعُآلّ ث ُ ٖعُب
ًَُعُ واػُكيهعُ يعًُٓتاكٍ ياهعايٌ ػعىؿٍ ياهعاٍ َىامَْعُ نعُ           َىِكادُعُيُنٌ ُّٓ بابُتُ بهلَيت، ٓعىْهُ ٓ

ًٌَ  1992ٖععُتا يععُ ثععُيِلَو وثلؤطلاَععٌ ػععىؿٍ ٓععُّ ثُكيَُاْععُ بععُِكَينَ يععُ هععاَيٌ   9ٖععَُىاكنلاو يععُ ؾُُعع
( َىعُِكَؾُ، ُٓو ًتاٍُْ نُباي ؿَنلَئ يُُٓهٓآٌ َىْاقًُعُنُ  89وُٖتا  81َ و81و 79يَُاؿؿَناٌْ )

ًَـآععىوُْوَيُى بهلَيععت، هععُباكَت بععُ           ًٌَععًٓاك ؿَنععُّ، نععُ ث ٓععُويٍ َىعُكَؾععُ، بععؤ هععاآلٌْ ٓايٓععـَ ث
ٍَ ػاَيُنعُ، وَآلَُنعُ خبىَيُٓعُوَ، و       ٌَ بعـَّ ، يُطعُ َ ثلهًاكَنإ، َٔ ؿَتىامن الثُِكٍَ ِكاثؤكتُنُ ٓاَافٍَ ثع

ًَبًًُٓنُ خبىَيُُٓوَو وَآلَُنٍُ بـََُوَ، دُْابتإ ٓؤٕ َُٓل ؿَنُٕ.  ؿًَتىامن ػىؿٍ ت
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

ًَبًًُٓنُ خبىَيُٓكَوَ ثاًإ وَآلٌَ بـَكَوَ، ؾُكَىو  .هُكَتا ت
 بُِكَين ؿ. عًٌ هٓـٍ)وَميلٍ ثالْـاْإ(:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ٌَ بًُعُنُيُوَ، يُنعُّ:            ََْياٌَ ث ًَٓاْعُوَ ُٖيعُ، بُٖعُك هع لهعًاكاٍُْ نعُ ثُيىَْعـٍ بعُ بىؿدعٍُ وَبُكٖ
ٍَ هعاَيٌ           3ػاَيٌ  5يُالثُِكَ  ، 2111ثلهعًاكَنُ ُٓوَيعُ، نعُ بعِلٍ بىؿدعٍُ وَطُِكػوعذي بُبعُكاوكؿ يُطعُ
ًَٓإ بُِكَيقٍَ 14بُِكَيقٍَ  واتعُ ْعُتىاْلاوَ   % نٌَُ نعلؿووَ،  434% مياؿٍ نلؿووَ، بُآلّ بىؿدٍُ وَبُكٖ

ٍَ هعاَيٌ ثعاك، ٓعُو ِكَيقَيعُ تعا             ًَعت، بُبعُكاوكؿ يُطعُ ًَٓإ ب ُٓو ٖاوهُْطًُ يُ بُكفَوَْعـٍ بىؿدعٍُ وَبعُكٖ
ًَىٍَ   ًَوتا يُٓىاكٓع ًَٓإ ٓعُقٌ بُهعتىوَ، ثلهعًاكَنُ بعُو       31% بعؤ وَطُِكػوعذي و يعُ    71ٓ % بعؤ وَبعُكٖ

ٌَ ُٓوَ ِكاهتُ، بُآلّ ُٓ ًَىَيُ، وَآلَُنُ ُٓوَيُ بَُي وٍَ نُ َُعًىَُ ُٓويُويُت بعؤ بىؿدعٍُ تًُعػًًًُ،    ً
ًَععىَ ؿَبععات،   ٓععُو يُويععُت بععؤ َُعاًععُ بععؤ تكاعـيععُ و بععؤ ٓععُو ًععتإُْ نععُ سهىَععُت ناكوبععاكّ ِكؤفاْععُّ ث

ًَٓإ ُٓوَيععُ نععُ بىؿدععُّ تًُععػًًِ   يُبُكٓععُوَ يُنععَُري ُٓهععاي بععؤ ثععلؤفَ ؿاْععإ و بععؤ ثععلؤفَّ وَبععُكٖ
ًَ ًَٓإ تُػوًى ؿَنلَيت، ؿياكيٌُ نُ ثاك ًٓشتًاداتِ ػؤّ ببات ُٓوَّ نُ ؿََ ًَتُوَ بؤ بىؿدُّ وَبُكٖ ٓ
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ًَو ميععاؿ نلؿْععِ َىػُهُهععات و َى ٓععُ و ؿَكَاَيععُ و ُٓواْععُوَ نععُ ُْٖععـَيهِ تُْاْععُت يععُ وبععُٖؤّ نؤَععَُي
      ٍَ % نععَُرت تُْاْععُت يععُ  434بُغععـاَ ودععىؿّ ًْععُ، بىؿدععُّ تًُععػًًِ ميععاؿ بععىوَ، يُبُكٓععُوَ ٓععُّ هععا

ًَٓإ ؿاْلاوَ، ثلهًاكّ ؿووَّ يعُ الثعُِكَ   َىػُتُتُنَُ بؤ بىؿدُ ُٓطعُك دعُْابتإ تَُاًعا     13ّ وَبُكٖ
ًَعِ        17بهُٕ، ػاَيِ  ًَٓإ يُنعُّ ًعت يًوعتِ ثِلؤفَنعإ بعُ ث ثلهًاكَنُ ُٓوَيُ ؿَكباكَّ بىؿدُّ وَبُكٖ

ًَىَيُّ  ِكاثؤكتِ وَماكَتِ ؿاكايِ و بُ ٖاوناكّ ُٖكؿوو وَماكَتِ ؿاكايِ و ثالْعـاْإ ٓعَُاؿَ نعلاوَ بعُّ      ًع
ًَهععُوَ   2112ػععىاكَوَ بععؤ هععاَيِ  ًٌَععًٓاك نلاوَنععإ ث ًَىيوععت بععؤ ثععلؤفَ بُكؿَواَععُنإ و ث  33679بععِلّ ث

ًَـاِْ ثاكَينطانإ وثرتؤ ؿؤالك  336تليًؤُْ، يُعِٓ  ًًَاك ؿيٓعاكَ، نعؤّ    821تليؤئ ؿيٓاك، بىؿدُّ ثُكَث
ًَىَّ ؿابعَُ نلؿْعِ بىؿدع       435طٌتِ ٖعُكؿوونًإ   ًَىَيُّ     تؤيًعؤٕ ؿيٓعاكَ، ًع ُ بُهعُك ثلؤفَنعإ بعُّ ًع

ًٌَعًٓاك       2و3  2112لؤفَ بُكؿَواَُنإ بؤهعاَيِ  ػىاكَوَيُ، بىؿدُّ ث تليًعؤٕ ؿيٓعاكَ بىؿدعُّ ثعلؤفَ ث
ًَععـاِْ   31ًًَععاك ؿيٓععاكَ، بىؿدععُّ ثععلؤفَ ؿوانععُوتىوَنإ    412نلاوَنععإ  ًًَععاك ؿيٓععاكَ، بىؿدععُّ ثُكَث

ًَىٍَ       )ٓ 435ًًَاك ؿيٓاكَ، نؤّ طٌتِ  821ثاكَينطانإ  ىاك و ًْعى تليًؤْعُ(، فَعاكَّ ثلؤفَنعاًٍْ بعُّ ًع
ًًٌَٓاك نلاوَناًٍْ بعؤ هعاَيِ    3167ػىاكَوَيُ، ثلؤفَ بُكؿَواَُنإ  ّ  2112ثلؤفَيُ، فَاكَّ ثلؤفَ ث

ًَبًٓععِ يًقْععُّ ؿاكايععِ ، تععُبًعِ نععؤّ  34ثلؤفَيععُ، فَععاكَّ  ثععلؤفَ ؿوانععُوتىوَناًٍْ  495 ثلؤفَيععُ، ت
َِ ؾُقعُكَّ نعُ     ُ  3696ػىَيٓـَعُوَ  طٌتِ ُٖك هع ُ    ثلؤفَيع ًَبًٓعِ يًقْعُّ ؿاكايعِ ُٓوَيع نعُ، يُنعُّ/    ، ت

َِ نلؿُْوَ، ثلهًاكّ يًقْعُّ   َِ بُد ًَوتا ُْٓىوَتُ بىاكّ د فَاكيُى ثلؤفَّ بُكؿَواّ ُٖيُ نُ تاوَنى ٓ
ٖؤّ ؿاكايِ  بؤ بُِكَين بُِكَيىبُكٍ سهىَُت ؿاواّ ِكووْهلؿُْوَ ؿَنُئ، َُُٓ ثلهًاكّ يًقُّْ ؿاكايًُ، بُ

ثلهًاكّ َُُّٓ يُنُّ  بـََُوَ، وابعنامن واباًعرتَ، هعىٓايُنُ    وَاَلٌَ فَاكَّ ثلؤفَ بُكؿَواَُنإ، يإ با 
ًَععـكاوَ يععُ ٓععُْـئ َىْاهععُبات و تُْاْععُت يععُ ٖععؤَيِ         ًٌَععىوتليٍ َُٓععُ ٓاَععافَّ ث ُٓوَيععُ و وابععنامن ث

نععُ ؿَهععت   3162إ ثععلؤفَ ُٖيععُ يععُ يًوععتِ ثععلؤفَ بُكؿَواَععُنإ نععُ ػؤيعع      1654ثُكيععَُاًٍْ نععُ  
ًَو      بُناكُْبىوٕ ِٖ هاآلِْ ِكابلؿووٕ، بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ، بعُِكَينإ ُْٓعـاَاِْ ثُكيعَُإ، سُقًكعُت
ًَوعتا يُبُكؿَهعتِ بُِكَينتاْعُ بعؤ طؿتىطعؤ يُهعُك نعلؿٕ ٓعُّ يًوعتُ بعُ ٖعَُىو             ُٖيُ نُ ُّٓ يًوتُّ نُ ٓ

ًَُُ ُّٓ تُومحيُمشإ يعُ مؤك َىْاهعُبات    31/12/2111تُؾوًًَُناًُْوَ َُوقؿِ ثلؤفَناُْ و ِٖ  يُ، ٓ
ًَت ُّٓ ؿوانُوتُّٓ َىْاقًُُ نلؿِْ بىؿدُّ ٖعُكَيُِ نىكؿهعتاُْ نعُ     ؿاوَ، هُبُبُنًُِ ُٓوَيُ نُ ؿَب
ًَو بىوَتُ ماٖريَيُى ُٓهبابُناًٌْعِ َعُعًىَٔ و بعُعنَيهًإ ٖاونعاكّ بعُِكَين وَميعلّ ؿاكايعِ         َُٖىو هاَي

ًَىيوعتُ   ًَـا و ث ٓاكَهعُك بهلَيعت، َُٓعُ تعُْٗا ٓعُكنِ سهىَعُت ًْعُ، بعًُيهى ٓعُكنِ ثُكيعَُاِْ           ٓاَافَّ ث
ًَو ًُْ ؿَتعىاْري   ًَت ِكَبت ًَ ًَُُ وابُهتُّ ثُهُْـ نلؿِْ بىؿدُئ يُ بُغـا ُٓو نُهُّ نُ ب بُِكَينيٌُ، ٓ

ًَت، ُّٓ َُوقؿُّ نُ ُٖيُ َُوقؿِ ًْٗ ايُتِ تُومحيِ ُٓوَ بـَئ، بُآلّ ُٓو بابُتُ با بؤ وَػتِ ػؤّ ب
ًٌَِ ُْٓـ ِكؤفَى يُ نؤّ  ًَوتا َُِٓلْ نُ َٔ قوُ ؿَنُّ يإ ِٖ ث ثلؤفَ ْنيهعُّ   3162هاَيُ، َُوقؿِ ٓ
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ثلؤفَ ؿَهت بُناكُْبىوُْ ُٓواُّْ تل ُٖك َُٖىويإ ؿَهت بُناكبىوُْ، َٔ َُٓعُ يُهعُك ًاًعُّ     351
   ٕ ًَِ َُهعٔى  يعُ قوعُنا ًَ ًَعت     ،تُيُؾنيؤٕ ؿَي ًَىيوعت ب ًَهًٍ ث ًَ ًٌَهًُعِ بعُِكَينتاِْ ؿَنعُّ،     ٖعُك تُؾوعً ث

ًَعو ؿَيعٓٔ، نعُ      86ؿووَّ/ بُ ٖؤّ ُٓوَّ فَاكَّ ثعلؤفَ بُكؿَواَعُنإ مؤكٕ ِكَيعقَّ     %ّ نعؤّ ثلؤفَنعإ ث
ًَٓإ نُ بىوَتُ ٖؤّ ِكَيطل بؤ ؾلاوإ نلؿِْ فَاكَّ 72بِلّ تُكػإ نلاو بؤيإ بليتًُ  % بىؿدُّ وَبُكٖ

ًًٌَٓاك نلاو بؤ هاَيِ  ًَُُ فَاكيُنِ  ،2112ثلؤفَناِْ ث ُٓويٍ ِكاهتُ يُعِٓ َىعاؿَيُيُنِ مؤك ٓاهاُْ ٓ
      ًَِ ًَع ًَِ ُٖكٖعَُىوّ يعإ ب ًَع مؤك ثلؤفََإ ُٖيُ بُْاوّ ثلؤفَّ بُكؿَواّ نُ مؤكبُّ ُٖكَ مؤكّ ُٓطعُك ب

ًَُعُ ًْعُ، ٓعًًال       95 ٍَ يُّ ٖؤَيِ ثُكيَُاُْ ثُهُْـ نلاوٕ، ؿاػًِ ًَناًْعُ بعىوٕ، هعُآلسًُتِ ٓ % ّ ثاك ها
ًَت بعؤ الؿاْعِ يعإ يُهعُك ؿاػعىامّ ػعىؿّ وَماكَتُنعُ         َُطُك  ُٓطُكَيهِ ؾُِْ يإ ُٓطُكَيهِ قاْىِْ ٖعُب

ًَهِ نُ ثُهُْـ بهلَيت، ُٓطُك ْا ُٓو ثلؤفَ بُكؿَواَاْعُّ نعُ باهعًإ     ًَري هُبُب ًَ ًَهِ با ب ًَت بُ ُٓهباب ب
ًَوتا يُ مَِٓ ناكّ سهىَُتٔ، بُعنَيهًإ  % 5ؿًن بىوَ و بعُعنَيهًإ  %ّ ت91ُْؿَنُئ ثُهُْـ نلاوٕ، ٓ

َ  ّ تُْؿًن بىوَ، بُُٖك ً ًَُعُ نعَُرت        ًَىَيُى بٔ، ََُُٓ سُشيعُٕ بعؤ ُٓ ًَتعُ ٖعؤّ ٓعُوَّ نعُ ٓ ٍَ ؿَب وعا
ٌَ بهُئ و ُّٖ يُبُك ُٓطُكّ ناتُنُ و ُّٖ يُبُكُٓطُكّ ناكّ سهىَُت قىكي  َّ ؿاػ بتىاْري ثلؤفَّ ْى

ًَعت بععؤ هععاآلِْ ٓايًٓععـَ  ًَعت يععُو ػاَيععُ ؿَقًعع  ،ؿَب ًَععو بععُكَو  ؿَب ل بععري و بتىآًْبعُ بُكْاَُيععُنِ ِكَيععو و ث
ًَُعُ ؿَنعات ؿاوا يعُ بعُِكَين ْىَيٓعُكّ       ًًَُّ/ يًقُّْ ؿاكايِ و ٓابىوكّ نُ ثلهًاك يُ ٓ ٓايًٓـَ بٔري، ػاَيِ ه

َِ نلؿْععِ ثععلؤفَ ؿوانععُوتىوَنإ ٓععًُ؟   ،سهىَععُت ؿَنععات بععؤ ِكووْهلؿْععُوَّ َِ بععُد ٖععؤّ ؿوانععُوتِٓ دعع
ًَعلَ ُٓطعُك يُهعُك ٖؤيعُنإ تُبععُٕ ٖعُك يُنعُو يعُعِٓ بعؤ ٓعُوَّ            تُبًعِ ٖؤ مؤكَ، ٖؤي ًَُعُ ي ُناًٍْ ٓ

َِ هعُيلّ بهعات،        ًَلا بتعىاْ تُهُوك ُْنُٕ نُ َُُٓ بُي وَكَقُيُنِ ُٓوَيُ، َُُٓ ٖؤيُناْعُ، ُٓطعُك نعاَ
ًَو ٖؤيُنعُّ ْىوهعلاوَ، بعؤ صيىوْعُ ؿَتعىامن ٓعُوتإ بعؤ خبىَيُٓعُوَ ؿوايعًٍ ٓعُّ              ًَلَ  بؤ ٖعُك ًَُعلوع ي

ًٌَهًُع   34وتُيُ ٖعِ ٖعُك   يً ًَلّ ُٓدمىَعُٕ يعإ يًقْعُّ ؿاكايعِ و         ثلؤفَنعُ ث ِ ؿَنعُّ بعُ بعُِكَين هعهلت
ًَهِ تل ؿابًُِ بهُُْ هعُك ُْٓعـاّ ثُكيَُاْعُنإ،     ٓابىوكّ ؿَتىأْ ٓاثِ بهُٕ و نؤثِ بهُٕ ؿواّ هُعات

ىو يعُ تعابري، تعُبًعِ    ػعاْ  511ؿكوهت نلؿْعِ   ،بؤ صيىوُْ با َٔ يُى ثلؤفَ وَنى ًَواٍ ُٖك خبىَيُُٓوَ
ًَُعُ َىتابُععُّ ؿَنعُئ و ُٓطعُك               تُؾاهًًَِ ثلؤفَنعُ يعُعِٓ ٖعُك بعؤ ٓعُوَّ بعُِكَينتإ ٓاطعاؿاك بعٔ نعُ ٓ

َِ ًَهلاوَ يُ بُكواكّ  ،ُٓهبابِ ػؤّ ُٖب ٌَ هُْـُْوَّ ناكّ ت ؿواتعل   19/2/2119ُٓهبابِ ػؤّ ُٖيُ، ي
ىوَتعُوَ، ؿاواّ ِكَماَُْعـّ ميعاؿبىوِْ ْلػعِ     ؿَهعت بُناكب  1/11/2119َُٖيىًَاوَتُوَ، داكَيهِ تل يُ 

بؤيععُ  ،نععلاوَ يُهععُكؤنايُتِ ُٓدمىَععُِْ وَميععلإ، هععُكؤنايُتِ ُٓدمىَععُِْ وَميععلإ ِكَماَُْععـّ ْععُؿاوَ 
ًَوتاَ بُكؿَواَُ، يُ  هلاوّ وبُ ْى 25/9/2111داكَيهِ تل ناك يُ ثلؤفَنُ وَهتاوَ و ُّٓ وَهتاُْ تا ٓ

ًَهؤَيًٓعُوَ يعُ        هُكؤنايُتِ ُٓدمى 71/ 23فَاكَ  َُٕ ؿاواّ يُ ٓعاوؿَيلّ ؿاكايعِ نعلؿووَ نعُ وكؿبًٓعِ و ي
ًَُععُ ٖععُّ يُبععُك َُهععٔىيًُتِ قععاْىِْ و ٖععُّ    ًَهِ ُٖيععُ، ٓ ٍَ َُٓععُ تُهُيوععىي ثلؤفَنععُ بهععات، بُٖععُك سععا
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ًَُعُ بعُ ًعُؾاؾاُْ و بعُ ٖعَُىو َُعًىَاتعُنإ         ًَعٓري ٓ ًَُإ ؿاوا ؿَنلَيت بًٗ يُبُكُٓوَّ نُ ثلؤفَنإ نُ ي
ًٌَه ًَت وابعنامن     ثعلؤفَ  34ثعلؤفَّ بُكؿَوانعُ نعُ     3162َُ ؿَنُئ، ًٓرت َُٓاُْيُ نعؤّ  ث ًٌَعُّ ٖعُب ن

 ًَِ ًَ ًَِ ب ًٌَُ يُهُكّ ًُْ  3162َُُٓ بُعهوُوَ ُٓطُك َٔ ب ًَهًإ ن ثلؤفََإ ُٖيُ بُكؿَواّ و ًٖض يُن
ًًَت َىَهري ًْعُ،   ًَ ًَُُ بهات ب ًَذطعُ يعُوََ ؿيوعاُْوَ    َُؾلومَ وابنامن ثُكيَُإ ُٓو وَػتُ طًُيِ يُ ٓ ب

ًَبًِٓ يُهُكّ ؿكاوَ ِٖ ثلؤفَ ؿوانُوتىوَنإ َعُوقؿِ    31/12/2112َُعًىَاتِ ثلؤفَ نُ ؿيواُْوَ ت
ًَوتا َُوقؿِ َُِٓلؤ ٓعىاك ثعلؤفَّ تعليٍ يَُاْعُ تعُواو بعىوٕ، يعُعِٓ ًعُتب نعلاوٕ، ٓعىْهُ ٖعُّ             يُ، ٓ

غعُيل ْعُنلَيت هعاَيِ ٓايًٓعـََ ٓعُْـ ؿاْعُ        ًًٓتناَاتِ َازي ُٖيُ و ُّٖ ًًٓتناَاتِ ؾعُِْ ُٖيعُ، تعاوَنى   
ًَُُٓوَ ُٓطُك َعابٔ،   ًًَُٓ ُّٓ ٖؤَيُ بؤ َىْاقًُُ نلؿِْ ًَناًُْ ؿيوإ ؿَيإ ٖ ًَُُ ب يَُاُْ َابٔ ُٓطُك ٓ

ًَتوا َُوقؿُنُ ُٓوَيُ  ٓ31        َِ ًَٓتإ ثع ٍَ بعَُي ثلؤفَ َاوَ، ناكيٍ يُهُك ُٓوَ ؿَنُئ نعُ ٖعُتا نؤتعايِ هعا
َِ  ؿَؿَئ حماوَيُ بهُئ ًَت، بُآلّ َىَهًُٓ نُ َُٓاُْ نؤتايًإ ث َِ ب طُوكَتلئ عُؿَؿ يَُاُْ نؤتايًإ ث

ًَهِ تُبًعًعُ، يعُ نعؤّ طٌعتِ      َّ، نُ ََُُٓ ؿيواُْوَ ًت َِ بهُو ًٌَُيإ ت  31ٖات ُْٓـ ثلؤفَيُنِ تل ن
ًٌَعى          3162ثلؤفَ يُ  و تعل  ثلؤفَ وابنامن سُطيُنُّ ػعؤّ يعُ ػؤيعـا ؿيعاكَ، ببعىكٕ ٖعُك يُهعُك ػعاَيِ ث

ًَت وابنامن يُ ثلؤتؤنؤَيِ ثُكيَُاًٍْ تُهذًٌ نلاوَ، ثلؤفَ ؿوا نعُوتىوَناِْ   ُٓطُك بُِكَينتإ يُبريتإ ب
ًَلَ قوَُإ ؿَنلؿ بؤ ثلؤفَ ياهاّ بىؿدُّ  ًَُُ ي ًَوتا  68نُ  2111هاَيِ ِكابلؿوو نُ ٓ ثلؤفَ بىوٕ نُ ٓ

ٍَ بىوُْتععُ   ًٌَععًٓاكّ يًقْععُ    ، ثلهععًاكَيهِ تععل يععُ بًُععِ ؿووَّ ؿايععُ،    34َُٓوععا ًَبًٓععِ و ث ٓععُويٍ يععُ ت
ًَل نعُ        5ػاَيِ  1تايبُشيُْـَنإ الثُِكَ  هىٓايُنُ ُٓوَيُ نُ ؿوو ُْػؤًعؼاُّْ نعؤٕ ُٖيعُ يًُعاكّ ٖعُوي

ًَىيوععتُ ؿوو ُْػؤًععؼاُّْ تععل يععُ ًععىَيِٓ ٓععُوإ ؿكوهععت بهلَيععت  يًقْععُّ ؿاكايععِ و ٓععابىوكّ  ،ًُْععًاوَو ث
ًَىيوت ؿَنعات وَآلَعِ بـََعُوَ يعإ ْعا     ْىوهًىيُتِ نُ ثُهُْـ ًُْ، َٔ ْامامن ٓ ًَهِ    ؟ايا ث ُٓطعُك تعُومحي

ًَل يعُ ؿوو ًععىَئ ؿوو ػُهعتُػاُّْ ِكًَٓوعِ ُٖيعُ نعُ ػُهعتُػاُّْ نععؤْٔ،             َُٓعُ بعـَّ يعُ ًعاكّ ٖعُوي
ًَت َّ ؿكوهت بهلَيت، بُآلّ ًُكت ًُْ يُ َُٖإ ًىَئ ب ياًٍْ  ،بُكْاَُّ ُٓوَ ُٖيُ نُ ػُهتُػاُّْ ْى

  َ ًَت، بععُعنَيو       ٓاَعافَ بعـكَيت َى ًَت بعؤ ٓععُو ًعىَيُٓ و َىَهًٓعُ تععُعُري ٖعُب هًٓععُ بُكْاَُيعُنِ تعل ٖععُب
َّ، بُآلّ بُكْاَُّ ؿكوهت نلؿِْ ػُهعتُػاُّْ تعامَ ُٖيعُ، الثعُِكَ      َِ يُو يعُ   7فَعاكَ   2تُوَهىعات ُٖب

َّ يعُ ثعلؤفَ بُكؿَواَعُنإ تعُواو بعىوٕ، بعُآل        َِ ُْٖعـ ّ ؿووبعاكَ  َُٖإ ِكاثؤكتِ يًقُْ تايبُشيُْـَنإ، ؿََي
ًَت ْىَيُٓكّ سهىَُت وَآلّ بـاتُوَ، بُِكَينإ ُْٓعـاَاِْ يًقْعُّ ؿاكايعِ و     بىوُْتُوَ، ثُهُْـَ ُٓطُك واب
        َِ ٓابىوكّ و بُكَينإ ُْٓـاَاِْ ثُكيَُإ، َٔ َُُٓ بعُ سُقًكعُت يعُالّ وامغ ْعُبىو، ٓعىْهُ َُٓعُ ؿوَيٓع

َِ ُْٖعـَيو يععُ ثعلؤفَ      بُكؿَواَععُنإ تعُواو بععىوٕ بعُآلّ ؿووبععاكَ    ٓعُّ تععُقليلََإ بعُ ؿَهععت طُيٌعت ؿََيعع
َِ، ُٓو َُعًىَاتُّ نَُٔ َُُٖ نُ ًتِ واًُْ، ُٓطعُك   َِ ُٓوَّ نُ يًوتِ ثلؤفَناصيإ بـات بىوُْتُوَ و ب
ًَعلَ ٓاَعافَ بعُْاوّ ٖعًض            ًَُُ سامكئ بُؿواؿآعىوِْ بعؤ بهعُئ، بعُآلّ يُبُكٓعُوَّ نعُ ي ٓ َِ ًَهِ واُٖب ًت
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َِ ُْنلاوَ وَنى ثاًهؤ َٔ ْاتىامن وَآلَِ بـََُوَ، الثُِكَ ثلؤفَيُى ُْؿكاوَ ًٖض يًوتُ يُنًٍ ٓاَافَّ ث
4 . ......... 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

ُٓو يًقُْيُّ نُ ُٓو ثلهًاكَّ نلؿووَ و نُ ؿوايِ ؿَتىأْ يُ ناتِ ثلهًاك نلؿٕ يعُ وَميعلَ بعُِكَينَنإ    
ًَٔ ؾآلٕ ثلؤفَ و ًَ ًَىَ ؿووباكَتعإ نلؿووَتعُوَ، يعُ نعاتِ ثلهعًاكَنإ       بًهُُْ ثلهًاك ب ؾآلٕ تُواو بىوَ و ٓ

 ؿَتىأْ ثلهًاكّ زَي بهُُْوَ، دُْابِ وَميل ؾُكَىو.
 

 بُِكَين عًِ هٓـّ )وَميلّ ثالْـاْإ(:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ًًَُّ/  23/5/2112يععُ  4يععُ ِكاثععؤكتِ يًقْععُّ وَكمَ و الوإ بععُ ْىوهععلاويإ فَععاكَ  4الثععُِكَ  ػععاَيِ هعع
ًَعت بعؤ هعاَيِ     ًًٌَٓاك ؿَنُٕ بُ ؿكوهت نلؿِْ ًاكّ وَكمًِ نُ تُْٗا ؿينائ ب يعُ ؿاٖعاتِ ْعُوت     2112ث

ًَعت، ٓعىاكَّ/            َِ باًعُ ُٓطعُك َعىَهري ب ًَُعُ مؤكَعإ ثع ًًٌَٓاك بعؤ سهىَعُت ٓ يإ ثاكَّ ُْوت بهلَيت بُ ث
ًًٌَٓاك بؤ ؿكوهت نلؿِْ بٓهُّ الوإ يُ قُماّ ٓؤَإ بؤ ه ًًٌَٓاك بىوَ، بُآلّ ُّٓ ثلؤفَيُ  2111اَيِ ث ث

بٓهُيعُى   2111؟ يُهُك ُٓهاهِ ُٓوَّ نُ يُ هاَيِ 2112بىوِْ ٌْ يُ و بىوِْ َُْاوَ يُ ثالِْ هاَيِ 
ًَوعتا ودعىؿّ ًْعُ، ثُهعُْـَ وَآلّ      2112ُٖبىوَ بؤ قُماّ ٓؤَإ بٓهُيعُنِ الوإ و يعُثالِْ هعاَيِ     ؿا ٓ

َيُٓكّ سهىَُت، بُِكَينإ ُٓوَ ِكاهعتُ، بعُآلّ نعُ الؿكاوَ و َىْاقُيعُ نعلاوَ بعؤ       بُِكَين ْى اليُٕبـكَيتُوَ يُ
ًَىيوعت         ًَوعتا ث ًَٓتعَُ ٖعُك ٓ ًًٌَٓاكّ وَماكَتعِ وَكمَ و الوإ بعىوَ، ٓعُّ ؿؤنًؤَ ثلؤفَيُنِ تل يُهُك ث

ًٌَهًُِ ؿَنُّ بُ يًقُّْ ؿاكايِ و ٓابىوكّ، َُُٓيُ ٖعؤّ طىاهعتٓ   ُوَّ يعإ  ْانات وابنامن عُكم بهلَيت، ث
ًَري ٖؤّ ؿياك َُْاِْ ُٓو ثلؤفَيُ، تعُسىيٌ بعىوَ يعُ ٓاَعافَ بعُ بِلطعُّ        ًَ  2111يعُ ثالْعِ هعاَيِ     15با ب

ًَُُ ٖاتىوَ، ؿاوايإ نلؿووَ نُ ٓىاك ْاوَْـّ وَكمَ و الوإ  َُُٓ يُ وَماكَتِ ِكؤًٓبرييُوَ بؤ وَماكَتِ ٓ
َِ ْاوَْـّ َُٓاُْ تهايُ ِكَماَُْـّ بؿُكَىوٕ بُالبلؿِْ ُٓو ثلؤف َيُ و ؿابَُ نلؿِْ طىفَُنُ يُهُك ه

عنَيو دعاك ُٓطُكَنعُ ؾًُْعُ و يعُ     ُتل سُشيُٕ ُٓطُكّ ػؤيعإ ُٖيعُ ٓعُواًٍْ، هعُبُبِ ُٓطُكَنعَُ بع      
ًَهِ َىعُيُٕ و تايبُتِ يُو وَماكَتاُّْ نُ وَماكَت ًٍٓ و ناكيإ َىتُػُهى ْعري يعُ َُهعآًًِ     ًىَيٓ

َّ، َُهُيُٕ ًٌَُ ؿَيتُ ِك وَماكَتِ ِكؤًٓبريّ و الوإ َىَهًُٓ ُٓو ًُٓهاًْاتُ ؾُِْ و ُْٖـَهًُّ  بًٓاؿا، ن
ًَُعُ بعُ           ًٌَعُيُ ُٖيعُ و ٓ ًَهُ ٓعُّ ن ًَت يُ بُعنَيو ثلؤفَؿا بُتايبُتِ نُيعُ ؿَكَوَّ ًعاكَ و يعُ ًعىَيٓ ُْب

ًٌَهًُععِ يًقْععُّ ؿاكايععِ و ٓععابىو  كّ بععُكؿَواّ باهععِ ؿَنععُئ و بععُؿواّ ِكَيطُٓاكَهععُك ؿَطععُِكَيري، َُٓععُ ث
  َ ٍَ ٓععُوَ ٓععُوََ ؿَؿَيععٔ بععُ يًقْععُّ ؿاكايععِ و ٓععابىوكّ و ٓععُو ْىَيُٓكاْععُّ نععُ      ،ؿَنععُئ، بععُآلّ يُطععُ

ٔ  ،ثلؤفَنُيإ تُكغ نلؿووَ ًًٌَٓاك نلاوَنإ بهعُي ًَُُ ؿَههاكيُى يُ ثلؤفَ ث ًَلَ ٓ ٌَ     ،ي ٓعُو ثلؤفَيعُ ؿاػع
      ُ نُ ًٓوعتشكاقِ يعُوَّ ُٖيعُ،    ؿَنُئ، ٓىْهُ ؿياكَ ُٓهعبابِ البلؿُْنعُّ ُٓوَيعُ، بعُآلّ سُشيعُٕ ًعىَيٓ

ًٌَععُُكطُ و ًععًُٖـإ و قىكباًْععاِْ دًٓؤهععايـ بععُ      5الثععُِكَ  يععُ ِكاثععؤكتِ يًقْععُّ وَماكَتععِ ناكوبععاكّ ث
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ًَبًًٓاُّْ طلتؤتُ ػؤّ، َعٔ ٓعؤٕ بعنامن َُٓعُ      23/5/2112يُ  39ْىوهلاويإ فَاكَ  ًًٌَٓاكَ و ت ُّٓ ث
ًَىيوت ْان ًَبًًُٓ؟ يُعِٓ ُٓواُْ ث ًًٌَٓاكَ يإ ت ات، ٓىْهُ ُٓوَ بؤ صيىوُْ يُ َُهُيُّ ٓعُوَّ نعُ ٓايعا    ث

ػاْىو و فَاكيُى يُو ثلؤفاْعُّ نعُ ؿاْعلاوَ وَماكَتعِ ناكوبعاكّ ًعًُٖـإ ثعلي بعُ وَماكَتعِ ًعًُٖـإ           
ًَىيوت ْري، بؤيُ ؿاواناكئ طىاهتُٓوَيإ بؤ بهلَيت يُْاو ثلؤفَنإ ؿا،  ُْنلاوَ، ُْٖـَيو يُو ثلؤفاَُْ ث

ٍَ يًوععتِ ٓععُو     تععُبًعِ َُٓععُ ْىوهعع  لاوّ وَماكَتععِ ناكوبععاكّ ًععًُٖـاُْ، ؿَتععىأْ بععُكاوكؿّ بهععُٕ يُطععُ
ًَُعُ ٖعاتىوَ و يعُ وَماكَتعِ ًعًُٖـاُْوَ َىَهًٓعُ ؿاواّ          ثلؤفاُّْ نُ بؤيإ ؿاْلاوَ، َىَهًُٓ َُٓعُ بعؤ ٓ

ًَت بؤ ًًُٖـإ يُ ُٓدماَِ َىْاقًُُ و ًُٓهاًْاتِ نُ ُٖبىوَ ُٖكوَٖا ًُٓه اًْعاتِ  ُٖماك ػاْىويإ نلؿب
ًَتُ ٓىاك هُؿ ػاْىو، بعُآلّ ٓعُوَ ًْعُ نعُ      ؾُِْ نُ وَماكَتِ ًًُٖـإ ُّٖ بىوَ يُ ُٖماك ػاْىوَوَ بىوب
ًَعت، َُٓعَُ ؿاوانعاكّ           ًَهِ تليعإ بعؤ ٓعًكرتاغ نلؿب ًَُعُ ًعت ًَعت ٓ وَماكَتِ ًًُٖـإ ؿاواّ ػاْىويإ نلؿب

ًٌَهًُِ ؿَنُّ بُ يًقُْنُ، ػعاَيِ ؿوو  تُ، نعُ ٓعُويٍ   ََعًٍ ٖعُك ٖعَُإ ًع    ػؤياُْ و ُٓوََ ؿيواُْوَ ث
ًَتعُ     ُْؤتُدًٗن نلؿِْ ُٓو َ ًَـاويوعتِ ُٖيعُ، ؿَب ًَىيوتًإ بُ نُيىثعٍُ و ث ًَٓتاُْيُ نُ تُواو بىوٕ و ث َ

ٌَ نلاوَ، الثُِكَ ػعاَيِ   ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت، يُ َُٖإ يًوت ؿا ُٓطُك تَُاًا بهُٕ ؿاػ ؿكوهعت نلؿْعِ    5ث
ًَُعُ      ؿوو ُْػؤًؼاُْ يُُٖكؿوو ثاكَينطاّ ٖ ًَُاِْ، ٓ ًَىَّ ُْػؤًعؼاُّْ ًعؤِكَ يعُ هعً ًَل و ؿٖؤى ٖاوً ُوي

ًَت، الثععُِكَ   ًَععت، ُٓطععُك يععُ مَٓععِ ًُٓهاًْععاتِ سهىَععُت ؿا ٖععُب ًَُععإ باًععُ ُٓطععُك َععىَهري ب  8ػععاَيِ  8ث
ًَو           ًٌَعًٓاك ؿَنعُٕ نعُ يًوعت ًًٌَٓاك ؿَنلَيت يًقُّْ ؿاكايِ و ٓعابىوكّ بعُِكَين يعُ ثُكيعَُاِْ نىكؿهعتإ ث ث

ًَىَ ٓعَُلتإ ؾعُكَىو َُٓعُ    بُْاوّ  ٓ َِ ًَلؿَيت، َُُٓ ؿوَيٓ ثلؤفَ تُواو بىوَنإ بؤ ثُكيَُاِْ نىكؿهتإ بٓ
ًَٓاوَععُ بععؤ بععُِكَينإ ؿَخيىَيُٓععُوَ ُٓواْععُّ يععُ ثٌععت  ُوَٕ، بععؤ بععُِكَين يًوععتُنُيُ بععُ ْىوهععلاوّ ِكَمسععِ ٖ

ًٌَعععًٓاكّ يًقْعععُّ ؿ 12/6/2112يعععَُاِْ نىكؿهعععتإ، هعععهلتاكيُتِ ثُك اكايعععِ و ٓعععابىوكّ ٓاَعععافَ بعععُ ث
ّ سهىَُتِ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ  2112ثُكيَُاِْ نىكؿهتإ هُباكَت بُ ِكًَٓىوهِ ياهاّ بىؿدُّ هاَيِ 

يعُ   99نعُ يًقْعُّ ِكؤًعٓبريّ و ِكاطُياْعـٕ و ًعىَيُٓواكَنإ بعُ ْىوهعلاويإ فَعاكَ          8يعُ الثعُِكَ    8ػاَيِ 
ًَو بُْاوّ ثلؤفَ تعُواوبىو 23/5 ًَض يًوعتِ ثِلؤفَنعإ نعُ      / ؿاوايإ نلؿووَ نُ يًوت ًَلؿكَيعت ٖعاوث َنإ بٓ

ًَعلّ، تعُبًعِ ْنيهعُّ ٖعُماك ثلؤفَيعُ،          1/5/2112تعاوَنى   1/1/2111يَُاوَّ  تعُواو بعىوَ بؤتعإ ؿَْ
ٖعععُتا  1/1/2112ؿواّ ٓعععُوَ يعععُ  2112/ 1/1ٖعععُتا  1/1/2111ؿابعععَُ نعععلاوَ بعععُ ؿوو قوعععِ، يعععُ  

ًَهًإ  12/6/2112 ًَو  291ُنععُّ، وَدبععُّ ؿووََععًٍ   ثلؤفَيععُ، َُٓععُّ وَدبععُّ ي   634يععُن و ًععت
ًَىيوت ْانات َُٖىويإ خبىَيُُٓوَ ْىوهلاوّ ِكَمسِ  1111ثلؤفَيُ بُ َُٖىوّ ؿَناتُ ْنيهُّ  ثِلؤفَ ث

ًَلّ ثُكيعَُاِْ ؿَنعُّ، الثعُِكَ        ًَٓاوَُ و تُهعًًُِ بعُِكَين هعهلت ًَبًٓعِ      9ػعاَيِ   8ٖ ثلهعًاك ُٓوَيعُ نعُ ت
ًًٌَٓاك نلاوَناْعـا ِكَٓعاوّ ُٓويعُوياتِ وَماكَتعِ ِكؤًعٓبريّ و الوإ ْعُنلاوَ        ؿَنُٕ نُ يُ ؿاْاِْ ثلؤفَ ث

ِكَيقَّ ثِلؤفَناًْإ يُ نؤّ ثِلؤفَنإ مؤك نَُُ ْنيهعُّ نعَُرت يعُى يُهعُؿَ و ْىَيٓعُكّ سهىَعُت وَآلّ       
وإ بـاتُوَ، َُٖإ ثلهًاك ْعُى تعُْٗا يعُ ِكَيطعُّ يًقُْنعُوَ، بعَُيهى يعُ ِكَيطعُّ وَماكَتعِ ِكؤًعٓبريّ و ال          

ًَهِ    11/6يععُ  3125ػؤًععًاُْوَ بععُ ْىوهععلاويإ   ًٌَععِ ٓععُْـ ِكؤفَيععو وَآلػيععإ ؿاوُْتععُوَ نععُ دععىمٓ ث
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ًَهِ تليٌِ ُٓويُويُتُ، َُٖيبُتُ َُٖىو وَماكَتُنإ طلْطٔ و ٖعَُىو هعُنتُكَناًٍْ    ًُٓهاًْاتُ و دىمٓ
ًَت، ًٌَرت ب ُٖك ُٓوَيُ ًٖض ٖؤيُنِ تل ًُْ،  طلْطٔ، بُآلّ وابنامن ناكَبا و ٓاو ًٓشتُايُ ُٓويُويُتًإ يُ ث

ًٌَِ ُٓوَّ نُ يًقُّْ  ََُُٓ ُٓو وَآلَُيُ نُ ؿاوَاُْتُ وَماكَتِ ِكؤًٓبريّ و الوإ يُهُك ُّٓ بابُتُ ث
ًَلَيًُ. 11/6ٓىْهُ َُُٓ يُ  ؿاكايِ و ٓابىوكّ هىٓايُنُ تُكسًٍ بهات،  ِٖ ث

 ًَ  12ػعاَيِ   9ُو ثلهعًاكَيُ، يعُ الثعُِكَ    هًُِ يًقُّْ ؿاكايعِ ؿَنعُئ نعُ وَآلَعِ ٓع     ٌؾُكَىوٕ ُٓوََ ث
َِ بععُ طٌععتِ مؤك ؿواؿَنععُوٕ ٓاَععاؿَنلؿِْ         ًَٔ ثلؤفَنععإ يُبععُك ٖععُك ٖؤيععُى بعع ثلهععًاكَنُ ُٓوَيععُ ؿََيعع

  ٔ ًََُُ ثٌعتطريّ ؿَنعُي ٓ ،َِ َِ ؿَٓ ًَهِ ث ًَت،        ،ؿينايُٓناًْإ ُْٓـ هاَي َِ بٔع ًَهِ ثع ًعُكت ًْعُ ٓعُْـ هعاَي
ًَو ُٖيُ بُ ٖؤّ ؿينايٓ ًَو ؿَبًعٓري   بُآلّ ؿوانُوتٓ ُوَ و بُٖؤّ طؤِكيِٓ ؿينايُٓوَ و ؿيواُْوَ َُُٓ يعُن

ُّٓ ماٖريَيَُ يُو وَماكَتاُّْ نُ وَماكَتِ ُْٖـَهعِ ْعري ميعاتل ِكووؿَؿات، وَنعى يعُ وَماكَتعُناِْ نعُ        
 يُ و ًُٓهاًْاتِ ُْٖـَهًإ ُٖيُ.هتاؾِ ُْٖـَهًإ ُٖ

ًَت ؿَبىوايُ وَماكَتِ ثال 9يُ الثُِكَ  13ػاَيِ  ْـاْإ ؿاتا و ماًْاكيُناِْ يُهُك ثعلؤفَ بُكؿَواَعُنإ   ؿََي
ًًٌَٓاك بعؤ   ُٓثـَيتماًْاكيُنإ  2111تايِ هاَيِ وكؿتل بىوايُ، بُاليُِْ نَُُوَ تا نؤ َِ بُ ث بهلؿايُ، بب

وَماكَتِ ثالْـاْإ، َٔ مؤك يعُ الّ وامغ ًْعُ، ٓعىْهُ ٓعُو يًوعتُّ نعُ يُبُكؿَهعتاُْ َُٓعُ ُٓثعـَيتِ تعا           
ًٌَععهَُ بععُ ثُكيععَُإ نععلاوَ، ُٓثععـَيتِ ْععىَيٍ ُٖيععُ، ُٓثععـَيتِ       2111نؤتععايِ  يععُ نععُ بععُِكَمسًٍ ث

ًَهِ ْعىَيِ         َّ بهعُٕ ؿَتعىاْري ٖعُك ٓعَُِلؤ ُٓثعـَيت ًَوتاَ ُٓطُك ؿاواّ ُٓثـَيتِ ْعى وَكميٌُإ ْاكؿووَ، ٓ
ًَِ يا ًٌَهَُ بهُئ، بُآلّ ُٓوَّ نُ ثُهُْـ ؿَنلَيت يُْاو بىؿدُ وابنامن بُ ث هعا و ِكَيوعانإ   َُوقؿتإ ث

ًَُُ طىتلاوَ، ُٖك ناَُّ ؿاوا ًَُُ ُٓوَّ تُقـيِ ؿَنُئ. َُُٓيُ وا بُ ٓ  بهُٕ ٓ
َّ يُ ثلؤفَناِْ وَماكَتِ ِكؤًٓبريّ يُْاو ثلؤفَ بُكؿَواَُناِْ هاَيِ  9يُ الثُِكَ  14ػاَيِ    2112ُْٖـ

ًًٌَٓاك نلاوَناِْ هاَيِ  ّ بـكَيتُوَ، وَآلَِ ٓعُو ثلهعًاكَ   ؿا ُْبىوٕ و وَآل 2111ؿاُٖٕ نُ يُْاو ثلؤفَ ث
ًَُاِْ يعُ نععاتِ ػعؤّ يعُ        ًٌَععًٓاكَنإ يعُ ثعلؤفَ بُكؿَواَعُنإ ْىوهععلابىو      2111يعُ ثاكَينطعاّ هعً يعُْاو ث

ٍَياكيطععاّ  13ؿكوهععت نلؿْععِ  ٍَ وابععنامن ياكيطععاّ بٔععىونُ     ؾىؿهععا ًَُاِْ و طععُكًَإ، ؿواتععل ؾىؿهععا يععُ هععً
  ُ ٍَ ًُْ َعٔ هع ًَُاِْ و     13ٖى ْعًِ يعُوَ، ؿكوهعت نلؿْعِ     َُعٓانُّ ُٓوَيُ، يُعِٓ ؾىتبؤ ٍَ يعُ هعً ؾىؿهعؤ

ٌَ نلا ؿكوهت  ٍَ يُعِٓ ُٓو تايتًَُ عًٓىاُْنُّ نُ ؿاػ طُكًَإ بىو ؿواتل ؿابَُ نلابىو بؤ ياكيطاّ ؾىؿهؤ
ًَُاِْ و طُكًَإ بىو، ؿواتلنُ ؿابَُ نلا بىوٕ بُ ثلؤفَ بعىوٕ بعُ    13نلؿِْ  ٍَ يُ هً  13ياكيطاّ ؾىؿهؤ

ًَهُوَ بىو، نُ بعىوَ ثعلؤفَ    ثلؤفَ ُٖكيُنُ ٌَ نلؿُْنُ َُٖىوّ ث و عًٓىاِْ ػؤّ وَكطلت، يُعِٓ يُ ؿاػ
ًَهُوَ تُكغ بهُّ، ٓىْهُ ُٖك يُنُ و هًؿُّ ػؤّ ُٖيُ و ُٖك يُنُو ػعُكدًاتِ   َٔ ْاتىامن َُٖىويإ ث

ُ           13ػؤّ ُٖيُ، بىوٕ بُ  ٍَ يعُى يعُ ِكاثعُِكئ، يعُى يعُ مَيِليٓعؤى، يعُى يُقِلطع ، يعُى يعُ   ياكيطعاّ ؾىؿهعؤ
ًَٓذىئ، يُى يعُ هعُيـ هعاؿم، ٖعُتا ؿَطاتعُ نعُالك، يُبُكٓعُوَ        َّ يعُ       ،ث  2111ٓعُوَ ٖؤيُنُيعُتِ نعُ يعُو

ًَوتا يُ  ًَبًٓعِ ٓعُوَّ ْعُنلؿووَ نعُ َُٓعُ يعُ             2112ُْبىوٕ ٓ يعُْاو بُكؿَواَعُنإ ُٖيعُ، بعُآلّ نعُي ت
ًَُاِْ و طُكًَثلؤفَ يُْاو  2111 ًَو ُٖبىو بُْاوّ هً ًًٌَٓاكَنإ ًت ًَوتا ْعَُاوَ، يعُ ثاكَينطعاّ    ث إ نُ ٓ
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ًَىَ  ًٌَععًٓاك نلاوَنععإ نععُ ػععىكؿ نلاْععُوَ بععؤ    5ؿٖععؤنًٍ بععُ ٖععَُإ ًعع ؿاْععُ ثععِلؤفَ ٖععُبىوَ يععُ ثععلؤفَ ث
ًَو  ًَـّ و يُن ًَو يُ ٓاَ ًَهًإ ثلؤفَيُى يُ َُكنُمّ ؿٖؤى ُٓدماّ ؿكاو يُن ثلؤفَنإ و يُى بُ يُى، يُن

ًَ ًَو يُ ؿيٓاكتُ و يُن  ُيُ.هًٍ يُ تُْاِٖ، يُْاو ثلؤفَنإ تُؾاهًًَُناًْإ ٖيُ ؿَكناك و يُن
ثُيُنلؿٕ يُ ؿكوهت نلؿِْ نؤََُيطُّ ٖىُْكّ يعُ قعُما و ْاسًعُنإ يعُ بىؿدعُّ       9يُ الثُِكَ  15ػاَيِ  

ًَ َِ بُ ث ًَـاِْ ثاكَينطانإ تُكػإ بهلَيت بب َِ ثُهُْـَ.ثُكَث  ًٌٓاك بؤ سهىَُت بَُي
ًَهِ بُ ثِلؤفَ بُكؿَواَعُنإ  ٓ 16ػاَيِ  9ُٖكوَٖا الثُِكَ   ًَىَيُى يُْاِكَيو و ث ًَبًًَُٓإ ُٖيُ نُ ً ُّ ت

ًَبًًُٓنُ وامغ ًُْ و ًَوايًٍ ُْؿكاوَ ٖعُتا   ًَىإ وَماكَتُناْـا، تُبًعِ ت ًَهُآلوّ ثِلؤفَنإ يُْ ؿياكَ بُ ت
ًَت، وَنى بُِكَينتإ  ًَِٓ و دُوابِ َُُٓ ُْب ًَو ب ٓاطاؿاكٕ يُ ناتِ ؿوو َٔ وَآلّ بـََُوَ ؿَتلهِ َٔ ًَواي

ًَو             ًَو ثعِلؤفَ ٖعُبىوَ نعُ يعُ وَماكَتعِ ؿاكايعِ بعىوٕ و نؤَعَُي ًٓـاكيًُوَ و يُ هعاآلِْ ِكابعلؿووَوَ نؤَعَُي
ًَهُ ػُكيهِ ُٓوَئ نُ ًٖض ثلؤفَيُى  ًَُُ َُُٓ ُْٓـ هاَي ثلؤفََ ُٖبىوٕ يُ وَماكَتِ ْاوػؤ بىوٕ و ٓ

ٌَ ُْنُئ ُٓطُك يُالّ وَماكَتِ َُعِٓ ُْب ًَوتا ؿاػ ًَت، بُ تُهُوكّ ػؤَإ ُٓوَّ نُ نلؿووَاُْ ُٖتا ٓ
ًَهعُآلو              ًَىامَيهِ طٌعتِ نعُ ت َِ بعُْاو ْعُى بعُ ًع ًَبًًٓعُى ٖعُب ناكَنإ تُْنيِ نلاوٕ، بعُآلّ ُٓطعُك ٖعُك ت
ًَُعُ ٓاَعاؿَئ نعُ            ًَت يعُْاو ثلؤفَنعُ ٓ ًَبًًٓعُى ٖعُب ًَو ُٖيُ، ٓىْهُ َُُٓ وامغ ًْعُ، ُٓطعُك ٖعُك ت بىوْ

 ...... . 13، الثُِكَ ٓاكَهُكّ بهُئ
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

َِ وَميل، ؾُكَىو دُْابِ وَميل. ،ناى ٓاهؤ ًٓذامَ وَكطلَ ،تهايُ يُػؤتُوَ قوُ َُنُ  بُكؿَواّ ؿَب
 بُِكَين عًِ هٓـّ )وَميلّ ثالْـاْإ(:

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
ًًَـا نُ ػاَيِ  ًَو          16ُٓو ػاَيُّ نُ ٓاَافَّ ث ًَ َُُٖ بعُو ًعهًُ ٖعاتىوَ يعُ ِكاثؤكتُنعُ ُٓطعُك ٖعُك تُؾوعً

ًَت َععٔ باهععِ نععلؿ، َععٔ ٓاَععاؿَّ تُؾوععًًَُنُ  وَكبطععلّ و َُهععٔى  يُبُكاَبععُك ٓاكَهععُكنلؿِْ يععإ    ٖععُب
ًَعلَ ٖعاتىوَ، ًٓٓذعا ٓعُوَ، الثعُِكَ            ًَبًًٓعُ نعُ ي  13ٓاكَهُك ُْنلؿِْ، بُي ُٓوَّ نعُ ػىَيٓـَعُوَ ٓعُو ت

ًَ بًٓعِ ؿَنعُٕ يًقْعُّ ؿاكايعِ و ٓعابىوكّ يعُ ِكاثعؤكتِ يعُ بًُعِ ًُٖعتُّ ِكاثعؤكتِ يًقْعُّ             ػاَيِ يُنُّ، ت
بعُ ْىوهعلاويإ    2112ناكوباكّ ثُكوَكؿَ و ػىَيٓـِْ باآل تىَيقيُٓوَّ ماْوتِ ؿَكبعاكَّ بىؿدعُّ هعاَيِ    

ًَبًٓعِ ؿَنع          5/2112/ 24يعُ   82فَاكَ  ًَبًًٓاْعُّ طلتؤتعُ ػعؤ، يُنعُّ/ ت ًٌَعًٓاكاُْ ٓعُو ت ُٕ نعُ  ٓعُّ ث
     ِ ٕ  2112قىتاخباْعُ بعؤ هعاَيِ     بىؿدُّ بعؤ َُٖيُعُتِ ًٌْعتُاِْ و ؿكوهعت نلْع ًٌَعًٓاك    تعُكػا ْعُنلاوَ، ث

ًًٌَٓاك ؿَنعُٕ َُٓوعاَيًٍ بعِلّ     ًًَعاك ؿيٓعاك تعُكػإ بهلَيعت بعؤ بعُكؿَواَِ َُٖيُُتُنعُ،         151ُْنلاوَ، ث
ٍَ ْىَيٓععُكّ سهىَععُت َىَهًٓععُ يععُ بُكْاَععُناِْ مؤك باًععُ و تُْاْععُت  ،ثُهععُْـَ بععؤ طؿتىطععؤ نععلؿٕ يُطععُ

سهىَُت ؿا ُٖيُ نُ َُٖيُُتُنُ ؾعلاواْرتيٍ بهعات و تُنًٓهعُناًٍْ بطؤِكؿكَيعت و باًعرت بهلَيعت، ُٓطعُك        
ًَٓـكَيت بؤ َُٖإ َُبُهت.ؿاٖاتِ تليٍ ُٖبىو   بُناكبٗ
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ًٌَععًٓاك ؿَنععُٕ ثلؤهععُّ تُْععـَكئ نلؿْععِ ثلؤفَنععاِْ وَماكَتععِ ػىَيٓععـِْ بععاآل   11ػععاَيِ  14الثععُِكَ    ث
ًٌَعىوتل يعُ    ًَىيوت بهلَيت، ببىكٕ يُ ػاَيِ ث بطُِكَيٓـكَيتُوَ بؤ وَماكَت و ماْهؤنإ، ِكَٓاوّ ثاكَ و ناتِ ث

ًَهِ تُكػإ نلؿِْ ثاكَ بؤ ؿكوهت نلؿِْ قىتاخباُْ، بًُُنُّ تليٌِ ُٓوَ  5ػاَيِ  ؿا ؿوو بَُ بىو بًُ
َِ بهلَيعت، ٓعُّ      بىو نُ ثلؤفَناِْ ثُكوَكؿَ يعُ ِكَيعِ وَماكَتعِ ٓاوَؿاْهلؿْعُو     َِ بعُد َ و ثاكَينطاناْعُوَ دع

ًَوععتا يععُفَيل طؿتىطؤؿايععُ يععُ ُٓدمىَععُِْ وَميععلإ و ًٓتذاُٖنععَُ بععُ ًٓتذععاِٖ ُٓوَيععُ نععُ ٓععُو   بابُتععُ ٓ
ًَىَيُنِ            وَماكَتاُّْ نُ ًُٓهاًْعاتِ ُْٖـَهعًإ ًْعُ ناكَناًْعإ يعُ ِكَيعِ وَماكَتعِ ٓاوَؿاْهلؿْعُوَ بعُ ًع

 و ًاكَواًُْناُْوَ ُٓدماّ بـكَيت.نإ هُكَنِ يإ يُِكَيِ ثاكَينطا
ًٌَععًٓاك ؿَنععُٕ ثلؤهععُّ تُْععـَكئ نلؿْععِ ثلؤفَنععاِْ وَماكَتععِ ػىَيٓععـِْ بععاآل    11ػععاَيِ  14الثععُِكَ   ث

ًَىيوعت بهلَيعت بعؤ ؿينايٓعِ ثلؤفَنعإ بعُ        بطُِكَيٓـكَيتُوَ بؤ وَماكَت و ماْهؤنإ و ِكَٓاوّ ثاكَ و ناتِ ث
ًٌَععًٓاك بععؤ سهىَععُت  مياؿنلؿًْععإ و ٓععاالى نلؿًْععإ يعع  ثُهععُْـَ و ماْهؤنععإ  ،ُّ بععىاكَؿا و بهلَيععت بععُ ث

ٍَ وَماكَتعِ ثعُكوَكؿَ، ٓعىْهُ نىيًعاتِ ُْٖـَهعُيإ ُٖيعُ، َىَهًٓعُ           ًَعت يُطعُ َىَهًُٓ وَمعًإ ؾُكم ب
ًَت، الثعُِكَ        َِ نعُ ًُٓهاًْاتُنعُيإ ٖعُب  14ػعاَيِ   15َُكاننّ ُْٖـَهِ يإ ًٓوتٌاكّ ُْٖـَهعًإ ٖعُب

ًَعِ طلْطعِ و ِكينبُْعـّ          ؿياكّ نلؿِْ بًُُ بىؿدُّ تايبُت بؤ ثلؤفَناِْ وَماكَتعِ ػىَيٓعـِْ بعاآل بعُ ث
ٍَ ٖععُك ؿوو وَماكَتععِ ثالْععـاْإ وؿاكايععِ يععُ ؿاٖععاتِ ْععُوت ثٌععتًىاِْ بععؤ    ثِلؤفَنععإ بععُ َُٖاٖععُْطِ يُطععُ

و ثعُضياْطا و   ُٖكؿوو وَماكَتِ ثُكوَكؿَ و ػىَيٓـِْ باآل تُكػإ بهلَيت بؤ ؿكوهت نلؿِْ نعَُجِ ماْهعؤ  
ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت و ثُهُْـّ ؿَنعُٕ، ٓعُو بًُعُّ     َِ بىوِْ َاَؤهتايإ بهلَيت بُ ث قىتاخباُْو ًٌْتُد

ًًٌَٓاك نلاوَنإ و يُُٖك ؿ ًَت.نُ َىَهًُٓ يُْاو ثلؤفَ ث ًَهِ تليٍ نُ يُبُكؿَهت ب  اٖات
َِ 3ػاَيِ  18الثُِكَ   َِ بُد ًَعت، ٓعىْهُ ٖعًض ثلؤفَيعُنًإ      ثالِْ وَماكَتِ ناك يُ بىاكّ ثلؤفَنإ د ْاب

ًٌَعهَُ نعلؿووَ بعؤ ؿكوهعت         ٍَ بؤ صيىوُْ ُّٓ وَماكَتعُ ًعَُ ثلؤفَيعإ ث بؤ ؿاُْْلاوَ يُ بىؿدُّ َُٓوا
ًَٓاِْ ثًٌُيِ يُطٌت قُمايُنإ تُْٗا يُى ثلؤفَيإ بؤ ٓعُدماّ ؿَؿَٕ، ِكاهعتُ بعُآلّ     نلؿِْ هُْتُكّ ِكاٖ

ؿايُ و يُ ثعلؤفَ   يًوتُنإ يُبُكؿَهتِ بُِكَينتإ ُوياتُنإ و ػؤًُٓهاًُْت ُٓوَْـَ بىوَ، ؿيواُْوَ ُٓوي
ًٌَععهَُ ؿَنععُئ يُهععُك ٓععُوَّ نععُ َُٓاْععُ ٓععؤٕ     ًٌَععًٓاك نلاوَنععاًٍْ ًععٌ نلؿُْوَيععُنِ ماْوععتًاُْ ث ث
ًَُععُوَ بععؤ نععاتِ           ًَ ًَوععتا ٓععُوَ ؿَٖ ًَهتُكَنإ بععُي ٓ ِكينبُْععـّ نععلاوٕ و ُٓويُويععُت ٓععؤٕ ؿكاوَ بععُ هعع

 ُ.و ُٓواْ ثلَينْتُئٌ
ًَـآىوُْوَيُى بهلَيت يُ ثلؤفَناِْ بُِكَيىبُكايُتِ ٓاوؿَيلّ و  14ػاَيِ  18الثُِكَ   يًقُْ ؿاوا ؿَنات ث

ًَعٓر يعُ هعٓىوكّ ًٓعـاكَّ طعُكًَإ،         ًَـاِْ نؤَُآليُتِ ًَُ ثِلؤفَ يُ هٓىوكّ ثاكَينطعاّ ؿٖعؤى ث طًُُث
ًَـآىوُْوَ ؿَنات يُو ثِلؤفاُْ يُِكووّ ُٓو ًَعىإ ثاكَينطعا و     بؤيُ يًقُْ ؿاواّ ث يُويُت و َُٖاٖعُْطِ يعُ ْ

ًَبًٓ َِ باًُ ت ٍَ ؿَنُئ.قُمانإ، بَُي ًًٌَٓاكَنُ قُبى  ُنُ و ث
ًَىيوتِ بُ ؿكوهت نلؿِْ بًٓاّ ٓؤتًنّ ُٖيعُ، ثُهعُْـَ بهلَيعت     6ػاَيِ  19الثُِكَ   ًَُاِْ ث ثاكَينطاّ هً

ًََُُ ثُهعُْـّ ؿَنعُئ، ؿَماْعري    ٓ َِ ًًٌَٓاك بؤ سهىَُت، بَُي  و بعُ مؤك مَكوكيٌعِ ؿَماْعري و نعاكّ     بُ ث
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ًَعِ ياهعاّ فَعاكَ     5ػاَيِ  21يُهُك ؿَنُئ، الثُِكَ  ًَىيوعت بعىو     2118ّ هعاَيِ   7بُ ث ّ ٖعَُىاك نعلاو ث
َِ بعىوٕ ؿوو هعُؿ ًًَعاك        2112طىفَُيُى يُ بىؿدُّ هاَيِ  ؿابٓلَيت بؤ ؿكوهت نلؿْعِ يُنعُّ ًٌْعتُد

َِ بعىوٕ بعؤ         وَآلّ بـكَيتُوَ يُاليعُٕ ْىَيٓعُكّ    ،ؿيٓاك سهىَعُت، بعُِكَينإ ؿكوهعت نلؿْعِ يُنعُّ ًٌْعتُد
َِ نعلؿٕ ؿايعُ         َِ بعُد ًَوعتا يعُفَيل دع ًَهِ نعُ ٓ ًَوتا، دىمٓ ًَىام تُكغ نلاوَ ٓ ػَُيهِ نُّ ؿَكاَُت بُ ؿوو ً

ًَعو        49يُهُك بىؿدُّ تًُػًًًُ، نُ يُ هعاَيِ ِكابعلؿووَوَ بعايِ     ًًَعاك ؿيٓعاك نعاكّ يُهعُك نعلاوَ و قؤْاغ
ًَ ٍَ يعُْاو بىؿدُنعُ ؿا     251ٌُوََ، بًُِ ؿووََِ نُ تُػوًى نلؿِْ ٓىوَتُ ث ًًَاك ؿيٓاكَ نُ َُٓوعا

ًَعِ              َِ حماؾعُمَ و ًٓعـاكَّ طعُكًَإ بعُ ث ُٖيُ ُٓطُك تُؿقًل بهعُٕ ؿابعَُ نعلاوَ ثاكَنعُ يُهعُك ٖعُك هع
 ُ ًَِ ِكَيقَّ ؿاًٌْتىإ و ثاكَنَُ تُقوًُِ ؿوو ًُْات نلاوَ، ًُْعاتِ ي نعُّ ؿكوهعت   ِكَيقَّ هىنإ و بُ ث

ًَلَ باهٌ ًىقُ ؿَنلَيت بؤ ػَُيهِ نُّ ؿَكاَعُت، بًُعِ    َِ بىوُْ بُ َاْايُنِ تل ي نلؿِْ يُنُّ ًٌْتُد
ًَري عًُِ تُػوًى نلاوَ بؤ ػُؿََاتِ ٓعُو يُنعُ    ًَ ًَِ َعاؿَيُيُنِ با ب ًَهِ بُ ث ؿووََِ ثاكَنَُ دىمٓ

ٍَ تُػوعًى نعلاوَ   ًَو يُ ثاكَناِْ َُٓوا َِ بىواَُْ، دىمٓ ، بعُآلّ ٖعُّ يُبعُك نعات و ٖعُّ يُبعُك       ًٌْتُد
ًَوتا ًٖض بِلياكَيو بعـَئ و   5سُطيِ ًٌُٓنُ، ٓىْهُ ْنيهُّ  ًَُُ ْاتىاْري ٓ ُٖماك وَسـَّ هُنًُُْ، ٓ

ًَىيوعتِ نعلؿ ثعاكَّ         ًَهِ تعل تعُقًُِ ؿَنعُئ ُٓطعُك ث ًَهلاوَ ثاًِ ُْٓـ َاْط َُٖيُُتُنَُ تامَ ؿَهت ث
ٍَ وَماكَتعِ ؿاكايعِ َىػُهُهع      َىػُهُهِ بؤ مياؿ بهُئ ُٓوا ِكَيطُّ ِ قاْىِْ ػؤيُوَ بُ تُْوعًل يُطعُ

 ثاكَنُ مياؿ بهلَيت.
َِ ْانلَيت طىفَُّ بعؤ ؿيعاكّ بهلَيعت، خبلَيتعُ     ،  6ػاَيِ  21الثُِكَ   ُٖك ثلؤفَيُى ؿينايِٓ تُواو ُْبىوب

ًًٌَٓاك نلاوَنإ ًَري  ،وَوَآلّ بـكَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكّ سهىَُتُ ،ثُهُْـَ ،ػٌتُّ ثِلؤفَ ث ًََُُ ؿََي ٓ
ًَُُ مؤكداك نُ  ًَىيوتُإ بُ ياكَُتِ ُٖيُ يُوَّ نُ ٓ ًًٌَٓاكََ ؿَنُئ، بُآلّ ث ُٖك مؤك ثٌتطريّ ُّٓ ث
ًٌَععًٓاك ؿَنلَيععت ض يُاليععُٕ ػَُيهععُوَ ض يععُ اليععُٕ   ًَهععُوَ نععُ ثععِلؤفَ ث ثععِلؤفَ ؿَيععت تُْاْععُت يُٖععُك تُِكَؾ

ًَعت و       ؿآريَناُْوَ، بُعنَيو داك مَكوكَتِ ثِلؤفَيُ ى واّ زَي ؿَنعات ُٓويُويعُتِ ض يعُ َُهعُيُّ ناكَبعا ب
ًَعت          ًَت، ؿَب ًَىامَيهِ تعل ٖعُب ًَعت ًع ًَت نُ ْآاك ؿَبري يُو ػاَيُ ؿَكبام بعري، ُٓطعُك ْعا ؿَب َُهُيُّ ٓاو ب

ًََُُ ثٌتطريّ ؿَنُئ ،هلَيتبؿينائ  ًَو يُ ثِلؤفَ، ٓ ًَت، ُْى بًُ  وايُ. ،نُ ؿينائ بُ تًُْا ب
َِ نلؿْعِ ثعِلؤفَ بُكؿَواَعُنإ،     8ػاَيِ  21الثُِكَ   َِ بُد ًَهِ تايبُت بُْاوّ سوابِ د نلؿُْوَّ سواب

ٍَ يعُ ثعلؤفَ ياهعاّ بىؿدعُّ هعاَيِ        يعٍ ؿا   2111تُبًعِ َُُٓ وابنامن ُٖك ؿََإ باتُوَ هُك َُٖإ ػعا
ًَُُ وَنى وَماكَتِ ثالْـاْإ ًَىَيُنِ تايبُت تُعاَ ،باههلا، ٓ ًَُإ باًُ بُ ً ًَُُ ث ٍَ تُػوًوعِ  ٓ ىٍ يُطُ

ًٌَعِ َاوَيعُنِ           ثاكَ بهلَيت بؤ ًَُاكيع، بُآلّ ٓعُو سُقًكُتعَُ نعُ بعُِكَين وَميعلّ ؿاكايعِ و ٓعابىوكّ ث
ًَـا نُ ثِلؤفَّ هًؿُ و ًٖض ثِلؤفَيُى ِكاُْوَهعتاوَ  ًَُعُ      ،نىكت ٓاَافَّ ث ًَهعُ، يعُعِٓ ٓ ٓعُويٍ سُقًكُت

ًَري ًَ ًَت باب ًَهِ     بَُ بُساَيِ ػؤَإ طًُيًُإ ُٓطُك ُٖب  يُ ُٓؿاّ ػؤَإ يإ يعُ ٓعُؿاّ سهىَعُت بًُعهً
ًَعت و          طٌتِ ُٓوَيُ نُ فَاكَّ ثِلؤفَنعإ يعُ ميعاؿبىوٕ ؿإ و قعىؿكَتِ سهىَعُتًٍ َىَهًٓعُ َُسعـوؿ ب
ًٌَعُّ    ًَُُ ًُْ، بعَُيهى ن ٓ ًٌَُّ ًٌَُنُ ن ًَري، ًُٓهاًْاتِ َاؿؿّ نُ ؿَطاتُ ُٓو ػاَيُ ن ًَ ًُٓهاًْاتِ ؾُِْ باب
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ًَُُ َُتًَُبُ و ُٖؿَؾُ، ُٓوَيُ نعُ ثِلؤفَنعإ ِكاُْوَهعذي، ٓعًرت     وَماكَتِ ؿاكايًُ ، يُهُك ُٓوَّ نُ يُالّ ٓ
ًَُعإ بعاَ بعىو           ًَُعَُ ث ًَت، ٓىْهُ ٓعُّ ًٓؼرتاسعُّ نعُ ثعاكيٍ نعلا نعُ ٓ ؿيعاكَ يعُ    ،يُكَيطُّ هٓـوم ؿَب

 ،َهري ْعُبىوَ ْاسًُّ تُتبًكًُوَ عَُُزي ُْبىوَ، يُ ْاسًُّ قاْىًُْوَ بُ غُيل نلؿِْ هُُّْ َعازي َعى  
 يُ وَماكَتِ ؿاكايِ ُْيإ نلؿووَ.بؤ
ًًٌَٓاك نلاوَناِْ وَماكَتِ ٓاوَؿاْهلؿُْوَ يُ بىؿدعُّ   9ػاَيِ فَاكَ  21الثُِكَ   ثٌهِ بىؿدُّ ثِلؤفَ ث

ِ    نَُُ وَآلّ بـكَيتعُوَ   2112طٌتِ هاَيِ  وَماكَتعِ ٓاوَؿاْهلؿْعُوَ    يُاليعُٕ ْىَيٓعُكّ سهىَعُت، تعُبًع
ًَهعععِ طلْطعععُ ، ٖعععَُىوَإ طلْطًُنًُعععِ ؿَماْعععري، بعععُآلّ ٖعععُك بعععؤ ماًْعععاكّ بعععُِكَينتإ وَماكَتعععِ  وَماكَت

ًَوتا يُّ يُسنَيُؿا  تليًعؤٕ   238ثِلؤفَّ بُكؿَواَِ ُٖيُ، طىفَعُّ ٓعُّ ثِلؤفاْعُ     379ٓاوَؿاْهلؿُْوَ ٓ
ٕ ؿيٓاك تليًؤ 238ثِلؤفَ بُ طىفَُّ  379ًًَاك ؿؤالك، تًهلاكّ ؿَنَُُوَ  234نُ ؿَناتُ ْنيهُّ  ،ؿيٓاكَ

ًَري ُٓطعُك بعُ سوعابِ ثعاكَ بهعُّ،          1ًًَعاك ؿؤالك، يَُاْعُ ْنيهعُّ     234نُ ؿَناتُ ْنيهُّ  ًَع تليًعؤِْ بعا ب
ًَوتا ؿَؾع نلاوَ ِٖ ُٓو  سوابِ ًٓٓذام يُ ْاسًُّ ودُٗ ُْمَكّ ثاكَوَ، ْنيهُّ يُى تليًؤٕ ؿيٓاكّ تا ٓ

ًًَعاك ؿيٓاكَعإ بعؤ ؿاْعاوٕ بعؤ       574بهُٕ،  ثِلؤفاُْ، َُٓواَيًٍ ُٓطُك هُيلّ يًوتِ ثِلؤفَ بُكؿَواَُنإ
ًَهِ تُبًعًعُ، يُبُكٓعُوَ      ًَتُوَ بؤ هاَيِ ٓايًٓـَ، َُٓعَُ ًعت ًَٓ ًَهًًٌإ ؿََ ُٓوَّ نُ تُنًًُُ بدي، دىمٓ
َِ ِكاهعتُ َىَهًٓعُ ُٓطعُك         ًَعت بعَُي ًَىَكّ ًٓشتًاداتِ بىًُّْ تُستِ ٖعُكَيُِ نىكؿهعتإ ب َٔ ْامامن بُ ث

ًَت، بعُآلّ ػعؤ ٓعُوَّ نعُ يُبُكؿَهعتُ ِكَقَُعُنإ يُبُكؿَهعتِ بُِكَينتاْعُ،         َُبًُغُنُ ُٖكُْٓـَيهًٍ ب
ًَوعتاَ يُبُكؿَهعتُ    ػؤُٖك يُ سـوؿّ ًٓتاكّ ُٓو فَاكَيُؿا ُٖك ُٓوَْـَ َىَهًُٓ، ثِلؤفَيُنِ مؤكيإ ٓ

ًًٌَٓاك نلاوَناًٍْ ؿا نُ  اك، نُ ًًَاك ؿيٓ 583ثِلؤفََإ بؤ ؿاْاوٕ، بُ طىفَُّ  51نُ تُواو بهلَيت، يُ ث
ًَهِ مؤكَ و َىػُهُهععِ َُٓوععاَيًإ نَُععُ نععُ      ًٌَععًٓاك   51ؿيوععاُْوَ َُٓععَُ َُبًععُغ ًًَععاك ؿيٓععاكَ يُث

َِ ُٓوَ ِكاهتُ. ،نلاوَنإ  بَُي
َِ باً ،21يُ الثُِكَ   ًَبًًُٓنُت بُ ؿَهتِ طُيٌعت، يُالثعُِكَ    ُبَُي بعُ طعىَيلَّ    11ػعاَيِ   21ناى ٓاهؤ ت

ًًٌَٓاك نلاوّ ُٓو وَماكَتُّ ُْػوتؤتُ ػٌتُوَ، سُشيعُٕ ٓعُّ   ثالِْ وَماكَتِ ٓاوَؿاْهلؿُْوَ ثِل ؤفَّ ث
َىالسُمَيُ يًقُّْ ٓاوَؿاْهلؿُْوَ يإ يًقُّْ ؿاكايِ يُ وَماكَتِ ٓاوَؿاْهلؿُْوَ وَكيعإ طلتعىوَ، بعُآلّ    

ًًٌَٓاك نلاو  وابنامن هْى ًَُُ ثُيىَْـضيإ بُػؤًًاُْوَ نلؿ يُ ثِلؤفَ ث ًَو ُٖبىوَ، ٓىْهُ ٓ َنعإ  تُؾاٖىَ
ًَوتا ُّٓ قوُيُ و ُّٓ َُوقؿُيإ ًُْ و َُوقؿُنُ بُو ًهًَُ ًُْ، َُوقؿُنعُ ُٓوَيعُ    و ػؤًًإ وابنامن ٓ
ًَُُ ُٖك ثِلؤفَيُنِ ُٓوإ نُ بُ تايبُتِ ِٖ وَماكَتِ ثالْـاْإ نُ الَإ بلؿووَ نُ هًػُّ ًْٗعآِ   نُ ٓ

ىوهلاوَإ يُاليُ و بُ ًُٓناّ ػؤيعإ نعُ   ثِلؤفَنُّ َُٓواَيُإ نلؿووَ بُ ًُٓناّ ػؤيإ ْ 51ًٓؼتًاكّ 
ًَىامَ ًٓؼتًاك نلاو 51ُٓو   َ نُ ػؤيإ بِلياكيإ يُهُك ؿاوَ.ثِلؤفَيُ بُو ً

ًَت بىؿدُّ ثِلؤفَنعاِْ ْاوٓعُ ؿابلِ   11ػاَيِ  21الثُِكَ   ًٌَعًٓاك نلاوَنعاِْ هعاَيِ       اؿَب وَنعإ يعُ ثعِلؤفَ ث
ًَت ُْى يُهُك ب 2112 ىؿدُّ وَماكَتِ ٓاوَؿاْهلؿُْوَ، يُهعُك ُٖكَيُعُ   يُهُك بىؿدُّ طٌتِ ُٖكَيِ ب

ًًٌَٓاك نلاوَنإ بُ تايبعُتِ ٖعِ    َّ ُْٓىوَتُ ثِلؤفَ ث ًَوتا داك ػؤّ ُٓطُك دُْابتإ َىالسُمََ بهُٕ ٓ
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ًَىَ يُ ٖؤَيِ ثُكيَُإ بُِكَينتإ بِلياكتإ ؿا نُ طىفَُّ طٌتِ ثعِلؤفَّ   ،ْاوُٓ ؿابِلاوَنإ وَنى هاَيِ ثاك ٓ
َِ بهعُئ،      ْاوُٓؿابِلَي َِ بعُد ًَُُتإ تُنًًـ نلؿ نُ ؿوايعِ تُؾوعًًَُنُّ دع ٓـكاوَنإ تُػوًى بهُٕ و ٓ

َِ نلؿ ُٓطُك دعُْابتإ تَُاًعاّ ُٓواْعُّ ثعاك بهعُٕ ؿَبًعٓٔ نعُ يُهعُك          َِ يُد ًَُُ نُ تُؾوًًَُنَُإ د ٓ
 ُك ًٖض ثاكَينطايُى ؿاَإ ُْْاوٕ.ُٖكَيِ ؿاَإ ْاوٕ و يُه

ًَععِ وكؿبًٓععِ يًقْععُّ ٓاوَؿاْهلؿْععُوَ بععُ ػٌععتُّ ثععِلؤفَ ؿوانععُوتىوَنإ   12ػععاَيِ  21يععُ الثععُِكَ   بععُ ث
ًَو يععُ ثِلؤفَنععاِْ وَماكَتععِ ٓاوَؿاْهلؿْععُوَ بععُ ثععِلؤفَّ ؿوانععُوتىو ؿاْاْلَيععت  بععَُيهى  ،ؿَكنععُوت نععُ بًُعع

ًَُُ ؿَنات نُيُهُك ثِلؤفَ ؿوانُوتىو َنإ بُكؿَوأَ، َُُٓ باًُ وابنامن ُٖك ثٌتطريّ يُ ُٓو تُومحيُّ ٓ
ًَهًإ يعُ وَماكَتعِ ٓاوَؿاْهلؿُْوَ    ُ ؿاَإ نُ بًُع ًٌَعًٓاك ؿَنعات بعُ ميعاؿ       ،8ػعاَيِ   24، الثعُِكَ  يع يًقْعُ ث

َِ ْعُنلاوَنإ بعؤ      2111نلؿِْ َاؿؿَيُنِ ياهايِ وَنى هاَيِ  َِ بعُد تايبُت بُ هٓـوقِ ثاكَّ ثِلؤفَ دع
       ُ ًَهِ تايبعُت بع ًَتعُوَ يعُ سوعاب ًَٓ َِ نلؿْعِ ثعِلؤفَ      َُٖيطلتِٓ ُٓو بعِلَ ثاكَيعُ ؿََ َِ بعُد ْاوّ سوعابِ دع

ًٌَععىوَ وابععنامنبُكؿَواَععُنإ ًَت وابععنامن ُٖؿَؾُنععُ َععىًِٖ تععلَ يععُ هععًػُنُ،   ، يععُ ث ٖععُك هععًػُيُى ٖععُب
ُٖؿَؾُنُ ُٓوَيُ نُ وَماكَتِ ؿاكايِ و ٓعابىوكّ ٓايًعُتِ ٓعُوَ بطلَيتُبعُك نعُ تعَُىيٌ نلؿْعِ ًَُعاكيع         

ًََُُ ُٖك ُٓوَيُ، ٓ َِ، يُالّ ٓ  يًُنُّ ٓؤُْ ُٓوإ باًرت ؿَينأْ.ايًُتِ قاْىًُْنُّ يإ َاِكاُْوَهت
ًَو ؿا ؿووهاَيُ ُّٓ  12بِلّ  13ػاَيِ  25الثُِكَ   ًَىَكّ ميلَنِ ٓاو ؿاْلاوَ، يُ نات ًًَاك ؿيٓاك بؤ ؿاْاِْ ث

ناكَيإ يُ نؤَجاًْعاوَ وَكطلتعىوَ نعُ ثِلؤفَنعُّ بعؤ ؿَكٓعىوَ، ؿاوا ؿَنعُئ ثاكَنعُّ بعؤ ثِلؤفَيعُنِ تعل            
ًََُُ يُبُكٓعُوَ دعاكَيهِ تعل ثاكَنعُ ًٓنٖعاك بعىوَ، يُبُكٓعُوَّ نعُ وَماكَتعِ           ػُكز بهلَيت، مؤك باًُ ٓ
ًٌَتىوتل ؿابىويإ بعُ   ًَىَكّ ميلَى نُ ثاكَيإ بؤ تُػوًى نلؿبىو ث ًاكَواِْ و طًُتىطىماك َُوموعِ ث

ًَوعتا بع      ،نؤَجاْايُى ُ تعَُإ بًعـَٕ دعاكَيهِ تعل     نؤَجاًْانُ َىؾُم ُْبىوَ يُ ٓعُدماَِ ًٌٓعُنُ، ٓعُوإ ٓ
ًَُُ نعلؿووَ نعُ تُػوًوعِ ثاكَنعُ     الًٓع ِْ بهُُْوَ و بًـَٕ بُ نؤَجاًْايُنِ تل، يُبُكُٓوَ ؿاوايإ يُ ٓ
ًًٌَٓاكّ ػؤيإ.سي ًَتُوَ يُهُك ث ًَٓ 
ًَل َعاوَّ ؿوو       ،14ػاَيِ  25الثُِكَ   ثلهًاك ؿَنُٕ بؤِٓ ثِلؤفَّ هُْتُكّ تاقًطعُّ بًٓاهعامّ يعُ ٖعُوي

وَؿاْهلؿْعُوَ  يُ ثِلؤفَناِْ وَماكَتِ ؿاكايِ و ٓعابىوكّ ؿاؿَْلَيعت، بؤٓعِ وَماكَتعِ ًعاكَواِْ يعإ ٓا      هاَيُ 
ًَُٔواُّْ َاؿؿَّ  بُّ ناكَ َُٖيٓاهذي؟ ًَعلَ ُٓوَيعُ نعُ      ،يعُ ياهعاّ بىؿدعُؿا    34ٓىْهُ َُُٓ ث َُبُهعت ي

         ِ ًٌَعىو تعل بعُعنَيهًإ هعُك بعُ ُٓدمىَعُْ وَميعلإ بعىوٕ و وَنعى     عآًـيُتِ تاقًطعُناِْ بًٓاهعامّ نعُ ث
ًَل و ؿٖؤنعُ،     هًػُّ ًٓـاكّ ًَُاكيعُناًًٌْإ يُهُكووّ وَماكَتِ ؿاكايِ بىو، َُُٓ َُبُهتِ ٖعِ ٖعُوي
ًٌَعععِ ؿوو هععاَيًٍ ٖعععُكؿوو تاقًطععُ هعععُك بععُ وَماكَتعععِ         ًَري ث ًَعع ًٌَععِ ٖعععُتا ب ًَُاِْ و يععُ نؤيعععُ ث يععُ هعععً

ًَُععُ يععُ  ًَوععتا ٓ َُوموعُنععَُإ  3/6/2112يععُ  71فَععاكَ  بععُ ْىوهععلاوَإ 3/6ٓاوَؿاْهلؿْععُوَ بععىوٕ، ٓ
ٍَ ُٖك تاقًطُ ًَٓاوَ نُ ُٖك ٓىاك تاقًطُيُى يُطُ ًَٗ َّ ِٖ بًٓاهعامّ خبلَيٓعُ هعُك وَماكَتعِ      نُنؤتايِ ث ْى

ٓاوَؿاْهلؿُْوَ تُْٗا َاوَ هُكؤنايُتِ ُٓدمىَُِْ وَميلإ بِلياكّ ثعآ ؿَكبهعُٕ، ِكَيطعَُ ؿَنُيٓعُوَ بعؤ      
ًَوتا ُٓو  ،ًٓذامَّ ناكبهُٕ ُب نلؿُْوَّ تاقًطُّ ًُِٖٓ نُ تاقًطُّ ًُِٖٓ يُبىاكّ بًٓاهامّ ؿا،ٓىْهُ ٓ
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سذُُ مؤكَّ ًَُاكيع نُ ُٖيُ ُٓو مَعيُّ نُيُهُك ُّٓ ٓعىاك تاقًطُيعُ ُٖيعُ واّ زَي نعلؿووَ بىوَتعُ      
ًَو يُ ٖؤيُناِْ ؿوانُوتِٓ بُعنَيو يُ ثلؤفَنإ نُ ًٓٓتناكّ ؾُسى ؿَنُٕ، ُّٓ ْىوهلاوَ تُهًًُِ  يُن

 ىٓايُيُ.َنُئ بُ بُِكَينإ يًقُّْ ؿاكايِ و ٓابىوكّ نُ َُُٓ وَآلَِ ُٓو هؿ
ًٌَععًٓاك ؿَنععُٕ ٖععُك طؤِكاْهاكيععُى يععُ ثِلؤفَنععإ ِكووبععـات ثُكيععَُاِْ زَي ٓاطععاؿاك     15ػععاَيِ  25الثععُِكَ   ث

ًَُُ ثٌتطريّ ؿَنعُئ هعُؿ   وبهلَيتُوَ بُمو ًٌَىوتليٍ يُعِٓ تُبًعِ ٓ يُهعُؿ،  تلئ نات، وابنامن َُُٓ ث
ًَُعُ ثعاك دعُْابتإ بِلياكتعإ ؿا نعُ       ًَت، ٓ َِ َُعًىّ ب ًَهِ باًِ ؿَماْري، بُآلّ ٓايًُتِ ُّٓ ناكََ ؿَب بًُت
ًَُُ ِكاثؤكشيإ ْاكؿووَ، بُعنَيو يُ بُِكَينإ طًُيًإ ُٖبىوَ، بعُآلّ   ًَلئ، ٓ ًَىَيُنِ وَكمّ ِكاثؤكت بٓ بُ ً

ًَىيوت بهات بُ تُؾ ًَو نُث وًًًٌَُوَ ٓاطاؿاكتإ بهَُُوَ نُ ٓؤٕ ِكاثؤكتُنإ ٖعاتىوٕ،  َٔ ؿَتىامن ُٖك نات
ًَىَيُنِ    ًَهِ وايُ ؿيوإ نُ بعُ ًع ُٓوَّ نُ ؿَنلَيت نُ ثُكيَُاِْ زَي ٓاطاؿاك بهلَيتُوَ وابنامن ُٖك ٓايًُت
ًَعت يعُو َاوَيعُّ نعُ ؿَنُوَيتعُ بعُيِٓ ثُهعُْـ          ًَهِ َىعُيُٕ ِكاثؤكتُنإ بؤ ثُكيعَُإ ب وَكمّ بُ تاكخي

َِنلؿْ ًَُإ باًُ و د َّ، ث َِ ّ ؿَنُئ. ِ بىؿدُ ُٖتا َىْاقًُُ نلؿِْ بىؿدُّ هاَيِ ْى  بُد
َِ ناك يُ ثِلؤفَ بُكؿَواَُنإ ؿَنعُئ،   19ػاَيِ  26الثُِكَ   َِ بُد ؿاواّ ؿياكّ نلؿِْ ْاوّ نؤَجاًْاّ د

ًَُعُوَ ُٖيعُ، ْعاوّ نؤَجاًْا          ٍَ ؿابري نلؿْعِ ... ٖعُك ٓعُو بًُعُّ ثُيىَْعـّ بعُ ٓ نعإ ُٖيعُ وابعنامن    يُطُ
َِ ٓعُطًٓا    ًَت نُ ْاوّ نؤَجاًْا ْعُب ًَو ُٖب ًَو ُٓطُك هُبُب يًوتُنَُ يُالّ بُِكَينتاُْ، َىَهًُٓ يُ ًىَيٓ

 ًَهِ وامغ ُٖيُ يُْاو يًوتُناْـا.ًْاوّ نؤَجاًْا ُٖك بُ سُق
واّ يعُ هعاَيِ   ثلهًاك ؿَنُٕ نُوا ثِلؤفَّ ؾلؤنُػاْعُّ ؿٖعؤى وَنعى ثعِلؤفَّ بعُكؿَ      22ػاَيِ  26الثُِكَ  

َِ نلؿْعُوَ، يعُ هعاَيِ     2112و  2111 َِ بُد ًٌَعًٓاك يعُ     2111ؿاْلاوَ، بُآلّ ُْٓىوَتُ بىاكّ د وَنعى ث
ًَوعتا وا َىْاقًُعُّ ٓعُوَنإ ؿَنعُئ،      2112ّ، هاَيِ اُٖبىوَ وَنى بُكؿَو 2112و  2111هاَيِ  ٓ ًَُُ ٓ

      َ ًَوعتا ٓعُكنِ ثلؤهعُّ ًٓؼتًعاكّ نلؿْعِ َىهعُ و ؿيعنائ و ؿابعري نلؿْعِ ععُكؿ و     ِ ًُٓو دًُٗتُّ نُ ٓ
 ُهتؤ طلتىوَ ثاكَينطاّ ؿٖؤنُ.قُكَبىو نلؿُْوَّ عُكؿ و ُٓواُّْ يُ ٓ

ًَوتا وا ُٓو ناكَ ؿَنات  ًَوعتا يعُ     ،يُْاو ثاكَينطاّ ؿٖؤى يًقُْيُى ٓ ًَوتا ؿينايُٓنُ تُواو بىوَ و ٓعُوإ ٓ ٓ
 ػل َُوقؿِ ؾِلؤنُػاُّْ ؿٖؤنُ.َُكسُيُّ تُْـَكئ نلؿٕ ؿإ بؤ ُٓدماَـاِْ ثِلؤفَنُ، َُُٓ ٓا

يًقْععُّ ْععاوبلاو نععُ ؿَناتععُ يًقْععُّ ػنَُتطىماكيععُنإ و طىاهععتُٓوَو طُياْععـٕ و   23ػععاَيِ  26ثععُِكَ ال 
ًَِ ُٓو ماًْاكياُّْ نُ يُ وَماكَتِ طىاهعتُٓوَ و طُياْعـٕ بعُ ؿَهعتًإ نعُوتىوَ بعِلّ         7طًُتىطىماك بُ ث

ًَوعتا     ،ؤنُػاْعُّ ؿٖعؤى  وَميلإ ػُكز نعلاوَ بعؤ ؾلِ  ًًَؤٕ ؿؤالك بُ ْىوهلاوَيو يُ ُٓدمىَُِْ  بعُآلّ تعا ٓ
ٓععُوَ وابععنامن تععُومحيِ ؿا، ٓععُوَ َععُوموعِ ؿيععنائ بععىو،  ،  2112ٖععًض ناكَيععو ٓععُدماّ ْععُؿكاوَ بععؤ هععاَيِ 

ًَوتا َُوموعِ تُْـَكئ ؿَنلَيت  ًًَاك ؿيٓاك ُٓطُك تَُاًا بهُٕ يعُ يًوعتِ    114ؿينايُٓنُ تُواو بىوَ ٓ
ًَِ ُّٓ ؿينايُٓ ُٓثعـَيتِ تامََعإ    ثِلؤفَنإ ؿا ًَوتا بُ ث ًَوتا تُػوًى نلاوَ َىَهًُٓ ٓ بؤ ؾِلؤنُػاُْ ٓ

ًَت ًَوتا يُ  ،بؤ ب ًَت، ٓ ًَىيوت ب ُٓطُك َُبًػُنُ نَُُ يإ مياؿَ يإ ُٖك تُغريَيهِ تل نُ يُ َُبًػُنُ ؿا ث
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ًَوعتا يعُ َُكسُيعُّ تعُمسًِ ؿا بعؤ ٓعُو        كَيعَُ ٖعُك بعؤ ٓعُوَ ػعُكز      ثا تُْـَكيٓطِ تُْؿًن ؿايُ، ٖعُتا ٓ
 نلاوَ.

يًقْعُّ ػنَُتطىماكيععُنإ ثلهعًاك ؿَنععات نععُ بؤٓعِ وَماكَتععِ ْعاوبلاو نععُ ؿيععاكَ      28ػععاَيِ  27الثعُِكَ   
ًَل  ُ،َُبُهتًإ وَماكَتِ طىاهتُٓوَو طُياْـْ َِ ٓاطايُ يُ ثِلؤفَناًْإ نُ ؿَؿكَيتُ ؾِلؤنُػاُْناِْ ُٖوي ب

ًَِ وتُّ وَماكَتِ ْ ًَُاِْ بُ ث ٓعُّ ؿوو ؾِلؤنُػاُْيعُ تعاوَنى     ،اوبلاو نُ ؿَناتعُ وَماكَتعِ طىاهعتُٓوَ   وهً
ًَعِ ياهعا ؿَبىايعُ هعُك بعُ وَماكَتعِ              ًَوتا هُك بُ وَماكَتعِ طىاهعتُٓوَ و طُياْعـٕ ْعري ُٖكٓعُْـَ بعُ ث ٓ
ًَل و     ًَُُ با وَمعُنُ وَنى ػؤّ باي بهلَيعت، ؾِلؤنُػاْعُّ ٖعُوي طىاهتُٓوَ و طُياْـٕ بىوْايُ، تُبًعِ ٓ

ًَُاِْ هُك بُ وَماكَتِ طىاهتُٓوَو طُياْـٕ ُْبىوٕ، يُ بًـايُتِ تُٓوعًى نلؿًْعإ ٖعُتا    ؾِل ؤنُػاُْ هً
ًَوتا بُناكبىوُْ، يُّ ُٓػريَ بِلياكؿكا نُ ِكَبتِ وَماكَتعِ طىاهعتُٓوَ و طُياْعـٕ بهعلَئ، ؿيعاكَ َُٓعَُ        ٓ

  ٖ  ٍَ ًَت ُٖتا يُّ ًٓوتكاليًُتُوَ بُ تعُواوَتِ يُطعُ َِ ؿَٓ ًَهِ ث ًَٔ، ٓعىْهُ    وَػت ُيهعُزي وَماكَت ؿَطعىدم
َىُٓهُهُيُى ُٖيُ يعُْاو وَماكَتعِ طىاهعتُٓوَو طُياْعـٕ بعُْاوّ َىُٓهُهعُّ ؾِلؤنعُواِْ نعُ ٖعَُىو          
ًَوتا ؿاَُُْمكاوَ، بُآلّ ُٖكوَنى  ًَعت ُّٓ َىُٓهُهُيُ بُ تُواوَتِ ُٖتا ٓ ًَىَ ِكَبت ؿَب ؾِلؤنُػاُْناِْ ث

ًَى َيُنِ ِكَمسِ ُٓوإ ِكَبتًإ بُ وَماكَتِ طىاهتُٓوَ و طُياْـٕ ُٖيُ، يُ ِكاثؤكتِ يًقُْنإ ٖاتىوَ بُ ً
ًَُاًٍْ ض بؤ  ًَل و هً ًَُُ وَنى وَماكَتِ ثالْـاْإ نُ ثلؤفَ وَكؿَطلئ، ض بؤ ُٖكؿوو ؾِلؤنُػاُّْ ُٖوي ٓ

ًَُُ ثِلؤفَنإ تعُْٗا يعُ وَماكَتعِ طىاهعتُٓو     َّ نُ يُ ؿٖؤى بُ تَُإ ؿكوهتِ بهُٕ وٓ َ و ؾلؤنُػاُّْ ْى
ًَهِ تعلَوَ بؤَعإ ؿَيعت،         طُياْـٕ وَكؿَطلئ، ُْ ِكاهتُوػؤ يُ ؾِلؤنُػاُْنإ وَكؿَطعلئ، يعُ ٖعًض تعُِكَؾ
بُآلّ ثِلؤهُّ ُٓوَّ نُ ُٓوإ وَماكَتِ طىاهتُٓوَو طُياْـٕ بُ تُواوَتِ ُّٖ يعُ ْاسًعُّ ؾعُِْ و ٖعُّ     

ًٌَتا  َيُ نُ واقععِ سايُنعُ بعُو    َاويُتِ ُٓويُ ْاسًُّ ًٓـاكّ ًٓوتعابِ ُّٓ ؾِلؤنُػاْاُْ بهات، ؿياكَ ٖ
 ًهًَُيُ.

ًٌَعًٓاكاُْ ؿَػاتعُِكوو ٓعاَيىطؤِك يعُ ثِلؤفَنعإ         29يُ َُٖإ يًقُْ ػاَيِ  28الثُِكَ   يًقُّْ ْعاوبلاو ٓعُّ ث
ًَُاِْ البععـكَيت بععؤ ؿوو    ًَو يععُ ثِلؤفَنععاِْ ؾِلؤنُػاْععُّ هععً بهلَيععت بععُ تايبععُتِ وَماكَت ؿاوا ؿَنععات يععُن

ًَىَيُّ ػىاكَوَ، ثِلؤفَّ بُهتُٓوَّ ْىوهًٓطُناِْ ثؤهتُ بُ يُنرتَوَ، ؿووَّ/ ؿاْاِْ ثِلؤفَّ تل بُّ ً
َّ بععؤ باميععإ و َُٖيُظععُّ ًععًُٖـ وعُكبععُت و ثريََععُطل       وٕ و ًععؤِكَ و تُنًععُ و  وبُؿايععُ و تععؤِكّ ْععى

 ٕ َ     ،ؿَكبُْـخيإ و نُالك و كمطاكّ و هُكقُآل و مَكايعُ ًَُعُ ٖعًض  ًَهُعإ  ِكاّ سهىَعُت وَكبطريؿكَيعت، ٓ اْع
ًَُععُ ؿكاوَ و      ًَِ ياهععاّ بىؿدععَُ و تععُعًًُاتِ تععُْؿًنّ َىامَْععُ هععُآلسًاتِ َىْاقُيععُ بععُ ٓ ًْععُ و بععُث

َِ ؿَنُئ.وَماكَتِ َُعِٓ ؿ َِ بُد  اوا بهات بؤيإ د
يععُ  13ٖععَُري ِكاثؤكتععُ، بععُ ْىوهععلاويإ فَععاكَ   13كاثععؤكتِ يًقْععُّ ثًٌُهععامّ و ومَ نععُ   28الثععُِكَ  

ًَٓإ بليتًعُ يعُ       يُنُّ ِك 29/5/2112 َيقَّ بىؿدُّ تُكػإ نلاو بؤ وَماكَتعِ ناكَبعا بىؿدعُّ وَبعُكٖ
% )ؿوو ثؤيٓت ؿوو و ًُٖت يُهُؿ( واْىوهلاوَ يُ تُقليلَنُ وابعنامن واًْعُ، ُٓطعُك ُٖيعُ ًٓشتُايعُ      232
َِ و  232 َِ ِكَيقَّ بىؿدُّ تُكػإ نلاو بؤ وَما 2322ُْب ًَت، ٓاػل ْا مؤك مياتلَ يُوَ، ؿََي كَتعِ ناكَبعا   ب
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ًَعِ     يُ ًَ ًَٓإ َُٖىوّ ؿَطلَيتعُوَ، ُٓطعُك ب ًَِ بىؿدُّ وَبُكٖ ًَٓإ بليتًُ، ٓىْهُ نُ ؿََي بىؿدُّ وَبُكٖ
ًًٌَٓاك نلاوَنإ ناّ بًُِ ٓع  ُٓطعُك بُكؿَواَُناْعُ طىفَعُيإ     ُويٍ ؿَنلَيعت، طىفَعُ يعإ َىػُهعُي؟    ث

ٍَ ِكَيقَّ بىؿدُّ وَطُِكػوتِٓ وَماكَتِ   536ْاوبلاو يُ بىؿدُّ طٌتِ بليتًُ يُ َىػُهُهُ، بُُٖكسا
 نُ بُِكَيقَيُنِ نُّ ُٖفَاك ؿَنُٕ بُكاَبُك بُ ؾلاواِْ ؿاػىاميُنإ يُهُك ناكَبا........ .

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
 تىػىا بناْري طىفَُنُ ُْٓـَ وَماكَتِ ؿاكايِ ْامأْ؟، ؾُكَىوٕ.

 :بُِكَين عُل ُٖوكاَِ
 ُكؤنِ ثُكيَُإ.بُِكَين ه

ًَٓإ       ًَري وَبعُكٖ ًَع ًَُُيُ بِلّ تُكػإ نلاو يُ بىؿدعُّ هعُكَايُؿاكّ يعإ ب ًَِ ُٓو ػٌتُّ نُيُالّ ٓ بُ ث
ًًَؤٕ )سُوت هعُؿو سعُؾتا و ٓعىاك  ًًَعاك و هعُؿو ٓعٌ و ؿوو        774142بؤ وَماكَتِ ناكَبا بليتًُ يُ  
ؤيٓععت هععُؿا ؿَ( نععُ بععُكمتلئ ِكَيععقَّ  )يُهععُؿا بًوععت و يععُى و ث %21311ًًَععؤٕ( نععُ ؿَناتععُ ًْننععُّ 

 .نُبؤ وَماكَتُ ؿَهت ًٌْإ نلاوَ َتُكػإ نلاو
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 دُْابِ وَميل ؾُكَىو. 
 بُِكَين عًِ هٓـّ )وَميلّ ثالْـاْإ(:

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
ًَهِ      بُ تُهُوكّ َٔ، ٓىْهُ ثلهًاكَنُ بُو ًهًُيُ، بُآلّ با ٓ ُطُك هعىٓايُنُ هعًاغُ بهَُعُوَ بعُ ْعُوع

ًَهِ نُّ بُك ناكَبا نُوتىوَ يعُ   ٍَ ُٓو َُبًُغُ نَُُّ نُ ُٖيُ ًت ًًٌَٓاك نلاوَناِْ َُٓوا تل يُ ثِلؤفَ ث
ًًَُٓ هعُك ػعاَيِ    َُطيىع تُبعُٕ ُٓويٍ ُٖك بُ سىنُِ ُٓوَّ ػؤّ نؤّ طٌتًُنُ نَُُ، بُآلّ ُٓطُك ب

ًَت يعُ نعؤّ   ؿووَّ يُ ِكاثؤكتِ يًقُْنُ ؿ ثعِلؤفَ   118ٖعِ وَماكَتعِ ناكَبعا     2111ثعِلؤفَّ هعاَيِ    191ََي
ًَو ُٖيعُ يعُ    31/12ًٖض ثاكَيُنِ بؤ ػُكز ُْنلاوَ نُ َُُٓ تُبًعِ َُوقؿِ  يُ، بُآلّ ػؤّ ؿوانُوتٓ

َِ نلؿِْ ثِلؤفَناًْإ، وَماكَتِ ناكَبعا ؿوانعُوتًٓإ ُٖيعُ، نعُ ٓعُوََ بىوَتعُ ٖعؤّ ٓعُوَّ نعُ           َِ بُد د
ًَذط ٌَ بهعُئ بعؤ ٓعُوَّ            ب ًَُعُ ْعُتىاْري ثعِلؤفَّ مياتليٌعًإ بعؤ ؿاػع ُ يُ َُسـوؿيُتِ ًُٓهاًْعُت نعُ ٓ

ًَت، ْاسًعُّ عَُُيًُنعَُ، يُبُكٓعُوَ وَنعى نعاى عُعل ُْٓعـاَِ يًقْعُّ ؿاكايعِ و           باكيإ قىكهت تل ُْب
      ٍَ ًٌَعًٓاكنلاوَناِْ َُٓوعا ًًَـا نؤّ طٌعتًُنُيإ باًعُ، بعُآلّ يعُ ث ْوعبُتُنُّ نَُعُ    ٓابىوكّ ًٌٓاكَتِ ث

 يًٌإ نُّ بىوَ.ُٓويٍ ُٓوَيُ نُ ُّٖ ثِلؤفَيإ مؤكَ و ُّٖ ْوبُتِ ًٓٓذام
ّ   3ػاَيِ  28الثُِكَ   ِكَيعقَّ   ،ٓعُّ ػاآلْعُ ؿَػُْعُِكوو    ،ؿَكباكَّ بىؿدُّ وَماكَتِ بامكطعاِْ و ثًٌُهعام

ًَٓإ بليتًُ يُ  َّ بىؿدُّ وَماكَتِ ْعاوبلاو  يُ ُٖماك ِكَيقَنُ مؤك نَُُ، ِكَيق 16تُكػإ نلاو بؤ وَبُكٖ
ًَهُ نُ نَُرت يُيُى يُهُؿَ، تعُبًعِ بىؿدعُّ وَطُكػوعذي بعُ      يُ نؤّ طٌتِ بىؿدُنُ بليتًُ يُ كَقَُ

بُ ؿَكَدُ يُى تُعىينات َىمَؾِ  ،تايبُتِ بىؿدُّ وَطُِكػوذي ًٓعتُاؿ ؿَناتُ هُك فَاكَّ ؾُكَاْبُك



 338 

ًَهعُ يعُ    % بىؿدُّ تًُػًًِ تُعىين65نُ عاؿَتُٕ بَُىعُؿٍَ  ًَٓتعُناِْ   7اتِ َىَمَؾًُ نعُ يُن نؤَجؤْ
ًَعت،             ًَعت بىؿدعُّ تًُػًًًُنًُعِ نعُّ ؿَب ًَعو ععُؿَؿّ َعىَمَؾًِٓ نعُّ ب بىؿدُّ تًُعػًًِ نعُ وَماكَت
يعُعِٓ ْعاتىاِْ ٓععىْهُ بًُعِ مؤكّ بىؿدععُّ تًُعػًًِ بعؤ تععُعىيناتِ َىمَؾًٓعُ ٓععُوَ وابعنامن عالقععُّ        

فاْعُّ نعُ ُٖياْعُ بعُ سُقعُت يعُعِٓ ميعاتل ػعؤّ يعُ بىاكَنعاِْ           بُوَوَ ًُْ، بُآلّ بًُُنُّ تل ُٓو ثِلؤ
هععايًؤ ؿا طلتىوَتععُوَ، يععُبىاكّ ٓععُو بًُععُّ نععُ ٓععُكنِ وَماكَتُنُيععُ، ٓععُطًٓا َىَهًٓععُ بًُععُناِْ تععلّ  

ًَت ًَهِ واُْب ًَهتُكَناِْ تل.ُٓطُك َىقاك ،ًٓشتًادُٕ مؤك ُٓوَْـَ مَكوكَت  َُْيإ بهُئ بُ ه
اكَّ بىؿدُّ وَماكَتِ هعاَاُْ هلوًعتًُنإ ِكَيعقَّ بىؿدعُّ تعُكػإ نعلاو بعؤ        ؿَكب 4ػاَيِ  29الثُِكَ  

ًَٓإ بؤ ُٓو وَماكَتُ بليتًُ يُ  ِ       1377وَبُكٖ َِ ُْطُيٌعت وامغ ًْعُ، يعُعِٓ    ،َعٔ ٓعُوَ بعُ سُقًكعُت تع
َِ ُْطُيٌتىوّ، يعُعِٓ نعَُرت يعُ يعُى، وايعُ،      ًَت نُ وَآلّ ُْبىو، بُي يُ ثلهًاكَنُ ت  هىٓايُنُ ُْ ُٓوَب

ًَري ًَُعاكيعًإ نعُ             َْٔ مؤك َى ًَع تُبُه ْعًِ نعُ وَماكَتعِ هعاَاُْ هلوًعتًُنإ يعُفَيل ُٓواْعُّ نعُ بعا ب
ًَِ ياهاّ وَماكَتُنُّ ػؤيإ ًٓشتُايُ ُٖك مياتل  ًَت، وابنامن ُٖك ُٓو ناكاُْ ؿَنُٕ نُ بُ ث تُقـيِ نلؿب

ًَت وَنى ٓاالنًُناِْ ْاو سهىَُت، ٓعىْهُ ناكَ  نعاِْ تعل نعُ ؿَنعُٕ، وابعنامن بعُ       بىؿدُّ تًُػًًًإ ُٖب
ًَٓإ،     ًَِ ياهاّ ػؤيإ تُْنيِ نلاوَ، يُبُكُٓوَ ثِلؤفَناًْإ و ض ثِلؤفَيُنًإ ًُْ يُهعُ يًوعتِ وَبعُكٖ ث

ًٌَعًٓاك ؿَنعُٕ نعُ ِكينبُْعـّ          5ػاَيِ  31الثُِكَ  ًٌَعًٓاكَناِْ يًقْعُّ ثًٌُهعامّ، ث ًًٌَٓاك ؿَنعُٕ، ث أ/ ث
ًَت، تُقليبُٕ ُٖكوابىوَ، يُعِٓ ُْى وابىوَ بُ هُؿ يُهعُؿ،  ثِلؤفَنإ يُؿَهُآلتِ وَماكَتِ ث ُيىَْـاك ب

ًَهِ     بُآلّ ُٓوإ ُٓويُوياتُنإ تُقـيِ ؿَنُٕ، ًٖض تُكيكُيُنِ تل ًُْ، ُٖك َىَهري ًُْ بعُ ٖعًض ْعُوع
   ِ ٍَ نلؿْعِ بُٖعُؿَك ْعُؿاْ ًَىَكّ ميلَى بؤ نؤْرِتؤ َِ نلؿِْ ثِلؤفَّ ث َِ بُد ًًٌَٓاك ؿَنُٕ بُ د  تل، ب/ ث
ًَوتا وا ناكّ يُهُك ؿَنلَيت يُ وَماكَتِ ناكَبعا ثِلؤفَنعُيإ ٓاَعاؿَ نعلؿووَ و      ومَّ ناكَبا و ؿاٖاتُنُّ، ٓ
َِ بهععُٕ، يععُ ثِلؤهععُّ نؤنلؿْععُوَّ ؿاٖععاتًٍ،        برييععٍ يععُوَ ؿَنععُٕ نععُ َىًععاكَنُّ نععُكتِ تايبععُتِ ثعع

ًَٓإ ٓعُّ ثِلؤفاْعُّ نعُ     تُؾاهًًَُنًُِ يُ وَماكَتِ ناكَبايُ، تا طىاهعتُٓوَ ْعُنلَيت يعُ بىؿدعُّ وَ     بعُكٖ
ًَُعُ ْايهعُئ تعُبًعِ، يعُعِٓ ٓعُوَّ نعُ َىػُهُهعُ بعؤ ٖعُك             تُواو ْابٔ بُٖؤّ ؿوانعُوتِٓ بىؿدعُوَ ٓ
َِ ُٓواَُْ َُٖىوّ ِكيهؤكؿ ؿَنلَيت  َِ ُٓهبابِ َىدبُ ُٖب ثلؤفَيُى َىْاقُيُيُى ؿَنلَيت سُشيُٕ ؿَب

   ِ ًَهِ ناَععٌ ُٖيععُ يععُ بععُيٓ / بوَماكَتععِ ؿاكايععِ و وَماكَتععِ ثالْععـاْإ،    و تُهععذًٌ ؿَنلَيععت و تُْوععًك
ًَُعَُ ثُهعُْـّ    وَماكَتِ ؿاكايِ ٓاهاْهاكّ بهات و ِكؤتري نُّ بهاتُوَ يُ ناتِ ػُكز نلؿِْ ثلؤفَنإ، ٓ

ًَُإ باًُ،  ًَُُوَ ًُْ.ؿَنُئ و ث  ز/ َُُٓ ثُيىَْـّ بُ ٓ
بعُ ْىوهعلاويإ فَعاكَ      2112هاَيِ  ِكاثؤكتِ يًقُّْ َاؾِ َِلؤظ ؿَكباكَّ بىؿدُّ 14ػاَيِ  31الثُِكَ  

ًًٌَٓاكاُْ ؿَػُُِْكوو 19 ًَبًِٓ و ث  .ُّٓ ت
ًَٓإ ميعاؿ   1ػاَيِ  31الثُِكَ   ًَٓإ يُ بىؿدُّ وَبُكٖ ٍَ بِلّ نىكتٗ ٍَ بُ ها يًقُّْ َاؾِ َلؤظ ؿَثلهٔ ها

ًَٓاُْ يُ بىؿدُ بُ طٌتِ بُ ثالُْ يإ بُ ؾعًًُ وَماكَتعِ ؿاكايعِ و   ، ثالِْ ٖعُكؿوو  ؟ؿَنات، ٓايا ُّٓ نىكتٗ
ًَٓإ َُُٓ يُنَُري ثلهًاكّ يًقُّْ َاؾِ َلؤظُ، وابنامن  ؟ٓابىوكّ ثالْـاْإ ًُٓ بؤ ثِلنلؿُْوَّ نىكتٗ



 339 

ًَٓإ  ٔ تعُبًعِ ٖعُؿَؾِ ٖعُكَ طعُوكَ ُٓوَيعُ نعُ يعُ        ُٓكنِ وَماكَتِ ؿاكايِ و ٓعابىوكي ثِلنلؿُْوَّ نىكتٗ
َِ ؿَؿكَيعت و ًٌٓعِ يُهعُك      ًَناًُّْ تُنًًُِ ثِلبهلَيتُوَ، يإ نؤّ ُٓو ثاكَ ٍَ ٓاَعافَّ ثع يُ نُ َُٖىو ها

   َ ًٌَععُُكطُ و  ًٌَععُُكطُ نععُ وَماكَتععِ ث وٓععُّ ىؿَنلَيععت بععُ ْىوهععلاوّ ِكَمسععِ نععُ ؿَناتععُ ٓععُو ثععاكَّ ث
ًَٓر هاَيُ ُْؿكاوَ يُ بُغـاوَ و بِلَنُّ يُ  ًٌَُُكطُ نُ َُُٓ ْنيهُّ ث ًًَاك ؿؤالك مياتلَ بُ واتايُنِ  6ث

ًَِ ٖععُك بععؤ تُبوععًت، ػععؤّ ًًَععا 6تعل ْنيهععُّ   ًَوععتا  6ك ؿؤالك ؿََيعع تليًععؤٕ و نُهععلَيهُ، بُواتايععُنِ تععل ٓ
ٍَ ْنيهععُّ     ًًَععاك ؿؤالك قععُكماكّ سهىَععُتِ ٖععُكَيُِ نىكؿهععتاُْ، نععُ ٓععُّ       6سهىَععُتِ عرياقععِ ؾًععـِكا

ًَوتا بُكؿَواَُ 2117َُوموعَُ يُهاَيِ  ًَهًٍ ٖعُّ يعُ ياهعاّ بىؿدعُّ سهىَعُتِ        ،َوَ تا ٓ َُٖىو هعاَي
ًَـكاوَ وُّٖ يُ ياهعا ع ٍَ ٓاَافَّ ث بىؿدعُّ سهىَعُتِ ٖعُكَيِ و ْىوهلاويٌعِ يُهعُك نعلاوَ،        ،رياقِ ؾًـِكا

ًَعت      ًَٓاُْنإ وَنى باهِ نلؿ ؿوو ِكَيطاّ ثِلنلؿٌْ ُٖيُ، يا َُٓا ُٓو ثاكَيعُ يعُ بُغعـاوَ ب يُبُكُٓوَ نىكتٗ
ًَت و ََُُٓ عُدنّ َ  ـيِ ؿَنلَيت.ىػُتُتُ َُُّٓ نُ تُقيإ بىؿدُّ تُنًًُِ ُٖب

ًًَععاك  49يًقْععُّ َععاؾِ َععلؤظ ؿاواّ ِكووٕ نلؿْععُوَ ؿَنععات هععُباكَت بععُ بععِلّ ٓععُو  5ػععاَيِ  31الثععُِكَ  
َِ بعىوٕ بعؤ ٖاووآلتًعاِْ نعُّ                ؿيٓاكَّ نعُ هعاَيِ ثعاك ثُهعُْـ نلابعىو بعؤ ؿكوهعت نلؿْعِ يُنعُّ ًٌْعتُد

َِ نلؿْعِ          َِ بعُد ، 2118ّ هعاَيِ  7ياهعاّ فَعاكَ   ؿَكاَُت و ؿاوا ؿَنات بعُ تعُكػإ نلؿْعِ طىفَعُ بعؤ دع
ًَِ ؿا ُٓو  ًٌَرت ٓاَافَّ ث َِ نعلؿٕ و     49ؿيواُْوَ وَنى ث َِ بعُد ًَوتا نُوتىوَتُ بىاكّ دع ًًَاك ؿيٓاكَ نُ ٓ

 تِ ؿاكايًُوَ بُكؿَواًٌَُ تُبًعِ.يُهُك بىؿدُّ تًُػًًِ وَماكَ
ًَت نُوا بِلياك بىو نعُ ٖعُك  6ػاَيِ  31الثُِكَ   ٓعىاك َعاْط داكَيعو وَماكَتعِ      ، يًقُّْ َاؾِ َلؤظ ؿَثله

َِ نلؿْعِ ثِلؤفَنعإ، ٓايعا وَماكَتعِ            َِ بعُد ًٌَهَُ بعُ ثُكيعَُإ بهعات ؿَكبعاكَّ دع ًَو ث ثالْـاْإ ِكاثؤكت
َِ وَيُّٓ ْىوهلاوَنإ ُٖيعُ نعُ ثلَهٓتُيٌعُٓإ يعُ نؤتعايِ ؿا       ؟ْاوبلاو بُّ ناكَ ُٖهتاوَ وَآلَُنُّ بَُي

ًَٓت ُٖيُ نُ عُكمّ ؿَن ُ بُعنَيو ؿؤنًؤَ ًَُعُ نعُ ِكاثعؤكت ػعؤّ تعُعاَىٍ       ،ُّ، بُِكَينإ ُٓوَّ نُ ُٖيع ٓ
ٍَ ثُكيعَُاِْ بعُِكَين          ًَُعُ يُطعُ ًَت تعُوميض بعـَئ، تعُعاَىٍ نلؿْعِ ٓ ًَهِ ُٖيُ ؿَب ًَُُ سُقًكُت نلؿِْ ٓ

 ِ ًَ ًَعع ًَىامَيهِ ِكاهععتُوػؤ ُٖيععُ يععإ ؿَتععىامن ب ًَىامَإ ُٖيععُ، ًعع ٍَ ثُكيععَُاِْ نىكؿهععتإ ؿوو ًعع َِ:يُطععُ  ، هعع
ًَىام ًَُعَُ    ً ًَِ ثُيِلَوّ ْعاوػؤّ ثُكيعَُإ ٓ ًَلؿكَيت بُ ث َيو ُٓوَيُ نُ ِكاهتُوػؤ نُ ثلهًاكَإ بؤ ؿَْ

ًَىامَنُّ تل ُٓوَيُ نُ ْىوهلاوّ ِكَمسعِ نعُ ؿَنعُئ بعؤ      ًَت يَُاوَّ ؿوو ُٖؾتُؿا وَآلّ بـَيُٓوَ، ً ؿَب
ًَُُّ ؿَنات يُِكَيطُّ هُكؤنايُتِ ُٓدمىَُِْ ًًَُّ، ٓعُو    ثُكيَُإ يإ ثُكيَُإ بؤ ٓ ًَىامّ هع وَميلاُْ، ً

ؿَكئ و يعإ بُٖعُك   اثُيىَْـياُْيُ نُ َُٖىوَإ يُنرتّ ؿَْاهري ويعإ ؿؤهعتري و يعإ ػعنَري ويعإ بعل      
ًَُعُ ٓعُوَّ      ًَىَيُ نعلاوَ، ٓ ًَو ُٖيُ ويُعِٓ تُباؿوزي َُعًىَات بُو ًع ًَت مؤكداك ُٖيُ بابُت ًَىَيُى ب ً

ًَععِ ثععُيِلَو ثِلؤطلاَععِ ثُكيععَُاِْ نىكؿهععتإ   بععُؿاٖععاتىوَ نُيععُ ِكاثععؤكت و ياهععاّ بىؿدععُّ هععاَيِ ثععاك    ث
ًَٓتُناًٌْتإ ثًٌإ ؿَؿَّ.َُٖىو  ،ُٖيوىنُوشيإ نلؿووَ  ؿؤنًؤَ

ٓعُّ  و% يعُ َى 11يًقُّْ َاؾِ َلؤظ ثلهًاك ؿَنُٕ بِلّ ُٓو ثاكَيعُّ نعُ بُِكَيعقَّ     7ػاَيِ  32الثُِكَ  
ًَعِ هعىوؿَُْ       ؿكَيت بؤ هُْـوقِ ًعًُٖـإ يعُ   ثًُ تايبُتُنإ ؿَبِل ـ ٓعِ ػعُكز نعلاوَ؟ ٓعؤٕ ًعًُٖـإ ي
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ًَُُ ٖعُك ُٓوَْعـَ ٓاطعاؿاكئ نعُ ًٌٓعُنُ       بىوٕ؟ َُبُهتًإ نُهىناكّ ًًُٖـاُْ وابنامن، ُٓو ثاكَيُ نُ ٓ
ُٓدماَـكاوَ وابنامن ٓعُو ثلهعًاكَ تعُودًِٗ بعُِكَين وَميعلّ ًعًُٖـإ و وَماكَتعِ ًعًُٖـإ و ناكوبعاكّ          

ًٌَهًُِ بهُٕ، ٓعىْهُ َُٓعُ  يعُ مَٓعِ      ُٓوإ بُ ،ُْٓؿايُنإ بهلَيت ٌَ ًٓإ ُٓدماّ ؿاوَ ؿَتىأْ ث تُؾوً
   ٕ ًَهِ تايبُتععُ نعُ ػؤيععإ بععُِكَيىَّ ؿَبععُ ًَٓإ ًْععُ، َُٓععُ يعُ مَٓععِ هععُْـوق تععَُىيٌ  ،ثِلؤفَنعاِْ وَبععُكٖ

َّ و وابعنامن بعُِكَين وَميعلّ ؿاكايعِ ُٓطعُك تعُومحيِ ميعاتلّ ُٖيعُ يُهعُك ٓعُوَ بعُ              نلؿُْنُّ ٓؤتُ ٓعُو
ًَهِ مياتلّ ُٖيُ يُهُك ُٓو ثلهًاكَ.ًٓ  ذامَّ بُكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ، تُومحي
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 دُْابِ وَميل ؾُكَىو.

 بُِكَين باين تاَيُباِْ )وَميلّ ؿاكايِ و ٓابىوكّ(:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ًَُعُ        %يعُ نعُ ؿَبِلؿ  11بُ ًْوبُتِ وَماكَتِ ًًُٖـإ، ُٓو  كَيعت تُهعًًِ بعُ وَماكَتعِ ًعًُٖـإ نعلاوَ ٓ
وَنى وَماكَتِ ؿاكايِ و ٓابىوكّ ُٓو ًٓوتكتاعاتاُْ َُٖىوّ بُكَو ِكووّ سوابٌ ػؤَعإ نلؿووَتعُوَ نعُ    
ٍَ يعُفَيل              سوابُنَُإ يعُ باْعو ؿانلؿووَتعُوَ بؤيعإ و ثاكَنعإ ٓعىوَتُ ٓعُو سوعابُوَ و يعُ بعاْهِ ؾًعـِكا

% يعُ ثاكَنعإ طُيٌعتىوَتُ ؿَهعتًإ و وَميعلّ ًعًُٖـإ دعُْابِ يعُ         11تِ ِٖ ًٓوتكتاعا 313ِكَقَُِ 
ًَتُ ْعاو            ُٓدمىَُِْ وَميلإ باهِ يُوَ نعلؿ نعُوا ٓعُو ثاكَيعُ طُيٌعتىوَتُ ؿَهعتًإ و بعُ بعُكؿَواّ ؿَٓع
ًَهِ يُعِٓ ؿَقًل ًُْ بُي ُٓوَّ ٓاطاّ  هُْـوقِ ُٓو سوابُّ نُ بؤيإ ؿاْلاوَ، ُٓوَّ نُ َٔ َُعًىَات

ًًَُ َِ و ْؤهُؿ و سُؾتا( ؿيٓاكيعإ  وَكطلتعىوَ    ي )ؿوو ًًَاك و ؿوو هُؿو هِ و يُى و ْؤ هُؿو سُؾتا و ه
ًَٓر هعُؿ و ثعُدما( يعإ ٖعُك      َِ هُؿ و ؿواْنَ و ث ًَٓر هُؿ و بًوت و ٓىاك ه ًَوتا، وَ )يُى و ث ُٖتاوَنى ٓ

َِ هعُؿ و ًُٖعتا    ( ٖعُماك و 1381يُ الّ ػؤيإ هعُكف نعلؿووَ بعؤ ْعُػؤَ و نُهعىناكّ ًعًُٖـإ، )        هع
 نُهًٍ َىهتُؾًـ بىوُْ يُو َُوموعُ.

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
 دُْابِ وَميل ؾُكَىو. 

 
 
 
 

 بُِكَين عًِ هٓـّ )وَميلّ ثالْـاْإ(:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

 4ػععاَيِ  34الثععُِكَ  2112ِكاثععؤكتِ يًقْععُّ ْععاوػؤ و ٓاهععايٍ ؿَكبععاكَّ بىؿدععُّ هععاَيآ       34الثععُِكَ 
ؿََيععآ هععُؿ  :ثلهععًاكَنُ ُٓوَيععُ نععُ هععُؿ باَيُػاْععُ نععُ وَماكَتععِ ْععاوػؤ ؿيععاكَ بٓهععُناِْ ثععؤيًى ؿَنععات  

َّ بٓهُناِْ ثؤيًوُ، بُآلّ بِلَيهِ نًَُإ بعؤ تعُكػإ نعلاوَ يعُ ثعِلؤفَ       ًَىيوتُ َُبُهت يُو باَيُػاُْيإ ث
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ًًٌَٓاك نلاوَنإ ؿا وَآلَُنُ ُٓوَيُ  ٔ يعُوَّ نعُ مؤك بٓهعُّ ثعؤيًى ُٖيعُ نعُ تعا        سُقًكُت ٓاطاؿاكي بُث
ًٌَعُيُنُ ٖعُّ بعُ ًْوعبُتِ ناكوباكَناًْعإ و ٖعُّ بعُ ًْوعبُتِ          َِ ؿايُ و ََُُٓ ن ًَوتاَ يُ ػاْىوّ ن ٓ

   ُ ًَُعُ تعُعاَىزي ي ًَهِ تليٍ نعُ ٓ ٍَ ؿَنعُئ نعُ    ػىؿّ ؿآريَنُ و ُٖيبُتِ ؿآريَنَُ، بُآلّ سُقًكُت طعُ
ًَوتا ْنيهُّ  ُٖكَيُِ نىكؿهتإ َّ بُكاوكؿ بهُئ يعُ   3ٓ ًَُُ ْآاكئ نُ يُو ُٖماك قىتاخباُّْ ْىقواُْ، ٓ

ًَُععُ ُٓطععُك بععُّ         ًَُععُ ُٓطععُك ؿوايععِ يععُ ثلَهٓتُيٌععُٓنَُ بععاي ؿَنععُئ، ٓ بععُيِٓ ناكَناْععـا، يععُعِٓ ٓ
ًَوتا و بُّ نًَُُ ثاكَيُّ نُ يُبُكؿَهتُاُْ نُ تُكػإ ؿَنلَيت بؤ وَماكَتِ ثُكوَكؿَ بُّ  هىكعُتُّ ٓ

َّ ًٓشتًادعاتِ وَماكَتعِ ثعُكوَكؿَ    ْوبُتِ  صيىَّ عُؿَؿّ هىنإ نُ يُ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ ؿاُٖيُ سياُْو
ًَُعُ ْآعاكئ هعىكعُتُنُ ميعاؿ          111 ًَهُإ ؿَوَيعت، يُبُكٓعُوَ ٓ % ثِلبهُيُٓوَ َاوَيعُنِ ْنيهعُّ ؿَ هعاَي

ؿا بطُكَيري بعُوَّ  بهُئ بُوَّ نُثاكَّ مياتليإ بؤ تُػوًى بهُئ و بَُيهى بُؿواّ ٓاكَهُكّ تليٍ 
ًًَٓٓعُ ْععاو َُوموععُوَ، الثععُِكَ       ًَو يععُ ُْوعععُنإ ب يععُ ِكاثععؤكتِ  8ػعاَيِ   37نعُ نععُكتِ تايبعُت بععُ ْعُوع

ًَععت طىاهععتُٓوَ بهلَيععت يععُبِلّ بىؿدععُّ    2112يًقْععُّ ناكوبععاكّ ياهععايِ ؿَكبععاكَّ بىؿدععُّ هععاَيِ    ْاب
ًََُُ ؿَ ًَىإ ثاكَينطاناْـا ٓ ًَـاِْ ثاكَينطانإ يُ ْ ًَعِ  ثُكَث ًَت و ُْمشإ نلؿووَ و ًُْهلاوَ، بُ ث ًَري ْاب َي

ًَُُ، الثُِكَ  َِ نلؿِْ بِلطُّ  12ػاَيِ  38عًُِ ٓ َِ بُد ًَىيوتُ د يعُ ياهعاّ وَماكَتعِ     2يعُ َعاؿؿَّ    4ث
بععؤ ؿَهععت ًٌْععإ نلؿْععِ ِكَينبُْععـّ ثِلؤفَنععإ يُاليععُٕ وَماكَتععُ         2116ّ هععاَيِ 7ثالْععـاْإ فَععاكَ  

ًََُُ ثابُْعـئ بعُ ياهعاّ    ثُيىَْـاكَنإ بُ َُٖاٖ ًَت سُشيُٕ وايُ و ٓ ٍَ وَماكَتِ ثالْـاْإ ب ُْطِ يُطُ
و ؿوايِ بُ تُؾوًًًٍَ تعُوميض ؿَؿَيعٔ نعُ ٓعؤٕ ناكَنعإ نعلاوَ بعُ َُٖاٖعُْطِ          2116ّ هاَيِ  7فَاكَ 

ًَتعُ بعُؿي           ًَىَيُى وَماكَتعِ ثالْعـاْإ ْعُ بُكْاَعُّ ٓعُوَّ ُٖيعُ نعُ بب ٍَ وَماكَتُنإ بُ ًٖض ًع ًِ يُطُ
ًَُعَُ           ًَعـكاوَ، ٓعُو ياهعايَُ وابعنامن َىعُكَؾعُ و ٓ ًَِ ياهعاَ ٓعُو ِكَيطُيعُّ ث وَماكَتُناِْ تل و ُْ بُث
ًَطلّ هُكؤنِ ثُكيَُإ، َعٔ وابعنامن ٓعُو ػاَياْعُّ نعُ       ًَِ، بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ، بُِكَين د ثابُْـئ ث

ًَٓإ      يُ ِكاثؤكتِ يًقُّْ ؿاكايِ و ٓعابىوكّ ؿا ٖعاتبىو ُٓواْعُّ نعُ ث     ُيىَْعـّ ٖعُبىو بعُ بىؿدعُّ وَبعُكٖ
ًَوتا و قوُّ تلّ ُٖيعُ يُهعُك بىؿدعُ، قوعُّ      ُٖوَيِ ؿا نُ َُٖىوّ دىاب بـََُوَ، َٔ ًِٖٔ تلّ ًُْ ٓ
ًَُعُوَ بعؤ نؤتعايِ يعإ ؿواّ وَكطلتٓعِ بعُِكَينإ ُْٓعـاَاِْ         ًَ ًَٓإ، بُآلّ ؿَيٗ ُٖيُ يُهُك بىؿدُّ وَبُكٖ

 ثُكيَُإ، مؤك هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ اكهالٕ باين/ ؿ.بُِكَين 

 ؿاكايِ ؾُكَىو.يًقُّْ 
 

                          :ػىكًًـ اظيـ هًًِ بُِكَين
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ًَُُ يُ يًقْعُّ ؿاكايعٌ و ٓعابىوكّ     ِكاثؤكشيعإ بعُ ؿَهعت طُيٌعتىوَ، ٖعُك       18ُٖك تُومحيُى بؤ بلاؿَكإ ٓ
ًٌَععًٓاك و ُٓو  ًٌَععًٓاك و ثلهععًاك و ٓععُو ًععتاُْ ٖععَُىوّ ٖععُك     ِكاثؤكتععُى ثلهععًاك و ث ًَـايععُ، ٓععُّ ث اْععُّ ت
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ُ    يًقُْيُى ػؤّ َُ ًَبًٓعِ ٖع ًَبًًٓعُنإ      هٔىيُ يُوَّ نعُ ُٓطعُك ت ًَت يُهعُك قوعُناِْ دعُْابِ وَميعل ت ب
ُ       ٕ،تؤَاكنلاو ، وَآلّ بـا و تُوميض بـات، ٓىْهُ َُُٓ ِكَِٓ يًذاْعُ و ِكَٓعِ يًقْعُّ ؿاكايعِ و ٓعابىوكّ ًْع

ًَععت و وَآلَـاْععُوَّ ثاًععإ نععُ  ٖععُك يًقُْ ًَععِ تايبُشيُْععـّ ػععؤّ سُقععُ ًععتُناِْ تؤَععاك نلؿب يععُى بععُ ث
ًَٓٓعُ ػعىاك    ًَُُ بىو نُ ًتُنإ وَنى ػؤّ ب دُْابتإ ِكَيطُ ؿَؿَٕ بؤ ثلهًاك و وَآلَـاُْوَ َُُٓ ُٓكنِ ٓ

ًَبًٓععِ ٖععُك يًقُْيععُى تايبُتععُ بُػؤيععُوَ  ؿآلّ ُٓدماَععُنإ ِكووْهععلُبععُ ِكاثععؤكت، بعع و ٓععُوَ ٓععُكنِ ٕ و ت
 ػؤيُتِ و مؤك هىثاي.

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
َّ ثلهًاك ُٖبىو وتًإ وَميلّ ؿاكايِ وَآلَِ ُْؿاوَتُوَ، دُْابِ وَميل ؾُكَىو.  ُْٖـ

 بُِكَين باين تاَيُباِْ )وَميلّ ؿاكايِ و ٓابىوكّ(:
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ًَٓإ باههلا، ُٓوَّ نُ باههلا بُ ًْوبُتِ َ ًًَاك ؿيٓاك ؿاْلاوَو َُودىؿَ، َُهعُيُّ   51ًُٓسِ وَبُكٖ
ٌَ ْعُنلاوَ      11نُ يعُ الثعُِكَّ    ٍَ طعىَلط ؿاػع ٍَ ٓعىْهُ ثعاك بؤتعامن بعاي نعلؿ، ٓعُو         ،ٖعاتىوَ َُٓوعا َُٓوعا

ًَُُ ؿاػًَُإ نلؿووَ ِٖ هاَيِ نطىَل ثاكَنَُاًْإ بلؿ وُْطُِكاوَتعُوَ و ْعُيإ     2111و  2111ُّ نُ ٓ
ًَُُ ؿاَآْاوَ َُودىؿَ و وهىالت بِلاوَؿا ًَوتا ٓ ًَُإ، ٓ َُٖىوّ َُودىؿَ ثاكَنإ و هذالت ُٖيعُ   ،يُوَ ث

ًَوتانُ تُْوًكًإ نلؿووَ ًَلَٕ و بٔٔ تُؿقًكِ بهُٕ و ُٓو وَػتعُ،   ،و ُٓوإ ػؤيإ ٓ طُك كَقابُّ َازي ي
ًََُُ ِكامّ ْري، بُ  311ٓىْهُ بُو  ًََُُ ِكامّ  411َنُّ ٓ َِ تُؿقًكِ بهُٕ و ُٓودا َنُّ ٓ ْري، ؿَب

َّ يععُالّ ٓععُوإ ويععُ هععذالتُ ٓععُوإ ؿَ  ًَُععُ يٓععُوَّ نععُ ؿَكؿَنععُو ًًَععاكَ بععؤ ٓععُو  311بععُٕ، تُقععـيلّ ٓ
  ُ ًَُععُ َُٓاْعع  ٖععٌ َُوموعععُ، بععُ ًْوععبُتِ ناكَبععا و تُْـكوهععتِ نععُ باهععهلا يععُ هععؿلَ ؿاٖاتًععإ، ٓععىْهُ ٓ

ًَوتا ُٖكٓعِ ؿاٖاتًعإ    َِ ػؤيعإ وَكّ ؿَطعلٕ و تُقـيلاتًٌعُإ ُٖيعُ بعؤ       ػؤياصيإ ؿاوَ بُ ػؤيإ، ٓ ٖعُب
ًَٔ َُٓعُ ؿاٖاشياْعُ و            ًَُعإ ؿََيع ؿاٖاتُناًْإ، ؿاٖاتُنإ ػؤيعإ وَكّ ؿَطعلٕ و يعُ ًْٗايعُتِ هعاَيـا ٓعُوإ ث
ٌَ ؿَنلَيت، ٓىْهُ بِلياكّ ػؤتاُْ وَماكَتِ تُْـكوهعتِ و   َُُٓ َُهلوؾُاُْ و يُ سواباتِ ػتاَِ ؿا ؿاػ

ا و وَماكَتِ ًاكَواِْ َُٓاُْ ٖعَُىوّ ٓعُِكوات بعؤ ٓعُوإ، بعُ ًْوعبُتِ ثعرتؤ ؿؤالكَوَ نعُ         وَماكَتِ ناكَب
ًَهِ ًٓٓتععادِ ْععُوتِ ػععاّ يععُى ؿؤالك    ثلهععًاك نععلاوَ نععُ ٓععؤُْ بععُ ًْوععبُتِ ثععرِتؤ ؿؤالكَوَ ٖععُك بععُكًًَ

ًَو َىنعُكَك يعُى ؿؤالك وَكؿَطريؿكَيعت و يعُى ؿؤالكيعٍ وَكؿَطع        َّ بعؤ  وَكؿَطريؿكَيت، بؤ ُٖك بعُكًًَ ريؿك
ٌَ نعلاوَ يعُالّ        ُْتىّ َهعب َ 151 دِ غام، ُٓو كَقَُُ داكَيهِ تل تًهعلاكّ ؿَنَُعُوَ نعُ ٓعُوَّ ؿاػع

َِ ٓعُوَ تُبًعًعُ و ٓعُوَ ِكاهعتُ، بعُ          ًَُُ ثلهًاكَإ يُ وَميلّ هاَاُْ هلوًعتًُنإ نعلؿووَ ؿََيع ًَُُوَ ٓ ٓ
 .42314ًْوبُتِ 

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
ًَو تا ؿواّ ُٓوَّ ُٖك ؿوو وَميلَ بعُِكَينَنإ وَآلَعِ ثلهعًاكَناًْإ ؿايعُوَ ٓعُوَّ نعُ يعُ يًقُْناْعُوَ         ٓ

َّ ْاو بٓىوهري بعؤ ٓعُوَّ يعُى بعُ يعُى قوعُبهُٕ، نعاى عبعـاهلل سعادِ حمُعىؿ،            ،بؤيإ ٓىو بىو ؿََاُْو
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ك، ناى ها  تؤَا، ٖافَ ػإ، َاَؤهتا عُل عبـايعنين، ؿ.اظيـ وَكتِ، ناى عبـايكاؿك بامكطإ، ناى ٓاكاّ قاؿ
ناى ناكوإ ُاحل،هؤمإ ػعإ، نعاى امساعًعٌ هععًـ، نعاى نعاكؿؤ، نىَيوعتإ ػعإ، ٓاًعتِ ػعإ، نعاى ؿَيٌعاؿ             
ًَليععإ            ًٌَُوا، نعاى عبعـاهلل قعُآلؿمَيِ، ؿ.ِكَيبعام ؾتعاغ، ظًعإ ػعإ، نعاى ٓاهعؤ، ب سوري، ثُضيإ ػإ، ناى ث

ٍَ حتوري، ؿ.دًٗإ امساعًٌ، طعىَيناك   ، ٓاوامطاٖسػإ، ثُكوئ ػإ، ناى طياٍ  ًَلؿ ػإ، ناى ػًًٌ، ناى ً
ٍَ ػإ، بُيإ ػإ،  ناى ؾاضٌػإ، بُؾلئ ػإ،  عبـاالسعـ، منًعُ ػعإ، فيعإ ػعإ،       د.ثـا٥س سؤ، هُكطى

ًَل ػعإ، نعاى ًععإ اظيعـ ، نعاى         ناى هاالك حمُىؿ، مسريَ ػإ، ناى هُؿاك، ناى اَري طىطُ، ؿ. هعُوَك، ًعً
بًت اهلل، قاؿك سؤ، ُبًشُ ػعإ، نعاى ًعىإ، َاَؤهعتا      ُباغُآلَيِ، ناى امساعًٌ، ُٓظري ػإ، امساعًٌ ط

ػعإ، ثعُضيإ عنؿايعـئ، َاَؤهعتا      ععُٝـ١ ، نعاى عبعـاهلل ْعىكّ،    خإ ناوَ، ناى هُكُْٖط ؾُكَز، هًىَيٌ
ًَلماؿ  اماو ػإ ، ناى عًعِ  ، ُْهلئ ػإ،  ناى ُْكضيإ عبـاهلل، ِكعجُإ، ناى عـْإ ساؾغؾُكَإ، ناى ً

سوري، ناى قاؿكّ ٓاهايٍ، ؿ.ِكؤفإ، ناى مسعري هعًًِ، ْاهعو ػعإ، ٖعاوِكام ػعإ، ًعُومن ػعإ، نعاى عُعاؿ           
حمُـ، ناى ْعُفاؿ عنيعن، نعُيًِ ػعإ، نعاى طعؤكإ ٓعاماؿ، طًُعُ ػعإ، الْعُ ػعإ، نعاى حمُعـ ًعاكَمووكّ،               

ٌ ؾِٓ، ًٌْعتُإ ػعإ، نعاى    ٓاُْٖط ػعإ، نعاى عبعـايلظئ سوعري، آًَعُ ػعإ، ؿ.عُعل ْعىكَؿي         ، نعاى  اضـ
 َُ هعًـ، ناى بلٖإ، ُّٓ ػىًو و بلا بُِكَيناُْ ْاويإ ْىوهلاوَ، ؾُكَىو.ًُؤِكَ، ًًالٕ ػإ، س

 ْىكّ: َُال بُِكَين عبـاهلل
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ؿَػعؤّ، بعُي   وََيآلِٖ بُي ْىقتُيُنِ ًْناَِ تُواو ًْناًَِ ُٖيُ، ًٓٓذا ؿَيًٓابعُ سعُم ؿَنعُّ هعىَيٓـ     
ًَُُ يُهُكَتاوَ ؿَكؾُشيإ ؿا بُ ُٖكؿوو وَميلّ بُِكَين  ٌَ بـَّ ِكووِْ بهَُُوَ، ٓ ًَـ ؿَنُّ ؿَكؾُمت ث ٓىَ
ًَبًًٓاْعُ نعُ يعُ ِكاثؤكتعُنإ ٖعاتبىو، الّ ػؤيعإ           نُ قوُّ ػؤياًْإ نلؿ، يُعِٓ وَآلَعِ ٓعُو ثلهعًاك و ت

ًَو وَآلَُنُيإ ؿاوَتُوَ، بُآلّ نُتؤ ْاوَنإ ؿَْىوهِ  ًَِلاوَ تا ٓاهت ًَهِ ُْط ؿَكنُوت نُ ُّٓ وَآلَاُْ ِكؤَي
َِ ِكَيقَّ بًُـاكبىوإ نُّ بهاتُوَ، ببىكٕ با قوُنُّ تُواو بهُّ، ......... .  نُ بتىاْ

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
 تهايُ ًٓذامَ بـَٕ با قوُّ ػؤّ بهات، ًٓذامَّ بـَٕ، ؾُكَىو.

 ْىكّ: الَُ بُِكَين عبـاهلل
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

َِ و وَآلَعِ     5ؿَمامن ِكَْطُ ثُكيَُاْتاكَيهِ بعُِكَين   ،َُبُهتِ َٔ يُ عُؿَؿّ ثُكيَُاْتاكَ ثلهعًاكّ ٖعُب
ًَتُوَ، قوُ يُهُك ُٓوَيُ ُْيتىاِْ عُؿَؿّ قوُنُك نعُّ بهاتعُوَ، ٓعُوَ هعُكدمُنُّ      ًَهًاِْ وَكطلتب يُن

  ٔ ًَعلَ َعٔ تعُقًُِ            َُٓ، بُِكَينإ بؤ ٓعُوَّ بًعناْ ًَعلَ َعٔ ًٓذعامَّ بعـَٕ بعؤ ٓعُوَّ ِكووْعِ بهَُعُوَ، ي ، ي
َّ بعـَّ بعُ      َّ ُّٓ بابُتعُ طعل ثلهًاكَناِْ ُٓو بُِكَيناُْ ْانُّ، ٓىْهُ ػؤًِ هُكدمِ ُٖيُ ، بُآلّ ؿََُو

ًَِلاوَ يُوَّ نُ وَآلَعُنإ َىقٓعهعُك ْعُبٔ يعإ ْعُتى      َِ َُهُيُيُنِ تلَوَ نُ واؿياكَ ِكؤَيِ ناكيطُكّ ط اْ
َِ يُ نُّ نلؿُْوَّ ....... بُِكَينإ تىػىا با قوُنامن تُواو بهُّ.  ِكؤَيِ ُٖب
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 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
 تهايُ با قوُّ ػؤّ بهات ؾُكَىو.

 ْىكّ:َُال بُِكَين عبـاهلل 
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

 ُ كْا قوعُ ْانعُّ، بعُِكَين هعُكؤنِ ثُكيعَُإ ٓعُّ       ُٓطُك ًٓذامَّ ؿَؿَٕ ِكووِْ بهََُُوَ با قوُ بهُٕ ُٓطع
/ 21/5ٖاتُ ثُكيعَُاِْ نىكؿهعتإ، يعُ     2112/ 7/5ِكاثؤكتُّ بىؿدُّ سهىَُتِ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ يُ 

ـ  2112 ِكؤف ؿواّ ٖععاتِٓ ثععلؤفَّ  17واتععُ  ،بععُِكَين عُععاؿ اظيععـ يُنطلتٓععُوَّ وَماكَتععِ ؿاكايععِ ِكاطُياْعع
ًَلَيُ، ُّٓ وَميعلَ بعُِكَينَ   ثلؤفَ ياهاّ بىؿدُنُ ُٓ ،بىؿدُنُ ّ وَماكَتُ يُنِ طلتىوَتُوَ، ثلهًاكَنُ ي

ًَو ؿا ثٌععتًىاِْ بهععُّ يععُ      َّ يُؿَكؾععُت ًَععلَوَ ؿََععُو نععُ بععؤ ػععؤّ َععٔ طىَععاِْ ٓععُوَ ؿَنععُّ يععُعِٓ َععٔ ي
ًَهِ تل بهُّ، ُّٓ وَميلَ بُِكَينَ يُ وَآلَُناْـا ؿَكنعُوت وَميعلّ    ًَهِ تلؿا ؿاواّ ًت % ّ ٓعُو  47ؿَكؾُت

 ثؤكتُيُ، عُؾىّ بهُ........ .ِكا
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

ْا بابُ واًُْ و تها ؿَنُّ ُٓوَ قاْىِْ ًُْ، تهايُ ؿاًٌُْ، وَميلّ هُكاْوعُكّ نىكؿهعتاُْ و تهايعُ ْىقتعُ     
َِ ؿَيعٓري و تعا هعُعات            ًَوعتاَإ نؤتعايِ ثع ِكؤّ ّ ثعاَ ًْعىَ   5ًْناًَُنُ، تهعا ؿَنعُّ ؿاًٌْعِ، ؿاًٌْعتِٓ ٓ

َِ ؿَنعُئ، ؿوايعِ ِكَيطعُ ؿَؿَيعٔ       ًَِ نلؿ يُ هُكؤنِ ؾلانوًؤُْناُْوَ ؿَهت ثع َُِٓلؤ، بُآلّ نُ ؿَهتُإ ث
 .بُ ُٓواُّْ تليٍ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؿاًٌْتين ؿووَّ
 بُِكَين ؿ.اكهالٕ باين/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:

 .ًَٗلَبإ بُػٌٓـَو ػىاٍ بُْاوٍ
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ًَوتاَ ٍ  ثعلؤفَ  ٌنلؿْع  طؿتىطؤ يُهُك ؿَبري بُكؿَواّ ٓ ٍ  ياهعا ٌ  بىؿدعُ ٕ  ٖعُكَيُ ًَعلام  – نىكؿهعتا  بعؤ  ع

ًَُإ نلؿ بامسإ ُٖكوَنى ،2112 هاَيٌ ٌَ ؿَهت ؾلانوًؤُْناُْوَ هُكؤنٌ يُ بىو باَ ث  ؾُكَىو بهُئ، ث

 .ًىإ ناى ؾُكَىو ببىكَ، ػإ، هؤمإ

 :دالٍ عبـايهليِ ًىإ بُِكَين

 .ثُكيَُإ هُكؤنٌ بُِكَين

ُ  يٌؿاكا يًقٍُْ وايُ باًرت ًَىيوعت  وا ػؤيعإ،  ًعىَيين  بٔعٓ ٍ  بعؤ  ؿَنعات  ث ٕ  و َىالسعُمات  ٓعُوَ  هعُكدمُنا

 .هىثاي مؤك بٓىوهُٓوَ،

 :ثُكيَُإ هُكؤنٌؿ. اكهالٕ باين/ بُِكَين

 .ػإ هؤمإ ؾُكَىو ػؤتإ، ًىَيين بؤ ؾُكَىوٕ ؿاكايٌ يًقٍُْ هىثاي، مؤك

 :ْىكٍ ًٗاب هؤمإ بُِكَين

 .ثُكيَُإ هُكؤنٌ بُِكَين

 .ثُكيَُإ ُْٓـاَاٌْ نإبُِكَي 

ُ  ٓعُو  بؤ ؿَنُّ ؿاكايٌ يًقٍُْ يُ ؿَهتؼؤًٌ ًَعلو  كاثؤكتع ٍ  ت ٌ  تُهعُيُ ًٌَهًُع ٔ  نعلؿووَ،  ث ًَعلَؿا  َع  ؿاوا ي

ًَو نُ ؿَنُّ ًَـاوَ، ٓاَافَيإ ؿاكايٌ يُيًقٍُْ بُِكَينإ ُٖيُ ثله ًَت بُاَلّ ث ًَُُ ؿَب ًَو ٓ  بـؤميُٓوَ ٓايًُت

ٍ  نلؿْعٌ،  ٓاكَهُك بؤ ٌ  ٓعُوي ُ نُ ثلهع ٌ  َيُنع َ  ٓعُو  بعىوْ ُ  بعِل ُ  ثاكاُْيع ًٌَعتا  نع ٌ  الٍ ٖ ًَعلام  سهىَعُت  ع

ًَو َُٖىو بُ َاوَتُوَ، َ  يُو مياتل ُٖيُ نُ تُعيًٓ ٕ  ًعُ ٍ  تليًعؤ ُ  ؿيٓعاكَ  َاوَتعُوَ،  ؿَنلَيعت  بعاي  نع

ٌَ ٖاتىوَ ُٓواْـا كاثؤكتُنٍُ يُْاو ُٖك ٓىْهُ ًَنَناٌْ بؤ بهلَيت هُكف ؿاْلاوَ تليًؤٍُْ ًَُ يُو ب ٖ 

ًٌَُُكطُ، ًَوتا ُٖتا ث ٌ  ٓعُو  ٓ ٍ  ُْؾعُقات ُ  سانًُعُ ٕ  نع ًَعت  نعلاوَ  تعُكػا ُ  ؿَب ُ  بعؤ  ٍ%17 يع ًَُع ٓ  ٕ  تعُكػا

ٍَ ُٓوَ طُيٌتىوَ، ٍ%51 ُٖتا% 21 يُ بهلَيت، ٍ  يُ ُٓوَ ؿواٍ ًًَاكَيو، ُْٓـ يُو  تعانى  ػعؤِكاى  ثوعىويُ

ًَوتا ٕ  بؤيُ ُْْاكؿووئ، بؤ يإ%15 يُ يُوَيٍ طُيٌتىوَ، ٍ%85 يُ ٓ ٔ  بعُِكَينا ًَعلَ  َع ّ  ؿاوا ي  يعُْاو  ؿَنعُ

 ٍ ٔ  ياهعانُ ٌ  ؿَكيـَنعُي ٍ  ٖع ٍَ  بىؿدعُ ًَو  َُٓوعا ٍ  بعؤ  بـؤميٓعُوَ،  ٓايًعُت ٌَ  ٓعُوَ  هعُكؤنايُتٌ،  ُٖكهع

 ناكَيو نىكؿهتإ ُٖكَيٌُ هُكؤنايُتٌ نىكؿهتإ، ُٖكَيٌُ سهىَُتٌ هُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ، هُكؤنايُتٌ

ًَوتا ثاكاٍُْ بِلَ ُٓو نُوا بهات ٓ  ٍ ٌ  يعُال ًَعلام  سهىَعُت ُ نَُيُ ع ُ  وَكبطريَيتعُوَ،  بعىوَ  نع َ  ٓعىْه  َُٓعُ

ًَهُ ًَهُ ؿاٖاتُو، يُو بًُ ًَوتا ُٖتانى نُ بىؿدُيٍُ يُو بًُ ٓ ًَُُ ًَُإ ٓ  دًا بُبًاْىوٍ نلاوَو َُسلوّ ي

ًَُإ دًا بُ ًَىٍَ بُو ْاتىاْري ؿكاوَتُوَو طٌ ي ًَنَناٌْ بؤ بهُيُٓوَو، ثِل عُدنَنَُ ؿََاُْوَيت نُ ً ٖ 

 َ ًٌَعُُكطُ ًَعو  و كَيعو  ًَىَيُنٌبًُع  بتعىاْري  ث ٕ  ث ُ  بهعُئ،  يُهعُك  ناكيعا ّ  ُْٖعـَيو  بؤيع ًٌَعًٓاك  ُٖيعُ،  ث

ًًٌَٓاكَ يُنَُِ ٍَُُٓ  .ياهانُوَ ْاو ػوتُٓ و ٓايًُت ؿؤميُٓوٍَ بؤ ث

ًًٌَٓاكَنإ  :ث

 نلؿووَ، ؿَكَاَيُيإ ؿاواٍ نىكؿهتإ ُٖكَيٌُ ؾُكَاْبُكاٌْ تىَيقَناٌْ و ٓري َُٖىو نُ ُٓوٍَ بُٖؤٍ -1

 ٌَ ٌ  ٍؿيعاك  بعُب ًَعو،  ٖعًض  نلؿْع ٔ  ًَهاًْنَ ًَعلَوَ  َع ّ  ؿاوا ي  ياهانًُعـا  يعُْاو  بىؿدًُعـا،  يعُْاو  و ؿَنعُ
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ُ  ؿابٓلَيعت  َاؿؿَيعُى  ٌ  نع ٌ  سهىَعُت ٕ  ٖعُكَيُ ٌ  نىكؿهعتا  بعؤ  بهعات  ؿكوهعت  يًقُْيعُى  يُهعُكيُت

 ٍ ًَـآعىوُْوَ ٍ  ٓعُو  ٖعَُىو  ث ُ  ؿَكَااَلْعُ ٍ  و، بهلَيعت  ميعاؿ  نعلاوَ  ؿاوا نع ًَو  ؿؤميٓعُوَ ُ  بعُؿَك  ٓايًعُت  يع

ٍ ؿَ ٍ  ٓعُو  مَودًعُ،  ًعُٖاؿَو  كَاَيعُ ُ  ؿَكَااَلْعُ ٕ  نع ٌ  نعلؿووَ  ؿاوايعا ٌ  سهىَعُت ٕ  ٖعُكَيُ  نىكؿهعتا

ًَـآىوُْوَيُى ًَوتا ٓىْهُ بهات، ث ًٌَ ُٖيُ، عُؿايُتٌ ْا ُٖيُ، يُنواٌْ ْا ٓ  ؿابَُ ناكَنإ و ُٓكى بُث

 .ْانلَيت

ٌَ فٌْ بؤ ًٓعايُ ؿَكَاَيٍُ بُْاوٍ ؿَكَاَيُيُى ؿَنُّ ؿاوا ُٖكوَٖا ُ  ٖاوهعُك،  ب ُ  ٓعُو  ٓعىْه ٔ  فْاْع  ْعاتىاْ

ًَت ػؤيُتٌ بُْاوٍ مَودًُ ؿَكَاَيٍُ وَكبطلٕ، مَودًُ ؿَكَاَيٍُ ًَت، ٖاوهُكٍ نُهُ ُٓو ؿَب  بُاَلّ ُٖب

ٍَ ًٓعايُ، ؿَكَاَيٍُ ْاوٍ فَيل يُ ؿَنلَيت ًًُْ ٖاوهُكيإ نُ فْاٍُْ ُٓو  ُٓوهعا  َٓـااَلْعـا،  ؿَكَاَيٍُ يُطُ

ًَُُ  .بُكئ باًرت كَوبُ فياًْإ ؿَتىاْري ٓ

ًًٌَٓاك -2 ًَعت  بُكؿَواّ نىكؿهتإ ُٖكَيٌُ سهىَُتٌ ؿَنُّ ث ُ  ب ٕ  يع ٌ  تعُكػا  بعؤ  ؿيٓعاك  ًًَعاك  121 نلؿْع

ُ  بؤكؿٍَ ُٓو هامٍ، تىاْا ًَوعتا  تعا  نعلؿووَ  هُكثُكًعيت  نع ٓ  ٕ ّ  بعؤكؿ  ٖعَُا ًَعت  بعُكؿَوا ُ  ب  هُكثُكًعيت  يع

 .نلؿٌْ

ٌ  ؿكوهعت  تٌَُٖيُُ بؤ ؿيٓاك ًًَاك( 121) بِلٍ  نلؿٌْ تُكػإ -3 ٍ  بعؤ  قىتاخباْعُنإ،  نلؿْع ُ  ٓعُوَ ًَُع ٓ 

ٍَ ُْٖطاو، بُ ُْٖطاو بتىاْري ٍَ بُ ها ًَت كمطاكَإ ها  .قىتاخباُْنإ نٌَُ ساَيُتٌ يُ ب

 تُكػإ بىؿدٍُ نلؿٌْ هُكف بؤ وَماكَتُنإ، بُ بـات تُواو ؿَهُاَلتٌ نىكؿهتإ ُٖكَيٌُ سهىَُتٌ -4

ٍَ نلاو ًَن، ٓاوؿَيلٍ بىوٌْ يُطُ ًٌَُيُ ُٓو ًَوتآ بُٖ ُ  ًًُْ، تُواويإ ؿَهُاَلتٌ وَماكَتُنإ ُٖيُ، ن  بؤيع

ًَُُ ٌَ ؿَهُاَلتُيإ ُٓو ؿاكايٌ وَماكَتٌ يُ بهُئ ؿاوا ياهايٌ َاؿؿَيُنٌ بُ ٓ  .بـات

 ثُكيَُإ، هُكؤنايُتٌ ُٖكَيِ، هُكؤنايُتٌ هُكؤنايُتٌ، ٓىاك ُٖك بىؿدٍُ ٍ%11 يُ نَُهلؿُْوٍَ -5

 ؿيٓاكٍ ًًَاك (121) ؿَكنلؿٌْ ثاَ ؿاؿوَكٍ، ُٓدمىٌَُْ هُكؤنايُتٌ وَميلإ، ٌُْٓدمىَُ هُكؤنايُتٌ

ٌَ ُٓوٍَ عُْهاوَ، ًاكَواٌْ ثاكٍَ تىاْاهامٍ، ًَتُوَ َُبًُغُنٍُ يُ و ؿَكبهلَيت ي ًَٓ ٌَ ٍ%11يُ ؿََ  نُّ ي

 .بهلَيتُوَ

ٌَ طىَيُإ َُِٓلؤ نُ ؿابِلاوَنإ، ْاوُٓ بؤ ػنَُتطىماكٍ ثاكَو نلؿٌْ تُكػإ يُ بىوٕ بُكؿَواّ -6  بعىو  ي

ٍ  بعُِكَين  كاثؤكتٌ يُ ُ  ؿاكايًعـا  وَميعل ٌ  نع ٌ  سهىَعُت ٕ  ٖعُكَيُ ٍ  ض نىكؿهعتا ٍَ،  نعلؿووَ  ثعلؤفَ ـ  يعُو  ٓعُْ

 ٌ ُ  ؿاَُمكاْعـووَ  ػعَُيه ُ  ؾُكَاْبعُك،  بع ٍ  يع ُ  ناكَباًعـا،  بعىاك ًَُع ٓ  ٕ ٌَ  ؿاوايعا ٔ  يع ّ  ؿَنعُي ٔ  بعُكؿَوا  يعُو  بع

 .ناكاُْياْـا

 ثٌعتطرييًُنُ،  ُْٖطاوَيهعُ،  ُٓوَ ٓىْهُ ؿيٓاك، ًًَؤٕ (25) بؤ ْـَنإطى عُقاكٍ هىيؿٍُ نلؿٌْ مياؿ -7

 .بهلَيُٓوَ ٓاوَؿإ مياتل طىْـَنإ ُٓوٍَ بؤ

8-  ّ ٕ  بعُكؿَوا ُ  بعىو ٌ  هعُكف  يع ٍ  نلؿْع ٍ  بًُعُ ًَهعاك ٌ  بعؤ  ب ٕ  ؿَكٓعىواْ ٍ  و ثعُضياْطانا ٌ  ُٓواْعُ  وَماكَتع

 .بطلَيتُوَ ثُكوَكؿََ

 تُكسًٌ و ناويهلاوَنإ ْاوُٓ بؤ بهات تُكػإ ؿيٓاك ًًَاك (111) بِلٍ نىكؿهتإ ُٖكَيٌُ سهىَُتٌ -9
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ٌَ ػؤيإ بؤ ًَهاًْنَُنُ نلاوَنإ، ًَري بُد ًَ ٍَ يُ ؿَٖ  .بهُٕ تُكػإ بؤ ثاكاُْيإ ُٓو نى

ًَـاٌْ يُ سهىَُت -11 ٕ  بؤ هااَلُْ بُػًٌين ث ٌ  و ػاٌُْْعًٓهلاوَنا ُ  ؾُكَاْبعُكاْ ٕ  َىوٓع  هعٓىوكؿاكَنا

 :ُٓويٍ بهلَيت،

1- ٌ ًَعـاْ ًَو  ث ُ  بُػٌعًٓ ًَعت  ؿيٓعاك  ٖعُماك  (611) نع ٍ  ٓعُو  ٖعَُىو  بعؤ  ب ُ  ػاٌُْْعًٓاُْ ٍ  نع  َىوٓعُ

ًًَإ قوت ًَُ بُ نَُرتَ، ؿيٓاك ُٖماك (411) يُ ػآًًٌُْْإ  .بـكَيت ث

ًَـاٌْ -2 ًَو بُ يُ(11(و )9)ثًُيإ نُ ؾُكَاْبُكاٍُْ ُٓو بؤ ؿيٓاك ُٖماك (481)بُػًٌين ث  ًٖض َُكد

ًَ تليإ ؿَكَاَيُيُنٌ ًَنإ و ثًٌُيٌ تُْٗا ت،ُْب  .ػ

ًَـآىوُْوَ -11 ًَُُ هًٓاعٌ، َُهلَؼي كَيُٓايًُناٌْ بُ ث ٕ  ُٖكَيٌُ سهىَُتٌ هااَلُْ ؿَماْري ٓ  نىكؿهعتا

 ُٓواٍُْ يُبُكؿَّ يَُجُك بؤتُ كَيُٓايًُنإ بُاَلّ ؿَنات، تُكػإ هًٓاعٌ َُهلَؼي بؤ باَ ثاكَيُنٌ بِلَ

ًَو ُٖكوَٖا و، بـَٕ ػؤيإ ٓايُتُناٌْ ُْوٍَنلؿ ْؤفَٕ و ناكٍ طُوكَ ؿَياُْوَيت ًَتُ كَيطلٍ نؤََُي ًَٓ  ؿَٖ

ٍ  ُٓواٍُْ بؤ بُتايبُتٌ بُكيإ، ٍ  َآَاوَْعـٕ،  ثعلؤفَ ُ  ُٓوػَُيهاْعُ ٍ  نع ٕ  ثعلؤفَ ُ  َآَاوَْعـيا  مؤك ُٖيع

ًَىيوتًإ  .هًٓاعًُوَ َُهلَؼي كَيطٍُ يُ ُٖيُ نىكؿهتإ ُٖكَيٌُ سهىَُتٌ ٖاوناكٍ و ثٌتطريٍ بُ ث

ًَت َُُٓ بىؿدُ نُ ،2113 هاَيٌ بؤ نىكؿهتاُْ ُٖكَيٌُ سهىَُتٌ ُهُكي -12  ياهعانُوَ،  ْاو خبلَيتُ ؿَب

ٍ  ؿياكٍ واؿٍَ يُ 2113 هاَيٌ بؤ بىؿدُ، ياهاٍ يُْاو ُ  ػؤيعـا  نعلاو ُ  بىؿدع ٍ  بع ًَٓلاو ًَلَيعت  ػعًََُ  بعؤ  بٓ

ُ  بـكَيت ؿَهُاَلت ُٖكوَٖا ياهايُ، بُْـَ بُو نىكؿهتإ ثُكيَُاٌْ ٌ  بع ٌ  وَماكَتع ٌ  ؿاكايع ٌ  يُساَيعُت  ؾعُكق

ًَٓلاوَو، بِلَ ُٓو ًَلاقُوَ يُاليُٕ نلاوَ ؿياكٍ بِلَ ُٓو ػًََُ ُ  ع ٕ  نع ٔ  ٓعُوا ُ  بتعىاتٓ ٕ  َىْاقُيع  ٓعُو  و بهعُ

 .بهُُْوَ تُعىين بِلَ

 .ؿَنُّ هىثاهتإ مؤك .مَواز هىيؿٍُ يُ بىوٕ بُكؿَواّ -13

 :ثُكيَُإ هُكؤنٌ ؿ.اكهالٕ باين/ بُِكَين

ًَو هىثاي، مؤك ًَىَ نُ نات ٌ  مياؿ ؿاواٍ ٓ ًَعت  ؿَنعُٕ،  ُْؾعُقات  نلؿْع ٔ  ؿَب ُ  بعناْ  ٓعُو  هُكٓعاوَيُى،  ض يع

ٍَ  يُ ُْؾُقاتُ ٌ  ميعاؿ  ؿَنعُيت؟  تعًُُٓين  نعى ُ  ُْؾعُقات  نلؿْع ًَعت،  ٖعُوا  يع ًَعت  بُِكاهعيت  ْاب ٌ  ؿَب ًَه  ًعىَيٓ

ًَت، تايبُتٌ  .ناكؿؤ اىن ؾُكَىو طىتلاوَ، نُ ُْناتُوَ ؿووباكَ ثلهًاكاُْ ُٓو نُي ؿاواناكّ ًٓٓذا ُٖب

 :ثريؿاوؿ حمُـ ناكؿؤ بُِكَين
 .ثُكيَُإ هُكؤنٌ بُِكَين

ٌ  وَميلّ بُِكَينإ ؿاكايِ، يًقُّْ كاثؤكتِ ػىَيـُْوَّ ؿواّ ٍ  و ؿاكايع ٕ  وَميعل ٌ  ثالْعـاْا  ُْٖعـَيو  وَاَلَع

ٕ  و هعُكْر  ثلهعًاكو  يُو ًَبًًٓاْعُيا ُ  ؿايعُوَ،  ت ٕ  ثُيىَْعـاك  نع ُ  بعىو ًَعِلواْري،  بع ٕ  ت ٌ  يعا ّ  ثلهعًاكَناْ  ٖعُ

ًَُُوَ بُالٍ ؿاكايٌ، يًقٍُْ ُّٖ ثُكيَُإ، ُْٓـاَاٌْ ًَُٓك باوَِك وَاَلَُنإ ٓ ٔ  ُٓوٍَ بؤ ُْبىوٕ، ٖ  بتعىاْ

ًٌَُو و نَُىنىكتٌ ُٓو ًَهٌ ُٖيُ بىؿدُؿا يُ نُ بُكاٍُْ نُيُ ن  ُٓو بؤ ماْويت و ياهايٌ و َُْتكٌ وَاَلَ

ًَتُوَ، ؿكا نلاوٕ باي نُ طلؾتاٍُْ ُ  ب ٍَ  بؤيع ُ  ؿَؿَّ ٖعُو ِ  ٓعُوَ  وعُنامن ق يع ًَٓ ُ  بوعُغي ُ  نع  كاهعتًُو،  َُٓع

ًٌَُىايُ ٍ  بُّ ُٓطُك ث ًَىامَ ُ  ًع ًٌَعرت  نع ٕ  ث ٌَ  تُٓهًعـضيا ُ  نعلؿَوَ،  يع ًَُع ٓ  ُ ٔ  كَػٓع ٌ  و بطعلي  بُكثلهعًاكاْ
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ًَىَيُ بُّ نىكؿهتإ ؿاكايٌ هًاهُتٌ ؿاِكًتين يُ يُنُّ  بُ ُٖك يُنًٍ َاْطٌ يُ ُٓطُك بـَُْوَ، وَاَلّ ً

ّ  ًٖض ُٓوا كؤيٌتبا ثُكيَُإ ٖاتؤتُ نُ بىؿدُ ياهاٍ ثلؤفَ ُّٓ كَيُٓايٌ ّ  يُهعُك  ْعُؿَبىو  ناكيطعُك  ٓعُ

ًَوتا نُ ؿواػوتٍُٓ ٌَ ُْتًذُنٍُ يُ نلؿووَاُْ، ٓ ًَُُ ُٓوٍَ بُب ًَو، ًٖض ٓ ٕ  وَاَلَ ُ  طؤِكاْهاكيًعُى  يعا  يع

 ُ ٌ  بعؤ  بـَيٓعُوَ  بىؿدع ُ  نىكؿهعتإ،  ػعَُيه ٌ  نع ٌ  ٓعُكن ُ  ْىَيٓعُكاْ ٍ  ػَُيهع ٌَ  بعُكطل ٕ  يع ٌ  و بهعُ  ٓعُكن

 .بُِكَيىَ بِلوات ًُؾاؾًُت بُ كيَُاًٍْثُ

 ُ ُ  بىؿدع ُ  بليتًع ِ  يع ًَهع ِ  ثلؤطلاَ ِ  بعؤ  سهىَعُت  ؿاكايع ِ  ٓايٓعـَ  هعاَي ِ  بَُُبُهعت ًَٓاْ ٔ  بُؿَهعتٗ  ٓعُْـي

ًَى يُ نُ ؿياكيهلاو ًٌْتُاِْ و نؤَُاَليُتِ و ٓابىوكّ ٓاَادمِ ًَىَّ ْ ِ  ٓىاكٓ ِ  طٌعت ٌ  ؿاكايًعـا  ثالْع ًَع  د

 .بؤؿَنلَيتُوَ

ًَىامّ ٍَ ٖاوتُكيبُ نىكؿهتاُْوَ ُٖكَيُِ سهىَُتِ يُاليُٕ بىؿدُ لؿِْبُِكَيىَب ً  طلؾتعـا  ُْٓـئ يُطُ

ُ  بىؿدُنُ، ًٌَُُٖيِ طلؾتِ بىوُْتُ ؿَبُٓوَو ؿووباكَ يُنـا بُؿواّ ؿاكايًُناْـا هاَيُ يُمؤكبُّ نُ  نع

ِ  يُ بىؿدُنُ ػىؿّ وايهلؿووَ ٍ  ؿاػعلاوؿا  بامُْيعُن ٔ  خبىاتعُوَو  ػعى َ  ٓعُو  طعلْطرتي ّ ٓ طلؾتاْعُ  ُواْعُ

 :ػىاكَوَٕ

ٍَ و ؿاٖات هُك ػوتُٓ تاكَايِ-1 ًَت ػلاثرت هاَيًٍ يُؿواّ ها ًَٓإ بىاكَناِْ دؤكَ وَُٖىو ؿَب  بُكَُٖٗ

ّ  ثعلؤفَ  صيىوُْ بُ .طلتؤتُوَ ُٖكَيُِ ؿاٖاتِ ؿَهتُبُكنلؿِْ و ِ  بىؿدعُ ُ  ٖعُكَي ٕ  ٖاتؤتع  ؿواّ ثُكيعَُا

ًَط  ًَو  َعاْط ًَٔع ُ  ٖاوث ٕ  ٖاتؤتع ُ  بعاي  ثُكيعَُا ٌ  يع ِ  تُؾاهعًً ُ  ؿَنعات،  2112 ؿاٖعات ٍ  يعُو  دطع ُ  ؿاٖاتعُ  نع

ًَهٌ نلابىو َُمْـَ ًًَاك 276بُ  يُ دطُ َُُٓ ؿَنُّ، تاكَايًُنُ باهٌ نُ صيىوُْ، بؤ بىو، ٖات تل ؿاٖات

ًَٓر سُؾتاو و تليًؤٕ يُى هلوًًتُنإ هاَاُْ ؿاٖاتِ ؾِلؤنُػاُْ، و باْهُنإ ؿاٖاتِ ُ  َُُٓ ًًَاكَ، ث  بع

ًَهٌ ًَض يًوت ُ  ؿاْاٌْ بؤ بىؿدُ يُ هلوًتًُنإ هاَاُْ وَماكَتٌ ػؤٍ ٖاتىوَ، ٖاوث ًَعٓر  يع ّ  هعُؿ  ث  ًًَعاك

 سُؾتاو و تليًؤٕ يُى ُٖيُ، بُِكَيىَبُكايُتٌ ًَُ ُٖيُ، ؾُكَاْبُكٍ ُٖماك (31) َتُكػاْهلاو بؤ مياتل

ًَٓر  ُٓو ُنإهلوًتً هاَاُْ وَماكَتٌ ؿَنُّ ثلهًاكَ ُٓو َٔ ؿاْاوَ، بُِكَيىَبُكايُتٌ ًَُ بؤ ًًَاكٍ  ث

ًَـا بُِكَيىَبُكايُتًاٍُْ ُٓو ٓايا بهلَيت، ػُكز ؿاْلاوَ بؤ ثاكَّ بِلَ ًَت ٓؤٕ ًًُْ؟ ت ًَتُ ؿاٖاتُ ُّٓ ؿَب  ب

ًَري بهُئ ُْوتًٍ ؿاٖاتٌ بُِكَيىَبُكايُتٌ يُهُك قوُ ُٓطُك بهلَيتُوَ؟ ػُكز و نىكؿهتإ ؿاٖاتٌ ْاو  بًَ

ًَٓر يُ َباناك وَيوتطُناٌْ بًٌُ يإ هىوتٌَُُْ، بًٌُ بؤ ٌ  ؿاْعلاوَ،  بؤٍ ًًَاكَنُ هُؿ ث ٍ  بًُع  ْعُوتً

 .نىكؿهتاْـا يُ بهُٕ ُْوت تًُُٓين ػؤيإ بُِكَيىَبُكايُتًُنإ ُْى ؿَنلَيذي، ثٌتًىاٌْ بُغـا يُ

ًَـاِْ -2 ًَى كَْىوهُناِْ :صيىوُْ وَنى ثُكيَُإ، بُ ْاؿكوهت ماًْاكّ ث ْ  ّ ًَعلَ ِ  فَ َ  نؤتعاي ِ  ًعُ  َعاْط

ًَىامّ ووبُؿ نُ  2111يُنَُِ ٔ  ؿف ثُكيعَُإ،  ٖاتؤتُ دًاوام ً ّ  و بُيعُن ٕ  دًعاوام ًَو  ػُكدًعُنا  طعُي

ُ  اليعُ،  مؤكّ مؤك تُبعُٕ مؤكَ، ٌ  نع ٌَ،  دًاوامَناْعت  ؿوايع ّ  ؿَؿََع ٍ  يعُى  بعُاَل  تعُْٗا  ؿَنعُّ،  بعاي  دًعاوام

 .ُٖيُ دًاوامّ ًًَاك (211) ناكَبا نُكتِ يُؿاٖاتِ

ًَٓإ -3  .ُٖفَاكنلؿِْ يُ َُٖيُنلؿٕ و نىكتٗ

ِ  طعُوكَ  -4 ٍَ  بعىوْ ّ  هعا ِ  يعُؿوا ّ  هعاَي ّ  قعُباكَ ُ  بُناكػوعذي  بىؿدعُ ِ  يع ِ  غًعاب ّ  ثلؤطلاَع  و ٓعابىوك
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ّ  ُٓواُّْ بُي% 96.6 يُ بُناكبلؿٕ وَناكػوذي، بىؿدُّ يُ تُْٗا .نؤَُاَليُتِ ُ  ثُيىَْعـ  بُػٌعري  بع

ٍ  يُ دطُ َُُٓ ْاؿاكايًُناُْ، ُٖبىوَ بُ نؤَُاَليُتًُ، هىوؿٍ بُ ُٖيُ، ُ  بعُكإ، ؾُكَاْ تعُعىين ُ  نع  َُٓع

ٌ  ميعاؿ  ًَهع ٌَ  نلؿْ ٌ  بعؤ  هعٓىوكَ  بع ًَه ٍ  َُبُهعت ٍ  طًُعُ ٌ  و ٓعابىوك ٍ  بعُِكَيىَبلؿْ ُ  سهىَعُتً ُ  ًًْع  نع

ًَت مَكووكَتٌ  .ُٖب

ًَُُ .َاْط (6) بؤ ُٖكَيُـا يُ ؿاكايِ هاَيِ نلؿُْوَّ بٔىوى و هااَلُْ ثالِْ يُهُك كاٖاتٔ -5 ًَُاْىايُ ٓ  ث

ًَُُ طىايُ ؿَنُٕ باهٌ نُ ؿاكايِ وَميلّ بُِكَين هااَلٍُْ ثاهاوَّ ُّٓ ّ  يُبُك ٓ ُ  ٓعُوَ ًَلاقعـا  يع ُ  ع  بىؿدع

ًََُُ ْآاكئ ؿَػلَيت، ؿوا ًَعلام  يُهُك كاوَهتري ٓ ٌ  تعا  ع ٕ % 17  بًُع ُ  ؿَيعت،  بعؤ  نعَُا ًَُع ٓ  ُ ًَُاْىايع  ث

ًَهـا يُ ؿياكَ، ُْوتُنَُ ؿياكَ،% 17 يُ ػَُاَلْـُْ بىؿدُ ٓىْهُ ًًُْ، كاهتُقًُٓ ثاهاوَيهٌ  بىؿدُ نات

ُ  نىكؿهتإ ثُكيَُاٌْ ؿَيتُ ٕ  ؿوو يع ٌ  ميعاتل  تليًعؤ ًَٓعاْ ُ  ُٖيعُ،  نىكتٗ ُ  ض َُٓع ًَهع  كاؿَوَهعيت  تعؤ  تُعيًٓ

ًٌَ ْانُيت تُعيري يُهُكٍ، ًًَٓتُ (11) َاْطٌ يُ ثُيِلَو بُث ٕ  ْايٗ ّ  ثُكيعَُا ٌ  تُعيًٓعُ،  بعُ  نعلؿ  نعَُ

ُ  ؿَتىاًْعت  نعلؿ  مياؿٍ بهُيتُوَ، نٌَُ ًَُاكيع ُْٖـَيو يُ ؿَتىاًْت ٍ  ؿاععُدن  يع  ٓعُوَ  بهُيتعُوَ،  ثعِل

ٌَ قوٍُ ؿوايٌ ؿاْلاوَ عُدنٍَ ُٓو نُ وكؿَناكيًٍُ يُو دطُ  .ؿَنُئ ي

ًَٓإ ٖاوتُكيبهلؿِْ -6 ٍَ مَيـَِكؤيهلؿٕ و نىكتٗ ٕ  ُٓوٍَ هُكَِكاٍ يُنرتؿا، يُطُ ُ  ثُكيعَُا ٍ  هعااَلْ  ثُهعٓـ

ًَٓاٌْنىك يُوٍَ دطُ َُُٓ ؿَنات، نلؿٕ ػُكز يُ مَيـَِكؤيٌ سهىَُت ؿَنات، بىؿدُ  .ُٖيُ تٗ

ًَٓإ ثلؤفَناِْ بؤكّ و مؤكّ -7 ِ  و وَبُكٖ ّ  ْعُبىوْ ًَعىَك ٕ  ث ِ  بُهعُك  ؿابًُعهلؿ ِ  ْاوٓعُناْ  بعؤ  .ٖعُكَي

ّ  2111 ثاك هاَيِ صيىوُْ ّ % 17  كَيعقَ ُ  بعؤ  تعُكػاْهلاو  ثعاكَ ُ  ْعُنلاوَ،  ػعُكز  بىؿدُنع ُ  نع  (2) ؿَناتع
ًَٓإ ثلنلؿُْوَّ بؤ ؿيٓاك، ًًَاك 219 و تليًؤٕ ًَٓلاوَ،  بُناكػوعتٓـا  ّبىؿدُ يُ نىكتٗ ٕ  بعُناكٖ  تُبععُ

ًَـٍ بُ ُ  نُ ُٓوٍَ ًاٖ ٍ  كيهعؤكت  يع ٌ  ػعؤ ٍ  ُٖيعُت ٌ  وَميعل ٌ  ؿاكايع ٕ  وا طعىت ًَٓعاوَ،  بعُناكَا ٖ  ُ  2111 يع

 ّ ّ  %5.51كَيعقَ ّ  طىفَعُ ٕ  ثعاكَ ّ  ػعُكدهلاوَ،  ثلؤفَنعا ٕ  بعُاَل ّ  ؿيوعا ّ  طىفَعُ ّ  َعاوَ  هعىوِكاْـْـُْوَ

ًَٓإ هُك ػلايُ ُْنلاوَو بؤ (تـويل) ًَهـايُ .نىكتٗ ًَُُ نات ًَلَ ياهايٌ بُؿَقِ ٓ  ؿَقٌ بُ ْانلَيت طىشيإ ي

ًًَهاكٍ َاوَيُنُ ياهانُيُ َُُٓ بًطىامَيتُوَ، و ُْنات ُٓوَ تـويلٍ سهىَُت ياهايٌ ًٌَ  بُكثلهًاكيُتٌ ث

ٍ  و ؿاكايٌ وَميلٍ ٌ  وَميعل ٍ  نعلؿ  ثالْعـاْاْ ُ  يعُوَ ـ  نع ٔ  ثابُْع ُ  بع ٌ  بع ٌ  ؿَقعُناْ ُ  ياهعاي ُ  نع ٕ  يع  ثُكيعَُا

 .ؿَؿكَيت

8-  ٕ ِ  طىَيٓعُؿا ِ  بُٖعُفَاكنلؿْ ّ  ؿَكٖاويٌعتُناْ ُ  ػعُكدهلاو  بىؿدعُ ِ  نع ًَع ٔ  ث ًَ ّ  ؿََيع ًَعلَ  نؤتعايِ،  فَ

ًَلؿكَيتُ طٌتِ بىؿدُّ كًَٓىوهِ كَواُْنلؿِْ ؿواّ نُبُكؿَواّ  .ثُكيَُإ ؿَْ

ًَُُ ْاكؿووَاُْ، طىتٌ نلؿ باهٌ ثُكيَُإ يُ َُِٓلؤ ؿاكايٌ وَميلٍ بُِكَين  ايٌياهع  ؿَقٌ بُ نُ 15/4 تا ٓ

ٌ  ثُكيعَُإ،  ُْٖاتؤتُ َُُٓ ُٖبىو، َ  ٖع ٕ  ًعُ ٌ  بعىو،  ْعاكؿ  َاْطًعا ٌ  ٖع ُ  2111 هعاَي ّ  ٖعاتبىو،  كاهعت  بعُاَل

ُْخيوعتُ بُكْاَعٍُ نعاك، َعٔ يعُ بعُِكَين وَميعلٍ ؿاكايعٌ ؿَثلهعِ نعُ بُكثلهعًاكٍ             ثُكيَُإ هُكؤنايُتٌ
ًَت، َُٖيوُْطاْـٕ بؤ  بىؿدُ بهُيت؟ يُنَُُ ؿَنلَيت سًوابٌ ػًتاٌَ يُ ؾًعًٌ هُكف ُْنلؿ ب

ٍَ يُ ػاَيُناٌْ هُكَوَ وَكبطلئ:  ُٓطُك ُْٖـ
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ًَٓإ طلؾتِ-1  :نىكتٗ

ًَٓاِْ ُٓو طىفَُّ  بليتًُ( 2112)   (ؿاكايِ هاَيِ بؤ ػَُاَلْـوويُتِ( ؿاكايِ وَماكَتِ) سهىَُت نىكتٗ

ًَىيوتُ مؤكَو طىفَُيُنِ ؿيٓاك ًًَؤٕ 847 ًًَاكو 44 و تليًؤٕ (2) يُ ُ  ناك ث ًَٓعا  بع ُ  ِْنىكتٗ  ؾًعًًُنع

ًَىَيُّ بُّ ُٓويٍ نُ بهُئ  :ػىاكَوَيُ ً

ًَٓإ دؤكّ          م ًَٓاِْ طىفَُّ            نىكتٗ  ؾًعًِ نىكتٗ

 

ًَـاِْ       -1  ؿيٓاك ًًَاك 272         ثاكَينطانإ ثُكَث

 

 ؿيٓاك ًًَاك 243                      ثرتؤؿؤالك       -2

 

ًٌَُُ وَماكَتِ َىوُّٓ   3  ًًَؤٕ 981 ًًَاكو 952  كطُث

 

ًَٓاِْ طٌتِ نؤّ  ؿيٓاك ًًَؤٕ 981 ًًَاكو 467 و تليًؤٕ 1    ؾًعًِ نىكتٗ

 

 .ؿَنُٕ باهٌ ُٓوإ ُٓوٍَ ُْى

 :َاْط (6) بؤتُ نىكؿهتاْـا ُٖكَيُِ يُ ؾًعًِ ؿاكايِ هاَيِ -2

ًَواُّْ ُٓو يُكَيطاّ ؿاكايِ هاَيِ بىوُْوَّ بٔىوى ًَـ ؿكَيقَّ ػىاكَوَ ثلؤه َّث  :َؿك

ًَـَنات ؿَهت ؿاكايِ ًٓتالقِ و ؿَنلَيت ثُهٓـ بىؿدُ هاَيُنإ مؤكبُّ سىمَيلاِْ يَُاْطِ -  .ث

ًَٓض - ّ  َاْطِ يُث ّ  هاَيُناًٌْعـا  ٖعَُىو  هعُكَتا ًٌَعًُٓ ّ  ث ّ  و ػاْىوبعُكَ  و ٖاوهعُكطري ّ  بًُعُ ًَهعاك  و ب
َّ ثلؤفَنإ تُْـَكيِٓ ًًٌَٓاك .كاؿَطري  و بهات كَيُٓايًاُْ ُّٓ ًٓتاَلقٌ ِؿاكاي وَميلّ َُِٓلؤ ُٖك ؿَنُّ ث

 ْاوٍ ؿَيتُوَ قُكمَنُ ُٖيُ، قُكميإ ُٖيُو هٓـووقًإ َُٓاُْ ٓىْهُ كاطلتين، يُبُكؿَّ نؤهح ُْيهاتُ

 .ُٖيُ ثاكَيٍُ ُّٓ و

ًَهًٌـا َُٖىو 15/12 يُ - َّ سهىَُتُوَ يُاليُٕ بىؿدُ سًواباتِ هاَي  .ؿاؿَػل

 .ثلؤفَنإ نؤََُيطُو ناكوباكَناِْ ؿوانُوتِٓ هُك تؤتُػو ناكيطُكّ هُكَوََ ُٓواُّْ َُٖىو -

ًَٓإ و ػُكدٌ مَيـَ -3  :بُيُنٔ ؿف ؿاكايِ دَُوُكّ ؿوو نىكتٗ

ٕ  يُبُِٓكَتعـا  - ًَٓعا ُ  نىكتٗ ًَتع ّ  بُهعُك  قعُكم  ؿَب ّ  بعؤ  طٌعتًُوَ،  بىؿدعُ ُ  ثِلنلؿْعُوَ ًَىيوعت  سهىَعُت  ث

 يإ ْاوػؤ يُ قُكمنلؿٕ يإ و تُقًُىف وَنى ،بطُِكَيت تلؿا هُكٓاوَّ بُؿواّ ؿاكايًُنُؿا هاَيُ يَُاوَّ

ّ  يُ مَيـَِكؤيِ سهىَُت ؿاكايًُناْـا هاَيُ َُٖىو يُ نُِٓ ؿَكَوَ، يُ  ؿواّ ؿَنعات  بُناكػوعتٓـا  بىؿدعُ

ِ  ثُهٓـ ٍ  ؿواٍ يعُعين  ثُكيعَُإ،  نلْع ٕ  ٓعُوَ ٍ  ثُكيعَُا ٌ  ؿَنعات  ثُهعٓـ ُ  مَيعـَِكؤي ُ  هعُكف  يع  نلؿُْنع

 .ؿَنات

َِؿ يُبىؿدُؿا مَيـَكؤيهلؿٕ ًَت ػؤّ ثاهاوّ َب  :ُٖيُ دؤكّ ؿوو و ُٖب

ٕ  ناكَهاتُ يُناتِ نُ ْاهلاوَ بُوَ :ثؤمَتًـ ميـَِكؤيِ - ّ  و هلوًعتًُنا ُ  ٓعِل ٕ  ثلؤطلاَع  و ٓابىوكيعُنا
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َّ بؤ ثُْاّ نؤَُاَليُتًُنإ  .ؿَبلؿك

ًَطُتًـ مَيـَِكؤيِ - ًَو :ْ َّ ْاوَّ ُٓو نات ًَـَْل ٔ  بؤّ ثُْابلؿٕ ثاهاوَناِْ نُ ي ِ  و الوامبع ِ  ٓاَعادم  طٌعت

َِ ًَٓ   .ُْنات بُكدُهتُّ و بُؿَهتُٖٓ

ًَٓإ ثلؤفَناِْ بؤكّ و مؤكّ -4 ًَىَكّ ُْبىوِْ و وَبُكٖ  :ُٖكَيِ ْاوُٓناِْ بُهُك ؿابًُهلؿٕ ث

ًًٌَٓاكَنإ ثلؤفَ كابلؿوو، هااَلِْ وَنى 2112 َُٓواَيًٍ تانى - ًَىَك بًُّٓٔٓ يُهُك ث ُ  بُهُك ث  ْاوٓع

 .ُْنلاوٕ ؿابَُ نىكؿهتإ ُٖكَيُِ دؤكَناِْ دؤكاو

ٕ  تُْاْعُت  - ًَىا ّ  يعُْ ًَعىَك  وَماكَتُناًٌْعـا  ػعىؿ ُ  بعؤ  ْعُطرياوَ،  يُبُكٓعاو  ث ٕ  صيىوْع ًَىا ِ  يعُْ  وَماكَتع

 .ثلؤفَناْـا نلؿٌْ ؿابَُ يُ يُعين ؿاكايِ، وَماكَتِ و تُْـوكهتِ

ًَهاكّ بىوِْ بُكؿَواّ َايُّ بؤتُ ؿؤػُ ُٓو - ِ  ْنّ و طىْـَنإ ٓؤَيبىوِْ و نؤٓهلؿٕ و ب ِ  بعىوْ  ٓاهعت

ًَِ بامُّْ ثُكَهُْـِْ و بقَيىّ ًَ ًَبًُُنإ ًىَيُٓ يُ ػَُيهِ ْاِكَمايُتِ و يُوَيـا ُٖفاكّ ٖ  .ب

 

 

 :بُناكػوذي بىؿدُّ -5

ِ  طعُوكَ  هُكَِكاّ ّ  بعىوْ ٍَ  قعُباكَ ّ  هعا ِ  يعُؿوا ّ  هعاَي ِ  بُناكػوعذي،  بىؿدعُ ِ  وَماكَتع ّ  ؿاكايع  576  بعِل

ٕ نىك وَنى ؿيٓاكّ ًًَؤٕ 867 ًًَاكو ًَٓعا ُ  تٗ ّ  يع َ  .نعلؿووَ  ٖعُفَاك  بُناكػوعذي  بىؿدعُ ّ  بؤيعُ  طىفَعُ

ًَٓإ  .ؿيٓاك ًًَؤٕ (847)ًًَاكو (44)  و تليًؤٕ( 2)طُيٌتؤتُ نىكتٗ

ًًٌَٓاكَنإ  :ث

ًًٌَٓاك -1 ٔ  ث ِ  ؿَنعُي ًَٓعاْ ِ  نىكتٗ َّ  و بطريَيعت  يُبُكٓعاو  ؾًعًع ًَٓل ُ  بُٔهعج ُ  نع ُ  بليتًع ٕ  (1) يع  و تليًعؤ
 .ؿيٓاك ًًَؤٕ (847)ًًَاكو (44) و تليًؤٕ (2) دًاتِ يُ كؿيٓا ًًَؤٕ (981) ًًَاكو (467)

ِ  ثعُيِلَو  -2 ِ  نلؿْع ّ  هًوعتَُ ُ  الَُكنعُم ٕ  يع ِ  و ثعاكَؿاكنلؿ ًَعـاْ ُ  ث ٌ  بًُع ٕ  ػعُكد  و وَماكَتعُنا
 يُبُك مؤكَيإ ثاكَ بِلَ ُٓو طىايُ نُ وَماكَتاٍُْ ُٓو ًت بٔىونرتئ بؤ ؿاكايِ، وَماكَتِ بؤ ُْطُِكاُْوَ

ٌ  ؿَهتُو ًَعت  ُٕ،ؿَنع  ػعُكد ٌ  بًطُِكَيٓٓعُوَ  ؿَب ٍ  يُبعُك  ؿاكايعٌ،  وَماكَتع ُ  ٓعُوَ ًَهع ُ  يعُو  يُن ًٌَعاْ ُ  ن  نع

ًَُُ هًوتٌَُ ًَىيوتُ بؤيُ نلؿووَ، ؿكوهيت ٓ  .ببُئ ال هًوتَُُ ُّٓ ث

 ؿَكَدماَُنُيعـا  يُ نُ نىكؿهتإ، ثُكيَُاِْ بؤ طٌتِ بىؿدُّ كًَٓىوهِ ٖاتِٓ و ؿوانُوتٔ بُٖؤّ -3

ّ  بٔعىوى  ِ  بىوْعُوَ ِ ؿا هعاَي ّ  كايع ًَٓعاوَ،  ػؤيعـا  بعُؿوا ًٌَعًٓاك  ٖ ٔ  ث ِ  ؿَنعُي ُ  سًوعابات ّ  بىؿدع  يُهعُكَتا

ًَتُوَ بُنلاوَيِ هاَيُناْـا َُٖىو ًَٓ َّ و سي  .ؿاُْػل

ًَىيوتُ نلؿٕ مَيـَِكؤيٌ -4 ّ  نؤَُاَليُتِ و ٓابىوكّ ثاهاوّ ث ًَت  ػعؤ ّ  ٖعُب ِ  يعُؿَكَوَ  ػعؤّ،  ثاهعاوَناْ

ّ  بُؿَهعت  ِ  و بعاَلو ّ  بعُؾرِيؤؿاْ ِ  هعُكَايُ ُ  ؿَنلَيعت،  ُفَاكٖع  طٌعت ُ  بؤيع ًَىيوعت  2112 يَُوعاَيُوَ  ث

ًَهـا بُتايبُتِ ُْؿات، ُٓدماَِ ًٓرت سهىَُت ًَٓإ نُ يُؿؤػ  .ُٖيُ نىكتٗ

ًًٌَٓاك -5 ًَٓاْـا بىؿدُّ يُ ُٖكَيِ سهىَُتِ ؿَنُئ ث َّ ػىاكَوَ ُْٖطاواُّْ ُٓو وَبُكٖ  :بٗاو

ِ  ثلؤفَناِْ ؿاِكًتِٓ و ؿاْإ يُهُكوبُْـّ -أ ًَٓاْ ُ  ثٌعت  سهىًَعـا  وَبعُكٖ ًَت ِ  ببُهعت ٔ  طلَيعـاْ  ٓعُْـي
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ِ  ْاوُٓو َُٖىو بؤ نؤْؿلاْى ِ  ؿَظعُكَناْ ٕ  ٖعُكَيُ ِ  و نىكؿهعتا ًَ ٕ  بعُث ُ  ثاكَينطانعا ّ  يع ِ  كَيطعا  ْىَيٓعُكاْ

 ؾًعًِ ثلؤفَ تؤَاكنلؿِْ بؤ ْاسًُنإ بُِكَيىَبُكّ و قآُكاّ بىوِْ ٓاَاؿَ بُ و ُٓدمىَُُْنإ يُ ػَُيو

 .ؿاوانلاوَنإ و

ًَٓاِْ بىؿدُّ يُ نُ ثاكاُّْ ُٓو ّطىفَُ -ب  بؤ ُْنلاوَ ػُكز َاوَتُوَو 2111 و 2111هاَيِ وَبُكٖ

ًَٓت ثُكيَُإ ُ  بهاتعُوَ،  كووِْ بُؿيهًؤَ ِ  نع ّ  يعُنىَئ؟  طىفَعُناْ ّ  23ٍ َعاؿؿَ ّ  ياهعا  2111 بىؿدعُ

ٍَ نُ صيىوُْ، وَنى ٌَ تُٓهًـضيإ تل داكَيهٌ يُو  .نلؿؤتُوَ ي

ٓ  ُٓسناب نؤَُنٌ ياهاٍ -ز ٍَ،  ـثُهع ُ  بهعل ُ  نع ًَُع ٓ  ُ ٌ  يع ُ  2112 -2111 هعاَي ٍ  يع ُ  ياهعا ٕ  بىؿدع  ؿاواَعا

ًَُُ هااَلُْ طىتىويُتٌ ؿاكايٌ وَميلٍ بهلَيت، ياها بُ نُ نلؿووَ ًَوتاَ تانى نٌُٓ ؿَنُئ، تُهىيٍُ ٓ ٓ 

ٌ  بُُٖؿَك يُ ُٖيُ طُوكٍَ ناكيطُكيُنٌ َُُٓ نُ نلاوَ، ثُى ياهايُ ثلؤفَ ُّٓ ٌ  ؿاْع ُ  و طٌعيت  هعاَاْ  يع

ٌ  ثٌتًىاٌْ يإ اليُُْناٌْ، بُهُك طٌيت هاَاٌْ ُٖك نلؿٌْ ؿابَُ ؿايُتٌْاعُ ٕ  و سعنب  نلؿْع  اليُْعُنا

ًَـاٌْ يُ  .هًاهًـا ثلؤهٍُ ثُكَث

ًًَُّ َاؿؿَّ 2111 ثاك هاَيِ بىؿدُّ ياهاّ يُ -5 ًَٓلا، ُٓوَ ه ُ  سهىَعُت  نُ ُٓهج ّ  بع ُ  %11 كَيعقَ  يع

ُ  بىو بليتِ بِلَنُّ نُ َُبهاتُوَ،ن ؾُكَاْبُكإ قُكَبىوّ يُ دطُ بُناكػوذي بىؿدُّ  ًًَعاكو  989يع

ِ  هىوؿّ ؿيٓاك، ًًَؤٕ 671 ّ  ٖعُبىو،  نؤَعَُيطا  بعؤ  باًًٌع ِ  بعُاَل ًَو  ؿاْعاْ ُ  بًُع ِ  يع ٕ  طىفَعُناْ ًَٓعا  نىكتٗ

ِ  نُ ؿَيت ُٓوَ َاْاّ بُ بُناكػوذي بىؿدُّ يُهُك يَُواَيـا ِ  وَماكَتع َّ  ؿاكايع ُ  طعى ِ  بع  طعُوكَ  مياْعُناْ

  .ُْػتِ ُٖاَلوهاِْ باماِكو يُهُك ْاؿات ُيُبىؿد ُٓو قُباكَّ نلؿِْ

 ُ ًٌَعًٓاك  بؤيع ٔ  ث ِ  بعؤ  ؿَنعُي ِ  هعاَي ّ   2112ؿاكايع ُ  بُناكػوعذي  بىؿدعُ ّ  يعُو  دطع ُ  طىفَُيعُ  وَنعى  نع

ًَٓإ ٕ  867 ًًَعاكو  576 يُ بليتًُ نُ هُكّ ػلاوَتُ نىكتٗ َّ،  ؿيٓعاك  ًًَعؤ ًَٓعل ّ  ؿَكبٗ ُ  َعاوَ  طىفَعُ  نع

َّ% 11 بُكَيقَّ ؿيٓاك ًًَؤٕ 931 ًًَاكو 168 و تليًؤٕ 11 يُ بليتًُ ًَٓل  .ؿابٌه

ّ  ُٓو هُك بهليَعتُ ؿابَُ ؿيٓاكو، ًًَؤٕ 893 ًًَاكو 16 و تليًؤٕ 1 ؿَناتُ ؿاًهاْـُْنُ بِلّ  ثلؤفاْعُ

 :ػىاكَوَ

َّ بُاَلّ ًًُْ، ُٖكَيُـا سهىَُتِ ؿَهُاَلتِ يُ َىوُٓ هًوتُِ طؤِكيِٓ ُٓوَّ بُٖؤّ-1 ّ  ؿَنل  تعل  كَيطعُ

ًَلَيتُبعُك  ّ  رتنلؿِْباًع  بعؤ  بط ِ  و بعقَيى ِ  فيعاْ ِ  ؾُكَاْبعُكاْ ِ  سهعىَ ُ  نىكؿهعتإ،  ٖعُكَيُ ّ  نع  بعُٖؤ

ُ  بعُكاوكؿ  َواَيـا يُ كَيقَنُّ نُ ُْػتًُوَ ُٖاَلوهاِْ ِ  بع ِ  2117 هعاَي ًَ ّ  بعُث ِ  ٓاَعاك ِ  ؾعُكَ  سهىَعُت

ًَعت  ؿيٓعاك  ٖعُماك   511 َىوُٓنُّ 2117 يُ ؾُكَاْبُكَيو ُٓطُك واتُ% 29.91 يُ بليتًُ ُٖكَيِ  بىوب

 ُ ُ  دطع ُ  يع ًَوعتا  ٓعُوَ  هُكَىوٓعُ،  بُكمبىوْعُوَو  ثًع ٓ  ّ ّ  ؿيٓعاك (551،149) بعُبِل ّ  يُبعُٖا  َىوٓعُنُ

 .يُؿَهتـاوَ

ًًٌَٓاك بؤيُ ُ  بؤ وَ(11)  ثًُ يُ ؾُكَاْبُكاُّْ ُٓو بؤ بهلَيت تُكػإ ؿيٓاك ًًَاك 51 بِلّ ؿَنُئ ث   ثًع
ًَىَيُّ بُّ بُِٓكَت َىوُّٓ بًُّٓٔٓ يُهُك (4)  :ػىاكَوَ ً

ًَهـا يُ (7)ثًُ بؤ (11) يُثًُ - َّ، مياتلّ َىوُّٓ ؿوو هاَي ًَبـك ًَهـا يُ َىوُٓ 14 ؿَناتُ نُ ث  .هاَي
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ًَهـا يُ 4 ثًُ بؤ 6 ثًُ يُ - َّ، مياتلّ َىوُّٓ يُى هاَي ًَبـك ًَهـا يُ َىوُٓ 13 ؿَناتُ نُ ث  .هاَي

ٕ  ؿاَعُمكاوَ  نؤََُيطاّ ؿكوهتهلؿِْ بؤ ؿيٓاك ًًَاك 51بِلّ -2 ٕ  سهىًَعُنا ّ  هلَيعت، ب تعُكػا  ٓعُو  طىفَعُ

ُ  ؿاويُتِ 2119 ؿاكايِ هاَيِ يُ سهىَُت ثاكاُّْ ِ  بع ِ  ػعاْىو  نلَيع ُ  بعىوَ  بليتع ُ  .ؿيٓعاك  ًًَعاك  51 يع  يع

2111  ِ ّ  َُٖيهٌعاْ ُ  بًًٓعىَو  بُػؤيعُوَ  ميعاتل ٕ  298 ًًَعاكو  57طُيٌعتؤت  ؿيٓعاك،  ٖعُماك  243 و ًًَعؤ

ًََُُ ٍَ بؤٌٓ سهىَُت ػاْىواُْ ُّٓ ؿَماْري ٓ ٌَ ٌٖ ُٖك ؿَطلَيت؟ بُنل  .ن

َّ تُكػإ ًًَاك 51 بِلّ-3  َاْط 8 هااَلُْ نُ ماْهؤ ػىَيٓـناكاِْ َاْطاُّْ ؿَكَاَيُّ نلؿِْ مياؿ بؤ بهل

ٌَ َُُٓ ،(ؿاكايِ وَماكَتِ – بااَل ػىَيٓـِْ وَماكَتِ)ثُيىَْـيـاك اليُِْ .ؿَياْـكَيتِ ٌَ د  بهات بُد

ًَِ ًٌْتُدِ قُيلاِْ نَُهلؿُْوَّ بؤ ؿيٓاك ًًَاك 51 نلؿِْ تُكػإ -3 ًَهِ بُث ًَٓض ثالْ  يُُٖك هاَيِ ث

ًَهـا  ّ  ٖعُماك  21 هعاَي َِ  يُنعُ ُ  ًٌْعتُد ِ  يع ِ  ًعاكَناْ ٕ  ٖعُكَيُ ٕ  قعُماو  و نىكؿهعتا ٕ  و ْاسًعُنا  طىْعـَنا

َ  و بهلَيعت  ؿكوهعت  ُ  ؿابعُ ِ  هعُك  بهلَيتع ُ  و نَُـَكاَعُت  ػعَُيه ِ ال.ًايوعت ّ  :ثُيىَْـيعـاك  يعُْ  ؿَهعتُ

ًَٓإ  نعاكَ  ُّٓ ؿاكايِ، وَماكَتِ - ٓاوَؿاْهلؿُْوَ وَماكَتِ – ًُتىطىماكط و ًاكَواِْ وَماكَتِ – وَبُكٖ

ٌَ ٌَ د  .بهُٕ بُد

ّ  كَوَْـّ طُِكاُْوَّ و نلاوإ ؿيجؤكت قُكَبىوّ بؤ ؿيٓاك ًًَاك 51 تُكػاْهلؿِْ-4 ِ  بعؤ  نعىكؿ  ٖعُكَيُ

 .كايِؿا وَماكَتِ – ثُيىَْـيُنإ ؾُكَاْطُّ – ْاوػؤ وَماكَتِ :ثُيىَْـيـاك اليُِْ .نىكؿهتإ

ًَو  -4 ُ  بعؤ  ؿاسيعُمكَيت  هعٓـووق ٕ  ؿؤػع ِ  و يعُْاناوَنا ّ  فيٓطعُو  ثاكاهعتٓ ّ  ؿيٓعاك  ًًَعاك  151 بعِل  كَهعًـ

 ِ ُ  ٓعُو  بعُكؿَواَ ًَعت  هعٓـووق ٕ  و ب ِ  يُاليعُ ِ  وَماكَتع ِ  و ؿاكايع ٕ  وَماكَتع َّ  بعُِكَيىَ  ثالْعـاْا  و بعربؿك
ّ  /نىكؿهتإ ثُكيَُاِْ ِ  يًقْعُ ّ  و ؿاكايع ِ  ٓعابىوك ٌٍِعًٓاكَيهـا  و ثلؤفَيعُى  يُٖعُك  و بهعات  هُكثُكًعت  ث

 ِ ٕ  ثُكيعَُاْ ّ  نىكؿهعتا ِ  بُهُكٓعاوَ ٕ  ؿَهعُاَلت َّ  ػعُكدهلؿ ِ  .ؿابٓعل ِ  :ثُيىَْـيعـاك  اليعُْ  ثُكيعَُاْ

 .فيٓطُ طٌتِ ؿَهتُّ – ؿاكايِ وَماكَتِ - نىكؿهتإ

ّ  بعؤ  ًًَعاك  51 بِلّ نلؿِْ تُكػإ -5 ِ  نِليٓعُوَ ِ  بعُكوبىوَ ٕ  نٌعتىناَي ُ  .دىتًعاكا ُ  نع ًَو  َُٓع ُ  يعُن  يع

ًٌَ ًَٓر ثالِْ ُنإن ًٌَؼوتين بؤ ُٖيُ هاَيِ ث ًَوتا نُ ؿَكَوَ، ْاكؿُْ و ماتٌ ًٓهتًؿاٍ و نٌتىناَيٌ ث  ُٓو ٓ

ًَٓر ثالٌْ ٌٖ ثلؤفَ ُ  هاَيُ ث ٌ  يع ٕ  ٖعُكَيُ ُ  نىكؿهعتا ٍ  يع ُ  هعؿل  ثًعُ ِ  .ؿايع ِ  :ثُيىَْـيعـاك  اليعُْ  وَماكَتع

ٍَ  .ؿاكايِ وَماكَتِ – نٌتىنا

 .ػىَيٓـناكإ بؤ ػىَيٓـٕ قُكمّ ثلؤفَّ بؤ بهلَيت تُكػإ ؿيٓاك ًًَاك 51 بِلّ-6

ًَى يُ طؤِكَثاْاُّْ ُٓو َُٖىو بُهُومايًهلؿِْ ثلؤهُّ بؤ ؿيٓاك ًًَاك 51 بِلّ -7  طُِكَنُناِْ قىاَليِ ْ

ِ  ًاكو ِ  ًاكؤٓعُنُناْ ُ  ٖعُٕ،  نىكؿهعتاْـا  ٖعُكَيُ ُ  نع ّ  هعُومايري،  باػٔعُو  بُِٓكَتعـا  يع ُ  بعُاَل ًَوعتاؿا  يع ٓ 

ٍَ بؤ مؤكبُيإ ًَىَكطرياوَ، نَُيهًإ ىػاًا و ػؤ ٍَ بهلَيت طلَيبُهت َُبُهتَُ ُّٓ بؤ ي  ًاكَماتلئ يُطُ

 ِ ِ  طلووثع ـ  نؤَجاًْانعاْ ُ  تايبُشيُْع ِ  يع ِ  .ثاكنعـا  ؿكوهعتهلؿْ ِ  :ثُيىَْـيعـاك  اليعُْ ِ  وَماكَتع  و ًعاكَواْ
 .ؿاكايِ وَماكَتِ – طًُتىطىماك

8-  ّ ّ  بعؤ  ؿيٓعاك  ًًَعاك  51 بعِل ُ  ثٌعتطري ِ  طُِكَنع ِ  اكوًع  ُٖفاكٌْعًُٓناْ ٕ  و ؿَوكوبعُكَناْ  طىْعـَنا
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ًَىَّ بهلَيت تُكػإ نىكؿهتإ ُٖكَيُِ يُهُكتاهُكّ ّ  ؿابُماْـِْ بًُ ِ  يُنعُ  بعؤ  ناكَبعا  ومَّ ؾِلؤًعتٓ

ًَِ ػاْىوَناِْ َِ% 51 بُكَيقَّ ْلػُنُّ ُٖفاكٌْري، ًٌْتُد ِ  :ثُيىَْـيعـاك  اليُِْ .ؿاببُمَيٓ  وَماكَتع

  .ناكَبا

 .ؿاكايِ وَماكَتِ :ثُيىَْـيـاك اليُِْ .ػآًٌُْْإ َىوُّٓ نلؿِْمياؿ بؤ ؿيٓاك ًًَاك 71 بِلّ -9

َِ نٌتىناَيِ باْهِ بؤ ؿيٓاك ًًَاك 71بِلّ -11  .بهلَيت تُكػإ هىو بُب

َِ ثًٌُهامّ باْهِ بؤ ؿيٓاك ًًَاك 71 بِلّ -11  .بهلَيت تُكػإ هىو بُب

12-  ّ ّ  بعؤ  ؿيٓعاك  ًًَعاك  71بعِل ًٌَعًُٓ ّ  ث َّ  ٖاوهعُكطري ِ بُؿك و ؿابٓعل ٍَ  َيعقاي َّ  هعا ّ  و ببُػٌعل  بعُٖؤ

  .كاُْطلَيت ناكَناِْ بىؿدُ ؿوانُوتِٓ

ًَهاكّ بًُُّ بؤ ؿيٓاك ًًَاك 51 طىفَُّ -13   .بهلَيت تُكػإ طٌتطري ب

14-  ّ ٕ  893 ًًَعاكو  126 طىفَعُ ّ  بعؤ  ؿيٓعاك  ًًَعؤ ِ  ثعلؤفَ َِ  تعُكاَ ّ  ُٖكهع ِ  ًعاك ٕ  ٖعُكَيُ  نىكؿهعتا

ًَل) ًَُاِْ – ُٖوي   .بهلَيت تُكػإ 2112 بىؿدُّ يُهُك (ؿٖؤى – هً

 ؿابَُ يُ و ؿاٖات تاكيهِ يُ يُنَُٔ بُكثلهًاكٍ بُِكَيناُْ ُّٓ نُ ؿَنُوَ تُٓهًـ تل داكَيهِ نؤتايـا يُ

ًَىَيُ، بُّ نلؿٌْ ًَىيوتُ بؤيُ ً ًَُٔٓوَيإ ث ًَج ٍَ ي ٍَ بهلَيت، يُطُ  .كَينَـا يُطُ

 :ثُكيَُإ هُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين

ُ  ؿاٖعات  ُٓطعُك  هعىثاي،  مؤك ٌ  يع ًَعت  تعاكيه ُ  دعُْابت  وا ب ٍ  بع ُ  ػعؤت  ٓعاكَموو  ٓعُوَ  يُبعُك  ْانعُيت،  قوع

ًَت ًُؾاؾًُت ُ  ثامؿَ ؿَقًكُيُ، ؿَ ػؤت ٓاكَمووٍ بُ دُْابت نُ ؿَطُيُْ ُ  ؿَقًكُيع  نعُي  ؿَنعُيت  قوع

 .عىَُك َاَؤهتا ؾُكَىو ْانات، َىقاتُعُت

 :بٗاْايـئ عبـايعنين عُل بُِكَين

 .ثُكيَُإ هُكؤنٌ بُِكَين

ٕ  ؿَنعُّ،  ػؤ قوٍُ تُوَكؿا ؿوو يُ َٔ بُِكَينإ، ُ  و هعُكْر  كَػٓعُو  تعُوَكَيهًا ًَبًًُٓناصياْع ُ  ت  طٌعيت  بع

 .بىؿدُ يُهُك بُطٌيت وَميلإ وَاَلٌَ و كاثؤكتُنإ يُهُك

ًَىيويت نُ ُٓويُوياتُيُ، يُو ُْٖـَيو ؿووًٍََ تُوَكٍ ًَعت،  َىْاقُيُ بابٌ يُ ؿَيًٓاًِ ؿَبًِٓ، بُث ُ  ب  يع

ُ  ٓعُو  ِكٍٓعاَيىطؤ  ًَعت  بِلاْع ٍ  ب ٍ  ْعُتىاْري  نعلاوَ  ؿيعاك ُ  بهعُئ،  ؿَهعتهاك ُ  ٓعىْه ًَُع ًَوعتا  ٓ ٓ  ُ ٕ  يع  ثُكيعَُا

ًٌَتا بىؿدَُإ ياهاٍ َىْاقًٍُُ ٌَ ؿَهت ٖ ًَت ُٓوَ يُبُك ُْنلؿووَ، ث  خبلَيتُ يَُجُكَ ُٓو يُنوُك ْاب

ًَُُ ْاتىاْري، ًًُْو ثاكَ نُ بُكؿَػيإ، ًَلَ ٓ  ٓؤٕ ُْنلَيت، هُكف ض و َيتبهل هُكف ٌٓ ؿَؿَئ بِلياك ي

 ُْنلَيت؟ هُكف ٓؤٕ و بهلَيت هُكف

 :كوو ؿَػَُُ هُكدماُْ ُٓو هُكَنًُناٌْ ػاَيُ َٔ يُنَُِ، تُوَكٍ يُ

ٍ  ؿوانعُوتين  ؿياكؿٍَ ُّٓ َُهُيٍُ /يُنًَُإ ُ  بىؿدعُ،  هعااَلُْ ٔ  نع ّ  سعُم  َع ُ  ؿَنعُ ٌ  بع  تعلؿا  ععُقاكَيه

 ..........ٔبهُي يُػؤَإ ثلهًاك ُٓجماكَ نُ بُكّ، باهُنُّ
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 :ثُكيَُإ هُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين

ًَُُ ًَبىكؿٕ ؿاواٍ ٓ ٔ  ؿَنعُئ،  ي ًَ ٌ  ؿََيع ًَه ُ  بٔعىوى  ػُيعُي ُ  ُٖيع ًَو  ُٓطعُك  ٓعُوَ  يُبعُك  هعُكَوَ،  يع  ْعُػت

ٍَ دُْابت  ًَُ هُعات تا ببىوكٕ، ؾًًُُْ، َُهُيٍُ بهلَيتُوَ، ٓاى ػُيُيُنُ ُٓوٍَ بؤ بهُيت، ٓاوَِك

ُ  ٓعُو  بعناْري  ؿَيًٓعُوَ  ًَُ هُعات يَن،ؿَؿَي ًٓذامَتإ ٍ  ثعامؿَ  ٓعًُ،  ػُيُيع  مؤك ؿَيًٓعُوَ،  تعل  ؿَقًكعُ

 .هىثاي
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ًًَُّؿاًٌْتِٓ   ه
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 إ.بُكؿَواّ ؿَبري يُهُك طؿتىطؤناصيإ، ؾُكَىو َاَؤهتا عُل، يًقُّْ ؿاكايِ ؾُكَىوٕ بؤ ًىَيِٓ ػؤت
 بُِكين عُل عبـايعنين:

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
َّ    21)بوِ اهلل ايلظئ ايلسًِ( هُباكَت بُ ِكاثؤكتُناِْ وَماكَتِ ؿاكايِ و يًقُْنإ سعـوؿّ   الثعُِكَ طعى

َِ نععُ ٓععُْـ ؿَقُيععُى يُهععُكيإ َُٖيىَيوععتُ بهععُئ، ِكاو     ًَٓ يععُ ِكاثععؤكت ٓععُطلئ، وا ٓععُمامن ُٓوَْععـَ ٓععُٖ
ِكاو هُكدمِ ػؤّ عُكمّ بُِكَينإ ؿَنُّ، تُوَكّ يُنًَُإ  خبُيُِٓكوو، َٔ يُ ؿوو تُوَكَإ هُكدمِ ػؤ

ِكَػٓععُو هععُكدمُ بُِٓكَتًُناْععُ يُهععُك نععؤّ َُهععُيُّ بىدععُو ِكاثؤكتععُناِْ وَماكَت و ِكاثععؤكتِ بععُِكَين    
ًَهُ نُ بُ طلْطِ ٓعُماْري الّ ػؤَاْع   ًَِ ٓعُو   يًقُْنإ يُ ثُكيَُإ، تُوَكّ ؿووًٍََ ُٓويُويات ُوَ، بعُث

ُدن دعؤكَيهِ  عع ، وا ٓعُماْري َُهعُيُّ   َِكاثؤكتُ ؿوايًاُّْ نُ يُ َىذتُقعُناِْ بعُِكَين وَماكَتعُوَ ٖعاتىو    
ًًٌَٓاك و ؿاواّ  َّ ُْطريَيت يُ ث ًَهِ باَ ُٖيُ، ًٖىاؿاكّ ِك َِ، يُبُك ُٓوَ َُداي َِ، تُػتًُ ُٓب ٓاكَهُك ُٓب

ًٌَععهَُ ؿَنل ًَِ ٓععُو ؿوا بععُعنَيو يععُ ثععِلؤفَّ ًٓناؾععِ نععُ ث َيععت يععُ اليععُٕ ثُكيَُاْتاكاْععُوَ، ٓععىْهُ بععُث
ًَو 0/4ِكاثؤكتُّ نُ ٖاتىوَ يُ وَماكَتِ ؿاكايًُوَ يُ  ًَِ ُٓو َىذتُقُ تليًؤْ ًُٖت هعُؿو ثعُدماو    و بُث

ًَتُوَ  ًَٓ َِ، نُواتُ هُؿو ًُٖتاو ْؤ ًًَاك سُدنّ ؾعًًُإ ُٖيُ، بِلَيهِ باَ َُٓ ًَٓر ُٖماك تُػتًُ ُٓب ث
ٍَِػٓعُو هعُكدمُ ُٓهاهعًُناُْ نعُ          بؤ ُٓوَّ ًًٌَٓاك تُقـيِ بهعُئ، تعُوَكّ يُنعُّ يُهعُك ك نُ بتىاْري ث

ًَهِ ًٓؼتًواهعِ و ًَٗعُِْ       ًَِ مؤكبُيإ ؿووباكَ ُٓبُٓوَ هااَلُْ، ْآاكيٌعري وَنعى َُٖيىَيوعت بُؿاػُوَ َُٓي
    ُ ٍَ يع َِ بهُئ، َُهُيُّ ؿوانُوتِٓ هااَلُّْ بىؿدعُ نعُ َُٓوعا ُ    ؿوو ػؤَإ ٓاَافَيإ ث ّ هعاَيِ ِكابعلؿوو يع

  ٍَ ًَُُ مياتل ؿوانُوت، َٔ ٓاقاكٍ ثلهًاكَنُّ َُٓوعا َّ؟    ػىيُّ ٓ ًَِ بعؤ ؿوا ُٓنعُو ثلهعًاك يعُ    ٓعُطؤِكّ، ْعاَي
ًًَهاكيُ وامسُّ ًٌَ ًَُُ ُّٓ ث ٍَ    يُ ػؤَاِْ ثُكيَُاْتاك ؿَنُّ، نُ بؤِٓ ٓ َاؿؿَيُنِ ياهايِ ػؤَعإ ٓعُنل

ًَٓاْعُوَّ     ،بعُ ًٓوعاكَ نلؿْعِ ٓعُّ ثلهعًاكَ     و َُٖيىَيوتُإ وامغ ًْعُ، ٓايعا تعُْٗا     َّ؟، بُٖ بؤٓعِ ؿوا ُٓنعُو
ًَِ ُٓبىايعُ سيعإ ثلهعًايُ،             ُْٓـ ثاهاوَيو يُ اليعُٕ سهىَُتعُوَ، َُٓعُ َُٖيىَيوعتُ بعؤ ثُكيعَُإ، َعٔ ٓعَُي
ُٓبىايُ نؤبىوُْوَيُنِ تايبُشيإ تُكػإ نلؿايعُ بعؤ ٓعُّ ؿيعاكؿَّ ؿووباكَبىوُْوَيعُ، بعُ تايبعُتِ ؿواّ        

َّ، بعععُ ًْوعععبُت وَميعععلَ بعععُِكَينَنإ و هعععُكؤنايُتِ   8و  5ِ َعععاْط نعععُ ٓعععَُاْناِْ ُٓوَْعععـَ ؿوا ُٓنعععُو
ًَبىكؿًًٌْإ يُػَُيهِ نىكؿهتإ و ثُكيعَُإ ْعُنلؿ، يُبعُك ٖعُك      ُٓدمىَُِْ وَميلإ ، بُالّ نُّ ؿاواّ ي

َّ، ُٓوَٓععُْـ هععاَيُ ٓععُو َععاؿؿَ ياهععايًُّ ثُكيععَُاِْ    َِ بىؿدععُ ؿوا ؿَنععُو ًٌَ ٖؤناكَيععو بعع ًٌَعع نىكؿهععتإ ث
َّ وَاَل ًَتُوَ بُِكَيِ ُٓنُئ بُ ُْٖـ ًَٓ ًَو ًٓعتًناكَيهًٍ ْاٖ ًَُُ بؤ بُغـا بىؿدُ ُٓنلَيت، نُه ّ، بؤِٓ ٓ

ًَٓري، ؿَهت بُناك بري يُ َاْطِ ُٓ ًَو خبًََُ ًَٓري، بُاَلّ ْاتىاْري بؤػؤَإ ًت تا بتعىاْري يعإ    5و  0ػًََُ
ًَبًٓعِ     بُالّ نَُُوَ يُ ػىزي بُٖ 8يُ َاْطِ  اك بتىاْري ؿَهت بُناكبري و ُٓوَْعـَ ؿوا ُْنعُوئ، ٓعُوَ ت

ًَبًٓعِ ؿووَّ، يُهعُك ْععا ِكووْعِ يعُ ثععالٕ و هًاهعُتِ ؿاكايعِ سهىَععُتِ           يُنعُّ نعُ طٌعتًُ و ؿووباكَيععُ، ت
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ًَُععُ بععُو        ٖععُكَيُِ نىكؿهععتاُْ بُكاَبععُك بععُ سهىَععُتِ ؾًععـكازي نععُ َععٔ ٓععُّ بًُععُّ مَم ؿَنَُععُوَ، ٓ
ًٌَعُُكطُ، يعُ اليعُٕ            ٓاًهلايًُ ميعاتل يع   ُ ًعَُ تليًعؤٕ ؿيٓعاك نعُ َىهعتُسُقاتِ ُٖكَيُعُ بعؤ وَماكَتعِ ث

َّ، َعٔ ثلهعًاكَنُّ ُٓوَيعُ ٓعِ بعؤ َُٓعُ نعلاوَ؟، اليُْعُ هًاهعًُناصيإ ؿَهعُاَلت            سهىَُتِ بُغـاؿ ْاؿك
ًَو  ٍَ بُغـا ِٓ وتلاوَ؟، ض َُكد ًَهِ وَكطلتىوَ؟، يُ ؿاْىهتاُْنإ يُطُ ؿاْلاوَ؟، يُنىكؿهتإ ض َُٖيىَيوت

ًَُعُ       َّ نلؿْعِ بىؿدعُّ ععريام نعُ ٓ ض ؾٌاكَيو نلاوَ؟، هااَلُْ بؤ ؿاْاِْ هًاهُتِ ٓابىوكّ عريام، بؤ تاوتى
ٍَ نىكؿهعتإ نعلاوَ؟، ٓعُْـ ِكاو هعُكدمُناِْ سهىَعُتِ نىكؿهعتإ           َّ يُطعُ ًَهري يُّ عرياقعُ، ض ِكاوَيعق بًُ

  ٕ ًَهِ        بُُْٖـ طرياوَ؟، بُ ًٓعترياؾِ بُِكَينإ يعُ وَماكَتعُنا وػؤمشاْعُوَ ٓاطعاؿاكئ، بعُاَلّ ٖعًض َُٖيىَيوعت
ًَري و بُهععُكيا ُٓٓععري، ٓايععا ٓععُكنِ ثُكيععَُإ ًْععُ يَُععُ      ًَ ًَو ٓععُي وامظيععإ ًْععُ غععُيلّ وَنععى ٓععُؿَبًات
ًَهُ يعُ      َّ بًُع ًَو ؿَيتُ هُك باهِ نىكؿهعتإ، ٓعُوتل ًَو يُ عريام نُ نات ًَُُّ بًُ ًَتُوَ؟، نُبؤِٓ ٓ بجله

ًَِ ؿَهتىو َّ، ثلهعًاك يعُعريام ًْعُ بعؤ ْايهعات،         عريام بُث ًَو بؤ ٓعُّ نىكؿهعتاُْ ْعانل ك، بُاَلّ ًٖض سًواب
ثلهًاك يُ ػؤَاُْ بؤ َُٖيىَيوتِ وامظيإ ًُْ يُهُك هًاهُتِ طٌتِ ُٖكيِ، ُٓوَ ٓعُْـ هعاَيُ نىكؿهعتإ    

َِ، َٔ ْعامامن يعُ وتعى وَيعقَنإ ُٓطعُك ًعت       ًَهِ وامظيإ ُٖب َِ ُٓوَّ َُوقؿ ٍَ، بُب َِ،  ٓاوت ُٓنل ًَو طعىتلاب
ًََُِٗ        مببُي ُٓوَّ َٔ ٓاطاؿاك ًَعت، ػعاَيِ هع ًَٓ َِ ب ًَهِ وا ُْوتلاوَ دَُاوَكّ نىكؿهعتإ قُْاععُت ثع ًت

ًَو فَاكَيعُنِ     ًَبًًٓاُْيُ يُّ ثُكيَُاُْ عُكم ؿَنلَيت، ٖعَُىو هعاَي ُٓهاهِ َُهُيُّ ُٓو ِكاو هُكْر و ت
ًَبًِٓ ُٓؿكَيت، بُّ وَميلَ بُ ِكَيناُْ وَ بُّ سهىَُتُ، نُ سهىَعُتِ نىكؿهعتاُْ،   مؤك ِكَػُٓو هُكْر و ت

ًَععِ ومت        ًَبًًٓععُنإ ٓععُنلَيت، َععٔ وَميلَيهععِ بععُِكَين ِكاًععهاواُْ ث بُٓععاوَيو هععُيلّ ِكَػٓععُو هععُكْر و ت
ًَهِ ٓعُوتؤ    ًَلَ ْاوّ بُكّ، نُ ِكاو هُكْر و ِكَػُٓنإ يإ ْاطُٕ ُٓهًَُٕ بُ سهىَُت، يإ ًعت سُمْانُّ ي

َِ باًُ بؤ ٓ ًَو  َ بُتاَيِ زَي ْانُئ؟اْري، ٓ ًَو ثُكيَُاْ يًقْعُوَ بعُ ؿوًْايعُى ثوعجؤِكَوَ      03، 02ُ بنات
ًَُُ ٓعُمَىِْ نعاكّ ثُكيعَُاًُْإ ُٖيعُ، ياهعا ْامسعإ ُٖيعُ، ػعَُيهُإ ُٖيعُ،           03، 02ُْٓـ هاَيُ  هاَيُ ٓ

َّ، ٓعًرت بؤٓعِ ٓعُو نؤبىوُْواْع       ًَبًِٓ بُُْٖعـ وَكْعُطري ًَبًِٓ يُْاو ٓىاك هُؿ ت ُ هعااَلُْ ُٓنعُئ   ٓىاك ت
ًٌَُيُ بؤػؤَإ و بؤ وَماكَتُناًٍْ ؿكوهت ؿَنُئ، ػاَيِ ٓىاكَّ، َٔ ؿَهت ػؤًًُنِ مؤك  وُٓو هُك ٓ
يُ ِكاثؤكتِ يًقُْنإ ؿَنُّ، ػوتُِٓكووّ بُعنَيو يُ نُّ و نىكتًُناِْ ْاو ِكاثؤكتُنإ، بُاَلّ ِكَػُٓيعُى  

ًَىيوعتُ     ِ ؿَنُّ، ًٖىاؿاكّ بُ هًٓطيٓاكاهتُّ يًقُّْ ياها ًَِ وَكبطلٕ، نُ تُْٗا بعُ ٓاَعافَّ ث ؾلَواِْ ي
ًَىيوعت بعىو وابهلابايعُ، َُٓعُ ًٌٓعِ ثُكيعَُإ ًْعُ بعُِكَينإ، يًقْعُّ ياهعا           َّ، ث ِ ٓعاوّ ثُكيَُاْعُ،   يبهل

ثععاكَينَكّ ثُكيَُاْععُ، ثععاكَينَكّ ياهععايُ يععُْاو ثُكيععَُإ، ُٓبىايععُ باهععِ ٓععُوَّ بهلؿايععُ ٓععُّ ثُكيَُاْععُ   
ّ ٓعُّ ثُكيَُاْعُ، ٓعُْـ هعاَيُ ثعُيِلَوّ ْعاوػؤّ        13َيطُّ يًقُّْ ياهايًُوَ بؤِٓ َاؿؿَّ بُِكَينَ يُ ِك

َّ اليُصيإ مَقِ  ًَري بُ تايبُتِ ُْٖـ ًَ ًَُُ ًٖض قوُيُنُإ ًُْ، ُٖك ُٓي ًٌَ ُٓنلَيت، ٓ ًٌَ ُّٓ ثُكيَُاُْ ث
َّ و ُِٓكوات ب ًَُٔثُِك ًَِ، ُٓويٍ ت َِ ؿَْط ُٓبري ي ُهُكياو قوُيُى ْانات، ياهعاّ  ُٓنُيُٓوَ، ُْٖـَيهُإ ب

ًَِلّ ؿاكايععِ، نععُ ًًٓناػيععإ ٓععُنات 32فَععاكَ ) َِ، ُٓطععُك ْععُنلا  02/0/5105( نععاكط سًوععاباتِ نؤتععايِ بعع
ٍَ ِٓ ُٓنُئ؟َُٖيىَيوت ِٓ ُٓب ًَلاك ًُٓإ نلؿووَ؟ َُٓوا َِ     َِ، بؤ ثاكو ث ًَبعُد ًَٓذعُّ يُهعُك د ػاَيِ ث
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ًَتعُ ؿيعا     ُْنلؿِْ ثِل َِ يعُٖؤناكَنإ        كؤفَنعإ نعُ هعااَلُْ ُٓب َِ نعلاوَ، ٓعُب ؿَ، يعُ ِكاثؤكتعُناًٍْ ٓاَعافَّ ثع
َِ، ٓعُو بىؿدعُ مَبُالسعُ يُبعُك            ًَهعِ َىقًٓعُعإ بعُْ َِ، وَاَلَ بجلهًُٓوَ، بُاَلّ وَاَلَعِ ماًْوعتًُإ بعـَْ

ٍَ نَُيُنُ ُٓبٔ؟ ؿَهتُ، ُّٓ ناكاُْ بؤ ِكاْاثُِكَيٓٔ، بؤ ٍَ يُ ؿواّ ها َِ  ها ، طلؾت يُ سهىَُتًٍ ؿكوهت ٓعُب
         ُ َعٔ ٓاَعافَ بُٓعُْـ     كووٓعُؿات  ػاَيِ ًًُُّ ٓعُو ْاعُؿايُتًعُّ نعُ يعُ ؿيعاكّ نلؿْعِ ٓعُو طىفَعُ ثاكاْع

صيىوُْيُى ُٓنُّ بؤ ُٓوَّ بُ بَُيطُوَ قوُ بهُئ، بُِكَينإ بؤ َُٖىو ُٓسنابِ نىكؿهتاِْ نعُ ْنيهعُّ   
ًَتُوَ 01 اك نعُ ًْعىَّ ٓعُوَّ تؤمَيعو     ًًَ 002ًًَاك ؿيٓاك تُكػإ نلاوَ، بُاَلّ  511ْنيهُّ  ،سنب ُٓب

َّ ِكَيهؼعلاو بعُْاوّ ِكَيهؼعلاوّ ماْوعتِ، الّ ٓعُّ ثُكيَُاْعُ بعُِكَينَ وامغ         مياتلَ تُكػإ ُٓنلَيت بؤ ُْٖـ
ًَىيوعتًإ بعُ ثاكَيعُ،         511ًُْ، َُٖىو ُٓسنابِ نىكؿهتاِْ بُ ؿوو سًنبعِ ؿَهُاَلتًٌعُوَ بِلَيهعِ مؤك ث

 002َيو نُ طىَاِْ يُهُك ؿكوهت نلاوَ يُ ِكاثؤكتِ ٓعُّ ثُكيَُاْعُ،   ًًَاك، بُاَلّ تُْٗا بؤ ُْٓـ ِكَيهؼلاو
ًَـايُ؟، بًُِ بُػٌري، َُبُهتِ سُقًِ بًُعِ بُػٌعًُٓنُيُ نعُ     ًًَاك تُكػإ نلاوَ، َُُٓ عُؿايُتِ ت
يُ ِكاثؤكتُنُ ٖاتىوَ، ًٓـاكَّ طُكًَإ نُ ؿوًْايعُى طعريو طلؾتعِ ُٖيعُ، ثلهعًاك بهعُٕ يعُ ًٓـاكَنعُ نعُ          

ٍَ ٓعععُْـ ؿاواناكيعععُنًإ نعععلؿووَ وَاَلّ  ٓعععُْـ يعععُ  َِ نعععلاوَ، تعععُْٗا بعععؤ نٌعععتىنا ًَبعععُد ؿاواناكيعععُناًْإ د
َّ نععلاوَ، ْاوٓععُّ َُٖيُظععُ، ْاوٓععُّ ًععاكَمووك، ْاوٓععُّ    َِ ٖععُك بععُِك ُْؿكاوَتععُوَ، بِلَيهععِ مؤك نععُّ ْععُب

َ، ؿَيععإ ُتًععُنِ وامغ يععُ تُوميعُنععُ ؿيععاك هععُيلّ ٓععُو سُقالْععُ ُٓنععُّ ْاعُؿاي ٖععُوكاَإ، ٖععَُىو نععُ  
ًَىيوتِ يُ وَماكَتُنإ ُٖيُ، ثاكَين طانإ ؿَيإ ؿاواناكيإ ُٖبىوَ، نُِٓ تعُْٗا بعؤ بُػٌعري     ًًَعاك   00ث

ٍَ نعلاوَ بعُ             00ؿاْلاوَ بؤ هُكؤنايُتِ سهىَُت، يعُعِٓ َُعكىيعُ ثعاك نعَُرت يُيعُى ًًَعاك بعىو، َُٓوعا
ٍَ ؾُ كقِ ًُٓ؟، ثاكَيُنِ مؤك ؿاْلاوَ بعؤ نِليٓعِ   ًًَاك، ٓىاكؿَ قات ًٓناؾُ بىوَ، ِٓ قُوَاوَ، ثاكو َُٓوا

بًٓا بؤ وَماكَتِ ِكؤًٓبريّ، بُِكَينإ ُْٓـ بًٓاّ سهىَُت ؿاطري نلاوَ يُ اليُٕ سًنبُناِْ نىكؿهتاُْوَ، 
ًَتُوَ، ثُكيَُإ وَنى ثُكيَُإ ِٓ نعلؿ  ًَو يَُُ ْاثله ًَو بؤ َُُٓ ْانلَيت، بؤ نُه يُهعُك   ووَبؤ سًواب

ًَِلاْعُوَّ ٓعُْـ بًٓايعُى، ٓعُّ     وُْٓـ ِكؤفَيو هُك طُكّ بى َُت ؿَكّ نلؿ؟ُٓو بِلياكَّ نُ سهى ئ بُ ط
ًَو بًٓاّ سهىَُت يُ اليُٕ سًنبُناُْوَ ؿاطعري نعلاوَ و    ثاكَّ ػَُيهُ بؤ ُٓؿكَيت بُ بًٓا بؤ وَماكَت، نات

ًَٓإ و بِلّ وَطُِكػوعذي، ٓع   ًَتُوَ، ػاَيِ سُوتُّ دًاوامّ بِلّ بُكُّٖ ٖ ًَِ ْاثله ُوَ ٓعُْـ هعاَيُ   نُي ي
    ٍَ ًَىَكَيهِ هتاْـاكؿّ دًٗعاِْ ْايطلَيتعُوَ، يُطعُ ؿووباكَ ُٓنلَيتُوَ، بُِكَينإ ُّٓ بِلاُْ ؿياكيهلاوٕ ًٖض ث
ٌَ يُبعُك ٓعُوَّ        ًَُُ ُٓوَ يعُ الّ ػعؤّ ْىوهعًىَُ ٓعَُي ِكَينَيهِ مؤكّ بؤ وَماكَتِ ثالٕ ؿاْإ، يُبُك ؿََِ ٓ

ًَ َِ باًععُ ٓ َْععـَ ُععُ ٓععُّ ثلهععًاكَ ُٓنععُئ، ٖععُتا نععُّ بععِلّ تًُععػًًِ ُٓو تًُععػًًِ ُٓويُويععُتِ ُٖيععُ، ٓعع
ٍَ بُكاَبُكّ بِلّ ًٓوتًوُاكيُ؟ َُعكىيُ ًَٓإ يعُ    % ًٓناؾُ بعيَب؟ 00وَطُِكػوذي يُ  َُٓوا % 0.2وَبعُكٖ

َِ؟ ًَٓ ًَهِ مؤكَ يعُؿاٖات، َُٓعُ بَُيطُيعُنِ وامسعُ      ٓىاك و ًْى يُ هُؿا نُّ ب ػاَيِ ًُٖتَُِ، ْاؿياكّ بًُ
يُػىؿّ ُٓو وَماكَتُ بُِكَينَوَ ٖاتىوَ، تا يًقُْ ُٖاَلّ ُْنلؿ، ؿاٖات وامغ ُْبىو، ؿاٖعات يعُ    يُؿَهتِ َٔ

ٍَ وٓىاك هُؿ و سُؾتاو ًَُ تليًؤُْوَ طُيٌتُ ؿوو تليًؤٕ  َِ باًُ بؤ ٓعُوَ َِ هُؿو هِ ويُى ًًَاك، ٓ  ه
ًَهِ     مؤكّ طععىَلط، ػاَيععُ دععاك بععُ وامسععِ ٓععُّ ِكَقَُاْععُ ْاطُْععُ ثُكيععَُإ، ؿاٖععاتِ ْععُوت، ؿاٖععاتِ بًُعع
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ًَُاِْ، ؿ       ًَلو هعً ٖعاتِ بعاز و   اهٓىوكيُنإ، ؿاٖاتِ طُِكاوَّ هعىيؿُنإ، ؿاٖعاتِ ٖعُكؿوو ؾِلؤنُػاْعُّ ٖعُوي
َّ هععؿل؟ؿَهعت نععُوتِ وَماكَتععُنإ، ناكَبعاو هععُسُ، َُعكىيععُ ناكَبعاو هععُسُ يععُ ؿاٖعات      ٍَ  بٓىوهععل يُطععُ

ًَُُ ٓاوَِكَيِ ثاكَيُنري نُ بُٓوََ نُ يُ ؾِل ًًَاكّ بعؤ تعُكػإ ٓعُنلَيت يعُ اليعُٕ       53ًَتُوَ ؤنُػاُْ ٓ
ًَٓععـكَيت، يععُ اليععُٕ   01ًًَععاك بععؤ ثععرتؤ ؿؤالك ؿاْععلاوَ نععُ بععُ    051وَماكَتععِ ؿاكايًععُوَ،  تليًععؤٕ ُٓػًََُ

 ًًَاك؟ 051تليًؤٕ بهلَيتُ  01ايُيُنِ بُهًت َُعكىيُ ُْٓـاَاِْ يًقُّْ ثًٌُهامّ و ومَوَ، با َىعاؿ
ًَىيوتُاُْ نُ بُ وامسِ يُبُك ُٓوَ بُِكاهتِ وَاَل ًَُُ، ث َِ تُّ و َقاوّ بىوِْ ؿاٖات َىقًٓع ُْبىو الّ ٓ

ؿاٖاتِ ُّٓ نىكؿهتاُْ بؤ ػَُيهِ نىكؿهتإ ِكووٕ بهلَيتُوَ، ػعاَيِ ْؤيعُّ، َُهعُيُّ ْعُبىوِْ ِكاوَيعق و ِكا      
ٍَ وَماكَتععِ ثععالٕ ؿاْععإ، نععؤّ و        َماكَتععُناِْ طؤِكيٓععُوَ بععُيِٓ وَماكَتععُنإ ػؤيععإ، وَماكَتععُنإ يُطععُ

ٍَ ثاكَينطانإ و ًٓـاكَنإ، بؤ ََُُٓ ُْٓـ صيىوُْيُنتإ عُكم ؿَنعُّ   سهىَُتِ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ يُطُ
ًَهتُكَنإ ويُ َُدايُ دًا دًاناِْ وَماكَتعُنإ  اثؤكتُنإ ٖاتىوَ، نُ ض ْاعُؿاينُ يُػىؿّ ِك ُتًُى يُ ه

ًَُععُ بجلهععًُٓوَ يُوَماكَتععُنإ و وَميعع  ٓ َِ لّ وَماكَتععِ ؿاكايععِ بععُ تايبععُتِ نععُ الّ ٓععُوإ ُٖيععُ، يععا ٓععُب
ًَعلَوَ نعُي    ًَُُ ي ًَلَ نُ ٓ قوُيُنًإ نلؿووَ، الّ يًقُْنإ قوُيُنًإ نلؿووَ، ُْتًذُ َُٖيُيُى ُٖيُ ي

َِ ثلهعِ ػؤيعإ،    ٕتؤَُتباك ْانُئ، بُاَلّ وَماكَتِ ًًُٖـا ٓاَافَ بُوَ ُٓنات نُ ثِلؤفَّ بؤ ؿاْلاوَ، بُب
َِ  يوِكاًهاواُْ وتى َِ يإ ٓعُب َِ واب ًَو يإ ُٓب ًَىيوت ًُْ، باًُ َُعكىيُ وَماكَت ًَُُ ُٓو ثِلؤفاَُْإ ث اُْ ٓ

َِ، بؤَإ ِكووٕ بهُُْوَ،   813ًًَاك ؿاْلاوَ بؤ بُػٌري يُ وماكَتِ طىاهتُٓوَ بؤ ؿاواّ ػؤيعإ،   32واُْب
ًَِ ؿاواّ ػؤيإ، َُهُيُّ ْا ٖا وهُْطِ يعُ ثًعُناِْ ؿاَُمكاْعـٕ،    ًًَاك ؿاْلاوَ بؤ وَماكَتِ ًاكَواِْ بُ ث

ًَععِ نععلؿ، بععؤ    ًٍَ ٓاَععافَّ ث يععُ هععُؿ ٓععُو وَاَلَاْععُ َىقًٓععع ْععُبىوٕ، ٓععىْهُ مؤكَيععو يععُ       01145ؿوَيٓعع
َِ ُْنلاوَ، بُطٌتِ ُّٓ ثلهًاكَ َٔ ُٓيهَُعُ   ًَبُد وَماكَتُنإ باي يُوَ ؿَنُٕ نُ ؿاواناكيإ ُٖبىوَ د

% ّ 25تليًؤًْعإ ؿاوا نعلؿووَ، بعُاَلّ ْنيهعُّ يعُ       50يُى ثلهًاكّ طلْط، نعُ ؿاَعى ؿَمطانعإ ْنيهعُّ     
ٍَ ثاكَينطانعإ و           َِ نلاوَ، ٓؤٕ ُّٓ طلؾتعُ ٓاكَهعُك ؿَنلَيعت؟، ػعاَيِ ؿَيعُّ، ْعا َُٖاٖعُْطِ يُطعُ ًَبُد د
ًَوتا ؾُكَاْبُكاِْ ؿٖؤى تعامَ باهعِ    ًَىيوتًاتًإ نُ ْآُُوَ هُكّ، ٓ ًٓـاكَ طٌتًُنإ بؤ ؿياكّ نلؿِْ ث

ًَوتا ْنيُٓن 5118ُّٓ وَى ٍَ ؿَنات، ؾهُٕ، تا ٓ كقًإ ُٓوَيت نُ يُو ناتُوَ بؤ َاَؤهتايإ ُُّ ُْٓـ ها
ٍَ ُٓنُْعُوَ، يَُُهعُيُّ ؿاَُمكاْعـِْ ؾُكَاْبعُك بعؤ        3ُٓ هُكف ْعُنلاوَ، ؿاواّ قعُكَبىوّ   وُٓو َى هعا

يععُ وَماكَتععُنإ، ِكَقَُععُنإ يععُ ِكاثععؤكتِ يًقْععُنإ ُٖيععُ ْآععُُ هععُكّ، سهىَععُت ِكَػٓععُ ٓععُطلَيت          
نُ ععُكمّ نعلؿ تُػتًعُ بعىو، يعُو ِكاثؤكتعُ        َثُكيَُاْتاكإ َُٓيآ ؿاواّ مياؿ نلؿِْ ًٖض َُنُٕ، ُٓو عذن

َِ، بُاَلّ  ًَهِ ُٖب َِ وَاَلَ ًًَعاك ؿآُْعـكَيت   585ًَاك ؿآُْـكَيت بؤ بُػًٌِٓ باْهُ بامكطاًُْنإ،  08ُٓب
ًَت     بؤ ُٓوَّ ْاوْلاوَ َُهاكيـ ٓىػلَ 515ؿّ نؤَُاَليُتِ، وبؤ هى ًَِ ِكاثعؤكتِ ٓعُو يًقْاْعُوَ ٓعَُي ، بُث

ًَو يُؿواّ ُٓوَ ًُْ، واتُ  ٌَ      220ًٖض َُبُهت ًَىيوعتِ ثع ًَُُ ثاكََإ يُبُك ؿَهتـايُ نعُ ؿَيعإ ث ًًَاك ٓ
ٓاكَهُك ؿَنُئ، هُباكَت بُ وَاَلَِ بُِكَينإ، َٔ بِلطُّ يُنَُِ تُواوبىو، ُٖكؿوو وَميعلّ بعُِكَين َعٔ    

ًَوتا َٔ ناتتإ ُْطلّ، ِكاًهاواُْ عُكميإ ؿَ ٍَ بهُٕ ٓ نُّ، نُ وَاَلَُناًْإ مؤك ًٓٓتًكآِ بىو، ُٓطُك قبى
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ًَعِ ؿاوَ، بعُ ثلهعًاكَنإ نعُ وَاَلّ       ٍَ بُػاَيِ ُٓواُّْ نُ دىابًإ ُْؿايُوَ يُْاو ِكاثؤكتُنُ ًٌٓعاكَمت ي ػا
ّ وَاَلًَععإ بععؤ ٓاَععاؿَ ُْؿكاوُْتععُوَ، يُسععـوؿّ ؿَيععإ ثلهععًاك، هععِ، ٓععٌ ثلهععًاك وَاَلّ ُْؿكاْععُوَ، ٓععُوَ 

َِ وَاَلّ َاوُْتعُوَ،               ًَُعُ طعلْط بعىو بع ٌَ بعىو ػوعتًاُِْكوو، بعُاَلّ ٓعُوَّ نعُ يعُ الّ ٓ نلابىو، بَُيطعُيإ ثع
ًَلايِ ُِٓٓ بُهُكيا، ٓىْهُ مؤكبُيإ بُتايبعُتِ ػىًعهُ هعؤمإ     تُوَكّ ؿووََِ ؿاواناكيُناُْ مؤك بُػ

َِ ُٓواْعُ ؿووبعاكَ ْ   ُ   و ناى ناكؿؤ وتًإ، بَُي َِ ؿَقعُّ تعلّ بُهعُ، وابعنامن       ،انَُعُوَ، ٖعَُىوّ ؿوو ؿَقع هع
ؿَكَاَيُّ ناكَُْـاِْ ثًُ ْؤ و ؿَ باي نلا، ُٓوَ ًٖض، ؿَكَاَيُّ قىتابًإ بُِكاهعتِ ؿَكَاَيُيعُنِ مؤك مؤك   

ٖععُماك،  021ٖععُماك بععُالّ نَُععُوَ تععا   011ٖععُماك ٖععًض ًْععُ، ؿاوانععاكئ بهلَيععت بععُ   41بععُ  01نَُععُ، 
عريام باهًإ نلؿ، هىيؿُّ مَواز ُٖك باي نلا نُ مياؿ بهلَيعت، َُهعُيُّ هعىيؿُيُى     َُهُيُّ هىيؿُّ

ًَهِ تايبُتًإ بؤ بهلَيعت،   َِ سًواب بؤ قىتابًاِْ ؿَكَوَ نُ يُهُك ػُكدِ ػؤيإ ِكؤيٌتىوٕ، بُِكاهتِ ُٓب
َِ ْعُنلؿ، بؤيعُ باهعِ ُٓنعُّ، ث      ًَوتاوَ َُهُيُّ ُْوتِ مهتإ وابنامن نُي ٓاَافَّ ثع ًٌَعًٓاك ؿَنعُٕ   يُ ٓ

ُ       َيو ؿابٓـكَيت نُ تُقـيلَإ نلؿوًًَاك22سـوؿّ  َِ بع ًٌَ كبؤٖاوناكّ ٖاوواَلتًعإ، بعؤ ٓعُوَّ يعُنِ هع
ًَوعتاوَ ػعَُِ ْعُػؤئ ؿووبعاكَ مهعتإ          ًَوتا ػَُِ خبؤئ بُِكاهعتِ، ٓعىْهُ يعُ ٓ ٓ َِ ُْوت وَكبطلٕ، ُٓب

َّ َُعك ًَُٔثُِك َِ ُْوت بٔ، َُهُيُّ تىَيقّ ؿَيتُوَ، ُٓو َُٖىو تُْهُكَ ُْوتُ بُاليإ ت ىٍ ًُْ َاَيُنإ ب
ٍَ ُٓنعُٕ نعُ            َِ ُٓنعُّ نعُ بُِكاهعتِ ؿاواّ ؿَكَاَيعُّ ٖاوهعُك و َٓعا َاَؤهتايإ باي ُْنلا، َٔ ٓاَعافَّ ثع

ؿاوا ُٓنُْعععُوَ،  5100ُٖماكَنعععُّ ٓعععىاك َعععاْطِ هعععاَيِ  021يعععُناتِ ػاٌُْْعععًِٓ ٓعععُبِلَيت، ٖعععُكوَٖا 
ًًَاكَنعُ   01وعًؤُْنإ، بًُْوعبُت ٓاواكَناْعُوَ، ٓعُوَ بعاي نعلا نعُ        هًًٓإ ْعاكؿووَ بؤمؤكبعُّ ؾلان  وْى

ًَنإ َىهتُؾًـ بىوٕ، ثلهعًاكَيهُ ٓعِ ٓعُنلَيت يعُو بعِلَ بؤٓعِ بعُ         211تُكػاْهلاوَ بُِكاهتِ، تُْٗا  ػ
ًَهِ ًُْ، وَنى يُ يًقُّْ َاؾِ َلؤظًٍ ٖاتىوَ، ثاكَيُنِ مؤك تعُكػإ نعلا بعؤ ػعاْىوّ      وامسِ ًَهاًْنَ

ًَِ يُّ ثُكيَُاُْ، نُ ُّٓ نُي و ناك ًَُُ بجلهًُٓوَ ي ٓ َِ ًٓوتًكتاعِ يعُ  ّ ُْٓؿاٍ نلاوَنإ، بُِكَينإ ُٓب
ًَُُ ويوتُإ ث %يَُإ بؤِٓ نلؿ؟01 َِ بؤ ػنَُتهلؿٕ، مؤك بُ ٓ ِكووِْ ُٓوَ ؿابعَُ ْعُنلاوَ يعإ    ِلؤفَب

ًَىَكَنععإ وامسععٔ،        ًَععىَ ؿيععاكَ، نععُ ث ًَهِ ث َععٔ ؿاوا ُٓنععُّ بععُو  وَنععِ ؿابععَُ نععلاوَ ثُػٌععإ و ثُػٌععٓ
ًَُاِْ، ْاوٓععُّ ًععاكَمووكو ٖععُوكاَإ و َُٖيُظععُ،        ًٓعتًبععاكَّ ْىَيٓععُكّ ْاوٓععُيُنري يععُ ثاكَينطععاّ هععً
ًَعلإ، يًُعُِكّ             َِ، ٓعىاك دعاك َىتعُمَكك بعىوٕ، يعُ ًعُِكّ ععريام و ٓ َّ، هع ًَهِ مؤكيإ ٓعُو بُِكاهتِ ػنَُت

ًَه   ٖعُم وايعُ ًٓوتًوعٓا بهلَيعت      ،ِ مؤكيعإ زَي نعُوتىوَ  ْاوػؤ، يُ ًُِكّ ٓاماؿ نلؿِْ عريام، بُِكاهعتِ ميعاْ
ٍَ، ٓععُو  ًَععىَكّ فَععاكَّ ؿاًٌْععتىإ سًوععابًإ يُطَُيععـا ْععُنل ًَععٓر هععاَيُ باهععِ ناكطععُّ تععُعًًبيُهععُك ث  َ ث

ٍَ بُهُك َُٖيُظُوَ، بُكؿَيهِ يُهُك بُكؿ ؿاْعُْلاوَ،   ًَٓر هاَيُ بىوَ بُ َا ُٓنلَيت يُ َُٖيُظُ بُِكَينإ، ث
ًَُعععُ ُْثلهعععًُٓوَ؟َُعععُ بعععِلتانعععُّ ٖعععُك ٓ َعععٔ ؿاوا ُٓنعععُّ يعععُ نؤتعععايِ نعععُ هًوعععتَُِ َىٓعععُ   وات و ٓ

ًَهِ مؤك ُٖيُ يُ بُيِٓ َىُٓنإ يُ نىكؿهعتإ،  ُثًآىوُْوَيُنِ دـّ ثًا بهلَيت، ٓىْهُ بُِكاهتِ ؾ كق
ًَلَوَ ؿاوا ُٓنُّ و ثٌتطريّ يُ ثِلؤفَنَُ ُٓنُّ نُ تُقـيِ نلاوَ بُ هُكؤنايُتِ بُِكَين، ن ُ ًٓعاؿَ َٔ ي

ٍَ يَُى ًَهِ دـّ بعؤ  وُْمَك ُّٓ ثًُ بااَلنإ بهلَيت، يُ وَميلإ و ثُكيَُاْتاكإ و َىؿيل عاَُنإ، سًواب
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ًَِ ٓعُو    وثًُناِْ تل بهلَيت، نُ َى َِ بعُث ُٓيإ مؤك مؤك نَُُ، وابنامن َىًهًًُّ عذنَإ ًٌٓٓآَُياَل ْعاب
ًًٌَٓاكاُّْ نُ ثُ ًَِ ُٓو ث َّ يعُو   تُومحياتُّ نُؿكاوَ، بُث كيَُاْتاكإ تُقـضيِ ُٓنُٕ يُ ؿَهتهاكّ ُْٖعـ

بِلاُّْ نُ يُ َُهعاكيؿِ ٓعىػلَ بُػٌعري و ًعتُنإ ؿاْعلاوَ، يعُ نؤتعايِ مؤك هىثاهعتإ ؿَنعُّ، َعٔ ٓعُو            
ًَبًًٓاُْ بُ ْىوهلاويٍ ُٓؿََُ ػنَُتتإ، هىثاي.  ت

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
 ناى ٓاكاّ ؾُكَىو.

 ىب ْعُت )ٓاكاّ(:ايبُِكَين 
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ:

ًَطىَعإ     ًَبًِٓ و ِكَػُٓناِْ ػؤَإ ؿَنُيٓعُوَ، نعُ ب هُكَتا يُ َُهُيُّ ؿوانُوتِٓ بىؿدُوَ ؿَكوامَّ ت
ًَُٔواُّْ ياهايُو ثاهاوّ ياها ِ ًُْ، طؤِكيِٓ نابًُٓ ثاهاو ًُْ بؤ ؿوانُوتِٓ بىؿدُ، يؿوانُوتِٓ بىؿدُ ث

ًَِ ِكاثععؤكتِ وَماكَتععِ ؿاكايععِ        ٓععىْهُ يععُ ٓععُْـ هععاَيِ     ِكابلؿوًععـا ٓععُّ ؿوانُوتٓععُ ٖععُك ٖععُبىوَ، بععُث
َّ  3/ 52ػَُاَلْعـٕ نععلاوَو ْععاكؿكاوَ بععؤ سهىَععُتِ ْاوَْععـّ، يععُ  53/4/5100 يًقْععُ ؿاْععلاوَ بععؤ تععاوتى

ًَٓاهععُّ بىؿدععُ نععلاوَ  يُنلؿْعِ ُٓوػَُاَلْـْععُ، نُواتععُ ض ثاهععاوَيو ُٖيعُ بععؤ ٓععُّ ؿوانُوتٓععُ،    ًَهعـا ث نات
ًَٓععاوّ ٓععِ ؿوا    بععُوَ َِ يععُ ث ًَىَّ ػععُكدِ ؿاٖاتععُ بؤهععاَيِ ؿاٖععاتىو، ٓععًرت نععُ ػَُاَلْععـٕ بعع ّ نُٓععىاك ٓعع

ًَعِ ثعِلؤفَ ياهعاّ بىؿدعُّ       َّ و يعُناتِ ػؤيعـا ٓاَعاؿَ بهلَيعت، واتعُ         5105ؿَػلَيت، بعُ ث َِ ؿوا بهعُو ْعاب
َِ ٓاَاؿَ بهلَيعت، نعاك بعَُاؿؿَّ     ًَِ ػىؿّ ياهانُ ُٓب ُ 0بِلطعُ )  02بُث بهلَيعت نعُ يعُ ؿَقعِ      ( ّ بِلؤفَنع

ًَىَيُنِ              َاؿؿَنعُ ٖعاتىوَ، يعُناتِ طعؤِكيِٓ بعِلَ بىؿدعُّ ٖعُكَيِ، وَميعلّ ؿاكايعِ تعُػىيٌ ؿَنلَيعت، بًُع
َِ بِلطعُّ     ًَت، يعإ ٓعُب ًَٓ ِكَيقَيِ بىؿدُنُ نُّ بهاتُوَ، نُواتُ ؿواػوتُٓنُّ بُِكاهتِ ًٖض ثاهاوَيهِ ْاَ

ًًَ ًَتى ب ًَٔعُواُّْ ٖعَُىو     ُّٓ َاؿؿَيُ بطؤِكئ، بُاَلّ ُٓطُك ب ُٓ هُك طؤِكيِٓ بِلطُّ ُّٓ َاؿؿَيعُ، ٓعُوَ ث
ًَهلاوَناِْ ؿوًْايُ، ُٓوََ نُ بُِكَين وَميلّ ؿاكايِ باهِ يُوَ نعلؿ نعُ طىايعُ يًقْعُّ ياهعايٌ       ياها ناك ث
باهِ يُوَ نلؿووَ نعُ سهىَعُت، سهىَعُتِ تُهعليـ ُٓعُايعُ، تعُْٗا يعُى ُْٓعـاَِ يًقْعُّ ياهعاّ ٓعُو            

ًَطىَععإ ِكَٓععِ يًقْععُّ ياهععا    ِكًَٓععُّ ؿَكبِل َِ ٓععُْـ ييععىَ، ِكَٓععِ يًقْععُّ ياهععاّ ْععُبىوَ، ٓععىْهُ ب ِ ٓععُب
َِ، هعُباكَت بععُ سًوعاباتِ نؤتعايِ، نععُ بعُِكَينيإ باهعًإ نععلؿ،           ًَو ًُٓعناّ بهعات و ْىوهععلاويٍ بع ُْٓعـاَ

يعُتِ، واتعُ ًعَُ َعاْط ؿوانعُوتىوَ، َُٓعُ       وسهىَعُت ْاكؿو  02/3/5100يعُ   5101سًواباتِ نؤتايِ 
ًًَهاكّ ياهعاّ ثُكيَُاْعُ، هعُكؤنايُتِ ثُكيعَُإ يعُ       ًٌَ ًَهِ ٓاًهلاّ ث  52/2/5105ُٖك ػؤّ ِكاطُياْـْ

َِ  ٓععُ نععُ ًَطىَععإ بععُب ًَٔععىوَ تععا طُيٌععتؤتُ ْععاو يًقْععُنإ، ب ًَععٓر َععاْطِ ث ًَىَ ميععاتل يععُ ث ويٍ بُٖععَُإ ًعع
َِ و  َىْاقًُععُ نلؿْععِ سًوععاباتِ ػًتععاًٍَ بُِكاهععتِ ٖععُك َىْاقًُععُيُنِ بىؿدععُ بهلَيععت    ماْوععتِ ْععاب
ًَٓإ و ػُكدِ وَ َِ، ػاَيِ ؿووَّ، ُٓو دًاواميُ طُوكَيُّ ػُكدِ وَبُكٖ ػوذي ؿَكّ ُِكطهُكنُوتىو ْاب

ًَن نلؿْععِ فَيلػععاِْ ٓععابىوكّ و    ؿَػععات نععُ سهىَععُتِ نىكؿهععتإ ػععاوَِْ ثالْععِ هععرتاتًقّ ًْععُ بععؤ بععُٖ
، بؤتعُ  ٕ نلاوَتعُ ْاوٓعُيُنِ بُناكبعُك   هًاهُتِ ٓابىوكّ، هًاهُتِ ٓابىوكّ نىكؿهتإ ؿياك ًُْ، نىكؿهتا
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ػوعذي و نعُّ بىوْعُوَّ    وكوبُك، بُتايبُت بُكم بىوُْوَّ ٓاهتِ بىؿدعُّ بُطُكِ نؤيًُّ نااَلّ واَلتاِْ ؿَ
ًَٓإ، بؤ صيىوُْ، طعُك بعُكاوكؿّ هعاَيِ     بهعُئ، بىؿدعُّ وَطُِكػوعذي يعُ     5105و  5100بىؿدُّ وَبُكٖ

ًَٓإ 00 %نعَُِ نعلؿووَ، وَبعُكؿَواّ عذعن ميعاؿ ؿَنعات، ُٓطعُك        0.0يعُ  % مياؿّ نلؿووَ، بىؿدُّ وَبُكٖ
ًَٓإ نعُّ بهعات،          َِ عذن مياؿ بهات، بىؿدعُّ وَطُِكػوعذي بعُكؿَواّ ميعاؿ بهعات، وَبعُكٖ ًَىيُ ب ًَتى بُّ ً ب
َّ بععِلوات، تععُْٗا ؿوو صيىوْععُ ؿَيُٓععُوَ هععُباكَت بععُّ         َِ ٓاكاهععتُّ بععاكوؿؤػِ نىكؿهععتإ بععُكَو نععى ٓععُب

ٍَ وَكطلتعىوَ، َاْطاْعُ       باكوؿؤػُّ نىكؿهتا ًًَعؤٕ ؿؤالك يعُ    21ًٍْ نُ ؿاتانعُمشإ يعُ وَماكَتعِ نٌعتىنا
 ،َِ ًًَؤٕ ؿؤالك ؿَؿكَيتعُ  01نىكؿهتإ ؿَؿكَيتُ هُومَو ًَىَ، ُّٓ ثاكَيَُ ؿَِكواتُ طريؾاِْ واَلتاِْ ؿكاوه

ًَهع        ًَُعُ يُنات ًَىَ، ٓ ًَٓري نعُ   نىكؿهعتإ وا   ـا،طؤًتِ َليٌو يُنىكؿهتإ، نعُ َُٓعَُ بعُ ٖعَُإ ًع ؿَْاهع
ًَن نعلؿٕ و طًُعُ         ًَهِ مؤك بـاتعُ بعُٖ ًَىيوعتُبُ ثُيعُ بايعُػ ًَهِ نٌتىناَيًُ، بؤيُ سهىَُتِ ُٖكَيِ ث واَلت
َِ ٓععُّ نُكتاْععُ طًُععُّ طععلْط بُػؤياْععُوَ   ٍَ وطًُععت و طععىماك و ثًٌُهععامّ، ؿَبعع ًَععـاِْ نععُكتِ نٌععتىنا ث

َِ نىكؿهتإ تُْٗٓريببً ا ثٌت بُؿاٖاتُناِْ ْعُوت و طعام و ِكَيعقَّ يعُ      يُ ثالِْ ؿاٖاتىوّ نىكؿهتاْـا، ْاب
ًَت، بَُيهى ؿ01َ ًٌ%ّ سهىَُتِ ْاوَْـّ ببُهت ًًَُّ   ب ُٖوَيِ ؾلَ ِكَطُم نلؿِْ ؿاٖاتُناِْ بـات، ػاَيِ هع

( ِكاثؤكتِ وَماكَتِ ؿاكايِ ٓاَافَ بُوَ ؿَنات نُ طىايُسهىَعُتِ ٖعُكَيِ ٖعًض بًُعـاك ًُْيعُ      3يُ الثُِكَ )
ًَعت، بعُاَلّ َُٓعُ       طؿتىطؤناِْ بىؿدُّ ًَو يُ نعُّ و نىكتًعُنإ ؿاؿَْ سهىَُتِ ْاوَْـ، نُ ََُُٓ بُ يُن

         ،َِ َِ بًُعـاكب ًَِ ًٓوعتًشكاقِ قعاْىِْ ٓعُب ثاهاو ًُْو بَُيطُيُ يُهُك ػىؿّ سهىَعُت، نعُ سهىَعُت بعُث
ًَُُ ثلهًاك ؿَنُئ بؤِٓ بًُـاك ًُْ؟، َُٓعُ ًٌْعاُّْ نعُّ و نعىكتِ سهىَُتعُ ْعُيتىاًْىَ بًُعـاك        ٓ َِ ب

ًَطعلّ هعُكؤنِ ُٓدمىَعُِْ وَميعلإ      ًَُُ ؿَثلهري د يُؿاْاِْ بىؿدُّ سهىَُتِ ْاوَْـّ، دطُ يُوََ ٓ
ًَطلّ وَميلّ ؿاكايِ سهىَُتِ ْاوَْـ نعىكؿَ،   نىكؿَ، نُ ِكاوَيقناكّ َُيُؾِ ٓابىوكّ سهىَُتِ ْاوَْـَ، د

ًَٓر وَ ميعلّ نعىكؿ يُسهىَعُتِ ْاوَْعـ،     ِكاوَيقناكّ ٓابىوكّ هُكؤنِ ُٓدمىَُِْ وَميلإ ُٓويٍ نىكؿَ، ث
ًَطلّ هعُكؤى   ٕ ثُدماو سُوت ُْٓـاّ ثُكيَُإ، هُكؤى نؤَاك، د ، ٓعُّ بُِكَيناْعُ ْىَيٓعُكّ نعىكؿٕ     وَميعلا

          َِ وٓاطاؿاكّ بىؿدُٕ و ؿَتىأْ ؾٌاك ؿكوهعت بهعُٕ، ُٓطعُك ٓعَُإ ْعُتىأْ ناكيطعُكّ ؿكوهعت بهعُٕ، ٓعُب
َِ يُبىؿدعُؿا،       َُٖىو نىكؿهتإ بِلوات ًٓٓذا ٓعُو وَػتعُ ٓعُتىا    ًَت ناكيطعُكّ ؿكوهعت بهعات و بًُعـاك بع ْ
ًَو وَماكَتع    ًَ  ػاَيِ ٓىاكَّ، يُ َُٖىو ؿوًْعا نؤَعَُي و سهىَعُت ثٌعت بعُو وَماكَتاْعُ     ٖعُٕ  ٔ ٌ بُكٖعُّ ٖع

ًَن نلؿِْ فَيلػاِْ ٓابىوكّ، بعُاَلّ ٓعُوَّ يُبىؿدعُّ نىكؿهعتإ يعُ هعاَيِ        ًَت، بؤ بُٖ مؤك  5105ؿَبُهت
ًَٔععُواُْيُ، بععؤ صيىوْعع %، بععُاَلّ 0.10ُ، وَماكَتععِ هععاَاُْ هلوًععتًُنإ بىؿدععُّ بععؤ تععُكػإ نععلاوَ، يععُ ث

ًَٓإ بىؿدعُّ بؤتعُكػإ نعلاوَ و يعُ     1.12ؿاٖاتُنُّ يُ  ، بعُاَلّ ؿاٖاتُنعُّ يعُ    1.12%، ؿَهتُّ وَبُكٖ
 %،1.83%، بُاَلّ ؿاٖاتُنُّ يُ 1.22%، وَماكَتِ طىاهتُٓوَو طُياْـٕ بىؿدُّ بؤتُكػإ نلاوَ يُ 1.10

% نعُ َُٓعُ   1.1%، بُاَلّ ؿاٖاتُنعُّ  0وَماكَتِ ًاكَواِْ و طًُت و طىماك بىؿدُّ بؤ تُكػإ نلاوَو يُ 
ًَٔعُواُْيُ، ػعاَيِ           ًَعلَؿا بعُ ث يُ َُٖىو ؿوًْاؿا ُٓو وَماكَتاْعُ هُكٓعاوَّ ؿاٖعاتِ سهىَُتعُنأْ، بعُاَلّ ي

ًَِ َاؿؿَّ ) ًَٓذُّ بُ ث ٕ، ٓاَافَ ؿَنات بُ ُْقًِ ؾُكَاْبُك ( ثِلؤفَ ياهاّ بىؿدُّ ُٖكَيُِ نىكؿهتا05ث
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ًَِ ُٓو ػٌتُيُّ نُ سهىَُت ْاكؿو يُتِ، َُُٓ سهىَعُت يُهعاَيِ   ويُ نُكتِ طٌتِ بؤ نُكتِ تايبُت بُث
ؿا وَنى ٓاكَهُكَيو ؿايٓا بؤ ٖاْـاٌْ ػَُيو يُ نعُكتِ طٌعتًُوَ   5100ِكابلؿووؿا يُثِلؤفَ ياهاّ بىؿدُّ 

ُ   ِ ػٌعتُنُّ سهىَعُت  بؤ نُكتِ تايبُت، بُاَلّ ُٓطعُك هعُكدم   و  5100ويعُتِ يعُ هعاَيِ    وْاكؿ بعـَئ نع
يُى ؾُكَاْبُك ُْقٌ ُْبىوَ، نعُ َُٓعُ ؿَكيعـَػات بُِكاهعتِ ٓعُو ثالْعُّ سهىَعُتِ ٖعُكَيِ بعؤ           5105

ًًٌَٓاك ؿَنُئ يعُوَّ   ًَُُ ث ٖاْـاِْ ػَُيو يُنُكتِ طٌتًُوَ بؤنُكتِ تايبُت هُكنُوتىو ُْبىوَ، بؤيُ ٓ
ًَهعِ   نُ سهىَُت بؤ ُٓوَّ ًَىيوتِ بُ ثالْ ًَتُوَ، ث نُ ِكووبُِكووّ ُٓو ًااَلوَّ ؿاػىامّ تُعري بىوٕ ُْب

ٍَ ؾُكَاْبُكاِْ نُكتِ تايبُت و نعُكتِ   ٍَ ُٖيُ، نُ ُٓويٍ بُ يُى دؤك و يُ يُى ٓاهتـا َاََُيُ يُطُ ْى
    َ َِ نععُ يععُ اليععُٕ سهىَُتععُوَ ٓا اؿَبهلَيععت و طٌععتًـا بهععات، ٓععُويٍ يععُ ِكَيطععُّ ثععِلؤفَ ياهععايُنُ وَ ؿَبعع

ًٌَهَُ بُ ثُكيَُإ بهلَيت، ػاَي ًَو يُ َُتلهًُ طُوكَناٌْ ٓعَُلِ ث ؤٍ دًٗعإ، ثعًى بعىوٌْ    ٌ ًَُ، يُن
ًَهعُ             ًَهعُ يعُ ُٓكنعُ طلْطعُناٌْ سهىَعُت، نىكؿهعتإ يُن فيٓطُيُو ُٖوَيعـإ بعؤ ثانهلؿْعُوٍَ فيٓطعُ يُن

ًَٓعاٌْ فيٓطعٍُ    وٍ ثًى بىوٌْ فيٓطُ بؤتُوَ، ُْٖطاوٍ دـٍ ُْووبُكويُوًىَيٓاٍُْ ك ْلاوَ بؤ ؾُكاٖعُّ ٖ
طىَيؼوععتين فيٓطععُ ثععاكَينٍ َُتلهععٌ طععُوكَ ؿكوهععت ؿَنععات، بععؤ تُْـكوهععيت ػععَُيهٌ     تتُْـكوهععت وَ ثٌ

ّ بؤ َُٖىو ؿَهتٍُ فيٓطٍُ وَماكَتٌ ثالٕ ؿاْإ ٓىاك ثلؤفَ ثُهُْـ نلاوَ، نعُ ًًَاكَيعو   نىكؿهتإ ،بُاَل
َِ ثِلؤفَيعإ تعُكػإ نعلاوَ بعؤ باَيُػاْعُ، تعُْٗا يعُى         و ؿوو هُؿو ثُدماو ًُٖعت ًًَعؤٕ ؿيٓعاكَ، بعُالَ     ّ هع

يعُ هعُك    5105ثِلؤفَيإ بؤ َُهُيُّ فيٓطعُ تعُكػإ نعلاوَ، ػعاَيِ سعُوت، ًَالنعات يعُ بىؿدعُّ هعاَيِ          
َِ ْانلَيععت، نععُ َُٓععُ ػععؤّ بؤػععؤّ        5100( ّ  1بٓععَُاّ ياهععاّ ُٓدمىَععُِْ ِكافَّ فَععاكَ )    ًَبععُد د

  ُ ًَُٔواُّْ ياهعايُ، ؿووهعاَيُ ث َِ ْانلَيعت يعُ         ث ًَبعُد كيعَُإ ياهعاّ ُٓدمىَعُِْ ِكافَّ ثُهعُْـ نعلؿووَ، د
ًَهِ تليٌعِ             ًَطىَعإ ُٓدمىَعُِْ ِكافَ ُٓكنُنعُّ تعُعري نعلؿٕ ًْعُ، بعَُيهى ٓعُكن اليُٕ سهىَُتعُوَ، نعُ ب
ًٌَععُّ    ًَو ن ًَِ ٓععُّ ؾؤكَععُ، نؤَععَُي َِ، بُتايبععُتِ بععُث ًَتععى ُٓدمىَععُِْ ِكافَ ْععُب ًَهععـا ُٓطععُك ب ُٖيععُ، يُنات

وهت نلؿووَ، بؤ صيىوُْ يُ هاَيِ ثاك ؾؤكَِ ؿاَُمكاْـِْ قىتابًاِْ ؿَكٓىوّ ثؤزي ًَُ و ػىاك ًعَُ  ؿك
ًَل تُوميع نلاوَ، ِكَيقَيُنِ مؤكّ َ ًَُاِْ تُوميع ُْنلاوَ، بُاَلّ يُُٖوي ُٓ تا ووُٓ ػؤكاِْ ؿوو َىىيُ هً

ًَو ؾُكَاْبُك نُ ؿَواّ ْ ًَوتاَ َاوٕ يُ سهىَُتـا، ُٖكوَٖا نؤََُي ًَبُك، ٓ انُٕ، بُْاوّ ؾُكَاْبُكّ بٔ ه
ًَوتاَ َاوٕ و َى ًَوعتا ميعاؿ يعُ           وتآ ًَو ؿاّ و ؿَمطعا ُٖيعُ تعاوَنى ٓ ُٓ ؿَػعؤٕ و ؿَواَعًٍ ْانعُٕ، نؤَعَُي

ًَوعتاَ       ًَو َىُٓ ػؤك ُٖٕ بعُْاوّ نعاؿيلّ سًنبًعُوَ، تعا ٓ ًَىيوت ؾُكَاْبُكيإ ُٖيُ، ُٖكوَٖا نؤََُي ث
َِ ٓعُوَّ يععُؿاّ و ؿَمطانعاِْ سهىَععُت ؿَواّ      َىٓعُيإ بعؤ بِلاوَتععُوَو بعُكؿَوأَ،    َىوٓعُ وَكطععلتٔ بعُب

ًَهعِ ٓعُوتؤَإ           ًَطىَعإ بُؿواؿآعىوصيإ بعؤ نعلؿووَ، بعُاَلّ وَاَلَ بهُٕ، ََُُٓ بُ ثلهًاك يعُ ِكابعلؿووؿا ب
ٍَ َُٖيـَهععذي بععُ ؿاْععِ هععىيؿُ بععؤ ؿكوهععت نلؿْععِ ػععاْىوّ   وَكْعُطلتىوَ، ػععاَيِ ًُٖععت وَماكَتععِ نٌععتىنا

ًَٓاِْ بُكَُِٖ ػؤَاَيِ، بُاَلّ ُّٓ ثِلؤفَيعُ بُِكاهعتِ بعُكَو    ثالهتًهِ، ُٓ َُ وَنى ثِلؤفَيُى بؤ بُؿَهتٗ
ٍَ، ْعُبىوِْ ٓعاوؿَيلّ يعُ       ؾًٍُُ ُِٓكوات، ُٓوََ بَُيطُيُ يُهُك ُْبىوِْ ثالٕ يُاليُٕ وَماكَتعِ نٌعتىنا

َِ ث َّ، ُٓب ًَطىَإ تُْٗا  بُوَ ْانل َِ،   اليُٕ سهىَُتُوَ، ػاْىوَ ثالهتًهًُنإ ب ٍَ ؿابع ِلؤفَيُنِ تلّ يُطعُ
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ًَوعتا مؤكَيعو   نُ ؿكوهت نلؿِْ بُِك َِ ُْنلاوَ، ٓ ًَبُد ًَىَيُى ُٓو ثِلؤفَ تُواو ناكيُ د اؿَ، بُاَلّ بًُٖض ً
ًَعو نعُ وَبعُكؿَئ      يُدىتًاكَنإ ػُكيهُ وام يُػاْىوَ ثالهتًهًُنإ ؿَيٓٔ، بُوَّ نُ بُكَُٖعُناًْإ نات

ًَىيوعت ػعاْىوّ   ْلػُنُيإ ُٓوَْـَ ْنَُ مياؿ يُو َّ ْاوُٓ مياؿ يُ ث َِ، ُٖكوَٖا بؤ ُْٖـ ًَِ ؿَٓ َّ نُ ت
ًَىيوتِ ُٓو ْاوُٓيُ،  ثالهتًهًإ بؤ ؿابري نلاوَ، بؤ صيىوُْ، ْاوُّٓ َُٖيُظُ نُ بُِكاهتِ مؤك مياؿَ يُ ث

ًٌَعًٓاك نلاوَنعاِْ       بػاَيِ ْؤ،  ًَه   5105ِلَ ثاكَّ تعُكػإ نعلاو بعؤ ثعِلؤفَ ث ِ ؿوو ، بليتًعُ يعُ ؿابًُعهلؿْ
ًٌَعًٓاك نلاوَنعإ ُٖيعُ،            ًَوعتا هعًُاّ ؿوو ًٓعـاكَيِ ثعِلؤفَ ث ًَلو  28ًٓـاكَيِ، نعُ َُٓعَُ تعا ٓ % بؤٖعُوي

ًَُُ ؿاواّ ِكووْهلؿُْوَ ؿَنُئ يعُ ٖعُكؿوو وَميعلّ بعُِكَين، ٖعُكوَٖا يُهعُك       01ؿٖؤنُ،  ًَُاًُْ، ٓ % بؤ هً
ًَٓ ٍَ يُ بَُٓاّ ميإ طُياْـٕ بُ ْاوُٓنإ ًُْ، َٔ تُْٗا صيىوُْ ؿَٖ ُى ثعِلؤفَّ  يع ٖعُماك  01ُُوَ، ػىكَا

ًًٌَٓاك نلاوّ بُكنُوتىوَ، ِكمطاكّ ُٓويٍ يُ  ًَطىَإ ُٓو ؿوو ْاوُٓيُ نعُ ُْٓـاَعُ   01ث ُٖماك ؿَيت، نُ ب
ًَـايعععُ، نعععُ   ٕ نعععُبعععُِكَينَناًٍْ ٓاطعععاؿاكٕ ؿووْاوٓعععُ ًَهِ مؤك ٖعععُفاكّ ت مؤك ميعععإ َُْعععـ بعععىوٕ، ػعععَُيه

ًَىإ  ًًَؤٕ بؤيإ تُكػاْهلاوَ، ػاَيِ ؿَ، ُٓو ثلهًاكَّ نعُ نلابعىو يعُ     811بؤ  551ثِلؤفَناًًٌْإ يُ ْ
ًٌَعرت ٓعُو ثلهعًاكَّ نلؿبعىو،            بُِكَين وَميلّ ثالٕ ؿاْإ ِكاثؤكتِ ٓعىاك َعاْط داكَيعو بعؤ ثُكيعَُإ، َعٔ ث

 /05/2بُاَلّ وَاَلَُنُّ وَميلّ ثالٕ ؿاْإ َٔ ثلهًاكَنُّ يُهُك وَاَلَُنُيُتِ، نُ باي يُوَ ؿنات يعُ  
ًَهِ ْاكؿووَ، يُ  5100 َِ، ٓعىْهُ      02/01/5100ِكاثؤكت َِ ِكاثعؤكت بع َِ هع ؿوا ِكاثؤكتِ ْاكؿووَ، ػؤّ ُٓب

ًَلَيعت، يعُ         َّ ٓعُو ِكاثؤكتاْعُ بٓ ًَهُعإ ْعاكؿووَ، ؿاواّ ِكووٕ    ىْ 01/0يُ ٓعىاك َعاْط دعاك وهعًىيُتِ ِكاثؤكت
َِ، تعُواوّ ثِلؤفَنعاِْ      نلؿُْوَ يَُُ ؿَنُّ يُ بُِكَين وَميلّ ثالٕ ؿاْإ، ِكاثؤكتُنإ ث ًَىيوتُ بعُ ػعىزي بع

َِ، ػاَيِ  ًَـاب ًَهـا ؿَهتُّ َاؾِ َلؤظ و ٓعاوؿَيلّ ؿاكايعِ نعُ ؿوو ؿَمطعإ، ُْنُوتى     00ت ُْتعُ نعاكو   ويُنات
ناكَُْـيإ بؤ ؿياكّ نلاوَ، ٖعُكوَٖا بىؿدًُعًإ بعؤ تعُكػإ      11ًٖض ٓاالنًُنًإ ًُْ، يُ َُٖإ ناتـا 

ٍَ ُٓوًَـا بُ  ًٌَعتا وَى    نلاوَ، يُطُ ؿَهتُّ َاؾِ َلؤظ ِكاطُيُْـكاوَ نُ ٓاالنِ ُٓدماّ ْعُؿَٕ، ٓعىْهُ ٖ
ًًَإ وتلاوَ ٓاالنِ ُْنُٕ، بىؿدًًُإ بؤ تعُكػإ   ًَهـا ث ًَٓلاوٕ، بؤيُ يُنات ًَو ُْٖ ؿَهتُّ َاؾِ َلؤظ ث

اَيعععُ ، قعععُباكَّ ٓعععاَيى طعععؤِكّ بامكطعععاِْ يعععُ ػ05ؾُكَاْبُكيٌعععًإ بعععؤ ؿاؿَْعععـكَيت، ػعععاَيِ  11ؿَنلَيعععت و 
%ّ ٓعُو بعِلَ وَى   2ًًَاك بؤ ُٓو نااَلياُّْ نُ طىَلطًإ يُهُك ًُْ، ُٓوَ بِلّ يُ  51هٓىوكيُنإ ؿَطاتُ 

ًَنتلئ ػععاَيِ هععٓىوكّ ٖععُكَيُِ    ًَتُ ػُمَيٓععُّ سهىَععُت، نععُ ؿَناتععُ يععُى ًًَععاك ؿؤالك، بععُٖ ؿاٖععات ؿَٓعع
ًَوتا ؿاٖاتُناِْ ِكؤًٔ و ؿياك ًُْ، وَى  نىكؿهتإ، بليتًُ يُ ػاَيِ ابلاًِٖ ػًًٌ، بُاَلّ ُٓو ؿَكوامَيُ تا ٓ

ًَتُ ػُمَيٓععُّ       ًٌَععىوّ طععىَلطِ ابععلاًِٖ ػًًععٌ ِكايطُياْععـ ِكؤفاْععُ يععُى ًًَععؤٕ ؿؤالك ْآعع ًَهِ ث بُكثلهعع
ًٌَعىوّ ابعلاًِٖ ػًًعٌ    ُسهىَُت، ؿاوا يُ بُِكَين وَميلّ ؿاكايعِ ؿَنعُئ..، يعُى ًًَعؤٕ ٓعُوَ بُكثلهع       ّ ث

وْهلؿُْوَ بـات يُهُك ُٓو تُهلحيُّ ؿاٖاتُناِْ طعىَلطِ ابعلاًِٖ ػًًعٌ،    ِكايطُياْـووَ، ؿاواناكئ نُ ِكو
، يُهُك ض بَُٓايعُى و بعُ ض ياهعايُى ثعاكَ ؿَؿكَيتعُ تُيُؾنيؤْعُ سًنبًعُنإ، نعُ تُيعُؾنيؤِْ          08ػاَيِ 

ًَهـا نعُ مؤكَيعو يعُ سًنبعُ هًاهعًُنإ       211سًنبِ ُٖيُ َاْطاُْ  ًًَؤٕ ؿيٓاكّ بؤ تُكػإ نلاوَ، يُ نات
، ْععا ِكووٕ بععىوِْ 00ًًَؤًْععإ بععؤ تععُكػإ ؿَنلَيععت بععؤ َُٖىوسًنبععُنإ، ػععاَيِ    011ًًَععؤٕ بععؤ  821
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ًَٓلاوَ بعؤ ثعرتؤ ؿؤالك، بعُ        051ثِلؤفَ ياهعاّ بىؿدعُؿا    8ؿاٖاتُناِْ ُْوت، نُ يُبِلطُ  ًًَعاك ؿيٓعاك ػعًَُ
ًَلَؿا  12ًًَاكَ،  05ثرتؤ ؿؤالكيٌُوَ، نُ ثرتؤ ؿؤالك  ًَتُوَ، َٔ ي ًَٓ ٓعُو بِلطاْعُ بعاي ؿَنعُّ بعؤ      ًًَاك ؿََ
ُ  ًَو هُكٓاوََإ بؤ ؿاٖعاتِ ْعُوت  بُِكَين وَميلّ ؿاكايِظ نُ نؤََُي ًَوعتا      ُٖيع ظ بعُاَلّ ٓعُو هُكٓعاواُْ تعا ٓ
    ًَِ نعُ بليتًًعُ يعُو َىَيهاْعُ وَميعلّ هعاَاُْ هلوًعتًُنإ تعا          0بِلطعُّ   81ؿاٖاتُناًْإ ؿيعاك ًْعُظ بعُث

ًَِ ػَُاَلْعـِْ ميعاؿ   ًًَاك ؿؤالك طل 2ِكايطُياْـووَ  01/5113 َيبُهتُ ُْوتًُناصيإ ؿَهت نُوتىوَ، بُث
ًَوتا طُيٌتؤتُ  َِ     02بىوِْ طلَيبُهتُ ُْوتًُنإ تا ٓ ًَِ ٓعُو ػَُاَلْـْعُب ًًَعؤٕ   1211طلَيبُهت، بعُث

َِ نعُ تعاوَنى             ًَىيوعتُ يُػُمَيٓعُّ ٓعُو هعٓـوقُؿا ٖعُب ًَوتا ؿاٖعاتِ ًعرييِٓ طلَيبُهعتًُناُْ، نعُ ث ؿؤالك ٓ
ًَوتاَ ؿ ( ؿا ٖعاتىوَ، نعُ بعِلَ ثاكَيعُى ؿَؿكَيعت بعُ       01يعُ بِلطعُّ )   81اْلاوَ يُ هٓـوقُنُ، يُ َعاؿؿَّ  ٓ

ًَٓاُْنإ بؤ ثاَيجٌتِ فيٓطُّ ُٖكَيِ، َٔ ثلهًاك ؿَنعُّ يعُ    ُٖكَيُِ نىكؿهتإ يُ اليُٕ نؤَجاًْايُ وَبُكٖ
ٕ نعلاوَ يعُ اليعُٕ ٓععُو    وَميعلّ ؿاكايعِ نعُ ٓايعا ٓععُو بعِلَ ثاكَيعُ ٓعُْـَ؟، نععُ بعؤ فيٓطعُّ ٖعُكَيِ تععُكػا          

ًَِ َعاؿؿَّ      َِ، بعُث ًَو بعاز ؿاْعلاوَ يُهعُك        0بِلطعُّ   01نؤَجاًْاياُْوَ، هُكٓعاوَّ هع يعُ ياهعانُ، نؤَعَُي
ًَوعتا بعِلّ ٓعُو باداْعُ              نؤَجاًْاناِْ ُْوت، ٓعُْـداكَيو يعُ بادعُناِْ ؿَهعت ًٌْعإ نعلؿووَ، بعُاَلّ تعا ٓ

% ثٌعهِ نؤَجاًْانعاِْ نىكؿهعتاُْ بعؤ     52% بعؤ  51ُ ُْٓـَ؟، نُ ٖاتؤتعُ ػُمَيٓعُّ ؿاكايعِ، ٓعىاك بعِلّ يع      
ًَٓاِْ ُْوت، ٓعُّ بعِلََ ؿيعاكّ ًْعُ، ؿاواّ ِكووٕ نلؿْعُوَ ؿَنعُئ يعُ بعُِكَين وَميعلّ           ؿؤميُٓوَّ وَبُكٖ

 َِ ثااَلوطُّ ْاؾُكَِ ُٖيُ يُ نىكؿهتإ،  011ااَلوطُّ ؾُكَِ و مياتل يُ ثؿاكايِ، ؿاٖاتِ ثااَلو طُنإ، يُ ه
ُّٓ ثااَلوطاَُْ ؿَؿكَيتُ سهىَُت ِكووٕ ًُْ، ؿاواّ ِكووْهلؿْعُوَ ؿَنعُئ، ٓعُّ ؿاٖاتاْعَُ     نُ ؿاٖاتُناِْ 

ًَوتا ًُْ و يعُ هعاَيِ    َِ يُّ هٓـوقُؿا ؿابٓـكَيت، نُ تاوَنى ٓ ًًَهاكّ ياهعاّ ْعُوت و غعام      5111ؿَب ًٌَع وَ ث
كَتعُنإ، بعؤ صيىوْعُ، َُٓعُ     بُكؿَواّ ًٌْاُّْ ؿوو ًٓـاكَيِ َاوَ يُناكّ ِكؤفاْعُّ وَما  02ؿَنلَيت، ػاَيِ 

ٍَ نلاوَ، ثاؿاًتِ بُِكَيىَبعُكّ ٖعؤَيِ تعاقِ نلؿْعُوَ بعؤ ثعؤزي        ًَل    05ٍتُبعُٕ ًُٓوا  51ٓاَعاؿَيِ يُٖعُوي
ًَُاِْ ُٖكؿوونًإ  02ُٖماكَو ياكيـَؿَكَنُّ  ثاكَ بُؾرِيؤؿإ يُ  04ُٖماكَ، ػاَيِ  00ُٖماك، بُاَلّ يُ هً
َِ بؤ سهىَعُتِ ٖعُكَيِ، بعىاكَيهِ مؤكّ بعؤ طُْعـََيِ ؿكوهعت       وؿَيهِ ُٓو تىِكَيطُّ دؤكاو دؤكَو ه ؤّ ُٖب

ًَٓر ًًَاك و ٌٓ و ٓىاك ًًَؤٕ ؿيٓاك هُكف نعلاوَ، يعُ    200، بؤ صيىوُْ، نلَيِ ًاكَمايإ بُ بِلّ َنلؿوو ث
ًَهـا سهىَُت ػاوَِْ  ِكاوَيقناكو ػُبريَ، ٖعُكوَٖا   021ػُكدًُناِْ ػنَُتطىماكّ و ٓانهلؿْـا، يُ نات

ٓعىاكؿَ ًًَعاكو ْؤهعُؿو ْعؤمؿَ ًًَعؤٕ ؿيٓعاك هعُكف نعلاوَ،          00303اؿاًتِ ًاكَمايإ يُ ػُكدِ تل يُ ث
ًَهععـا ػؤَععإ ًععاكَماو ػععُبريَإ ُٖيععُ،     ًَىيوععت بععُّ ٖععَُىو ػُكدًععُ ؿَنععات؟، يُنات َُٓععُ بؤٓععِ و ض ث

ًَُعُ بًٓ  ُ ثًعُّ  ىَاْعُ ؿَكٓعىوّ هعُكَتايِ و ْاوَْعـّ ُٖيعُ ؿاَعُمكاوَ بع       ًُٖكُْٓـَ يُو ػٌتاُّْ نُ ٓ
ًَُُؿاواّ ِكووْهلؿُْوَ ؿَنعُئ، ٓايعا سهىَعُتِ ٖعُكَيِ ٓعُو ٖعَُىو        ًاكَما، ثلهًاكَيهِ طلْط ُٓوَيُنُ ٓ
ًَٔعُواُّْ ياهعايُ، نعُ ٖعَُىو         ًَهعـا َُٓعُ ث ًَٓاُْنُّ نعىا يُنات ًَىامّ بُناكٖ ِكاوَيقناكو ًاكَمايُّ ُٖيُ، ً

َِ يعُ ٓعىاك ِكاو    ًَو يُ ياهاناْـا ؿياكّ نلاوَ ْعاب ًَبًًٓعُناصيإ      وَماكَت َِ، ؿواّ ِكَػٓعُو ت َيعقناكّ ميعاتل ٖعُب
ًًٌَٓاكَإ ُٖيُ بؤ سهىَُت بؤ ٓاى نلؿِْ بىؿدُ، يُنُّ ٓانهلؿِْ تُعًًُات بؤ وَكطلتِٓ  ًَو ث نؤََُي
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ًَىيوت ُْنات نُ نُؾًٌ يُو نُهُّ نُ هىيؿُّ ععُقاك ؿَنعات نعُؾًًِ زَي     عُقاك، ُٓويٍ يُو بىاكَّ نُ ث
ُِكَيطُّ ِكَِٖٓ تًُُِٓٓ يإ سذن خبلَيتُ هُك َىَيهُنُّ، ٓىْهُ بُِكاهتِ وَكطلتِٓ وَكُْطريَيت، بَُيهى ي

ًَو نُ بؤتُ باكطلاًُْى بُهُك ُٓو نُهعاُّْ نعُ هعىيؿُ وَكؿَطعلٕ، ٓعىْهُ       َُهًُّ نُؾًٌ بؤتُ تًذاكَت
ًَو ؿاواّ        ًَوعتا نعُؾًً َِ، ٓعىْهُ تُْاْعُت ٓ َِ َعىَمَف بع ًَتعُ       202ُٓب نعُؾًٌ،  ٖعُماك ؿَنعات بعؤ ٓعُوَّ بب

ًَتى َىعاَُيُ بُ  ًَت ُٓو َعاَُيُيُ بهلَيت، ُٓطُك ب ًَهـا يُ ِكَيطُّ ِكَِٖٓ تًُُِٓٓ و سذنَوَ ؿَتىاْ يُنات
ًًٌَٓاكّ ؿووَّ، هىيؿُّ عُقاك بهلَيتُ  َِ قُكمَنُ بطىامَيتُوَ، ث ًًَؤٕ، وَى  81ػاْىو ُٓوَنُ نلا ؿَتىاْ

ًٌَىو بُ ٖاوواَلتًاِْ طىْعـَناِْ ؿا،  ، ُٖكوَٖا ُٓو بَُيَُٓوَّ يُ بىؿدُّ عرياقـا ٖاتىو ًَُّٓ نُنابًُّٓ ث
ًَوععتاَ ٓععاوَِكَئ بععؤ ؿوودععاك يُاليععُٕ   1211نععُ  ؿؤالك وَنععى ًَٓشععُ بععـكَيت بععُ طىْععـَنإ، نععُ تععاوَنى ٓ

ًًَُّ، يعُ ًَُعاكيعِ ًٓوعهإ يعُ ِكَيطعُّ       ًًٌَٓاكّ ه ًَُٓؿكاوَ، ث هُكؤنايُتِ ُٓدمىَُِْ وَميلاُْوَ ُٓو بَُي
َِ، ًٖض بؤؿدُّ بؤؿابري ْعُنلَيت، ٓعىْهُ ٓعُو دعؤكَ ثِلؤفاْعُ نؤَجاًْانعإ و       ؿَهتُّ وَبُكٖ ًَٓإ بىَهت

وؿّ زَي وَكبطلَيععت، ىهععُكَايُؿاكَنإ قععامادمِ زَي ؿَنععُٕ، ػععَُيهِ ٖععُفاك و نععُّ ؿَكاَععُت ْععُيتىاًْىَ هعع     
ًَبىوِْ ٓاكَهُك ْعُنل  ًٌَُّ ًٌْتُد ؿووَ، بعَُيهى ؿاوا  بُِكاهتِ بؤتُ باماِكَيو بؤ ناهبِ نلؿٕ و بامكطاِْ ن

ًَبىوٕ، بـكَيتععُ هععٓـوقِ   ًَٓإ هععُباكَت بًٌُْععتُد ؿَنععُئ ٓععُو ثاكَيععُّ نععُؿاْلاوَ بععؤ هععٓـوقِ وَبععُكٖ
ًَِ ياهاّ فَعاكَ )  ًٌَعًٓاكّ ٓعىاكَّ،      5100( هعاَيِ  04عُقاكّ وػاْىوّ نلَيًٌِٓٓ بُث ّ ٖعَُىاك نعلاو، ث
ًَُاِْ       ٖعُماكّ   042نُّ نلؿُْوَّ بِلّ ػُكدِ ًٓؿاؿ، ًٓؿاؿّ ؿاػًِ  بعؤ تعُكػإ ؿَنلَيعت، تعُْٗا يعُ هعً

ًَقووّ  ًَِ ْىوهلاوّ وَماكَتِ ؿاكايِ يَُ ًَل، ُٖكوَٖا ًٓؿاؿّ ػاكدِ بُث ؿَكٓعىوَ   52/0/5113بؤُٖوي
ؿؤالك تعُكػإ نعلاوَ،    011بعؤ   021ُٖماك بؤ يعُى ِكؤف، بعؤ ثًعُناِْ ػعىاكَوَ يعُ       411بؤ ثًُ بُكمَنإ 

ًَىيوع  ًع ميعاؿَ ِكؤي  ًَـايعُ، ث ًَعـا بهلَيعت، بعؤ صيىوْعُ، ًعَُ َععاْطِ       ُنِ مؤكّ ت ًَـآعىوُْوَيُنِ مؤكّ ت تُ ث
بِلّ ًًَاكَيعو و ًعَُ    5100َاْطِ يُنَُِ هاَيِ  ، ٓىاك ًًَاك هُكف نلاوَ، 5113ًَُيُنَُِ هاَيِ 

ًًٌَٓاكَإ ُٓوَيُ َُٖىو ًٓؿاؿَنا ِ ػاكز بِلّ ْهُؿو ًَُ ًًَؤٕ بؤ َىػُهُهاتِ ًٓؿاؿ هُكف نلاوَ، ث
ًَٓذععُّ، طععؤِكيِٓ تععُعًًُاتِ    01لَيتععُوَ، ٖععِ ؿاػًععِ يععُ   % نععُّ به41يععُ  ًٌَععًٓاكّ ث % نععُّ بهلَيتععُوَ، ث

َِ، ٓعىْهُ ؾُكَاْبعُك و َاَؤهعتا يعُ      51تىاْاهامّ بؤ قىتابًإ، نُ ِكَيقَّ ثاكَنُّ بُ ِكَيقَّ يُ  % مياتل بع
ًَهـا نُ هى ُ ػنَُت سًواب ًًُٓإ بؤ سًواب ؿَنلَيت، ناتُنًًُإ بوؿَُْـ ؿَبٔ يُ تىاْاهامّ َىونات

ًَناًْإ  ًَىَ ُٓويٍ ؾُكَاْبُكَ بعُ َىوٓعَُ و بعُ ػنَعُتًٍ     ُٖيُ ؿَنلَيت، مؤكيًٌإ نُ ػ بَُُٖإ ً
ًَهعـا نعُ       ىبؤّ سًواب ؿَنلَيت، بُاَلّ ق َِ ؿَؿكَيعت، يُنات ًَىَ بُ يُنواِْ ٓعُو بِلَيعإ ثع تابًإ بُ َُٖإ ً

ًَـاويوعتًإ ميعاتلَ، ٖعُكوَٖا      ، ٓعُو بعِلَ ثاكَيعُ ؿاْعلاوَ بؤقىتابًعا     َبُؿواؿآىوٕ نلاو ٕ بًُعًإ ْانعات و ث
َِ بهلَيعت، نعُ ٓعُو قىتابًاْعُّ يُهعُك         ًَبعُد ؿاواناكئ يُهٓـوقِ تىاْاهامّ هًوتَُِ ُْؾُقُّ ػاُعُ د

ـ    ًَهع َِ ؿَنلَيعت، يُنات ًَبعُد ا قىتابًعاِْ نعىكؿ هعُكؿاِْ    ُٓكنِ ػؤيإ ؿَػىَيٓٔ، ُّٓ هًوتَُُ يُ عريام د
ًَععىَ مشىيتععإ ْانععات، بععِلؤٕ بُِكَيععقَّ و، وتىَهععُؾاكَتُناًْإ نععلؿوو ِ هععُقاؾِ قىْوععىيًَُّىذتععُق ياْععُ ٓ

ًًٌَٓاكّ ًًُُّ، ؿاْعاِْ َى 01يُ ًَـايُ، ث ًَىَّ ت ٓعُو و ًَٓشعُ بعؤ ميٓعـاًْاِْ هًاهعِ ثعاَ       و%نُ بًُِ ٓ
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ٕ، ّ ياهاّ َاف و ًُٓتًاماتِ ميٓـاًْعُ هًاهعًُنا   5100( هاَيِ 00ِكاثُِكئ، يُهُك بَُٓاّ ياهاّ فَاكَ )
ٓععىْهُ ميٓععـاًْاِْ هًاهععِ ثععاَ ِكاثععُِكئ ٓععُواًٍْ ٖاوواَلتًععاِْ نىكؿهععتأْ، قىكبععاِْ ًععُِكّ ْععاوػؤ و     
ًَىيوتُ ثُكيَُاِْ نىكؿهتإ بِلياك بـات بؤ ُٓوَّ ُٓواًٍْ بُ َُٖإ  ًَِ سًنبُناِْ نىكؿهتأْ، ث ًَُالْ

ًَىَ ه ًٌَعًٓاكّ ًُٖعتُػيإ هعى   وؿَُْـ بٔ يُو َاف و ًُٓتًاماتاُّْ نُ يُ ؿَقعِ ياهعانُؿا ُٖيع   ىً ى وُ، ث
وؿّ زَي وَكبطعععلٕ ْعععُوَى  ىنلؿْعععِ ِكَيُٓايًعععُناِْ هعععىيؿُّ نٌعععتىناَيِ، بعععُدؤكَيو نعععُ دىتًعععاكإ هععع      

ًٌَعُ يُبعُكؿَّ دىتًعاك ؿكوهعت ْعُنات بعؤ وَكطلتٓعِ         ًَت تُعًًُاتُنُ نُ ن ًَىامَيو ب هُكَايُؿاكَنإ، بًُ
ًَتى هُيلّ ِكَيُٓايًُناِْ  ُك يُبعُكؿَّ دىتًعاك   جع نٌتىناَيِ بهلَيت، ًٌَُُٖ يَُهىيؿُ، بُتايبُتِ ُٓطُك ب

ًَو ثِلؤفَيععُى    ًَتععى يععُن َِ، بُتايبععُتِ ؿكوهععت ؿَنلَيععت، يععُى صيىوْععُ ؿَيُٓععُوَ، بععؤ صيىوْععُ ُٓطععُك ب ؿابٓعع
َِ ِكؤفَيُنِ باػ ًَهـا نُ  51ـاكّ، ُٓب َِ، يُنات اكاِْ نىكؿهتإ ًؿؤمن بُِكاهتِ مؤكبُّ دىت 51ؿؤصيِ ُٖب

ًًٌَٓاكّ ْؤ يعُ هعاَيِ   ؿؤصيًإ ًُْ، ب 51  0334َُيهى هُكَايُؿاكَنإ ػاوَِْ ُٓو َُٖىو ؿؤصيُ ُٓكمَٕ، ث
ًٌَعًٓاك          وؿوو َى ًًَعإ ؿكاوَ، ث ُٓ ْعُؿكاوَ بعُ ؾُكَاْبعُكإ، تعُْٗا وَماكَتعُناِْ ثعُكوَكؿَو تُْـكوهعتِ ث

ًٌَععًٓا       َِ بععُ قععُكَبىو نلؿْععُوَّ ؾُكَاْبععُكإ بععؤ ٓععُو ؿووَاْطععُ، ث كّ ؿَ، ؿَنععُئ نععُ سهىَععُت َُٖيوعع
ِ تو ْعؤ و ؿَ هعُكف ْعُنلاوَ بعؤ ٖعَُىو ثاكَينطانعإ، نعُ يعُنا         5112طُِكاْـُْوَّ ؿَكَاَيُّ بِلواْاَُ يُ 

ُٓناًْاؿا يُ ناتِ قُكَبىو نلؿُْوَّ َىوٓعُناًْإ سًوعاب بعؤ ًَٓشعُّ     وقُكَبىونلؿُْوَّ دًاوامّ َى
ٌُْْعًٓإ ؿكاوَ ٓعُوإ بعُكيإ    ًَُ َاْطِ ػآًٌُِْْ ُْنلاوَ، ؿاواناكئ ًَٓشُّ ًَُ َاْط نُ بعؤ ػا 

ًٌَعًٓاكّ      ًٌَعًٓاكَيهُإ ُٖيعُ ث ًًَإ بعـكَيت، ث ، نعُّ نلؿْعُوَّ ُْؾعُقاتِ ًٓذتًُعاعِ بعؤ      00ُْنُوتىوَ ث
َُٖىو وَماكَتُنإ دطُ يُ وَماكَتِ ناكو ناكوباكّ نؤَُاَليعُتِ، ٓعُّ ؿَقعَُ يُياهعاّ بىؿدعُّ عرياقعـا       

ُ      ٖاتىوَ، تُْٗا ُْٓـ بِلطُيُنِ دًا نلؿؤتعُو  % 011َ، ٖعُكوَٖا ٖعُكوَٖا َُهعلوؾات ٓعىػلَ بُِكَيعقَّ يع
ًَِ ي   ٍَ ٌْععًٓإ، بععُث اهععاّ ٓععُوََ بععؤ ؿاْععاِْ يُهععٓـوقِ ًٌْععتُدًبىوٕ بععؤ ؿكوهععت نلؿْععِ ػععاْىو بععؤنل

ًَتى04فَاكَ ًَري، بؤ ُٓوَّ نعُ يعُ ُٓمَعُّ     ، ٓىْهُ ُٓطُك ب ًَتى بُكْاَُ ؿابٓ ًَوتا ُٓطُك ب ًَىَيُّ ٓ بُّ ً
ًَبىوٕ ِكمطاكَعع َِ، ًٌْععتُد َّ ٌْععًٓإ،   01إ بعع ًَتِ نععل ًَِ ٓاَععاكّ يععُن ًَوععتا بععُث َّ ٌْععري ُٖيععُ ٓ ٖععُماك نععل

ًَتععى بىؿدُيععُنِ طععُوكَّ بععؤ ؿاُْْععـكَيت،             َِ، ُٓطععُك ب بُِكاهععتِ بععُ ٓععُْـئ هععاَيِ تععل ِكمطاكَععإ ْععاب
ًٌَععًٓاكّ     ًَبىوٕ ٓاكَهععُك بهععُئ، ث ًٌَععُّ ًٌْععتُد ًَُععُْاتىاْري ن ميععاؿ نلؿْععِ ؿَكَاَيععُّ ماْايععاِْ    05ٓ

ًَوتا نَُرتئ َىوُٓيإ ُٖيُ يُٓاو ؾُكَاْبُكاِْ تلؿا، ْاتىأْ ناكّ تل بهُٕ بُٖؤّ ٓ ًوالَِ، ٓىْهُ ٓ
ًٌَعًٓاكّ   َِ ثابُْـ بٔ بُ ًىَيِٓ ؿَواّ نلؿًْإ، ث  08ُٓو باكَ نؤَُاَليُتًُّ نُ ُٖياُْ، بُكؿَواًٍَ ُٓب

ًَِ ياهاّ َاف و ًُٓتًام اتِ ًًُٖـاِْ ٖاوواَلتِ، ًًُٖـاِْ تل بُٖلََُْـ بىوِْ ًًُٖـاِْ ٖاوواَلتِ، بُث
ًَِ ياهانُ تا ِكاؿَيُن ٓعُنُيإ ُٖيعُ،   ومؤك بُٖلََُْـ بىوٕ، ًًُٖـاِْ ٖاوواَلتِ تعُْٗا َى  ٌبُِكاهتِ بُث

ًَو     َِ هُكثُكًتًاكٕ، نؤتا ؾُقعُكَّ ِكاثؤكتُنعُّ، نؤَعَُي ٍَ و ػاُْواؿَناًْإ ب ًَىَ َٓا ُٓواًٍْ بَُُٖإ ً
ًَبًًِٓ يُهُك  وَاَلَُنُّ ٖعُكؿوو وَميعلّ بعُِكَين ُٖيعُ، ؿاوانعاكّ نعُ وَاَلَُنعُّ وَكبطلَعُوَ         هُكْر و ت

ًَِ ياهاّ بىؿدُّ عرياقِ هاَيِ  ًَىَيُنِ ِكووٕ، بُث ًَِ َعاؿؿَّ    5100بًُ ػعاَيِ ًعَُ وسعُوت،     55بعُث
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ًًَعـا ٖعاتىوَ نُٖعَُىو ؿاٖعاتِ ػاَيعُ هعٓىوكيُنإ و ؾِلؤنُػاْعُنإ، هعاَيِ           5105و 5100و  5101نُ ت
َِ          ؿَ ًَـايعُ، َعٔ ؿاوا ؿَنعُّ يعُ بعُِكَين وَميعلّ ؿاكايعِ ٓعُب طُِكَيتُوَ بؤ ثاكَينطانإ نُػاَيُ هعٓىوكيُناِْ ت

ػاَيُ هٓىوكيُناِْ تًايعُ   ُٖكِٓ ػاَيِ هٓىوكيُ بطُِكَيتُوَ بؤ سهىَُتِ ُٖكَيِ، بؤ ُٓو ثاكَينطاياُّْ نُ
ًَت، ػاَيِ  بُ ؿَم َِ بؤ ٓاوَؿاْهلُْوَ بُناكب ؿوو، وَميلّ ؿاكايِ بُِكاًهاواُْ باهِ يُوَ نلؿ ٖاتىوَ نُ ُٓب

   َِ ًَٓاوَ، ياهعاَ ْعاب ًٌَ نلؿووَ، ِكايطُياْـووَ بؤ ثِلنلؿُْوَّ عُدن بُناكّ ٖ ًٌَ ياهاّ بىؿدُّ ُٖكَيُِ ث
َِ، ْععُوَى بععًُٓذتًٗاؿ، ُٖكٓععؤٕ  َِ بُياهععا بعع تُؾوععري و تععُٓىيٌ بهلَيععت، ٖععُكوَٖا ثِلنلؿْععُوَّ عذععن ؿَبعع

ِ ٖاتىوَ ػاَيِ ؿووَّ، نُ عذنّ ؿَهت ًٌْإ نلؿووَ، بِلطُناًٌْعِ ؿَهعت ًٌْعإ    يُياهاّ بىؿدُّ عرياق
نلؿووَ ٓؤٕ ثِل ؿَنلَيتُوَ، بعُاَلّ وَميعلّ ؿاكايعِ باهعِ يعُوَ نعلؿ نعُ ٓعُو هعٓـوقُّ ؿاْعلاوَ بعُناكَإ            

ًَٓاوَ بؤ عذن، يُياهاّ بىؿدُّ نىكؿهتاْـا ؿيعاكّ نعلؿووَ بُٓعِ ثعِل ؿَنلَيتعُوَ، ٖعُكوَٖا يعُ وَالَ        َعِ  ٖ
ثلهًاكَيهِ تلؿا باهِ يُ َىوُّٓ ؾُكَاْبُكإ نلؿ، ٓعُوَّ نعُ ْعُؿكاوَ ٓعُويٍ وتعِ يعُ عذعن بعُناكَإ         
ًَتععى ٓععؤًٍْ ثععِل ؿَنلَيتععُوَ،    ًَٔععُواُّْ ياهععانُيُ، يُياهعاؿا عذنَنععُ ب ًَىَ ث ًَٓعاوَ، ٓععًٍَُ بُٖععَُإ ًعع ٖ

ًَُثلهًاكَيهِ تل وَميلّ ثالٕ ؿاْإ باهِ يُ ؾِل ًَلو هً اِْ نلؿ، باهِ يُوَ نلؿ نُ تعاوَنى  ؤنُػاُّْ ُٖوي
ًَوتا ُْػلاوَتُ هُك وَماكَتِ طىاهتُٓوَ و طُياْـٕ، نُ ُّٓ ياهايَُ يعُ هعاَيِ    ٓ5100    َِ ؿَكٓعىوَ، ٓعُب

  ُ ًَبعُد    ؿواٍيُوَقايعِ نىكؿهعتإ يع َِ د ًَتع     باَلونلؿْعُوَّ ٓعُب ى هعُك بعُ   َِ بهلَيعت، َعٔ ُٓثلهعِ ُٓطعُك ب
َِ، وَماكَتًٍ ػؤيإ ُٓوَي إ ِكاطُياْـووَ، نُ هعُك بعُ وَماكَت ًْعُ، هعُك بعُ ؿوونؤَجاًْعاّ       وَماكَت ُْب

ًًُٖٓعععُ، ؿاوانعععاكئ نعععُ ٓعععُو ماًْاكياْعععَُإ بعععؤ ِكووٕ بهاتعععُوَ، نعععُ ٓعععُو نؤَجاًْاياْعععُ ٓعععؤٕ ٓعععُو ؿوو   
ُٖكوَٖا وَميعلّ ثعالٕ ؿاْعإ باهعِ      َٖا هلوًتِ طلَيبُهتُناًْإ ٓؤُْ؟ؾلؤنُػاُْيإ وَكطلتىوَ، ُٖكو

ٖؤى نلؿ، نُ طىايُ ثِلؤفَنُ يُ اليُٕ ثاكَينطاّ ؿٖؤنُوَ هُكثُكًعتِ ؿَنلَيعت، َُٓعَُ    ؤنُػاُّْ ؿيُؾِل
َِ يُ اليعُٕ وَماكَتعِ طىاهعتُٓوَو طُياْـْعُوَ هُكثُكًعتِ بهلَيعت، ػعاَيِ نؤتعايِ          ًَُٔواُّْ ياهايُ، ُٓب ث

اِْ وَماكَتعِ دًعا   وَميلّ ؿاكايِ بُِكَين باهِ يُوَ نلؿ، ؿاٖاتِ وَماكَتِ ًاكَواِْ باهِ يعُوَنلؿ نعُ ؿيعى   
ًَُٔواُّْ ياهاّ وَماكَتِ ًاكَواًُْ، باهِ   ؿوو بىؿدعٍُ نعلؿ  نلؿَوَ يُبُِكَيىَبُكايُتًُنإ، نُ ََُُٓ ث

ًَُٔواُّْ وَماكَتِ ًاكَواًْ  ، ؿواناكّ ِكووٕ نلؿُْوَ بـات، مؤك هىثاي.ًََُُُٓ ث
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 َيُ.ؾُكَىو بؤ ُٓو ِكووْهلؿُْو
 بُِكَين ؿ.عًِ هٓـّ/ وَميلّ ثالٕ ؿاْإ:

 بُِكَينهُكؤنِ ثُكيَُإ.
ًَهِ ُٖيعُ،      ًَوتا ٓىْهُ ؿَمامن ناتِ وَاَلَـاُْوَ ًُْ، بعُي ٖعُك تعُومحي مؤك هىثاي، َٔ وَاَلّ ْاؿََُوَ ٓ

ًَوعتا ثلهعًاكيإ نعلؿووَ، بعُاَلّ تعُبًع        ًٌَتا ُْٓـ بعُِكَينَيو ٖعُتاوَنى ٓ ًَري ٖ ًَعِ   ٓىْهُ َُُٓ بابًَ ِ بعُ ث
ًَىَ ٓعُو  ( وُٓوا25( و )20( َاؿؿَّ )3ثُيِلَوّ ثُكيَُإ و ؾُهًِ ) ًَبًًٓعُ   ُْ ثاكيٍ ُٖك بَُُٖإ ًع ت

ِكؤفَ ؿكاوَ بعُ   81ُٖبىو، يُعِٓ وابنامن يُبُكفَوَْـّ طٌتِ و يُ بُكفَوَْـّ نؤبىوُْوَنعُ ؿايعُ، ٓعُو    
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ٍَ، يًذاُْناًٍْ ثلهًاكيإ ُٖبىوَ، يًقُّْ ؿاكايِ و ٓابىوكّ بؤنؤنلؿُْوَّ ثلهًاك بىوَ، بُاَلّ  بُ ُٖكسا
ًَوعتا   َِ طىَيُإ يُو ثلهًاكاُْ بىوَ، يًقُْنُ ػؤًًإ ؿَمأْ ُٓو ُٖقًكُتُ، َٔ ٓ ًَُُ يُنَُري داك ؿوَيٓ ٓ
ًَو ثلهعًاكّ ْعاكؿووَ،      ٍَ َُٖىو ِكَينّ بؤ ناى عُل عبـايعنين، ُْٓـاَِ ثُكيعَُإ، نؤَعَُي تُبًعِ َٔ يُطُ

ػعاَيِ وَاَلّ ؿاوَتعُوَ يعُ     02، 5105/ هعاَيِ  08/4َٔ يعُ دُيوعُّ بعُياِْ ٓعَُِلؤ     باهًٌِ نلؿ ػؤًِ، 
 ُ تُهععذًًًٍ نععلاوَ، يععُ تُيععُؾنيؤًٍْ ثًٌععإ ؿَؿكَيععت، بععُِكَينيإ وتععِ وَاَلَععُنإ       ،ثلؤتؤنععؤيًٍ ُٖيعع

ًَوعتا بعُكِ   ًٌٓٓتًكآِ بىوٕ، ُٓو ُٖقِ ػؤيُت ًَٓتِ يُهُك ُٓوَ ًُْ، ٓ َِ، ًٖض نؤَ ًَ ًَىَيُى ب َينّ بُُٖك ً
ثلهًاكّ تلّ ْاكؿووَ، َٔ تُْٗا بُي يُى ثلهًاكّ ُٖيعُ، مََعاِْ ٓعُوَّ نعَُٔ َُٓاْعُ بُْىوهعلاو        52

ٖععاتىوَ ٖععَُىوّ وَاَلّ ؿَؿََععُوَ يععُنؤتايِ دُيوععُ، بععُي مََععامن ٓععًُ نععُ ؿيوععإ ْععُطؤتلَيت ؿيوععإ        
ًَو ًٖض ؟وَاَلَُنإ ُْؿكاُْوَ و ًٓٓتًكآِ بىوٕ َِ؟ ُٓوٖا ُٖك ُٓوَ يإ ُٖيُ مََاْ  هىثاي. مؤك ؿَب

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
 ؿَقُ. يُى ؾُكَىو

 عُل عبـايعنين:بُِكَين 
 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.

ّ  ثلهًاكّ ؿاُْ يُى  ّ  بعُِكَين  ٓاكاهعتُ ٕ  وَميعل ٕ  ثعال ُ  ٓعُوَ  ْعُنلؿووَ،  ؿاْعا ِ  ِكَينّبع ًَع ًَعو  ي ُ  ٓعىووَ  ت  َُٓع

َِ، ْىهععؼُيُنِ ؿاكايععِ وَميععلّ بععُِكَين نععُ نععلؿووَ ؿاواّ ثؤكتععُ،ِكا  ٓاكاهععتُّ ْىهععؼُيُ ٓععُو بَُُٖيععُ بععـَيٓ

ًَـا ثلهًاكّ ًِٖٔ نلؿّ نُ ؾواُْيُ ُٓو ،ًًُْ ثلهًاك نلاو، بُِكَينيإ  ًُْ. ت
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 ؾُكَىو. ها  ناى
 بُِكَين ها  تؤَا:

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
ًٌَُنِ َٔ ّ  يُ ِػؤً ؿَهت ث ِ  وَميعل ّ  ؿاكايع ّ  نعؤ  ِكاثؤكتعُو  ٓعُو  بعؤ  ؿَنعُ ِ  نلؿْعُوَ ٕ  ِكاثعؤكت  و  يًقْعُنا

 يُ َىَهًُٓ تُومحيُنُيإ، بؤ ؿَنُّ ؿاكايِ وَميلّ و ؿاْإ ثالٕ وَميلّ ُٖكؿوو هىثاهِ ؿوو، ِكَيهؼوتٓتِ،

ًَُُ نلؿؤتُوَ، نُّ َِٓ يُثلهًاكَناِْ مؤك مؤك اليُنِ تُسـيـَٕ  ػؤّ الّ ًًََُري  ٓعُوَ  ُؿَوكَيع  ُٓو ٓ  هع

ًَلاك يُ ثاك هاَيِ َٔ قُْاعُقتِ بُ ؿَنُئ، َىْاقًُُّ بىؿدُيُ ٍَ هىٓايُناصيإ، بىو نَُرت ث  نَُرتَ، َُٓوا

 بُقُْاعُتِ سهىَُتًٌُوَ، بُؿواؿآىوِْ بؤ نىكؿهتإ، ثُكيَُاِْ ْاو ُٖيُيُ ًٓذابِ َىًُٓلَيهِ نُواتُ

َِ َععٔ َِ، نإثلهععًاكَ مؤكّ بًُععِ ُٖيععُ طععلْط ؾانتععُكّ هعع ًَهًإ ٓععُوَ هععُبُبِ ؿَثلهعع  نععُوتِٓ ؿوا يععُن

َِ ؿَنُوَيت، ؿوا ػؤمشإ الّ بُاَلّ ؿَنُوَيت، ؿوا بُغـا يُ ِكاهتُ بىؿدُيُ، َِ ؿاِْ ؿَب ًَري ث  َىعايُدُّ و بٓ

ِ  بىؿدُ ؿَماْري ػؤَإ ٓىْهُ بهُئ، َِ  ؿَهعت  ْعؤ  و ًُٖعت  يعَُاْط ُ  ؿَنلَيعت،  ثع ّ  %11ّ يع ُ  بىؿدعُ ًَُع ٓ 

ّ  تُقليبُٕ  ًُ،تًُػًً وَنى َّ،  ُٓوَْعـَ  َىْاقًُعُ ّ  ْعاو ًٌَعُ ُ  ن ًَُع ّ  يُهعُك  تعُْٗا  ٓ ًَٓاْعُ،  بىؿدعُ  وَبُكٖ

ّ  بعؤ  %01ّ يُ يإ َىَهًُٓ نًُْىَّ ُ  بىؿدعُ ًٌَعُُكط َِ،  ث ُ  ؿَٓع ٕ  ٓعُو  نع ًٌَعُيَُا ّ  ن ُ  ؾانتعُك ُ  ؿووََع  نع
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ًَوتا تا َُْاْتىاًْىَ ٍَ هًاهًُٕ ٓ ُ  بهُئ، ٓاكَهُكّ بُغـا يُطُ َِ  اليعُى  ٖعَُىو  بع ٍ  ٍَٖعُو  ؿَبع ٕ، بعؤ  بعـَ
ًٌَععُّ يُنععُّ و ػععاَيِ يُنععُّ و ؾانتععُكّ يُنععُّ ٓاكَهععُك بهععُئ، ؿووَّ، طًَـاْععُوَّ    ٓاكَهععُك نلؿْععِ ن
ًَو يُهُالسًاتِ وَماكَتُنإ، تُسـيـَٕ وَماكَتُ ُْٖـَهًُنإ ياػىؿ ؾًُُْنإ يُوَماكَتِ ؿاكايعِ،   بًُ

       ُ ٓ ،ًٍَ ًَتعُ ثع ًٌَعَُإ ب ًَو ن ًَوعتا نؤَعَُي ًَهًإ ِكَماَُْعـّ ْعُؿإ يُهعُك      نُ واّ نعلؿووَ تعا ٓ واْعَُ يعُن
َِ نلؿِْ يإ ِكَماَُْـّ ؿإ يُهُك ُْٓـ ثِلؤفَيُى، ؿوو، ؿَهعت بعُناكبىوِْ ٓعُْـ ثِلؤفيعُى و      ًَبُد د
َِ نلؿْععِ ثععِلؤفَّ تععل، ٓععىاك، تُهععىيُّ ٓععُو ثِلؤفاْععُّ نععُ َىعُيععُم َععاوٕ بععُيِٓ    ًَبععُد ؿوا نععُوتِٓ د

ٌَ، نُ وَماكَتِ ؿاكايِ و وَماكَتُ ثُيىَْـيـ اكَنإ، ََُُٓ واّ نلؿووَ َىَهًُٓ َىػايُؾاتِ سًوابًٍ ب
           ُ ًَو بعؤ سذعن نلؿْعِ ثعاكَّ ثِلؤفَنعإ، َىػايُؾُيعُنِ َىساهعًبً  ،ثاكَنُ بِلياكَاْعـا بعُ ؿاْعاِْ هعٓـوق

ًَُعُ موو بعُموو بًـَيٓعُ وَماكَتعُنإ وؿَهعت بعُناكّ         َّ ُٓو ثاكَيعُ ٓ ًَُإ ْانل ًَهُ، يُبُك ُٓوَّ ث غَُيُت
ًَلَ نلؿ، تا بتىاْري مََاِْ ُٓوَ بهُئ نُ ُٓو ػؤيإ  بهُٕ، َُدبىك بري ُٓو َىػايُؾُ َىساهًبًَُإ ي

ًٌَععًٓاكّ ُٖيععُ ؿَخيَُععُ   ىثِلؤفاْععُ ؿواّ تععُواو بعع َِ، ٓععىاك ث ًَععلَ َععٔ هعع َِ بهععُئ، ي وِْ هععاَيًٍ ؿَهععتِ ثعع
ٍَ بُغععـا بؤٓاكَهععُك نلؿْععِ نًَ      ًَهًإ َىساوَيععُ نععلؿٕ يُطععُ ٌععُّ بىؿدععُّ  بُكؿَهععتِ دععُْابتإ، يععُن

ًٌَعاُّْ نعُ ِكووبعُكِ      ًَتُ ٖعؤّ ٓعُو ن ًٌَُُكطُ ُْب وَإ ؿَبٓعُوَ، بًُعِ مؤكّ ٓعُوَ هعُبُبًتًإ، تعُواو      وث
ًَ ًٍَ َاْطِ نلؿِْ بىؿدُ يُوَػتِ ػؤّ، بُتايبُتِ بىؿدُّ وَطُِكٖ َِ  00ٓإ نُ ث بُ قُْاعُتِ َٔ ؿَب

   ُ ٍَ، ٓعُوَّ تعل نعُ ط َِ ٓاوَِكوإ بهل َِ، ُٓوَّ تل ؿَب ًَعو       تُواو ب ِكؤف  55يٌعت يعُ بُغعـا يعُ ػعًالزي َاْط
َِ و بًـَيُٓ ثُكيَُإ، َىْاقًُُ يعُ َعاْطِ    ًَُُ ػؤَإ ٓاَاؿَ نلؿب ًَعلاك     5ٓ ، 02/1بـكَيتعُ تعُْؿًنَوَ ث

ًَهِ مؤك وَنعى ومت  05/2وَ ثاك  ، ؿووَّ، ؿاِْ ؿَهُاَلت بُ وَميلَنإ طًُٓؿاُْوَّ يُوَماكَتِ ؿاكايِ، بًُ
ًٌَععُناصيإ يُوَيععُ، ب ُتايبععُتِ وَماكَتععُ تُػُهىهععًُنإ و وَماكَتععُ ُْٖـَهععًُنإ، نععُ ٓععُوإ نععاؿيلّ ن

ًَتُ بُؿيًِ سهىَُت، سهىَُتِ ػؤَإ بُؿَهتِ ػؤَإ  ًَت وَماكَتِ ؿاكايِ بب تُػُهىهًإ ُٖيُ، وَُْب
ًَٓإ، ٓعىْهُ ميعاتل          ًَُيٍُ بهُئ، ثعُيلِ  و نلؿْعِ هًوعتَُِ ال َُكنعُمّ تُسـيعـَٕ بعؤ اليعُِْ وَبعُكٖ

َِ نعلؿٕ، ُٓدماَعـاِْ تُْعـَكئ    ؿَه ًَبُد َِ بؤد ًَٓاُْ طٌتًُنإ نلاوَ ؿَب تِ وَميلَنإ و ؿَهتِ وَبُكٖ
ًَتُ ثاكَينطععا، ٓععىْهُ   يععُ بُِكَيىَبُكايُتًععُ طٌععتًُناِْ ثاكَينطانععإ، ػاهععُتُٕ ُٓواْععُّ تُػُهىهععري ُْٓعع

ًَتععُ بععُؿيًِ ٖععَُىو ؾُكَاْطععُناِْ وَماكَتععُنإ، بععُكؿَوا  ّ بععىوٕ يععُ ؿاْععِ هععىيؿُّ ثاكَينطععاَ ؿيوععإ ُْب
ًٌَعًٓاك ؿَنَُعُوَ هعىيؿُّ         نٌتىناَيِ و ٓاهإ نلؿِْ مياتل يُ هىيؿُّ ثًٌُهامّ، َعٔ ؿيوعإ وَنعى ثعاك ث
طًُععت و طععىماك بهلَيتععُوَ، يععاػىؿ بععـكَيت، بععاْهِ طًُععت و طىماكيٌععُإ ًْععُ، بععَُيهى يععُ ِكَيطععاّ باْهععُ          

َِ هعىؿ وَكبطلَيعت،   نَُابامكطاًُْنإ بـكَيت، ٓىْهُ تىَيقّ مؤكّ نؤََُيط إ ؿَنُوَيتُ ناكَوَ، مياتل ؿَتىاْ
ًَؼٌععاْـٕ بُؿَكَاَيععُّ ؿوو     وض يععُ ػًربَّ ُٖيععُتِ، ض يًُععىَيُٓ طًُععت و طىماكيععُناِْ نععُ ُٖيععُ، ٓععاو ث

وَماكَت، وَماكَتِ ناكَباو، وَماكَتِ تُْـكوهتِ طًُيِ مؤك ُٖيُ، يُنوإ نلؿِْ بعُو ؿَكَااَلْعُّ نعُ يعُ     
ًَُعُ بعُ يُنوعاِْ َىٓعُو ؿَكَاَيعُّ بُغعـا و           بُغـا ؿَؿكَيعت، ٖعُكو   ًَُعُ بِلياكَعإ وَكطلتعىوَ، ٓ َنى ثعاك ٓ

َِ ؿكا تُومحيًععُ، بًُْوععبُت وَماكَتععِ ثً ٍَ ًٌٓععاكَتِ ثعع َّ سهىَععُتِ ُٖكَيُععُوَ، يععُى ػععا ٌُهععامّ ؿََععُو
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َِ بـَّ  َكووَماكَتعِ ثًٌُهعامّ ٖعُماك تعُٕ ٓعًُُْتؤ       ناكطُّ ًُُْٓتؤّ تاهًىدُ، ِكؤفاُْيُ  تُومحيِ ث
ًَهِ ُٓوَْعـَ ًْعُ،        ؿَطلَيت، ؿابًُِ ؿَنات بُهُك ػَُيو بؤ ؿكوهت نلؿِْ ػعاْىو بُهععلّ نىيؿعُوَ، ًعت

ًَُُ، تُسـيعـَٕ  يؿوا ِ ُٓوإ ؿاواّ سُؾتا ؾُكَاْبُكيإ نلؿووَ، َىَهًُٓ غَُيُت ٖاتىوَ يُتُقليلَنُّ ٓ
َعىَمَف ؿَنعُّ، ِكاهعتُ ٓعُو      ثلهًاكَيو يُ وَميلّ ثًٌُهامّ نلا نُ ٓؤٕ َىَمَؾِ مؤكت ُٖيُ تؤ ؿاواّ

هعاَيِ تلَعإ    01ٕ، نُ ًٓوتًؿاؿَيإ زَي ْانُٕ، َىَهًٓعُ  وؾُكَاْبُكّ ُٖيُ يُو ناكطاُّْ نُيُ ناك نُوتى
َِ، نَُُٖىوّ ؾُكَاْبعُكّ ٓعُو ناكطاْعُ بعىوٕ نعُ سهىَعُت        ًَـَوَيت تاوَنى يُو ًَالنُ مؤكَ ِكمطاكَإ ب ث

ًَوعتا بعُكَو هًوعتَُِ بعاماِكّ ٓعاماؿ      وَػتِ ػؤّ يُ هًوتَُِ ًٌٓتريانًُوَ ؿاضي ُمكاْـبىوٕ، نُ تاوَنى ٓ
ًًَإ قىكتاك بري، ؾُكَاْبُكّ ياهعا  ًَىيوعتُ ٓعُو سعُؾتا نُهعُ،       يؿَٓري ي ِ و ؾُكَاْبعُكّ نؤَجًىتعُكَإ ث

 مؤك هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 ناى عبـايكاؿك بامكطإ ؾُكَىو.
 طيًٌ:بُِكَين عبـايكاؿك انلاّ 

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
هىثاهِ يًقُّْ ؿاكايِ و ٓابىوكّ ثُكيعَُاِْ نىكؿهعتإ ؿَنعُّ،     ،0100هُباكَت بُبىؿدُّ هاَيِ ؿاكايِ 

ٍَ      ُٓىْهُ تا ِكاؿَيعُنِ مؤك ٓعؤتُ ْعاو بعىاكَ دًادًانعاِْ بىؿدع       ، نعُ الّ ٖعَُىوَإ ٓاًعهلايُ ٖعَُىو هعا
 ُ ؿوو تليًعؤٕ و ٓعٌ و    0100يعُ، ٖعِ َُٓوعاَيًٍ هعاَيِ     بىؿدُّ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ عذنّ َىػُتعُتِ ٖ

ًٌَععُُكطُ، يععُْاو ُْؾُقععُّ       َّ يُسًوععابِ وَماكَتععِ ث ٓععىاك ًًَععاكَ، تععُبًعِ ٓععُّ عذععنََ تععُعىين ؿَنععل
ًَوععتا يععُ سهىَععُتِ ؾًععـكاَيِ   0117وَماكَتععِ بععُكطلّ عععريام، بععُاَلّ ٓععُّ بىؿدُيععُ يُهععاَيِ   وَ تععاوَنى ٓ

َِ سهىَعُتِ ًٓتًشعاؿّ ٓعُّ      11ُ ُّ طُيٌتؤتنوَكُْطرياوَ، نُ بِلَ َِ ؿََيع تليًؤٕ، ثلهًاكّ َٔ يُوَؿايُ نع
َِ سهىَعُتِ ٖععُكَيُِ          بعِلَ ثاكَيعُ يععُؿاٖاتىو هعُكف ؿَنعات، بععؤ سهىَعُتِ ٖععُكَيُِ نىكؿهعتإ، بؤيعُ ؿَبعع
ًٌَعٗاتُ        ًَؼٌاْـُْوَ بهات، يُهُكؾًات و يُ ُْؾعُقات و يعُ ثِلؤفَناًْعـا، ٓعىْهُ ْعاماْري ث نىكؿهتإ ٓاو ث

 ً َِ بعري بهُيٓععُوَ يععُ نعُّ نلؿْععُوَّ عذععنّ     هًاهع َِ، بؤيععُ ؿَبعع ُنإ وٓابىوكيععُنإ يعُ ؿاٖععاتىوؿا ٓععِ ؿَبع
َىػُتُت، هُباكَت بُ ؿوانُوتِٓ بىؿدُ، ؿاوا يُ سهىَُتِ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ ؿَنُّ بؤ هعااَلِْ ؿاٖعاتىو   

ًَتعُ بًعاْى   ًَهِ    بعؤ ؿوانعُوتِٓ،   ومووتل ٓاَاؿَّ بهات، َُهُيُّ نابًُّٓ ًَُ و سُوت ُْب ٓعىْهُ ػعَُيه
مؤكّ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ ٓاوَِكَيِ بىؿدعُٕ، بُتايبعُتِ هعىيؿُّ ععُقاكّ و ٖاوهعُكطريّ و ػُكدًعُناِْ       

ًًٌَٓاكّ ُّٓ ػااَلُّْ ػىاكَوَ ؿَنُّ:  تل، يُبىؿدُّ َُٓواَيـا ث
 ًًَؤٕ ؿيٓاك. 7مياؿ نلؿِْ هىيؿُّ مَواز بؤ  -0
َِ ِكَٓاو نلؿِْ ًاكو ًاكؤٓهُنإ. ًًَؤٕ ؿيٓاك 05مياؿ نلؿِْ هىيؿُّ عُقاك بؤ -0  بُب
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2-َّ ًَبىوٕ      ،تُكػإ نلؿِْ ؿاكايِ مياؿ بهل يُعِٓ تُكػاْهلاوّ ؿاكايِ مياؿ بهلَيعت بعؤ هعٓـوقِ ًٌْعتُد
ًَوععتا هععى ًَبىوٕ بععؤ ٓععُو ؾُكَاْبُكاْععُّ نععُ تععاوَنى ٓ ؿيإ يععُ هععٓـوقِ وٓععُويٍ بععؤؿابري نلؿْععِ ًٌْععتُد

ًَبى  ِْ ُٖكَيِ وَكُْطلتىوَ.وًٌْتُد
ًَـآىوُْوَ بهلَيت -5  ُ َىوُّٓ ؾُكَاْبُكاِْ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ.بث
ًًَععاك ؿيٓععاك بؤُْػؤًععًُناِْ ًععُيٍُ ؿََععاؽ و  111ًًَععاك ؿيٓععاك بععؤ  511 ٍميععاؿ نلؿْععِ تععُكػاْهلاو-5

 تاالهًُاو ٓاوؿَيلّ نؤَُاَليُتِ.
ًَهعاكّ بعُ بعِلّ     -1 ُ       011ؿابري نلؿِْ بًُعُّ ب  051ضياْطانإ وَ ٖعُماك ؿيٓعاك بعؤ ؿَكٓعىواِْ ماْهعؤ و ثع

 ُٖماك ؿيٓاك بؤ ٓاَاؿَيًُ ثًٌُيًُنإ.
ًَتعُ     12021ؿاوا ؿَنُّ نُوا بىؿدُّ ثُكيَُإ يُ -7 ًُهت و ًُٖت ًًَاكو ؿوو هُؿو ًُٖعتا ًًَعؤٕ بب

 ًُهت ًًَاك.
ؿوو هُؿو بًوت و يُى ًًَاكو ًَُ هُؿو هِ  000125بىؿدُّ هُكؤنايُتِ ُٓدمىَُِْ وَميلإ يُ-2

ًَٓر ًًَؤٕ  ًَتُ و ث  ًًَاك. 011بب
ًَتُ يعُى تليًعؤٕ و    -9 ُْؾُقاتِ وَماكَتِ ؿاكايِ يُيُى تليًؤٕ و هُؿو يامؿَ ًًَاك و هِ و ؿوو ًًَؤٕ بب

 ثُدما ًًَاك.
ًَتُ ثُدما ًًَاك. ًًَاكو ؿاوا ؿَنُّ ُْؾُقاتِ َُدًًوِ قُما يُ ثُدماو ؿوو-01  ْؤهُؿو ُْوَت ًًَؤٕ بب
ًَتعُ ثعُدما       ًًَاكو نإ يُ ثُدماو ؿوو ُْؾُقاتِ ْاوُٓ ْانؤنِ يُهُكَ -00 ْؤهعُؿو ٓعٌ و سعُوت ًًَعاك بب

 ًًَاك.
ًَتعُ ثعُدما    ًًَعاكَوَ  ُْؾُقاتِ وَماكَتِ هاَاُْ هلوًتًُنإ يعُ ثعُدماو ٓعىاك و ؿووهعُؿو ًُٖعت      -00 بب

 ًًَاك.
  ّ  بععُِكَين هععُكؤنِ ثُكيععَُاِْ نىكؿهععتإ، ؿاوا ؿَنععُّ يُسهىَععُتِ ٖععُكَيُِ نىكؿهععتإ، بععُ نععُّ نلؿْععُوَ
ؾُقُكاتِ هعىؿَ نؤَُاَليُتًعُنإ و ػُكدًعُنإ و مشعُى و ػنَعُتطىماكّ و ٓعانهلؿُْوَ، تعا سهىَعُتِ         
َِ بعؤ نعُّ       ُٖكَيُِ نىكؿهتإ ُْنُوَيتُ فَيل مَػتِ هًىيُ، ُٖكوَٖا ُّٓ نُّ نلؿُْوَيعُ ياكَعُتِ ؿَكؿَبع

ًَبًٓععًِ ُٖيععُ يُهععُك   ًَٓإ ت ٓععُّ ػااَلْععُّ  نلؿْععُوَّ عذععنّ َىػُتععُت، هععُباكَت بععُ بىؿدععُّ وَبععُكٖ
 ػىاكَوَ:

ًَوعتا ٓعُّ ثِلؤفاْعُ      019تعا ؿَطاتعُ هعاَيِ     015و  015و  012ثِلؤفَّ نؤصيإ ُٖيُ، ِٖ هااَلِْ  01 تعا ٓ
ويٓعُ، ثلهععًاك يُْىَيٓعُكّ سهىَععُت ؿَنعُّ نععُّ ٓعُو ثِلؤفاْععُ تعُواو ؿَبععٔ، ُٖكٓعُْـَ هععاَيِ       ىتعُواو ُْب 
ِٖ  يُ، ًُكت ًُْ موو ػُالي بٔ، 0101ُّٓ نُ ِٖ هاَي02َِإ ُٖبىوَ، يُعِٓ َُهُيُٕ  02، 0101

 ُئ بناْري ُٓوَ نُّ تُواو ؿَبٔ.هااَلِْ موو سُمؿَن
ؿوو: ؿاوا يُ سهىَُت ؿَنُّ تُعىين بـكَيتُ ثِلؤفَناِْ وَماكَتِ ثُكوَكؿَ بُتايبُتِ بعؤ ؿكوهعت نلؿْعِ    

ًَوتاؿا بُ نَُِ   ٕ بُ ًٓذاكَ.ُْاو ُٖكَيُِ نىكؿهتاقىتاخباُْ ي 211قىتاخباُْ، ٓىْهُ يُ ٓ
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َِ: ؿاوا يُ سهىَُت ؿَنُّ مياتل بايُؾ بـكَيتُ وَماكَتِ تُْـكوهتِ، بعؤ ؿكوهعت نلؿْعِ ُْػؤًعؼاُْو       ه
ًَل  بٓهُناِْ تُْـكوهتِ يُ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ، بُ طٌتِ، ؿكوهت نلؿِْ ؿوو ُْػؤًؼاُّْ طُوكَ يُ ُٖوي

وكّ يُ ثُكيَُاِْ نىكؿهتإ ثُهُْـ نعلاوَ،  بُ تايبُتِ، ُٖكُْٓـَ َُُٓ يُِكاثؤكتِ يًقُّْ ؿاكايِ و ٓابى
ًٌَعًٓاك نلاوَنعإ و نؤْعُنإ و بُكؿَواَعُنإ، ثاًعإ         ٍَ بىؿدُ تُكػإ ؿَنلَيت بعؤ ثعِلؤفَ ث ٓىاك: ُٖك ها
         ٍَ َِ نعلؿٕ، ٓايعا تُهعؿًُّ سًوعابِ نؤتعايِ هعا ًَبعُد ُْٖـَيهًإ يإ تُواو ْانلَئ، ياًٍْ ْآُٓ بعىاكّ د

هتُّ وَميعلّ ؿاكايعِ   ًَهِ تل بىؿدُيإ بؤ تُكػإ ؿَنلَيت، ُّٓ ثلهًاكَ ٓاكآؤٕ ؿَنلَيت، ؿيوإ بؤ هاَي
 ؿَنُّ.

ًًٌَٓاك نلاوَنعإ، ًًٓػعا     يُ نؤتايـا ؿاوا ؿَنُّ يُ سهىَُتِ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ، بُ نُّ نلؿُْوَّ ثِلؤفَ ث
ثعععِلؤفَ  نلؿْععِ ُْٖعععـَيهًإ نعععُ مؤك طععلْط ًْٓعععُ، يعععُعِٓ ٖععُتا بعععؤ تعععُواو نلؿْععِ ثعععِلؤفَ نؤْعععُنإ و    

ًَنّ ؿاكايِ ػؤيـا مياؿ بهلَيت، مؤك مؤك هىثاي. ًَٓإ بُٖ َِ بىؿدُّ وَبُكٖ  بُكؿَواَُنإ، ٓىْهُ ؿَب
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 ناى ناكوإ ُاحل ؾُكَىو.
 بُِكَين ناكوإ ُاحل:

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
ًَُع        ًَعـا ب ًَو ًًٓتًناَعات    0100ُوَ، نعُ يعُ بىؿدعُّ هعاَيِ     بُِكاهتِ َعٔ سعُم ؿَنعُّ يعُو ػااَلْعُ ث نؤَعَُي

ًَهًإ يُبُكٓععاو  0100ِ يععُ ثععِلؤفَ ياهععاّ بىؿدععُّ يبُبِلطععُّ ياهععا َِ َععىينَّ نععلاوَ، بًُعع سهىَععُتِ ثعع
     َِ ًَُىايععُ ُٓطععُك بععُ ٓععُكى ْععُب ًَععِ، َععٔ ث ًَهًإ ؿَيًٓععاّ نععُ سهىَععُت ثُيىَهععت ْععُبىوَ ث ْاِكووْععُو بًُعع

ًَهًإ يُهعُك سهىَعُتِ ٖعُكَيُِ نىكؿهعتإ،       بلاؿَكاِْ دُْابِ ُٖكؿوو وَ ميل بؤَإ ِكووٕ بهُْعُوَ، يعُن
    ِ ًٌَععُُكطُو ٓاهععايٍ و ُٓواْععُ ٓععُوَ َععٔ سععُم ؿَنععُّ بُِكاهععت ًَنَنععاِْ ث ًَىإ َىوٓععُو ؿَكَاَيععُّ ٖ ، يععُْ

ًَِ يُعِٓ ًَ ًَوتا ٖعُك   بُِكاًهاوّ بً ًٌَُُكطُ تاوَنى ٓ ًَنّ ث ًٌَُُكطُو ٓاهايٍ نلا، بُاَلّ ٖ يعُ  ٓاكَهُكّ ث
ًَهععُ يُهععُك      ًععىَيِٓ ػععؤّ َاوَتععُوَ، بؤيععُ بُِكاهععتِ سععُم ؿَنععُّ وَاَلَععِ ٓععُوَ بـَْععُوَ، ٓععُوَ ًًٓتًناَ
ًٌَُُكطُ بُؿَهعت نعُّ َىوٓعُيِ و نعُّ ؿَكَاَيعُيِ       ًَوتا ث ًَِ ُْنلؿووَ تاوَنى ٓ ًَبُد ُٓوسهىَُتُ بؤ د

ًَو  ٍَ سًواب ًًٌَٓاكيٍ ؿَنُّ يُو بىؿدُيُّ ُّٓ ها َِ، ُٖكوَٖا ث ًَٓ بؤ ٓعُو ميعاؿَ َىوٓعُيُ بهلَيعت،     ؿَْاَي
ْعُٖاتىوَ، ٓعؤٕ بؤٓعُواِْ     ،بُ ٖاوتا بهلَيت وَنى دُيٌِ عرياقِ، دا ثاهاوَنُ ُٖكًُٓنُ بىؿدُ ٖعاتىوَ 

تععل عًالطيععإ نععلؿ، بععؤ ٓععُواِْ تععليٍ بععا ٓاكَهععُكَيو بـؤميٓععُوَ، يععإ ُٓطععُك نععلاوَو ْععُنلاوَ ِكووٕ       
يُنوععاِْ  ُُهععُك سهىَععُتِ ٖععُكَيُِ نىكؿهععتاْ ( ي09نلؿُْوَيععُى بععـَٕ هىثاهععًإ ؿَنععُئ، َععاؿؿَّ ) 

ًَهعِ مؤك          ًَىإ َىوُّٓ ػآًٌُْْاِْ ٖعُكَيُِ نىكؿهعتإ و عرياقعِ ؾًعـكاٍ ٓعُويٍ ْعُنلاوَ، نعُ موَيُ يُْ
ًَُععُ     ًَو يععُّ ُٖكَيُععُّ ٓ ٍَ ػنَععُتِ نععلؿووَ، ناكَُْععـ بععىوَ ػاٌُْْععري بععىوَ      21طُوكَيععُ، ػععَُيه هععا

ًَوتا بقَيىّ فياِْ َّ، ْعامامن يعُّ       بَُىوُٓيُنِ وا نُ ٓ َِ تعُواو ْعانل َّ، نُ نلَيِ ػاْىوّ ثع َِ تُواو ْانل ث
َُهعععُيُيَُ بعععؤ ٓعععُو سهىَُتعععُ ٖعععُْطاوَيهِ ْعععُْاوَ بعععؤ ٓعععُوَّ ٓعععُو َُهعععُيُيُ يعععُنال بهاتعععُوَ،         



 374 

َّ ًًَُّ، َاؿؿَّ ِكووْهلؿُْوََإ يُ بُِكَينيإ ؿَو ٕ  يُ يُنواِْ ُنىكؿهتاْ ُٖكَيُِ سهىَُتِ يُهُك ه ًَعىا ْ 

ِ  ،بهعات  ُٖكَيُُ ُٓو ناكَُْـاِْ اَيُّؿَكَ َىوُٓو ُ وبى ٓعُوَ  بُِكاهعت ِ  َتع ًٌَعُيُن ٕ  طعُوكَ،  مؤك ن  بعُػؤتا

ًَوتا ؿَمأْ َِ، مَظيُت بُكَو فيإ ٓ ٍ  ؿوو َُدبىوكَ َىَمَف ، ؾُكَاْبُك ؿَٓ َِ  بهعات،  ٓعً ٍ  هع  بهعات،  ٓعً

ًَِ ُٖيُ ِ  يُ ؾُكَاْبُكَيو ؿَبًِٓ تؤ ْاػؤًُ مؤك ًُْ، فياِْ بقَيىّ ُٖيُ ْافّ، ث ًَهع ٕ  ؿيعاكيهلاو  وَماكَت  يعا

ًَو داك داك َّ، تُنوِ ؿَبًِٓ ِكآًـَيو و ُْقًب ًَـَػىِك ُ  ُٓوَيُ ناكيطُكّ َُٖىو ُٓواُْ ي ٕ  نع  مَظيعُت  فيعا

ًَُُؿا، ُٖكَيُُّ يُو بىوَ ٕ  ْعُنلاوَ؟،  بعؤ  ُٓوَ ٓ َِ  ِكووْهلؿْعُوََا ٕ  مؤك بعـَْ ُ  ؿَنعُئ،  هىثاهعًا ّ  يع  َعاؿؿَ

ًَٓإ ثِلؤفَنععاِْ بععؤ نععلاو تععُكػإ ًىاُّْثٌععت ْععُنلؿِْ ػععُكز ساَيععُتِ يععُ (22)  هععاَيِ يععُنؤتايِ وَبععُكٖ

ًَِ ُٓوَّ ـا،ًؿاكاي ًَهِ يُ َاوَتُوَ ي َِ سًوابِ بُْاوّ تايبُتِ سًواب ًَبُد ِ  د ٕ  ثعِلؤفَ  نلؿْع  بُكؿَواَعُنا

ُ  ٓعُو  ؿاْعلاوَ؟،  سًوابُ ُٓو ٓايا ؿاؿَْـكَيت، ُ  ٓعُو  ناَاْعُٕ؟،  ثِلؤفاْع ُ  ٓعُو  بعؤ  طُِكاوَتعُو  ثاكاْع  بعؤ  وسًوعاب

َِ ثِلؤفاُّْ ُٓو ُٓوَّ ًَهِ ؿاْإ ثالٕ وَميلّ دُْابِ (25) َاؿؿَّ بهلَيت، بُكؿَواّ ث  بُاَلّ ؿايُٓوَ، وَاَلَ

َِ  نُ ُٓوَّ بُِكَينيإ، وَاَلَُنُّ بؤ قُْاعُت ُْطُيٌتُُ َٔ ُ  ؿََيع ًَىيوعت ِ  ث ٕ  وَماكَتع ٕ  ثعال  ُٖكٓعىاك  ؿاْعا

ًَو داكَيو َاْط ًَهلؿِْ يُهُك ِكاثؤكت ًَبُد ًٌَهَُ ؤفَنإثِل د ًَٓاطُّ َٔ بهات، ثُكيَُإ بُ ث  ُٓو ُٓطُك ت

ًَُُ ثُكيَُإ، ؿاوَتُ ِكاثؤكتُّ ٓ 09  ّ ُ  ًٌَُٖعُئ،  يًقْعُ ُ  ؿوو يع ِ  يًقْع ّ  ٓعُو  ُْٓعـاَ  ْعُبًًٓىَ،  ِكاثؤكتعُ

َِ، كووْهلؿْعععُوََإ ثُكيَُاْعععُ هعععُكؤنايُتِ يعععُالّ ُٓطعععُك  ُٓطعععُك يعععإ دُْابًاْعععُ، الّ يعععُ ُٓطعععُك بعععـات

ًَلَيععت، بؤَععإ ًٖععىاؿاكئ كيععَُإثُ ُْطُيٌععتؤتُ ًَععِ، ٌَؿَبعع ىوؿَُْـهعع ٖععُك بععِ تععُٓؼرييٍ ُٓطععُك بٓ  يععُ ي

ًَهِ ّ  هعُك  ؿَيُعُوَ  َٔ تل ساَيُت ِ  بىؿدعُ،  َُهعُيُ ًَو  بُِكاهعت ِ  نؤَعَُي ُ  بُكثلهعًاكَيت  بىؿدُيعُ،  يعُو  ُٖيع

ًَُىايُ نَُٔ ًَهِ ٓؤباَيُنُّ ث ًَُُ بىؿدُ، بؤ ؿَطُكَيتُوَ بًُ  نلؿ، بامسإ َ 0100 و 0101 بىؿدُّ يُ ٓ

ٍَ يُنؤتايِ ،ػؤّ يُناتِ بىؿدُ ُٓطُك نُ ًَتُ ها ٕ  ب ًٌَعًٓاك  ُٓطعُك  ثُكيعَُا ٍ  ث َِ  نعلاوي ٍ  و بع ًَٓلاوي  ػعًََُ

،َِ َِ ب ًَُىاب ًَلَ بؤ يُبُغـا بُتُواوّ بىؿدُ تاوَنى ؿَنُئ ؿَهتًُى بُ سامك ث ٓ ،َّ ًَُُ ؿ ًَهُ ٓ  ػُكيهِ َاْط

ٍَ تىَيقيُٓوَئ  نُ ُٓوَبائ ٓاوَِكَيِ تُْاُْت بهلؿبايُ ُٓوََإ ُٓطُك بىؿدُيُ، ُٓو يُهُك يًقُْنإ يُطُ

ًَهِ بُ وابنامن بهلابىايُ، ؿياكّ تُواوّ بُ طىفَُنُ ٕ  نعَُرت  مؤك ُٓميُت َ  بىؿدُنعَُا  بُهعُك  ؿَنعلؿ  ؿابعُ

ًَ تىاِْ ؿََإ تل، ثِلؤفَناِْ َُٖىو ّ  و ٌتَ و دًِ و هري و ثلي َُٖىو ُٓو بهُئ، باًرت هِػنَُت  َعِلَ

ًَوتا نُ ًَىإ نىكؿهتإ ثُكيَُاِْ يُ ٓ ُ  ؿَنلَيت، بُِكَينَنإ ثُكيَُاْتاكَ يُْ ًٌَعُن ُ  ن ُ  ُٓوَيع ُ  نع  ؿوا بىؿدع

ًَٓر ثاك هاَيِ صيىوُْ، بؤ َُهُيُٕ ؿَنُوَيت، ًًٌَُّٓ ًْى و َاْط ث ٍَ  ٖاوواَلتًإ، ؿكاوَتُ ػاْىوبُكَ ث  ُٓوهعا

ُ  ٕ،ٖاوواَلتًعا  بـكَيتُ نَُرت َاْط ٓىاك يُ ؿَنُّ تُهُوِك ُ  باًع ًَو  يع ًَو  ساَيعُت ّ  َعاْط  ٓعىاك  يُهعاَي ًٌَعًُٓ  ث

ًٌَععًُّٓ ػاْىوبععُكَ،  بىاكَنععإ ٖععَُىو سهىَععُت عُؿايُتععُ؟، ٓععُوَ ٓايععا ٖاوواَلتًععإ، بـَيععُ طععريّ ٖاوهععُك ث

ًَوععتا تععاوَنى َوَ 0/0 يععُ ِكاُْوَهععتاوَ، نايععُنإ ويُٖععَُى اليُْععُنإ يُٖععَُىو  نععلؿووَ ػععُكز ثععاكَّ ٓ

ّ  بؤ باًُ بؤؿَكَاَيُ، َىوُٓ بؤ بؤثِلؤفَنإ، ًٌَعًُٓ ّ  و ػاْىوبعُكَ  ث ًٌَعًُٓ ّ  ث ٔ  ِكاوَهعتاوَ؟،  ٖاوهعُكطري  َع

ًَٓاطععُّ َِ سهىَععُت ٓايععا ت َِ ؿكَيععقَ ٓععُوََ ْععاتىاْ ًَوععتا نععُتاوَنى تععل ًععتُناِْ ٖععَُىو وَنععى بععـات؟، ثعع ٓ 

ُ  ُٓو بؤ ْاياهايًُ، ُٓطُك ياهايًُ، ُٓطُك يُتِ،ونلؿو ٕ  َُهعُيُي ٕ  ُٓطعُك  ِكابطعل ِ ب ٖاوواَلتًعا ًَه ٕ  ًُع  مؤكيعا
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ًًٌَُٓيُ، يُو هىوؿَُْـبٔ نُ ؿَنُٕ ُٓوَ ٓاوَِكَيِ ّ  يُهعُك  ثلهًاكَيو ث ِ  تعُواوناكّ،  بىؿدعُ ٔ  بُِكاهعت  َع

 ٓععُو يُهععُك ػىَيٓـؤتععُوَ ؿاْاًٌْععِ ثععالٕ وَماكَتععِ ٓععُوَّ ؿَنععُّ، ؿاكايععِ وَماكَتععِ بىؿدُنععُّ نُهععُيلّ

ًَوتا تاوَنى تُواوناكّ بىؿدُّ بُِكاهتِ َُهُيُيُ، ًَُُ، بؤ ًُْ ِكووٕ ٓ ٕ  ُٖكَيُِ ٖاتؤتُ ٓايا ٓ ٕ  نىكؿهعتا  يعا

ًَِ ْععُٖاتىوَ؟، بععؤ ْععُٖاتىوَ، ُٓطععُك ْععا؟، َِ نععُ ْىوهععًىيُتِ ؿاكايععِ وَماكَّ نععُ بىؿدُيععُّ ٓععُو بععُث  ؿََيعع

ًَو ًٖض ٓاطاؿاكّ ُٖكَيِ سهىَُتِ ًَٓاطُّ َٔ ًُْ، ػااَلُْ يُو يُن ًَُُ ٓايا ت ٔ  ؿوو ٓ ُ  ْىَيٓعُكي  ٓايعا  ععريام؟،  يع

ًَُُ ٕ  ٖاونعاكامن  ٖعَُىو  وَنعى  ٓايعا  ْعري؟،  يوًعُك  ٓ ّ  نعلؿ  باهعًا ٕ  11 ْنيهعُ ُ  ثُكيعَُاْتاكَا  ٓعُو  عرياقعُ،  يع

َِ يُعريام بىؿدُيُّ ُ  ؿَكؿَٓ َِ،  ِكَت ؾًتعُكؿا  ًٌَهع  ،ؿوو بع ٕ  ؿَبع ًَهًا ُ  يعُن ِ  يع  ِيع ؿوا ْىَيٓعُكإ،  ُٓدمىَعُْ
َِ نؤَاك، هُكؤى دُْابِ بؤ ؿَيتُوَ َّ بتىأْ يُواُْ ُٖكن ُ  ٓعُو  يُهعُك  بهُٕ طلّ ِك  ؿَِكوات؟، وا بعؤ  بىؿدُيع

ُ  ميعاتل  بُ ؿَنلَيت َُمَْـَ نُ نىكؿهتإ، ُٖكَيُِ ْايُتُ ناكّ تُواو بىؿدُّ بؤ  ُٓطعُك  ؿؤالك، ًًَعاك  01 يع

ًَُُ و ٖاتىوَ َُهُيُيُ ُٓو ٓ ًَِ َِ  ْعُٖاتىوَ؟،  بعؤ  ْاماْري، ث ّ  بُكثلهعًاكَ؟،  نع ٕ  ُٓواْعُ  بعُو  بعؤ  بُكثلهعًاك

ًَُُ َُٖيُٓهتاوٕ، ُٓكنُ َّ نىكؿهتإ ُكيَُاِْث يُ ٓ َّ بطُِكَيري بلاؿَكاُْ يُو ُٓوٖا بُِكاهتِ ْانل  بُػُّ يُو

ِ  ُْنعُٕ،  نىكؿهتإ ُٖكَيُِ بىؿدُّ يُ ؿانؤنِ نَُتُكػَُِ بُ و هاكؿّ ُ  مؤك بِلَيهع ّ  يع ِ  بىؿدعُ  ٖعُكَيُ

ًَِ بُؿاػُوَ نُ نىكؿهتإ، ًَِلَيتُوَ عريام سهىَُتِ هًاؿّ بىؿدُّ يُ ؿََي  ًَُ و ًوتب هُؿا %01 نُ ؿَط

َِ سُظـَيُ يُهُؿا و ًَُ و بوت هُؿا ُٓو نُهلَيهُ، ثؤيٓت و ًَِ ن  بُغعـا  يُ بلاؿَكاُْ ُٓو بُكثلهًاكَ؟، ي

َّ بؤ ؿَنُٕ، ِٓ ّ  ٓعُو  َُهُيُيُ؟ ُٓو يُهُك ْانُٕ ػؤيإ ًُِكّ يُو ّ  ػعُ ِ  بعؤ  ٓعُوإ،  هعاكؿيُ  يعُو  ؿانعؤن

ًَلَؿا ٓىْهُ ؟يُنىَيًُ ػُيٍُ ْانُُْوَ ِكووٕ ٕبؤَا بؤ ْانُٕ؟ بىؿدُيُ ِ  ي ِ  وَماكَتع ُ  مؤك ؿاكايع  ٓاًعهلاو  بع

ٌَ ِكووِْ َِ ؿَكؿَبِلَيت، يُوَ ػؤّ ِيٓاطا ب ٍَ عرياقِ سهىَُتِ ُْػتًُّٓ هًاهُتِ يُ َٔ ؿََي َِ ؾًـِكا  ٓاطاّ، ب

ًَـاويوتِ َِ بىؿدُ يُنُناِْ و يُث ًَٓـكَيت ُْوت بُكًًَِ ْلػِ ؿاْاِْ يُهُك ٓاطاّ، ب  ًُٖتاو بُ نُؿَػًََُ

ًَٓ َِ ؿؤالك رث ًَٓلاوّ ٓاطاّ، ب  باًُ ٓايا بهلَيت، ؿَكٖاويٌتُ ُْوت بُكًٌَ ُٖماك هُؿ ًَُو ًًَؤٕ ؿوو ػًََُ

َِ ؿاكايِ وَماكَتِ ًَُُ كاِْْىَيُٓ ُّٓ ٓاطايُ؟ ب َِ بؤ يُبُغـا ٓ ُ  ٓاطإ؟ ب ًَُع ٔ  ِكووْهلؿْعُوَ  ؿاواّ ٓ ُ  ؿَنعُي  يع

 سهىَُت.
ُ  يعُو  ُِكَينيٍب ثُكيَُاِْ يُهُكؤنايُتِ ؿَنُئ ؿاوا ُٖكوَٖا ٍَ  َُهعُيُي ّ  يُطعُ ًَهٗاتعُ ُ  نعىكؿ  ث  بُغعـا  يع

ُ  ٓعُو  ٖعَُىو  بهعات،  هعام  نؤبىوُْوَيُى بُِكاهتِ ِ  ثلهعاْ ُ  بُِكاهعت ًَُعُ،  بعؤ  طلْطع َِ  ٖعَُىو  ٓ ِ  هعاَي  بُِكاهعت

ًَو ًَِ ُٖيُ ِكووٕ ْا ًتِ نؤََُي ًَُُ، ْاطُئ ت ًَهِ ٓ ِ  يُهعُك  ُٖيُ تلّ ػاَي ّ  بعُو  ػاٌُْْعًِٓ،  هعٓـوق ًًَعُ  ث

 َعُت سهى ؾُكَاْبُكاِْ َُٖىو ؿَنلَيت، هُكف و ؿَنلَيت تُكػإ ُٖكَيِ بىؿدُّ يُ ػآًٌُِْْ َىوُّٓ

ٌ  و ٖعُماك  سعُؾت  و ًُهعت  هعُؿو  ًَُ  0100 هاَيِ بؤ فَاكَيإ نُ  ٖعُك  بعؤ  ُٓطعُك  ؾُكَاْبعُكَ،  ْعؤ  و ٓع

 يُٓعاو  نَُُ ؤكم تُقاعـّ ًٓوتًكتاعِ وَى برِبؿكَيت، َىوُٓنُّ يُ ؿيٓاك ُٖماك 01 َاْطاُْ ؾُكَاْبُكَيو

ٌ  ٖعُماكو  سُؾت و ًُهت هُؿو ًَُ َٔ، بُِكَِٓ ؿَبِلؿكَيت، نُ ُٓوَّ  ؿوامؿََعاْط  ؼي ؾُكَاْبعُك  ْعؤ  و ٓع

 ميعاؿَ،  ُٓطُك يإ نَُُ ُٓطُك بهُُْوَ، ِكووٕ بؤ ًًَاكََإ 011 ُٓو ؿَنُّ ؿاوا ًًَاك، 011 يُ مياتل ُؿَنات

ًَُُ بُِكاهتِ ًُْ، ُٓطُك يإ ُٖيُ ُٓطُك ِ  َُهُيُيُ، يُو ؿَبًٓري وًُْىِكو ْا ٓ ِ  ٓعُػريّ،  ػعاَي ًَه  مؤك بًُع
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ًَهًإ َُٖىو باهِ بلاؿَكإ يُ َِ نؤتايِ ًتُنامن نىكتِ بُ سُمؿَنُّ َٔ بُِكاهتِ نلؿٕ ًت ًَعِٓ،  ث ّ  ب  ٓعُوَ

ّ  يُ ُٖيُ نؤٕ ُْػؤًؼاُّْ ؿوو ٖاتىوَ، بىؿدُنُ يُ نُ بُِكاهتِ، ؿاكايًُ يًقُّْ ِكاثؤكتِ نُ ًَل  ًعاك  ٖعُوي

ًَىيوتُ ًًُاوٕ،ْ نُ ُ  بهلَيت، ؿكوهت ُٓوإ ًىَيِٓ  يُ تل ُْػؤًؼاُّْ ؿوو ث ّ  بع ـ  ؿَهعتُوافَ ُ  ثُهعُْ  ًْع

ًَِ َٔ ٓاَاؿَنلاوَ، َِ  ،ؿوو ٓعُو  تعاوَنى  ٓعَُِلؤ  ُٓطعُك  بعُِكَينَنإ،  ثُكيعَُاْتاكَ  ٖعَُىو  ٖعُك  ُٓطُك وايُ ث  هع

ًَل ُْػؤًععؼاُّْ ٖععُكؿوو هععُكؿاِْ ؿَهععتُ يُبععُك بىؿدععَُإ ِكؤفَّ  و ثععاى ِكووّ يععُ ُٓطععُك ُئ،بهعع ٖععُوي
ًَىَكَ ِكووّ يُ ػاوَيِٓ ًَىؿَوَيُتًُنإ، ث ِ  ُْٖـَيو فووكو ُْٖـَيو نُ ُٓوَّ يُِكووّ ْ َ  قوع  بُُْػؤًعؼاُْ

َِ يُ مياتل بُِكؤف نُ ُٖكَيِ ثايتُػتِ وَنى ًاكَيهِ بٓىوهٔ، ثُهُْـيُ ُٓو وايُ ُٖم ٓىو، ِ  ًًَؤٕ ه  نُهع

ًَـا ًَـا ػَُيهِ ًْى و ؿووًًَؤٕ بًُُو ؿَفّ، ت ًَىيوت ؿَفّ، ت ًَُُ نُ بُوَّ ْانات ث ًَري ٓ  ُْػؤًؼاُْيُنِ بًَ

ًَُىايُ َٔ بؤيُ بهُيُٓوَ، ؿكوهت ُٓوَ ًىَيِٓ يُ باَ ُْػؤًؼاُْيُنِ ُٖيُ، ػلامثإ ّ  ث ّ  يًقْعُ  ناكوبعاك

ًَؼٌاْـُْوَ َُهُيُيُ يُو ثلهُ يُو فيٓطُ و تُْـكوهتِ  ُٓو نؤنِؿا بُِكاهتِ ؿاكايِ يًقُّْ يُ بهات، ٓاوث

ِ  ؿَمأْ ػؤتإ بهات، ُْػؤًؼاُْيُ ؿوو ُ  ٖعُكؿوو  وَمعع ُ  مؤك ُْػؤًعؼاْ ًَل،  ػلاثع ُ  يُٖعُوي  ُٓطعُك  ًعُواْ

ًَ ػؤتإ ًَو تإبًًٓب ًٌَهَُ ِكاثؤكت ُ  نلا ث ّ  ٖاوواَلتًعُى  نع ّ  ػعؤ ّ  بعؤ  بعلؿووَ  ثاْهعُ ّ  ُْػؤًعُنُ  بعؤ  ػعؤ

ّ  يُهعُك  ِػعايَ  ٓعُػري  ثلهعُيُ،  ٓعُو  يُهعُك  ُٖك ؿَنُّ سُم ِكمطاكّ، ُْػؤًؼاُّْ ُ  َُهعُيُ  بعـوَيِ،  فيٓطع

ًَُُ َٔ ِكَِٓ بُ ُٓوَيُ ُٓويٍ ًَو ؿَفئ، فيٓطُؿا ثًورتئ يُ نىكؿهتإ ُٖكَيُِ يُ ٓ  نُ ُٖيُ ٖؤناك نؤََُي

ٌَ فيٓطُنَُإ ًَو بىوَ، ثًى ي ُ  ُٖيُ ٖؤناك نؤََُي ُ  نع ًَُع ًَوعتا  تعاوَنى  ْعَُاْتىاًْىَ  ٓ ٓ  ٍَ  تُقُاليعُى  و ٖعُو

َّ بـَئ، ُ  يعُو  ؿَنل ِ  بىؿدُيع ًَه َ  ثٌعه ُ  ،بعا ِ  طىفَع َ  ثاكَيعُن ِ  ٓاكَهعُك  بعؤ  بعا ّ  نلؿْع ِ  فيٓطعُ  ٖعُكَيُ

ّ  و تعُخ  ٓعُو  ثااَلوطعُو  ٓعُو  ناكطعُو  ُٓو طىاهتُٓوَّ بُِكَينإ ؿاسيُمكَيٓري، نىكؿهتإ ِ  يعُْاو  تعؤمَ  ًعاكَناْ

ًَل ًَُاِْ و ٖععُوي َِ نععُ ُٖيععُ طععلْط مؤك نععاكَيهِ ُٖيععُ، ؿٖؤنععـاو هععً  وَكبطلَيععت، ُْٖععـّ بععُ سهىَععُت ؿَبعع

ًَُّٓ ًَىيوت ٓريًاؿاتِ نلؿِْ ؿابَُ ُٖكَيُُؿا، يُو هُومايِ ِكووبُكّ نلؿِْ مياؿ ،هُومايِ ثٌت  بعؤ  بعىوَ  ث

ّ  هاؽ ُْنلَيت، ثًى فيٓطُ نًُٓرت يُوَّ بٔ ٖاوناك نُ  ٖاوواَلتًإ ٍ  نلؿْعُوَ ٍ  و نعُ ٌ  و ثعُ ِ  و مبع  ػاًعان

ًَُُ داك ؿَيإ نُ ُٖكَيُُ، ُٓو ٍَ  نىكؿهتاُْ ثُكيَُاِْ يُو ٓ ّ  يُطعُ ـ  وَميعل ٕ  تايبُشيُْع ُ  نعلؿووَ،  بامسعا  نع

ًَهِ ُٖك ًَىامَيو بُ يُن ُ  تايبُت َىػتُبُكّ ؿوًْا، واَلتاِْ يُ ؿَنلَيت، ٓاكَهُك ً ّ  هعاؽ  بعؤ  ُٖيع  نلؿْعُوَ

ٍَ و مبٌ ُٖكوَٖا َُهُٓعُنإ، ناكطُو ِٖ ُْػؤًؼاُْ، ثُيُناِْ و نٍُ  بؤيُ ًاكََ، ُٓو ْاو ػاًانِ و ػؤ

ٍَ فيٓطُ َُهُيُّ نىكؿهتإ ُُِٖكَي سهىَُتِ ؿَنُّ ؿاوا ًَهِ َُٖيبطلَيت، ُْٖـ بُ ُٓوها َِ  ثلؤطلاَ  بعؤؿابٓ

ًَو ٓععُْـ َععاوَّ يععُ بتععىاْري، ٓععُوَّ بععؤ  يععُو وؿَيِىٓاهعع بععُ ٖاوواَلتًععإ بهُيٓععُوَ، ثععاى فيٓطُنععَُإ هععاَي

 ؿَنُّ. هىثاهتإ بقئ، ُٖكَيُُؿا
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 ُكَىو.ؾ وَكتِ ؿ.اظيـ
 بُكَين ؿ.اظيـ ابلاًِٖ وَكتِ:

 بُِكَين هُكؤنِ ثُكيَُإ.
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ًَُىايعُ يًقْعُّ ؿاكايعِ و ناكوبعاكّ ٓعابىوكّ، يًقُْنعُ        5105هُباكَت بُ ثعِلؤفَ ياهعاٍ بىؿدعُّ هعاَيِ      ث
ًٌَععًٓاكّ بععاَ ػلاوَتععُ ْععاو        ًَو ػُيععٍُ و نععُّ و نىِكيععُناًْإ نععلؿووَ، ٖععُكوَٖا ث ؿَهتًٌٓععاِْ نؤَععَُي

َهت ػؤًًإ زَي ؿَنُّ، ُْٖـَيو يُو ثلهًاك و يُو هُكدماُّْ يُْاو ِكاثؤكتُنعُؿا ٖعُبىوٕ يعُ    ِكاثؤكتُنُ ؿ
ًَطعُّ قُْاععُت ْعُبٔ، بىؿدعُّ           اليُٕ بُِكَينإ ُٖكؿوو وَميعل وَاَلّ ؿكاْعُوَ، بعُاَلّ ُْٖعـَيهًإ ِكَْطعُ د

ًَت، نُ ِكَي قَّ مؤكيًُِٓ يُؿاٖاتِ ُٖكَيُِ نىكؿهتإ مياتل ثٌت بُ بىؿدُّ سهىَُتِ ًٓتًشاؿّ ؿَبُهت
ًَىامّ هًاهعُتِ ٓعابىوكّ ؿَِكوات، ؿوانعُوتِٓ        32ُْوتُوَ يُ  ًَو يُهعُك يعُى ًع % ُْوتُ، بؤيُ َُٖىو هعاَي

ٍَ ؿووَعاْط ميعاتليٍ يُهعاَيِ      ًَو يُ طلؾتُناُْ نُ َُٓوعا طُيٌتِٓ ثِلؤفَ ياهاّ بىؿدُ بُ ثُكيَُإ، يُن
ًَٔعُواُّْ َعاؿؿ      َِ        13َّ ِكابلؿوو ؿوانُوت، نعُ َُٓعَُ بعُ ث َِ ٓعُب ثعُيِلَوّ ْعاوػؤّ ثُكيَُاْعُ نعُ ؿََيع

ـا ٖاتىوَ، ًَىامَُْ يُهُكَتاّ َاْطِ تٌليِٓ يُنَُِ هاَيِ َاَيِ بطات بُ ثُكيَُإ وَنى يُ يًقُّْ ياهاي
ًَو َُُٓ ؿووباكَ ؿَنُُْوَ، ُّٓ بؤ ُْٓـاَِ  ًَو يُ ِكاثؤكتِ ؿاكايِ سهىَُتِ ُٖكَيِ َُٖىو هاَي َُٖىو هاَي

ًَتعُوَ بعؤ ؿواػوعتِٓ،    ثُكيَُإ  ؿووباكَّ ُْناتُوَ، ِكَػُٓ ُْطلَيت نُ بؤِٓ سهىَُتِ ُٖكَيِ ثاهاو ؿَيٓ
ِ ْععري؟، يٓععُّ بععؤ ُْٓععـاَِ ثُكيععَُإ قوععُ ْععُنات يُهععُك ٓععُوَّ نععُ ٓايععا ثاهععاوَنإ ياهععايُٓ يععإ ياهععا    

ًَو ِكَػُٓ ؿَطلَيت نُ وَماكَتِ ؿاكايِ  عريام، يإ سهىَُتِ سهىَُتِ ُٖكَيِ يُ ِكاثؤكتُنُيـا َُٖىو هاَي
عرياقِ يُ ؿاِكًتِٓ هًاهُتِ ؿاكايِ، ثلي بُ سهىَُتِ ُٖكَيِ ْانعات، ثعلي بعُ وَماكَتعِ ؿاكايعِ ْانعات،       
ُٓوإ ٓاطايإ يُ هًاهُتِ ؿاكايِ و ؿاِكًتِٓ بىؿدُّ سهىَُتِ ًٓتًشاؿّ ًُْ، يُ اليُٕ مؤك يُ ُْٓـاَاِْ 

ِكؤَيًعإ ٓعًُ؟، يعُ َُهعُيُّ ؿاِكًعتِٓ هًاهعُتِ بىؿدعُ،         ثُكيَُإ ثلهًاك نلا، ْىَيُٓكاِْ نىكؿ يُ بُغـا
ًَُُ يُسهىَُتِ ًٓتًشاؿّ، يُ ثُكيَُاِْ ععريام،   َِ، ُّٓ ْىَيُٓكاِْ ٓ ُٓطُك سهىَُتِ ُٖكَيًٍُ ِكؤَيِ ُْب
 ًَُُ ًَوتا ِكؤفَيو يُ ِكؤفإ ُٓو ْىَيُٓكاُْ ُْٖاتٔ ِكووٕ نلؿُْوَ بؤ ٓ يُ سهىَُتِ عرياقِ ِكؤَيًإ ًُٓ؟، تا ٓ

ًٌَعبًِٓ نلؿْعِ ؿاٖعات    ـَٕ، ْعا ٖاوهعُْطِ يعُ بىؿدعُ، ُٓطُكٓعِ بىؿدعُ ػ      ب و ػُكدًعُنإ   َُاَلْعـٕ و ث
ًَت بععُ ؿاتععاو ماًْععاكّ و ًععتِ واقعععِ، ِكَيععقَّ بىؿدععُّ       ٓعع َِ ثٌععت ببُهععت َِ، بععُاَلّ يُٖععَُإ ناتععـا ؿَبعع ُب

ًَٓإ، َُٓعُ   % بؤ ثِلؤفَنعاِْ  81% بُكاَبُك بُ تًُػًًِ و بُكاَبُك يُ 11بُناكبلؿٕ نُ مياتل يُ  وَبعُكٖ
ًَىَ ؿياكَ يُ ثِلؤفَ ياهاّ بىؿدُ، ثاهاوَنإ ُٖكٓعِ بعٔ، بعؤ بعُكمّ      بُِكاهتِ ْا ٖاوهُْطًُنِ بُكٓاوّ ث
َِ ٖاوهعُْطًُنِ           ِكَيقَّ تًُػًًِ بُكاَبُك ْنَعِ ِكَيعقَّ ثِلؤفَنعإ ْعا ٖاوهعُْطًُى ؿكوهعت ؿَنعات، ؿَبع

َِ، بؤ ُٓوَّ هٓىوكؿاك ب ًَٓاْعُوَ، ْاتىاْعـكَيت مؤكَيعو يعُ     بُاليُِْ نَُُوَ ِكَيقَيِ ب ىوِْ بىؿدُّ وَبُكٖ
ًَـاويوتًُنإ يُ ُٖكَيُِ  ًٌَُيُىث ًَو ُٖيعُ، يعُ ِكاثعؤكتِ     نىكؿهتإ ؿابري بهلَئ، ن نُؿووباكَ َُٖىو هاَي

       ّ َِ ٓعُؿكَيت، ٓعُويٍ بعُكمّ و ْنَعِ ػُكدًعُناِْ هعًاؿ سانًُعُ نعُ ثٌعهِ     ،وَماكَتِ ؿاكايِ ٓاَافَّ ثع
 يُ بىؿدُؿا نُّ ؿَناتُوَ.ىكؿهتإ ُٖكَيُِ ن

ًٌَعُُكطُ، ُٓواْعُ ٖعَُىوّ         ًَعلّ، بعؤ ث ُٖكوَٖا َُهُيُّ تُػإ نلؿِْ بىؿدُ بؤ َُٖيبقاكؿٕ بؤ هعُك فَ
ٍَ سهىَعُت بعُ     ،طلؾذي، ٓىْهُ هااَلُْؿووباكَ ُٓبُٓوَ ٍَ بُهعا ًَُٓٓوَ، ؿَبىايُ ها بُ ٓاكَهُك ُْنلؿٕ ؿََ

ٕ و بىاكّ تًُػًًِ بـابىايُ، بعؤ طُِكاْـْعُوَّ ٖاوهعُْطِ    ِ نُّ نلؿُْوَّ ػُكدًُناِكَيقيُنِ نُّ ُٖوَي
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      ٍَ بؤ بىؿدُ، بُِكَين وَميلّ ثالٕ ؿاْإ وتِ، نُ ُٓويُويُت بؤ تًُػًًًُ، ِكاهعتُ، بعُاَلّ بؤٓعِ ِكَيقَنعُ هعا
  ،َِ َِ ُٓويُويُت بؤ بىاكّ تًُػًًِ بع َِ بؤ نُّ نلؿُْوَ، ِكاهتُ ُٓب َِ ثالٕ ُٖب ًَتُوَ؟، ُٓب ٍَ بُكم ؿَب بُها
ٍَ ؿوو تليًععؤٕ و   ًَٓععإ ِكوو ؿَؿات، َُٓوععا ًَٓععإ ٖععُك يُبععُك بععُكم بىوْععُوَّ ػُكدًععُنإ نععىكت ٖ نععىكت ٖ

ًَٓإ ِكوويـاوَ، بُكاَبُك بُ هعاَيِ    5100ٓىاكهُؿًًَاك و ًُٖت هُؿو ٌٓ و سُوت ًًَؤٕ ؿيٓاك نىكت ٖ
ًَٓر هُؿو ثُدماو ٓىاك ًًَؤٕ و ؿوو هُؿو ُْوَت و ًَُ ًًَؤ ٕ بىوَ، بُِكَين وَميلّ نُ يُى تليًؤٕ و ث

ثالٕ ؿاْإ وتِ َُٓعُ ثُيىَْعـّ بعُ وَماكَتعِ ؿاكايًعُو ُٖيعُ، ثُيىَْعـّ بعُ ٖعَُىو سهىَُتعُوَ ُٖيعُ،            
ٍَ بعـكَيت بعؤ ٓعانهلؿِْ نعىكت        ثُيىَْـّ بُ وَماكَتِ تُػتًتًٍ ُٖيُ، بُ وَماكَتِ ؿاكايٍ ُٖيعُ، ٖعُو

ًَٓععإ و عذععن، ٖععُكوَٖا ٓععُو نععُّ و نىِكياْععُّ نععُ يععُ بىؿدعع     ُ ؿكوهععت ٓععُبٔ، نععُّ نلؿْععُوَّ ِكَيععقَّ   ٖ
ًَُُ ُٓو ثلهًاكَ ُٓنعُئ يُهعُك ض بَُٓايعُى نعُ ٓعىاك ًًَعؤٕ و هعُؿو ًُٖعتاو ْعؤ           ؿاًٌْتىاِْ ُٖكَيِ، ٓ

% نُ ناكيطعُكّ ؿكوهعت نعلؿووَ يُهعُك     05.4ُٖماك و سُؾت هُؿو ؿوو نُي ُٖفَاك نلاوَ، بُ ِكَيقَّ يُ
ًَعلّ ْعُنلاوَ، ٓعُّ ؿاتايعُ ٓعؤٕ      نُّ نلؿُْوَّ ثٌهِ بىؿدُّ ُٖكَيِ، يُبُك  ًَوتا هُك فَ ُٓوَّ تاوَنى ٓ

ؿياكّ نلا و ثٌتِ بُ ض بَُٓايُنِ ماْوتِ بُهتىوَ؟، ثلهًاك يُؿاٖاتعُنإ ٓعُو ٓعىاك هعُؿو سعُؾتاو ؿوو      
ًًَاك ؿيٓاكَّ نُ بؤ ٓرياؿات و ؿاٖاتِ ُٖكَيِ، يُواَُْ ػاَيُ هٓىوكيُنإ َُْاؾنّ سعـوؿّ ؿيعاكّ نعلاوَ،    

ٍَ، نعُ ُٓطُكٓعِ يُهعاَيِ ِكابعلؿوو ؿيعاكّ نلابعىو،        نُ َُُٓ بُِك اهتِ ثلهًاكّ مؤكّ ؿكوهت نلؿ بؤ َُٓوعا
ًَو ٖاتىوْعُ، بعُاَلّ     يع َُُٓ ؿواتل يُ ُٓهًَِ ثِلؤفَ ياهاّ بىؿدُؿا َُٓاُْ ُْٖاتبىوٕ، ِكاهعتُ ؿوا  ِ بعُ يًوعت

ًَىيوت بىو يُْاو ثلؤفَ ياهانُ َُٖىو ؿياكّ نلابإ بُِكاهتِ، ثاكَّ طلَيبُه تُ ُْوتًُنإ، ؿاٖعاتِ ػاَيعُ   ث
ًَُاِْ، ُٖكوَٖا ٓايا ؿاٖاتًإ ُْبىوَ، يإ ُٖياُْ؟، يعإ ُٓوَْـَيعُ    ًَل و هً هٓىوكيُنإ، ؾِلؤنُػاُّْ ُٖوي
نعُ ؿيعاكّ نعلاوَ؟، ٓعُوَ ثلهعًاكّ يُهععُكَ بُِكاهعتِ، ؿاٖعاتِ وَماكَتعِ ناكَبعاو تُْـكوهعتِ و كهععىَات و           

ثًٌُهامّ و عُقاكّ و مَواز، وَماكَتُناِْ ًعاكَواِْ و طىاهعتُٓوَ   ؿاٖاتُناِْ تلّ قُكمَناِْ نٌتىناَيِ، 
ًَلَ ُٖك ُٓوَْـَ ؿَهتًٌٓإ نلاوَ، بُِكَين وَميعلّ ؿاكايعِ وتعِ نعُ     ووتى ياُْ، ؿاٖاشيإ يُوَ مياتلَ، بُاَلّ ي

ٍَ ثعِلؤفَ ياهع      ؿثاكَنإ َُودىؿٕ ؿاػًُإ نلؿووٕ، بُاَلّ ؿواّ تُ ًَلئ، ؿَبىايعُ يُطعُ ايُنُ قًكتإ بعؤ ٓعُْ
ًَلؿكَئ، ُٖكوَٖا ًَُٓغ و ًٓعاْات و مشُى و ػُؿََات و  َُهعلوؾات ٓعىػلَ و َعُودىؿاتِ ْعا      ُٓواُْ بٓ
َِ تليًعؤٕ و            ًَُُ ُٓواُْ َُعًىّ ْعري بُِكاهعتِ، ٓعؤٕ هعُكف ؿَنعلَئ؟، نعُ بُٖعَُىوّ بعِلّ هع ؿاكايِ بؤ ٓ

نعلاوَ، َُٓاْعُ بُِكاهعتِ بعىاك     ًُٖت هُؿو سُؾتاو يُى ًًَاكو ؿوو هُؿو ًُهت و ْؤ ًًَؤِْ بؤ تُكػإ 
ًَهعُ يعُ طلؾتعُنإ، بعؤ ٓعُوَّ ؿكوهعتِ و ْاؿكوهعتِ         ؿَنُُْوَ بؤ طُْـََيِ، ُْٖاتِٓ سًوابِ ػًتاَِ يُن
َِ، يُفَيل ِكؤًٓايِ ُٓوَ بِلياك يُ بىؿدُّ هاَيِ ؿاٖعاتىو   ًَٓاِْ بىؿدُّ هاَيِ ِكابلؿوو ؿياك ب ًَىامّ بُناكٖ ً

ًَو ثُكيَُإ  ِ يعُ ِكاثعؤكتِ ػؤيعـا دعُػتِ يُهعُكؿَنات، نعُ       يؿاواؿَنات يًقْعُّ ياهعا  بـكَيت، َُٖىو هاَي
ًَلَيعت بعؤ ثُكيعَُإ،     ًٍَ َاْطِ ٓىاك بٓ ًَِ ياها ث ًَىيوت بىو وَماكَتِ ؿاكايِ سًوابِ ػًتاَِ ػؤّ بُث ث
َِ، بؤْاكؿِْ سًوابِ ػًتاَِ هاَيِ ِكابلؿوو ثاهاو ًُْ، ُْبىوِْ  ػؤ ُٓطُك بؤ ؿوانُوتِٓ بىؿدُ ثاهاو ُٖب
ًَهعِ تععل، بعؤ ثُكيععَُإ و ثُكيعَُاْتاكإ يععُ مآًْعِ ٓععؤًُْتِ        ِكاثؤكتعُناِْ ؿيععىاِْ ٓعاوؿَيلّ ؿاكايععِ طلؾت
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ًَِ فَعاكَ )   ًَِ ياهاّ ؿيىاِْ ٓاوؿَيلّ ؿاكايِ بعُث َِ  5112( هعاَيِ  5ػُكدِ بىؿدُ و ؿاٖاتُنإ، بُث ، ٓعُب
الٕ ؿاْععإ وتععِ ٖععُك ٓععىاك َععاْط  ِكاثؤكتععُنإ بـكَيتععُ ثُكيععَُإ و َىْاقًُععُ بهلَيععت، بععُِكَين وَميععلّ ثعع  

ًَُُ يُ يًقُْنإ ُْٓـاَاِْ ثُكيَُإ ٓاطاؿاك  ِكاثؤكشيإ هُباكَت بُ ثِلؤفَنإ ْاكؿووَ بؤ ثُكيَُإ، بُاَلّ ٓ
ًَهعَُيِ            وُْبى ًَعِ ْعُؿاوئ، هعُباكَت بعُ ثِلؤفَنعإ ٓعُوَ نعلا نعُ ت ئ، يإ ُٓوَتا هعُكؤنايُتِ ثُكيعَُإ ث

ًَعىإ         ُٖيُ، بُِكَين وَميلّ ثالٕ ؿ ًَهعَُيِ ُٖيعُ يعُ ْ ًَِ وايعُ ت اْإ وتِ نُ وامغ ًُْ ُٓو َُهعُيُيُ، َعٔ ثع
َِ نعل        ًَبعُد ٍَ ثاكَينطانعإ يعُ َُهعُيُّ د ٕ، بعؤ صيىوْعُ، ؿوو   اوَماكَتُنإ، ُٖكوَٖا ِٖ وَماكَتعُنإ يُطعُ

نانععُ َُْععـ يععُ  تُنًععٍُ نععُ بععؤ ْاسًععُّ 5100ثععِلؤفَّ وَماكَتععِ ًععاكَواِْ و طًُععت و طععىماك بععؤ هععاَيِ 
ٍَ ؿاْععلاوٕ بععُ مدمععريَّ   َِ نععلاوٕ،   80، 51هععٓىوكّ قععُماّ َُٓٔععَُا ًَبععُد ًَُاِْ د يُهععُك ثاكَينطععاّ هععً

ًَُاِْ    5100يُعِٓ بىؿدعُيإ بعؤ ؿيعاكّ نعلاوَ يعُْاو ثعِلؤفَ ياهعاّ بىؿدعُّ هعاَيِ           ، بعُاَلّ ثاكَينطعاّ هعً
ًَُععُ نععُ ثلهععًاكَإ يععُ بععُِكَين وَميععلّ ًععاكَواِْ نععلؿووَ،   ًَِ نععلؿووٕ، ٓ ًَبععُد وَميععلّ ًععاكَواِْ بععُو د

ًَت، هُباكَت بُ ػاَيِ ؿووَّ يُى ثِلؤفََإ ُٖيُ نُ يُ مدمريَّ  ًَىَيُ دىابِ ؿاوَتُوَ َُٓي ٖعاتىوَ،   01ً
ًَض نعُ ًٓشايعُ نعلاوَ بعؤ نؤَجاًْعاّ هعاكيٓا، ثعِلؤفَّ تعل نعُ يعُ اليعُٕ ثاكَينطعاّ              يُيًوتِ ثِلؤفَناِْ ٖاوث

ًَععـاْ ًَُاِْ ٓععُدماّ ؿَؿكَيععت يُهععُك ثُكَث ًَُععُ  هععً ِ ثاكَينطانععإ ثُيىَْععـّ بُوَماكَشياْععُوَ ًْععُ، يععُعِٓ ٓ
ًَُُ ػؤَإ يُهُكؿاِْ ْاوُٓنُ وتًإ ؾًعًُٕ ٓعُو ثعِلؤفَ ُٖيعُ، بعُاَلّ ثاكَينطعاّ       ؿَهتًٌٓاصيإ نلؿووَ، ٓ

ًَِ ٓععُوَّ يععُثِلؤفَ ياهععاّ هععاَيِ      ًَِ نععلؿووَ، ْععُوَى بععُث ًَبععُد ًَُاِْ د ٍَ   5100هععً ٖععاتىوَ، َععٔ يُطععُ
ًًٌَٓاكّ يً َِ، طىفَُّ بعؤ ؿيعاكّ ْعُنلَيت،    ث قُّْ ٓاوَؿاْهلؿُْوَؿاّ نُ ُٖك ثِلؤفَيُى ؿينايِٓ تُواو ُْب

ًَُعُ هعُكؿاصيإ نعلؿووٕ،             ًٌَعًٓاك نلاوَنعإ، َُٓعُ بُِكاهعتِ مؤك ْاوٓعُّ نعُ ٓ ُْػلَيتُ ػٌعتُّ ثعِلؤفَ ث
ُ         31َُيـاِْ يعُ   ٍَ، يع َِ ْعُنلاوَ، بعؤ صيىوْعُ يعُ قعُماّ َُٓٔعَُا ًَبعُد قعُماّ ثٌعـَك،    %ّ ثِلؤفَنعاِْ د

ًَىَ ُٓو طلؾتاُْ ُٖيُ، ْا  ُٖكوَٖا يُ قُماّ َُٖيُظُ، هًـ ُاؿم، يُ قُماّ ِكواْـمو هؤكاًٍْ بَُُٖإ ً
%ّ بعؤ بعىاكّ   31ٖاوهُْطِ يُ ثِلؤفَنإ بؤ صيىوُْ، ُٓوَّ نُ يُ ِكاثؤكتِ وَماكَتِ ِكؤًٓبريّ ٖعاتىوَ يعُ   

ًَعو نععُ ًعىَيُٓواك ٖععًض    %ّ بععؤ بعىاكّ ِكؤًععٓبريّ تعُكػإ نععلاوَ بع   8وَكمَ، يعُ   ؤ ثِلؤفَنععإ، ٓعُوَ يععُ نات
َِ ُْؿكاوَ، ًٖض ثِلؤفَيُنِ بؤ ؿاُْْلاوَ نُ بىاكَيهِ طلْطُ يعُ ٖعُكَيُِ نىكؿهعتإ، ٖعُكوَٖا      طلْطًُنِ ث

ًًَاكَ نُؿياكّ  002يًقُّْ ِكؤًٓبريّ، يًقُّْ نؤََُيِ َُؿَِْ يُباي نلؿِْ ُٓو ؿووهُؿ ًًَاكَ و ُٓو 
ًَىيوعتُإ وَكْعُطلت يعُ وَميلاْعِ بعُِكَين،         نلاوَ بؤ ُٓسناب بؤ  ِكَيهؼلاوَنعإ، بُِكاهعتِ ِكووْهلؿْعُوَّ ث

ًَهَُيِ ُٓنلَيت يُ َُهُيُّ ثِلؤفَنإ، ؿكوهت نلؿِْ ٖؤَيِ ثلهُ  هُباكَت بُ ثِلؤفَيُنِ تل نُ باي يُ ت
ًًٌَٓاك نلاوَناِْ هاَيِ  ًَُُ بُؿواؿآىوصيإ  5100يُ نُكهؤْإ، ثٌـَك ثِلؤفَ ث َِ   نُ ٓ ًَبعُد بؤّ نعلؿ، د

َ ؿاْعُْلاوَ،   5105ُْنلاوَ قآًُكاّ و ًاكواِْ وتًإ ُٖك ْعايناْري ٓعُو ثِلؤفَيعُ، بعُاَلّ يعُ ٖعِ هعاَيِ        
ًَُُ ٓاطاَعإ   5100يُعِٓ ُْ يُ بُكؿَواَُنإ، ُْ يُ ؿوانُوتىوَنإ ًُْ، نُ يُ هاَيِ  ؿاْلابىو، وتًًٌإ ٓ

ـ    ًَِ ًُْ بُِكاهتِ، ثِلؤفَيعُنِ تعل ِكووػاْع و ؿووبعاكَ ؿكوهعت نلؿْعُوَّ َنطعُوتِ طىْعـّ ِكنعاكَ، ثعاك         ٕي
ًَل، ْاوَْـٍ ْىوهلاوَ يُ ثِلؤفَ ٍَ بعُْاوّ      ياهاّ بىؿدُ، يُ ُٖوي سُكيل، ثاك بُْاوّ طىْعـّ ِكنعاكَ، َُٓوعا
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ًًٌَٓاك نلاوَنإ،  ًٌَعًٓاك نلاوَنعإ       052طىْـّ ِكناوَ ٖاتىوَ، يُ ثِلؤفَ ث ٍَ يعُ ث ًًَؤِْ بعؤؿاْلاوَ، َُٓوعا
ناكَ و ِكناوَ يُنٔ يإ ًًَؤٕ بُْاوّ طىْـّ ِكناوَ ٖاتىوَ، ثلهًاكَنُّ ُٓوَيُ نُ ٓايا ِك 022بُ  5ُِكَ الث

ًًٌَٓاك نلاوَناِْ هاَيِ  دًاوامٕ؟ وَماكَتِ ؿاؿ، مدمعريَ يعُى ٖعاتىوَ ؿيعنائ و ؿكوهعت       5105يُ ثِلؤفَ ث
ًَل، ٖعُكوَٖا يعُ يًوعتِ ثعِلؤفَ بُك      ٌنلؿِْ ؾُكَاْطُ ؿاؿيُناْ بعُ مدمعريَ يعُنِ     5105ؿَواَعُناِْ  ٖعُوي

يًوتِ ثِلؤفَناِْ وَماكَتِ ؿاؿ ٖاتىوَ، ؿينائ و ؿكوهت نلؿِْ بُِكَيىَبُكايُتِ طٌتِ ؾُكَاْطُ ؿاؿيُنإ 
ًَل، دًاواميإ ًُٓ؟، يُنٔ يإ ْا؟، ُٖكوَٖا َٔ ثاكيٍ ُٓو هُكدمُّ ػوتُِكوو بُِكاهتِ ُْٖـَيو  يُ ُٖوي

يُ ياهاّ بىؿدُ، بؤ صيىوُْ يُ مدمريَ ْؤّ ثِلؤفَ بُكؿَواَُنإ، يعُ يًوعتِ   قُما بُ ْاسًُ يُ قُيُّ ؿكاوٕ 
ثِلؤفَناِْ وَماكَتِ ْاوػؤ ٖاتىوَ، ؿكوهت نلؿِْ بُِكَيىَبُكايُتِ قُماّ ِكواْـم بٓهعُّ ثؤيًوعِ ِكواْعـم،    

ًَل، قُماّ هؤكإ، ْاسًُثاكَين ًَهطاّ ُٖوي بُْاسًُ، ثاًعإ   َُُٓ يُ هُكؿََِ ِكفَيِ نلاوَ ـاّ ِكواْـم، يُنات
ًٌَعًٓاك نلاوَنععاٌْ         َِ....يُ ث سهىَعُتِ ٖعُكَيِ ْاسًُنععُّ طؤِكيعىَ نععلؿّ بعُ قعُما، فَععاكَ يعُى و ؿوو و هعع

ًٌَععُُكطُ تععُْٗا بععِلٍ ثععاكٍَ ػععُكدٌ بععؤ ؿاْععلاوَ، يععُ بىؿدععُ ْىوهععلاوَ ؾععُودٌ )   ( يُنععٍُ 5وَماكَتععٌ ث
َُبُهعت يعُوَ ؿكوهعت نلؿْعٌ     (، يعُعين  014( يُنعٍُ ) 8(، ؾُودٌ )000( يُنٍُ )8(، ؾُودٌ )010)

بًٓايععُ، َُٓاْععُ بؤٓععًُ؟ كووٕ ُْنلاوَتععُوَ، تععًُْا ْىوهععلاوَ ؾععُودٌ ؾععالٕ، يُنععٍُ ؾععالٕ، ٖععًض كووٕ       
ُْنلاوتُوَ، ثلهًاكَيهٌ تل يُهُك َُهُيٍُ بٓهعٍُ الوإ، نعُ يعُ ٓعؤَإ البعلاوَ، يُهعُك ؿاواٍ وَماكَتعٌ        

    ٕ ٌَ       كؤًٓبريٍ نُ بعُِكَينيإ وَميعلٍ ثالْعـاْإ ؾعُكَىويا يُهعُك ؿاواٍ وَماكَتعٌ كؤًعٓبريٍ َىْاقُيعٍُ ثع
ًَىيويت ْاوُٓنُ يُبُك ٓاو طرياوَ يُو َىْاقُيُو البلؿْعُؿا؟ نعاتٌ    نلاوَ، ٓايا كاٍ ػَُيهٌ ُٓو ْاوُٓيُو ث
ػععؤٍ يُهععُك ض بَُٓايععُى ؿاْععلاوَ وثاًععإ البععلاوَ؟ وَميععلٍ ؿاكايععٌ و ٓععابىوكٍ هععُباكَت بععُ باْهععُ            

لؿ يُْاو ًَٓض ؿَؿكَيت، بُاَلّ وَاَلٌَ ُْؿايُوَ ُٓو باْهاُْ ٓري نُ ثلهًاك نعلا  بامكطاًًُْنإ باهٌ يُوَ ن
ًَطُيٌتِ نُباهٌ ًَٓشٌ نلؿ بؤ كووٕ نلؿُْوٍَ مياتل. ًٌَ ت  بىو يُباكَياُْوَ، َٔ ُٖك ُٓوَ ي

 و بُِكَينيإ باهًإ يُوَ نلؿ نُ تُعيًُٓنإ طؤِكاوٕ، بؤيُ فَاكَنإ بعُدًاوامٍ ٖعاتىوٕ، ُٓطعُك تعُعيري    
ػَُاَلْـٕ طؤِكاوَ بؤٌٓ فَاكَناًٍْ ؿَهتهاكٍ ُْنلاوٕ؟ ؿَبىايُ فَاكَنإ وَى ػؤيإ ؿابٓلايُ و بؤَعإ  
ًَىيوعتًإ بعُ           ًَُعإ بطعات، ٓعُو بابُتاْعُ ٖعَُىويإ ث بٗاتٓايُ، ُْى ؿواتل فَاكَنإ بُ دًعاو بعُْاِكَمسٌ  ث

ًَت و ًًَإ ٓاطاؿاك ب ًَت. كووٕ نلؿُْوَ ُٖيُ، بؤ ُٓوٍَ ثُكيَُإ ي  بُكٓاوٍ كووٕ ب
ًًٌَٓاكَنإ:  ث

ًًٌَٓاكُْ نؤتايٌ بُ قوُنامن ؿَيِٓ:  بُّ ث
ًَىَيُ ) -1 ( 25( ًًَؤٕ ؿيٓاك بؤ ْاسًعُو طىْعـَنإ و )  31هىيؿٍُ عُقاك )ػاْىوبُكَ( مياؿ بهلَيت بُّ ً

وتعٌ َُٓعُ   ( َعُتليٍ بطلَيتعُوَ، بعُِكَين وَميعلٍ ؿاكايعٌ      111ًًَؤٕ ؿيٓاك بؤ ثاكَينطاو قُمانإ و، مَوٍ )
ٓاكَهُك نلاوَ، بُاَلّ ٓاكَهُك نلؿُْنُ بؤ ُٓو نُهُيُ نُ تاثؤٍ ُٖيُ، نعُ تعًُْا يعُى يعُ و ؿوو نُهعُ      

( َعُتل ؿابعَُ ؿَنعُٕ و ُٖكيُنعُيإ     111( َعُتل، ) 111( َُتلٍ بعُ ) 211ؿَطلَيتُوَ نُ ػاْىويُنٌ )
ٌَ ؿَؿكَيعت، ؿا   11ػاْىوٍ يُهُك ؿكوهت ؿَنعُٕ نعُ ُٖكيُنعُيإ )    وا ؿَنعُّ كَيُٓايًعُنإ نعُّ    ( ًًَعؤٌْ ثع
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ٍَ يعُ كَيُٓايًعُنإ قىِكهعٔ، بؤصيىوْعُ يعُ              بهلَيتُوَو ٓاهعإ بهعلَئ، نعُ ٖعُكؿووال بطلَيتعُوَ بعُدًا، ُْٖعـ
ٌَ ؿاواٍ             ٌَ وَكؿَطعلٕ نعُ ْعاب ًَعو بعُ ٖاوواَلتًعإ ثعِل ؿَنُْعُوَو تُععُٖىؿيإ يع ٍَ طىْـو ْاسًعُ ؾؤكَ ُْٖـ

ًَهـا ؿ واتل مَكَكَُْـ بىوٕ ياػىؿ ػاْىوتإ بُكداؿَ بهُوَيت، ٓايعا ٓعُّ   قُكَبىو نلؿُْوَ بهُٕ، يُ ساَيُت
ًَو  ٍَ ؿَكٓىوَو ٓؤٕ ؿَنلَيت ٖاوواَلتٌ ْآاكٍ ثابُْـ بىوٕ بُ ًت كَيُٓايًُ يُ وَماكَتٌ ؿاكايٌ، يإ يُ نى

ًًٌَُٓنُؿا. ًٍَ يُ بُكاَبُك وَكطلتين ث ًٌَتا كووٍ ُْؿاوَو ُْٖاتؤتُ ث ًٍَ وَػتُ نُ ٖ  بهلَيت ث
( 511ٖا ؿاوا ؿَنُّ كهىَاتٌ وَكطلتين هىيؿٍُ ػاْىوبُكَ نُّ بهلَيتُوَ، ٓىْهُ َعُعكىٍ ًًْعُ )  ُٖكوَ

ُٖماك ؿيٓاك بُ ْاوٍ كهىَات وَكبطريَيت، نُ ُٓكنٌ هُكًاٌْ ٖاوواَلتًعاٌْ قعىِكي نعلؿووَ، ثلهعًاكَإ يعُ      
ًَٔ يًقٍُْ نًُـ ُٖيُ بؤ ُٓو َُهُيُيُ، بُاَلّ ٓايا بؤ  ػُكدٌ يًقْعٍُ نًُعـ ٓعُو    باْهُنإ نلؿووَ ؿََي

ًَىيوتُ؟ بؤيُ ؿاوا ؿَنُّ كهىَاتُنُ نُّ بهلَيتُوَو ناكٓاهاٌْ ميعاتل بعؤ ٖاوواَلتًعإ بهلَيعت،      بِلَ ثاكَيُ ث
بُتايبُت يُ بىاكٍ ؿاوانلؿٌْ نُؾًٌ و ُٓو نُهاَُْ نعُ ؾُكَاْبعُك ْعري نعُ هعااَلُْ ثاكَنعُ يعُ هعُكيُى         

ًًَإ وَكؿَطريَيتُوَ قىِكهايٌ ؿَػاتُ ه ًٌَ وَكؿَطريَيتُوَ.ي  ُكيإ وَى ؾُكَاْبُك ًًُْ نُ َاْطاُْ ي
، يعُ هعاَيٌ كابلؿووًعـا    2112( بعؤ هعاَيٌ   811( وَ بؤ )611ًَالنٌ وَماكَتٌ ُٓوقاف مياؿ بهلَيت يُ ) -2
( ثًعُ، َعٔ ثلهعًاكَيهٌ ياهعايًِ     511( ثًٍُ بؤ ثُهٓـ نلا، بُاَلّ ؿواتل سهىَُت نٌَُ نلؿَوَ بؤ )811)

سهىَُت َاؼي ُٓوٍَ ُٖيُ ؿواٍ ثُهٓـ نلؿٌْ بىؿدُ يُ ًَالنٌ وَماكَتُنإ نُّ بهاتعُوَ؟   ُٖيُ نُ ٓايا
ًَُىايععُ  َععاؼي ٓععُوٍَ ًًْععُ، ٓععىْهُ ثُكيععَُإ نععُ بىؿدععُ ثُهععٓـ ؿَنععات بععُ ٖععَُىو َىؾلَؿاتًععُوَ    َععٔ ث

ًَلَيتعُوَ ثُكيعَُإ، ٓعُو ػا      اَلْعٍُ  ثُهٓـٍ ؿَنات بُ ًَالى و يًويت ُٓو ثلؤفاًٌُْ نعُ سهىَعُت ؿَيآْ
ٌَ ػاَيبُْعـٍ ٖعَُىوٍ كيعن نعلاوٕ،      يًقٍُْ ُٓوقاؾًٍ ػوتبىوًُْ كوو مؤكيإ يُاليُٕ يًقٍُْ ؿاكايًُوَ ب
ًَٓععت، تُْاْععُت ُْيٓىوهععًىَ بععا يُاليععُٕ ْىَيٓععُكٍ سهىَُتععُوَ كووٕ نلؿْععُوٍَ يُهععُك بععـكَيت،     ٌَ نؤَ بعع

ًَطٍُ ثلهًاك بىو.  ََُُٓ بؤ َٔ د
ًَطُنُياْعـا       ؿابري نلؿٌْ ؿَكَاَيُ )خمِِات( ب -3 ؤ َاَؤهتاياٌْ ٓعايين، ٓعىْهُ َىوٓعُنُيإ يعُ ٓاهعيت ث

ٌَ بـكَيت. ًَىيوتُ ؿَكَاَيُيُنًإ ث  ًًُْو ث
هىيؿٍُ مَواز بؤ سُوت ًًَؤٕ ؿيٓاك مياؿ بهلَيت و كَيُٓايًُناٌْ وَكطلتين ٓاهإ بهلَئ، ؿاوا ؿَنعُئ   -4

ًَت بُٖؤٍ ؿوان ًَـاٌْ هىيؿٍُ عُقاكو مَواز ُْوَهت  ُوتين ثُهٓـ نلؿٌْ بىؿدُوَ.ثلؤهٍُ ث
ًَت يعُ مضيعين          -5 وَماكَت و ؿَهتُ هُكبُػؤنإ و ثاكَينطانعإ كاهعتُوػؤ ؿَهعُاَلتٌ ػعُكز نلؿًْعإ ٖعُب

ٍَ وَماكَتٌ ؿاكايٌ و ٓابىوكيـا.  بىؿدٍُ هااَلٍُْ ػؤيإ بُ َُٖاُْٖطٌ يُطُ
ُٓواْعٍُ يعُ هعااَلٌْ كابعلؿوو      ُٓويُويُت بـكَيت بُ ؿاَُمكاْـٌْ طلَيبُهتُنإ و َُكدٌ تًٍَُُْ بؤ -6

 بُ طلَيبُهت ؿاَُمكاوٕ البربَيت و َاوٍَ طلَيبُهتُنًًُإ بُ ػنَُت بُ َُبُهيت بؤ ُٖفَاك بهلَيت.
ًٌَعًٓاك ؿَنعُئ تعُكػإ نعلاوٍ      11بىؿدٍُ هُكؤنايُتًُنإ نُّ بهلَيتُوَ بُ كَيقٍَ ) -7 %(، ٖعُكوَٖا ث

ٌَ  هععُكؤنايًُتً   ُنُو وَماكَتععُنإ، دطععُ يععُ وَماكَتععٌ نععاكو ناكوبععاكٍ     هععىوؿَ نؤَُاَليُتًععُناٌْ ُٖكهعع
 نؤَُاَليُتٌ ًًٓػا بهلَئ و َُٖيبطريَئ.
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ًَٓلَيت.11بِلٍ ) -8  %( يُ نؤٍ بىؿدٍُ وَطُِكػوذي ؿابٌه
ًَىَيُ بؤ ُٓو اليُْاُْ بطىماكَيُٓوَو تُكػإ بهلَئ: -9  ُٓو بِلاٍُْ نُّ ؿَنلَيُٓوَو ؿَبِلؿكَئ بُّ ً
ًًٌٍَُٓ ػاْىو - ًٌَعرت وشيعإ بعؤ ْاسًعُو طىْعـَنإ )       ث ( ًًَعؤٕ و بعؤ ثاكَينطعاو قعُمانإ     31بعُكَ نعُ وَى ث
ًَت.25)  ( ًًَؤٕ ؿيٓاك ب
ًَـآعىوُْوََ بهلَيعت      111تُكػإ نلؿٌْ ) - ( ًًَاك ؿيٓاك بؤ ُٓو قُماو ْاسًاْعٍُ مَكَكَُْعـ بىوْعُو ث

ًَٔ دًا ًَـاٌْ بُو قُماياُْ، ٓىْهُ وَى ػؤيإ ؿََي وامٍ ٖعُبىوَو ٖاوهعُْطٌ ْعُثاكَينكاوَ،    بُ ًَهاًْنٌَ ث
 ُ ًَـا ٓععُو ثاكَيعع بععؤ ٓععُو ْاوٓععُو قُماياْععُؿاْلاوَ نععُ يُهععُكؿٌََ كفَيُععـا مَكَكَُْععـ بىوْععُو      يععُ ُٓهعع

ًَٓذععىَئ و       كووبععُِكووٍ وَيععلإ نععلؿٕ و هععتَُهاكٍ بىوُْتععُوَ وَى َُٖيُظععُو ًععاكَمووكو ٖععُوكاَإ و ث
ٌَ ؿاوَ، بعؤ صيىوْعُ      ثٌـَكو ٓؤَإ و كَواْـم، بُاَلّ ؿكاوَ ب ُ ٌٖ تلو ًىَيين تليٍ و، يإ بعِلٍ نعًَُإ ثع

( ًَٔ ( ًًَاك ؿيٓاك يُو ثاكَيُ هىوؿَُْـ بىوئ، نُ قُمايُنٌ مَكَكَُْـَو كَْطعُ بعِلٍ   5قُماٍ ثٌـَك ؿََي
ًَت.  نًَُإ بُكنُوتب

 ًًَاك ؿيٓاك بؤ ؿكوهت نلؿٌْ قىتاخباُْنإ يُ ُٖكَيُـا. 121 -
ًٌَعىو و هعىوؿَُْـ بعىوإ يعُو          ًًَاك ؿيٓاك ب 111 - ًَعلإ و، ًَهعاًْنٌَ ث ؤ ٓاواكَ طعُِكاوَنإ يعُ تىكنًعاو ٓ
ًَعلإ تعُكػإ نعلا بعىو بؤَعإ          11) ( ًًَاكٍَ يُ بىؿدٍُ هاَيٌ كابلؿووؿا بعؤ ٓعاواكَ طعُِكاوَناٌْ تىكنًعاو ٓ

ًٌَ هى ًَنإ ي وؿَُْـ بىوُْو كووٕ بهلَيتُوَ يُاليُٕ ْىَيُٓكٍ سهىَُتُوَ نُ ٓؤٕ هُكف نلاوَو ُْٓـ ػ
ًَىيوتُ ؿابٓلَيت، بؤ ُٓوٍَ بـكَيت بُ ٓاواكَنإ؟ ٍَ ث  بِلٍ ُْٓـيٍ بؤ َُٓوا

ًَو بُ بِلٍ ) - ًَـاٌْ بُػًٌٓ ( ٖعُماك ؿيٓعاك   411( ُٖماك ؿيٓاك بُو ػاٌُْْعًٓاٍُْ َىوٓعُيإ يعُ )   611ث
 نَُرتَ.

ْعٌ ؿاؿطعا ًٓـاكيًعُنإ يعُ     بِلَيو ثاكَ تُكػإ بهلَيعت بعؤ ؿكوهعت نلؿْعٌ بًٓعاٍ ؿاؿطانعإ و ؿكوهعت نلؿ        -
 ثاكَينطاناْـا.

ٌَ بعىوٌْ ٖاوواَلتًعاٌْ نَُـَكاَعُت و     - تُكػإ نلؿٌْ بِلٍ ثاكَ بؤ ؿابري نلؿٌْ ػاْىو و ًىَيين ًٌْتُد
 هٓـووقٌ قُكمٍ بٔىوى.

ًَوعتا َىوٓعُو ؿَكَاَيعُيإ ٖاوتعا ْعُنلاوَ        -11 ٍَ بُغـا، َُٖىو ُٓواٍُْ تعا ٓ ٖاوتا نلؿٌْ َىوُٓنإ يُطُ
ًَهععـا  وَى  وَماكَتععٌ تُْـكوهععيت و َىسععُقًل عُؿيًًععُنإ، نععُ ؿَبىايععُ ٖععَُىويإ ٖاوتععا بهلاْايععُ يععُ نات

ًَىيوت نلؿووَ يُهُك سهىَُت.2111(ٍ ياهاٍ بىؿدٍُ هاَيٌ 31َاؿؿٍَ )  ٍ ُٖكَيِ، ٍَُُٓ ث
ًَٔ ٖعًض   وَميلٍ ؿاكايًٍ يُ وَاَلٌَ ثلهًاكَيهُاْـا نُ بؤَإ ْاكؿ بىوٕ هُباكَت بُ دًاوامٍ َىوُٓ، ؿ ََيع

ًَلاقعٌ         ٍَ ؾُكَاْبعُكاٌْ ع ًَىاًْاْـاو َىوٓعٍُ ؾُكَاْبعُكاٌْ ٖعُكَيِ ٖاوتايعُ يُطعُ دًاواميًُى َُْاوَ يُ ْ
.ٍَ  ؾًـكا

ًَُُؿا ْىوهًىيُتٌ  -11 ًَلَيت، بُِكَين وَميلٍ ؿاكايٌ يُ وَاَلٌَ ثلهًاكَيهٌ ٓ ًَ دًاوامٍ يُ ػآًًٌُْْـا ُْٖ
َىوٓعٍُ ؾُكَاْبعُكإ ؿَبِلؿكَيعت و ؿَػلَيتعُ سًوعابٌ طُدمًٓعُ،        % ي7ُبِلاوَناٌْ ػاًٌُْْين بُ كَيقٍَ 
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ًَل        12بُاَلّ كَيقٍَ  ًَوعتا يعُ ٖعُوي ًَىيوتُ يُاليُٕ سهىَُتٌ ُٖكَيُُوَ ؿابعري بهلَيعت، َُٓعُ تعانى ٓ % نُ ث
ٌَ ثاكَنعإ خبلَيتعُ        ًَهعـا ؿَبع ٌَ ُْنلاوَ يُبُك ُٓوٍَ ثاكٍَ بؤ تُكػإ ُْنلاوَ يعُ بىؿدعُؿا يُنات ٌَ بُد د

ًَوعتا ؿاَُْعُمكاوَ يعُ ٖعُكَيٌُ نىكؿهعتإ نُٓعٌ يعُ         سً وابٌ هٓـووقٌ ؿَهتُبُكٍ ػاًٌُْْين نُ تعانى ٓ
ًَُاٌْ ُّٓ ثاكَيُ يُ بىؿدُ وَكؿَطلَيت و ؿَػلَيتُ سًوابٌ َُٓاْات.  هً

 بىؿدُيُى بؤ ناكَهاتُ نٌتىناَيًًُنإ بؤ قُكَبىو نلؿُْوٍَ ٖاوواَلتًُ دىتًاكَنإ ؿابري بهلَيت. -12
ًَطري بهلَيعت،   7511) -13 ( ؿؤالكٍ بِلياك ؿكاو بؤ ٖاوواَلتًإ بؤ ٓاوَؿاْهلؿُْوٍَ طىْـَنإ يُ بىؿدُؿا دع

ٌَ ُْنلاوَ. ٌَ بُد ًَوتا ُّٓ ثلهُ، يإ بِلياكَ ُٖكوا َاوَتُوَو د  تا ٓ
 بىؿدُ بؤ ًٓـاكَ هُكبُػؤنإ ؿياكٍ بهلَيت َاؿاّ ؿَهت بُناكبىوُْو بُ بِلياكٍ كَمسٌ نلاوُْتُوَ، -14

 بؤ صيىوُْ ًٓـاكٍَ )كاثُِكئ( ؿَهت بُ ناكبىوَ، بُاَلّ بىؿدٍُ بؤ ؿاُْْلاوَ.
 بىؿدُ بؤ ُٓدماَـاٌْ َُٖيبقاكؿٌْ ُٓدمىٌَُْ ثاكَينطانإ ؿياكٍ بهلَيت. -15
ًٌَهَُ نلؿٌْ ػنَُتطىماكٍ بؤ ْاوُٓ ؿابِلاوَنإ. -16  بىؿدُيُى بؤ ُٓدماَـاٌْ يُهُك ث
ًَـاٌْ قُ -17  كمٍ نٌتىناَيٌ و ثًٌُهامٍ.بُكؿَواَبىوٌْ ث
ًَهٌ طىدماو ؿابٓلَيت، نُ  -18 ؿَكَاَيُيُى بؤ قىتابًإ، ُٖكوَٖا هىيؿٍُ بؤ قىتابًاٌْ ؿَكَوَ بُ ًَهاًْنَ

 ؿاواناكٍ مؤكٍ يُهُك ُٖيُ يُاليُٕ ُٓو قىتابًاٍُْ يُ ؿَكَوَ ؿَػىَيٓٔ. ًٓرت هىثاي. 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 ، ناى َُٓري طىطُ ؾُكَىو.مؤك هىثاي
 بُِكَين اَري طىطُ يىهـ:

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَىَيُنٌ            ٌَ بعُ ًع ًٌَُنٌ ؿَهتؼؤًٌ يُ يًقْا ؿاكايٌ و ٖعٌَُ يًقْعُ ؿٍ ؿنعُّ نعى بعؤ ٓاَعاؿَ نلْعا كاثعؤكت ث

ٍَ نعى َعُ             ًَعو، ُٖكوَهعا هعىثاي بعؤ ٖعُكؿوو وَميلَيعت بعُِكَين نعى مؤك فوإ ثلهعًاك ؿظًعا  دىإ و كَيو و ث
ٌَ بٌ. ٌَ فوإ بُكهعا طؤه ي  بُكهغ واُْ ُّٓ طؤه ي

ٍَ ٓعُّ ؿبًعٓري ْعاظ ٖعؤاَل            ٌَ، ف بعُك ُْٖعـ بُِكَينإ، تُبعُٕ بىؿدا طلَيـاْا يُنذاك ُٖيعُ فياْعا ٖعٌَُ ػعُيه
ًَو مؤك سًوعاب بىؿدعُ نعل، ٓعىْهُ طلَيعـاْا ًٓهذعاك ًٓعت طعٍُ           ٌَ نى ػعُيه ٌَ ٓإ ْاظ ُٖك دًُٗت ثُكيَُاْ

 يُ.فياْا ػُيهٌ ُٖ
ٌَ ٖاتعُ    ًَت ب نىكتِ، بُكّ ْىنُ طُيُى ػاٍ ًٌٓاكَت ثع ٌَ بُسى بهُّ، ٓىْهِ َٔ ؿظ ٌَ/ َُ ؿظ ػاَيُ يُن
َِ بعؤ ٓعُظ       َّ بىْعا بعىؿد َِ نى بعُك ًَىيوت ْانا ظإ ػاال ؿووباكَ نلٕ، ُٓويٍ ػاال يُن ًَىيوت ْانات، ث ؿإ ث

َِ بؤ طعريؤ بىْعا بىؿدعُّ ٖعُبِ، ٓايعا ٓعاكَ ٓعًُ بع         َّ نعى       هاال، ؿظًا ٓاكَن َِ ٓعُّ هعاال ؿ ؤ طعريؤ بىْعا بعىؿد
َِ ض بًعت،     َِ ؿووباكَ ُْبٔ؟ تًُْا ُْ بُي طريؤ بىوٕ و تىْـ بىوٕ بؤِٓ، ؿظًا ٓاكَهُكّ ظعِ ٓاكيٌع ٓاكيٌ

ًَو يعُو ساَيُتعُ ًًْعُ، هًاهععُتا         7ُٖكوَهعا الثعُكَ    َّ بىؿدعُؿا ؿَزَي سهىَعُتِ ٖعُكَيِ ٓاطععاؿاكّ ٖعًض يعُن
ًَلام ُٖتا ُٖتا، بُِكَين ًَٓر وَميل َُ ُُْٖو ؿاكايِ ع ًَت بُكّ ْىنُ بُسى نلئ، نى وَنى ث إ وَنِ ُٖظاي
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      َّ ًَت بعُِكَين نعى ًْٓعُك َِ ٓعُظ ٖعُظاي ًَلاق َِ ؿاْا هًاهُتا نى بىؿدا ع ف بلّ ُْٓـئ ُْٓـاّ ثُكيَُإ وَػت
               َِ ًَعٓر وَميعل وَػتع ًَت ميعاتل ٓعُم طُيعُى بعُسى نعُّ، ث ًَلَْعُ، بعؤ صيىوْعُ، َعٔ ْعُظ نىكؿهتاِْ ؿنعُٕ ي
َّ هعُسُو        ًَت َعٔ ؿوو وَميعل، وَميعل ًَٓر وَميل تًُْا بعؤ َعُعًىَات ًَلاقا ؾًـكاٍ ث طُْطًُُ نلْا بىؿدا ع
ًَبًًٓعا وإ هعُك          َِ وَميل سعامك ْعُبري ؿوو سعامك بعري، ٓعُو فّ تعًُْا ت َّ بىيُٓ، ْىنُ ه َِ ٍ وَيل تًذاكَ تٓ

َِ نىكؿهت ًَت هًاؿّ بِ، ٓإ نى َُوموعا بىؿد َِ ض بري، ُْؾُقات َِ و ظإ ػازَي بعُسى ؿنعري، ٖعًض    بىؿد اْ
ًَتعُ نعلٕ، ٓاكَهعُكّ بعؤ هعازَي        ًَت ُٓظ ثلهعًاكا ب ًٌٓاكَت ٍ وإ ُْٖاتًُ ؿإ، ٓايا ُٓظُ ػُيٍُ ًُْ؟ ُْؿظ
ًَت ثُكيعَُاِْ،       ًَت ُْٓعـاَ ًَقّ َُِٖ وَميلَيعت بعُِكَين ٖعُظاي ًَت ؿووباكَ ُْبت، بُِكَينإ ػايُى ؿّ ُٓم ب ب

َِ نععى َععُ بععُسى نععلّ بععُكآ ْىنعع ُ ٓععُو فّ هععُك ثععِلؤفا، طععريؤ بىوْععا ثععلؤفا، ُٖكوَهععا ؿوانععُوتٓا وإ و يعع
ٌَ نلٕ، ُٓظُ ؿظًا ٓايًُتُى بؤ ظٌ تٌت ثُيـا نلٕ،  ٌَ بُد ًَٓاْا د ُْٖـَى فواْا ؿَيُٓ بُسى نلٕ طٌيت ٖ
ٌَ نعلٕ؟              ٌَ بعُد ٌَ نعلٕ، بؤٓعٌ ُْٖاتعُ دع ٌَ بعُد ًَقٕ ؾعالٕ ثعلؤفا ٖعُبٌ و ُْٖاتعُ دع ُْ تًُْا ُٖك هاال ب

ًَعت  ٓايًُت ًَتُ ؿاْا، ؿيتٓا َُ ؿاْ ٌَ نلٕ ًُٓ ٓؤٕ ُٓظ تٌتُ ؿَيتُ ٓاكَهُك نلٕ، ؿظًا ٓايًُتُى ب ٌَ بُد ا د
ًَىَيُنٌ كاهتُوػؤ بؤ ٓاكَهعُك نعلٕ و ؿوانعُوتٓا ْعاظ ثعلؤفا ؿظًعا        يًقْا ثوجؤكٍ بؤ ؿيغ ٓؤْا ثلؤفا بًُ

ًَتُ نلٕ، ٓىْهُ ُْٖـَى ثلؤفا هااَل  ًَعـا ؿيعاك نعلٕ، ُٖكوَهعا     ٖعاتب  2111، ٌٓ ٍ بىؿدا هااَل 2111ب ري ت
فٍ ُٖتا ْىنُ ؿينائ بؤٍ ُْٖاتًُ ؿكوهت نلٕ، بؤ صيىوُْ، َُهُيُٕ ٓؤظُك ثاها  2112و،  2111بىؿدا 

ًَـايعُ ٖعُتا ْىنعُ     2112، ُٓظعُ هعااَل   2111ٖاتُ بُسى نعلٕ، ٖاتعُ طعؤتٔ، هعااَل      2111ماػؤ، هااَل  فٍ ت
 2119ا ؿٍ ُْٖعُ وَى ثعلؤفا ثعلؿا ؿَالٍ ماػعؤ، هعااَل      ؿينائ بؤ ُٓظ ثلؤفا ُْٖاتًتُ نعلٕ، ُْٖعـَى ثعلؤف   

ٌَ           2112و  2111و  2111ٖاتُ بُسى نلٕ، هااَل  ٖعُتا ْىنعُ ٖعًض يعُى هعُؿٍ ظعٌ ثعلؤفا ُْٖاتًعُ دع
ًَناْري يوعُك ُْٖعُ ثعلؤفا ؿٍ     ًَقّ ُٓظُ يُى و َٔ ث ٌَ نلٕ، ُْٖـَى ثلؤفا ؿٍ ُٓظُ بؤ صيىوُْ ُٓم ؿب بُد

% 25ٖعُتا ْىنعُ تعًُْا ْنيهعٌ      2112، 2111، 2111ماػؤ ُُْٖ، هعااَل  ُُْٖ َُهُيُٕ ثلؤفا ؿوو َُمْا 
ًَو    ًَت، ثلَيهٌ ًٓوترياتًذٌ و مؤك مؤك ْاػؤًٌ بعؤ ػعُيه ٌَ نلٕ، ٓايا ثلؤفا ثلَيو ُٖب ٌَ بُد ٍَ ٖاتًُٓ د و

ٌَ نلٕ؟ ُٖتا ْىنُ  ٌَ بُد ًَهت؟ ٓايا نُييَن ؿَيتُ د ٌَ نعلٕ، ؿظًعا ُْٖعـَى يًعقْا       25ٓ ٌَ بعُد ًَتُ دع % ٖاتب
ًَتُ نلٕ، كاهتُ ثاكَ ؿَيتُ تُكػإ نلٕ، ثلؤفَيت ثالْعـإ ُْٖعُ، بعُي ٓايعا     تا يبُت بؤ ؿيغ ٓؤْا ْاظ ناكا ب

ٌَ نلْا وإ ُٖتا ض سُؿيًُ؟ ٌَ بُد  د
ٌَ ًعًُٖـإ، كاهعتُ ًعىٍ بعؤ ًعًُٖـإ ٖاتًعُ نعلٕ، مؤك             بُِكَينإ، ػااَل ؿٍ َٔ ؿَيتعُ ًٌٓعاكَت نعلٕ، بابعُت

ًَقّ ُٓظ ًٌُٓ ُْ تًُْا يُ ماػؤ بتيَن ُٖيعُ،  بِلياكٍ بؤ ٖاتًُؿإ، بُي ػاَيُ نٌ َٔ ؿظًت بؤ صيىوُْ، ُٓم ب
ٌَ فٍ ًٓشتًُايُ ُٓظ ٓاكيٌُ ُٖبًت، بعؤ ماػعؤ صيىوْعُ، ثعرت      ًعًُٖـ   2711بُي تًُْا يُ ٌَُٖ نىكؿهتاْ

ٌَ بىؿدعُؿا ُْٖاتًتعُ تعُكػإ        ُُْٖ، ُٖتا ْىنُ يُى ػاٌْ بؤ ًًُٖـإ وَنى سهىَعُتا ٖعُكَيُا نىكؿهعتاْ
ًَقّ نلٕ ٍَ ؿٍ  121، تًُْا ثاك ُٓم ب ًًَت ُْٓؿايهلاوإ ٖاتًتُ ؿَهت ًٌْإ نلٕ، بؤيُ ًًُٖـ ػاٌْ بؤ ػاْ

ًَت ثُكيَُاٌْ ُٓظُ ْعا   ُٖتا ْىنُ يُى ػاٌْ بؤ ًًُٖـإ ُْٖاتًتُ ؿَهت ًٌْإ نلٕ، ٓايا بُِكَينإ ُْٓـاَ
ٍَ ؿيُ، ُْ عُؿايُتُ ُٖتا ْىنُ ظًا ًَقّ تٌتُنٌ مؤك مؤك ُْ ُٓو ًَتُ  ُٓم ب ًَٓطاظ ب تٌتا ُٖتبا نلٕ؟ ٓإ ظًا ث
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ػاَيُنٌ ؿٍ ُٖيُ، ُٓو فٍ ؿَكباكٍَ ثلؤفا تايبُتٌ َيًت تلٍ نا، ُّٓ ػؤ ؿمأْ ٓاكيٌا كؤفاْا ُٓظ  ٓاظا نلٕ.
ًَت   ٌَ و نعُْاَي ًَت سىنٌُ و ُٖكوَها هُكؤنايُتًا ُٖكَيُ ًَقّ ُْٓـئ بُكثله ٌَ ُٓم ب ٌَ تلَيها ؿَقَُ ساؿيو

ًَىَيُنٌ  كاطُٖاْـٕ كؤفاُْ  ٍَ نى ُٓظ كَيطا َُيت ُٖئ ُْى بًُع ًَت ؿَيُٓ قُوَاْـٕ بُك ُٓطُك ُْٓـ كَيـاْ
ًَت ٓعُظ ؿَيتعُ نعلٕ     ًَت ؿَيتُ نلٕ، ُْنى ًىٍ ْايُتُ نلٕ، بُي ًىي دىإ ُٖتا ؿكوهت نلْا وإ كاهتُ ًىي

ًَو وٍ نعلٕ، ثٌعيت ؿَه       ًَـَ ظعًين نًًؤَعُتلَيو ٓعٌ ٍ دًٗعُت نًًؤَعُتلا ؿٍ   ؿاْاْا ظإ ثلؤفا طُيُى داك ث
ٍَ و ًْغ  ًَو و ؿوو ًُْٓ، بؤ صيىوُْ، طُيٌ ماػؤ ها ؿَيتُ ؿَهت ًٌْإ نلٕ، ٓإ نى طلَيـاْا ظإ ثلؤفا طٍُ ٓ
ٍَ ض بري، ثٌيت ظُ نلْعا ْعاظٌ طعُيٌ     ٖاتُ طلتٔ، كَيو ٖاتُ حتىيٌ نلٕ بؤ يُنٌ ؿٍ، هُؿإ ساؿيوُ ٍ وَيل

ًَٓ ر ساؿيوعُ ُْؾوعٌ كَيعـا ٖاتًعُ ٓعُْـئ ػعُيو ٖاتٓعُ        ماػؤ، ثٌيت ظُ نلْا ػًالٍ سُؾتًا عُوَيٌ نا ث
ٍَ و ًْغ  ًَتُ طلتٔ، ثٌيت ها ٍَ و ًْغ ب ٍَ، ٓايا ُٓطُك ًُٓ؟ ٓايا تُ ؿيتًُ كَيطانُ ؿوَيٌ ثٌيت ها نىًذي وَيل
ًَعـا ض       ٌَ ت ٌَ بُكثلهُ؟ ْىنُ كَيهعُى ُٖيعُ نًًؤَعُتلَيو ٍ ماْهعؤي نُت ظًٍُ ًاكع ُْيُتُ ؿكوهت نلٕ؟ ن

ٌَ نلْعا بريَيعو طًٌُٖعت ٖعُتا             نلٕ، ُٓظُ مؤك مؤ ٌَ ٓعُظ ٓع ك تاػري بىو، ثعرت ًعَُ ٖعُيعا هعُك بؤكيعا، بعُي
ٍَ و ًْغ بعؤكٍ، فٍ   ٍَ ٖاوواَلتًاُْ ػًاليٌ ظإ ها سُؿؿَيهٌ هُنٔ َاْاٍ ض ؾايـَ ُْٖاتًُ نلٕ، تًُْا مَكَك

ًَتعُ ؿكوهعت نعلٕ بعؤ ظعإ ثعلؤفا، ٓعىْهُ َُهعلف           ًَت ظًا ٓايًُتُى ٌَُٖ اليعا ب ٓ ٍَ ؿَيتعُ نعلٕ،   بُك ُْٖـ
ٍَ مؤك ُٖيُ. ًَل ٍَ ػُيٍُ ظ ًَل ٌَ نلْا وٍ ٍُٓ ظ ٌَ بُد ًَىٍَ د ٌَ نلٕ، ً ٌَ بُد  ثلؤفا ُٖيُ، بُي ٓايًُتا د

ًَهُظتًا، بُتايبُتٌ كَيـاْعُ ؿووٍ ؿؤمؿا ماػعؤ و    ٌَ ؿَؿَّ قُكَبىو وإ نُي ميإ ث ٌَ ؿٍ ُٓم ًٌٓاكَت ث ػاَي
ٌَ      باؿيٓإ، بُِكَينإ، فٍ ؿووٍ ؿؤمؿا ُٖتا ْىنُ يُى ػُيو فوإ ٖاتًتُ قُكَبىو نعلٕ، بعؤ ماْعري ثُكيعَُاْ

ٍَ بِلياكا قُكَبىو نلْا وإ ػُيهٌ ٖاتًتُ ؿإ، بعؤ ماْعري َعُ بىؿدعُ ُٖيعُ يعُ        ًَل بُِكَين ثٌيت ثامؿَ كؤفا ظ
ٌَ فٍ بعٌ، بعُي ٖعُتا        ٌَ بؤ قُكَبىو نلْا وإ ػُيهٌ نى مَمَكَُْـ بعري، بِليعاكا ثُكيعَُاْ سهىَُتا ُٖكَيُ

ٌَ ثُيىَْـيعـاك فٍ  ْىنُ ُْٖا تًُ قُكَبىو نلٕ، ُْٓـئ داك ياؿاًتٓاَُ فٍ ٖاتًُ ْىظًوري و طٍُ دًُٗت
 ٖاتًُٓ بُسى نلٕ، بُي ُٖتا ْىنُ ُْٖاتًُٓ قُكَبىو نلٕ، ٓايا ُٓظُ طىدماوَ، ُٓظُ تَُاَُ.

ًًٌَٓاكا ػىًهُ هؤ ًًٌَٓاكا ُٓم ؿانؤنِ ٍ ث ًَت ُٓم وإ ث ًًٌَٓاكا، تُبعُٕ َٔ ْاظ َِ ؿنُّ، ؿَكباكٍَ ث مإ ػاْ
َِ ؿّ ب تايبعُتِ هعًؿا ععُقاكّ، ُٖكوَهعا        ًٌَعًٓاكَيت ٖعُظاَي ًًٌَٓاكاَُ، ُٖكوَها ث ُٓم فّ ؿطٍُ ِكًَٓا وإ ث
ًَٔ وَكطلتٓا هًؿا، ب ِكاهتِ ٖٓـَى ِكَيُٓا ُُْٖ ثًُٔى مَظيُتِ  ًَُٓ هاْاِٖ نلٕ بؤ ؿاْ ٖٓـَى ِكَيُٓايِ ب

اكايعِ ٖٓعـَى ٓاهعاْهاكّ ؿوإ ِكَيُٓايًعا ٖعُبًت، وَكطلتٓعا وإ       بؤ ٖاوواَلتًا ُُْٖ، ًٓٓذعا ُٓطعُك وَماكَت ؿ  
ًَت مَيعـَ تعل ؿكَيعق بهعُّ،       َِ ؿّ فّ مؤك مؤك باَ بت، َٔ ْعُظ دؤكَيت هًؿا ُْى بُي هًؿُّ عُقاكّ، هًؿ

 مؤك مؤك هىثاي. 
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 مؤك هىثاي، عبـاهلل سادٌ حمُىؿ ؾُكَىو.
 ـاهلل سادٌ حمُىؿ:بُِكَين عب 

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
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ٍَ ؿَؿَّ بُ نىكتٌ باي بهُّ، هىثاي بؤ يًقٍُْ ؿاكايٌ و ٓابىوكٍ، بُِكاهعيت ٖعُّ نعؤنلاوٍَ كاثعؤكتٌ      ُٖو
يًقُْناٌْ ْاو ثُكيَُاُْ، ُّٖ كاثؤكتُنٍُ ػؤيعإ بُطٌعيت يعُالٍ َعٔ ثُهعٓـَ، ٖعؤٍ ؿوانعُوتين بىؿدعُ،         

ًَٓإ، هًاهععُتٌ وَماكَت، وَاَلَععِ    وَاَلَععِ وَكطععلت، ثععرتؤؿؤالك،   وَاَلَععِ وَكطععلت، وَطُِكػوععذي و وَبععُكٖ
( هُباكَت بُ بُػٌري بؤ هعاَيٌ  8وَكطلت، بًٌُ يُنُّ يُ بِلطٍُ ؿَيٌَُ كاثؤكتُنُؿا ٖاتىوَ يُ الثُِكَ )

ًَو ٓاكاهتُيإ نلاوَ؟ يُ بًٌُ يُنعُّ هعُباكَت بعُ     2112 نُ ًُٖت ػاَيٌ يُػؤ طلتىوَ يُهُك ض ُٓهاه
ًًٌَٓاك ؿَنُّ يُ دُْابٌ وَميعل  ؿ كووٕ نلؿْعُوٍَ ميعاتلٍ يُهعُك    اٖاتٌ ؾِلؤنُػاُْنإ ثلهًاك مؤك نلا، ث

 بـات.
             ٌَ ًٌَعًٓاك نلاوَنعإ ثعلؤفٍَ دع ًًٌَٓاكٍ فَعاكَ يعُى يًقْعٍُ ؿاكايعٌ هعُباكَت بعُ ثعلؤفَ ث هُباكَت بُ ث

ًَت يُو ثلؤفا ٌَ نلؿٌْ قىكي و ؿكَيق ػايُُْ، بُ كٌَٓ َٔ بُؿَك ب يُهعُك ؿاٖعاتٌ وَماكَتُنعُ     ٍُْ نُبُد
 ػؤياُْ.

ًٌَعًٓاكٍ يًقْععٍُ ؿاكايعٌ بععِلٍ       ٌَ ث ًًَعاك ؿيٓععاك بعؤ ٓععُو قعُماو ْاسًاْععٍُ نععُ     111هعُباكَت بععُ ػعاَيٌ هعع
ٌَ ؿَنعُّ، بعُاَلّ بعُ بؤٓعىوٌْ َعٔ يُبعُك ٓعُوٍَ ٖعُّ             ؿووٓاكٍ ناويهاكٍ و كاطىاهذي بعىوٕ، ثٌعتًىاًْإ يع

هًاهععُتٌ تايبععُتٌ ػععؤٍ ُٖيععُ بععؤ ٓاوَؿاْهلؿْععُوٍَ طىْععـو ًععاكو   وَماكَتععُنإ، ٖععُّ سهىَععُتٌ ٖععُكَيِ  
ًَٓلَيت.   ًاكؤٓهُنإ بُْاو بٗ

ًًٌٍَُٓ ػاْىوبُكَ بؤ هُْتُكٍ ثاكَينطاو قعُماو ْاسًعُنإ، بُتايبعُتٌ طىْعـَنإ، بعُ كَٓعٌ        هُباكَت بُ ث
ىتاخباْعُنإ، وَاَلَعِ   هُباكَت بُ ؿابري نلؿٌْ بِلَيو ثعاكَ بعؤ نلؿْعُوٍَ ق    َٔ ُٓطُك بهلَيت مياؿ بهلَيت.

  وَكطلت.
ًٍَِـاٌْ بُػٌري بؤ يُى داك بعؤ ؾُكَاْبعُكإ نعُ َىوٓعُنُيإ يعُ ػعىاكووٍ )       ( ٖعُماك  511هُباكَت بُ ث

ؿيٓاكَوَيُ، َُُٓ ناكَيهٌ باًُ، بُاَلّ هُك ُٓدماّ يُ طريوطلؾيت تل ُْيُُْ ؿاػىامٍ يُاليُٕ ؾُكَاْبُكاٌْ 
  تلَوَ.

 ٍُ هُكؤنايُتًُنإ، يُبُكٓعٌ؟ بعؤ؟ بُتايبعُتٌ هعُكؤنايُتٌ ثُكيعَُإ.     هُباكَت بُنُّ نلؿُْوٍَ بىؿد
يُاليععُٕ  2112بًُععٌ ؿووَّ كاثععؤكتٌ يًقْععٍُ ؿاكايععٌ و ٓععابىوكٍ ؿَكبععاكٍَ ثععلؤفَ ياهععاٍ بىؿدععُ هععاَيٌ   

(ٍ كاثؤكتٌ يًقٍُْ ناكوباكٍ تُْـكوهعيت ؿَنعُئ، بعؤ ؿكوهعت نلؿْعٌ      9يًقُْناُْوَ، ثٌتًىاٌْ يُ ػاَيٌ )
ًًَععٍُ نععُ ػععؤّ يععُ يًقْععٍُ نٌععتىناَيِ دععُػت يُهععُك طُدمًٓععُ، ثا كاهععذي و ػععُمٕ نلؿْععٌ ؿَكَععإ، بععُو ث

ًَىيوععت بععؤ ثععلؤفٍَ تُهععىيُو تععًًَُو،        ٍَ ؿَنَُععُوَ، بُتايبععُتٌ بىؿدععٍُ ث ػاَيععُناٌْ يًقْععٍُ نٌععتىنا
ُ   311(ٍ يًقٍُْ وَكمَ و الوإ ؿَنُّ يُ )2ثٌتًىاٌْ يُػاَيٌ ) ٍ ( ثًُ مياؿ نلؿٕ، بُتايبعُتٌ ٓعُو اليُْع

ًٌَُُكطُ  ًٌَُُكطُّ، دُػت يُهُك ػاَيُناٌْ يًقٍُْ ث ًًٍَُ نُ يُ يًقٍُْ ث نُ اليٌُْ ؿاكايٌ ُٖيُ، بُو ث
 ؿَنَُُوَ، وَاَلٌَ طلؾيت بىؿدُنٌَُإ وَكطلت.

ًًٌَٓاكٍ يًقٍُْ ناكوباكٍ نؤَُاَليُتٌ، ؿَكباكٍَ تُكػإ نلؿٌْ بِلٍ ) ( ًًَاك ؿيٓاك بؤ 211هُباكَت بُ ث
ٍَ ُٓوَ ًِْ.سنب و كَيهؼلاوَ ًًٌَٓاكيإ نلؿووَ بهلَيت بُ ؿوو بِلطُ، َٔ يُطُ   نإ نُ ث
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ًًٌَٓاكٍ فَاكَ ) ٌَ بىوٕ ؿَنعُّ، بعؤ تعُكػإ    7ثٌتًىاٌْ يُ ث (ٍ كاثؤكتٌ يًقٍُْ ٓاوَؿاْهلؿُْوَو ًٌْتُد
تٌ نلؿٌْ بىؿدُيُى يُ بىؿدٍُ طٌيت بؤ طلْطًـإ بُ كَيطاوباُْنإ، ػؤتإ ؿَمأْ كَيطاوباُْنإ ًُُُٖٓ

  تايبُتٌ ُٖيُ.
ٌَ بىوٕ نُ )15هُباكَت بُ ػاَيٌ فَاكَ ) ( ًًَاك ؿيٓاك َاوَتعُوَ  91( يُ يًقٍُْ ٓاوَؿاْهلؿُْوَو ًٌْتُد

ًًٌَٓاكَنُيإ ؿَنُّ، يإ ُٖك كًَٓعُنٌ طىدمعاو دعُْابٌ     يُهُك َُٖإ وَماكَت، ُٓطُك وايُ ثٌتًىاٌْ يُ ث
ًًٌَٓاكٍ بؤ بهات. (ٍ كاثعؤكتٌ يًقْعٍُ ؿاكايعٌ، يعُ كاثعؤكتٌ      23يُ الثعُِكَ )  (2هُباكَت بُ ػاَيٌ ) وَميل ث

يًقْععٍُ ػنَععُتطىماكٍ و ًععاكَواٌْ و طىاهععتُٓوَو طُياْـْععـا ٖععاتىوَ دًععاوامٍ ؾُكَاْبععُكإ ُٖيععُ، كووٕ  
  نلؿُْوَ يُو باكَيُوَ، ػؤيإ ؿاوايإ نلؿووَ كَت ؿَنلَيتُوَ.

      ٍ ٍَ َُٖيىًَعاْـُْوَ ًَعىَكٍ ميعلَى، َٓعًٍ يُطعُ ًَعىَكٍ ميلَنعٌ وَماكَتعٌ ًعاكَواًِْ، بعؤ       هُباكَت بعُ ث ث
ًَىَكٍ ميلَنٌ وَماكَتٌ ناكَبا، ُٓوَ وَاَلَِ وَكطلت.   ث

( ثًعععُ بععؤ ؿاَُمكاْعععـٌْ وَماكَتعععٌ ْععاوبلاو، َُٖيبُتعععُ ػنَعععُتطىماكٍ و   151هععُباكَت بُؿاَُمكاْعععـٌْ ) 
ًَىيوتًإ بُو فَاكَيُ ًًْعُ، كووٕ ب  هلَيتعُوَ بعؤ ؿاوا نعلاوَ، بعؤ     ًاكَواًُْنإ، ْاوبلاو كاياْطُياْـووَ نُ ث

ًَىيوتًإ ًًُْ؟  ث
%ٍ َىوٓعٍُ تايبُتعُنإ نعُ ؿكاوَ    11( يُّ كاثؤكتُ يعُ  7هُباكَت بُ كاثؤكتٌ يًقٍُْ َاؼي َلؤظ ػاَيٌ ) 

ًٌَعىو بِليعاك ؿكا بعؤ ثعلؤفٍَ طعُوكَ ؿيعاكٍ           ًَو، قُكاك بىو يُ وَماكَتٌ ًعًُٖـإ يعُ بىؿدعٍُ ث بُ هٓـووق
ٌَ ْعُنلا، يُبعُك ٓعُوَ َعٔ ؿاوا ؿَنعُّ ٓعُو       بهلَيت يُ وَماكَتٌ ًًُٖـ ٌَ بُد إ بؤ ًًُٖـإ، بُاَلّ ُٓوَ د

  ثاكَيٍُ ؿياكٍ ؿَنلَيت، ؿاؿَْلَيت، يإ ؿياكٍ بهلَيت، يإ بُِكاهيت ُٓو هٓـووقُ ًًٓػا بهلَيتُوَ.
اًْعإ  هُباكَت بُ ٓاواكَناٌْ نىكؿهتاٌْ كؤفٖعُاَلت و هعُكدُّ ٓاواكَنعاٌْ نىكؿهعتإ ثٌعتطريٍ بعقَيىٍ في      

ًٌَ ياها يُ كَيطاٍ وَماكَتٌ ناكو ناكوباكٍ نؤَُاَليُتًُوَ ٖاوناكٍ تُواويإ بهلَيت.  ؿَنُّ بُث
ًًٌَٓاك ؿَنُّ طلْطعٌ ميعاتل بعـكَيت بعُ ْاوٓعُ ؿابِلاوَنعإ، يُبعُك ٓعُوَ َُهعُيُيُنٌ ػنَعُتطىماكٍ و             ث

 هًاهًُ، مؤك هىثاي.
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 

 اي، ناى ؾامٍ ؾُكَىو.مؤك هىث

 سؤ امساعًٌ: ؾاضٌبُِكَين  

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَت، هُباكَت بُ ؿوانعُوتين بىؿدعُ، ؿيعاكَ ٓعُو ثاهعاوٍَ دعُْابٌ وَميعل         ًَو َاوَ باي ُْنلا ب دا ًٖض ًت

       ُ ًٌَعًٓاك ؿَنعُّ نع ًَو ٖعُك وايعُ، بؤيعُ َعٔ ث هعُكؾًاتٌ   باهٌ نلؿ، ثاهاوَيهٌ الوامَ، بُاَلّ ؿياكَ َُٖىو هاَي
ًَو كا ُْطريَيت، بُتابًُتٌ ُٓواٍُْ ثُيىَْـيإ بُ فيإ و طىمَكاٌْ ػَُيهُوَيُ.  ًٖض بًُ

ًًٌَٓاك ؿ % برِبؿكَيت دطُ يُ 11َنُّ هُباكَت بُ بىؿدٍُ تًُػًًٌ و ًٓوتًوُاِكٍ، يُ بىؿدٍُ تًُػًًٌ ث
 َىوُٓ.
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ًًٌَٓاكَيهِ ُٖيُ نعُ ؿاٖعاتٌ ٖعَُىو     هُباكَت بُ ؿاٖات ُٓوَ مؤك باي نلا، نُ ؿاٖاتُنُ نَُُ، بُاَلّ  َٔ ث
ًَت، وَنى وَماكَتٌ ناكَباو تُْـكوهيت، بؤ ُٓوٍَ طلْطٌ بُ ؿاٖعات بعـَٕ،    وَماكَت و ؿَمطانإ بؤ ػؤيإ ب

ًَٓإ.ؿَنلَيت يُبُكاَبُك ُٓوَ يُ بىؿدُن  اًْإ نُّ بهلَيتُوَ، نىكتٗ
ًَٓإ ؿَنلَيت وَماكَتٌ ثالْـاْإ  ًَت يُوٍَ ُٓطُك تىاْاٍ بىؿدُنٍُ  بُِكاهيت َُهُيٍُ نىكتٗ ؿَقًل تل ب

ًَٓعإ بعُو كَيقَيعُ طُيعُى            ًَذي، يعُعين نىكتٗ ًَهًٍ ميعاتل بع ُْٓـَ، ُٖك ُٓوَْـَ بهلَيت، يعإ ُٓطعُك نعَُ
هعُباكَت بعُ بىؿدعٍُ هعُكؤنايُتًُنإ، َٓعًٍ       مؤكَ، ؿَنلَيت يُ ثلؤفَنإ يُ َُهلوؾات نُّ بهلَيتُوَ.

 َ، وَنى ُٓوٍَ يُ كاثؤكتٌ يًقٍُْ ؿاكايٌ وٓابىوكيًُوَ ٖاتىوَ.ُٖك كًَِٓ وايُ نُّ بهلَيتُو
ًٌَعًٓاك           ًَو ثلؤفَيعُنٌ مؤك ث ًَىَ بُِكاهعيت ٖعَُىو هعاَي هُباكَت بُ ثلؤفَنإ، ؿياكَ ُٓوََ بعُ ٖعَُإ ًع

ٌَ ْعانلَئ، يعإ مؤك     ٌَ بعُد ًَهـا يُ تىاْاٍ ُٓو بىؿدُيُ ًًُْ، بؤيُ ؿَبًين ًٓرت ثلؤفَنإ د ؿَنلَيت، يُنات
ًَت و،      ٌَ نلؿًْعإ ٖعُب ٌَ بعُد ًَت نُ تىاْاٍ دع ؿوا ؿَنُوٕ وَنى ُٓوٍَ ُٖيُ، ؿَنلَيت ثلؤفَنإ ُٓوَْـَ ب

ًٌَُيُنُ. ٌَ ثِل ؿَنلَيتُوَ، ُٓوََ ُٖك ن ًَٓاٌْ ث ًَهًٌٌ ؿياكَ ثاكٍَ ثلؤفَنإ نىكتٗ  بًُ
ًًٌٍَُٓ ػاْىوبُكَ، وَنى ُٖك يُ كاثؤكتُنَُ ٖاتىوَ )  ًًٌَٓاك ؿَنُّ بؤ ث ( 31ًؤٕ بؤ ًاكَنإ، )( 25ًَث

ًَت، بُاَلّ بعؤ طىْعـَنإ ؿَنلَيعت ٓعُو كَيُٓايًاْعٍُ نعُ ُٖيعُ نعُّ بهلَيٓعُوَ، يُبعُك            ًًَؤٕ بؤ طىْـَنإ ب
ُٓوٍَ بُِكاهيت كَيطليُنٌ مؤك ُٖيعُ بعؤ ٓاوَؿاْهلؿْعُوٍَ طىْعـَنإ، يعُعين بُتايبعُتًٍ يعُ ْاسًعُنإ،         

اكَنععإ و طىْـٌْععًُٓنإ ؿاؿَْلَيععت يععُ َُهععُيٍُ    يععُعين ًٓععـاكٍَ ْاسًععُنإ كَيطليًععُنٌ مؤك بععؤ دىتً   
  ٓاوَؿاْهلؿُْوَ.

ًًٌٍَُٓ ٖاوهُكطريٍ مياؿ بهلَيت، وَى ُٓوٍَ نُ بعاي نعلا بعؤ سعُوت ًًَعؤٕ، ناكَبعا بعؤ         ًًٌَٓاك ؿَنُّ ث ث
ًٌَعُيُنٌ مؤك بعؤ ٓعُو طىْـاْعُ            ٌَ ؿووك ًًْعُ، يعُعين ن طىْـَنإ، بُتايبُتٌ ُٓواْعٍُ نعُ ناكَبايعإ مؤك يع

ًَت، ٓىْهُ َُهاؾُناًٍْ ُٓوَْـَ ؿووك ْري. ُٖيُ يُ   َُهُيٍُ ٓاوَؿاْهلؿُْوَ نُ ناكَبايإ بؤ ْآ
ًًٌَٓاكيٌِ بؤ مياؿ نلؿٕ ُٓطُك ؿَنلَيت، يإ اليٌُْ نُّ يُنؼوتين َىوٓعٍُ ؾُكَاْبُكاْعُ، يعُعين     ؿوا ث

 ٔ ًَىَناًْإ بع يعُ وَماكَتعُناٌْ تعل،     ُْٖـَيو يُ ؾُكَاْبُكإ نُ َىوُٓناًْإ نَُُ ؿاوا ؿَنُٕ وَنى ٖاوً
 مؤك هىثاي.

 :ثُكيَُإهُكؤنٌ ؿ. اكهالٕ باين/بُِكَين 
مؤك هىثاي، بُِكَينإ، ؿياكَ بُِكَينإ هُكؤنٌ ؾلانوًؤُْنإ َُٖىويإ بُ ٓاكَمووٍ ػؤيعإ قوعُيإ نعلؿ،    

وُْ تُْاْعُت يعُ ُْٖعـَيو كاثعؤكت باهعٌ مؤك ًعيت وكؿَ بابعُت نعلا يعُ َنطعُوت و يعُ قىتاخباْعُ، واتعا ٓععى             
تُؾاهًًٌ ثلؤفَو بىؿدَُ، يُوٍَ نُ باي نلا، باهٌ ُٓوََ نلا ُٖتا ُٓطُك ػاْىويُى بُك دعاؿَ نعُوت   
تععُعىينٍ بععـكَييَت، باهععٌ يُنوععاٌْ َىوٓععُ، باهععٌ هععىيؿٍُ مَواز و هععىيؿٍُ عععُقاك، باهععٌ دًععاوامٍ          

يعُعين ٓعىوُْ ٓعُو     ػاًٌُْْين، َىوٍُٓ ػاًٌُْْين، باهٌ ؿاَُمكاْـٕ، ؿَكَاَيٍُ ؾُكَاْبُك، طلَيبُهت،
تُؾاهععًالَُْ َععٔ طىَععامن ًًْععُ يععُوٍَ نععُ ٓععُو بُِكَيناْععٍُ نععُ قوععُيإ نععلؿ سُشيععُٕ كاوَيععقيإ بععُ           
ٍَ ؾلانوعًؤُْنٍُ ػؤيعإ ٓعُو كاثؤكتاْعُيإ ُْْىوهعًىَ،         ٌَ كاوَيعق يُطعُ ؾلانوًؤُْناٌْ ػؤيإ نلؿووَ، بُب
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ًَهٌ ُٓو كاثؤكتاُْ ؿووباكَو  ًَبًين نلؿ نُ يُ بًُ ًَـا بىوُٓوَمشإ ت ٌَ باكًٌَ ت ، ػؤًعتإ ؿيكعُتإ يعُو    ه
 َُهُيُيُؿا.

ًَُُ ؿاوا ؿَنُئ ثُكيَُاْتاكَ بُِكَينَنإ نعُ ْعؤكٍَ قوعُيإ ؿَيعت، قوعُيإ نعلؿ تهعا ؿَنعُئ ٓعُو            بؤيُ ٓ
ثلهًاكو َىؿاػُالتاُْ ؿووباكَ ُْنُُْوَ داكَيهٌ تل، ٓىْهُ يُ يُى هُعات تًُْا ؿوو بلاؿَك قوٍُ نلؿ، 

( ؿَقًكُ قوٍُ نلؿ، بعلاؿَكٍ وا ٖعُبىو   25ُٖبىو ًْى هُعات قوٍُ نلؿ، بلاؿَكٍ وا ُٖبىو ) بلاؿَكٍ وا
ًَعت          21) ًَعت، ًعتُناصيإ وكؿتعل ب ( ؿَقًكُ قوٍُ نلؿ، بؤيُ يُ ؿاٖاتىو، بعؤ ٓعُوٍَ ًعتُناصيإ عًُعٌ تعل ب

ًَععٓري تععا بععُياٌْ هععُعات )  ٌَ ؿَٖ ثععاَ ًْععىَِكؤ (ٍ 6ؿووبععاكَ ُْنُيٓععُوَ، ؿاًٌْععتين ٓععَُِلؤمشإ نؤتععايٌ ثعع
ًَلئ ُٖكبقئ.  بُػىاتإ ؿَهج

 
 

 ؿ. اكهالٕ باين امساعًٌ                  ؿ.سؤ حمُـ هىكَ                           هت اظيـ عبـاهلل                ؾل  
ًَطلٍ هًَلٍ ثُكيَُاٌْ                        ههلت    ثُكيَُاٌْهُكؤنٌ                 ُكؤنٌ ثُكيَُاٌْ      د

ًَلام                              نىكؿهتإ – نىكؿهتإ ًَلام                           نىكؿهتإ – ع ًَلام - ع   ع
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 ( 17ثلؤتؤنؤيٌ ؿاًٌْتين فَاكَ )

ًَٓر ًُػيُ  1181\6\84كَيهُوتٌ  ث

ًًٌََُ َُٖيبقاكؿٕ  ػىيٌ ه
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  (27ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

ًَٓر   84/6/1181 كَيهُوتٌ ًُػيُث

ًَل )   ًَىاكٍَ(ٍ 6ناتقَ ًَٓر  كؤفٍ ٓ ٌ   14/6/2112كَيهعُوتٌ   ًُػيُث ًَعلام   -نىكؿهعتإ   ثُكيعَُاْ بعُ  ع
ىكَ بععُِكَين ؿ. سوععٔ حمُععـ هعع بععُ ٓاَععاؿَبىوٌْثُكيععَُإ و، هععُكؤنٌ  ؿ.اكهععالٕ بععاين امساعًععٌهععُكؤنايُتٌ 

ًَطلٍ هُكؤى و،  ًَلٍ  د ٕ بُِكَين ؾلهت أظيـ عبـاهلل هعهلت ًًَُّ ػعىيٌ   (27ٍظ ؿاًٌْعتين فَعاكَ )  ثُكيعَُا ظ هع
 ( ٍ ػؤٍ بُهت.2112هاَيٌ )

 بُكْاٍَُ ناك:
ًٌَ سىنُُن ٍ 1992(ٍ ٖعَُىاكنلاوٍ هعاَيٌ   1ٍ ْعاوػؤٍ فَعاكَ )  َوِل( يُ ثُي21(ٍ َاؿؿَ )1اٌْ بِلطُ )بُث

ًَل -ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ  ػعىيٌ   (27ٍؿكا ؿاًٌْعتين فَعاكٍَ )  ٍ بِليعاك  ثُكيَُإامظ ؿَهتٍُ هُكؤنايُتٌ ع
ًًٌََُ َُٖيبقاكؿٕ يُ نات ) ًَٓر ًُػيُ كَيهُوتٌ 6ه ًَىاكٍَ كؤفٍ ث ًَت: ؿا 14/6/2112(ٍ ٓ ًَىَيُ ب  بُّ ً

 .2112بُكؿَواّ بىوٕ يُهُك ػوتُٓ ِكووٍ ثِلَوفَ ياهاٍ بىدٍُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ بَىهاَيٌ -1
 :ثُكيَُإهُكؤنٌ  ؿ.اكهالٕ باين/ َينبُِك

 بُْاوٍ ػىاٍ طُوكَو ًَٗلَبإ.
 ًًٌََُ ٌَ ؿَنُئ،ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ ػىيٌ ه بُْاوٍ طُيٌ نىكؿهتإ ؿاًٌْتين َُِٓلَوَإ ؿَهت ث

ًًَُّ،ػىيٌ طلَيـاٌْ ؿووَّ،فَاكٍَ ؿاًٌْذي) (،ِكَوفٍ ؿاًٌْذي 27َُٖيبقاكؿٕ،هاَيٌ ه
ًٌَ سىنُُناٌْ بِلطُ يُنٌ  َاؿؿَ)،بُكْاٍَُ ناك،14/6/2112 (يُثُيِلَوٍ ْاوَوػَىٍ فَاكَيُنٌ 21بُث

ٍ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتاٌْ عريام،ؿَهتٍُ هُكَونايُتٌ ثُكيَُإ بِلياكٍ ؿا 1992َُٖىاك نلاوٍ هاَيٌ  
ًًٌََُ َُٖيبقاكؿٕ يُنات)27بُكْاٍَُ ناكٍ ؿاًٌْتين فَاكَ) ًَٓر 6(ٍ ٓاهايٌ ػىيٌ ه ًَىاكَ ِكَوفٍ ث ٓ ٍ)

ًَت: 14/6/2112ًُػيُ ِكَيهُوتٌ  ًَىَيُ ب  بُّ ً
ًَوتاَ 2112بُكؿَواّ بىوٕ يُهُك ػوتُٓ ِكووٍ ثِلَوفَ ياهاٍ بىدٍُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ بَىهاَيٌ -1 ٓ،

ًَتُوَ نُ ََىَيُتٔ يا ٓاَاؿَ  ًَطلٍ هُكَونٌ ثُكيَُإ ْاوٍ ُٓو ثُكيَُاْتاكَ بُكَيناُْ ؿَػىَيٓ بُكَين د
 ُْبىوٕ و ؾُكَىو.

ًَطلٍ هُكَونٌ ثُكيَُإ:-َين سؤ حمُـ هىكَبُك  د
 َىَيُت ؿكاوٕ يا ٓاَاؿَ ُْبىوٕ: 13/6/2112(ٓاهايٌ ي26ُْاوٍ ُٓو ُْٓـاَاٍُْ يُؿاٌْتين فَاكَ)

  َىَيُت   -ثُياّ اظيـ حمُـ-1
 َىَيُت -ا حتوري ياهريتاك--2
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 َىَيُت-سامّ حتوري ياهري-3
  َىَيُت-عجُإػىكًًـ  ومياو-4 
 َىَيُت-ـ دمًبُباغ حمُ-5 

 هُكَونٌ ثُكيَُإ: -الٕ باين امساعًٌاكهبُكَين ؿ.
ًَلٖاتين بُكَينإ وَميلٍ ثالْـاْإ و وَؾـَ  ًَُٓ ًىَيين ػَىيإ، بُػ ؿاوا يُيًقٍُْ ؿاكايٌ ؿَنُئ ب

ًَٔ، ؾُكَىو يًقٍُْ ؿاكايٌ، يُهُكَونٌ ؾلانوًَىُْنإ ُٓو ِكَوفَ تًُْا ٖافَ ػا ًَلب ٕ ياوَكَنٍُ ؿَنُئ بُػ
ٌَ قوٍُ ُْنلؿووَ   باقوُ بها، باًُ بُهُكٓاو تَىَ قوُ بهُ.وُْب

 :َصطؿ٢بُكَين ٖافَ هًًُإ 
 بُكَين هُكَونٌ ثُكيَُإ.

ًٌَهَُ نلؿووَ،  ًَبًين باًًإ ث هُكَتا ؿَهت ػَىًٌ يُيًقٍُْ ؿاكايٌ ؿَنُّ بَى ِكاثَىكتُنُيإ نُت
و وَميلٍ ثالٕ ؿاْإ ؿَنُّ نُمَوك ُٖكوَٖا ؿَهت ػَىًٌ يُُٖكؿوو بُكَينإ وَميلٍ ؿاكايٌ 

ًَبًًِٓ  ٍَ تُكػإ نلاوٕ،بُكَينإ َٔ ت ِكووْهلؿُْوَيإ ؿا يُهُك بىؿدُ و ُٓو ثِلؤفاٍُْ نُبَى َُٓوا
ٌَ ؿا يُ)اهتُاكَ سُِ  ٍَ يُالثُِكَ ه ًَبًًِٓ ُٖيُ يُو ٌَ ت ًَـَنا يُهُك وَماكَتٌ ؿاكايٌ ه سه١َٛ ؿَهت ث

(ؿا ٖاتىَ)ْؿكات  4(يُػاَيٌ)2112-2115ُُ َٔ االعىاّ)اقًًِ نىكؿهتإ َٔ ايٓؿكات اذتان
ٍَ ُٓوٍَ نُيُهاَيٌ 2119-2118االْتؼابات(يُهاَيٌ) ًَلَ َُٖيبقاكؿٕ نلاوَ،يُهاَيُناٌْ  2119(ًُْ يُطُ ي

تل ُٖيُ،بَىيا ؿاواٍ ِكووٕ نلؿُْوَ يُبُِكَين وَميلٍ ؿاكايٌ ؿَنُّ يُو ؿوو هاَيُ بَى ًُْ يُهاَيُناٌْ تل 
ٍَ ُٓوٍَ نُيُ ُٖيُ؟؟يُط ًَىَ يُػاَيٌ ًُٖتُّ  2119ُ َُٖيبقاكؿٕ ُٖبىوَ يُُٖكَيٌُ نىكؿهتإ،بَُُٖإ ً

(ؿا ٖاتىوَ باي 7ُٖيُ،يُالثُِكَ) 2115تُْٗا يُ  2115نُباي يُ)امايُ ايػاّ(ؿَنات بَى هاَيٌ 
ٍَ وَماكَتٌ  ؿاكايٌ يُؾُكَاْبُكٍ سهىَُتٌ ُٖكَيِ ؿَنا،مآًـَٕ وَماكَتٌ ؿاكايٌ و ٓابىوكٍ،يُطُ

ًَوتا ؿياك ًُْ نُْىَيُٓكٍ سهىَُت ؿَنات،ٓايا ُٖك بُكَين وَميلٍ  ًَلام،يُِكاهيت ؿا ُٓو ؾُكَاْبُكَ تآ ع
ًَهٌ تلَ؟؟ُٓطُك  ٍَ بُغـا قوُ ؿَنات يُهُك ؿاْاٌْ بىؿدُ، يانُه ؿاكايًُ بُْىَيُٓكايُتٌ سىنىَُت يُطُ

َُاَليُتًُنإ نُ وَماكَتٌ ْاوَػَى ؿَ ًًَاك و (ٖاتىوَ هىوؿَ نى15ُٓوََ ِكووٕ بهلَيتُوَ باًُ،يُالثُِكَ)
ًًٌٍَُٓ ثاكَينطانإ ًَـاٌْ َىوٍُٓ َىػتاكَنإ و ث يُِكاهيت ؿا ُٓو َُبًُغُ  ،ؿاْاوَ سُؾت ًًََىٌْ بَى ث

ًَهُوَ ؿووكٕ،يُعين َٓىٕ تُقوًِ  ًًٌٍَُٓ ثاكَينطانإ تَىمَيو ي ْامامن يُعين َىوٍُٓ َىوػتاكَنإ و ث
ًََُُ وَنى نلاوَ َبًُغُنُ يُْ ًَبًًُٓناٌْ تل،بُِكَينإ ٓ ًَىَيُنٌ طٌيت يُهُك ت ًَىإ ُٓوَ و ُٓوَ؟؟بًُ

ًَبًًُٓإ يُهُك ؿوانُوتين بىؿدُ ُٖيُ، ُٖكُْٓـَ مَوك  يًويت ٓاماؿٍ و عـايُتٌ نَىَُاليُتٌ ت
ًَُُ ُٖك ػُكيهري،وَػَُيو بُبُِكؿَواٌَ ثُيىَْـضي ًَىَ ُٓنا يُٖاوناكامن باهًإ نلؿ،بُاَلّ يُِكاهتًـا ٓ إ ث

ٍَ ٓاكَهُكَيو بَى ُٓوَ بـَوميُٓوَ،يا ٓايا  ٌَ َُٓوا يُهُك َُهُيٍُ ؿوانُوتين بىؿدُ،بَىيُ بُِكاهيت ؿَب
ًَت،ٓىْهُ بُِكاهيت ؿوانُوتين  ًَىَيُى ب ًَُُ تُهبًيت بهُئ نُيُناتٌ ػَىيـا بُُٖك ً يُْاو ياهانُ ٓ

ٌَ ٓاكَهُكَيو بَى ُٓوَ بىؿدُ ناكيطُكٍ مَوكٍ ُٖيُ يُهُك دىَيٍُ باماك،يُهُ ك فياٌْ ػَُيو،بَىيُ ؿَب
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ًَٓلاو تُْٗا بًٌُ ُٖكَيِ يُبىؿدٍُ  2112بـَومكَيتُوَ،ؿَكباكٍَ ؿاٖاتٌ ُٖكَيِ بَىهاَيٌ  ٍ ػًََُ
ًَٓلاو نُيُْاوياْـا ؿاٖاتٌ ؿَكوامَ هٓ وكيُنإ بًٌُ ثرتَو ؿَوالك ىسهىَُتٌ ْاوَْـ و ؿاٖاتٌ طٌيت ػًََُ

و ثُدماو يُى ًًَاك ؿيٓاك، َبا ؿياكٍ نلاو بىو نُؿَناتُ هُؿا ؿاٖاتٌ ؾلَوًتين ناكؿ2111يُثاك هاَيـا يُ 
ٌَ هُؿوو ثُدما ًًَاك ؿيٓاك بىو،بُاَلّ  ٍَ ؿاٖاتٌ بُؿَهت ٖاتىوٍ بُؾعًٌ يُؿَكوامَ هٓىكيُنإ نُ ه يُطُ

ًَٓإ يُبىؿدُؿا،مَوك يُٖاونا ٌَ يُّ هاَيـا ُْٖاتىوَ يُثِلَوفٍَ بىؿدُؿا،ؿَكباكٍَ نىكتٗ كامن باهًإ نلؿ ؿَب
 ٍَ ٍَ، ٓاكَهُكَنٍُ ٓايا بُ ض ِكَيطايُنُ يُطُ ًَٓاُْ ٓاكَهُك بهل ًَىَنإ ُٓو نىكتٗ ًَىَيُى يًُ بًُ
ًَُُ بتىاْري ٓاكَهُكٍ بهُئ؟؟ؿَكباكٍَ ثِلَوفَ  سهىَُتٌ ْاوَْـَ يآَىٕ ٓ

ًَهل 2114يا  2113(ثِلَوفَيُ،ثِلَوفٍَ واُٖيُ يُ 34ؿوانُوتىوَنإ،) ُٖك بَى صيىُْ يُعين  وَ،اؿَهيت ث
ًَوتا تُواو ُْبىوَ، ُٖك بَى صيىوُْ يُمدمريَيُى وَماكَتٌ ثُِكوَكؿَ،ؿكوهت نلؿٌْ قىتاخباٍُْ ٓىاك  تانى ٓ

،ٍَ ٍَ ٓىاك ػاْىوٍ َاََىهتايإ يُقُاَلؿم ٌَ  1/6/2114يُ  ثَىيٌ يُطُ نلؿووَ يُعين بَى ُّٓ ؿوا ؿَهيت ث
ٍَ،يُعين بِلوا ْانُّ ُٓو ثِلَو ؟نُوتُٓ ٓىْهُ تُْٗا قىتاخباُْيُنٌ ٓىاِك ثَىيًًُ  فَيُ ُٓوَْـَ ناتٌ بى

ٍَ نُِكَيقٍَ هىوؿَ نَىَُاليُتًُنإ بُكَيقٍَ  ًَبًين ؿَنل ٍَ ٓىاِك ػاْىو بَى َاََىهتايإ،ُٓوٍَ ت % 83يُطُ
ٍَ هاَيٌ  ًَ 2111مياؿٍ نلؿووَ بُبِلاوكؿ يُطُ َُُ ُٓو وَى يُِكاثَىكتٌ يًقٍُْ ؿاِكايٌ ؿا ٖاتىَ، بَىيا ٓ

ًَـا نُ بَُٖىٍ  ثِلهًاكَ ؿَنُئ َٖىٍ مياؿبىوٌْ ُٓو كَيقَيُ ًُٓ؟ بُكَين وَميلٍ ؿاكايٌ ٓاَافٍَ ث
ٍَ بابُتٌ نَىَُاَليُتٌ تل ُٖيُ نُُٓو هىؿَ  مياؿبىوٌْ َىوٍُٓ ميٓـاًْاٌْ هًاهٌ و نَُُْٔـاَإ و ُْٖـ

ًَلَ نَىَُاَليُتًُ مياؿٍ نلؿووَ، بُاَلّ َٔ باي يَُىوٍُٓ ميٓـاًْ ًَُُ ثاك ي اٌْ هًاهٌ ؿَنُّ، ِكاهيت ٓ
ًَىَيُنٌ وا ياهانُ  ًَوتا بًُ ًَـاٌْ ًَٓشُ بَى ميٓـاًْاٌْ هًاهٌ، بُاَلّ تانى ٓ ياهايًُنُإ ثُهٓـ نلؿ بَى ث
ًَُُ قوَُإ يُهُك ُٓوَ بىو نُبَىيُ ُّٓ ياهايُ  ٍَ يُواُْ ٓ ٍَ يُاليُٕ سهىَُتُوَ،ُْٖـ ٌَ ْانل ٌَ بُد د

ٌَ نَُُٖىو ُٓواُْ بطلَيتُوَ نُناتٌ ػَىٍ نُيُبُغـاؿ ُٖيُ ٓ ٌَ ُْنُئ؟ نُياهايُى ُٖب ًَلَ ًٌٌٓ ث ًَُُ ي
ًَهٌ  ًَوتا ؿياكَ ُْٓـ ًُكت يًُُهتُناًٍْ وَُٓواٍُْ تليٍ ميٓـإ نلاوٕ بَُٖىٍ هًاهًُوَ، بُاَلّ ٓ

ٍَ ُٓو نُهاُْ يُكَيطاٍ يًقُْنُ هىوؿَُْـ بٔ يُو يا هايُ، بَىيُ ؿاوا تُعذًنٍ بَى ُٓوَ ؿاْلاوَ نُْاتىاْل
 ٍَ ًَبًين ؿَنل ؿَنُئ يُسهىَُت نُُّٓ َُهُيُيُ يُى البهاتُوَ،يُهُك ٓاهيت وَماكَتُنإ، يُِكاهيت ؿا ت
ًَلٍ بُكنُوتىوَ يُبىدُؿا،ُٓو وَماكَتٍُ نُػُؿََري بُتايبُت َٔ باي  ٍَ وَماكَت ثٌهٌ ً نُُْٖـ

ًَهٌ موك مَوك يُوَماكَتٌ تُْـكوهيت ؿَنُّ، بُِكاهيت وَماكَتٌ تُْـكوهيت  َُٖىوَإ ؿَماْري نُوَماِكَت
ًَىيوتُإ بُػنَُتُناٌْ ُٖيُ، بَىيُ بُِكاهيت مَوك طِلْطُ ُٓو بىؿدُيٍُ يُو هتاْـاكؿَ  طِلْطُ،َُٖىَإ ث
ٍَ يُِكَيطٍُ ُٓو وَماكَتُوَ ػنَُت بُػَُيو  ٌَ، بَى ُٓوٍَ بتىاْل دًٗاًٍُْ نُبَىٍ ؿاِْلاوَ نَُرت ُْب

ٍَ، بَى صيىُْ ٓ ًَُُٓوَ يَُُٖىو ُٖكَيٌُ نىكؿهتاْـا ؿوو دًٗامٍ نُوٍ ُٖيُ بهل ُطُك يُى صيىوُْ بٗ
ًَُاٌْ،بُِكاهيت َٔ موك هُكؿاٌْ ُٓو بًُُّ نلؿووَ  ًَل و يُ هً ًَلثُدمُ،يُُٖوي بَىُْػَىًٌ ً
ًََُُ ػَىَإ ؿَماْري  ٓ ،ٌَ ًَو ؿَٓ ًَلَ موِكبٍُ مَوكٍ داكَنإ ُٓو دًٗامَ ت يُُْػَىًؼاٍُْ ِكمطاكٍ ي

ٌَ ن ًَو ٓىوَ، ُٓب ٌَ، مَوكبٍُ مَوكٍ داكَنإ دًٗامَنُ ت ُُٓو ُْػَىًًُ ِكَوف بُِكَوف يُنىكؿهتإ مياتل ؿَب
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ٌَ يُّ بىاكَ تآانٌ ُٓناتُوَ، بَىيُ  ًَٓٔ يُؿَِكَوٍَ واَلت نُثوجىِك ب ًَو ب ِكَوفٍ  41ِكَوف، داكوايُ  21نُه
ٍَ، بَىيُ بُِكاهيت مَوك مَوك طلْطُ ثٌ ًَُٔثُِك ٍَ بُنِليين ُٓو بُهُك ت تطريٍ يُوَماكَتٌ تُْـكوهيت بهل

ٌَ نُُْػَىَ ِكَواٌْ ؿَكَوَ بهات، ٓىْهُ  ًَىيويت بُوَ ُْب ُٓدًٗناُْ، بُنِليين ؿَكَإ بَى ُٓوٍَ ػَُيو ث
بُِكاهيت ُٓو ػَُيهاٍُْ نُهُكؿاٌْ ُْػَىًؼاُْناًٍْ ؿَنُٕ َُٖىويإ ػَُيهٌ نُّ ؿَكاَُتٔ، بَُُٖإ 

ًَلَ بُِكاه ًَىَ ي يت ثٌتطريٍ يُِكاثَىكتٌ يًقٍُْ تُْـكوهيت ؿَنُّ نُؿاواٍ نلؿبىو ؿوو ُْػَىًؼاُْ ً
ًَل بهلَيتُوَ، ٓىْهُ ُْػَىًؼاٍُْ مَوك نَىٕ ُٖيُ ػَىّ هُكؿامن نلؿووٕ بُِكاهيت ٌٖ ُٓوَ ًُْ نُ  يُُٖوي

ًَىيوتُ ًَـايُ بَىيُ ث ؿوو  ػنَُت بُػَُيو بهُٕ، ٓىْهُ ُْػَىًؼاُْ ًُْ مَوك نُّ و نىكتًإ ت
ٍَ،ؿَكباكٍَ ُٓو) ٍَ ؿكوهت بهل ًَوتا ؿاْلاوَ بَى بىدٍُ 17111ُْػَىًؼاٍُْ ْى (ثًُ وَميؿًٍُ نُٓ

ًَُُ ثاك)2112 ًَوتا)25111، يُِكاهتًـا ٓ ٍَ تانى ٓ ًَبًين ؿَنل (ثًُنُ 25111(ثًَُإ ؿاْا، بُاَلّ ُٓوٍَ ت
ًَوتا (ثًُنُ بُو هًوتَُُ ؿا25111َُيُى اليٌ ُْبىويتُوَ وَنى ػَىٍ، ٓىْهُ) مكاوٕ تانى ٓ

ًَوتا ُْيتىاًْىَ ؿَواٌَ ِكَمسٌ بهات، بَىيُ وَى ُٓناًْإ وَِكُْطلتىوَ، مَوك ػَُيهًٍ ؿاَُمكاوَ تانى ٓ
ًَِ وايُ َُٓواَيًٍ) ًٌَُيُنٌ مَوكٍ ؿكوهت نلؿووَ، ث ًَىَ 17111بُِكاهيت َُُٓ ن (ثًُنُ بَُُٖإ ً

ًٌَُ ؿكوهت ؿَنات بَُٖىٍ ؿوانُوتين بىؿدُوَ،بُِكاهيت ًَهًٍ ُٖيُ يُؿَكَوٍَ ُٓو هًوتَُُ ن  ػَُيه
ٍَ هاَيٌ  ٍَ،بُبُِكاوكؿ يُطُ ٌَ ُٓوََ ٓاكَهُك بهل ٍَ نُؿَب سوابٌ َُهلوؾات ٓىػلا  2111ؿاؿََُمك

ًَىَيُنٌ بُكم مياؿٍ نلؿو ، يُُٖكيُى يُهُكؤنايُتٌ ُٓدمىٌَُْ وَميلإ، 2112َ يُهاَيٌ وبًُ
ًَٓإ،َُُٓ ؿَكباكٍَ ثلؤفَ  َ ٖؤيُنٍُ بؤٌٓ ؿَطُِكَيتُوَ؟هُكؤنايُتٌ ُٖكَيِ، ؿَهتٍُ وَبُكٖ

ًًٌَٓاكنلاوَنإ بؤ هاَيٌ  ًَبًًِٓ ُٓوَيُ دًاوامٍ ُٖيُ يُٓؤًُْتٌ ؿابَُ  (445) 2112ث ثلؤفَيُ، ت
نلؿٕ،ُٓويُويُت ُْؿكاوَ بُو ثِلؤفاٍُْ نُمؤك مؤك طلْطٔ و ؿَبُٓ ٖؤٍ بىوفاُْوٍَ فَيلػاٌْ 

ٍَ يُو ثلؤفاُْ 3167بُِكاهيت فَاكَيُنٌ مؤكَ)ٓابىوكٍ،ؿَكباكٍَ ثلؤفَ بُكؿَواَُنإ  (ثلؤفَيُ ُْٖـ
وَثاكَيإ بؤ تُكػإ نلاوَ، بُصيىوُْ  2112تُواو ُْبىوَ،يإ تُواو بىوَ وَكطرياوٕ نٌُٓ بؤ هاَيٌ 

ٌَ 31يُمدمريَ ) ٍَ ؿَواٌَ ي ( ؿكوهت نلؿٌْ قىتاخباٍُْ ؿَ ثؤيٌ يُِكواْـم نَُُٓوا
ًَىَ طُياْـٌْ ناكَبا بؤ ثلؤفٍَ  2112هايٌ  (ًًَؤٕ ؿيٓاك بؤ112نلاوَ،بُاَلّ) تُكػإ نلاوَ، بَُُٖإ ً

 ٌَ ًَـا ًٌْتُد ًَوتا ػَُيهٌ ت ًَٓإ تُواو بىوَ و ٓ ٌَ بىوٕ يُِكواْـم، يُؿَهتٍُ وَبُكٖ نؤََُيطاٍ ًٌْتُد
 ؿَكباكٍَ ُٓو بِلَ ،2112ؿيٓاكٍ بؤ تُكػإ نلاوَ يُ  (259111111) ثلؤفَ ناكَبانُ تُواو بىَ نلاوَ،

ًَل و هًًُاٌْ تُكػإ نلاوَ  بُػًٌٍُٓ نُبَى ُٖكؿوو ثلؤفٍَ ؾِلؤنُػاٍُْ ُٖوي
ٍَ،29156نُبِلَنٍُ) ًَبًين  (ًًَؤُْ، ٓايا بؤٌٓ ُّٓ بِلَيُ تُكػإ نلاوَ؟ ُٓطُك ِكووٕ نلؿُْوَ بـك ت

ٌَ نلؿٌْ َاؿؿٍَ ًَُ يُياهاٍ بىؿدُ ٌَ بُد ًَوتا سهىَُتٌ ُٖكَيِ ثابُْـ ًُْ بُد ٍَ نُتانى ٓ ٍ ؿَنل
ًَىَ و يُْاو ُٖكَيًٌُـا ُٓو  2111ُٖكَيٌُ هاَيٌ  بَى يُنواٌْ يُؿَكَاَيٍُ ُٖكَيِ و ْاوَْـ، بَُُٖإ ً

ًَىإ َىوٍُٓ ثاكَينطايُى  دًاواميُ ُٖيُ، بُِكاهيت موك ػَُيو ثُيىَْـٍ ؿَنا نُدًاوامٍ ُٖيُ يُْ
ًًٌَٓاك ؿَنُئ بؤ بؤثاكَينطايُنٌ تل، ؿاواناكئ يُسهىَُت ُٓوَ ٓاكَهُك بهات،ؿَكباكٍَ ث ًًٌَٓاكَنإ، ث
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ًَىَ  نَُهلؿُْوٍَ بىؿدٍُ هُكؤنايُتٌ  ثُكيَُإ و ُٓدمىٌَُْ قُماو ُٓدمىٌَُْ وَميلإ وَبَُُٖإ ً
ًٌَ ياهايٌ  ًٌَ ُٓو ؿابًٓهلؿٌْ ػاْىو بؤ ٖاووالتًاٌْ نُّ ؿَكاَُت بُث تُكػإ نلؿٌْ بِلَيو بىؿدُ بُث

ًًٌَٓاكٍ ِكاثؤكتٌ ؿاِكايٌ ياهاٍ ؿابري نلؿ 2118(ٍ هاَيٌ 7فَاكَ ) ٌْ ػاْىو و بُكَؿا ٖاتىوَ،ثٌتطريٍ يُث
ًَو بُبِلٍ) ًَـاٌْ بُػًٌٓ (،ٓىْهُ بُِكاهيت 11-9(ؿيٓاك بَى ؾُكَإ بُكاٌْ ثًُ)481111ؿَنُئ بُث

ًَو يُّ ؾُكَاْبُكاُْ ثُيىَْـيإ بَُُٓوَ نلؿووَ نُ  ًٍَ َاوَيُى نؤََُي ُٓواًٍْ طًُيًإ ُٖيُ نُ ث
ًٌَُنُيإ  ًَىَ بُػًٌين)ن ٍَ،بَُُٖإ ً (ُٖماك بؤ ػآًٌُْْإ ُٓو بِلٍَ 611111ٓاكَهُك بهل

ًَلإ  (هُؿ ًًَؤٕ بَى 111111111نُتُكػإ نلابىو بُبِلٍ) ثُْابُكَ ٓاوَكَنإ ُٓواٍُْ نُيُ ٓ
ًَناُْ طُِكاوَنإ بُبُكؿَواٌَ ؿَطُِكَيُٓوَ وَٓايًُتٌ ػُكدهلؿُْن ٌَ، ٓىْهُ ػ ٍُ طُكابىوُْوَ بُكؿَواّ ب

ٍَ ُٓو يًقُْيُ ؿاًٌْتري نُبَى يُعين ُٓو  ًَُُ وَنى يًقٍُْ َاؼي َلؤظ يُطُ بُِكاهيت ِكووٕ ًُْ،ٓىْهُ ٓ
يًقُْيٍُ نُ ؿاْلاوَ بَى طؿتىطَى نلؿٕ و هُكف نلؿٌْ ُٓو ثاكَيُ بُِكاهيت ٓايًُتٌ ًٍٓ نلؿُْنُيإ 

ٍَ ًىَئ وَكُْطرياوَ، ٍَ ًىَئ وَكطرياوَ يُُْٖـ ٍَ  ِكووٕ ًُْ، يُُْٖـ بُِكاهيت سُقُ طلْطٌ بـك
ًَُُ ؿَماْري  بُثلؤفَناٌْ طًُت وطؤماك بُتُكػإ نلؿٌْ بِلَيو بىؿدٍُ ُٖكَيِ، ٓىْهُ بُكاهيت ٓ

ٍَ،ثٌتطريٍ نلؿٕ بؤبِليين  ٌَ بـك ٌَ مياتل طلْطٌ ث % 11نُُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ْاوُٓيُنٌ طًُتًاكيُ وَُٓب
يُهًؿٍُ عكاك و هًؿٍُ مواز، ثلؤفٍَ نٌتىنايٌ و  يُ َىوُٓ تايبُتًُنإ،ثٌتطريٍ بؤ بُكؿَواّ بىوٕ

ثلؤفَ تايبُتًُنإ ُٓنُئ،ثٌتطريٍ يُبُكؿَواّ بىوٌْ سهىَُت ؿَنُئ بؤ بُكؿَواّ بىوٕ يُو ثلؤفاٍُْ 
ٌَ ْانؤى يُهُكَنإ نُثاك بِلٍ) ،وَُٓطُك باي يُو 2111(تُكػإ نلابىو يُهاَيٌ 71111111111د

ًَُُ ي ًَطلٍ هُكؤنٌ ثُكيَُإ و بُكَين ْاوٓاُْ بهُئ بُِكاهيت ٓ ُِكَوفٍ ًًٌُ َاْط بُٓاَاؿَ بىوٌْ د
ًَو ْاوٍُٓ َُعيىك ؿاًٌْتري بُكٍِِاهيت ٍَ ؿاًٌْتىاٌْ نؤََُي ًَلٍ ثُكيَُإ و ٓاوام ػإ يُطُ  ههلت

ًٌَُناًْإ مؤكٕ و  ؿاواٍ ٖاوناكٍ يُسهىَُتٌ ُٖكَيِ ُٓنُٕ يُبُك ُٓوٍَ ْاوُٓنُيإ ْاوُٓيُنٌ ن
هاَيُ يُو ْاوُٓيُ باكإ مؤك مؤك بُنٌَُ باكيىَ، بؤيُ ؿاوا ؿَنُٕ يُسهىَُت  (8) وَبؤَاوٍَنٌتىناَيًُ 

ثٌطريٍ يُبُكؿَواّ  ثلؤفٍَ ٓاوؿَيلٍ بؤُٓوٍَ ْاوُٓنًإ ببىفَيتُوَ يُِكووٍ ٓابىوكٍ، ٖاوناكيإ بها بُ نُ
ًًٌَٓاك  وَكمًًُنإ،بؤ ؿاَُماوَ وَكمًًُنإ و ثلؤفَ  (21111111111) بىوٕ يُتُكػإ نلؿٌْ بِلٍ ث

ًَوتا ُٓو َىوُٓيٍُ نُ ؿَنُئ ثؤيًى و ثاهُواٌْ باكَطانإ نُ ًَنَناٌْ ْاوػؤ  ُْٖـَيهًإ تآ بؤ ٖ
ًَنَناٌْ  مياؿبىو ْايإ ؿكَييَت، ٍَ َىوٍُٓ ٖ ٍَ يُطُ ًَىيوتُ نُُٓواًٍْ َىوُٓناًْإ ٖاوتا بهل بُكاهيت ث

ًًٌَٓاك ؿَنُئ نُ ْاوػؤ، ٌَ ث ، ؿَباكٍَ ثاَيجٌيت وَماكَتٌ ؿاكايٌ بؤ ؿاٖاتُناٌْ هٓـوقٌ ُٓو بِلطُيُ بُٔهج
ًَت،31ؿَمطاٍ ػاًٌُْْين و ؿَهتُبُك نلؿٌْ نؤَُاَليُتٌ نُيُ   يَُاوٍَ  % ٓابىوٍُْ ؿَمطانُ مياتل  ُْب

ًَىٍَ  تُكػإ نلاوٍ وَماكَتٌ ناك و ناكوباكٍ نؤَُاَل ًٍَ و يُٓىاك ٓ ًَىَ  يُتٌ،هاَيٌ ؿاِكايٌ ث بَُُٖإ ً
ًَيت فَاكَ)تُٓه ًٌَ ياهاٍ باكٍ نُه ًَٓاٌْ ُٓو هٓـوقُ ؿَنُئ نُبُ ث ًَو ٖ ًًٌَٓاكٍ ث (ٍ 15ًـ يُهُك ث

 (ؿا ٖاتىوَ و4َ(يُبِلطٍُ)39يَُاؿٍَ) بؤ ُٓو فْاٍُْ نُيُ ٖاوهُكَناًْإ دًابىوُْتُوَ، 2118هاَيٌ 
ًًٌَٓاك  ًَىَ يُِكاثؤكتٌ يًقٍُْ بُِكطِلٍ يَُاؼي ٓاؾلَتـا ٖاتىوَ،ث ؿَنُئ نُ ُٓو بُكؿَواّ بَُُٖإ ً
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ًٌَ ياهاٍ ثلؤفَ بٔىونُنإ هاَيٌ   2111بىوَُْ يُثٌتطريٍ نلؿٌْ هٓـوقٌ ثلؤفَ بٔىونُنإ بُث
ًَت، ًًٌٍَُٓ ػاْىو بُكَ بؤ  بُكؿَواّ ب ُٖكوا تُٓهًـ يُهُك ِكاٍ يًقٍُْ َاؼي َلؤظ ؿَنُّ بؤ مياؿ نلؿٌْ ث

ٌَ بؤ (ؿيٓاك بؤ ُٓوٍَ طىْـَنا25111111) طىْـًٌُْٓنإ بؤ ًَو ب ٕ مياتل ٓاوَؿإ بهلَيُٓوَ و ٖاْـاْ
 طىْـًٌْٓإ بؤُٓوٍَ طىْـَناًْإ ٓاوَؿإ بهُُْوَ و هىثاي.

 
ٍَ حتوري حمُـ: ًَلؿ  بُكَين ً

 بُكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
 ،ٌَ ًَلٖاتين ُٖكؿوو وَميلَ بُكَينَنُو ًَىاُْ بُكَينَنإ ؿَنُئ،َٔ قوُنلؿمن يُهُك ؿوو تُوَك ؿَب بُػ

ًَبًًُٓنِ ُٖيُ  تُوَكٍ يُنُّ ثٌتطريٍ يُِكاثؤكتٌ ؿاكايٌ ؿَنُّ بَُُٖىو ػاَيُناًُْوَ،بُاَلّ ُْٓـ ت
ًَبًًِٓ ُٓوَيُ نُثٌتطريٍ يُبلاٍ بُكَينّ ناى )ناكوإ( و ناى )عبـايكاؿك( و  يُهُك كاثؤكتُنُ،يُنَُري ت

ٍَ يُ يُ ُٓو ؿوو ػُهتُػاٍُْ نُ ًَل ٌَ ؿَنُّ  ،إيبؤ ْؤفَْهلؿُْوَيإ و ٓاى نلؿُْوَ ُٖوي ثٌتطرييإ ي
 ُٓوٍَ ؿووََِ ثٌتطريٍ يُِكاثؤِكتٌ يًقٍُْ ْاوػؤ ؿَنُّ بَُُٖىو ػاَيُناًُْوَ، يُبؤ قوُنلؿٕ يُهُكٍ،

َُٖيُيإ نلؿبىو  نُيُى يُواُْ طؤِكاْهاكٍ بُهُك بىؿدٍُ ٓاهايٌٌ ْاوػؤ ؿا ٖاتىوَ نُ
ًَو ثًٌٍُ َٔ ُٓوَيُ ثٌتطريٍ تُبًعٌ َٔ وَنى وَكمًىاْ يُسوابُنُ،تُوَكٍ  ؿووََِ وَكمًُ،

يُ)ٖافَػإ( ؿَنُّ نُباهٌ يُوَكمَ نلؿ، تَُُْاّ ؿَنلؿ نُيًوتُ طُوكَناًٍْ باهٌ وَكمًًإ 
ٌَ بُؿَيًٓاٍ  بهلؿبايُ، ًٌَهىتىو ب ًَو يُبناؼي وَكمَ ث وَكمَ ٓاوَيٍُٓ ِكاهتُقًٍُٓ واَلت و ًًًَُتُ، ُٖكواَلت

ًٌَهُوتىوَ، تإ يُقؤْاغٌ بًٓات ْاٌْ وَكمًٌ تُْـكوهت و ماْويت ؿايُ، نىكؿه يَُُٖىو بىاكَناٌْ تل ث
ًَٓذُّ ثايُواُْتٌ داٌَ ظًعا  صيىوَُْ بًُـاكٍ نىكؿهتإ يُداٌَ ظًعا،ؿوائ ؿَهتهُوت هُكنُوتين يُث

ًَهلاوٍ ظًعا، بُِكمنلُْوٍ داٌَ ظًعا و بًُـاكٍ نلؿٌْ نىكؿهتإ يُ ثاَيُواًُْتٌ باوَِك ٍَ  ث )ؾًؿا( يُطُ
ٌَ  َُٖىو عُيًَُإ ُٖيُ، كقٌ ُٖيُ، )ظًعا( ُٓو ؿَوَيُتاُْيُ نُ)ظًعا( ؾُ تُقليبُٕ نىكؿهتإ ؿَتىاْ

ًًَُّ ِكَيطُ  َىًاكَنات بهات يُهًباقاتٌ ووؿٍ، ًَٓاٌْ ثًٍُ ه بىوٌْ بَُُٖيبقاكؿٍَ صيىوُْيٌ و بُؿَهت ٖ
ًَىيويت بُثٌتطريٍ و ناكَيهٌ مؤكٍ وَى،  ػؤًهُكَ بؤ ُْٓـاّ بىوٕ يُ)ؾًؿا( نُث

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ: -ُكَين ؿ.ُٓكهُالٕ باين امساعًٌب
ٍَ طًإ باهٌ بىؿدُ بهُ بىؿدُ،بلؿَاُْوَ ؿَهتُإ ػؤًيَب و باهٌ بىؿدُ بهُ باهٌ ُٓو  ًَلؿ ناى ً

ٌَََ ؾُكَىو.  ِكاثؤكتُ بهُ،بَُي
ٍَ حتوري حمُـ: ًَلؿ  بُكَين ً

َكمًُ،بانىكتٌ نَُُوَ َاتىٍ ؿنتؤك ؿَيتُوَ بىؿدٍُ، َُٖىو قوُيإ نلؿ، قوُت ُْنلؿ، بُي ُٓوَ و
ًَوتانُ يُقؤْاغٌ  ًَل يُداٌَ ٓاهًاو هُكنُوتين بؤ ٓىاك طؤًٍُ مَيلئ و ٓ وايُ،بًُـاكٍ ياٍُْ ُٖوي
ًَىيويت بُثلؤفٍَ طُوكَ ُٖيُ  ًَوتا الوامَ ث ًُٖتٌَُ ياُْناُْ،بُؿاػُوَ طلْطٌ ؿإ بُوَكمَ ٓ

ٍَ  وَكمَ يُسُماميات ِك ًَت،ناكَناٌْ بهُوُْ هتاْـَكٍ فَيل بُهتاْـَكؿٍ دًٗاٌْ ؿكوهت بهل مطاك ب
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ًَىيوتُ ياهايُى  ًَٓإ يُوَكمًهاكَ ؿَيليُٓنإ،ث ٍَ،كَيني ناِكيطُكٍ ٓؤغيجٌ و دًٗاٌْ،بىؿدٍُ وَكمَ مياؿ بهل
ٌَ بؤ ػُاَلت نلؿٌْ ُٓو تًجٍُ نُػُاَلت بُؿَهت ؿَييَن يُهُك ٓاهيت ٓاهًُوٍ و عُكبٌ و ُٖكَيٌُ.  ؿَكبٔ

ٌَ بَى بُكَيىَبلؿٌْ ناكٍ ثُيُنلؿٕ بؤ ثُهٓ-2 ـنلؿٌْ ياهاٍ ٓؤيؤَجٌ نىكؿهتإ تا ؿَمطايُنٌ ؾُكٌَ ُٖب
ٌَ نًُاكَواًُْنإ  ًَىيوتُ ياهايُى ؿَكبٔ وَكمَ،طلْطٌ ؿإ بُثاكا وَكمًٌ ٓؤَيُجٌ ٓاؾلَتإ،ث
ًَىٍَ واَلتاٌْ  ياوَماكَتُنإ وَماكَتٌ وَكمَ هُكثُكًيت فَيلػاٌْ ٓاوَؿإ نلؿُْوٍَ بهات،ٖاوً

ًَ )كياٍ َـكيـ و  تُبًعٌ يََُُُٖىو عا  ُٓو ياكيطاياُْ بُ ٌهُوتىو، ًٓٓذا ِكاؿَهيت وَكمًىاْإ بهلَيذي،ث
ٍَ بؤ  بُكًًؤُْ( بُيُؿيُت تُعُريٍ ؿَنا، ًٓٓذا تُهًًًُإ ؿَنات، ؿاواناكئ بىؿدٍُ تايبُت تُكػإ بهل

اكا ٓؤَيُجٌ بؤ وَكمًىاُْ ؿَيليُٓنإ و ياُْنإ يايُبىؿدُ نَُهلاوَنٍُ هُكؤنايُتٌ بؤ يًقٍُْ ٓؤغَيجٌ و ث
ٍَ ُٖكوَى  ٓاؾلَتإ، ًَو طؿتىطؤٍ يُهُك بهل ٌَ ُْى َُٖىو هاَي ًَىيوتُ بىؿدٍُ وَكمَ بُٔهج ث

يُكًَٓىوهٌ نىكؿهتإ و عريام ؿا ٖاتىوَ،ثٌتطريٍ يُِكاثىكتٌ يًقٍُْ وَكمًٌ ؿَنُّ بَُُٖىو 
ًٍُ الؿكاوَ يُٓؤَإ بطُِكَيتُوَ ًىَيين ػؤٍ، ٓىْهُ ؿاوا ناكّ ُٓو ْاوَْـَ وَكمً وكؿَناِكيُناًْاُْوَ،

ٌَ ُٖيُ،يُّ ٖؤَيُؿا ثاك) ًَىيويت ث (ؿيٓاكَإ تُكػإ نلؿ بؤ فَيلػاٌْ وَكمًٌ و بتىويٍُ 21111111ث
ًَوتا ُٓو ياكيطاياُْ تُواو ُْبىوَ و ِكاثؤكتًٌُإ مؤك ْىوهٌ ُٖتانى )ظًعا( بتىوَي ُ تُواو بىو ُٖتانى ٓ

ًَوتا ًٖض ًٓذل يُنؤتايًـا ؿاوا ؿَنُّ وَنى وَماكَتٌ ْاوػؤ و وَماكَتٌ ؿاكايٌ ؿاَى و  آات وَكُْطرِيايُ،ٓ
ًَهبـاتُوَ، بُ ؿوو بىؿدُيٌ ناك ُْنا و هىثاي. ًَهـاوَتُوَ وَكمًًٍ ٓاوا ي  ؿَمطاناٌْ تلٍ ٓؤٕ ي

 بُِكَين امساعًٌ هعًـ حمُـ:
 بُكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ٍَ ؿَهت ػؤًٌ يُؿَ ًٌَا هُكَتا َُُٓو هتٍُ هُكؤنايُتٌ يًقٍُْ ؿاكايٌ بهُّ بُِكاهيت مَظيُتٌ مؤكيإ ن
بؤ ٓاَاؿَنلؿٌْ ُّٓ ِكاثؤكتُ، مؤك ُٖوَيًإ ؿاوَ بُتايبُتٌ بُكَين )ؿ.ٓاكاي(نُؿَوكٍ ُٓهاهٌ ُٖبىو مؤك 

ٍَ بىؿدٍُ ؿبُكَينإ ناتٌ ُٓوَ ٖاتىوَ بُِكاهيت قوٍُ دـٍ يُهُك بى هىثاهًًإ ُٓنُّ، دُ بهل
ٍَ طُوكَتل نىكؿهتا ٍَ بُها ًٌَُنإ ها ٕ بُعُقاكَيهٌ تلهٓاى طُيٌتىوَ، ًٓرت ثًُٓو ثاهاو ِكاميهُك ْري وَن

ًَٓإ طُيٌتىوَ، ٌَ، بىؿدٍُ نىكؿهتإ بُنىكتٗ ًَهٌ  ُٓب ًَٓاْ ًَٓاُْنُ سُقًكٌ ًُْ و نىكتٗ ِكاهتُ نىكتٗ
ًَهٌ هًا ًَهٌ هًاهًُ، يُثالْ ًَٓاْ ًَٓإ َىػُتُتًٍ ًُْ، بُاَلّ يُِكاهتًا نىكتٗ هٌ نىكؿهتإ تىوًٌ نىكتٗ

ًَٓاُْت تىوَ بيَب، ٌَ ثاهاو  بىوَ، نُتؤ يَُُٖىو يُسنَيُنـا ُّٓ نىكتٗ يُبُك ُٓوَ ناتٌ ُٓوَيُ نُتؤ بُب
ًٌَُنإ وَٓاكَهُكٍ بؤ بـؤميُٓوَ، ًَٓاُْوَ ثُدمُ خبُيُٓ هُك ن ًَهٌ تلٍ الوامٍ بىؿدٍُ  ٖ ػاَي

ًَُُ ُٖاَلوهاٌْ ٓ نىكؿهتإ ُٖاَلوهاٌْ ًٓـاكيُ، ٌَ يُِكَػُٓناٌْ ٓ ٌَ يُن ًـاكٍ داكإ ُٓطُك بُبريتإ ب
يُسهىَُتٌ عرياقٌ ًٌَُُٖ َُٓاْىوت سهىَُتٌ عرياقٌ ثُْا بؤ بُتاَيٍُ َىقُُْعُ ُٓبا،بُي ُٓوٍَ 

ًَجُِكيىوَ، يُعين ْنيهٌ ًَوتا  (711111) يُنىكؿهتاُْ بُِكاهيت يُبُتاَيٍُ َىقُُْعُ ت ناكَُْـ ٓ
ًَوتا يُنىكؿهتاْايُ، ٍ َىوُٓ%24يُنىكؿهتاُْ ُٖيُ،  ًَهٌ مؤك  نُ ػؤكاٌْ عريام ٓ بُِكاهيت ُٓوَ ساَيُت

ٌَ ُْنلاوَتُوَ، ُٓطُك تَُاًاٍ هًاهُتٌ سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ  َُتلهٌ ؿاكَ، بُِكاهيت ٓاكَهُكٍ برييٌٌ ي
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ًَوتاؿا بُِكاهيت ًٖض ٓاهؤيُنٌ ٓاك ًَهتُكَناٌْ تل ُٓوا ُٓوَُْ الوامَ يُٓ َهُكنلؿٌْ نىكؿهتإ بهُئ يُه
ًَهٌ عًالقٍُ  ٍَ،ًَناًٍُْ تًُػًًٌ ِكؤف بُِكؤف مياؿ ُٓنا، ِكاهتُ بًُ ُّٓ َُٖئاوهاُْ ًٓـاكيُ ْابًٓل
ًَُإ  بُُٖاَلوهاُْ ًٓـاكيُنُوَ ُٖيُ، بُاَلّ ُْٖـَيهٌ عًالقٍُ بُو بُؾرِيؤؿاُْوَ ُٖيُ يُوَماكَتُنإ نُث

ًَـا ؿَنلَيت، ٍَ؟؟بُباوَِكٍ َٔ بُكَينإ بىؿدٍُ نى وايُ مياؿَِكؤيٌ ت كؿهتإ ٓؤٕ ٓاَاؿَ ُٓنل
ًَـاويوتًُناٌْ وَماكَتُنإ يُوَسـَ ًٓـاكيُنإ نؤُٓنلَيتُوَ  ٍَ ث ًَـاويوتًُناٌْ ػَُيهٌ نىكؿهتإ يُطُ ث
ًَهٌ ًٓكتًِاؿٍ  ٍَ، َُُٓ يُِكاهيت ؿا ًٖض ثلؤطلاَ و بُكم ُٓنلَيتُوَ يُّ الًُوَ ثاكَ ؿَيت ؿابَُ ُٓنل

ُيُنٌ ًٓكتِاؿٍ ًُْ، ًيًًُُيُنٌ سوابًُ، يُعين عًَُيُاهيت هُكف، عَُيُثٌتُوَ ًُْ،يُعين بُِك
ٌَ ُّٓ ػااَلُْ يُػؤٍ  ًٌَُناصيإ بؤ بها،بىؿدُ ُٓب ًَتُ ٍَُُٓ بؤ ؿاٖاتىو بؤ ُٓوٍَ ٓاكَهُكٍ ن َُُٓ ْاب

،ًٌَُُٖ ٍَ ًَهتُكَ، بُ بطل ًَُُ بًُـاكٍ ُٓنا يُو ه ًَوتا بىؿدٍُ ٓ اَلّ ٓاكَهُكٍ بىًٍُْ تُسيت، ِكاهتُ ٓ
ًَبًًُٓإ ُٖيُ يُهُك ُّٓ ػاَيُ، ٌَ بُِكاهيت ؿَوكٍ ناكيطُكٍ ًتُصيً َُٖىوَإ ت ٍُ بًُُكٍ، بىؿدُ ُٓب

ًَُُ ؿياكَ تُصيًٍُ بًُُكٍ مؤك  ٌَ يُتُصيًٍُ بًُُكٍ، بُتايبُتٌ بؤ نؤََُيطايُنٌ وَنى ٓ ُٖب
ًَري بًُ ًَوتاؿا وَػيت قوُنلؿٕ يُهُكٍ ًُْ،وَْاتىاْري بًَ ـاكٍ ْانات،بًُـاكٍ نلؿُْنُ بُكؾلاواُْ،يُ ٓ

ًَهٌ تل ُٖكبًُـاكٍ ُْنات، يُبُك ُٓوَ  ًَها باَ بًُـاكٍ بهات يًُىَيٓ َُُْٗدٌ ًُْ، يُواُْيُ يًُىَيٓ
 ًٌَُ ًَُُ ػاَيًُ تاِكاؿَيُنٌ مؤك يُتُصيًٌ بًُُكيـا، ٓاكَهُكٍ هُكَنٌ َُُٓ ن بُقُْاعُتٌ َٔ بىؿدٍُ ٓ

ًَُُ بُبِلواٍ َٔ  ٌَ ًُْ بؤ هُكَنًُنُيُ، بىؿدٍُ ٓ ًَهٌ ث ٌَ ًُْ، ًٖض ُْٖذ ًٖض ٓاكَهُكَيهٌ ث
ًَهاكٍ، تاقُ ِكَيطايُى نُهااَلُْ سهىَُتٌ ُٖكيًَِ ثُْاٍ بؤ ؿَبات تُعًٓاتُ،وَى ومت  ٓاكَهُكنلؿٌْ ب
ًَهٌ نُيا بطُكَيري يُبُتاَيٍُ َُقُُْع ػلاثرت،  ٌَ بُؿواٍ َىُتُيُس بُتاَيٍُ َىقُُْعُ، بُِكاهيت ُٓب

ًَوتا ُٓطُك تَُاًاٍ بهُئ وَبُٓاَاك وَكٍ بطلئ هااَلُْ اليٌُْ ٓىْهُ بُِكاهيت َُ تلهًـاكَ،ٓ
ٍَ ُٓو ٓاَاكٍَ َٔ وَكّ طلتىوَ )51111نُّ) ٍَ ؿَيتُ باماِكَوَ، َُٓوا (قىتابٌ 111111(ناكٍ ؿَهيت ْى

ًَري  ًَ  اليٌُْ نُّ ٓىاك هاَيٌ %ٍ ُٓواٍُْ نًُُٓتًشإ ُٓؿَُْوَ،21ًُٓتًشإ ُٓؿا يُثؤيٌ ًَُ، باب
ٌَ ُٓنا، َُُٓ بُِكاهيت مؤك َُتلهٌ ؿاكَ، ُٓطُك تَُاًا 75111تل) ٌَ ُٓنا، ؿاواٍ ناكت ي ( ؿاواٍ ًٌٓت ي

ًَتُ نُكتٌ تايبُت، نُواتُ  بهٍُ ثاكيٍ ياهايُنُإ ؿاْا نَُىَمَؾًين نُكتٌ سهىٌَ تًُذًع بهُئ بٔ
ٍَ ًَوتا ُٖو ًَُُ ًٓعًرتاف ُٓنُئ ؾًعًُٕ ُٖاَلوهاٌْ ًٓـاكضيإ ُٖيُ، ٓ ُٓؿَئ هًوتٌَُ ػاًٌُْْين  ٓ

 ًٌٍَُ ًَُُ ُٖاَلوهاٌْ ًٓـاكضيإ ُٖيُ، نُن ٓاهإ بهُئ، نٌَُ بهُيُٓوَ بُاَلّ عُدايبُنُ يُويا ُٖيُ نُٓ
ٍَ بؤ واَلتٌ ػؤَإ،  بُتاَيَُإ ُٖيُ، بُاَلّ يُبُْطالؿيٍ و يُٓري و َآًُٓوَ نلَيهاك ًٓوترياؿ ؿَنل

ًَو، ًٖض ٍَ ْانا،بُكَينإ َٔ ؿاوا ُٓنُّ يًقُْيُى  نَُُُٓ بُِكاهيت ًٖض هًاهُت ًَو َُُٓ قبى ثلَْوًج
ًَهًإ هُباكَت بُيًويت ؿاٖات  ٍَ بؤ ٓاكَهُك نلؿٌْ ُّٓ ػااَلُْ،يُن ًَٓل ًَو بٗ يُثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ ث
نُبُؿاػُوَ مؤك ؿكَْط طُيٌتُ ثُكيَُإ هُكَِكاٍ ُٓوٍَ نُبىؿدُ ًَُ سُوت َاْط ؿوا 

ًٌَاوَ، ِكاثؤكتٌ ػؤيإ ْىوهًىَ، ِكاثؤكتٌ يًقٍُْ ؿاكايٌ ْىوهلاوَ،  نُوتىوَ،َُٖىو يًوتُنإ مَظيُتًإ ن
ًٍَُُ بُتايبُتٌ يُبًٌُ ؿاٖات ػوتُ فَيل  ٍَ، يُِكاهيت ؿا َُُٓ بُٖاٍ ٓ ًَُُ ؿ ًٓٓذا يًويت ؿاٖاتُنإ بؤ ٓ
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 ٌَ ٍَ و ُّٓ ػاَيُ يُن ًَٓل ًَو بٗ ٌَ بُِكاهيت ثلهًاكَوَ، بُكاهيت سُقُ بؤ ُّٓ َُوموعُ يًقُْيُى ث ب
،ٍَ ٍَ بهل ًًَُٔٓوٍَ يُطُ ًَج ًَُاٌْ، ي ٍَ  ثاكَ و ؿاٖاتٌ هٓـوقٌ ػاًٌُْْين ًٓـاكٍَ هً َٔ بؤػؤّ يُطُ

ًَُاٌْ  َيًُنٌ تلّ هُكؿاٌْ )َُيًشُ ػامن( نلؿ وَؾًعًُٕ ياهاٍ هٓـوقٌ ػاًٌُْْين يُٖاوِك ًٓـاكٍَ هً
ٌَ نلاوَ و ُّٓ بِلَ ثاكََ ُّٖ يُ ٌَ بُد ًٌَ ُٓو َىَمَف بِليىَ ُٖ د ّ سهىَُتًٍ ياويُتٌ، بُث

ًَها َُْإ بًين  (91111111111) تكـيلاتاُْ ْنيهٌ ًَُُ يُْاو ُٓو بىؿدُيُ يًُٖض ًىَيٓ ٓ ٌَ ؿيٓاك ُٓب
ٍَ ُّٓ بِلَ ثاكَيُ يُنىيُ؟ ًَو، ًٌٓاكَت بَُُ بـك صيىوُْ ناكَبا، ًاكَواٌْ و  بؤ ؿاٖاتٌ ُْٓـ وَماكَت

ًَُُ ُٓوَ بُ ًٌَُُٖ  تُْـكوهيت و ؾِلؤنُ ػاُْنإ، ٓ ٌَ ٌَ، َُٓي ٌَ َُٓي بُكَين وَميلٍ ؿاكايٌ ُٓوََإ ث
ٍَ، بُي  َُقاُُ ُٓياْـَييَن، يُعين ُْؾُقاتًإ ُْٓـَ ُٓوا سواب ُٓنُئ و باقًُنُ بُ ًَُٓغ ؿآُْل
ًَو ُٖيُ نُطىَاٌْ ػوتؤتُ هُك ُّٓ عَُُيًُيُ،يُِكاهيت ؿا َُُٓ عَُُيًُيُنٌ  يُِكاهيت ؿا ُْٓـ ًت

ًَىيويت ػؤٍ بًإ هُقُتُ، عُ ًٌَ ث ًَو بُث ٌَ َُٖىوٍ بهلَيتُ ؿاٖات ُٖك وَماكَت َُيًُيُنٌ سوابًُ، ُٓب
 ٌَ ؿكَييَت، بُاَلّ ُٖك ُٓو وَماكَتاُْ ُٓو ؿاٖاتاُْيإ ػوتؤتُ فَيل طىَاُْوَ بؤ ثُكيَُاْتاك، بؤ صيىوُْ نات

ًَٔ ُٓو ؿ اٖاتٍُ تُعيري نلاوَ يُؿاٖات وَماكَتٌ ًاكَواًُْنإ ٖاتىوُْتُ يًقٍُْ ًاكَواٌْ ػؤيإ َُٓي
ًَُُ ًُْ، باًُ ثُكيَُاْتاك ٓؤٕ طىَإ ْاػاتُ هُك ُّٓ ؿاٖاتُ؟ بؤصيىوُْ  يُى يُهُك هُؿٍ ؿاٖاتُنٍُ ٓ
ٌَ باًُ بُي َُعُُيٌ تاهًىدٍُ هًًُاٌْ ِكاهتُ ؿكاوَ  ًَُُ باهٌ ؿاٖات ُٓنُئ َُٓي وَماكَتٌ بامكطاٌْ نُٓ

ًَتُوَ، ِكاهتُ بُهًعلٍ (تُٕ 1111بًُُكيهُيُى، بُاَلّ ِكؤفٍ) ًُُْٓتؤ ُٓؿات بُسهىَُت نٍُُٓ ؾلؤً
ؿياك ًُْ، يُعين هُيل ُٓنُئ مؤكبٍُ مؤكٍ  ( تُٕ ًُُْٓتؤ، َُبًُغ1111ُِكؤفٍ ) نىيؿُيُ بُاَلّ

ًَهؤَيًُٓوٍَ يُهُك  وَماكَتُنإ يُو ؿاٖاتُ ػؤيإ ًهُإ بؤ ًَىيوتُ ُٓواُْ ي ؿكوهت ُٓنُٕ نُ بُِكاهيت ث
،ٍَ ٍَ  َُٖىو ؿاٖاتُناًْإ خبلَيتُ ْاو هٓـوقٌ ؿاٖاتُوَ و ُٓو هً بهل ٌَ بطؤِكؿك وتََُُ بُِكاهيت ُٓب

ًًَإ بـكَيتُوَ، ًَـاويوتًُناًْإ ؿواداك وَى َُٖىو وَماكَتُناٌْ تل ث ًَىيوتُ  ث ُّٓ ُْٓـ ػاَيَُ ث
ٌَ يُطًُيُنإ ًَلاكيٍ يُن ْاَُٖاُْٖطٌ بىو  يُاليُٕ وَميلَ بُكَينَناُْوَ وَاَلّ بـكَيتُوَ، ثاكيٍ و ث

ًَىإ وَماكَتٌ ثالْـاْإ و وَماكَتُناٌْ تل، ثاك ُٓوََإ  ؿوو صيىوُْيُ، ـائَُ ُٓوٍَ يُبُك ؿَهتُ يُْ
ًَتُوَ، وَماكَتٌ هاَاُْ هلوًتًُنإ  ًَلاكيٍ ُٓوََإ ؿووباكَ نلؿَووَ، بُاَلّ ؿيوإ ؿووباكَ ؿَب وت ث

ًَُ ًَهُإ وتٌ ُٓوَ يُ ثلهًاكَإ نلؿ يُهُك ثلؤفَيُى ٓ ًَُُ نُ يًوت ٓ ،ًُْ ًَُُ ًَـاويويت ٓ ُِكاهيت ؿا ث
ًَُٓوَ،  2111-2119تُهًًٌُ وماكَتٌ ثالْـاْإ نلؿووَ هاَيٌ  هااَلُْ ػؤيإ يُو يًوتُيا ثِلؤفَنإ ؿآُْ

ًَُُ ُٓوَْـَ ثاكََإ ُٖيُ يإ وماكَتٌ ثالْـاْإ يإ ناتٌ ُْبىوَ بىؿدُ ُٓوَُْ موو ٖاتؤتُ  بُِكاهيت ٓ
ٍَ ُٓو وَماكَتُ ُْنات بؤثُكيَُا ُٖكوَٖا ، تامَتلئ ٓاَيىطؤِك ٌْ نىكؿهتإ نُداكَيهٌ تل ٌَاوَكَ يُطُ

 ٌَ وَماكَتٌ ًًُٖـإ يُْاو ِكاثىكتٌ وَماكَتٌ ًًُٖـاًٌْا ؿيوإ ُٓو ػاَيُ باي نلاوَتُوَ نُبُب
ٍَ وَماكَتٌ ثالْـاْإ ثلؤفَناًْإ بؤ ؿاْلاوَ،ؿاْاٌْ ًَالى، مؤك تُكنًنّ ػوتُ هُك  َٔ َُٖاُْٖطٌ يُطُ

َِكاٍ ُٓوٍَ نُبُتاَيٍُ َىقُُْع ُٖيُ ُٓوَتا ؿوو وَماكَت طًُيًإ يُوَ ُٖيُ نًَُالنًإ ًَالى هُك
ٌَ َٔ ؿاواٍ ) مياتل يُوَ بؤؿاْلاوَ نُؿَياُْوَيت، ًَو َُٓي ( 71َُُٓ بُكاهيت َىعذًنَيُ، يُعين وَماكَت
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ٌَ هُكوبُكٍ ؿَكُٓػا يُْاو ُٓو (ّ بؤ ؿاْلاوَ، َُُٓ يُِكاهيت151وَ )وًَالنِ نلؿ  ؿا دؤكَيو يُب
ًَُُ ُْٓـئ باب و ُٓقواَإ ُٖيُ نُبُِكاهيت َُ ًَو ُٖيُ تُعىيناتٌ َىَمَؾري، ٓ تاتًُ، وَماكَتُ،ػاَي

ًَتُوَ، بُي  ٌَ نُّ نلاب ًّو ؿاواٍ بِلَيو ثاكٍَ مَوكٍ نلؿب ٌَ، َُهُيُٕ نُوَماكَت ٍَ َُدايٌ تًاؿا  ُٖب ُٓنل
ًَو،تُعىيناتٌ َىَمَ ًَهُ يُو ُٓقواَاُْ نَُىسُؿَؿَ، يُعين َىوٍُٓ َىَمَؾ ُٓطُك هُيلٍ  ؾري يُن

ٌَ تُعىيناتٌ َىَمَؾري ُٓوٍَ يُاليُٕ وَماكَتُناُْوَ ؿاْلاوَ،  هُؿ و ( 031)بهٍُ يُْاو بىؿدُيا َُٓي
ٌَ تليًؤُْ، ُٓوٍَ وَماكَتٌ َايًُ َىاؾُقُتٌ بؤ نلؿووَ ًُهت و ًُٖت تليًؤُْ، بُقُْاعُتٌ َ ٔ ه

ًَو و ًُهُؿ و بًوت و ٓىاك  ٍَ تليًؤْ َُُٓ َُْتًكٌ ًُْ،مشُى و ػنَُت طىماكٍ و ٓاى نلؿُْوَ َُٓوا
ًَطاٍ ثلهًاكَ بؤ 01% وَثاك هاَيًٍ 01ًًَؤٕ ؿيٓاكٍ بؤ ؿاْلاوَ، ؿَناتُ  % ُّٓ ِكَقَُُ، بُِكاهيت د

ًَو ؿووباكَ بهلَيتُوَ؟؟يُعين ْنيهٌ ًًَاكَيو ؿؤالك،يُى ػ اَيٌ تل دطُ يُوٍَ مشُى َُٖىو هاَي
نًَُشىَكَيهٌ تلّ َاوَ نُعًالقٍُ بُ ثُيىَْـٍ بُو هًاهُتٍُ، بُِكاهيت ثُيىَْـٍ بُو دُْطُ 
ٍَ باهٌ ُٓو ًْناَُ ًٓكتِاؿيُ بهُّ نُ  ًٍَ ُٓوَ ؿََُو ًَُُ، بُاَلّ ث ٓابىوكيٍُ عرياقُوَ ُٖيُ يُؿفٍ ٓ

ًَوتا ًٌٌٓ يُهُك ؿَنُئ، ًُْْناٌَ ًٌٓرتانًُ، ًُْْناٌَ ه ًَهَُيُيُنُ، َٔ ٓ ُكَايُ ؿاكيًُ، يُِكاهيت ؿا ت
ًَِ ًْناٌَ ًَنادٌ، ًْناٌَ هُكَايُؿاكٍ ؿووكَ يًُٓشتًهاكَوَ ًْٗإًُٓ، يُعين ًْناٌَ  ًٌَ َُٓي ػؤّ ث

ًٌٌَ ُٓػا، ًًٌُٓرتانٌ ُٓهايًيب ُٓهاهًُنٍُ َىْاؾُهُي ت  ُٓوَ ًْناٌَ ًًٌٓرتانًُ نُ َىْاؾُهُ ث ؿَويَُ
ًَو ُٖيُ، َُٖىوَإ ًهُإ يُوَ ًُْ نُ ًٓشتًهاك يُمؤك ًىَيٓا ُٖيُ،ًٓشتًهاك ُٓنا، بُاَلّ   يَُُٖىو ًىَيٓ

ًَُُ ؿَ ًًَاك ؿؤالك يُ ًَُُ  بُغـاؿ طريٍ ػىاكؿووَ، ٓ ٍَ يُ 79بُكَينإ ؿياكَ ؿاٖاتٌ ٓ % 3% يُعرياقُوَ ؿ
،ٍَ ٌَ بًـَيُٓوَ بُ بُغـاؿ بُ َُقاُُ سي3ػؤٍ يُِكاهتًا ُٓو  يُنىكؿهتإ ؿ اْـاتُوَ، يُهاَيٌ % يَُ ُٓب

ًَهٌ ًٓكتًِاؿيُ ؿفٍ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ًٓعالٕ نلاوَ بؤ ؿوو  7119 بُقُْاعُتٌ َٔ ُٓوَ دُْط
ًٌَُُكطُيُ، َُبُهت، ًَنٍ ث ًَُُيُ نُٖ ًَهًإ بؤ َُْنوٍَُ ٓ ًَـاٌْ ًٓكتًِاؿٍ  يُن ؿووَُٖري بؤ ي

ًَُُيُ، نُؿواداك بُؿاػُوَ بُ عًذن طُيٌت، ًَوتا ُٓطُك تَُاًاٍ َ ٓ ىقاكَُْنُ بهُئ سهىَُتٌ ٓ
ٍَ هٌ و يُى تليًؤٕ ؿيٓاكٍ بؤ بىؿدٍُ هًاؿٍ ٥ٝشتٝاتٞ َُكنُمٍ ًُهت ًًَاك ؿؤالكٍ  ُٖيُ، ُٖك َُٓوا

ٌَ ُٓى،  ؿاْاوَ، ًٌَُُكطُيُ ؿَبًٓري َىوٍُٓ نُّ، بُب ًَنٍ ث ُٓطُك هُيلٍ َُْنوٍَُ ؿيؿاعٌ بهُئ نُٖ
ٌَ ؿيؿاع، تُبعُٕ بُقُْاعُتٌ َٔ هُبُبٌ كًَٓوٌ ِكاهتُ سهىَُتٌ ْاوَْـَ، بُاَلّ وَماكَتٌ َايًُ مؤك  بُب

ًَىاَ  ًَيَن بؤ ُّٓ تُسـايُ نَُٔ ٖ الوام بىوَ بُكاَبُك ُٓو دُْطُ و ُْيتىاًْىَ ُٓو وَيوتطاُْ بُناكب
ًٖىاَ ؿَُُٓ هُكٍ وًٖىاؿاكّ دُْابٌ هُكؤى ًٓذامَّ با، ٓىْهُ َُُٓ َُهُيُيُنٌ ُّٖ ًٌْتًُاًُْ 

ًٌَُُكطُ يُ بِليين ب ُّٖ ؿاٖاتُ، َوَ بُبُكؿَواٌَ نُهااَلُْ يُ ًَُ هُؿ ًًَؤٕ ؿؤالك 7119ىؿدٍُ ث
ٍَ  هًاهُتٌ ثرتؤ ؿؤالك نُ نَُرت ًُْ، ٍَ نلؿابايُ،ُْوت يُنى ًَُُ ََُُٓإ قبى ًَها ٓ ُُْٓبىايُ يًُٖض نات

ٍَ، يُعين بُِكا ٍَ؟؟ُْوت ُٖك يُعريام ؿَكؿ ٍَؿَكؿ ُك يُعين ُٓط ،هيت هًاهُتٌ ثرتؤ ؿؤالكٍ َُٓوا
ًَُُ سًٍُِ ػؤَإ وَطلتايُ تُْٗا يَُُؿا ؿووهُؿ ًًَؤٕ ؿؤالك قُكماكئ،  هًاهُتٌ ثرتؤ ؿؤالك ُْبىايُ ٓ
ًَت، يُعين ُٖكٌٓ عرياقُ ًْامٍ ُٖيُ  ؿووهُؿ ًًَؤٕ ؿؤالك مَكَك ؿَنُئ، َُُٓ تُبعُٕ ًٓـاٍَُ ؿَب
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ًَتُ ؿًًََؤٕ بُكًٌَ ُْوت ًَها بًًَُاك َُُٓ ُٓ ،هااَلُْ ؾلؤًٌ ُْوتٌ يُِكؤفَيها بٔ ٍَ، يُعين يُهاَي طؤِك
ًَهٌ ميلَناُْيُ،هًاهُتٌ َُْاؾًنٍ  ًَهٌ ميلَناُْيُ و ثالْ ؿؤالك مَكَك ُٓنُئ، يُِكاهتًـا َُُٓ هًاهُت

ٍَ ًَهٌ مؤك ػُياَيٌ ُٓبِلَيت،  ،سـوؿٍ، ُّٓ هًاهُتَُ يًُٓوتاؿا يُواُْيُ ؿَكُْنُو بُاَلّ َُُٓ ِكَقَُ
ٍَ ؿَيت، طىَلط يُبُُلَ ٓىْهُ هُكٓاوٍَ تًذاكَتٌ عريام  بُُلَيُ، يُبُُلَ بُباػريَ َا

ًَىاَ  وَكؿَطريَيت، ًَىاَ ٖ ًَُُ يُٓايٓـَؿا مَكَكَيهٌ مؤكطُوِكَ ؿَنُئ وََُٓاُْ ػاكدٌ ؿَهتىكَ، ٖ ٓ
ًَُُ بًًَُاك ؿؤالك مَكَك ُٓنُئ نُ سهىَُتٌ عرياقٌ بُبُكْاَُ َُٓاُْ ؿآُِكيقَيت و  يُٓايٓـَؿا هااَلُْ ٓ

ًَجُِكيىَ،ؿَبىايُ قبىَيٌ ُْنلؿايُ،هًاهُتٌ ؿاْاٌْ بُؿاػُوَ  ًَٔاطابىوَ، بُهُكيا ت ًَُُ ب وَماكَتٌ َايٌ ٓ
ٌَ،  (71هااَلُْ تُعيًين ُٓنُٕ بُ ) ْلػٌ ُْوت، ؿَوالك ؿوايٍ عٍُ ُٓهاي بُبىؿدٍُ تُنًًٌُ َُٓاْـَْ

ًٌَ، نُ ٌَ ًاكٍَ دٓىب % ُْوتٌ عريام 79دؤكَيهُ يُميلَنٌ و  يُِكاهيت ؿا ُٓوََ دؤكَيهُ يُؾ يُو ه
ٍَ  ) مياؿ نلؿٌْ قُباكٍَ بىؿدٍُ هًاؿٍ، ؿَكؿَيت، يُوًَا ِكَقٌَُ ػُياَيٌ مَكَك ُٓنُئ، ( 30َُٓوا
بىؿدٍُ  ُْؿاٌْ سًٍُِ ُٖكَيِ يُبىؿدٍُ سانًُُ، تليًَىٕ ؿيٓاك بىؿدٍُ هًاؿٍ َُٓواَيٌ عرياقُ،

ًَُإ،ؾُقُكَنُيا ثاكٍَ تُواويإ  (9يُُٖك)ؾُقُكَيُ،  (9) سانًُُ يُُْٖـَيهًإ ُٖك ًٖٔإ  ُْؿاوَ ث
ًٌَ ِكاثَىكتٌ يًقٍُْ ؿاكايٌ، ُْؿاوَ، % يإ ؿاوَ، 71يُُْٖـَيهًإ  يُُْٖـَيهًإ ًًٖٔإ ُْؿاوَ، ُٓوَ بُث

ٌَ َاؿؿٍَ  % يإ ؿاوَ،تُبع51ُٕ% يإ ؿاوَ،يُُْٖـَيهًٍ 15يُُْٖـَيهًإ  يُْاو بىؿدٍُ عرياقا ه
ًَجُِكييُ بُؿاػُوَ بُهُكَتلهٓانٌ تًا  ىَ و دًُٗتٌ َُعين بُقُْاعُتٌ َٔ وَماكَتٌ َايًُ بىوَ،اْـا ت

ثُْاٍ بلؿايُ  سهىَُتٌ ُٖكَيِ ُٓبىايُ بًطلَيتُ بُك يا ٓاكَهُكٕ و وماكَتٌ َايًُ يا ُٓو وَيوتطاٍُْ نُ
 بؤ ؿَهتىك، قبىَيٌ ُْنلؿايُ يُى اليُُْ سهىَُت ؿاييَن.

ٍَ يُ ًَناًُْ ؿواٍ ُٓوٍَ ُٓدمىٌَُْ وَميلإ،-7 ًَل ُٓدمىٌَُْ وَميلإ َىُاؿَقُ  يُوَماكَتٌ َايًُ ُْٓ
ٍَ، وَماكَتٌ َايًُ ُٓبىايُ ُٓدمىٌَُْ وَميلإ ٓاطاؿاكناتُوَ نُِكامٍ ُْبٔ وَميلَ نىكؿَنإ يُهُك  ُٓنل

ًَالُْ ٓاطاؿاك ُٓو ًَناًُْ،ُٖكوَٖا ثُكيَُاٌْ عريام،  ؿَبىايُ ثُكيَُاٌْ عريام ؿواداك يُو ثًالْاُْ، يُو ؾ
بهلايُوَ، بُؿاػُوَ ؿياكَ َُُٓ يُ ًاٌْ ثُكيَُاْتاكَنإ يُّ َُهُيُيا نُّ ْاناتُوَ، بُاَلّ دًُٗتٌ 

ًَِ وايُ وَماكَتٌ َايًُيُ، ٌَ بؤ هُكؤى  َُعين ث ُٓٓ ٍَ ؿواداك نُيُ ثُكيَُاٌْ عرياقٌ َىُاؿَقُ ُٓنل
نُبُؿاػُوَ بُقُْاعُتٌ َٔ نؤَاك نُُٓنلا بُكَين هُكؤى نؤَاك بُ)ظًتؤ(ُّٓ ياهايٍُ كَؾن نلؿايُ، 

ًَلَيا َىقُُريَ ُّٓ َُٖىو وَيوتطاٍُْ يُبُك ؿًََا بىوَ ُْيتىاًُْ ُّٓ ثًالُْ  ؿيوإ وَماكَتٌ َايًُ ي
ًَيَن، ًَب ٌَ، ؾًٍُُ ث ًَـكاوَ وَؿاواٍ نلؿووَ نُيًقُْ ب  ؿياكَ يُِكاثَىكتٌ يًقٍُْ ؿاِكايٌـا ُّٓ ػاَيُ ًٌٓاكَتٌ ث

ًَت َٔ بُِكاهيت ؿاوا ُٓنُّ ُٓطُك يُِكووٍ ياهايًُوَ يا ًَت يُدُْابٌ )هشب ايًـ( هايٌ ب ُٓطُك ياهايٌ ب
ًَت، ٍَ ُٓطُك ياهايٌ ب ًَطلَنٍُ بهل ًَهؤَيًُٓوَ بهلَيت، ٓىْهُ  وَميل و د ًَت يًقُْيُنٌ ي ُٓطُك ياهايٌ ُْب

ًَهٌ َُتلهًـاكَ وًبُِكاهيت ُٓوَ ث ًَـَؿا و هىثَيُ ٓايٓـَؿا مَكبُيُنٌ مؤك طُوكالْ  اي.ََإ ي
 وكٍ:ىوَميلٍ ؿاكايٌ و ٓاب-بُكَين باين تايُباٌْ

 بُكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
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ٌَ ُٓنُّ بأَ ُْٖـٍ ؾُقُكَ ُٖيُ مؤك نَُُ وَاَلٌَ بَُُوَ، ؿواتل ثلهًاكّ  بُِكاهيت نُباهٌ كدات ي
ًَٔ وَماكَتٌ ؿاكايٌ ٓرياؿاتُناٌْ ُْ ُٖيُ، ٌَ َُُٓ ُْ نَُُٓي ًَ طُيٌتؤتُ ْاكؿووَ ُٓطُك يًقٍُْ ؿاكايٌ ب

َُٖىو  )يُى(، ُٓوَ ؿَهتُإ سًوابٌ ًَُٓغ ُٓنا َُٖىو ُٓو ٓرياؿاتاَُْإ يُو دُؿوَيُ ؿاْاوَ،
،ًَٔ ًَ ًَلَيايُ ُٓوٍَ نُُٓوإ ُٓي )ؿووَّ(نُؿاوا ُٓنا  ٓرياؿَناٌْ تًايُ و َىامٍَُْ ُٓو سًواباتاُْ َُٖىوٍ ي

َُُٓ نًتابٌ  ؤى نؤَاك و َُٓاُْ،هُسيب هًكُ و نُؿاوا ُٓنا وَماكَتٌ َايًُ ُْيٓىوهًىَ بؤهُك
ًَُُ َُٓاَُْإ نلؿووَ، بُاَلّ ُٓو  َُدًًوٌ ومَكآُ يُالَُ نؤْىوي نُ بؤ هُكؤى نؤَاك ْىوهلاوَ و ٓ

ًَٓاوَ ؾُكَىو تَُاًاٍ بهُٕ، ؿَيُٖا نًتاب  بلاؿَكَ ٓاطاٍ يُو ًتاُْ ًُْ نُنلاوَ يُى ًٓنباكَّ ٖ
ميلٍ ثالْـاْإ بؤهُكؤنٌ نؤَاك ْىوهلاوَ، بؤ وَماكَتٌ بًُُٓناٍ كًَٓى ومَكا و بًُُٓناٍ ػؤّ و وَ

ًَو كؤيٌتىوَ، وَؾـ ِكؤيٌتىوَ بؤ بُغـاؿ، َٔ يُمَين وَؾـَنُ بىوّ،  ؿاكايٌ ْىوهلاوَ، بؤَُٖىو ًىَيٓ
ًَلَ وآُمأْ  ًَوتا ؿَيتُ ٓ وَنًًُنُ يُمَين وَؾـَنُ بىوَ، وَميلٍ ثالْـاْإ يُمَين وَؾـَنُ بىوَ، بُاَلّ ٓ

لاوَ،َُُٓ يُى ًٓنباكَيُ وَبُؿَيُٖا ًٓنباكٍَ تليٌِ اليُ ُٓتىأْ هُيلٍ بهُٕ،تهايُ ُٓطُك ًٖض ُْن
ًَىَ باهٌ هُسيب هًكُو َتُاُْو ًٓشايُ بؤ َُسانِ  ٓ ٍَ بُّ ُْوعُ ُٓطُك يُهُك ُّٓ ُٓهاهاُْ ُٓتاُْو

ًَُُ،ٓاػري نؤْ ًَهُإ ُٖيُ ٓ ًًوٌ ومَكاَ وي بؤهُكؤنٌ نؤَاك ْىوهلاوَ و يُكَيطاٍ َُدىَُٖىو ًت
ًَهًٌُإ ًُٓناَإ نلؿووَ.  ْاكؿووَاُْ و ُٖكه

 هُكؤنٌ ثُكيَُإ: اكهالٕ باين امساعًٌ/ؿ.  بُكَين
ًَىٍَ قاْىٌْ ػؤٍ. ًَؽ ًٓعتًاؿيُ ثُكيَُاْتاك باهٌ هُسيب هًكُ بها، بُاَلّ يُٓىاك ٓ  ناى ً

 ٌري ػًًٌ سـاؿ:بُكَين ؿ.ب
 بُكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ٍَ بىؿدٍُ هااَلٌْ ِكابلؿوو و ِكاثىكتٌ بُِكاهيت ُٓوٍَ نُؿي ٍَ دًاوامٍ ُٖيُ يُطُ اكَ بىؿدٍُ َُٓوا
ٍَ دًاوامَ يُهااَلٌْ ِكابلؿوو.يًقٍُْ ؿاكايٍ َُٓ  وا

ًًٌَٓاكاٍُْ يُْاو   ًَو َٔ ؿَهت ػؤًٌ يُوَماكَتٌ ؿاكايٌ ؿَنُّ بُتايبُتٌ بؤُٓو ث ًٍَ َُٖىو ًت ث
ًَهلؿ ٍَ و مياتل يُووَ بُِكاهيت ِكاثؤكتُنُ ِكووِكاثىكتُنٍُ ػؤيإ ؿا ؿاْاوٕ نُوايإ ي نٌ دَُاوَكٍ وَكطل

ًَتُوَ، باكوؿؤؾ بؤ ْاو نؤَُ َٔ ثٌتطريٍ تُواوّ بؤَُٖىو  ُبؤي و طىمَكاًْإ باًرت بهات،اَلٌْ ػَُيو ًؤِكب
ًًٌَٓاكٍ يًويت نىكؿهتاًٌُْ.ُٓو ثًًٌٓاكاُْ ُٖيُ يَُُٖإ ناتً  ٌـا ث

ًَٓاُْ مياتل بىوَ نُها )عذن( بُِكاهيت َٔ يَُُهُيٍُ  ٌَ ؿَنا َُٓواَيًٍ ُٓو نىكتٗ اَلُْ ؿَهت ث
ٍَ، بُؿاػُوَ، ٍَ بُغـاؿ و تِلوؾاتٌ ب ُٓطُك سا غـاؿ بُو ُباكوؿؤػٌ ثُيىَْـٍ ثُيىَْـٍ ُٖكَيِ يُطُ

ًَِ ٌَ يُبُك ُٓوَ َٔ ْاوٍ ْاْ ًَٓإ مياتل ب ًَىَ بِلوا َٔ تُوَقىع ؿَنُّ يُهااَلٌْ ٓايٓـَؿا نىكتٗ  )عذن( ً
ٍَ عذن َٔ )ع(ُٓطُك  ًٌَ ؿَطىتل َُُٓ بُِكاهيت  َُُٓ بُِكاهيت سذنَ، )غ( ؿَنَُُ يًُْناٌَ َىامَُْؿا ث

ًَـا ) ُْى ُٖك ًَُ تليًَىٕ ؿيٓاكَنٍُ  (ًًَاك ؿَوالك،01مؤك يُوَ مياتل ناى )امساعًٌ( ٓاَافٍَ ث
ٍَ،ُيُب ًَىيوتُ ًٓتال غـاؿ َاوَ، مؤك يَُُ مياتلَ، َُُٓ عذن ًُْ، سذنَ يُو ٍَ،بؤيُ ث  قٌ ُٓو سذنَ بهل
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ٍَ، مياتل ًَِ وايُ َُُٓ بُوَهآًًٌ ياهايٌ و نًتاب ْانل ًَىيويت َٔ ث ًَهٌ هًاهٌ مؤك ساهِ و  بُ ث َُوقًؿ
بؤيُ َٔ ؿاوا ؿَنُّ  غـاؿ سذن بىوَ َُٓاُْ بطُكَيتُوَ،ًُيت تليٍ يُب ُٖتا ُٓوَ و مؤك سامّ ُٖيُ،

ًَُُ با بىؿدُ خبُيُٓ هُك ُٓو بىاكَ بؤُٓوٍَ ًًٓناٌَ  قىكهايٌ ػؤَإ يُثاَ َىْاقٌٍُ بُِكاهيت ٓ
ًَهٌ تل َاََُيُ  ؿَهتُاَلتٌ نىكؿهتإ بهُئ وًًَٓناٌَ سهىَُتٌ نىكؿهتإ بهُئ بؤ ُٓوٍَ بُهًاهُت

ٍَ بُغـا ب  ها بُتايبُتٌ بؤُٓو َُهُيٍُ عذنَ.يُطُ
 ٍَ ًَوتا ْاماْري ُْوتٌ عرياقٌ ٓؤٕ ؿَؾِلَوًل ًَُُ تآ ًَهٌ تل بُكَينإ ٓ و ٓؤٕ ؿَِكوا و بُُْٓـ ؿَكوا و  ػاَي

 ًَُُ ٍَ؟ ِكاهتُ َُهُيُيُنٌ عرياقًُ، ِكاهتُ ُٓدمىٌَُْ ْىَيُٓكإ يُبُغـا ُٖيُ، بُي ُٓوٍَ نُٓ ؿ
ُٓو نؤَجاًْايُ ؿَهتُاَلتٌ  )هؤَؤ( َُعًىَاشيإ ُٖيُ يُعرياقـا نؤَجاًْايُى ُٖيُ بُْاوٍ نؤَجاًْاٍ

ًٍَ  تُواوٍ بُهُك َُٖىو ُْوتٌ عرياقُوَ ُٖيُ،  ُٖبىوَ يُعريام هُكبُ 7113ُّٓ نؤَجاًْايُ يُث
 ؿَهتُاَلتٌ ِكفَيٌُ بُعوٌ ُٓونات بىوَ، ًٓوتاَ ُٖكَاوَ و ُٖك ُٓوَ َاََُيُ بُُْوتٌ عرياقُوَ ؿَنا،
ٌَ ُٓو نؤَجاًْايُ ُْهُك بُسهىَُتٌ عرياقُ ُْهُك بُُٓدمىٌَُْ  ًَُُ ماًْاكضيإ ُٖب ُٓوٍَ نُٓ

ًَهٌ تايبُتُوَيُ.ْىَيُٓكاٌْ عرياقُ، بَُيهى   هُكبُ ُْٓـ نُه
ٌَ يُواُْيُ مؤك يُُْٓـاَاٌْ ُٓدمىٌَُْ عرياقًٍ ُْمأْ نؤَجاًْاٍ   ُٓطُك سهىَُتٌ عرياقًٍ ُْماْ

ًَُُ، )هؤَؤ( ًَُُ، ٓؤٕ َاََُيُ بُُْوتٌ عرياقُوَ ؿَنا؟ باًُ ْىَيُٓكاٌْ ٓ بِليهاكٍ وَميلاٌْ  وَميلاٌْ ٓ
ًَُُ يُبُغـا، ُْٓـاّ ثُكيَُاُْناْ ٌَ بنأْ )هؤَؤ( ض يُوُْوتُ ؿَنا؟ٓ ًَُُ يُبُغـا نٍُ ؿَب ُٓو ُْوتُ  ٌ ٓ

ٌَ؟ (ؿؤالك 011يُعين َُُٓ طىَإ يُوَؿاًُْ نُهُقؿٌ ؾلؤًتين ُْوتٌ عريام يُ) بُُْٓـ ؿَؾلؤً
ًَُُ، بًٌُ نىكؿهتإ يُو ؾُكقُ نىا؟؟نٍُ ؿاوا  ٍَ ؾلؤًلاوَ بًٌُ ٓ بُهُكَوَيُ،باًُ ُٓو ؾُكقٍُ نُيُو

% نًُُوَ؟ كؤفَيهًٍ َُْإ بًوت ْىَيُٓكاٌْ 09ُْٓؤتُ ْاو  َ ُْٓؤتُ ْاو عذنَنُوَ،ؿَنلٍ نُُٓو
ًَبهُٕ، ًَُُ يُبُغـا ُٓو َُهُيُ ًٌٓاكَ ث ٍَ ُٓوثُِكٍ كَينّ بؤيإ ُٓوَ بُؿوا ؿآى ٓ  ٌْ بؤبهُٕ،وبؤيُ يُطُ

ُْ تُُـيل يُو ثُكيَُا 7117وَميلٍ ؿاكايٌ بُكَين يُِكاثؤكتُنٍُ ػؤيـا طىتٌ سًواباتٌ ػًتاٌَ 
ًَوتا تُُـيل ُْنلاوَ، 7101نلاوَ، بُاَلّ سًواباتٌ  ًًَإ و يُهُكؤنٌ ثُكيَُاًٍْ  تآ َٔ ثلهًاكّ ي

ًَىَ ًَناًٍُْ   .ًتإ يُهُك ؿاْا؟ 7107و  7100ُٓوَيُ، َاؿاّ تُُـيل ُْنلاوَ ٓؤٕ ٓ
ًَهاكٍ نُ  ٌَ يُى يُٓ عًالدٌ ب ًَـا ُٓوَ ؿَب ٌَ و ٖاوناكّ ناى )امساعًٌ(يٍ ًٌٓاكٍَ ث اَادمُناٌْ بىؿدُب

ًَهٌ ٓابىوكٍ تُواو بؤ واَلت ؿابيَن، ًَُُ تُعًٓاتُ، فَيلػاْ ٌَ دؤك تُعًٓات ُٖيُ، ،ؿوو تانُ عًالدٌ ٓ  ه
ًَو ؿَواّ ؿَنا، ًَو ؿَواّ ْانا، نُ تُعًٓات ًَوتا ُٓو وَما تُعًٓات ًَٓٔ كتآ َتاُْ بُؿَهت ُٓواُْوَ ؿَْاَي

يُهُك ًَناًٍُْ تًُػًًًٍ سًوابٔ و  َُعاَ وَكؿَطلٕ و ،نًَُالنٔ بُهُكياُْوَ و ؿَواًٍَ ْانُٕ
،ٍَ ًَٓانِل ًَىيوتُ يُبىؿ يُقىٍَ تُعًٓـا ُٓواُْ بًُـاكٕ و ًٖض ًٓوتًؿاؿًًَإ ي دُؿا طلْطٌ بؤيُ ث

.ٍَ  بُنُكتٌ تايبُت بـك
ٌَ، وات 7107يُبىؿدٍُ يُهاَيٌ   ًَهتُكات(بُناكب ُ َٔ تُوَقىعِ ؿَنلؿ يُبىؿدٍُ نىكؿهتإ ًْناٌَ )ه

ٍَ، يايُهُك ٓاهيت ساَيُت يايُهُك ٓاهيت ثاكَينطانإ، ًَهـا َىعايُدُ بهل ًَُُ  يُبىؿدٍُ ُٖك هاَي بؤصيىُْ ٓ
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ًٌََُإ ُٖيُ، ًٌٍَُ ٓاو، ناكَباوَى ؿكوهت نلؿْ بُكؿَواّ َُطيىعُى ن ًَبىوٕ،ٌ قىتاخباُْ، ن  ، ًٌْتُد
ًَهًإ ياؿواًْإ مياتل قىكهايٌ بىؿدُ بؤ ٍَ هاَيٌ يُن ٍَ، َُهُيُٕ قىكهايٌ مؤك  ُٓو ؿَنل تُسىيٌ بهل

ًٌَ، بؤ 7107يُبىؿدٍُ  ُٓطُك واَإ  ؿكوهت نلؿٌْ قىتاخباُْ بىايُ تايُهااَلٌْ ؿاٖاتىو ِكمطاكبائ ي
،ٌَ ٍَ ؿََاْتىاٌْ يُمؤك يُّ ساَيُتاُْ ِكمطاكَإ ب ٌَ ٓىاكها ًَُُ بُِكاهيت يُػًاليٌ ه يايُهُك  نلؿايُ ٓ

ًٌٍَُ ُّٓ ثاكَينطايُ وصيى بؤ َىهتُواٍ ثاكَينطانإ، ٌَ تان ًَو مؤكتلئ بىؿدُ بؤثاكَينطايُى ب ُْ هاي
 ٍَ ٍَ، يُهاَيٌ ٓايٓـَ بؤ ثاكَينطايُنٌ تل تاؿوايٌ،َُهُيُيُنٌ تل نُوا مؤك نُّ باي ؿَنل ٓاكَهُك بهل

ًَـَنُوَيتُوَ.بُؿاػُوَ ٓاهُواكَنًٌُ مؤك مؤك طُوكَيُ ِكَؤف بُِكؤ  ف ٓاهُواكٍ ػلاثٌ ي
ًَِ هااَلُْ و َاْطاُْ بَُيهى ِكؤفاُْ بُُٖماكإ  َُٖىو هُياكاٍُْ نُوا ٖاوكؿَ ؿَنلَئ،َُهُيٍُ ُٓو   ْاَي

ٌَ الٍ َٔ ْايُ، ٌَ،وَماكَتٌ بامكطاٌْ ؿََي ٌَ الٍ َٔ ْايُ، هُياكَ ؿاػًًٌ نىكؿهتإ ؿَب ؿاكايٌ  ْاوػؤ ؿََي
ٌَ الٍ َٔ ًُْ، ٌََ ثُيىَْـٍ بَُُٓوَ ًُْ، ؿََي ًَٔ ُٓواٍُْ نُ طىاهتُٓوَ و طُياْـٕ ؿََي بُؿَيُٖا  باًُ ن

ًَتُ ْاو نىكؿهتإ؟ هُيلٍ ٓاَاكَناٌْ بُِكَيىَبُِكايُتٌ ٖاتىٓؤ بهُ نُوا ِكووؿاوَناٌْ  ًَٓ ُٖماك هُياكَ ؿَيٗ
ًَٓاٌْ هُياكَنإ و  طًإ يُؿَهت ؿإ و َعُوَم بىوٕ ِكؤف بُِكؤف يُمياؿ بىوٕ ؿايُ، ُْتًذٍُ ػلاخ بُناكٖ

نُواتُ ُْداؿَ بَُ ؿَنا ُْبُْنئ،  ُْػؤًٌ مؤك مياتل بىوَ، طُ ثًى بىوَ،فيٓ قُيُبايػٌ هُياكَنإ،
ٍَ يُبُك مؤكٍ هُياكَ، ًَو بَُ ْانا، ُْناَريَ يُسُم ؿ ٍَ ُٓوَئ ػَُيو يُػؤًٌ بقٍ،  ًٖض ًت ًَُُ يُطُ ٓ

ًَىيوت ًَهٌ هًاهٌ ًٓكتًِاؿٍ نؤَُاَليُتٌ ث ٍَ ُٓو َُٖىو هُياكَ مؤكَ ْري، َُُٓ ػُيُي ُ بُاَلّ يُطُ
،ٍَ ًَىيوتُ ثُكيَُإ هٓىوكَيو بؤ عًالز بهل ًَت، ث ُٖكيُبُك  بُهُ تانٍُ؟ ٖاتين ُٓو َُٖىو هُياكَ ؿابٓ

ٌَ؟ ًَتُوَ، ُٓوٍَ ؿاٖاشيإ ؿَب ٍَ نُّ ؿَب ٍَ بُها ٌَ سهىَُت بَُُٖىو  ٌٓ باًُ ؿاٖات ها ٓاػري ػاَيِ ؿَب
ًَتُوَ، يُبُك ُٓوٍَ ًْناٌَ َىػُُُُات ْا ًَو  ُكوَكٍ تًايُ،ؿاؿث َىػُُُُاتُناْـا بٔ ًٓٓ

ٍَ يُى  َىػُُُُاتٌ باًُ نُ ًَو ِكؤفاُْ ػؤثًٌاْـإ ؿَنُٕ ْايإ ؿكَييَت،َٔ ؿََُو َىهتُسُم ًُْ، ًٓٓ
ًَُُٓوَ،وصيى  ُٓطُك َُٖىو َىمَؼي سهىَُت ِكؤفٍ ًبًين وَماكَتٌ ُٓوقاف،هَاَؤهتاياٌْ ٓايين َىْتُ ُْ ب

(9) ٍَ يُْىَيقٍ بُياٌْ تاْىَيقٍ عًٌا،  ؿَواّ ؿَنُٕ،هُعات  (05) هُعات ؿَواّ بهُٕ ُٓوإ ِكؤف
ٌَ و ؿَواّ بها، بؤيُ مؤك مؤك  ُْدُفٌْ ُٖيُ و ُْدىَعٍُ ُٖيُ، َاَؤهتاٍ ٓايين َىينََُ يَُنطُوت ب

ًَىيوتُ  ًَىيوتُ ُٓطُك بًُْناٌَ َىػُُُُات ؿابًُٔٓوَ، بُاَلّ يُى يُو ًٓٓاٍُْ نُث طلْط و ث
ٍَ َاَؤهتاياٌْ ٓايًُٓ، ُٓويٍ يُبُك ُٓوَ َُهُيُيُنٌ ؿَههاكٍ َىوُٓيإ يإ َىػُُُُاتًإ  بهل

ًَ يُبُك ُٓوٍَ ثٌىويإ ًُْ، َُٖىو ِكؤف ؿَواّ ؿَنُٕ، بؤيُ ؿاوا ناكّ  ـاٖاتُٓوَ،ٓايًُٓ، ُْى بُمَيٌ ث
ًَهٌ باَ بؤ َاَؤهتاياٌْ ٓايين ؿابري بهُئ و هىثاي.  يُٖاوناكامن ٖاوناكضيإ بهُٕ تاَىػُُُُات

 حمُـ عبـاهلل: بُكَين نىَيوتإ
 بُكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

%ٍ بىؿدٍُ بُناكبُك و 01َٔ يُهُكَتا ثٌتطريٍ يُِكاثؤكتُنٍُ ناى )ناكؿؤ( ُٓنُّ بُتايبُتٌ بِليين 
ًَىَيٍُ نُ ًَبًًِٓ يُهُك ِكاثؤكتٌ يًقٍُْ  ؿايلَيٌتؤتُوَ بؤ هىوؿ طُياْـٕ بُنؤََُيطانَُإ، بُو ً َٔ ت
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ًَبًًُٓنامن هُباكَت  ؿاكايًُ بُتايبُتٌ بًٌُ يُنُّ نُتايبُتُ بُيًقٍُْ ؿاكايٌ ُٓػَُُ ِكوو، هُكْر و ت
 ٌ ؿاٖاتىوؿا ُٓػَُُ ِكوو هُباكَت....بُثِلؤفَنُ يُِكؤفاْ

 
 
 
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ: /الٕ بايناكهبُكَين ؿ.

ًٍَ تؤ قوُيإ نلؿ، مشىيٌ قوُيإ نلؿ، تؤَ مشىيٌ قوُ بهُ، ٓىْهُ ُٓواُْ ٍ نىَيوتإ ػإ ُٓواٍُْ ث
ٍَ، َىػُُُُات َُٖىو  ًٍَ قوُيإ نلؿ ُٖكيُ ؿكوهت نلؿٌْ َُنتُب و ػاْىو بُكداؿَ ؿَنُو ؿوَيٓ

 قوُيإ نلؿ بُِكاهيت. 
 بُكَين ؿ.ٓاكاي سوري حمُىؿ:

 بُكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
 هىثاي. ،َاُْ ِكاثىكتٌ ُْٓـاّ ثُكيَُاُْناُْ،ِكاثؤِكتٌ يًقٍُْ ؿاكايٌ ًُْ تُْٗاوُٓو ِكاثؤكتُ ِكاثؤكتٌ َُٖى

 وتإ حمُـ:بُكَين نىَي
 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَىامٍ بُكَيىَبلؿٌْ هااَلٌْ ِكابلؿووَوَ ُٓنُّ، يُبُك ُٓوَ هُكْر و  َٔ ًًٓتًناّ بُثُيِلَوٍ ْاوػؤ و ً
ًَبًًُٓنامن يُهُك نؤٍ بىؿدُ ُٓػَُُ  ًَبًًُٓنامن يُهُك ِكاثؤكتُنُ ُٓيُّ،ِكؤفاٌْ ؿاٖاتىو هُكْر و ت ت

 َميلٍ ؿاكايٌ و وَميلٍ ثالْـاْإ.ٌ وبُكؿََ
ًَِٓ، بُاَلّ بُؿاػُوَ نَُىنىكتٌ مؤك  هُكَتا ؿَهت ػؤًًِ بؤ يًقٍُْ ؿاكايٌ َاْـووبىوًْإ َُٖيُهُْط
ًٌَىويإ  ًَلاك، ِكاثؤكتٌ  هااَلٌْ ث يُِكاثؤِكتُنُياُْ ُٖيُ، ُٓطُك بُِكاوكؿٍ بهٍُ بُِكاثؤكتٌ هااَلٌْ ثاك و ث

ًَلو تُهُيرت بى ًَبًين يُنَُِ ُٓبىايُ يًقمؤك ت ُْـ و ثوجؤك ٍُْ ؿاكايٌ وَى يًقُْيُنٌ تايبُشيو،ت
بٗاتٓايُ ًًهاكيُنٌ ماْويت َُُٖالياُْيإ بهلؿايُ يُهُك بىؿدُنُ،ِكاٍ ػؤيإ بـايُ بؤُّٓ بىؿدُ 
ٌَ بىوٕ( ٓاكَهُك بها؟ بؤُّٓ بىؿدُ مَبُالسُ ًَهاكٍ،ُٖفاكٍ،ًٌْتُد ًٌَُناٌْ )ب ٌَ ن  مَبُالسُ، ْاتىاْ

ًَتُوَ؟ )نُكتٌ نٌتىنايٌ  بؤُّٓ بىؿدُ مَبُالسُ ٓاكَهُكَناٌْ بؤ ُْيتىاًْىَ فَيلػاٌْ ٓابىوكٍ ببىوفَيٓ
ًَبًين ؿووََِ ُٓوَيُ ُٓطُك بًُُ بىؿدٍُ ُٖكَيِ نُيَُُكنُمَوَ  و نُكتٌ ثًٌُهامٍ( ُٓوَْـَ الوامَ؟ ت

ٓ ٍَ ٍَ ؿاٖاتٌ ْاوػؤ، يُطُ ٍَ ثرتؤ ؿؤالك يُطُ ُٖيُ وَماكَتٌ َايًُ ُو عًذنٍَ ؿَيت نؤبهُيتُوَ يُطُ
ِكاهتُ َُُٓ َُٖيُيُنٌ مؤك ًُْ، بُاَلّ ُٓبىايُ يًقٍُْ  ٍُ  ٓىاك ًًَؤٕ و ٌٓ ًًَؤُْوَ،نُوتؤتُ ُٖي

ًًَُّ وَماكَت يُؿياكٍ  يُتٌ،يُْاو ُٓو فَاكاُْيُ نُْىوهًى وَ،ؿاكايٌ ُّٓ َُٖيٍُ تؤَاك ُْنلؿايُتُ ػاَيٌ ه
ًَٓإ بَُُٖيُيا ٓىوَ ًَو و ؿووهُؿ ًًَاك و  ،نلؿٌْ نىكتٗ ًٌَُُكطٍُ بُ تليًؤْ ًَٓاٌْ وَماكَتٌ ث ؿياكَ نىكتٗ

ًَها ػؤٍ عًذنَنُ ْؤهُؿ و ثُدما و  ؿوو ٌَ هُؿ و بًوت ًًَؤٕ ؿاْاوَ يُنات ًًَاك و ْؤهُؿ و ًُٖتا  ه
ٌَ هُؿ و ٌٓ ًًَؤُْ، ًًَؤُْ، و واتُ عًذنَ سُقًكًُنُ يُى  ؾُكقُنُ ؿوو هُؿ و ٌٓ و سُوت ًًَاك و ه
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ليًؤٕ و ٓىاك هُؿ و و ًُهت و سُوت ًًَاك و ْؤهُؿ و ًُٖتا ًًَؤُْ ُْى ؿوو تليًؤٕ و ٌٓ و ٓىاك ت
ًَُٓثُِكيايُ و  ًًَاك و ًُٖت هُؿ و ٌٓ و سُوت ًًَؤٕ، ُٓبىايُ يًقٍُْ ؿاكايٌ ُّٓ َُٖيٍُ بُهُك ت

ًَُُ نُ و بهُئ بؤ ٓؤٕ ٓاكَهُكَيهُكدمٌ ػؤٍ يُهُك بايُ و ِكووٕ نلؿُْوٍَ بايُ يُهُك ُٓوٍَ ٓ
 عًذنَنُ.

ًَبًًُٓنامن يُهُك ؿاٖاتٌ ْاوػؤ،   وًٍُ ْىوهًىَ يُهُك ؿاٖاتٌ ْاوػؤ،ِكاثؤكتٌ يًقٍُْ ؿاكايٌ نَُرتئ  ت
 ًىَ يُهُك ُٓو ؿاٖاتُ مؤكٍَ ُْوت.ُٓطُك هُيلٍ ِكاثؤكتُنُيإ بهُئ ُٖكيُى وًًٌُ ُْْىوه

ًَِ، يُنؤتا ؿياكَ ٖاوِكَيهامن بُؿكَيقٍ يُهُك ؿاٖاتٌ ُْوت قوُُٓنُ  ٕ، بُاَلّ َٔ تُْٗا يُى صيىوُْ َُٓي
ٍَ نؤَجاًْاٍ ًَٓذوُؿ و ُٖفؿَ ًًَؤٕ ؿؤالكٍ وَكطلتىوَ  )ًٓهى َؤبًٌ( عُقـٍ سهىَُتٌ ُٖكَيِ يُطُ ث

ُٓطُك باهٌ ػاَيُ هٓىوكيُنإ  بهُئ نُبُؿاػُوَ مؤك  سهىَُتٌ ُٖكَيِ باي ُْنلاوَ يُْاو بىؿدُنُيا،
ٌَ نُتًُْا ؿاٖاتٌ ثاكَينطاٍ ُْٓباك نُّ قوٍُ يُهُك نلاوَ يُِك ًًَا ُٓٓ ٍَ َُُٓ بُعُقًٌ ن اثؤكتُنُيا ُٓنل

ٌَ بُِكاَبُكٍ َُٖىو ػاَيُ هٓى ًَت،ويُى ػاَيٌ هٓىكٍ ُٖيُ ه بؤ يًقُْ  ٓايا َُُٓ ِكاهتُ؟ كيُناٌْ ُٖكَيِ ب
ٌَ تُْٗا ؿاٖا ٍَ ُْنلؿووَ؟ىٍَُُٓ تاوت ًَها بُكثلهٌ طىَلطٌ ًٓرباًِٖ ػُيًٌ َُٓي تٌ يُى ِكؤفٍ يُنات

 ُٓبىايُ َُُٓ بُؿوا ؿآىوٌْ بؤ بهلايُ يُاليُٕ يًقٍُْ ؿاكايًُوَ، ًٓرباًِٖ ػًًٌ يُى ًًَؤٕ ؿؤالكَ،
 ٍ نُْاويإ ٖاتىوَ يُْاو بىؿدُيا.َُُٓ تُْٗا ؿوإ يُو صيىوْاُْ

ًٌَرت باي نلا بُي َٔ ِكووٕ  ًَُُٓوَ يُو ؿاٖاتاٍُْ نُباي ُْنلاوٕ ؿياكَ ث نلؿُْوٍَ َٔ يُى صيىوُْ ُٖٓ
 ِكاهتُ ؿكاوَ بُنُكتٌ تايبُت، بُاَلّ ِكؤفاُْ )ناكطٍُ تاهًىدُ( َّ، َُهُيٍُ ًُُْٓتؤيُؿمياتلٍ يُهُك ُٓ

ُٖفؿَ ًًَاك و ؿووهُؿ و  0100(ؿؤالك ُٓؿا، ؿاٖاتٌ هايٌ 11(تُٕ ُٓؿا بُسهىَُت، سهىَُت بُ)0111)
ًَٓر ًًَؤٕ بىوَ، ًَوتا بُْنيهٌ) ًُهت و  ث ( ًًَاكَ وًُٓنامن ُٓو 91111111111ٌٖ َُٓواَيٌ تآ

ًَتُ هُك سًوابٌ داكيٍُ سُكَنٍُ ُْقـٍ وَماكَتٌ ؿاكايٌ بُفَاكَ ٍ هًًُاٌْ و  (05212) ؿاٖاتُ ُٓٓ
ًَتُ ُّٓ  ًُٓنامن ٓؤٕ هُكف نلاوَ،ُٓبىايُ يًقٍُْ ؿاكايٌ بُؿوا ؿآىٌْ بهلؿابايُ ُّٓ ؿاٖاتُ بؤُٓٓ

ٍَ ًَبًًُٓنا؟ باْهُوَ و ٓؤٕ ٓؤٌْ هُكف ُٓنل ًَىٍَ  من يُهُك ثلؤفَنإ،ت ؿياكَ َُٓواَيًٍ بَُُٖإ ً
ًَبًًِٓ  ُٖيُ بُاَلّ تُْٗا  ،بابُتُناٌْ تل نَُرتئ ِكووٕ نلؿُْوَ ؿكاوَ يُهُك ثلؤفَنإ َٔ ُْٓـئ ت

 نىكتًاُْ باي ُٓنُّ: ُٓو نَُى
0- ٌَ ًَىَيُى هااَلُْ بىؿدٍُ بُناك بُك ُٓب دٍُ % و بىؿ25ػُكز ُْنلؿٌْ ثاكٍَ ثلؤفَنإ بًُ

ٌَ بُ  ًَٓإ ُٓب ٍَ 05وَبُكٖ ًَٓتُناٌْ وَماكَتٌ ؿاِكايٌ ػؤيإ ٖاتىوَ نُثاك ها % 01%،َُُٓ يُْاو ؿؤنؤَ
ٌَ نلؿُْوَ، ُٓويهٍُ تلٍ ٓىوَ بؤ بىؿدٍُ بُناكبُك  ٌَ بُد ًَٓإ ٓؤتُ بىاكٍ د بىؿدٍُ وَبُكٖ

ٍَ ُٓوَ ؿو ًَتُوَ.ونَُُٖىو ها  باكَ ُٓب
ًَهتُكَناْـا بَُٓايُنٌ تُْـكوهيت ًُْ.ؿابَُ نلؿٌْ ثلؤفَنإ بُهُك وَماك-0  َت و ه
ٍَ ثلؤفَ بؤ وَماكَتُنإ ؿاْلاوَ نُناكٍ ُٓو وَماكَتاُْ ْري.-2  ُْٖـ
 ؿاْاٌْ ثلؤفَ بؤنُكتٌ تايبُت.-5
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ٍَ ثلؤفَؿا ُٖيُ.-5  ْاِكووٌْ يُُْٖـ
ًَو نَُرتَ (ثلؤفَ ُٖيُ ناتٌ تُواوبىوٌْ يُها057طلؾت يُتُكػإ نلاوٍ ثلؤفَناْـا ُٖيُ،بُصيىوُْ)-1 َي

،ٌَ ٍَ تُواو ُٓب ٌَ ها ًٌَ بىؿدُنٍُ بؤؿاْلاوَ واتُ ثلؤفَيُنٌ يُى هاَيٌ بُه يُْاو  َُٓاُْ يُى يُهُك ه
ًٌَ بؤؿاْلاوَ، نُواتُ ثلؤفَيُنٌ 57) َُٓاُْيُ (يإ يًَُُ َاْط و تًايُتٌ ٓىاك َاْطُ يُى يُهُك ه

ٍَ تُواو ُٓبٌ نُُٓبىايُ  ٌَ ها ًَٓابايُوَ ويًقٍُْ ؿاِكايٌ َُٓاٍُْ بُصيىًَُ َاْطٌ يآىاك َاْطٌ بُه ُْ بٗ
ًَها تُواوٍ بهات. ًَو نَُرتَ يُهاَي ًَو و هاَي  و ؿاواٍ يُيًقٍُْ ثالْـاْإ بهلؿايُ ُّٓ ثلؤفاُْ نُهاَي

 ِكَٓاوُْنلؿٌْ ؿابًُهلؿٌْ ثلؤفَنإ بُهُك ْاوُٓناْـا.-7
ٍَ ػُكدٌ ُٖٕ ُٓبىايُ يُثلؤفٍَ بُناكبلؿْا بىايُ وَى نِل-2 يين هُياكَ، نِليين َُواؿٍ ثانُكَوَ، ُْٖـ

ًَهلؿايُ و ؿاواٍ يُوَماكَتٌ  نِليين هؤْـَ،َُٓاُْ ٌٖ بىؿدٍُ بُناكبُكٕ ُٓبىايُ يًقُْ ٍَُُٓ ُٖهت ث
 ؿاكايٌ بهلؿابايُ َُٓاُْ بطىَينَيتُوَ بؤبُناكبُك.

ًَبًًُٓنامن يُهُك بىؿدٍُ بُناكبُك مؤك مؤكٕ تُْٗا ؿوو صيىوٍُْ باي ُٓنُّ،سهىَع  ُت ماًْعاكٍ َُٖيعٍُ   ت
ًَلٍَ    ياوَ بُ ثُكيَُإ، نٌُٓ يُِكاثؤكتٌ يًقٍُْ ؿاكايًا يُى وًًٌُ يُهُك ُْْىوهعلاوَ،  بؤصيىوْعُ يعُفَ

ٌَ هُؿ و هٌ و يُى ًًَعؤٕ ػعُكز نعلاوَ نُٓعٌ      ٍَ بؤ ثُِكاوطُ ًَُ ًًَاك و ه يُنٌَُ ًَُ َاْطٌ ثاكها
ٍَ نعلا        ٍَ بعؤ ثُِكاوطعٍُ ًعَُ َعاْطٌ ثاكهعا وَ بُٓعىاك ًًَعؤٕ و ًعَُ هعُؿ و و هعًاْنَ      يُبىؿدٍُ ُّٓ هعا

ٌَ هُؿ و ُٖفؿَ ًًَؤٕ َُٖيٍُ نلؿووَ وَماكَتٌ ؿاكايٌ، ناًَإ ِكاهتُ بؤَإ  ًًَؤٕ نُواتُ ؿوو تليًؤٕ و ه
ٍَ  ِكووٕ بهُُْوَ؟ ًَىيوت بى يًقٍُْ ؿاكايٌ ُّٓ صيىْاُْ تاوتى ًَىيوت بى تُبعُٕ ُٓوَ ؿَيإ صيىُّْ اليُ ث ث

  ٌ ٍَ وَماكَتع ٌَ،  بهعا يُطععُ ًَعإ بجلهعع ًٌَععىتإ ِكاهععتُ     ؿاكايععٌ يً ًَٔ سًوعابٌ ػًتععاٌَ ٓعُوٍَ ث ًَعع ًَُعإ ب تهايععُ ث
ًَُععُتإ ْععاكؿووَ؟ يآععُوٍَ نععُ ًَلَ تععُْٗا يععُى صيىوْععُيإ  يُبىؿدُنععُيا بععؤ ٓ بُٖععُؿَكؿاٌْ مؤك ُٖيععُ نععُي

ًَ  ُٓػَُُ ِكوو نُؿَيإ صيىوُّْ يُبُك ؿَهتايُ، ًَب ٓىاك ًًَاك و هُؿ و ًُهت و سعُوت  ًعؤٕ ؿيٓعاك   بؤنت
ٌَ هعُؿ و ؿوو ًًَععؤٕ ؿاْعلاوَ،       0101يُبىؿدعٍُ   ًَها بععؤ ًعَُ َععاْطٌ ثعاك هعع ُٓطععُك  تعُكػإ نععلاوَ يعُنات

ًَباْعُ سعُوت ُٓوَْعُ ميعاؿٍ               ٍَ ؿاْعلاوَ سعُوت ُٓوَْعٍُ ثعاكَ بعؤ ٓعُّ نت بُكاوكؿَيو بهعُئ ٓعُوٍَ َُٓوعا
 ُ ًَباُْ ٌٖ وَماكَتٌ ِكؤًٓبريئ و وَماكَتٌ ثع ًَها ُّٓ نت ٓعىْهُ بعؤ وَماكَتعٌ     كوَكؿََ ْعري، نلؿووَ يُنات

ٌَ هُؿ و يُى ًًَؤٕ ؿاْلاوَ.ِكؤًٓب  ريٍ ه
ًَيب قىتاخباْعُناًٍْ ًُٖعتاو             ًَعٓر هعُؿ و ٓعٌ و ًُٖعت ًًَعؤٕ ؿاْعلاوَ و بعؤ نتع بؤ وَماكَتٌ ثعُكوَكؿَ ث

ًَىيوعت بعى ٖعَُىو ٓعُو          سُوت ًًَؤٕ ؿاْلاوَ، ًَباُْ ٓري نُُّٓ ثعاكٍَ بؤؿاْعاوَ وَماكَتعٌ ؿاكايعٌ ث ُّٓ نت
ًٌَ نَُهاتعُوَ،  ًَبًًٓعُ طٌعتًُنامن يُهعُك ِكاثعؤكتٌ      بُُٖكؿاُْ يًقٍُْ ؿاكايٌ بًؼاتُ بُكؿَّ وَماكَت و ث ت

ًَها ُٓبىايعُ ٓعُو بُكثلهعًاكَتًَُإ      ؿاكايٌ ُٓوَيُ يًقُْ ًٌٖٔ ُْْىوهًىَ يُهُك سًوابٌ ػًتاٌَ، يعُنات
بععؤ ًععَُ َععاْطٌ هععاَيٌ   لا؟يُثُكيععَُإ َىْاقًُععُ ْععُن  0101بععؤ ِكووٕ بهاتععُوَ، بععؤ سًوععابٌ ػًتععاٌَ   

ًَتُوَ؟نُوا ُٓكنٌ ٓعُّ يًقْعُ   0100 َإ ثُهُْـ ُْنلؿ؟؟يإ ِكَشيإ ُْنلؿَوَ ُٖتانى بُكٓاوَإ ِكووٕ ب
ٍَ يًقْعُ ثلهعًاك يعُؿوا نعُوتين بىؿدعُ ُٓنعُٕ بؤَعاوٍَ)         بُكَينَ بىو، ٍَ ُٓوٍَ ُْٖعـ (َعاْط، بعُاَلّ   2يُطُ
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ٌَ نلؿايعُ         َُُٓ يُبُك ُٓوٍَ يًقٍُْ ؿاكايٌ يًقٍُْ تايبُت ٍَ بعُوَ ؿَهعتتإ ثع َُْـَ، ُٓبىايعُ يُنعُّ ػعا
َععاْط بىؿدععُتإ تععاػري نععلؿ؟ و ؿَهتًٌٓععاٌْ ٓععُو ٓاهععُواكَ ػلاثاْععُيإ   (2) نُبؤٓععٌ وَماكَتععٌ ؿاكايععٌ

يًقُْ ًٌٖٔ ُْْىوهًىَ يُهُك ُٓو َاؿؿاٍُْ نُوَماكَتٌ ؿاكايعٌ و   بهلؿايُ يُُٓدماٌَ ؿوا نُوتين بىؿدُ،
ًًَإ ْععُنلؿووَ ياِكَيُٓايًععإ بععؤ         0100ثالْععـاْإ يُبىؿدععٍُ   ٌَ بععُد ٌَععًًإ نععلؿوَ يععاوَى ػععؤٍ دعع ًَ ث

ًَٔععُواٍُْ ياهععانُ بععى  ٓععُو  َ ُْٖععـَيو يُيًقْععُنإ ؿَهععت ًٌْععاًْإ نععلؿووَ، وؿَكنععلؿووَ نُِكَيُٓايععُنإ ث
ُ   05) يتري يَُاؿؿاُْ بل ًَعٓر يع ٌَ و ث ٍ  (بِلطٍُ هع  (25) (22) (20) (21) (07()05) (07) (01) َعاؿؿَ

طِلْطرِتيًٓععإ ُٓوَيععُ نععُوا ٓععُو سًوععابٍُ نععُوَماكَتٌ ؿاكايععٌ ُٓبىايععُ بًهلؿايُتععُوَ بؤٓععُو ؿوو      ،(21)
ٍَ بًؼاتُوَ هُك ثِلؤفَنإ، ُٖكوَٖا  تليًؤٕ و ؿووهُؿ و ْؤًًَاك ؿيٓاكٍَ نُيُثِلؤفَنإ َاوَتُوَ نَُُٓوا

ؿَهععت  0101بىؿدعٍُ  ًٖٔعٌ ْعُوتىوَ يُهعُك ٓعُو َاوَيعٍُ نَُاوَتعُوَ يعُو ٓعٌ و ْعؤ ًًَعاك ؿيٓعاكٍَ            
ًَىإ وَماكَتٌ ؿاكايٌ و  ًٌَُيُ يُْ ًَوتا ن ًَناُْ ُٖفاكَنإ نُٓ ٌَ بىوٕ بؤ ػ ًٌْاصيإ نلؿ بؤ يُنٍُ ًٌْتُد
ًَوتا وَماكَتٌ ؿاكايٌ ٓاَاؿَ ًُْ ُٓو ثاكَيعُ تعُكػإ بهعات بعؤ وَماكَتعٌ       وَماكَتٌ ٓاوَؿإ نلؿُْوَيُ، نُٓ

ًَها  ٌَ نلؿْعُوَ،    %ٍ ثلؤفَن01ُٓاوَؿإ نلؿُْوَ، يُنات ٌَ بعُد ِكاثؤكتُنعُ ًٖٔعٌ ْعُوتىوَ     ٓؤتُ بىاكٍ دع
ٌَ تعُؿويل نعلاوَ   ٍَ ُٓوٍَ ُٓو َُٖىو ثاكٍَ نَُاوَتُوَ نُي ْاماْ ٓعٌ   ،يُهُك ثاكٍَ َاوَ و تُؿويل يُطُ

ًَهلاوَ؟  .ي
ًًٌَٓاكٍ ُٓوَ ؿَ  ًَىٍَ ٖاوناكّ ناى )ناكؿؤ( باهعٌ نعلؿ   % ٍ بىؿدٍُ تًُػًًٌ برِبؿك01نُّ َٔ ث ٍَ بُو ً

ٌَ و بععععيَب        و  ؿابععععَُ بهلَيتععععُوَ،  هععععًؿٍُ عععععُقاك بععععؤ ًععععاك و طىْععععـَنإ و قععععُمانإ وَى يععععُى بعععع
ثؤيعإ ًْعُ، ٖعُك بؤيعإ هعُكف      تـا يُبعُك ٓعُوٍَ ؿَماْعري قعُماو ْاسًعُنإ       (ًًَؤٕ ؿيٓاك،21111111بُ)

،ٍَ ُ   111111) ػاٌُْْري ِكاهتُ يُيًقٍُْ ؿاكايٌ ؿاوايإ نلؿووَ ًَٓشُيُنٌ ْانل اَلّ َعٔ  (يعإ بعـكَييَت، بع
ٍَ وَميععلٍ ؿاكايععٌ تاوت  ًًَععإ ُٓثلهععِ وَدععاكَيهًٍ يُطععُ ًَو  ىي َيُععإ نععلؿووَ، ٓايععا يععُّ ُٖكَيُععُ ػاٌُْْععًٓ

ٍَ ناك بها ) (21نُ) ًَُٔثُِك ٍَ ػنَُت ُٓنا و تٌَُُْ ت ٌَ     511111(يعا) 211111ها (ٖعٌ ُٓوَيعُ فيعاٌْ ثع
ٌَ؟  .بُِكَيىَ بٔ

  ،ٌَ ًَري َىوٓععععُناًْإ بععععُكم بهُيٓععععُوَ  بؤيععععُ َععععٔ ؿاوا ُٓنععععُّ نُٓععععُّ ٖاوناكيععععُ يععععُنذاك ْععععُب بععععاب
ًَعنإ و ثًٌعُيٌ ِكاهعتُ      ( ُٖماكٕ،111111( نُػىاك)111111يابًهُيُٓ) ٍَ و ػ ٍَ و َٓعا يإ ؿَكَاَيٍُ َا

ٍَ ياهاٍ ػاًٌُْْين عريام نؤى ًُْ ًَِليٓعُوَ،  ،َُُٓ يُطُ ًَلَ ُٓتىاْري ُٓو ؿَكَااَلُْيإ بؤ بط ًَُُ ي  بُاَلّ ٓ
ٌَ بعىوٕ، خبلَيتعُ هعُك هعٓـوقٌ وَماكَتعٌ ٓعاوَؿإ           ؿاوا ُٓنُّ ؿووهُؿ ًًَاك ٍَ بعؤ هعٓـوقٌ ًٌْعتُد ؿابٓل
ًَناُْ ُٖفاكَنإ.نلؿُْوَ بؤ ؿكوهت نلؿْ  ٌ ػاْىو بؤ ػ

ٓعُوٍَ ٓعُو يُناْعٍُ     ُٖكوَٖا ؿاوا ُٓنُّ ُٓو ٌٓ و ْؤ ًًَاكٍَ َاوَتُوَ خبلَيتعُ هعُك ٓعُو هعٓـوقُ بعؤ      
،ٍََ ؾُكَاْبعُكَ طلَيبُهعتُنإ يُبعُك ٓعاو  بطريَيعت يعُناتٌ        َُهُيٍُ نُؿَهت نلاوَ بُؿكوهت نلؿٌْ بهل

ُٓػري ًتِ ُٓوَيُ نُثٌتطريٍ ٖاوناكامن نعاى )نعاكؿؤ( و    نُؿاْلاوَ ُٓويُويُتًإ بـكَييَت، (07111ُٓو )
ًَٔعًُٓوَ يعُوَميلٍ ؿاكايعٌ و بِليهعاكٍ وَميعلٍ             ًَج ٍَ بعؤ ي ًَٓعل ًَعو بٗ ناى )امساعًعٌ( ُٓنعُّ نُيًقُْيعُى ث



 411 

يُهعععُك ؿووبعععاكَ بىوْعععُوٍَ  ا وَميعععلٍ ثالْعععـاْإ يُهعععُك ٖعععَُىو ٓعععُو نَُىنىكتًاْعععُ، ؿاكايعععٌ، ٖعععُكواٖ
ًَععلاك،   ُ   نَُىنىكتًعُناٌْ هععااَلٌْ ثعاك و ث ؿوَيععيَن بعؤَٔ َىقًٓععع ْععُبىو،   ٖععُكوَٖا يُهعُك ٓععُو وَاَلَاْعٍُ نعع

 هىثاي.
 وَميلٍ ثالْـاْإ:-بُكَين ؿ.عًٌ هٓـٍ

 بُكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًٌَ ثُيِلَ و ًَُُ بُث ٖعُتانى   ،20،/21،/79َعاؿٍَ/  (،9ثِلؤطلاٌَ ْاوػؤٍ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ ؾًٌُُ)  ٓ

ٌ ٥اَـاد  َىْاقًٍُُ ًَناًُْ تُعليـ نلاوَ، ،29/ ًًَُّ و ٓعىاكَّ و ٓعُْـ        َ بعىوْ ًَعلَ بعؤ ِكؤفٍ هع ًَُعُ ي ٓ
ًَُعَُ يُػنَعُتٌ ثُكيعَُإ ؿابع      ًٌَ ُّٓ ياهعايُ ٓ ٌَ  تُْٗا بؤ ُٓوَيُ نُبُث  ري، بعؤ ِكؤفٍ تليٍ بُكؿَواّ ب

ًَوتا  نُؿوانُتىوَ قىَتٌ ػَُيهٌ نىكؿهتاُْ بِلوات، 0100بىؿدٍُ  ُٓوٍَ نُ بُاَلّ بُؿاػُوَ ٍَُُٓ نُٓ
ًَٓٓععُوَ، بععُاَلّ  ؿاوا ؿَنععلَيذي ٓععُو بُكَيناْععُ ؿَتععىأْ ؿاواٍ دُيوععٍُ ًٓوععتذىاب بهععُٕ ، ؿواٍ بىؿدععُ سياْٗ

ًَلَ، ًَوتا بىؿدُيإ ِكاطلتىوَ ي ًَُعُ ثعُيِلَو و ثلؤطلاَُنعُ    داتهاّ وايعُ ٓعؤٕ يُهعُك     نُٓ ؿَِكوات يُهعُك  ٓ
 ، هىثاي.ُْٓـاَاًٍْ بِلوات
 بُكَين ٓاًيت عنين ُاحل:
 بُكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًََىَيُنٌ طٌععيت بُؿاػععُوَ هععاَيٌ ثععاك و هععاَيٌ   ٓععُو بىؿدععٍُ نُيُبععُك ؿََاْايععُ ض وَى ثععِلؤفَ ياهععانُ بًُعع
ًَععلاكيٍ يععُعين هععاَيٌ   ـ  0100و  0101ث ًَبًٓععًِ هععُباكَت  َععٔ ػععؤّ وَى ُْٓعع ًَو ت اّ ثُكيععَُإ نؤَععَُي

ٍَ بعُ َىالسعُمَناٌْ  ُْٓعـاّ ثُكيعَُإ، ُٓطعُك َعٔ        ٍَ ناك ْانل بُبىؿدُنُ ُٖبىو، بُاَلّ بُؿاػُوَ ُٓبًٓل
ُٓطعُك ٓعُو هًاهعُتٍُ نُٓعُّ بىؿدُيعُ يُهعُكٍ ؿاِكَيعقكاوَ         تُْٗا ؿانعؤنٌ يعٌُٖ ػعؤّ بهعُّ َعاؼي ػؤَعُ،      

ًَٓاْع    ٌَ يُػنَعُتٌ ٖ ًَو ْعُب ًَو ٓاَعادمٌ ؿيعاكٍ نعلاو، بعُبِلواٍ َعٔ ؿواتعليٍ بُبَُيطعُ         هًاهُت ُؿٍ نؤَعَُي
ًٌَعععُ ٓعععابىوكٍ و    ٌَ ن ًٌَعععرت باهعععِ نعععلؿ ْعععُبتىاْ ًَِٓ يُػنَعععُتٌ ٓعععُوَيا ًْعععُ نعععُبتىاْري وَى ث ُٓيوعععُغي

ًَهعاكٍ،  )ٖعُفاكٍ،  نؤَُاَليُتًُناٌْ ُٖكَيِ ٓاكَهعُك بهعات وَى   ٖعَُىو بىؿدُيعُنٌ ؿاكايعٌ     ُٖاَلوهعإ(،  ب
ًَىيوتُ نؤ ٍَ،   ث ًَو هًاهعُت يعُػؤٍ بطعل ٌَ         ََُي ًَو ٓاَعاْر نعُْنيو بع ٓعُّ هًاهعُتاَُْ يُػنَعُتٌ نؤَعَُي

ًَـاويوععيت ػععَُيو، ٍَ يآععُو بىؿدُيععُ يُهععُك ٓععُ هًاهععُتُ نععُ وكٍ نععُىُٓطععُك هًاهععُتٌ ٓععاب يُث  ؿآُِكَيععقك
ًَتُ ؿٍ بُبِلوا ًَٓ ٌَ ُٓو ثالُْ ب  ٍ َٔ ُٓو هًاهُتُ ًهويت ػىاكؿووَ.ؿآُكَيقكَيت ُْتىاْ

ًَهٌ   ًَلَ يُِكاثؤِكت ًَـاويوعتًُناٌْ   0101ي ًَري تىاًْىَاُْ َُٖىو ث ًَُُ ْاَي ًَت ٓ نُبُِكَين وَميلٍ ؿاكايٌ َُٓي
ًَهٌ تلَ نُمؤكداك  ًَهُو تىاْاٍ ؿاكايٌ ًت ػَُيهٌ نىكؿهتإ ؿابري بهُئ، بُاَلّ ؿاواناكٍ و ػىاهيت ِكَوا ًت

ٌَ بُنؤهح، ٌ  ُٓب ًٌَإ بًُعاْ ًٌَ ػعُّ َعُػؤ َعٔ تىاْعاٍ         َُُٓ دؤكَيهُ يُؿَهت ن ػعَُيها، بُِكاهعيت نُٓعَُي
،ٌَ ًَِٓ نُبليين طُوكَ ُّٓ بىؿدُ ُٓخياتعُ   ؿاكايًِ َُُُْٓيُ، بُاَلّ يَُالوَ ُٓي ًَوتا بُكَقُّ ُٓيوُغي ٓ َٔ

ًَت            ؿَيٌ ػَُيهعُوَ،  ُٓطعُك هًاهعُتٌ بىؿدُيعُى نُؿاكَيعقكاوَ يُػنَعُتٌ ُْٖعـَيو ًعيت ؿيعاكٍ نعلاوا ْعُب
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ًَعٌ َٓاقًُعُنلؿٌْ بىؿدُيعُ،    نُمؤك ًيت بُبِلو ًَٓعاٌْ بىؿدعُ َىعايُدعُ      اٍ َٔ ٓعُيـ و ب ٌَ نىكتٗ ْعُتىاْ
ٌَ نَُهلؿُْوٍَ بىؿدٍُ بُناكبلؿٕ بُكؿَواّ يُ ًَت. بها،ُْتىاْ  ُٖاَلوهإ ب

ٌَ بؤ عًذنَيو نُ  ًًٌَٓامٍ بُؿيًٌ ُٖب ٌَ ث ًَتُوَ، ُْتىاْ ًَهت     َُٖىو هاَيًو ؿووباكَ ُٓب ٍَ تعؤ سعُي ػؤْعانل
ٌَ بؤ ٌَ ب ًَو ؿووباكٍَ نُيتُوَ، ث ًٌَُيُنٌ هًاهٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ و  ُْؾوٌ َىًهًًُ َُٖىو هاَي ُٓوَ ن

ٌَ  ٓاَعافٍَ    ٍ ععريام 0100ُْ و يُياهاٍ بىؿدعٍُ  ؿايا سهىَُتٌ ؾًـكاَيُ ؿكوهت بىوَ، ُٓو وَعـٍَ نُ ثع
ًٌَععُُكطُ و تععُد         ًَُععُ هععُكف نلؿْععٌ ثععاكٍَ َىوٓععٍُ ث ٓ ٌَ ًٗناتٌ نععلؿووَ بُبُْععـَيهٌ هععُكبُػؤ ٓععَُي

ٍَ ؿَهعتىكٍ ععريام،       ٌَ يُطعُ ٌَ دًعاوام ْعُب ٍَ تانى ياهايُى ؿَكُٓٓع ًَُعُ     ُٓهًًشُيإ َُٖئُطري ٓ ٌَ واتعُ ٓعُب
ٌَ ًٌَُُكطُ ٓاكَهُك بها. بىَهتري تانى ياهايُى ؿَكُٓٓ ًٌٍَُ ث  نُن

ٌَ و بَُُٖىو عُقًَُإ نُبري ُٓنُيٓعُوَ ث   ًٌََُإ ُٖب ٍَ َُٖإ ن ٍَ بُها ًَُُ ها ٓ ٍَ ًٌَعًٓاكَإ  نُواتُ ْانل
ٌَ بؤٌَععهًًُيُى نُبؤتععُ ٌَععهًًُيُنٌ   ٌَ بعع ٓععُوٍَ نُسععُيهلاوَ يُاليععُٕ وَماكَتععٌ ؿاكايًععُوَ   ،َــٛشَنيثعع

ًَٓإ ثِلُٓناتُوَ، بِلياكٍ يُهُك ؿكاوَ يُ ًَٓإ نىكتٗ ًٌَعُيُى ٓاكَهعُك ُٓنعٍُ       بىؿدٍُ وَبُكٖ ًَعلَ ن تعؤ ي
ّ ٓايععا يُبُكاَبععُكا ٓاوِكَيععو بُيتععُوَ  بععُاَل بععُكؿَواّ ؿَؾعععاتٌ ُععُكؾت ُٖيععُ بؤٓععُوٍَ ثععلؤفَ ُْوَهععيَت،   

ًَيَن،     يُفَيِلػاٌْ ٓعابىوكٍ نىكؿهعتإ بعُكَو َُٖيعـَيل ٓعُِكوا،      وَى ٖاونعاكامن   تعؤ ثِلؤفَيعُنٌ هعرتاتًذٌ  ْعاَ
 ُ ًٌَععرت باهععًإ نععلؿ تؤػععؤت يُهًاهععُتُ طٌععتًُناُْ نعع ًَٓذععٌ   ث ؿآُكَيععقٍ يُهععُؿا بًوععت و ْععؤ و ثؤيٓععت ث

ًٌَ بؤبىؿدٍُ  ًٌَ ُٓو ِكاثؤكتاْعٍُ  ي ،٥ٍٝطتٝجُازؿآُْ ًٌَ ُٓنات بُث ٌَ بُد ُُٓؿاٍ ؾًعًٌ سهىَُتًٍ نُد
ًَُُ يُهُؿا بًوت و ْؤنَُ ْنيهٍُ يُهُؿا ًعاْنٍَ سهىَعُت تىاًْىيعُتٌ ٓعُؿاٍ      نُبُكَينتإ ؿاوتاُْ بُٓ

وكٍ ٖعُكَيٌُ نىكؿهعتإ   ىٓعاب ؼـيت(  ٓايا يُّ يُهُؿا ًاْنَيُ ناّ يُّ بىًْعٍُ )  يُنإ بها،٥ٝطتٝجُازثِلؤفَ 
ًَُععُ بتععىاْري يُهععُك ٓععُو ثاياْععُ     ب ًَهععٌ ػععِلاخ ِكووبععات ٓ هاتععُ ثايععُنٌ ٓععابىوكٍ بععُقىَت نُهععبُييَن وَمع

ًَري يُبعُك            ًَع ٌَ دعاكَيهٌ تعل بطُِكَيًٓعُوَ بعؤ سُيعُ نؤْعُنإ، بَُاَؤهعتا ب بىَهتري يابُاليٌُْ نَُُوَ ٓعُب
ًَ ٌَ بُكاَبُك وَى هااَلٌْ ِكابلؿوو نُتُنًًؿُإ ي ٌَ عًالطيإ هلؿٕ،ُٓوٍَ تؤ َىوُٓت ًُْ ب ٌَ و   ؿَب ٌَ بع ث

ًًٌَٓاكٍ دًاوامَا ٍَ ث ٍَ بُها ًٌَُنإ نَُىمًَُٓ.ها ٌَ بؤ ن ٌَ ب  ٕ ث
نؤْرتؤيٌ ُْبعُؾريؤؿإ بهعات    ؿاكَيقكاوَ بُبِلواٍ َٔ يُػنَُتٌ ُٓوَؿا ًُْ نُ ُّٓ هًاهُتٌ بىؿدُيُ نُ 

ًَهٌ ٓؤثؤمهًؤٕ ًُْ، ُْمياؿَ ِكؤيٌ، ْاؿَّ، ؿواتعل تعُْٗا ِكاثؤكتعُناٌْ     َٔ ًٖض كًًَُٓى َُُٓ قوٍُ ُْٓـاَ
 وٍ ِكَقُّ بُكاوكؿٍ يُنرتٍ ُٓنُّ.بُكَينتإ يُِكو

ًَهٌ     بُبِلواٍ َٔ ُٓطُك بُي َُٖيُ يُِكَقَُُ،  ًَىإ َُمْـَناُْ، بُي بُ بعُكاوكؿٍ يعُنرتٍ بًُع َُٖيُ يُْ
كتًِعععاؿٍ ٓعععُّ بىؿدععُ يُػنَعععُتٌ ٓععُوَؿا ًْعععُ نُبىًْععٍُ تُصيًعععٍُ ًٓ    طععُوكَ يعععُؿاٖات ُٓطُِكَيتععُوَ،  

 ّ ػااَلٍُْ يُػىاكَوَ باهٌ ُٓنُّ.يُنىكؿهتإ بُكمبهاتُوَ، يُبُك ُٓ
يعُِكاثؤكتٌ   ؿا يعُ)َىدىؿات غعري َايًعُ(    0101يُبىؿدٍُ هاَيٌ ؿاكايٌ نُٖاتؤتُ بعُك ؿَػيعإ يعُِكاثؤكتٌ     

ٌَ ؿووهُؿ و ثُدماو ًُٖت ًًَاك و سُوهُؿ و سُؾتاو ؿوو ًًَؤٕ ؿيٓاكّ ػُكز نلؿو ُٖك  وَ،بُكَينتإ َُٓي
ٌَ بعؤ   يُهُكَتانٍُ ؿا ٖاتىوَ، 0100يُػٌتٍُ ثاكَناُْ نُيَُىامٍَُْ  بعِلٍ ؿووهعُؿ و هعٌ و     0101َُٓي
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ًَٓر هُؿ و ًُهت و يُى ًًَؤٕ ؿيٓاكّ هُكف نلؿ ٌَ ؿووهُؿ و ثُدما و يُى  وَ،وؿووًًَاك و ث يُيُنُّ َُٓي
ٌَ ؿووهُؿ و هٌ و ؿووًًَاك، ًًَاك، ًَلٍ نؤتعايٌ ًعَُ َعاْطٌ يُنعٌَُ      ُ؟ناًَإ ِكاهت ؿووًَُٖإ َُٓي يُفَ

ٌَ يعاْنَ ًًَعاك و هعُو و ٓعٌ و ٓعىاك ًًَعؤٕ ؿيٓعاكّ هعُكف             ٍَ ؿا بؤ نلَيٌ بًٓا طعلتٔ، سهىَعُت ٓعَُي ثاك ها
ًَـَناتعُوَ           نلؿووَ، ٍَ يُهعُكَتاٍ ػٌعتُنُيا نعُداكَيهٌ تعل هعُكَتانُ بُػٌعتُ ؿَهعت ث يُِكاثؤكتٌ َُٓوعا

ثعاْنَ   ًًاك و سُوهُؿ و سُؾتاو ٓىاك ًًَؤٕ ؿيٓاكتعإ هعُكف نعلؿووَ،   وَ ثاْنَ َوبُكَينتإ ٓاَافَتإ نلؿ
 هُكؾًات يُْاو ُّٓ بىؿدُيُ. ناًَإ ِكاهتُ؟ ًًَاكتإ هُكف نلؿووَ يا ياْنَ ًًَاك؟

 
 

 :/وَميلٍ ؿاكايٌ و ٓابىوكٍبُكَين باين تايُباٌْ
 بُكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ٍَ. ُّٓ ًتاُْ يُسواباتٌ ػًتاٌَ بُ  ؿَكُٓنُو
 ُكَين ٓاًيت عنين ُاحل:ب

ٌَ هُؿ هُعات قوُ  (نُهِ،02111َٔ ْىَيُٓكٍ) ًَٔ يُنٌ ؿوو ؿَقُ قوُبهُٕ ُٓب ُٓطُك َُٖىويإ ب
ًَلَ، ًٌَ ُٓويُوياتٌ ػَُيو ًُْ، َٔ ناؾًُ، ؿَ ؿَقُ بؤ بهُئ ي ًَِٓ نُ هُكؾًات بُث ًَلَ َٔ ُٓيوُغي  ٓىْهُ ي

ًَو طىْـ و ْاسًٍُ ُٖكَيٌُ ٓىْهُ ثاكَ هُكف نلاوَ بؤ نؤَُ بُُٖؿَكؿإ ُٖيُ، ًٌَتا نؤََُي ًَو ًت نُٖ َي
ًَٓٔ بُؿَهت هُكؼي ُُسًُوَ،  بؤ ٓاوٍ ػاوَئ. نىكؿهتإ ُْٓاَي

ًَو َُٓاُْ مَِكوِكيات ًُْ،  ٍَ بؤ ٓاُْٖط يُى ًًَاك و  بُبِلواٍ ُٖكنُه ًَلٍ نؤتايٌ ًَُ َاْطٌ ثاكها يُفَ
ٌَ هُكؾِ نلؿووَ، ٌَ يًَُُ َاْطٌ يُنُّ بؤ ناكَبا ًُٖت هُؿ و بًوت بُاَلّ ُٓ ؿووهُؿ ًًَؤٕ ؿيٓاك َُٓي َي

ًَٓر ًًَؤٕ ؿيٓاك ػُكز نلاوَ، ٌَ  ٓايا ناًَإ مَِكوكٍ تلَ ُٓطُك َىقاِكَُْ بهلَئ؟ و ث ٍَ َُٓي يُنؤتايٌ ثاكها
ٌٓ و ٓىاك ًًَاك و هُؿ و ثُدما و  ْؤ ًًَاك ؿيٓاك هُكف  )ًُاُْ( بؤٓاى نلؿُْوَ 0100يًَُُ َاْطٌ 

ًَٓر ًًَاك و سُوهُؿ و ًُٖت يُهُ نلاوَ، ٌَ ًَُ َاْطٌ ِكابلؿوو هٌ و ث كَتاٍ ِكاثؤكتٌ َُٓواَيـا َُٓي
 .ناًَإ ِكاهتُ؟ ًًَؤٕ ؿيٓاكّ هُكف نلؿووَ،

ٌَ بؤ ؿؤػُ يُ 0100سهىَُت يُبىؿدٍُ هاَيٌ   هُؿ  0101ْاناوَنإ يًَُُ َاْطٌ يُنٌَُ هاَيٌ  َُٓي
ٌَ ًًَاك ؿيٓاكٍ هُكف نلؿووَ، ٌَ ْؤ ًًَاك و ًُٖت هُؿ و ًُهت و  0101نؤتايٌ  ّ يُبُاَل و هٌ و ه َُٓي

ٌَ  ًَُ ًًَؤٕ ؿيٓاكّ هُكف نلؿوَ، واتُ يُنُجماك َُمْـٍَ ُٓنا ًَُ َاْطٌ يُنُّ هُؿ و هٌ و ه
ٌَ ْؤ ًًَاكّ هُكف نلؿووَ، ًًَاكٍ هُكف نلؿوَ، بُسىنٌُ  ُّٓ ؿابُميُٓ بؤ؟ بُاَلّ يُنؤتايٌ هاَيـا َُٓي
ٍَ يُْاو يُنـا، يُْاو يُى بًٓا ُٓوٍَ نُهُكؤنايُت ًَطٍُ ًٓـاكٍ ُٓنا نُُٓنل ًَو ث ٌ ُٖكَيِ نؤََُي

بُتُْٗا بؤ ؿيىاٌْ هُكؤنايُتٌ ُٖكَيِ ياْنَ ًًَاك و ؿوو هُؿ و سُؾتاو ًَُ ًًَؤٕ ؿيٓاك  نؤبهلَيتُوَ،
،ٍَ ٍَ ُٓن َُمْـَ نلاوَ نُبًٓايُنٌ بؤ ؿكوهت بهل ٍَ،يُّ هاَيـا ُٓو سًٍُِ نُبُك بىؿدٍُ َُٓوا  ُو

ًَتُ هُك  ٓىاك ًًَاك ؿيٓاكٍ بؤ ؿاْلاوَ، ٓايا بؤ هاَيٌ ٓايٓـَ يُعين ْنيهٍُ سُوت ًًَاك ؿيٓاكٍ ُٓٓ
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تُمَػىّ  َُُٓ ٓؤٕ تُمَػىّ بُكؿَواّ ُّٓ هًاهُتُ يُػنَُتٌ ُٓوٍَ ًُْ نُ بىؿدٍُ هاَيٌ ٓايٓـَ،
ٍَ؟ ٌَ و ٓاكَهُك ُْنل  .بُكؿَواّ ب

ًَهٌ تل بؤ ؿكوهت نلؿٌْ ؿوو   ًٌَ يُماػؤ نُهُك بُوَماكَتٌ ٓاوَؿإ نلؿُْوٍَ )ؿٖؤى(َ،يًُىَيٓ  تىْ
ٌَ  ًُهت ًًَاك ؿيٓاك ؿاْلاوَ، ٌَ بُد ًَىإ َُمْـٍَ ثاكَ و د َُُٓ َُٖيُيُنٌ تلَ يَُىقاكَُْ نلؿٕ يُْ

ٌَ نلؿٌْ ثلؤفَ، نلؿٌْ ِكؤفٍ ثِلؤفَيُ، ٌَ بُد يُنواُْ  ُٓو هُقؿُ مًٍََُُْ نُؿاْلاوَ بؤ د
ٍَ و بًوت ِكؤف ُٓنا،(ِكؤف نُْنيه711ُبُ) يُبُكاَبُك ُٓو ثاكَيٍُ َُمْـَ نلاوَ بؤ ثِلؤفَنُ  ٍ ؿووها

ٌَ ًًَاك ؿيٓاكٍ بؤ ؿاْلاوَ، ًُهت ًًَاك ؿيٓاكَ، ٍَ ه ٌَ نؤٍ  بؤ َُٓوا ُّٓ ثلؤفَيُ يُعين هاَيٌ ٓايٓـَ ُٓب
ٍَ بؤ ُّٓ ثلؤفَيُ، ًَري بؤ ُّٓ واتُ يُبىؿدٍُ هاَيٌ ٓايٓـَ ثُدما و سُوت ًًَاك ؿا بىؿدُنُ ؿابٓل ُْٓ

ٌَ؟ ثلؤفَيُ؟  َيُ يُهُكَتاٍ ُّٓ ِكاثؤكتُ ُٖيُ.ُٖ ٍُٓ ٓؤٕ تُمَػىّ بُكؿَواّ ْاب
ٍَ بُبُكَين وَميلٍ ثالْـاْامن وت،   مؤك مَظيُتُ بُّ نؤثًُ ػلاثُ، بؤ صيىوُْ هُكَِكاٍ ُٓوٍَ ثاكها

 َُيُنإ بهٍُ.بتىاٌْ ؿَهتًٌٓاٌْ ٖمؤك مَظيُتُ  ُْْاوٍ طىْـَنإ ؿياكَ، ُْْاوٍ ْاسًُنإ،
، بُِكاهيت ُٓطُك ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ وَمعٌ ؿاكايٌ ػلاخ بىايُ َُٓىت َُُٓ َُٖيُيُنٌ َُقِىؿ ًُْ 

ًَىاْـٌْ ُْٓـاّ بُاَلّ بُِكاهيت َُُٓ ٖؤناكَ  ىت َُقِىؿ ًُْ،ياًَهاًْنّ ؿوانُوتىو بىايُ َُٓ بؤ هُكً
 ثُكيَُإ.

ًَهٌ تل يُو ُٖاَلُْ ُٓطُك بُهًوتٌَُ ِكَقَُ  َٔ ثلهًاكَيو  ٌ بىايُ ُّٓ ُٖاَلُْ ؿووباكَ ُُْٓبؤوَ،يُن
هُك  )بُكؿَقاكََإ( يُثلؤفَنإ واٖاتىوَ، هُك بُ ؿَكبُْـخياُْ؟ طُِكَنٌ )بُنلَدؤ( ُٓنُّ،

ًَٓت(ُٓخيَُُ بُكؿََتإ، بُؿَكبُْـخياُْ؟  َُٖيُيُنٌ تل، مؤك َُٖيٍُ تليٍ ُٓطُك ويوتإ َٔ بُ )ؿؤنؤَ
ًَهٌ تًاي2ُ) يُبُْـٍ 0115 (95) فَاكَ و)ؿَيين عاّ( ٍ َايًُ()ًٓـاكَ بُِكاهيت يُياهاٍ )عًِ إ  (ُُْ

ٚال َٔ ؽصٝصات  ،ايٓؿكات ايتػػ١ًٝٝازي لامسايًُ ايْؿكات اغيٌاكيع التتِ اغيٓاقًُ َٔ ايتؼًِِات و 
ٍَ املٛدٛدات غري املاي١ٝ اىل ايسٚاتب ٚ بك١ٝ ايٓؿكات( ًَُُ بطل ٌَ ِكَيطُ يُٓ ًَو ُٖب ُْتىاْري  نُ ُٓطُك قاْىْ

ًَُاكيعٌ كَٓى  ٍُٓ ُٓو َُٖىو َىْاقُيُيُ يُ َىْاقُيُيُنٌ مؤك بهُئ، يًَُُاكيعٌ كَٓى َايًُوَ 
ٌَ ثِلُٓنُيُٓوَ، َايًُوَ ٍَ؟ ُٓيـَيُٓ بىؿدٍُ بُناكبلؿٕ، )عذن(ٍ ث َٔ ْاتىامن ًٖض  َُُٓ ٓؤٕ ُٓنل

ًًٌَٓامَى بهُّ وَنى ُْٓـاّ ثُكيَُإ، ٌَ،ٓىْهُ تانى ُّٓ ِكَقَُا ث َٔ  طلضيإ ُْ َكِىؿيٍ ُْب
ُٓطُك ُّٓ  ُٖكُْٓـ ِكَقَُُنإ يَُُٖيُيُ مؤك مؤك ُٓنُوَيتُ بُكٓاوَإ، َكِىؿ ًُْ، وآُيبُػٌِ نُ

ٌَ يُهُك)عذن(َنُ، ًَهتُكَنإ  ٍَ،ؿاٖات ُٓطؤِك ِكَقَُاُْ ٓاى ُْنلَيتُوَ بُبِلواٍ َٔ تُٓوريٍ ُٓب ه
.ٍَ  طؤِكاْهاكٍ بُهُكؿ

 ًٌَ ًَو بهُّ نَُٔ طىَامن ُٖيُ يُِكَقَُُناٌْ،نُواتُ ْاتىامن ث بُتُْٗا يُو ْاوَْـَ  ًٓام يُهُك ؿاٖات
ًَٔ  0101ُٓطُك ساْىوت و ناؾرتيانإ باي بهُئ يُِكاثؤكتٌ  ْاوػؤياُْ نُهُكٓاوٍَ ؿاٖاتُ، ؿََي

ًَٔ هُؿ و هٌ و ؿوو ًًَؤُْ،ُْٓـ ساْىوت و  0100يُ  سُوهُؿ و  و ثاْنَ ًًَؤٕ ؿاٖات بىوَ، َُٓي
ًٖض  بؤ ؿابُمٍ يُ هُؿ و ثاْنَ ًًَؤٕ بؤ هُؿ و هٌ و ؿوو ًًَؤٕ؟ تاخباُْ ٓاو بلؿٍ يُنىكؿهتإ؟قى
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ًَو ِكووٍ ؿايُ بُّ ؿَكَدُيُ ؿابُميُ؟ ًَٓر هُؿو سُؾتاو  ناكَهات ًَهتُكَ ث يُعين ؾُكقُنُ بُتًُْا يُو ه
ٌَ ًًَؤٕ ؿيٓاكؿايُ، ٍَ  0101ؾُكقٌ ؿاٖاتٌ  و ه نّ باهٌ يُهًوتٌَُ ٖاوناكَيهٌ بُكَي ،0100يُطُ

ٍَ  َٔ يُى ًٓناؾُ ُٓنَُُ هُكٍ، ػاٌُْْري نلؿ، بُتًُْا بؤ تُػًِِاتٌ ػاًٌُْْين ٓىاك  0100يَُوا
،ٍَ ًَٓـك ٓىاك هُؿ و  هُؿ و ًُٖتاو و سُوت ًًَاك ؿيٓاك ؿاْلاوَ بؤ ُٓوٍَ نَُىوٍُٓ ػاٌُْْري ُْوَهت

ٌَ ًًَؤٕ ؿيٓاك ؿياكٍ بؤ ػاًٌُْْين هُكبامٍ ًَُ هُؿ و  نلاوَ، ًُٖتاو و سُوت ًًَاك و ٓىاك هُؿ  و ه
% ٍ َىوٍُٓ ػاٌُْْري 7ٍُٓ باًُ َاْطاُْ  يُى ًًَاك و ْؤهُؿ و ثُدما و  ؿوو ًًَؤٕ ؿيٓاك ؿاْلاوَ،

ٌَ ؿَيت؟ ْابِلَيت؟  .هىثاي ُّٓ ثاكَيُ ُٓطُك هُكٓاوٍَ ؿاٖات ًُْ ٌٓ ي
 وَميلٍ ؿاكايٌ و ٓابىوكٍ:-بُكَين باين تاَيُباٌْ

 ٌ ثُكيَُإ.بُكَين هُكؤن
ًَِ هُيلَ بُسًواباتٌ ًَُ َاْطٌ  بُِكاهيت ْامامن ًَناًُْ َىْاقًُُ ُٓنُٕ يا سًواباتٌ ػًتاٌَ؟ ث

ًَٔ سًواباتٌ ػًتاٌَ، ًَُ َاْطٌ يُنُّ، ٍَ كَينّ ؿياكَ ُٓو بلاؿَكاُْ ُْياْناًْىَ،  يُنُّ َُٓي يُطُ
،ٍَ ًَجُِك ٌَ هاَيًو بُهُكيـا ت ًَٓر َاْطًٍ ؿواٍ هاَيُنُ ًٓٓذا ٓىاك َاْطً سًواباتٌ ػًتاٌَ ُٓب ٍ و ث

ثاكٍَ هُكؾًاتٌ  ُٓو ًَُ َاْطُ هُكؼي ؾًعًًُ، ُٓو ًَُ َاْطُ بؤ تُقـيلَ، سًواباتٌ ػًتاٌَ سًوابُ،
 ُْٓىويتُ ْاوٍ. هًًُف

ًَذاك ُٓطؤِكَيت،  ٍَ هًًؿُنُ، يُِكؤفَيهـا ؿووداك ه ًَت و تُهىيُ بهل ٌَ يَُُهُيٍُ  ُٓطُك ب ُٓوٍَ ًاكَماب
ًَلَ ُٖٕ با سًوابات ًَٔ واًُْ، ُٓطُك ي ُٓطُك يُؿَكَوَٕ بُياٌْ بُْاَُ هُكؤنايُتٌ  بؿُكَىوٕ بًَ

ًَٔ وَميلٍ ؿاكايٌ ِكاهت ْانات،كثُ ًَ ًَُُ ًَناًٍُْ تُعيًين َىْاقًُُ  يَُإ ٓاطاؿاك بهُٕ ب تهايُ ٓ
ٌَ ٓ يٍ ؾُكَىوٍ يُنىَيًُ؟ بًُري دُْابٌ َاَؤهت 0101سًواباتٌ ػًتاٌَ  ُٓنُئ، ْاكؿووَاُْ ًَُُ بَُي

ًَلَ ًُٓ بؤ بلاو و ػىًهاٌْ ؿواٍ ََُُٓ  ًَلَ هُؿ و هًًُ، ي ًَٔ َُٖيُ ُٖيُ ي بؤ تُؿقًل نلؿٕ، نَُُٓي
ًَِ تها ؿَنُّ سًواباتٌ ػًتاٌَ  ٌَ سًواباتٌ ػًتاٌَ ؿواٍ  0101َُٓي ًَلٕ بؤ تُؿقًل، َُٓواَيًٍ ُٓب بٓ

ًَتُ ثُكيَُإ، نُؿَيتُ ثُكيَُإ ُٓويٍ ب ٌَ ب ًَُُ يا بىؿدُ ُٓب ًَلٕ بؤ تُؿقًل، تُْٗا ًىَئ نُِكاهيت ٓ ٓ
ًَهٌ تُعيًًُٓ،  ًَُُ َىْاقًٍُُ بىؿدُ ُٓنُئ، ًت ؿكؤَإ ؿَكُٓػات ؿيىاٌْ ٓاوؿَيلٍ ؿاكايًُ، تهايُ ٓ

 هىثاي.
 بُِكَين ؿ. اكهالٕ باين/ هُكؤنٌ ثُكيَُإ:

 ؾُكَىو ؿ. عًٌ.
 وَميلٍ ثالْـاْإ:-بُكَين ؿ.عًٌ هٓـٍ
 كيَُإ.بُكَين هُكؤنٌ ثُ

ٍَ ُٓهبابًٍ باي نلإ، َىَهًُٓ  ًَو ُٖيُ يُثُهٓـ نلؿٌْ بىؿدُؿا، ُْٖـ َُٖىوَإ َىتُؾًكري يُوٍَ ؿوانُوتٓ
ًٌَُيُ ؿابٓـكَيت، ُٖك  ًًٌَٓاكٍ ُٓوَ بهلَيت نُٓاكَهُكَيو بؤ ُٓو ن يُنؤتايٌـا َىْاقًٍُُ ُٓوَ بهلَيت ياث

ًٌَ ثُي ًَٓاو َُٖإ َُبُهت بُث  َُاٌْ نىكؿهتإ.ِلَوٍ ْاوػؤٍ ثُكييُث
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ًَوتا بُكَو َاْطٌ )5ثلؤفَياهاٍ بىؿدُ يَُاْطٌ )  (ؿَٓري، ثُكيَُإ 1(َوَ ٖاتؤتُ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ، ٓ
ًَهٌ يُبُك ؿَهت بىو تانى ؿيلاهُتٌ بهات و ثىػتٍُ ؿيلاهُتُنُ و ثلهًاكَنإ يُػًاليٌ ُٓو ُْٓـ ِكؤفَ  َاْط

ًَتُ ٖؤٍ بـكَيتُ سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ بؤ ٓاكَهُ ًَوتا بِلوات ؿَب ًٌَُنإ، ُٓطُك بُو ًهًٍُ ٓ كنلؿٌْ ن
ؿوانُوتين ثُهٓـ نلؿٌْ بىؿدُ، َٔ ثلهًاكَيهِ ُٖيُ، يًقٍُْ ٓابىوكٍ و ؿاكايٌ ُٓو ِكاثؤكتٍُ نُػىَيٓـياُْوَ 

ًَٔ؟ هىثاي.21ؿواٍ مياتل يُ) ًَ ٌَ ب ٌَ بىو بُي ُٓوَّ ث  ( كؤف ًٍٓ نلؿٕ يُهُكٍ ِكاٍ ن
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:/باين امساعًٌ الٕبُكَين ؿ.اكه

ًَىَناًُْوَ. ٌَ و َىْاقًٍُُ بىؿدُ بهات بَُُٖىو ً ًَ  ثُكيَُاْتاك سُقٌ ػؤييت ِكاٍ ػؤٍ ب
 

 :بٗا٤ايدٜٔبُكَين عُل عبـايعنين 
ًَٔ َُطُك  ًَ ًَٔ بابً ًٌَ ثُيلَوٍ ْاوػؤ َاؼي ثُكيَُاْتاكاُْ ُٖكٌٓ َُٓي وَى دُْابت ؾُكَىوت  و بُث

وُّٖ،ُْوَى عىكف، ُْوَى عاؿات ًٖض وَميلَيهٌ بُكَين بؤٍ ًُْ وَاَلٌَ ثُكيَُاْتاك يًُْناّ ؿَكٓٔ،ؿو
ٌَ تُواوٍ هُكْر و  ٍَ، باًرت وايُ قَُيُّ و ؿَؾتُكَيهًإ بُؿَهت ب بـاتُوَ،َىْاقًٍُُ بىؿدَُ ؿوآُنُو

ًَبًين ثُكيَُاْتاك وَكطلٕ ؿوايٌ بُيُنذاك وَاَلًَإ بُُْوَ،بابُيُى وَاَلّ وَاَلػيا ًَىَ ت ٓ ٌَ ًَ ٕ بـاتُوَ، ب
ٍَ ُٖكثُكيَُاْتاكَيو بُكَينيإ وَاَلّ  ٍَ يُطُ ًَُٓطُيٌتىوٕ،ْانل ًَُٓطُيٌتىوٕ، يايُبىؿدُ ت يُػًتاٌَ ت

 ؿاتُوَ.
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:/الٕ باين امساعًٌؿ.اكهبُكَين 

ٌَ ٍَ، ؿَتىاْ ًَوتا يايُؿاٖاتىو وَاَلّ بـاتُوَ. وَميل نُثلهًاكٍ ٓاِكاهتُ بهل ٓ 
 ثُضيإ عبـايهليِ عبـايكاؿك: بُكَين

 بُكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَٓلاوَ، ًَىإ ؿاٖاتٌ ِكاهتُقًُٓو ػًََُ ًَهٌ طُوكَ ُٖيُ يُْ ٍَ ػَُاَلْـٌْ ؿاٖات بؤًاي ٌَ َُُٓ  يُطُ ؿَب

ًَٓلاو و ِكاهتُقًُٓ، ٍَ يُِكَيطٍُ ْنيو نلؿُْوٍَ ػًََُ ُْٖاتؤتُ ػُمَيٍُٓ  ُٓو ؿاٖاتٍُ نُ ٓاكَهُك بهل
ًَ ٍَ،طٌيت بٗ ٍَ و  ٓل ٓىْهُ تاؿاٖاتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ُْػلَيتُ ْاو بىؿدٍُ طٌيت بُْاؿياكٍ ػُكز ؿَنل

ُٖكَيٌُ  يُسهىَُتٌ ْاوَْـيُوَ ؿاٖاتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ نُُْٓؤتُ ْاو ػُمَيٍُٓ طٌتًًُوَ يُ
 ؿَبُٓ قىكباٌْ ُٓو سًواب ُْنلؿُْ.نىكؿهتإ ؿَبِلَيت و ػَُيهٌ ُٖكَيِ 

ٍَ مياؿ ب  ٍَ يُطُ ٍَ بُهاَيٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ُْبىوٌْ ثالٕ واٍ نلؿووَ ُْتىاْل ىوٌْ بىؿدٍُ ها
،ٍَ ًَىيوت هىوؿ يُّ مياؿ بىوُْ وَكطري ًَىٍَ ث ٍَ، بًُ ٓىْهُ  نُيًَُناٍُْ طٌيت بؤَإ تُكػإ ؿَنل

ٍَ  مؤكيٍُٓ مؤكٍ ُّٓ مياؿ بىوُْ ُٓػلَيتُ ػنَُتٌ ػُكدًًُناٌْ بُناكبلُْوَ، هاَيٌ ُٖكبُبُكاوكؿ يُطُ
ًَٓإ ؿاْلاوَ بُبُكاوكؿ  ُٓو كَيقٍَ نُ ثاك ُّٓ بىؿدُيُ بُيُى تليًؤٕ مياؿٍ نلؿووَ، بؤ ثلؤفٍَ وَبُكٖ

ًَـاًْإ مؤك نَُُ نُكَيقَنٍُ بًوت و ْؤ و ًْىَ، بُاَلّ َُٖ ٍَ ُٓو واَلتاٍُْ نُبُكٌَُٖ طًُُث ىوٍ يُطُ
ٍَ بؤ ثلؤفَنإ.  ػُكز ْانل
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ًَٓإ  0100و  0101صيىوُْ يُهاَيٌ  ُٖك بؤ  ْنيهٍُ ٓىاك تليًؤٕ ػُكز ُْنلاوَ بؤ ثلنلؿُْوٍَ نىكتٗ
% يُبىؿدٍُ طٌيت بؤ ػُكدٌ ثلؤفَنإ بىوَ نُُّٓ 01واتُ تُْٗا  و مياؿَ ِكَويُناٌْ بُناكبلؿٕ نلاوَ،

ًًٌَٓاكَنا كَيقَ نََُُ َُتلهًـاكَ، ٌْ مياؿ نلؿٕ ثٌتطريٍ ػؤّ ؿووباكَ ُٓنُّ بؤ بلاؿَكامن بؤ ث
 نلؿبىو. ًٓكترياسًإ

 ،ٍَ بُتايبُتٌ  ؿابري نلؿٌْ قُكم بؤ ػىَيٓـناكإ، ًٖىاؿاكّ ؿَكَاَيٍُ ؾُكَاْبُكَ ثًُ ْنَُنإ مياؿ بهل
بؤٌٓ ُْٖـَيو َاْط وَكيٓاطلٕ؟  مياؿ نلؿٌْ ؿَكَاَيٍُ قىتابًاٌْ ماْهؤ، ػىيٓـناكاٌْ ػىَيٓـٌْ بااَل،

ٍَ نلؿٌْ ْلػُناٌْ  ؿٌْ هىيؿٍُ عُقاك،مياؿ نل ًٖىاؿاكّ بُكَين وَميلٍ ؿاكايٌ وَاَلَِ بـاتُوَ، نؤْرتؤ
ٍَ ُْنل باماك، ٌَ.ُٓطُك باماك نؤْرتؤ  ٍَ، مياؿنلؿٌْ َُعاَ هىوؿٍ ْاب

ٍَ بُ  ًٌَُيُنٌ مؤكَإ ُٖيُ يُطُ ًَُُ وَنى يًقٍُْ ثُكوَكؿَ ن ًَيب  ٓ ُٖؿَكؿاٌْ ثاكَ يُناتٌ ٓاثهلؿٌْ نت
ٌَ هُكف ُٓنل ػىَيٓـٕ، ًًَُّ هاَيُ َٔ يُثُكيَُإ باهٌ ُٓوَ  ٍَ،نُهااَلُْ بِلَ ثاكَيُنٌ مؤكٍ ي ُٓوَ بؤ ه
ٌَ يُنىكؿهتإ ُٖكُْٓـ ُٖكؿوو وَميليٍ مؤك ثٌتطرييإ  ُٓنُّ نُ ًَُُ ٓاثؼاَُْإ ُٖب ًَت و ٓ ُٓطُك ب

بُاَلّ ُٓوَ يُْاو  ض ناى)هُؾري(و ض ناى)ؿ.عُِت(يٍ، نلؿئ و ًًٌٓإ يُهُك ُٓو بابُتُ نلؿيُ،
ٍَ بؤ ؿكوهت نلؿٌْ ٓاثؼاُْ بىؿدٍُ َُٓواَيًٍ ًٖض ٓاَاف َيُى بُوَ ُْنلاوَ نُبِلَيو تُكػإ بهل

ٌَ ًاكٍ نىكؿهتإ، ًَ يُُٖك ه ًٌَُيُ.ٓىْهُ ُٓوَ تُْٗا مََاْ  هُ بؤ ٓاكَهُك نلؿٌْ ُٓو ن
بىؿدٍُ  ثًٍُ ؿاَُمكاْـٌْ بُكنُوت، (05111) هاَيٌ ثاك ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ بًُْوبُت ؿاَُمكاْـٕ، 

ًَهًٌٌ بؤ تلػإ ن ٌَ 2) لا يُبُغـا، بُاَلّ ُٓوٍَ ُٓوإ وَكيإ طلت تُْٗا َىوٍُٓهاَي (َاْط بىو،ؿَب
ٌَ بها، بُاَلّ ًٖض  ،ُٖكُْٓـ هُكؤنايُتٌ ثُكيَُاًٌُْإ ٓاطاؿاكنلؿَوَ وَميلٍ ؿاكايٌ ٓاَافٍَ ث

ًَوتا، ًَهُإ ًُْ تآ ًَهٌ مؤك نلايُ يَُىوٍُٓ ؾُكَاْبُكإ نُبِلٍ  0101يُهاَيٌ  وَاَلَ ٓىاك مياؿَ ِكؤي
بُاَلّ ؿواتل  تليًؤٕ و ًُهُؿوو سُوت ًًَاك و ٓىاك هُؿ و ًُٖتا و يُى ًًَؤٌْ بؤ تُكػإ نلابىو،

ٌَ هُؿ و ُْوَؿ و يُى ًًَاك، ًَٓر تليًؤٕ و ه ٍَ ٓىاك هُؿ و ُْوَؿ و ًُٖت ًًَاكٍ بؤ ػُكز  ث يُطُ
ًَٓر تليًؤٕ و ْؤهُؿ و ثُدماو ْؤ ًًَاك و هُؿ و ٌٓ و 0100هاَيٌ  نلابىو،  ْؤ ؿيٓاكٍ بؤ ػُكز نلابىو، ث

ٌَ تليًؤٕ و سُؾتاو ؿووًًَاك و سُوهُؿ و ُْوَؿ و يُى ًًَؤٌْ بؤ  نٌُٓ تُْٗا يًَُُ َاْطٌ يُنَُـا ه
ٌَ ُٓو هُؿ و ثُدما ُٖماكٍَ يُبُغـاوَ مياؿ ن هُكف نلايُ، ٌَ ؿاَُمكاْـٕ و بُب  لا.ُٓوَ بُب

ًَٓاُْ،  ًٌٍَُ طُوكٍَ بىؿدٍُ ُٖكَيِ نىكت ٖ ًَهًٍ  هااَلُْ ن بُؿٍ ؿَنلَيت و بُُْٓـ ًًَؤْ
،ٍَ ًَٓل ثُكيَُاًٍْ ؿواٍ ُٓوٍَ طؿتىطؤٍ يُهُك  هىَُت ُٓو طىفٍَُ نُؿايٓاوَ بؤ ثلؤفَنإ،س ؿَػًََُ

ٍَ ُٓو ثلؤفاُْ تُواو ْانلَئ، ؿَناو )تِـيل( ٍَ يُاليُٕ هُكؤنايُتٌ ُٖكَيِ ًٓٓذا ؿ َاوٍَ ٓىاك  ؿَنل
،ٍَ ًَٓاُْ بُو ثاكَ ثِلؿَناتُوَ،ُٖ َاْط يُواُْيُ ؿينايُٓنٍُ ُْنل بؤيُ ُّٖ هُك  َيـَهيَت ُٓو نىكتٗ

ًَٗات؟ ًَٔ ُٓو ثلؤفاُْ ٌٓ ي ًَىَييَن، ُّٖ يُػَُيهًٍ نُؿََي ًََُُ ؿًَ ٌَ يُؿاٖاتُناٌْ تلٍ بىؿدُ  يُٓ يُن
ٌَ هُؿ و ؿواْنَ ًًَؤٕ ؿاْلاوَ، 0119يُ  نلَيٌ باماك و ؿونإ و ناؾرتياناُْ، ًَط تُْٗا ه اٍ بُاَلّ ُٓوٍَ د

ُٓطُك فَاكٍَ ُٓو ناؾرتياو  بؤ صيىوُْ، يُدًاتٌ ُٓوٍَ مياؿ بهات نٌَُ نلؿووَ، 0100هُكدمُ يُ 
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ًٌَتؼاْاٍُْ سهىَُت وَكبطلٍ يُقىتاخباُْو ُْػؤًؼاُْو بُكَيىَبُكايُتًُ دًاوامَنإ و هُكدُّ  ٓ
ٍَ ُٓوا ُْٓـئ ًًَاك ؿَنات، ؾُكَاْطُ سهىًَُناْـا، ًَلٍَ نؤتايٌ بؤ بُاَلّ  ُٓواٌْ ؿكاوُْ بُنل يُفَ

ًَهـا ُٓطُك سهىَُت تُْٗا  0119هُكدُّ ُٓواُْ بؤ  ؿووهُؿ و ًُهت و سُوت ًًَؤٕ ؿاْلاوَ، يُنات
ٌَ يُ ٍَ ؿاب ُٖكيُنُيإ يُى ًًَؤٌْ وَكطلتيَب ُٓوا هاَياُْ يُى ًًَاك  ساْىوتٌ ُٖماك قىتاخباٍُْ بُنل

ٌَ ًًَؤٕ ْاؿياكَ.واتُ سُ ؿَنات،  وت هُؿ و هٌ و ه
هُكدُّ بُكَيىَبُكايُتٌ وَماكَتُنإ و ؿيىاٌْ  يُناؾرتياناٌْ ماْهؤ و ُْػؤًُػاُْناًٍْ،دطُ  

يًَُُ َاْطٌ يُنٌَُ  هُؿ و ثاْنَ ًًَؤٕ ؿاْلاوَ،ت بُ سُو 0101وَماكَتُنإ يُػُكدٌ نؤتايٌ 
ًَطٍُ ثلهًاكَ، نٌَُ نلؿووَ بؤ هُؿ و هٌ و ؿوو ًًَؤٕ، 0100 نُباي يُبىؿدٍُ ْاوُٓ  ََُُٓ د

ٍَ نُ ثُدما ًًَاكٍ بؤ تُكػإ نلاوَ،ؿا يابؤ  بُاَلّ يُهُكؿاصيإ بؤ قُماٍ )َُعيىوك(، بِلَيٓلاوَنإ ؿَنل
 ْاوٍُٓ طُكًَإ.

ًَبًين ؿَنلٍ َاؿٍَ)  ٍَ،051ت ًٌَ ؿووك و ْنيهٌ و بؤ َُهٔىيُنإ ػُكز ؿَنل ٌَ  (بُث بُِكاهيت ؿَب
ٌَ بؤ هُكف نلؿٌْ، ًًَُٔٓوَ ُٖب ًَج  ُعيىوك ػَُيو ؿَيإ طًُيٌ و ؿاواناكيإ ُٖيُ،بؤ صيىوُْ يُقُماٍ َ ي

ٍَ  َُٓل ؿواٍ ُٓوٍَ ُْٓـاّ ثُكيَُاْاٌْ بُغـاؿ هُكؿاًْإ نلؿٕ و ؿاواناكيُناًْإ بلؿؤتُ بُغـاؿ،  يُو
ٍَ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ُٓو  ؿَكٓىو بؤ ؿكوهت نلؿٌْ )ناكطٍُ ٓاكؿ(، بُاَلّ بُٖؤٍ كَيو ُْنُوتٔ يُطُ

ُٖيُ، بُاَلّ َوَ  0112و  0117ثُنٌ نُوتىوَ،تُعىينٍ وًهُ هاَيٌ نُيُ ناكطُيُ ًٌٌٓ ُْنلؿووَ و 
 هُكف ُْنلاوَ بؤيإ.

يُْاوٍُٓ  (511تا) (511بًُْوبُت ؿاَُمكاْـٕ،هاَيٌ ثاك ْنيهٍُ) ؿاوا ؿَنُّ وَاَلَِ بـكَيتُوَ،
ُٓدمىٌَُْ  طُكًَإ،ُٓواُْ يُؿَكَوٍَ ثلؤهٍُ ؿاَُمكاْـٕ ؾؤكٌَ ؿاَُمكاْـًْإ ثِل نلؿؤتُوَ،ؿَيتُ

ٌَ ثِلنلؿوُْتُوَ،  ٌَ ُٓو ؾؤكَاٍُْ ث ٍَ نُُٓو ؾُكَاُْ غري تُبًعري،ن ًًَإ ِكاؿَطُيُْل وَميلإ، بُاَلّ ث
 .هىثاي ثاًاًٍْ ُٓواًٍُ نلؿووٕ؟

 بُكَين ؿَيٌاؿ سوري قاؿك:
 بُكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًَوتا باهٌ ًتُ طٌتًُنإ بهُّ ثاًإ باهٌ وكؿَناكيُنإ بهُّ ٓ ٍَ يُؿاًٌْتُٓناٌْ  ؿََُو
ياها،بًاْىويُناًْإ َىقًٓع  (َاْطُ وَماكَتٌ ؿاكايٌ و ثالْـاْإ بىؿدٍُ ؿواػوتىوَ ؿف2ٍتلا،يُنُّ،)

 ْري.
ٍَ فَاكَ) ًٌَ ْىوهلاوٍ وَماكَتٌ ؿاكايٌ بؤ وَماكَتٌ ؾًـكا ػَُاَلْـٕ نلاوَ  0910100(يُ 00200بُث

ًٌَ ْىوه 0100بؤ بىؿدٍُ  (ناتٌ تاوتىَيٌ بىؿدُ 02110لاوٍ ػؤيإ)بؤ سهىَُتٌ عرياقٌ،ُٖكبُث
ًهًٌ ؿاًٌْتىوٕ يًقُْيإ بؤ تُ 2101تا  001يُوَماكَتٌ ؿاكايٌ سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ يُ 

 نلؿووَ تاوتىَيٌ بىؿدُ بهُٕ.
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ٌَ ِكووٕ  ُٓثلهِ بؤ ُْتإ ْاكؿووَ بؤ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ؟  َُُٓ َىػايُؾٍُ ياهايُ و َُقِىؿيٌُ، ُٓب
ٌَ،نلؿُْوَ ًَٓإ كووبـات نُهًؿٍُ مَواز و عُقاكٍ بؤ  ٍ مياتلَإ بـَْ ُٖكًَُُُٓ واٍ نلؿووَ نىكتٗ

ٍَ بُػَُيهٌ، ًَُُ هًوتٌَُ َُكنُمئ، ثلهاكٍ تلّ ُٖيُ، ٓىاك َاْط بـك يُعريام ُٓطُك بىؿدُ  ُٓطُك ٓ
ٍَ؟ ٌَ و هُكف ْانل ًَلَ بؤ ثلؤفَنإ ؿَهت بُناكْاب  ثلهًاكًيهِ ُٖيُ،ُٓطُك الَُكنُميٌري  ثُهٓـ نلا ي

بُكَين وَميلٍ ؿاكايٌ سهىَُتٌ ُٖكَيِ يُتُعيًين ػؤٍ ْاكؿوويُتٌ بؤ سهىَُتٌ عرياقٌ،وَماكَتٌ 
ًَهٌ ْاكؿؤتُوَ بؤ ُٖكَيِ ناّ تُعيري ِكاهتُ؟ ٌٖ سهىَُتٌ ُٖكَيِ  ؿاكايٌ سهىَُتٌ ْاوَْـ تُعيًٓ

ُٓوإ ؿوو  ُناُْ بًًُإ ؿاْاوَ،ُٓوإ بؤ َىوٍُٓ َىَمَؾري بؤ َُهآًًٌ تل يَُُٖىو باب يابُغـاؿ؟
ًَٓر ًًَاك مياتل يُو ثاكٍَ يُبُغـاؿ يُبابُنإ ؿاْلاوَ بؤَإ كووٕ  تليًؤٕ و ثًٓر هُؿ و ثُدماو ث

ًَىَ ِكاهتُ ياٌٖ ُٓوإ؟ بهُُْوَ،  .بؤ يُبُغـاؿ مياتل ؿاْلاوَ؟؟ُٓوٍَ ٓ
ًَٓإ.   ًٌَاٍُْ نُسهىَيُهُك نىكتٗ ًَهُ يُن ًَٓإ يُن ًَٔ،وُتٌ واَلتإ يُهُكٍ ؿَِكبُكَينإ نىكتٗ ُٓطُك  وػ

ًَو نىكتًٗٓإ يُ)ٖؤَيُْـا( ًٍَ َاْط ٌَ ث يُهىقٌ ُٓوكوثٌ  %،2نُسهىَُت ُْيتىاٌْ بًهاتُ كوويـا  بريتإ ب
ًَُُ طُيٌتؤتُ  ًَٓاٌْ ٓ ًَو ِكووٍ ُْؿاوَ، %،01وَكُْؿَطريا ُٓبىو بُهتاْـاكؿ كووػا،نىكتٗ ًَها ًٖض ًت  يُنات

ًَٓإ مؤك تًاياْـا ِكووُٓؿا،ُٓو سهىَُتاٍُْ نُنىك ُٓواُْ مياتل هًاهُتٌ َُكنُميًإ ُٖيُ يُبىاكٍ  تٗ
 )عذن(ُٓبٔ، بؤ ُٓوٍَ مياتل ثُْا بؤ نِليين هًاكَ و ػاْىو و ًيت طُوكَ ُٓبُٕ، بؤيُ تىوًٌ بىؿدُ،

هى )تُقًُىف(ببا بَُي سهىَُتٌ ُٖكَيِ ُْى ثُْا بؤ )تُقًُىف(ُٓبُٕ، )عذن(يإ نُّ نُُْوَ ثُْا بؤ
ٍَ هاَيٌ  باكٍ بىؿدٍُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ُٓوَْـٍَ تل مياؿ ُٓنا، يُبىؿدٍُ بُناكبلؿٕ بُبُكاوكؿ يُطُ

ٍَ ػُكدٌ بُناكبلؿٕ مياؿ  بهلايُ، ِكابلؿوو يُى تليًؤٕ مياؿٍ نلؿووَ، نُُٓبىايُ )تُقًُىف( ٍَ بُها ها
ًٌَُ طُوكَناُْ يُؿاٖاتىو ُٓنا، ٌَ يُن  ًَتُوَ.ؿا ِكووبُِكووٍ ُٖكَيِ ؿَبيُن

ًَ ٓىاك تليًؤٕ و ًُهُؿ و سُؾتاو 0112يُهاَيٌ  صيىوُْ،  ٓر ًًَاك بىوَ بؤ ػُكدٌ بُناكبلؿٕ،هاَيٌ ث
ًَٓر  0100 ًًَاك بىوَ،هُيلنُٕ ػُكدٌ بُناكبلؿٕ ُْٓـ ؿَ تليًؤٕ و سُوهُؿ و ٌٓ و ث

ٍَ ػُكدٌ بُناكبلؿٕ هُؿا هُؿ و ٓىاكؿَ مياؿٍ نلؿووَ،ُٓ ًَىَ هُكنُوتىوَ،يَُاوٍَ ٓىاك ها طُك بُّ ً
 ٍَ ًَىيوتُإ بُ بًوت و ثًٓر تليًؤُْ،يُنى بُكؿَواّ بري يُٓىاك هاَيٌ ؿاٖاتىوؿا بؤ بىؿدٍُ بُناكبلؿٕ ث

ًَٓري؟  .ب
( ًَٔ ًٌَ َُٓي ًَو نُ ُٖيُ ث ًَو ؿياكٍ نلاوَ،َىوٍُٓ املٛظؿني( تعٜٛطاتؿَيُُ هُك باب يُسهىَُتٌ ْاوَْـ ًت

ًَلؿكاوَ،ػاٌُْْري بُدًا ؿياكٍ نلاوَ و ٌٖ ؾُكَاْ  بُكإ بُدًا بؤ سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ْ
ًَٓر ًًَؤٌْ ؿياكٍ نلؿووَ، ًَٓر هُؿ و ثُدماو ث  بُُٖكؿوونًإ ًَُ تليًؤٕ و هُؿ و سُوت ًًَاك و ث
ًَهٌ ؿاػًٌ نلؿووَ،  يُثلؤفَياهاٍ وَماكَتٌ ؿاكايٌ ًَُ تليًؤٕ و سُوهُؿ و سُوتاو ٓىاك ًًَاك و ًت

ًَٔ قُ ًُٓ؟ُٓو ؾُك ناًَإ ِكاهذي؟ ٌَ ًُْ. ُٓواٍُْ مياؿَٕ بؤن  نُسهىَُتٌ عرياقٌ ٓاطاٍ ي
ًَو ُٖيُ باوامحيٌ بهُئ بؤ َُٖىواليُى، تهايُ بؤَإ ِكووٕ بهُُْوَ،  ُٓويٍ ُٓوَيُ يُبىؿدٍُ  ًت

ًَٓر و ؿَيُ، ًَنَ ُٓنـاكَنإ ُِٓكوا،51ْنيهٍُ  طٌيت َىوٍُٓ ؾُكَاْبُكإ يُهُؿا ٌٓ و ث  % ٍ بؤ ٖ
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ًَنَ ُٓنـاكَنإ ) ،ثلهًاك ُٓنُّ بُكَين وَميلٍ  ًَالنٌ بؤ ؿاْلاوَ، (2211بؤ َُٓواَيًٍ ؿَمطاٍ ٖ
ًَو) ًَهـا تُْـكوهيت) ًَالنٌ بؤ ؿاْلاوَ؟ (2211ثالْـاْإ يُهُك ض ُٓهاه ًَالنٌ بؤ  (0051يُنات

ًَهٌ عُههُكٍ بُكٕ؟ ؿاْلاوَ، ٍَ ُّٓ واَلتُ بُكَو واَلت ٍَ وَم ُٓتاُْو ٍَ ًَالنتإ بُُْٖـ اكَت ؿاوَ ُْٖـ
،ًُْ ٌَ ًَىيويت ث ٌَ ًُْ،211بؤ صيىوُْ وَماكَتٌ ِكؤًٓبريٍ) نُث ًَىيويت ث ٍَ  (ًَالنتإ بؤ ؿاْاوَ نُث ُٓتاُْو

ًًَاُْ؟ ًَىيوتإ ث ًٌَ بهُُْوَ ياث  .ُٓو ًَالناٍُْ ؿاْلاوَ تًُْا د
ًًَهلؿٌْ ياهايٌ بىؿدُيُ،  ًٌَ ًٌَ ُٓنا،نُهااَلُْ وَماكَتٌ ؿاكايٌ د ثلهًاكَيهُإ ُٖيُ ُٓويٍ ث  ٌَ بُد

ؿوو تليًؤٕ و  0100يُى تليًؤٕ و سُوهُؿ و ُْوَؿ و ؿوو ًًَاك و يُهاَيٌ  0101ُٓويٍ يُهاَيٌ 
ًَٓاوَ بؤ ثِلنلؿُْوٍَ مياؿَِكَوٍ بُناكبلؿٕ، ؿووهُؿ و ْؤ ًًَاكٍ ثلؤفَنإ ػُكز ُْنلاوَ،  بُناكتإ ٖ

ًَٓاوَ و بؤٌٓ بُ ٍَ بُناكتإ ٖ يُِكاثؤكتُنٍُ  ثلهًاكَيهٌ تلّ، ناكٖاتىوَ؟تهايُ وَاَلػيإ بـَُْوَ يُنى
ًَو  ٖاتىوَ نُ 0100بىؿدٍُ  ًٌَىو ٖاتىوَ  ُْٖاتىوَ، 0100و  0101يُهاَيٌ  َىذتُق بؤ يُهااَلٌْ ث

ٍَ ُْٖاتىوَ؟  .َُٓوا
ٌَ هُؿ و هٌ و يُى ًًَاك ؿاْلاوَ بؤ ؿاٖات، ثلهًاكٍ ؿووَّ،  يُعُيين نات يُّ الوَ  ؿوو تليًؤٕ و ه

ٓاػؤ ُّٓ وَماكَتاٍُْ نُثاكَناْتإ بؤ ػُكز نلؿووُْتُوَ يُبىؿدٍُ  َ يُوَماكَتُنإ،ػُكدٌ نلؿؤتُو
ثلهًاكٍ نؤتايٌ،يُؿَهتٍُ ْاوُٓ ؿابِلَيٓلاوَنإ بؤ بىؿدٍُ  بُناكبلؿٕ ثاكَيإ بؤ تُػًِّ ُْنلاوَ؟

ؿاْلاوَ بؤ  ثُدما ًًَاك يُثلؤفَناًٌْـا ثلؤفٍَ بؤ تُكػإ نلاوَ، بُناكبلؿٕ ثاكٍَ بؤ تُكػإ نلاوَ،
 .هىثاي يابؤ ناكوباكٍ سًنبًُ؟ َُُٓ بؤ ػَُيهُ،بؤ ثلؤفَيُ، ْاوُٓ ؿابِلاوَنإ،

 وَميلٍ ؿاكايٌ و ٓابىوكٍ:-بُكَين باين تاَيُباٌْ
 بُكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ٌَ بؤ ُٓوٍَ بتىاْري وَاَلّ بـَيُٓوَ،ٓىْهُ ْاتىاْري  تهايُ ُٓواٍُْ ثلهًاكَناًْإ نلؿ ْىهؼُيُنُإ بـَْ
 َُٖىوٍ بٓىوهري.

ًٌَُوا ت  ؾًل َػـيـ:ىبُكَين ث
 بُكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ٍَ ِكاثؤكتٌ يًقٍُْ ؿاكايٌ و  َٔ قوُُٓنُّ يُهُك ُٓو ْىوهلاوٍَ نُ وَماكَتٌ ؿاكايٌ ْاكؿوويُتٌ يُطُ
ًَِ ِكاثؤكت يآُو َُغـوكياٍُْ نُوَماكَتٌ ؿاكايٌ و ٓابىوكٍ باهٌ نلؿو ٓابىوكٍ،  وَ نَُٔ ْامامن ْاوٍ بٓ

بًُـاكئ يُهًاهُتٌ ؿاكًتين ؿاكايٌ  يُْاوَكؤنٌ ْىوهلاوَنُؿا ُٖيُ نُطلؾتًإ ُٖيُ و هُكدمًإ ُٖيُ،
،ٍَ ياػىؿ ُْٓـ فَاكَيُنُ ػوتىويتًاُْ هُك ُْٓـ وَكَقُيُى و ْاكؿووياُْ بؤ  سهىَُتٌ ؾًـكا

،ًَُُ ًَِ 0100يُهُكَوَ ْىوهلاوَ بىؿدٍُ هاَيٌ  بُكؿَهيت ٓ ٌٓ؟؟ بُاَلّ ُٖوَيـَؿَّ ،ْامامن ْاوٍ بٓ
ُٖؤناكٍ طُوكَتلئ طلؾيت ُٓو ْىوهلاوٍَ ْاكؿووياُْ ًٖر ٓاَافَيُى ب يُهُك ُٓو ْاوَكؤنُ قوُ بهُّ،

 ؿوانُوتين بىؿدُ ُْنلاوَ.
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ٍَ ؾُكَاْطٍُ بىؿدٍُ 2يُػاَيٌ) (ٍ ْىوهلاوَنُ ٖاتىوَ بُْىوهلاوٍ وَماكَتٌ ؿاكايٌ ؾًـكا
ًَٓلاو وَماكَت 110100(يُ 110()09فَاكَ) ٍَ ؿاواٍ يُُٖكَيِ نلؿووَ بىؿدٍُ ػًََُ ٌ ؿاكايٌ ؾًـكا

ٍَ بُْىوهلاوٍ) بُّ  0910100(يُ 00200بُثُيُ ِكاواٍُْ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ بهُٕ،وَى َُٖىو ها
ًَٓلاوَ، ًَىٍَ ػىاكَوَ ػًََُ  ْـُْنٍُ بؤ نلؿووٌَ ؿاكايٌ و ٓابىوكٍ ُٖكَيِ ػَُاَلؿياكَ وَماكَت ً

ؿواتل وَماكَتٌ ؿاكايٌ و ٓابىوكٍ ُٖكَيٌُ  ًَالنات(، ؿاٖات، ُْؾُقاتٌ ًٓوتًوُاكٍ، ،)ُْؾُقاتٌ تًُػًًٌ
ًَـاويوتًُناٌْ بىؿدُ بُْىوهلاوٍ فَاكَ  .220100(يُ 050200) نىكؿهتإ ثاَ ٓاَاؿَ نلؿٌْ ث

ٍَ ِكَيُٓايُناٌْ ٓاَاؿَنلؿٌْ بىؿدٍُ تًُ ػًًٌ ؿاوا يَُُٖىو ؾُكَاْطُناٌْ سهىَُتٌ ُٖكَيِ نلاوَ يُطُ
 0100بُمووتلئ نات بىؿدٍُ هاَيٌ  590100(يُ 07995ؿووباكَ تُٓهًـ نلاوَ بُْىوهلاوٍ فَاكَ)

ًَُٔواٍُْ ُٓوََ بُكثلهًاك ؿَبٔ، ًَلُْوَ بُث  ْىوهلاوٍ ػؤتاُْ َٔ ؿَخيىَيُُٓوَ.ُٓوَ  بؤَإ بٓ
ُك بىؿدٍُ هاَيٌ ٍَ نلؿٕ يُهىوتػٌتٍُ ناتٌ تا 0290100يُ  (02111) ؿواتل بُْىوهلاوتإ فَاكَ 

اوَ ػٌتٍُ ناتٌ ،ػؤتإ بُكْاَُيُنتإ ؿا21010100ْتانى  0010100ؿياكٍ نلاوَ يُ  0100
ًَٓاٌْ يًقُْيُنٌ بااَل بؤ  0290100يُ  (02110) ٍَ نلؿٕ و بُْىهلاوتإ فَاكَىتتاو ًَهٗ بِلياك ؿكا بُث

ٍَ وَماكَتُنإ، ٌَ نلؿٌْ بىؿدٍُ ٓاهايٌ يُطُ ًَىَ تاووت ًَٓاوَ،9يَُاْطٌ) واتُ ٓ ًَهٗ َُُٓ ُٓوَ  (َ يًقُْتإ ث
ٌَ نُ ًَىَ باهٌ ؿَنُٕ يُ َُٖىو ُٓو بًاْىوياٍُْ نُ ؿَطُيُْ ٍَ ؿَناتُوَ، ٓ  ؿوا نُوتين بىؿدُ ثىوُٓ

ًَىَ بُ) َاْط ؿَنات، (2ْنيهٌ) (00تاَاْطٌ) (9) ٓىْهُ يَُاْطٌ ٍَ ُٓو 2ٓايا ٓ (َاْط ُْتإ تىاًْىَ يُطُ
ًَٓ ًَهتإ ٖ ًَلٕ بؤ سهىَُتٌ ْاوَْـ؟يًقٍُْ نُث ًَو بؤ بىؿدٍُ ٓاهايٌ بهُٕ و بًٓ نُواتُ  اوَ ػَُاَلْـْ

ًَىَ وَنى وَماكَتٌ ؿاكايٌ بُكثلهًاكٕ يُ ؿوانُوتين بىؿدُو ػَُاَلْـٌْ  ًٌَ ُّٓ ْىوهلاوَ ٓ بُث
 0100100يُِكاطُيُْـُْنإ ٓاَافَت بُوَ ؿاوَ بُكَين وَميلٍ ؿاكايٌ نُيُ بىؿدُ،ؿواتل ُٖكػؤت 

ًَىَ بُْىوهلاو بى ًَلٕ بؤ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ،ٓايا ٓ ٍَ بًٓ ًَٓلاوٍ سهىَُت ٓاَاؿَيُو ؿَتاُْو ؿدٍُ ػًََُ
ًَٓلاوٍ  0100ؿاواتإ يُهُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ نلؿووَ ؿَتىأْ يُِكووٍ قاْىًُْوَ بىؿدٍُ  بُػًََُ

ًَلُْ ثُكيَُإ؟ ًَو ِكَيطٍُ يإ ُٖك يُهُك قوٍُ هُكؤنٌ يًقٍُْ ياهايٌ ْا ٓاَاؿَيُ بًٓ مامن بُض سُق
ًَلَيتُ  ٍَ بىؿدُ بٓ ًَـوإ بـا بُوٍَ ْاتىاْل بُػؤٍ ؿاوَ بُْاوٍ ثُكيَُإ ياػىوؿ بُْاوٍ ًُٓوَ ي

 ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ.
 هُكؤنٌ ثُكيَُإ:/الٕ باين امساعًٌؿ.اكهبُكَين 

ٍَ،ُٓوَ هُبُب بىوَ. ًَل ٌَ بىؿدُ بٓ ًٌَُوا سهىَُتٌ َىهتُقًٌ ْاتىاْ  نانُ ث
ًٌَُوا تبُكَي  ؾًل َػـيـ:ىن ث

 بُِكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
،ٍَ ُ    َٔ بًُُؾٌُٖ ُٓوَّ ْاو -01)  سُمُٓنُّ بُْىوهلاو،وَماكَتٌ ؿاكايٌ و ٓابىوكٍ نُباي يعُوَ ؿَنعا يع

ًَٓلاوٍ ٓاَاؿَيُ، بُْىوهلاو ؿاوا يُهُكؤنايُتٌ ثُكيَُاٌْ نىكؿهعتإ بهعات بعؤ ٓعُوٍَ     0 (  بىؿدٍُ ػًََُ
،ٍَ ٍَ.ؤ ُٓوٍَ ٖؤناكَنَُ ُْػُُْ ٓب بىؿدُ ؿواُْنُو  ُهتؤٍ سهىَُتٌ ؾًـكا
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(ٍ ُٓو ْىوهلاوٍَ نٌُٖ وَماكَتعٌ ؿاكايعٌ و ٓابىوكيعُ،ػاَيٌ يُنعُّ ميعاؿبىوٌْ ػُكدًعُناٌْ       0يُالثُِكَ) 
       ُ ًَتعُوَ،ثالٌْ ًٓعىٍَ سهىَعُت ٓعًُ نع ؿاِكَيعقَكٍ   هًاؿٍ و سانًُُ واتُ ثٌهٌ سهىَعُتٌ ٖعُكَيِ نَُـَب

ًٌَععُيُ،هًاهععُتٌ بىؿدععُٕ يُٖععُكَيُ ٌَ ٌ نىكؿهععتإ بععؤ ٓاكَهععُكٍ ٓععُّ ن ًَو  يععُػاَيٌ)ب(ٖاتىوَ ؿََيعع )بًُعع
يُػُكدًععُنإ يُهععااَلٌْ ِكابععلؿوو ُْطُيٌععتىوُْتُ سهىَععُتٌ ٖععُكَيٌُ نىكؿهتإ(نَُُبُهععتإ ػععُكدٌ   

ًَىَ ًٓتإ نلؿووَ؟ بؤٌٓ ُْٖاتىوَ؟ سانًُُيُ، ًَٓاٌْ ناكَبا و  ٍُٓ ٓ هىوتٌَُُْ بؤ وَيوتطُناٌْ بُكَُٖٗ
 .% ُْطُيٌتؤُْ نىكؿهتإ،ٖؤناكٍ ُْطُيٌتين ُٓواُْ ًُٓ؟011نٌ َىَيهايُتٌ ْانؤ

ٌَ ًًَعؤٕ و ؿووهعُؿ و ثعُدماو ْؤٖعُماك و           (5الثُكَ)  ًَعلام هعٌ و هع ٍ ْىوهلاوَنُتإ نعؤٍ ؿاًٌْعتىاٌْ ع
فَعاكٍَ ؿاًٌْعتىاٌْ نىكؿهعتإ ٓعىاك ًًَعؤٕ و هعُؿوو ًُٖعتاو ْعؤ ٖعُماك و           سُوهُؿ و ٌٓ و يُى نعُي، 

ٓايا وَماكَتٌ ؿاكايٌ و  ُٖفَاك نلاوَ ِكيقٍَ يُهُؿا ؿواْنَ و ثؤيٓت ًَُ ؿَنات، ؿوو نُي نُ سُوهُؿ و
ًَعىَ بُكاهعيت ٓعُمأْ فَعاكٍَ ؿاًٌْعتىاٌْ ٖعُكَيٌُ        وَماكَتٌ ثالْـاْإ، بُتايبُت وَماكَتٌ ثالْـاْإ ٓايا ٓ
 .نىكؿهتإ ُْٓـَ؟

ًَعـاٌْ ثاكَينطانعإ باهعتإ      ٌَ        يُػاَيٌ يُى بىؿدٍُ ثُكَث ًٌَ ِكَيعقٍَ ْؿىوهعٌ ُٖكهع يعُوَ نعلؿووَ نعُ بعُث
ًَلَؿا دًاوامٍ َُبًُغٌ ؿووهعُؿ و سعُؾتا    ثاكَينطاٍ نىكؿهتإ ؿَناتُ سُوهُؿ و سُؾتا و ْؤ ًًَاك ؿيٓاك،ي

نُٓعُوَ َىهعتُسُقٌ    و ؿوو ًًَاك ؿيٓاك نُػؤتإ ْىوهًىتاُْ يعُبِلٍ يعُى تليًعؤٕ و ثعُدماو يعُى ًًَعاك،      
ًَهتإ ْىوهعًىَ ؿيعاكَ ٓعُوَ       ؿدعٍُ تُصيًعٍُ ٓعُقايًٌُ ثاكَينطانعإ،    يُبى ُٖكَيٌُ نىكؿهعتاُْ،  بعُاَلّ ِكَقعَُ

(سُوت هُؿو سُوؾتاو ْؤ ًًَاك ؿيٓاكَ ُْى ُٓوٍَ ْؤ تليًؤٕ و سُو هعُؿو سعُؾتاو   9779) َُٖيٍُ ٓاثُ
ًَععىَ  نُِكَيقَنععٍُ ؿَناتععُ ُٓوَْععـَ، ْععؤ ًًَععاك ؿيٓععاكَ، و نىكؿهععتإ بععُبِلٍ ؿووهععُؿ واتععإ ؿَكػوععتىوَ نععُٓ

ًٌَ  باًععُ ُٓطععُك فَععاكٍَ ؿاًٌْععتىإ ؿَقًكععُ، سععُؾتاو ؿوو ًًَععاك ؿيٓععاك مَكَك ؿَنععات، سععُقٌ ػؤَاْععُ بععُث
ًَععلٕ،  ٍَ فَاكَيععُنًإ ؿَهععت ًٌْععإ نععلؿووَ ٓععٍُ      فَععاكٍَ ؿاًٌْععتىإ بؤَععإ بٓ بععُالًَّ ُٓطععُك ٓععُوإ يععُو

ًَىَ ًُٓ؟ ًَلؿكاوَ، بؤ ٓاكَهُكٍ ُٓو ثاكٍَ نُ َُٖيىَيويت ٓ ًؤٕ و ًعُي هعُؿوو سعُؾتاو    بِلٍ يُى تلي ُْْ
ًَعلام،  % ٍ ٖعُكَيِ ُٓناتعُ   07نُكَيعقٍَ   يُى ًًَاك تُػًِّ نلاوَ بؤ ثرتؤ ؿؤالك يَُُٖىو ثاكَينطاناٌْ ع

ًَىَ ْىوهعًىتاُْ      سُوت هُؿ و سُؾتاو ثًٓر ًًَاك ؿيٓعاك،  ؿوو ًًَعاك و ٓعىاك هعُؿ    ٓعٌ و بعُاَلّ ٓعُوٍَ نعُٓ
ًَىَ ًُٓ وَى ْىَيُٓكٍ سهىَُت؟ْامامن يُوََ دًاواميًُى ُٖيُ، نُ ًًَؤٕ ؿيٓاكَ،  . ثالٌْ ٓ

ًٌَعرت ٖعًر        (ٍ ْىوهلاوَنُتإ ْىوهلاو5َيُالثُِكَ)  ٍَ و هعااَلٌْ ث )بُاَلّ يُػٌتٍُ بىؿدعٍُ ععريام َُٓوعا
(ٖععاتىوَ 5(بِلطععٍُ)02َععاؿؿٍَ) بععِلَ ثععاكَ ؿاْععُْلاوَ بععؤ بُكٖععٌَُ ػؤَاَيٌ(ؿَثلهععِ بؤٓععٌ ؿاْععُْلاوَ؟    

ًَىإ هععُكؤنا  ًَو يععُْ يُتٌ ُٓدمىَععٌُْ وَميلاْععٌ عععريام و هععُكؤنايُتٌ ٖععُكَيٌُ نىكؿهععتإ   نُبُِكَيهععُوتٓ
ًَـاويوعتًُنإ         ًٌَعُُكطُ(بؤ ؿابًٓهلؿْعٌ َىوٓعُو ٓعُى و ث ػُكدًُناٌْ ثاهعُواٌْ ٖعُكَيٌُ نىكؿهتإ)ث

،ٍَ ًًٌَُٓ ػُكز ؿَنل ًَىٍَ ث ٍَ ؿَهتىكٍ ععريام،  يُاليُٕ سهىَُتٌ ْاوَْـيُوَ بًُ ٌَ يُطُ  بُدؤكَيو بطىدم
ٌَ بؤ كَيهؼوتين ثٌهٌ ثاهُواٌْ تاياهايُى ؿ  ُٖكَيِ.َكؿَٓ
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ًَىيوعتُ بعُؿوا ؿآعىوٕ و         0117يُهاَيٌ   ًَىٍَ دًاوام يُياهعاٍ بىؿدعُؿا ٖعاتىوَْ يعا ث وَ ُّٓ بابُتُ بًُ
        ،ٍَ ًَعىَ    وَكطلتين ثٌهٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهعتإ يُهعُك َوعتُواٍ بعُكم يًقْعٍُ بعؤ ؿكوهعت بهعل وَى ٓعُوٍَ ٓ

ًَ ٍَ؟ْىهًىتاُْ،ْامامن َُبُهتإ ن ٍَ؟ ًُ يًقٍُْ بُكم ؿكوهت بهل ٌَ ْانل ٌَ بُد  ُٓطُك ِكَيهُوتٔ ُٖيُ بؤ د
( ٓعىاك تليًعؤٕ و ْؤهعُؿ و    0100-00-20(نعؤٍ طٌعيت تعانى)    0117/0112/0119/0101/0100) يُ

ٍَ بؤ  ًَل هٌ ًًَاك ْؤهُؿ و ُْوَؿ و ٓىاك ًًَؤٕ ؿيٓاكتإ ْىوهًىَ، نَُُٓاُْ ُٓبىايُ سهىَُتٌ عرياقٌ بًٓ
ٍَ ثِل نلؿؤتُوَ يُناتٌ بىؿدُيُ؟ اَلّ ُْيٓاكؿووَ،ُٖكَيِ، بُ  .ٓايا َُٓاُْتإ يُنى

ٌَ نلؿْعُوٍَ       (2) (ػاَي1ٌثُِكٍَ)يُال )ؿياكٍ نلؿٌْ فَاكٍَ ؾُكٌَ ؿاًٌْعتىإ(ٍ ٖعُكَيٌُ نىكؿهعتإ و دع
ًَعـاٌْ ثاكَينطانعإ،        يُبىؿدٍُ هاَيٌ ؿاٖاتىو، ٌَ يُثٌعهٌ سهىَعُتٌ يُثعُكَ ث ًَع   تانى ناكيطعُكٍ ْعُب ىَ ٓايعا ٓ

نعاكنلؿٕ بعؤ وَكطعلتين ٖعَُىو ػُكدًعُناٌْ هعًاؿٍ هعااَلٌْ         بُكاهيت ؿَمأْ فَاكٍَ ؿاًٌْعتىإ ٓعُْـَ؟  
ٍَ هااَلُْ،ِكابلؿوو نُػُكز ُْنلاوَ و ؿَطُِك ًٌَعرت تعُؿويل ْعُنلاوَ؟     َيٓلَيتُوَ و تُؿويل ؿَنل ٌَ   بؤٓعٌ ث نع

 .ُٖيُ َُُٓ بهات؟
ٌَ هععُؿ    0101 يُهععاَيٌ (1(ٍ ْىوهععلاوَنُتإ ػععاَيٌ)7يُالثععُكٍَ)  تععُْٗا  ًًَععاك ؿيٓععاك،و ثًععٓر  بععِلٍ هعع

ٓايعا بؤٓعٌ يعُ     %  بعُكَيُٓايٌ هعُكَوَ،  1/0نُكَيقَنٍُ ُٓناتُ  ًُٖت ًًَاك ؿيٓاك ًٓعاؿَ نلاوَ بؤ ُٖكَيِ،
ًَٓر ًًَاك تًُْا ًُٖت ًًَاك ًٓعاؿَ نلاوَ؟ ٌَ هُؿ و ث  .ه

ًٌَ ؿَهعتىوك    باهتإ يُوَ نلؿووَ هًاهُتٌ ؿاكاي (0) (ػاَي7ٌ) ٍَثُِكيُال  ٍَ ِكاهعتُ بعُث ُ  ٌ عرياقٌ ؾًعـكا  يع
ٍَ ؿايُ. (001) َاؿؿٍَ ًًٌَُٓناٌْ ؾًـكا   هًاهُتٌ ؿاكايٌ يُ ًٓؼتِاٌُ ث
ًَهعُ ؿوو ًًَعؤٕ و ًُهعت هعُؿ ٖعُماك           (5) يُػاَيٌ ًَٓلاو ُٓكقاَ يٍ باهتإ يعُوَ نعلؿووَ نُِكؤفاْعُ ػعًََُ

ًَعٓر ٖعُماك بعُكًٌَ ْعُوت       يُْاوَكؤنٌ ٓعُّ فَاكَيع   بُكًٌَ ُْوت ؿَكٖاوَيٌتُ بهلَيت، ُ هعُؿ و سعُؾتاو ث
ًَٓلايعُ،  يعُػىاكَوَ ْىوهعًىتاُْ باهعتإ يعُوَ نعلؿووَ بًُعـاك        ٓايعا َُٓعُ وايعُ؟    ِكؤفاُْ بى نىكؿهتإ ػًََُ

ًَُُ يُِكَيطٍُ ْىَيُٓكَاُْوَ يُوَماكَتٌ ؿاكايٌ سهىَُتٌ عرياقعٌ   ًُْٓ، ًَلَ يُػىاكَوَ ْىوهًىتاُْ ٓ بُاَلّ ي
ٍَ بًٌُ ُٖكَي ٍَ،     ٌُ نىكؿهتاصيإ وَكطلتىوَ،ؾًـكا نُْىَيٓعُكتإ ُٖيعُ ٓعؤٕ     نُواتعُ ْىَيٓعُكتإ ُٖيعُ يعُو

ٌَ ًُْ؟  .ٓاطاتإ ي
ًَبًًٓععُ، (0باهععتإ يُؿابًُععٌ وَميؿععٌ نععلؿووَ نععُػاَيٌ) (9) ثععُكٍَيُال  ًَطععٍُ ت نُُْؾععُقاتٌ  بُِكاهععيت د

ٌَ ًًَععؤٕ ؿيٓععاكَ،بعُكطلٍ و ٓاهععايٍ ؿوو تليًععؤٕ و ْؤهععُؿ و ًُٖععتاو يععُى ًًَععاك و ٓىاكهععُؿ و   يععُ ؿَ  هعع
ًَٓر ًًَا  ك و سُوهُؿ و ُْوَؿ و سُوت ًًَؤٕ.تليًؤٕ و سُوهُؿ و ٌٓ و ث

ٍ ؿاكايٌ يُاليعُٕ  0100(،ػَُاَلْـٌْ بىؿدٍُ سهىَُتٌ ُٖكَيِ نلاوَ بؤ هاَيٌ 0(،ػاَيٌ )01يُالثُِكٍَ) 
،ٍَ ٍَ ػَُاَلْـٌْ بعؤ نعلؿووَ،   سهىَُتٌ ؿاكايٌ ؾًـكا (ػَُاَلْعـٌْ ؿاٖعاتٌ   0َيٌ)ػعا  نُواتُ سهىَُتٌ ؾًـكا

سهىَُتٌ عريام ػَُاَلْـٌْ  0100بؤ هاَيٌ  ُٖكَيِ بِلٍ ًَُ تليًؤٕ و ْؤهُؿ و هٌ و ؿوو ًًَاك ؿيٓاك،
يُو َُبًُغُ ًَُ تليًؤٕ و ؿووهعُؿ و ًُهعت و    نُوا ؿاٖاتٌ سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتاُْ، بؤ نلؿووَ،
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ًَٓر ًًَاك ؿيٓاك ؿاٖاتٌ ُْوت نُكؤفاُْ هُؿ و سُ ٍَ،    ث ٓايعا ٓعُو    ؾتاو ثًٓر ٖعُماك بعُكًٌَ ْعُوت وَكؿَطعري
 .ًَُ تليًؤٕ و ؿووهُؿ و ًُهت و ثًٓر ًًَاك ؿيٓاكَ يُنىَيًُ؟

 ٍ ؿاكايعٌ، 0100(ػٌتُيُنتإ ْاكؿووَ ػَُاَلْـٌْ ؿاٖاتٌ سهىَُتٌ ُٖكَيِ بؤ هاَيٌ 00ُٖك يُالثُكٍَ) 
ؿاٖعاتٌ دؤكاودعؤك نعُْامامن     ًعَُ ًًَعاك،  بادعُنإ ًُٖعتاو    ػَُاَلْـُْنعُتإ،  ُٓوََ ثلهًاكَ بُِكاهيت،

ًَعىَ    َُٖىوٍ ؿووهُؿ و ُْوَؿ و ٓىاك ًًَاكَ، ًُٓ و ٓؤٕ ؿووهُؿ و ًُٖت ًًَاك ؿَنات، ْامامن ِكَقعٌَُ ٓ
 .ِكاهتُ يا ٌٖ سهىَُتٌ عريام؟

ًَبًًُٓنإ ْىوهًىتاُْ الثُِكٍَ)  ٍَ بؤ ُٖكَيٌُ نىكؿهتا (،0(ػاَيٌ)00يُت ٕ تا ُٓو بِلَ ثاكٍَ نُؿابري ؿَنل
ًَوتاَ بُوكؿٍ ُٖفَاك ُْنلاوَ، ُٖك ؿواٍ ُٓوَ ْىوهًىتاُْ ٖعُفَاك نلؿْعٌ نؤتعايٌ بىؿدعُ يعُوَماكَتٌ       ٓ

ٍَ بًُُ بىؿدٍُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتاٌْ ؿياكٍ نلؿووَ بُ ؿواْنَ تليًعؤٕ و ًُهعُؿ و    ؿاكايٌ سهىَُتٌ ؾًـكا
ًَٔ ؿياكٍ نلؿووَ، ًَٖٔ ٓىاك ًًَاك ؿيٓاك،ُٖكػؤتإ ؿََي  ؿياكٍ ُْنلؿووَ. ُكػؤًتإ ؿََي

ًٌَُُكطُ،ثؤيًى،ٓاهعععايٍ(،02()ب( ميعععاؿبىوٌْ بُكَيعععقٍَ 02يُالثعععُِكٍَ)  نعععُفَاكَيإ  %ٍ َىوٓعععٍُ )ث
ًَهتعععععععإ ْعععععععاكؿووَ   ٓايعععععععا ٓعععععععُو فَاكَيعععععععُ ِكاهعععععععتُ؟  (نُهعععععععُ،011111) ٓعععععععىْهُ ًٓعععععععىَ ؾؤكَ

ًٌَُُكطُ،ثؤيًى( ُنىَيًُ ي (نُهُ،0551) نُواتُ دًاواميُنٍُ نُهُ، (012551) فَاكَيإ بُ)ٓاهايٍ،ث
 .(نُهُ؟0551ُٓو )

ؿيٓععاك وَى ؿَكَاَيععُ بععؤ ؾُكَاْبععُكاٌْ وَماكَتععٌ ثععُكوَكؿَ     (051111ميععاؿبىوٌْ َُبًععُغٌ)  ػععاَيٌ)ز( 
ًَهُإ بؤ وَماكَتٌ ؿاكايٌ ناى)كًَعًـ تاٖري(باهعٌ يعُوَ نعلؿ      (نُهُ،011111نُفَاكَيإ) ًَُُ يُهُكؿاْ ٓ
ًَىَ باي  (نُهًإ ْاكؿووَ،91111ُٓوإ ٌٖ) ُ   نُي ؿَنعُٕ،  (011111) يُبُاَلّ ٓ ؾًعًعٌ ٓعُوٍَ    ٓايعا بع

ًَلٕ ٌٖ ) يعإ ٓعُونات نُباهعت نعلؿووَ ٓعُونات       (نُهعُ؟ 91111(نُهُ يعا ٖعٌ)  011111يُبُغـاؿ ؿَيٓ
ًَىَكَيعو ًٓعاْعات و ًَٓعُغ و َعُْاؾًعٌ        ؿَيُُ هُك بًُعٌ)باكبىوَنإ(،  ُٓوَْـَيإ ْاكؿووَ؟ ْعامامن بعُ ض ث

ًٌَ  ٓعععُو ًٓوعععتًُاكٍَ نُْاكؿووتاْعععُ،  ْلَيعععت؟ًٓذتًُعععاعٌ و َُُعععلوؾاتٌ ٓعععىػلا ؿاؿَ َت ؿوو وَماك بعععُث
ٍَ و هُكٓاوَناٌْ ٓاو،وَماكَتٌ نٌت ًٓعاْاتًإ ُٖيُ، ٌَ ْانؤى يُهُكَنإ، ىنا ٍَ ؿَهتٍُ ْاوُٓ د نعُ   يُطُ

ٍَ ؿاْاوَ، ًَٓر ًًَاكتإ بؤ وَماكَتٌ نٌتىنا ٌَ ْعانؤى يُهعُكَنإ    ًُهت و ث ًَٓر ًًَاكيٌتإ بؤ ؿَهتٍُ د ث
ًٍَ ًعَُ َعاْطٌ يُنعٌَُ     وَ،ؿاْا ًٌَ ُٓو ًٓوتًُاكَيُ وَماكَتٌ نٌتىونا يعُ ثعُدماو ًعَُ     0100بُاَلّ بُث

ًَٓر ًًَاكٍ هُكف نلؿووَ يًُعَُ َعاْطٌ يُنعُّ،    يعُعين   ًًَاك ؿيٓاك نُثاك بؤٍ تُػًِّ نلاوَ تُْٗا ث
ً   يًَُُ َاْطُنٍُ تل ثُدما ًًَاك هُكف ؿَنات؟ ٌَ ْانؤنُنإ هُكؼي ٖعُك ٖع َُهعلوؼي   ض ًْعُ، ؿَهتٍُ د

ًَلَ ثًٓ ؾًعًٌ ًَُ َاْطٌ يُنُّ ُٖك ًٖض ًُْ،  ر ًًَاكيهُتإ بؤ ختًِّ نلؿؤتُوَ.بُاَلّ ٖاتىوٕ ي
ٌَ هعُؿ و ْعُوَؿ و ؿوو ًًَعاك،     05الثُِكٍَ)  ًَـايُ،ًعاكَواًُْنإ هع ًٌَُيُنٌ ت بعُاَلّ يعُو    (بًٌُ بُػٌري،نًَ

ٌَ  هُؿ و سُؾتاو ًُٖت ًًَاك  .وَؿ و  ْؤيُ،ناًَإ ِكاهتُ؟ُو سُوهُؿ و ْ ًٓوتًُاكٍَ نُْاكؿووتاُْ ه
بعُاَلّ يعُو    ًًَاك و سُوهعُؿ ًًَؤْعُ،   وَماكَتٌ ْاوػؤ ؿَ (05ٍَ)الثُِك يُهىوؿَ نؤَُاَليُتًُنإ ػاَيٌ)ؿ( 

 ناًَععإ ِكاهععتُ؟  ًٓوععتًُاكٍَ نُْاكؿووتاْععُ هععُؿ و ؿًًََععاك و سىهععُؿ و بًوععت و ًععَُ ًًَععؤٕ ؿيٓععاكَ،    
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ثععلؤفَ ؿوانُوتىوَناْععُ نععًُٖض   ِكاثععؤكتٌ يًقْععٍُ ؿاكايععٌ ؿَيُععُ هععُكٍ،  (نععُؿوايٌ يُهععُك  01يُالثععُكٍَ)
ًَجععُِكيىَ بُهععُك يًقْععٍُ ؿاكايععٌ،0100ثُيىَْععـٍ بععُ بىؿدععٍُ  بُهععُك وَماكَتععٌ  َوَ ًْععُ ْععامامن ٓععؤٕ ت

ٌَ بُِكاهعععيت ناكَهعععاتُ،  ثالْعععـاْإ، َوٍ يُبىؿدعععٍُ ػعععُكدٌ ميعععاؿَِك ُٓطعععُك ٓعععُوَ ُٓبعععـَييت تامَتعععإ بععع
ًَٓر ًًَاك ؿيٓعاك،  0100ثُهٓـنلاوٍ هاَيٌ  ٓاكَهعُك ٓعًُ بعؤ ٓعُو مياؿَيعٍُ       ؿَناتُ ٓىاك هُؿ و هٌ و ث

ًَٓإ يُهعاَيٌ    هااَلُْ وَى وَماكَتٌ ؿاكايٌ؟ ٌَ نلؿٌْ بىؿدٍُ وَبعُكٖ ٌَ بُد % 52ؿَناتعُ   0100كَيقٍَ د
يعُثلؤفَ   ٓايا ٓعُو ثاكَيعٍُ َاوَتعُوَ    نؤٍ طٌيت تُكػإ نلاوٍ ٓىاك تليًؤٕ و  سُووهُؿ ًًَاك ؿيٓاك، يُ

ٌَ ْععُنلاوَنإ تععُؿويل نععلاوَ؟ ٌَ بععُد ٌَ ْععابىو ٓععُوَ بًُْوععبُت ٓععُو ْىوهععلاوٍَ نععُْ يُنىَيًععُ؟ دعع اوتإ يعع
 ِكاثؤكتٌ ؿاكايٌ.

هُباكَت بُِكاثؤكتٌ يًقٍُْ ؿاكايٌ وَى ُٖ ُٖفؿَ يًقُْنٍُ تعلٍ ثُكيعَُإ ٓعُكنًإ ُٓوَيعُ نُبىؿدعُ       
ٌَ ٓاوَكَيٌ َُٖىو ِكاثؤكتٌ  يًقُْناٌْ تل بهُٕ. ؿَيتُ بُكؿَهتًإ ؿَب

ُٖكوَٖا بًُُ بىؿدٍُ وَماكَتٌ ؿاكايٌ و ٓعابىوكيٍ َىْاقًُعُ بهعُئ، ْعامامن ٓعؤٕ سعُقتإ بعُػؤتإ         
ًَٔ ثُهٓـَ ياثُهٓـ ًُْ؟ ُٖك يًقُْيُى ػؤٍ ٓاَاؿَ  ًَ ًَو ًت ًٓناؾُ بهُٕ ب ؿاوَ يُْاو ُٓو ِكاثؤكتُ نؤََُي

ٍَ ًَو يُطُ ًَعىَ ِكاثؤكتعُنإ    نلؿووَ يُهُك بًُُ بىؿدٍُ ُٖك وَماكَت هتاؼي وَماكَت ؿاًٌْتىوٕ، ُْؿَبىو ٓ
ًٌَهَُ  بهُٕ، هُباكَت بُثلؤفَ ؿوانُوتىوَنإ، ٓعُوَ ؿوو ْىهعؼُيُ،   ؿَهتهاكٍ بهُٕ، ٓؤٕ بىوَ ُٓوٖا ث

ًَعلَ؟ ثعلؤفَ     7107يُ، ُٓويرت ٌٖ   7100ْىهؼُيُنٌ ٌٖ  ًَٓاوتاْعُ ٓ يُ، ْامامن ٓاَادمتإ ًُٓ يُوَ ٖ
ًَىا وَ ًُْ، )ْاوٍ ثعلؤفَ، ْعاوٍ    7107، ًٖض ثُيىَْـٍ بُ 7111تا  7113ٕ هااَلٌْ بُكؿَواَُناٌْ ْ

ًَىيوععت بععؤ 7101وَماكَت، ْععاوٍ نؤَجاًْععا، ثاكَينطععا، قععُما، َععاوٍَ ثععلؤفَ، طىفَععُ، ػععُكدٌ   ، طىفَععٍُ ث
ًَىيوععت بععؤ  7107( ًَععـاوَ طىفَععٍُ ث ؟ ٓععُوٍَ يععُوَ ِكاثؤكتععٍُ 7107، نعىا ٓععُو سُقًععٍُ نععُٓاَافَتإ ث

ًَععععىَ قوععععُتإ يُهععععُك)باكبىو، بُػٌععععري، هععععىوؿَ     يًقْععععٍُ ؿ ًَبًًٓععععُ، ٓ ًَطععععٍُ ت اكايععععٌ و ٓععععابىوكٍ د
 اكَتُنإ، ؿوايٌ وَاَلَِ بـَُْوَ.نؤَُاَليُتًُنإ(ُْنلؿووَ، بُكَيقَيُنٌ مؤك مياؿٍ نلؿووَ يَُُٖىو وَم

ٍَ، بؤٓععٌ        ًَٓإ بععُ ِكَيععقٍَ ٓععىاك و ثؤيٓععت ٓععىاك يُٓععاو و ثاكهععا ؿاواتععإ نَُهلؿْععُوٍَ كَيععقٍَ وَبععُكٖ
ًَو بىؿدعٍُ تًُعػًًٌ ميعاؿ         ٍَ ٖعَُىو هعاَي يُوَماكَتٌ ؿاكايٌ ُْنلؿووَ ٓاكَهُكَيو بـؤمَيتُوَ؟ ػعؤ ْعانل
ًَىإ وَماكَتُنإ يُؿابَُ نلؿْعٌ بىؿدعُ بُهعُكيإ     ٍَ، بُِكاوكؿٍ ْ ًَٓإ نُّ بهل ٍَ و بىؿدٍُ وَبُكٖ بهل

ٌَ صيىوُْ ؿَػَُُ ِكوو، )وَم ًَىَ ٖاتىوَ، ه ٍَ و هُكٓعاوَناٌْ ٓعاو،وَماكَتٌ   نُيُِكاثؤكتُنٍُ ٓ اكَتٌ نٌتىنا
بامكطاٌْ وثًٌُهامٍ، وَماكَتٌ ٓاوَؿإ نلؿُْوَ(، بُكاَبُكيًٌإ )ؿَمطاٍ ٓاهعايٍ، ُٓدمىَعٌُْ ٓاهعايٍ،    
ًَعٓر       ٍَ( ؿووهُؿ و سُؾتاو ًَُ ًًَعاك و ًُٖعت هعُؿ و هعٌ و ث وَماكَتٌ هاَاُْ هلووًتًُنإ(، )نٌتىنا

ُهامٍ( سُؾتاو ٓىاك ًًَاك و سُوهعُؿ و ْعُوَؿ ًًَعؤٕ، )ٓعاوَؿإ نلؿْعُوَ(      ًًَؤٕ ؿيٓاك، )بامكطاٌْ و ثًٌ
ًَٓر ًًَؤٕ ؿيٓاك، بعُاَلّ )ؿَمطعاٍ ٓاهعايٍ( ٓعىاك هعُؿ و ثعُدما و        ُْوَؿ و سُوت ًًَاك و ْؤهُؿ و ٌٓ و ث
ًَٓر ًًَاك ؿيٓاك و بًوت و ؿوو ًًَؤٕ، )ُٓدمىَعٌُْ ٓاهايٍ(هعُؿ و هعٌ و ٓعىاك ًًَعاك و ًُٖعت هعُؿ و         ث

ًَٓر هُؿ و ٓىاكؿَ ًًَاك و ؿوهعُؿ و ًُٖعت ًًَعؤٕ ؿيٓعاك،     ًُه ت و ٓىاك ًًَؤٕ، )هاَاُْ هلوًتًُنإ( ث



 425 

ٌَ وَماكَتعٌ طعلْط        ًَها هع ٍَ يعُنات ًَىَكَيو ُٓو َُٖىو ثاكَ بؤ ُٓو وَماكَتاُْ تُػِعًّ ؿَنعل ْامامن بُض ث
 َ، هُباكَت بُفَاكٍَ ؾُكَاْبُكإ.َىقاكَُْ بُواُْ هؿل

( نُهعُ،  711111ثؤكتٌ يًقٍُْ ؿاكايٌ و ٓابىوكٍ ٖعاتىوَ نعُ فَعاكٍَ ؾُكَاْبعُكإ )    ( ِكا03يُالثُكٍَِِ) 
( نعُي ؾعُكقٌ ُٖيعُ،    5717(نُهعُ، واتعُ)  711557بُاَلّ يُو ًٓوتًُاكٍَ نُ سهىَُت ْاكؿوويُتٌ )

ًَهٌ باًعُ بعُاَلّ    09يُنىَئ ُٓواُْ؟ يُالثُِكٍَ) وَى (هُؿ ًًَاك ؿيٓاك بؤ قُما و ْاسًُ ِكاطىَينكاوَنإ، ًعت
ٍَ قعُما و ْاسًعُ نعلؿ، ٓايعا يًقْعٍُ ؿاكايعٌ و ٓعابىوكٍ          ٌَ نُ ؿَ ًًَاك ؿاْلا غُؿكيإ يُُْٖعـ ُٓوٍَ ثاك ُْب
ًَطععُِكاوٕ وَماكَتععٌ ؿاكايععٌ و ٓععابىوكٍ ػععؤٍ هععُكؼي بهععا؟؟ًٖىاؿاكّ وَاَلَععٌ   ًٌَ ؿاتععا ثاكَيععإ ؿاْععاوَ يععا ي بععُث

 .ثلهًاكَنامن بـكَيتُوَ، هىثاي
 

 ؿ:بُكَين ناكؿؤ حمُـ ثريؿاو
 بُكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.

ًٌَ ثُيِلَوٍ ْاووػؤ َىْاقًٍُُ ِكاثؤكتٌ يًقٍُْ ؿاكايٌ ؿَنُئ ثاًإ نُثلؤفٍَ بىؿدُ ٖاتُ  ًَُُ بُث ٓ
 .هىثاي بؤ وَميلَ بُِكيًَنَناًٍْ ًُْ ٓاَؤفطاكٍ ثُكيَُاْتاكإ بهُٕ. بُكؿَػيإ َىْاقًٍُُ ؿَنُئ،

 
 
 

 بُكَين عبـايًُ حمُـاَري:
 ٌ ثُكيَُإ.بُكَين هُكؤن

ٍَ ُْى يُْاوَِكاهتُوَ،  ُٓطُك بِلياكَيهٌ تامَ ُٖيُ يُهُكؤنايُتٌ بؤ قوُ نلؿٕ ؿَبىايُ يُهُكَتاوَ بىتل
ٌَ نلاوَ، ًٌَىو بِلؤئ نُقوٍُ ث ًَىامٍ هااَلٌْ ث ًَهٌ طٌيت  ؿاوا ؿَنُّ ُٖك يُهُك ً ًَ ًَ َٔ ُْٓـ ٖ

ؿياكَ بابُتٌ  يًقُْناُْ قوٍُ يُهُك ؿَنُّ، يُِكاثؤكتٌ يًقٍُْ ؿاكايٌ و ٓابىوكٍ نُنؤنلاوٍَ ِكاثؤكتٌ
ًَىَيُنٌ طٌيت  ًَهٌ طلْطُ و ُٓكنٌ ثُكيَُاْتاك و ُٓكنٌ ثُكيَُاًٍْ يُّ ثلهُؿا بًُ بىؿدُ بابُت

،ٌَ  تاكَ نُبُ ؿيكُت قوٍُ يُهُك بهُٕ.بؤيُ ُّٖ ُٓكنٌ ثُكيَُاْ بُكدُهتُ ؿَب
ًَُُ ُٖك قوُ بهُئ و  بها،ُٓكنٌ وَميلإ و هُكؤنايُتًٌُ نُتُسَُىيٌ ثُكيَُاْتاك   ًَِ وايُ ُٓطُك ٓ ث

ًَتُ  ًَتُ بؤًايًُوَ و ؿَٓ ٍَ يُاليُٕ ؿَهتُاَلتٌ تُْؿًنٍ،قوُناصيإ ؿَٓ ٌَ ُْنل قوُناًٌُْإ عَُُيٌ ث
 .قاَييب ًٓوتًٗالى ُْى ًٓٓتاز

هات بؤيُ بُكيُوٍَ قوُ بهُّ َٔ ؿاوا يُهُكؤنايُتٌ ثُكيَُإ ؿَنُّ ٓاوؿَيلٍ ِكاو بؤٓىوُْناصيإ ب 
ٍَ؟ ٌَ ْانل ٌَ بُد ٍَ و ُْٓـَيهٌ د ٌَ ؿَنل ٌَ بُد ٌَ ُْٓـَيهٌ د ًَري و قوُ  بناْ ًَُُ قاْىٕ ؿاْ ٓ ٍَ ْانل

،ٍَ ٌَ ُْنل (َِ ؿَكباكٍَ ؿاٖاتُوَيُ،ُْٖـَيو يُبِلاؿَكإ يُهُك ؿاٖات 0ػاَيٌ) بهُئ، بُاَلّ ًٌٌٓ ث
ًَىَيُنٌ طٌيت قوُيإ يُهُك نلؿ، ٍَ ُْٖـَيو ًٓ بًُ ِكاهتُ ؿاٖات  ناؾٍُ خبَُُ هُك،بُاَلّ َٔ ؿََُو
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ًٌَ ؿَهتىوك يُؿَهتُاَلتٌ سهىَُتٌ ؾًـكاَيًُ، ًَهٌ َىتًُم ًُْ، بُث ُٓطُك  بُاَلّ ُّٓ ؿَهتُاَلتُ ؿَهتُاَلت
ًَىَيُنٌ َىتًُم بُناكٍ ؿَييَن، ًَُُ مََاْاتٌ ؿَهتىوكضيإ ُٖيُ  ٌٓ سهىَُتٌ عرياقٌ بًُ ًَها ٓ يُنات

ًَٓاٌْ ُّٓ مََاْاتُ ؿَهتىوكياُْ بُاَلّ سه (017، 011يَُاؿؿَناٌْ) ىَُتٌ ُٖكَيًٌُ نىكؿهتإ يُبُناكٖ
 ؿُ.مؤك َُوقًؿٌ مَعً

  ٌَ َٔ ِكاثؤكتٌ وَماكَتٌ ؿاكايًِ اليُ يُى وًُ نَُين مؤك ًْطُكإ نلؿيُ ُٓويٍ وَماكَتٌ ؿاكايٌ نُؿََي
ٌَ ؿَنات يُُٓهاي نلؿٌْ بىؿدُ و ًٖض ٓاطاؿاكٍ ْري  و هُكَِكاٍ ُٓوٍَ سهىَُتٌ ؾًـكاَيٌ غُؿكَإ ي

ٌَ  نُمََاٌْ ؿَهتىوكيإ ُٖيُ، ًَهٌ طُوكٍَ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ يُبُغـاؿ د ٍَ،يُعين ثٌه ٌَ بُُٖكسا ؿََي
ًَيَن، ًَِ  ؿََ ًَ ًَيَن،51ُٓطُك نؤٍ بهُيُٓوَ ؿَتىامن ب ٌَ ؿََ يُبُكاَبُك ُّٓ  % ٍ ؿاٖاتٌ ُٖكَيِ يُبُغـاؿ د

ٍَ بُتُهُووكٍ َٔ م ًَُاُْ مؤكَ وًٍُ بُُٖكسا ٌَ ؿَػىَيٓلَيتُوَ،د بؤيُ ُّٓ ُْكٌَ ْىاْـُْ  ؤك ًيت ي
ٌَ يَُعاَُيُ) بُتُهُوكٍ َٔ يُػؤِكا ًُْ، ٍَ بُغـاؿ، باملجٌ(تُهُووك ؿَنُّ دؤكَيو ب ًَُُ  يُطُ وَى ٓؤٕ ٓ
ًَري ؿاٖاتٌ ُْو ٌَ؟ تإ ؿياكًُْ،تبُبُغـاؿ ؿََي ُٓٓ ٌَ ٌَ هُكؾًاتإ بؤ ن ًَىَ  نُي ْاماْ ُٓواًٍْ بَُُٖإ ً

ًَهٌ ؿوواليُُْ ُٖيُ،بًُُُٓ ؿ ٌَ ؿَْطبىوْ ًَٔ يُبُكاَبُكؿا ب ًَو ُٖيُ يُسُطيٌ ؿاٖ ََي اتىو ٓاوثؤًًٓ
 ٓؤًُْتٌ هُكؾًات.

 ،ٍَ ًَُٓثُِك ًَىيوتُ بُٓاهاٌْ بُهُكَإ ت يُكَيطٍُ يًقُْيُنٌ تُسكًكًُوَ يُى اليٌ  ُّٓ َُهُيُيُ ث
ٍَ بؤ ه بهلَيتُوَ، ٍَ ُّٓ بابُتاُْ بُ ْاتىاْري كَيطُ بـَئ ُّٓ بابُتُ تُٓذًٌ بهل ًَهٌ تل،ُّٓ ها اَيً

ًَلَيتُوَ نُنؤنلاوٍَ هااَلٌْ ِكابلؿووَ،بابُتٌ ؿووََِ ؿواػوتين بىؿدُيُ، ًَ ُٓطُك بىؿدُ  َىعُيُقٌ ُْٖ
يُبُك ُٓوٍَ مؤكتلئ ؿاٖاتٌ عريام و ُٖكَيٌُ  تُعيًُٓ و تُعيري يُعرياقـا ٓاهاْرتئ دؤكٍ تُعيًُٓ،

ٍَ بُ)ُْو %ٍ يُُْوتايُ،79نىكؿهتإ  ُّٓ تُعيًُٓ بؤ تُٓؼري  ،$(51تًٍ هعلَنٍُ ؿياكٍ ؿَنل
ٍَ؟ ًَلَيت بؤ  ؿَنل ٍَ و بٓ ًٍَ بىؿدٍُ عريام ُّٓ تُعيًُٓ ٓاَاؿَ بهل ٍَ ث بُتُهُوِكٍ َٔ ؿَتىاْل

 اَلّ ؿواػوتين ؿياكَ ٖؤناكٍ ُٖيُ.بُ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ،
ًَِ وايُ َُٖىو ًت َٔ ؿاواٍ ِكووٕ نلؿُْوٍَ ْانُّ،  ٖؤناكَنٍُ ُٓوَيُ،يآُوَتا ُٓو  ًَو ِكووُْ،ٓىْهُ ث

ٍَ نُْاْاهلَيتُوَ، ٍَ  فَاكَ و ؿاتاياٍُْ نُيُُٓهًَـا ُٖيُ،يُواقعـا بُدؤكَيو ؿَهتهاكٍ ؿَنل بؤيُ ْاتىاْل
،ٍَ ٍَ، تُعيري بهل ًَىَ ؿَنل ٍَ تُؿاويٌ ث ٌَ يًقٍُْ تُسكًل ِكووٌْ  يآُو َُبايًػاُْ بؤيُ تُٓؼري ؿَنل ؿَب
ٍَ ياْا؟بهاتُوَ، ٓايا ت ًَىَ ؿَنل ٌَ ًٓوتًؿاؿٍَ  كيـا نات ثاكَيُ،وٓىْهُ يُماْويت ٓابى ُؿاويٌ ث ُٓو ناتُ ن

ًَٓاُْ، ًًََُِ بابُتٌ نىكتٗ ٌَ ُٓنا؟؟ػاَيٌ ه ًَيَن؟ ي ًَٓاُْ ؿََ  .تانٍُ ُّٓ نىكتٗ
ًَُُ نَُُٖىو هُكٓاوَناٌْ ؿا  ًٌَىوَ ثلهًاكّ نلؿ يُبُكَين وَميلٍ ؿاكايٌ،يُّ واَلتٍُ ٓ ٖات َٔ داكٍ ث

ًَهٌ ْاهلوًتًٍ ِكووٍ ُْؿاوَ، باَ ًٍٓ ؿَنُٕ، ًَهٌ طُوكََ ُٖيُ يُّ واَلتُؿا، ًٖض سااَلت بؤٌٓ  َُبايػ
ًَٓإ ُٖيُ؟ ٍَ بُيُنُوَ نؤ ببُٓوَ، نىكتٗ ًٌَُ ُٖيُ نُْانل ًَو ٖاون ًَهٌ هُيل ُٖيُ يُنىكؿهتإ نؤََُي  ًت
 ًَُُ يُاليُنٌ تلَوَ  يُاليُٕ وَماكَتٌ ؿاكايًُوَ،ؿاواناكٍ وَماكَتُنإ وَاَلّ ؿكاوَتُوَ  %17بؤ صيىوُْ ٓ
ًَٓإ ُٖيُ، ًَهتُك مياؿَ ِكَوٍ ُٖيُ يُهُكؾًات، نىكتٗ يُاليُنٌ تليٍ  بُاَلّ يُتًٌُْتُوََ ؿا يُمؤك ه
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ٍَ بؤ َُكؾُقٌ  ًًَهٌ مؤك يُؿاٖاتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ بُْاوٍ ؿَعِ و دؤكَٖا ْاوٍ تل هُكف ؿَنل بًُ
ٌَ هُكف  بؤٌٓ َُنتُبٌ ؾاَلٕ، بُت(،ػاْ)ػنَُت طىماكٍ نُكتٌ تاي ُْػؤًؼاٍُْ ؾاَلٕ ثاكٍَ ػُياَيٌ ي

ٍَ بُْاوٍ ؿَعُُوَ؟ ٌَ، ؿَنل ًٌَُيُ ْاطىدم ٍَ ُّٓ ٖاون ًَهٌ طُوكَت  بُِكاهيت َُُٓ يُطُ ًَٓاْ ٍَ تؤ نىكتٗ ْانل
ٖ.ٌَ ٌَ يَُالوَ مياؿَ ِكَويت ُٖب  ُب
ُٖكؿوو وَماكَت  َُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ،(ّ ُْبىوٌْ ًَعًاك و بَُٓاٍ ؿكوهت يُناكَناٌْ سهى5ػاَيٌ) 

ًَٓاٌْ  يُنُّ بِليتًُ يُُْقًٌ سُيٌ َىًهًًُ، ًٓعتًُاؿ ؿَنُُْ هُك ؿوو بَُٓا يًٍُٓ و ناكيإ ؿا، نىكتٗ
،ٍَ ًَلاك بؤ ثاك،ثاك بؤ َُٓوا ًَلاك بؤ ثاك،َُُٓ سُيٌ َىًهًًُ ًُْ، ث  يُاليُنٌ تليٍ ؿواػوتين بىؿدٍُ ث

ٍَ،ُٓ َُُٓ ُْقًٌ َىًهًًُيُ، ًٌَ ٓاكَهُك بهل ًَو ث  ّ نَُيُنُ بىوُْ واؿَنا ُْوَماكَت و ًُْٖض سهىَُت
ٍَ نُُٖ ًَـ ٍَ.ُّٓ َُٖىو َىًهًالُْ وَى ُٓوٍَ يؤْاٌْ ي ًٌَ ٓاكَهُك ْانل  َىو ُٓوكوثا ث

ًَٓاُْوَ، (7ػاَيٌ)  ًَٓاُْوَ، ثاهاو و ٖ تُْاُْت  يُى يَُىًهًًُناٌْ وَماكَتُناٌْ ُٖكَيِ بليتًُ يُثاهاو ٖ
ًٌَ بىؿدُ بؤ ؿوانُوت؟ ػىؿٍ ثاهاويٍ ثاهاوَيهًإ سامكَ،بؤ  ٌَ يُعريام تِـيل ُْنلاوَ  ؿََي ؿََي

ٌَ نابًُٓ طؤِكاوَ،ُّٓ ثاهاواُْ ًٌَُُٖ بُكؿَواّ  ًَري بؤ ؿوانُوت؟؟َُٓي ٍَ ؿََي بىؿدُ،نُتِـيكًٍ ُٓنل
ٌَ ثُكيَُاْتاكإ ُٖوَي ؿَبٔ،  .نُّ و نىكتًاُْ ُْؿات ٌ ػؤيإ بـَٕ تانى ًٓرت ًًًَُت بادٌ ُّٓبؤيُ ؿَب

ٌَ يَُىًهًًُنإ ُٓوَيُ تُوميعٌ  ٍَ،يُن ٌَ بهل ًًٌَٓاكَيهِ ُٖيُ تاسُيٌ ُٓو َىًهًالٍُْ ث َٔ ُْٓـ ث
،ٍَ ًَُُ ْابًٓل ًَو تُعًُٓ ، َُٖىوٍ ؿَنلَيتُ يُى هُبُتُوَ ًُٓتًامات يُواَلتٌ ٓ  َىوُٓ وَكُٓطلٍ، نُه

،ٍَ ٍَ،ًٓؿاؿ ُٓنل ٍَ،بًُـاكٍ ووك َىػىُُُات وَكُٓطل َُٖىو ًُٓتًاماتٌ  مَوٍ ُٓؿكَييَت، نٌؤثات ُٓنل
ًَهتُكٍ تايبُت، ُٓنلَيتُ ُٓو هُبُتُوَ، ٌَ بًُُ يُو َُٖىو ًتاُْ، يُّ الًُوَ هُبُتُيُنٌ تل ُٖيُ،ه  ب

ًَهِ بًين يًُاكٍ قُاَلؿمٍ يُْاو باماِك، بُاَلّ  واهتًُِ ًُْ، ؿَهيت طلمت وتٌ َٔ ًُٖاؿَّ ًُْ، َٔ طُدم
ًَىَيُ،% ب09ًُبىؿدٍُ  بؤ سهىَُت بري يُوَ ْاناتُوَ ًٍَٓ هىوؿ َُْـمب بُِكَيطُيُى  ٌ ًٌٌَٓ ث

  .يُِكَيطانإ؟
ًَو  بُاَلّ قًُُتٌ نَُُ، ،(َّ ُٓوَيُ يُو واَلتٍُ ًُُٓؿا ثاكَ مؤك7َػاَيٌ) َىوٍُٓ نُه

ٌَ ْانات، (،0111111) (ُٓنُيت311111ُيُ) ؿَنٍُ بُهُكٍ  يَُالوَ قىِك ًٖض ًٓوتًؿاؿَيُنٌ ي
ًَىَيُنٌ طٌيت بري يُوَ ٓ ُو نُهٍُ نًُٖض َىوُٓيُنٌ ًُْ،بؤيُ ُٓكنٌ وَماكَتٌ ؿاكايٌ و سهىَُتُ بًُ

،ٍَ ًَهٌ ًايوتُ ؿابري بهل ًًَُّ بؤ هًؿُيُ، بهاتُوَ بُثاكَيُنٌ نُّ فياْ ًًٌَٓاكٍ ه ًَهُ  ث ُّٓ هًؿاُْ ًت
ٌَ ؿَنات، ًَىَيُنٌ ِكاهتُ و ػؤ ًٓوتًؿاؿٍَ ي قُكمٍ  هًؿٍُ مَواز، )هًؿٍُ عُقاك، ػَُيو بًُ

ًَل يُّ هًؿُيُ ُْبًيَن، بٔىوى(تاؿوايٌ، ٖؤناكٍ يُنُّ  بُاَلّ ؿَبًٓري ؿوو ٖؤناك واؿَنات ػَُيو ػ
،ٍَ  ُّٓ هًؿاُْ ِكاؿَطريَئ. نًَُُ َاْط يا سُوت َاْط بىؿدُ ؿوا ؿَنُو

ًَو ؿاوا ؿَنُٕ،  ًَهٌ قاْىٌْ َٔ وَى  ُٓكنٌ نُهُنُ قىِكهرت ؿَنُٕ، ِكَيطٍُ ؿووَّ ُٓوَيُ نُؾًً نُه
ًَيَن، ًًٌَٓاك ؿَنُّ نُؾًٌ َُْ ٍَ  يُدًاتٌ نُؾًٌ)سذن(خبلَيتُ هُك ُٓو َىَيهُ، ث ػاَيٌ ؿووَّ،ؿَنل
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ٍَ يَُاؿؿٍَ ًَُُ بتىاْري ُٓو ًَُ  َوٍ ْاوػؤ،(يُّ يُثُيِل3) (بِلط3ٍُ) ًٓوتًؿاؿَ بهل بؤ ُٓوٍَ ٓ
 هُٕ يُو هًؿاُْ.تىأْ ًٓوتًؿاؿَ بَاْطٍُ تليٍ ُٓو هًؿاُْ ًٍٓ بهُٕ تاػَُيو ب

ٍَ  ُْٓـ َىًُٓريَيهٌ هًيب ُٖيُ يُوَماكَتٌ ثالْـاْإ، (َِ تايبُتُ بُوَماكَتٌ ثالْـاْإ،1ػاَيٌ)  نُها
ٌَ ُٓوٍَ سُيٌ بؤ بـؤمكَيتُوَ، ٌَ ب ٍَ مؤك ؿَب ٍَ باهًإ ؿَنُّ: بُها  بُػا

ًًٌَٓاك نلاوٍ تامَ و ثلؤ-0 ًَىإ ثلؤفٍَ ث فَ بُكؿَواَُناْـا دًاواميًُنٌ طُوكَ و ْاٖاوهُْط يُْ
ُٖيُ.َُُٓ واؿَنات ثلؤفٍَ بُكؿَواّ ؿواتل ثلؤفٍَ ؿوانُوتىو و ثلؤفٍَ ثُنهُوتىو ؿواتل َُُٓ واٍ 

ٌَ نُ ٍَ دًاواميُنإ بُدؤكَيو مؤك ؿَب ًَـ ٌَ. ي  ًٖض ًٓوتًؿاؿٍَ ْاب
يُبُك ُٓوٍَ بىؿدُ  مياتل بىوٌْ ُْؾُقاتٌ تًُػًًٌ يُهُك سًوابٌ ُْؾُقاتٌ ًٓوتًوُاكٍ،-7
ٍَ تؤ ْاتىاٌْ يُو َىؿَ نَُُ بىؿدٍُ ًٓوتًوُاكٍ هُكف بهٍُ،ؿ ؿواتل ُٓو بىؿدُ ًٓوتًوُاكيُ  واؿَنُو

ًَهتُكَناْـا يُبابٌ مياؿَِكَوٍ هُكؼي ؿَنُٕ، ٍَ يُه ٌَ ؿَنُٕ بؤ بىؿدٍُ تًُػًًٌ يُو َُُٓ يًُٖض  ُْق
ًَهٌ ؿًْا وَيٍُٓ ًُْ.  ًىَيٓ

وتًوُاكٍ هااَلُْ مياؿ ؿَنات،ُٖكوا هُكف نلؿٌْ ثاكٍَ هُكف نلؿٌْ بىؿدٍُ ًٓ ايٌْاناكايٌ و ُْتىاْ-3
ًَهتُكٍ تل بُمياؿَ ِكَوٍ.  َـَوَكٍ ًٓوتًوُاكٍ تل بُه

ًَهُإ ُٖيُ ػنَُت ُٓنا -5 ًَري هًوتَُ ًًهتُكَناٌْ بىًْاؿْاٌْ فَيلػاٌْ ٓابىوكٍ،بُدؤكَيهُ ْاتىاْري بًَ ه
 بُفَيلػاٌْ ٓابىوكٍ.

ًَٓاٌْ بىؿدُ  يُفَيل كؤًٓايٌ ُّٓ ػااَلُْوَ ؿَثلهِ ًَُُ بؤ ًٓوالغ و بُناكٖ ًىَيين ثالٕ و ُْٖطاوَناٌْ ٓ
ًَهٌ طُوكَيُ يُبُكؿٌََ وَماكَت و سهىَُت،بؤ ُٓوٍَ ٖاوهُْطٌ ًٓكتًِاؿٍ ؿكوهت بهات  نُٓايُت

ٌَ بؤ ٖاوهُْطٌ نؤَُاَليُتٌ و ٓاًيت نؤَُاَليُتٌ، ًٌَ َٔ  يُواَلت،ُٓو ٖاوهُْطُ ٓابىوكيُ ؿواتل هُك به
ًَُُ                         ُّ ًىَيين ُّٓ ثالُْ يُنىَيًُ؟ثلهًاك ُٓن ٌَ يُواَلتٌ ٓ  مؤكداك ؿَبًٓري ٓاهيت نؤَُاَليُتٌ الهُْط ؿَب

 .ِكَطُنٍُ يُْاؿاؿٍ نؤَُاَليُتًُوَيُ،ْاؿاؿٍ نؤَُاَليُتًٍ يُّ بىؿدُؿايُ
ٍَ بؤيُ َٔ ًٖىاؿاكّ َُٖىو اليُُْنإ تُٓهًـ يُهُك ْىقتُيُى بهُُْوَ،  ًَُُ وَى ثُكيَُاٌْ  َُٓوا ٓ

ًَٓري، تُداومٍ ُٓوَ بهُئ نُُٓوَ ؾلانوًؤٌْ ؾالُْ، نىكؿهتإ،  سًنبٌ ؾالُْ،ؿَهتُاَلتٌ ػؤَإ بُناكب
،ٍَ ٍَ بؤ َُٖىو ُٓو  يًقٍُْ تُسكًكٌ ؿكوهت بهل ٍَ يُو نَُىو نىكتًاُْ،هٓىوكَيو ؿابٓل ًًَُٔٓوَ بهل ًَج ي

ٌَ ًًَُوَ مياٌْ ث  .هىثاي ؿَطات، َىًُٓرياٍُْ نُُّٓ ًًًَُتُ ث
 بُكَين ظًإ عبـايلسًِ عبـايًُ:

 بُكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ.
ًَبًًِٓ ُٖيُ، ًَبًين ٖاوِكَيهامن نُ َٔ يُى ت ُٓيطلٕ ؿياكَ َُٖىويإ  ًٖىاؿاكّ َُٖىو ُٓو ِكَػُٓو و ت

ٍَ ُٓواًٍْ بُؿا بُبَُيطُوَ قوُُٓنُٕ، تاو و ؿاواناكّ وَميلَبُكَينَناًٍْ نُثُكيَُاْتاكَيو كَػُُٓٓطل
يُهُك بىؿدُ ُّٓ  ٓىْهُ ًُُٓ وَى ثُكيَُاْتاك يُهُك ناكَناٌْ ِكابلؿووٍ ُٓوإ، بُِكقُّ وَاَلّ بـَُْوَ،

ًَُُ بهُٕ، ٓؤٕ قوُ بهُئ؟ ؿاتاياَُْإ نؤنلؿؤتُوَ، ًَو  ُْى ِكَيُٓايٌ ٓ ؿياكَ قوُنلؿٕ يَُُٖىو واَلت
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ًَو ثلَْوًجٌ ػؤٍ ُٖيُ، ٌَ  نؤََُي ًَو ثالٕ ُٖيُ ُٓب ًَىإ وَماكَتُنإ،نؤََُي ٌَ يُْ  َُٖاُْٖطٌ ُٖب
،ٍَ ٌَ ثُيِلَو بهل بُتايبُتٌ يُباكٍَ هًاهُتٌ ؿاكًتين  بُتايبُتٌ وَماكَتٌ ثالْـاْإ و وَميلٍ ؿاكايٌ،ُٓب

 كٍ ُٓو واَلتُ.وٓابى
ؿواتل بُكْاَُ بؤ ٓؤًُْتٌ ناكنلؿٕ  هرتاتًذٌ ٓابىوكٍ، يُباكٍَ بُماْويت بىوٌْ هًوتٌَُ ٓابىوكٍ، 

ؿياكَ َُٖىو َُٓاٍُْ نَُٔ باهِ نلؿ، َُٖىو  ُٓو بىؿدُيٍُ نُتؤ هااَلُْ ناكٍ يُهُك ُٓنٍُ،يُهُك 
ًَوتا ُْتىاْلاوَ  َُٓاُْ بامٍُْ ناكنلًْإ يُْاو بىؿدٍُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتاْـا بامُْيُنٌ بُتاَيُ، ٓىْهُ تآ

ٍَ يُْاو بىؿدٍُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ، ٍَ تُْٗا ُٓو ه ُٓو هًوتَُاُْ ثُيِلَو بهل ًوتَُُ ثُيِلَو ُٓنل
ًَتُوَ َُٖإ نؤثٌ  ٍَ و ُٓو ِكاثؤكتٍُ يًقٍُْ ؿاكايٍ ُٓخيىَيٓ ًَل نُُٓو ِكاثؤكتٍُ وَماكَتٌ ؿاكايٌ ُٓيٓ
ٍَ يُْاو ٖؤَيٌ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ  ًَهٌ تلَ، ُٓنل ًٌَىوتلَ، تُْٗا ػىَيٓـُْوَنٍُ ًت هااَلٌْ ث

ٍَ نُيُ ًَو ثالٕ بىتل ًًٌَٓاكاُْتإ نلؿ،ُٓػىَيٓلَيتُوَ ُْى بُنؤََُي ًَىَ ُّٓ ث ًٌَىوؿا ٓ ياػىؿ ُّٓ  هاَيٌ ث
ًَُُ ثالصيإ ؿاْاوَ بؤ ٓاكَهُك نلؿٌْ، َُُٓ ٓاكَهُكيُناًُْتٌ، ِكَػٓاُْتإ طلت، بُاَلّ َُٖىو ُّٓ  ٓ

ًَو ػاَيـا  ثالُْ ماْوتًاُْ بىوٌْ ًُْ يُْاو بىؿدٍُ ُٖكَيُـا، ؿياكَ ثالٌْ ماْوتًٍ بؤ بىؿدُ يُنؤََُي
ًَتُوَ،ػؤٍ ؿَبً ٌَ( ُٓكباغ، نُ)ؿاٖات، )ًُؾاؾًُت( يُواُْ ٓ ٍَ، قُكمَناْت ِكووٕ ب  بُِكووٌْ ؿياكٍ نل

ًَو هُكف نلاوَ؟ ٍَ يُض باب ٍَ نىٕ بُنىٕ بطُِكَيري  ؿواتل ؿاٖات و ػُِكدًُنإ، بُِكووٌْ بناْل ًَُُ ْانل ٓ
ًَري ؾاَلٕ ؿاٖات يُنىَيًُ، ٌَ َُٓاُْ يُْاو  ُ،وََياَل ؾاَلٕ َُبًُغِ ؿؤميُوَ ٌٖ ؾالٕ ًت بًَ ٍَ،ُٓب َُُٓ ْانل

ًَٓلَيتُ بُكؿٌََ ثُكيَُاْتاكإ، ؿواتل  بىؿدٍُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتاْـا ؿاٖات و ػُكدًُنإ بًُُؾاؼي بٗ
ٌَ ؿاٖات و ػُكدٌ و ؿواتل هُكدُّ  ثلؤفَناٌْ ؿياكيهلؿٌْ نات،نُباي يُؿاٖات و ػُكدٌ ُٓنٍُ ُٓب

.ٌَ  هااَلْت يُبُك ؿَّ ب
ًَتُوَ نُبُِكَيقٍَ ُْٓـ َُٓاُْيإ هُكف نلؿووَ و ناكيإ يُهُك نلؿووَ،واتُ وَماكَتُنُ ِك   ووٌْ نلؿب

ًَٓإ و بُناكبلؿٕ ؿياكَ، ًَىإ بىؿدٍُ وَبُكٖ بُي ٖاوهُْطٌ بىوٕ ًُْ يُْاو بىؿدٍُ  ٖاوهُْطٌ يُْ
ًَُُ َُْاقًٍُُ يُهُك ُٓنُئ، ٌَ ؿواتل َىْاقُيُ نلؿٕ ػُكيهُ ُٓ ُٖكَيٌُ نىكؿهتاْـا،ُٓوٍَ نُٓ ب

بُتايبُتٌ ؿواتل ؿَيِ بُصيىوَُْ ُٓخيَُُ بُكؿَهيت  بُطلؾت يُْاو بىؿدٍُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتاْـا،
ًَهـا ًَٓاْـا يُنات ًَىإ بىؿدٍُ بُناكبلؿٕ و بُناكٖ َُُٓ  ُٖكؿوو وَميلاٌْ بُكَين نَُىْاقُيُ نلاوَ يُْ

ٌَ طرياوَ.  بُياها ِكَيطٍُ ي
ٍَ بُثالٕ بؤ ُٓوٍَ يُٓايٓـَؿا ناكٍ يُْاو بىؿدٍُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ًٖض ؿكومش  ٍَ نُبهل ًَو ْابًٓل

،ٍَ ًَو يُو ؿكومشاُْ  هااَلُْ نُ يُهُك بهل ٌَ يُهاَيٌ ٓايٓـَ نؤََُي نَُىنىكيُناٌْ بىؿدُ ؿَكُٓػٍُ ُٓب
ًَهاكٍ،تؤ  بؤ صيىوُْ بىوفاْـُْوٍَ ٓابىوكٍ ْاوػؤ، بهٍُ بُٓاَاْر نُناكٍ يُهُك بهٍُ، يآاكَهُكٍ ب

ٌَ يُّ واٍُْ َٔ باهِ نلؿ ُٓتىاٌْ تاِكاؿَيُى ٓايٓـٍَ ٓابىوكٍ ُٓطُك ثالْت  ٌَ بؤ ٓاكَهُكنلؿٌْ يُن ُٖب
ًَبًين ؿَنُئ بُِكاهيت  واَلتُنُت بُكَو بىوفاُْوَ ببٍُ، ًَُُ ت يُهُك ِكاثؤكتٌ وَماكَتٌ ؿاكايٌ ُٓوٍَ ٓ
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ًَتُوَ تُْٗا ُٓوَيُ نُٓاطاٍ يُؿاِكًتين هًاهُتٌ ٓابىو ٓاطاٍ  كٍ بُغـا ًُْ،هااَلَُْ ؿووباكَ ُٓب
 ٓاطاٍ يُُْٖاكؿٍَ ُْوت ًُْ. يُؿاٖاتُناٌْ ُْوت ًُْ،

ًَهُ؟ ٍُٓ نُواتُ ُٖكَي نُواتُ ُٓواُْ َُٖىو طلؾذي،  تُْٗا ُٓو هًؿُيُ ٌُ نىكؿهتإ ٓاطاٍ يُض ًت
ًَهتُكَنإ ٍَ بُهُك ه ًٌَرت ثُيِلَو نلاوَ ؿابَُ ُٓنل ًَىامٍَ ث ًَٓلَيتُ نىكؿهتإ و ُٓويٍ بُو ً و  نُؿَٖ

ًَري ُّٓ بِلَ ثاكَيُ بؤ ؾاَلٕ ًىَئ بُُٖؿَك ؿكا، ًًَُٓوَ بًَ ًَُُ هااَلُْ ب ٓ ٌَ بؤ ؾاَلٕ ًىَئ بؤ  ؿواتليٍ ُٓب
ًَبًًُٓإ نلؿ وَى ُْٓـاّ  ُْنلا،َُُٓ َُهريَنُيُتٌ، ًَُُ ت ؿياكَ يُهُك ِكاثؤكتٌ يًقٍُْ ؿاكايٌ ُٓوٍَ ٓ

ثؤكتٌ هُكدُّ يًقُْناٌْ مؤك بُدىاٌْ نؤنلؿؤتُوَ ػىَيٓلايُوَ ِكاهتُ يًقٍُْ ؿاكايٌ ِكا ثُكيَُإ نُ
ًَو ؿايِلًتىوَ و طُياْـويُت بُاَلّ ُْتىاْلاوَ ِكاثؤكتٌ وكؿ يُهُك  ؿٌََ ُْٓـاَاٌْ بُكَين،ًًُ بُكبُؿاِكًتٓ

ًَوتا باهًإ ُٓنُّ، ٌَ نُٓ ٌَ هُكؤنايُتًُنٍُ ُٖكَيٌُ  ًٖض ناّ يُو ًىَيٓاُْ بٓىوه بؤ صيىوُْ ُٖكه
ُْتىاْلاوَ يًقٍُْ ؿاكايٌ  هُكؤنايُتٌ ُٓدمىٌَُْ وَميلإ( هُكؤنايُتٌ ُٖكَيِ، َإ،)ثُكيُ نىكؿهتإ

 يُهُك وَماكَتُنٍُ ػؤٍ نُتابًعٌ يًقٍُْ ؿاكايًُ ُْتىاْلاوَ بُوكؿٍ خبلَيتُ بُكؿٌََ ُْٓـاّ ثُكيَُإ،
ٌَ هُكؤنايُتًُنُ ؿاوانلاوَ بؤ بِليين  ًَهـا بؤ ُٖكه ًَُُ بناْ %،11يُنات ٌَ ُٓوٍَ ٓ ٌَ ب ري ػُكدٌ ُّٓ ه

ٍَ )ثُضيإ( ػإ ٓىوئ بؤ الٍ ناى)ؾلهُت( هُكؤنايُتًُ ًُٓ، ًَهـا َٔ يُطُ ؿاواٍ بىؿدٍُ  يُنات
ًَهُ يَُاؾُناٌْ ػؤَإ. ثُكيَُاصيإ نلؿ نُ  َُُٓ يُن

ٌَ يًقٍُْ ؿاكايٌ ناك يُهُك َُُٓ بهات،بُاَلّ ُٓو   ًَُُ ُٓيبًٓري يًقٍُْ ؿاكايٌ  وتٌ ُٓب بُاَلّ ُٓوٍَ نُٓ
يُهُك ؿَمطاٍ ٓاوؿَيلٍ  ُِْكاثؤكتٌ ُٖيُ يُهُك ُٖئٍُ ًٓوتًوُاكٍ، ناكٍ يُهُك َُُٓ ُْنلؿووَ،

ٓىْهُ  نُواتُ َُٓاُْ َُٖىو طلؾذي يُبُكؿَّ ثُكيَُاْتاك، يُهُك وَماكَتٌ ؿاكايٌ ػؤٍ، ُْ ؿاكايٌ،
ًَُُ بًًُٓإ هاَيٌ ثاك ض تُػٌإ مؤكتلئ بىؿدُ يُّ وَماكَتاُْؿا هُكف نلاوَ، ًَو بُثاكٍَ  ٓ و ثُػٌاْ

ٍَ؟ ثُكيَُاُْوَ نلا، ٌَ ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ بنأْ ُّٓ ثاكَيُ طُيٌتىوَ بُنى يٌُٓ ؿا هُكف  ٍُٓ ْاب
ًٌَاٍُْ بُكؿَواّ يُاليُٕ ثُكيَُاْتاكاُْوَ ؿَوتلَيتُوَ بليتًُ  هىوؿَناٌْ ٌٓ بىوَ؟ نلاوَ؟ ٌَ يُو ن يُن

ًَوتا مؤكبٍُ نُي بى يُؿاٖات، ٍَ ٓيُواُْيُ ٓ بُاَلّ بُبِلواٍ َٔ َُُٓ  ُٖكؿاٖات، ُْبِلايُوَ، َُُ ُٖكتل
ًَو ًُْ ُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ ياػً ٌَ ؿَْط بيَب،ت تؤ  ؿاٖات ًُٓ؟ ىؿ ػَُيهٌ نىكؿهتإ يُهُكٍ ب

ًَهتُكَناْـا بليتًُ  ٍَ بُهُك ه ٍَ ؿابَُ بهل يُهًوتٌَُ َُٖىو ؿًْا ُٓو بىؿدُيٍُ يُواَلتُنُؿا ُٓتىاْل
ًٌَ،ؿواتل ٓ يُّ ؿاٖاتُ، ًَـاويوتًُناٌْ ُّٓ  ُّ ؿاٖاتُيُ تؤ ثالٕ بؤ ٓؤًُْتٌ ػُكز نلؿٌْ ؿآُْ بؤ ث

ًَـاٌْ ٓابى واَلتُيُ،  تُؿا.كٍ يُّ واَلوبؤ طًُُ ث
ًَِ تُْٗا يُو   ًَ ىؿ يُو َىامٍَُْ وَماكَتٌ ؿاكايٌ ِكاثؤكتاٍُْ وَماكَتٌ ؿاكايٌ ياػُّٓ ِكقَُاٍُْ نُُٓي

،ًَُُ ٍَ بُؿَهيت ٓ ًَٓاوَ،َإ اوِكَيهامن يُطريؾاٌْ ػؤَإ ؿَكَُْٔ ُْٖ ُٓطُيُْل ًَٓلاو  ُْٖ بِلٍ ؿاٖاتٌ ػًََُ
ًَُُ ٖاتىوَ ٓىاكهُؿ و سُؾتاو  ؿوو ًًَاكَ، يُياهاٍ  بىؿدُؿا نُ ُٓوٍَ يُِكاثؤكتٌ وَماكَتٌ ؿاكايًـا  بؤ ٓ

وٍَ ُٓ ُٓوٍَ يُؾؤكٌَ بىؿدُؿا ٖاتىوَ ؿواتل ٓىاكهُؿ و سُؾتاو ًًُُ، ٖاتىوَ ٓىاكهُؿ و ثُدمايُ،
ُٓوٍَ نَُٔ باهٌ  يُاليُٕ سهىَُتٌ ؾًـكاَيًُوَ ٖاتىوَ ًَُ تليًؤٕ و ْؤ هُؿ و هٌ و ؿوو ًًَاكَ،
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ٌَ بؤَإ ِكووٕ بهلَيتُوَ وَماكَتٌ ؿاكايٌ  ؿَنُّ قوُنلؿٕ ًُْ يُهُك ػىَيٓـُْوٍَ ِكَقَُُنإ، بُاَلّ ْاب
ًَو ُِٓكقاّ،ٓىْهُ َُُٓ تُْٗا غَُيُت نلؿٕ ًُْ يُنؤ تانٍُ ُّٓ غَُيُتاُْ ُٓنا؟ ًَهٌ  ََُي َُُٓ ٓايٓـٍَ واَلت

ًٌَ َُُٓ َُٖيُيُ، يُهُك ؿَهتُ، ًَ ٍَ تؤ ب ًَلّ.ياػى ْانل  ؿ بريّ ٓىو بًٓ
ًَلاوَ ٓىاكهُؿ   ًَهـا ُٓو ؿاٖاتٍُ يُهُك ٓاهيت وَماكَتُنإ ُٓو ؿاٖاتٍُ بؤ ثُكيَُاٌْ نىكؿؿهتإ ْ يُنات

ًَٓلاوَ، و سُؾتاو ًًُُ،  % ؿووكَ يُؿاٖاتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ،11ٌ ؾُكٌَ،َُُٓ ؿووكَ يُؿاٖات نُػًََُ
ًَُُ َُٖاُْ  ًَهـا ُّٓ ؿاٖاتٍُ ٓ ًَٓاوَ،31يُنات ًَو ٖ ُٓطُك نؤََُيُ  % بىؿدٍُ طٌيت ُٖكَيٌُ نىكؿهتاٌْ ث

ًَىإ ؿوو هاَيـا، بُتايبُتٌ ؿاٖاتٌ  فَاكٍَ تل خبَُُ بُكؿٌََ ثُكيَُاْتاكإ، ُٓطُك بُكاوكؿ بهُئ يُْ
ًَلٍَ نؤتايٌ بُسُوهُؿ 2111ْاوػؤ يُهاَيٌ  ًٌَ فَ ًَٓلاوَ، واتُ ؿاٖاتٌ  و ٌٓ بُث و ؿوو ًًَاك ػًََُ

ًَُُ 2111بِلٍ ؿووهُؿ و سُؾتا ًًَاكٍ نَُرتَ يُوٍَ  2111 ًَري ٓ ًَ ًَو ًُْ ب ، َُٓاُْ ػؤ ُٖك ِكَقَُ
ٌَ بؤَإ ِكووٕ بهلَيتُوَ َُٓاُْ يُنىَيٌ ُّٓ بىؿدُؿا ؿاْلاوَ؟ ٌ ُّٓ يُنىَي ْىوهًىَاُْ، ٍُٓ ْاب

ًَىَ؟ وَماكَتاُْؿا ؿاْلاوَ؟  ػلاوَتُ ػنَُتٌ ن
ًٌَ ِكاثؤكتٌ وَماكَتٌ ؿاكايٌ بؤ ثاكَينطانإ ٌٓ (ؿؤالك بًُْوبُتٌ ؿاٖاتٌ )ثرِتؤ   و ؿوو ًًَاكَ، بُث

ًَهـا كؤفاُْ هُؿ ًَٓر  بُكًٌَ ُْوت ؿَِكوات، يُنات ًَت، و سُؾتاو ث دطُ  نُؿَبىايُ سُؾتاو ٓىاك ًًَاك ب
ًَهـا لؿ يُوٍَ نُؿياكُْبىوٌْ ؿاٖاتٌ طٖاوناكاًٌِْ باهًإ نيُوٍَ مؤكبٍُ  ىَلط و بادُنإ يُنات

ٌَ ًًَاك و ًُهت هُؿ و ُْوَؿ و سُوت  وَماكَتٌ هاَاُْ هلوًتًُنإ ُٓو ؿاٖاتٍُ ْاكؿوويُتٌ بُه
ًَهـا وَى بلاؿَكا ًًَؤٕ، تًُْا ٌٖ باز و ِكَمسُنُيُتٌ، ٕ ٍُٓ ؿاٖاتٌ ُْٖاكؿٍَ ُْوتٌ ُْٓـَ؟ يُنات

ٍََٔ يُى ثلهًاك  ناكَبا، ُُسُ، باهًإ نلؿ ؿاٖاتٌ باْهُنإ، ؾِلؤنُػاُْنإ، ًاكَواٌْ،  ؿَنُّ يُ ُْٖـ
ٍَ بُُْٓـاَاٌْ ثُكيَُإ ُٓواُْ  ناكَبا، ًاكَواٌْ، وَماكَشيإ ُٖيُ بُتايبُتٌ وَماكَتٌ ُُسُ، ُٓوتل

ًٌَُ ُٖيُ يُاليُٕ وَماكَتٌ ؿاٖاتُناًْإ بؤ ػؤياُْ، ًاكَواًُْوَ نَُٔ ػؤّ يُيًقٍُْ  بُاَلّ يُى ن
بَُيهى  ُٓو ؿاٖاتٍُ  ُٓو ؿاٖاتُ َُٖىوٍ ْاػلَيتُ ػنَُتٌ ُٓو وَماكَتُوَ، ًاكَواٌْ ٓاَاؿَيًِ ُٖبىو،

،ٍَ ٍَ ُٓو بىؿدُيٍُ نُؿاواٍ ؿَنات يُوَماكَتٌ ؿاكايٌ تُنًًٍُُ بؤ ُٓنل ُْى ُٓو ؿاٖاتُ  نُُٖيُتٌ يُطُ
 وَماكَتٌ ًاكَواٌْ.ُتٌ ثلؤفَناٌْ بُدًا خبلَيتُوَ ػنَ

 ،ٍَ ًَىإ ؿاٖاتُنُ بؤ ُٓو بىؿدٍُ تل  ؿواتليٍ بىؿدُيُنٌ تلٍ بؤ تُكػإ بهل واتُ تُنًًُُ ُٖيُ يُْ
ًَِ بَُُٖىو ُٓو ؿاٖاتاٍُْ نُبامسإ نلؿ يُػاَيُ هٓىوكيُنإ  ًَ نُوَماكَتُنُ ؿاواٍ ؿَنات،ُٓتىامن ب

ٍ نُ يُسهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ بُتايبُتٌ ؿواتل َُٖىو ُٓو ؿاٖاتاُْ ُْٓـئ ػاَيٌ هٓىوكٍ ُٖيُ،
ُٓطُيُٓ ُٓو ؿَكُٓدماٍَُ نُ  ؿوناُْنإ، ناؾرتيا، ُْوت، ُُسُ، ؿاٖاتٌ هٓـوقٌ ػاًٌُْْين نُناكَبا،

ٌَ تليًؤٕ و سُوهُؿ ًًَاك ؿاٖاتٌ ْاوػؤ ْاؿياكَ، ًٌَُُكطُ، ه ًَري  بًُْوبُت وَماكَتٌ ث ُٓتىاْري بًَ
ًَُُ ًٌَُ بُهُك ٓ ًٌَُُكطُ ؿكوهت بىوَ، وَ بىوٌْ ُٓوطُوكَتلئ ن بُاَلّ ُٓوٍَ  )عذن(َيُ نُيُوَماكَتٌ ث

ًَُُ بًًٓىَاُْ يَُىامٍَُْ سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتاْـا، ًٌَُُكطُ مياتلَ يُؿاٖاتٌ  ٓ ؿاٖاتٌ وَماكَتٌ ث
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ٍَ بُه وَماكَتٌ ًاكَواٌْ، ٌَ ْانل ٌَ بُد ُك يُعين ُّٓ ْاٖاَُتايًاُْ َُٓاْطُيُُْتُ ُٓوٍَ تانٍُ د
  َُٓاُْ ض ٓاَافَ و ض ؿاتا و ض ٓاَاكَيهُ؟ َىامٍَُْ سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتاْـا؟

ًَو ؿاتا قوُبهُّ، ٍَ بُنؤََُي يُُٖك سُوت  بًُْوبُت بىؿدٍُ بُناكبلؿُْوَ ؿياكَ يًَُُـا َُُٓو
ًَهُإ ٖ ًَِ ُٓمَىوْ ًَ ًَبًًُٓإ نلؿووَ ُٓتىامن ب ًَُُ ت ُيُ يُؿوو بابُنٍُ بىؿدٍُ بُناكبلؿْـا ُٓوٍَ ٓ

ًَتُ بابٌ  %ٍ ؿاٖات هااَلُْ يُّ باباُْ بُُٖؿَك ؿَؿكَيت،45يُ  هاَيٌ ِكابلؿووؿا، ََُُٓ بُِكاهيت ُٓٓ
  ٌْ طٌتًُوَ.ؤؿاٌْ هاَابُؾرِي

ًَىَيُنٌ َُتلهٌ ؿاك، ٍَ ػُكدًُنإ مياؿ ُٓنا بًُ ٍَ بُها ًَُُ ُٓيبًٓري ها ؿا 2118بؤ صيىوُْ يُ  ُٓوٍَ ٓ
ؿا بىوَ بُ ؿَ تليًؤٕ و  2111يُ  ًؤٕ و ًُهُؿ و سُؾتاو ٓىاك ًًَاك بىوَ،ػُكدٌ بُناكبلؿٕ ٓىاك تلي

ًَٓر ًًَاك ؿيٓاك، ُٓطُك دًاوامٍ ُّٓ ٓىاك هاَيُ وَكطلٍ بُكَيقٍَ يُهُؿا هُؿ و  سُوهُؿ و ٌٓ و ث
ًَهـا ػُكدٌ ؾًعًٌ  َُُٓ ٓاَافَيُنٌ ػُتُكْانُ بؤ هُك ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ، ٓىاكؿَ مياؿٍ نلؿووَ، يُنات

ًَٓر تليًؤٕ بىوَ ُْى ٓىاك تليًؤٕ، 2111 ؿا يُ نؤٍ بىؿدٍُ  2111يُعين ًٌَُُٓ يُهُك ًُْ،يُ  ث
يُهًاْنَنُ ْؤٍ بؤ بُناكبلؿٕ  2111يُ  سُوت تليًؤٌْ بؤ بُناكبلؿٕ بىوَ، طٌيت نُياْنَ تليًؤُْ،

 بؤَإ ٖاتىوَ ؿٍَ بؤ بُناكبلؿُْ. يُّ ثاْنَيٍُ 2112يُ  بىوَ،
ٍُٓ  َُُٓ ٓاَافَيُنٌ تلهٓانُ بؤ هُك ٓايٓـٍَ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ، ؤ ْؤ، بؤ ؿَ،نُواتُ يُ سُوتُوَ ب 

ًَتُوَ، ٌَ نُبُو ٓاكاهتُيُ بىؿدٍُ بُناكبلؿْت بُكم ُٓب ًَهت ُٖب ٌَ تؤ ثالْ ٍُٓ تؤ ض ثالًْهت ُٖيُ  ْاب
ًَىَ خبُيتُ ػنَُتٌ ػَُيهُوَ؟   بؤ ُٓوٍَ ُٓو مياؿ بىوْاُْ بُباًرتئ ً

يُ  بُكَيقٍَ يُهُؿا هٌ و يُى و هُؿا ُْوَؿ و ْؤ مياؿٍ نلؿووَ، 2119بُكاوكؿ بُ َوَ بُ 2111واتُ يُ 
ًَىإ ُٖكؿوو هاَيٌ  % مياؿٍ نلؿووَ،24، 2111بُبُكاوكؿ بُ  2111  2112و  2111بُبُكاوكؿيٍ يُْ

ًَىايإ، ًٌَُناٌْ تل ُٓو ػَُاَلْـْاُْيُ نُيُاليُٕ وَم ؿا يُى تليًؤٕ دًاوامٍ ُٖيُ يُْ ٌَ يُن اكَتُنإ يُن
ًَو  ًَلَيت بؤ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ َُُٓيُ نُُّٓ ي ُٓنلَيت و ؿواتليٍ يُاليُٕ وَماكَتٌ ؿاكايًُوَ نُُْٓ

ًَىإ سهىَُت و ثُكيَُاًٍْ ؿكوهت ُٓنا، ًَُٓطُيٌتُٓ يُْ ًٌَ ياهاٍ بىؿدٍُ  ت يُهُك ٓاهيت ُٖكَيِ بُث
ًٌَُوا باهٌ نلؿ فَاكٍَ ؾُكَاْبُكإ وَى ٖاوناكّ ناى 2112 ٌَ  ،)ث ٌَ ٖؤناكَنَُإ ث بُاَلّ ُٓوٍَ ُٓب
،ٍَ ًَلَيت بؤ سهىَُتٌ عرياقٌ و ؿواتليٍ فَاكَيُنٌ تلٍ  بىتل ُّٓ ٖؤناكَ ًُٓ نُكَيقَيُى ُْٓ

ًَلؿكَيت بؤ ثُكيَُإ؟  ؾُكَاْبُكإ ُْٓ
ًَىيوتُإ بُِكووٕ نلؿُْوَيُ،  يُعين بؤ سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ؿوو كَيقَ بؤ ؾُكَاْبُكاٌْ  ث

ٍَ؟ُٖكَي ٍَ سهىَُتٌ عرياقٌ و بُكَيقَيُنًٍ  ٌُ نىكؿهتإ ؿآُْل بُكَيقَيُى تُعاَىٍ ؿَنات يُطُ
ٍَ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ، ٍَ تاُٖتا يُهُك ًيت ْاؿياك  ناًَإ ِكاهتُ؟ تُعاَىٍ ؿَنات يُطُ ٓىْهُ تؤ ْانل

ًًٌَٓاك بؤ ؿاٖاتىو، ًَو ث و ُْوَؿ و يُى ًًَاكٍ وَماكَتٌ ًًُٖـإ ؿاواٍ ًُهُؿ  بًٓا بهٍُ بُهُك نؤََُي
ًَهـا وَماكَتٌ ؿاكايٌ َىاؾُقُتٌ ٓىاك هُؿ و ثُدماو سُوت ًًَاكٍ بؤ  نلؿووَ بؤ ُّٓ وَماكَتُ، يُنات

ًَـاويويت ػؤٍ ؿاوا يُوَماكَتٌ ؿاكايٌ ؿَنات، نلؿووَ، ًٌَ ث بُاَلّ وَماكَتٌ  وَماكَتٌ ًًُٖـإ ؿياكَ بُث
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ٌَ، َ؟ؿاكايٌ يُهُك ض بَُٓايُى بىؿدُنُ نَُـَناتُو ٌَ َُٓاَُْإ ال ِكووٕ ب ًَىإ ُّٓ ؿوو  ُٓب يُْ
ًَىَنإ َاََُيٍُ تُْـكوهت  وَماكَتُؿا ْاِكووًُْى ُٖيُ، ًَىَيُى يًُ ٍَ بًُ يآُوَتا وَماكَتُنإ ُٓياُْو
ٍَ وَماكَتٌ ؿاكايٌ، ٍَ َاََُيُيُنٌ ْاتُْـكوهت بهات.ياوَماكَتٌ ؿاكايٌ ُٓيُ بهُٕ يُطُ  و

ًَىيويت بُِكووٕ  ًَوتا بُِكٓاوَإ ِكووٕ ًُْ، نلؿُْوَيُ، ؿياكَ ث ًَُُ تآ بًُْوبُت وَماكَتٌ  ٓىْهُ ٓ
ًَىَ، ًٌَُُكطَُ بَُُٖإ ً ٌَ بؤَٔ بؤ بىؿدٍُ بُناكبلؿٌْ وَماكَتُنُّ يُى  ث ًٌَُُكطَُ َُٓي وَماكَتٌ ث

ًَىيوتُ، ؿ و ثُدما بُاَلّ َىاؾُقُتٌ وَماكَتٌ ؿاكايٌ ْؤهُ تليًؤٕ و ُٓو نُهلٍَ يُؿواوَيُتٌ ُٓوَْـَّ ث
ًَو ًت ُٖيُ فَاكَيُ،بؤ صيىوُْ ُٓطُك تؤ باي يًَُالنٌ وَماكَتٌ ًًُٖـإ بهٍُ، ًًَاكَ،  يُعين نؤََُي

ًَهٌ ) ٌَ 1111بؤ صيىوُْ) يُوَماكَتُناْـا، َثابت(ػؤ فَاكٍَ ؾُكَاْبُكإ ًت ٌَ تؤ ُٓب (ؾُكَاْبُكت ُٖب
ًَُُ بًًٓىَاُْ بؤ َىوٍُٓ  بُاَلّ (ؾُكَاْبُكَ ؿاواٍ ُٓو بىؿدُيُ بهٍُ،1111بُقُؿ ُٓو) ُٓوٍَ ٓ

ٍَ،نَُُُٓ) ٌَ هُؿ و ياْنٍَ ُٓو ًٌَُُكطُ يُى تليًؤٕ و ه ٌَ ٌٓ؟ َثابت(وَماكَتٌ ث ًَ  وَماكَت يُعين ب
ًَىيوتُ، يُهُك ض بَُٓايُى وَماكَتٌ ؿاكايٌ َىاؾُقُ ُٓنا يُهُك ِكَيقَيُنٌ تل يُو  ُٓوَْـٍَ ث

ًَىإ وَ ًَُُ ثاكاُْ،بًُْوبُت دًاوامٍ بىؿدُ يُْ ًٌَُُكطُ،ؿياكَ ُٓطُك ٓ ماكَتٌ ْاوػؤ و وَماكَتٌ ث
ٌَ يُوَماكَتٌ  ٌَ وَماكَتٌ بُكطلٍ بىؿدُنٍُ مياتل ب ًَىامَيهٌ هتاْـاكؿ ناك بهُئ يَُُٖىو ؿًْاؿا ُٓب بًُ

ًَُُ بًًٓىَاُْ بىؿدٍُ وَماكَتٌ ْاوػؤ يُهُؿا هًاْنَ و  يُهُؿا ٌٓ و يُنُ، ْاوػؤ، بُاَلّ  بُاَلّ ُٓوٍَ ٓ
ًٌَُُكطُ يوَماك  ُهُؿا ٌٓ و ًُٖت و ًُٖتا و ٓىاكَ.َتٌ ث

ًٌَُُكطُ،  ًَٓذٌ مياتلَ يُوَماكَتٌ ث ًٌَ هتاْـاكؿٍ عايٌَُ  واتُ يُهُؿا ث ًَُُ َاََُيٍُ تُْـكوهت بُث ٓ
ًَىإ ُٓو ؿوو وَماكَتُؿا؟ ًَىَيُ  ؿَنُئ يُْ ًٌَُُكطُ بُّ ً ٍَ وَماكَتٌ ث ياػىؿ تُْٗا ُٓوَيُ ؿََاُْو

ًَتُوَ بؤ  ًَٓ ًَٓاصيإ ُٖيُسي ًَٔ نىكت ٖ ًَ ٍَ تًٌهٌ خبَُُ هُك،، ُٓوٍَ تاُٖتا ب ٌَ يُبابُنإ نُؿََُو  يُن
ًَىإ بىؿدٍُ تُكػإ نلاو و ػُكدٌ ؾًعًٌ، ًٌَُُكطُ  دًاواميُنٌ مؤك ُٖيُ يُْ ٌَ يُواُْ وَماكَتٌ ث يُن

 يًَُُ َاْطٌ يُنُّ. بؤ بىؿدٍُ بُناكػوتين وَماكَتُنٍُ،
ٍ ٓىاكهُؿ و ٌٓ و ٓىاك ًًَاك و ًُٖت هُؿ و 2111َ َاْطٌ يُنٌَُ واتُ َُهلَؼي ؾًعًٌ يًُُ 

وَماكَتٌ ؿاكايٌ ْاكؿوويُتٌ  بؤ ثُكيَُإ ْىوهًىيُتٌ ٓىاكهُؿ  بُاَلّ يُوٍَ نُ ًُٖتاو ًُٖت ًًَؤُْ،
ًَٓر ًًَاكَ، و ًُٖت ًًَاك، ًَٓر ًًَاك ْاكؿووتُ  نُواتُ دًاواميُنٍُ هٌ و ث يُعين تؤ بُدًاوامٍ هٌ و ث

ًَىَ يًَُُ َاْطٌ  ُكيَُاٌْ نىكؿهتإ،بؤ ث ًٌَُُكطُ بَُُٖإ ً بؤ تُعىيناتٌ َىَمَؾًين وَماكَتٌ ث
ٌَ هُؿ و هٌ و ٓىاك ًًَاكَ، 2111يُنٌَُ  ٌَ ه ًٌَُُكطُ َُهلوؼي ؾًعًٌ َُٓي بُاَلّ وَماكَتٌ  ؿا وَماكَتٌ ث

ٌَ هُؿ و ياْنَ ًًَاكَ، ٌَ ه ٌَ ًًَاك و هُؿ  ؿاكايٌ َُٓي ًَلًَـا بًوت و ه  و يُى ًًَؤٕ دًاوامٍ ُٖيُ،ي
ٍَ، َُٓاُْ َُٖىو ثاكَٕ، ٌَ بـكَيت و بؤ دىاٌْ هُيلٍ بهل ًَت و ي ًَو ب ًَو ًُْ ِكَقَُ ًَهٌ تل  َُُٓ ًت يُن

ًٌَُُكطُ يُ  يُو دًاوامياُْ نُ بؤ)هًًُع و ػُؿََات( بؤ ُّٓ بابُ وَماكَتٌ  2111نلاوَ يُوَماكَتٌ ث
ًٌَُُكطُ ؿاواٍ ٓىاكه ًَٓرث  ًًَاكٍ نلؿووَ. ُؿ و بًوت و ث
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ٌَ نَُٔ ْىهؼُيُنًٍ يُو   ًَُُيإ ِكاطُياْـب ًَُُ ُٓوٍَ بُٓ ًٌَُُكطُ يُيًقُْنٍُ ٓ بُاَلّ وَماكَتٌ ث
ًٌَهًٌُ سهىَُتٌ نىكؿهتاًْإ نلؿووَ، ٌَ هُؿ ًًَاكيإ  َىامٍَُْ ُٓوامن وَكطلت نُث َىاؾُقُتٌ ه

ًَلؿكاوَ بؤ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ يُبا نلؿووَ، )هًًُع و ػُؿََات(هُؿ و بًوت و سُوت  بٌبُاَلّ ُٓوٍَ ْ
ًَىإ بىؿدٍُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ و ُٓو  ًًَاكيإ ْىوهًىَ، ًَتُ ُٓو ِكاهتًٍُ نُيُْ ًَلَ َُٓاْطُيُْ َُُٓ ي

ٌَ ؿَنلَيت، ٍَ بؤ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ بىؿدُيُنٌ تل ُٖيُ يُاليُٕ وَماكَتُناُْوَ ناكٍ ث ًَل  بىؿدٍُ ُْٓ
ٌَ ِكووٕ بهلَيتُوَ، ًٌَُيُ ًُْ، ُٓب ًٌَُُكطُؿا ُّٓ ن يُمؤكبٍُ ُٖكَ مؤكٍ  ٓىْهُ َُُٓ تًُْا يُوَماكَتٌ ث

ًَلَيت بؤ  وَماكَتُناْـا ُٓو بىؿدُيٍُ نُ َىاؾُؾُت نلاوَ بؤ ُْؾوٌ وَماكَت و ُٓو بىؿدٍُ ُْٓ
ٍَ نُ ثُكيَُاٌْ نىكؿهتإ مؤك ؿووكَ يُيُنرتَوَ، يُٕ يُال يُوَماكَتُنإ ناك يُهُك بىؿدُيُنٌ تل ُٓنل

،ٍَ ًَلؿك ٓىاكهُؿ و ًُهت  َُٖىو ُٓو دًاوامياَُْ نُيُهُكَوَ باهِ نلؿ، وَماكَتٌ ؿاكايًُوَ بؤيإ ُْٓ
ًَو بىاكٍ تلؿا بُناكيإ  ًَو َُبًُغٌ طُوكَٕ نُتؤ ُٓتىاٌْ يُنؤََُي و ًُٖت ًًَاكَ،يُعين َُٓاُْ نؤََُي

ًَين، ًَٓإ، بٗ ٍَ بًُْوبُت بىؿدٍُ وَبُكٖ ًَلَؿا، تُْٗا ًٌٓاكَت بُؿوو ػا ًَهًإ ُٓوَيُ  ؿَنُّ ي يُن
ًَٓإ وَى ػؤٍ هُكف بهُئ، ٍَ بىؿدٍُ وَبُكٖ ًَُُ سياُْو ٌَ هااَلُْ الٌْ نُّ ُٓطُك ٓ ٌَ الٌْ  نُُٓب ُٓب

ٍَ،26نُّ  ًَو ؿاتا ُٓخيَُُ بُكؿَهيت بُكَي % وَى ػؤٍ هُكف بهل ًَوتا بُنؤََُي نتإ بُاَلّ َٔ ٓ
ٍَ% 14نُُْتىاْلاوَ تُْاُْت  بِلٍ يُى تليًؤٕ و سُوهُؿ و ُْوَؿ و  2111يُهااَلٌْ  ،ًٌ ػُكز بهل

َُٓاُْ  ؿا ؿوو تليًؤٕ و ؿووهُؿ و ْؤ ًًَاك ػُكز ُْنلاوَ، 2111يُهاَيٌ  ؿوو بؤ ثلؤفَ ػُكز ُْنلاوَ،
ًَهلاوَ؟ ٓىوُْتُ نىَيىَ؟ ًَهُوَ؟ يُنىَيٌ بىؿدُؿا ناكيإ ث يُواُْيُ  ياػىؿ ػلاوُْتُ ػنَُتٌ ض باب
ًَُُ بُب ًََُُ  ُكٓاو ِكووًُْنٌ باَ ِكووٕ بهلَيتُوَ بؤ ثُكيَُاْتاكإ بطُيُٓ ُٓو ِكاهتًٍُ نُُٓطُك ٓ ٓ

،ٌَ ًَىيوتُ َُٓاُْ واب ٌَ نُث ٌَ بِلواَإ بُوَ ُٖب ٌَ بُد ًَىيوتُ ٓؤًُْتٌ د نلؿٌْ ُّٓ ثلؤفاُْ  نُث
ٌَ ٓاكَهُك بهلَيت.بؤ ُٓوٍَ  نَُبهلَيتُوَ ًٌَاٍُْ ث  ُّٓ ن

ًَٓإ تُكػإ نلاوَ،% ٍ بى16يُ  2119يُ هاَيٌ   يُ  2111يُهاَيٌ  ؿدٍُ طٌيت بؤ ثلؤفٍَ وَبُكٖ
ػُكز  ،يُهُؿا ٌٓ و ْؤ و ًْىٍ ُٓو بىؿدُيٍُ بؤٍ ؿاْلاوَ 2111يُ  %،17يُ  2111يُهاَيٌ  %،15

ًَٓإ، ًَُُ يُ  %ٍ ػُكز ُْنلاوَ،47َ 2111يُهاَيٌ  ُْنلاوَ بؤ ثِلؤفَناٌْ وَبُكٖ ؿا  2111نُواتُ ٓ
ٌَ نلؿُْوَ،%ٍ بىؿدٍُ ؿا61ْ ٌَ بُد ٌَ هُؿ و  لاو بؤ ثلؤفَنإ ُْتىاْلاوَ خبلَيتُ بىاكٍ د نُمياتلَ يُ ه

%ٍ ُٓو ثلؤفاٍُْ هاَيٌ 81ثلؤفَيُ، (1275نُفَاكَيإ) بؤ ثلؤفَ بُكؿَواَُنإ تُبعُٕ، ٌٓ ًًَاك،
ٌَ نلؿُْوَ ثاكَنُيإ بؤ ػُكز ُْنلاوَ،يُ  2111 ٌَ بُد ًٌَ 2111نُٓىوُْتُ بىاكٍ د ًٓام يُثلؤفَ ث

ٍَ ياػثلؤفَ َاو (218نلاوَنإ) ٌَ نلؿٌْ يُى ها ٌَ بُد ٍَ نَُرتَ،ٍَ د نُُٖيُ َاوٍَ  ىؿ يُى ها
ٌَ َاْطُ، ٌَ ُْنٍُ بُي بًهٍُ بُثلؤفٍَ  ثلؤفَنٍُ ؿوو َاْطُ،ه ٌَ بُد َُْتًكٌ تًايُ تؤ ثلؤفَنُ د

ًٌَ ُْنُبُكؿَواّ بؤ ُٓوٍَ ُٓو بىؿدٍُ نُبؤٍ تُكػإ نل ٌَ بُد  ٍ.اوَ تؤ وَى ػؤٍ د
ًًٌَٓام نلاوَناْـا 2112يُ   ٍَ و نَُرتَ 397) ؿا يُثلؤفَ ث ٌَ نلؿًْإ يُيُى ها ٌَ بُد (ثلؤفَ َاوٍَ د

،ٍَ ًَىيويت هاَيٌ  (1654َ)2112ثلؤفٍَ بُكؿَواٌَ  (1367يُنؤٍ) يُيُى ها ٍ  2111ثلؤفَ طىفٍَُ ث
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بُكَين هُكؤنٌ  َ،ؿا ًٖض طىفَُيُنٌ بؤ تُكػإ ُْنلاو 2111ثلؤفَ يُهاَيٌ  (1654) واتُ هؿلَ،
ًَلَ باي يُيُى ثلؤفٍَ، ثُكيَُإ، ًَلَ بىايُ، َٔ ي يُنُّ ثلؤفٍَ وَماكَتٌ  ػؤمطُ وَميلٍ ثالْـاْإ ي

ًَُاٌْ نُبؤ قُماٍ ََُُٓٔاَيُ، ْاوٍ ثلؤفَنُ ُْْىوهلاوَ تُْٗا َاوٍَ  ًًُٖـإ يُهُك ثاكَينطاٍ هً
ًَٓر  كؤفَ، (181) إ نَُاوَنٍُيُهُك وَماكَتٌ ًًُٖـ ثلؤفَ و طىفٍَُ بؤ تُكػإ نلاوَ، ًًَاكَيو و ث

ًَٓإ بؤ  ًَىإ بىؿدٍُ وَبُكٖ ًَهٌ تليٍ نَُىْاقُيُ نلاوَ يُْ هُؿ ًًَؤٌْ بؤ تُكػإ نلاوَ،ؿواتل يُن
ٌَ طرياوَ، ًَهُ يُثلؤفَ بُكؿَواَُناٌْ وَماكَتٌ ٓاوَؿإ  بىؿدٍُ بُناكػوذي نَُُُٓ بُياها ِكَيطٍُ ي يُن

نُبِلٍ ْؤمؿَ ًًَاك و ًُٖت هُؿ و يُى ًًَؤٌْ بؤ ؿاْلاوَ،  ثاكَينطاٍ )ؿٖؤى(،يُ (33نلؿُْوَ بُفَاكَ)
ًَلَوَ، ًٌَ و  ٓاَ ٍَ  نُ َُُٓ ػلاوَتُ ػنَُتٌ نِليين ٓؤتؤَب بُكَين هُكؤنٌ ثُكيَُإ ُٓوٍَ تاقُتٌ طى

ًَتُ ؿَكَوَ، ٌَ بٔ  ـاّ ثُكيَُإ َاؼي قوُنلؿٌْ ُٖيُ.ُْٓ طلتين ًُْ ُٓتىاْ
 ًَٓ ًَٓإ يُهاَيٌ  اُْوَ نَُُُٓ نؤتا قوٍُ َُٓ،بًُْوبُت نىكتٗ ؿا ؿياكَ بُؿوو تليًؤٕ  2111ِكَيقٍَ نىكتٗ

ًَٓلاوَ، ٌَ يُ  ػًََُ ًٌَ هتاْـاكؿٍ دًٗاٌْ ْاب ٌَ،3بُث ًَُُ ؿَيبًٓري مؤك يُو ِكَيقَ  % مياتلب بُاَلّ ُٓوٍَ ٓ
ٌَ، مياتلَ، ًَٓإ ب ًَو ًُْ ْاوٍ نىكتٗ ًٌَ ٓ بُبِلواٍ َٔ يُُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ًت ًَُُ بُث ىْهُ  ُٓطُك ٓ

ٌَ بؤ وَماكَتُنإ  ًَٓإ ب ًَتُوَ ْاوٍ نىكتٗ ًَٓ ًَو ْاَ ًَُُ ػوتىوَاُْتُ ِكوو ًت ًًٌَٓاكٍَ ٓ َُٖىو ُٓو ؿاتاو ث
ًَهٌ ماْوتًُ بؤ ٓؤًُْتٌ ؿابَُ نلؿٌْ  ياػىؿ بؤ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ، ٓىْهُ َُُٓ ُْبىوٌْ ثالْ

ًٌَ بُبًاْىوٍ ثلؤفَوَ ن ثلؤفَنإ، ًَُُ يُبىؿدٍُ طٌيت تؤ ُْى ب ًَهـا ٓ ًٌَ يُنات ًَو َُبايؼ ؿابٓ ؤََُي
ُٓوٍَ وَماكَتُنإ ًٓكًرتاسٌ ؿَنُٕ وَماكَتٌ ؿاكايٌ بُؿوو ُٓوَْـَ نٌَُ  هُكدُّ وَماكَتُنإ،

ٌَ ٍُٓ يُنىَيًُ؟ ؿَناتُوَ، ًَىإ ُٓو ؿوو وَماكَتُ ُْب ٌَ ُّٓ ػَُاَلْـْاُْ  ُٓطُك ْاِكووًُْى يُْ تؤ ُٓب
ٌَ ُٓوََإ بؤ ِكووٕ به يُى بهٍُ؟ وَماكَتٌ ؿاكايٌ،يُهُك ض بَُٓا ًَتُوَ بؤ نُ آُب ٌَ ِكووٕ ب تُوَ، ُٓب

ٍَ  وَماكَتُنإ ؿاواٍ بىؿدُيُى ؿَنُٕ وَماكَتٌ ؿاكايٌ بىؿدُيُنٌ تل ًٓكلاك ؿَنات؟ ًٌَىَػت يُطُ بؤ ث
ًَىيوتُ ُٓوَْـَ  ًَـاويويت ػؤيإ ُْٓـيإ ث ًٌَ ث بؤ ُٓوٍَ  ؿاوا بهُٕ؟وَميلَ بُكَينَنإ ؿاْأًٌْ بُث

ًَٓإ ُْنُيتُوَ.ُّٓ بىؿدٍُ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ ِك  ووبُِكووٍ نىكتٗ
ًَٓاطُّ نُيُهاَيٌ   ًَُُ ًَُ تليًؤٕ نُسُقٌ ػؤَاُْ يُاليُٕ سهىَُتٌ ْاوَْـَوَيُ  2117ؿواتل ت وَ ٓ

ٍَ بؤ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ، ًَلؿك ٌَ بُاَلّ وَماكَتٌ ؿاكايٌ ياػىؿ سهىَُتٌ ُٖكَيٌُ نىكؿه بٓ تإ ؿاوا يُن
ٍَ ؿَنات نُيًقُْيُى ي ًَٓل ًَهبٗ ًَهٌ بُكم ث ًٌَُيُ؟ُهُك ٓاهت ْامامن ؿاوا  بؤ ٓاكَهُك نلؿٌْ ُّٓ ن

ٌَ ُٓنات؟ يُثُكيَُإ ؿَنات، ٌَ ِكووٕ بهلَيتُوَ ٓاكَهُكَنإ يُنىَيًُ؟ ؿاوا يُن ًَهٌ  ُٓب ٌَ ؿاوا يُواَلت ُٓب
ًٌََُإ بؤ ٓاكَهُ ًَري ؾاَلٕ ن ٌَ بهُئ بًَ ٍُٓ ػؤيإ يُسهىَُتٌ عرياقٌ ناكيإ ًُٓ  ك بهُٕ؟ؿكاوه

ٍَ؟ ًَىإ ُٖكَيٌُ نىكؿهتإ و ؿواتليٍ  يُو ًَو ُٖيُ يُْ ًَبًًُٓإ نلؿووَ ِكَيهُوتٓ ًَُُ ت ثاًإ ُٓوٍَ ٓ
ًٌَُُكطُ بـات،91111سهىَُتٌ عرياقٌ بؤ ُٓوٍَ سهىَُتٌ ْاوَْـٍ َىوٍُٓ) ًَُُ  (ث بُاَلّ ُٓوٍَ ٓ

ًَبًًُٓإ نلؿ يُبىؿدٍُ ه ًَىيوتُ بؤ ػُكدٌ و بؤ  ًٖض بِلَ ثاكَيُنٌ تُكػإ نلاو نُ 2112اَيٌ ت ث
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ًَنٍ بُِكطلٍ عرياقٌ ٓاَافَيُى بُّ كَيقَيُ ُْنلاوَ 91111َىوٍُٓ ُّٓ) ًَىٍَ ٖ (نُهُ يُٓىاكٓ
ًٌَُُكطُيُ.91111بُّ)  .هىثاي (ث
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ًَلئ.11تابُياٌْ هُعات) ٌَ ؿَيٓري،ؿاًٌْتين َُِٓلؤَإ نؤتايٌ ث ًٍَ ًْىَِكؤ بُػىاتإ ؿَهج      (ٍ ث
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