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ًَطام -ُٖضَيٌُ نىضزغتإ     ع
 ثُضيَُاٌْ        

ًَطام -نىضزغتإ      ع
 
 

 

 ثطؤتؤنؤيُنإ
81 

 

 

  ُٖؾتاو يُى بُضطٌ – 2112اَيٌ/ غ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2113/ غاَيٌ ُّيُن ناثٌ                          
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ًَطام -نىضزغتإ  ثُضيَُاٌٌْْ يُ بآلونطاوَنا  ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ًَب: ثطؤتؤنؤيُناٌْ غاَيٌ ْاوٍ  ثُضيَُاٌْ(ٍ 2112)نت

ًَطام -نىضزغتإ   ع
 81بُضطٌ: 

 2113ناثٌ يُنُّ: 
 251اش: تري

ًَسانىوُْوَ: ذلُس سػٔ ضؤشبُياٌْ  ث
 ُْخؿُغاظٍ: غٓىبط قابط سػٔ

ًَطظاز، ، خطزؾطَني  نطزٕ: ئًٓكات ًَُْوضؤظ ؾ ًاض ط انطّ، بُختطعَْط ابطاًِٖ، زي
 مجًٌ، ؾىإ ذلُس، ًُُْٖ اغعس، غطوَ ٖازٍ.

ًَبداٍُْ ًْؿتُاًٌْ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ:   شَاضٍَ غجاضزٌْ بُ نت
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ًَ  طيػتث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًًٌََُ خىيٌ (36ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )     5 ٍ 23/6/2112 ؾُممُ –َُٖيبصاضزٕ  غ

ًًٌََُ ( خىي37ٌثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )      139 ٍ 24/6/2112 ؾُممُيُى  –َُٖيبصاضزٕ  غ

ًًٌََُ ( خىي38ٌَاضَ )ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين ش     211 ٍ 27/6/2112ؾُممُ  نىاض –َُٖيبصاضزٕ  غ



 4 

 



 5 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 ( 63ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )

 3103\3\36ضَيهُوتٌ  ؾُممُ

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ
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  (36ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 36/3/3103 ضَيهُوتٌ ؾُممُ

ًَط )   ًَـ ًْىَِضؤٍ(ٍ 11ناتصَ ًَطام  -نىضزغتإ  ثُضيَُاٌْ  23/6/2112ضَيهُوتٌ  ؾُممُ ضؤشٍ ث بُ ع
بــُِضَيع ز. سػــٔ ذلُــس غــىضَ  بــُ ئاَــازَبىوٌْثُضيــَُإ و، غــُضؤنٌ  ز.اضغــ ٕ بــايع الاعًــٌغــُضؤنايُتٌ 

ًَططٍ غُضؤى و،  ًَطٍ  د ٕ بُِضَيع ؾطغت أمحس عبساهلل غـهطت ًًَُّ خـىيٌ   (36ٍشَـاضَ ) , زاًْؿـتين  ثُضيـَُا , غـ
 ( ٍ خؤٍ بُغت.2112غاَيٌ )

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ سىنُُن ٍ 1992(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1ٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )  َوِط( يُ ثُي21(ٍ َاززَ )1اٌْ بِططُ )بُث

ًَطام, زَغتٍُ غُضؤنايُتٌ  -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  خـىيٌ   (36ٍزضا زاًْؿـتين شَـاضٍَ )  ٍ بِطيـاض  ثُضيَُإع
ًًَ ًَـ ًْـىَِضؤٍ ضؤشٍ ؾـُممُ ضَيهـُوتٌ     11ٌَُ َُٖيبصاضزٕ يـُ نـات )  غ ًَىَيُ    زا 23/6/2112(ٍ ثـ بـُّ ؾـ
ًَت:  ب

ًَـطام بـؤ      1 بُضزَواّ بىوٕ يُغُض خػتُِٓضوو و طؿتىطؤ نطزٌْ ثطؤشَ ياغاٍ بىزدٍُ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتاٌْ ع
 ،2112غاَيٌ 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز. اضغ ٕ بايع/بُِضَيع 

 و ًَٗطَبإ.بُْاوٍ خىاٍ طُوضَ
          ًًٌََُ ٌَ زَنـُئ، ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ خـىيٌ غـ بُْاوٍ طُيٌ نىضزغتإ،زاًْؿتين ئَُِطؤَإ زَغت ث

ًًَُّ، خــىيٌ ططَيـساٌْ زووَّ، شَـاضٍَ زاًْؿـ  )       ، 23/6/2112(، ِضؤشٍ زاًْؿــ  36َُٖيبـصاضزٕ، غـاَيٌ غـ
ًَـٌ سىنُـُناٌْ بِططـُ يـُنٌ َـاززَ )      ُيِطَوٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ يـُنٌ ٖـَُىاض     ( يـُ ثـ  21بُضْاٍَُ ناض، بُ ث

ًَطام، زَغتٍُ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ بِطياضٍ زا، بُضْاٍَُ  1992نطاوٍ غاَيٌ  ٍ ثُضيَُاٌْ نىضزغتاٌْ ع
ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ نات 36ناضٍ شَاضَ ) ًَـ ًْىَِضؤٍ ِضؤشٍ ؾُممُ يُ ِضَيهُوتٌ  11(ٍ ئاغايٌ خىيٌ غ ث

ًَت: 23/6/2112 ًَىَيُ ب  بُّ ؾ
ًَطام بؤ ب-1 ُضزَواّ بىوٕ يُغُض خػتُِٓضوو و طؿتىطؤ نطزٌْ ثطؤشَ ياغاٍ بىزدٍُ ُٖضَيٌُ نىضزغتاٌْ ع

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ ْاوٍ ئُو ئُْساَاٍُْ نُ َؤَيُت بىوٕ يـإ ئاَـازَ   2112غاَيٌ  ًَػتاف بُضَيع د ، ئ
:ٍَ ًَتُوَ، با بؿُضَى  ُْبىوٕ زَخىَيٓ

ًَططٍ غُضؤنٌ-بُضَيع سػٔ ذلُس غىضَ  ثُضيَُإ: د
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( نُؽ ئاَازَ 8ئاَازَ ُْبىوٕ، ) 22/6/2112(ٍ ئاغايٌ يُ 35ْاوٍ ئُو ئُْساَاٍُْ يُ زاًْؿتين شَاضَ )
 ( يإ َؤَيُت بىوٕ، بؤيُ تًُْا ْاوَناًْإ زَخىَيًُٓٓوَ:8ُْبىوَ، ُٖض )

 ثُياّ امحس ذلُس.-1
 ساظّ حتػني غعًس-2
 رؤّفئاُْٖط عاضف -3
 عرناٌياووظ خىضؾًس -4
 طئ سػني ذلُسبُؾ-5
 غؤظإ يىغـ خىؾابُ-6
 ؾً ٕ عبساجلباض-7
 عُط عبسايطمحٔ عًٌ-8

وٕ، بـُؽ  (يـإ َؤَيـُت بـى   8( نُؽ ئاَـازَ ْـُبىو، ٖـُض )   8ئَُُ بُياًُْنُ بىو، زواٍ ًْىَِضؤ، َُٖإ ؾت )
 ْاوَناًْإ زَخىَيًُٓٓوَ 

 ثُياّ امحس ذلُس.-1
 ساظّ حتػني غعًس-2
 رؤّفئاُْٖط عاضف -3
 عرناٌضؾًس ياووظ خى-4
 بُؾطئ سػني ذلُس-5
 غؤظإ يىغـ خىؾابُ-6
 ؾً ٕ عبساجلباض-7
 عُط عبسايطمحٔ عًٌ-8

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ.-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
ًَطٖاتين           ًَػتاف بُضزَواّ زَبني يُغـُض طؿتىطؤنـإ، يًصْـٍُ ٖاوبـُف ؾـُضَىوٕ بـؤ ؾـىَيين خؤتـإ، بـُخ ئ

ًَططٍ وَظيط ئُنُئ، بُخ ًَٔ.دُْابٌ وَظيط و د  ًَطب
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ-ُس غىضَبُضَيع سػٔ ذل  :د

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ زواٍ ثُغٓس نطزٌْ نُْس َاززَيُى يُ ثطؤشَ ياغاٍ بىزدٍُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ بؤ 

 ( يُ ثطؤشَنُ:14طُيؿتًُٓ َاززٍَ ) 2112غاَيٌ 
 ايؿكٌ اخلاَؼ
 )اسهاّ ختاًَُ(

 عغز: املادٗ الزابع٘
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االصحنزار يف جيفٔذ مغزّع جينٔة٘ ّ جوةْٓز رةتراد دْردصةحاٌ الةغةزٓ٘ الشةد اعةتاد الملةْادر املحد  ة٘ يف          
اجملاالد املدحلف٘ اليت حيحاشَا االرلٔه عً طزٓق الشماالد ّالةعراد ّاالحباس ّالتّراد الحترٓةٔ٘ حتخ اعزاف 

ّ ّسراٛ )الرتبٔة٘ ّالحعلةٔه العةالٕ ّالةعةز العلنةٕ      اهلٔٝ٘ العلٔا املغملل٘ بزٜاص٘ رٜةٔط زتلةط الةْسراٛ ّىاٜةةُ     
 ّالحدؤط(ّفق اليعاو امل ادق علُٔ مً رةد زتلط الْسراٛ.

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-ع ز.اضغ ٕ بايعبُضَي
 ؾُضَىو الُْ خإ.

 الُْ امحس نُيُبٌ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَٓذُّ  بُؾٌ ث
 ٍ خًتاٌَ()سىنُُناٌْ ئُزلاّ طري

 (:14َاززٍَ )
ًَٓـاو   ب ًَؿدػتين تىاْاٍ بُؾُضٍ نىضزغتإ، يـُ ث ًَسإ و ث ٌَ نطزٌْ ثطؤشٍَ ثُضَث ٌَ بُد ُضزَواّ بىوٕ يُ د

ًَـطزَ    ًًَإ ُٖيُ يُ ِضَيٌ ظََايـُ و ْ ًَىيػيت ث ئاَازَ نطزٌْ نازيطٍ ثػجؤض يُ بىاضَ دًادًاناٌْ نُ ُٖضَيِ ث
بــااَل نــُ بــُ غــُضؤنايُتٌ غــُضؤنٌ و تىَيصيٓــُوَ و خــىيٌ َُؾــل نــطزٕ يــُ شَيــط غُضثُضؾــيت زَغــتُيُنٌ 

ًَططَنــٍُ يــُ وَظيطَنــاٌْ ثــُضوَضزَ و خىَيٓــسٌْ بــااَل و تىَيصيٓــُوٍَ ظاْػــيت و    ئُزلىَــٌُْ وَظيــطإ و د
ًَو زَيت و بُ طىَيطٍَ ثُيِطَوٍ ثُغٓس نطاو يُ اليُٕ ئُزلىٌَُْ وَظيطاُْوَ.   ث ْساْإ ث

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 عُوٌْ. ؾُضَىو ناى

 عىٌْ نُاٍ غعًس:بُِضَيع 
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَـى ِضاثـؤضتٌ يًصْـٍُ زاضايـٌ         ًَؿهُمشإ نطزووَ بـؤ ثُضيـَُإ يـُ ْ ًَُُ يُ ِضاثؤضتٌ خؤَإ ناتٌ خؤٍ نُ ث ئ
ًَُُ زاواَإ نطزبىو نُ ئُو بِطَ ثاضَيُ ) ًَهطابىو، بُ دًاواظٍ ئ ( ًًَـاض تُسسيـس   121ثُضيَُاْسا ئاَاشٍَ ث

ًَػـتا بـُو     بهط ٍَ يُْاو َاززٍَ ياغانُزا، زوو، قُضظ بسضَيتُ ئُو نُغاٍُْ نُ َُمشىٍ ًُْٓ بـُو ثطؤشَيـُ، ئ
ًَىَيُ زَخيىَيُُٓوَ:  ؾ

لحيفٔذ مغزّع جئن٘ ّجوْٓز رتراد دْردصحاٌ الةغزٓ٘ الْاردٗ يف املْاسى٘ )تكرتح جلُٓ حتسيس املبًؼ احملسز 
غنْل ن باملغزّع ضنً املةلؼ الذٖ حيتد للذًٓ ٓقةلٌْ يف التراصاد ضنً ٍذِ املادٗ مع اعواٛ القزّض لػري امل

 العلٔا، التبلْو ّاملاشضحري ّ التدحْرا ّىقرتح اعادٗ صٔاغ٘ املادٗ بالغملد االجٕ:
 املادٗ الزابع٘ عغزٗ:

حيتد مةلؼ رترِ)( دٓيار لحيفٔذ مغزّع جئن٘ ّجوْٓز رةتراد دْردصةحاٌ الةغةزٓ٘ الشةد اعةتاد الملةْادر       -1
ملحد  ةة٘ يف اجملةةاالد املدحلفةة٘ الةةيت حيحاشَةةا االرلةةٔه عةةً طزٓةةق الشمةةاالد ّالةعرةةاد ّاالحبةةاس ّالةةتّراد       ا
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الحترٓةٔ٘ حتخ اعزاف اهلٔٝ٘ العلٔا املغملل٘ بزٜاصة٘ رٜةٔط زتلةط الةْسراٛ ّىاٜةةُ ّ ّسراٛ )الرتبٔة٘ ّالحعلةٔه        
 لط الْسراٛ.العالٕ ّالةعز العلنٕ ّالحدؤط(ّفق اليعاو امل ادق علُٔ مً رةد زت

 ميح رزض رترِ )( لػري املغنْل ن باظملاو الفقزٗ )االّل(اعلٙ...-2
( ًًَـاضَ بـؤ ْـاو َاززَنـُ ئُوَيـُ      121بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ، َُبُغـتُإ يـُ زاْـاٌْ ئـُو )    

ٍَ ئُو َاززَيُ ئًؿ ٌَ َُٖإ ئُو َاززٍَ نُ تُضخإ نطايُ و يُْاو دُزوَيُنُ زياضٍ نطايُ، و زَنط اضَتٌ ث
         ٍَ ًَـٌ ْـاو ُْزَئ، الٍ بسَئ، بُو ئًعتًباضٍَ ثُغٓسَإ نطزيـُ نـُ َاززَنـُ َـُودىزَ يـُ دُزوَيُنـُ، ث

ٌَ بسَئ، و ِضاٍ نؤتايٌ بؤ ئُْساَاٌْ ثُضيَُاٌْ بُضَيعَ. ًَطَ ئًؿاضَتٌ ث  ي
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

ًَبًين ُٖيُ؟ )بُؾطئ سػني، محُ غعًس، ب ٌَ ت  ٍ غًًُإ، عُط عبسايععيع، امحس وَضتـٌ، بُؾـري خًًـٌ،    ن
عبسايًُ ْىضٍ، ٖاوضاظ خؤؾٓاو، عُـط عبـسايطمحٔ، طـؤضإ    عرناٌ، ثُميإ ععايسئ، ؾُضَإ ععايسئ، عسْإ 

ًَط ذلُــس زلًــب، لــريَ   ععٔنة٘  ئـاظاز، ئاٖــُْط عــاضف،   زلــِ ايــسئ، دــ ٍ عًـٌ، غــُضوَض عبــسايطمحٔ، ؾـً
 ، غؤظإ ؾٗا،، عُط(عبسايًُ، زاْا غعًس قؤيف
 ؾُضَىو بُؾطئ خإ.
 بُضَيع بُؾطئ سػني ذلُس:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَِ         14زياضَ َاززٍَ ) ًَهُ يُ َاززَ طـطْط و دُوُٖضيـُناٌْ بىزدـُ، َايـٍُ زَغـت خؤؾـًُ، َـٔ ْـاَي ( يُن
        ُ ٌَ ئ ًَطىَـإ ثؿـتطريٍ يـ ٌَ زَنـُّ، يُبـُض ئـُوٍَ ٖـَُىو ئُْـساَإ ب ًَطَوَ ثؿتطريٍ ي نـُٕ، يُبـُض ئـُوٍَ    ي

ًَهٌ ططْطٌ ثطؤشَنُيُ و غُضَايُيُنٌ ططْطـٌ ظاْػـيت و َُعطيؿًـُ بـؤ نؤََُيطانـَُإ، زيـاضَ ئـُوٍَ         خاَي
ًَطٍُ ِضَخُٓيُ الٍ ظؤضبٍُ ظؤضَـإ ئـُوٍَ ظيـاتط ططْطـٌ بـُّ َـاززَ ئـُزضَيت ظيـاتط بىاضَنـاٌْ ْاضزْـُ            د

ًَِ دؤضَيو يـُ  زَضَوَ و ظََايُيُ، بُاَلّ بىاضَناٌْ تىَيصيُٓوٍَ ظاْػيت ًَ ًَٓإ ئُتىا م ب  و خىيٌ َُؾل و ِضاٖ
ًَت ئـُو ِضَيـصٍَ نـُ              ًَـطَوَ زاوا ئُنـُّ ئُطـُض بهطَيـت، ئُطـُض ْاياغـايٌ ْـُب ًَىَ زياضَ، بؤيـُ َـٔ ي ئًُٗايٌ ث

ٌَ بـسضَيت،    121زاْطاوَ ) ( ًًَاضَنُ، دًا بهطَيتُوَ بُ ِضَيصَ، بؤ ئُوٍَ ُٖضيُى يُو بىاضاُْ سُقٌ خـؤٍ ثـ
ًَـٓر بىاضَنـُ دًـا بهطَيتـُوَ بـؤ ئـُوٍَ  سـُقٌ            َُغُيُٕ  ِضَيصٍَ غُزٍ بؤ ئـُوَ ئُوَُْيـُ، ٖـُض نـىاض، ث

       ٌَ خؤيإ وَضططٕ، ثطغًاضَنُّ يُ بُضَيع وَظيط ئُوَيُ، ئايا خىاظياضإ نَُٔ بـؤ ئـُو بـىاضٍَ نـُ ططْطـٌ ثـ
ٍَ؟ غىثاؽ  ْازض
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ/بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 ؾُضَىو ناى سَُُ غُعًس
 َُ غعًس سَُُ عًٌ:ُضَيع سبُ

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَو نُ ئُو َُبًُغَُإ زاْا ) ًَطىَإ نات ًَػتا ؾُقُضٍَ زوو نـُ  121ب ( ًًَاضَنُ، ؾُقُضٍَ زووَّ ُْبىو، ئ
ًَُــُ    ٌَ َىضادُعــُ بــُو َُبًُغــُ بهـُئ، ُٖضنــُْس وَظاضَتــٌ زاضايــٌ تُعًًُاتُنــٍُ ئ ًَُىايــُ ئــُب ُٖيـُ ث

اْـٍُ نـُ زَنـٔ بـؤ تىاْاغـاظٍ نـُ وَظاضَتـٌ زاضايـٌ زَعًُـإ ئـُنات بِطَنـٍُ نـؤُْ و             ْاظاْني ئـُو قىتابً 
ًَهٌ      ٌَ نُ ؾُقُضٍَ زووَإ ظياز نطز قُضظ بـسَئ بـُو قىتابًاْـُ، ؾـت ٌَ، بُاَلّ نات نُْسَ؟ ئُوَ خؤٍ ئُظاْ

ٓـ          سٕ، بـُاَلّ  باؾُ قُضظ بسَئ بُو خىَيٓسناضاٍُْ نـُ ٖـُّ ِضَغبـُتًإ ُٖيـُ، ٖـُّ تىاْايـإ ُٖيـُ بـؤ خىَي
ًَِ، ئايـا بـُف ئـُنات بـؤ ئـُو زوو          ًَ ٌَ ئـُٖ َُمشىٍ ْني بُو تىاْاغاظيُ، بؤيُ ئُوَ بؤ وَظيطٍ زاضايـٌ بـُد
ًَهٌ    ًَىيػـتُ، خـاَي ًَُىايُ ث ًَهٌ تط يُ يًصٍُْ ُٖيئٍُ عىيًانُ وَظاضَتٌ زاضايٌ ث ٍَ؟ خاَي خاَيُ؟ يإ ظياز بهط

ًَـٌ بِططـٍُ يُنـٌَُ ئـُويـ ٖاوغـُْطًُى        تط ئُو قُضظَ زيػإ ئُطُض بـُ قًـاؽ و بـُ ًَعًـاض      ًَـت بـُ ث ب
ًَت، َـٔ         ٍَ ئـُوٍَ نـُ قـُضظَ يُغـُضٍ ٖاوغـُْطًُى ٖـُب ًَت، نىْهُ ئُوٍَ نُ ًَٓشٍُ ئُزَييَن يُطُ ُٖب

ًَِ باؾُ يُ ) ًَت، غىثاؽ31ث  ( ُٖظاض زؤالض نَُرت ُْب
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 ؾُضَىو ناى سادٌ بً ٍ
 غًًُإ)ب ٍ(:بُضَيع امحس 

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
َٔ بىوٌْ ئُو َاززَيُ بُ باف ئُظا م، و ثؿتطريٍ يُ يًصٍُْ ياغايـ ئُنُّ نـُ ئـُو ؾُقـُضٍَ زووًََـإ     
ًَؿرت ظيـاتط يـُ    بؤ ظياز نطزووَ، و زاواناضّ يُ ثُضيَُاْتاضإ ثؿتطريٍ يُو ؾُقُضٍَ زووََُ بهُٕ، نىْهُ ث

ٍَ بُو قىتابًاٍُْ نُ خؤيإ نىوٕ بؤ زَضَوَ بؤ خىَيٓـسٕ،  ( ثُضيَُاْتاض زاواَإ ن51) طزبىو نُ قُضظ بسض
ًًَإ وَضطريَيتُوَ، غىثاؽ.  بطَيو ثاضَيإ بسضَييَت زوايٌ ي

 بُِضَيع ز.اضغ ٕ بايع/غُضؤنٌ ثُضيَُإ:
 ؾُضَىو َاَؤغتا عُط.

 بُضَيع عُط عبسايععيع:
 .بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ

غايٌ ئُنـُّ بـؤ ئـُّ بِططُيـُ نـُ بهطَيتـُ زوو بِططـُ، بـُاَلّ بِططـٍُ زووَّ بـُو           ًَٓـ ثؿتًىاٌْ يًصٍُْ يا
ًًَـُ؟ بـؤ ئـُوٍَ          ًَت نُ )غري َؿُىيني( بَُيهى زياضٍ بهـُئ َُبُغـتُإ يـُ )غـري َؿـُىيني( ن ًَىَيُ ُْب ؾ

ًَُـُ بِطيـاضٍ )   ًَت، زووَّ، تُبعُٕ ئ ُ      121واظيح ب ٌَ ظيـازٍَ ةُيٓـُ غـ ض، يـإ  ( ًًَاضَنـَُإ زاوَ، يـإ ئـُب
ًَـٌ ئـُو خىَيٓسناضاْـُ بهُيٓـُوَ         ًًَُّ زاوانـاضّ د ًَت، يُعين بِطَنإ دًابهطَيتـُوَ، غـ تُوظيعُنُ وَظايح ب
ًَت بـؤ ئـُوٍَ ئـُواًْـ     ًَطَ نُ يُغُض سًػابٌ خؤيإ يُ زَضَوٍَ واَلت ئُخىَيٓٔ، بؤ ئُوٍَ ٖاْسَضَيو ب ي

ًَؿًٓاضٍَ ) بُؾطئ( خإ نُ بُ تُسسيس باغٌ تىَيصيٓـُوَ  زيطاغاتًإ تُواو بهُٕ، ثؿتًىاًْـ ئُنُّ يُو ث
ًَت بؤ ئُو بىاضَف،غىثاؽ ًَو ب ًَهؤَيًُٓوٍَ ظاْػتًؿٌ ةطَيتُ ْاوٍ، بؤ ئُوٍَ ٖاْساْ  و ي

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
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 ؾُضَىو ز.امحس.
 
 

 بُضَيع ز.امحس ابطاًِٖ)وَضتٌ(:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

يُ ئُغًٌ ثطؤشَنُ َٔ ثؿتًىاٌْ يُوَ ئُنُّ نُ يـُ ِضاثـؤضتٌ يًـصٌْ ياغـايٌ زا      (14َغُباضَت بُ َاززٍَ )
ًَؿـًٓاض نـطاوَ يـُ     ًَؿًٓاض ئُنُّ ؾُقُضَيُنٌ تطٍ بؤ ظياز بهطَيت، ئُّ ؾُقُضٍَ زووَّ نُ ث ٖاتىوَ، بُاَلّ ث

ًَت، )يػـتُط ايكـطف       ًًَُّ، ؾُقـُضٍَ زووََـٌ ئـُوَب ًَتُ ؾُقُضٍَ غ املةلةؼ  عًـِ  ِضاثؤضتٌ يًصٍُْ ياغايٌ بب
االضافٔ٘ لتعه املغةزّع عيةت    م ن املةالؼ الالسم٘أاملد ص ل يتّق املغزّع ّجقْو ّسارٗ املالٔ٘ ّاالرح اد بح

ئُطُض ٖاتى ئُو بِطَ بُؾٌ ُْنطز زَغتُاَلت بسضَيتُ وَظاضَتـٌ َايًـُ نـُوا َُبًـُغٌ تـط تـُضخإ       اذتاش٘(، 
ًًَُّ، )َــٓح بهــات بــؤ َُؾــطوعُنُ بــؤ بــُضزَواّ بــىوٌْ، ئًٓذــا ؾُقــُض  رةةزّض رةةترِ )( دٓيةةار لػةةري ٍَ غــ

ٍَ يُْاو نُواُْيُى )ئُواٍُْ نـُ يـُ   املغنْل ن باظملاو الفقزٗ اّال اعال..(،  ًَت زَنط بؤ ئُوٍَ نُ واظحيًـ ب
ًًَـُ؟                ًَـت نـُ  ئـُّ قـُضظَ بـؤ ن ًَط، زنتـؤضا( بـؤ ئـُوٍَ واظيـح ب زيطاغاتٌ عىيًـا ئـُخىَيٓٔ )زبًـؤّ، َادػـت

 غىثاؽ
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بايع بُضَيع ز.اضغ ٕ

 ؾُضَىو غؤظإ خإ
 بُضَيع غؤظإ ؾٗا، ْىضٍ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَـو زَضنـىوَ نـُ يـُ           ًَهُ يُغـُض ًْعاَ ًَطىَـإ غـٓسوقٌ تىاْاغـاظٍ غـٓسوق بُضَيعإ ئُْساَاٌْ ثُضيَُإ، ب
و ئـُو ًْعاَـٍُ نـُ    ئُزلىٌَُْ وَظيطإ زَضنـىوَ، و بؤضزَيـو غُضثُضؾـيت ئـُنات، زيـاضَ ئـُو تُعًًُاتـُ        

ــُتٌ       ًَو خاَيًــإ زاْــاوَ نــُ ساَي ًَسايــُ، يُغــُض ئُغاغــٌ َىْاؾُغــُيُ، نؤَــَُي ًَو َــُضدٌ ت زاْطايــُ نؤَــَُي
       ٌَ ًَــٌ ُٖيـُ، ئــُظاْ ًَىيػـيت ث َىْاؾُغـُ و عُزايــُت زضوغـت زَنــات، يـُو ئًدتًكاقاُْؾــُ نـُ سهىَــُت ث

َنُ بؤ َُوظوعٌ ثطؤشٍَ تىاْاغاظٍ و بُو ( ًًَاض121ُْقل ُٖيُ يُو بىاضاُْ، يُبُض ئُوَ زياضٍ نطزٌْ )
ًَُــُ يــُ يًصْــٍُ    ًَــت، وَنــى ئ ؾــُضت و َُضداْــٍُ نــُ سهىَــُت زايٓــاوَ تىَيصيٓــُوٍَ ظاْػتًؿــٌ يُغــُض ب
ًَؿـًٓاضٍ نـطزووَ،              ًَـىَ نـطزووَ، زَيًٓـُ غـُض بابـُتٌ خـاَيٌ زووَّ نـُ يًصْـٍُ ياغـايٌ ث ثُضوَضزَ بالـإ ي

ًَو بــؤ قــُضظٍ قىتــاب  % يُطــَُيًِ، ْــُى تــُْٗا ئُواْــٍُ نــُ يــُزَضَوَ  111ٌ، َــٔ زضوغــت نطزْــٌ غــٓسوق
ئُخىَيٓٔ، بَُيهى بؤ ئُو خىَيٓسناضُْف نـُ يـُْاو ئـُّ واَلتـُزا خىَيٓهـاضٍ ظاْهـؤٕ، زضَاَيـُ بُؾـًإ ْانـات،          
ًَو           ٍَ غـٓسوقٌ قـُضظٍ قىتـابٌ، ئـُّ قىتابًـُ سهىَـُت َُبًـُغ ًَـٌ بـىتط ًَهت زاْا ث ًَو نُ غٓسوق بُاَلّ نات

ٌَ ًَىيػت بىو، ئـُو باقًـُ قـُضظَ،    ثاضٍَ ئُزات ًَهٌ بؤ زياضٍ ئُنات، ئُطُض ٖاتى يُو غُقؿُ ظياتطٍ ث ، غُقؿ
ٍَ بـُ تىقـًُ، بـُضظ بهطَيتـُوَ بـؤ سهىَـُت و وَظاضَتـٌ             ًَهٌ دًاواظَ، َـٔ زاوانـاضّ ئـُوَ بهـط ئَُُ ساَيُت
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ًَـٌ        ًَ ٍَ تـؤ ٖـُض ب ثاضَنـٍُ بـؤ تُخكـًل    خىَيٓسٌْ بااَل، بؤ ئُوٍَ بُ ثطؤشَ ياغايُى ، نـىْهُ ئَُـُ ْـانط
ًَـت، و ْـُى تـُْٗا ئُواْـٍُ نـىوُْتُ زَضَوَ و يُغـُض سًػـابٌ خؤيـإ           ٌَ بُ ثطؤشَ ياغـايُى ب ئُنُّ، ئُب
ئُخىَيٓٔ، بَُيهى خىزٍ ئُو خىَيسْهاضاُْف، يُغُض ئُّ بابُتُ سُقُُ وَنى يًصٍُْ ثُضَوَضزَ قػُ بهُّ، 

ًَصَن ًَصٍ ثعيؿهًُ، يُ نؤي ًَساويػـيت خىَيٓـسٌْ ُٖيـُ، بـُو      ئُو خىَيٓسناضٍَ نُ يُ نؤي ًَو ث اٌْ تطَ، نؤَـَُي
ٍَ يـُ            61) ٌَ ناضَغـُض بهـط ٌَ وَنـى زَضَاَيـُ بُؾـٌ ْانـات، ئَُـُ ئـُب ( ُٖظاض زيٓاضٍَ نُ سهىَـُت ئُيـسات

ــُضوَضزَ و        ــُ يًصْــٍُ ث ًَُــُ ي ــُ َــٔ زاوا ئُنــُّ خــاَيٌ زووَّ بــُ تُوقــًُ، و ئ ًَهُوَ، بؤي ِضَيطــٍُ غــٓسوق
ٍَ و َظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَل زائًُْؿٔ بـؤ زاضؾـتين ياغـايُى بـؤ غـٓسوقٌ قـُضظٍ قىتـابٌ        خىَيٓسٌْ بااَل يُطُ

ًَػتا ) ًَيَن، نىْهُ تا ئ ٌَ وَنى خؤٍ مب ( قىتابًُإ يُ زَضَوَيـُ،  2211ُٖض َُٖىوٍ، ئُوٍَ تىاْاغاظٍ ئُب
ض ئُنـُّ  ( ئُوَْسَف َاوَ بِطوات، ئُو بِطَ ثاضَيُ تُقـُو 2111( قىتابٌ ْاوٍ زَضنىوَ، يُعين )4111)

ًَهٌ دًـاواظَ،    بُف ُْنات، يُبُض ئُوَ سهىَُت يُغُضيُتٌ بؤيإ تُواو بهات، ئُو َُوظوعٌ قُضظَ بابـُت
 بُ تُوقًُ بُضظ بهطَيتُوَ، غىثاؽ

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 ؾُضَىو ز.بُؾري.

 ؿري خًًٌ:بُضَيع ز.ب
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٌ ططْط ئُنات، ئـُويـ تـُضخإ نطزْـٌ بِطَيـو ثـاضَ بـؤ تىاْاغـاظٍ، ٖـُْطاوَيهٌ         ئُو َاززٍَ باؽ يُ ناضَيه
    ٌَ طُوضَ و ططْطُ بؤ بًٓاتٓاٌْ شَيطخاٌْ ظاْػيت يُ ُٖضَيُسا، بُاَلّ بؤ ئُوٍَ ئُّ ثطؤشَيُ باؾـرت غـىوزٍ يـ

ًَسا ِضَناو بهطٍ: ًَت، َٔ بُ باؾٌ زَظا م نُ ئُّ خااَلٍُْ ت ٍَ و بُضزَواّ ب  وَضبطري
ًَو ُْؾػٌ بـِطَ ثـاضٍَ ْـُزضَييَت، يـُ واُْيـُ      ِضَن-1 او نطزٌْ ؾىَيين ظاْهؤنُ و واَلتُنُ، نىْهُ َُٖىو واَلت

.ٍَ ٍَ، ُْٖسَيهٌ تط ظياتطٍ بى ٌَ ثاضٍَ نَُرتٍ بى ٍَ واَلت ُٖب  ُْٖس

ٌَ، ثاف تُواو نطزٌْ نُ زَطُِضَيتـُوَ ئـُونات َاْطاْـُ بـُ ِضَيصَيـُى     -2 ٌَ بَُيهى قُضظ ب  ئَُُ بُ ًَٓشُ ُْب
ًَت، بؤ  ًٌَ يُنُّ، يإ زٍَ يُنُّ، يُ بىاضٍ خؤٍ ئُواُْ با ًَٓشُ ب ًًَإ وَضبطريَيتُوَ، يُنَُُنإ، يإ غ ي

ًًَإ وَضبطريَيتُوَ.  تُؾذًع نطزًْإ، بُاَلّ ئُواٌْ تط با ي
ًَ ىيػـتُ  خاَيٌ نؤتايًِ ئُوَيُ ثؿتطريٍ يُ ِضاٍ يًصٍُْ ياغايٌ ئُنُّ ، بُاَلّ ئُوَ َُغئُيُيُنٌ زاضايًُ، ث

ًَىيػتُ ئَُُ وَنى تُوقًُ بُضظ بهُيُٓوَ بؤ سهىَـُت، ئُطـُض تـىاٌْ بـا      ٍَ، بؤيُ ث ِضاٍ سهىَُت وَضبطري
ًٌَ بها، غىثاؽ ٌَ بُد  د

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 ؾُضَىو ثُميإ خإ.
 بُضَيع ثُميإ عبسايهطيِ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ٌَ ؾىَيين ئُو غٓسوقُ بهطَيتـُوَ بـُ بِططُيـُنٌ تـط، نـىْهُ      ثؿتطريٍ يُ ِضاٍ يًصٍُْ ياغاي ٌ ئُنُّ نُ ئُب
ًَُـُ تـًُْا ثـطؤشٍَ تىاْاغـاظميإ         ًًَُّ غاَيُ تُضخاٌْ ئُنُئ بـؤ ثـطؤشٍَ تىاْاغـاظٍ، ئ ئُو ثاضَيُ نُ بؤ غ

      ًً ٍَ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بـااَل قػـَُإ نـطزووَ، بـَُيهى )ظََايـُ، زَوضَ، بُسػـٌ ع ًُـُ(، تـا   زاُْْايُ نُ يُطُ
ًَهٌ واٍ بؤ تُضخإ ْـُنطاوَ، سُغـًًٍُ نؤتايًُـإ ًْـُ نـُ نـُْسٍ بـؤ         ًَػتا زَوضَ و بُسػٌ عًًٌُ ؾت ئ

 ٍَ ًًَاضٍ بؤ زاْطاوَ، بؤيُ زاٖات و خُضز نطزُْنٍُ ئُوَْسَ ِضؤؾـٔ   121تُضخإ نطاوَ، يُ َاوٍَ زوو غا
 ُ ًَىَضٍَ نُ َُضدٌ تَُـ ٌَ و ئُو ث ًَطَ، يُبُض ئُوَ ئُطُض ب ًَـطَ ِضَيططيـُنٌ نطزيـُ      ًُْ ي ٌْ نُوتؤتـُ ْـاو ي

ٌَ خىَيٓسٌْ خؤٍ تُواو  ٌَ به ًَسايُ بُاَلّ يُبُض تَُُٕ ْاتىاْ ًَهٌ خىَيٓسٌْ ت يُو نُغاٍُْ نُ َُٖىو َُضد
بهات، وَظاضَتٌ تُختًت ُٖغتا بُ زابُظاْسٌْ ئُو َُضدُ، بُاَلّ ظؤض طًُيٌ نُوتُ غُض، نُ زاواٍ غٓسوم 

ٍَ          ئُنُئ بؤ ئُواُْيُ نـُ ت  َُـًُْإ بُغـُض نـىوَ، و ثؿـتطريٍ ِضَئًـُناٌْ )ز.بُؾـري( ئُنـُّ نـُ زَتـىاْط
ًَـٌ             ًَٓـاٌْ بِطواْاَـُ ي ٌَ، ثـاف بُزَغـت ٖ ٌَ، بِطَيهًؿـٌ قـُضظ بـ ٌَ، بطَيهـٌ بُخؿـني بـ َُٖىوٍ بُخؿني ُْب

 وَضبطريَيتُوَ،غىثاؽ
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 ؾُضَىو ناى عسْإ.
 :اٌعرنبُضَيع عسْإ 

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًٓـًِ يُغـُض ئـُو َُبًُغُيـُ نـُ زاْـطاوَ بـؤ          ًَؿًٓاضَنٍُ يًصٍُْ ياغايٌ ئُنُّ، تـُْٗا زوو ت ثؿتطريٍ ث
ٌَ يُغـُض ئـُو َُبًُغـٍُ نـُ ثـاض تـُضخإ نـطا              ٌَ سهىَـُت قػـُيُنٌ ٖـُب تىاْاغاظيُنُ، يُ ِضاغـيت زا ئـُب

ًَؿٍُ ُٖبىو؟ ن 2111 ًَهٌ تُواو بىو؟ ن ًَػـتا ثُضيـَُإ قػـٍُ يُغـُض بهـات،      َُبًُغ ُّ بىو؟ بؤ ئُوٍَ ئ
ًَساويػـتًُناٌْ ثـِط ُْنطزؤتـُوَ، ئـُوٍَ زووَّ، يـُ              ٍَ ئُطـُض ث ٍَ ظيـاز بهـط ئُطُض بـاف بـىو ئُطـُضْا زَنـط
ًَـت،   ٌَ وَنى بُْسَيو ب ًَهُ يُ ئًػتًشكاقٌ طُزلُنإ، زَب ًَت يُ بىزدُ، بُ ؾ ًَو ب ٌَ بُؾ ِضاغيت زا ئُوَ زَب

ٌَ بــؤ ســُظٍ طُزلــُنادإ، و يــُ ِضاغــيت زا ثــطؤشٍَ   َُبًُغُنُؾــٌ ًَهٌ طىزلــاو بــ تُسًــس بهــُئ، َُبًــُغ
ٌَ ببًيَن  ٌَ غىوزٍ ي ًَؿهُف نطا، ئًُعاٍ بؤ نؤنطاوَ، ئُو ثطؤشَيُ ثطؤشَيُنٌ ظؤض تُواوَ، وَظاضَت زَتىاْ ث

ٌَ غــىوز يــُو ثطؤشَيــٍُ    ٌَ، وَظاضَت ئــُتىاْ ٌَ بــُ تُوقــًُ بــ ٍَ، وَنــى تــُعًًُات، نــىْهُ ْــاب ًَُــُ وَضطــط ئ
ًَساٌْ قُضظَنُ، غىثاؽ ًَىاظٍ ث  وضزَناضيُناٌْ، ؾ

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 ؾُضَىو َاَؤغتا ؾُضَإ.

 يسئ:ابُضَيع ؾُضَإ عع
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَو ئُنَُُوَ، زياضَ تىاْاغاظٍ بطيتًُ يُ نـىاض خا  ْـُ )ظََايـُ،   ظؤضبٍُ قػُنا م نطإ، بُاَلّ تُئهًس يُ ؾت
ٌَ نـطزووَ نـُ ظََايُيـُ،     ٌَ بُد ًَُُ تُْٗا بُؾٌ يُنُممإ د ًَطزَ، تىَيصيُٓوٍَ ظاْػًيت، خىيٌ َُؾل(، ئ ْ
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ًَـٌ ئـُو           ٌَ، بُاَلّ ئُواٍُْ نـُ يُاليـُٕ وَظاضَتـٌ ث ْسْاْـُوَ ِضَواْـُ نطايٓـُوَ بـُ ث ًَطزَمشإ ُٖب ِضَْطُ ْ
ًَىَضَ ًُْ نُ يُ اليُٕ وَظاضَتٌ خىَيٓسئ بااَل وَ نطايُ، ئـُوٍَ وَظاضَتـٌ خىَيٓـسٌْ بـااَل تـا ِضازَيـُى ظؤض       ث

ًَجُِضيًُ نـُ بؤيـإ زاْـطاوَ، بـُاَلّ ئـُوٍَ يـُ        باف بُِضَيىَ نىوَ، يُبُض ئُوٍَ َُٖىوٍ بُ تاقٌ نطزُْوَ ت
ًَىَضٍ ظاْػـيت ًْـُ، ِضَْطـُ ظؤضدـاض واغـتُ و واغـتُناضٍ        ًَطزضايُٓ بُ ِضاغيت َُٖإ ث وَظاضَتُناٌْ تط نُ ْ

ًَــ ٌَ، خــاَيٌ زووَّ، ئــُو ت  121ًًَؤْــٍُ نــُ زاْــطاوَ، بُضاغــيت بــُ ئًعــتريايف وَظاضَت ئــُو  121سا ٖــُبىوب
ًَهٌ ومتـإ ظََايُيـُ، ئـُويرت غـُضف ُْنطايـُ، ئـُوٍَ يـُو          121ًًَؤُْ غُضف ُْنطايُ، يُبُض ئُوٍَ بُؾ

     ٍَ ًَو  ًًَـؤٌْ بـؤ تـُضخإ بهـُئ، غـ      121ًًَؤُْ َايتُوَ َسَوَضَنـٍُ ئُطـُض ٖـَُىو غـا ُضَزلاّ نؤَـَُي
ًَتـُوَ و ْـاتىاْني غـُضيف بهـُٕ، يُبـُض ئـُوٍَ         نـُؽ   4811ثاضٍَ ظؤض َسَوَض بُ ْاوٍ تىاْاغاظٍ نـؤ ئُب

نـُؽ ْـاوٍ طُِضايتـُوَ، نُواتـُ ْـُياْتىاٌْ ئـُو        19يإ  18نُؽ نىوَ و تُْٗا  2111ْاوٍ زَضنىوَ و 
ًَؿــًٓاضَنٍُ نــ   اى )عــسْإ(يـ ئــُوٍَ بُضاَبــُض  ثــاضٍَ نــُ تُخكــًل نــطاوَ بؤيــإ غــُضف بهــُئ، و ث

ًَىيػـت بـُ تُوقـًُ ئـُنات ْـُ بـُ ياغـا،           ًَُُ يُ غُضو بُْسٍ بىزدـُئ، ْـُ ث خىَيٓسناضإ و قُضظَناٌْ، ئ
ٍَ، غىثاؽ. ًَؿهُؾٌ خىَيٓسناضإ بهط ٌَ بهُئ ئُو بِطَ ثاضَ وَنى قُضظٍ بهىوى ث ًَػتا ئًكطاضٍ ي  ئ

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 ناى عبسايًُ. ؾُضَىو

 بُضَيع عبسايًُ ذلُس ْىضٍ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَػتا  ًَـ ئ ًَػـتا ُٖغـت ئُنـُّ وضزَ        51َٔ خؤؾشاَيِ نُ َاوَيُى ث ًَؿـًٓاضََإ نـطز ئ ثُضيَُاْتاض ئـُو ث
ًَساٌْ قُضظ ئَُـُ   ًَؿُوَ، َٔ قػُّ يُغُض خاَيٌ زووٌََ ئُّ َاززَيُ، ث ًَتُ ث وضزَ ُْٖطاوَيو خُضيهُ ئُن

ًَُــُ يــُ ثُضيــَُإ نــُ قػــٍُ يُغــُض ئُنــُئ و     غ ٍَ، ئــَُِطؤ ئ ٌَ ئــُنط ٌَ بــُد ًَهُ يــُ ظؤض واَلت دــ ًػــتَُ
ًَــساٌْ قُضظَنــٍُ       ًَـط و تُغــٍُ، و ًَهـاًْعٌَ ث ًَؿــهُف نـطزووَ، ثطؤشَيــُنٌ ت ًَؿـرتيـ ثطؤشََــإ بـؤ ث ث

    ٔ ٌَ ببــًيَن، بــُ بــِطواٍ َــ ٍَ سهىَــُت غــىوزٍ يــ ًَسايــُ، ئــُنط ًَسايــُ، ظؤض خــاَيٌ باؾــٌ ت ًَىيػــت ئــُنات  ت ث
ٍَ، ئُو ناتُ زاواٍ  ٌَ نـُ ثطؤشَنـَُإ       111َُبًُغُنُ، بِطَنُ زياضٍ بهط ًًَاضَإ نطز، يـُ ِضاغتًؿـسا  نـات

ًَو خَُيهٌ ثػـجؤضٍ بىاضَنـُ، و دؤضَيـو يـُ تـُواظدإ زضوغـت نـطزووَ         ٍَ نؤََُي زاْا بُ ثطؽ و ِضاوَيص يُطُ
ٍَ ئُّ  ٍَ ِضَيُٓايًُناٌْ تىاْاغاظٍ، و يُطُ ًَُُ و يُطُ ًَىإ ثطؤشٍَ ئ ًَُُ، ئُوٍَ دًاواظٍ ُٖيُ يُ ْ ثطؤشٍَ ئ

ٍَ تَُُٕ زَوضٍ ًُْ، يـُ غًػـتٌَُ تىاْاغـاظٍ     تىاْاغاظٍ، يُ غًػتٌَُ تىاْاغاظٍ تَُُٕ زَوض ئُبًيَن، يُو
ٍَ زَوضٍ نَُرتَ، زياضَ يُ واَلتاًْـ وايُ، تَُُٕ و دطَ ِضَيطط ًْـُ يـُ خىَيٓـسٕ،     نؤ دطَ زَوضٍ ُٖيُ، يُو

ًَهًؿـُ يـُ ث ْـٌ             َ ًَهُ يـُ تَُـٌُْ غـُضَتايًُوَ تـا طـُوضَتطئ تَُـُٕ سـُقٌ خىَيٓـسٌْ ُٖيـُ، و بُؾ اؾ
ًَهٌ تـطٍ ئًذـابٌ تـطٍ     ٍَ خَُيو ةىَييَن و ثؿتًىاٌْ يُ ثطؤغٍُ خىَيٓسٕ ئُنات، و خاَي سهىَُت نُ ئُيُو

ًَو يُ ْاوخؤزا ئُخىَييَن، يُ ظاْهؤناٌْ ُٖضَيِ، ئُ ٍَ و   ئُّ ثطؤشَيُ ئُوَيُ، نُغ ٌَ ئُويـ قـُضظ وَضطـط تىاْ
دؤضَيو يُ باض قىضغًـ يُغُض ظاْهؤناٌْ سهىٌَ نُّ ئُناتـُوَ، َاغـتُض و زنتـؤضا و بُنُيؤضيؤغـًـ بـؤ      
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ئُو نُغاٍُْ نُ نؤ دطَيإ نَُُ بًهُٕ بُ ثاضَ، واتُ داضَيهٌ تط ثاضَنُ ئُطُِضَيتُوَ بؤ سهىَُت، بؤيـُ  
 ٌ ًَه ــط و تُغــُيُ، ظؤض ؾــت ًَ ًَهٌ ظؤض   غًػــتَُُنُ ظؤض ت ًَتــُوَ بــُ ضاغــيت ئــُظَىوْ ًَٓ ئًذابًــُ، ئــُوٍَ ئَُ

ٌَ ْــُنطزٕ، بؤيـُ ئُطــُض         ٌَ بـُد ٍَ تُوقـًُ ُٖيــُ، تُوقـًُ يــُ سهىَـُتٌ ٖــُضَيِ يـُعين دــ بامشـإ يُطــُ
ًَطـاٍ بهطَيتـُوَ، و            ئريازَيُنٌ دسميإ ُٖيُ، نـُ خؤؾـبُختاُْ ُٖؾـُ، بـا يـُْاو ثـطؤشَ ياغـاٍ بىزدـُ  د

ٍَ.ًًَاض زيٓ 75اليٌُْ نُّ   اضٍ بؤ تُضخإ بهط
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 ؾُضَىو ٖاوِضاظ خإ.
ًَذ امحس:بُضَيع ٖاوِض  اظ ؾ

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
غُباضَت بُو َاززَيُ َٔ ثؿتطريٍ يُ قػُناٌْ ناى )عبسايًُ َ  ْىضٍ،سَُُ غعًس( زَنـُّ ئُواْـٍُ نـُ    

ًَىيػتُ سهىَُت ٌَ بؤ ئُوٍَ بتىأْ بُو ئًُهاًُْتُ خىَيٓسٕ تـُواو   بُزَض يُ تىاْاغاظئ ث قُضظَيهًإ بسات
ٌَ        121بهُٕ، َٔ ثطغًاضَيهِ ُٖيُ ثاض ئـُو   ٌَ    61ًًَـاضٍَ تـُضخإ نـطا ئـُوٍَ ظاًْاضميـإ ٖـُب ًًَـاضٍ يـ

ًَهٌ بـاف      121ًًَـاضَ ئايـا َايتـُوَ؟ ئُطـُض ئـُوَ ةُيٓـُ غـُض         61َاوَتُوَ، ئـُو   ًًَاضَنـُ وابـعا م ؾـت
ٌَ  بؤ قُضظَنُف. زَضزَن

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 ؾُضَىو ناى عُط.
 بُضَيع عُط  عبسايطمحٔ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَٓـاوَ، ئاؾـهطايُ ئـُو بـِطَ ثاضَيـُ يـُ ظَـين           ثطؤشٍَ تىاْاغاظٍ ططْطُ و تا سُزَيو غـُضنُوتين بُزَغـت ٖ
ــُ اليــُٕ غــُضؤنايُتٌ   ًَعاًْــٍُ َُدًًػــٌ وظَضا تُسسيــس نــطاوَ، و بــُ طــىيَ   ٌَ ي ــو زَض ئُنــ ًَ طٍَ ًْعاَ

ًَىٍَ نـُ يـُ ِضاثؤضتُنـٍُ              ًَِ وايـُ زَغـت نـاضٍ نطزْـٌ ئـُوَ، و زاْـٌ قـُضظ بـُو ؾـ ئُزلىٌَُْ وَظيطإ، ث
ٌَ، ئايا ئُّ نُغاٍُْ نُ  ًَىيػتُ ئًشػايُى ُٖب ًَىَ زياضَ، نىْهُ ث يًصٍُْ ياغايٌ زا ٖاتىوَ ئًشػايًُنٌ ث

ٍَ ئًشػـا نـطاوَ ئَُاْـُ نـُْس نُغـٔ؟      زاواٍ َاغتُض و زنتؤضا  ٌَ بسض ٍَ قُضظيإ ث و زبًؤّ ئُنُٕ و ئُياُْو
ٍَ؟ ئايا ئُو نُغاُْ  ٌَ  خاضجيٌ ئُو ثاضٍَ بؤ تىاْاغاظٍ زاْطاوَ ئُوَف بسض ئايا تىاْاٍ سهىَُت ُٖيُ بتىاْ

          ٓ ٍَ بهـ ًَٔ نُ مشىيًإ ئـُنات؟ ئـُو نُغـإُْ نـُ نـىوُْتُ زَضَوَ؟ يـإ ئُواْـٍُ نـُ ئُياْـُو ُ زَضَوَ؟ ن
ٌَ ئــُوَ      ًَىيػــيت بــُ ئًشػــايُنٌ تــُواو ُٖيــُ، ئــُو نُغــاُْ نــُْس وَضزَطــطٕ؟ و ئايــا سهىَــُت زَتــىاْ ث
ًَِ وايـــُ بـــؤ بـــُضزَواّ بـــىوٌْ تىاْاغـــاظٍ و ظيـــاتط غـــىوز وَضطـــطتين  ئًػـــتًعا، بهـــات؟ يُبـــُض ئـــُوَ ثـــ

ــتُ ضِ      ًَىيػ ــَُيبطريَيت، ث ــات ٖ ًَىغــت ْان ــُ ث ــُو َاززَي ــُوَ، ئ ًًَ ــسناضادإ ي ــُت   خىَيٓ ــُ سهىَ ٍَ ب ــسض ــُ ب َيط
 ئًعاظيُتٌ خؤٍ ببًيَن يُغُضف نطزٌْ ئُو بِطَ ثاضَيُ، غىثاؽ

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
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 ؾُضَىو ناى طؤضإ.
 
 

 بُضَيع طؤضإ ئاظاز:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ؤض و َـُعين بـُ   َٔ ثؿتًىاٌْ قػُناٌْ نـاى )عبسايًـُ( زَنـُّ، و ئـُّ غـٓسوقُ بـُ ٖاونـاضٍ نُغـاٌْ ثػـج         
ًَىيػتُ وَظاضَت ُْٖطاوٍ بؤ بيَن، و ثطغًاضَيهًؿِ ُٖيُ زاوانـاضّ وَظاضَتـٌ    تىاْاغاظٍ ئاَازَ نطايُ، بؤيُ ث
زاضايـٌ بــؤّ ِضووٕ بهاتــُوَ، َاوَنــاٌْ تــط ئُزلىَــٌُْ وَظيـطإ بِطيــاضٍ زا نــُ ئــُو ثاضَيــٍُ بــؤ تىاْاغــاظٍ   

  ُ ًَتُ غــُض وَظاضَتــٌ خىَيٓــسٌْ بــااَل، ي ًَُــُ بؤضزَيهُــإ زضوغــت نــطزووَ، ئايــا ئَُــُ   زاْــطاوَ بهــ ًَهــسا ئ نات
 َُٖيىَؾاْسُْوٍَ ئُو بؤضزَيُ؟ و ئَُُ َىخايُؾٍُ ئُّ َاززَيُ ًُْ؟ غىثاؽ.

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 ؾُضَىو ئاُْٖط خإ.

 بُضَيع ئاُْٖط عاضف:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ بؤ قُضظ، بُاَلّ يُ ؾُقُضَ يُى ئـُو بـؤضزٍَ نـُ    ثؿتطريٍ يُ ؾُقُضَ زوو زَنُّ، نُ زَب ًَو ُٖب ٌَ غٓسوق
بزٜاصةةة٘ رٜةةةٔط زتلةةةط الةةةْسراٛ ّىاٜةةةةُ ّ ّسراٛ )الرتبٔةةة٘ ّالحعلةةةٔه العةةةالٕ ّالةعةةةز العلنةةةٕ    زاَُظضايـــُ، 

ئـُزٍ يـُى يـُ وَظاضتـُ َىْـُؾًعَنإ، يـإ       ّالحدؤط(ّفق اليعاو امل ادق علٔةُ مةً رةةد زتلةط الةْسراٛ.      
ًَؿسا تُلًٌُ سُقط نطزبـىو يـُ بُغـسإ ٖـً      وَظيطٍ ئُعُاض ًَطام بهُئ يُ ث ، ئُطُض غُيطٍ تاضخيٌ ع

ًَػــتا        ٌَ ْــُزَزا، ئ ــ ــإ ث ــىوٕ بــُؽ ئــُوإ ِضَيً ــىضاٍ تــُلًِ ظؤض ؾــاضَظا ب ــُ ب َىُْٖسيػــُنٌ نىضزغــتإ ي
ًَٔ، تــُلًٌُ باؾــًـ   َىُْٖــسيؼ َُٖيهــُوتىوَ نــُ يــُْاو وَظاضَتــُنإ زَغــت زَزَْــُ تــُلًِ و ْاؾرتغــ
ًَطَ بؤضزَنٌ ظؤض بـاف زضوغـت بهـُٕ؟     ًَُٓوَ ي ٍَ بهٔ خىَيٓسٕ تُواو بهُٕ و ب ٌَ ُْزض زَنُئ، بؤ بىاضيإ ث

ٌَ، غىثاؽ ٌَ، ظؤض باف زَب  ئُطُض يُو بؤضزَ يُى يُ وَظيطٍ ئُعُاض يإ ؾاضَواٌْ يُ ْاوب
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 ؾُضَىو عُظميُ خإ.
 ئ:زلِ ايس ععٔن٘بُضَيع 

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿدػـتين ثـطؤشٍَ تىاْـاٍ             ًَؿـًٓاضٍ يًصْـٍُ ياغـايٌ ئُنـُّ، زيـاضَ بـُضزَواّ بـىوٕ يُغـُض ث ثؿتطريٍ يُ ث

ًَُُ وَنى يًصٍُْ ثُضوَضزَ ظؤض بُ ططْطٌ ئُظاْني، زيـاضَ ئـُو    ًًَـاض   121َِطؤيٌ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ، ئ
ىاْاغـاظٍ زاْطابـىو، يـُو بِطوايـُزاّ نـُ ئـُو بـؤضزٍَ زضوغـت         نُ بؤ ت 2111و  2111زيٓاضٍَ غاَيٌ ثاض و 

ًَىٍَ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَلزا بىوٕ، ئـُوٍَ نـُ    نطاوَ يُ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَلٕ ئُواٍُْ نُ يُ نىاضَن
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ًَىَضاْـُف نـاضٍ            ًَـٌ خىيـسا بـىوَ، ئـُو ث ٌَ يُغُض ْاضزُْ زَضَوَ بـؤ ئـُو خىَيٓهاضاْـُ، يـُ د ًَُُ ب ًَبًين ئ ت
ُض نطاوَ، بُاَلّ ئُوٍَ وَظاضَتٌ ث ْساْإ نُ َٔ ئُو ِضَخٓـُّ ئاضاغـتٍُ وَظيـطٍ ث ْـساْإ نـطز ئـُو       يُغ

ًَـ ٖاتين بىزدُ ئُو زوو وَظاضَتـُ بـاْط ئُنـٍُ يُغـُض ئـُوٍَ نـُ ثؿـتطريٍ         ِضؤشَ، بُ ٖؤٍ ئُوٍَ نُ ث
ًَهت   يُبـُض زَغـت زا ًْـُ بـؤ ئـُو       زاْاٌْ زاٖات بهٍُ بؤ ثُضوَضزَ و خىَيٓسٌْ بااَلٕ بُاَلّ ٖـً  ؾـُؾاؾًُت

وَظاضَتُ تا َٔ ثؿتطريٍ بهُّ يإ ظيازٍ بهُّ، يُبـُض ئـُو ثـاضٍَ نـُ زاْـطاوَ ْـاظاْني نـُْس َـاوَ؟ بـُاَلّ          
ًَيَن  ًَىيػتُ ئُو بؤضزَ وَنى خؤٍ مب ٍَ داضَيهٌ تط ئُو يًصٍُْ زضوغت نطاوَ ث ًَطَ ئَُػا ئُوٍَ نُ ططْطُ ي

ًَِ          نُ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَل، بُاَلّ غاَيٌ ثـاض ئـُو نُغـاٍُْ نـُ وَظاضَتـٌ ث ْـساْإ ْاضزبىويـُ زَضَوَ ثـ
ًَُـُ َىتابُعـَُإ نطزبـىو بـُ بَُيطـُ الَـُ نـُ  وَظاضَتـٌ                 ًَـىَض ْـُبىو، ظيـاتط ئـُوٍَ نـُ ئ ًَـٌ ث وايُ بـُ ث
ــُ       ًَٓــاو زضوغــت نطزْــٌ نــازيطٍ ؾــاضَظا زضوغــت بهــٍُ ي خىَيٓــسٌْ بــااَل ئــُو نُغــاٍُْ ْاضزوويــُتٌ يــُ ث

ظطاناٌْ سهىَُت، بُؽ ئُواٍُْ نُ ْاضزوويُتٌ ًٖهًإ يُ ثػـجؤضٍ خؤيـإ ْـُبىو، يـُعين ئـُوٍَ      زاَىزَ
ٌَ، ئُواٍُْ زَضؾُتٌ تُواو نطزٌْ خىَيٓـسًْإ ْـُبىوَ بـا     ًَؿىوزا ُٖبىوَ ًٖىازاضّ يُ زاٖاتىوزا ُْب نُ يُ ث

ًَني بؤ قُضظ بؤيإ، يُبُض ئُوَ  ًَو زابٓ ًَهًإ بسَييَن، غٓسوق ًَُُ زَضؾُت ٍَ   ئ غـٓسوقُنُ ظؤض ظَضووضَ زابٓـط
ًَؿًٓاضٍ نطزووَ، غىثاؽ  يُّ بِططُيٍُ نُ يًصٍُْ ياغايٌ ث

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 ؾُضَىو ناى د ٍ.
 بُضَيع د ٍ عًٌ عبسايًُ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَو يُ زَغت نُوتُناٌْ ئُّ نُْس غاَيٍُ ِضابطزوو َُغُيٍُ تىاْا غاظٍ بـىوَ، ئـُو نُغـاٍُْ نـُ     زياضَ يُن
بؤ ئُّ َُغُيُ َُٖيبصَيطزضاوٕ ئُو نُغإُْ نـُ يُنـٌَُ نىيًـُنإ بـىوَ، و ئُواْـُٕ نـُ نـؤٍ دطَناًْـإ         
ــٍُ            ًَصاْ ــُو نؤي ــطيـ ئ ــُضَنًُناٌْ ت ــَُا غ ــُ بٓ ٌَ ي ــُن ــُ، و ي ــُ ظَاْ ٌَ( ن ــ ــُوٍَ )تؤؾ ــاقٌ نطزْ ٍَ ت ــُ يُط

ًَـساٌْ قـُضظ بـُ       َُٖيبصاضزووَ نُ َىعتُبُضٕ و يُ غًػتٌَُ دًٗاًْؿسا ٍَ، َُغـُيٍُ ث سًػابًإ بؤ ئـُنط
ًَت، بُاَلّ زاُْوٍَ ئُوَيت، ئُوَف بِطَ ثاضَيـُنٌ ظؤضَ، زاْـُوٍَ ُْٖـسَيو     قىتابًإ بِطاواْانُّ نُؽ زشٍ ب
ًَصاْـُ َُٖيبـصَيطٕ نـُ خىَيٓـسٌْ بـااَل بؤيـإ        ًَؿُيُ، َُضز ًُْ ئُو نُغاٍُْ نُ ئُنٔ بؤ خىَيٓسٕ ئُو نؤي ن

ٍَ و ياغـايُنٌ      زياضٍ ئُنات،  ًَـ نُف نطاوَ بـؤ ثُضيـَُإ زيطاغـُ بهـط ًَِ باؾُ ئُو ثطؤشَ ياغايٍُ نُ ث ث
ٍَ؟    ٌَ بـسض ٌَ نُ نؤٕ قُضظيإ ثـ ٌَ، بؤ ئُو نُغاٍُْ نُ ئًُهاًُْتٌ عًًًُإ ُٖيُ، ياغايُى زَضبه ٌَ زضبه ث

ًَؿُ ٍَ بُ تُوقًُ تا تىوؾٌ ن ٌَ؟ ئُو َُغُيُيُ بهط ٍَ ب ْـُبني وَنـى غـااَلٌْ     نؤٕ بطُِضَيتُوَ؟ بُنُْس غا
ًَهًإ ُْبىو، غىثاؽ ًَٓاوَ و ًٖ  نَُيه ًَو َاغتُض و زنتؤضايإ ٖ ًَؿىو تط نُ خَُيه  ث

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 ؾُضَىو ز.غُضوَض.

 بُضَيع ز.غُضوَض عبسايطمحٔ:
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 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ، يُبـُض ئـُوٍَ ٖـُّ بـؤ       121غُباضَت بُو َاززَيُ غُضَتا ثؿتطريٍ يُوَ زَنُّ ئُو  ًَطري بهـط ًًَاضَ د

ًَهٌ تط، غُباضَت بُ قُضظزإ  ٌَ، خاَي ٌَ، ُّٖ بؤ ئُوٍَ ثطؤغُنُف بُضزَواّ ب ئُوٍَ تَُىيًُنُ بُضزَواّ ب
ٌَ، ثؿـتطريٍ ئـُو ِضايـٍُ نـاى )عُـط عبـسايطمحٔ(        ًَىيػتُ بُ ث ٕ ب بُ قىتابٌ َُٖىوَإ يُطَُيني، بُاَلّ ث

ًَهًإ نُوازيطَإ نَُُ  زَنُّ نُ بُِضاغيت ًَُُ زوو دؤض ثػجؤضميإ ُٖيُ، يُن ًَطَيت ئ ئَُُ سهىَُت زَيٓ
ٌَ، بـُاَلّ     ًَىيػتُ قـُضظ ٖـُب ًَهٌ تط نُوازيطَإ ظؤضَ تًايسا، ظؤضٕ، بؤيُ ث ًَسا بهات، يُن و نُؽ ًُْ ناضٍ ت

 ٌَ ًَُُ غ ًَهٌ تط، ئ ًَسانىوُْوٍَ ظياتط ُٖيُ، خاَي ًَىيػيت بُ ث ًَت، ث غاَيُ يُو ثُضيَُاُْ باؽ يُوَ بُ ث ٕ ب
ًَطزَ، تىَيصيُٓوَ و َُؾل نطزٕ(  ٌَ بىاض زَططَيتُوَ )ظََايُ و ْ ئُنُئ نُ زَقٌ ياغايٌ ئُْىوغني، ئَُُ غ
ًَىيػتًُإ بُ نُوازيطٍ وَغـُتٌ   ًَُُ ظؤض ث ًَهسا ئ ٌَ نطاوَ، يُ نات ٌَ بُد ٌَ د ًَػتا يُى زاٍُْ ي بُِضاغيت تا ئ

 ٌَ ٌَ زَطُيــُْٔ، ُٖيــُ، بُتايبــُت نــُوتت غــ نؤََُيطــٍُ ثًؿــُيًُإ نطزؤتــُوَ نــُوا نــُوازيطٍ وَغــُتٌ ثــ
ًَطزضَيٓـُ زَضَوَ، خـىٍ           ًَىيػـتُ بٓ ًَؿـُيُنادإ نـطزووَ، َاَؤغـتانإ يـُو ئاغـتُزا ْـني، ث غُضزاٌْ خىيُ ث
ٍَ، ئَُُ يُ ئُزلىٌَُْ وَظيطاُْو ٌَ بهط ٌَ بُد ًَىيػتُ وَنى خؤٍ د َ ببًٓٔ، زوا خاَيِ ئُوَيُ نُوا ئَُُ ث

ًَهًإ يـُ ِضَيطـٍُ         ٍَ، يـُن ًَهتُضزا نـاض ئـُنط بؤضزَيهٌ ُٖيُ، َٔ زوو دىوُْتإ بؤ زَيَُُٓوَ نُوا يـُ زوو غـ
ًَهًإ يُ ِضيطٍُ خىَيٓسٌْ بااَلوَ، يُ ِضَيطـٍُ ث ْساْاْـُوَ بؤخؤؾـًإ ثُيىَغـت      وَظاضَتٌ ث ْساْاُْوَ، يُن

نُغـًإ ْـاضز،    416هىوباُْ زَضَوَ نُنـٌ  نُؽ ب 311ُْبىوٕ بُ غًػتَُُنُوَ، يُ بُؾٌ يُنُّ ئُبىا 
ًَطزضا، يُ بُؾـٌ زووَّ زَبـىا    116 ًَـطزضَئ    1111نُؽ يُ زَضَوٍَ غًػتَُُنُ ْ نـُؽ   1151نـُؽ بٓ

ًَــطزضا،  ًَتــُ غــُض، ٖــُّ بــُ ِضَلــٌ ثطغــًاضّ بــؤ بــُضَيع وَظيــط   151ْ ًَٓ نــُؽ ظيــاتط، ئَُــُ طًــُيًُإ زَٖ
ًَطَف وَاَلَِ ُْزضايُوَ، و ًَهٌ تط بىو، يُ غاَيٌ ْاضزووَ، ُّٖ ي ًًَـؤٕ   24َوَ ْعيهٍُ  2111َاَلَُنُ باغ

ٌَ غـُضو غـؤضاغٌ        ٍَ زابـ ًَػتاؾـٌ يُطـُ ًَؿرت زَْاضزضإ، ئُواٍُْ نُ تـا ئ زؤالض تطخإ نطاوَ بؤ ئُواٍُْ نُ ث
ًَػتاف ُْزضاوَ 24ئُو  ًَطزضاوٕ، تانى ئ  ًًَؤٕ زؤالضَ زياض ًُْ، ئَُُ ْاوٍ ئُو نُغاُْؾُ نُ بُ ْاقاْىٌْ ْ

ٍَ، غىثاؽ ًَىازاضّ بُ غًػتُّ ناض بهط ًَُُف وَاَلممإ ُْزضاوَتُوَ، ٖ  بُ ئُزلىٌَُْ وَظيطإ، و ُْ ئ
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

ًَط خإ.  ؾُضَىو ؾً
ًَط ذلُس زلًب:  بُضَيع ؾً
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

َٓـًـ ٖـَُإ ِضاّ ُٖيـُ، ئُطـُض يًصْـٍُ       يُغُض قػُناٌْ بُضَيع ز. غُضوَض، بُ ًْػبُت زَوضاتٌ تُزضييب
ٌَ تُئهًس بهطَيتُوَ يُغُض ؾُحتٌ زَوضاتٌ تـُزضييب، بـؤ نـُوازيطٍ قـًاُْ يـُ وَظاضَت،       ًٌَ باف ب ياغايٌ ث
ًَُاٌْ باؽ يُ سازيػُيُى ئُنـُّ نـُ    ًَت يإ قُْاعُ، يُ غً بُ تايبُت ئُنُض خُضجيٌ َُعاًٖسٍ ؾٌُْ ب

ًَػـتاف ؾـُيُيُ،        يُبُض ُْؾاضَظايٌ نازيطٍ قًاُْنُ  بىو يـُْاو َُغـعُزَيو َىَظَؾُيـُى بُضبىويـُوَ تـا ئ
ًَـٌ                ٍَ بـؤ ئـُّ َُغـُيُ و نُغـًـ ي ُٖض يـُ غـُضؤنايُتٌ ثُضيـَُإ ئُثطغـِ نـُ غـااَلُْ نـُْس ثـاضَ ئـُزض
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ًَىَيُ بُتاَيـُف            ًَـط بهـات، بُِضاغـيت بـُو ؾـ ًَـت بـا ئـُو خَُيهـُ ؾ ًَُٓ ْاوَوَ نُ ؾاضَظا ب ًَو ب ٌَ؟ با يُن ْاظاْ
ًَ ًًَُوَ، بُياٌْ َُؾـاضيعٌ  ْاَ ٌَ ي ًَط ئُب ٌَ ُٖتا َاوَ نُغٌ تطيـ ؾ ًَو ئُب ًَطٍ ئًؿ يَن، نىْهُ ئُو نُغُ ؾ

ٌَ نـُؽ ًْـُ نـانٌ بهـات،              ًَُـُضاٍ( ئُؾـه ٌَ، يـُ ُْخؤؾـداُْنإ نـُ )ئ ًَـٌ بعاْـ ٌَ نُؽ ًْـُ ي ئاو تُواو ئُب
ٌَ ئُنات؟ نـىْه  ٌَ ئَُاُْ ئًـ ث ُ ئـُو ظََـاالت و بُعػـات بـُ     َُمجىعُيُى غسوز ُٖيُ بُِضَيىَيُ ئايا ن

ًَطٍ بؤ زَضَوٍَ  تايبُت بؤ زنتؤضا َىغتُسًًُ زنتؤضَيهٌ داًَعُ يُ زَضَوٍَ داًَعُ ئًـ بهات، تؤ ئُيٓ
ــُ        ٌَ ئُطــُض ي ًَتُوَ داًَعــُ ئــًـ بهــات، نــىْهُ خــؤٍ بــُ نــُّ ئــُظاْ ٍَ بهــ داًَعــُ، بــُاَلّ ٖــُض ئُيــُو

ًَهٌ تط خعَُت بهات، با زَوضاتٌ تُزضييب بؤ ًَطُياْسٌْ نُوازيطٍ وَغُتٌ بهُيُٓوَ، غىثاؽ وَظاضَت  ث
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 ؾُضَىو غَُريَ خإ.
 بُضَيع لريَ عبسايًُ:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ، يـُّ بـِطَ ثاضَيـُ       ٌَ بـسض ًَىيػتُ نُوازيطٍ وَغُتٌ ئًٗتًُاٌَ ثـ ًَط خإ ئُنُّ، ث ثؿتطريٍ ز.غُضوَ و ؾً

ًَٓــاٌْ َاَؤغــتايإ و ؾُضَاْبــُضإ، بــؤ دىوْــُ ثــاضيـ باغــِ نــطز َــىزيطٍ   بِطَيــو تُسس ٍَ بــؤ ِضاٖ يــس بهــط
ًَىزوَيُتًُ، ًْعاٌَ غايبؼ بُناضزَييَن، يُ َُٖإ ناتًؿسا بُ ًْاظٕ يـُ   ًَططُغؤضٍ نُ ْ َىدَُُعٌ ؾاخري َ

تًـُ بـؤ ؾًعيـا و    غىيُمياٌْ و زٖؤنًـ زضوغيت بهُٕ، َاَؤغتايإ و ؾُضَاْبـُضإ ئـُو ئُدًٗعاْـٍُ نـُ ٖا    
ًَٓـإ،               ٍَ بـؤ ِضاٖ ٍَ ئـُوَزاّ بِطَيـو ثـاضَ تُسسيـس بهـط ًَـٓٔ، َـٔ يُطـُ ئُسًا و نًًُـا ُْياْـسَتىاٌْ بـُناضٍ ب

 غىثاؽ
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 ؾُضَىو ناى زاْا.
 بُضَيع ز.زاْا غعًس قؤيف:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًٍُٓ يًصًُْ ياغا ًَُـُ     غُباضَت بُو ت ًَُُ زَْطُإ يُغُض يًػـيت تُخكًكـاتُنُ زا، ِضاغـتُ ئ يٌ طىايُ ئ
ًَِ وايـُ ظَضووضيـُ يـُْاو قاْىُْنـُ زا           زَْطُإ يُغُض زا، بُاَلّ ئُو تُؾاقًًٍُ نـُ يـُ َاززَنـُ زا ُٖيـُ ثـ

ٌَ ئًؿـطايف ئـُنا   ًَتُوَ، يُبُض ئُوٍَ تُؾاقًًُنُ يُوَيسا ًُْ ئُوٍَ عً قٍُ بُ بؤضزَنُوَ ُٖيُ و ن ت و ب
ًَـساٌْ قـُضظ بـُ             ٌَ بـؤ ث ًَو ٖـُب ًَؿـًٓاضٍ نـطزووَ نـُ غـٓسوق ئُّ ؾتاُْ، وَنى ئُوٍَ نُ يًصْـٍُ ياغـايٌ ث
ًَساٌْ قُضظ بهُئ بـُ   ًَو زضوغت بهُئ نُ ثُيِطَوٍ يُ ث ٍَ ئُوَّ نُ غًػتَُ قىتابًإ، زياضَ ًَٓـ يُطُ

ٌَ ًَػتا باؽ يُ غ ًَىَيُنٌ طؿيت بُ قىتابًإ، بُاَلّ ُٖغت زَنُّ ئ ؾيت دًـاواظ ئُنـُئ، ئـُوٍَ نـُ يـُو       ؾ
ٍَ تـًُْا ثُيىَْـسٍ بـُ َُغـُيٍُ تُخكـًل نطزْـٌ بـِطٍ         ًًَاضَنـُوَ ُٖيـُ بـؤ     121َاززَيُ باؽ ئُنط

ًَساٌْ قُضظَ  ًَػتا باغٌ ئُنُئ، َُغُيُنُ ث ًَهٌ ئُو قػُ و باغاُْيُ نُ ئ ثطؤططاٌَ تىاْاغاظٍ، ئُوَ اليُْ
ًًَُّ      بُو خىَيٓسناضٍُْ نُ يُ زَضَوٍَ ثطؤغٍُ تىاْاغاظيُوَ بؤ خؤيإ يـُ زَضَوَ ئـُخىَيٓٔ، و اليـٌُْ غـ
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ًَىَيُنٌ طؿيت، ئايا  ًَساٌْ قُضظَ بُ قىتابًاٌْ ظاْهؤناٌْ ُٖضَيِ بُ ؾ ًًَاض زيٓاض بُؾٌ ئـُوَ ئهـات    121ث
ًَُـُ زَتـىاْني بـُو        ًَىَيُنٌ طؿيت بـؤ قىتابًـإ ئايـا ئ ًًَُّ، بُ ؾ ٍَ؟ خايٌ غ ٌَ تُختًُ بهط ٌَ بىاضٍ ث ُٖضغ

ًَو ُٖيُ، ئُو  121 ًَطىَإ ْاتىاْني، بُاَلّ سُقًكُت ًًَاضٍَ  121ًًَاضَ َُٖىو ئُو خُضدًاُْ بهُئ؟ ب
ًَػتا َُٖىوٍ غُضف ُْنطاوَ بؤ ثطؤططاَـٌ تىاْاغـاظٍ، ئايـا نـٌ يـُ ثاضَنـٍُ تـط         نُ تُخكًل نطاوَ تا ئ

        ٔ ٌَ بهـُي ٍَ؟ بُ تُقُوضٍ َـٔ زَتـىاْني سـُيٌ َىؾـهًًٍُ ئـُو قىتابًاْـٍُ ثـ نـُ نـىوُْتُ زَضَوَ،    ئُنط
ًَو زَضبهات نُ قُضظ بسات بُو قىتابًاٍُْ نـُ يـُ زَضَوٍَ ثطؤططاَـٌ     وَظاضَت َىيعَّ بهُئ نُ تُعًًُات
ٍَ بـُو              ًَىيػـتُ قـُضظ بـسض ًَو ث ًَىيػـت بـُ غـٓسوم ْانـا، تـُْٗا بـُ تـُعًًُات تىاْاغاظٍ نـىوُْتُ زَضَوَ، ث

 قىتابًاُْ، غىثاؽ
 :ضيَُإغُضؤنٌ ثُ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 ؾُضَىو ز.عُط.

 بُضَيع ز.عُط ْىضَزيين:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ يُ ُْٖطاوَ ططْطُناٌْ تُدًٍُ بُؾُضٍ بطيتًُ يُ ثؿتًىاٌْ نطزٕ يُ طُزلُنادإ  ئَُُ ِضاغًتُ نُ يُن
          ُ ًَطزضَيٓـُ زَضَوَ بـؤ خىَيٓـسٕ، ئـُّ بُضْاَـُف تىاًْىيـُتٌ بـُو ئاضاغـت يُ زا نُ يُ بـىاضَ دًادًاناْـسا بٓ

ًَطاضيؿـسا             ًَـت، غـُباضَت بـُو بُضْاَُيـُ يـُ ِضاغـيت زا يـُ ياغـاٍ بىزدـٍُ ثـاض و ث ٍَ ُْٖطاوٍ باف بٓ ُْٖس
ًَٓاًْـ بططَيتُوَ، بُضَيعإ يـُ يًصْـٍُ ثـُضوَضزَ و خىَيٓـسٌْ      دُخت يُوَ نطاوَتُوَ نُ تىَيصيُٓوَ و ِضاٖ

ًَُا ٍَ يًصُْنُ نؤ بىويُٓتُوَ و ث ًَُُ يُطُ ٌَ    بااَل ئُظأْ نُ ئ ٌَ ياغـانُ دـ ٕ وتىوٕ نُ بؤ ئُّ بىاضاُْف ئـُب
ًَٓـإ بُضْاَـُيإ سـاظض نـطزووَ، ٖـًَُـ بـؤ          ًَُُيإ وتىوَ ٖـُّ بـؤ ِضاٖ ٌَ بهُٕ، تا ئُو ِضازٍَ نُ بُ ئ بُد
           ٍَ ًَسايـُ، غـُباضَت بـُ ُْٖـس تىَيصيُٓوٍَ ظاْػيت نُ نؤٕ غىوز يـُو غـٓسوقُ وَضطـطٕ نـُ ئـُّ ثاضَيـٍُ ت

 ٍَ ٍَ ساَيـُتٌ تـطزا       َىالسُظات، نُ يُ ُْٖس بىاضزا ِضَناوٍ غًػتُّ ُْنطايُ، يـُ َُغـُيٍُ ثاغـؤضز و ُْٖـس
ٌَ، بـُاَلّ بـُ دـسٍ ٖـَُىو ئـُو َىالسُظاْـَُإ بـُ وَظيـطَ بـُضَيعَنإ              ًَـىَ نطابـ قػُ ُٖيُ نُ باظضطـاٌْ ث

ًَُـإ وتىوْـُ و وَظا        ًَُـُ ث ضَتـٌ  وتىوَ، يُ ُٖوَيٌ ئًعازَ ُْظَِضيؿسإ، بؤ دىوْـُ يُغـُض َـُضدٌ تَُـُٕ ئ
ًَسانىوُْوَ بهات بُ َـُضدٌ تَُـُٕ، ٖـُضوَٖا     خىَيٓسٌْ بااَل ثطؤشَيُنٌ تاظٍَ ساظض نطزووَ، بؤ ئُوٍَ ث
ٍَ ثـؤيٓيت وَضزَطـطت، بـُؽ     يُ َُغُيٍُ وَضططتين ِضَظاَُْسٍ، ئُوٍَ نُ ئؤظُضٍ وَضزَططت داضإ ُْٖس

ًَسانىوُْوَ بـُ ِضَيُٓايًُناْـسا ئًَ   ًَػتا َُْايُ، بؤيُ يُ ثطؤغٍُ ث ُـُ َُٖاٖـُْطًُإ ُٖيـُ، غـُباضَت بـُ      ئ
ٌَ ئُوٍَ نُ يُ ِضَيطٍُ تىاْاغـاظيُوَ   ًَو ُٖيُ زََي ًَػتا بؤنىوْ ٍَ قُضظئ، بُاَلّ ئ ًَُُ يُطُ َُغُيٍُ قُضظ ئ
ًَىٍَ                 ٍَ بـُ ؾـ ٌَ ئـُّ ثاضَيـٍُ نـُ زازَْـط ًَهٌ تـط ُٖيـُ زََيـ ٍَ بـُ قـُضظ، بؤنـىوْ ٍَ يـُ ًَٓشـُوَ بهـط ئُنط

ٌَ، واتــُ قــُضظ و ًَٓ  ٌَ، بــُاَلّ ئُطــُض غــُيطٍ شَاضَنــإ بهــُئ ِضاغــتًُنٌ تطَــإ بــؤ   قــُضظيـ بــ شــُف بــ
 ،ٍَ ًَو يُواْــُ تــُواويإ نــطزووَ و  2311نــُؽ ْــاوٍ زَضنــىوَ،  4711زَضزَنــُو نــُؽ ِضؤيؿــتىوَ، بُؾــ

ٍَ، تُواو نطزٌْ ئُّ  ًَٓطَيت نُغٌ تط وَضُْطري نُغُ يـُ   4711طُِضاوُْتُوَ، ئُطُض ثطؤغٍُ ْاضزٕ بىَغت
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ًَىيػيت بُ واَلتُ دًا د ًَُُ خػتىوَاُْتُ غـٓسوقُنُوَ، غـاَيٌ    415ًانإ ث  121، 2111ًًَاضَ، ئُوٍَ ئ
زا َُبًُغُإ زياضٍ ُْنطزووَ،  2111ًًَاض، نىْهُ يُ ياغاٍ بىزدٍُ غاَيٌ  121ًًَاض بىوَ، ئَُػاَيًـ 

ًَىيػتًؿـسا سهىَـُت ثـاضَ زَخاتـ     ٌَ و يُ ناتٌ ث ًَني بُضْاَُنُ بُضزَواّ زَب ُ ْـاو غـٓسوقُنُ بـؤ    تُْٗا زََي
ٌَ ئـُوا                ٌَ غـاَيُ زاْـطاوَ و ئُطـُض ثـاضيـ زاْطابـ ئُوٍَ بُضْاَُنـُ ُْوَغـيَت، بؤيـُ ئـُّ بـِطَ ثـاضٍَ يـُّ غـ

ًَؿــتإ غــٓسوقُنُ  ٌَ ثــاضٍَ تطيؿــٌ ةُيٓــُ غــُض، تــُْٗا بــؤ   361ٖ ًًَــاضٍ بــؤ غــُضف نــطزووَ، واتــُ ئــُب
ًَؿًٓاضّ ئُوَيُ نُ  ٌَ، بىعسٍ َايٌ ُٖيـُ،  تىاْاغاظٍ نُ بُؾًـ ْانا، بؤيُ زوا ث ًَىيػتُ زاتا ُٖب بؤ قُضظ ث

ٌَ ثطؤشَيُى يُ بُضزٌََ ثُضيَُاُْ نُ  ًَطيؿُإ ُْن وَى َُبسَئُنُ يُطَُيني، بُاَلّ با  زيطاغٍُ بها، يُ ب
ًَؿتإ تُواو ُْبىوَ. ٖ 

 .غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
ًَبًين ُٖيُ با بؿ ٍَ ت ًَطٍ ثُضيَُإ ُْٖس ٍَ.بُضَيع غهطت  ُضَىو

ًَطٍ ثُضيَُإ:-بُضَيع ؾطغت امحس  غهطت
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ئًػتًشساغٌ ئُو غٓسوقُ َٔ وَنـى َُبسَئُنـُ يُطَُيًُـُ، بـُاَلّ ئـُو ئًؿـُ بـُ زَيِطَنـٌ قـاْىٌْ بُتـُْٗا           
ٍَ ئُغبا،: ٍَ بؤ يُبُض ُْٖس  ْانط

ٌَ، ئــُو ؾُخكــًُتُف        -1 ًَهٌ َُعٓــُوٍ ٖــُب بــُ بِطيــاضٍ  ئــُو غــٓسوقُ َــُؾطوظَ ؾُخكــًُت
ًٌَ بسات. ٌَ ث ًَهٌ قاْىٌْ ُٖب ٍَ، الظَُ ُْق  َُدًًػٌ وَظيطإ ْانط

ٌَ ئـُوَيت، ِضَئًػـُنُ تُسسيـسٍ بهـات، َـُدًؼ           -2 ِضَيو خػتين ئـُو غـٓسوقُ َـُوازٍ قـاْىٌْ ثـ
ًَت، َُضدُناٌْ ئًـ نطزٌْ ئُو غٓسوقُ نؤُْ؟  ئًساضٍَ ُٖب
هىَـُت بهـُئ نـُ قاْىْـُى تُقـسيِ      وَنٌ تط ْاسًٍُ َُبسَئٌ ئُتىاْني تُوقًُى تُقـسميٌ س 

بهات، بُاَلّ ْـاتىاْني بـُ قـاْىٕ ئًًعاَـٌ سهىَـُت بهـٍُ نـُ قاْىْـُى تُقـسيِ بهـات، الظَـُ بـُ             
ًَت، بُ ِضَئٌ َٔ ًْىٍَ ئُو ئُضنُ ئُنُوَيتُ غُض ؾاٌْ ثُضيَُإ بؤ َىتابُعـُ نطزْـٌ    تُوقًُ ب

ًَت، نىْهُ ْا ٌَ بؤ ٖـَُىو ئًؿـُى بـُ نـاوٍ     ئُو ئًؿُ، ًْىٍَ تطيـ ؾُضت ًُْ ُٖض تُوقًُ ب ب
 َُؾهىى غُيطٍ زَظطاناٌْ سهىَُت بهُئ، غىثاؽ

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 ؾُضَىو ناى عبسايًُ
 بُضَيع عبسايًُ َُال ْىضٍ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَت            ًَىيػـيت بـُو ياغـا و ئًذطائاتاْـُ ْـُب ًَت، بـؤ ئـُوٍَ ث ٌَ غـٓسوقٌ ْـاو ْـُب نـُ نـاى ؾطغـت    يُنُّ، ئُؾ
ٌَ زا، نؤٕ ئًػتا قُضظٍ نؿتىناَيٌ ُٖيُ ياغاٍ بؤ زَضُْنـىوَ، قـُضظٍ بهـىوى ُٖيـُ، ئـُْىاعٌ       ئاَاشٍَ ث
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ًَطـاٍ نطاوَتـُوَ و ًٖهـًـ ئًؿـهاٍ ًْـُ،         قُضظ ُٖيُ ًٖهٌ ياغاٍ ًُْ، َُٖىوؾٌ يُ ْاو ياغـاٍ بىزدـُ د
 بُؽ نىْهُ قُ باضٍَ قُضظَنُ تؤظَيو طُوضَيُ؟ 

 
 

 وَظيطٍ زاضايٌ و ئابىوضٍ:-ُباٌْبُضَيع بايع تاَي
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍ بؤ بُعػات زاْـاوَ،   851ًًَاضٍ زاْاوَ، و  121زياضَ سهىَُت بُ ًْػبُتٌ تىاْاغاظيُوَ ثاضٍَ زاْاوَ، 
ًَهٌ          ــُت ــإ ُٖيئ ــُنات، بُِضاغــيت خؤي ــاظٍ ئ ــطايف َُغــُيٍُ تىاْاغ ــُ ئًؿ ــٍُ ن ــُّ ُٖيئُت ــبُتٌ ئ ــُ ًْػ ب

ًَططَنــٍُ و  َُغــتُقًًٔ، و يــُ ئُ زلىَــٌُْ وَظيــطإ بــُ غــُضؤنايُتٌ غــُضؤنٌ ئُزلىَــٌُْ وَظيــطإ و د
ًَسا ًُْ، ئـُو   ًَىَيُى وَظاضَتٌ زاضايٌ ْىَيُٓضيؿٌ ت وَظيطٍ ث ْساْإ و وَظيطٍ خىَيٓسٌْ بااَل و بُ ًٖ  ؾ

ًًَـإ، و ثاضَنـُف الٍ خؤياْـُ، و       ئـُوإ   ثاضٍَ تُخكًل نطاوَ بؤيإ يـُ ئُزلىَـٌُْ وَظيطاْـُوَ زضاوَ ث
  ٌَ ًًَإ غُضف نطزووَ، بُ ًْػبُت ئُوٍَ نُ ئُطىَيعضَيتُوَ بؤ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَل، بـَُي وَى ُٖيئُت ي
ئُزلىٌَُْ وَظيطإ باغٌ يُوَ نطزووَ، يُبُض ئُوٍَ ثُيىَْسٍ ِضاغتُوخؤٍ بـُ خىَيٓـسٌْ بـااَلوَ  ُٖيـُ،     

ثاضَيُ عً قٍُ بُ وَظاضَتـٌ خىَيٓـسئ بـااَلوَ     بُاَلّ ُٖيئُتُنُ وَنى خؤٍ َاوَ و َُٖيُٓوَؾاوَتُوَ، ئُو
ٍَ يُ بطازَضإ يُ ثُضيَُإ  ًُْ، بَُيهُ ُٖض تابًعُ بُو ُٖيئُتٍُ نُ زاْطاوَ، بُاَلّ يُغُض تُوقًٍُ ُْٖس
ًَٔ ثُضيَُاْتاضإ زاواٍ ئُوَ ئُنُٕ نُ ئـُو ثاضَيـُ    ًًَإ ئَُي ومتإ ئُو َُوظوعُ ئُطُيًُُْٓ سهىَُت و ث

ًَتـُوَ نـُ ٖـاتىوَ،            ُْطىَيعضَيتُو ًَٓ َ بؤ خىَيٓسٌْ بااَل، يُبـُض ئـُوَ تهـاّ وايـُ ئـُو َاززَيـُ وَنـى خـؤٍ مب
 غىثاؽ

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 ؾُضَىو ِضؤشإ خإ.

 زظَيٌ:عبسايكازضبُضَيع ز.ِضؤشإ 
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

هـٌ بىزدـُف زاْطابـىو، بـُاَلّ زيـاضَ ظؤضبـٍُ       غُباضَت بُ تُضخإ نطزْـٌ بـِطَ ثاضَنـُ يـُ خؿـتٍُ ٖاوثًَ     
ًَتُوَ بِطَ ثاضَنُ، وَنى ئُو ثطؤشاُْ ُْبٌ نُ يُ  ًَٓ ًًَإ باؾُ يُ ْاو زَقٌ ياغانُ مب ئُْساّ ثُضيَُاْتاضإ ث
ٍَ، بـُاَلّ زيـاضَ ظؤضيٓـٍُ ِضايـُنإ            ًَؿـىوتط بـاؽ ْـُنط خؿتُنُ ٖاتبىو، وا ِضَيو نُوتني نـُ يـُ زاًْؿـتين ث

 ٌَ ًَؿــًٓاضٍ غــًؿُنُ نــطا نــُ ئــُوَ ةطَيتــُ زَْطــسإ، ئُطــُض بــُ   نــؤنٔ نــُ ٖــُب بــُ َاززَيــُنٌ قــاْىٌْ، ث
ًَـساٌْ قـُضظ بُواْـٍُ نـُ يـُ زَضَوٍَ ثطؤغـٍُ تىاْاغـاظٍ          زَْطساًْـ ُْنطا ئُوَ َاززَنُ زاِضَيصيٓـُوَ، ث

ٌَ بسضَيت، غىثاؽ  قُضظيإ ث
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

ًَؿًٓاضَنإ   ةىَيُٓوَ بؤ ئُوٍَ بًدُيُٓ زَْطُوَ.يُى يُى ث



 24 

 بُضَيع ز.ِضؤشإ زظَيٌ:
ًَساٌْ قُضظ بؤ ئُو قىتابًاٍُْ يُ زَضَوٍَ ثطؤشٍَ تىاْاغاظئ.  ث

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ/بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 ؾُضَىو ز.عُط.

 
 بُضَيع ز.عُط ْىضَزيين:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ بهطَيتُ تُوقًُ.غُباضَت بَُُغُيٍُ قُضظ زوو ِضَئٌ ُٖي ٌَ ئَُي ٌَ، يُن ٌَ يُ ْاو قاْىُْنُ ب ٌَ زََي  ُ، يُن

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ/بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 ؾُضَىو ناى ناضزؤ.

 بُضَيع ناضزؤ ذلُس:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ بًدُيُٓ زَْط، غىثاؽ ٌَ بؤ سهىَُت، و ًٖ  ناضيطُضيؿٌ ًُْ، ثًؿًٓاضَ و ئُب  تُوقًُ َىيعَّ ْاب
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-ُضَيع ز.اضغ ٕ بايعب

 ؾُضَىو ز.عُط.
 ُٖوضاٌَ: قسيل بُضَيع عُط

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَـٌ بهطَيتـُوَ،             ًَهٌ ئُوَيـُ نـُ يـُْاو ياغـانُ د ٌَ دـؤض ٖـات، بُؾـ ئُوٍَ ثُيىَْسيساضَ بُ قُضظَنُ بـُ غـ

ٍَ ُْبىوٕ،  ًَهٌ ئُوَيُ ُٖض يُطُ ٌَ، بُؾ ًَهٌ ئُوَيُ بُ تىقًُ ب وابعا م ظيـاتط يـُزوو ثُضيـَُاْتاضيـ    بُؾ
باغٌ ئُوَيإ نـطز ئـُو بـِطَ ثاضَيـٍُ تُخكـًل نـطاوَ بـؤ تىاْاغـاظٍ ٖـُض بُؾـُو بـؤٍ دًـا بهطَيتـُوَ،              
ًَُُ يـُْاو ياغـانُزا    ٍَ ئ ًَُُ وَنى يًصٍُْ زاضايٌ، ئُّ ثاضَيُ يُ ئًؿٌ سهَُُت و بؤضزَنُيُ، ْانط باوَِضٍ ئ

ًَىَ طؿـت     ٌَ زَضنـىوَ، و        بِطؤيُٓ ْـاوٍ تـُْٗا نىاضنـ ٍَ يـُْاو ياغـانُزا، و تُعًًُاتًؿـٌ ثـ ًَؿـط ًُنٌ بـؤ زَن
 ئُتىاْني وَى ثُضيَُاْتاض يُ ِضَيطٍُ يًصُْناُْوَ َىتابُعٍُ ئُوَ بهُئ نُ َُبُغتُاُْ، غىثاؽ

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 .ؾُضَىو ناى ؾىإ

 نابإ:نطيِ بُضَيع ؾىإ 
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ        ظ ٌَ دـاض ٍَ َُبسَئٌ قُضظَنـُ بـىوٕ، بـُ ِضَئـٌ َـٔ ئـُب ؤضبٍُ ئُو ثُضيَُاْتاضاٍُْ نُ قػُيإ نطز يُطُ
ًَــٌ بهطَيتــُوَ يــإ بــُ    ٌَ يــُ ياغــانُ د ئُقــًٌ َُبسَئُنــُ ةطَيتــُ زَْطــسإ زواٍ زَْطــساٌْ زووَّ ئــُوَب

.ٌَ  تُوقًُ ب
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 غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
ًَطظاز  ؾُضَىو ناى ؾ

 
 
 

ًَطظاز   :ظافغبُضَيع ؾ
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ بـؤ ئُواْـٍُ             ٌَ بـؤ ئُواْـٍُ ئُنـُٓ زَضَوَ، يـُن ًَؿًٓاضٍَ يًصْـٍُ ياغـايٌ نـطزٍ زوو بُؾـُ، يـُن ئُو ث
 ْاوَوَ، دا ئُوٍَ ْاوَوَ باؽ ُْنطا.

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 ؾُضَىو ز.زاْا

 بُضَيع ز. زاْا غعًس قؤيف:
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُضَيع 

ًَُُ َُبُغتُاُْ ئايا قُضظ بؤ ُٖض ٖـَُىو قىتابًـُى نـُ يـُ      ًَؿتإ ئُوَ ُٖيُ، نىْهُ ئُوٍَ ئ ًَِ وايُ ٖ ث
ٌَ ئــُو   ٖــُضَيِ ئــُخىَييَن؟ يــإ بــؤ ئُواْــٍُ نــُ يــُ زَضَوٍَ ثطؤططاَــٌ تىاْاغــاظٍ نــىوُْتُ زَضَوَ؟ زَبــ

ًَطـٍُ ْانطَيتـُوَ، ئُطـُض     121ئُوَ يُو َُغُيُيُ يُن  بهطَيتُوَ، ئُطُض بؤ َُٖىو نىضزغتاُْ  ًًَاضَ د
ٌَ بـُ      ًَِ وايـُ بؤضزَنـُ ئـُتىاْ بؤ ئُواٍُْ يُ زَضَوٍَ تىاْاغاظيُوَ نىوُْتُ زَضَوَ بؤخؤيإ ئُخىَيٓٔ ث
ًَػتا،  ًَٔ غٓسوم، نىْهُ ئُوَ بؤخؤٍ غٓسوقُ ئ ٌَ زَْ ًَؿُ بهات، دا ض ْاوٍ ي تُعًًُات َىعايُدٍُ ئُو ن

ٍَ بؤضزَنُ خ ًَؿُيُ بها.زَتىاْط  ؤٍ َىعايُدٍُ ئُو ن
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

ًَٓـا بـا ئـُو بـِطوا، َىْاقُؾـَُإ ظؤض نـطز،          ًَػتا ئُو ِضَئًاُْ يُى، يُى ةُيُٓ زْطُوَ ناًَـإ ظؤضتـطٍ ٖ ئ
ًَط خإ.  ؾُضَىو ؾً
ًَط ذلُس زلًب:  بُضَيع ؾً
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ ئُْساّ ثُضيَُ ًَُُ غػ إ باغٌ زَوضاتٌ تُزضيبًُإ نطز بؤ خُضجيٌ َُعاًٖـس و قـُْاعُ، ئـُّ بـؤضزَ     ئ
ٌَ ًْـُ ئـُّ          ٍَ، ئُطُض وَنى ثُضيـَُإ بـُ زوا زانىوًْؿـٌ بـؤ بهـٍُ ئـَُي ًَصَنإ وَضئُطط بُؽ خُضجيٌ نؤي

 ؾتُ يُ قاْىْسا.
 

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 ؾُضَىو ناى سَُُ غعًس
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 َُ عًٌ:َُُ غعًس سُبُضَيع س
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَُـُ ئـُوٍَ يًصُْنـُ زايِطؾـتىوَ بـا بًدُيٓـُ زَْطساْـُوَ،            ثؿتطريٍ ِضانٍُ ناى )زاْا( ئُنـُّ، بـُ ِضاغـيت ئ
ٌَ، غىثاؽ  .زواتط وَظاضَتٌ زاضايٌ يإ بؤضزَنُ تُعًًُات زَضئُنات، بؤ ئُوٍَ يُ ْاو َاززَنُ تُغبًت ب

 
 :ضيَُإغُضؤنٌ ثُ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 ؾُضَىو ثُميإ خإ.
 بُضَيع ثُميإ ععايسئ:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَىيػتُ َُبسَئٌ قُضظَنُ تُغبًت بيَب، سُمتُٕ ئاضاغتٍُ قػُناًْـ بؤ ئُواْـٍُ زَضَوٍَ   يُ ِضاغيت زا ث

ٍَ، زووَّ، بـُ ِضاغـيت ئاضا    ٌَ يا يُ ْاوَوَ، ططْط قُضظ وَضطـط غـتُيُنٌ غـُيط   تىاْاغاظيُ، يُ زَضَوٍَ واَلت ب
  ،)ٍَ ًَىشزا خىضَصٍ ئـُو ًَىاظٍ ئاضاغتُ نطزٌْ زَْطساُْنإ وَنى َُغُيٍُ )يُ بُيين خىضَا و َ ُٖيُ بؤ ؾ

ًَطري بها. ٌَ ئُوٍَ ثطَْػًجُنٍُ د ٍَ زَْط يُغُض َُبسَئُنُف بسات بُ ب  يُعين ئُيُو
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 ؾُضَىو ناى عبسايطمحٔ.
 ايطمحٔ سػني:بُضَيع عبس

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ ئُو ِضايٍُ يًصْـٍُ ياغـايًِ نـُ ثـاضَ بـسات بـُ خىَيٓـسناض بـؤ نـىوٌْ بـؤ زَضَوَ بـُ قـُضظ،              ًَٓـ يُطُ
ًَتُ زَضَوَ، ئـُويـ        ٍَ ةـىَييَن و بهـ نىْهُ خَُيهُنٌ ُٖيُ  ِضَيُٓايٌ تىاْاغاوٍ ْايططَيتـُوَ، بـُاَلّ ئُيـُو

ٍَ ٌَ ةىَييَن و زوايـ ُٖض بؤ خؤَإ ئُطُِضَيتُوَ. بُؾساضَ يُو بىزدُ، ئُيُو  به
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 ؾُضَىو غؤظإ خإ.
 بُضَيع غؤظإ ؾٗا،:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
َٔ ِضَخُّٓ يـُ ْىقتـُ ًْعاًَُناْـُ نـُ دـُْابت زَزٍَ، ئـُوَ ئُقـًُٕ ْىقتـٍُ ًْـعاّ ًْـُ تـؤ تـُعًًكٌ             

يُغُض بهٍُ، ْىقتُ ًْـعاّ ئُوَيـُ ئـُطط ٖـاتى ئـُو قػـاُْ خـاضجيٌ قـاْىٕ بـىو تـؤ            يُغُض بسَيت و قػٍُ
 ْىقتٍُ ًْعاّ ئُططٍ، بُاَلّ ْىقتٍُ ًْعاّ يُّ ثُضيَُاُْ بىوَ بُ ؾُضح و ِضَئٌ زَِضبِطئ.

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

ًَؿًٓاضَنإ ةُُْ زَْطُوَ تهايُ.  يًصٍُْ ياغايٌ ث
 شإ زظَيٌ:بُضَيع ز.ِضؤ
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 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَـٌ بهطَيتـُوَ      ٍَ، بُاَلّ يُ ْـاو ياغـانُ د ٍَ ئُوَ بىوٕ قُضظ بسض ًَؿًٓاضاٍُْ نطا َُٖىو يُطُ غُباضَت بُو ث
ًَو ُٖيـُ   ًَىيػيت بُ زَق ًَساٌْ قُضظ بُ قىتابًإ ث ٌَ؟ غُضَتا ئُوَ ةطَيتُ زَْطساُْوَ، ث يإ بُ ِضاغجاضزَ ب

 يُ ْاو ياغانُ.
 

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-ضَيع ز.اضغ ٕ بايعبُ
 ؾُضَىو ناى عُط ُٖوضاٌَ.

 بُضَيع عُط قسيل ُٖوضاٌَ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ بـُ          ًَو ئـَُي ٌَ، بُؾـ ًَهـٌ ياغـايٌ بـ ٌَ يُْاو ياغـانُزا بـُ زَق ًَٔ ئُب ًَو ئَُي ًَُُ خؤ ِضوودإ نطزَووَ، بُؾ ئ
ٌَ، ئَُُ ختىٍَ يُنُّ، ختىٍَ زووَّ، ب ٍَ تُوقًُ ب ٍَ ئُوَٕ نُ قُضظ تُْٗا بُو قىتابًاُْ بسض ًَو يُطُ ُؾ

.ٍَ ٌَ بُ َُٖىو قىتابًإ بسض ًَو ئَُي  نُ يُ زَضَوَ ئُخىَيٓٔ، بُ ؾ
 ؤنٌ ثُضيَُإ:غُض-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

ٍَ يًصٍُْ زاضايٌ قًػُيُى بسؤظُْوَ نُ نؤٕ بًدُيُٓ زَْطُوَ؟  يًصٍُْ ياغايٌ يُطُ
 بُضَيع ز.ِضؤشإ زظَيٌ:

 َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُض
ًَؿـًٓاضٍَ نـُ ئُخيُيٓـُ زَْطـسإ ئايـا قُضظَنـُ يـُ ْـاو              ٌَ، بـُاَلّ ئـُو ث ٌَ بُ ياغـا بـ غُباضَت بُ قُضظ ئُب
ًَؿهُف بهات و وضزَ  ٍَ ثطؤشَ ياغايُى ث ٍَ؟ يإ بُ ِضاغجاضزَ زاوا يُ سهىَُت بهط قاْىٌْ َىاظَُْ باؽ بهط

ًَساٌْ قُضظ، يُبُ ٌَ بؤ ث ًَساب ًَىَيُ قـًاغُنٍُ )َـٓح        ناضيُناٌْ ت ٌَ، بـُو ؾـ ٌَ بـُ ياغـا بـ ض ئُوٍَ قُضظ ئُب
ًٌَ القزض للولة٘ الػري مغنْل ن باظملاو الفقزٗ )اّال(اعالِ(،  نىْهُ ئُوَيُنُ باغٌ تىاْاغاظيُنُ ئُنا بُ ث

 زَقٌ ياغايُنُ.
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

ٍَ زايُ؟ بُ نىضزيُنُ ةىَيُٓوَ. ٌَ يُطُ  ن
 زظَيٌ:عبسايكازض ع ز.ِضؤشإ بُضَي

ًَساٌْ قُضظ بُ قىتابًإ بُزَض يُ بِططُ يُنٌ ئُو َاززَيُ.  ث
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

ٍَ زايُ؟  ٌَ يُطُ ٍَ زا ًُْ؟  32ن ٌَ يُطُ ٍَ زايُ، ن ٍَ زا ًُْ، نُواتُ ٌٖ يُنُّ يُغى  42نُؽ يُطُ نُؽ يُطُ
ًَؿًٓاضٍ زووَّ.  بىو، ؾُضَىو بؤ ث

 زظَيٌ:عبسايكازض بُضَيع ز.ِضؤشإ 
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ًَؿـهُف بهـات     ٍَ نُوا ثطؤشَ ياغـايُى ث ًَؿًٓاضٍ زووَّ ئُوَ بىو نُ بُ ِضاغجاضزَ ئاضاغتٍُ سهىَُت بهط ث
ًَساٌْ قُضظَ بُو قىتابًاٍُْ يُ زَضَوٍَ ثطؤغٍُ تىاْاغاظٍ. ًَؿٍُ ث  بؤ ناضَغُض نطزٌْ ئُو ن

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ.-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 ٌَ ٍَ زايـُ؟  ن ٍَ زا ًْـُ؟        55يُطُ ٌَ يُطـُ ٍَ زايـُ، نـ ٍَ زا ًْـُ، نُواتـُ ِضاٍ زووَّ      27نـُؽ يُطـُ نـُؽ يُطـُ

 ثُغٓس نطا بُ ظؤضيٍُٓ زَْط، ؾُضَىو بؤ بِططُيُنٌ تط.
 

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 ؾُضَىو ناى ؾعإ

 بُضَيع ؾعإ امحس:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَـ َىقتُضَس ًَو ئًُٗـاٍ         زوَيٓ ًَُُ ُْخطا زَْطـسإ، بـاف ًْـُ َىقتـُضَسٌ نـُْس ئُْـساّ ثُضيـَُاْ ُنٌ ئ

ًَ ٌَ ئُْساّ ثؿتطرييإ نطز، و َٔ يـُى يـُوإ   بهطَي ، ئُو َىقتُضَسٍُ نُ )ؾً ط( خاًْـ تُقسميٌ نطز غ
بــىوّ، ئــُو َىقتُضَســُ ظؤض َىًُٖــُ، ؾــُحتٌ زَوضاتــٌ تــُزضييب يــُ زاخًــٌ و خــاضير ظؤض َىًُٖــُ، ئــُو   

ًَو يُ خاَيُناٌْ ئُّ َاززَيُ.س ًَتُ خاي ٌَ ُٖيُ، زَب ًَىيػيت ث  هىَُتُ ظؤض ث
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 .ؾُضَىو ناى عُوٌْ
 ظاظ:ُبُضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس ب
 بُضَيع غُضنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ يـُ ْـاو ياغـا ئـُّ       ًٌَ ْـاو ٌَ ئُنات، ث ٌَ بُد ٖـَُىو وضزَ ناضيـُ   ئُو وضزَ ناضيُ ئُضنٌ سهىَُتُ خؤٍ د
.ٌَ  ُٖب

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 .ؾُضَىو ناى عُط ُٖوضاٌَ

 بُضَيع عُط ُٖوضاٌَ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَىَيُى ِضَيههٍُ ْىقتُ ًْعاًَُنإ ئُطؤِضئ، ئُقـٌ وايـُ زَْطـٌ     ْىقتٍُ ًْعاَِ ئُوَيُ ُٖضداضَ و بُ ؾ
  ُ ٌَ ةطَيتـُ زَْطـسإ ْـُتإ         زووض ئُخطَيتُ زَْطـسإ، زوايـٌ ئ قـًُٕ َىقتُضَسُنـٍُ يًصْـٍُ ياغـايٌ ئـُب

 خػتُ زَْطسإ.
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

ًَبًين ُٖيُ، ؾُضَىو ًَطٍ ثُضيَُإ ت  .بُضَيع غهطت
ًَطٍ ثُضيَُإ:-بُضَيع ؾطغت امحس  غهطت
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 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاظٍ يًصْ ًَدػتًُ زَْطسإ ث ًَؿـتا ْـُ     ئُوٍَ ٖ ًَىَ ٖاتبىو، َـاززٍَ ئُقـًٌ ٖ ٍُ قاْىٌْ بىو، بُ زوو ؾ

ًَدػتًُ زَْطسإ. ٖ 
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 ؾُضَىو ضؤشإ خإ.
 

 بُضَيع ز.ِضؤشإ زظَيٌ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

     ُ ًَؿـًٓاضٍ زووَّ تايبـ ت بـىو بـُ قُضظَنـُ نـُ     ئُوٍَ يُ ِضاثؤضتٌ يًصٍُْ ياغايٌ ٖـاتبىو زوو بِططـُ بـىو، ث
ًَؿًٓاضٍ يُنُممَُإ زَقٌ َاززَنُيُ نُ يُ ثطؤشٍَ سهىَُت ٖاتىوَ، بُاَلّ يُ ثطؤشٍَ  خطايُ زَْطسإ، ث

ًَُـُ زووبـاضَ خىَيٓسَاْـُوَ و بِطَنـَُإ زيـاضٍ نـطز نـُ           021سهىَُت بِطٍ ثاضَنٍُ زياضٍ ْـُنطزووَ، ئ
 ًًَاضَنُيُ.

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 .ؾُضَىو ناى سَُُ غُعًس

 َُ غعًس سَُُ عًٌ:ُبُضَيع س
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَهًإ ئُوٍَ يُ ثطؤشَ ياغانُ ٖاتىوَ، ئُوٍَ سهىَُت، ئـُويرت ئًعاؾـٍُ بِططـٍُ زوو،     زوو خًاض ُٖيُ، يُن
 ٌْ قىتابٌ.ئُّ زوواُْ ةطابايُ زَْطسإ، تُوقًُ يُعين ُْنطزٕ يُ اليُٕ سهىَُت، يُعين ياضَُتٌ ُْزا

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 .ؾُضَىو ز.غُضوَض
 يطمحٔ:ابُضَيع ز.غُضوَض عبس

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ بًدُْـُ زَْطساْـُوَ         ًَطخإ( و ناى )ؾعإ(يـ بُ ِضاغيت سُقـُ يًصْـٍُ ياغـايٌ ؾـيت وا ئـُب ئُوٍَ )ؾً

ٌَ، زوَييَن نؤََُيًو بابُتٌ وا  ٌَ غـاَيُ زاواٍ   ُْوَى بُ ًَعاز ب ُٖبىو، ِضاغتُ زاواناضيُ، بُاَلّ نٌ بهُئ غـ
ٍَ بُ بِططُيُى،غىثاؽ ٍَ، سُقُ َىيعَّ بهط ًَو ئُنُئ بؤَإ ْانط  ؾت

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 .ؾُضَىو ز.ضؤشإ
 بُضَيع ز.ِضؤشإ زظَيٌ:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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بُاَلّ ئـُوٍَ يـُ ِضاثـؤضتٌ يًصْـٍُ ياغـايٌ ٖـاتبىو زوو بِططـُ بـىو،          ئُو َاززَيُ ُٖضنُْسَ زَْطُإ بؤ زا،
ًَٓا، بِططٍُ زووَّ يُغـُض زيـاضٍ نطزْـٌ بِطَنـُ بـىو ئـُويـ        بِططُيُى تايبُت بىو بُ قُضظ نُ زَْطٌ ُْٖ
ًَؿًٓاضيإ نطز ُْى  ًَؿًٓاضٍَ ز.غُضوَض ِضاغتُ زوو ئُْساّ ث يُغُض زاواناضٍ بُضَيعتإ بىو، غُباضَت بُو ث
ٍَ يــُ اليــُٕ سهىَــُت،      ٍَ، بــُ ِضَيُٓــايٌ ناضَغــُض زَنــط ٌَ، ئــُو وضزَناضياْــُ يــُ ْــاو بىزدــُ بــاؽ ْــانط غــ

 زَغتُيُى ُٖيُ بؤ خطز نطزٌْ ئُو ثاضَيُ، يُ زَقٌ ياغانُف ٖاتىوَ.
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 ؾُضَىو ز.زاْا

 بُضَيع ز.زاْا غعًس قؤيف:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُ نُ ِضاثؤضتٌ ٖاوبُؾٌ ُٖضزوو يًصَُْإ ُٖيُ، و ِضاثؤضتٌ يًصٍُْ زاضايؿُإ وا بعا م ْىقتٍُ ًْعاًَُ، ئ
 ُٖيُ، بؤ ناض بُ ِضاثؤضتُ نؤُْنٍُ يًصٍُْ ياغايٌ بهُئ؟ 

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 .ؾُضَىو ناى عُوٌْ

 بُضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:
 َُإ.بُضَيع غُضؤنٌ ثُضي

 قًاغُ نطزٌْ ياغانُ تُْٗا ئًشايٍُ يًصٍُْ ياغايٌ نطايُ.
 بُضَيع ز.ِضؤشإ زظَيٌ:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
( يُ ثطؤشَ ياغانُ نىْهُ ِضيعبُْسيُنُ طؤِضا )تًتعّ سهىَُ أقًًِ نىضزغـتإ بـاملبًؼ املدكـل    04َاززٍَ )
٘ ّ جوْٓز رتراد دْردصحاٌ الةغزٓ٘ الشد اعتاد لالصحنزار يف جيفٔذ مغزّع جينًًَٔاض زيٓاض  021وايبايؼ 

الملْادر املحد  ٘ يف اجملاالد املدحلف٘ اليت حيحاشَا االرلٔه عً طزٓق الشماالد ّالةعرةاد ّاالحبةاس ّالةتّراد    
الحترٓةٔ٘ حتخ اعزاف اهلٔٝ٘ العلٔا املغملل٘ بزٜاص٘ رٜةٔط زتلةط الةْسراٛ ّىاٜةةُ ّ ّسراٛ )الرتبٔة٘ ّالحعلةٔه       

 لةعز العلنٕ ّالحدؤط(ّفق اليعاو امل ادق علُٔ مً رةد زتلط الْسراٛ.العالٕ ّا
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

ٍَ زا ًُْ؟ ) ٌَ يُطُ ٍَ زايُ؟ ن ٌَ يُطُ ٍَ زا ًْـُ، بـُ ظؤضيٓـٍُ زَْـط ثُغـٓس نـطا، ؾـُضَىو بـؤ         9ن ( نُؽ يُطُ
 َاززَيُنٌ تط.

 بُضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:
 ثُضيَُإ. بُضَيع غُضؤنٌ
 (: 05املادٗ )
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ملٔار دٓيار لةتعه االظةشاث ّمغةارٓع امليعنةاد غةري اذتملْمٔة٘، ّٓةحه ال ةزف مةً ٍةذا            211خت ص مةلؼ 
الحد ٔص باشزاٛاد مؤرح٘ مً رةةد ّسارٗ املالٔة٘ ّاالرح ةاد علةٙ اٌ ٓةحه جضةْٓ٘ املةةالؼ املضةحلن٘ مةً رةةد           

ّفةق رةاىٌْ امليعنةاد غةري      2102جضةحله يف صةي٘    ّالةيت  2100االظشاث ّامليعناد غةري اذتملْمٔة٘ يف صةي٘    
 ّراىٌْ دعه االظشاث ظال ارزارِ مً رةد بزملاٌ ارلٔه دْردصحاٌ. 2100( لضي٘ 0اذتملْمٔ٘ رره)

 بُضَيع الُْ امحس:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 (:05َاززٍَ )
ٍَ بؤ ثؿتطريٍ سعبُنإ و ثـطؤشٍَ ِضيهدـطاوَ    211بِطٍ  ْـا سهىًَـُنإ، و ئـُّ    ًًَاض زيٓاض تُضخإ زَنط

ٌَ ئـُو بـِطٍَ      ٍَ يُ اليُٕ وَظاضَتٌ زاضايٌ و ئابىوضيـُوَ و زَبـ تُضخاْهطاوَ بُ ئًذطائاتٌ ناتٌ غُضف زَنط
ــُ غــاَيٌ       ٍَ ئــُوٍَ ي ــا سهىًَــُنإ تُغــىيُ بهــط ــُ اليــُٕ سًعبــُنإ وِضَيهدــطاوَ ْ  2100وَضيــسَططَيت ي

ٍَ بُ طـ  2102وَضطرياوَ و ئُوٍَ يُ غاَيٌ  ىَيطٍَ ياغـاٍ ِضَيهدطاوَنـاٌْ ْـا سهىًَـُنإ شَـاضَ      زا وَضزَطري
 و ياغاٍ ثؿتطريٍ سًعبُنإ ئُطُض ٖات و يُ اليُٕ ثُضيَُاُْوَ ثُغٓس نطا. 2100(ٍ غاَيٌ 0)

 :بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع: غُضؤنٌ ثُضيَُإ
 ؾُضَىو ضؤشإ خإ.

 بُضَيع ز.ِضؤشإ زظَيٌ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَـى ئُْـساَاٌْ يًصْـٍُ ياغـايٌ زوو ِضا ٖـُبىو، ِضاٍ ظؤضيٓـُ ثؿـتطريٍ َاززَنـٍُ         غُباضَت بُو َاززَيُ  يُ ْ
ًَيَن. ٍَ و تُْٗا ئُسعا، مب ًَصُْ نُ ِضَيهدطاوَ ْاسهىًَُنإ يُ َاززَنُ البسض  ئُنطز، ِضايُنًـ ُٖبىو يُ ي

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
ًَبًين ُٖيُ يُغُضئُّ َاززَيُ؟ )ئاؾيت ٌَ ت ٍَ حتػـني، عُـط         ن ًَطز ععيع، نىَيػـتإ ذلُـس، بطٖـإ ضؾـًس، ؾـ

عرنةاٌ،  عبسايععيع، امحس غًًُإ)ب ٍ(، محُ غـعًس محـُ عًـٌ، طـىَيًعاض قـازض، ز.زاْـا غـعًس قـؤيف، خًًـٌ          
ًَطيعــإ غــُضُْٖط، زَيؿــاز سػــني، عبسايًــُ َــُال ْــىضٍ، ثــُميإ ععايــسئ،    غــؤظإ ؾــٗا،، غــاالض ذلُــىز، ب

عُط ْىضَزيين، ؾُضَإ ععايسئ، لريَ عبسايًُ، ناضوإ قاحل، ظنًُ قاحل، عرناٌ،  غُضُْٖط ؾطز، غًىَيٌ
 ٍَ بُؾـاضَتٌ، قـبًشُ   فاضةد  ٖاوِضاظ خؤؾـٓاو، قـباح بـُضظزلٌ، يـاووظ خىضؾـًس، ضاظاو ذلُـىز،       رضا، غُضطى

ًَطظاز عرناٌ، امحس، ُْغطئ مجاٍ، عسْإ  ُزٍ، تاضا ئُغعظافغ، ععٔن٘ صته التًٓ، عةتالزمحً ظض ن، ؾ
 .ناضزؤ ذلُس(
 بُضَيع ئاؾيت ععيع:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿهُوتىو زا نُ يُغُض زاٖاتٌ طؿـيت   ٌَ يُظؤض واَلتٌ ث ًَو ُٖب غُباضَت بُّ َاززَيُ ظؤض زَطُُُْ نُ سًعب
ٌَ، ئُطـُض يُغـُض نؤَـُنٌ ئُْـساَاٌْ      ًَهٌ غًاغٌ ثطؤشٍَ خؤٍ ُٖب ًَىيػتُ ُٖض ثاضت ًَى بهات، ث خؤٍ بُخ
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، ئُطُض يُغُض ثطؤشَيُى نـُ غـُض بـُ سًعبًـُتٌ، بـُاَلّ ظؤضدـاض ثـطؤشٍَ سًعبـُناًْـ يُغـُض          خؤيُتٌ
ًَؿـىوتط بؤيـُ         ًَىنطزٌْ سًع، يُغـُض زاٖـاتٌ خَُيهـُ، بـُاَلّ غـاَيٌ ث زاٖاتٌ طؿتًُ، يإ خىزٍ زاٖاتٌ بُخ

ٍَ بـُ ئُسعابـُنإ نـ     ًَو ثـاضَ زَزض ٌَ قاْىٕ نؤََُي ٌَ باؾـرت    ئَُُ زَْطٌ بؤ زضا يُبُض ئُوٍَ بُ ب ُ واَـإ ثـ
ٌَ، ئَُـُ            ٌَ باؾـرتَ وَى يـُوٍَ نـطاوَ بـ ًَهٌ زيـاضٍ نـطاو بـؤ ثاضَنـُ ٖـُب ٍَ بُ ياغا، غُقؿ بىو تُْعيِ بهط
ًَػــتا ْــاظاْني بــِطٍ وَضطــطتين سًعبــُنإ بــؤ  ًَُــُ تــا ئ ًَهــٌ تــطٍ زضوغــت نــطزووَ، ئ ًَو، ئَُــُ ططؾت ساَيــُت

 ُ ًَـــطَ و تُغـــىي ًَطري نـــطاوَ ي ٍ سًػـــاباتٌ سًعبـــُنإ ْـــُنطاوَ، نُواتـــُ ثاضَناًْـــإ نـــُْسَ؟ ئَُـــُ دـــ
ٌَ ؾـَ ٕ     ًَهٌ ظؤض طُوضَيُ بؤ ئُْساّ ثُضيَُإ نُ داضَيهٌ تط زَْطساتُوَ بُّ بِططاُْ نـُ  ْـُظاْ َُغئىيًُت
ًَهٌ تـط، يـُ ِضاغـتًسا ئـُو بُِضَيىَبُضايُتًـٍُ نـاضٍ            ٍَ و نـؤٕ غـُضيف ئـُنات؟ و خـاَي سًع، نُْس وَضئُطط

ًَػـتا ْـُ ُٖيهُيًـُتٌ زضوغـت     ِضَيهدطاوَنإ نُ زضوغت بىو ٌَ، نىْهُ تا ئ ٌَ ططؾيت غًاغًإ ُٖب ٌَ ئُن َ ث
ًَػتاف بُ  ًٌَ ئُو ِضَيُٓاياُْيُ نُ يُْاو بُِضَيىَيُضايُتٌ ناضٍ ِضَيهدطاوَنإ ُٖيُ، و ئ بىوَ، ُْ ثاضَزإ بُ ث

ٌَ زاٖات و ٍَ و ُْٖسَيهًـ ْاتىاْ ٍَ ِضَيهداضو ئُنط ًَىَيُنٌ ُِٖضََُنٌ ٖاوناضٍ ُْٖس ٍَ   ؾ ٍَ، بؤيـُ يُطـُ َضطط
ٍَ نـُ يـُ       ًَو زيـاضٍ بهـط ٍَ، واتُ غـُقؿ ًَهٌ ظٌََُْ بؤ زياضٍ بهط ًَجـُِض    6ئُوَّ ئُو بِططُيُ غُقؿ َـاْط ت

ٍَ، غىثاؽ ًَٓط ٌَ نؤَُنُنإ بىَغت ٌَ ئُطُضْا زَب ٌَ ياغاٍ ئُسعا، يُ خىيٌ ئايٓسَ زَضبه  ُْنات، زَب
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 ػتإ خإ.ؾُضَىو نىَي

 بُضَيع نىَيػتإ ذلُس:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ــع، و          ــُ سً ــُ ب ــُّ ثاضَي ــساٌْ ئ ًَ ٍَ، ث ــط ــىَض سًػــا، به ًَ ــُ وؾــٍُ ث ــُّ َاززَي ــاو ئ ــُ ْ ًَؿــًٓاض ئُنــُّ ي ث
       ٌَ ٌَ ئـُّ ياغـايُ زَض بهـات، غـ ٌَ، ٖؤناضٍ ئُّ قػُيُّ ئُوَيُ نُ ثُضيـَُإ ْـاتىاْ ًَىَض ب ِضَيهدطاوَنإ بُ ث

ٍَ ئـُّ ياغـايُ       غاَيُ خىَيٓ سُْوٍَ يُنٌَُ بؤ نطاوَ، ِضاثؤضت ْىوغطاوَ، ٖاتؤتـُ ثُضيـَُإ، ثُضيـَُإ ْايـُو
ًًَاضَـإ زاْـا بـؤ سًـع، و ِضَيهدطاوَنـإ، بـُ        91، 2111زَضبهات، خاَيٌ زووََِ ئُوَيُ نُ يُ بىزدـٍُ  

ًَيت و ثاضتٌ  ًٌَ ئُوٍَ نىوَُتُ الٍ وَظيـطٍ زاضا  115تُْٗا يُن ٌَ    ًًَاضيإ بطز بُ ث يـٌ و ِضَقَُُنـٍُ ثـ
ًَيت و ثــاضتٌ   211ًًَاضيــإ ظيــاتط زاْــا يــُوٍَ ثُضيــَُإ زيــاضٍ نــطز، غــاَيٌ ثــاض   25وتــىوّ، نُواتــُ يــُن

ًَيت و ثاضتٌ بُ تـُْٗا   ًًَاضيـإ بـطزووَ، واتـُ ًْـىٍَ ظيـاتطٍ، بُٖـَُىو سًـع، و         115ًًَاضَإ زاْا، يُن
ًَهًـ       ِضَيهدطاوَناٌْ تط ًْىٍَ َاوَتـُووَ، بـؤ ئـُوٍَ نؤتـا     ًَٓطَيـت، و ٖـَُىو غـاَي يٌ بـُّ ْـا عُزايُتًـُ بٗ

ًَو           ًَـىَضَ وَظاضَت خـؤٍ تـُعًًُات ًَىيػتُ وؾـٍُ تُغـىيُ زابٓطَيـت، بـؤ ئـُّ َُغـُيٍُ ث ٍَ، ث تُغىيُ بهط
ًَت، يا ِضَيصٍَ زَْطازاُْ، غىثاؽ ًَىَضَنُ دا نىضغٌ ب  زَضبهات، ث

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 .ؤؾُضَىو ناى ناضز

 بُضَيع ناضزؤ ذلُس:
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 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًٌَ بهـات،        ٌَ بـُد ٌَ ئـُوٍَ سهىَـُت دـ ًَهٌ ياغايني نُ زوو غاَيُ زازَِضَيصئ بـُب ًَُُ يُبُضزَّ زَق ًَػتا ئ ئ
ًَُُ ُٖض َُبُغتُاُْ زَقُنُ بٓىوغـًُٓوَ   ٍَ و تُغىيٍُ ْانُئ، ئايا ئ ٌَ تُغىيُ بهط ًَني ئُب زوو غاَيُ ئَُي

 ٍَ ٌَ زَقُنـُ وا  و ناوَِض ٍَ ئُب ٍَ بؤ ياغانُ زَضُْنىو؟ يُبُض ئُوَ ئَُػا ًَني ئُض ًَ ًًَُٓوَ ب ًَهٌ تط ب بني غاَي
    ،ٍَ ٌَ بهــط ٌَ بــُد ــىَضٍ بــسَييَن، بــؤ ئــُوٍَ ئــُّ ياغــايُ دــ ًَ ــصئ، ظََــٌُْ بــسَييَن، ث ًَُــُ ÷ زاِضَي نــىْهُ ئ

ــريازَ       ــُ ئ ــسٍ ب ــُ ثُيىَْ ــات، ئَُ ــانُ زَضبه ٌَ ياغ ــاتىاْ ــَُإ ْ ــتني ثُضي ًَطُيؿ ــُ،  ت ــُوَ ُٖي ٍ ئُسعابُناْ
ٌَ ثُضيَُإ بِطياض بسا، ثُضيَُإ بِطياض يُغـُض   ٌَ، بؤيُ زَب ئُسعابُناًْـ يُ بُضشَوَْسيإ ًُْ ياغا زَضبه
ٌَ زياضٍ بهطَئ ئُودا زوايـٌ بـُ تـُعًًُات، و     ًَىَضَنُ بسات، بُ نىضغٌ ئُيسٍَ؟ بُ زَْط ئُيسٍَ؟ زَب ث

ٍَ، ب ًَتُ بُض زََـٌ ثُضيـَُإ   يُ َاوَيُنٌ زياضٍ نطاويـ ئَُُ بهط ؤ ئُوٍَ ئُطُض ُْنطا وَظيطٍ زاضايٌ ب
ٍَ، غىثاؽ. ٌَ ْانط ٌَ بُد  و وَاَلٌَ ئُّ ثطغًاضََإ بساتُوَ نُ بؤ ياغا د

 بُِضَيع ز. اضغ ٕ بايع/غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 ؾُضَىو ناى بطٖإ.

 بُضَيع بطٖإ ضؾًس:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًـا م ةَُـُوَ نـُ يًصْـٍُ زاضايـٌ و يًصْـٍُ ياغـا نؤبىوْـُوَيإ نـطز و          َٔ سُظئُنـُّ ئـُوَ بـريٍ ٖاوِضيَ   
ًَو يُ تُوقًاتُناًْإ نُ شَـاضَ   يـُ ْىوغـطاوَ )ميـٓح ايـسعِ املـايٌ ي سـعا، وؾـل ايكـاْىٕ(، واتـُ           11يُن

ٍَ، يُ َـاْطٌ   ٍَ، َٔ زَيًٓاّ ْانط ًَىيػتُ بُ قاْىٕ تُْعيِ بهط َوَ ئـُوَ   2119ٍ  11باغٌ ئُوَ ئُنا نُ ث
    ،ٍَ َُؾطوعُ يُ ثُضيَُإ، بُاَلّ َُٖىوداض بُ ُْٖسَيو بًاْىوَ )ِضَئٌ سهىَُت و ئَُاْـُ( تـُئذًٌ ئـُنط

ٌَ غـاَيُ يـُ بىزدـٍُ     ًَُُ َاوٍَ غ ٍَ قػُ بهُّ، ئ ٍَ ُْٖس  2111/2111/2112بُاَلّ وَنى ويصزإ ئَُُو
ًَٓطَيتُوَ و باغٌ ئًذطائاتٌ َىئُقُت ئُنات، َٔ زاواناضّ نُ ٌَ َـازاّ ْـاوٍ     ُْؾػٌ ُْم ئُٖ ياغا زَضْانـ

ٌَ نـٍُ قـاْىٕ زَضنـىو تـُعًًُات يُغـُض          ًَدًـ تُقـطحياتٌ زاوَ و ئـَُي ًَٓطاوَ و ناى ؾـ وَظاضَتٌ َايًُ ٖ
ٍَ بـُ            ٍَ بـُ تـُعًًُات، يـا بٓىوغـط ٌَ، يـا بٓىوغـط ٌَ زَضَإ نطزووَ، َٔ زاواناضّ َـازاّ ياغـا زَضْانـ ًَُُ ب ئ

ًَو طًُيٌ ُٖيـُ نـُ   ظَوابت ئُطُض يًصٍُْ ياغايٌ َىالسُظٍَ قػ ُنا م بهات، يإ بُ َُعايط، ئُطُض خَُيه
ًَهـٌ    ٍَ، بُاَلّ ئَُُ يُ ٖـُض واَلت سًع، ُٖيُ تاظَيُ و ُٖيُ نؤُْ، با ئُواُْف بُ ُْظَضٍ ئًعتًباض وَضبطري
ًَتُ بابٌ بُُٖزَض زاُْوَ، بؤيُ زاواناضّ وَنى ويصزاٌْ ثُضيَُاْتاضإ نـُ ئـُوَ بُغـُضَإ زا     ٌَ ئُن تط زا ب

ٌَ، غىثاؽ ًَجُض ُْب  ت
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

ٍَ ًَطز  ؾُضَىو ناى ؾ
ٍَ حتػني: ًَطز  بُضَيع ؾ

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ٍَ يًصْـُناٌْ ثُضيـَُإ، بـُؽ بـؤ       ٍَ غُضؤنايُتٌ سهىَُت و يُطـُ ًَُُ نُْس نؤبىوُْوَيُنُإ نطز يُطُ ئ
ٍَ ئـُو وَخـيت ْـُبىو، زاوا زَنـُّ غـري سهـىٌَ         ئُسعابُنإ بىو، بؤ َىُْظََاتٌ غري سهىًَـ ٖ اتـُ طـؤِض

ًًَُّ، بــؤ ِضَيهدطاوَنــإ   ًَػــتا ُْنطايــُ، غــ ٍَ ٖــُتا ئ َُٖيبػــيت، زووَّ، ثــاضيـ زاواَــإ نــطز تُغــىيُنُ بهــط
ًَـٌ نطاوَتـُوَ،    ًًَـاض زاْـطاوَ بـؤ ِضَيهدطاوَنـإ، بؤيـُ بـؤ        115وابعا م يُ بُؾٌ بُخؿني ِضَيهدطاوَنإ د

ًَ ًَىَضَيو زابٓطَيت دا بُ طىَيطٍَ َُقاعًـسٍ ثُضيـَُاٌْ   ئُسعابُنإ ث ٌَ، يإ ث ىيػتُ بُ طىَيطٍَ نىضغٌ ب
ٍَ، غىثاؽ ٌَ، يإ بُ طىَيطٍَ ئُسعابُ با غُُْوات غابًكُف ِضَناو بهط  .ب

 
 

 بُضَيع عُط عبسايععيع:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًِٓ يُغُض ئُّ َاززَيُ ئُوَيُ ُٖضنُْس ئَُُ زووباض ًَطاضَ، ئُتىا م يُنـُْس  َٔ ت ٍَ ِضاظَناٌْ ثاض و ث
ِضغــتُيُى زا ئَُــُتإ عــُضظ بهــُّ نــُ دىوْــٍُ ْــا عُزايــُتٌ و ْــا ؾــُؾايف، و يــُ نؤتايــسا طُْــسََيٌ يــُّ    
ًَػـتا يـُ        َُغُيٍُ ثاضٍَ تُخكًل نطاوَيُ بؤ ئُسعابٔ و بَُيطٍُ زضوغتًؿـتإ عـُضظ ئُنـُّ، ؾـُضَىو ئ

ئُنُئ نُ ثُضيَُإ زوو غاَيُ بِطيـاضٍ يُغـُض ئـُزات، بـا بـُضَيعإ يًػـيت       َاززَيُى زا باؽ يُ بِطَيو ثاضَ 
ًَطَ بؤ ئًع ٕ بهـُٕ نـُ نـؤٕ زابـُف نـطاوَ؟ ئُطـُض ْايهـُٕ، بَُيطُيـُ يُغـُض           ئُو سًعباُْو ثاضَنادإ ي

ًَىَضَيهٌ ظاْػـيت، ز  وو غـاَيُ  ْاِضووٌْ و ْا ؾُؾايف، و ُْتًذٍُ ْا ؾُؾايف و ْا ِضووًْـ طُْسََيًُ بُ َُٖىو ث
ًَـىَض    ٌَ، ث ًَىَض نىضغٌ بـ ًَُُ َُٖىوَإ َىتُؾًكني نُ ث ٍَ، ئ ٍَ و ئُبط ًَٓط ٍَ بؤ ئَُُ، ئُٖ ًَىَض ئُنط باغٌ ث
ًَىَضَنـُف        ٌَ، ث ًَىَضَيـو بـ ٌَ يُغـُض ث ٍَ ٖـُض ض ْـُب ٌَ با ئَُػا ٌَ، تا ياغاٍ ئُسعا، زَضزَن شَاضٍَ زَْط ب

ٌَ، ُْى  ٌَ، يإ شَاضٍَ زَْطُنإ ب بُ ئًذتًٗازٍ غُضؤنايُتٌ ئُزلىٌَُْ وَظيـطإ يـإ   نىضغٌ ثُضيَُإ ب
ًَٓطَيت، بُ ئاضَظووٍ خؤيـإ َُبًـُؽ زابـُف     ًَىَضَيو بُناض ْاٖ سهىَُت ْاظا م ئايًُتُنٌ نؤُْ، نُ ًٖ  ث

ًًَاض زاْطاوَ بـؤ ِضَيهدـطاوَ    115ئُنُٕ، ئَُُف دىوٍُْ ْا عُزايُتٌ و ْا ؾُؾاؾًُ، َٔ زاواّ ئُوَيُ نُ 
ًَ ًًَاض بؤ سًعبُنإ و ِضَيهدطاوَنإ، َُعكىٍ ًُْ يُ نٌ و ئُوَْـسَ   211طَف ْىوغطاوَ ْاسهىًَُنإ، ي

ًًَاض زاْطاضوَ نُ يُ ِضاثـؤضتٌ يًصْـُف ٖـاتىوَ،     115ًًَاض وَضططٕ، يُو الؾُوَ  211سًعبٌ نىضزغتاٌْ 
ٌَ ئُّ ِضَيهدطاواُْ نًُٓ و نؤْٔ؟ يُبُض ئُوَ زاوا ئُنُّ ئُّ بِطَف يإ ةطَي تـُ غـُض ئـُسعا،    نُؽ ْاظاْ

ًَؿًٓاضٍ يُنَُِ، يإ....  ئُوَ ث
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 ؾُضَىو ناى عُط.
 بُضَيع عُط قسيل)ُٖوضاٌَ(:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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، زوو بِطٍ دًـاواظ ُٖيـُ بـؤ    2112ئُطُض وضز بًُٓوَ يُو دُزاوالٍُْ نُ بؤَإ ٖاتىوَ بؤ بىزدٍُ غاَيٌ 
ًًَاضَ،  211غًاغٌ و بطَوزإ بُ نؤََُيطٍُ َُزٌَْ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتاْسا، بِطَيهًإ نُ زَعٌُ شيٓطٍُ 
ًَـسا          115و بِطَيهًؿًإ نُ  ًًَاضَ بُ ْـاوٍ غـُْتُض و غـُْسيهانإ، وَنـى َاَؤغـتا )عُـط(يـ ئًؿـاضَتٌ ث

ٍَ بـُضَيع وَظيـطٍ زاضا       ٌَ، نـىْهُ نـُْس دـاضَيهًـ يُطـُ يـٌ ئـُّ بابُتـُ    ُٖضنُْسَ بؤَٔ يُواُْيُ ِضووٕ ب
ًَػــتا بــؤ دــاضَيهٌ تــط ئــُّ بابُتــُ ِضووٕ بهطَيتــُوَ،    ًَــٌ خؤيــُتٌ ئ بــاؽ نــطاوَ و الٍ َــٔ ِضووْــُ، بــُاَلّ د
ًَهٌ تـط، و     ًَو زاْطاوٕ؟ يُغُض ًَُٓسٔ؟ يإ يُغُض ٖـُض بابـُت ُٖضيُى يُو زوو َُبًُغُ يُغُض ض ئُغاغ

ًَػتا ي ًًَـاض   211ُْاو َاززَنـُزا ٖـاتىوَ بـُ بـِطٍ     ئُوٍَ نُ زَغت ًْؿإ نطاوَ بؤ ئُسعابٌ غًاغٌ نُ ئ
ًَـصووٍ غًاغـٌ     ًَىَض ُٖبٔ، زَغت ًْؿاًْـ نطابٔ، ئُطـُض َ ًَو ث زيٓاض، زياضَ الٍ سهىَُت ئًهُاُْ نؤََُي
    ٌَ ًَٓاٌْ شَـاضٍَ زَْـط بـ ًَطٍ، يإ بُزَغت ٖ ٌَ يُ ثطؤغٍُ ؾؤِضؾط ٌَ، و بُؾساضٍ ئُو سًعبُ ب سًعبُنُ ب

ًَىيػتُ ُّٖ وَنى ثُضيَُإ، ُّٖ وَنى ئُْـساّ   يُ نؤٍ ئُو َُٖيبصاضْاٍُْ يُ ُٖضَيُسا نطاوَ، بُ ِضَئٌ َٔ ث
ًَو بًٓطا دؤضَيو يُ  ٍَ بؤ ئُوٍَ ئُطُض خُيُي ٌَ، و زاْىغتإ يُغُض ئُّ بابُتُ بهط ًٌَ ب ثُضيَُإ ئاطاَإ ي

ٌَ بؤ ئُوٍَ ُٖضزووال يُغُضٍ ِضَيو بهُوٕ بؤ ئُوٍَ زَعٌُ ئُسعا، بُ زاز ثُ ًَـت،  ئًتًؿام ُٖب ضوَضاُْ ب
ٍَ، و         ــُو ــإ ئ ــُوٍَ ظياتطَ ــُنإ ِضووٕ نطزْ ــطاوَ ْاسهىًَ ــٌ ِضَيهد ــؤ زَعُ ــُ ب ًَُ ــُ، ئ ــِ ئُوَي زوا ْىقتُؾ

 تُسسيسٍ ئُو َُبًُغُف بهات، غىثاؽ
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 ؾُضَىو ناى امحس
 بُضَيع امحس غًًُإ)ب ٍ(:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَِ وايـُ           غُباضَت بُو َاز ٍَ، ئـُو ظوَيُـُف ثـ ًَهـٌ ظؤض طـُوضَ نـُْس غـاَيًهُ زَنـط ًَِ وايـُ ظوَيُ زَيُ َٔ ث

ًَِٓ نـُ غـُضؤنٌ       ٌَ بايُ، بـُ بَُيطـُ زَيػـُمل بُؾٌ غُضَنٌ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُاُْ ئُيهات، خؤظطُ ئاطاٍ ي
وَيُُيـُ نـُ   ثُضيَُإ بُ تايبـُتٌ بـُضَيعيإ بـُ ْىوغـطاوَيو دـىابٌ َـين زاوَتـُوَ بُؾـٌ غـُضَنٌ ئـُّ ظ          

ًَؿـرتيـ يـُ خـىيٌ زووٍ ثُضيـَُإ          ٍَ و ث ٍَ نـُْس غـاَيُ ئـُطىتط ٍَ، ئُّ بِطَ ثاضَيٍُ نُ زياضٍ ئـُنط زَنط
ٍَ ئُوناتُف ثطؤشَ ياغايُنٌ ئاَازَ نطزبىو و  نُغًـ ئًُعايإ نطزبىو نـُ ٖاونـاضٍ    56ؾطانػؤٌْ نؤَُ
ًَهـطا يـ     ٍَ، بُاَلّ ئُوناتـُف ِضَيطـطٍ ي ُ اليـُٕ غـُضؤنايُتٌ ثُضيـَُاٌْ ئُوناتـُوَ،     ئُسعا، بُ ياغا ِضَيهبدط

ًَت، بـؤ             ٌَ ئـُنات نـُ ئـُّ ظوَيُـُ ال بهـ ٌَ زيػإ ٖـُض غـُضؤنايُتٌ ثُضيَُاْـُ ِضَيطـطٍ يـ ٍَ زاب ًَػتاف يُطُ ئ
ٌَ َىؾـهًًُ          دىوُْ نُْسداض ْاَُّ ْاضزووَ بؤ وَظيـطٍ زاضايـٌ دـىابٌ زاوَُتـُوَ، دىابـُناٌْ ُٖضنـٌ بـ

ًَِ، تهايـُ ثطغـًاضَنُت     ًُْ، بُاَلّ زواداض نُ دىابٌ  ًَـ ٌَ ب ٌَ زَغتُاَلتٌ َٔ ًُْ نُ ئَُُت ثـ زاوَُتُوَ ئَُي
ئاضاغتٍُ ئُزلىَـٌُْ وَظيـطإ بهـُ، ثطغـًاضَناٌْ َـٔ ئُوَيـُ، بؤتـإ ةىَيُٓـُوَ، زوايــ دـىابٌ بـُضَيع            

 غُضؤنٌ ثُضيَُاًْؿتإ بؤ ئُخىَيُُٓوَ:
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زا زضاوَ بُ سًـع، و ِضَيهدـطاوَ    2111ٌ ئايا ثانتا و تُغىيٍُ ئُو ثاضاُْتإ نطزووَ نُ يُ غاَي-1
 ْا سهىًَُنإ؟ ئُطُض نطاوَ نؤُْ؟

ٌَ زابُؾٌ غُض سًع، و اليُُْ ثُيىَْسيساضَنإ -2 ًَىَضاُْ نٌ بىوٕ نُ ئُو بِطَ ثاضَتإ ث  ئايا ئُو ث
 نطز؟

ٍَ بـِطٍ ثـاضٍَ تـُضخإ نـطاو     -3 بـؤ ٖـُض   يًػيت ئُو سًع، و ِضَيهدطاواُْ نإَُ نُ غىوز َُْس بىوٕ؟ يُطُ
 ٌَ ًَػتا؟  2111سًع، و ِضَيهدطاوَيو يُ َاوٍَ غاي  تا ئ

ًَُُ ًُْ، ْىوغًىيُتٌ، بُضَيع ؾـَ ٕ، ثطغـًاضتإ يَُـُِض ثؿـتًىاٌْ بـؤ سًـع، و        ًَٔ دىابُنُ الٍ ئ ئُوإ زََي
ٍَ ثطغـًاضٍ بـُضَيعتإ بـُ         ِضَيهدطاوَ ْا سهىًَُنإ ئاضاغتٍُ غُضؤنٌ ئُزلىَـٌُْ وَظيـطإ نطزبـىو، زَنـط

ًَى ًَهؤَيًُٓوَف ناضٍ يًصْـٍُ تايبُتـُ، َـٔ نـٍُ زاواٍ     ؾ َيُنٌ تط ئاضاغتٍُ ئُزلىٌَُْ وَظيطإ بهُٕ و ي
ٌَ ثطغـًاض ئاضاغـتٍُ ئُزلىَـٌُْ وَظيـطإ بهـات          يًصُّْ نطزووَ؟ ئٍُ ئُطُض ثُضيَُإ سـُقٌ ئـُوٍَ ْـُب

ًَِ وايُ ئَُُ ٖؤناضٍ غًاغًُ، ٖؤناضَ غًاغًُنُف ئُوَيُ غُ ضؤنايُتٌ ثُضيَُإ ثُضيَُإ ئًؿٌ نًُ؟ ث
ٌَ، و        ٌَ بـ ٍَ ئُّ ِضاغتًاُْ ئاؾهطا بهطَيـت، زاوا ئُنـُّ ئـُوَ نؤتـايٌ ثـ ٌَ، ْايُو ٍَ ئُّ ظوَيُُ بُضزَواّ ب ئُيُو

 ثؿتًىاًْـ يُ ُٖضزوو بِطاٍ بُضَيعّ ُٖضزوو ناى )عُط( ئُنُّ، غىثاؽ
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 .ؾُضَىو ناى سَُُ غعًس
 ُ غعًس سَُُ عًٌ:بُضَيع سَُ

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَتُوَ، بُزاخُوَ ثُضيَُاًْـ بُزوا زانىوٌْ بؤ ْانا،  ئـُو تُقـىيُ    ٌَ غاَيُ زووباضَ ئُب ئُّ ُْقُ ئُوَ غ
       ٍَ ٍَ، بؤيُ وَيِطاٍ ثؿتطرييِ بؤ بطازَضإ ناى )عُـط و سـادٌ بـ ٍ ( و دَُاعـُت، بُضاغـيت زََـُو ًَطزض ْاْ

ٍَ بـُ بِططـٍُ )         ئُّ َاززَيُ تؤظَيو تُ ٌَ بـسضَيت، يُنـُّ، ئـُو ُْقـٍُ نـُ ٖـاتىوَ بهـط (، زووَّ، 1ؾكًًٌ ث
ٍَ ئُوَ طًُيُنُ يُ خؤَإ بهُئ نُ ياغـاٍ زَعُـٌ ئـُسعامبإ     بِططٍُ زوو باغٌ زَعٌُ ئُسعا، بها، داض

     ُ نـُّ نـُ   نُْس غاَيُ زَضَإ ُْنىواْسووَ، بؤ؟ بِططٍُ زووَّ، ًَعًـاض زابٓطَيـت، زاوا يـُ يًصْـٍُ ياغـايٌ ئ
ًَـٌ زَْطـُ،             ٌَ، دـا بـُ ث ٌَ، واظح بـ ٌَ ثُضيـَُإ زاْـ ٌَ سهىَـُت زايـيَن، ئـُب ًَعًاض زابيَن، ئُو ًَعًاضَف ْـاب
ًَهٌ تـط، بُضاغـيت َـٔ زاوا             ًَـى زَوَيـُتٌ، خـاَي ًَـٌ غـتاْساضزٍ ْ شَاضٍَ نىضغًُ، ُٖض ًَعًاضَيـو، بـُاَلّ بـُ ث

ٍَ نُ وَظاضَتٌ زاضايٌ يا ٕ سهىَُت قائًٍُُ ْاوٍ سًعبُنإ و ئُو بِطٍَ نُ ئُنُّ بِططُيُنٌ تط ظياز بهط
    ،ٌَ ًَساْـُب ٌَ، طُْـسََيٌ ت ًَـساب ٍَ بؤ ثُضيَُإ ؾُف َاْط داضَيو، بؤ ئُوٍَ ؾُؾاؾًُتٌ ت ًَط ٍَ بًٓ ًًَإ زَزض ث

ًَطَ  ٍَ ئُوَّ نُ ي ًَهٌ تط يُطُ ٌَ، خاَي ًَطَف  115بُ ُٖزَض زاٌْ غُضوَت ُْب ًًَاض زاْطاوَ بؤ َىُْظََات، ي
ٍَ َىْــُظََ ًَيَن، بــؤ ئــُوٍَ يــُو ًَــطَ ْــَُ ٍَ، يــإ َىْــُظاَات ي ًَسايــُ، يــإ زَدلــٌ ٖــُضزوو بِطَنــُ بهــط اتٌ ت

ًَهٌ تط........ ٌَ، خاي  َىُْظََُنإ زياض ب
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
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 ؾُضَىو طىَيًعاض خإ. 
 بُضَيع طىَيًعاض قازض:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًًَــاض بــؤ  115ًًَــاض بــؤ ثاَيجؿــيت ِضَيهدــطاوَ ْــاسهىٌَ و سهــىٌَ و   211نــُ  15غــُباضَت بــُ َــاززٍَ 

ًَهَُيًُى ُٖيـُ، ثـاضٍَ ئـُسعا، يـُواٌْ تـط دًـا        ٍَ و ث ًَهُ ًَطَزا ت ِضَيهدطاوَ ظاْػيت و ئُواٌْ تط، بُضاغيت ي
ًَؿًـ يًصُْنإ زاوايإ نطز، غىثاؽ  بهطَيتُوَ نُ يَُُو ث

  َإ:غُضؤنٌ ثُضيُ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 .ؾُضَىو زنتؤض زاْا

 
 

 بُضَيع ز.زاْا غعًس قؤيف:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَىيػـتُ ثؿـتًىاًْإ      سًعبُنإ و ِضَيهدطاوَنإ ِضؤَيٌ ططْطًإ ُٖيُ يُ طٍَُُ غًاغٌ، بؤيُ بُ ِضَئـٌ َـٔ ث
ًَو ًَعًاض يُ خؤٍ بطط ٌَ نُ نؤََُي ًَىَيُنٌ ياغايٌ ُٖب ٌَ ئَُُ نىاضن ٍَ، بُاَلّ زَب ٍَ، بُاَلّ بُزاخـُوَ  بهط

ًَِ زوناْـساضٍ و        ًَـ يُ نىضزغتإ شياٌْ غًاغٌ يإ شياٌْ سًعبٌ بؤتُ دؤضَيو يـُ شيـاٌْ باظضطـاٌْ زَتـىا م ب
ًَو ِضَيُٓـايٌ زازثُضوَضاْـٍُ           ٌَ ثُيـُ بهـُئ يـُ زَضنطزْـٌ ياغـايُى نـُ نؤَـَُي نؤَجاًْا نطزُْوَ، بؤيُ زَب

ٌَ بؤ َُٖىو سًعبُنإ، يُ اليُنٌ تطَو ًَساب َ ئُو بُؾٍُ نـُ ثُيىَْـسٍ بـُ ِضَيهدـطاوَ ْـا سهىًَُناْـُوَ       ت
ًَؿًٓاضٍَ يًصٍُْ ياغايٌ زضوغـت ًْـُ يُبـُض ئـُوٍَ ئـُو َُبًُغـٍُ نـُ تُخكـًل          ًَِ وايُ ئُو ث ُٖيُ ث

ًَـطَ ْـاوٍ ٖـاتىوَ يـُ      ًًَاضَنـُ ٖـاتىوَ    15، ئـُوٍَ يـُ   2111نطاوَ تًُْا بؤ ِضَيهدطاوَ ْاسىًَُناُْ نُ ي
دطاوَ ْاسهىًَُناُْوَ ًُْ، بَُيهى غُْتُض و دَُعًات و غـُْتُضَ ِضؤؾـٓبرييُنإ، بؤيـُ    ثُيىَْسٍ بُ ِضَيه

ًَُُ يـُ يًصْـٍُ نؤَـَُيٌ     ئُطُض ئَُُ برِبَئ ْاتىاْني تَُىيًٌ َُؾاضيعٌ ِضَيهدطاوَ ْا َُزًَُْنإ بهُئ، ئ
       ُ ًَو دًـا بهطَيتـُووَ نـ ًًَـاض بـىو زواٍ    15 َُزٌَْ زاواَإ نطزبىو ئُو ئُوَيـُ دًـا بهطَيتـُوَ، َُبًـُغ

ًَُـُ زاوا ئُنـُئ ئـُو               ٍَ ِضَيهدـطاوَ ْـا سهىًَـُنإ و ئُزلىَـٌُْ وَظيـطإ نـطا، بؤيـُ ئ ئـُوٍَ ِضاوَيـص يُطـُ
ٍَ نُ  ًَو زياضٍ بهط ًَىيػتُ َُبًُغ ٍَ ث ٌَ بهط ٌَ بُد  ًًَاض بىو، غىثاؽ 15ياغايُ نُ ٖاتىوَ بؤ ئُوٍَ د

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 .ناى خًًٌ ؾُضَىو
 عرناٌ:بُضَيع خًًٌ 

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 ٌَ ًَػتا بُ ب ٍَ ئ ٌَ بؤ زَعٌُ ئُسعا،، بُاَلّ ْانط ٍَ ئُوٍَ ياغايُى زَضن ًَٓـ وَنى ٖاوِضَيها م ٖاوِضاّ يُطُ
ٍَ و ئـُّ ياغـايُ ئًًتًعاَـاتٌ ٖـَُىو اليـُنٌ           ًَىَض بـُ ياغـا زيـاضٍ ئـُنط ًَىَض زياضٍ بهُئ، نىْهُ ث ياغا ث
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ًَ ًَهٌ تطّ ثؿتطريٍ ت ًَىَيُطٌ طؿيت يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ، خاَي ٍَ قاْىٌْ ئُسعا، بُ ؾ ٌَ يُطُ ٌَ، و بطىزل ساب
ًَُـُ ِضَيهدطاوَنادـإ ُٖيـُ، و َـٔ          ٍَ بـُ زوو بـُف، ئ يُ بؤنىوٌْ ناى زاْا ئُنُّ بُوٍَ نُ ئُو ثـاضَ بهـط

ٌَ، نــىْهُ ْ      ــ ــإ ب ــؤ ِضَيهدطاوَن ــُوَ ب ــُ ئ ــًِ ن ــُو بِططُيــُف ْ ٍَ ئ ــاتٌ،   يُطــُ ًَهٌ ن ــات ــُ ئًذطائ ىوغــطاوَ ب
ٌَ ئًذطائـاتٌ َىئُقـُت،      ؾُضَاْطٍُ ِضَيهدطاوَنادإ ُٖيُ و زاَُظضاوَ، و ئَُُ ئُطُض بؤ ئُسعا، ضاغـت بـ
ٌَ، نــىْهُ ياغــاَإ ُٖيــُ و     ًَِ وايــُ ْــاطىزل بــُاَلّ بــؤ ؾُضَاْطــٍُ ِضَيهدــطاو و ِضَيهدــطاوَ ْاسهىًَــُنإ ثــ

ًَِ وايُ ناضيؿٌ بؤ نط ًَـو دًـا بهطَيتـُوَ ٖـُضوَنى ئـُو         ؾُضَاْطُنُف ث ٌَ ي ًَِ وايـُ ئـُب  115اوَ، بؤيُ ثـ
ــُْتُض و            ــُو غ ــؤ ئ ــًَُإ ب ــُّ، ئ ــطٍ به ــُوظيح ت ٍَ ت ــُو ــطا، ئَُ ــُض ن ــٍُ يُغ ــيت قػ ــُ بُضاغ ــاضَف ن ًًَ

ًٌَ ياغـاٍ شَـاضَ    زَضنـىوَ، يـُعين ئَُـُ بـؤ ئـُوٍَ بـؤ ٖـَُىو         1993ٍ غـاَيٌ   18ِضَيهدطاوإُْ نُ بُ ث
ٌَ، غىثاؽ  .اليُى واظح ب

 
 بُِضَيع ز. اضغ ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 ؾُضَىو غؤظإ خإ.
 بُضَيع غؤظإ ؾٗا، ْىضٍ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَُـُ     ٍَ ئُو َىالسُظَيٍُ نُ ُٖظاَيِ ز.زاْا باغـٌ نـطز، ئ َٔ ثؿتطريٍ زَقٌ َاززَنُ ئُنُّ وَى خؤٍ يُطُ
ؤ زَضنـطزووَ، َـُؾطوظَ بـِطَ ثـاضٍَ ؾُضَاْطُنــُ     ؾُضَاْطـٍُ ِضَيهدـطاوَ ْاسهىًَـُنادإ ُٖيـُ، ياغـاَإ بــ     

ٍَ و دًا بهطَيتُوَ، و ئُو  ًًَاضٍَ نُ بـاؽ نـطا ئـُوَ ٖـًين دَُعًاتُناْـُ،       115بىزدُيإ بؤ زياضٍ بهط
ٍَ بـُ زوو ؾُقـُضَ، بُؾـٌ       ًَهٌ دًاواظَ، َاززَنُ وَى خؤٍ بـُاَلّ بهـط ٌَ غُْتُضَناُْ، بؤيُ ئُوَ ؾت ٖ15 

ٍَ بؤ ؾُضَاْطُ  ْاسهىًَُنإ، بؤ خُضز نطزٌْ ثطؤشٍَ ِضَيهدطاوَ ْاسهىًَُنإ، غىثاؽ ًًَاض زاْط
 بُِضَيع ز. اضغ ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 ؾُضَىو برييعإ خإ.
ًَطيعإ غُضُْٖط:  بُضَيع ب
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ بــُ سًعبــُ غًاغــًُنإ و ثــطؤشٍَ ِضَيه  211زا زيــاضٍ نــطاوَ نــُ   11يــُ َــاززٍَ  دــطاوَ ْــا ًًَــاض زَزض
ًَِ ئُو ثاضٍَ نُ زاْطاوَ ياغايُى ًُْ تانى بتىأْ بىزدُيُنٌ زياضٍ نطاو بؤ ُٖض  ًَ ٍَ ب سهىًَُنإ، زََُو

 ٍَ ٌَ، يُ َُٖإ نات نُ ئُوتط ٍَ، ئُو َاززَيُ ناضيطُضٍ ًُْ تانى ياغايُى زَضزَن ًَو زاْط ًًَاض  211سًعب
  ّ ًَٓاطـُ بـؤ ئـُو زوواْـُيإ بُيُنـُوَ بُغـتًتُوَ؟ َـُعٓاٍ        زاْطاوَ بؤ سًع، و ِضَيهدطاوَ ْاسهىًَـُنإ، ت

ــا        ٌَ ِضَيهدــطاوَ ْ ــُب ــاوٍ ْ ــُ ْ ــُو َاززَي ــُ زاوا ئُنــُّ ي ــُناًْـ سًــعبني، بؤي ــُ ِضَيهدــطاوَ ْاسهىًَ ئُوَي
ــٌ ياغــاٍ شَــاضَ     ًَ ــصَ بىزدــُ    1993سهىًَــُنإ، سًعبــُنإ ياغــائ بــُ ث ــا ياغــايٌ ئــُو ِضَي ، بــُاَلّ بــُ ْ

ًـ   ًَـٌ ياغـا ئـُو بىزدـُ وَضزَطـطٕ، بـُاَلّ ئُطـُض زَْـط           وَضزَططٕ، ِضَيهدـطاوَ ْاسهىَ ُنإ ياغـايني و بـُ ث
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ًَِ تــانى ياغــاٍ     ٍَ، بؤيــُ ئــَُي بــسَئ بــُو َاززَيــُ و بــُ تــُيًين ثُغــُْسٍ بهــُئ، ْــاظاْني نــُْس زَزض
ــا        ــُض ِضَيهدــطاوَ ْ ــاضَ زاوا ئُنــُّ ئُط ــُ، زووب ــُ ناضيطــُضٍ ًْ ــُو َاززَي ٌَ ئ ــُنإ زَضُْنــ بىزدــٍُ سًعب

ٍَ سًعبُنإ ُْبٔ، غىثاؽ سهىًَُنإ  ئُطُض سًعبٌ ْني يُطُ
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 .ؾُضَىو ناى زَيؿاز
 بُضَيع زَيؿاز سػني:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَهٌ َىئُقُت يُ اليُٕ  ًٌَ ئًذطائات ئُو َُبًُغٍُ نُ زاْطاوَ بؤ ثؿتطريٍ ثاضتُ غًاغًُنإ، بُضاغيت بُ ث

 ٍَ ًَـسا ًْـُ، ظؤضدـاض بـؤ غـاظزاٌْ             سهىَُت ئـُزض ًَـسا بـُناض ٖـاتىوَ، عُزايـُتٌ ت ًَطىَـإ ئـُوَ ًَعادـٌ ت ، ب
ًَػـتا يُبـُض زََـٌ              ٍَ، َـٔ بـِطواّ وايـُ يُبـُض ئـُوٍَ قـاْىٌْ ئـُسعا، ئ ٍَ ثاضَتـُنإ بـُناضز غًاغًـ يُطُ

ًَط بُ ئُسعا، ْانا ئُطُ ض زَعُـٌ بهـات،   ثُضيَُإ ئاَازَيُ، تُْٗا يُغُض َُبًُغُنُ َايتُوَ، سهىَُت خ
ًَهٌ خؤيــُتٌ و بُؾــساضَ يــُ ثطؤغــٍُ غًاغــٌ و يــاضٍ غًاغــٌ، بؤيــُ ِضاّ وايــُ بــؤ ئــُوٍَ ئــُّ قاْىْــُ   َــاؾ
ٍَ ٖـُتا ياغـاٍ ئـُسعا،       ٍَ، ئُّ ثاضَ خـُضز ْـُنط ٌَ يُغُض ثُضيَُإ َاززَيُنٌ تطٍ بؤ ظياز بهط ؾؿاضَيو ب

ٍَ ئــُوَف زاوانــاضئ يــُ و    ٌَ َــاْط زا، يُطــُ ٌَ يــَُاوٍَ غــ ٍَ بــؤ   زَضُْنــ ــط ًَ َظيــطٍ زاضايــٌ قائًُُيــُى بٓ
ثُضيَُإ نُ نُْس داضَيو زضاوَ بُ ؾـُؾٌُٖ و بـُ ْىغـطاويـ، ْاوَنـاٌْ و َُبًُغـُناٌْ نـؤٕ زاْـطاوَ؟        
نىْهُ زَيًٓائ بُ ُٖزَضزإ و سًعبايُتٌ ظؤض نـطاوَ، بؤيـُ زاوانـاضئ وَظيـطٍ زاضايـٌ بـُ قائًُُيـُى بـؤ         

ٍَ، غىثاؽ ًَط  ثُضيَُاٌْ بٓ
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-غ ٕ بايعبُضَيع ز.اض

 .ؾُضَىو ناى عبسيًُ
 بُضَيع عبسايًُ َ  ْىضٍ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ ِضَيهدطاوَنـإ دًـا بهطَيتـُوَ، ئـُوٍَ سًعبـُنإ       ٍَ بُ زوو ؾُقُضَ، سًعبُنإ يُطُ ٍَ ئُوَّ بهط َٔ يُطُ
ٍَ يُغُض بٓـَُاٍ نىضغـٌ،   يُ ِضاغيت زا زوو ِضَيطُ ُٖيُ بؤ ناضَغُض نطزٌْ، يإ ئُوَيُ ؾُقُضَ يو ظياز بهط

ًَهٌ ِضووُْ  ٌَ، و يُ ِضاغتًـ زا ئَُُ ؾت ٌَ َاْط تا ياغانُ زَضئُن ٍَ يَُاوٍَ غ ٌَ ُْنط ٌَ بُد يإ ئُوَيُ د
 ،ٍَ ٌَ ئُزض نُ بُُٖزَضزإ ُٖيُ، ْا عُزايُتٌ ُٖيُ، ئُو سًعباٍُْ يُ زَغتُاَلتُوَ ْعيهٔ ثاضٍَ ظياتطيإ ث

،ٍَ ًٌَ ْازض ئُقًٌ ئُّ ثاضَزاُْ بؤ طُؾُ زاُْ بـُ زميىنطاغـٌ، بـُاَلّ يـُ ِضَيطـٍُ ئـُّ ثـاضَوَ         سًع، ُٖيُ ث
ٍَ، بؤيُ ئُّ بُضثطغًاضَتًُ ئُيـُ ئُغـتؤٍ    َُٖىو غاَيًو زميىنطاغٌ ئُنىشضَيت، يُعين ئاظازٍ نح ئُنط

َـُبازيئٌ  غُضؤنٌ ثُضيَُإ، ئُّ بُضثطغًاضَتًُ ثُيىَْسٍ بُ ئايٓسٍَ ئُّ واَلتُوَ ُٖيُ، ثُيىَْـسٍ بـُ   
ًَٓني، ًٖ  ثاغاوَيهًـ ًْـُ، يـُعين    ٌَ َاْط ئُّ ياغايُ بٗ ًَس ئُنُّ يُ َاوٍَ نَُرت يُ غ سعبٌ ُٖيُ، ئىَ
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ًَهٌ     ٍَ، يـُن ٌَ ْـُنط ٌَ بـُد ٌَ يُعين با د ٌَ، نُ وتت باياغا زَضن ًَني نانُ با ياغا زَضن ًَ ًَطَزا ئُتطغٔ ب ئا ي
ًَهٌ ْازياض.تط يُو ؾتاُْ ئَُِطؤ بُزاخُوَ قُضظٍ خىَيٓسٌْ بااَل  نُ بىو نُ زضايُ زَغت ناضَْىوغ

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 .ؾُضَىو ثُميإ خإ
 بُضَيع ثُميإ ععايسئ:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ بُضزَواّ زَْطٌ يُغُض ئُزَيُٓوَ، ُٖض بؤخؤٍ ئَُُ بُزَض يُ ياغايُ ، نىْهُ  ئُّ َاززَيُ زوو غاَيُ ئ

ًَ ًَُُ ث ٌَ    ئ ًَو نُ بُضشَوَْسٍ طؿيت يُغُض بىو ومتإ ئُطـُض ياغـا ْـُب ؿرت يُ َاززَيُنٌ تطزا بؤ تُخكًك
ٍَ، بُاَلّ يُّ َاززَيُ زوو غاَيُ ٖـَُىوَإ بـُو ثـُِضٍ غـٓط ؾطاواًْـُوَ، بـُو ثـُِضٍ         ٍَ تُخكًل بهط ْانط

ًَهسا ئ ًًَٓتُوَ، يُ نات ًَني ئُّ َاززَيُ با وَنى خؤٍ مب َُُ بُ ُْقـٌ قـُضيح ٖـاتىوَ    ضؤسٌ ِضياظيًُوَ ئَُي
ًَت(يُعين ئًعترياؾُـإ بـُ ْـُبىوٌْ ياغـا نـطزووَ يـُ         ًَهٌ َىئُقُت ُٖتانى ياغا زَضئُنـ ٌَ )بُ ئًذطائ ئَُي
ٌَ تُخكـًل   ٌَ ْاب ًَـ ئُّ َاززَيُ غىوض بىوئ يُغُض ئُوٍَ نُ ئُطُض ياغا ُْب ًَهسا ُٖض َاززَيُى ث نات

ٍَ، بؤيُ ي ًَو زابٓط ٍَ غٓسوق ٍَ، و ْانط ٍَ ئُوَّ نُ:بهط  ُطُ
ٍَ بُ زوو بِططُ، و ًٖ  ناّ يُ ثاضَناًْـ ٌُْٖ ِضَيهدطاوَنإ، ْـُ ٖـٌ سًـع، غـُضف ْـُنطَيت      -1 ئَُُ بهط

ٍَ، نــىْهُ ٖــُضزوونٌ ئــُوٍَ    ٌَ ْــُنط ٌَ، و زووًََــإ، ياغــانُ نــاضٍ ثــ ٖــُتانى يُنــًَُإ ياغــانُ زَضُْنــ
ًَػتا نُ ياغانُف زَضنىوَ،  ٍَ، ؾُضَاْطُنـُ ًْـُ،     ِضَيهدطاوَ ْاسهشىًَُناًْـ تا ئ ٌَ ْـانط ٌَ بـُد ياغانُ د

ًَؿـًٓاظَ،             ًَٔ؟ ئًعاؾـُ بـؤ ئـُو ث ًَؿىو  ثـاضَ وَضئـُططٕ، نـُ ْـاظاْني ئـُو ِضَيهدطاواْـُ نـ بُ َُٖإ ئايًُتٌ ث
تُئًسٍ ئُو ٖاوِضَيًاُْ ئُنُّ نُ َُؾطوظَ ئُو َاززَيُ ُِْضوات ُٖتانى وَظيطٍ زاضايٌ قائًُـُ و بـِطٍ ئـُو    

ًَؿهُف  ئُنات نُ ِضَيهدطاو و ئُسعابُنإ وَضيئُططٕ، غىثاؽ ثاضَيَُإ ث
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 .ؾُضَىو ناى غُضُْٖط
 بُضَيع غُضُْٖط ؾطز:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ. 
ًًَـاضَ يـُ    211ثؿتًىاٌْ ئُو ِضايُ ئُنُّ نُ ثاضٍَ ِضَيهدطاوَنإ و ئُسعا، دًا بهطَيتُوَ، بـُضَيعإ ئـُّ   

ٍَ نـُ نـؤٕ   َاَي ًَىيػتُ بؤ ثُضيَُإ ظؤض ظؤض بُ ِضووٌْ زياضٍ بهط ٌ طؿتًُ تُضخاٌْ ئُنُئ بؤيإ، بؤيُ ث
ٍَ؟ نىْهُ ئَُُ َىَيهٌ طؿتًُ، يُ زاٖاتىوزا بُضَيع وَظيطٍ زاضايٌ وَاَلٌَ زايُٓوَ نُ ئَُُ يـُ   خُضز ئُنط

ٍَ، بُاَلّ يُ ياغانُ ظؤض ظؤض بُ و ٌَ )ويـتِ ايكـطف    اليُٕ ئُزلىٌَُْ وَظيطاُْوَ ئُنط مةً  اظسٌ ٖاتىوَ ئـَُي
واتـُ وَظاضَتـٌ َايًـُ ئـُو ئًذطائاتاْـُ زا      ٍذا الحد ٔص باشزاٛاد مؤرح٘ مً رةد ّسٓز املالٔ٘ ّاالرح اد(، 

ٌَ و بُضثطغُ يُ تُوظيع نطزُْنُ و َُٖىوَإ ئُظاْني ئُو تُوظيع نطزْـُ يـُ ِضابـطزووزا ْـا عُزايـُتٌ       ئُْ
 ُ ًَىيػــتُ بِططُيــ ــسا بــىوَ، ث ًَ ــا ياغــانُ     ت ٍَ ت ًَهــٌ َىئُقــُت زابٓــط ٍَ بــؤ ئــُّ َاززَيــُ ئًذطائ ــاز بهــط ى ظي
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ٍَ، نىْهُ ٖـَُىو ئايًُتـُنإ زيـاضٍ نـطاوَ بـُؽ ًَعًاضَنـإ        زَضئُنُئ، و زَضنطزٌْ ياغانُ ِضؤشَيهٌ ئُو
ٍَ بـؤ ٖـُض       َاوٕ، بؤيُ ثُضيَُإ ئُضنٌ خؤيُتٌ ًَعًاضَنإ زَضبهات، بؤ ئُوٍَ نُ ٖـُض ثاضَيـُى زا ئـُْط

ٍَ، غىثاؽبا ًَو بُ ياغا ِضَيهبدط  ب
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 .ؾُضَىو غًىَيٌ خإ
 :عرناٌبُضَيع غًىَيٌ 

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ، تـانى ياغـاٍ سًعبـُنإ       ٌَ ْـُنط ٍَ ناضٍ ثـ ٍَ ئُوَّ ئُو َاززَيُ داض بُ ًْػبُت ئُو َاززَيُ ًَٓـ يُطُ

ٌَ و ياغــاٍ ِضَيهدطاوَنــ  ــُ     زَضزَنــ ــاؽ ْانــُّ، نــىْهُ ثؿــتًىاٌْ ي ٍَ، ٖؤيــُناًْـ ب ٌَ ئــُنط ــ اًْـ نــاضٍ ث
 .ٖاوناضا م ئُنُّ، غىثاؽ

 
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 .ؾُضَىو زنتؤض عُط
 بُضَيع ز.عُط ْىضَزيين:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
اٌْ دؤضاودؤض ُٖيُ، بؤ َُٖيُُتٌ يُ َُٖىو واَلتاٌْ زميىنطاغٌ زا بؤ زَعٌُ سًعبُنإ يُ ِضاغيت زا ثؿتًى

ًَىيػيت بـُ ِضَيهدػـ  ُٖيـُ، ِضَيهدػـتُٓنٍُ يـُ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ         ٌَ، بُاَلّ ث ًَىاظٍ تط ب َُٖيبصاضزٕ، بؤ ؾ
ًَطَإ ُٖيـُ يـُ زَضَوٍَ ثُضيَُاْـُ،             ًَهٌ تـُواو غًاغـًُ، نـىْهُ سًعبـٌ غًاغـٌ ؾؤِضؾـط خـاوَٕ تُبًعـُت

ًَسضاوَ زيػإ يُ زَض َوٍَ ثُضيَُاُْ، َُٖاُْ يـُ ْـاو ثُضيَُاْـُ و نىضغـٌ ُٖيـُ، َُٖاْـُ       َُٖاُْ َؤَيُت ث
ًَىإ ئُّ سًعبُ غًاغًاُْ ُٖيُ، بؤيُ  ًَىيػيت بُ دؤضَيو يُ طؿتىطؤٍ ْ ُْتُوَيًُ، بؤ ِضَيهدػتين قاْىٌْ ث
ًَيت   ًَتُوَ، قػُ نطا نُ ثـاضتٌ و يـُن ًَٓ ٍَ ثطؤغٍُ بُ قاْىٌْ نطزٌْ ُٖضوا زََ  تا ئُو سًىاضَ غًاغًُ ُْنط
ئُوَْسَيإ وَضططتىوَ، ئاغايًُ، ظؤضيــ، بـُاَلّ ئُطـُض ِضَثـيت بهـُئ بـُ بـِطٍ ثاضَنـُوَ، يـُ بـِطٍ ثاضَنـُ            
ًَيت سـُقٌ قـاْىٌْ          ًَؿـتإ ثـاضتٌ و يـُن ًَيت نُْسيإ وَضططتىوَ؟ ِضَثيت بهـُئ بـُ نىضغـٌ ٖ ثاضتٌ و يُن

ٍَ ًًَـاض زَطـىت   211خؤيإ بُ طىَيطٍَ نىضغٌ وَضُْططتىوَ، بؤ دىوُْ يُ  ًًَـاض وَضطـرياوَ، ئَُـُ     111ط
ٍَ ئُوَؾـسا  51زَناتُ يُ  ًَتُ ئاضاوَ، يُطُ ًَهٌ تط ب % ٍ ثاضَنُ، ئُطُض ِضَثيت بهٍُ بُ نىضغٌ ِضَْطُ سًػاب

ًَهٌ تـط              َٔ وَنى ؾطانػًؤٌْ نىضزغتاٌْ ئُطـُض باغـٌ ئـُو ثاضَيـُ ئُنـُّ بـا ٖـُض باغـٌ طـؤِضإ و ٖـٌ يـُن
ًَُُ ئاؾـهطا   ُْنُّ، باغٌ َُٖىويإ بهُّ، َُٖىويإ بعاْني نُْسيإ وَضططتىوَ بؤ ئُوٍَ وَنى نؤٕ بؤ ئ

ٍَ ئُوَئ  ًَُُ يُطُ ٍَ...، ئ ٌَ، تا َُوظوعًاُْ تُعاَىٍ يُطُ ٌَ، با ٌٖ ئُواٌْ تطيـ بؤ ِضاٍ طؿيت ئاؾهطا ب زَب
ًَتـُوَ، وَى يـُ            ًَٓ ًَهٌ غًاغـٌ ئَُـُ وَنـى خـؤٍ مب ٍَ بـُ َُبُغـيت تُؾـُٖىَ تا طؿتىطؤيُنٌ غًاغٌ ئـُنط

 زَنُزا ٖاتىوَ...َاز
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ًَٔ بؤ سُغِ نطزٌْ ئُو َُغُيُيُ، ئُوَ ِضَئٌ خؤَُ.  ًَو زابٓ ًَِ خؤؾُ وَقت َٔ بؤ خؤّ وَنى ؾُخكٌ ث

 ؾُضَىو َاَؤغتا ؾُضَإ.
 بُضَيع ؾُضَإ ععايسئ:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ. 
 ًَٔ ًَ ًَُإ ب ٍَ ث ًَهـُ    بُضاغيت ئُطُض زََاُْو ُٖضَيُُنُتإ زميىنطاغًُ نُ بىوٌْ ِضَيهدـطاوَ َُزًَْـُنإ يُن

ــُو ِضَيهدــطاوَ نؤَــَُيطا        ــُوٍَ ظؤضٍ ئ ــُض ئ ــُزا نــىويُٓ، يُب ــُ َُٖي ــُوَ ب ــُ زميىنطاغــًُتُنُ، بُضاغــيت ي ي
ًَـٓر ؾـُممإ     ًَهٌ ظؤضَ، باوِضنُٕ ِضَيهدطاو ُٖيـُ ِضؤشٍ ث َُزًَْاُْ بُضاغيت بُُٖزَضزاٌْ غُضوَت و غاَاْ

ٍَ، نـاف ْاخؤْـُوَ، يُنػـُض زَضطـا           تُْ ٗا يُى نـاضَطُ غـُعات زَضطـاٍ بًٓايُنـٍُ ئُناتـُوَ زوو نـُؽ ز
ًَهٌ وا خاْىوٍ ططتًُ نُ نطَيٌ َاْطاٍُْ يُ  زؤالض ظياتطَ،  1511تا  1111قُثات ئُنُٕ، زَِضؤٕ، يُ ؾىَيٓ
ًَسانىوُْوَ بُو ِضَيهدطاواُْ بهطَئ يُبُض ئُوٍَ ئُّ ِضَيهدطاوا ًَىيػتُ ث ًَػـتا  ث ُْ يُغُض وَال زاَُظضايُٓ، ئ

ًَساٌْ ئـُو ثـاضَ غـُضوَت و غـاَاٌْ خَُيهـُ بـُ ٖـُزَضٍ         ًَني، يُبُض ئُوٍَ ث ِضؤشٍ ئُوَ ٖاتىوَ وَال وَالبٓ
ئُزَئ، خاَيٌ زووَّ، ثؿتطريٍ يُ َاَؤغتا )عُط( و ناى )ناضزؤ و سادٌ ب ٍ( و بطازَضاٌْ تطيـ ئُنـُّ،  

 بؤ ئُوٍَ نُ باغًإ نطز.
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-ز.اضغ ٕ بايع بُضَيع

 ؾُضَىو لريَ خإ.
 بُضَيع لريَ عبسايًُ:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَـط سهـىًَـ بـُ           ٍَ ئُوَّ ئُوَ بهطَيتُ زوو بـُف، زَعُـٌ ئـُسعا، بـُ تـًُْا، َىْـُظََاتٌ غ ًَٓـ يُطُ

ًَط سهىٌَ  ٍَ تا بعاْني نؤٕ بؤ َىُْظََاتٌ غ ًَو زابٓط زَزضَيت، يُغُض ناالنًُناٌْ تط، تًُْا، بُاَلّ ئايًُت
 غىثاؽ

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 .ؾُضَىو ناى ناضوإ

 بُضَيع ناضوإ قاحل:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَىَض ُٖيُ بؤ ثؿـتًىاٌْ زاضايـٌ بـؤ ٖـُض سًـع، و ِضَيهدطاوَيـو،        ًَِ نُ يُ َُٖىو زوًْا ث ًَ سُظئُنُّ ئُوَ ب
ٌَ ثؿـتًىاٌْ وَضْـاططٕ، ئـُو سًعبـٍُ َىيتـُظَّ          ظؤض ِضووٕ و ؾُؾاؾٔ،  ئُو ِضَيهدطاواْـٍُ نـُ نـاالنًإ ْـُب

ًَُـُ بطُِضَيًٓـُوَ بـؤ ياغـاٍ سًـع، و               ٌَ بـُ ثـُيِطَوٍ ْـاوخؤ يـإ بـُ ياغـاٍ ئـُسعا،، وَضٍ ْاططَيـت، ئ ُْب
ٌَ ئـُو ثؿـتًىاًًُْ وَض ئـُط    ًَىَضٍ زاْايُ نُ ن ٍَ؟ سًـع، و  ِضَيهدطاوَنإ نُ ثُيىَْسيساضَ بُو َاززَيُ، ث ط

  ًَِ اليُدإ ُٖيُ يُو نىضزغتاُْ غىوز َُْسَ يُو بىزدُيُ، ُْ نااَلنٌ ُٖيُ، ُْ دَُاوَضٍ ُٖيُ، بؤيُ ثـ
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         ،ٍَ ٍَ ئـُو ثطغـُ بهـط ًَـٌ ياغـا َاََُيـُ يُطـُ ٌَ، و بـُ ث وايُ بُ ظووتطئ نات ياغاٍ ثؿتًىاٌْ ئُسعا، زَضن
ٍَ، ئُواٍُْ نُ باؽ يُ ؾُؾ ٌَ بـعأْ وَضٍ ئـُططٕ يـا      نىْهُ نُؽ ًُْ ثاضَ وَضُْطط اؾًُت ئُنـُٕ بًاْـسَْ

ًَو سًع، ُٖٕ َُٖىويإ يُغُض ثاضَ ؾُِض ئُنـُٕ، بـا ئـُو     ٍَ بـؤ ثطؤشَيـُى      211ْا؟ نؤََُي ًًَـاضَ ئَُػـا
ًَت، َُٖىوتإ بٌ بُخؿٔ، با ئُو  ًَهٌ       211ب ًَهٌ خـُيطٍ، يـإ بهطَيتـُ َُؾـطوع ًًَاضَ بهطَيتُ َُؾـطوع
 غىثاؽ غرتاتًذٌ بؤ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ،

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 ؾُضَىو ظنًُ خإ.

 بُضَيع ظنًُ قاحل:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًًَـاضَ بـُؽ زيـغ     115زياضَ ئُو بِطَ ثاضَ زاٖاتٌ زوو ؾُقُضَيُ، ؾُقُضَى ٖاتًُ وَنـى خؿـتٍُ زاٖـاتٌ    
ٌَ سُؾيَت نىوٍ زا ئُ ٍَ زاضايٌ نى ظ ٌَ وَظيط ٌَ دُْاب ٌَ، بصيت ئُظ ثاضَ بـؤ غـُْسيها   ِضووٕ نطزْ ظ ِضووٕ نطْ

ًَطَيسا ٖاتًُ تُضخإ نطٕ بؤ ئـُسعا، و ِضَيهدطاوَيـت )ئـني ز ئـؤ(،      ًَٔ ٍ ظ و نؤََُيُ و غُْتُضاُْ، ئُظ ثاضَي
ًَتُ نـطٕ ئُظـُ ِضَيهدطاوَيـت     ٌَ قاْىُْى ُْبٌ نى ٖاضيهاضيا وإ بٗ ٌَ طاظ ٌَ سُتا ظ ئُطُض ئُسعابا بؤ ٖاضيهاضي

ًَتــُ    )ئــني، دــٌ، ئــؤ( ٌَ ؾُضَاْطُٖــُى بٗ ٌَ قــاْىْ ًَهٌ ٖــُبىو نــى ٍ زيــغ ظــ ٌَ قاْىْــُنا ِضَيهــىث ٍ ثُضيــَُاْ
  ٍَ ًَتُ نطٕ، شبُض ُْٖـس ًَٔ دٌ ئؤ( بٗ ٌَ )ئ ٌَ َىُْظاَات ٍَ نى بطىضٍَ ثطؤشَيُت زَعُ تُؾهًٌ نطٕ بؤ ُْٖس

ًَو ؾُقُضا بؤ ئُسعاب ًَتُ نطٕ، ئ ًَ  ، زوو ؾُقُضا بٗ ٍَ زاَُ نى مبًٓ ا بـً ، ؾُقـُضا زٍ ٍ   ئُظ زطٍُ ُْٖس
ٌَ َُزٌَْ زا ٖاتٌ نى  ًَؿًٓاضا يًصْا نؤََُي ًَتُ تُضخإ نطٕ بـؤ ِضَيهدطاوَيـت )ئـني، دـٌ،      15زيغ ث ًًَاض بٗ

ًَ  ياضَُتًـُ ِضَيهداضوَيـت      ٌَ ؾُضَاْطُٖا ٖـٍُ بؿـ ٍَ نى ئُوشٍ بهُوُْ غُض غهٍُ و ٍ زيغ ظ ئؤ( بؤ ُْٖس
ًَٔ، دٌ، ئؤ( بساتٔ، غىثاؽ.  )ئ

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:- ٕ بايعبُضَيع ز.اضغ
ٍَ خإ  .ؾُضَىو غُضطى

ٍَ  :رضا بُضَيع غُضطى
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
نُ تايبُتُ بُ تُخكًكٌ ثاضَيُى بؤ سًعبُنإ، َـٔ ثؿـتطريٍ قػـُناٌْ ثـُميإ      15بًُْػبُت َاززٍَ 

ٌَ غاَيُ ئُو ث ًَهٌ َىئُقُت ئَُُ غ ًَُُ بُ ئًذطائات ٍَ ئ اضيُ تُخكًل ئُنـُئ  خإ ئُنُّ، بُ ِضاغيت ْانط
ٍَ ناضَيهٌ  بؤ سًعبُنإ، يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ نُْس غاَيُ سهىَِطاًُْإ ُٖيُ و َىئُغُغَُإ ُٖيُ، ْانط
ٌَ، بؤيـُ زاوا يـُ          ًَطئ، ٖـً  ئُغـاؽ و بَُٓايـُنت ْـُب ًَطئ يُ ضَيٌ طؤتطَوَ سًعبـُنإ بػـج وا ططْط بػج

ٌَ تُخكـًل ئُنـُٕ بؤَـاٌْ زيـاضٍ       وَظيطٍ زاضايٌ ئُنُئ ئُو بَُٓايٍُ نُ ئُوإ ثاض ٍَ  سًعبـُناٌْ ثـ
ٍَ يـُ ٖاوضَيًـا م ئُنـُّ نـُ باغـًإ يـُوَ نـطز نـُ            ًَؿًٓاضٍَ َاَؤغتا عُـط و ُْٖـس بهُٕ، و ثؿتطريٍ ئُو ث
وَظيطٍ زاضايٌ يُبُضزَّ ثُضيَُإ ئُو ِضَيصَ و َُبًُغٍُ ئُو سًعباَُْإ بؤ زياضٍ بهات نـُ يـُ ٖـُضَيٌُ    
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ًَني تُْٗا زَغتُاَلت، بَُيهى َُٖىو سًعبـُنإ نـُْس وَضئـُططٕ يـُ     نىضزغتإ، بُ َُٖىو سً عبُناُْوَ، ْاَي
ٍَ بـُ    ًَؿًٓاضَف ئُنُّ نُ ئُّ َاززَيُ بهـط ٍَ بؤ ثُضيَُاْتاضإ، و ثؿتطريٍ ئُو ث ْاو ثُضيَُإ ئاؾهطا بهط

ًَـٌ ياغـاٍ َىْـُظََات تـَُىيٌ ئـُنط       ٍَ يـُ زاٖـاتىزا،   زوو بِططُوَ، بؤ ئُوٍَ ثطؤشٍَ ِضَيهدطاوَنإ نُ بـُ ث
ٌَ يـُ تُخكًكـٌ      ًَؿتإ زَغت بُناض ُْبىوَ، بؤ ئُوٍَ تُخكًكٌ ئـُوإ دًـاب ُٖضنُْسَ ؾُضَاْطُنُ ٖ

ًًَــاض ئُنــُٕ، ئــُويرتٍ نــُ   15سًعبــُنإ، نــُ ئــُوٍَ يُطــَُيًإ زاًْؿــتىوئ وَنــى يًصْــُ ئــُوإ زاواٍ   
ًَىَض و ًٌَ ث ٍَ بؤ سًعبُنإ، بُاَلّ بُ ث ًَتُوَ تُخكًل بهط ًَٓ ًَؿـًٓاضٍَ      ئَُ بَُٓا، و َـٔ ثؿـتطريٍ يـُو ث

ًَني بـؤ زَضنـىوٌْ ئـُّ ياغـايُ، نـىْهُ          ًَهٌ ظََـٌُْ زابٓـ ًَُُ غـُقؿ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُاًْـ ئُنُّ نُ ئ
ٌَ ظؤضبٍُ ثُضيَُاْتاضإ طُيؿتبُٓ ئُو قُْاعُتُ نُ ئريازَيُنٌ غًاغٌ ًُْ بؤ زَضنطزْـٌ   ًَػتا يُوَ ئُن ئ

ًَُُ يُو خى ًَهٌ ظََـٌُْ        ئُّ ياغايُ، بُاَلّ ئ ًَو ظيـاتط َـاوَ ٖـُوَيٌ ئـُوَ بـسَئ غـُقؿ يُزا نُ تٌَُُْ غاَي
ًَني بؤ زَضنطزٌْ ئُّ ياغايُ، غىثاؽ  .زابٓ

 
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 .ؾُضَىو ٖاوِضاظ خإ
 بُضَيع ٖاوِضاظ خؤؾٓاو:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَ هٌ ظٌََُْ بـؤ زَضنطزْـٌ ياغـاٍ زَعُـٌ ئـُسعا،، ئـُوَ       زَغت خؤؾٌ يُ بُضَيعت ئُنُّ بؤ زاْاٌْ غُقؿ

ًَُـُ يـُ      ًَهٌ ظٌََُْ بؤ زياض بهُئ و يُوَ ظياتط ُِْضوا، زيـاضَ ئـُوٍَ ئ ًَطَزا بًرِبَيًُٓٓوَ غُقؿ ؾيَت باؾُ ي
ًَهـطز              ًَو ِضَيهدـطاوٍ ظاْػـيت و ِضؤؾـٓبريٍ ٖـُٕ نـُ وَظيـطٍ زاضايــ ئاَـاشٍَ ث بىزدُ بًًُٓـإ نـُ نؤَـَُي

ًَيت و غُْسيهاناًْـ زابُؾٌ بهٍُ ئُو شَاضَ ظؤضٍَ نُ ئَُاُْ ظؤض  ًَُُ، ئُطُض بُغُض يُن واظح ْني الٍ ئ
ئُو باغٌ نطز ئُو شَاضَ ظؤضَ، ئـُو بـِطَ ثـاضٍَ نـُ بـؤٍ زيـاضٍ نـطاوَ بـِطَ ثاضَيـُنٌ يـُنذاض ظؤضَ، بؤيـُ            

ًَطخىاظٍ و زيًُٓإ ُٖيُ، زيػـ  ًَُُ ِضَيهدطاوٍَ خ ًَهٌ تط، ئ ًَطٍُ طىَاُْ، خاَي إ يـُْاو بىزدـُزا ٖـاتىوَ،    د
ًَُـُ، ئـُو          ًًَـاضٍَ نـُ يـُ     211ئًَُـ بِطَيو ثاضٍَ ظؤضٍ بؤ زيـاضٍ نـطاوَ، ئـُوَف ٖـُض زيـاض ًْـُ الٍ ئ

ٍَ       15َاززٍَ  ًَهَُيٌ نـطزووَ، دًـاٍ ُْنطزؤتـُوَ، بـاؽ ئـُنط ًًَـاضٍ بـؤ ِضَيهدـطاوَ ْـا      15زا ٖاتىوَ نُ ت
ٍَ، ئُوَف بُِضاغيت بُ زوو بِططٍُ  ًَىَضَيو ًُْ بؤ زابُف نطزْـٌ  سهىًَُنإ ز ًَػتا ث دًا دًا بهطَيتُوَ، ئ

ٍَ بُ ئُسعا،، و بُ ِضيهدطاوَناًْـ، َـٔ   ٍَ قػـُنٍُ َاَؤغـتا    111ئُو ثاضَيُ، ئُو ثاضَيُ نُ بسض % يُطـُ
ًَطخىاظَناًْـ نُ ْـاظاْني نـني    115عُط زاّ نُ ُْى ُٖض ئُو  ًًَاضَ، بَُيهى ئُوٍَ ِضَيهدطاوَ زيين و س

ًَٔ؟ ئُو يـ ةطَيتُ غُض ئُّ بِطَ ثاضَيُ، و بُ زوو بِططُ دًا بهطَيتُوَ نُ بؤ ِضَيهدـطاوَ ْاسهىًَـُنإ   و ن
 .و بؤ ئُسعا،، غىثاؽ

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 .ؾُضَىو زنتؤض قباح
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 بُضَيع ز.قباح بُضظزلٌ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ ئُنُّ نُ )االس ٌَ جولق ششافا(، هاّ ال غُضَتا يُو خاَيُوَ زَغت ث ٌَ ْاب ًَهٌ ياغايٌ نُ زَضزَن ُٖض سىنُ
ًَىيػيت بُ ثؿـتطريٍ سًعبـُنإ ُٖيـُ، يـُ      ٌَ، َُغُيٍُ سُياتٌ غًاغٌ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ ث ٌَ ثاغاو ب ب
ٍَ يُ سًعبُنإ ؾًعًُٕ نُوتىوُْتُ غـُض غـهٍُ خؤيـإ، ِضَْطـُ ئُطـُض       ِضووٍ َاززٍ و َُعُٓويُوَ، ُْٖس

ٌَ    ًٖ  بىزدُؾًا ٌَ، بُاَلّ ظؤضَيو يُ سًعبُنإ ئُطُض ثؿـتطريٍ َـاززٍ ْـُب ًَؿُ ُْب ٍَ ن ٕ بؤ تُضخإ ُْنط
ِضوو بُ ِضووٍ طريوططؾت ئُبُٓوَ، واتُ شَاضَيُنٌ ظؤض يُ ٖاوواَلتًاٌْ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ بـصَيىيإ يُغـُض     

ٍَ بُ سًعبُنإ، بؤيُ بُِضاغيت ِضَوا ًُْ نُ بُ ئاغـاٌْ ب  ًَني بـا ئـُّ َاززَيـُ ئًًػـا      ئُو بىزدُيُ نُ ئُزض ًَـ
ًَؿـُنُزا            ًَُـُ ئـُو نُغـُئ نـُ يـُ ٖاون ًَهـُواُْوَ ئ ٌَ يإ بىزدٍُ سًعبـُنإ بـرِبئ، بـُ ث ٍَ يإ ُْب بهط

ٌَ ثؿتطريٍ بهُئ، ) ٌَ ّاذا رلحه فاعتلْا ّلْ داٌ ذا رزبٙ(، تُضَيف الواظَ ئُب ٍَ ن عُزٍ و ئًٓػاف وا ئُخىاظ
ٌَ )يٗبٗـا َـٔ ال       سُقٌ نُْسَ بًسَييَن، ُْ ظياتط ْ ٌَ نـُ ئـَُي ُ نَُرت، با ئُو قاعًسََإ بُغـُضزا ُْنُغـج

ًَُـُ وَنـى ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ سـُقٌ تُقـُضوف ئـُزَئ بـُ          ّٓأخذٍا مةً ال ٓضةحعقَا(،   ميًو  يـُعين ئ
سهىَُتٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ بؤ ئُوٍَ نُ ثاضَيُى تُخكًل بهـا بـؤ زَعُـٌ سًعبـُ غًاغـًُنإ، بـُاَلّ       

ٌَ ئُو زَق ًَهٌ نـاتٌ، نـىْهُ        ئُب ٌَ بـُ ئًذطائـات ٌَ نـُ ئـَُي ًَىَيُ بـ ٌَ بُو ؾ ٌَ، ْاب ًَهٌ ِضووٕ و ئاؾهطا ب ُ زَق
 ٌَ ٍَ بُ ظَوابيت َىعتَُُز، نُ زياضَ وَظاضَتٌ زاضايٌ و ئابىوضٍ ئُتىاْ ٌَ بىتط قًػُيُنٌ ظؤض ْاِضووُْ، ئُب

ًَ ٌَ، و بؤَإ ئاؾهطا بها بؤ ئُوٍَ ًٖ  نُغ ًَ ٌَ ب ٍَ، و   ئُو َُعايطاَُْإ ث و يُ سُقٌ خؤٍ ظيـاتط وَضْـُطط
.ٍَ ًَو يُ سُقٌ خؤٍ نَُرت وَضُْطط  ًٖ  نُغ

 بُِضَيع ز. اضغ ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 ؾُضَىو ناى ياووظ.
 بُضَيع ياووظ خىضؾًس:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ ئُنُّ، غىثاؽ ًَطز  َٔ ثؿتطريٍ يُ قػُناٌْ ناى ناضزؤ و ناى ؾ

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 .ؾُضَىو ِضاظاو خإ

 بُضَيع ِضاظاو ذلُىز:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ، نـُ ئَُـُف        ٍَ ئُسعا، يُغُض بىزدٍُ طؿيت ثـاضٍَ بـؤ تـُضخإ ْـُنط زياضَ قػُ ظؤض يُغُض ئُوَ ئُنط
إ ثـاضَ  ئُسعابـُ، ٖـَُىوي   42وايُ و َُٖىو سًعبُنإ نُ يُغـُض  ئاغـيت ٖـُضَيِ نـاض ئُنـُٕ و شَاضَيـإ       

ًَبًين َُٓ يُغُض ئُّ َاززَيُ ثؿتًىاٌْ ئُو ِضايُ ئُنُّ نُ دًـا   يُغُض بىزدٍُ طؿيت وَضئُططٕ، ئُوٍَ ت
بهطَيتُوَ، واتُ ثاضٍَ ئُسعا، دًا بهطَيتُوَ يُ ِضَيهداضوَ ْاسهىًَُنإ، بُؾٌ يُنَُِ قػُ نطزٕ  يُغـُض  
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ًٌَ ياغاٍ غاَيٌ  ئَُُ ياغاٍ ُٖيُ، يُعين دًاواظَ يُوٍَ يُنُّ  2111ِضَيهدطاوَ ْا سهىًَُنإ، زياضَ بُ ث
ٍَ، نــىْهُ     ٍَ ئــُّ بُؾــُ دًــا بهطَيتــُوَ، و ئــُّ ثــاضٍَ بــؤٍ تُخكــًل ئــُنط نــُ ياغــاٍ ًْــُ، بؤيــُ ئــُنط
ًَىاظٍ          ًَؿـتإ ُٖيهُيًـُتٌ ئـُو ؾُضَاْطُيـُ زاَُْـُظضاوَ، ؾـ ُٖضنُْسَ ظاًْاضميإ يُغُض ئُوَ ُٖيـُ نـُ ٖ

ًًَإ دًـاواظَ و يـ   ًَهًـ وَضئـُطريَيت، واتـُ ئـُو ِضَيهدـطاوَ ْاسهىًَاْـُ ئـُو         ًَٓشُ زاًْـ ث ُ نـُْس اليـُْ
ٍَ، ُْٖـسَيهًإ غـُضبُ وَظاضَتـٌ زاضايـني، ُْٖـسَيهًإ غـُضبُ          ًًَـإ ئـُزض ًَٓشٍُ نُ يُاليُٕ سهىَُتُوَ ث
ٍَ، نــُ ئَُــُف      وَظاضَتــٌ ِضؤؾــٓبريئ، ُْٖــسَيهًإ يــُ ئُزلىَــٌُْ وَظيطاْــُوَ ثاضَيــإ بــؤ تــُضخإ ئــُنط

ًَُُيُ نُ بُزوا زانىوٌْ بؤ بهُئ، نـىْهُ بـُ ياغـا ِضَيهدـطاوَ، بُؾـٌ زووََـِ،       بُِض اغيت ئُضنٌ غُضَنٌ ئ
ًَـٌ ياغـا ِضَيـو               ٌَ نـُ ئـُسعا، بـُ ث ًَؿـتإ ياغـايُنُت ْـُب ثؿتًىاٌْ قػُناٌْ ثُميإ خـإ ئُنـُّ نـُ تـؤ ٖ

     ٌ ًَهٌ نـات ٌَ نؤٕ ثاضٍَ بؤ تُضخإ ئُنٍُ؟نؤٕ ثؿـت ئُبُغـيت بـُ ئًذطائـات ؟ و ثؿـتًىاٌْ يـُ ِضاٍ   ُْخطاب
ًَهٌ ظََـٌُْ    ٍَ غـُقؿ ٍَ، ئُنط بُضَيعت ئُنُّ نُ ئُّ بِطَ دًا بهطَيتُوَ، و ئُّ ثاضٍَ نُ بؤٍ تُضخإ ئُنط

 نُ يُ......
 

:غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
.ٍَ  ؾُضَىو ناى ؾاظ

 بُؾاضَتٌ: فاضد بُضَيع
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَِ وايـُ ئـُظاْني       211ًُغٌ َُب 15زياضَ يُ َاززٍَ  ًًَاض زيٓاض نُ زياضٍ نطاوَ بؤ نؤَـُنٌ ئـُسعا،، ثـ

ًَهٌ زوًْـا، و      نُ َُغُيٍُ ئُسعا، زياضزَيُنٌ تاظَ و ْاَؤ ًُْ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ و ُْ يـُ ٖـً  ؾـىَيٓ
   ُ ًَـٌ خؤؾـُ، َٓـًـ ت ًَهُ يُ بَُٓا ططْطُناٌْ زميىنطاتًُت نُ زَيُإ ث ئًـسٍ  بىوٌْ ئُو ئُسعاباُْف يُن

ًَو بـا سـُقٌ خـؤٍ      ًَت، َُٖىو ئـُسعاب ئُو قػُيُ ئُنُّ نُ َُغػُيٍُ نؤَُنٌ ئُسعا، با بُياغايُى ب
ٌَ، َـٔ              ًَـٌ ِضَيـصٍَ نىضغـٌ ثُضيـَُإ بـ ٍَ يُ ٖـاوَاَل م باغـًإ يـُوَ نـطز نـُ بـُ ث ٍَ، ُٖضنُْس ُْٖس وَضطط

ًَِطَنا       ٍَ يـُ سًعبـُ ؾؤضؾـط ٍَ ئُو ِضايُ ًِْ، نىْهُ بـُ سُقًكـُت ُْٖـس ٌْ غـُضزٌََ ؾـار َُغـسووض    يُطُ
ًَؿـًٓاضيـ ئُنـُّ ئـُو        ٍَ ئـُو ِضايـُ ْـًِ، ث ئُنات نُ ُٖياُْ نُ نىوضغًإ نَُُ، يإ ُٖض ًْاُْ، بؤيُ يُطُ
ٍَ ٖاونـاضٍ ئـُسعا،    َُبًُغُ نُ زياضٍ نطاوَ بُ يُى  َاززَ دًا بهطَيتُوَ، ِضَيهدطاوَ ْا سهىًَُنإ يُطُ

ٌَ بؤ ئُوٍَ ُٖضي ٍَ، غىثاؽ.بُ زوو بِططٍُ دًاواظ ب ٌَ بسض  ُنُيإ َايف خؤيإ ث
 بُِضَيع ز. اضغ ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 ؾُضَىو قبًشُ خإ.
 بُضَيع قبًشُ امحس:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَِ باؾُ ئُو  211نُ َُبًُغٌ  15يُ َاززٍَ  ًًَاض بؤ سًع، و ِضَيهدطاوَ ْا سهىًَُنإ تُضخإ نطاوَ، ث
211   ُ ًَطـاٍ بـؤ بهطَيتـُوَ، ثـاضٍَ ئـُسعا، و ثـاضٍَ ِضَيهدطاوَنـإ يـُ يـُنرت دًـا           ًًَاضَ يـُ زوو ؾُقـ ضَ د

ٍَ، بِططـٍُ زووَّ،   185بهطَيتُوَ، بِططٍُ يُنُّ بِطٍ  ًًَـاض بـؤ    15ًًَاض زيٓاض بؤ سًعبُنإ تُضخإ بهط
ٍَ، نــىْهُ ِضَيهدــطاوَ ْــا سهىًَــُنإ خــاوٌَْ ياغــاٍ تايبــُت   بــُ  ِضَيهدطاوَنــاٌْ ْــا سهــىٌَ تــُضخإ بهــط

ًَػتانُ ؾُضَاْطٍُ تايبُت بُ ِضَيهدـطاوَ ْاسهىًَـُنإ   2111( يُ غاَيٌ 1خؤيأْ بُ شَاضَ ) ٕ ُٖضنُْس ئ
ًَؿًٓاض ئُنُّ نُ ئُّ  ًَطاٍ بهطَيتُوَ بؤيإ، بـُاَلّ بـُ ًْػـبُتٌ     15زاَُظضاوَ، بؤيُ ث ًَطَ د  115ًًَاضَ ي

ًَــسضاوَ، ئَُـُ تايبُتــُ بـُ ٖاونــاضٍ   ًًَـاضَ، نـُ يــُ ؾُقُضَيـُنٌ تــط يـُْاو ِضاثــؤضتٌ سهىَـُت ئًؿـاضَت       ٌ ث
ٌَ غــُْتُضَنإ و       ــاب ــطَ ْ ًَ ِضَيهدطاوَنــإ و غــُْتُضَنإ نــُ خــاوَٕ ياغــاٍ تايبــُت بــُ خؤيــأْ، نــىْهُ ي

ٍَ بُ ِضَيهدطاوَ ْاسهىًَُنإ بهُئ، غىثاؽ ًَهُ  دَُعًات و ئُواُْ ت
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 .ؾُضَىو ُْغطئ خإ
 
 
 ُْغطئ مجاٍ: بُضَيع

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ــُو        ــٌ ئ ــُف نطزْ ــُتٌ زاب ــُ ْاعُزاي ــسا ب ــاضا م ئاَاشَياْ ــُ ٖاون ــاضَ ظؤض ي ــُف    211زي ــاضَ، ئَُ ــاض زيٓ ًًَ

ًَـو     ٍَ، خاَي ٍَ ئـُنط ًَسا بـُز ًَهٌ ت ٌَ عُزايُت ًَىَضَيو ُٖب ًَىَض، ئُطُض ث ٖؤناضَنٍُ ئُطُِضَيتُوَ بؤ ُْبىوٌْ ث
ٍَ ثطغًاض يُ بُضَي ًَُـُ ئـُظاْني ئـُّ تُخكًكـاتُ يُغـُض بىزدـٍُ           نُ ئَُُو ع وَظيـطٍ زاضايـٌ بهـُّ نـُ ئ

    ٌَ ًَهٌ بىزدٍُ طؿتًسا ئُّ ثاضَيُ تُخكًل نطاوَ؟ ئايا ئُّ ثاضَيُ نـُ يـُ يـُن طؿتًُ، بُاَلّ ئايا يُ ض باب
ًَػـت     ٌَ يُغُض عًعدُنُ زاْطاوَ؟ ئُطُض يُغُض عًذعَنـُ زاْـُْطاوَ ئُطـُض ئ ا يُ بابُنإ تُخكًل ُْنطاب

ًَتـُوَ بـُ عًذعَيهـٌ تـط بؤَـإ؟ غـُباضَت بـُ زابـُف نطزْـٌ بـِطٍ             211تُخكًكٌ بؤ ئُنُئ ئَُُ ْاب
ٍَ سًعبـُنإ          2112و  2111ًًَاضَنٍُ غاَيٌ  ًَػـتا تُغـىيُ نـطاوَ يُطـُ ، بُضَيع وَظيـطٍ زاضايـٌ ئايـا تـا ئ

ًَىَضَيو2111و  2111غُباضَت بُ بىزدٍُ غاَيٌ  ؟ ُٖضنُْسَ ثـاض يـُ   ؟ ئُطُض تُغىيُ نطاوَ يُغُض ض ث
ًَيت و سًعبـُناٌْ تـط،       ًَسا نُ بِطٍ زابني نطزٌْ ئُو ثاضاٍُْ نُ بـؤ ثـاضتٌ و يـُن نؤبىوُْوَيُى ئاَاشَت ث

ًَىَض ُْبىو، ئايا غاَيٌ  ًٌَ ث ًَػـتا      2111بُاَلّ ئُوَ بُ ث ًَىَضَيهُ؟ ئُطُض تُغىيُ نـطاوَ بـؤ تـا ئ َف بُ ض ث
ٌَ، يـُ نؤتايـسا ثؿـتًىاٌْ ٖاونـاضا م      ُْٖاتؤتُ ثُضيَُإ بؤ ئُوٍَ َُٖىو ئُْساّ ٌَ ب ثُضيَُاْتاضإ ئاطايإ ي

ًَىَض بؤ زابُف نطزٌْ ئُّ  ٍَ بُ ث ٌَ سهىَُت َىيعَّ بهط ٍَ    211ئُنُّ نُ ئُب ًَـىَضَف دـاض ًًَاضَ، ئُّ ث
ٍَ سهىَـُتٌ ُٖضَيُـسا،          ًَُُ ياغاٍ بىزدٍُ ئُسعامبإ ُٖيُ نـُ يـُ يًصْـُنإ زا و بـُ ثـطؽ و ِضاف يُطـُ ئ

ًَهٌ ًَتـُ ْـاو ٖـؤَيٌ ثُضيـَُإ و زَْطـٌ يُغـُض            ؾت ئُوتؤٍ َُْاوَ، بؤيُ زاواناضئ نـُ ئـُو ثـطؤشَ ياغـايُ ب
ٍَ، غىثاؽ  بسض
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 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 ؾُضَىو ناى عُزْإ.

 :عرناٌبُضَيع عسْإ 
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَِ يُ ئُخريٍ قا ًَ ٍَ ئُزَّ بُ نىضتٌ ُٖض ئُوَْسَ ب (، بـُؽ تـُْٗا   ِدعةه االظةشاث ظالة٘ ارةزار    ْىُْنُ )ُٖو
ئَُــٍُ بــؤ ئًعاؾــُ بهــُئ، بــُو سىنُــٍُ نــُ ِضاثؤضتُنــُ ســاظضَ، يًصْــُنإ قػــُيإ يُغــُض نــطزووَ، و       
ًَػـتا بًدُيتـُ بُضْاَـٍُ نـاضَوَ، ٖـُض َىباؾـُضَتُٕ زواٍ ثُغـُْس نطزْـٌ بىزدـُ            بُضَيعيؿت ئـُتىاٌْ ئ

ٍَ يًص ًَهٌ يُغـُض بهـُٕ،   طؿتىطؤ يُغُض ئُوَ بهُئ، زَنط ُْ ٖاوبُؾُنإ )ْاوخؤ و ياغا و زاضايٌ( زاًْؿتٓ
ٍَ، و )وقاْىٕ زعِ االسعا،  ٌَ ئُّ زَقٍُ بؤ ئًعاؾُ بهط الذٖ جيةت ارةزارِ خةالل مةتٗ ال جحصةاّس الغةَز       ئُب

ًَِ وايُ زوو ِضؤش ظياتط ْابات،الضادظ(،  ًَـ نؤتايٌ َاْطٌ ؾُف ثُضيَُإ ئًكطاضٍ يُغُض بهات، و ث  واتُ ث
ًَساوٕ. 11يُعين خاتطّ ططتىوٕ   ِضؤشّ ث

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
ًَطظاز.  ؾُضَىو ناى ؾ

 
ًَطظاز   :افغاذتعبسبُضَيع ؾ

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 قػُناٌْ َٔ نطا،غىثاؽ

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 .ععٔن٘ خاٌؾُضَىو 

 زلِ ايسئ: ٔن٘ععبُضَيع 
 ُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُضَيع غ

ــو قــُضظ نــُ       ًَُــُ زاوانطزْــٌ بِطَي ــُْاو دُيػــٍُ ثُضيَُاْــسا ئ ــٌ غُضغــىِضَاُْ ئــَُِطؤ ي ًَ زيــاضَ ئــُوٍَ د
ٍَ، بـُاَلّ          ئُطُِضَيتُوَ بؤ سهىَُت قُضظٍ خىَيٓسٕ، يُبُض ئـُوٍَ بُياغـايٌ ْـُنطاوَ، ياغـاٍ ًْـُ ِضَؾـع نـط

ًَطَ ئـُو سُقـٍُ بـسَييَن    ًًَؤٕ زيٓاضَ بؤ سًعبُ، بااَلّ ئُو 211بِطَيو ثاضَ نُ  َ نُ بُضشَوَْسٍ خَُيهُ ي
ٌَ، ياغـاٍ بىزدـٍُ ئـُسعا،، ًَٓشـٍُ ئُسعابـُنإ،        ٍَ، ُٖتا ياغانُ زَضئُنـ نُ ئُو بِطَ ثاضَيُ زياضٍ بهط
ٌَ ْـُنطزٌْ       ٌَ بـُد ئُّ بِطَ ثاضَيُ ِضاطريَيت، و غُضؤنايُتٌ ثُضيَُاًْـ بُ بُضثطغٌ يُنُّ ئـُظا م يـُ دـ

ًَٓطَيتُ ئُّ ثطؤشَ ياغايُ، ب ٌَ ئُو ثطؤشَ ياغايُ بٗ ًَط ب ُِضاغيت سُقٌ ئُوَيُ نُ يُ َاوَيُنٌ نىضتسا  َاْط
ٌَ نطزُْوَ، غىثاؽ ٌَ بُد ًَتُ بىاضٍ د ٍَ ئًٓذا ئُو ثاضَيُ به  ْاو ثُضيَُإ و طؿتىطؤٍ يُغُض بهط

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 .ؾُضَىو ناى عبسايطمحٔ
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 بُضَيع عبسايطمحٔ سػني:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

َٔ ئُّ َاززَيُ بُ ططْطرتئ َاززَ ئـُظا م يـُْاو ئـُّ ياغـايُ، نـىْهُ ئَُـُ ئًؿـاضَتُ نـُ زميىنطاتًُتـُ،          
ًَساٌْ نؤََُيطاٍ َُزًَُْ، بُضزَواّ بىوٌْ سًعبُ غًاغًُنإ يُ ْاو ُٖضَيٌُ نىضزغتإ ؾطَ سًعبـٌ   ثُضَث

ًَطَ ثطغًاضَيهِ زَيت ٌَ غـىيؿٍُ    ثُيسا ئُنات، بُاَلّ ي ٌَ ْـاب ًَػتا طىمتإ ئُوٍَ بُ ياغا ْـُب ًَـ ئ ًَـ نُ ث ُ ث
ٌَ ئُزَٕ، ئَُُ نؤٕ  ًَني، بُاَلّ ئَُُف ياغاٍ ًُْ و ئُو َُٖىو ثاضَيٍُ ث ًَني يإ بىزدٍُ بؤ زابٓ بؤ زابٓ
ًَـ        ًَـٌ زَتطغـني، َـٔ ي ًَو ئُزضَيتُوَ؟ نىْهُ ئُويرت بؤ ؾُقري بىو، بُاَلّ ئُوَ بؤ سًعبـُ يُبـُض ئـُوَ ي طَ ي

ًَطايُنٌ تـط   ًَطَ زَضبهُئ، نىْهُ يُ د ٍَ ئُنُّ نُ ِضَيهدطاوَ ْاسهىًَُنإ ي ًَطز ثؿتطريٍ قػُناٌْ ناى ؾ
ًًَاضٍ بؤ زاْطاوَ، بـؤ غـُْتُضٍ ِضؤؾـٓبريٍ و ئُواْـُ غـُضبُ وَظاضَتـٌ ِضؤؾـٓبرييُٓ، ئُطـُض غـُضبُ           115

ًَطَ ئُّ  ٍَ ُٖظاض 115وَظاضَتٌ ِضؤؾٓبريئ بىزدٍُ خؤيإ ُٖيُ، بؤ ي َ بؤ ِضَيهدطاوَ ْا سهىًَُناًْـ يُو
ٍَ؟ غىثاؽ  زَعِ زَنط

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 ؾُضَىو تاضا خإ.

 
 بُضَيع تاضا ئُغعُزٍ:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَتــُ خــىاضَوَ، بِططــٍُ        ًَبًٓــًِ يُغــُض ئُوَيــُ نــُ بــُ زوو بِططــُ ب بُِضاغــيت زاْــاٌْ ئــُو بــِطَ ثاضَيــُ و ت

ٌَ، ٖـٌ ئـُسعابًـ دًـا، يُبـُض ئـُوٍَ يـُ شَيـط َىبـُِضيِطٍ سًعبُناْـُوَ             َىُْظ ََاتٌ غري سهـىٌَ دًـا بـ
ًَـٌ نـاالنًُناًْإ              ًَـٌ ئـًـ نطزًْـإ و بـُ ث ٌَ، بـا بـُ ث ًَىَيُ ْـُب زضوغت نطزٌْ ئُو َىُْظََاتـُ بـُو ؾـ

 ٍَ ٍَ بسض ٍَ، يُبُض ئُوٍَ زوو ئًؿٌ دًاواظَ، وا بُ باؾٌ ئُظا م نُ ُٖو ًَؿهُف بهط ًَتُ ث ياغاٍ سًعبُنإ ب
ًَىَضَيـو يـإ بـُ ض         ٍَ، و بعاْـسضَيت نـُ بـُ ض ث نايُوَ تانى وَنى َىُْظاَاتٌ غري سهىٌَ ئًؿٌ يُغُض بهـط
ًَـو نـُْس َُقـُِضٍ        ًَُُ غـُيط ئُنـُئ ٖـُض سًعب ٍَ؟ ئ ًَىَيُى تُقػًٌُ ئُو ثاضَيُ بؤ سًعبُنإ ئُنط ؾ

ٍَ تـا زضوغـت         ُٖيُ تانى بتىاْني ظياتط ئُو اليُْاٍُْ نُ ِضَنـاو ب  ٍَ، نـُّ نطزْـُوَ يـُ َُقـُِضَنإ بهـط هـط
ًَـٌ َُقاعًـسٍ     بىوٌْ ئُّ ياغايُ، زووَّ ؾت، يُ ظؤض واَلت ُٖيُ بُِضاغيت تُقػًٌُ ثاضٍَ سًعبُنإ بـُ ث

 ٌَ ٌَ وَظيطَيهـٌ    21سًعبُناُْ، يُ دٓىبٌ ئُؾطيكا بؤ دىوُْ ئُطُض يُن ًَطَزا ئـُتىاْ ٌَ ئًٓذا ي نىضغٌ ُٖب
ٌَ، سًعبُنإ  ٍَ تـُْٗا ئُطـُض خـؤٍ     ُٖب ٌَ يُْاو ثُضيَُاْسا ثاضٍَ بؤ تُخكًل ْـُنط ئُطُض َُقعُزٍ ُْب

ًَـىَضٍ               ٌَ خـؤٍ تـَُىيًٌ خـؤٍ بهـات، يُبـُض ئـُوَ ظؤض سًـع، ُٖيـُ نـُ بـُ ث ثطؤشٍَ تايبُتٌ خـؤٍ ٖـُب
ًَىزَوَيُتٌ ئُوٍَ ئُظا م  ًَُُ سًع 38ْ ٌَ يُْاو سًعبُناْسا، بُاَلّ الٍ ئ ٍَ ُٖض يُن ، ُٖيـُ  زؤالضَيو ئُنُو

ٍَ ُْؾُضٍ، يُبُض ئُوَ سًػاباتٌ تايبُت ُٖيُ، ئـُّ قػـاُْ ئـُتىاْني     551ظؤض بهىونُ  زؤالضٍ بُض ئُنُو
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ًَو ثؿتطريٍ يُ َاززَنُ ئُنُّ وَنى خؤٍ،  ًَىَيُنٌ ِضَيهىث يُ ياغاٍ ئُسعا، زا زَغتُ بُضٍ بهُئ و بُ ؾ
 غىثاؽ

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 .وَظيطؾُضَىو دُْابٌ 
 وَظيطٍ زاضايٌ و ئابىوضٍ:-بُضَيع بايع تاَيُباٌْ

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَػـتاف وََيـاَِ زايـُوَ، ئـُوَ ٖـَُىوٍ       ًَـ ئ ًَىَض و َُبايًؼ نُ ظوتطيـ باغِ نطز و ث زياضَ بًُْػبُتٌ ث

ــًاضَ ئاضا      ــُو ثطغ ــُتىأْ ئ ــُ، ئ ــٌُْ وَظيطاْ ــُ ئًدتًكاقــٌ ئُزلىَ ــُ، و ي غــتٍُ الٍ ئُزلىَــٌُْ وَظيطاْ
غُضؤنايُتٌ ئُزلىٌَُْ وَظيطإ بهُٕ بؤ وَاَلّ زاُْوَ، بُِضاغيت َٔ ظؤضداض ئُّ َُغُيُيُّ باؽ نطزووَ، 
      ًَٔ ًَو ثـُيا بـىوَ نـُ ئـَُي ٍَ زاْطاوَ؟ زياضَ ئُؾـهاي ٍَ ٖاتىوَ؟ يُ نى بُ ًْػبُتٌ ئُوٍَ نُ ئُّ ثاضَيُ يُ نى

ُ  115ًًَاضَ يُنىَيًُ؟ ئَُُ يُ نىَيًـُ؟   115ئُو  يـُ ْـاو ًَٓـُح زايـُ، ئَُـُ يـُْاو َُقـطوؾات         ًًَاضَنـ
ٍَ، يُنُّ، خـؤٍ ئـُّ قـطاضَ يـُ يُنَُـُوَ نـُ زَضنـىوَ وا ئًتًؿـام          ئىخطَيُ، باؽ يُ تُغىيُ نطزٕ ئُنط
ًٌَ قاْىٕ، يُعين بؤ تُزقًل نطزٌْ  ٍَ، و غًُيف ئُسعا،، بُ ث نطاوَ ئُّ غًؿاُْ ظياز و نٌَُ تُغسيس ئُنط

ًَِ، خاظيعُ ب ٍَ يُ اليُٕ زيىاٌْ ِضَقابٍُ َايًُوَ، و ئُوإ ئُو ثاضاٍُْ ئُّ قاْىُْ ئَُي ؤ ئُوٍَ تُزقًل بهط
ًَطٕ، بـُاَلّ تُغـسيسٍ        ٍَ وَنى تَُىيٌ يُ ؾىَيين خؤيسا تـُزقًكٌ ئُنـُٕ و َىالسـُظات ئـُْ ًًَإ ئُزض نُ ث

        ُ ٍَ يـإ نـُّ، ئـُو وَختـُ نـُ قاْىُْنـُ زَضئ ٌَ،  ئَُُ بُوٍَ نُ قاْىٌْ ئُسعا، زَضنىو ظيـاز وَضئـُطط نـ
ًَـٌ وَضئُططيٓـُوَ يـُو ثاضاْـٍُ نـُ يُزوايـسا ئُيـسَييَن، و ئُطـُض نًَُؿـٌ            ئُطُض ظيازٍ وَضططتيَب ئـُوَ ي
ًَىَيُيُ، ئـُّ ئًذطائاتـُ َىئُقُتـُ واتـُ           وَضططتيَب، ئُوَ بؤٍ تُعىيع ئُنـُئ و ئُيـسَييَن، ئَُـُ بـُّ ؾـ

ٌَ، و نُ قاْىٌْ ٍَ ُٖتانى قاْىٌْ ئُسعا، زَضئُن ٌَ ئُزض ئُسعا، زَضنىو ظياز و نَُُنـُيإ بـؤ    ثاضَيإ ث
ًَُُ الضميإ ًُْ،  ًَُإ باؾُ ئُطُض دًا نطزُْوَف بؤ ثاضٍَ سًع، و بؤ ِضَيهدطاوَنإ، ئ ٍَ، و ث سًػا، ئُنط

ًَؿـِ باؾـُ َاززَنـُ وَنـى خـؤٍ        185بُ  15بًهُٕ بُ زوو ؾُقُضَ، سًع، بُ دًا،  ، ًٖ  َاْعًـو ًْـُ، ث
ًَتُوَ، غىثاؽ ًَٓ  مب

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-ٕ بايعبُضَيع ز.اضغ 
ٍَ ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ ِضووٕ نطزُْوٍَ ُٖيُ با بؿُضَى  .بُضَيع د

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع سػٔ ذلُس غىضَ  د
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَىَضيـإ بـاؽ نـطز بـؤ َُغـُيٍُ ئـُّ بابُتـُ، بؤيـُ          زَغت خؤؾٌ يُ ئُْساَاٌْ ثُضيَُإ ئُنُّ نُ ظؤض ث
ًَ ٍَ، ظؤض غىثاؽًَٓـ ث  ؿًٓاضٍ ئُوَ ئُنُّ نُ ئُّ بابُتُ يُ خىيٌ ئايٓسَ ِضَيهبدط

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
ًَني بؤ قاْىٌْ ئُسعا،، ؾُضَىو زنتؤض يُى زَقُ. ًَو زابٓ  نُواتُ زَْطُإ ظؤض بىو بؤ ئُوٍَ غُقؿ
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 بُضَيع ز.عُط ْىضَزيين:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُ بـُ طـىَيطٍَ ياغـاٍ ئـُسعابٌ غًاغـٌ غـاَيٌ       تُْٗا ويػتِ  ًَِ ئ ًَ ًَـساٌْ     1993ئُوَ ب ٍ ٖـَُىاض نـطاو، ث
ًَساُْنـٍُ ُْبؤتـُ قـاْىٕ، بؤيـُ تـا زَضنطزْـٌ              ًَو نُغـجاوَ، بـُاَلّ نـؤًُْتٌ ث زَعٌُ َـايٌ وَنـى َُبـسَئ

 قاْىٌْ ئُسعا، ْا، تا زَضنطزٌْ قاْىٌْ تَُىيًٌ ئُسعابٌ غًاغٌ.
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 .ؾُضَىو ناى عُوٌْ
 بُظاض:نُاٍ غعًس بُضَيع عىٌْ 

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاضٍ تط زاْاٌْ  ًَؿًٓاضاُْ قُتع نطزٌْ ًَٓشٍُ سًعبُنإ، ث ًَؿهُف نطا، يُو ث ًَؿًٓاضٍ دؤضاو دؤض ث ث

ًَىَضَيو يُْاو ياغا يإ ياغايُنٌ تايبُت، َاززَنـُ بهطَيتـُ زوو بِططـُ، ضِ    َيهدـطاو و سًـع، دًـا بهطَيتـُوَ،     ث
 ٍَ ًَؿًٓاضٍ ُْٖسَى ئُْساّ ثُضيَُإ ئُوَ بىو ثاضَنُ غُضف ُْنط ًَؿًٓاض ُٖبىو، ث ٍَ، ث ًَُٓح غُضف ُْنط
ًَؿـًٓاض نـطا نـُ         ًَهٌ ظٌََُْ زابٓطَيـت بـؤ زَضنطزْـٌ ياغـانُ، ث ٌَ، يُْاو َاززَنُ غُقؿ ُٖتا ياغانُ زَضزَن

ٍَ ئُزلىٌَُْ وَظيطإ بُ قائًُُيُى ئً ٍَ نُ ْاوٍ سًعبُنإ و ئُو ثاضاٍُْ نُ بؤيإ غُضف ئُنط ًعاّ بهط
ــتإ           ــُ نىضزغ ــُ ي ــَُإ، َُعًىَ ــُضؤنٌ ثُضي ــُضَيع غ ــو، ب ــاْط داضَي ــاوٍَ ؾــُف َ ــَُإ َ ــُ ثُضي ًَطَيت بٓ

ياغـانُ بـُ ياغـا َُبـسَئٌ      14، يـَُاززٍَ  93ٍ غـاَيٌ   17ياغايُنُإ ُٖيُ نُ ياغاٍ سًعبُناْـُ، شَـاضَ   
ُ بـؤ سًعبـُنإ زيـاضٍ نـطاوَ، واتـُ ئـُو َُبسَئـُ تُغـبًتُ، بـُاَلّ نـؤًُْتٌ غـُضف            غُضف نطزٌْ ًَٓشـ 

ًَػـتا ثطؤشَيـُى يُبـُض زَمماْـُ،           نطزٌْ و ئايًُتٌ و دؤضاو دـؤضٍ غـُضف نطزُْنـُ نـاضٍ ثُضيَُاْـُ، و ئ
    ُ ًَـٌ َاززَيـُنٌ ياغـايٌ نـؤًْ ٍَ، و بُ ث ٌَ ناض يُغُض ئُوَ بهُئ نُ ئُو ثطؤشَيُ ظوو ثُغُْس بهط تٌ زَب

ٌَ؟ بُ َُقعُزٍ ثُضيَُإ، يـإ بـُو وَظعـٍُ ِضاثـؤضتٌ      ًَىَيُى ب خُضز نطزٌْ ًَٓشٍُ سًعبُنإ بُ ض ؾ
ًَػتا يُبُضزَّ ثُضيَُاُْ بؤ طؿتىطؤ نطزٕ يُغُضٍ، غُباضَت بـُ ياغـاٍ    ًَؿهُؾًإ نطز نُ ئ يًصُْناًْـ ث

ثُغـُْسٍ نـطزووَ، يـُوَيـ     2111(ٍ غاَيٌ 1ِضَيهدطاوَ ْاسهىًَُنإ نُ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ بُ شَاضَ )
ٍَ يـُ اليـُٕ     13َاززٍَ  ٍ ياغانُ بُ ياغا ِضَيهدطاوَ نُ ثؿهٌ ِضَيهدطاوَنإ يُ ثاضٍَ بىزدُ تُضخإ ئـُنط

ًَؿـًٓاضٍ يُنـُّ، ئايـا     ًَطَ ث سهىَُتٌ ُٖضَيُُوَ، واتُ ئُويـ َُبسَئٌ ياغايٌ ُٖيُ نُ ثؿتطريٍ ئُنات، ي
ًَؿًٓاض ٌَ نُ ث ٌَ َـاْط؟ ظؤضيٓـُ ؾـُف َاْطًـإ بـاؽ          غُقؿٌ ظًََُُْنُ نُْس ب نطاوَ؟ ؾـُف َـاْط و غـ

....ٌَ  نطز، يإ يُزَوضٍَ ئًٓعًكازٍ ثطيَُإ ب
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

ًَِ يُ زَوضٍَ ئًٓعًكازٍ زاٖاتىوٍ ثُضيَُإ سـُلٌ قـاْىٌْ ئـُسعا،     ًَؿًٓاضَنُّ، زََي ًَيب ث َٔ خؤّ غاس
ًَىَف خؤتإ ئاظازٕ، ٍَ، ئ  .ؾُضَىو بهط

 بُضَيع عىٌْ بُظاظ:
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 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَتــُ ؾُقــُضٍَ يُنــُّ، ؾُقــُضٍَ زووَّ       ًٌَ َاززَنــُ بب ًَتــُ زوو ؾُقــُضَ، ئُقــ ــط َاززَنــُ بب ًَؿــًٓاضٍ ت ث

ًًَـاض بـؤ    185ًًَاض زيٓـاض يـُ ؾُقـُضٍَ زووَّ بـؤ ِضَيهدـطاوَ ْاسهىًَـُنإ،        15تُسسيسٍ ثاضَنُ بهات، 
ًَؿًٓ ًَؿهُف نطا، و ئُوٍَ يُبريَُ.سًعبُنإ، ئُّ ث  اضاُْ ث

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 .ؾُضَىو َاَؤغتا عُط

 بُضَيع عُط عبسايععيع:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ بؤ زابـُف نـطزٕ ياغـا زَضئُنـُئ، زَضْانـُئ،       11ظياتط يُ  ًَىَض ب ثُضيَُاْتاض باغًإ يُوَ نطز  يُى ث
  ُ ــ ــا ئ ًَؿــٌ ئُخــُئ، ت ــِطَ       ث ــُو ب ــىَض ئ ًَ ــُى ث ــُ ي ٌَ ب ــُب ٌَ ئ ــُسعا، زَضَئُنــ ــَُىيًٌ ئ ــاٍ ت و ِضؤشٍَ ياغ

ًَؿًٓاضَّ نطز،  ٍَ، َٔ ئُو ث ًَؿـًٓاض   15، 11ُٖضنُْسَيُ زياضٍ بهط ثُضيَُاْتاض يُطَُيٌ زابىوٕ، بُ يُى ث
ًَىَضَنإ زياضٍ بهطَئ.  ث

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
ًَٓـا ئـُوَ    يًصٍُْ ياغايٌ ئُو ث ًَؿًٓاضاُْ يُى، يُى يُ ِضووٍ قاْىًُْوَ بًًدُُْ زَْطُوَ، ناًَإ زَْطـٌ ٖ

 بِطوَيٓٔ.
 ظ:بُضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بعا
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ و سهىَـُت ًَٓشـُنإ زَزات، بـُاَلّ            ًَػـتا نـاضٍ يُغـُض ئـُنط ًَؿًٓاض غُباضَت بُ ئـُو ثـُيِطَوٍَ نـُ ئ ث
ًَٔ َُعايطَيهٌ ِض ًَسا ًُْ، واظح ًُْ، ئايا ناوَضَيٌ ئـُوَ بهـُئ يـُ قاْىُْنـُ سُمتـُٕ نـُ ثـطؤشَ        ئَُي ووٌْ ت

ٍَ دًا بهطَيتُوَ.  يُبُض زَمماُْ يُ ناتٌ ثُغُْس نطزٌْ ياغانُ ئُو ثُيِطَوَ يُو
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 ٌَ ًَؿًٓاضَنإ وَى خؤٍ ةىَيُٓوَ ب  ؾُضح تهايُ.ناى عُوٌْ تهايُ ؾُضح َُنُ، ث
 :نُاٍ غعًسبُضَيع عىٌْ 

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ ضَيـعّ             ٍَ ًَٓشـُ، واتـُ يُطـُ ًَتـُوَ نـؤًُْتٌ تـُعاَىٍ نـطزٕ يُطـُ با ئُْساَاٌْ ثُضيـَُإ بؤيـإ ِضووٕ ب

ًٌَ ياغا بُ ُٖزَضزإ ًُْ.  بؤيإ وتًإ ئُوَ بُُٖزَضزاٌْ َاَيٌ ًًًَُتُ، بُ ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ -بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 .ؾُضَىو زنتؤضَ ِضؤشإ
 بُضَيع ز.ِضؤشإ زظَيٌ:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَؿًٓاض باغٌ يُوَ نطز  ًَىيػتُ يُنُّ ث ًَؿًٓاضَنإ ِضَيهبدُئ و يُنُ، يُنُ بًدُيُٓ زَْطسإ، ث بؤ ئُوٍَ ث
ًَؿـًٓاضٍ ئـُوَي   ٍَ يُ بُضَيعإ ث ًَهٌ    نُ َاززَنُ بهطَيتُ زوو بِططُ، يُبُض ئُوٍَ ُْٖس إ نـطزووَ نـُ غـُقؿ

ٍَ، ئُو غُقؿُ تُْٗا بؤ سًعبُناُْ و بؤ ِضَيهدطاوَنـإ ًْـُ، بؤيـُ غـُضَتا ئـُو َاززَيـُ        ظٌََُْ زياضٍ بهط
ًَٓـا،     ًَىَضَنـُ زَْطـٌ ٖ بهطَيتُ زوو بِططُ، سىنٌُ سًعبُنإ دًا بهطَيتُوَ يُ ِضَيهدطاوَنإ، ثاؾإ ئُطُض ث

ٌَ بُ ن ًَٓا، تايبُت ب اضوباضٍ سًع،، يُ بِططٍُ يُنُّ بؤ سًعبـُنإ زازَْطَيـت، يـُى يـُ     غُقؿُنُ زَْطٌ ٖ
ًَؿًٓاضَنإ ئُو َاززَيُ نُ َاززٍَ  ًَؿًٓاضَنإ بُ ِضيعبُْس باؽ ْانُّ، يُى يُ ث يُ يُ ثطؤشَ ياغانُ  15ث

ٌَ بــُ سًــع،، بِططــٍُ زووَّ بــُ ِضَيهدطاوَنــإ، َاززَنــُ بــُو  بهطَيتــُ زوو بِططــُ، بِططــٍُ يُنــُّ تايبــُت بــ
 ًَىَيُ زابِطَيصضَيتُوَ:ؾ

 :15َاززٍَ 
ملٔار دٓيار لتعه االظشاث، ّٓحه ال زف مً ٍةذا الحد ةٔص بةاشزاٛاد مؤرحة٘      185مةلؼ رترِ خيكل -1

 مً رةد ّسارٗ املالٔ٘ ّاالرح اد.
ًَؿًٓاضَنُ زَْطٌ ُْزايُ، تـُْٗا زوو بِططُنـُ ئـُوٍَ زَزَيٓـُ زَْطـسإ بـُضَيعإ، ئُيهُيٓـُ         ًَؿتإ ث ئُوَ ٖ

ًًَاض زيٓاض بؤ ِضَيهدطاوَنـإ، ثاؾـإ    15ًًَاض زيٓاض بؤ سًعبُنإ، بِططُيُنًـ  185بِططُ، بِططُيُى  زوو
ًَٓا قًاغٍُ ئُنُيُٓوَ، َاززَنُ بؤيُ َُٖىوٍ ْاخىَيُُٓوَ با بسضَيتـُ زَْطـسإ    ئُطُض ئُواٌْ تط زَْطٌ ٖ

ًَؿًٓاض ًَؿتإ ث ٖ ،ٌَ  َناٌْ تط زَْطساٌْ يُغُض ُْنطايُ.بُو قًػُيٍُ ئُخيىَيُُٓوَ َاززَنُ تُغبًت ئُب
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 .ؾُضَىو دُْابٌ وَظيط
 وَظيطٍ زاضايٌ و ئابىوضٍ:-بُضَيع بايع تاَيُباٌْ

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ ْىوغًىَاُْ بؤ يًصٍُْ ياغايٌ )و حلني قسوض قاْىٕ متىيٌ االسعا،(.  ئ

 :ؤنٌ ثُضيَُإغُض-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 .ؾُضَىو ناى عُط

 ُٖوضاٌَ:قسيل بُضَيع عُط 
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَو دًا بهطَيتـُوَ، بـؤ قـًاغُنٍُ     يُنُدلاض با َُبسَئُنُ ةطَيتُ زَْطسإ بؤ ئُوٍَ ئُو زوو بِط ثاضَيُ ي
 با بُضَيعإ يًصٍُْ ياغايٌ تُضتًيب بهُٕ.

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 ُضَىو بًدىَيُٓوَ.ؾ

 بُضَيع ز.ِضؤشإ زظَيٌ:
 بُضَيع غُوضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ٌَ بـُ ًَٓشـٍُ سًعبـُنإ نـُ            ًَؿًٓاضَنُ ئُوَيُ َاززَنُ بهطَيتـُ زوو بِططـُ، بِططـٍُ يُنـٌَُ تايبـُت بـ ث
ًًَــاض بــؤ ِضَيهدــطاوَ ْــا سهىًَــُنإ، ئــُوَ بسضَيتــُ زَْطــسإ، ئايــا    15ًًَــاض زيٓــاضَ، بِططــٍُ زووَّ  185
 ززَنُ بهطَيتُ زوو بِططُ؟ َا

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
ٍَ زا ًْــُ؟   ٌَ يُطــُ ٌَ ئــُو َُبسَئــٍُ قبىَيــُ تهايــُ زَغــت بــُضظ بهاتــُوَ؟ نــ ٍَ زا ًْــُ، بــُ  2نــ نــُؽ يُطــُ

 ظؤضيٍُٓ زَْط ثُغُْس نطا، ؾُضَىو بؤ بِططٍُ تط.
 بُضَيع ز.ِضؤشإ زظَيٌ:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓا ًَهٌ ظََـٌُْ زيـاضٍ        ث ًَؿـهُمشإ نـطا، نـُ غـُقؿ ضَيهٌ تطيـ نُ يُاليُٕ ئاؾيت خإ بُ ْىوغـطاوَيو ث

ًَجُِض ُْنات. ٍَ بؤ ثُغُْس نطزٌْ ياغاٍ بىزدٍُ ئُسعا، نُ َاوَنُ يُ ؾُف َاْط ت  بهط
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

ًَبهُ زنتؤضَ. ٌَ زَوضٍَ ئًٓعًكازٍ زاٖاتىو، واٍ ي ًَ  ب
 ُضَيع ز.ِضؤشإ زظَيٌ:ب

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 ثُغُْس نطزٌْ ياغاٍ ثؿتًىاٌْ سًعبُنإ يُ خىيٌ ططَيساٌْ زاٖاتىو.

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
ٍَ زا ًُْ؟ بُ ظؤضيٍُٓ زَْط ثُغُْس نطا، ؾُضَىو بـؤ بِططُيـُنٌ    ٌَ يُطُ ٌَ يُطَُيسايُ وَنى َُبسَئُنُ؟ ن ن

 تط.
 ز.ِضؤشإ زظَيٌ:بُضَيع 

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
            ،ٍَ ًَؿــًٓاضٍ ئــُوَ نطابــىو نــُ يُياغــاٍ بىزدــُ زيــاضٍ بهــط ًَىَضَنــإ، ث غــُباضَت بــُ زيــاضٍ نطزْــٌ ث

.ٍَ ًَٓا يَُاوٍَ خىيٌ ططَيسإ زياضٍ بهط ًَػتا زَْطٌ ٖ ًَؿًٓاضَيهًـ يُو ياغايٍُ نُ ئ  ث
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

ًَُُ ْات ًَىَضَنـُ يـُ قاْىُْنـُ زايـُ            ئ ًَني يـُ زاٖـاتىو، نـىْهُ ث ًَُـُ بؤيـُ ئـَُي ًَني، ئ ًَىَض زابٓـ ًَػتا ث ىاْني ئ
ًَني، زوو غـاَيُ ْـاتىاْني ئًتًؿـاقٌ يُغـُض بهـُئ نـؤٕ ئـُتىاْني بـُ زوو          ًَىَض زابٓ ًَػتا ث ٍَ ئ بُِضاغيت ْانط

 اقٌ يُغُض بهُئ، ؾُضَىو ناى عُط.زَقُ ئًتًؿ
 ٔ:بُضَيع عُط عبسايطمح

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
           ٌَ ًَػـتا َُبـسَئُإ خػـتُ زَْطساْـُوَ، ئـُب ًَُـُ ئ َٔ زوو َىالسُظَّ ُٖيـُ، ْىقتـٍُ ًْعاًَؿـُ، يُنـُّ، ئ
ًَـىَض زاْـإ     ٍَ، زوو، ث ٍَ، ُْقُنٍُ بٓىوغطَيتُوَ و بُو قًاغُيُ زَْط وَضطـط قًاغُ ياغايًُنٍُ بٓىوغط
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 ُ ًَىَضَيـو          يُ ياغاٍ ِضَيهدطاوَ ْا سهىًَُنإ ياغـايُن ًَُـُ ٖـً  ث ٍَ ئ َىقـازَقٍُ يُغـُض نـطاوَ، تـاظَ ْـانط
ــايٌ            ــٌ َ ــؤ زَعُ ــُ ب ٌَ ن ــ ــايُ ب ــُو ياغ ــُض ئ ــإ يُغ ًَىَضَن ــتُ ث ًَىيػ ــُناًْـ ث ــؤ سًعب ًَني، زووَّ، ب ــ زابٓ

ٌَ و ئايًُتُناٌْ نؤْٔ؟   ئُسعابُنإ يُّ ياغايُ باغٌ يُغُض بهُئ نُ نٍُ زَضزَن
 إ:ضيَُُغُضؤنٌ ث -بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

ًَُُ ياغايٌ ْني، بُاَلّ واَإ وت ناى عُط طًإ، ؾُضَىو نىَيػتإ خإ.  ئ
 بُضَيع نىَيػتإ ذلُس:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَـىَض            ًَىَضَ بؤ بِططٍُ يُنَُـُ، بـؤ ئُسعابـُ، بـؤ ِضَيهدـطاو ًْـُ، زووَّ، ٖـُتانى زَضنـىوٌْ ياغـانُ ث ئُّ ث

ٌَ، نىْهُ ئًشتًُاٍ ُٖيُ ئُّ ياغايُ يُ ٌَ        ُٖب ٌَ، بؤيـُ يـُ َـاوٍَ ئـُّ غـ ٌَ َاْط بؤ ؾُف َاْط ةايـُْ غ
ًَؿًٓاضَ ظياتط يُ  ٌَ، و ئُّ ث ًَىَض ُٖب ٌَ ث ٌَ ئُب ًَهطزووَ،  11َاْطُ ُٖتانى ياغانُ زَضئُن نُؽ ثؿتًىاٌْ ي

ٍَ ُْخطَيتُ زَْطساُْوَ.  ْانط
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

ًَــىَضَ  باؾــُ ئُخيُيٓــُ زَْطساْــُوَ، بــُاَلّ نى ٌَ غــاَيُ ْــَُاْتىاًْىَ ئــُو ث ًَُــُ زوو غــاَيُ، غــ َيػــتإ خــإ، ئ
ًَطـطٍ       ًَػتا نؤٕ ئُتىاْني يُ َاوٍَ ِضؤشَيو ئًتًؿـاقٌ يُغـُض بهـُئ، ؾـُضَىو د ئًتًؿاقٌ يُغُض بهُئ، ئ

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع سػٔ ذلُس غىضَ  د
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُ ٍَ غىيؿُيُ، ئُو غىيؿُيُ  ئُوٍَ ئ ًَػتا ئُزض ًَطُيؿتني ئُو ثاضٍَ نُ ئ يُ قػٍُ بُضَيع وَظيطٍ زاضايٌ ت
ًَو نٌَُ وَضططتىوَ بـؤٍ   ٍَ ُٖض سًعب ًَىَض زازَْط ًَهُ، بؤيُ نُ ث ئُّ ثاضَ ًُْ نُ َىغتُسُقٌ ُٖض سًعب

ًٌَ وَضئُطريَيت. ٍَ، ئُوٍَ ظيازيؿٌ وَضططتىوَ ي  تُعىيع ئُنط
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بايع بُضَيع ز.اضغ ٕ

 .ؾُضَىو َاَؤغتا عُط
 بُضَيع عُط عبسايععيع:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ، َـٔ ْـاَيًِ       ًَت ئُّ قػُيُ بـُ ُْٖـس وَضبطـري ًَبىضزٕ بؤ َاوٍَ يُى َاْطًـ ب ٍَ زاواٍ ي ًَُُ يُطُ ْاظا م ئ

ًَصوو و  ًَىَضَيو تا بُضَيعت برتغٌ يُوٍَ بهُويُٓ َىْاقُؾٍُ نىضغٌ و َ َُقُِض و ئُّ ؾتاُْ، ظؤض واظحيُ ث
ًَـىَض سًػـا، بـؤ        ًَٔ يـُعين بـُ ٖـَُإ ث ًَىَضَيهٌ عازي ُْ ب ٌَ، ث ًَىَض ب ًَىَضَنُ يُى ث ٍَ نُ ث ًَطَ بٓىوغط ي
ًَـىَضَيهٌ عازي ْـُ        ٌَ، غىيؿُيُ، قُضظَ، ًَٓشًـُ، ُٖضنـٌ ُٖيـُ بـُ ث ًَىَض ب ؾَ ٕ سًع، ئُنٍُ با عُيين ث

ٍَ، ئَُُ ض ئًؿهايًُت ًَسايُ؟زابُف بهط  ًَهٌ ت
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
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ٍَ خإ  .ؾُضَىو غُضطى
 ٍَ  :رضابُضَيع غُضطى

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُـُف زاَآْـاوَ يـُ      1/1ئُوٍَ باغٌ ئُنُئ قاْىٌْ بىزدُيُ، ُٖتانى  ٍَ، ئ ٌَ ئـُنط ٍ غاَيًهٌ تط ئًؿٌ ث

ٌَ ئًٓعًكازٍ زاٖاتىوزا زَْطٌ يُغـُض بـسَئ،    ًَتـُوَ يـُ       11، 11، 9ئُطـُض يـُ َـاْطٌ    خىي ٌَ تـا بـَ و ئُب بـ
ٌَ يُّ قاْىُْ ئُوَ غابت بهُئ نُ ظَوابت نًُ بـؤ ئـُّ    ٍَ، بؤيُ ئُب ٌَ ْانط وَقايُ ئُّ قاْىُْ ئًرت ئًؿٌ ث

 َاوٍَ نُ ؾُف َاْط َاوَ؟
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 .ؾُضَىو َاَؤغتا ناوَ
 بُضَيع ناوَ ذلُس اَني:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ )ال خـري يف سهـِ       ٌَ غـاَيُ زاًْؿـتىوئ ْاطُيٓـُ      (، ىفةاذِ اال ئًُاٌَ عُيٌ قػـُيُنٌ ُٖيـُ ئـَُي ئـُظاْني غـ

 ٌَ ًَ ٌَ  51ظَوابت و َُعايط، ِضَْطُ ثاضتٌ ب ًَ ًَيت ب ٍَ خُبامت ُٖيُ، يُن ٌَ  31غا ًَ ٍَ، طؤِضإ ب ٍَ، ئَُـُ    3غا غـا
ًَ ًَ ٌَ، ِضَْطُ َٔ ب ٌَ يُى ب ًَـٌ ْاطـُئ،     ْاب ِ نىضغًِ ظؤضتطَ يُو، يُبُض ئُوَ َُعايط و ظَوابت بـُ ئاغـاٌْ ث

َٔ يُ يُنُّ ْىقتُوَ ومت ئـُو زَغـتُاَلتُ بسَْـُ وَظاضَتـٌ زاضايـٌ تـُعًًُات زَضبهـا، نـُ ْـاوٍ وَظاضَتـٌ           
ًَو يُو َُظوعُيُ،  بؤيُ زاضايٌ ٖاتىوَ ئُو وَختُ نُْسَٖا خُبريٍ ئًكتًكازيإ ُٖيُ ئُتىأْ بطُُْ ؾت

ًَو ئُو ثاضَيُ نُ وَظاضَتٌ زاضايٌ خؤٍ زَضٍ بهات.  يُنُّ ئًكترياسٌ َٔ بىو بًسات بُ تُعًًُات
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

ًَىَضَيـو زابـيَن بـؤ نـؤًُْتٌ تـَُىيًٌ ئـُسعا،          ًَؿًٓاضَيو ئُنُّ، غُضؤنايُتٌ ئُزلىٌَُْ وَظيـطإ بؤخـؤٍ ث َٔ ث
ًَني، ؾُضَىو ناى ؾىإ.ُٖتا قاْىُْنُ تُقسيل ئُن ًَىَض زابٓ ًَطَ ث ًَُُ ْاتىاْني ي ٍَ، باؾُ ئُوَ؟ ئ  ط

 بُضَيع ؾىإ عبسايهطيِ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ ِضَيع و سىضَُتٌ ظؤضّ بؤ بطاٍ طُوضَ و خؤؾُويػـتِ َاَؤغـتا عُـط،     ًَطُيؿتبِ يُطُ ًٖىازاضّ َٔ َُٖيُ ت
ًَىَضَناْسا باغٌ خُبات و َاْسوو ب ٍَ بـُو    يُ باغٌ ث ٌَ سىضَُتٌ بُ خـُبات بهـط ىوٕ، بُِضاغيت سُم ًُْ ب

 قًػُيُ..
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

َاَؤغــتا عُــط ثًــاوَيهٌ َىستُضََــُ، ثًاوَيهــُ قــُت قػــٍُ وا ْانــا، قػــٍُ واؾــٌ ْــُنطزووَ، ٖــَُىومشإ  
ٌَ َاَؤغـتا عُـط وَنـى بـطا طُوضَيـُى، واف         تُقـُضوف ئـُنا. ؾـُضَىو    تُقسيطَإ بؤٍ ُٖيُ، خؤؾـت ئـَُي

 سادٌ بً ٍ.

 ُإ)ب ٍ(:بُضَيع امحس غًً
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَٔ، غىثاؽ ًَ ٌَ ب ًَىَضاُْمشإ ث  َٔ تُئًسٍ ئُوٍَ بُضَيعت ئُنُّ، بُاَلّ ئُو ث
 بُضَيع ز.ِضؤشإ زظَيٌ:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَساٌْ ئُو ثؿتًىاْ ًَىَضَنإ بؤ ث ًَؿًٓاضَيو نطا نُ ث ًُ بؤ سًعبُنإ وَنى ِضَيهاضَنٌ ياغايٌ ناتٌ يُ اليُٕ ث

.ٍَ  ئُزلىٌَُْ وَظيطاُْوَ زياضٍ بهط
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-ع ز.اضغ ٕ بايعبُضَي

ًَىَضَيـو زابـيَن،     ًَػتا زَعٌُ غًؿٍُ ئُسعا، ُٖتا ئًكطاضٍ قاْىٌْ زَعٌُ ئُسعا، ئُزلىٌَُْ وَظيـطإ ث ئ
ًَؿتإ باؾُ وَنى َُبسَئٌ؟   ث

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-اضغ ٕ بايعبُضَيع ز.
 .ؾُضَىو ناى سَُُ غُعًس

 َُ عًٌ:َُُ غعًس سُبُضَيع س
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًٌَ بًدـُ زَْطـُوَ،        ْىقتُ ًْعاًَُنِ ُٖيُ يُغُض غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ، بُضَيعت بـُ يًصْـٍُ ياغـايٌ ئـَُي
 ،ٌَ ًَو ئُن ًَو ْىقتٍُ ًْعاٌَ ُٖيُ، ت ًَٗاتىوَ، بؤيُ زاوا ئُنُّ نُ بُضَيعت زاوا داض واَإ  11زوايٌ نُغ ي

 يُ يًصٍُْ ياغايٌ ئُنٍُ ِضَيطُ ُْزٍَ بُ نُؽ بؤ ْىقتٍُ ًْعاّ، غىثاؽ
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

        ًَٔ ٍَ قػـُ بهـُٕ، زوايـٌ ئـَُي ٍَ، ٖـَُىوتإ ئُتاْـُو ًَٔ ْىقتٍُ ًْعاممإ ئـُو نىضَ نانُ طًإ َُٖىوتإ ئَُي
ًَػتا  ئاضاٌَ قاعُ ًَىَ قػُ ئُنُٕ، زَ ؾُضَىوٕ ئ ًَُُ قػُ ْانُئ، ئ نـُؽ زَغـيت    4نُؽ،  3َُْاوَ، خؤ ئ

ٌَ غـُعاتُ زوو َاززََـإ َىْاقُؾـُ تـُواو             ٍَ، بًدىَيٓـُوَ و تـُواو، تُبعـُٕ ئـُوَ غـ بُضظ نطزؤتـُوَ، ْـانط
 ُْبىوئ.

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 .ؾُضَىو زنتؤضَ ِضؤشإ

 ِضؤشإ زظَيٌ:بُضَيع ز.
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 نُ وا ثُغُْس نطا بهطَيتُ زوو بِططُ. 15زاِضؾتُٓوٍَ َاززٍَ 

 :15َاززٍَ 

ملٔار دٓيار لتعه االظشاث ّٓحه ال ةزف مةً ٍةذا الحد ةٔص بةاشزاٛاد مؤرحة٘        185خي ص مةلؼ رترِ -1
الضلف املضحلن٘ مً رةد االظشاث يف صةي٘   مً رةد زتلط الْسراٛ ّفق املعآز العادل٘ علٙ اٌ ٓحه جضْٓ٘ مةالؼ

ذتة ن اصةتار رةاىٌْ الةتعه املةالٕ لالظةشاث علةٙ اٌ ٓ ةتر خةالل دّرٗ           2112ّاليت جضحله يف صي٘  2111
 االىعقاد املقةل٘.
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 . 2111( لضي٘ 1ملٔار دٓيار للنيعناد الػري اذتملْمٔ٘ ّفق راىٌْ رره ) 15خي ص مةلؼ رترِ -2
 نٌ ثُضيَُإ:غُضؤ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

ٍَ زايُ؟ زووباضَ بًدىَيُٓوَ. ٌَ يُطُ  ن
 بُضَيع ز.ِضؤشإ زظَيٌ:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ ئُزَّ بًهَُُ نىضزٍ يُ َُٖإ ناتسا.  عُضَبًُنٍُ زَخىَيُُٓوَ و ُٖو

 :15َاززٍَ 
ؤرحة٘  ملٔار دٓيار لتعه االظشاث ّٓحه ال زف مةً ٍةذا الحد ةٔص بةاشزاٛاد م     185خي ص مةلؼ رترِ -1

مً رةد زتلط الْسراٛ ّفق املعآز العادل٘ علٙ اٌ ٓحه جضْٓ٘ مةالؼ الضلف املضحلن٘ مً رةد االظشاث يف صي٘ 
ذتة ن اصةتار رةاىٌْ الةتعه املةالٕ لالظةشاث علةٙ اٌ ٓ ةتر خةالل دّرٗ           2112ّاليت جضحله يف صي٘  2111

 االىعقاد املقةل٘.
 2111( لضي٘ 1 اذتملْمٔ٘ ّفق راىٌْ رره )ملٔار دٓيار للنيعناد غري 15خي ص مةلؼ رترِ --2

ٍَ ئُزَّ بُؽ بُ نىضزيُنٍُ. ٍَ بُ نىضزيُنٍُ ُٖو  ئُطُض زَتاُْو
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

ٍَ زا ًُْ؟  ٌَ يُطُ ٍَ زايُ؟ ن ٌَ يُطُ ٍَ زا ًُْ، بُ ظؤضيٓـٍُ زَْـط ثُغـُْس نـطا، ؾـُضَىو بـؤ        11ن نُؽ يُطُ
 َاززَيُنٌ تط.

 
 ط عبسايطمحٔ:بُضَيع عُ

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿـًٓاضَنإ بـؤ زَْـط زإ و       ًَؿًٓاضَنإ، نؤًُْتٌ تـُضح نطزْـٌ ث يُ ِضاغتًسا خُيٍُ ُٖيُ، يُ وَضططتين ث
ًَؿـهُمشإ      ًَو ث ًَذ ًَىٍَ ثـُن ًَػتا يـُ ؾـ ًَىٍَ دًا دًا زَْطُإ يُغُض زا، ئ ًَؿرت يُ ؾ يُن يٌ نطزُْوٍَ، ث

ًَـسابىو،    نطايُ، بؤيُ َٔ يُ ِضابطز ًَهُوَ ْاناض بـىوّ زوو بِططـٍُ ت ًَػتا ث ووزا زَْطِ يُغُض بِططُيُى ُْزا، ئ
ًَهٌ زَْط ْ ًَهٌ زَْط ئُزَّ، بؤ يُن  ازَّ، َٔ نٌ بهُّ يُّ ساَيُتُزا؟.بؤ يُن

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
ًَُُ نُ قاْىْ ًَٔ ئ ٍَ ُْٖـسَيهني،  بِطازَضاٌْ ئؤثؤظؤغًؤٕ ُٖغتإ و ٖاواضيإ نطز ئَُي ًَو ئًكطاض زَنُئ يُطُ

ًَٔ ئـُو ياغـايُ بـُ عـاّ يُطـَُيٌ زإ يـإ ْـا؟         ٍَ ُْٖسَيهٌ ًِْ، بُاَلّ نُ ئُخيُيُٓ زَْط ئاخط داض ئَُي يُطُ
 ئُوَ قاْىُْنُ وايُ نٌ بهُئ، ؾُضَىو بؤ َاززَيُنٌ تط.

 بُضَيع ز.ضؤشإ زظَيٌ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 :16املادٗ 
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 ٗ املالٔ٘ ّاالرح اد بحأم ن املةالؼ لالصحنزار يف:جلحشو ّسار
جأم ن القزض العقارٖ للنةْاطي ن يف ااافعةاد ّاالرطةٔ٘ ّاليةْاظٕ ّالقةزٚ ظضةت الحعلٔنةاد ّالعةْابط         -1

 املزعٔ٘ ّجعشٓش ظضابُ عيت اذتاش٘، مع اعفاٛ املقرتض مً عزط الحام ن علٙ اذتٔاٗ.
 مل زف الشراعٕ.دعه مغارٓع القواع الشراعٕ عً طزٓق ا-2
 دعه مغارٓع القواع ال ياعٕ عً طزٓق امل زف ال ياعٕ. -3
 زعِ املؿاضيع ايػًاسًُ.-4
( َـٔ قـاْىٕ قـٓسوم زعـِ املؿـاضيع      11االغتُطاض يف قٓسوم زعِ املؿـاضيع ايكـػريَ مبىدـب قـطاض ضقـِ )     -5

 .2111( يػُٓ 2ايكػريَ يًؿبا، ضقِ )
 (.141املتٓاظع عًًٗا )َازَ  ياطقللناالغتُطاض يف زعِ املؿاضيع اخلسًَُ -7
 االصحرنار مع اعواٛ االّلْٓ٘ للنغارٓع الضملئ٘ املغنْل٘ يف اليْاظٕ ّالقزٚ.االغتُطاض يف زعِ ًٖئُ -8

 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع
 .ؾُضَىو الُْ خإ

 :نُيُبٌ بُضَيع الُْ امحس
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 ايٌ و ئابىوضٍ ئًًتًعاّ زَنات بُ زابني نطزٌْ طىشَُنإ بؤ بُضزَواّ بىوٕ يُ:وَظاضَتٌ زاض :16َاززٍَ 
زابني نطزٌْ قُضظٍ عُقاضٍ بؤ ٖاوواَلتًإ يُ ثاضَيعطا و قُظا و ْاسًُ و الزَيهإ بُ طىَيطٍَ ِضَيُٓايًُنإ -1

    ُ ٍَ ب ًَىيػـت زا يُطـُ ًَهطاوَنإ و ثاَيجؿيت نطزٌْ سًػـابٌ يـُناتٌ ث ًَـسضاو    و ثطَْػًجُ ناضث خؿـًين قـُضظ ث
 بَُُضدٌ زابني نطزٌْ شيإ.

ٍَ يُ ِضَيٌ باْهٌ نؿتىناَيًُوَ.-2  ثؿتطريٍ نطزٌْ ثطؤشَناٌْ نُضتٌ نؿتىنا
 ثؿتطريٍ نطزٌْ ثطؤشَناٌْ نُضتٌ ثًؿُغاظٍ يُ ِضَيٌ باْهٌ ثًؿُغاظيُوَ.-3
 ثؿتطريٍ نطزٌْ ثطؤشَناٌْ طُؾت و طؤظاض.-4
( يــُ ياغــاٍ 11ٍ ثــطؤشَ بهــىونُنإ بــُ طــىَيطٍَ بِطيــاضٍ شَــاضَ ) بــُضزَواّ بــىوٕ يــُ غــٓسوقٌ ثؿــتطري-5

 .2111(ٍ غاَيٌ 2غٓسوقٌ ثطؤشٍَ بهىوى بؤ طُزلإ شَاضَ )
ٌَ و بُخؿًين ٖاوغُضطريٍ بؤ ِضؤَيٍُ ؾًُٖس و ئُْؿاٍ نطاوَنإ.-6 ًَؿًٍُٓ ٖاوغُضطريٍ بُضزَواّ زَب  ث
ٌَ ْانؤنُنإ )َاززٍَ  بُضزَواّ بىوٕ يُ ثؿتطريٍ ثطؤشَناٌْ خعَُت طىظاضٍ بؤ-7  (.141ْاونُ د
ٌَ بـىوٕ            -8 ٍَ ئُويُويـُت بـؤ ثطؤشَنـاٌْ ًْؿـتُد ًَٓإ يُطـُ بُضزَواّ بـىوٕ يـُ ثؿـتطريٍ زَغـتٍُ وَبـُضٖ

 ئُواٍُْ زَيإ ططَيتُوَ يُ ْاسًُنإ و زَيًُناْسا.
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 .ؾُضَىو يًصٍُْ ياغايٌ
 بُضَيع ز.ِضؤشإ زظَيٌ:
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 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَِ باؾـُ ِضووٕ نطزُْوَيـُى بـسَّ              ًَبًًٓـُناٌْ نـُ يـُ ِضاثـؤضتٌ يًصْـٍُ ياغـايٌ زا ٖاتًـُ ثـ ًَـ ئـُوٍَ ت ث
ًَؿـىوتط،          ًَُـُ نـُْس َاززَيـُنُإ ثُغـُْس نـطز يـُ زاًْؿـتُٓناٌْ ث غُباضَت بُو َاززَيُ، يُبُض ئُوٍَ ئ

ٍَ و طؿت ًَطَ َُٖيطري ًَىيػتُ ُْٖسَيو بِططُ ي ٍَ يُبُض ئـُوٍَ بـُ َـاززٍَ قـاْىٌْ يـُ ْـاو       ث ىطؤٍ يُغُض ُْنط
قاْىُْنُ تُغبًت نطايُ، بؤ دىوُْ بِططٍُ يُنُّ نُ قُضظٍ عُقاضيُ تُغبًتُإ نطز و بِطَنُمشإ زياضٍ 
ًَىيػت ْانـا، ئـُو    ًَىيػت ْانا، بِططٍُ سُوتًَُـ ث نطز، بِططٍُ ؾُؾُّ ئُويـ بىويتُ َاززَنٌ قاْىٌْ ث

ٌَ بِططُيُ  ًَؿـًٓاضَناٌْ يًصْـٍُ      غ ٌَ َاززٍَ قاْىٌْ يُْاو ياغانُ ٖاتًـُ، غـُباضَت بـُ ث ًَو بىويتُ غ ُٖضغ
ًَبـًين ئـُوََإ ُٖيـُ )مبىدـب قـطاض ضقـِ )       ًَٓذُّ ت ًَىيػـت ْانـا،     11ياغايٌ، يُ بِططٍُ ث (، ئـُو ِضغـتُيُ ث

ًَُـُ عازَتـُٕ يـُ     يُبُض ئُوَ ئاَاشَيإ بُو بِطياضَ نطزيُ نُ يُاليُٕ غُضؤنايُتٌ ُٖضَيِ ثُغُْس ن طايـُ، ئ
ًَٓذُّ  ًَىيػتُ بِططٍُ ث ْاو ياغانُ شَاضٍَ ياغانُ و غاَيٌ ثُغُْس نطزٌْ تُْٗا ئاَاشَ بُوَ زَنُئ، بؤيُ ث

ٍَ )مبىدـب قـطاض ضقـِ )       ًَىيػـتُ زووبــاضَ     11زاضؾـتُٓوٍَ بـؤ بهـط ٍَ، بِططـٍُ ُٖؾـتًَُـ ث ( ئُوَْـسَ الزض
ًَىَيُ )االغتُطاض يف  االصةحرنار ّصةيتّق االصةملاٌ يف ّسارٗ االعنةار ّاالصةملاٌ      زعِ ًٖئـُ  زابِطَيصضَيتُوَ بُو ؾ

لتميْم٘ بياٛ الْظتاد الضملئ٘ للنْاطي ن لذّٖ التخد ااتّد مع اعواٛ االّلْٓ٘ للنغارٓع الضملئ٘ مغنْل٘ 
ًَؿـًٓاض        يف اليْاظٕ ّالقزٚ(،  ٍ واتُ تُْٗا ِضغتُيُنُإ بـؤ ْاوَِضاغـيت بِططـٍُ ُٖؾـتُّ ظيـاز نطزيـُ، ئـُوَ ث

 يًصٍُْ ياغايُ، غىثاؽ
 :غُضؤنٌ ثُضيَُإ-بُضَيع ز.اضغ ٕ بايع

 .ؾُضَىو زنتؤض ئاضاؽ
 بُضَيع ز.ئاضاؽ سػني:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 ًَُُ ًَساوَ يُ ِضاثؤضتُنُزا.ئ ٍَ زَقٌ بؤنىوٌْ يًصٍُْ ياغايني، ناتٌ خؤؾٌ ئاَاشََإ ث  يُطُ

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيُ  َإ:بُِضَيع سػٔ ذلُس غىوضَ/ د
ٍَ قػُ يُغُض ئُّ َاززَيُ بهات؟ با ْاوَنإ ةىَيًُٓٓوَ:  بُِضَيعإ ئُْساَاٌْ ثُضيَُإ، ئُوٍَ نُ زَيُو
ًَطيعإ  ز.أمحس وَضتٌ، ناى سَُُ غعًس، غؤظإ ؾٗا،، نىَيػتإ ذلُس، ز.ِضَيباظ، ثُميإ عبسايهطيِ، ب

ًَط ذلُس  زلًب، ناوَ ذلُس أَني، غًىَيٌ غُضُْٖط، ثُضوئ عبسايطمحٔ، ز.غُضوَض عبسايطمحٔ، ؾً
ًَطظاز عرناٌ ، عسْإ ظافغ، ثُميإ ععايسئ، عبساهلل َ  ْىضٍ، عُظميُ زلِ ايسئ، ؾُضَإ ععايسئ، ؾ
ٍَ خإ، ذلُس ؾاضَظووضٍ، طؤضإ ئاظاز، عرناٌ ، ُْغطئ مجاٍ، ُْضميإ عبساهلل، ٖاوِضاظ خؤؾٓاو، غُضطى

ٌ، عُط عبسايطمحٔ، ؾُو م ذلُس، عُط عبسايععيع، ز.عُط ًْؿتُإ َطؾس، طُؾُ زاضا، ؾاظٍ بُؾاضَت
ْىضَزيين، ئُظني عُط، تاضا ئُغعُزٍ، ؾعإ أمحس، ئاُْٖط عاضف، بطٖإ ضؾًس، ناى ؾىإ ْىقتٍُ ًْعاٌَ 

 ُٖيُ، ؾُضَىو.
 بُِضَيع ؾىإ نطيِ نابإ:
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 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُٓطُيؿتبِ، ئُطُض ناى عُط واٍ ُْوتيَب َٔ  ئُوغاف ُٖض ومت ًٖىازاضّ بُ َُٖيُ يُ قػُناٌْ ناى عُط ت

ًَبىوضزٕ يُبطاٍ بُِضَيعّ ناى عُط زَنُّ، ظؤض غىثاؽ.  زاواٍ ي
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ذلُس غىوضَ/ د

ٌَ ناى عُط.  بَُي
 بُِضَيع عُط عبسايععيع:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَطَٕ َٔ ومت ن ىضغٌ يُ، خُباتُ، َُقُضاتُ، وا زياضَ ئُو بُو خُباتُ بؤ زَيًٓايٌ دَُاعُت نُ ي

ًَطُيؿتىوَ، يُبُض ئُوَ وؾُنُ بعأْ ئاوا بىوَ، َُقُضامت وتىوَ ُْى خُبات، ْا ْا بُ تُئهًس غُيطٍ  ت
 ثطؤتؤنؤيًـ.........

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
ًَػتا واظسُ، ظؤض غىثاؽ، ز.أمحس، ؾُضَىو، تهايُ وَ  قت تُسسيسَ، ئُوٍَ ظياز قػٍُ بهات ئ

ٍَ َُداٍ َُزَُْ ًٖ  ثُضيَُاْتاضَيو يُ وَخيت خؤٍ ظياتط قػٍُ بهات، زوو زَقُ،  زَيهىشَيًُٓٓوَ، نؤْرِتؤ
 ؾُضَىو.

 
 بُِضَيع ز.أمحس وَضتٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَىا ًَهُإ نُ ِضَيههُوتين يُغُض نطابى يُ ْ ًَؿرت خاَي ًَُُ ث ٕ ُٖضزوو يًصٍُْ ياغايٌ و زاضايٌ، وَى ئُوٍَ ئ

ًَِ باف بىو ئُو َاززَيُ  بؤ زياضٍ نطزٌْ بِطٍ ئُو طىشَاٍُْ نُ بؤ ئُو بىاضاُْ زياضٍ نطابىو، َٔ ث
ًَيت، يُعين ئُوٍَ نُ يُ دُزوَيٌ  ًَطَ، ُْى ئُو دُزوَيٍُ نُ سهىَُت ْاضزب مباْطىاغتبايُوَ بؤ ئ

ًَُُ ُْقًُإ نطزووَ ب ؤ ئُو َاززَيُ و بِطَنادإ زياضٍ نطزبا، ثطؤشَ ياغاٍ بىزدٍُ سهىَُت زا ٖاتىوَ، ئ
 ًَُُ ًَؿرت ئ ًَُُ واَإ نطز، زياضميإ نطز، بُ ًْػبُت تُئًُين قُضظٍ عُقاضٍ، ِضاغتُ ث ثاضيـ ئ

ًَسا ًُْ ) ، مع إعفاٛ املقرتض مً عزط الحأم ن علٙ اذتٔاٗ(َاززَيُنُإ زياضٍ نطز، بُآلّ ئُوٍَ ئُخريٍ ت
ًَُُ ث ًَتُوَ، غُباضَت بُ زَعٌُ نُ ئ ًَٓ ًَطَ مب ًَؿًٓاض زَنُّ نُ ئُوَ ي اضيـ بِطياضَإ يُغُض زا، بؤيُ َٔ ث

ًَؿًٓاض زَنُّ ) ًَُُ يُ ّاملْارع األذزَُٓ٘ؾاضيعٌ غًاسٌ َٔ ث ًَؿرتيـ ئ ٍَ، نىْهُ ث (ٍ بؤٍ ظياز بهط
ًَؿًٓاضَإ نطز ظؤض يُ ئُْساَاٌْ ثُضيَُإ باغًإ يُوَ نطز ن ٌَ يًصُْنإ زا ث ُ بىاضٍ ؾىَيُٓواض ططْطٌ ث

ٍَ، ئُواٌْ دعه املغارٓع الضٔاظٔ٘ ّ املْارع األذزٓ٘) 4خاَيٌ  4ُْزضاوَ، بؤيُ يُ ؾُقُضٍَ  (ٍ بؤ ظياز بهط
ًَؿىو نُ ئًتًؿاقُإ يُغُضٍ نطز  ًَِ باؾُ نُ ئُو َاززَيٍُ ث تطيـ بُِضاغيت َٔ زووباضٍَ زَنَُُوَ، ث

ًَ ًَٓني، وَنى يُ ثطؤشَ بُ بِطَناًْاُْوَ ُْقٌ بهُئ بؤ ئ طَ، ئُوٍَ نُ ظيازَ الٍ بُضئ، ئُوٍ زيهُ بطىزل
 ياغاٍ بىزدٍُ ثاض زا تُغبًتُإ نطز، ظؤض غىثاؽ.
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  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 ناى سَُُ غعًس، ؾُضَىو.
 بُِضَيع سَُُ غعًس سَُُ عًٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ ئًػتًُطاض زَعٌُ َُؾاضيعٌ ِضاغتُ ئُوٍَ نُ ز.ِضؤشإ باغ ٌ نطز نُ تُئًُين قُضظٍ عُقاضٍ و يُطُ

ٍَ غىيؿٍُ ظَواز، بُآلّ بِطٍ نىيًُإ بؤ ئُو للنياطق املحياسع علَٔاخُزٌََ ) (، ئُوََإ باؽ نطزووَ، يُطُ
ًَىيػت بُ زياضٍ نطزٌْ بِطٍ نىيًٌ زَنات، بؤ ئُوٍَ ئًًتًعاّ يُغُض  ؾُقُضاُْ زياضٍ ُْنطزووَ، ث

ًَني سه ًًَاض بؤ قُضظٍ  111ىَُت زضوغت بيَب، ُْ يُوَ ظياتط خُضز بهات ُْ يُوَ نَُرت، بؤ دىُْ بًَ
 ٌَ ًَ ٌَ، َُؾاضيعٌ ظضاعٌ َُغُيُٕ ب ًٌَ دُزوَيُنُ ب  51ًًَاض، َُؾاضيعٌ غٓاعٌ  51عُقاضٍ، يإ بُ ث

ًَني  ًَ 31ًًَاض، غًاسٌ بًَ ٌَ و بُ ث ًٌَ دُزوَيُنُ ب ٌ ِضَظاَُْسٍ وَظاضَتٌ زاضايٌ نُ ًًَاض، ئُو بِطاُْ بُ ث
ٍَ بؤ ئُو ؾُقُضاُْ و  ًَطَيُ و ْىَيُٓضٍ سهىَُتُ، ئُو بِطَ نىيًًًُنإ، طىشَُ نىيًًُنإ زياضٍ بهط خؤٍ ي
ٍَ، نىْهُ ئُواُْ َُٖىوٍ  ٍَ ؾُقُضٍَ ئُو َاززَيٍُ تط بُ َاززَيُنٌ ئًعايف زا يُى ةط غىثاؽ، يُطُ

 ئُواًْـ بِط زياضٍ نطاوَ، غىثاؽ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:ُِضَيع ز.اضغب

 غؤظإ خإ، ؾُضَىو.
 بُِضَيع غؤظإ ؾٗا،:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ بىوَ، َٔ ئًكترياح زَنُّ ِضَيو ةطَيت ئُوَ،  بُِضَيعإ ئُْساَاٌْ ثُضيَُإ، ُٖضنُْسَ ٖؤَيُنُف نؤ

ًَُُ زوَييَن زَْطُإ زجأم ن القزض العقارٖيُبُض ئُوٍَ ) ًَتُ ( ئ ًًَؤٕ،  25ا بؤ ئُوٍَ نُ طىْسَنإ بب
ٌَ نُ زَيًتُ ؾُؾُّ ) ًَتُوَ، نات ًَٓ ًَـ زَْطُإ زا بؤ جضحنز صلف٘ الشّاطئُواٌْ تط وَى خؤٍ مب ًَُُ زوَيٓ ( ئ

ٍَ َىحلُقٌ ئُو َاززَيُيُ، جضحنز ّسارٗ املالٔ٘ ّ اإلرح ادئُوٍَ ) ًَىاظَنإ يُطُ ًَىاظَيو يُ ؾ ( ئُوَف بُ ؾ
ٌَ ))وتػتُط(، يُ ٌَ ب ّجضحنز ّسارٗ املالٔ٘ ّ اإلرح اد ب زف الضلف صلف٘ ّ ميع٘ الشّاط، رزض عين واٍ ي

( بهطَيتُ امل زف العقارٖ ّ ال ياعٕ ّ الشارعٕ ّ املغارٓع ال ػريٗ ذت ن ج تٓق مْاسى٘ الضي٘ املالٔ٘
يُنػُض يُ زواٍ ثاؾهؤٍ ئَُاُْ، ئُوَ ُٖؾتُنُ ئُو بهطَيتُ ْؤيُّ، ياخىز يُنػُض بهطَيتُ َاززَيُى 

ٍَ، نىْهُ خؤؾٌ  ئُواُْوَ، ثؿتًىاٌْ ِضاٍ يًصٍُْ ياغايٌ زَنُّ، نُ غٓسووقٌ ئًػهاٌْ بؤ ظياز بهط
ًَِ، يُعين َٔ بُؽ قػُّ يُغُض ِضَيو  51سهىَُت ُٖض خؤٍ باغٌ نطزووَ نُ َٔ  ًًَاض زازَْ

ًَتُوَ...  ٛخػتُٓنٍُ ُٖيُ، ئُطًٓا وَنى َُبسَ ًَٓ  وَنى خؤيُتٌ، مب
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:ع ز.اضغبُِضَي

 نىَيػتإ خإ، ؾُضَىو.
 بُِضَيع نىَيػتإ ذلُس:
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 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿرت باؽ  ٌَ ؾُقُضَيُ البربَيت، نىْهُ ث ٍَ ئُو ِضَيهدػتُٓوَيُّ نُ ز.ِضؤشإ باغٌ نطز، ئُو غ ًَٓـ يُطُ

ًَىيػتُ غٓسووقٌ ئًػهإ و ئًعُاض ظياز بهط ٌَ، نطاوَ، بُآلّ ث ٌَ يُ غٓسووقٌ ئًػتًػُاضزا ُْب ٍَ، بُ دًا ب
ٍَ ئُوَزا ئًعاؾُيُى بهطَيت نُ َاوٍَ  49نىْهُ وَى  ٌَ زَيت، يُطُ ًًَاضَنٍُ غاَيٌ  49ًًَاضَنٍُ ثاضٍ ي

ًَؿُيُنُ يُبُيين  ًَػتا ن ٍَ بؤ وَظاضَتٌ ئاوَزاْهطزُْوَ، نىْهُ ئُوَ ئ ثاض نُ تُضخإ نطاوَ تَُىيٌ بهط
%ٍ ثطؤشَنٍُ تُواو نطزووَ، ثاضَنٍُ 21طزُْوَ و زاضايٌ بؤٍ تَُىيٌ ْانُٕ، يُ وَظاضَتٌ ئاوَزاْه

ٌَ نُ َاوٍَ  ٌَ، ئًعاؾُيُنًـ ُٖب ٌَ، بؤيُ غٓسووقٌ ئًػهإ و ئًعُاض بُدًا ب ًًَاضَنٍُ ثاضيؿٌ  49ْازَْ
ًَطَ ًُْ، ُٖضوَٖ ٍَ، ُٖضوَٖا ؾُبُنٍُ سًُايٍُ ئًذتًُاعٌ ظياز بهطَيت، نىْهُ ي ا بؤ تَُىيٌ بهط
ًَؿًٓاضَنا م ْاْىوغٌ، غٓسووقٌ  ٍَ بُ ظيٓساًْاٌْ ؾُِضٍ ْاوخؤؾُوَ، ز.ِضؤشإ ث ظيٓساٌْ غًاغٌ ظياز بهط

ًَهٌ تط  49ئًػهإ و ئًعُاض  ٍَ، ُٖضوَٖا ؾُبُنٍُ سًُايٍُ ئًذتًُاعٌ خاَي ًًَاضَنُؾٌ بؤ ئًعاؾُ بهط
ٌَ، ظيٓساٌْ غًاغٌ بُ ظيٓساًْاٌْ ؾُِضٍ ْاوخؤؾُوَ، ُٖضوَٖا زاَُظضا ْسٌْ سانِ، بُ تايبُتٌ سانِ بؤ ب

ًَُاٌْ، غىثاؽ.  ؾاضٍ غً
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ز.ِضَيباظ، ؾُضَىو.
 
 َيباظ ؾتاح ذلُىز:بُِضَيع ِض

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ. 
ًَػتا ْىوغطاوَ، َٔ تُقُوض زَنُّ ُّٖ يُ َىاظَُْنُ، ُٖ ٌَ نُ ئ ًَىَيُ ب ّ يُ ئُطُض ئُو َاززَيُ بُو ؾ

ثطؤشَ ياغانُ ئُو خاآلٍُْ نُ ْاوٍ ٖاتىوَ َُٖىوٍ ثاضٍَ بؤ زاْطاوَ، يُبُض ئُوَ ئُو َاززَيُ ُٖض 
ٌَ بهات، ئُقًَُٕ ئُو َاززَيُف  ًَبُد ٍَ ئُو ثطؤشَ ياغايُ د ًَو بًُو ظيازَيُ، يُعين ئُطُض يُن

ًَىيػت زَنات تً ٌَ ئُو خاآلُْ، ئًرت ض ث ٌَ زَب ًَبُد ًَتُوَ بؤ خؤٍ د  تُوَ؟ .هطاضٍ نُيُْخىَيٓ
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ناى ثُميإ خإ، ؾُضَىو.
 بُِضَيع ثُميإ عبسايهطيِ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاض زَنُّ ئُو غٓسووقٍُ نُ  ًَذطُ يُوَ وا ث ٍَ ٖاوناضا م نىَيػتإ خإ و ز.ِضَيباظ، ب ًَٓـ ٖاوِضاّ يُطُ
ًَُُ تا نُْس غاَيٌ تط تَُىيًٌ ئُو غٓسووقُ زَنُئ؟ ئُو بؤ قُضظ زاْطاوَ، ئُو غ ًَني ئ ًَ ٓسووقُ با ب

ًَهٌ ُٖيُ ثاضَنُ وَضزَطريَيتُوَ زَيتُوَ ْاوٍ، يُعين سُقُ زياضٍ بهُئ  غٓسووقُ بؤ خؤٍ تُبًعُت
ٌَ غاَيُ، ئُوَ ٍَ ئُوَ زياضٍ زَنُئ بؤ زوو غاَيُ، غ ًَٓر غا ٍَ؟ بؤ ث ظؤض ظؤض  غُقؿُ ظًًََُُْنُ تا نُْس غا

ٍَ، ئُو زَعٌُ  ًَهٌ تطّ ُٖيُ بُ ًْػبُت ئُو ثاضاٍُْ زياض زَخط ًَطَ زياضٍ بهُئ، خاَي ًَطَ ظَضووضٍ يُ ي ي
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َُؾاضيعٌ ظضاعٌ و قٓاعٌ و ئُوَ، ئُوَْسٍَ ِضَيُٓايٌ ظؤضَ، ئُوَْسَ ِضَيُٓايٌ ظؤضَ، يُعين ئُوخَُيهٍُ 
ًَ ذ بايع وَظيطٍ زاضايٌ بؤَاٌْ ِضووٕ بهاتُوَ ئُو نُ تُقسميٌ ئُو غىيؿُيُ زَنُٕ ْاظا م سُقُ دُْابٌ ؾ

ٌَ زَزَّ، يُعين خَُيو ظؤض  ًَِ و ئًرت غىيؿُنٍُ ث َُٖىو ِضَيُٓايًُيُ نٌ يُ؟ ئُضظَنٍُ بؤ يُ ِضَٖٔ زازَْ
ًَطاُْ تاظَ  ًَهٌ تطيـ ُٖيُ نُ تُئهًسٍ يُغُض زَنَُُوَ، ي ًَني زَعُاُْ، خاَي ظؤض نُ غىوزَُْسَ يُو با بًَ

ٌَ ِضؤشإ خإ  ًَُُ يُغُضنٌ زَميىٍَُ ث ٍَ، ئ خىَيٓسيُوَ، نُ زَميىَُ بُ ناضٍ ُٖيئٍُ ئًػتًػُاض بسض
ًَُُ ُْتائًذُنٍُ تط ْاظاْني نُ يُ ) ًَؿتا ئ ٖ ،ٌَ ًَؿىوَإ يُالب ( نٌ رزٚ ّ أرٓافزَزَئ نُ ُْتائًذٌ ث

ًَهٌ تطيـ ًَِ زيػإ ثاضٍَ بؤ تُضخإ بهَُُوَ؟ خاَي نُ بُِضاغيت يُ  نطزووَ ُٖيئٍُ ئًػتًُطاض؟ نُ ب
طؿتىطؤناًْـ بالإ نطزووَ، َىخُقُقاتٌ خىَيٓسناضإ، ٌٖ قؤْاغٌ ظاْهؤيٌ، بُ َُعاٖس و ْاوَوٍَ 

ٌَ ؾىَيين بهُيُٓوَ، ظؤض غىثاؽ. ًَطَ، زَب ٌَ ظيازٍ بهُئ ي  ؾاض و زَضَوٍَ ؾاض، زَب
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

ًَطيعإ خإ، ؾُضَىو.  ب
ًَ  طيعإ غُضُْٖط:بُِضَيع ب

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًًَسايُ يُ َاززٍَ  ٍَ ئُوَّ ئُو خاآلٍُْ نُ ت ٌَ بىوٕ زايُ، بُآلّ 16ًَٓـ يُطُ ًَبُد زا، خؤٍ يُ بىاضٍ د

ًَؿرت باغًإ  ًَهٌ ثُضيَُإ ث ًَتُ ْاوٍ، نىْهُ نُْس ئُْساَ ًًَسا ًُْ، َٔ سُظ زَنُّ به ًَو ُٖيُ ت خاَي
بؤ ؾُضَاْبُضاٌْ ظؤض نَُُ، ْاتىأْ ُٖغ  بُ ناضَناًْإ، ناالنًًُناًْإ يُوَ نطز بىزدٍُ شيٓطُ 

ًَِ بُضزَواّ ٖاوناضٍ زَغتٍُ شيٓطُ بهطَيت، نىْهُ الٍ َٔ ٖاوناضٍ  ٌَ بهُٕ، بؤيُ زََي ًَبُد ْاتىأْ د
ًَٓٔ، بُآلّ ئُط ًَىيػتًًاُْ شٕ ب ُض شيٓطُ ظؤض ططْطرتَ يُ غىيؿٍُ ظَواز بؤ طُزلإ، ِضاغتُ طُزلإ ث

ٍَ؟ بؤيُ ئُطُض ياضَُتٌ زَغتٍُ شيٓطُ بسضَيت بؤ  ًَت، ئُوَ نؤٕ زَنط شيٓطُيُنٌ تُْسضوغتًًإ ُْب
ًَٓإ زَزضَيت، ظؤض غىثاؽ.  ثطؤشَنإ و ناضَناًْإ ُٖض وَنى نؤٕ ياضَُتٌ زَغتٍُ وَبُضٖ

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 ثُضوئ خإ، ؾُضَىو.

 محٔ:بُِضَيع ثُضوئ عبسايط
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاضَيهُإ خػتُ بُضزَّ يًصٍُْ ثُيىَْسيساض،  ًَؿُُضطُ و ؾًُٖسإ نُْس ث ًَُُ زياضَ وَى يًصٍُْ ث ئ
 ٌَ ٌَ، يُ وَظاضَت زَضبه ًَؿًٓاضاُْ بُ تُعًًُات ب ٍَ ياغانُزا، نىْهُ ئُطُض ئُو ث ٍَ يُطُ بؤ ئُوٍَ زَضز بهط

ٌَ نطزًْإ ئُغتَُُ، بُِض ًَبُد ًَُُ د ًَؿًٓاضاُْ، وتٌ ئ َيع وَظيطٍ زاضايًـ ِضَظآَُزٍ زَضبِطٍ يُغُض ئُو ث
ًَؿًٓاضاُْ  ٍَ زيػإ ئُو ث ًَهُإ ًُْ غُباضَت بُ نُؽ و ناضٍ ؾًُٖسإ، بؤيُ َٔ غُض يُ ْى ًٖ  َاْعات
ًَهىوٍ تُواوٍ غاآلٌْ خىَيٓسٕ يُ َُٖىو قؤْاغُناٌْ خىَيٓسٕ،  زَخَُُ ِضوو، يُنُّ ؾت قُضف نطزٌْ ت

ًَىنطزٌْ زايهٌ ؾًُٖس زياضَ  ُٖظاضَ، َٔ زاوا زَنُّ بهطَيت بُ  75ئُو بِطَ ثاضٍَ نُ زَزضَيت بؤ بُخ
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ُٖظاض، ُٖضوَٖا ظياز نطزٌْ ئُو بِطَ ثاضٍَ نُ تُضخإ زَنطَيت بؤ ٖاوناضٍ نُؽ و ناضٍ ؾًُٖسإ  211
 27زٌْ خاٌْ و خؤنِط ًًَؤٕ، ئُو ثاضٍَ نُ زَزضَيت بؤ زضوغت نط 151ًًَؤُْوَ بهطَيت بُ  75يُ 

ًَتُ  ًًَؤٕ، ُٖضوَٖا زابني نطزٌْ بىزدُيُى بؤ َُٖيساُْوٍَ طؤِضَ بُ نؤََُيُنإ، ُٖضوَٖا  36ًًَؤُْ بب
ًَُُ زياضَ َٓساآلٌْ ؾًُٖسَإ ُٖيُ يُ داًَعُ ئًًُُٖنإ زَخىَيٓٔ، بُآلّ بُ ٖؤٍ تُعًًُاتُوَ زياضَ  ئ

اتٌ َاْطاٍُْ ًُْ، وَنى ئُوٍَ نُ يُ داًَعُ ئُوٍَ نُ يُ داًَعٍُ ئًٌُٖ زَخىَييَن َىخُقُق
ًَطيًُى بهُئ بؤ َٓساآلٌْ ؾًُٖس نُ يُ  ًَُُ ئُطُض غُضشَ سهىًًَُنإ ُٖيُ، بؤيُ َٔ زاوا زَنُّ ئ
ًَهٌ َاْطاُْيإ  ٌَ َىخُقُقات داًَعُ ئًًًُُٖنإ زَخىَيٓٔ ِضَيصَيإ بُو زَضَدُ ًُْ، سهىَُت زَتىاْ

ًَهٌ َاْطاُْ بؤ ئُو َٓساآلُْ يُ داًَعُ ئًًُُٖنإ بؤ برِبَيتُوَ، بؤيُ َٔ زاواف  زَنُّ نُ َىخُقُقات
ًَؿُُضطاٍُْ  ًَؿُُضطٍُ نُّ ئُْساّ، وَنى ئُو ث ٍَ، ُٖضوَٖا غىيؿٍُ ظَوادًـ بسضَيت بُ َٓساآلٌْ ث زَضبِط

ًَػتا نُّ ئُْساّ بىوٕ، ئُواًْـ َٓساَيُناًْـ مشىيٌ ئُو غًؿٍُ ظَوادُ بهطَي ٔ، بُ نُ نؤٕ بىوُْ، بُآلّ ئ
ًَـ  ًَؿىو ث ًَهُإ ُٖبىو يُ ًْعاٌَ ث ًَُُ خَُيهاْ ًَـ ِضاثُِضئ، 91ًْػبُت غىيؿٍُ عُقاضٍ، زياضَ ئ ، ث

ًَػتا نُ يُ سهىَُتُنٍُ خؤَإ غىيؿٍُ  غىيؿٍُ عُقاضيإ وَضططتىوَ و َىغتُؾًس بىوٕ، بُآلّ ئُواُْ ئ
ًَػتانُ ًَؿرت َىغتُؾًس بىوٕ ْاتىأْ ئ ًَؿًٓاضَيو زَنُّ نُ  عُقاضٍ بُ ٖؤٍ ئُوٍَ نُ ث وَضيططٕ، َٔ ث

ٍَ بؤ ئُوٍَ بتىأْ ئُوإ َىغتُؾًس بٔ يُو غىيؿُ عُقاضٍ يُ، ظؤض غىثاؽ.  ِضَيُٓايًُى زَضنط
 

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 ز.غُضوَض، ؾُضَىو.

 بُِضَيع ز.غُضوَض عبسايطمحٔ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ زياضَ ُٖض َاززَ و بِططُي ًٌَ ئُوَيُ نُ سهىَُت ْاناض بهط ُى يُ ياغا زازَْسضَيت بُآلّ َُبُغت ي
ٌَ نطزٌْ، بُآلّ ُٖغت زَنُئ ُْٖسَيو يُواُْ ظياتط ئًٓؿائني نُ زاْسضاوٕ، بؤ  ًَبُد ٌَ بُ د َىيعَّ ب

ًَت و ب ٌَ ثؿتطريٍ نطزٌْ ثطؤشَناٌْ طُؾت و طىظاض، ْاظا م ئُطُض ب ًَو زََي ِطٍ دىوُْ خاَيٌ نىاضَّ نات
ًَطَ ئُوَ سهىَُت ُٖض خؤٍ يُغُضيُتٌ ثؿتطريٍ ئُو ثطؤشاُْ بهات، بؤ  ٍَ ي ثاضَنٍُ بؤ تُضخإ ُْنط
دىوُْ يُ بُِضَيع وَظيطٍ زاضايٌ زَثطغِ غاَيٌ ثاضيـ ئُوَ ُٖبىوَ، نُْسٍ ثاضَ بؤ زاْسضاوَ؟ نٌ 

ًَت وَنُ ٌَ بًٓطاب ًَُىاًُْ ئُوَ غىوزٍ ي ٌَ بًًٓىَ؟ ث ٌَ غىوزٍ ي ًَهطاوَ؟ ن ًَُُ ئاطازاضئ، بؤيُ  ي ئُوٍَ نُ ئ
ًَهٌ تطيإ غُباضَت بُ  ًَطَ َُٖيبطريَيت، خاَي ٍَ، يإ ئُوَ بُِضاغيت ي يإ بِطٍ ثاضَنٍُ بؤ زَغتًٓؿإ بهط
ٍَ، نُ ُّٖ بيَب بُ بُضزَواّ بىوٕ يُ  خاَيٌ ُٖؾتُّ نُ باغًؿًإ نطز، ئُوَف ُٖقُ زَغتهاضٍ بهط

ًَبىوٕ بؤ وَظ ًَٓإ بُ ثؿتطريٍ غٓسووقٌ ًْؿتُد ًَبىوٕ و زَغتٍُ وَبُضٖ اضَتٌ ئاوَزاْهطزُْوَ و ًْؿتُد
ٌَ نطزٌْ ياغاٍ شَاضَ  ًَبُد ٍ َُٖىاضنطاو نُ بؤ خَُيهاٌْ نُّ زَضاَُتُ، 2118ٍ غاَيٌ 7َُبُغيت د

ٍَ، باغٌ ئُوََإ نطز نُ  ًَؿًٓاض زَنُئ نُ ظياز بهط ًَؿرت ث ًَُُ ث ًَهٌ تط ئ بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ، خاَي
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ٍَ ؾىَيٓ ًَىيػتُ نُ بِطَيو ثاضَ تُضخإ بهط ًَطَزا ث ًَىيػت، ي ُواض بُزاخُوَ ثاضٍَ بؤ تُضخإ ُْنطاوَ وَنى ث
ًَو  11نُ ًٖ  ْا يُ  ًَُُ نؤََُي ٌَ، نىْهُ ئُو ثاضَ ُٖيُ يُو بِطٍَ نُوا بِطزضاوَ تًايسا، ئ ًًَاض نَُرت ُْب

ًَهسَزضَئ و  شَاضَيُنٌ ظؤض خاْىوٍ نًتىوضميإ ُٖيُ، نؤدإ ُٖيُ يُ ؾاض و ؾاضؤنهُنإ بُضزَواّ ت
ٌَ تًًَُهًإ بهات و بًاْهِطَيتُوَ وَظاضَتٌ  بُضَو يُ ْاونىوٕ زَنٔ، ًٖ  ْا بؤ ئُوٍَ سهىَُت بتىاْ
ٌَ تاثؤناُْ ئُوٍَ يُ  ًَُُ َُغُيٍُ خاْىوَ ب ًَؿاٍُْ نُ َُٖاُْ ئ ًَو يُو ن ًَهٌ تطيـ يُن ؾاضَواٌْ، خاَي

ًَؿُ ًَت و ُْخؿٍُ بُِٓضَتٌ ؾاض و ؾاضؤنهُنإ ؾاض و ؾاضؤنهُنأْ، ئُو ن ٍَ ئُطُض ب يُ ناضَغُض ْانط
ٍَ بؤ َُٖإ َُبُغت، بؤ ئُوٍَ نُ  ًَىيػتُ بُوٍَ نُوا بِطَيو ثاضَ زَغتًٓؿإ بهط ًَطَزا ث ٍَ، ي زاُْْط

ٍَ، غىثاؽ. ٌَ بهط ًَبُد  ُْخؿٍُ بُِٓضَتٌ ؾاض و ؾاضؤنهُنإ بُ ظووتطئ نات د
 ؤنٌ ثُضيَُإ: ٕ بايع/ غُضبُِضَيع ز.اضغ

ًَط خإ، ؾُضَىو.  ؾً
ًَط ذلُس زلًب:  بُِضَيع ؾً
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

قػُناٌْ َٔ ز.غُضوَض نطزٍ، بُآلّ ئُطُض بُ عُضَبٌ بؤ ئُوٍَ يًصٍُْ ياغايٌ بُِضاغيت بُ ُْٖس وَضٍ 
ٍَ، يُ نىاضَّ زا ) ٍَ، دعه املغارٓع الضٔاظٔ٘ للقواع ارتاصبطط اإلصحنزار ( )8شَاضَ )( ئُوٍَ بؤ ئًعاؾُ بهط

يف دعه صيتّق اإلصملاٌ لْسارٗ اإلصملاٌ ّالحعنري ٍّٔٝ٘ اإلصحرنار مع إعواٛ األّلْٓ٘ للنغارٓع الضملئ٘ لذّٖ 
ٍَ يُعين ئُو َُؾاضيعٌ  املعتل(، 2118لضي٘  7التخد ااتّد ظضت القاىٌْ رره  ًَهٌ تط ظياز بهط خاَي

ًَِ اليبُضٕ، نىْهُ ئُوَ  ًَىَ ٖاتغُنًُُْ بؤيُ زََي يُعين ُٖيئٍُ ئًػتًػُاض  ،ًُْ ،ثاضيـ بُ َُٖإ ؾ
ٌَ بعاْني نُ ئُوَ يُ ْاو ؾاضَ، يُبُض ئُوٍَ ئُو ئًؿُ  ًَهٌ ًُْ بؤ ْاسًُنإ و الزَيهإ، زَب ًٖ  َُؾطوع
ٌَ، بؤ ئُوٍَ بؤ ُٖضزوونًإ بؤ  ٍَ ب زَنات وَظاضَتٌ ئًػهإ و تُعُري، بُآلّ ُٖيئٍُ ئًػتًػُاضٍ يُطُ

ٍَ ) خَُيهٌ نُّ ًَو ظياز بهط ملٔار هلٔٝ٘ اآلذار لحنلٔك التّر  21خت ٔص مةلؼ زَضاَُت ئًـ بهُٕ، خاَي
ًَطَ يُ طُِضنٌ الرتاذٔ٘ يف ااافعاد ّ األرطٔ٘ (، بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ، َىؾهًًُيُنٌ ظؤض ُٖيُ ي

ًَُاٌْ، يُ زٖؤى، نُ بُِضاغيت خاْىو ًَط، يُ طُِضَنُ نؤُْناٌْ غً يُنُ زَغيت بُغُضزا تُعذًٌ يُ ُٖوي
ًَُُ ثاضََإ  ًَٔ ئ ٌَ نانٌ بهات، يُبُض ئُوَ ئُواًْـ زََي ٌَ، ُْ زَتىاْ ٌَ ئُو نُغُ بًؿطؤؾ طرياوَ، ُْ زَتىاْ

ًَٔ ئُو بىزدُيَُإ ًُْ، زَيُّ ) ٍَ نىْهُ ئُوإ زََي خت ٔص مةلؼ ًُْ تًًَُهٌ بهُئ، با ثاضَيُى زابٓط
ًَُُ ئُوَ ُْنُئ باوَِض بهُٕ ئُو  طٔ٘ ّ اليْاظٕ(ملٔار لحوةٔق الح امٔه األصاصٔ٘ لألر 21  111ئُطُض ئ

ٍَ، نىْهُ ًٖ  بػيَت ئُضظ ًُْ بُ ْاوٍ سهىَُتُوَ  ًًَاضٍَ زاَآْاوَ بؤ ئُو ؾىَيٓاُْ ًٖهٌ تُتبًل ْانط
ًَؿاُْ  ًَىٍَ خؤٍ، ئًرت يُو ن ٌَ ظؤض ؾىَئ ناى بهات بُ ؾ ٌَ، زَتىاْ ئُطُض تُقًٌُُ ئُغاغٌ ثاضٍَ ُٖب

ٌَ، ظؤضغىثاؽ.ظؤضٍ ِض  ظطاضَإ زَب
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ؾُضَىو ز.ِضؤشإ.



 67 

 بُِضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 ،ٍَ ًَػتا طؿتىطؤٍ يُغُض بهط ًَىيػت ْانات ئ ًَؿرت يُ َاززَناٌْ تط ثُغٓس نطاوَ ث ئُو بابُتاٍُْ نُوا ث
ًَػتا ْاتىاْني قبىٍ بهُئ، ئُوَ يُى، زوو/ َاززَيُى بُ زَْطسا ٍَ ئ ًَؿًٓاضٍ ْى ٕ يُن يٌ نطاوَتُوَ ث

 ٍَ ًَؿًٓاضٍ ْى ٍَ ثاضَ زَيين بؤ ئُو بىاضاٍُْ نُ َُٖىو ث ًَػتا يُ نى ُْؾُقات َُٖىوٍ ثُغٓس نطاوَ، ئ
ًَػتا ًَؿرت ئُوٍَ تُخكًكاتًُ تُخكًكاتٌ بؤ نطاوَ، ئُوٍَ ًُْ ئ ٍَ؟ نُ ث ٍَ و ظياز بهط يُ زواٍ  زَنط

ًٌَ بؤ بهُيُٓوَ؟ تهايُ ِضَناوٍ  ٍَ د ًَؿًٓاضَ ْىَيًاُْ يُ نى ثُغٓس نطزٌْ ئُو َُٖىو َاززٍَ بىزدُ ئُو ث
 ئُو خاآلُْ بهُٕ، ظؤض غىثاؽ.

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 قػٍُ خؤت نطز ز. غُضوَض، َاَؤغتا ناوَ، ؾُضَىو.

 بُِضَيع ناوَ ذلُس أَني:
 ؤنٌ ثُضيَُإ.بُِضَيع غُض

ًَؿُنٌ ثؿتطريٍ يًصٍُْ ياغايٌ زَنُّ بؤ ئُوٍَ نُ ئُو بِططاٍُْ زووباضَ بىوُْتُوَ يُو َاززَيُزا،  َٔ ث
ًَؿرت، البربزضَئ، ُٖضوَٖا بُ ًْػبُت بِططٍُ ؾُؾُّ نُ  ًَسا يُ بِططُ و َاززَناٌْ ث ًَؿرت ئًؿاضَتًإ ث نُ ث

ًَطَ ئُطُض بتىاْسضَيت ئًؿاضَت بُ باغٌ غىيؿٍُ ظَواز زَنات بؤ َٓساآلٌْ ؾًُٖس،  ًَِ باؾُ ي َٔ ث
َٓساآلٌْ ؾًُٖسٍ ْاونُ زابِطاوَناًْـ بسضَيت، يُبُض ئُوٍَ بُِضاغيت با ئُواًْـ زَيدؤف و زَيًٓا بٔ يُو 
غىيؿٍُ ظَوادٍُ نُ زَياْسضَييَت، ُٖضوَٖا ثؿتطريٍ ئُو ِضايُف زَنُّ نُ غٓسووقٌ ئًػهإ و تُعُري نُ 

ٍَ بُ ثطؤشَ ُٖيئٍُ ئًػتًػُاض، نىْهُ ًًَاضٍ بؤ تُ 49 ًَهَُيٌ بُ ُٖيئٍُ ئًػتًػُاض ُْنط ضخإ نطاوَ ت
ًَت، بؤ  ٍَ بعض زَب ٍَ بهط ًَهُ ئُوَ بُ تُسسيس بؤ ئُو نُغاٍُْ نُ نطَيهٌ و نُّ زَضاَُتٔ، بُآلّ ئُطُض ت

ًَت، ئُو ثا ًَتُوَ، با َُؾطوعٌ ُٖيئٍُ ئًػتًػُاض بُدًا ب ًَٓ ضٍَ نُ زاْطاوَ بؤ ئُوٍَ ئُوَ وَنى خؤٍ مب
غٓسووقٌ ئًعُاض و تُعُري، ئًػهإ و تُعُري، نُ بؤ خاْىوٍ نُّ زَضاَُت ثطؤشٍَ ئًػهاٌْ خَُيهٌ نُّ 
ًَهسضإ و  ٌَ ت ًَتُوَ، ُٖضوَٖا ئُو طىْساٍُْ نُ ناتٌ خؤٍ بُ ظؤضَ ًَ ًَٓ زَضاَُت و نطَيهٌ زَنطا، بُ دًا مب

 ،ٌَ ٌَ خاْىويإ زضاي ًَػتانُ غىيؿٍُ عُقاض ٖاتٔ يُ ئؤضزوطاٍ ظؤضَ ًَ ٌَ نُ ئ ُٖتا تُعىيعيؿًإ زضاي
ًَجُِضيىَ، ُٖضوَٖا ئُو خَُيهاُْ  ًَُاْىايُ ئُوَ َاوَيُنٌ ظؤض زووض و زضَيصٍ بُغُضزا ت ًَُُ ث ْاياْططَيتُوَ، ئ
ًَػتانُ  ًًًَُنإ، سُم ًُْ ئ ًَطُ و ِضَيطٍُ خؤيإ َُٖيهُْسضاوٕ، ٖاتىوُْتُ ئؤضزوطا ظؤضَ ًَ نُ بُ ظؤض يُ د

ٍَ نُ غىيؿٍُ عُقاض ئُواًْـ بططَيتُوَ، ض يُ غ ًَطَ زاوا بهط ىيؿٍُ عُقاض ُْياْططَيتُوَ، سُقُ ي
ٌَ بىوٕ  ئؤضزوطانإ، ض زَطُِضَيُٓوَ طىْسَنإ، غىيؿٍُ عُقاض بًاْططَيتُوَ بؤ زابني نطزٌْ قاْىٌْ ًْؿتُد

 خؤيإ، ظؤض غىثاؽ. 
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ٕ، ؾُضَىو.غًىَيٌ خا
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 عرناٌ:بُِضَيع غًىَيٌ 
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 ،ٍَ ٍَ بؤ ئُو يًصٍُْ تُؾهًٌ زَنط ًَط خإ زَنُّ، نُ بِطَ ثاضَيُى زابٓط َٔ ثؿتًىاٌْ يُ قػُناٌْ ؾً
ٍَ، بُآلّ  ٍَ ئًعاؾُ بهط ًَؿًٓاضَ و تُخكًكات تُواو بىوَ و يُ بىزدٍُ زاْطاوَ، ْانط ٌَ ئُوَ ث ز.ِضؤشإ زََي

ًَؿًٓاضَإ نطزووَ زَبىايُ يًصٍُْ ٖاوبُف بُِض َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ يُ ِضاثؤضتٌ يًصٍُْ ؾاضَواٌْ ث
ًَهٌ تطَإ ُٖيُ بُ ًْػبُت ئُوٍَ ثؿتًىاٌْ يُ ناى  زيطاغُتًإ نطزبا، بُ ًْػبُت ئُو خاَيٍُ، خاَي

ٌَ ناتٌ خؤٍ تُضسًٌ نطائ ثاضَ وَظاضَت طؤتًإ بُ َىغتُؾًس  ناوٍَ زَنُّ، ئُواٍُْ بُ ظؤضَ ًَ
ٌَ يُ وَظاضَت دُوامبإ بساتُوَ، ئايا َىغتُؾًسٕ يإ َىغتُؾًس ًُْٓ؟  سًػابًإ ْانُئ، بُؽ سُظَإ ي
ًَهٌ تطيؿُإ  يُبُض ئُوٍَ ئُوإ تُضسًٌ نطإ، بُ تؤبعٍ تُضسًٌ نطإ، بُ ئاضَظووَُْساُْ ُْبىو، خاَي

 ٌَ خاَيٌ يُنَُِ البطز يُو َاززَيُ، َٔ يُطَُيًُُ الٍ ُٖيُ بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ، ِضاغتُ ز.ِضؤشإ زََي
ٍَ ثاضيـ  ًَو وَضٍ بطط ًَطَزا غىيؿٍُ عُقاض ُٖض نُغ بطز و غىيؿٍُ عُقاض، بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ، ي
 ٌَ ٍَ ؾُيتإ زَغيت ي ًَو مبط ناى عُوٌْ باغٌ نطز ئُطُض وَضٍ ططت و ئُو نُغُ َطز، نُ ئُطُض يُن

ٍَ، بُآلّ ْاظا م ًَت قُضظَنُّ بسَيتُوَ،  َُٖيسَطط ٌَ زَب يُبُضنٌ وَظاضَتٌ زاضايٌ بُزووٍ زَنُوَيت زََي
دىوُّْ ُٖيُ يُغُض ئُوٍَ سُظ زَنُّ بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ، سُظ زَنُّ وَظاضَتٌ زاضايٌ بؤَإ 
ًَو بُؽ تُيُؾؤًْإ نطزووَ ًَو ُٖيُ َطزووَ يُواُْيُ نُْس نُغاْ ، ِضووٕ بهاتُوَ، يُبُض ئُوٍَ نُغ
َطزووَ ًْىٍَ غىيؿُنٍُ وَضططتىوَ، نُّ زَضاَُتُ ُٖيهُيُنُؾٌ تُواو ُْنطزووَ، نابطا َطزووَ، نُنٌ 
ًَِطيتُوَ، ئُواًْـ ًْاُْ  ٌَ بط ٌَ تؤ ثاضَنٍُ ي ٌَ يُبُض ئُوٍَ تُئًُُٓنُ َُْاوَ زَب وَظاضَتٌ زاضايٌ زََي

ٍَ، بُآلّ بؤ خؤّ يُ  بًسَُْوَ، ثاضيـ ناى عُوٌْ طىتٌ ئُوٍَ نُ مبطَيت بُ ياغا تُبعُٕ عُؾى زَنط
َىزيطٍ بُْكِ ثطغٌ قُباسُت خإ نُ ْاوٍ زَيِٓ ئًعتًازٍ يُ، ئُطُض ْاوَنُؾٌ ِضَؾهُُْوَ تُبًعٌ 
ًَىَ  ًَِ طىت قُباسُت خإ ئُو ثاضٍَ يُبُضنٌ وَضزَططُْوَ يُو َطزيًٍُ؟ وتٌ يُبُض ئُوٍَ ئ يُ، ث

ًَ ًَساًُْ زَب ًَِ خؤؾُ يُى، عُؾى ئًعؿاتإ نطز يُ تُئًُُٓنٍُ، غىوٍ ت ًَطَ ث ًَُُ وَضٍ بططيُٓوَ، ي ت ئ
تُواو غُضؤنٌ ثُضيَُإ، يُن يٌ بهطَيتُوَ، ئايا وَضيسَططُْوَ ثاضَنُ يُ َطزووَنُ؟ يإ وَضيٓاططُْوَ؟ 

 غىثاؽ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ثُميإ خإ، ؾُضَىو.
 بُِضَيع ثُميإ ععايسئ:

 ضيَُإ.بُِضَيع غُضؤنٌ ثُ
َٔ غُضَتا ثؿتًىاٌْ قػُيُنٌ ز.غُضوَض زَنُّ نُ باغٌ يُ ئًٓؿائٌ بىوٌْ ئُّ َاززَيٍُ نطز، بُِضاغيت 
ٌَ، بُ َاززَيُنٌ  ٍَ ُْب ٌَ، َُبًُغٌ يُطُ ٍَ ُْب ئُطُض ئُّ َاززَيُ يُ َُٖىو ئُو زَعُاُْزا شَاضٍَ يُطُ

ًَُُ ٖاووآل ًَتُوَ، باتًَُ، وَنى ئُوَيُ نُ ئ ًَٓ ًَني يُ بىزدُزا ئًٓؿائٌ زََ ًَٓني بًَ تًاٌْ خؤَإ ةَُيُت
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زَعٌُ ئُوََإ نطز، بُآلّ ًٖ  بِطَ ثاضَيُنٌ بؤ زاُْْطاوَ، بُ تايبُتٌ نُ ُْٖسَيهٌ ئًػتًُطاضَ يُ زَعِ 
 ٌَ ٍَ، زَب ٌَ ثاضَنٍُ تُسسيس بهط نطزْسا، ُْٖسَيهٌ ْاوٍ غٓسووقٌ تًازا ٖاتىوَ، نُواتُ دًا يُوٍَ زَب

ًَُُ وَنى ئُْساٌَ ٍَ  ئ ٌَ نطاوَ يُّ بىاضاُْزا، نُْس ًَؿىوف زَعٌُ ي ثُضيَُإ بعاْني ئُوٍَ نُ غاآلٌْ ث
ٌَ بُ  ًَني؟ ئُوَ زَب ًَُُ نُْسٍ تطٍ بؤ زابٓ ًَىيػت زَنات ئ ٍَ ثاضٍَ تًا َاوَتُوَ؟ ث زَعِ نطاوَ؟ نُْس

ًَؿًٓاظ زَنُّ بؤ بططٍُ ؾُؾٌَُ ًَٓشٍُ ٍَ، َٔ ث ظَواز بؤ َٓاَيٌ  واقًع، ظائًسَٕ ئُوٍَ نُ ثاضَنإ زابٓط
ٍَ، نُ ئُواًْـ بططَيتُوَ  ؾًُٖسإ و ئُْؿايهطاوَنإ، َٓاآلٌْ نُّ ئُْساَاٌْ غُْطُضيؿٌ بؤ ئًعاؾُ بهط
ًَطثُزلُ نُ ططْطرتئ  يُ ْاو ئُوَزا، دطُ يُوٍَ نُ زاوا زَنُّ يُ ْاو زَعُُنإ زا زَعٌُ غُْتُضٍ ؾ

ٍَ، ظؤض غىثاؽ.غُْتُضَ و نَُرتئ ثؿتًىاٌْ َاززٍ ُٖيُ يُ ُٖضَيٌُ   نىضزغتإ زا بؤٍ ئًعاؾُ بهط
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ناى عبساهلل، ؾُضَىو.
 بُِضَيع عبساهلل َُال ْىضٍ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 ٌَ ٍَ، ُٖضوَٖا يُبُض ئُوٍَ ؾىنط يُ خىا بُظياز ب ٍَ ئُو ِضايُّ َُبًُغُنإ زَغتًٓؿإ بهط ًَٓـ يُطُ
ًَؿًٓاضَيهٌ تطيـ زَخَُُ ِضوو زاٖاتٌ ْ اوخؤيٌ ظؤضَ، يُعين ثاضٍَ ُْوت و ئُواُْ ظؤضَ، َٔ نُْس ث

ًَؿًٓاضٍ يُنَُِ ئُوَيُ ئُو زَعٌُ َُؾاضيعٌ بهىونُ نُ  ًًَؤٕ زيٓاضَ، يُ ِضاغيت زا ُْٖسَيو  15ث
ًَو 15ثطؤشَ ُٖيُ ثطؤشٍَ بهىونًؿٔ بُؽ بُ  ٍَ  ًًَؤٕ زيٓاض بُِضَيىَ ْانٔ، ئُّ َُبًُغُ نَُ ظياتط بهط

ًَؿًٓاضّ نطز و ئَُِطؤ تُئهًسٍ يُغُض زَنَُُوَ،  ٍَ، ْىقتُيُنٌ تط نُ زوَييَن ث باؾرتَ، زاوا زَنُّ ظياز بهط
ٍَ ْؿًٓٔ، ئًرت  ًَعإ ُٖيُ نط ٍَ زَزا،  311ُٖظاضإ، غُزإ ُٖظاض خ  411ُٖظاض زَزا،  211ُٖظاض بُ نط
ت، تا ئُو ناتٍُ خاْىويإ بؤ زضوغت زَنات زاواناضّ ُٖظاض زَزا، ئُضنٌ سهىَُتُ خاْىويإ بؤ زضوغت بها

ٌَ بسات،  ٍَ بُو نُغاٍُْ نُ نطَيٓؿًٓٔ ثاضٍَ خاْىوَنٍُ ث ٍَ بؤ ئُوٍَ بسض ًَو ثاضَ تُضخإ بهط َُبًُغ
ٌَ بسات، ْىقتُيُنٌ تط زاواناضّ  ِضووبُضَيهٌ طُوضٍَ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ ِضووبُِضووٍ  ٍَ خاْىوَنٍُ ث نط

ٍَ قُضَبىو بهطَيُٓوَ، ْىقتُيُنٌ تط  وؾهُغاَيٌ بؤتُوَ، ظَضَضَُْسٍ طُوضَٕ، ثاضٍَ بؤ تُضخإ بهط
ٌَ باؾُ نُ نىِضإ و نهاٌْ ؾًُٖس و ؾًُٖسإ  ئُوٍَ نُ ثُيىَْسٍ بُ غىيؿٍُ ظَوادُوَ ُٖيُ َٔ ظؤضّ ث

ًَهٌ تطٍ ئاغايٌ نُ ُٖشاضَ، يُبُض ئُوٍَ ُٖشاضَ ًَؿًٓاضٍ ئُوَف زَنُّ طُزل قُضظٍ  زَبُخؿطَئ، بُآلّ ث
ٌَ وَضبطريَيتُوَ، ئُطُض َٓاَيٌ يُنٌَُ بىو با  ًَهٌ تط قُضظَنٍُ ي % يُ 51وَضططتىوَ، بُ ًَهاًْعَ

ًٌَ خؤف بني، َٓاَيٌ زووٌََ بىو با  ًٌَ خؤف بني، يُعين ئُضنٌ 111قُضظَنُ ي % يُ قُضظَنٍُ ي
ٌَ بسات، خاْىوٍ بؤ زضوغت بهات، نُ خاْىوٍ بؤ زضوغت ْا ًًَؤٕ زياض  5نٍُ سهىَُتُ ُْى قُضظٍ ث

طُزلٌ زاَاوٍ وَضططَيتُوَ؟ ْىقتُيُنٌ تط ئُوَيُ ثؿتطريٍ ئُو ِضايٍُ ثُميإ خإ  2نًُ سهىَُت يُ 
ًَطثُزلُيُ، ُٖضوَٖا ئُو ِضايٍُ ثُميإ عبسايهطيِ بؤ ثؿتًىاٌْ خىَيٓسناضإ، يُ  زَنُّ بؤ ئُو غُْتُضٍ ؾ

ًَ ًَػتاف ئًعاؾُ ِضاغتًؿسا َٔ تها زَنُّ بؤ خاتطٍ خىا ئُطُض زَضؾُت و َاوَ قُضظٍ خىَيٓسٌْ باآلنٍُ ئ
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ًَػتا يُ ئُوضوثا و يُ ًَػط و يُ يىبٓإ  ٌَ نُ يُ ئ ًَهٌ ئُو خىَيٓسناضاَُْإ ب بهُئ، بؤ خاتطٍ خىا با خَُ
 و يُ وآلتاٌْ.........

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 خإ، ؾُضَىو. ععٔن٘

 زلِ ايسئ: ععٔن٘بُِضَيع 
 َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُِض

زياضَ ئُّ َاززَيُ وَظاضَتٌ زاضايٌ و ئابىوضٍ ئًًعاّ زَنات بُ زابني نطزٌْ طىشَُنإ بؤ بُضزَواّ بىوٕ، 
ًَو بىوَ يُو بِطَ  ًَهاضيـ يُن ًَبًًِٓ نطزووَ بُضزَواَبىوٌْ بًٍُُ ب بؤ خؤٍ ئُّ ُٖؾت خاَيٍُ نُ َٔ ت

باضٍ نؤَُآليُتٌ بُخؿًىيُتٌ بُ زَضنىواٌْ ثُمياْطا و ثاضَ بُضزَواَاٍُْ نُ وَظاضَتٌ ناض و ناضو
ًَت و  ًَهاضٍ يُ بُضزَواّ ب ًَؿًٓاض زَنُّ ئُو بًٍُُ ب ًَطَ ث ظاْهؤنإ نُ زاَُُْظضاوٕ، بُآلّ َٔ ي
ٌَ بُ بُخؿًين  ًَؿًٍُٓ ٖاوغُضطريٍ بُضزَواّ زَب ًَو، خاَيٌ تط ث ثًؿُيًُناًْـ بططَيتُوَ، ئُوَ خاَي

ًَو ُٖيُ نُ سهىَُتٌ ُٖضَيٌُ ٖاوغُضطريٍ بؤ ِضؤَيُ ًَطَ خاَي ًَُُ ي ٍ ؾًُٖس و ئُْؿايهطاوَنإ، بُِضَيعإ، ئ
نىضزغتإ يُ نُْس غاَيٌ ِضابطزووف زا ِضَناوٍ ئُوٍَ ُْنطزووَ نُ تُْٗا بؤ َٓاَيٌ نُؽ و ناضٍ 

ًَو يُواُْ ًُْ نُ ئُويُ ويُتٌ ؾًُٖسإ، ئٍُ ئُو ؾًُٖساٍُْ نُ غَُيت بىوُْ؟ يُعين خىؾو و بطا يُن
 ٌَ ًَهٌ غَُيت بىوَ، ًٖ  نُغ ٍَ نُ نُغ ًَو بؤ خىؾو و بطاٍ ئُو ؾًُٖساُْف بهط ٍَ سًػاب ٌَ بسض ث
ًَؿًٓاض زَنُّ نُ خىؾو و بطاٍ ؾًُٖسي ـ ئًُتًاظَيهٌ وَضُْططتىوَ يُ زواٍ ؾًُٖسبىوٌْ ئُوإ، َٔ ث

ًَؿًٍُٓ ٖاوغُضطرييًٍُ بؤ ًَهٌ تط يُ ُٖؾتُّ زا بُضزَواّ ب ئُو ث ٍَ، خاَي ىوٕ يُ ثؿتطريٍ زَغتٍُ بهط
ٌَ بىوٕ، ئُواٍُْ زَياْططَيتُوَ يُ قُظا و  ًَساٌْ ئُويُويُت بُ ثطؤشَناٌْ ًْؿتُد ٍَ ث ًَٓإ، يُطُ وَبُضٖ
ًَطَ قُظانإ البطاوَ؟ تُْٗا بؤ ئُو زوو بُؾُ نُ ْاسًُ و الزَيهاُْ، قُظاناًْـ  ْاسًُ و الزَيهإ، بؤنٌ ي

ًَٓإ و ئ ًَىيػتًإ بُ زَغتٍُ وَبُضٖ ٌَ بىوٕ ُٖيُ، غىثاؽ.ث  اوَزاْهطزُْوَ و ًْؿتُد
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 َاَؤغتا ؾُضَإ، ؾُضَىو.
 بُِضَيع ؾُضَإ ععايسئ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًًََُُوَ بُِضاغيت   ًًَاض تُضخإ نطاوَ 6زياضَ ٖاوناضادإ بُِضاغيت ظؤض باغًإ نطز، بُآلّ َٔ يُ خاَيٌ غ

ًَُُ نؤََُيُ ناضَطُيُنُإ يُ نىضزغتإ ُٖبىو بُِضاغيت، ناضطٍُ  بؤ نُضتٌ ثًؿُغاظٍ، َٔ زَثطغِ ئ
ًَط، ناضطٍُ ؾريٌََُْ و  ًَط، ِضغ  و نٓني يُ ُٖوي ًَُاٌْ، ناضطٍُ ِضوخاّ يُ ُٖوي ًَط و غً دطُضَ يُ ُٖوي

ًَُاْ ًَط، نًُُْتؤٍ تاغًىدٍُ غً ًَط، زاضتاؾًًُنٍُ ُٖوي ٌ، ناضطٍُ يُ قىتىوزاْاٌْ ُٖضيط، ئُيبإ يُ ُٖوي
ٌَ، ناضطُنإ  ناضطٍُ ئاضز، ئُواُْ يُنًإ َُْاوٕ، بُِضاغيت يُى ناضطُ َُْاوَ غُض بُ نُضتٌ طؿيت ب
ًَٓسضاوَ، ؾُف ًًَاضٍ بؤ تُضخإ  َُٖىو بىويُٓ نُضتٌ تايبُت، ياخىز ظَويًُنٍُ بؤ ناضطٍُ تط بُناض ٖ



 71 

ًَطَ يُ دُْابٌ وَظي ط ئُوَيُ ئُوٍَ نُ تُضخإ نطاوَ بؤ ئُو نُضتٌ ثًؿُغاظٍ يُ نطاوَ، ثطغًاضَنُ ي
نأَ ئُو ناضطاُْ نُ ئُو َُبًُغُيإ بؤ تُضخإ نطاوَ؟ بُضَُُٖناًْإ ناَإُْ؟ ئُوَ بُضٌَُٖ غاَيٌ 

 ًَُُ  ًًَاضٍ بؤ تُضخإ بهُئ؟ ظؤض غىثاؽ. 6ِضابطزوويإ نُْسَ تاوَنى ئ
 : ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإبُِضَيع ز.اضغ

ًَطٍ ثُضيَُإ ْىقتُ ًْعاًًَُنٌ ُٖيُ، ؾُضَىو.  دُْابٌ غهطت
ًَطٍ ثُضيَُإ:  بُِضَيع ؾطغت أمحس عبساهلل/ غهطت

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَطاٍ َىْاقُؾُ بىو، سُغِ نطابىو،  ًَػتا د ًَـ ئ ئُطُض تَُاؾاٍ ئُو بُْساُْ بهُئ ظؤضبُيإ ث

ٌَ  56يُ َاززَ  2ديب ؾُقُضَ تُخكًكاتٌ بؤ زاْاوَ يُ ْاو دُزوٍَ، بُ َى ًَو سُغِ نطاب ُٖض َُوظوع
ًَطَ  ًَت، ي ًَت و تُخكًكاتٌ بؤ زاُْْاب ًَني ًْكاؾٌ يُغُض بهُئ، ئُطُض ب ًَُُ ب ًَت ئ داضَيهٌ تط ْاب

ًَني بؤ ُْٖسَيهًإ،  ًَت  111زاُْْ ًَت زَعٌُ بهات، ْاتىاْ ًَني زَعِ و ئًػتًُطاض سهىَُت ْاتىاْ ًَ داض ب
ٍَ ِضَئٌ ناى ِضَيباظّ نى ئًػتًُطاضيـ به ات، نىْهُ ئُقًَُٕ َُبًُؽ بؤ َىخُقُم ًُْ، بؤيُ َٔ يُطُ

 ،ٍَ ًَتُ زاْإ ٍُٖ َىْاقُؾُ يُغُض ُْنط ًَتُ تُخكًكات، بؤ ٖاتب ًَػتا بؤ ٖاتب ًَـ ئ ئُو َاززاٍُْ ث
ًَٔ، ياًْـ ًْكاؾٌ يُ ًَتُ زاْإ يإ تُخكًكات تاظَ بؤ زابٓ غُض ئُواٍُْ تُخكًكاتًـ بىوٕ ُْٖاتب

 ُْنُٕ، ظؤض غىثاؽ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

ًَطظاز، ؾُضَىو.  ناى ؾ
ًَطظاز   :افغعةتاذتبُِضَيع ؾ

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاضّ ُٖيُ، يُنًإ يُ شَاضَ  ٍَ بُ نىِض و نهٌ ؾًُٖس،  6َٔ زياضَ زوو ث ئُوٍَ نُ غىيؿٍُ ظَواز بسض
ٍَ بُ نىِض  و نهٌ نُّ ئُْساٌَ غُْطُضيـ، نُ بُِضاغيت ظؤض نَُُ، ًْػبُيُنٌ ئُو ثُِضٍ زاوا زَنُّ بسض

ًَػتا َُٖىوٍ بىوٕ بُ باثريَ، ٌٖ  511ْاطاتُ  ُْؾُضَيو نُ ئُواُْ نُّ ئُْساَاٌْ غُْطُض خؤتإ زَظأْ ئ
ًَىيػتُ ئُوَ ةطَيتُ ئُو ًُٖٓوَ، يُ بِططٍُ ؾُف ز ًَيَن، بؤيُ ث ا، يإ بُ ئُوَ ًُْ نىِضيإ شٕ و ئُوَ ب

ًَػتا  ٍَ، بؤ ئُوَ ثؿتًىاٌْ َايًؿُإ ُٖيُ، تا ئ ًًَاض زيٓاض يُو  8بِططُيُنٌ تط بؤٍ ظياز بهط
تُخكًكاتٍُ نُ نطاوَ َاوَ يُوَزا، يُى، زووًََإ ُٖض يُغُض نُّ ئُْساَاٌْ غُْطُضَنُ، نُّ 

ًَؿهُوتىوَنإ زا قُزضٍ ئُو نُغاُْ زَظأْ نُ ؾؤِضؾًإ  ئُْساَاٌْ غُْطُض يُ َُٖىو زوًْازا، يُ وآلتُ ث
ًَىيػتُ ياضَُتًًُنٌ دًا يُوٍَ نُ وَنى خَُيهٌ  نطزووَ، سًػابٌ ئُوَيإ نطزووَ نُ ئُو خَُيهاُْ ث
ًَُٓٓوَ بُ دىوُْ يُ ْاو زائريَيُى زا، ئُو زوو ناضَُْسَ  ئًعتًازٍ ئًـ زَنُٕ بًاْسضَييَت، زوو ناضَُْس ب

ًعتًازٍ و ًٖ  َىؾهًًُيُنٌ ًُْ، نُّ ئُْساٌَ غُْطُض نُْس يُنًإ نُّ ئُْساٌَ غُْطُضَ، يُنًإ ئ
 ،ًُْ ٌَ ًَىيػيت ث ًَىيػيت بُ ياضَُتٌ تطَ، ض يُ َاَيُوَ، ض يُ زَضَوَ، ض ِضؤيؿ ، ض ئُّ ال، ئُوٍ تط ث ث
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يُبُض ئُوَ َٔ زاوا زَنُّ ئُو َىونٍُ نُّ ئُْساَاٌْ غُْطُض نُ وَضٍ زَططٕ، تُئػري ُْنات يُ ناضَيو 
 طزيإ يُ زَضَوٍَ ئًؿُنٍُ خؤيإ، ظؤض غىثاؽ.ئُطُض ن
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ناى عسْإ، ؾُضَىو.
 عرناٌ:بُِضَيع عسْإ 

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَطظاز و ثُميإ خإ و ناى عبساهلل زَنُّ، َُٖىوٍ، تُْٗا  َٔ زياضَ ثؿتًىاًًُْنٌ ظؤضٍ قػُناٌْ ناى ؾ

ٌ زَعِ نطزٌْ نطَيٓؿني، يُ ِضاغيت زا ثاضيـ قػَُإ يُغُضٍ نطز، ْاؾعا م يُعين نُ يُغُض َُوظووع
ًَطَؾٔ يُ ئُوضوثا  ًَِ، يُعين ظؤض يُو بُِضَيعاٍُْ نُ ي ًَ ٍَ بُآلّ ُٖض بُ ويصزاْاُْ بً ئُوَ ثُغٓس ْانط

ًَو زا ئًـ زَنٍُ، سهىَ ًَت شياوٕ، يُعين تؤ يُ ناضطُيُى زا ئًـ زَنٍُ، يإ يُ ُٖض ؾىَيٓ ُت ْاتىاْ
ًَطَف زا وايُ، يُعين سهىَُتُ،  ٍَ زياضَ َُسسوزَ، زياضٍ نطاوَ، ي نطَيهُ ظياز بهات، يُعين غُقؿٌ نط
وَظيؿُيُ، نُضتٌ تايبُتُ ظيازٍ ْانات، بُآلّ نُ تؤ نطَيًُنٌ ظؤض زَزٍَ بُ خاْىويُى، يُعين 

ًَهٌ ظؤض ُٖيُ بُ زَغيت ئُوَوَ،  سهىَُت زَيت وَى ئُوٍَ نُ يُ نطَيهًًُنٌ ظؤضَإ ُٖيُ، َىعاْات
ٍَ ْؿًٓاُْ زَنات نُ غُقؿٌ َىونُنُيإ ظؤض نَُُ، بُ  ًَهٌ ئُو نط بىزدٍُ طؿيت زا سهىَُت زَيت زَعُ

ٌَ، بُ  211 ٍَ، 41%، 31، يُعين ًْػبُيُى 311ُٖظاض ب ٍَ ْؿًٓاُْ زياضٍ زَنط %ٍ نطَيهُ بؤ ئُو نط
ًَهُ يُ وآلتاٌْ ئُوضوثا ظؤض َىتُبُ ٍَ، يُ نىضزغتإ زا ظؤض ظؤض يُعين ئُوَ ؾت عُ، ناضٍ يُغُض زَنط

ًَني، ئايًُتُنُيؿٌ ظؤض  ًَُُ زَتىاْني ِضَيصَيُى زاْ ططْطُ، يُبُض ئُوٍَ غُقؿٌ َىونُ ظؤض نَُُ، بؤيُ ئ
ٍَ غاآلُْ سهىَُت بُ بِطَيو يُعين بُ يُى داض ةطَيتُ غُض َىونُنُ  ئاغاُْ، يُعين ئايًُتُنٍُ زَنط

ًًَاٌْ بسات، يُعين  ًَت، بؤ ث ًَىيػيت بُ ظؤض تُعًًُات و ظؤض ياغاٍ ئُواُْ ب ًَُىاًُْ ناضَيهٌ قىِضؽ و ث ث
ًَو زازَْطَيت يُّ ياغاٍ  ناغبهاضإ، بؤ نطَيهاضإ، بؤ ؾُضَاْبُضاٌْ ثًُ ْعَُنإ زَنطَيت، تُخكًك

ٍَ خاْىوَناًْإ. ًَو زازَْطَيت بؤ زَعِ نطزٌْ نط  بىزدُيُ، َىخُقُقات
 ع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ: ٕ بايبُِضَيع ز.اضغ

 ُْغطئ خإ، ؾُضَىو.
 بُِضَيع ُْغطئ مجاٍ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ. 
زياضَ َٔ نىاض خاَيِ ُٖبىو، بُآلّ خؤؾبُختاُْ زوو خاَيًإ ٖاوناضّ ناى غُضوَض نُ باغٌ غًاسٍُ نطز 

ًَهٌ تطيإ يُّ َُغُ ٍَ ؾىَيُٓواضَوَ باغٌ ْانُّ ئُوَ ثؿتًىاٌْ زَنُّ، خاَي يٍُ ظيٓساًْاٌْ ؾُِضٍ يُطُ
ٍَ باغٌ بهُّ يُغُض َُغُيٍُ  ًَؿًٓاضَنٍُ نىَيػتإ خإ زَنُّ، خاَيٌ نىاضَّ نُ زََُو ْاوخؤ ثؿتًىاٌْ ث
ًَُُ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ زا بىاضٍ نؿتىناَيٌ بىاضَيهُ  قُضَبىوٍ دىوتًاضاُْ، بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ، ئ

ٌَ بسَئ ٌَ َُٖىو اليُنُإ ططْطٌ ث ًَؿُوَ بِطوا نُ زَب ٍَ بُضَو ث ٍَ نؿتىنا ٌَ يُو خاآلٍُْ نُ زََاُْو ، يُن
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َُغُيٍُ قُضَبىوٍ دىوتًاضَ، قُضَبىوٍ دىتًاض وا يُ دىتًاض زَنات زَيٌ بُ ظَويًُنٍُ، زَيٌ بُ 
ٌَ، ئَُػاَيًـ و ثاضيـ زياضَ دىوتًاضاٌْ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ ظَضَضَُْس بىوٕ،  بُضَُُٖنٍُ خؤف ب

ٍَ بُ ٖؤٍ وؾهُغاَيًًُوَ، بُآلّ غاَيٌ ثاض بُ ٖؤٍ نُْس ُٖضوَنى ناى عبساهلل ًَسا ئَُػا  ئاَاشٍَ ث
ٍَ َُْتًكُ نٌَُ باضإ و ئُواُْ تُئػريٍ  ًَني غطوؾتًًُوَ وَنى ِضَؾُبا و ُّٖ يُ ُْٖس ًَ ًَهٌ ب ساَيُت

ًَؿًٓاضَنُ زووثات زَنَُُوَ، ئُطُض ب ًَُُ نطزؤتُ غُض بُضوبىوٌَ نؿتىناَيٌ دىوتًاضإ، بؤيُ َٔ ث ًَت و ئ
بتىاْني قُضَبىوٍ دىوتًاضإ بهُئ ناضَيهٌ ظؤض باؾُ، ُٖوَيٌ ئُوَف بسَئ زياضَ دىوتًاضاٌْ غاَيٌ ثاض 
ًَؿًٓاضيإ بؤ نطاوَ قُضَبىو بهطَيتُوَ يُ وَظاضَتٌ ظضاعُ، يُ  نُ بُ ْىوغطاوٍ ِضَلٌ ًًٖٓإ بؤ نطاوَ، ث

ٍَ نات زا ئُو قُضَبىوَ زوا زَنُوَيت، ذلاؾُظَناٌْ خؤياُْوَ طُيؿتؤتُ وَظاضَتٌ زاضايٌ،  بُآلّ يُ ُْٖس
ٍَ يُ قُضَبىو نطزُْوٍَ دىتًاضإ بؤ ئُوٍَ  ٍَ ثُيُ بهط ٍَ بسض ًَُُ زاواٍ ئُوَ زَنُئ نُ ُٖو بؤيُ ئ

 بتىأْ يُ ناتٌ خؤٍ زا غىوزَُْس بٔ، ظؤض غىثاؽ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ناى ُْضميإ، ؾُضَىو.
 
 
 

 َيع ُْضميإ عبساهلل:بُِض
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.  

ًَطظاز، ناى عسْإ و  ٍَ ناى عبساهلل، ُٖضوَٖا ناى ؾ ًَؿًٓاضَناٌْ نىَيػتإ خإ زَنُّ يُطُ َٔ ثؿتطريٍ يُ ث
ُْغطئ خاًْـ بُِضاغيت باغٌ ئُوَيإ نطز نُ قُضَبىوٍ دىوتًاضإ، بُِضَيعإ طُضًَإ َُٖىو 

ًٍَُ نطزووَ، بُِضاغيت يُعين ناٌَ طُضًَاٌْ ططتؤتُوَ بُٓتؤويؿًإ َُٖيُٓططت ؤتُوَ، ئُوٍَ نُ زاُْوَي
ًَؿًٓاض زَنُّ ئُطُض  ًَط و زٖؤنًؿٌ ططتؤتُوَ، بُآلّ َٔ ث ٍَ يُ ْاونُناٌْ تطٍ ُٖوي وؾهُغاَيٌ، ُْٖس

ًَؿًٓاضَ بٓىوغني )قُضَبىوٍ َُٖىو ئُو دىوتًاضاُْ ب هطَيتُوَ قُضاضَ ئُوَ ةُيُٓ ْاو قُضَبىوَوَ، ئُّ ث
ًَُيإ َُٖيُٓططتؤتُوَ، بُ تايبُت طُضًَإ، يُ ِضاغيت زا طُضًَإ  بُ ٖؤٍ وؾهُغاَيًًُوَ بُضوبىوٌَ زاُْوَي

ٌَ، َٔ ثؿتطريٍ يُو ِضايُ زَنُّ. ًَهٌ، بؤيُ ظَضووضَ ئُو قُضَبىوَ ُٖب  ًٖهٌ َُٖيُٓططتؤتُوَ، ًٖ  نُغ
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ، ؾُضَىو.ٖاوِضاظ خإ
 بُِضَيع ٖاوِضاظ خؤؾٓاو:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ يُ غُضَتاٍ َىْاقُؾُ نطزٌْ ثطؤشَ ياغاٍ بىزدُ ئًع ٌْ ئُوََإ نطز نُ يًصُْيُنٌ  زياضَ ئ
ٍَ، زواتط ئُطُض بُ َاززَيُى يُ  ٍَ، ًٖىازاضّ ئُوَ بُ ُْٖس وَضبطري ًَٓسض ًَو بٗ ًَهؤَيًُٓوَ يُغُض زاٖات ث ي
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ٍَ بؤ ؾًُٖساٌْ ْاو خاَي ًَؿًٓاضٍ ئُوَ زَنُّ َىونُيُى تُضخإ بهط ٍَ، َٔ ث ًَطري بهط ُنإ زا د
ًَػتا  نًًُاباضإ بُِضاغيت، َٔ ْاظا م ئُّ َُٖىو ظََُُْ نُ بُغُضنىو ؾًُٖساٌْ نًًُاباضإ تا ئ
َىونُيُنًإ ًُْ، نُ ئُواُْ بُِضاغيت باضٍ تُْسضوغتًإ ُّٖ ظؤض خطاثُ، َىونُيُنًؿًإ بؤ 
ٍَ بؤ ؾًُٖساٌْ نًًُاباضإ يُ َُٖىو  ٍَ ئُوَزاّ َىونُيُى زياضٍ بهط ًَػتانُ، َٔ يُطُ ُْبِطاوَتُوَ تا ئ
نىضزغتإ تُبعُٕ، بُ بايًػإ و َُٖيُظُ و َُٖىو َُْتًكُناٌْ نىضزغتإ ئُواٍُْ نُ نًًُاباضإ نطاوٕ، 

ٍَ بؤ ٖاووآلتًاٌْ نُ ٍَ ثاضَ زياضٍ بهط ًَِ باؾُ بِط ًَهٌ تط ث ّ زَضاَُت، بُِضاغيت يُ ِضووٍ وَيههىوٕ و خاَي
ٍَ بُ غىضيا بُضاوضزٍ  ًَهٌ ظؤضٍ ُْومتإ ُٖيُ، ْانط ٌَ ثاضَيعطائ، زاٖات ًَهٌ غ ًَُُ ُٖضَيُ بُضاوضزنطزُْوَ ئ
ًَُُ بؤنٌ با قُتُض بُضاوضزٍ  ًَؿاٌْ زا يُ ُٖشاضٍ، ئ خؤَإ بهُئ نُ ئُو ِضؤشَ وَظيطٍ ث ْساْإ ث

ًَُُ، خؤَإ بهُئ، بؤنٌ بُ  ًَهٌ ئُظعايف ئُظعاف نَُُ يُ زاٖاتُنٍُ ئ ًَو نُ ظؤض زاٖاتُنٍُ زاٖات ؾىَيٓ
ًَُىايُ زَقًكًـ ًُْ، نىْهُ  ٍَ ئُوَزاّ نُ ئُو ِضَيصَ ُٖشاضيًٍُ نُ ُٖيُ، َٔ ث يُبُض ئُوَ يُطُ

ٍَ بؤ ئُو ٖاووآلتًُ نُّ زَضاَُتاُْ، زياضٍ ٍَ ثاضَ تُضخإ بهط ًَطٍ ًُْ، يُوَ ظؤضتطَ، بِط نطزٌْ  غُضشَ
ٍَ ئُوَف ئُو َٓساآلٍُْ نُ  ٌَ، يُطُ ًَؿٍُ بؤ زضوغت ُْب ٌَ ٖاوغُض، بؤ ئُوٍَ ن ٍَ ثاضَ بؤ ئاؾطَتٌ ب بِط
ًَى  ًَيَن، بؤ ئُوٍَ غُضطُضزإ ُْبٔ، بؤ ئُوٍَ ثُضاوَيع ُْخطَئ، بؤ ئُوٍَ بُدىاٌْ بُخ باونًإ ْاَ

ٍَ تاوَنى ئُو تَُ ًًَإ بسض ٍَ ثاضَ وَنى ٖاوناضٍ ث ًَىيػتُ، زوا خاَيِ ئُوَيُ نُ يُ بهطَئ، بِط ٍُُْ ث
ٍَ بؤ  211تُوقًاتُنإ زا ٖاتىوَ خُضز نطزٌْ عُقاض وَنى ئُوٍَ بؤ   111َُتطٍ غُضف زَنط

ًَط. ًَؿُيُنُ بُ تايبُتٌ يُ ؾاضٍ ُٖوي ٍَ، نىْهُ ئُوَ ن  َُتطيـ غُضف بهط
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

ٍَ خإ، ؾُضَىو.  غُضطى
ٍَ  بُِضَيع  سػٔ: رضاغُضطى

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.  
ًَُُ 5ثؿتطريٍ يُ قػُناٌْ ثُميإ خإ و ناى عبساهلل زَنُّ، ئًعاؾُيُنًؿِ ُٖيُ بؤ ؾُقُضٍَ  ، نُ ئ

ًًَاضٍ بؤ تُضخإ نطا، ِضاغتُ ثاض وَنى يُنُّ ُْٖطاو،  25باغٌ ثطؤشٍَ غٓسووقٌ بهىوى زَنُئ نُ ثاض 
ًَىيػيت بُو ًٌَ ئُو ًَهاًْعٍَُ يُ قاْىُْنُ يُنُّ قؤْاؽ ث ٍَ، بُآلّ بُ ث َ بىو ثاضَيُنٌ بؤ تُضخإ بهط

ًَُُ بِطَيهٌ بؤ زياضٍ بهُئ، تُخكًل  ًَىيػتُ ئ ٍَ بؤ وَضططتين ئُو قُضظَ، ث زياضٍ نطاوَ، َاوَيُنٌ زَو
ٍَ بِطَ ٍَ ئُوٍَ بؤ َُقطَيف ظضاعٌ و قٓاعًـ ئُواًْـ زياضٍ بهط ٍَ، ُٖضوَٖا ٖاوِضاّ يُطُ نُيإ يُ بهط

 ٍَ ًَُىايُ تُضخإ بهط ْاو قاْىُْنُ، بُ ًْػبُت ئُو ثاضٍَ نُ تُضخإ نطاوَ بؤ ُٖيئٍُ ئًػتًػُاض، َٔ ث
ًَطَ َُٖىاضَإ نطز بؤ نُغاٌْ  ًٌَ ئُو قاْىٍُْ نُ خؤَإ ي ٌَ بىوٕ بُ ث بؤ زضوغت نطزٌْ يُنٍُ ًْؿتُد

ًَػتا ئًػبات بىو ئُو ثطؤشاٍُْ نُ ُٖيئ ٍُ ئًػتًػُاض زضوغيت زَنات ظؤضبُيإ يُ نُّ زَضاَُت، نىْهُ ئ
ًَؿًٓاض  خعَُتٌ نُغاٌْ ُٖشاض و نُّ زَضاَُت زا ْني، بَُيهى يُ خعَُتٌ نًُٓ بُضظَناْسايُ، بؤيُ ث
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ًَطَ زياضٍ ُْنطاوَ، بؤ ثطؤشٍَ خاْىوٍ  ٍَ، نُ ُٖضنُْسَ ي زَنُّ ئُو ثاضَيُ بؤ، ثاضَيُى تُخكًل بهط
ًَبىوٕ بؤ نُغاٌْ نُّ زَضاَُت  .ًْتُد

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 ناى ذلُس ؾاضَظووضٍ، ؾُضَىو.

 بُِضَيع ذلُس امحس ؾاضَظووضٍ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ زَنُّ، بؤ ثؿتطريٍ نطزٌْ ثطؤشَناٌْ نُضتٌ ثًؿُغاظٍ، َٔ زاوا يُ وَظيطٍ 3َٔ يُ خاَيٌ  وَ زَغت ث
ًَُُ بالإ نطز يُ تُوقًاتُنإ ُْْىوغطاوَ، ئُّ قُضظٍَ نُ  زاضايٌ زَنُّ يُ تُوقًاتُناًْـ زا، ئ

 ٌَ ٌَ ْانا، ُٖض يُوَ ْان ٌَ ِضؤتًًٓات ُٖيُ نُؽ ئًػتًؿازٍَ ي  111زاْطاوَ بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ، نؤََُي
ٌَ، بؤيُ َٔ زاواناضّ يُ تُوقًاتُنإ زا بٓىوغطَيت  نُؽ ئًػتًؿازٍَ يُو قُضظٍ ثًؿُغاظيًُ نطزب

ًَساٌْ ئُو قُضظاُْ، قُضظٍ نؿتىناَيٌ و قُضظٍ ثًؿُغاظٍ، ئُوَ سهىَُت ئُو ِض ؤتًٓاُْ نُّ بهاتُوَ بؤ ث
ًَُُ يُغُض  ٌَ قػُ يُغُض بهُئ، ئ يُى، زوو/ ُٖضنُْسَ خىؾهٌ بُِضَيعّ ز.ِضؤشإ ئاَاشٍَ بُوَزا نُ ْاب

ًَؿُُضطُ و زَ زَْطًـ يُواُْيُ  6خاَيٌ  ًَُُ وَنى يًصٍُْ ث غًـ ثؿتطريٍ نُ 21، 15قػُ بهُئ، ئ
ًَؿًٍُٓ ٖاوغُضطريٍ، ُْ يُ تُوقًاتُنإ زا باغٌ  نطزبني بؤ َٓساَيٌ نُّ ئُْساٌَ غُْطُض بؤ َُغُيٍُ ث
ًَطٍُ بؤتُوَ، عُزَزَيهٌ ظؤض نًَُؿُ بُِضاغيت، بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ،  ٖاتىوَ، ُْ يُ قاْىُْنُ د

ًَتُوَ بُِضاغ ًَطٍُ ْاب ًَطَ د ًَُُ يُعين بؤيُ زاواناضّ ئُطُض ي ٌَ/ ئ يت يُ تُوقًاتُنإ زا بٓىوغطَيت ئُوَ، غ
ًَُُ زاواَإ نطزووَ بُِضاغيت بُ ًَٓإ، ئ ًْػل يُغُض سهىَُت نؤ زَنُيُٓوَ ئُو تُيُ َُغُيٍُ وَبُضٖ

ًَػتا غىوزَُْس ُْبىوٕ، زاواَإ نطزووَ  ًَبىوٕ، ئُو ؾًُٖساٍُْ نُ تا ئ ثطؤشاٍُْ نُ بُ تايبُت ًْؿتُد
ًَطَ ِضَيصَيُى بسَٕ بُ نُؽ و ناضٍ ؾًُٖس، نُ ِضَيصَيُى ؾُضظ به ٍَ، سهىَُت يُغُضيإ ؾُضظ بهات، ي ط

ٌَ َىقابًٌ بؤ ئُوٍَ ُّٖ نُؽ و ناضٍ ؾًُٖس ؾىَيين  ٌَ قاظاْر، بُ ب ئُواٍُْ نُ غىوزَُْس ُْبىوٕ، بُ ب
عّ ناى بؤ بهطَيتُوَ، ئُوَ بُزاخُوَ ُْ يُ تُوقًُنإ زا ٖاتىوَ، ُْ يُ ثطؤشَ ياغانُف، بطاٍ بُِضَي

ًَؿُُضطُ و نُّ ئُْساٌَ  ًَؿُُضطُ و نُّ ئُْساٌَ غُْطُضَ، باغٌ ث ًَطظاز يُى ئُطُض نىْهُ بؤ ث ؾ
ًَُُ زوو قاْىدإ يُّ ثُضيَُاُْ غاَيٌ  بؤ نُّ ئُْساٌَ  34ئًكطاض نطزووَ، شَاضَ  2117غُْطُض، ئ

ًٌَ َُٖىو قاْىُْن 38غُْطُض، شَاضَ  ًَؿُُضطُ، ئَُاُْ خاُْْؿًٓٔ بُ ث ٌ زًْا نُ خَُيو خاُْْؿني بؤ ث
ًَو. ٌَ، وَنى ًَٓشُيُ، وَنى ٖاوناضٍ يُ بؤ َُٖىو نُغ ٌَ ؾُف َاْط َىونٍُ زَزَْ  زَب

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 ناى طؤضإ، ؾُضَىو.

 بُِضَيع طؤضإ ئاظاز:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَهاضٍ زياضَ َٔ زَغتدؤؾٌ زَ نُّ غاَيٌ ثاض بُ بِطياضَيهٌ ئُزلىٌَُْ وَظيطإ يُغُض َُغُيٍُ بًٍُُ ب
ٍَ خطاوَتُ ْاو ًَعاًًُْ، بُآلّ يُبُض ئُوٍَ يُ ْاو ًَعاًُْ يُ بابٌ ًَُٓح ثاضَ  ئُّ ناضَ نطا، بُآلّ ئَُػا
ًَطَزا ُٖض بؤ  ًَهاضٍ، بُآلّ ظَضووضَ ي ٌَ يُ بًٍُُ ب ًَهاضٍ زاْسضاوَ، واتا سهىَُت بُضزَواّ زَب بؤ بًٍُُ ب

ًَو، وَى زياضٍ ئًعٖاض  ًَهٌ تايبُت زا ُٖيُ، وَى ئًعٖاض نطزْ نطزٕ ئُواٍُْ نُ ُٖؾُ ُٖض يُ زوَي
ًَؿًٓاض ظؤضَ، بُآلّ يُبُض ئُوٍَ تُخكًكاتٌ  ًَني يُبُض ئُوٍَ ث ٍَ، ثؿتًىاٌْ ًٖ  با بًَ ًَو باؽ بهط نطزْ

ًَني نىِض و نهٌ ئُْ ساَاٌْ غُْطُض، يُو بِطٍَ تاظَ ُٖيُ باؽ ْانُئ، بُآلّ َُغُيٍُ نُّ ئُْساَاٌْ با بًَ
ًَو يُ ثاضَ َاوَتُوَ و ئُو عُزَزَف نُ ُٖيُ نَُُ، يُبُض ئُوَ ئُطُض  نُ يُ تُخكًكاتُنإ ُٖبىو ؾت

ٌَ زَنُّ، غىثاؽ. ٍَ بؤٍ ًَٓـ ثؿتًىاٌْ ي  ظياز بهط
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ًْؿتُإ خإ، ؾُضَىو.
 بُِضَيع ًْؿتُإ َطؾس:

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُِضَيع 
ًَهاضٍ زاْسضاوَ يُ ًَُٓح، نُ  ًَٓـ ثؿتًىاٌْ يُ ناى طؤضإ زَنُّ بُوٍَ نُ يُبُض ئُوٍَ ثاضٍَ بًٍُُ ب
ٍَ و ؾىَيين بهطَيتُوَ، يُ خاَيٌ نىاضَّ زا ثؿتطريٍ نطزٌْ ثطؤشَناٌْ طُؾت و  ًَهٌ بؤ زابٓط ًَطَزا ُْق ي

ٌَ ُْنطز، بؤيُ طىظاض، بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ، يُ ثاضيـ زا عُ يين ؾت ْىوغطابىو نُغًـ ئًػتًؿازٍَ ي
ٌَ بهات،  ٌَ ئًػتًؿازٍَ ي زاواناضّ ئُو بِطَ ثاضَيُ ةطَيتُ باْكٌ ثًؿُغاظيًُوَ، بؤ ئُوٍَ خَُيو بتىاْ
ًَؿًٍُٓ ٖاوغُضطريٍ بؤ ؾًُٖسإ و ئُْؿاٍ نطاوَنإ ًَٓـ زاواناضّ نُ نىِض و نهٌ نُّ ئُْساَإ  ث

ًَػتا ناوَيهًإ بططَيتُوَ، خؤَإ نا ى زَظاْني نُ ئُو نُّ ئُْساَاُْ ئُواُْ ؾًُٖسٍ ظيٓسووٕ، ئايا نُ ئ
ًَىيػتُ ئُواُْف وَنى ؾًُٖسَنإ سًػابًإ بؤ  ًَهٌ دُغتُيإ يُ زَغت زاوَ، ث يُ زَغت زاوَ، يإ ئُْساَ

ًَهٌ  ٍَ، يُبُض ئُوٍَ ئُواُْ ؾًُٖسٍ غُض ئُّ ئُضظَٕ بُِضاغيت، ؾًُٖسٍ ظيٓسووٕ، ؾت تطيـ ُٖيُ بهط
 ٍَ ٍَ نُ ٖاوناضيًُنًإ بهط ٌَ بهط نُ بُ ًْػبُت نىِض و نهٌ ؾًُٖسإ ئُواُْف يُ داًَعُنإ وايإ ي

 َاْطاُْ وَنى ئُواٍُْ سهىٌَ، ظؤض غىثاؽ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 طُؾُ خإ، ؾُضَىو.
 بُِضَيع طُؾُ زاضا د ٍ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ. 
ًَطريٍ وََي   ًَطَ د ًَو ي ًَىيػتُ بُ ُْق ًَهاضٍ، نُ ث ناى طؤضإ قػُناٌْ َين نطز غُباضَت بُ بًٍُُ ب

بهُئ، ئُطُض سهىَُت تُخكًكاتٌ بؤ نطزووَ يُ بابٌ ًَُٓح زا، بُآلّ َٔ زاوا يُ سهىَُت زَنُّ نُ 
ًَهاضٍ يُ، يُعين خؤٍ ثاضَنُ ُٖض غٓىوضزاضَ ٌَ بؤ ئُو بًٍُُ ب ًَىَض زاْ ًَهاضَيو بُضٍ بُِضاغيت ث ، َُٖىو ب

ًَهٌ زَوَيَُُْس نُ ئاغيت زاٖاتٌ زايو و  ٍَ يُعين نىِضَيو، نه ٍَ، يُبُض ئُوَ ْانط ٍَ ئُو ثاضَيُ وَضطط ْانُو
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ًَت، بؤ  ًَىَض ُٖب ًَىيػتُ نُ ث ًَطَزا ث ٍَ، ي ٍَ، نىِضَيهٌ ؾُقري و ُٖشاض بُضٍ ُْنُو باونٌ ظؤض باؾُ بُضٍ بهُو
ًَهاضٍ يُ يُ ئُوٍَ ئُو عُزايُتًًُ بُضدُغت ًَساٌْ ئُو بًٍُُ ب ٌَ يُوٍَ نُ دًاواظٍ نطاوَ يُ ث ًَت، ب ُ ب

ٌَ نُ  ًَهُإ ُٖب ًَُُ غًاغُت ٌَ ئ ًَو زا زَب زَضنىوٍ ظاْهؤنإ و زَضنىوٍ خىَيٓسْطا ثًؿُيًُنإ، يُ نات
ًَطَزا يُّ غُضَوَ سكىم و ئًُتً اظاتًإ خَُيو تُؾذًع بهُئ بُضَو خىَيٓسْطا ثًؿُيًُنإ بِطؤٕ، بُآلّ ي

ًَط خإ  نَُرت زَزَييَن، ئُو ناتُ خَُيهًـ ُٖض ُٖوَيٌ َُعاٖس و ظاْهؤنإ زَزات، ثؿتطريٍ يُ قػُنٍُ ؾً
ًَساٌْ  ًَُُ زَعٌُ قٓاعٍُ غًاسٌ بهُئ، ئُويـ يُ ضَيطٍُ نُضتٌ تايبُتُوَ و ث ًَىيػتُ ئ زَنُّ نُ ث

ٍَ، ظؤض غىثاؽ.   غًؿُ يُ بُْهٌ ثًؿُغاظٍ سهىَُت بؤٍ بهط
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:ع ز.اضغبُِضَي

 ناى ؾاظٍ، ؾُضَىو.
 بُؾاضَتٌ: فاضدبُِضَيع 

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ. 
ًَبًًِٓ ُٖيُ، خاَيٌ  نُ يُ َاززَنُزا ٖاتىوَ، بُِضاغيت  8، خاَيٌ 2َٔ يُغُض زوو خاَيٌ ئُّ َاززَيُ ت

ٍَ و يُ غاآلٌْ ِضابطزوو ظؤضَا ٍَ و ُٖض يُّ ثطؤشٍَ ئَُػا ٍَ يُ ئَُػا ٕ باؽ يُ ططؾيت نُضتٌ نؿتىنا
ٌَ زَزَّ، بُآلّ  ُٖضَيٌُ نىضزغتإ نُ بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ، ُٖض بؤ تُئهًس بىوٕ َٔ ئًؿاضَت ث
ًَٓاوَ يُبُض  ًَػتا زَيإ و غُزإ دىوتًاض يُ نىضزغتإ واظٍ يُناضٍ دىوتًاضٍ نؿتىناَيٌ ٖ بُِضاغيت ئ

ًَىيػت ُْبىوٌْ ئاو، ئُوَ نُْس غاَيُ باؽ يُ  ًَػتا بُِضاغيت وَنى ث ٍَ تا ئ زضوغت نطزٌْ نُْساو زَنط
ًَو  ًَهٌ تطيإ َُٖىو غاَي ًَهُ يُ ططؾتُناٌْ دىوتًاض، ططؾت ٌَ نطزُْوَ، ئُوَ يُن ًَبُد ُْنؤتُ بىاضٍ د
ًَٓاٌْ ئُو ؾتىوَُناٍُْ نُ  ٍَ يُ ٖ ًَطُيؿتين بُضوبىوٌَ خؤَاَيٌ، ِضَيطريٍ بهط ٍَ يُ ناتٌ ث بِطياض زَضزَنط

ًَـ ئُوٍَ َُغُيُٕ ًْىٍَ يُ  ًَتُ نىضزغتإ، بُآلّ غاَيٌ ِضابطزوو ث ُٖضَيٌُ نىضزغتإ وَبُضَُٖسَئ ُْي
ُٖضَيٌُ نىضزغتإ بهُوَيتُ باظاِضَوَ، بُزَيإ تِطَيًُ ُْٖاضٍ غىوضيا و ًَػط ٖاتُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ، نُ 

ًَىٍ ُٖبىو ُٖض خَُيو ُٖبىو يُ نىضزغتإ ُٖض يُ تُيُؾعيؤٕ ًْؿإ زضا يُ ْاونٍُ ز ٖؤى نابطا باخٌ غ
ًَسا زَزا،  ٌَ يُغُض بُضوبىوٌَ ئُو دىوتًاضٍَ خؤٍ نُ ِضَزلٌ ت ُْيِطٌْ، يُعين خَُيو قُضظاض زَب

ًَهٌ تط يُ خاَيٌ  نُ ٖاتىوَ بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ، َُغُيٍُ زاٌْ قُضظٍ خاْىوبُضَ بُ  8ططؾت
ًَ هٌ ظؤض طُوضٍَ ٖاووآلتًاُْ، زاواناضّ نُ دُْابٌ ٖاووآلتًإ، ئُوَ َُغُيٍُ نُؾًٌ وَضططتٔ ططؾت

ٍَ، نىْهُ غاَيٌ  ًَطَزايُ ئاغاْهاضيًُى يُّ بابُتُوَ بؤ ٖاووآلتًإ بهط وَظيطٍ زاضايٌ و ئابىوضيـ ي
ِضابطزوو زياضَزَيُنٌ ظؤض ْاؾريئ ِضوويسا يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ، ئُو نُغاٍُْ نُ زَنىوٕ ثاضٍَ غىيؿٍُ 

ًَو ثاضَنُيإ زَزا بُ نِطيين نُؾًٌ، يُعين ئُوَ خاْىوبُضَيإ وَضزَط طت نُؾًًًإ زَنطز، يُعين بُؾ
بُِضاغتًًُنٍُ ُّٖ زَناتُ زياضزَيُنٌ ْاؾريئ، ُّٖ ططاْبىوٌْ ئُو ئًُتًاظٍَ نُ بُ ٖاووآلتًإ زضاوَ، 

ٍَ، ظؤض غىثاؽ.  زاواناضّ ئاغاْهاضيًُى يُّ باضَوَ بؤ ٖاووآلتًإ بهط
 يع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ: ٕ بابُِضَيع ز.اضغ
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 ناى عُط، ؾُضَىو.
 بُِضَيع عُط عبسايطمحٔ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ. 
، يُ باغٌ غًؿٍُ عُقاضٍ، نُ باغٌ يُغُض 1َٔ َىالسُظَيُنِ ُٖيُ بؤ دُْابٌ وَظيط يُغُض ؾُقُضَ 

ًَُىايُ ؾُضتٌ تُئُني قُضظزاض غىو ٍَ يُ ؾُضتٌ تُئُني، َٔ ث ًَني ئًعؿا بهط ٌَ ظياتط نطاوَ زََي زَُْس زَب
ٌَ زَنات ئُطُض خىاُْخىاغتُ ئُوٍَ نُ ثاضٍَ  ٍَ، نىْهُ ؾُضتٌ تُئُني قُضظزاض وا ي يُوٍَ نُ ئًعؿا بهط
ٌَ يُ  قُضظَنٍُ وَضططتىوَ، غبُييَن ئُطُض وَؾاتٌ نطز بُ سىنٌُ تُئًُُٓنُ نُؽ و ناضَنٍُ ئًعؿا زَب

ًَُىايُ ئُو ؾُضتٌ ئًعؿايُ يُو ؾُ ٍَ يُو قُضظَ قُضظ، يُبُض ئُوَ ث ٍَ و بؤ ئُوٍَ ئًعؿا بهط قُضَيُ البرب
ئُطُض خاوَٕ قُضظ، قُضظزاضَنُ ئَُطٍ خىاٍ نطز، زووُّٖ/ بُ ًْػبُت زَعٌُ َُؾاضيعٌ غًاسٌ َٔ 
ًَىيػتُ وَظاضَتٌ زاضايٌ و  ًَؿُيُى ُٖيُ يُ نىضزغتإ زا ث ًَػتا ن ًَُىايُ دُْابٌ غُضؤنٌ ثُضيَُإ، ئ ث

تط زَعٌُ وَظاضَتٌ ِضؤؾٓبريٍ بهات بؤ َُغُيٍُ نِطيين ئُو بًٓا ئُغُضياٍُْ ئابىوضٍ بِطَ ثاضَيُنٌ ظيا
ًَهُ، يُ َُٖإ ناتًـ زا  ًَصوو نًتىوضٍ َُٖىو ًًًَُت نُ يُ نىضزغتإ زا ُٖٕ، ِضاغتُ ئاغاض تُئطيذ و َ

ًَػتا ظؤض يُو بًٓا ئُغُضياُْ ُٖٕ يُ ؾاضَنإ زا، ب ًَتُ َُوضزَيهٌ غًاسٌ بؤ ئُو ؾىَيُٓ، ئ ُ تايبُت يُ زَب
ٌَ خاْىو و  ًَُاٌْ، بُآلّ نؤََُي ًَط نؤْرتَ يُ غً ًٌَ بعا م بُ تُئهًس ِضاغتُ ُٖوي ًَُاٌْ ئُوٍَ نُ ي ؾاضٍ غً
 ُْ ،ٌَ ٌَ بًؿطؤؾ ًَ ًَ ًَبُناٌْ طرييإ خىاضزووَ بُ زَغت وَظاضَتٌ ِضؤؾٓبرييًُوَ، ُْ زَيٗ بًٓا ُٖٕ غاس

ٍَ، ب ًٌَ ْانِط ٌَ ئًؿٌ تًا بهات، خؤؾٌ ي ًَ ًَ ُ زاؾعٌ ئُوٍَ نُوا ئُو بًٓاُْ عىَطٍ ئاغاضيإ ُٖيُ، ئُوَ زَيٗ
ظَضَضَ بُ ٖاووآلتًإ، دا زاؾعًإ ئُوَيُ نُوا تُخكًكاتٌ َايًإ ًُْ، يُبُض ئُوَ َٔ زاواناضّ وَظاضَتٌ 
ٌَ ئُو ؾىَيُٓ ئُغُضياُْ، ُّٖ  ًَهٌ ظياز بؤ ئُو وَظاضَتُ، بؤ ئُوٍَ بتىاْ َايًُ بُ ؾُضٌَ بُ تُخكًكات

ٍَ ًَتُ ُّٖ  بهِط ٌَ ئًعازٍَ تُعُرييإ بهات، بب يُ غاسًبُناًْإ بُ طىَيطٍَ قاْىٌْ ئًػتًُ ى، ُّٖ بتىاْ
ًَهٌ ئُغُضٍ، ُّٖ غًاسٌ، ظؤض غىثاؽ.  ؾىَيٓ

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 ؾُو م خإ، ؾُضَىو.
 بُِضَيع ؾُو م ذلُس غطيب:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَط خاُْوَ نطا، ظؤض ظؤض غىثاؽ.يُِضاغيت زا ق  ػُناٌْ َٔ يُاليُٕ ٖاوِضَيًا م ز.غُضوَض و ؾً
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 َاَؤغتا عُط، ؾُضَىو.
 بُِضَيع عُط عبسايععيع:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًٌَ ثُيِطَوٍ ْاوخؤ نُ ئ16ُْبُ ًْػبُت َاززٍَ  ساّ ثُضيَُإ زاواٍ ، بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ بُ ث
ٌَ قػُناٌْ ئاضاغتٍُ  ًَبىوضزٕ زَنُّ ئُْساّ ثُضيَُإ يُ ثُيِطَوٍ ْاوخؤزا ئاَاشَ بُوَ نطاوَ نُ زَب ي

ٌَ، ئُّ َاززٍَ  ًَُُف ب  16غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ بهات، بؤيُ سُظ زَنُّ دُْابتإ تُضنًعتإ الٍ ئ
ًَبًًِٓ يُغُض ئُوَ ُٖيُ نُ ُٖض وَنى ثُ ٍَ )بُِضاغيت َٔ ت ( زيعايُى بؤ خؤٍ بهات ىْعًا ماضيَُإ بًُو

ٍَ، ئُّ  ًَطٍ ثُضيَُإ نُ ئُوَ زاِضؾتُٓوَيُنٌ زَو ٍَ بُِضَيع غهطت ًَىَ، ًَٓـ ٖاوزََِ يُطُ بُّ ؾ
( دعه ٍٔٝ٘ إالصحرنار( )دعه القواع ال ياعٕ(، )دعه القواع الشراعٕ(، )دعه املغارٓع الضٔاظٔ٘عُىًَاتُ )

ٌَ باؾُ ئُطُض باؽ ُٖض ًَىَض نًُ؟  ئ ٍَ، ث يُوَيُ بُّ عُىًَاتُ ئُوَيُٕ ئُو َُبايًػاُْ نؤٕ زياضٍ زَنط
ٌَ ُْنطاوَ وَنى بطايإ باغًإ نطز، ئاغاضَ،  ًَٓني؟ زووَّ/ ئٍُ ئُو َُداالٍُْ نُ ئاَاشَيإ ث ٍَ زَيٗ يُ نى

ٌَ ٌَ وؾُنإ  َُدايٌ ٖىُْضٍ يُ، َُدايٌ شيٓطُيُ، ْاظا م َُدايٌ غُقايف يُ، ئُطُض ُٖض باؽ يُوَ ب زَب
ٍَ بًهات، يُبُض ئُوَ بُِضاغيت ُّٖ َُتاتًُتٌ  ٌَ زَنط َُٖىوٍ بٓىوغني، بؤ ئُوٍَ سهىَُت نُْسٍ ث
ٌَ يُن يٌ بهُيُٓوَ،  ًَىيػت ْانات زووباضٍَ بهُيُٓوَ، زَب ًَسايُ، ُّٖ بُععَيهٌ ئًؿاضَمت بؤ نطزووَ ث ت

ًَؿرت بِطياضَإ يُغُضزا نُ باغٌ غىيؿٍُ عُقاضنطاوَ، باغٌ غىيؿٍُ ظَواز نطاوَ، ئُواْ ُ يُ َاززَنُ نُ ث
ًَبًين زووََِ بُِضاغيت  ًَبًين يُنُّ، ت ًَطَ، ئُوَ ت ٌَ زووباضَ ُْنطَيُٓوَ ي ُْخطاوَتُ ْاو ياغانُ، ُٖيُ زَب
ٌَ غُيطَ نُ َىؾُضيعٌ نىضزغتإ  ًَِ، َٔ ظؤضّ ث ًَ ًَو ب ٍَ ؾت يُغُض نُيًٍُُ )َتٓاظع عًًٗا( زََُو

)املياطق اشَيُ زَنات، َُؾطووظ وابىو ئُّ زَغتُواشَيُ ظؤض بُ دىضئُتُوَ بٓىوغني ئًعترياف بُّ زَغتُو
( ئُطُض ئُوَف ْانُئ ضيعايُتٌ بُععَيو ظضوويف غًاغٌ زَنُئ، بُالٍ نُّ يُ ْاو نُواُْ املضحقوع٘
( ٍَ ًَطَ ْىوغطاوَ، ُْز141، ئُطُض ُٖض بُ َاززٍَ املياطق املحياسع علَٔا(بٓىوغط ٌَ نُ ي َبىو بُِضاغيت يـ ب

علٙ ياغا بُِضَيعإ يُ ئُزلىٌَُْ وَظيطإ نُ ئُوَيإ ْاضزووَ ؾيت وا ئُقًُٕ ئًكطاض بهُٕ نُيًٍُُ وا، )
ًَتُوَ، بُ األرد ًَُُ زَغتىوضئ و ئُواُْ يُن يٌ ب ًَني ئ ( بًدُُْ نُواُْيُنُوَ ئُطُض سُغِ ُْبىوَ زََي

 ٌَ ًَطَ، بُ ًْػبُت زَضَاَيٍُ ًْػبُت ئُّ، َازاّ بُععَيو يُ خاَيُنادإ ث ًَؿًٓاضّ ُٖيُ ي ٌَ ث ظيازَ، َٔ غ
ًَطَ ئًعاؾُ بهُئ، ئُو  % بؤ زَضَوٍَ ؾاض و ْاوؾاض، نىْهُ بُِضاغيت 75% بهُئ بُ 41قىتابًإ بُِضاغيت ي

 ٍَ ًَؿًٓاضٍ زووََِ ئُو غىيؿٍُ قىتابًاٌْ زَضَوَ نُ يُو ًَو زازيإ ْازات، ث ظؤض ظَضووضَ و ًٖ  ؾت
ًَؿًٓاضٍ  بِطياضَإ ٍَ غٓىوضزاضٍ بهُئ، ث ًَطَ غىيؿُيُنٌ بؤ ُٖشاضإ بُ تايبُتٌ زَنط ُْزا تىاْاغاظٍ ي

ًًًََُؿِ ئُوَيُ ئُو  ُٖظاضٍَ عُقاض بُِضاغيت ٖاووآلتًإ ظؤضَيو غهاآليإ ُٖيُ، ْىوغطاوٍ دؤضا و  161غ
ًَسانىوُْوَيُنٌ بؤ بهات سهى ُٖظاض،  51َُت بًهاتُ دؤضيؿُإ بؤ ٖاتىوَ نُ ظؤضَ، َٔ زاواناضّ نُ ث

 ظؤض غىثاؽ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ز. عُط ْىضَزيين، ؾُضَىو.
 بُِضَيع ز.عُط ْىضَزيين:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَُُ زَْطُإ يُغُض زا، يُن  بؤتُوَ، بؤيُ 7(، )6(، )1يُّ َاززَيُزا وَى بُِضَيعإ باغًإ نطز بِططٍُ ) ( ئ
ًَطَٕ وَظاضَتٌ زاضايٌ َٔ  َثىيػتُ ًَساٌْ غًؿٍُ عُقاض بُِضَيعإ ي ًَٓٔ، غُباضَت بُ ث يُ ْاو َاززَنُزا َُْ

ًَبًًٓاٍُْ بُِضَيعإ بُ تايبُتٌ ئُوٍَ ناى  باغٌ نطز، يُ ضاغيت زا يُ ِضووٍ ِضؤتني و يُ ِضووٍ  فاضدئُو ت
غٌ بهٍُ، بُ وَضططتين غىيؿٍُ نُؾايُتُوَ َىؾهًًُ ُٖيُ، َُغُيُٕ بؤ دىوُْ ُٖض وَنى دىوُْ با

ًَبًُٓضاتًًُنٌ باْكٌ  ًَىيػيت بُوَ ُٖيُ ت ٍَ زَئ بؤ ِضاًُْ، تُْٗا ث عُقاض زاًْؿتىواٌْ ؾاضٍ قُآلزظ
ٍَ، ئُوإ  ٍَ بهطَيتُوَ بؤ ئُوٍَ ِضؤيؿتين َىعاَُيُتُناًْإ يُوَيىَ بؤ بطىاظضَيتُوَ بؤ ئُو خاْىوبُضَ يُو

ًَسانىوُْوَ ب ٍَ، ِضَْطُ زَتىأْ يُ ضَيطاٍ ث ٌَ نطزٌْ بهط ًَبُد ٍَ بسَٕ ئاغاْهاضٍ بؤ د ُ ِضَيُٓايًُنإ ُٖو
ًَُُ بُِضَيعإ يُ  ٍَ زاواناضٍ تط، ئ ٌَ، غُباضَت بُ َُغُيٍُ ُْٖس ئُّ دىوُْيُ يُ ظؤض قُظاناٌْ تطيـ ُٖب

ٍَ َاززٍَ ظيازَ ُْبىو، بَُيهُ يُغ ًٌَ طُيؿتني تُْٗا بؤ زاخًٌ نطزٌْ ُْٖس ُض نُْسئ ئُو ِضَيههُوتٍُٓ ث
ًَهاضٍ دطُ يُوٍَ نُ سهىَُت بؤ  ًَػتا ِضَيههُوتىوئ، بؤ دىوُْ َُغُيٍُ بًٍُُ ب تُوقًٍُ ٖاوبُف ئ
ًَىيػتُ ئُوَ زَضنىواٌْ  ًَُُ يُوَيـ تُوقًَُإ ُٖيُ نُ ث ٌَ، ئ خؤٍ ضايطُياْسووَ نُ بُضزَواّ زَب

َت بُ زاوناضيًُناٌْ نُ ئُْساٌَ ثُمياْطاناٌْ غُض بُ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَف بططَيتُوَ، ُٖضوَٖا غُباض
ٌَ، ؾُضت ًُْ ئُّ  ًَىَ ِضَيههُوتني نُ يُ ظميين تُوقًات زا تُوقًامتإ ُٖب غُْطُضيـ بُ َُٖإ ؾ

 زاواناضيًاُْ َُٖىو بُضيُٓ ْاو قاْىُْنُوَ، ظؤض غىثاؽ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ئُظني خإ، ؾُضَىو.
 

 بُِضَيع ئُظني عُط:
 َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُِض

َٔ غُضَتا سُظ زَنُّ ثؿتطريٍ يُ ِضَئٌ يًصٍُْ ياغايٌ بهُّ غُباضَت بُو خاآلٍُْ نُ الٍ بطزووَ، 
ًَُُ بُ زَْطسإ يُن َإ نطزَوَ  ئُواٍُْ نُ زياضٍ نطا بُ زَْطسإ، ئُو بِطاٍُْ نُ يُ ْاو ياغانُزايُ ئ

ًَىَيُ ٖاتىوَ يُ نُ بِطَناٌْ نُْسٕ و البطا، ثاؾإ ثؿتطريٍ ئُو َ زَنُّ نُوا ئُو زَعُاٍُْ نُوا بُو ؾ
ًَتُوَ، نىْهُ ئُواُْ غىيؿُٕ، َىزَوَضٕ، زَطُِضَيتُوَ ثاضَنُ  ًَٓ ٍَ، وَنى خؤٍ مب ِضاثؤضتُنُزا زياضٍ ُْنط
ًَطايُ؟ بؤ  ٌَ و بًسَيُٓ ئُو د ًَني ئُو بِطَ نُْس ب ٍَ بِطَنٍُ، نُوا بًَ ٍَ تُسسيس بهط بؤ غُضٍ، ْاتىاْط

ًَُُ يُ غاَيٌ دىوْ ٍَ ثاضٍَ بؤ زياضٍ نطا، بُآلّ ُْتىاْطا ئًػتًؿازَ يُو  2111ُ ئ َُقطَيف قٓاعٌ بِط
ًَػتا نُ ٖاتىوَ، بُّ  ًَىٍَ ئ ًَت و بُّ ؾ ٍَ، بؤيُ طُِضايُوَ غُض ًَعاًًٍُْ سهىَُت، ئُطُض ب ثاضَيُ بهط

ًَتُوَ، وابعا م ظياتط غىوز ًَٓ ًَىَيُ مب ًَىَ زَعٍُُ نُوا ٖاتىوَ بُو ؾ ٌَ، ُٖضوَٖا ثؿتطريٍ  ؾ زَطُيُْ
ًَُُ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ مياطق محياسع علَٔابُِضَيع ناى عُط زَنُّ نُوا وؾٍُ ) ًَتُوَ، ئ ( بُِضاغيت ُْي

ًَٓني نُوا َُٖىوٍ بهُيُٓ ْاونُ زابِطاوَنإ، ظؤض غىثاؽ.  با خؤَإ وا ِضاب
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
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 ىو.تاضا ئُغعُزٍ، ؾُضَ
 بُِضَيع تاضا ئُغعُزٍ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَت و ئُواُْ ظياز  ًَط خإ وتطا، بُآلّ ئُطُض ب بُِضاغيت ظؤضٍ ِضايُنا م يُاليُٕ ٖاوناضا م ز.غُضوَض و ؾً
ٍَ، نُ  ٍَ، بُ تايبُتٌ اليٌُْ ؾىَيُٓواض و طُؾت و طىظاض، نُ بايُخسإ بُوٍَ نُ بِطٍ ثاضَنُ زياضٍ بهط بهط

ٌَ  21يُ  ٌَ، بُآلّ بُ طؿيت نُ تَُاؾاٍ زَنُئ ُْبىوٌْ بِطَ ثاضَنإ يُ تًُْؿت ُٖض يُن ًًَاض نَُرت ُْب
ًَت يُ ْاو ياغاٍ بىزدُزا، يُبُض ئُوَ  ًَىَ ب ًَهٌ ياغايٌ تُواوٍ ث يُو بِططاُْ وا ْانات نُ بُِضاغيت اليُْ

ٍَ ٍَ ئُو ِضايُّ نُ ئُو بِططُيُ البرب ، ياًْـ ُٖض يُنُ يُ تًُْؿيت نُْسٍ بؤ ئُطُض ئًًػا بهطَيت َٔ يُطُ
ًٌَ ئُو زَْطساْاٍُْ زاوَاُْ، ئُوٍَ ُٖيُ و ئُوٍَ زَنطَيت زَغتًٓؿإ بهطَيت،  تُضخإ نطاوَ بُ ث

 غىثاؽ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ناى ؾعإ، ؾُضَىو.
 بُِضَيع ؾعإ أمحس:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُىايُ ئُّ َٔ نُْس َىالسُظَيُن ٌَ ْىقتُزا نِط زَنَُُوَ يُغُض ئُو َاززَيُ، َٔ ث ِ ُٖيُ يُ غ

ًَؿرت ٖاتىوَ، يُعين َاززَيُنٌ  ًَىَنإ يُ َاززَناٌْ ث ًَىَيُى يُ ؾ َاززَيُ يُ َُٖىو بِططُناٌْ زا يُ ؾ
ٌَ نُ يُ ؾىَيين خ ًَطَ، يُعين ًٖ  َُعٓايُنٌ تط ْازات، دطُ يُ َاْاٍ ئُقًٌَ خؤٍ ُْب ؤٍ باؽ ِضووتُ ي

ًٌَ ئُوٍَ نُ بُضاَبُض تُخكًكاتُنُ زياض ُْنطاوَ، ئُوَ ْىقتٍُ يُنُّ، ْىقتٍُ زووَّ/  نطايُ، بُ ث
ًَىيػتُ َٔ زَبًِٓ،  ًَت َٔ ُْٖسَيو تُغريات يُ ؾهًُنُ ث ًَٓ ٍَ َُْاٌْ ئُّ َاززََُ، ئُطُض َاززَنُ مب يُطُ

م بؤٍ ئًعاؾُ بهطَيت، نىْهُ ئُوَ بُ تايبُتٌ يُ بططٍُ نىاض زَعٌُ َُؾاضيعٌ غًاسٌ بؤ قًتاعٌ خا
ًَػتا، تًُْا زَتىاٌْ يُ قًتاعٌ خام ئًػتًؿازٍَ  ًَهٌ ُْبىوَ تا ئ سُقُتُٕ ًٖ  ئُوَى ُْبىوَ، ئًذابًًُت
ًَىيػتُ،  ًَطَ َُٖيبطريَيت ظؤض ظؤض ث ًَُُ ي ٌَ بهطَيت، ئُوٍَ ناى عُط باغٌ نطز ؾُضتٌ تُئُني سُقُتُٕ ئ ي

ٍَ َُٖىو َٔ تُئًس زَنُّ، بِططٍُ ؾُف ئُ طُض َٓساَيٌ نُّ ئُْساَإ ئًعاؾُ بهطَيت، َٔ ٖاوِضاَُ يُطُ
ِضَؾًكاٌْ خؤّ نُ باغًإ نطز، بِططٍُ ُٖؾتُّ )اإلغتُطاض يف زعِ قٓسوم اإلغهإ( بؤٍ ئًعاؾُ بهُئ، 

صيتّق اإلصملاٌ لْسارٗ اإلصملاٌ ّ ٍٔٝ٘ اإلصحرنار مع إعواٛ األّلْٓ٘ للنغارٓع الضملئ٘ لذّٖ التخد )
ًٌَ قاْىٌْ شَاضَ تّداا ٍَ نطا و وَضطريا، َٔ 2118ٍ 7(، بُ ث ًَؿًٓاضٍ تاظَ قبى ٍ َىعُزٍَ، ئُطُض ث

ًَُُزا ُٖبىو، َُٖىو  ًَؿرتيـ ئ ًَؿًٓاضيإ نطز، ئُطُض نطا، ثطغًاضَنا ث ًَؿًٓاضَيهِ ُٖيُ َُٖىو ث نُْس ث
ًَؿًٓاضيإ نطزيُ، يُعين بؤئًعاؾُ نطا؟ ٌٖ ًَٓـ ئًعاؾُ بً ،  ًًَؤٕ بُ وَظاضَتٌ  75زيٓاض، ُٖظاض  75ث

ًَُُ ُٖيُ، يُ ْاو ِضاثؤضتًـ زا ُٖيُ، ئُوَ  ًَؿًٓاضَناٌْ ئ ؾًُٖسإ زَزضَيت بؤ بابٌ تُْسضوغيت يُ ث
ًَُُ زاواَإ نطز ئُو  ًًَؤٕ، بؤ  151ًًَؤُْ بهطَيتُ  75دىظئٌ َىؾهًًُنٍُ وَظاضَتٌ سٍُ زَنات، ئ
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ضٍ غُض ؾاٌْ وَظاضَتٌ ئُوَ بهات، ُٖضوَٖا ئُوٍَ نُ ئُوٍَ ناضَغُضٍ ظياتط يُ ُْخؤؾُنإ بهات و با
ًَط خإ باغٌ نطز، َُغُيٍُ ئاغاض نُ َىؾهًًُيُنٌ ظؤض طُوضَيُ، ٖاووآلتًإ ظَضَضَُْسٕ، سهىَُت  ؾً
ٌَ ئُّ خاْىواُْ عً ز بهُٕ بؤ خؤيإ،  ًَ ًَ يُو ؾىَيٓاٍُْ نُ ئاغاض ُٖيُ ُْ خاْىوَنإ زَنِطَي ، ُْ زَٖ

ٌَ ناضَغُضَيهٌ بؤ ببًُٓٓوَ، ظؤض غىثاؽ.  ناضَغُضٍ بهُٕ، ز  َب
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ئاُْٖط خإ، ؾُضَىو.
 بُِضَيع ئاُْٖط عاضف:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ ؾُو م خإ بُ بِططُ ِضَقُّ  ًَسا يُطُ ًَط خإ ئاَاشٍَ ث ًَو يُ قػُنا م ؾً ، بُآلّ بِططُ ِضَقُّ 8َٔ بُؾ

ًَِ تُعىيع؟ )يُ 3، 2 ٍَ، بؤ زََي دعه مغارٓع القواع ى ئًكترياسِ ُٖيُ زَعِ و تُعىيعيؿٌ بؤ ئًعاؾُ بهط
ًَػتا يًػتُنُف ئُطُض الشراعٕ( )دعه ّ جعْٓض مغارٓع القواع ال ياعٕ ًَىَضٍ ئ ًٌَ ث (، نىْهُ بُ ث

ٍَ زوايٌ يًػتُنُت بؤ ئاَازَ زَنُّ، ُْٖسَيو َُؾاضيعٌ ظضاعٌ و قٓاعٌ  ُٖيُ، ئُوٍَ بؤٌْ دُْابت بتُو
ٍَ، ُٖض ئُوَْسَ  ٌَ زَزَٕ بُ سًذُتٌ ئُوٍَ ئُضظَناًْإ زَو ٌَ ةىا ؾؤؾُضٍ ي ٌَ زَنات خَُيو ْاٌْ ي ي

ًَٓتُّ ُٖيُ، ظؤض غىثاؽ.  نؤَ
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ناى بطٖإ، ؾُضَىو.
 

 بُِضَيع بطٖإ ضؾًس:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَػتا َىؾهًًٍُ وؾهُغاَيٌ ُٖيُ يُ ئُيكىف ْاونٍُ زَضباضٍَ قػُن اٌْ ئاُْٖط خإ ظؤض ِضاغت زَنات، ئ
ًَهٌ تط  ٍَ َٔ ضاّ وايُ، خاَي َُغًشًًُنإ، يُ زَؾيت َُيىض، يُ طُضًَإ، ئُوَ تُعىيعيؿٌ بؤ ئًعاؾُ بهط

ًَو ي ًَُُ يُ َىززٍَ ِضابطزووزا نُْس ياغايُى زَضنىو، يُن ُواُْ ياغاٍ تُْعميٌ بُِضَيعتإ باف زَظأْ ئ
ًَُاٌْ تُؾهًٌ  ٌَ َُسهٍَُُ ئًساضٍ يُ غً ٍَ زَن ًَىيػت بىو بؤ َىزٍَ نىاض غا غىَيتٍُ قُظائٌ يُ، نُ ث

سانِ ُٖيُ غًاًْإ  24نطاوَ، َُسهٍَُُ ئًساضٍ تُؾهًٌ ُْنطاوَ يُبُض ئُوٍَ نٌَُ سانِ ُٖيُ، 
ًَؿ ًَُاٌْ يُ خُغتُخاُْزا نُوتىوٕ، َٔ داضٍ ث ًَػتا يُ غً ًَو ئ ىوف زاواّ نطز يُ بُِضَيعتإ نُ َُبًُغ

ًَُُ ئُظََُإ ُٖيُ، ئُظٍَُ  ٍَ بؤ تُعني نطزٌْ غُز بؤ زوو غُز سانِ، يُبُض ئُوٍَ ئ تُخكًل بهط
ًَُاٌْ  ُٖظاض زَعىاٍ  41نٌَُ سانًُـ يُ قاْىٌْ عُؾىٍ عاَُنُ بُزَضنُوت نُ بُؽ يُ ذلاؾُظٍَ غً

ًَو نُ تُْٗا َىزَوَضَ ُٖيُ، بؤيُ زاواناضّ بِططُيُن ٍَ، بُ تُخكًكٌ َُبًُغ ًًَاض  8ٌ تط ئًعاؾُ بهط
ًَو،  ٌَ بُؾٌ تُعني نطزٌْ َُعاؾٌ زوو غُز سانِ زَنات يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ زا بؤ َاوٍَ غاَي زيٓاض ب

 غىثاغتإ زَنُّ.
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  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 ناى إلاعًٌ، ؾُضَىو.
 بُِضَيع إلاعًٌ غعًس ذلُس:

 ُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.ب
ًَهُ  ثُضيَُاْتاضاٌْ بُضَيع، قُضظٍ ظضاعٌ و قُضظٍ قٓاعٌ و قُضظٍ بهىوى يُ ِضاغيت زا ئُوَ نُْس غاَي
ًَىاظٍ قُضظَ ُٖيُ، ئُّ قُضظاُْ بُ ِضَئٌ َٔ ئُوَْسَ َىتابُعُّ نطزووَ ُْى ئاَازلُناٌْ  ئُّ ؾ

ًَهُ ًَهاوَ، بُ ث ًَهاوَ، ئاَازلُناٌْ ظؤض ظؤض ث ٍَ، يُ ُْث ًَؿُ بؤ ئُو نُغٍُ قُضظ وَضزَطط واُْوَ بؤتُ ن
 ًَُُ ًَت، يُ سُقُت زا وآلتٌ ئ ٌَ نُ غًىيٍُ ُْقسٍ ُْب ٍَ؟ نات ِضاغيت زا قُضظ بؤنٌ قُضظ زضوغت زَنط
ًٍَُُ يُو  ًَؿَُإ ُٖيُ يُ غًػتٌَُ ئًساضٍ، غًتػتٌَُ ئابىوضٍ ئ ًَؿٍُ غًىيٍُ ُْقسميإ ًُْ، ن ن

ًَهتُضٍ عُقاض بهُئ نُ قًُُتُنٍُ ظؤض ظؤض ؾِطيىَ، وآلتُزا، غًىيٍُ ُْقسٍ ظؤ ض ظؤضَ، بُؽ تَُاؾاٍ غ
ًَُُ يُ ِضاغيت زا غًػتٌَُ غًىيٍُ  ًَيَن نُ وآلتٌ ئ ٍَ يُْسَٕ و ظؤض وآلتاٌْ تط، ئُوَ زَغُمل بُ بُضاوضز يُطُ

ًَهتُضَ بؤ ناضَغُضنطز ًَؿٍُ ئًساضٍ ُٖيُ، بؤيُ بؤ ئُو غ ًَؿٍُ ُْقسٍ ًُْ، يُعين ن ٌْ ئُوَ يُ ًُْ، ن
ٍَ، ئُويـ غًػتٌَُ ئًساضَيُ نُ ثُيىَْسٍ بُ طىَططُوَ ُٖيُ،  ًَهٌ تط برب ٌَ ثُْا بؤ ؾت ِضاغيت زا زَب
ًَـ ئُوٍَ  ًَـ ئُوٍَ باغٌ زَعِ بهُئ، ث ًَىيػيت بُ سًُايُيُ، يُعين ث يُعين بُ َُعٓايُنٌ تط ث

ٌَ بري يُ سًُايٍُ ئُوَ بهُئ نُ ُٖيُ، سًُا ًَهتُضَ نُ باغٌ قُضظ بهُئ، زَب ٌَ غ يُ نطزٌْ ئُّ غ
ًَػتا ُٖيُ، ُْى ئُوٍَ  ًَُُٓوَ، ثاضاغتين، يإ ثاضَيعطاضنطزٌْ ئُوٍَ نُ ئ زَتىا م دىوٍُْ ظؤضيؿتإ بؤ ب
ٍَ، طىَططًـ يُ سُقُت زا بؤتُ، يُعين سُقط نطاوَ يُ  ٍَ يُ ِضَيطاٍ طىَططُوَ زَنط نُ زضوغت زَنط

ًَُُ ظؤض قُضظَإ زا يُ  قُالسًُتٌ سهىَُتٌ ئًتًشازٍ زا، نُ ئُوَ بُِضاغيت ناضَغُضنطزٌْ ئاغإ ًُْ، ئ
ًَػتا  ًَُُ قُضظٍ وَضططتىوَ بؤ بريٍ ئريتًىاظٍ، ئ ًَصُْنٍُ ئ غاآلٌْ ِضابطزوو، يُعين خَُيو ٖاتؤتُ ي
ًَُاٌْ و ْاونُناٌْ تط نطاوَ نُ ثاضَيإ  ًَػتا ئُو )بًىت(ٍ ث غتًهٌ يُ غً ٌَ ْازضَيتُوَ، ئ ثاضَنٍُ ث

ًَػتا ْاتىأْ قُضظَناًْإ بسَُْوَ، ئُوَ يُ قُضظٍ ظضاعٌ وَضططتىو َ يُ سهىَُت و غُضنُوتىو ْابٔ، ئ
ٌَ بهات، ئُوَ زيػإ  ًٌَ وآلتاٌْ زضاوغ ًَربن ٌَ ن ًَت، يُعين ْاتىاْ زضوغت زَنات، بُآلّ ئًٓتادُنٍُ ْاؾطؤؾ

ٌَ بري ي ًَـ ئُوٍَ بري يُ زَعِ بهُيُٓوَ زَب ًَىيػيت بُ سًُايُيُ، يُعين ث ُ سًُايُ بهُيُٓوَ، قُضظٍ ث
ٌَ، يإ ثاضَ وَضزَططَيت  ًَهٌ خًاتُ زازَْ ٌَ َُعُُي ًَو زَن بهىوى بؤ دىوُْ، قُضظٍ بهىوى نًُ؟ طُزل
ًَُُ ظؤض ُٖضظاْرتَ يُوٍَ  بؤ ئاغٓطُضٍ، يإ بؤ زاضتاؾٌ، ئُطُض تَُاؾا بهٍُ ئُو ناآلٍُْ نُ زَيتُ وآلتٌ ئ

ٍَ، ئُوَف تُْ ٍَ، نُ يُ نُ يُ ْاوخؤزا زضوغت زَنط ًَؿهُو ٌَ ئُواُْ ث ٗا يُ ِضَيطاٍ ثاضَيعطاضٍ نطزُْوَ زَتىاْ
ِضاغيت زا ئُو ناضتُف نُ بُ زَغت سهىَُتُوَيُ طىَططُ، طىَططًـ يُ قُالسًُتٌ سهىَُتٌ 
ٌَ ثؿتطريٍ، ثؿتطريٍ و ثاضَيعطاضٍ نطزٕ،  ًَؿًٓاض زَنُّ ئُوٍَ نُ ٖاتىوَ زََي ئًتًشازيسايُ، بؤيُ َٔ ث

ٍَ سهىَُتٌ ئًتًشازٍ غًػتٌَُ يُعين ثاضَيعط ٍَ بسات يُطُ ٌَ ُٖو ًَُُ زَب اضٍ نطزٕ، يُعين سهىَُتٌ ئ
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ًَهُواُْوَ زَبُٓ  ٌَ، بُ ث ٍَ ئُّ قُضظاُْ ُْى غىوزيإ ْاب ٍَ تا غًػتٌَُ طىَططٌ ُْطؤِض طىَططٌ بطؤِض
ٍَ، ظؤض غىثاؽ. ًَؿُ بؤ ئُو نُغٍُ وَضٍ زَطط  َايٍُ غُضئ

 ُضيَُإ: ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثبُِضَيع ز.اضغ
 دُْابٌ وَظيط، ؾُضَىو.

 بُِضَيع بايع تاَيُباٌْ/ وَظيطٍ زاضايٌ و ئابىوضٍ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَت  ًَىَيُ ب ًَػتانُ بُو ؾ ًَُىايُ ئُطُض ئُوَ ئ بُِضاغيت ئُّ َاززَيُ ظؤضٍ ثُغٓس نطا يُ خاَيُناٌْ، ث
ٍَ و ِضَيو ةطَيتُو ٌَ عً ز بهط ًَت، ئُوَ زَب ًَو زاوا نطا، َىنُضَض زَب  6َ، بُ ًْػبُتٌ ئُوٍَ نُ نُْس ؾت

ُٖظاض ًًَاض زيٓاض بؤ ئُواٍُْ وَظاضَتٌ ثًؿُغاظٍ و ئُواُْ زاْطاوَ، بُِضاغيت ئُواُْ ِضَْط ُٖيُ تُْٗا 
ًَػتانُ، باغٌ ئًعؿا نطزٕ  ٌَ َىونُناًْإ خؤ َاوَ ئ ًَت، ئً  ئُواٌْ تط ُٖض ًٖ  ُْب يُى، زوو ؾىَئ ُْب

ًٌَ ياغانُ ئُوٍَ نطا، بُِضاغيت  ٌَ زَبِطا و بُ ث ًَُُ داضإ نُ تُئُني زَبِطا، تُئًُين ي ئًعؿا نطزٕ ئ
ًَػتا وابعا م يُ ياغاٍ غُنُٕ زا  تُئًُين زَزا ئًعؿا زَنطا ئُطُض مبطزبايُ، بُآلّ ئُو ياغايُ َُٖيطرياوَ، ئ

ًَُُ ٖاتىوَ ئُو َُوظووعُ، ئًعؿا نطزٕ، ئُطُض ثُضيَُاٌْ بُِضَيع تُئهًس بهاتُو َ يُغُض ئُو ئًعؿايُ، تا ئ
ٌَ زَنُئ، بُ ًْػبُتٌ زَعٌُ  ًَٓني، ئًعتًباضٍ زَنُئ، يُعين الٍ خؤَاُْوَ ئًؿٌ ث ئُوَ بُناض ب
َُؾاضيعٌ غًاسًًُوَ نُ طىايُ غاَيٌ ِضابطزوو نُْسَإ زاْاوَ، بُِضاغيت غاَيٌ ِضابطزوو بؤ زَعٌُ 

ٍَ، بُ  َُؾاضيعٌ غًاسًـ زاُْْطاوَ، ئُوَ ئَُػاَيًـ نُ ًُْ ئُوَ خؤٍ قُضظَ بؤٍ تُخكًل ْانط
ًَىَ ًٖ  زاُْْطاوَ، ئُويـ ُْٖاتىوَ، ثاضَيُنٌ بؤ تُخكًل  ًْػبُتٌ ئُوٍَ ئُغُضيًُوَ بُ َُٖإ ؾ
ًَىَ ثُضيَُاٌْ  ٍَ، زياضَ ئ ٍَ، ئُوَْسَ ظياز بهط ُْنطاوَ، ئُوَناٌْ تطٍ نُ باؽ زَنطَيت ئُوَْسَ ظياز بهط

ًَ ػتا يُ ُْٖسَيو ؾىَئ، بُآلّ يُ ُْٖسَيو ؾىَئ بؤٍ َُٖيططت، ظيازٍ نطز، بُؽ بُِضَيع ظياز نطزٌْ نطز ئ
 ،ٌَ ٍَ؟ ئُوَ ثُضيَُإ خؤٍ زَظاْ ٍَ َُٖيسَطري ًَػتا زاوا زَنطَيت ئُوَ يُ نى ًَػتا ئُو ظياز نطزْاٍُْ ئ ئ

 غىثاغتإ زَنُّ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 يًصٍُْ زاضايٌ، ؾُضَىو.
 ع ز.ئاضاؽ سػني ذلُىز:بُِضَي

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
بُِضاغيت يُ زَضَزلاٌَ ئُو طؿتىطؤ ظؤضٍَ ئُْساّ ثُضيَُاُْ بُِضَيعَنإ و تُعكًيب بُِضَيع دُْابٌ وَظيط، 
ٌَ بسَٕ و ئُْساّ ثُضيَُاُْ بُِضَيعَنإ ْاظا م زَنطَيت بؤ ئُوٍَ  ئُطُض دُْابتإ ِضَيُإ ث

ٌَ بؤ غاآلٌْ زاٖاتىو نؤٕ تُعاَىٍ بُضناوِضووًًُْى الٍ ي ٌَ، ُٖض ًٖ  ُْب ًَصٍُْ زاضايًـ زضوغت ب
ٍَ بىزدُ، ئُطُض بهطَيت نُْس ثطغًاضَيو ئاضاغتٍُ بُِضَيع دُْابٌ وَظيط زَنُئ، ئُويـ بُ  بهُئ يُطُ
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ٕ ُٖؾت بِططُنُ، تُخكًكٌ بؤ نطاوَ يا 16نىضتٌ وَآلممإ بساتُوَ، ثطغًاضٍ يُنُّ/ زَضباضٍَ َاززٍَ 
 ْا؟ تُخكًل تُسسيس نطاوَ يُ َىاظَُْ؟ بُؽ ئُو وَآلَُّ زَوَيت.

 بُِضَيع ز. اضغ ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 ؾُضَىو ناى بايع.

 بُِضَيع بايع تاَيُباٌْ/ وَظيطٍ زاضايٌ و ئابىوضٍ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 .8تُخكًل ُْنطاوَ بؤ ئُو َاززَيُ، دطُ يُ ؾُقُضٍَ 
 غ ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُِضَيع ز. اض

 ؾُضَىو ناى ئاضاؽ.
 بُِضَيع ز.ئاضاؽ سػني ذلُىز:

ًَهُ؟ ئُطُض البطا 8دطُ يُ ؾُقُضٍَ  ، ئٍُ ئُطُض تُخكًل ُْنطاوَ ٖاتين ئُو بِططاُْ بؤ ض َُبُغت
 ئُطُض َايُوَ زَضَزلاَُنٍُ نًُ؟. زَضَزلاَُنٍُ نًُ؟

 بُِضَيع ز. اضغ ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 ُضَىو ناى بايع.ؾ

ًَذ بايع تاَيُباٌْ/ وَظيطٍ زاضايٌ و ئابىوضٍ:  بُِضَيع ؾ
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُ ئُو ئًؿاُْ زَنُئ،  ًَطَيُ تُئهًس بهُئ نُوا ئ ًَٓا، نُوا بؤ ئُوٍَ نُ ي ًَُُ ئُّ َاززَيَُإ ٖ ئ
تُئهًسَإ نطزَوَ نُوا نىْهُ ئُوَ ظؤضبٍُ ظؤضٍ َُٖىوٍ ُٖض قُضظَ، يُبُض ئُوٍَ تُخكًكٌ ًُْ 

ًَُُ ئُّ ئًػتًُطاض زَنُئ يُو ئًؿاُْزا يُى بُ يُى زَغتًٓؿادإ نطزووَ.  ئ
 بُِضَيع ز. اضغ ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 ؾُضَىو ناى ئاضاؽ.
 بُِضَيع ز.ئاضاؽ سػني ذلُىز:

بُ بِططُناُْوَ  ثطغًاضَيهٌ تطَإ ُٖيُ بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ، ئُطُض ٖاتى ئُو َاززَيُ البطا
ًَؿُيُنٌ َايٌ يُ تُْؿً ًَىَ زضوغت زَنات؟     ن  ع زا بؤ ئ

 بُِضَيع ز. اضغ ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
  ؾُضَىو ناى بايع.

 بُِضَيع بايع تاَيُباٌْ/ وَظيطٍ زاضايٌ و ئابىوضٍ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَؿىوتط خؤتا ٕ بِطياضتإ يُغُضٍ زاوَ، ٖات و ئُوَ تُواو بىو ئُو بِطياضاٍُْ نُ بُ ًْػبُتٌ قُضؾُوَيُ ث
ًَؿُيُنٌ قُضؾُإ بؤ زضوغت  َىْتًُُٖ، بُآلّ ئُواُْ َُٖىوٍ تُئهًسٍ ئُوٍ تطَ، يُبُض ئُوَ ًٖ  ن

 ْانات ئُّ َاززَيُ.
 بُِضَيع ز. اضغ ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 ؾُضَىو ناى ئاضاؽ.
 بُِضَيع ز.ئاضاؽ سػني ذلُىز:

ًَُُ ًٖهُإ َُْا.غىثاؽ غُضؤنٌ ث  ُضيَُإ، ئ
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 يًصٍُْ ياغايٌ زوا قًاغُتإ بُ ِضَناونطزٌْ ِضاو بؤنىوٌْ ثُضيَُاْتاضَ بُِضَيعَنإ.
 بُِضَيع ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَ ًَؿهُف نطا، يُى يُو ث ًَبًين ظؤض باف ث ًَؿًٓاض و ت ؿًٓاضاُْ ئُوَ بىو ئًًػا نطزٌْ َاززَنُ، ئُو ث

ًَٓا  ًَو ئُطُض ئًًػا نطزٌْ َاززَنُ زَْطٌ ٖ ًَؿهُف نطا، يُ ساَيُت ًَؿًٓاضاٍُْ نُ طىمت ظؤض باف بىو ث ث
ًَىيػتُ بسضَيتُ  ًَؿًٓاض نُ ث ٍَ، بؤيُ يُنُّ ث ٍَ ِضاغجاضزَنإ ئاضاغتٍُ سهىَُت زَنط ًَؿًٓاضاُْ يُطُ ئُو ث

ٍَ، ئًًػا نطزُْوٍَ َاززَنُ.ئًًػا نطزُْوٍَ َاززَنُ.زَْطسإ َاززَنُ   ئًًػا بهط
 بُِضَيع ز. اضغ ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 ؾُضَىو ناى عبساهلل.
 بُِضَيع عبساهلل َُال ْىضٍ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿ ًَُُ ةُُْ ث ًَؿًٓاضَنٍُ ئ ًَُُ شَاضََإ نَُُ ئُدلاضَ خاتطَإ بططٕ، ث ُوَ، تؤ نُ يُبُض ئُوٍَ ئ
ًَُُ واتا........... ًَؿًٓاضَناٌْ ئ ًَـ نطز ئُو ناتُ ث  َاززَنُت ِضيؿُن

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
ٍَ ئًًػاٍ  ًَهُ، نىْهُ زووضتطئ بُقىضبإ، ئًًػاٍ َاززَ، ئُوَ زَياُْو ًَـ َُٖىو ؾت ئًًػاٍ َاززَ يُ ث

 .َاززَنُ بهُُْوَ، ؾُضَىو زنتؤضَ بًدىَيُٓوَ
 بُِضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاضٍ ئًًػا نطزُْوَنٍُ ئًًػا نطزٌْ َاززَنُ.  ث

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
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ٍَ ئًًػا نطزٌْ َاززَنُيُ تهايُ زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟  ٌَ يُطُ ٍَ ئًًػا نطزٌْ َاززَنُيُ،  53ن نُؽ يُطُ
ٌَ يُطَُيس ًَتُوَ؟ ن ًَٓ ًَتُوَ، نُواتُ بُ ظؤضيٍُٓ زَْط َاززَنُ  37ايُ َاززَنُ مب ًَٓ نُؽ يُطَُيسايُ مب

 ئًًػا نطا، تُواو تاظَ ناى عبساهلل، ؾُضَىو.
 بُِضَيع عبساهلل َُال ْىضٍ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَ ًَؿًٓاض زَنُّ، يَُُوال ئُطُض وَنى، يُعين ئ ًَهُ قػُ وََي  غُضؤنٌ ثُضيَُإ َٔ يُى ث ُُ غُعات
ًَطَ بُزوا، باؾُ ًَؿًٓاضَنُّ بؤ ي ًَؿًٓاضَيهٌ يُّ دؤضَ  ،زَنُئ، تؤ ئًذاظَّ بسَ، ث باؾُ، يَُُوال ئُطُض ث

ًَـ ئُوٍَ قػُ بهُئ بًدُُْ زَْطساُْوَ بؤ ئُوٍَ ئًرت قػُ ُْنُئ.  بىو تهايُ ث
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

ًَػتاَإ َُٖي ًَطئ.زاًْؿتين ئ ًَىاضَ بُ خىاتإ زَغج ًَٓر و ًْىٍ ئ  سَططئ تا غُعات ث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زاًْؿتين زووَّ
 

 بُِضَيع ز. ئُضغُالٕ بايع غُضؤنٌ ثُضيَُإ:
 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.

بُضزَواّ زَبني يُغُض زاًْؿتُٓنَُإ، يًصٍُْ زاضايٌ و ياغايٌ ؾُضَىوٕ بؤ ؾىَيين خؤتإ، ؾُضَىوٕ 
 ٍ ياغايٌ َاززَيُنٌ تاظَ ةىَيُٓٓوَ.يًصُْ

 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:
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 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 املادٗ الضابع٘ عغزٗ:

صيتّق دْردصحاٌ للعاٜتاد اليفؤ٘ املي ْص علُٔ يف املادٗ ارتامض٘ عغزٗ مً راىٌْ اليفط ّالػاس يىزع يف 
اد املضحع ل٘ مً العنلٔاد اليفؤ٘ ارتاص٘ باذتقْل العاٜت 2117لضي٘  22الرلٔه دْردصحاٌ العزاق رره 

 اليفؤ٘ ّفق اظملاو التصحْر العزارٕ ّ راىٌْ اليفط ّالػاس لالرلٔه.
 بُِضَيع الُْ امحس نُيُبِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 َاززَّ سُظسَّ

ًَطُناِْ ُْوت بُ طىَيطَّ ًَ سهىَُناِْ  زاٖاتُناِْ بُزَغت ٖاتىو يُعَُُيًاتِ ُْوتِ تايبُت بُ ن
َّ يُ غٓسووقِ نىضزغتإ بؤ زاٖاتُناِْ ُْوت  ًَطام و ياغاّ ُْوت و طاظّ ُٖضَيِ, ئًساع زَنط زَغتىوضّ ع

ًَطام شَاضَ )-نُ يُ َاززَّ ثاْعَيَُِ ياغاّ ُْوت و طاظّ ُٖضَيُِ نىضزغتإ زا 2117(ّ غاَيِ 22ع
 ٖاتىوَ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 يِ ؾُضَىو.يًصُّْ ياغا
 بُِضَيع عىِْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 يًصُّْ ياغايِ ثؿتطريّ يُ ياغانُ زَنات, وَنى خؤّ نُ ٖاتىوَ. 

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 يًصُّْ زاضايِ ؾُضَىو.
 بُِضَيع ز. ئاضاؽ سػني ذلُىز:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَُُف َُٖإ ِض  َئِ يًصُّْ ياغايًُإ ُٖيُ.ئ

 
 

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
ًَبًِٓ ُٖيُ؟ )ئاُْٖط عاضف  َِ ت  -غُضُْٖط ؾطز  –زَيؿاز سػني –ؾطَإ ععايسئ  – طؤضإ ئاظاز –ن

غُضوَض  -غؤظإ ؾٗا،  -ُْضميإ عبسايًُ  - عرناٌ عسْإ -ظًإ عبسايطسًِ  -عبسايًُ َُال ْىضّ 
ٍَ خإ  –ٔ عبسايطمح   -عُط ْىضَزيِٓ  -غاالض ذلُىز  -زاْا غؤؾِ  -بً ٍ غًًُإ  -محُ غعًس  -غُضطى
ٍَ  -ئاضاّ قازض  ًَطز  ؾعإ امحس( -ناوَ ذلُس اَني  -عُط عبسايععيع  -حتػني  ؾ

 ْىقتُّ ًْعاَِ, ناى ناضزؤ ؾُضَىو.
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 بُِضَيع ناضزؤ ذلُس ثريزاوز:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ يُغ ًَو يُ ئًؿهايُتُنادإ يُغُض ئ ُضَتاّ بىزدُ بُتايبُت يُ َاززَّ يُى, باغِ زاٖامتإ نطز يُن
َّ باغِ  ًَٓني بًدُيُٓ ئُسهاَِ خًتاَِ يُو ًَو بٗ ًَطَ بِطياضَإ زا يًصُْيُى ث ؾُؾاؾًُتِ زاٖات بىو, وَ ي

ًَهُ يُزاٖاتُ  ًَِ باؾُ قػُ يُغُض بهُئ, داضَيهِ تط زَيًُٓوَ غُض زاٖات, نُ زاٖاتِ ُْوت بُؾ طؿتًُنُ, ث
ًَػتا قػُ يُغُض َىاؾُقُت  ًَهًإ بهُيُٓ بِططُّ يُى، ئُوّ تط بِططُّ زوو, يُعِٓ ئ يًصُْنُ بهُئ, يُن
ًَهؤَيًُٓوَ يُ زاٖات, بُتايبُتِ زاٖاتِ ُْوتًـ بهُئ, نىْهُ  نطزٕ يُغُض يًصُّْ بُزوازانىوٕ و ي

ًَطاضيـ ُٖ ًَػتا..ثاضيـ ئُو َاززَيَُإ ُٖبىو, ث َِ ُْتًذُ بىوَ تا ئ  َإ بىوَ, بُب
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

ًَِ وايُ ومتإ، بُاَلّ زوو ِضَئًُإ ُٖبىو,  ئًؿهايُنُ ُْبىوَ, وَختِ خؤؾِ ئًتؿاقُإ نطز َُٖىوَإ ث
ًَت, ِضَئِ زووًََؿًإ وتًإ ب ًَو ب َيطّ زاضايِ ئُو زيىاِْ ناوز اِضَئًُنًإ وتًإ يًصُْيُنِ تاظَ ث

 ؾُضَىو ناى طؤضإ. َىتابُعُيُ بهات, زوو ِضَئِ وا ُٖبىو.
 بُِضَيع طؤضإ ئاظاز ذلُس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ يُ ئُسهاَِ خًتاَِ نُ  ًَػتا ئ بُ ؾًعًِ ِضاغتُ ئُو تُضسُ نطا نُ بهُوَيتُ ئُسهاَِ خًتاَِ، بُاَلّ ئ
ًَ ًَُُ بؤَإ ُٖيُ،   ٜٔطافٙ و َاززَّتُواويـ زَبني يُو َاززاُْ، نؤََُي ُٖيُ نُ ُّٖ يُ يًصُْنُ ُّٖ ئ

َّ ُّٖ غًاغُنُّ بٓىوغني و ًَُٖـ زَْطًؿِ يُغُض  ًَؿًٓاضَّ ناى ناضزؤ زَنطَيت يُو بؤيُ ئُو ث
 بسَئ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 َاَؤغتا عُط ؾُضَىو.
 بُِضَيع عُط عبسايععيع بْٗا  ايسئ:

 ع غُضؤنِ ثُضيَُإ.بُِضَي
ًَؿًٓاضَّ ناى ناضزؤ، نىْهُ ئُطُض بهًُٓ ْاو تُؾاقًًِ ئُسهاّ خًتاَِ،  ًَٓـ ثؿتًىاِْ زَنُّ يُوث

ًَهِ الوَنِ، َىضْئُو َُو ًَتُ ؾت عِ ئُغاغِ َُغُيُّ ئُو يًصُْيُيُ، وازَظأْ زَْطِ ضْعُ زَب
ًَُٓزاوَ، بِطياض وابىو زوايِ يُو ؾُقُضَيُ باغِ  ًَُُ َاززَّ نؤتايؿُإ ث ًَهِ تط ئ ًَو، خاَي بهُئ ئُوَ خاَي

ٍَ ِضؤيؿت، َٔ زاوا زَنُّ ئُو تُوغًاتُّ  ًَؿًٓاض ُٖبىو ئُواُْؾِ يُطُ ًَؿىوَإ ئًًػْا  نطزَوَ، ُْٖسَيو ث ث
َِ ئًًعاّ بهُئ،  نُ بِطياضَإ يُغُض زاوَ َُٖىو يُغُضّ نؤى بىوئ بُ َاززَيُنِ ئًًعاَِ سهىَُتِ ث

ًَـ ئُوَّ بهًُٓ غُض ئُو نُ ئُو ِضاغجاضزا ُْ بُُْٖس وَضبططَيت وَ بُ َاززَيُنِ ئاغايِ زَضدِ بهُئ ث
 َِ  ؾُ زَنُّ، غىثاؽ.ٜٔطاخاَيُف، ئُو زوو بابُتُ َٔ ثؿتًىاِْ يُ ِضاّ يُنُّ زَنُّ ئُوَؾِ ث

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
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 ناى ئاضاّ ؾُضَىو.
 بُِضَيع ايى، ْعُت قازض )ئاضاّ(:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَت يُوَ، وَ َُغُيُّ ُْوتًـ  ٍَ بطيتِ ب ًَٓتإ زا نُ يُ ئُسهاّ خًتاَِ ُٖتا يُنُّ خا بُِضَيعتإ بَُي
يُبُضئُوَّ نُ بطيتًُ يُ زاٖات و ِضاغتُوخؤ ثُيىَْسيُنِ تُواويإ بُيُنُوَ ُٖيُ، بؤيُ ثؿتطريّ يُو 

بهطَيت، وَ ئُوَّ بُِضَيع َاَؤغتا عُط باغِ نطز بَُُٖإ ِضايُ زَنُّ نُ ُٖضزوونًإ بُيُنُوَ باؽ 
ًَؿًٓاضّ ئُْساّ ثُضيَُاُْنإ،  ًَو  تُوغًاتِ ث ًَُُ يُ يًصُّْ ٖاوبُف بالإ نطز، نُ نؤََُي ًَىَ ئ ؾ
ٌَ ئًًعاّ  ؾطانػًؤُْناِْ تطَاوَ، بَُاززَيُنِ قاْىوِْ زابٓطَيت يُ ئُسهاّ خًتاَِ، نُ سهىَُتِ ث

 ؽ.بهطَيت، ظؤض غىثا
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ز. عُط ؾُضَىو.
 بُِضَيع ز. عُط محساَني خسض )ْىضَزيِٓ(:

ًَٓاِْ ئُو يًصُْيُ غُباضَت بُ بُزوازانىِْ بىزدُيُ  ًَهٗ ِضاغتُ ئُو َُوظوعُ باغهطا، بُؽ ئُوَّ نُ ث
َغتُ بُ َُغُيُّ زاٖاتِ بُ طؿتِ ُْى تُْٗا زاٖات خُضدًُناًْـ، بؤيُ ئُو َاززَيُ تُْٗا ثُيى

ًَني ئُو  ًَؿًٓاضَنُّ ناى طؤضإ زَنُّ، نُ يُ ئُسهاَِ خًتاَِ زَنطَيت بًَ ُْوتُوَ بؤيُ َٔ تُئًسّ ث
 ئايًُتُ بؤ بُزوا زانىوِْ نؤّ بىزدُ.

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 ناى عبسايػ ّ ؾُضَىو.

 قسيل: م وفٙبُِضَيع عبسايػ ّ 
 ؤنِ ثُضيَُإ.بُِضَيع غُض

ًَِ َاززَّ ) ًَت باغِ 56ْىقتُيُنِ ًْعاَِ بُ ث ًَو، ْاب ًَهطا بُ طؿتىطؤ نطزِْ بابُت (، ئُطُض زَغت ث
ًَت، زَقِ َاززَّ  ًَهِ تط بهطَيت تانى ئُو بابُتُ تُواو بب ًَىيػتُ َاززَّ  17بابُت تُواو  17خىَيٓطا، ث

يًصُْ يإ ْا، ِضَْطُ َٔ تُئًسّ بهُّ، بُاَلّ بُ  بهُئ، ئُوَ َُٖيىَيػت ًُْ بُضاَبُض بُ تُؾهًٌ نطزِْ
ًَت تُواوّ بهُئ. ًَهطز بُ َاززَيُى زَقُنُيإ خىَيٓس، وَ زَب ًَِ ثُيِطَوّ ْاوخؤ، زَغتًإ ث  ث

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 ناى غُضُْٖط ؾُضَىو.
 بُِضَيع غُضُْٖط ؾطز ذلُس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَهطز يُغُضَتازا، وا ِضَيههُوتني نُ ئُو َُغُيُيُ ةطَيتُ يُ ئُغٓ اّ َىْاقُؾُنإ نُ زَغتُإ ث
ًَهًـ  ًَطَيُ، وَ بُِضاغتِ ًٖ  تُضس ًَطاّ ئُو َُوظوعِ يًصُْيُ ي ًَُإ وايُ د ًَُُ ث ئُسهاَِ خًتاَِ، ئ
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ًَ ِ قاْىوٕ تُسكًٌ ُْنطا بؤ َُغُيُّ ئُوَّ نُيًصُّْ ُْظاُٖو ئُواُْ، نىْهُ ئًؿِ ئُو يًصْاُْ بُث
ًَُُ َىقتُضح بىوَ،  ٍَ بهُئ وَ ئُوَّ ئ ًَهُ ًَُُ ئُو زوو َُوظوعُ ت ًَت ئ ساقًُ ئُوَ ئًؿِ خؤياُْ، ْاب
ٍَ ئُو َُوظوعُ بُيُنُوَ ةطَيتُ ِضوو  نُْس ئُْساَِ ثُضيَُإ نُ ئًكرتاسِ نطزووَ، بؤيُ زاواناضئ يُطُ

 زَْطِ يُغُض بسضَيت.
 ؤنٌ ثُضيَُإ: ٕ بايع/ غُضبُِضَيع ز.اضغ

 غؤظإ خإ ؾُضَىو.
 بُِضَيع غؤظإ ؾٗا، ْىضّ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ َاززَيُنُإ  بُِضَيعإ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ، َٔ ثؿتطريّ خاَيُ ًْعاًَُنُّ ناى عبسايػ ّ زَنُّ، ئ
ًَػتاف ظؤض ظؤض باف زَتىأْ بهٔ تُئهًس بهُْ ُوَ يُ ثطؤتؤنؤٍ، خىَيٓسؤتُوَ ئُوَّ نُ باؽ زَنطَيت، ئ

ًَػتا ئً ًَت يًصُْ زضوغت بهطَيت يُغُض زاٖات وخُضدًُنإ، ئ ًَهسائ و ئُويـ زََي ُُ يَُُوظوع
َّ باغِ ئُو َاززَيُ بهُئ وَ يُزواّ ئُوَ يُ ئُسهاّ خًتاًَُ ًَػتا باداض ًَهِ تطَ، بؤيُ ئ ؟ َُوظوع

 غىثاؽ.زَتىاْطَيت ئُو بابُتُ ةطَيتُ زَْطُوَ، ظؤض  ياخىز يُنىَيًُ؟
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 َُ غعًس ؾُضَىو.ُناى س

 َُ عًِ:َُُ غعًس سُبُِضَيع س
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َِ باغِ قٓسوقُنُ زَنُّ، عُؾىو 2101يُنُّ داضَ ئُو قٓسوقُ ئُوَ يُ ثِطؤشَ ياغاّ  و، ئ
ًَِ، يُنُّ ئُوَ بُ َ ًَِ و ئُوَف زََي ًَؿًٓاضَنُف زََي ىخايُؾُّ قاْىوٕ ُْنطاوَ يُ بىزدُّ غاَيِ ث

َ ُّٖ َىخايُؾُّ ثِطؤشَ ياغاّ بىزدُيُ، ُّٖ َىخايُؾُّ ذةٔخ دزاّ، ئُوَ بُ َاززَ ت2100ُو  2101
ًَُُ ئُوَ ئُسهاّ خًتاًَُ، يُ 2117ّ غاَيِ 22ّ قاْىوِْ ضَقُّ 05قاْىوِْ َاززَّ  ًَهِ تط ئ ، خاَي

نُواتُ ِضَبتًإ بُيُنُوَ ُٖيُ، بؤيُ ًَٓـ تُئهًس و تُغًُٓ ئُسهاّ خًتاٌَ و باغِ زاٖاتِ ُْوتُ، 
ًَىيػتُ ئُو يًصُْ  ًَؿًٓاضّ ناى ناضزؤ و َاَؤغتا عُط و ناى ئاضاّ و بطازَضإ زَنُّ، نُ ث يُغُض ث

 تُسكًكًُ زضوغت بهُئ، بؤ زاٖاتِ ُْوت و، بؤ زاٖاتِ طىَطط وغٓىوضَنإ، غىثاؽ.
 ضيَُإ: ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُبُِضَيع ز.اضغ

 ًَُُ ًَػتا ئ ٍَ؟ ئ ًَو ًُْ يُوَّ، بُاَلّ بًدُيُٓ نى ًَت، ئًؿهاي ئًؿهاٍ ًُْ يُوَّ يُ ئُسهاَِ خًتاَِ ُٖب
 ٍَ َاززَيُنُإ خىَيٓسؤتُوَ، ئُو َازَيُ تُواو بهُئ، زواّ سُظ زَنُّ زَيًُٓ غُض َىْاقُؾُنُّ و يُ نى

ًَني؟ ؾُضَىو ئُظني خإ.  زايبٓ
 بُِضَيع ئُظني عُط امحس: 
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَو زضوغت بهُئ،  ًَطَزا ٖاتىوَ، َاززَيُنِ ظؤض قاْىوًُْ باؽ يُوَزَنات نُ قٓسوق ئُو َاززَيُ ي
ًَهِ ُٖيُ،  ًَو َُدًًػ ًَو، نىْهُ َُٖىو قٓسوق َُٖيبُتُ َُٖىوَإ زَظاْني ناتِ تُؾهًٌ نطزِْ قٓسوق

ًَِ ياغا تُؾهًٌ بهطَيت، بؤيُ ئُو َاززَ ًَت بُث يُ نُ ٖاتىوَ ئُوَ تُغًُٓ نطزُْ، ياخىز تأنًس زَب
ًَطَ  ًَو زضوغت بهطَيت بؤ زاٖاتِ ُْوت، بُتايبُتِ ؾطؤؾتِٓ ُْوتِ خاو ي نطزُْوَيُ، يُوَيُ نُوا قٓسوق
ًَِ ئُو قاْىوُّْ نُ َُٖاُْ، بُاَلّ تُؾهًٌ نطزِْ  ًَِ زَغتىوض و بُث ئُو قٓسوقُ زَيططَيتُوَ نُ بُث

ًَُُ بالإ نطزووَ، بُ غُضاسُت وتىَاُْ زيىاِْ  يًصُْ وابعا م َىْاقُؾُّ ظؤضيـ نطا يُغُض ئُوَّ نُ ئ
ًَت، وابعا م ئُواُْ َُٖىوّ بؤ ئُوَيُ نُوا  ٍَ زَغتُّ ُْظاُٖ زضوغت زَب ناوزَيطّ تُؾعًٌ زَنطَيت، يُطُ

ًَطَيُ، ظؤض غىثاؽ ًَػتا ي  بُزوازانىوٕ بؤ َُٖىو زاٖات بهطَيت ُْى بؤ ئُو َاززَيُ نُ ئ
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:َيع ز.اضغبُِض

 ناى بطٖإ ؾُضَىو.
 بُِضَيع بطٖإ ضؾًس سػٔ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَو بؤ دُْابتإ ِضووٕ بهَُُوَ بُزَض يُوَّ َاززَّ ) ( باغِ ُْوتُ، باغِ زاٖاتُ، 07َٔ سُظ زَنُّ ؾت
ًَهِ باغهطزِْ زاٖاتًـ يُ زوو َاززَّ دًاواظزا، يُ زوو ؾىَيِٓ دًاو اظزا، يُِضووّ قاْىوًُْوَ عُيب

قاْىوًُْ، ناى ؾطغُتًـ زاًْؿتىوَ تأنًس يُ َُعًىَات نُُْوَ، يُِضووّ قاْىوًُْوَ عُيبِ قاْىوًُْ، 
ًَت بُزَض يُوَّ ئُوَ َُوظوعِ ُْوتُ، َُوظوعِ زاٖاتُ، زوو َاززَ يُ زوو ؾىَيِٓ دًاواظزا باغِ زاٖات ب

َّ ًَت، زَنط َّ ُْوت ب ًَت، بؤيُ َٔ ئًكرتاح  زاٖاتًـ زَنط ًَت، زَنطَيت ؾتِ تط ب َّ ناضَبا ب ًَت، زَنط باز ب
زَنُّ بؤئُوَّ ئُو ثِطؤشَ قاْىوُْ يُِضووّ قاْىوًُْوَ تىوؾِ عُيبِ قاْىوِْ ُْبني يُيُى َاززَيُ 
ًَىيػت بُ تُؾُْىدات ْانات زوايِ ةطَيتُ ئاخريَوَ يإ  ًَِ بهطَيتُوَ ئُوَ ًٖ  ث بُزوو ؾُقُِضَيُ د

َِ زَيت، غىثاؽيُ ًَؿُنُ نؤتاّ ث ًَت و ن ًَت، با زوو ؾُقُِضَ ب  واليُ ب
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ناى ؾعإ ؾُضَىو.
 
 

 بُِضَيع ؾعإ امحس عبسايكازض:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَهِ قػُّ ناى بطٖا م بؤ ئُو تُؾازيُو عُيبُ قاْىًُّْ نُ خؤّ باغِ ز ٍَ داْب ًَِ َٔ يُطُ َناتٔ، َٔ ث
باؾُ تُغىيتِ ئُو َاززَيُ بهُئ، َىْاقُؾُ بهُئ، تُغىيتِ يُغُض بهُئ، وَ يًصُْ رلُوٍ بهُئ 

ًَ  ظؤض ظؤض تُبًعًًُ. ٍَ زاٖات زابٓ ًَ  يإ يُطُ  وَنى بِططُيُى يُ بِططُناِْ زاٖات زابٓ
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
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 ناى غاالض ؾُضَىو.
 غاالض ذلُىز َطاز. بُِضَيع

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَـ ئُو ثِطؤشَيُف، قػَُإ يُغُض  ًَـ ئُو َاززَيُو، ث ًَُُ ث بُِضَيعإ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ، ئ
ِضووْهطزُْوَّ غُضناوَناِْ زاٖات ُٖبىوَ، وَ ثُضيَُاْتاضإ بُ ثُزلا، ؾُغت يازاؾتُإ زاوَتُ 

وَّ َُٖىو ئُو بابُتاُّْ نُ ثُيىَْسّ بُ غُضناوَناِْ زاٖات غُضؤنايُتِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ، بؤئُ
ًَو يُ زاٖاتُنإ،  ًَتُوَ، بُاَلّ ئُو َاززَيُ َاززَيُنُ تايبُت بُبُؾ و، سُقًكُتِ زاٖاتُوَ ُٖيُ ِضووٕ ب
ًَهؤَيًُٓوَو تُسكًكًؿِ  ًَُُ زاواّ زَنُئ، وَ ثؿتطرييؿِ زَنُئ، زََاُْوَيت ي وَ ئُو يًصُْيُّ نُ ئ

ٌَ نطاوَ، وَ َٔ قػُ يُغُض يُبا ًَػتانُ ئاَاشَّ ث ضَوَ بهطَيت، يُِضاغتًسا طؿتطريتطَ يُو َاززَيُّ نُ ئ
ًَو  َُغُيُّ خُضدًُنإ ْانُّ، ئُو زانؤنٌ نطزُْف بؤئُوَ ًُْ يُ َاًُٖتِ ئُو يًصُْيُّ نُ ث

ًَسَزَئ، بُاَلّ ًَٓطَيت نُّ بهَُُوَ زواداض غُضدُّ ثُضيَُاْتاضإ بِطياضّ ي تُقُوضّ وايُ ئُو  زَٖ
ًَت  ًَطاّ ئُوَ ًُْ زَنطَيت يُ َاززَناِْ زاٖاتىوزا قػُّ يُغُض بهطَيت، بؤئُوَّ قُتًؼ ُْب َازَيُ د
ًَُإ وايُ ئُوَ قػُّ ظؤضتط  ًَت، نىْهُ ث ًَىَّ زاٖاتِ ُْوتسا، بؤ َُٖىو زاٖاتُنإ ب يُنىاضن

وايُ زَتىاْني ُٖضبطُيُٓ ئُو ُْتًذُّ َُٖيسَططَيت، وَ ئُطُض ثًؿُياُْف تُعاَىٍ بهطَيت تُقُوضَإ 
ًَٓطَيت، غىثاغتإ زَنُّ. ًَو زَٖ ًَىَّ ئُو يًصُْيُّ نُث  نُ َُٖىوَإ زََاُْوَيت يُنىاضن

 بُِضَيع ز. ئُضغُالٕ بايع غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ناى عسْإ ؾُضَىو.
 ذلُس: عرناٌبُِضَيع عسْإ 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَػتا قػُ يُغُض زا ًَُُ ئ ٖات زَنُئ، زَغت زَنُئ بُ زاٖات، وَ ئُو ْىقتُيُ ئًؿهايرتئ ْىقتُيُ نُ ئ

 ٌَ ًَطَوَ زَغت ث ًَؿُيُنِ َطزووَ غاَيِ ثاضيـ زاْسضاوَ، ي ًَهِ ظؤضَ، ئُوَ ن ًَطاّ طىَاْ يُالّ ئؤثؤظغًؤٕ د
َّ ئُقًَُٕ بِطواَإ بُوَ ًُْ  ًَُُ داض ًَٓاِْ يًصُْ، ئ ًَهٗ ًَو ُٖيُ بؤث ُْ زيىاِْ زَنات، ئُطُض ًُْت

ناوزَيطّ تُؾعًٌ بهطَيت، ُْزَغتُّ ُْظاُٖ، تُؾعًٌ نطا )ْىض عُىل ْىض(، ِضؤَيِ ثُضيَُإ، ئُزائِ 
ثُضيَُإ، وَظيؿُّ ثُضيَُإ، نًُ يُو َُوظوعُ؟ قػُ يُغُض بىزدُ زَنُئ، قػُ يُغُض زاٖات زَنُئ، 

ًَىيػت بُوَ زَنات ًَهِ ظؤض زَنُئ، ث ًَٓطَيت بؤ  نُْس ِضؤشَيهُ باؽ يُ طىَاْ ًَو بٗ يًصُْيُنِ ثُضيَُاِْ ث
 ،ًَٔ ًَػتا غاؽ ببًُٓوَ، يُئاخري زايسَْ ًَت ئ ًَٓاِْ يًصُْنُ زَب ًَو ٖ ئُو َُوظوعُ، ئُطُض ًُْت ُٖيُ بؤ ث
ًَػتازا ِضووٕ  ًَت يُ ئ ًَؿُيُى ًُْ، بُاَلّ زَب ًَٔ، خؤتإ رلُوٍ بٔ ن ًَٔ، يُْاوَِضاغت زايسَْ يُغُضَتا زايسَْ

ًَتُوَ ئايا ي ًصُْيُنِ ثُضيَُاِْ، ئُو ثُضيَُاُْ بُ وَظيؿُّ خؤّ يُ َىضاقُبُ نطزٕ و، يُ تُسكًل ب
ًَٓطَيت يُِضاغتًسا  ًَو ْاٖ ًَٓطَيت يإ ْا؟، ئُطُض يًصُْنُ ث ًَو زَٖ ًَت يإ ْا؟، ئُو يًصُْيُ ث نطزٕ، َُٖيسَغت

ًَ ًَُُ ْاتىاْني قػُ يُغُض ئُو َُوظوعُ بهُئ، قػُ يُغُض زاٖات بهُئ، زَب ت َُبسَئًًُٕ يُوَ يُى ال ئ
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َّ زازَْطَيت َىؾهًًُ ًُْ،  ًَو ٖات، يًصُْنُ يُنى ًَو زَيت يإ ْا؟، نُ يًصُْنُ ث ببًُٓوَ نُ يًصُْيُى ث
 بُاَلّ ئُطُض يُوناتُوَ ئًرت زَغت زَنُّ بُ قػُنطزٕ يُغُضزاٖات.

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 ز. ضؤشإ ؾُضَىو.

 ٕ عبسايكازض زظَيِ:بُِضَيع ز.ضؤشا
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَـ ئُوَّ طؿتىطؤ يُغُض َاززَّ ) ًَؿًٓاض 07ث ( بهطَيت، وازياضَ ئُْساَإ غىوضٕ يُغُض ئُوَّ، زوو ث
ًَهًإ ئُوَيُ نُ ناضانطزِْ زيىاِْ  ًَػتا زَخَُُ ِضوو، يُن ًَؿًٓاض ئ ُٖيُ ةطَيتُ زَْطسإ، ُٖضزوو ث

ًَؿًٓاض، زوو ِضايُ، زوو ِضا بُِضَيعإ......ناوزَيطّ زاضايِ بىو يُطُ  ٍَ زَغتُّ ُْظاُٖ، يُى زَقًكُ ُٖضزوو ث
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

ًَىَّ ُْنطز بطاّ خؤّ، با قػُّ خؤّ  َِ، نُؽ َىقاتُعُّ ئ ًَ ًَىَ بؤ َىقاتُعُّ زَنُٕ با ِضَئِ خؤّ ب ئ
 بهات  نانُ، ؾُضَىو.

 ايكازض زظَيِ:بُِضَيع ز. ِضؤشإ عبس
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

زوو ِضا ُٖيُ ُٖضزوو ِضا زَخَُُ ِضوو، زوايٌ دُْابت ئَُط زَؾُضَىوّ ناَُ ِضا يُنُدلاض بسََُ زَْطسإ؟ 
ِضايُى ئُوَيُ ناضانطزِْ زيىاِْ ناوزَيطّ زاضايِ و زَغتُّ ُْظاُٖ بؤئُوَّ بُ ئُضنُناًْإ ُٖغ ، يُى 

ًَؿًٓاضاُْ ًَٓاِْ يُواُْ ئُو ث ًَو ٖ ّ نُ نطا بُزوازانىوِْ زاٖات و خُضدًُنإ، ِضاّ زووًََـ ئُوَيُ ث
 يًصُْيُى بؤ بُزوازانىوِْ زاٖات و خُضدِ، ئُو زوو ِضايُ ُٖيُ.

 بُِضَيع ز. اضغ ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 ناى سادِ ب ٍ ؾُضَىو.

 بُِضَيع امحس غًًُإ عبسايًُ )ب ٍ(:
 .بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ

ًَػتا باغِ خُضدًُناِْ  ًَِ وايُ ئُو بِططُيُ زاٖات و خُضدًُناِْ تُبعُٕ غاَيِ ِضابطزووؾُ، ئ َٔ ث
ًَسايُ بؤئُوَّ نُ ِضووٕ بًـَت، نؤٕ بؤ 2100و  2101ؾُ، عُؾىو 2101و  2119غااَلِْ  يُ ئُواُْؾِ ت

ًَُ ًَػتا ئ ًَت ئ ًَِ وايُ يُعِٓ زَب ًَت ئُوَف بهات، ث ًَت؟ زَب ُ يُغُضئُوَ يُى ال ببًُٓوَ، ئُو يًصُْيُ ب
َِ؟،  ًَت يُنىَيِ زازَْ ًَني؟، ئًٓذا ئُوناتُ يًصُّْ ياغايِ رلُوٍَ ب ًَني يإ زايٓاْ ئايا ئُو يًصُْيُ زازَْ
ًَػتا زَْطِ يُغُض بسضَيت, غىثاؽ. ٌَ، َىًِٖ ئُوًَُْ َىًِٖ ئُوَيُ ئ َِ، يُزواوَّ زازَْ ًَؿُوَّ زازَْ  يُث

 نٌ ثُضيَُإ: ٕ بايع/ غُضؤبُِضَيع ز.اضغ
 ناى مجاٍ ؾُضَىو.

 ابطاًِٖ: طاٍزبُِضَيع مجاٍ 
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 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَني و باغِ يًصُْ بهُئ، بطازَضإ ئُْساّ ثُضيَُإ َُٖىو ئُوإ تُقطيبُٕ  ِضؤشَ بىزدُ  41ئُطُض ب
ًَُٓ ْاو بابُتِ َىْاقُؾُّ ياغا و بىزدُ، ث ًَـ ب ًَىيػت بىو ث ًَـ ئُوَ ئُطُض يُبُض زَغتِ َُٖىواُْ، ث

ًَُُ زَيني ئُو يًصُْ  ًَػتا ئ دَُاعُت بُزَيًإ بىو يًصُْيُى زامبُظضَيٓٔ وا بىو ئُوناتُ زاوايإ نطزبايُ، ئ
زامبُظضَيٓني، َاْاّ ئُوَيُ ئُو ئًؿِ ئُوَ نُْس ِضؤشَ؟, ئُوَ زَه ِضؤشَ ئُوئًؿُو ئُو َىْاقُؾُتاُْ 

ًَ ًَت، نىْهُ بؤ؟ تؤ ي هؤَيني يإ تُسكًل يُ زووبىاض بهُّ زاٖات و خُضدِ، َُٖىو تُقطيبُٕ ُْغـ زَب
نُ غىيبِ َىاظَُْيُ َُؾطوظَ ئُو ثُضيَُاُْ ئًٓتًعاض بهات، ُٖتا ئُو يًصُْيُ ئًؿِ تُواوبهات سُقايل 

ًَُُ ْابًٓني ئًؿُنِ ياغايًُ، ظؤض غىثاؽ. ًَني بؤ طؿتىطؤنطزٕ، يُبُضئُوَ ئ ًَُُ ب  زضوغت بٔ زوايِ ئ
 ايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ: ٕ ببُِضَيع ز.اضغ

 ثُميإ خإ ؾُضَىو.
 بُِضَيع ثُميإ ععايسئ عبسايطمحٔ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَػتا بُِضَيع زنتؤضَ ِضؤشإ خىَيًٓسيُوَ، ئُوَّ نُ تُؾعًٌ نطزِْ زَظطاّ  ًَؿًٓاظَ نُ ئ يُِضاغتًسا ئُو ث

ًَ ػتا زَظطاّ ناوزَيطّ ئًعرتاؾِ سُقًكًُ، ناوزَيطّ زاضايِ بُزيىَيو ئُوَ َُعٓاّ ئُوَيُ نُ ُٖتانى ئ
ًَهسا نُ ئُوَ بؤخؤّ ئًؿِ زَظطايُنُيُ، ئًؿِ  بؤئُوَّ نُ ئُو زَظطايُ ودىزّ ًُْ ياخىز ناضا ًُْ، يُنات
ًَُُ ئًعرتاؾُإ  ثُضيَُاُْ بُزَضَدُّ يُنُّ نُ تُؾعًًِ بهطزبايُ وَ ئًؿِ يُغُض بهطزايُ، ططيٓط ئ

ًَُُ نطزووَ بُوَّ نُ ئُو زَظطايُ ْ ًَىيػتِ بُ تُؾعًٌ نطزُْ، دطُ يُوَّ ئ ًُ وَ تُؾعًٌ ُْنطاوَ وَ ث
ًَؿرت يُو تُوغًات و َىقتُضَساتاُّْ نُ يُ يًصُّْ زاضايِ و َايًُ ُٖبىو، زَْطُإ يُغُضزا يُغُض  ث

ًَهِ تطَ نُ يَُاوَّ  َاْط، يُعِٓ ئُوَ ِضَبتِ بُو  3تُؾعًٌ نطزِْ زَظطاّ ناوزَيطّ زاضايِ نُ ئُوَ ؾت
ًَهُ، غاَاِْ ي ًَهُإ ُٖيُ نُ طىَاُْ ئُو طىَاُْ سُقِ َُٖىو ئُْساّ ثُضيَُاْ ًَُُ ؾت ًصُْيُوَ ًُْ، ئ

طؿتًُ، بىزدُّ طؿتًُ، نُ طىَادإ ُٖيُ يُو زاٖاتُّ نُ خطاوَتُ ْاو ئُوبىزدُيُ، بؤئُوَّ ئُو 
يًصُْ زضوغت ُْنطَيت،  طىَاْاُْ بِطَوَيتُوَ يُى سٍُ ُٖيُ، ئُويـ ئُوَيُ نُ يًصُْ زضوغت بهطَيت يإ

ًَت َىقابًًُنُؾِ ةطَيتُ  نىْهُ ئُطُض ناضانطزِْ زيىاِْ ناوزَيطّ زاضايِ ةُيتُ زَْطساُْوَ زَب
ًَهُ يُ  ٌَ ئُوَيُ يُن ًَت؟، نُ ئُق ٍَ ناضاُْنطزِْ زَظطاّ ناوزَيطّ زاضايِ زاب َِ ُٖيُ يُطُ زَْطُوَ ئُّ ن

َِ  3ًَػتا عُيبُ قاْىوًُْنإ، نُ ئُو ثُضيَُاُْ ُٖتانى ئ غاَيُ يُو خىيُيُ بىزدُ تُقسيل زَنات، بُب
ًَت، غىثاؽ. َِ ئُوَّ ِضاثؤضتِ ئُو زَظطايُّ ُٖب ًَت، بُب  ئُوَّ زَظطاّ ناوزَيطّ زاضايِ ُٖب

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 ناى عُط ؾُضَىو.

 بُِضَيع عُط عبسايطمحٔ عًِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَِ زَوتطَيت بُطىَيطَّ ث ًَهسائ نُ ث ًَُُ يَُُوظوع َّ ئ ُيِطَوّ ْاوخؤ ناى عبسايػ ّ باغِ نطز، داض
ًَت زابٓطَيت، بُواتُ  22، يُ قٓسوقِ نىضزغتاْسا ئريازاتِ ُْوت بُطىَيطَّ ياغاّ شَاضَ 07َاززَّ  زَب

َِ يإ ْا؟ ًَٓ َّ يُغُض ئُو َاززَيُ بهُئ ئايا زَْط زَٖ ًَت َىْاقُؾُ داض ًَُُ زَب بُ ًْػبُتِ  ئ
قٓسوقُنُو، بًُْػبُتِ زضوغت نطزِْ يًصُْنُؾُوَ، َٔ بؤخؤّ َُْاعُمت ًُْ ُٖضيًصُْيُى زضوغت 
ًَت يُغُض بَُٓايُنِ ياغايِ زضوغت بهطَيت، بؤئُوَّ  بهطَيت، بُاَلّ ُٖضنِ يًصُْيُى زضوغت بهطَيت زَب

ًَت بُضَْطاضّ زاَىزَظطاناِْ س ًَت بتىاْ هىَُت و وَظاضَتِ ُْوت و وَظاضَتِ غبُّ بِطياضَناِْ ياغايِ ب
ًَؿتا قٓسوم تُؾهًٌ ُْبىوَ، تاظَ غُضؤنايُتِ  ًَتُوَ، بًُْػبُت ئُو قٓسوقُوَ ٖ غاَاُْ غطوؾتًُنإ ب
ئُزلىَُِْ وَظيطإ ثِطؤشَّ زضوغت نطزِْ قٓسوقِ ُْوت ئريازاتِ ُْوت و غاظّ ْاضزووَ، ئُو قٓسوقُ 

يُغُض زضوغت بهطَيت بُزوايسا بطُِضَيت، زَنطَيت ئُو قٓسوقُ تا زضوغت ُْنطَيت ْانطَيت ًٖ  يًصُْيُنِ 
زضوغت بهطَيت زواتط ئُوَ ِضَبتِ بُ زيىاِْ ناوزَيطّ زاضايًُوَ ًُْ، ئُطُض زيىاِْ ناوزَيطّ زاضايِ تًُْا 
ًَت، ئُوَ ئًسعاّ عاَت ُٖيُ، ئُوَ يًصُْناِْ ْاو ثُضيَُاْت ُٖيُ، زواتط تُؾهًٌ نطزِْ  َىختُؽ ُْب

يُثُيِطَوّ ْاوخؤّ ثُضيَُإ، ئُوَ يُ غُالسًُتِ غُضؤنايُتِ   48و 47ُطىَيطَّ َاززَناِْ يىدُٓ ب
ًَت، نُّ؟  ًَىيػتِ بُوَيُ نُ يىدُٓيُى زضوغت بب ٍَ ث َِ َىقتُظاّ سا ًَهسا نُ بعاْ ثُضيَُاْسايُ، يُنات

ًَت تُسكًل يُ  ًَو زضوغت بىو، واّ ئًذابُ نُ زَب واقًع بهطَيت، ئُطُض ٖاتى ئُزيًُو َىغتَُػُ نات
ًَؿتا  ًَػتا ئُوَ زَخياتُ زَْطُوَ بُ ئُغًُبًُّ زَْط ئُطُض زضوغتهطا ئُو يىدُٓيُ، بُاَلّ ٖ ِضوويساوَ ئ
ئُوَّ قٓسوقُنُّ زضوغت ُْنطاوَ ُٖتانى بعاْني ئُو ئريازاُْ زاخٌ بىوٕ، زاخٌ ُْبىوٕ، نَُٔ، ظؤضٕ 

ًَِ ُْى يىدُٓيُى نُْسَٖا يىدُّٓ بؤ ُٖتا يًصُّْ بؤ زضوغت بهطَيت، زَنطَيت زوايِ ًَٓـ زََي
 زضوغت بهطَيت، غىثاؽ.

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 ناى عبسايًُ ؾُضَىو.
 بُِضَيع عبسايًُ ذلُس ْىضّ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؿُّ بؤَٔ ز ًَتُ ناضَبا ًٖىازاضّ ئُوَ ناى بهطَيت، نىْهُ بُبُضزَواّ ن ضوغت وََي  ئُو دًٗاظَ بب
ًَت يُثؿتًُوَ. ًَو ب  زَنات، زَتطغِ زَغت

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
زَغت و َُغت يُثؿتِ ًُْ، ِضَدا زَنُّ، بؤ تؤَُمتإ بؤ زضوغت زَنُّ نانُ، تؤَُت زضوغت َُنُ نانِ 

ٌَ ْاوتطَيت، ناتِ قػُ نطز ًَو بُ ئاؾهطا ث ٕ زوو زَقًكُ خؤّ، تؤَُت زضوغت َُنُ نانِ خؤّ، ًٖ  تؤَُت
ًَت زَغتِ نِ يُثؿتُوَ ُٖيُ بطاّ َٔ، باؾُ ؾُضَىو.  سُقتإ ُٖيُ، ئً  ئُوناتاُّْ قُتع زَب

 بُِضَيع عبسايًُ ذلُس ْىضّ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَهُ يُ زاٖات، وَ  ٌَ ئُوَيُ نُ َازاّ زاٖات، زاٖاتِ ُْوت بُؾ ٌَ و ؾُضع ُٖيُ، ئُق زوو ؾت ُٖيُ ئُق
ًَؿًٓاضَيو ُٖيُ بؤ بُزوازانىوِْ خُضدِ و بِطياضَيو ُٖ ًَت بؤ بُزوازانىوٕ، ث يُ نُ يًصُْيُى زضوغت ب

ٌَ زضوغت نطزِْ  َِ ئُق ًَت بؤ بُزوازانىوِْ خُضدِ و زاٖات، نُواب زاٖات، نُ يًصُْيُى زضوغت ب
ًَت زضوغت نط زِْ يًصُْنُيُ، ؾُضع ئُو َاززَيُ نُ ثُيىَْسّ بُ ُْوتُوَ ُٖيُ ئُوَ يُى، بؤيُ زَب

ًَـ بهُوَيت ئُوَ يُى، زووف ئُوَّ نُ بُِضَيع ناى عُط باغِ زَنات زياضَ َٔ ئُْساَِ  يًصُْنُ ث
ًَػتا َٔ  2117يًصُْنُّ ِضاغتُ ئُو قٓسوقُ زضوغت ُْبىوَ، زَبىوايُ يُ  زضوغت ببىوايُ، ئُّ بؤ ئ

ُوٍَ ْاظا م نُْس زاواّ زضوغت نطزِْ يًصُْ زَنُّ، يُبُضئُوَّ ئُو قٓسوقُ زضوغت ُْبىوَ، يُبُضئ
زاٖاتِ ُْوت ُٖيُ؟، يُبُضئُوَّ ْاظا م نُْس ثِطؤشَ يُغُض ئُغاغِ زاٖاتِ ُْوت زضوغت نطاوَ؟ وَ 
ًَُُ طىَادإ يُغُضّ ُٖيُ َُغُيُّ زاٖاتِ ُْوتُ، ئًٓذا زوايـ يُبريتإ  َُبًُغِ ُٖضَ طُوضَ نُ ئ

ًَت ئُوَ  غاَيِ تطيـ زضوغت  3، وَ زَيًٓاّ غاَيُ قٓسوقِ زاٖاتُ ُْوتًُنإ زضوغت ُْنطاوَ 3ُْن
ًَػتا سُقِ خؤَاُْ يُ بىزدُّ  َِ بؤيُ ئ ًَطاّ ئُو بابُتُ بهطَيتُوَ، يُبرييؿُإ  2102ْانطَيت، ئ د

ًَطاضيـ ئُو سًهايُتُ زووباضَ نطايُوَ، ثُضيَُإ ًٖ   ًَسا، غاَيِ ثاضو ث ًَت وَنى ناى عسْإ ئاَاشَّ ث ُْن
ًَػتانُ ًَهِ ًُْ، بؤيُ ئ ًَػتا ناتِ زضوغت نطزِْ  َُٖيىَيػت ًَهِ دسّ بهطَيت، ئ ئُطُض بِطياضَ بُزوازانىوْ

ًَهِ دسّ يُ سهىَُت وَضططَيت.  يًصُْيُنُ ناتِ ئُوَيُ ثُضيَُإ َُٖيىَيػت
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ناى عبسايػ ّ ؾُضَىو.
 قسيل:م وفٙ بُِضَيع عبسايػ ّ 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
َّ ئُوَ يُى، تُس ًَو نُ ِضووّ ُْزاوَ ْانط ًَهؤَيًُٓوَ  -2كًل يُ طىَإ ْانطَيت، تُسكًل يُ ؾت يىدُّٓ ي

ًَسابٔ، ئُو  ًَِ ِضَيصَّ ؾطانػًؤُْنإ يُْاو ثُضيَُإ ئُْساَاِْ ئُو يًصُّْ ت نُ زضوغت بهطَيت، زَبِ بُث
ًَُُ يًصُّْ زاضايًُإ ُٖيُ نُ ئُْس 3ؾتُ ِضووّ زاوَ ئُوَ  ًَسا غاَيُ ئ ًَِ ِضَيصَّ ؾطانػًؤُْنإ ت اَاِْ بُث

ًَهؤَيًُٓوَ نًُ نُ ظياتط يُو  َّ ئُو يًصُّْ ي ًَُُ يًصُّْ ثًؿُغاظّ و ووظََإ ُٖيُ، ئُض ُْبىوايُ، وَ ئ
َّ بىوٕ ئُو ُٖضزوو يىدُٓيُ ئُو  ًَٓاطُّ غًشطَنُّ نًُ؟ باؾُ يُ نى غاَيُ  3ُٖضزوو يًصُْيُ؟ َٔ ت

ًَِ غُيطَ ؾُضَىوٕ با  ئًؿِ خؤيإ ُْنطز؟ ض بِطياضّ ًَت غُيطّ ئُو ُٖضزوو يىدُٓيُ؟ َٔ ث ًَسَضزَن ي
ًَِ ِضَيصَّ 51زَْط بسَٕ يًصُْ تُؾهًٌ بهُٕ، ظياتط يُ  %ّ يُنىضزغتاِْ زَبٔ ُٖض ؾطانػًؤُْنًـ بُث

ًَت تُْٗا تُ ًَٓني، بُاَلّ ئُطُض َُوظوع ئُوَ ب ًَت، خؤ يُ ئالإ خَُيو ْاٖ ًَسا ب ًَت  ذةٔخخؤّ ت نطزٕ ب
ًَهِ ظياتط زَنات يُ ئًؿِ ئُو ُٖضزوو يًصُْ ؾ ًَهُ، ُْ َىبُِضض ُٖيُ بؤ يًصُْنُ، ُْ يًصُْنُ ؾت ت

ًَت تُقػري يُ ُٖضزوو يًصُْنُيُ، غىثاؽ.   ًَُٖؿُيًُ، نُ ئُطُض تُقػري ُٖب
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ز. زاْا ؾُضَىو.
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 بُِضَيع ز. زاْا غعًس غؤؾِ:
 ِ ثُضيَُإ.بُِضَيع غُضؤن

ًَؿرت تُدىضبَُإ  ًَُُ بتىاْني يًصُْيُى زضوغت بهُئ، يُبُضئُوَّ ث ًَو ًُْ ئ ُٖغت زَنُّ ًٖ  ئًؿهاي
 ٍَ ُٖيُ يُوَّ نُ يًصَُْإ زضوغت نطزووَ بؤ ظؤض بىاضّ تط، وَ بُ قُْاعُتِ َٔ يُعِٓ بؤخؤّ يُطُ

ًَِ وايُ ئُطُض  يًصُْف زضوغت بهطَيت، يُعِٓ  01ئُوَزاّ يًصُْيُى زضوغت بهطَيت، بُاَلّ َٔ ث
ًَٓني، بُاَلّ ئُوَّ نُ قُضاضَإ زا ئُو  ًَت، باوَِضْانُّ ُْتًذُيُنِ تط بُزَغت بٗ ُْتًذُنُ ُٖضئُوَ زَب

ًَِ وايُ تا  ًَت ئُو يًصُْيُ، يُبُضئُوَّ ئُو  30/02يًصُْيُ نُ زضوغت بهطَيت ث ًَهِ ْاب ًٖ  ئًؿ
ًُ، قُضاض بىو نُ يُغُضَُٖىو زاٖاتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ يًصُْيُ ئًؿِ تًُْا َُغُيُّ زاٖاتِ ُْوت ْ

 ٍَ ًَٓطاوَ يُْاو بىزدُزا ئًـ يُغُضئُوَ بهات، بُاَلّ وَنى ثطَْػًح َٔ يُطُ ًَني ئُوَّ نُ خًَُ ًَ باب
ًَػتا يُْاو ئُوَ زائ، يُْاو  ًَُُ ئ ئُوَزاّ يًصُْنُ زضوغت بهطَيت، ططؾتُنُ ئُوَيُ باؽ يُوَ زَنطَيت نُ ئ

ًَني ًَ ًَت باب  ئُوَيُنِ تط خىَيٓطاوَتُوَ، َاززَيُى خىَيٓطاوَتُوَ، ْاتىاْني يُِضووّ ثُيِطَوّ ْاوخؤوَ زَب
ًَُُ بُخؤَإ َُٖىو قػُنادإ ؾهاْسِْ  ًَػتا ئ ٍَ ئُوَؾسا ًُْ، يُبُضئُوَّ ئ ًَؿُّ يُطُ َّ بهُئ، ن ناوَِض

ًَٓ ًَطَؾسا زَتىاْني ثُيِطَوّ ْاوخؤ بؿه ًَؿًٓاض زَنُّ ثُيِطَوّ ْاوخؤيُ، يُعِٓ ي ني بُِضاغتِ، بُاَلّ ث
ًَُُ زََاُْوَيت بىزدُنُ زَوَيَُُْس بهُئ، َازَّ  بؤئُوَّ َىْاقُؾُنُ َازَّ يُخعَُتِ ئُوَيُ ئ
ًَت، يُبُضئُوَّ تُْٗا  َّ بهُئ تا ئُو َاززَيُ تُواو زَب ًَؿًٓاضزَنُّ ناوَِض يُخعَُتِ ئُوَزايُ َٔ ث

ًَٓطاوّ بىزدُوَ ُٖيُ، زاوا يُ عً قُّ بُ زاٖاتِ ُْوتُوَ ًُْ، عً  قُّ بُتُواوّ َُٖىو زاٖاتِ خًَُ
ٖاوناضا م زَنُّ نُ ناوَِضَيِ بهُٕ تا َاززَنُّ تط، با ئُو َاززَيُ بِطوات َاززَّ زاٖاتىو زَْط يُغُض 

 زضوغت نطزِْ ئُو يًصُْيُ بسَئ، غىثاؽ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ز. عُط ؾُضَىو.
 ع ز. عُط محس اَني خسض)ْىضَزيِٓ(:بُِضَي

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ئُوَ ثطؤتؤنؤٍ ُٖيُ و تؤَاضنطاوَو زَتىاْني بُ ئاغاِْ بؤّ بطُِضَيًُٓوَ، يُناتِ تُضح نطزِْ ئُو 
ٍَ بُزوازانىوٕ يُِضَيطاّ زيىاِْ ناوزَيطّ زاضايِ نُ  ًَهًإ ئُوَيُ نُ يُطُ ثطغُزا زوو ِضَئِ ُٖبىو، يُن

ًَو يُ ئُضنُ غُضَنًُناِْ غُضؾاِْ ئُّ زيىاُْ بطيتًُ يُ بُزوازانىوِْ بىزدُو بُطىَي طَّ ياغا، يُن
ًَٓا َُٖىوَإ يُغُضّ  ًَُُ َاززَيُنُإ ٖ َُٖيػُْطاْسٕ و زاٖات و خُضدًُنإ، ُٖض بؤئُو َُبُغتُف ئ

ى بهطَيت، بؤ نىوِْ ِضَيههُوتني، نُ ئُّ زيىاُْ يُِضَيطاّ زاْاِْ غُضؤنُنُّ يَُاوَيُنِ ظٌََُْ ناال
ًَػتا  ًَٓاِْ يًصُْيُنُوَ، ئَُُ تُضسُناُْ، ئ ًَهٗ ٍَ بُزوازانىوْني يُ ِضَيطاّ ث ًَُُ يُطُ زووَّ ئُوَبىو وتِ ئ
تُضسُنُ ُٖضزوونِ وَى خؤّ َاوَ، يُناتِ خؤيسا ُٖضزوو تُضح ةطَيتُ زَْطساُْوَ بُتايبُتًـ ئُوَّ 

ًَُُ زَْطُإ يُغُض زاوَ، بُنؤّ زَْطًـ زَْطُإ يُغُض نُ ثُيىَْسّ بُ زيىاِْ ناوزَيطّ زاضايِ بىو ، ئ
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زاوَ، بؤ ئُو َُبُغتُف زَْطُإ يُغُض زاوَ، دطُ يُوَّ نُ َٔ تُئهًس يُوَ زَنَُُوَ نُ ئُوَ تُْٗا 
ًَطاّ ًُْ، ئُطُض ُٖض بُِضَيعإ  ًَطَ د قػُ يُغُض ُْوت و زاٖاتِ ُْوتُ يُ ِضووّ ثُيِطَويُوَ ئ

ٍَ ئُوَئ بُضزَواًَؿٔ يُغُض ث ًَُُ يُطُ ًَت ةطَيتُ زَْطساُْوَ بُو غًػُيُ، ئ ًَؿًٓاضّ خؤيإ ئُوَ زَب
ًَِ يُِضَيطاّ زيىاِْ ناوزَيطّ زاضايِ و ئُو َاززَيُّ نُ زَْطُإ يُغُض زاوَ، بؤ  بُزوازانىوٕ بهطَيت زََي

 تُؾعًٌ نطزِْ زيىاِْ ناوزَيطّ زاضايِ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

َِ ؾُضَىو. ًَ ًَػتا نانُ زوو ِضَئِ ُٖيُ، ناى ناضزؤ َُٖىوتإ قػُتإ نطز ب  ئ
 بُِضَيع ناضزؤ ذلُس ثريزاوز:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َِ يُى ِضَئِ ُٖبىو زوايِ يُ ُْتًذُّ  ًَت، بَُي ًَؿًٓاضَ نطا نُ يًصُْيُى ُٖب َِ ئُو ث يُى ِضَئٌ ُٖيُ، غُضَتا نات
ًَـ وتًإ با زيىاِْ ناوزَيطّ تُؾعًٌ بهطَيت، ومتإ نانُ زيىاِْ ناوزَيطّ ياغاّ خؤّ  طؿتىطؤ ِضَئًُى ٖاتُ ث

ًَؿُيُنُإ يُغُضّ  ًَهُ ًٖ  ن ًًَهاضيُ ئُوَ ؾت ًَؿ ًَهُ تُؾعًٌ بهطَيت، ُْنطَيت، ئُقًَُٕ ُْنطزِْ ث ُٖيُ ئُوَ ؾت
ًَؿًٓاض زَنُّ وََي  تُؾعًٌ بهط ًَطَ ث َِ ْانُّ زَيِ ي ًَبُد ٖاتني نُ  -2َيت ئُوَ يُاليُنًإ، ًُْ، تؤ قاْىوٕ د

ًَُُ قػُ يُغُض  ًَُإ خطاخ ًُْ، بُاَلّ بهُوَيتُ ئُسهاَِ خًتاَِ ئ َِ، با ئُّ ِضَئًُ ث ًَؿًٓاض ومتإ بَُي خػتُاُْوَ ث
ًَت َُ ًُْ  ىوقزاٖات زَنُئ، زاٖات يُ َاززَّ يُنُّ قػَُإ يُغُض نطز، ئُطُض قػُ يُغُض زَْطسإ ب

ًَ ًَ ًَتُ ْاو ياغاّ بىزدُ، ئُوَ ظؤضيُٓ و نًَُُّٓ زَوَيت، تؤ ثُضيَُاْتاضإ ب ًَىيػت ًُْ زاٖات بُ وضزَناضّ به ٔ ث
زاٖات بُ وضزَناضّ بهتُ َاززَّ يُى يإ ْا؟، خؤّ ياغاّ بىزدُ ئًؿِ ئُوَيُ زاٖات، خُضدِ، تؤ نُ زاٖات 

ًَهِ يُُٖضزوو بُ  ًَِ با زاخًٌ ُْنطَيت، ئُو2َزاخٌ ْانُّ ٖاوث ًَهُ؟ يُبُضئُوَ بًُٖ   تطيًؤٕ زََي ض زَْطساْ
ًَىَيُى ِضاظّ ًُُْ.  ؾ

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 َاَؤغتا عُط ؾُضَىو.

 بُِضَيع عُط عبسايععيع بْٗا ايسئ:
 بُِضيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ووَ َٔ َىدُِضَز تُلًُى بىو واّ ظاِْ ْىقتُّ ًْعاًَُ، َازَّ يُوَ زَضنىو َٔ قػُّ خؤَِ ُْنطز
ٌَ نُيًُُتإ عُضظ زَنُّ بُضوخػُتِ خؤتإ ، ئُوَيُٕ ئُو بابُتُ بُ ئُعػابِ غاضزَوَ عُضظبهُّ زوو غ

ًَٓتإ زا يُ ئُسهاَِ خًتاَِ ئُو باغُ  ئُوَْسَ تُؾُْىدِ ْاوَيت، ظؤض غازَ باغُنُ بهُئ، دُْابتإ بَُي
ًَهِ بهطَيت، يُبِططُّ يُنِ َٔ بؤ خؤّ باغِ خؤّ زَنُّ عً قُّ بًُٖ   نُؽ و ًٖ  ؾطانػًؤٕ و ئُْساَ

، 3، خاَيِ 2،خاَيِ 0ثُضيَُاُْوَ ًُْ، بُتَُابىوّ يُ خاَيِ يُنَُسا باغِ بهُّ ئًشرتإَُ وَغتائ خاَيِ 
ًَػتا ئُّ باغُ بهطَيت، بابُتًاُْو َُوظوعًاُْف 4خاَيِ  ًٌَ خؤيُتِ ئ ًَػتا َاززَّ نىاضَ، ظؤض يُد ، ئ

ًَو زياضَ نُ بهًُٓ ْاوّ يُوالوَ باؽ يُوَ زَ ًَِ ًُْو زوايِ باغِ زَنُئ، يُوالوَ ُْؾُغ نطَيت د
ًَػتا باؽ باغِ زاٖاتُ يُنؤبىوُْوَّ يًصُْ  ًَٓطَيت، ئ ًَو بٗ ًَت ئُّ يًصُْيُ ث ًَ ًَ ْاخىاظضَيت ْاٖ
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%ّ زاٖاتِ ْاوخؤّ ُٖضَيِ 91% تا 81ٖاوبُؾُنُؾسا يُباغِ ُْوتسا باغِ زاٖات زَيتُ ئاضاوَ، نىْهُ يُ 
ًَهًؿِ طىَطط و غٓىوضَناُْ، يُبُضئُوَ َٔ ثطغًاض ُٖض ُْوتُ نُيُ خؤ نًُإ ُٖيُ غُيطّ ئُوَ، بُؾ

ًَُُّ ثُضيَُاْتاض، ئُطُض يُ ْاؾُؾاؾًُت ْاثطغًُٓوَ،  ًَىَّ غُضؤنايُتِ و ئ عُضظّ دُْابتإ زَنُّ، ئ
َىساغُبُّ ئُطُض يُزواخػتِٓ ثِطؤشَنإ ْاثطغًُٓوَ، ئُطُض يُ وضزَناضّ زاٖات ْاثطغًُٓوَ، ئُطُض 

ًَت، ئُّ باؾُ ئًؿُإ  ًَٓ ًَُُ زاوا زَنُئ ئُو ؾتُ ئُغاغًاُْ ْاٖ ًَو بهات، ئ سهىَُت ْانُئ نُ  ُٖضؾت
ًَػتاف بُ َىَاتُ ًَطَ؟، ئ ًَػتا ناتًُتِ باغِ قٓسوقِ ُْوتُ َينًُ ي ًَػتا ْاو تاوَيهِ تط، ئ ُ و زواخػ  ئ

ًَُُ نُْس داض ئُو ثُيِطَوََإ طط ًَـ، نُْس داض ئُو ِضَيطَوََإ ؾهاْسووَ، ئُوَ يُى، زووُّٖ: ئ تؤتُ ث
 ًَُُ غاَيُ ُٖضوازَنُئ و يُغٓىوض الزَزَئ و زَيًُٓوَ 3غاَيُ، 2نُ باغِ ْىقتُّ ًْعاَِ زَنطَيت وََي  ئ

ًَو زاواناضيُنٌ َُعكىٍ زَنطَيت بؤنِ زواّ زَخُٕ؟ َٔ ثطغًاضَنُّ ئُوَيُ  ًَػتا وَخت غُضّ، ئ
 سًهُُتِ نًُ زواّ زَخُٕ؟.

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
ًَػتا زَخيُيُٓ زَْطساُْوَ، سُظ زَنُّ بعأْ ؾُضَىو ناى ياووظ، ناى ياووظ َُغئىىل  زواّ ْاخُئ ُٖضئ

 يًصُْ.
 :عرناٌبُِضَيع ياووظ خىضؾًس 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَطُيؿتِ، ئً تٗاَِ زوو يًصُّْ نطزيُ، يُى يُواُْ ئَُٔ يُو قػاُْ بُِضَيعَى وابعا م ئًتٗاَِ ئُوَّ ت

ٍَ غُضؤنايُتِ ئُو يًصُْيُّ  3يًصُّْ ثًؿُغاظيًُ نُ َٔ يُغُض ئُو قػُ زَنُّ بُِضاغتِ، ئَُٔ  غا
ًَت بطُِضَيتُوَ بؤ ئُو ْىوغطاواُّْ نُ  نطزيُ، بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ، غُضؤنايُتِ ثُضيَُإ زَتىاْ

ًَػتا ظؤضبُّ ثطغًاضَنادإ وَاَلَِ ئاضاغتُّ بُِضَيعيإ نطاوَ، غُباضَت  بُ بابُتِ ُْوت نُ ُٖتا ئ
ٌَ نُّ ونىِضّ، ظؤض غىثاؽ.  ُْزضايتُوَ، ئُوَ وَنى يًصُّْ ثًؿُغاظّ ئًؿُناِْ خؤَإ نطزيُ بُب

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 ناى ئاضاّ ؾُضَىو.

 
 

 بُِضَيع ايى، ْعُت قازض)ئاضاّ(:
 يَُإ.بُِضَيع غُضؤنِ ثُض

ًَِ ًٖ  ثُيىَْسيُنِ ًُْ بُ زَظطاّ ناوزَيطّ، نىْهُ  غُباضَت بُ يًصُّْ يًهؤَيًُٓوَ بُِضاغتِ َٔ زََي
ًَهِ دًاواظ بىو بؤ زانؤنِ نطزٕ  ًَهؤَيًُٓوَ بابُت زَْطِ يُغُض زضاوَ تُواو بىوَ, وَ َُغُيُّ يًصُّْ ي

ًَهسا يُ بىزدُّ بىو يُزاٖات يُ ؾُقُِضَّ يُنُّ، وَ َٔ ئُو ثطغًاضَ زَنُّ ي سهىَُتِ  2102ُنات
عريام، بُنُْس َاززَيُى ْىَيُٓضاِْ نىضز يُبُغسا ئاَازَبىوٕ بؤ تُغؿًُو بؤ وضزبًِٓ يُغُض زاٖاتُناِْ 
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ًَُُ يًصُْيُى َُٖيبصَيطئ  ٌَ يُوَ بهُيُٓوَ نُ ئ نىضزغتإ، بؤنِ زَيُوَيت ثُضيَُاِْ نىضزغتإ غ
ًَُُ بؤ يُثُضيَُإ بؤ بُزوازانىوِْ ئُو زاٖا ًَت و زاٖاتُنادإ ةُيُٓ بُضزَّ ئُوإ، بؤ ئ تاُْ؟، ئُطُض ب

خؤَإ بؤئُوَّ ئُْساّ ثُضيَُاُْنإ، ُٖضوَٖا ٖاوواَلتًإ زَيًٓا ببُٓوَ يُوَّ نُ زاٖاتِ ُْوت 
 نُْسَيهُو، وَ زاٖاتُناِْ تط نُْسَيهُ؟، ظؤضغىثاؽ.

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 ُضَىو.ناى غاالض ؾ

 بُِضَيع غاالض ذلُىز َطاز:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَت، وَ ئُوَف نُ زَضزَبِطَيت  ًَؿُيُى ًُْ ناضَغُضّ ُْب بُ ثؿت بُغ  بُو بَُٓايُّ نُ ًٖ  ن
َُٖىوّ يُ سطغُوَيُ بؤ زَضنُوتِٓ غُضناوَناِْ زاٖات، يُو ِضوواْطُيُوَ َٔ تُقُوِضّ وايُ يُ 

ًَؿىوزا باغِ ًَو يُزاٖاتُنإ نطاوَ، باغِ خُضدًُناًْـ نطاوَ، وَ ئُو َاززَف  َاززَناِْ ث بُؾ
ًَو يُزاٖاتُناِْ تطَوَ، بؤيُ ثؿتًىاِْ بؤنىوُْنٍُ بطاّ بُضَيعّ ناى زنتؤض زاْا  ثُيىَغتُ بُ بُؾ
ًَُُ ِضاغتُوخؤ زواٍ ئُو َاززَيُ بهًُٓ غُض زضوغت نطزِْ ئُو يًصُْيُ، وَ َٔ تُقُوضيؿِ  زَنُّ نُ ئ

ًَُُ ثؿت ئُغتىوض بني بُ وايُ ب ًَبًًٓاُّْ يُغُض زيىاِْ ناوزَيطّ زاضايِ ُٖيُ، ئ ُ سىنُِ ئُو ت
ًَٓاِْ يًصُْيُنِ تايبُتِ ثُضيَُاِْ و، وَ ئُطُض يًصُّْ ُْظاُٖو، يًصُّْ زاضايِ  ًَهٗ ثُيِطَوّ ْاوخؤ بؤ ث

َّ، ناضَيهِ باؾُ، بُاَلّ زواّ ئُو َاززَيُ، غىثاغت ًَط  إ زَنُّ.بؤ ئُو بابُتُ ضابجػج
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ناى محُ ؾاضَظووضّ ؾُضَىو.
 بُِضَيع ذلُس امحس عًِ)ؾاضَظووضّ(:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَؿرت باغِ زاٖات نطاوَ، زاٖاتِ نىضزغتإ، بُؽ  ًَُُ ث َٔ ثؿتطريّ قػُناِْ ناى عُط زَنُّ، زياضَ ئ

ًَهِطاّ زَْط قػُيإ يُغُض زاٖاتِ ُْوت ُْبىوَ، زاٖاتُناْ ِ تطيـ بىوَ، ئُْساَاِْ ثُضيَُإ بُ ت
ًَُُ َُٖىوَإ ِضَيههُوتني  ًَُُٓوَ نُ دُْابت ئُو ِضؤشَّ نُ ئ نطزووَ، زواتط َٔ بُبري ئُو ٖاوِضَيًاُّْ زَٖ
ِ وتت زوو ِضا ُٖيُ، ِضايُنًإ تُؾعًٌ نطزِْ يًصُّْ زيىاِْ ناوزَيطيُ، ِضايُنِ تطيؿًإ زضوغت نطزْ

ًَػتا وتِ َٔ ثؿتطريّ  يًصُْيُى زواتط يُ ئُسهاَِ خًتاًَُ زَخيُيُٓ زَْط، ئًرتْاظا م بؤئُوَّ نُ ئ
ًَتُ  ًَػتا ئُو َاززَيُ ًٖ  عً قُّ بُ يًصُْوَ ًُْ، زواّ ئُو َاززَيُ نُ ئُويـ زَن ئُوَ زَنُّ نُ تا ئ

 ثاَيِ زاٖاتُناِْ تط، زواتط قػُ يُغُض ئُو َُوظوعُ بهطَيت، غىثاؽ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ٖاوِضاظ خإ ؾُضَىو.
ًَذ امحس:  بُِضَيع ٖاوِضاظ ؾ
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 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
َّ، يُبُضئُوَّ  ًَِ غُيطَ يَُاززَّ يُنَُسا اع ٕ نطا نُ ئُوَ َُٖيسَطري ئُو يًصُْيُ بُِضاغتِ َٔ ْاظا م ث

َّ َّ بِطوات تا يُو ًَٔ بسضَيتُ زَْطساُْوَ، َٔ ْاظا م بُِضاغتِ  نُ ثِطؤشَ ياغاّ بىزدُ يُو ًَ ًَبسضَيت ب بِطياضّ ي
بؤنِ نُ زَيًُٓ غُض َاززَيُنِ سُغاؽ نُ باغِ ُْوتُ يُوَيسا ئً  بُضططّ يُوَ زَنُئ نُ ئُو 
ًَو ُٖيُ يُوَّ نُ تؤ زَيًتُ  َّ زَْطِ يُغُضُْزضَيت بُِضاغتِ؟، سًهُُت ًُْ يُوَ ض سًهُُت َاززَيُ يُو

َّ ِضَيعَإ يُوَ ططت ئُو غُض زا ًَُُ نُ يُو ٖات، ئُوَ ثاؾرت زَخُيتُ زَْطسإ؟ ئُوَ قػُيُنُ بُِضاغتِ ئ
ًَطَزا زَْطِ يُغُض ْازضَيت؟ ْاظا م يُعِٓ  ًَػتانُ بؤنِ ي َاززَيُ زواةطَيت بؤ ئُسهاَِ خًتاَِ، ئ

ًَت نُ ْاتاُْوَيت ئُو َاز ًَهِ بُدؤضَيو زوازَخطَيت خُضيهُ طىَادإ بؤ زضوغت ب زَيُ بهُٕ يُ ؾىَيٓ
ًَطَ زَْطِ يُغُض بسضَيت زواتط يُغُض ئُو َاززَيُ  ًَطَيُ، زَبِ ي ًَطاّ ئ ًَِ وايُ د ظؤض سُغاغُ َٔ ث

 َىْاقُؾُ بهطَيت.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 يًصُّْ ياغايِ بًدىَيُٓوَ زَْطِ يُغُض زَزَئ, ؾُضَىو بًدىَيُٓوَ يًصُّْ ياغايِ.
 َيع ز. ِضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:بُِض

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَٓاِْ يًصُْيُ بؤ بُزوازانىوٕ و  ًَهٗ يُغُض ئُو بابُتُ بؤ بُزوازانىوٕ زوو ِضا ُٖيُ، ِضايُنًإ ث

، ِضايُنًـ زيىاِْ ناوزَيطّ زاضايِ ُٖغتِ بُ 2102خُضدًُناِْ بىزدُّ ُٖضَيُِ نىضزغتإ بؤ غاَيِ 
، يُى يُزوو ِضايُنُ 2102ٖات و خُضدًُناِْ بىزدُّ ُٖضَيُِ نىضزغتإ غاَيِ بُزوازانىوٕ و زا

ًَو يُ ئُْساَإ  ًَؿًٓاضّ بُبُؾ ًَؿًٓاض نطايُ بُِضَيعإ زيىاِْ ناوزَيطّ زاضايـ ث ًَٓاِْ يًصُْيُى، ث ًَهٗ ث
ًَٓاِْ يًصُْيُى بؤ بُزوازانىوِْ زاٖات و خُضدً ًَهٗ ًَهًإ ث ُناِْ بىزدُّ بىو، يُى يُ زوو ِضايُنُ يُن

 .2102ُٖضَيُِ نىضزغتإ بؤ غاَيِ 
 

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
ًَت؟  ًَو ب ٍَ ئُوَزايُ ئُو يًصُْيُ ث َِ يُطُ ٍَ زاًُْ؟  32ن َِ يُطُ ٍَ زاًُْ,  50نُؽ يُطَُيسايُ، ن نُؽ يُطُ

 ىَيُٓوَ.نُواتُ ِضَئِ يُنُّ ثُغُْس ُْنطا، ِضَئِ زووَّ ةىَيُٓوَ، ِضَئِ زووَّ ة
 بُِضَيع ز. ِضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ِضاغجاضزِْ زيىاِْ ناوزَيطّ زاضايِ بؤ بُزوازانىوِْ زاٖات و خُضدًُناِْ بىزدُّ ُٖضَيُِ نىضزغتإ 

 .2102بؤ غاَيِ 
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
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ٍَ ئُوَ زايُ زيىاِْ ناوزَيطّ ز َِ يُطُ ٍَ زاًُْ؟، ن َِ يُطُ اضايِ ناضَناِْ خؤّ بهات بُزوازانىوٕ بهات؟، ن
ٍَ ئُوَ زايُ زيىاِْ ناوزَيطّ زاضايِ ئُو ناضَ بهات، ؾُضَىو َاززَنُ ةىَيُٓوَ بؤ  بُنؤّ زَْط يُطُ

ًَُُ زَيًُٓ َىْاقُؾُّ َاززَنُ )ئاُْٖط عاضف  ًَػتا ئ ناى  –ئُوَّ َىْاقُؾُّ بهُئ، ْاو ْىوغطاوَ ئ
 طؤضإ(

 بُِضَيع طؤضإ ئاظاز ذلُس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 3زياضَ يُو َاززَيُزا نُ باؽ يُ زضوغت نطزِْ قٓسوقِ زاٖاتُناِْ ُْوت وطاظ نطاوَ، ئُوَ َاززَيُنُ 
ًَػتانُ ثِطؤشَ ياغانُ يُ ثُضيَُاُْ وَ خىَيٓسُْوَّ يُنًَُؿِ بؤ نطاوَ،  ًَتُوَ، ِضاغتُ ئ غاَيُ زووباضَ زَب

ًـ ثِطؤشَ ياغايُنِ تطّ ْاضزووَ، بُاَلّ ئُو ثِطؤشَ ياغايُ تُْٗا بُ خىَيٓسُْوَّ يُنُّ وَ سهىَُت
ًَتُ ْاو،  ًَت زاٖاتِ به ًَتُ ٖؤّ ئُوَّ نُوا زضوغت ب وزَْطسإ يُغُضو زضوغت نطزِْ قٓسوقُنُ ْاب

ًَِ ياغاّ قٓسوقُنُ زَغتُيُنًؿِ ُٖيُ نُ بُ نؤّ زَْطِ ِضَٖاّ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ ز َْطِ يُغُض بُث
ًَطَوَ ئُوَ زَضزَنُوَيت نُوا ئُّ ياغايُ ئُّ قٓسوقُ ؾطياّ ئُّ زاٖاتُ ْانُوَيت، بؤيُ  زَزضَيت، بؤيُ ي
ًَو زابٓطَيت يُ ساَيُتِ زوانُوتٔ  ًَتُ زَضَوَ ئُو َاززَيُ يإ ئُوَتا بُزيً ًَىيػتُ يُياغاّ بىزدُ ب يإ ث

ًَهِ تايبُت زابٓطَيت، وَ وزضوغت ُْبىوِْ قٓسوقِ نىضزغتإ بؤ زاٖاتُ ُْوتً ُنإ، ئُو زاٖاتُ يُ سًػاب
ًَ ، يُبُضئُوَ تُسكًٌ ساقًُ نُ ئُو  ًَت ئاطازاض ب ًَِ ياغاّ ُْوت وطاظيـ زَب ثُضيَُاِْ نىضزغتإ بُث
ًَو خؤَإ تىوؾِ ئًشطادِ ُْنُئ يإ  قٓسوقُ ؾطياّ ياغاّ بىزدُ ْانُوَيت، بؤيُ بُ َُٖىو غاَي

ًَهِ تايبُت يُ باْو، بؤئُوَّ َاززَنُ ئًًػا بهُُْوَ  ًَؿًٓاض بهطَيت بؤ نطزُْوَّ سًػاب ًَو ث ياخىز بُزيً
ًَتُ ْاو, غىثاؽ.  زاٖاتُنُّ به

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 –ناى عسْإ  –ظًإ خإ  –ناى عبسوَي ّ َُال ْىضّ  –ناى غُضُْٖط  –ناى زَيؿاز  –َاَؤغتا ؾطَإ 
 ٕ خإ(، غؤظإ خإ ؾُضَىو.غؤظا –ناى ُْضميإ 

 بُِضَيع غؤظإ ؾٗا، ْىضّ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَىاظَيهِ تط غًاغُ نُيُٓوَ،  ًَىيػتُ ئُو َاززَيُ بُؾ ًَُُ ث بُِضَيع ئُْساَاِْ ثُضيَُإ، يُبُضئُوَّ ئ
ًَو ئُطُض بُِضَيعإ ئُْساَاِْ يًصُّْ ياغايِ وزاضايِ ئُو غًاغُيُ ئاطازاضبٔ، َُٖىوَإ زَظ اْني نُ سًػاب

ًَني:  ًَهِ باْهِ ُٖيُ بؤيُ زََي ًَت يُ باْهِ َٓاضَيُ، نُواتُ سًػاب ًَسَن ُٖيُ ثاضَّ َىؾتُقاتِ ُْوتِ ت
رلٔه دْردصحاٌ،  زفٙ ملغحقاد اليفط ّالػاس يف آْدع يف اذتضاث الةيملٙ العاٜتاد اليفؤ٘، اذتضاث امل)

اليفؤ٘ يف ارلٔه دْردصحاٌ ذت ن صتّر راىٌْ صيتّق املضحع ل٘ مً العنلٔاد اليفؤ٘ ارتاص٘ باذتقْل 
دْردصحاٌ للعاٜتاد اليفؤ٘ املي ْص علُٔ يف املادٗ ارتامض٘ عغزٗ مً راىٌْ اليفط ّالػاس يف ارلٔه 

ًَؿسا سًػابِ باْهًُنُ باؽ بهطَيت، نىْهُ خؤّ يُ باْهِ َٓاضَ ُٖيُ ئُو دْردصحاٌ (، نُواتُ يُث
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( ًَِ ضاث امل زفٙ، ّ ذت ن ليفط مً املغحقاد اليفؤ٘ يف اذتع العاٜتاد اليفط بٔع آْدسًػابُ نُواتُ زََي
ًَت و، صتّر راىٌْ صيتّق عاٜتاد اليفوٙ( ًَب ًَهِ وا بهُئ بؤئُوَّ ِضَيو وَنى خؤّ ي ًَت ؾت ، زَب

 ظؤضغىثاؽ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ز. غُضوَض ؾُضَىو.
 ٔ عُط:بُِضَيع ز. غُضوَض عبسايطمح
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَِ ياغاّ ُْوت وطاظ؟  ًَطَوَ بُث َٔ وََي ِٖ يُى، زوو ثطغًاض ئاضاغتُّ بُِضَيع وَظيطّ زاضايِ زَنُّ ي
ًَت زاٖاتُناِْ سهىَُتِ ُٖضَيِ نُ يُثطؤغُناِْ ُْوت بُزَغت زَنُوٕ،  يَُاززَيُنِ زا ٖاتىوَ زََي

ًَٓإ يُو ططَيبُغتاُّْ ُْوتِ يُواُْف ؾطؤؾتِٓ ُْوت وطاظ وَىيهاُْ  وثازاؾتِ ئًُعا نطزٕ وبُضُّٖ ٖ
ًَىإ نؤَجاًُْ بًاًُْنإ وْاوخؤيُنإ زا بُغرتاوٕ بُزاٖات زازَْطَئ، ئُواُْ زَخطَيُٓ  نُ يُْ
ًَت،  ًَطَزا باؽ يُوَ زَنات نطاب ًَٔ زاَُُْظضاوَ بُِضَيعإ باغًإ نطز، ي ًَ ًَهُوَ، قٓسوقُنُ وَنى زَي قٓسوق

ًَِ ئُوَ ْىوغطاوّ وَظاضَتِ غاَاُْ  بُاَلّ ًَو شَاضَّ سًػابِ ُٖيُ، نُوا بُث يُبُضاَبُضزا نؤََُي
ًَىزَوَيُتِ، (HHBC) غطوؾتًُناُْ ُٖض يُوَّ يُزَضَوَيُ يُ يُْسَٕ ، ُٖضوَٖا يُ باْهِ نىضزغتاِْ ْ

تا نُْس ئاطازاضّ ئُو يُ باْهِ َٓاضَ، يُ باْهِ ؾًسِضاٍ، ئايا وَظاضَتِ زاضايِ بُِضَيع وَظيطّ زاضايِ 
َّ ُٖيُ، وَ  ًَسايُ؟، نىْهُ ئُوَ شَاضَّ سًػابِ باْهُناُْ نُ يُو سًػاباُْيُ؟ ئُو سًػاباُْ نُْسيإ ت
ًَىزَوَيُتِ زا  ًَو يُو سًػابِ باْهاُّْ نُ نطاوَتُوَ بؤ شيٓطُ، يُ باْهِ نىضزغتاِْ ْ خاَيِ زووًََـ يُن

ًَُُ زَظ ًَسايُ؟ ئ اْني يُئُزلاَِ ثطؤغُّ ُْوتسا ئُو َُٖىو ظَضَضو ظياُّْ يُ ئايا ئُو سًػابُ نُْسّ ت
ًَىَضططتىوَ؟، نىْهُ  شيٓطُّ نىضزغتإ نُوتىوَ، نِ نطاوَ بؤ شيٓطُ، زَغتُّ شيٓطُ تا نُْس غىوزّ ي
ًَت يُِضَيطاّ وَظاضَتِ زاضايًُوَيُ نُْسّ تًايُو،  ًَطىَإ ئُو ثاضاُّْ نُ بؤ زَغتُّ شيٓطُف زَن ب

ًَىَضططتىوَ؟. نُْسّ بؤ ئُوَ ن  طاوَ غىوزيإ ي
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

ٍَ خإ   ز. زاْا(. –ناى سادِ بً ٍ  –ناى محُ غعًس  –)غُضطى
 
 

 بُِضَيع ز. زاْا غعًس غؤؾِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَِ ئُطُض ئُو َاززَيُ  بُِضاغتِ بؤ زيهؤضَ ُٖض ظؤضبُّ قػُناِْ َٔ َاَؤغتا طؤضإ نطزّ، بُاَلّ ئُوَ زََي
ًَت باؾرتَ، يُبُضئُوَّ ئُوَيُغاَيِ  ًَػتا زضوغت ُْبىوَ 2117البه َوَ ياغانُ زَضنىوَ، قٓسوقُنُ تا ئ

ًٌَ ظاًْاضَناًْـ ئُوَّ نُ يُ وَظاضَتِ زا ًَو ثاضَيُى وَ بُث ًَػتا ًٖ  ؾت ضايِ وَضَإ ططتىوَ تا ئ
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 َّ ًَت ئُو َاززَيُ ئُطُض يُو ُْٖاتىوَ بؤ ْاو ئُو ئُوَيُ، ئًٓذا بُِضاغتِ يإ ئُوَتا ْاظا م ض َاْايُنِ زَب
ٌَ ُْنطاوَ، غىثاؽ. ٌَ بُد ًَُُ ياغامشإ ُٖيُ ياغانُ د ًَهسا ئ ًَت؟، يُنات  ب

 َإ: ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيُبُِضَيع ز.اضغ
 ناى غاالض ؾُضَىو.
 بُِضَيع غاالض ذلُىز َطاز:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَٓطَيت، بُاَلّ ثؿت  ًَىَّ ئَُطّ ياغاّ بىزدُ بهُغج َٔ ثؿتطريّ ئُوَ زَنُّ ئُو قٓسوقُ يُنىاضن
ًَتُ ْاو ئُ و بُغ  بُوَّ نُ َُٖىو ئُو زاٖاتاُّْ نُ ثُيىَغتُ بُ زاٖاتِ ُْوتِ وئُو طىاغتٓاُْوَ به

ًَهِ  ًَهِ زشواضَ، وَ غًاغُت ًَطام زا غًاغُت قٓسوقُ، وَ َٔ تُقُوضّ وايُ غًاغُتِ ُْوتِ يُع
ًَطاقسا ِضوويساوَ ِضاغتُوخؤ ِضَْطساُْوَّ يُغُض ُٖضَيُِ  ْاتُْسضوغتُ، بؤيُ ئُو قؤضخهاضياُّْ نُ يُ ع

َوَ 2117َ يُغاَيِ نىضزغتإ ُٖيُ، يُو ِضواْطُيُوَ ئًػطاضنطزُْوَ بؤ زضوغت نطزِْ ئُو قٓسوقُو
ًَو ثطَْػًح نُ ثُيىَْسّ بُ  ًَػتانُ ئًػطاضّ يُغُضّ زَنطَيتُوَ، بؤ ئُوَيُ نؤََُي تاوَنى ئ
ًَت، ئُو بَُٓا طؿتًُّ نُ غُضؤنِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، بُضْاَُّ يًػتِ  ؾُؾاؾًُتُوَ ُٖيُ بهُغج

وَ بُضْاَُّ َُٖىوَاُْ ئُوَ  نىضزغتاِْ، اليُُْناِْ تطّ زَضَوَّ سهىَُت، ئًػطاضّ يُغُض زَنُُْوَ،
ًَهُ يُو ثطغُ سُقًكًاُّْ نُ ثؿت ئُغتىضَ بُ نانػاظيُنِ بُِٓضَتِ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتاْسا، ئُطُض  يُن
ًَِ وايُ ئُو  ًَطام زا، ث ًَت يُ ع ًَهُواُّْ ئُو غًاغُتُ ُْوتًُ ُْب ًَُُ غًاغُتِ ُْوتًُإ بُتُواوَتِ ث ئ

ًَػتا بُزواوَ بُدؤضَيهِ تط زَنُوَيتُوَ طُؾُنطزُّْ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ زا  تا ئُو قؤْاغُ ٖاتىوَ، يُئ
يُو ِضوواْطُيُوَ بؤئُوَّ َُٖىو ئُو زاٖاتاُّْ نُ يُ ِضَيطاّ غُضناوَ ُْوتًُنإ وطىاغتُٓوَ زَيتُ 
ًَطاقُوَ ًَطام و يُْاوَِضاغتِ ع  نايُوَ، زَيتُ ئُو قٓسوقُوَ بُتايبُتًـ ئُو تُْهُضاُّْ نُ يُ خىاضووّ ع
ًَتُ ْاو ئُو قٓسوقُ،  يُ زَضواظَ غٓىوضيُناِْ ُٖضَيُِ نىضزغتاًْؿُوَ زَئ و تُغذًٌ زَنطَئ َُٖىو ب
 َِ َِ بُد يُو ِضوواْطُيُوَ بُضثطغًاضَتِ طُوضَف زَنُوَيتُ غُض ثُضيَُاِْ نىضزغتإ خؤّ ناوزَيطّ د

، وَ ئُو قٓسوقُف 2117ِ نطزِْ ئُو ياغاياُْ بهات نُ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ زا زَضنىوٕ ياغاّ غاَي
ًَىَيُنِ سُقًكِ نُ ثؿت  ًَُُ ْاتىاْني بُؾ ًَهِ قىضؽ وططيٓط وططاًْؿُ، ئُطُض زَظاْني ئ ئًًعاَ
ًَٓني ئُو َاززَيُ ِضَت بهطَيتُوَ نُ يُ بَُٓايُ َٔ  ًَت بُو ثطَْػًجاُْ، ْاتىاْني ئُوَ بُزّ بٗ بُغت

ًَت، غىثاغتإ زَنُّ. ٍَ ئُوَّ ئُو قٓسوقُ ُٖب  يُطُ
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:ُِضَيع ز.اضغب

ٍَ(. –ناى ئاضاّ  –ز. عُط  –)ثُميإ خإ  ًَطز  ناى ؾ
ٍَ حتػني ذلُس: ًَطز  بُِضَيع ؾ
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 قػُناِْ َٔ نطاو، غىثاؽ.
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  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 َاَؤغتا ناوَ(. –)َاَؤغتا عُط 
 :بُِضَيع ناوَ ذلُساَني

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 قػُناِْ َٔ نطاو، غىثاؽ.

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 ناى ؾعإ ؾُضَىو.

 بُِضَيع ؾعإ امحس عبسايكازض:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَىيػت ْاناتٔ ئُو َاززَيُ  ئُو َاززَيُ سُقُتُٕ خىزّ ئُو َاززَيُ بُ ياغايُى ُٖيُ، ئُو ياغايُ ث
ًَ ًَىَيُّ نُ ٖاتىوَ بُو ي ًَىيػت ْاناتٔ ودىزّ ئُو َاززَيُ ٜٔطاطَ بُو ؾ ًَطَ ٖاتىوَ ًٖ  ث ؾُيُّ نُ ي

ًَطَ، بؤيُ َٔ ضَؾعّ ئُو َاززَيُ زَنُّ.  ي
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 نىَيػتإ خإ ؾُضَىو.
 بُِضَيع نىَيػتإ ذلُس:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ:
 دُْابِ وَظيط قػُت ُٖيُ؟، ؾُضَىو. يًصُّْ ياغايِ

 يع تاَيُباِْ/ وَظيطّ زاضايِ وئابىوضّ:بُِضَيع با
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَِ َاززَناِْ ياغا  ًَُُ يُناتِ خؤؾِ ُٖض ِضووْهطزُْوََإ زا بُ ًْػبُتِ ئُو سًػاباتاُّْ نُ بُث ئ
ًَُُ سًػامبإ بؤ وَظاضَتِ غ  تطيـٖاتىوَ، غاَيِ ِضابطزوو اَاُْ غطوؾتًُنإ نطزووَتُوَ، وَ بًعات يُ ئ

ًَػتانُ زووداض  ًًَؤٕ زيٓاضّ ٖاتىوَ، يُِضَيطاّ وَظاضَتِ  251سًػاباتِ َىؾتُقاتِ ُْوتًُ ُٖتانى ئ
ًًَاض زيٓاضيـ زضاوَ بُ  035زاضايًُوَ، وَظاضَتِ تُختًت )وَظاضَتِ ث ْساْإ(، بؤ َُؾاضيع زايٓاوَ، وَ 

ضَتِ خىَيٓسِْ بااَل، وَ بًُْػبُتِ ئُوسًػابُتُناِْ تطَوَ نُيُ َاززَناْسا تُضبًُو، بُ ظاْهؤ، وَظا
ًَُُ ئُو سًػاباتاَُْإ نطزوَتُوَ، بؤيُ ئُو سًػاباُْ َُٖىوّ يُ َىؾتُقاتِ ُْوتِ يُ باْهِ  ٖاتىوَ، ئ

 َٓاضَيُ بؤ َُعًىَاتِ دُْابتإ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 غًاغُتإ ةىَيُٓوَ. يًصُّْ ياغايِ زوا
 بُِضَيع عىِْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَؿًٓاضّ ئُْساَُ بُِضَيعَناِْ نىضزغتإ غُباضَت بُ َاززَّ  ّ ثِطؤشَّ بىزدُّ 07بُِضَناونطزِْ ث
ًَىَيُ زَخيىَيُُٓوَ، ئُطُض ِضَظاَُْسّ 2112ُٖضَيُِ نىضزغتإ بؤ غاَيِ  يُغُض ، غًاغُّ َاززَنُ بُوؾ

ضاث م زفٙ خاص العاٜتاد اليفؤ٘ ذت ن املادٗ الضابع٘ عغزٗ: جْدع يف ظبىو ُٖتا ةطَيتُ زَْطساُْوَ،)
جغزٓع راىٌْ صيتّق للعاٜتاد اليفؤ٘ املي ْص علُٔ يف املادٗ ارتامض٘ عغزٗ مً راىٌْ اليفط ّالػاس 

العنلٔاد اليفؤ٘ ارتاص٘ باذتقْل العاٜتاد املضحع ل٘ مً  2117لضي٘  22العزاق رره -الرلٔه دْردصحاٌ
 اليفؤ٘ ّفق اظملاو التصحْر العزارٕ ّراىٌْ اليفط ّالػاس لالرلٔه(.

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
ًَُِٓ قاعُنُ بجاضَيعٕ  ًَت، تهايُ ٖ ًَب ًَني تهايُ ئاطاتإ ي ًَُُ ٖاواض زَنُئ زََي ٍَ زايُ؟ نُ ئ َِ يُطُ ن

 ًدىَيُٓوَ داضَيهِ تط.بؤئُوََاُْ، ؾُضَىو ب
 بُِضَيع عىِْ غعًس بُظاظ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ضاث م زفٙ خاص العاٜتاد اليفؤ٘ ذت ن جغزٓع املادٗ الضابع٘ عغزٗ: جْدع فٙ ظزووباضَ زَخيىَيُُٓوَ ) 
رلٔه راىٌْ صيتّق للعاٜتاد اليفؤ٘ املي ْص علُٔ يف املادٗ ارتامض٘ عغزٗ مً راىٌْ اليفط ّالػاس ال

العاٜتاد املضحع ل٘ مً العنلٔاد اليفؤ٘ ارتاص٘ باذتقْل اليفؤ٘  2117لضي٘  22العزاق رره -دْردصحاٌ
 (.ّفق اظملاو التصحْر العزارٙ ّراىٌْ اليفط ّالػاس لالرلٔه

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
ًَهِطاّ زَْط ثُغُْس نط ٍَ زاًُْ؟ بُت َِ يُطُ ٍَ زايُ؟ ن َِ يُطُ  ا، ؾُضَىوٕ بؤ َاززَيُنِ تط.ن

 بُِضَيع عىِْ نُاٍ غعًس بُظاظ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 املادٗ الرامي٘ عغزٗ:ّ يُ ثِطؤشَنُ، 08َاززَّ 
 يف ظال ظ ْل جػٔري فٙ ظ ٘ مْاسى٘ ظملْم٘ ارلٔه دْردصحاٌ خيْل ّسٓز املالٔ٘ ّاالرح اد ث:

 ليضة٘ لحػؤ٘ العصش.اّاَل: ختفٔض املةلؼ االمجالٕ للنْاسى٘ بيفط ا
عيت امل ار٘ علٙ املْاسى٘ الحملنٔلٔ٘  2102ذاىَٔا: علٙ زتلط الْسراٛ اضاف٘ خت ٔ اد اىل املْاسى٘ لضي٘

 اسى٘ األضافٔ٘(. ّظ ٘ االرلٔه جْسع داالجٕ:ْ)امل
 ّالعصش الفعلٕ للضيْاد الضابق٘ املتّرٗ. 2102جضتٓت العصش املدوط باملْاسى٘ لضي٘  -أ
 لؼ للشٓادٗ املحْرع٘ يف الزّاجت الحقاعتٓ٘ املتىٔ٘ ّالعضملزٓ٘.خت ٔص مةا -ث
سٓادٗ رّاجت ّأعتاد املْاطي ن املغنْل ن بغةمل٘ اذتنآ٘ االشحناعٔ٘ امل ادق علَٔا مً رةد الربملاٌ علٙ  -ط

 سٓادٗ رّاجةَه.
اٛ غري املتفْع٘ جأم ن مةالؼ للْساراد ّادتَاد غري املزجةو٘ بالْسارٗ لحضتٓت مضحعقاد أشْر الملَزب -د

 لْسارٗالملَزباٛ.
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% 71جأم ن مةالؼ للنغارٓع االصحرنارٓ٘ للْساراد ّادتَاد غري املزجةو٘ بْسارٗ يف ظال٘ جيفٔذ أدرز مً  -ٍة
 مً خت ٔ اجَا خالل صح٘ أعَز أالّىل مً الضي٘.

 ماجةقٙ خت ص لحينٔ٘ ااافطاد ّظضت ىفْظ دد ستافع٘. -ّ
 بُِضَيع الُْ امحس نُيُبِ:

 ُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.ب
 َاززَّ ُٖشزَّ:

ئُطُض ٖات و طؤِضإ يُ بُؾِ بىزدُّ سهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتاْسا ِضوويسا وَظيطّ زاضايِ و ئابىوضّ 
َّ بؤ: َِ زَزض  زَغُاَلتِ ث

ًَٓإ.  يُنُّ: نَُهطزُْوَّ طىشَُّ ئًذُايٌ بىزدُ بُ َُٖإ ضَيصَ بؤ زاثؤؾًِٓ نىضتٗ
ًَو ةاتُ غُض بىزدُّ غاَيِ زووَّ: يُغُض ئُزلىَُ ًَىيػتُ نُ تُخكًكات ًَو نُ  2102ِْ وَظيطإ ث نات

 :َِ ًَىَيُ زابُف زَب  بىزدُّ تُنًًُِ ثُغُْس زَنطَيت )بىزدُّ ئًعاؾِ( و بُؾِ ُٖضَيِ بُّ ؾ
ًَؿطاو بُ بىزدُّ غاَيِ  -أ ًَٓاِْ ُْخؿُ بؤن ًَؿىو2102ثِطنطزُْوَّ نىضتٗ ًَٓاِْ ؾًعًِ غااَلِْ ث ّ و نىضتٗ

 خىالُْوَ.
 تُضخاْهطزِْ طىشَُ بؤ ظيازبىوِْ ناوَِضواْهطاو يُ َىونُّ خاُْْؿًٓاِْ َُزَِْ وغُضباظّ. -،
ظيازنطزِْ َىونُ و ئاَازَنطزِْ ٖاوواَلتًإ ئُواُّْ تؤِضّ ثاضاغتِٓ نؤَُاَليُتِ ثُغُْسنطاو يُاليُٕ  -ز

 ثُضيَُاُْوَ زَياْططَيتُوَ، ُٖضوَٖا ظيازنطزِْ َىونُيإ.
ًَهُوَ بؤ زاُْوَّ ئُوَّ  -ز َّ ُْزضاوٕ بُ وَظاضَت زابًٓهطزِْ طىشَُ بؤ وَظاضَتُنإ و ئُو الياْاُّْ طط

ًَؿتا ُْزضاوُْتُوَ بُ وَظاضَتِ ناضَبا.  يُغُضياُْ يُ نطَيِ ناضَبا نُ ٖ
َّ ُْزضاوٕ بُ  -ه ًَٓإ بؤ وَظاضَتُنإ و ئُو الياْاُّْ طط زابًٓهطزِْ طىشَُ بؤ ثطؤشَناِْ وَبُضٖ

ًَهسا ئُطُض ظياتط يُ  ًَهُوَ يُنات ٍَ 71وَظاضَت %ّ تُضخاْهطاوَنُيإ يَُاوَّ ؾُف َاْطِ يُنَُِ غا
.َِ ٌَ نطزب ًَبُد  د

ًَساِْ ثاضَيعطانإ و بُ طىَيطَّ زاًْؿتىواِْ ُٖض  -و َّ بؤ ثُضَث َِ تُضخإ زَنط ًَٓ ئُوَّ تط نُ زََ
 ثاضَيعطايُى.

 
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 دُْابِ وَظيط ؾُضَىو.
 ع تاَيُباِْ/ وَظيطّ زاضايِ وئابىوضّ:بُِضَيع باي

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَؿُوَ ِٖ  ًَُُ نُ ئُو َاززَيُ وَختِ خؤّ ٖاتىوَتُ ث َاْطِ  6َاْطِ يُنُّ، عُيُئُغاؽ يُ  6زياضَ ئ
ًَُُ ئُو يًذاِْ تُنًًًُُّ ئُطُض ٖات بُو ُْوعُ عً دِ زَنُئ ( َاْطِ يُنُّ 6، بُاَلّ وا )يُنَُسا ئ

ًَُُ زاوا زَنُئ ئًًػا بهطَيت َاززَنُ. ًَػتا، بؤيُ ئ  تُواو بىو، ًَعاًُّْ تُنًًًُـ ُْٖاتىوَ تا ئ
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 يًصُّْ ياغايِ ؾُضَىو.
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَُُف ثؿتطري ًَؿًٓاضَنُّ دُْابِ وَظيطّ زاضايِ زَنُئ بُ ئًًػا نطزِْ َاززَنُ، ُٖضنُْس ئ ّ يُ ث

ًَؿًٓاضّ ئُوََإ نطزبىو نُ  ًَؿًٓاضَنُّ  4، 3خؤَإ يُ ِضاثؤضمتإ ث بِططُّ ئًًػا بهطَيتُوَ، بُاَلّ ث
ًَسَنُئ وَنى يًصُّْ ياغايِ، غىثاؽ.  دُْابِ وَظيط ثؿتطريّ ي

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ: ٕ بايع/ بُِضَيع ز.اضغ
 ْىقتُّ ًْعاًَت ُٖيُ؟ ناى خًًٌ ؾُضَىو.

 محساَني: عرناٌبُِضَيع خًًٌ 
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَُُو ثطغًاضَنُؾِ نطزووَ، َٔ دىامب وَضُْططتىوَ؟، ئُويـ  ًَسايُ بُِضاغتِ ثطغًاضَ الّ ئ ًَهِ ت ئُوَ خاَي
ُيُ، ئايا ئُو َُبًُغُ ثاضَيُ بؤ قُضظزاضَ ثاضَّ ئُوَيُ زَوائريّ وَظاضَتِ سهىَُت َُٖىوّ ًَعاًُّْ ٖ

ناضَباّ سهىَُت قُضظاضَ يُعِٓ بؤ؟ َُٖىوّ ًَعاًُّْ ُٖيُ، َٔ يُ َىْاقُؾُ ِضاثؤضتُنُف 
ًَط  ًَُُ يُ ُٖوي ًًَاض زَوائريّ سهىَِ  49ئُوثطغًاضَّ نطز، بُاَلّ دىابُنُّ وَضُْططتُوَ، يُعِٓ ئ

ًَُاِْ ، يُعِٓ ئُوَ غُبُبُنُّ نًُ؟ َٔ زََُوَيت ئُوَ 00، يُ زٖؤى 7 ثاضَّ ناضَبا قُضظزاضَ، يُ غً
 ِضووٕ بهطَيتُوَ.

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
.ًَٔ ًَ  ؾُضَىوٕ با يًصُّْ ياغايِ ِضَئِ خؤيإ ب

 ز. ِضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ ثؿتطريميإ يُ بِططُّ يُنَُِ َاززَنُ ، ئُو08ِضاّ يًصُّْ ياغايِ غُباضَت بَُاززَّ  َيُ نُ ئ
ًَو )أ( ًَؿًٓاضّ ئُوََإ نطزيُ -)،(-نطزيُ، غُباضَت بُ بِططُّ زووَّ نُ يُ نُْس خاَي ًَو زَيت، ث )ز( ث
ّ 04ّ يُ ياغاّ َىاظُّْ ئًتًشازّ َاززَّ 04بِططُّ )أ( البربَيت تػسيس ايعذع، يُبُضئُوَّ يُ َاززَّ 

ًَىإ سًػاباتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإبِططُّ يُنُّ، خ -اَيِ )،( باؽ يُوَ نطايُ نُ تُغىيُ زَنطَيت يُْ
َّ تُغسيس ُْى يُغُض ؾُضَظيُتُى ئايا ئُو بىزدُيُ زَي  ظياز  عريام، بؤيُ نُ تُغىيُ نطا عًذعَنُ يُو

ًَؿًٓاضّ ئًًػا نطزِْ بِططُّ )أ(َإ زابىو، غُباضَت بُبِططُّ جأم ن مةالؼ ) -ز زَنات يإ ْا؟ يُبُضئُوَ ث
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ًَؿًٓاضَإ نطزيُ وَنى يًصُّْ ياغايِ نُوا ئُو للْساراد ّادتَاد غري املزجةو٘ بالْسارٗ (، ئُوَف ث
ًَو باؽ يُوَ نطايُ )تبِططُيُف ئًًػا بهطَيتُوَ، يُبُضئُوَّ خؿتُّ بىزدُّ ٖ  ػسيس ايسيىٕ وُض وَظاضَت

َّ ثاضَنُ ايسيىٕ( و ئُو ؾتاُْ، َىغتُسُقاتِ نطَيِ ناضَب اطفاٛ ا يُو خاَيُّ يُ خؿتُنُ زياضّ نطايُ يُو
ًَؿًٓاضَإ نطزيُ ئًًػا بهطَيت، يُبُضئُوَّ باؽ  بسضَي ، غُباضَت بُ خاَيٌ )ه( ئُوَف يُ يًصُّْ ياغاّ ث

ًَىيػت  6َاْطِ يُنُّ زَنات يُ غاَيِ زاضايِ، بُ سهىَِ ئُوَّ  6يُ  ًَجُِضيُ ث ًَجُِضيًُ َاوَنُ ت َاْطُنُ ت
ًَؿًٓاضّ ئُوََإ نطزيُ نُ ئُو بُو خاَي ًَُُ يُ يًصُّْ ياغايِ ث خاَيُ ئًًػا بهطَيتُوَ،  3ُف ْانات، بؤيُ ئ

 ظؤض غىثاؽ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

َِ يُغى بهطَيت ِضَئِ سهىَُت، سهىَُت  ئُطُض ْىقتُّ ًْعاًَتإ ُٖيُ قُيٓانُ، بُاَلّ ِضَئًُى ُٖيُ زََي
ًَت يُ ًَؿًٓاضّ ُٖيُ خؤّ زََي ًَٔ  3غى بهطَيت، يًصُّْ ياغايـ ُٖض ث ٍَ يُو َاززَيُ يُغى بهطَيت، ض زََي خا

قػُّ يُغُض زَنُٕ يإ ئُوَ ةُيُٓ زَْطُوَ نُ يُغى بهطَيت يإ يُغى ُْنطَيت؟، يًصُّْ زاضايِ 
 ؾُضَىو.

 بُِضَيع ز. ئاضاؽ سػني ذلُىز:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَُُ يُِضَيطاّ دُْ ابتُوَ ثطغًاضَيو ئاضاغتُّ ْىَيُٓضّ سهىَُت زَنُئ؟ بُِضَيع وَظيطّ زاضايِ ئايا يُ ئ

 %؟.011َاوَّ زاٖاتىوزا ئُطُضّ ٖاتِٓ َىاظُّْ تُنًًُُّ ُٖيُ يإ ًُْ بُ يُ 
 ع تاَيُباِْ/ وَظيطّ زاضايِ وئابىوضّ:بُِضَيع باي

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَني ًَُُ ْاتىاْني بًَ ًَو عازَتُٕ 011يُ  بُِضاغتِ ئ ًَؿبًِٓ زَنُئ و َُٖىو غاَي %، بُاَلّ ئُوَّ نُوا ث

ًَت، يُ  ًَـ ئُوزا زَب ًَت يُ ث ًَػتانُ ُْبىوَ،  6ئُطُض ًَعاًُّْ تُنًًُِ ُٖب ًَت، تا ئ َاْطِ يُنَُسا زَب
ًَِ يُ  ًَ ًَؿبًًُٓ زَنُّ.011بُاَلّ َٔ ْاتىا م ب  % ئُو ث
 بُِضَيع ز. ئاضاؽ سػني ذلُىز:

 ع غُضؤنِ ثُضيَُإ.بُِضَي
ًَتُ غُض َىاظُْ، ئُو ئُطُضَ يُواُْيُ تُسكًل ٜٔطاِضاّ يًصُّْ زاضايِ َازاّ ئُطُضَيو ُٖيُ نُ  ؾُيُى ب

ًَت، غىثاؽ. ًَٓ ًَتُوَ، بُاَلّ تُْٗا بِططُّ )أ( يُزوو َُْ ًَٓ ًَت، بُِضاّ َٔ َاززَنُ مب ًَت يإ تُسكًل ُْب  ب
 

 إ: ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُبُِضَيع ز.اضغ
َّ  5-4-3-2-0قػُ زَنُٕ يإ ْىقتُّ ًْعاًَتإ ُٖيُ؟، نىْهُ  َُٖىوّ ْىقتُّ ًْعاَُ، زَنُواتُ داض

ًَتُوَ، زوايِ زَتطغني  ًَٓ ًَت مب ًَت، ِضَئًُى زََي ًَت يُغى ب  21يُى ؾتِ تط ُٖيُ زوو ِضَئًُ، ِضَئًُى زََي
ًَ ًَؿىوّ ي ًَت، َُٖىوّ ثطغًاضَ ئُوَ نُؽ قػُ بهات زوايِ ئًًػا بهطَيتُوَ، وَنى َاززَنُّ ث  2ئُوَ  0ب
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ًَتُوَ َىؾهًًُ ًُْ )امحس وَضتِ  3ئُوَ  -باؾُ ْاوتإ زَْىوغني، نانُ ْاوتإ زَْىوغني با زوايِ ئًًػا ب
ًَط ذلُس  -د ٍ عًِ  -ناوَ ذلُس اَني  -ؾىإ عبسايهطيِ  -ذلُس ؾاضَظووضّ   -عُط عبسايطمحٔ  -ؾً

ًَط(، ناى امحس وَضتِ زوو  زَقًكُ ؾُضَىو. ذلُس زي
 امحس ابطاًِٖ عًِ )وَضتِ(:ز. بُِضَيع 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ٍَ ئُوََُ ن ٍَ ئُوَزا ًِْ نُ َاززَنُ ئًًػا بهطَيتُوَ، بُاَلّ يُطُ ُ ُْٖسَيو غُباضَت بُو َاززَيُ َٔ يُطُ

ًًَٓت-)ه(-َناِْ بُتايبُتِ )ز(يُ ؾُقُض ختفٔض املةلؼ ُوَ ))و( ئًًػا بهطَئ، وَ ئُوَيُٕ وَنى خؤّ مب
ًَتُوَوَ )أ( ذاىَٔا .االمجاىل للنْاسى٘ بيفط اليضة٘ لحػؤ٘ العصش( ًَٓ ًًًََُؿِ بؤ -)،(-مب )ز( وَ ؾُقُضَّ غ

َٛ علٙ ظياز بهطَيت.  ذالرَا: يف ظال٘ ظ ْل ّاصد يف املْاسى٘ جضحع د مْافق٘ الربملاٌ علٙ دٔفٔ٘ صزف بيا
 ظؤض غىثاؽ.اررتاح مً زتلط الْسراٛ(، 

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:ِضَيع ز.اضغبُ
 ناى ذلُس ؾُضَىو.

 بُِضَيع ذلُس امحس عًِ )ؾاضَظووضّ(:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ دُْابِ وَظيطّ زاضايِ باغِ زَنات،  زياضَ ئُو َاززَيُ ططيٓطًُنِ تايبُتِ خؤّ ُٖيُ، بُاَلّ ئ
ًَػتا سهىَُتِ عرياقِ زَيهات ئُطُض ئُوَ زاٖاتُ بىزدُّ تُنًًًُُ، بُاَلّ  ًَو ؾت ُٖبىوَ تا ئ نؤََُي

ًَُُ ئُو َاززَيَُإ  َّ يإ ُْيٓاضزووَ ئُوَ دُْابًإ زَيعأْ، بُاَلّ ئُطُض ئ ًَط ًَهطزووَو ْايٓ عُضقُيُّ ت
ٍَ ئُو ئُطُضَّ ئُطُضُْٖات ئًًػاَإ نطز، ئايا  ئًًػا نطز وَ بُزَْطسإ بىو، ًَٓـ ئُطُضَيو زَخَُُ ثا

ِٓ ئُو بىزدُ تُنًًًُُ ثُضيَُإ ئاطازاض زَناتُوَ يُ نؤًُْتِ تُخكًل نطزِْ سهىَُت يُ ٖات
 داضَيهِ تط؟ ظؤض غىثاؽ.

 
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ناى ؾىإ ؾُضَىو.
 
 
 

 بُِضَيع ؾىإ عبسايهطيِ د ٍ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ظيطّ زاضايِ ُٖيُ، يُ ًَعاًُّْ َُٖىو وَظاضَتُنإ ثاضَ َٔ يُغُض زاِْ َاززَنُ ثطغًاضَيهِ يُ بُِضَيع وَ
ًَت ئُو ثاضَيُ ئُطُض ُِٖيُ بؤ ئاوو ناضَباو تُيُؾؤٕ و اىل ئاخط ، ئُطُض وَظاضَتِ زاضايِ بُتَُاّ ئُوَب
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ًَِ تُغسيس بهات، زائريَنإ  بىزدُّ تُنًًًُُ ٖات، ئُو ثاضَّ ناضَباّ زَوائريَنإ نُ قُضظزاضٕ بًساتٔ ث
 َيُّ خؤيإ نؤٕ غُضف زَنُٕ نُ بؤ ناضَبا تُضخاْهطاوَ؟، ظؤض غىثاؽ.ئُو ثاض
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 َاَؤغتا ناوَ ؾُضَىو.
 بُِضَيع ناوَ ذلُس اَني:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَبًًِٓ ُٖيُ، ئُو وَظاضَتاُّْ نُ ًَعاًُْيإ بؤ تُخكًل نطايُ، بؤنِ يُ  وََي  ًَٓـ ُٖضَُٖإ ت

بىزدُّ تُنًًُِ زَنٔ ثاضَّ ناضَباو ئاو زَزَٕ، بؤ يُ ًَعاًُْنُّ نُ بؤيإ تُخكًل نطاوَ ْايسَٕ؟ 
ًَهًإ.  ًَُُ يُى زوو داضّ تط يُ َىْاغُباتِ تط باغِ ئُوََإ نطزووَ ئُو ثاضَيُّ نُ بؤ  -2ئُوَ يُن ئ

ًَُُ بُ سهىَِ ئُوَّ نُ يُ يًصْ ُّ ؾًُٖساْني ثاضَنُ نَُُ، بُتايبُتِ نُؽ وناضّ ؾًُٖسإ زاْسضاوَ، ئ
ًَ  يُ  75 ًَت ظياز بب ًًَؤٕ بؤ بىاضّ قُسُ زاْسضاوَ ئُوَ ظؤض ظؤض نَُُ، زائًُُٕ يُُٖض ثاضَيُى ُٖب

ًَت، ئُقًَُٕ بُالّ ئُوَوَ زاْانٔ تؤظَيو ٖاوناضّ  ًَهِ تط ُٖب ًَت يإ ُٖضئًػتكتاع بىزدُّ تُنًًُِ ب
ًَهِ نطزيُ بُ نُؽ وناضّ ؾًُٖسإ بهاتٔ، َٔ َُع ًىَامت ُٖيُ نُؽ وناضّ ؾًُٖسإ ُٖيُ عَُُيًات

َِ، ئُو ًْىَ ثاضَيُف ثاف  611 داض َىضادعُ ُٖض  01َاْط بُ  01ُٖظاض ًْىَّ ثاضَنُّ زَزَْ
ًَطَزا ئُو ئُطُضَّ نُ وَظيطّ زاضايِ باغِ نطز  ًَُُ سُقُ ي َِ، عُيُئُغاؽ ثاضَ ًُْ، بُِضاغتِ ئ ْايسَْ

ًَُُ ُْٖسَيو ثاضَ ةُيُٓ غُض ئُو ئُطُض بىزدُّ تُنًًُ ًَ  ئ ًًَؤُّْ نُ  75ِ ٖات، ناوَيهًؿُإ يُوَب
 يُ بىاضّ قُسُّ نُؽ وناضّ ؾًُٖسإ زاْطايُ، ظؤض غىثاؽ.

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 ناى د ٍ ؾُضَىو.
 بُِضَيع د ٍ عًِ عبسايًُ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؿُنِ َازز ًَت: )َٔ يُ ث اقًًِ نىضزغتإ(,  يف ظال ظ ْل جػٔري يف ظ ٘ مْاسى٘ ظملْمَ٘نُ نُ زََي
ًَُُ شَاضَيُنُإ بؤ ٖاتىوَ، وَ ئُوَ  ًَهُ؟ ئ ُٖؾتُيُ َىْاقُؾُّ  4ُٖؾتُ  3يُعِٓ ئُوَ يُ ض ساَيُت

ّ يُغُض زَنُئ، ئُو سكىٍ تػًريَ نًُ؟, يُبُِضَيع دُْابِ وَظيط زَثطغِ ئُو تػًريَ نًُ؟ يُ َىاظُْ
ًَت، غىثاؽ.  ئًكًًُِ نىضزغتإ زا بب

 
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

ًَط خإ ؾُضَىو.  ؾً
ًَط ذلُس زلًب:  بُِضَيع ؾً
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَىَ،  ًَؿُنُ بىوَ بُ زوو ؾ ٍَ بُغسا ن ًَػتا يُطُ ًَُُ ئ ٍَ َاُْوَّ ئُو َاززَيُّ، نىْهُ ئ وََي  َٔ يُطُ
ًَساطريّ بهات نُ سكىقِ خؤّ ئُطُض ئُو ِضَ ًَت نىضز يُغُضئُوَ ث ًًَٓتُوَ، تُبعُٕ زَب ئًػِ وظضْا  مب

ًَهِ بؤ ُٖض ذلاؾعَيُى  ًَت، وَ ُٖض غُضزاْ وَضططَيت يُو ثاضَيُ، يُبُضئُوَ ًَعاًُّْ تُنًًًُُ زَب
ًَت يُ  ُض وَ نِ ثاضَّ تُنًًُِ ذلاؾعَنإ ُٖيُ زاويُتُوَ، نىضزيـ ُٖض َُؾطوظَ يُغ2118نطزب

ًَهسا يُ 71ئُوَّ ئًـ بهات، زواّ ئُوَ بُ ًْػبُت َاززَّ )ه( ئُو يُ  %يُ الببُٕ، نىْهُ تؤ يُ غاَي
جٕ رنارٓ٘ للْسارحللنغارٓع االص%يُ نؤٕ زَنطَيت؟، بهطَيت بُ )تأَني َبايؼ 71% تُْؿًع ْانُّ، ئُو 51

 (، غىثاؽ.ّاالصملاٌ ّالةلتٓاد االعنار
 ثُضيَُإ:  ٕ بايع/ غُضؤنٌبُِضَيع ز.اضغ

 ناى عُط ؾُضَىو.
 بُِضَيع عُط عبسايطمحٔ عًِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

بتُ نُ ئُو َاززَيُ ِضَبتِ بُ ًَعاًُّْ تُنًًُِ سهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتاُْوَ ُٖيُ، يُبُضئُوَ َٔ ذا
ٍَ ِضايُنُّ يًصُّْ ياغايِ نُ يُغُض ِضاثؤضتُنُ ْىوغطاوَ، ُْى ئُوَّ يُغُ ض ظَوئِ قػُّ ٖاوِضاّ يُطُ

ًَت ًَعاًُّْ  دُْابِ وَظيط ُٖض زاواّ ئًًػاّ َُٖىو َاززَنُّ نطز، تُوَقىع بهطَيت ئُطُضّ ئُوَ ُٖب
ٍَ ئُوَزاّ نُ ؾُقُِضَّ )أ( ًَت، بُاَلّ يُطُ ًَت، بُ تُئهًس يُبُضئُوَّ -)ز(-تُنًًُِ ب ًَٓ )ه( يُو َاززَيُ َُْ
ؾىاًْـ باغِ يُغُض نطز، وَظاضَتُنإ بِطّ ئُو ُْؾاقات بًُْػبُتِ ؾُقُِضَّ )ز( وَنى بطاّ بُِضَيعّ ناى 

و َُقاضيؿاُْ يَُُٖىو دُزوَيُنإ زا تُئؿري نطاوَ بؤ تُخكًل نطاوَ، ئُوَ ثًىَيػت ْانات داضَيهِ تط 
سهىَُت يًَُعاًُّْ تُنًًُِ ياخىز يُ ثاضَّ تط ثاضَّ ئاو يإ ناضَبايإ بؤ غُضف بهات ئُوَ يُى. 

ٌَ ٖات، خالل صح٘ أعَزأالّىل مً الضي٘، )صح٘ أعَز( ُِضَّ )ه( زووف بُ ًْػبُت ؾُق َُْا نؤتاّ ث
ًَتُوَ، -)ز(-يُبُضئُوَ تًُْا ؾُقُِضَّ )أ( ًَٓ )ه( يُو َاززَيُ ال بربَيت، وَ َاززَنُ زوايِ وَنى خؤّ مب

 يُبُض تُوَقىعِ ٖاتِٓ ًَعاًُّْ تُنًًُِ، غىثاؽ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

ًَط ؾُضَىو.  ناى زي
 
 
 

ًَط ذلُىز:  بُِضَيع ذلُس زي
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ باغِ بىزدُ زَنُئ، ئُو  ًَػتا ئ ًَت، نىْهُ ئ ًَٓ ٍَ ئُوَّ نُ ئُو َاززَيُ وَنى خؤّ مب َٔ يُطُ
ًَت  زاٖاتُّ نُ يُ بىزدُف زا باغِ زَنُئ تُيًًُٓ، يُبُضئُوَ ئُوَف ُٖض ناوَضواْهطاوَ يُو زَن
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ًَت، ب ًَىَيُ ب ًَػتاوَ بُضْاَُّ بؤ زازَْطَيت نُ ئُو بىزدُّ تُنًًًُُّ نُ ٖات بُّ ؾ ًَت يإ ُْيُت، يُ ئ
ٍَ ِضاّ يًصُّْ ياغايِ زاّ نُ ئًًػاّ )أ( )ز( بهطَيت، نىْهُ بُتايبُتِ نطَيِ ئُوَ يُ -بُاَلّ ًَٓـ يُطُ

ًَىَيُى ٖاوناضّ و َظاضَتُنإ ُْنات، بؤ ئُوَّ نطَيِ اليُى، يُاليُنِ تط زاوازَنُّ سهىَُت بًُٖ  ؾ
ًَت، بطيتًُ يُوَّ نُ  ًَػتا ناضَبا ظؤض غُضف زَب ناضَبايإ بؤ ببات، نىْهُ ٖؤناضَيو يُو ٖؤناضاُّْ نُ ئ
ًَسا ًُْ ناضَبايُنِ ظؤض بُناضزَيٓٔ،  وَظاضَتُنإ ياخىز زائريَنإ بُضزَواّ ؾُوو ِضؤش نُ زَواًَؿِ ت

ًَىَيُ سًػا،  ٍَ ْازَٕ ئُوَف يُبُضئُوَّ بُو ؾ زَنات يُغُض ناضَباّ جأذري زَنُٕ نُ ئُوإ نط
ٍَ ئُوَّ نُ خاَيِ تطّ بؤ ظياز بهطَيت،  ًًَُتِ، بُاَلّ يُطُ ًَىيػتِ ث ٖاوواَلتًإ و ناضَباّ خَُيهِ تط نُ ث
ًَبىوٕ بؤ  ًَو يُو خااَلُْ ظيازنطزِْ بِطّ قٓسوقِ ًْؿتُد ئُطُض ٖاتى ئُو بىزدُّ تُنًًًُُ ٖات، يُن

واَلتًاِْ نُّ زَضاَُت، ئُو بِطَّ نُ زاْطاوَ ظياتط بهطَيت، بؤئُوَّ ٖاوواَلتًاِْ نُّ زَضاَُت غىوزّ ٖاو
ًَهاضّ بسضَيت بُو زَضنىواِْ  ًَهِ تط بًُُّ ب ٌَ ببًًٓٔ، يَُُٖإ ناتسا ئُطُض ئُوَ ٖاتى بُؾِ نطز، خاَي ي

 غىثاؽ. ظاْهؤو ثُمياْطُناِْ ْاونُ زابِطَيٓطَوَناِْ ُٖضَيُِ نىضزغتإ،
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 بُِضَيع وَظيط ؾُضَىو.
 يع تاَيُباِْ/ وَظيطّ زاضايِ وئابىوضّ:بُِضَيع با

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَُُ َُٖىو  بًُْػبُتِ ثاضَّ ناضَباوَ، ئُوَ ثاضَيُنِ ظؤضّ َىتُضانًُُ ِٖ غااَلِْ نؤُْ نُ ُْزضاوَ، ئ

ًَو يُ َىاظُْ زا بؤ َُٖىو زائريَيُى ثاضَّ ئاوو ناضَبا تُخكًل زَنُئ، بُاَلّ ُْيإ زاوَ يُ ظؤضبُّ غاَي
ًَػتا ئُو ثاضَيُ ئُوَْسَ ظؤضَ غُضف بهطَيت بُيُى وَدبُ،  َيهِ ظؤض زَنات جأذريظؤضّ زائريَنإ، وَ ئ

ًَِ تُبًعُ ًَت و غُضؾًـ ُْنطَيت ئُو ثاضَيُ بُث تِ سًػاباتِ يُغُض ًَعاًُّْ سهىَُت، وَ ئُطُض ب
ًَت، نىْهُ ئُوإ سًػاباتِ َىَسُزز بُناضزَيٓٔ، يُبُضئُوَيُ  ًَت ب وَظاضَتِ ناضَبا سُقِ خؤياُْ زَب
ًَػتانُ نُ ئُو  ًَُُ ئ ًَُُ ئُو ئًكرتاسَُإ نطز، ُٖضنُْسَيو ئُو ئًكرتاسُ ئُوَ زَيًٌ يُوَ زَنات نُوا ئ ئ

 ًَُُ ٍَ َىاظُْنُّ خؤَادإ تُواو نطز بىو، بُاَلّ ياغايَُإ ْاضزووَ، ئُو ِضاثؤضتَُإ ْاضزووَ، ئ يُغُضّ غا
ًَػتا يُ  ًَت، بؤيُ ئ َاْطُنُؾسا سًػاباتِ خًتاَِ ُْٖاتىوَ، ئُوداض  6ئًؿهاالت زضوغت بىو نُ تأخري ب

ًَهِ تط نُ باغِ سًػاباتِ خًتاَِ عُؾىو بؤيُ يُ  َاْطِ يُنَُسا سًػاباتِ تُنًًُِ  6َُوظوع
ًَػتا باؽ زَنطَيت ئايا ئُطُض ُْٖاتىوَ، َىاظُْيُنِ تُ ًَت و نُ ئ نًًُِ بؤَإ ُْٖاتىوَ، بؤيُ ئُطُض ب

ًَت تُبًعِ َىاظُّْ تُنًًُِ  ًَُُ ئُطُض َىاظُّْ تُنًًُِ ب ًَىَ نِ زَنُٕ؟، ئ ًَت ئ َىاظُّْ تُنًًُِ ب
ًَتُوَ ثُضيَُإ بؤ زابُ ًَتُ ئُزلىَُِْ وَظيطإ و ب ًَت، ئُويـ ب ف وَنى َىاظُْيُنِ ئًشتًازّ زَب

ًَت زَتىاْني  ًَو َىاظُّْ تُنًًُِ ب نطزِْ، داضَيهِ تط و َىقازَقُ يُغُضّ، دا يُبُضئُوَ ُٖض وَخت
ًًَُٓٓوَ ثُضيَُإ، غىثاؽ. ًَُُ بًٗ  ئ

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
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 يًصُّْ زاضايِ ؾُضَىو.
 بُِضَيع ز. ئاضاؽ سػني ذلُىز:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ِ ئُو طؿتىطؤياُْو ِضووٕ بىوُْوَّ ِضاّ سهىَُت زَضباضَّ ئُو َاززَ ياغايًُ، َازَّ ئُطُضّ يُزَضئُزلاَ

ئُوَف ُٖيُ نُ ٖاتِٓ ًَعاًُّْ تُنًًُِ يُ بُغساوَ ثابُْسّ وَظعِ غًاغًُوَ ئُو طؿتىطؤياُّْ نُ 
ًَت بُِضاّ َٔ وَنى ؾهطَيُى َاززَيُنِ ياغاي ًَطاّ ُٖيُ، زائًًُـ يُواُْيُ ئُطُضّ ئُوَ ُٖب ِ نُ د

ًَىَيُنِ تىْسوتؤَيرت  ًَىَيُّ خىاضَوَ زوايِ ٖاوِضَيًادإ يُ يًصُّْ ياغايِ، زَتىأْ بُ ؾ بططَيتُوَ، بُو ؾ
ًَسَيت ) ًَُُ يُو َاززَ ياغايًُ نؤتايًُإ ث ًَىَيُ ئ ًَىَيُّ خىاضَوَ بُو ؾ يف ظال زايرِبَيصُْوَ، ئُوَ بُو ؾ

، ٓعله بزملاٌ دْردصحاٌ بذلك مً رةد ظملْم٘ االرلٔه 2102ظ ْل جػٔري يف ظ ٘ مْاسى٘ االرلٔه لضي٘ 
 غىثاؽ. للن ادر٘ علُٔ ّارزارِ(،

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
َِ ؾُضَىو، دُْابِ وَظيط ؾُضَىو.  يًصُّْ ياغايِ زوا غًاغُتإ بَُي

 يع تاَيُباِْ/ وَظيطّ زاضايِ:بابُِضَيع 
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ ًَؿًٓاظَ زَنُئ.ئ  ف ثؿتطريّ ئُو ث
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ز. ضؤشإ ؾُضَىو زوا غًاغُّ ةىَيُٓوَ.
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاضّ ئُْساَإ يُغُض َاززَّ  ًَىَيُ زاَإ ِضؾتُوَ 08زواّ طؿتىطؤنطزٕ و وَضططتِٓ ث : َاززَّ بُو ؾ

بزملاٌ دْردصحاٌ، يف ظال ظ ْل جػٔري يف ظ ٘ لٙ ظملْم٘ ارلٔه دْردصحاٌ اعالو عّ يُ ثِطؤشَنُ: )08
 (.َ٘ا علُٔ للن ادر، ّ عزض2102مْاسى٘ االرلٔه لضي٘ 

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
ٍَ زاًُْ بُ ظؤضيُّٓ ٍَ زاًُْ؟ يُى نُؽ يُطُ َِ يُطُ ٍَ زايُ؟ ن َِ يُطُ زَْط ثُغُْس نطا، ؾُضَىوٕ بؤ  ن

 َاززَيُنِ تط.
 

 بُِضَيع ز. ِضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ:

 ( :09َاززَّ )
 عتو مفاحت٘ ّسارٗ املالٔ٘ بغأٌ طلت اٖ خت ٔ اد اضافٔ٘ بعت جغزٓع راىٌْ املْاسى٘ الرلٔه دْردصحاٌ.
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  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 ىضزيُنُّ، يًصُّْ ياغايِ بُ نىضزيُنُّ ةىَيُٓوَ.بُ ن

 بُِضَيع الْا امحس نُيُبِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 (:09َاززَّ )
َِ بُ ًٖ  دؤضَيو زاوايُى ضووبُِضووّ وَظاضَتِ  زواٍ تُؾطيعِ ياغاّ بىزدُّ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ْاب

 زاضايِ بهطَيتُوَ بؤ ُٖض تُضخاْهطاوَيهِ ظيازَ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:ز.اضغ بُِضَيع

 يًصُّْ ياغايِ ؾُضَىو.
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاضّ ِضَت نطزُْوَّ ئُو َاززَيُ زَنُئ، واتُ ئًًػا نطزِْ، يُبُضئُوَّ  ًَُُ يُ يًصُّْ ياغايِ ث ئ

ًَىيػت ْانطَيت تُئهًس بهطَيت يُغُض ظياز ُْنطز ِْ تُضخإ نطزٕ بهطَيت زوايِ ثُغُْس نطزِْ بىزدُ، ث
ًَُٓزضاوَ، غىثاؽ.  نىْهُ ئُوَ ُٖض يُ بُِٓضَت زا ِضَيطاّ ث

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 يًصُّْ زاضايِ ؾُضَىو.
 بُِضَيع ز. ئاضاؽ سػني ذلُىز:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَو ِضاغتُ، بُاَلّ ظياتط  بؤ تُئهًس نطزُْوَ بُٖؤّ ئُو باضوزؤخُ ئًساضيُّ يُ ُٖضَيُِ وَنى َُبسَئ

ًَتُوَ وَنى ئاَطاظَيو بُزَغت وَظاضَتِ َايًُو، غىثاؽ. ًَٓ ًَُإ باؾُ مب ًَُُ ث  نىضزغتإ ُٖيُ، ئ
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

َِ زَيُوَيت قػُ بهات؟ )غاالض ذلُىز   -غؤظإ ؾٗا،  -ئُظني عُط  -لريَ عبسايًُ  -طىَيًعاض قازض  -ن
ًَطيعإ غُضُْٖط   تاضا ئُغعُزّ(، ؾُضَىو ناى غاالض. -عُط عبسايطمحٔ  -ب

 
 
 

 بُِضَيع غاالض ذلُىز َطاز:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَِ وايُ ئُوَ ظيازَيُو تُسكًٌ ساقًُ، يُبُضئُوَّ خىزّ وَظاضَتِ  09غُباضَت بُ َاززَّ  َٔ ث
ٍَ ثُغُْس زَنطَيت، يُو زاضايِ ْانطَيت تُداو ظّ ئُو ياغايُ بهات نُ زواداض يُ ثُضيَُإ وَنى َىاظُّْ غا
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ًَطايُى ثِط ْاناتُوَ، بُاَلّ ٜٔطاِضوواْطُيُوَ َٔ تُقُوضّ وايُ َُٖىو  ؾُيُى ظيازَيُ، نىْهُ ئُوَ د
ًَهِ تط، ًَت وَظعِ نىضزغتإ يإ ساَيُت ًَُُ ئُطُض تُقُوضَيهِ يُو بابُتُ ُٖب ًَُُ ناوزَيطّ  زَنطَيت ئ ئ

ٌَ نطزِْ ياغاّ َىاظُْ زَنُئ، سُمتُٕ ئُو ساَيُتُ ُٖض ْايُتُ نايُوَ، غىثاؽ. ًَبُد  سُظاؾريّ د
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 طىَيًعاض خإ ؾُضَىو.
 بُِضَيع طىَيًعاض قازض الاعًٌ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَىيػت ْانات، نىْهُ  ًَُُ ئُو َاززَيُ ث ًَىيػت زَنات ئ ًْىَّ ظياتطّ غاَيِ زاضايِ ِضؤيؿتىوَ ئًرت ض ث
ًَت، غىثاؽ. ٍَ ئُوَزاّ نُ ال به ًَت زاوا يُ وَظاضَتِ زاضايِ بهطَيت بؤ طىشَُّ ثاضَ؟ يُطُ ًَني ْاب ًَ ًَطَزا ب  ي

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 لريَ خإ ؾُضَىو.

 بُِضَيع لريَ عبسايًُ الاعًٌ:
 بُضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَٓـ ثؿتطريّ يًصُّْ ياغايِ زَنُّ بؤ سُظف نطزِْ ئُو َاززَيُ، نىْهُ تُسكًٌ ساقًُ بُ 
ًَطَوَ، ظؤض غىثاؽ. ًَىيػتِ ْاظا م ي  ث

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 ئُظني خإ ؾُضَىو.
 بُِضَيع ئُظني عُط امحس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 ِ َٔ نطاو تُْٗا ثؿتطريّ يًصُّْ ياغايِ و بطازَضا م زَنُّ، ظؤض غىثاؽ.قػُناْ
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 غؤظإ خإ ؾُضَىو.
 بُِضَيع غؤظإ ؾٗا، ْىضّ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًًَٓتُوَ، خؤّ ُٖض بؤ تُ ًَِ باؾُ ئُو َاززَيُ مب ئهًس نطزٕ ظؤض باؾُ، بُِضَيعإ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ، َٔ ث
ًَهِ وَٖا يُغُض سهىَُت زضوغت زَنُئ  ًَُُف يُ ثُضيَُاُْوَ ظَخت نىْهُ ظؤض ظؤض داض ئ
َّ نُ يُ زَضَوَّ َىاظُْيُ، ئُوَ ِضَيطا يُ خؤمشإ زَططَيت، وَنى ثُضيَُإ نُ ئُو  ًَو زابٓط تُخكًكات

كاتِ ظيازَ ئاضاغتُّ سهىَُت بهُئ، َاززَيَُإ زاْا ِضَيطا يُ خؤمشإ زَططئ، وَنى ثُضيَُإ تُخكً
َِ يُئُوَّ نُ سهىَُتًـ خؤّ ُْٖسَيو داض يُ زَضَوَّ تُخكًكاتُنٍُ خؤّ ظياتط غُضف زَنات،  ب
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ًَتُوَ، بؤ ئُوَّ نُؽ تُداوظّ ئُو تُخكًكاتُ ُْنات،  ًَٓ ًَِ باؾُ ئُو َاززَيُ وَنى خؤّ مب بؤيُ َٔ ث
 ظؤض غىثاؽ.

 ُضيَُإ: ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثبُِضَيع ز.اضغ
ًَطيعإ خإ ؾُضَىو.  ب

ًَطيعإ الاعًٌ غُضُْٖط:  بُِضَيع ب
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَتُوَ، نىْهُ ِضووّ زاوَ  ًَٓ َٔ ثؿتطريّ قػُناِْ غؤظإ خإ زَنُّ، ِضَئًِ وايُ ئُو َاززَيُ مب
زاوايإ نطزيُ، يُبُضئُوَّ ُٖضنُْسَ بؤّ ًُْ، بُاَلّ خَُيو زاواّ نطزيُ نىويُٓ وَظاضَتِ زاضايِ 

ًَطَزا ئُطُض برِبَيتُوَ بؤيإ ًُْ يُ  ٍَ زاواّ زَضَاَيُيإ نطزيُ، خؤ ثًؿاْساًْإ نطزيُ، ي نُْسئ نؤَُ
 ئُوَ باؾرتَ نُ بعأْ ُٖض نُؽ نُْسّ بؤ تُخكًل نطاوَ زاواّ ظياتط ُْنات؟، ظؤض غىثاؽ.

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 ناى عُط ؾُضَىو.

 َيع عُط عبسايطمحٔ عًِ:بُِض
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَىيػتُ َُٖيبطريَيت، يُبُضئُوَّ  ًَطَ ث ًَِ وايُ وَنى ِضَئِ يًصُّْ ياغايِ، ئُو َاززَيُ ظيازَيُ ي َٔ ث
ًَو ِضووّ  ًَو، ؾت ًَت، ِضووزاِْ ناضَغات ًَو ِضوويسا، ِضووزاًْـ بؤ ئُوَ ب وَظاضَتِ َايًُ ئُطُض خىا ُْنات ؾت

ًَِ وايُ وَظاضَتِ َايًُ ئًشتًاتِ خؤّ يُوَزا ُٖيُ وَ  زا وَنى ًَت، ث ناى ئاضاؽ باغِ نطز ئًشتًامتإ ُٖب
قُالسًُتًؿِ ُٖيُ دُْابِ وَظيطّ َايًُ، ق سًُتِ َىْاقُيُ نطزٕ و ئُواُّْ ُٖيُ، يُبُضئُوَ ئُو 

ًَت، غىثاؽ. ًَٓ ًَىيػتُ َُْ ًَطَزا ظيازَو ث  َاززَيُ ي
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ: ٕ بايع/ بُِضَيع ز.اضغ

 تاضا خإ ؾُضَىو.
 بُِضَيع تاضا حتػني ئُغعُزّ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 قػُنُّ َٔ يُاليُٕ ٖاوناضّ ناى عُط نطا، غىثاؽ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 بُِضَيع وَظيط ؾُضَىو.
 
 ع تاَيُباِْ/ وَظيطّ زاضايِ وئابىوضّ:بُِضَيع باي

 نِ ثُضيَُإ.بُِضَيع غُضؤ
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ًَتُوَ  ًَٓ ًَُإ باؾُ نُ مب ًَُُ ث ئُو َاززَيُ يُ بُغساف ُٖضوايُ يُ َىاظَُّْ عاَُّ عرياقِ، بؤيُ ئ
 َاززَنُ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 يًصُّْ ياغايِ ؾُضَىو.
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ُنُّ ئُوَ بسضَيتُ زَْطسإ، يُنُّ داض ئًًػا نطزِْ َاززَنُ، ئًٓذا زواتط َاززَنُ وَنى زوو ِضا ُٖيُ ِضاّ ي

 خؤّ بسضَيتُ زَْطسإ، ظؤض غىثاؽ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

ٍَ ئًًػا نطزِْ َاززَنُيُ؟ تهايُ زَغت بُضظ ناتُوَ،  َِ يُطُ ًَػتا ِضاّ يُنُّ زَخُيُٓ زَْطسإ ن  27ئ
ًَتُوَ؟ نُؽ يُ ًَٓ ٍَ ئُوَزايُ مب َِ يُطُ ٍَ ئًًػا نطزُْ، ن ًَتُوَ،  32طُ ًَٓ ٍَ َاُْوَيُ، نُواتُ زََ نُؽ يُطُ

 ؾُضَىو يًصُّْ ياغايِ.
 بُِضَيع ز. ِضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَىيػتُ َاززَنُ ةىَيٓطَيتُوَ ةطَيتُ زَْطساُْوَ، نىْهُ ئُو زَْطساُْ تُْٗا يُ  غُض.....ث

 بُِضَيع عىِْ نُاٍ غعًس بُظاظ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 املادٗ الحاصع٘ عغزٗ:

-عتو مفاحت٘ ّسارٗ املالٔ٘ بغأٌ طلت اٖ خت ٔ اد اضافٔ٘ بعت جغزٓع راىٌْ املْاسى٘ الرلٔه دْردصحاٌ
 العزاق.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

ٍَ زا َِ يُطُ ٍَ زايُ؟ ن َِ يُطُ ٍَ زاًُْ بُ ظؤضيُّٓ زَْط ثُغُْس نطا، ؾُضَىوٕ بؤ  8ًُْ؟ ن نُؽ يُطُ
 َاززَيُنِ تط.

 بُِضَيع ز. ِضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 (:21املادٗ العغزٌّ )يُ ثِطؤشَنُ زا،  21َاززَّ 
 .ادال جيْس الحعارت للعند يف دّاٜز االرلٔه اال مبْافق٘ ّسارٗ املالٔ٘ ّاالرح 

 
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ؾُضَىو نىضزيُنُّ ةىَيُٓ.
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 بُِضَيع الْا امحس نُيُبِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َِ ضَظاَُْسّ وَظاضَتِ زاضايِ و  َِ ططَيبُغت بؤ ناضنطزٕ بهطَيت يُ ؾُضَاْطُناِْ ُٖضَيُسا بُب ْاب
 ئابىوضيِ.

 ضيَُإ: ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُبُِضَيع ز.اضغ
 يًصُّْ ياغايِ ؾُضَىو.

 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ٍَ َاززَّ  ًَٓذُّ نطا بُ يُى َاززَ، بؤيُ ئُو َاززَيُ َُْايُ،  00ئُو َاززَيُ زََر نطا يُطُ بِططُّ ث
ُ ئُو ِضووْهطزُْوَيُ بسَئ، يُبُضئُوَ خىَيٓسَاُْوَ، يُبُضئُوَ يُ ئُقًَِ ثِطؤشَنُ زا ٖات بىو زَبىواي

 املادٗ اذتادٓ٘ ّالعغزٌّ:(ّ يُ ثِطؤشَنُ، 20َاززَّ ) بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. ظؤض غىثاؽ.
( آاو 01جقتو ّساراد ّ دّاٜز االرلٔه داف٘ ظضاباجَا الغَزٓ٘ )مْاسًٓ املزاشع٘( يف مْعت ال ٓحصاّس متجُ )

 ح اد/ متٓزٓ٘ اااصة٘.مً ىَآ٘ دد عَز اىل ّسارٗ املالٔ٘ ّ االر
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 بُ نىضزيُنُّ ةىَيُٓوَ.
 بُِضَيع الْا امحس نُيُبِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَسانىوُْوَ( يُناتِ خؤيسا و يُ  وَظاضَتُنإ و ؾُضَاْطُناِْ ُٖضَيِ َُٖىو سًػاباتِ َاْطاُْ )بىزدُّ ث
ًَؿهُف بُ وَظاضَتِ زاضايِ و ئابىوضّ/ ( 01َاوَيُنسا نُ يُ ) ًَهسا ث ًَجُِض ُْنات يُ نؤتايِ ُٖض َاْط ِضؤش ت

 بُِضَيىَبُضايُتِ َىساغُبُ زَنُٕ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 يًصُّْ ياغايِ ؾُضَىو.
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَُُ ثؿتطريّ يُ َازز ًَؿًٓاضّ ئُوَيإ ئ ًَػتا دُْابِ يُ وَظاضَت ث ًَبًًُٓإ ًُْ، بُاَلّ ئ َنُ زَنُئ ًٖ  ت

ًَىَيُيُ وؾُّ طؿتِ بؤ  متٓزٓ٘ اااصة٘ العام٘(،نطزيُ ) يُبُضئُوَّ ْاوّ بُِضَيىَبُضايُتًُنُ بُوؾ
ًَبًًُٓ ًَُُ وَنى يًصُْ ثؿتطريّ يُ َاززَنُ زَنُئ و ت  إ ًُْ.نؤتايِ َاززَنُ ظياز بهطَيت، ئ

 
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 يًصُّْ زاضايِ ؾُضَىو.
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 بُِضَيع ز. ئاضاؽ سػني ذلُىز:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَُُف ثؿتطريّ يُ ِضاوو بؤنى ًَتُوَ زواّ ئُو وئ ًَٓ ِْ يًصُّْ ياغايِ زَنُئ، َاززَنُ وَنى خؤّ مب
 َإ ٖات، غىثاؽ.ؾُيُّ نُ يُاليُٕ ْىَيُٓضّ سهىَُت بؤٜٔطا
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

ٍَ بؤئُوَّ ةُيُٓ زَْطُوَ. َِ قػُّ ُٖيُ؟ نُؽ قػُّ ًُْ؟ ؾُضَىو بًدىَيُٓوَ غُض يُ ْى  ن
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 (:20املادٗ )

( آاو 01زٓ٘ )مْاسًٓ املزاشع٘( يف مْعت ال ٓحصاّس متجُ )جقتو ّساراد ّدّاٜز االرلٔه داف٘ ظضاباجَا الغَ
 مً ىَآ٘ دد عَز اىل ّسارٗ املالٔ٘ ّاالرح اد/ متٓزٓ٘ اااصة٘ العام٘.

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
ٍَ زاًُْ؟ بُنؤّ زَْط ثُغُْس نطا، ؾُضَىو غؤظإ خإ. ٌَ يُطُ ٍَ زايُ؟ ن َِ يُطُ  ن

 ا، ْىضّ:بُِضَيع غؤظإ ؾٗ
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاضَيهِ ُٖيُ َازَّ َاززَّ ) ( عً قُّ ُٖيُ بُغُض عُيِٓ بابُتُوَ، نُ باؽ يُ 22(و )20ث
( بهطَيت بُ زوو، ؾُقُضَ زووّ 22ًَعاًًُّْ سًػاباتِ خًتاَِ، ًَعاِْ َىضادعُ زَنات، َاززَّ )

ًَتُ زَظا م زَْط20َِاززَّ ) ًَُُ يُناتِ ٖاتُٓ  (، يُعِٓ ُٖضزوونِ به ًَػتا ئ زاوَ، بُاَلّ خؤ زَنطَيت ئ
ًَت 22غُض َاززَّ ) ًَت، بَُيهى بُ ؾُقُِضَيُى ب ًَت بؤ ٜٔطا( ئًكرتاح بهُئ، نُ ئُوَ بُ َاززَيِ ُْب ؾُ ب

ُٖضزوونِ عً قُّ بُ عُيِٓ َاززَوَ، عُيِٓ بابُتُوَ ًَعاًُّْ  2و 0(، عُيُٕٓ ؾتُ 20َاززَّ )
 ...َىضادعُو سًػابات..

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
ًَت؟. ًَت؟ ْاب ًَٔ ئًًشام بهطَيت بُ ؾَ ٕ َاززَوَ زَب ًَ ًَٔ ئًًشام بهطَيت، زنتؤضَ ب ًَ  ب

 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:
 املادٗ الراىٔ٘ ّالعغزٌّ:

حعلٔناد اليافذٗ الذٚ ٓحدلف عً حيال رٜٔط التاٜزٗ لْظتٗ االىفاق اىل الحعقٔق ّفق القْاعت القاىْىٔ٘ ّال
 لتاٜزجُ يف مْعتٍا املقزر ّفق الحعلٔناد. 2100جقتٓه اذتضاباد ارتحامٔ٘ لضي٘ 

 
 بُِضَيع الْا امحس نُيُبِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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َّ بُ طىَيطَّ ضَيػاناِْ ياغايِ و  ًَهؤَيًُٓوَ زَنط غُضؤنِ ؾُضَاْطُّ يُنُّ خُضدًُنإ ئًشايُّ ي
ًَؿهُؾهطزِْ سًػاباتِ نؤتايِ غاَيِ  ضَيُٓايًُ َّ يُ ث ًَهطاوَنإ، ئُوَّ زوازَنُو بؤ  2100ناضث

 ؾُضَاْطُنُّ يُناتِ زياضيهطاوّ خؤيسا بُطىَيطَّ ضَيُٓايًُنإ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 يًصُّْ ياغايِ ؾُضَىو.
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 َإ.بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيُ
ًَبًًُٓنُإ ًُْ.  ثؿتطريّ يُ َاززَنُ زَنُئ و ًٖ  ت

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 يًصُّْ زاضايِ ؾُضَىو.
 بُِضَيع ز. ئاضاؽ سػني ذلُىز:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَُُف ثؿتطريّ يُ َاززَنُ زَنُئ.  ئ

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
ًَبًِٓ َِ ت ز. امحس(،  –ضاظاو خإ  –ناى عبسايػ ّ  –نُؽ )ناى ذلُس ؾاضَظووضّ  4ُٖيُ؟ تًُْا  ن

 ؾُضَىو ناى ذلُس ؾاضَظووضّ.
 بُِضَيع ذلُس امحس عًِ )ؾاضَظووضّ(:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَؿهُف نطزِْ سًػاباتِ نؤتايِ غاَيِ   ئُوَ بى زدُّ 2100َٔ تًُْا يُى ثطغًاضّ ُٖيُ؟، ئُوَّ يُ ث

ًَتُوَ يإ زَنطَيت بُ  2100يُ، ئايا ئُو 2102غاَيِ  ًَٓ تًُْا ئُو ثطغًاضَّ  ؟2102وَنى خؤّ زََ
 ُٖيُ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ناى عبسايػ ّ ؾُضَىو.
 قسيل: م وفٙبُِضَيع عبسايػ ّ 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًًَسا  ٍَ ئًًػائِ ُٖض َاززَيُنِ نُ ت َِ بُ طىَيطَّ ياغايًُنإ و ِضَيُٓايًُنإ، واتُ ئُطُض َٔ يُطُ ٖاتب

ًَت يُ  ًَت َُٖإ َُبُغت زابني بهات، َٔ ْاظا م ئُو َاززَيُ بؤنِ ُٖب ياغايُى و ِضَيُٓايًُى ُٖب
ًَت. ًَٓ ٍَ ئُوََُ َُْ  ياغايُنِ تط؟، غىثاؽ، بؤيُ يُطُ

 
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
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 .ضاظاو خإ ؾُضَىو
 بُِضَيع ضاظاو ذلُىز ؾطز:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 بُِضَيع ناى عبسايػ ّ قػُنادِ نطز، غىثاؽ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ز. امحس ؾُضَىو.
 بُِضَيع ز. امحس ابطاًِٖ عًِ )وَضتِ(:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 
يُ سًػاباتِ خًتاَِ غاَيِ ِضابطزوو زَنات ُْى بؤ ئُو َاززَيُ َاززَيُنِ ظؤض باؾُ، نىْهُ باؽ 

ًَؿهُف ْانات يُناتِ زياضيهطاوّ خؤّ  َّ سًػاباتِ خؤّ ث ٍَ، ئُو ِضَئًػِ زائريَيُّ نُوا زوازَنُو ئَُػا
زَزضَيتُ تُسكًل، بُاَلّ ثطغًاضّ ئُوَيُ ئُطُض وَظاضَتِ زاضايًـ زوانُوت يُ ْاضزِْ سًػاباتِ خًتاَِ 

ٍَ زَنطَيت؟، ظؤض غىثاؽ.نؤٕ َُعاَُيُّ يُط ُ 
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 بُِضَيع وَظيط ؾُضَىو.
 ع تاَيُباِْ/ وَظيطّ زاضايِ وئابىوضّ:بُِضَيع باي

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَطٕ يُوَختِ  ًَىَيُ ٖاتىوَتُوَ، تُئهًسَ، بؤئُوَّ نُوا سًػاباتِ خًتاَِ بٓ ًَو بُو ؾ ئُوَ َُٖىو غاَي
خؤّ زا، زياضَ يُغُض ثطغًاضَنُّ زنتؤض امحسيـ زياضَ وَظاضَتِ زاضايِ ئُطُض سًػاباتُنإ يُ 
ًَت بُ تُئهًس يُعِٓ، وَ يُ َىغتُقبُيًؿسا يُ  ًَت يُ وَظاضَتِ زاضايِ تأخري ْاب وَظاضَتُنإ تأخري ُْب

ُغُض زَنات، ؾطوتُناًْإ واقًع زازَيبًٓٔ ئُوَ نؤُْ، وَظاضَتِ زاضايِ نؤيإ زَناتُوَ وَ تُقىيتًإ ي
ًَت  ًَطَيت بؤ ئُزلىَُِْ وَظيطإ، ئُويـ زَب ٌَ زَنات، وَ ئُودا نُ زواّ تُوسًس زَيٓ ًَبُد يُغُض د

ًَِ قاْىوُْنُ، غىثاؽ. ًَت بؤ ثُضيَُإ بُث ًَطَيت بؤ زيىاِْ ناوزَيطّ زاضايِ تُزقًل بهطَيت ئًٓذا ب  بًٓ
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 صُّْ ياغايِ ؾُضَىو.يً
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 :22َاززَّ 

د القاىْىٔ٘ ّالحعلٔناد اليافذٗ الذٚ ٓحدلف عً ٗ االىفاق اىل الحعقٔق ّفق االشزاٛاحيال رٜٔط التاٜزٗ لْظت
 حعلٔناد.لتاٜزجُ يف مْعتٍا املقزر ّفق ال 2100جقتٓه اذتضاباد ارتحامٔ٘ لضي٘ 

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
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 بُ نىضزيُنُّ ةىَيُٓٓوَ.
 بُِضَيع الْا امحس نُيُبِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َّ بُطىَيطَّ ضَيػاناِْ ياغايِ و  ًَهؤَيًُٓوَ زَنط غُضؤنِ ؾُضَاْطُّ يُنُّ خُضدًًُنإ ئًشايُّ ي
ًَهطاوَنإ، ئُوَّ زوازَنُو ًَؿهُؾهطزِْ سًػاباتِ نؤتايِ غاَيِ ضَيُٓايًُ ناضث بؤ  2100َّ يُ ث

 ؾُضَاْطُنُّ يُناتِ زياضيهطاوّ خؤيسا بُطىَيطَّ ضَيُٓايًُنإ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

َِ يُطٍُ زاًُْ؟  ٍَ زايُ؟ ن َِ يُطُ ٍَ زاًُْ، بُظؤضيُّٓ زَْط ثُغُْس نطا ؾُضَىوٕ بؤ  3ن نُؽ يُطُ
 َاززَيُنِ تط.

 ِضَيع عىِْ نُاٍ غعًس بُظاظ:بُ
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَػتا  ًَٓا، بُاَلّ غًاغُنُ ُْنطا بىو، ئ ًَػتا زَْطِ ٖ ًَٓا ئ ًَؿًٓاضَيو ئاَازَنطا، بُاَلّ زَْطِ ُْٖ ث
علٙ دْٓاٌ الزراب٘ املالٔ٘ الرلٔه دْردصحاٌ زَخيىَيُُٓوَ ُٖتا بًدُيُٓ زَْطساُْوَ، بُ َاززَنِ تايبُت ) 

 2102٘ االرلٔه لضي٘ ظال اصحملنال مالداد زتلط التْٓاٌ بحترٔق ظضاباد الْارداد ّاليفقاد ملْاسى الغزّع
 ّجقتٓه جقزٓزِ اليَاٜٙ اىل الربملاٌ(. 2100حامٙ لضي٘ ّاذتضاث ارت

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 بُِضَيع وَظيط ؾُضَىو.

 ابىوضّ:بُِضَيع بايع تاَيُباِْ/ وَظيطّ زاضايِ وئ

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
قًكِ سًػاباتِ ززيىاِْ  ضيكابُّ َاىل تُزقًكِ ئريازات زَنات، وَ تُزقًكِ ُْؾُقات زَنات، وَ تُ

 خًتاَِ زَنات، بُاَلّ َىاظُْ خؤّ تُيًُٓ نؤٕ تُزقًل زَنطَيت؟.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 يًصُّْ ياغايِ ؾُضَىو.
 ِْ نُاٍ غعًس بُظاظ:بُِضَيع عى

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَت: ًَىَيُ زَب )علٙ دْٓاٌ الزراب٘ املالٔ٘ الرلٔه دْردصحاٌ الغزّع ظال اصحملنال  غًاغُّ َاززَنُ بُوؾ

 2100مالداد اجمللط التْٓاٌ بحترٔق ظضاباد الْارداد ّاليفقاد ذتملْم٘ االرلٔه ّاذتضاث ارتحامٙ لضي٘ 
  ربملاٌ(.الٙ اىل ّجقتٓه جقزٓزِ اليَاٜ

 
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
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ٍَ زاًُْ؟  َِ يُطُ ٍَ زايُ؟ ن َِ يُطُ بُ ظؤضيُّٓ زَْط ثُغُْس نطا، ؾُضَىوٕ بؤ  ،نُؽ َىعاضيعٕ 4ن
 َاززَيُنِ تط، ناى الاعًٌ ؾُضَىو.

 بُِضَيع الاعًٌ ذلُىز عبسايًُ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَ ؿىوزا خُىل ئُوَّ نطز نُ َُٖيُيُنِ سًػابِ ُٖيُ يُ وَظاضَتِ زاضايِ، غُباضَت بُ َٔ يُ ِضؤشاِْ ث

بىزدُّ تُضخاْهطاو بؤ ئُزلىَُِْ ئاغايـ، زياضَ ناتِ خؤّ نُ ئًتًؿاقًإ نطزووَ يُ َىقتُضسِ 
ًَؿهُف نطزيُ، 685بطازَضاِْ ئُزلىَُٕ  ًَؿهُف نطزيُ، وَظاضَت َىاؾُقُّ يُغُض 322يإ ث يإ ث

ًَُُ نُ  034طزيُ، بُاَلّ بَُُٖيُ ّ ن308 ٖاتىوَ، زاوايإ نطز نُ داضَيهِ تط َىضادعُ بهُُْوَ، وتًإ ئ
ٍَ سهىَُت زاًْؿتىوئ، سهىَُت ِضاظّ بىوَ بُوَّ نُ  ٍَ غتاؾِ وَظاضَت زاًْؿتىوئ و يُطُ بؤ  308يُطُ

ًَػتا  ًَت، بُاَلّ ئ ًَُُ ب ًَهطزووٕ نُ َىضادع 034ئ ًَُُف زاواَإ ي ُّ سهىَُت بهُُْوَ، داضَيهِ ٖاتىوَ ئ
ًَو بؤ يًصُْناِْ ْاضز، بؤ يًصُّْ زاضايِ  تط ئُوإ نىوٕ َىضادعُّ سهىَُتًإ نطز، سهىَُت بُ َىحلُق

بُ ِضلِ ٖاتىوَ، وَ  0244و يًصُّْ ْاوَخؤ نُ يُ سهىَُتُوَ ٖاتىوَ، يُ ئُزلىَُِْ وَظيطإ بُ شَاضَ 
ًَُُ ئُوََإ زَضز نطز يُ  نُ بؤ يًصُّْ 0810يُ ثُضيَُاًْـ بُ شَاضَ  زاضايِ و ئابىوضّ ٖاتىوَ، ئ

ِضاثؤضتُنُّ خؤَإ، زواداضيـ يًصُّْ زاضايِ و ئابىوضّ زَضدِ نطزووَ وَ يُالّ ئُواًْؿُوَ ثُغُْس 
ًَػتا زاواناضّ دُْابِ وَظيطّ زاضايِ ِضووْهطزُْوَ يُغُض ئُو َُغُيُيُ بسات، وَ ةطَيتُ بُضزََِ  نطا، ئ

يَُإ، بؤئُوَّ بتىاْني ئُو بِطَ بىزدُيُّ نُ ظيازنطاوَ، َىاؾُقُّ يُغُضنطايُ يُاليُٕ ئُْساَاِْ ثُض
ّ نُ بؤ ئُزلىَُٕ َىاؾكُّ يُغُضنطاوَ، ظؤض 034وَظاضَتِ زاضايًُوَ، ئُوَ َىْاقُؾُ بهطَيت ُْى ئُو 

 غىثاؽ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 يًصُّْ ياغايِ ؾُضَىو.
 عًس بُظاظ:عىِْ نُاٍ غ

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَػتا زَخيىَيُُٓوَ ئُطُض  ًَُُ غًاغُّ َاززَنُإ ئاَازَ نطزووَ، ئ ثؿتطريّ يُو ِضايُ زَنُئ، وَ ئ

( :َّ لػزض جْظٔت جغملٔالد ئُْساَاِْ ثُضيَُإ قبىيًإ نطز زاوازَنُّ ةطَيتُ زَْطساُْوَ، َاززَيُنِ ْى
، جملٌْ خت ٔ اد 2100لضي٘  4دزتَا ّ جيفٔذَا الظملاو القاىٌْ رره العزاق ّ -أصآػ ارلٔه دْردصحاٌ
ملٌْٔ دٓيار علٙ اٌ ال جؤدٚ الحد ٔ اد املذدْرٗ اىل ختفٔض  051ملٔار  328زتلط امً االرلٔه 

 (.جعْٓطاد املْظف ن ّامليافع االشحناعُٔ لةقٔ٘ جغملٔالد ّمؤصضاد ظملْم٘ ارلٔه
 َإ: ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيُبُِضَيع ز.اضغ

 بُِضَيع وَظيط ؾُضَىو.
 ع تاَيُباِْ/ وَظيطّ زاضايِ:بايبُِضَيع 
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 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَُُف الضميإ ًُْ يُغُض.  ئ

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
َِ قػُّ ُٖيُ؟ ئُو بُِضَيعاُْ ْاويإ ْىوغطاوَ )ناى طؤضإ   -فاضدناى  -ئاواظ خإ -ز. زاْا -ناى قازض –ن

ٍَ -ناى غاالض -َاَؤغتا ناوَ -ناى ؾىإ -ناى ؾعإ -قبًشُ خإ -ناى د ٍ ًَطز آًَُ  -ناى قباح -ناى ؾ
 تاضا سإ(، ناى طؤضإ ؾُضَىو. -خإ

 بُِضَيع طؤضإ ئاظاز ذلُس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَػتاف نُ ًًَاض زيٓاض بؤ ئُزلىَُِْ ئاغايـ يُغُض ئُو بَُٓاي 008زياضَ تُضخإ نطزِْ بِطّ  ُوَ، ئ
ًَُُ وا يُ  ًَِ ياغا تاظَ زاَُظضاوَ، بُاَلّ ئ ًَهِ ْىَيًُو بُث  6زاواّ ظيازنطزِْ نطايُ زياضَ ئُوَ ئُزلىَُْ

ٍَ تُواو، يُعِٓ  ًَِ  6َاْطِ يُنَُني، يُعِٓ َٔ زَثطغِ ئُو ئُزلىَُِْ ئاغايؿُ غا َاْط ِضووّ زا بُث
ًَت ا يُغُض  ًَت ئُو َُبًُغُ ظؤضَ غُضف بهات ئُوَ  ّ ًَعاًُْنُ غُضف02قاْىوٕ زَتىاْ بهات؟، زَتىاْ

ًَت يُ تُعىيعاتِ  -2يُى؟،  ًَبًًُٓنِ ُٖيُ يُغُض ئُو غًاغُيُّ نُ يًصُّْ ياغايِ نطزوويُتِ نُ زََي ت
ًَني  ًَؿًٓاضّ ئُوَ زَنُّ يُ بىزدُّ ئًػتػُاضيـ ئُو َىْاقُيُيُ ََٓؤظَؾِ و با بًَ ح ُِْضوات، َٔ ث
ًَت، غىثاؽ.ُْنطَيت، ئُطُض واي  ُ با عًذعّ ظيازب

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 ناى قازض ؾُضَىو.
 بُِضَيع قازض سػٔ قازض:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
بُِضَيعإ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ، َُٖىوَإ ًَُٖؿُ ثُغُْسّ ِضؤَيِ ئًذابِ زاّ وزَظطا ئًَُُٓنادإ 

ًَُِٓ و ئا غايـ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، ُٖضوَٖا زادإ بُوَف زاْاوَ نُ غُضدُّ نطزووَ، يُ ثاضاغتِٓ ٖ
ًَؿهُوتُٓنادإ يُّ ُٖضَيُُزا يُ غايُّ بُضقُضاضّ ئَُٔ و ئاغايؿُ، وَ َُٖىومشإ ئُوَ زَظاْني نُ زاّ  ث
ًَذطُ يُو بِطَ بىزدُيُّ نُ سهىَُتِ ُٖضَيِ  و زَظطا ئًَُُٓنإ ًٖ  غُضناوَيُنِ زاٖاتًإ ًُْ، ب

ًَهِ َُٖىو اليُنُإ بىو، بُتايبُتِ ئؤبؤ ظغًؤٕ نُ زاّ ثؤيإ تُضخإ زَنات، يَُُٖإ ناتًؿسا خىاغت
ًَػتا خؤف بُختاُْ يُنًإ ططتؤتُوَ يُّ ثُضيَُاُْ بُِضَيعَف ياغاَإ  وزَظطا ئًَُُٓنإ يُى بططُْوَ، ئ

ًَهًـ ُٖيُ بًعاْني ئُو ئُزلىَُِْ ئاغا ًَت سُقًكُت يؿُ بىزدُنُّ تُْٗا بؤ بؤ زَضنطزووَ، وَ زَب
ًَىَيُنِ بُضزَواّ ضووبُِضووّ ئُو َُٖىو  ِضاتبِ ناضَُْسَناِْ ًُْ، بَُيهى َُٖىوَإ زَظاْني ئُوإ بُؾ
تُٖسيس و ئُو َُٖىو َُتطغًُ ْاوَنٌ وزَضَنًاُْ زَبُٓوَ، نُ يُغُض ُٖضَيُِ ُٖضَيُُنَُإ 

ًَ ًَت َُتطغًساضٕ، بؤيُ ئُضى و ناضو بُضْاَُّ خؤيإ ُٖيُ، ب طىَإ ئُوَف َُٖىو بُ َاززَ ُْب
ًَىيػتُ،  ًَت، بؤيُ َٔ تُقُوض زَنُّ ٖاوناضّ َاززّ و َُعُٓوّ َُٖىو اليُنُإ بؤ ئُواُْ ث ناضَغُض ْاب
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ًَت يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ،  ًَو بؤ زاّ و زَظطا ئًَُُٓنإ زضوغت ب ًَو، خُيُي وَ خىاُْخىاغتُ ُٖض ئًؿهاي
ًَهِ زَيتُظَئ ِضووب َِ ئىباَيِ ئُغتؤّ ئُو ناضَغاتُ زَططَيتُ ئُغتؤ؟ بؤيُ يُبُض َُٖىو وَ ناضَغات سات، ن

ًَِ باؾُ ئُو بىزدُيُّ نُ زاوايإ نطزووَ، بُتايبُتِ ئُوَّ نُ سهىَُت وَظاضَتِ زاضايِ  ئُو ِضاغتًاُْ ث
 َىاؾُقُتِ بؤ نطزووٕ زَْطِ يُغُض بسضَيت بؤيإ ثُغُْس بهطَيت، ظؤض غىثاؽ.

 بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ: ٕ بُِضَيع ز.اضغ
 ز. زاْا ؾُضَىو.

 بُِضَيع ز. زاْا غعًس غؤؾِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ٍَ ئُوَزائ زَظطا ئًَُُٓنإ بتىأْ غُقاَطريّ و ئَُٔ و ئاغايؿِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ  ًَُُ يُطُ زياضَ ئ
إ ئُو تُخكًكُ ئُو ظيازنطزُْ يُ بجاضَيعٕ، بُاَلّ وَظاضَتِ زاضايِ وَاَلَِ ئُوَّ ُْزاوَتُوَ، نُ ئايا ئُو

ًَهسا ظؤض يُ وَظاضَتُناِْ تط زاواّ بِطَ بىزدُّ ظياتطيإ نطزووَ، ئايا بؤ  نىَيىَ ثُيساّ زَنُٕ؟، يُنات
ًَىيػتُ بؤ وَظاضَتُناِْ  بؤئُواًْـ تُضخإ ْانطَيت؟ ئُطُض ثاضَّ تط ُٖيُ، ئُطُض ئًشتًاتاتِ تط ُٖيُ، ث

ًَىَ ظياز بهط ًَؿرت، وَ َُغُيُيُنِ تط ُٖيُ ئايا ئُو َُغُيُيُ تطيـ بَُُٖإ ؾ َيت نُ زاوايإ نطزووَ ث
ًَؿرت بُ  ًَهِ ؾٌُْ  008ئُو خُيُيُ نُ ث ًَهُ، ئايا ئُوَ تًُْا خُيُي َِ غُزو ؾت ًَػتا غ ًًَاض ٖاتىوَ ئ

ًَت بؤ ئُ ًَىيػتُ وَظاضَتِ زاضايِ وَاَلَِ ُٖب و بهىونُ؟ ِضاغتِ ئُوَ ثطغًاض زضوغت زَنات، بؤيُ ث
 ثطغًاضاُْ، غىثاؽ.

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ئاواظ خإ ؾُضَىو.
 خطز:بُِضَيع ئاواظ عبسايىاسس 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
وَنى زَظاْني غاَيِ ثاضيـ ُٖوَيِ َُٖىو اليُنُإ بَُُٖىو ؾطانػًؤُْناُْوَ، ُّٖ بُ ؾطانػًؤِْ 

ؤُْناِْ تط، ُٖوَيِ ئُوََإ ئُوَ بىو نُ ئُو زَظطاو وَظاضَتاُّْ نىضزغتاِْ و َىعاضَظَ و َُٖىو ؾطانػً
نُ يُنًإ ُْططتؤتُوَ يُى بططُْوَ، خؤف بُختاُْ زَظطاّ ئاغايـ ياخىز وَظاضَتُناِْ تط نُ بُ 
ًَؿُُضطُ ئُواُْ ُْٖطاويإ ْاوَ بؤ يُى ططتُٓوَ، زَظطاّ ئاغايـ يُنِ  خؤؾشايًُوَ وَظاضَتِ زاضايِ و ث

ًَهٗاتٔ و يُنططتُٓوَ زايُ ئُزلىَُِْ ئاغايؿِ  ططتُوَ يُى يُو ئُزلىَُُْ ططيٓطاُْف نُ يُ غُضَتاّ ث
ُٖضَيُِ نىضزغتإ، وَ يُبُض ططيٓطِ ِضؤَيِ ئُو ئُزلىَُُْ وَ يُبُضئُوَّ ئُو ئُزلىَُُْ ًٖ  

زاضايِ غُضناوَيُنِ زاٖاتِ تطّ ًُْ، وَنى وَظاضَتُنإ ياخىز ئًػتػُاضّ ًُْ نُ غُضناوَّ زاٖات و 
ًَىيػتُ بُ َُٖىو اليُنُإ ثاَيجؿت بني بؤ  ًَت، وَ ناضَنإ تُْٗا بطيتًُ يُ ناضّ ئًَُُٓوَ، بؤيُ ث ُٖب
ًَت يُ  زابني نطزِْ ئُو ئُزلىَُُْ، وَ وَاَلَِ ًَٓـ بؤ ئُو ثطغًاضَّ نُ ئايا ئُو ئُزلىَُُْ زَتىاْ

ًَىَيُ، نىْهُ بؤ نؤتايِ ئُو َاْطُزا ئُو ًَعاًُْيُ غُضف بهات، بؤ وَظاضَتُناْ ِ تطيـ ُٖض َُٖإ ؾ
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َُٖىو وَظاضَتُنإ زَظطاّ ئاغايـ و زَظطاطاِْ تطيـ ُٖض يُو َاْطُوَ بىزدُيإ بؤ تُضخإ نطاوَ، 
ًَىيػتِ بُو بىزدُيُ ُٖيُ، ض يُ  بؤيُ ئُزلىَُِْ ئاغايؿًـ وَنى زَظطانإ و وَنى وَظاضَتُناِْ تط ث

ًَُُ َُٖىوَإ بُيُنُوَ ثاَيجؿت بني ئُو ناتِ زضَْط زابِ ياخىز ظوو؟ بَُيهى ُٖض نِ ظووتط بتىاْني ئ
بىزدُيإ بؤ تُضخإ بهُئ، بؤيُ ثاَيجؿتِ يُو ًَعاًُْ زَنُّ نُ بؤ ئُزلىَُِْ ئاغايـ زاْسضاوَ، وَ 

 يُبُض ططيٓطِ ئُو ُٖغتًاضيُ ِضؤَيِ ئُو ئاَازلَُاُْوَ، ظؤض غىثاؽ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ؾُضَىو. ضداى ؾان
 ذلُس قازض )بُؾاضَتِ(: فاضدبُِضَيع 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَو بؤ ئُو زَظطايُ نُ زَظطاّ ئُزلىَُِْ ئاغايؿِ طؿتِ ُٖضَيُِ  بُ بِطواّ َٔ زابني نطزِْ ُٖض َُبًُغ

ًَتُ قًا ؽ باؾُ، نىضزغتاُْ، وَ باضّ ئَُِٓ ُٖضَيُِ نىضزغتإ يُخؤ زَططَيت، بُ بِطواّ َٔ ئُوَ ُْب
 َِ ًَُُ ئُطُض غُيط نُئ ُٖضَيُِ نىضزغتإ بُنُْس زَظطاّ ظَبُالح خاوَِْ ئًُهاًُْتِ ب نىْهُ ئ
ًَبًًُٓإ يُغُض  ًَُُ ت ًَت ئ غٓىوض وَ َُخابُضاتِ وَ زَظطاّ ئَُِٓ زَوضطرياوَ، بؤيُ بُِضاغتًُنُّ ْاب

ًَت، نىْهُ بُ سُقًكُت ئُطُض غُي ًَىَّ َُبًُؽ بؤ ئُو زَظطايُ ُٖب ط بهُئ ثاضَيعطاضّ نطزِْ ؾ
ًَُُّ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ططيٓطرتَ يإ  ئًَُُٓتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ يُ زَيإ ًًَاض زيٓاضو زؤالض بؤ ئ
ضؤسِ ُٖض ؾُضزَيو يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، وَ ثاضَيعطاضّ نطزُْنُو وَ ئًَُُٓتُنُؾِ يُ ئُغتؤّ ئُّ 

ًَو نُ ًَِ وايُ بُياِْ ئُطُض ساَيُت يُوَّ يُ ْاوَِضاغت و خىاضووّ عريام ُٖؾتاُْو ِضؤشاُْ  زَظطايُيُ، ث
ِضووزَزات، ئُطُض زووداض يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ِضووبسات َُٖىوَإ ثُزلُ بؤ زَظطا ئًَُُٓناِْ خؤَإ 
ًَؿًٓاضّ  ًَؿًٓاضزَنُّ َُغايًِ َُبًُؽ يإ ئُوَّ نُ ئُزلىَُِْ ئاغايـ خؤّ ث زضَيص زَنُئ، بؤيُ َٔ ث

ًَِ وايُ نطزووَ، ئُو زا وايُيإ يُبُض ناو بطريَيت بؤئُوَّ ئُو َُغئىيًُتُ نُوتىوَتُ ئُغتؤيإ، ث
ًَُُ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ يُشَيط نُتطّ ئُو ئًَُُٓتُيُ نُ ئُزلىَُِْ ئاغايـ  َُٖىو بؤُْناِْ تطّ ئ

 يُ ئُغتؤّ ططتىوَ، ظؤض غىثاؽ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 .ناى د ٍ ؾُضَىو
 بُِضَيع د ٍ عًِ عبسايًُ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَهِ ُٖغتًاضَ، ًَٓـ وَنى ئُْساَِ يًصُّْ زاضايِ و ئابىوضّ، نُ ناتِ خؤّ ئُو  زياضَ ئُوَ بابُت
ًَُُ ثؿتطريّ ِضاّ يًصُّْ زاضايِ و ئابىوضّ زَنُّ، نُ يُبُضزَّ َُٖىو  ْىوغطاوَ ٖاتىوَتُ يًصُْنُّ ئ

ِ ثُضيَُإ و بُِضَيع وَظيطّ زاضايِ، تها زَنُّ ئُوَ ثُيِطَو بهطَيت نُ يًصُّْ زاضايِ بُِضَيعإ ئُْساَاْ
 زَضٍ بِطيىَ، غىثاؽ. 
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  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 قبًشُ خإ ؾُضَىو.

 :م وفٙبُِضَيع قبًشُ امحس 
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَو ثؿتطريّ يُ ِضَئِ يًصُّْ ًَـ َُٖىو ؾت ياغايِ زَنُّ، وَ ُٖضوَٖا ثؿتطريّ يُ زاْاِْ ئُو  َٔ ث
بىزدُيُ زَنُّ نُ بؤ ئُزلىَُِْ ئاغايـ زاْسضاوَ، نىْهُ ئُوَ زَظطايُنِ ططيٓطُ نُ بُِضاغتِ تايبُتُ 
ًَهِ ئُو ٖاوواَلتًُّ نُ يُو  بُ ثاضاغتِٓ ئَُٔ و ئاغايؿِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، بُتايبُتِ َُٖىو تان

ًَِ ئُو ياغايُّ نُ يُ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ نىضزغتاُْزا زَشّ، وَ  ٍَ بُث َُٖىوَإ زَظاْني نُ ئُو غا
ًَىيػتِ  زَضنىوَ، ئُو ئُزلىَُِْ ئاغايؿُ زاَُظضاوَ بؤيُ َُٖىو زَظطايُى يُغُضَتاّ زاَُظضاْسًُْوَ ث

ًَىَيُى، ُّٖ ثاَيجؿتِ َُعُٓوّ، ُّٖ ثاَيجؿتِ َاززّ، بؤي ًَطَ بُ بىزدُو ثاَيجؿتِ ُٖيُ بُ َُٖىو ؾ ُ ي
 زاواناضّ نُ ئُو ًَعاًُْيإ بؤ ثُغُْس بهطَيت، غىثاؽ.

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 ناى ؾعإ ؾُضَىو.

 بُِضَيع ؾعإ امحس عبسايكازض:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

غًاضَيو يُ َٔ وَيطاّ ئُوَّ ثؿتطريّ يُ زاواناضّ ئُزلىَُِْ ئاغايـ زَنُّ بؤ بىزدُّ خؤيإ، بُاَلّ ثط
ؾُيُ ٜٔطا دُْابِ وَظيط زَنُّ ثطغًاضَنُ ُٖضنُْسَ تًهطاضيُ، بُاَلّ ثطغًاضَنُّ َٔ ئُوَيُ ئُو

َُغُيُٕ تُغًري يُ ُْؾُقات ْاناتٔ؟، نؤٕ ُْؾاقُتُنإ وَنى خؤّ نُ نؤٕ تُخكًكات نطاوَ ُٖتانى 
ًَػتا تُغري ْاناتٔ؟ دُْابِ وَظيط دىا، بسات.  ئ

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  ٕ بايع/بُِضَيع ز.اضغ
 ناى ؾىإ ؾُضَىو.

 بُِضَيع ؾىإ عبسايهطيِ د ٍ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَتُ ٖؤّ نُّ  غُضَتا ثؿتطريّ يُ ِضايُنُّ ٖاوناضّ ناى طؤضإ زَنُّ، نُ وَى نؤٕ ئُو تُخكًكاتُ ُْب
ًَت نطزُْوَّ تُعىيعاتِ َؤظَؾني و َُْاؾعِ ئًذتُاعِ، ُٖوَيًـ بسضَيت يُ بىزدُّ ئً ػتػُاضّ ُْب

 ًَُُ ئُوَ يُنًَُإ، زووَّ: َٔ ثطغًاضَيهِ ُٖيُ يُ زووََسا ئُويـ ئُوَيُ ئُو َاززَّ زووَّ نُ ئ
ًَتُ ٖؤّ طؤِضيِٓ يُنُّ، ئُوَيُٕ ٜٔطا ئًكطاضَإ نطزو زَْطُإ يُغُض زا مةلؼ  -0ؾُنطزِْ ئُو ثاضَيُ ْاب

اٜ٘ ّ صةع٘ ّ جضعٌْ ملٌْٔ دٓيار لليفقاد اربعٌْ ملٔار ّصةع م ّ٘رترِ عغزٗ االف ّ صةع ماٜ٘ ّمخض
ًًَُّ: َىالسُظَيُنِ ُٖيُ يُغُض ئُو زَقُّ نُ الحغػلٔ٘ ًَت ئُوَ ثطغًاضَ؟ غ ( يُوَ طؤِضاْهاضّ تًاْاب

ًَت  ًَِ وايُ زَب ًَُُ بِطواَإ ٜٔطابُِضَيعإ يُ يًصُّْ ياغايِ زايإ ِضؾتىوَ، ث ؾُيُنِ بؤ بهطَيت، نىْهُ ئ
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ىل زَظطاناِْ ئاغايـ ُٖضَيُِ نىضزغتإ زا ُٖيُ يُنًإ ططتؤتُوَ، ئُوَيُٕ وايُ ُٖضواؾُ بُ عَُُ
ٌَ ) لػزض) ًَ ًَِ باؾُ ب لػزض جضَٔد عنلٔ٘ جْظٔت جغملٔالد تىسًس( بَُُبُغتِ يُنططتُٓوَّ َٔ ث

ؾُ بهطَيت، نىْهُ بُعَُُىل ٜٔطا يُعِٓ ئُو تُغًٌٗ عَُُيًُ تىسًس تُؾهً تُّ بؤاصآػ االرلٔه(، 
ًَػتا زَ َّ بهُُْوَ، ظؤض ئ ًَت وَ خُضيهٔ تُؾهً تُنُ غُض يُ ْى ًَت ثطؤغُّ يُنططتُٓوَنُ بىوب ب
 غىثاؽ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 َاَؤغتا ناوَ ؾُضَىو.
 بُِضَيع ناوَ ذلُس اَني:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَبًًِٓ ُٖبىو، ئُوَّ نُ يًصُّْ ياغايِ خىَيٓ سياُْوَ، يُبُضئُوَّ يُبُض زَغتِ ًَٓـ ُٖض َُٖإ ت

ًَُُ ًُْ غًاغُنُ وتِ ) ًَو يُغُض يُنططتُٓوَنُ زضوغت زَنات، بؤئُوَّ لػزض جْظٔتئ (، ئُوَ طىَاْ
ًَسانىوُْوَيُى بهطَيت باؾُ، يُبُضئُوَّ  ئُطُض بُزيكُت ظياتط نىْهُ يُبُض زَغتُإ ًُْ، ئُطُض ث

 غىثاؽ.طىَإ يُغُض يُنططتُٓوَنُ زضوغت زَناتٔ، ظؤض 
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ناى غاالض ؾُضَىو.
 بُِضَيع غاالض ذلُىز َطاز:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ زاّ و زَظطانادإ ُْٖطاو بُ ُْٖطاو بُضَو زاَُظضاوَيِ  يُ ِضاغتًسا َُغُيُيُنِ زَيدؤف نُضَ نُ ئ
ًَهِ زَِضؤٕ، وَ يُ قؤْاغِ ئًتًٗاّ نطزٕ بُ سًعباي ُتِ و وَ َُضدُعًُتِ سًعبِ زَطىاظيُٓوَ بؤ قؤْاغ

ًَهِ ساؾا َُٖيُٓططَ يُ ؾؤضف و يُغُضزََِ ؾاخُوَ نُ زَغُاَلت  تط، يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ زا سُقًكُت
ًَُٓضّ  ًَهٗ طىاظضايُوَ بؤ سهىَِطاِْ و زواّ زضوغت بىوِْ ثُضيَُإ و سهىَُت، ُٖضزوو سًعبِ ث

ًَؿُُضطايُتِ و ئًَُُٓت و َُٖىو ئُو زاَُظضاوَيإ بُ زاّ و و سهىَُت و ثُضيَُإ زَظطاناِْ ث
ًَهِ تط ُْبىو دطُ يُو بُزيًُ ُّٖ  ًَعَناًْـ ؾار و ؾؤِضف ثِطنطزَوَ، ئُوَف بُزيً ًَؿُُضطُو ٖ ث
ًَو نُ  ًَجُِضاْسِْ قؤْاغ ثِطنطزُْوَّ ئُو ؾُضاغُ ئًَُُٓ و ئًساضيُّ نُ يُ نىضزغتإ زا ُٖبىو، ُّٖ بؤ ت

ًَطّ و ؾُضعًُتِ ؾاخُوَ بؤ َىئُغُغاتِ و زَغُاَلتِ َُزَِْ بؤ؟ بُ يُ قؤْا غِ ؾُضعًُتِ ؾؤِضؾط
ًَو نُ ُٖبىوَ ئُو زاَُظضاو ًَو يُنِ ُْططتؤتُوَ،  َسهىَِ ُٖض باضوزؤخ ئًَُُّٓ نُ تا زضَْط وَختاْ

ًَِ ياغانُ نُ يُ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ زَضنىوَ، ئُو زاَُظضاواُْ ُْٖطاو بُضَو ًَػتا بُث اتِ ُغَىئُغ ئ
ًَٔ، بؤيُ ئُوَ يُِضووَ َُبسَئًُنُوَ ناضَيهِ باؾُ، بُاَلّ ئُوَّ ثُيىَْسّ  ًَٔ، بُضَو زاَُظضاوَيِ زَْ زَْ
ًَت تأغريّ يُغُض  بُ ظيازنطزِْ ًَعاًُْوَ ُٖيُ بؤ زَظطاّ ئاغايـ، َٔ ِضاّ وايُ ئُو بابُتُ ْاب

ًَت تأغريّ يُغُض ثِطؤشَ ئًػت ًَت، بؤيُ يُو ِضوواْطُيُوَ تُعىيعاتِ َؤظَؾني، وَ ْاب ػُاضيُنإ ُٖب
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ًَو وَ يُنىَيسا ثِطّ زَنُُْوَ؟،  ثطغًاض يُ وَظيطّ زاضايِ بُِضَيع زَنُّ، ئايا ئُو زابني نطزُْ يُ ض باب
ًَو  َِ ئًَُُٓت ُٖيُ زَظطاناِْ ئَُين ضووبُِضووّ نؤََُي نىْهُ َُٖىوَإ واقًعِ نىضزغتإ زَظاْني، بَُي

ُى ُٖض ئًَُُٓتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ زَظاْني زَظطا ئًَُُٓناِْ ُٖضَيُِ نىضزغتإ َُخاتط بىوُْتُوَ، ْ
ًَو ئًًتًعاَاتِ ُْتُوَيِ و ًْؿتُاِْ و ئًٓػاًْإ يُ ئُغتؤزايُ،  ًَؿُ يُغُضَناًْـ نؤََُي بؤ ْاونُ ن

ططتؤتُوَ، زياضَ بُضثطغًاضَتِ زاّ وزَظطاناِْ ئَُِٓ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ تُْٗا ُٖضَيُِ نىضزغتاِْ ُْ
ًَو بؤ ثِطنطزُْوَّ ئُو ؾُضاغُ ئًَُُّٓ يُ َُْاتكِ َىتُْاظع و ْاونُ زابِطاوَنإ ُٖيُ  بَُيهى ئًًعاَ
ًَهِ ئًٓػاًْؿُ يُِضاغتًسا،  ًَهِ ًْؿتُاِْ و ُْتُوَيًُ، وَ ئُضن ئُوَؾًإ يُ ئُغتؤزايُ، نُ ئُوَ ئُضن

ًَهِ تط ُٖيُ يُنىضزغتإ نىْهُ خَُيهِ ئُو َُْتًكاُْ ضووبُِضووّ َُخاتطّ طُوضَ زَ بُٓوَ، بُاَلّ واقًع
ًَُُ يُ بُزوازانىودإ زا ُٖغت زَنُئ زاّ و زَظطا ئًَُُٓنإ، وَ بُتايبُتِ ئاغايـ يُ بٓهُنإ، يُ  ئ
ًَو َىئُغُغاتِ تط، بُِضاغتِ ئُوَْسَ ئًُهاًُْتًإ يُبُض زَغت زاًُْ بتىأْ  َُعاوًُْتُنإ، يُ نؤََُي

ِضؤشاُّْ خؤيإ ِضايِ بهُٕ، ئُطُض برينطزُْوَيُى ُٖيُ بؤ زَوَيَُُْس نطزِْ ئُو  ئُضى و ناضوباضَناِْ
زَظطاياُْ بُ ثطَْػًجِ ال َُضنُظيُت بططَيتُ بُض وَ بؤ ئُو بٓهاُْ ثِطبهطَيتُوَ، وَ َٔ ِضَئِ وايُ ئُوَ 

زابِطاوَنإ، ئُطُض ثُغُْس زَنطَيت بُؾِ باؾِ تُضخإ بهطَيت بؤ ثاضاغتِٓ ئًَُُٓتِ خَُيهِ ْاونُ 
ًَدإ و  نىْهُ ئُواُْف خَُيهِ نىضزغتأْ، وَ ْاونُنُف نىضزغتاُْ ِضؤشاُْ يُ َُْسَيًُوَ تا زَطاتُ ؾ
ًَطام زا  غٓذاض ضووبُِضووّ َُتطغِ ئريٖا، زَبُٓوَ، وَ يُ ئايٓسَؾسا بُ سهىَِ ئُو باضوزؤخُّ يُ ع

ًَت بؤ ئُواُْ تُضخإ بهطَيت وَ ُٖيُ َُتطغِ ظياتط ُِٖضَؾُ يُغُض ئًَُُٓتِ خَُيو ُٖيُ، ئُط ُض زَب
 تُسسيسيـ بهطَيت يُِضاغتًسا.

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
ٍَ ؾُضَىو. ًَطز  ناى ؾ

ٍَ ًَطز  حتػني ذلُس: بُِضَيع ؾ
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َنُّ تُبًعِ َٔ يُ يُنَُني ِضؤشّ َىْاقُؾُّ بىزدُ يُنَُني نُؽ بىوّ نُ ثؿتطرييِ يُ ثاض
ًَُُ َىْاقُؾُّ ظؤضَإ نطز يُغُض  ئُزلىَُِْ ئاغايـ نطز، نىْهُ خؤّ يُْاوّ زابىوّ، تُبًعِ ئ
 ٍَ ًَُُ ئُوٍَ داض يُطُ ٍَ وَظاضَتِ زاخًًُّ، ئ بىزدُّ زَظطاّ ئاغايـ و ئُزلىَُِْ ئاغايـ و يُطُ

ٍَ ئُزلى ًًََُني داض نُ يُطُ َُٕ زاًْؿتني نُٖاتٔ وَظاضَتِ زاخًًُ زاًْؿتني زوايِ زَظطاّ ئاغايـ، غ
ًَُُ زاًْؿ  يُو ثُضيَُاِْ نىضزغتاُْزا، بطاّ بُِضَيعّ لري ئًػتُاضَنِ بؤَإ ئاَازَ نطز بىو، يُ  ٍَ ئ يُطُ
 ًَُُ ئًػتُاضَنُ نُ زَظطاّ ئُزلىَُِْ ئاغايـ نُْس ثاضَّ ويػت بىو نُْسّ بؤ تُضخإ نطا بىو؟، نُ ئ

ًًَاضتإ بؤ زاْطاوَ تىوؾِ ؾؤى بىوٕ ئُوإ، وتًإ  034ومتإ يُطَُيًإ زاًْؿتني قػَُإ يُطَُيًإ نطز 
 ًَُُ َِ ئُوَ َُٖيُّ  034ًًَاضَإ تَُيُ، نطز، نؤٕ  362ئ ًًَاض ٖاتىوَ؟ وتًإ ئُطُض َُداملإ بسَْ

ًَُُ َىضادُعاتِ وَظاضَتِ زاضايِ زَنُئ،  ٌَ ئ ًَسايُ، ئُطُض َُداملإ بسَْ ًَسايُ، ئُو ضَقَُُ َُٖيُّ ت ت
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ًَؿًإ نُّ نطابىوَوَ، ؾعًُٕ  َىضادُعاتِ وَظاضَتِ زاضايًإ نطز َُٖيُنُ ناى بىوَوَ، نُ ناى بىوَوَ ي
 ًَُُ ًَُُ عُيُٕٓ ْىوغطاوّ خؤَإ ْىوغطاوّ يًصُّْ ْاوخؤ بؤ زاضايِ ِضَوادإ نطز، تُبًعِ ئ ٖاتٔ ئ

ًًَُٓ غُض واقًعِ ئُوَّ َٔ ْاظا م ثطغًاضَى زَنُّ؟ وَظاضَتِ ئَُِٓ قُ وَِ يإ ئاغايؿُنإ يُ ئُطُض ب
ًَت بؤ  زَوَيُتُنإ زَيتُ ْاو بىزدُّ ثاضَنُيإ؟ يُعِٓ بىزدُنُ زَيت، َٔ يُ ئُوَّ زَثطغِ ئُطُض ْاٖ

َّ ِض ًًَُٓ ْاو بىزدُّ  ُٖضَيُِ نىضزغتإ؟ ُٖض بُخؤيإ يُو ًَُُ ب ٍَ وَظاضَتِ زاخًًُو ئ ا ناض يُطُ
ٍَ غُضؤنايُتِ ُٖضَيِ زاًْؿٔ با ئُو بىزدُيُ بؤ ئُزلىَُِْ ئاغايـ و ئُواُْ بؤ خؤيإ زاًْؿتًٓإ  يُطُ

ًَُُ زَظاْني نُ  ًَؿُّ يُغُض زضوغت ُْنطَيت، ئ ًَتُ ْاو ثُضيَُاِْ نىضزغتإ ن خؤيإ زابني بهُٕ، ُْي
ًَػتا تُضخإ زَنطَيت يإ  ًَُُ بُ واغتُّ ئُو ثاضَيُ نُ ئ ًَػتا ئًػتكطاض ُٖيُ يُ نىضزغتإ، ئ ئَُٔ ئ

ًَِ زَشئ، سهىَُتِ عرياقِ ؾًسضاىل نُْس ثاضَّ تُضخإ نطاوَ بؤيا ًَُُ ث ٕ ئُو ئًػتكطاضَتُ ُٖيُ ئ
تُضخإ نطزووَ بؤ ئُو زاّ و زَظطاياُْ  ُٖتانى يُوَيٓسَض ئًػتكطاضيُت ًُْ؟ زَ ئُوَْسَ ثاضَ تُضخإ 

 زَنات، بؤ ئُوَّ ئًػتكطاضيُت يُوَيٓسَض ُٖبًت.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 اى قباح ؾُضَىو.ن
 بُِضَيع قباح بًت اهلل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَطاّ زَيدؤؾًُ نُ زَبٓني ئَُِطؤ زاّ و زَظطاّ ئًَُُٓت نىضزغتإ يُنسَططُْوَ، ئُّ َُِٖ ؾاْاظّ ،  د
َِ َُ زَيُٓ زاِضؾ ، ئُظيـ  َِ زنُئ، زظاْني نُْسئ ث ٕ زشّ ئُظَىْ َِ نىضزغتاْ ئَُٓا ئاغايؿُ ُٖضَيُ

ًَتُ ثُغُْس ث َِ ئاغايـ ب َّ زنُّ، نى ئُو ًَعاًُْ ٖاتًُ زاخاظّ نطٕ ٍ ئُزلىَُْ ًَؿًٓاض َّ ث ؿتطريّ يُو
 نطٕ، غىثاؽ.
 بُِضَيع ئآًَُ ظنطّ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَىَ زياضَ، ئُّ ظاْني ُٖضَيُا  َِ طُىَل َُ ث َِ زنُئ نى ئاغايؿا ُْتُوَي ُٖيبُت َُ بُسػِ زَظطُٖ

 َِ ًَهساْا يا نىضزغتاْ َّ زاِضؾتني نُوا ت ًَت ُّٖ، نى ُٖضزَّ ثً ٕ بؤ ٖٓس َِ بهًو و َُظْ ، غُزإ زوشَٓ
ًَىاظ ؾًايُٓ  َِ ئَُِٓ ، ض ؾ َِ زَظطُٖ َّ بُضزَواَُ زَيتًتُ طؤ ظ َِ بهُٕ، نُْاىَل ِضاطُٖاْس ْاظدىَ ُٖضَيُ

َِ وإ ثىنٍُ بهُٕ، زَغت ، غُض طُيُى نُى و تُقُ ًَت وإ و زوشَٓانطي ًَُْا بططٕ، ُٖيبُت  ث ْ
َِ و زَضَاْا، ثاضاغتٓا ئاغايؿا ئابىوضيا  َِ، ثاضاغتٓا ئاغايؿا خؤضان َػؤطُض نطْا ئاغايـ و ئاضاًَا ُٖضَيُ
َّ و غًدىضّ، يإ طؤَبُ نطٕ و ؾطؤظُ نطْا ظاًْاضّ وُٖيػُْطاْسْا ئُو  َِ بُضَْطاضّ نطْا تريؤض نىضزغتاْ

ًَ ًَسظِ ثاضَن ٍَ زطُُْ وإ، َُِٖ ث ًَُٓ نطٕ، ظاًْاض ًُ، نى ئُظ ثاضَ يإ شّ ئُظ ؾؤيُ َُِٖ ، زضومشإ ْاٖ
 َّ ًَت َىخابُضاتِ ُْٖس َِ خُيايًُ، ئُّ ظاْني نى زَظطُٖ ًَتعِ ثاضَيُن ًَُٓ نطٕ، بُيهى ث َِ ْاٖ ، ئاخاؾتٓ
 َِ َِ نُٕ، َُِٖ َىستاد ًَتعِ نى وإ ْاو تريؤضغتا ن َِ بهُٕ، ث َِ تريؤضغتا ن ًَٔ خؤ ْاظ ططوث نى بؿ
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ًَتعِ نُوا يُ َُِٖ ثاضَي َّ ث َّ زَيتُ َُظاخ ، ز َّ زؤالضا بؤو َِ زَؾتُض َِ خُيايًُ بؤ وَضططتٓا خُبُضَن
ًَ  سهىَُتا  َّ بىزدُزا زَيتُزاْإ، ظ ًَت ئَُِٓ غُْطا خؤ يا ُّٖ، تايبُمتُْسيُى ز بىاض والتا زَظطُٖ

َّ و َِ ثطغًاضَ ثاض َّ بُضناظ نطٕ بؤ نطزبا، ، ِضاغتِ دٗ ٌَ شّ ز إ زاخاظ نطّ ٍ ض ئُغاؽ ئُو ثاضَ ُٖضَيُ
 َِ َِ نًص زَضطُٖ َِ زيػا وَنِ وإ زاخاظ نطّ و بعظطيِٓ، وّ َُبًُغ ٖاتًُ نطٕ، ْىنُ شّ ئُطُض وّ ثاضَي

َِ، نى ياغاّ شَاضَ ) َِ ئاغايؿ َّ ُْقٌ نُئ، ئُطُض ئُّ غُح نُيُٓ ياغايا ئُزلىَُْ َِ ز ( َاززَّ 4بىزدُي
َّ نا نى ق3خاال  4 َِ ٖٓس َِ ْاظ بىدا ، بُسػ َِ ئاغايؿ اْىٕ ٖاتًُ ِضَيهدػ  بؤ تُضخإ نطاْا ئُزلىَُْ

 َّ ًَو ططتٓا و َّ، ئ ًَو ططتٓا و َّ بهُئ نى َُضاَإ ئ َِ ُْٖس ًَىيػت ْانا ئُّ بُسػ ًَسا زبً ، ث طؿتًا ُٖضَيُ
 ، ياغاشّ َُ ِضَيهدػتِ، غىثاؽ.

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 تاضا خإ ؾُضَىو.

 بُِضَيع تاضا حتػني ئُغعُزّ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َِ يُ َايُّ خؤؾشاَيِ و ئاظازّ زَضبِطيُٓإ يُْاو ُٖضَيُِ نىضزغتإ، بىوِْ ئُو ئَُٔ و  بُِضاغتِ يُن
ٍَ و  ًَىَ زَنُئ، يُنططتُٓوَيإ زووَّ ؾتُ نُ بُِضاغتِ بُ ُٖو ًَػتا َُٖىوَإ ؾاْاظّ ث ئاغايؿُيُ نُ ئ

ًَػتا ئُوَّ ُٖيُ نُ بؤ زضوغت نطزِْ ئُو ئُزلىَُُْو زاِْ خُباتِ َُٖى و اليُى ٖاتُ نطزٕ، بُاَلّ ئ
ًَطاّ خؤيُتِ تانى بتىاْطَيت ثاَيجؿتِ ىَل بهطَيت، بُاَلّ َٔ  بىزدُيُنِ تايبُت، نُ يُْاو ياغاّ بىزدُزا د

ًَِ ئُو ثطغًاضَّ بؤ دُْابِ وَظيطّ زاضايِ، يُزواّ ئُو تُؾكًًِ ًَطَ زا زََي زاوانطزِْ وَظاضَت خؤّ، وَ  ي
وَ بؤنِ بَُُٖيُ ٖات؟، ئُو بِطَ 362تُضخإ نطزِْ بِطَ ثاضَيُنِ تايبُت بؤ ئُو ئُزلىَُُْ نُ يُ 

ًَـت بؤ ئُو ناضاُْ، سُظزَنُّ وَاَلَِ بساتُوَ  ًَىيػتُ ظياتط بُِضاغتِ وضزبًًُٓنِ ظياتط ُٖب ثاضَيُ وا ث
ًَو ْ اضزضايُوَ، نىْهُ ناضّ ئُوإ ناضَيهِ سًػابًُ يُ ظؤض ؾتإ بُِضَيعّ نُ يُ زوايًسا وَنى َىحلُق

ًَسإ بُِضاغتِ بُو ئُزلىَُُْ ُٖض ئُوَ  زائًُُٕ زَقًكٔ، بُاَلّ ْاظا م يُوَزا نُ ظؤض ظؤض ططيٓطُ بايُر ث
ًَت بُ زاْاِْ ظؤض اليُِْ تط، نُ نؤٕ بُ  ًَو، بُاَلّ ئُوَ زَب ًُْ بىزدُيُنُو ْاوَيهُ وَنى ُٖض وَظاضَت

ًَىَيُى يُ تَُاؾُنطزٕ ُٖبىو َؤ ًَؿإ باغِ ئَُٔ زَنطا ظؤضداض ُٖيُ ؾ زَيطٕ نطزِْ ئُو ئًَُُٓتُ نُ ث
ًَػتا َىئُغُغات نطزِْ ئُزلىَُُْ وَ خعَُت نطزِْ ئُو واَلتُ، بُِضاغتِ ُْبىوِْ  بؤّ، بُاَلّ ئ

ًَُُ زا ئُوَيُ  ًَهطزووَ بري تُقًُٓوَو ُْبىوِْ تريؤضيػت، ُْبىوِْ ؾتِ ْاخؤف يُْاو واَلتِ ئ نُ واَاِْ ي
ٍَ يُ  ًَؿهُوتٔ و بري يُ يُنططتُٓوَّ ظياتط وبري يُوَ بهُيُٓوَ نُ نؤٕ طى يُ ثِطؤشَو بري يُ ث
ًَت؟ نُ يُْاو ئُو ثُضيَُاُّْ نىضزغتاُْ ظؤض بُ  بُضاَبُضَنَُإ بططئ و نؤٕ تُقُبىىل ئاخريََإ ُٖب

نُ بؤ خعَُت نطزِْ ظياتطّ ئَُٔ و ئاغايؿِ ئُو  ئاظازاُْ َُٖىو اليُى زَضبِطيِٓ ئُواُْيإ نطزووَ،
 واَلتُيُ، غىثاؽ.

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
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 بُِضَيع وَظيط ؾُضَىو.
 ع تاَيُباِْ/ وَظيطّ زاضايِ وئابىوضّ:بُِضَيع باي

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَؿُوَ وَنى ِضاّ سهىَُت، الضميإ ًُْ، تُؾاقًًِ ًَػتا زََُوَيت  زياضَ َٔ يُ ث وضزّ باؽ ُْنطز، بُؽ ئ

تُؾاقًًُنُّ باؽ بهُّ، ئُطُض ِضَيطا بسضَيت ئُوَّ نُ ناى ئًػُاعًٌ وتِ َٔ تُئًسّ قػُناِْ زَنُّ، خؤّ 
و 308ًًَاضيإ زاوانطزووَ، يُ ُْتًذُّ َىْاقُؾُزا طُيؿتىوُْتُ  362يُناتِ خؤيسا ئُو بىزدُيُ نُ ٖاتىوَ

ْىوغطاوَ يُنُيـ زا زَضنُوت؟ يُزوايًسا ئُوَّ نُ بؤَإ زَضنُوت نُ زَظطاّ  864و 034، بُاَلّ بُ 051
 ًَُُ ًَُُ يإ وت، وتًإ بابُ ئ ئاغايـ زَغت بُناض بىوٕ، ْاظا م ضَقَُُنُيإ يُ نىَيىَ بًػت بىو؟ ٖاتٔ بُ ئ

ضَقَُُّ بُ  ّ ئًتًؿاقُإ نطز، نُ تَُاؾانطا تَُاؾُ زَنُئ َؤظَؾُنإ ئُو ؾُضَاْبُضَ، ئُو308يُغُض 
ًَُُ يُنػُض ْىوغطاوَيهُإ ْىوغِ  غَُيُت زاْاوَ يُ بىزدُنُزا، وَ نَُِ نطزووَتُوَ بؤ ئُوَْسَ؟ بؤيُ ئ
ًَسا ِضووٕ نطزَوَ، سهىَُتًـ يُزواّ ئُوَّ نُ تأنًسّ نطز ئُوَ َُٖيُيُنُ نطاوَ  بؤسهىَُت وَ َُغُيُنَُإ ت

ًَطَزا زََُوَيت ئُوَف ب اؽ بهُّ ئُو خىؾو و بطاياُّْ نُ باؽ زَنُٕ ئُوَ يُ ْاضزّ بؤ ثُضيَُإ، َٔ ي
ًَهِ تطيـ  ؾُ زَنُّ يُ ئًعاْات و َُْاؾعِ ئًذتًُاعًـ ئُوَ ٜٔطاتُعىيعّ َؤظَؾني و يُ ثِطؤشَنإ، وَ َٔ ؾت

ًَىَ زاميُٕ زاواّ نُّ نطزُْوَّ  يُو بابُتاُْ زاْابُظَيت يُ بابُتُناِْ تط تأغري زَناتُ غُض بابُتُناِْ تط، نُ ئ
 زَنُٕ، غىثاغتإ زَنُّ.

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 ْىقتُّ ًْعاَُ؟ ناى ز. عُط ؾُضَىو.

 بُِضَيع ز.عُط محساَني خسض)ْىضَزيِٓ(:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َِ نطزْ ًَبُد ًَني بؤ د ًَُُ بًَ ِ َٔ يُغُض غًاغُنُّ نُ خىَيٓطايُوَ يُالّ يًصُّْ ياغايِ، بُ ِضَئِ َٔ ئ
ًَىَيُ 2100ّ غاَيِ 4ياغاّ شَاضَ  ّ ئُزلىَُِْ ئاغايـ نُ يُوَيسا ًَعاًُّْ غُضبُخؤيإ ُٖيُ، بُّ ؾ

 زَقًل تطَو ياغايِ تطَ, ظؤض غىثاؽ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 يًصُّْ ياغايِ زوا غًاغُتإ ةىَيُٓٓوَ.
 بُِضَيع عىِْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 يَُإ.بُِضَيع غُضؤنِ ثُض
ًَىَيُ زاِضؾت:  )جيفٔذَا الظملاو زواّ ِضَناونطزِْ َثؿًٓاضَناِْ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ، غًاغُنَُإ بُو ؾ

العزاق، ّ بػٔ٘ جْظٔت ّ جيضٔق االشَشٗ -، راىٌْ زتلط امً ارلٔه دْردصحا2100ٌ( لضي٘ 4القاىٌْ رره )
اجمللط علٙ اٌ ال ٓؤدٚ الحد ٔ اد  ملٌْٔ دٓيار ملْاسى٘ 051ملٔار ّ  308االمئ٘ ٓزصت مةلؼ رترِ 

املزصتٗ اىل ختفٔض جعْٓطاد املْظف ن ّامليافع االشحناعُٔ لةقٔ٘ جغملٔالد ّ مؤصضاد ظملْم٘ االرلٔه 
 ّاملغارٓع(.                  
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  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

ٍَ زايُ؟ ؾُضَىو داضَيهِ تط بًدىَيُٓوَ، نىْهُ طىَيًإ  َِ يُطُ ًَُٓبىوَ.ن  ي
 بُِضَيع عىِْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
العزاق، ّ بػٔ٘ جْظٔت ّ -، راىٌْ زتلط امً ارلٔه دْردصحا2100ٌ( لضي٘ 4)جيفٔذَا الظملاو القاىٌْ رره )

 ملٌْٔ دٓيار ملْاسى٘ اجمللط علٙ اٌ ال جؤدٚ 051ملٔار ّ  308جيضٔق االشَشٗ االمئ٘ ٓزصت مةلؼ رترِ 
الحد ٔ اد املزصتٗ اىل ختفٔض جعْٓطاد املْظف ن ّامليافع االشحناعُٔ ّاالعاىاد ّاملغارٓع لةقٔ٘ جغملٔالد 

 ّ مؤصضاد ظملْم٘ االرلٔه(.                  
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

ٍَ زاًُْ؟،  َِ يُطُ ٍَ زايُ؟ ن َِ يُطُ ٍَ زاًُْ بُ ظؤضيُّٓ زَْط ثُ 6ن غُْس نطا، ؾُضَىوٕ بؤ نُؽ يُطُ
 َاززَيُنِ تط.

 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 :23َاززَّ 
جحْىل مجٔع الْسراد ّالتّاٜز غري املزجةو٘ بْسارٗ بحْسٓع اليفقاد الحغػٔلٔ٘ ّاالصحرنارٓ٘ علٙ  -0 

اطق االدرز جطزرا بعت اصحةعاد م ارٓف مزدش ستافعاد االرلٔه مبزاعاٗ الملراف٘ الضملاىٔ٘ لملد ستافع٘ ّاملي
 الْسراٗ.

علٙ ااافعاد داف٘ الحيضٔق مع الْساراد ّادتَاد غري املزجةو٘ بْسارٗ للحأدت مً جيفٔذ الفقزٗ اعالِ مً  -2
 ارزار املْاسى٘ العام٘ ّامل ادر٘ علَٔا ّعيت الحيفٔذ الفعلٙ للنْاسى٘.

 إ: ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُبُِضَيع ز.اضغ
 بُ نىضزيُنُّ ةىَيُٓ.

 بُِضَيع الْا امحس نُيُبِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َُٖىو وَظاضَتُنإ و ئُو ؾُضَاْطاُّْ غُض بُ وَظاضَت ْني ئُضنِ زابُؾهطزِْ  -0: 23َاززَّ 
ًَٓاًْإ زَنُوَيتُ ئُغتؤ بؤ غُض ثاضَيعطاناِْ ُٖضَيِ بُ ضَناونطزِْ  نِطّ ُْؾُقاتِ بُناضبطزٕ و وَبُضٖ

زاًْؿتىواِْ ُٖض ثاضَيعطايُى و ئُو ْاوناُّْ نُ ظياِْ ظياتطيإ بُضنُوتىوَ ثاف دًانطزُْوَّ 
 خُضدًُناِْ َُضنُظّ وَظاضَت.

َّ ُْزضاوٕ بُ  -2 ٍَ وَظاضَتُنإ و ئُو الياْاُْ بهُٕ نُ طط ٌَ َُٖاُْٖطِ يُطُ ثاضَيعطانإ طؿتًإ زَب
َِ ًَبُد ًَهُوَ بؤ زَيًٓابىوٕ يُ د نطزِْ بِططُّ غُضَوَ يُ بِطياضّ بىزدُّ طؿتِ و ثُغُْس  وَظاضَت

ٌَ نطزِْ ؾًعًًُوَ. ًَبُد ًَهسا نُ بىزدُ زَنُوَيتُ بىاضّ د  نطزِْ و يُنات
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  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 يًصُّْ ياغايِ ؾُضَىو.

 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاظ زَنات ئُو َاززَيُ ِضَت و ِضا ُٖيُ دّ ِضاّ يُنُّ ثؿتطريّ يُ َاززَنُ زَنات، ِضاّ زووَّ ث
َّ زابُف  ًَت غُض يُ ْى بهطَيتُوَ، يُبُضئُوَّ ثِطؤشَنإ ثُغُْس نطإ و يُاليُٕ ثُضيَُاُْوَ ْاب

 بهطَيتُوَ، ظؤض غىثاؽ.
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 يًصُّْ زاضايِ ؾُضَىو.
 ُِضَيع ز. ئاضاؽ سػني ذلُىز:ب

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَتُوَ، غىثاؽ. ًَٓ  ِضاّ يًصُّْ زاضايِ وا بىو نُ ئُو َاززَيُ وَنى خؤّ مب

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
ًَط خإ ٌَ نُؽ، ْاوتإ زَْىوغِ نىاضنُؽ ْاوّ خؤّ ْىوغًىَ )ؾً ًَبًِٓ ُٖيُ؟ تًُْا زوو نُؽ، غ َِ ت  -ن

ًَط خإ. -قبًشُ خإ -ضاظاو خإ  ئُظني خإ(، ؾُضَىو ؾً
ًَط ذلُس زلًب:  بُِضَيع ؾً
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَت: ) ( بُ ًْػبُت وَظاضَتُنإ زاعاٗ الملراف٘ الضملاىٔ٘ لملد ستافع٘مبُ ًْػبُت ئُو َاززَيُ نُ زََي
يُ يُ بُيِٓ زوو ؾىَيُٓ َُغُيُٕ ظؤضبُّ َُؾاضيعُناًْإ غرتاتًذًُ، بُتايبُتِ ُْٖسَيو َُؾطوع ُٖ

ًَهُ نُ ًَساِْ ثاضَيعطانإ ؾًعًُٕ ئُوَ َىضاعات ؾُّ ذائًػتؿازَّ ىَل زَنطَيت، يُبُضئُوَ ئُوَّ ثُضَث
ًَىَيُنِ باف ٖاتىوَ، ئُو نُ ًَُُ ئُوَّ نُ بؤَإ ٖاتىوَ ظؤض بُؾ ًَسا ذاغىناِْ، بُؽ ئ ؾُّ غىناًُّْ ت

ًَت تُقُوض زَنُّ باؾرتَ، غىثاؽ.  ُْب
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 ضاظاو خإ ؾُضَىو.
 
 
 

 بُِضَيع ضاظاو ذلُىز ؾطز:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَت، نىْهُ ئُوَ غُض  ًَىيػت ْانات ئُو زوو بِططُيُ يُو َاززَيُ ب َٔ ثؿتًىاِْ يُ ِضاّ زووَّ زَنُّ، نُ ث
َّ زابُف نطزُْوَو ثُغُْس نطزُْوَّ ثِطؤشَنا ٍَ زا ئُو ثِطؤشاُْ يُْى ُْ نُ يُّ بىزدُّ ئُو غا

ًَت، غىثاؽ. ًَىيػت ْانات ئُو َاززَيُ ُٖب ًَطرينطإ، يُبُضئُوَ ث  د
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 قبًشُ خإ ؾُضَىو.
 :م وفٙبُِضَيع قبًشُ امحس 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 ُ ئُو َاززَيُ ِضَت بهطَيتُوَ.َٔ ثؿتطريّ يُ ِضَئِ يًصُّْ ياغايِ زَنُّ، ن

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
 ئُظني خإ ؾُضَىو.
 بُِضَيع ئُظني عُط امحس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ بىزدُنَُإ زابُف نطزيُ يُغُض  ًَتُوَ، ِضاغتُ ئ ًَٓ َٔ ثؿتطريّ يُوَ زَنُّ نُوا ئُو َاززَيُ مب
ًَُُ زياضميإ ُْنطز ئايا ئُو ًَعًاضَ ياخىز بُ ض بىزدُّ تُؾػًًِ و بىزدُّ ئ ًػتػُاضّ، بُاَلّ يُوَيسا ئ

ٌَ بهُئ  ًَطَ ئاَاشَّ ث ًَىَيُى زابُف زَنطَيتُ غُض وَظاضَتُنإ و ياخىز ثاضَيعطانإ؟، بؤيُ ططيٓطُ ي ؾ
 .نُوا ئُو زابُف نطزُْ نؤُْو نؤٕ ًُْ؟، ظؤض غىثاؽ

  
 َُإ: ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيبُِضَيع ز.اضغ

 بُِضَيع وَظيط ؾُضَىو.
 يع تاَيُباِْ/ وَظيطّ زاضايِ وئابىوضّ:بُِضَيع با

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَتُوَ. ًَٓ ًَُإ باؾُ َاززَنُ وَنى خؤّ مب ًَُُ ث  ئ

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 يًصُّْ زاضايِ ؾُضَىو.
 بُِضَيع ز. ئاضاؽ سػني ذلُىز:

 ُضيَُإ.بُِضَيع غُضؤنِ ث
ًَتُوَ  ًَٓ ًَو ثُيِطَوّ زَنطَيت بُِضاغتِ َاززَنُ وَنى خؤّ مب ًَُإ باؾُ، نُ وَنى َُبسَئ ًَُُف ث ئ

ًَهُ بؤ زاّ وزَظطانإ نُ نؤٕ بُو ناضَ َُٖيسَغ ؟، غىثاؽ.  َُبسَئ
  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

ًَط خإ.  يًصُّْ ياغايِ، يُى زَقًكُ ؾُضَىو ؾً
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ًَط ذلُس زلًب: بُِضَيع  ؾً
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَت ) ًَت، نُ زََي ًَت با وَنى ئُوَّ بُغسا ب ًَٓ ع بأصحرياٛ املغارٓع لطناٌ العتال٘ جْضئُطُض ُٖض زََ
 صرتاجٔصٔ٘ الحٙ جضحفٔت ميَا ادرز مً ستافع٘(.اال

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
ًَط خإ؟.وَاَلَتإ نِ بىو يًصُّْ ياغايِ   بؤ  ؾً

 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَت، قاْىوُْنُّ َىاظُّْ ئًتشازّ بُؽ َُْعاِْ غًاغُنُ  ًَب ًَط خإ زاواّ نطز وَنى غًاغُّ بُغساّ ي ؾً
ًَط خإ.  نؤُْ؟ ببىضَ بِططُّ يُى يإ زوو ؾً

ًَط ذلُس زلًب:  بُِضَيع ؾً
 َُإ.بُِضَيع غُضؤنِ ثُضي

ًَت )  َِ يُ بِططُّ يُنسا نُ زََي يضت الضملاىٔ٘ املقزرٗ لملد ستافع٘ لطناٌ عتال٘ المبزاعاٗ حبضت بَُي
 .الحْضٔع بأصحرياٛ املغارٓع االصرتاجتٔ٘ الحٙ جضحفٔت ميَا ادرز مً ستافع٘(

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
ًَ  ط خإ؟.نِ بىو وَاَلَُنُتإ يإ تُوظحيُنُتإ بؤ ؾً

 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَػتا يُغُض ِضَيصَّ زاًْؿتىواِْ ثاضَيعطانإ بىوَ، وَ يُ نُْس  ًَُُ ئُو ثِطؤشاُّْ نُ ثُغُْس نطايُ ُٖتا ئ ئ
ًَهُواُّْ ًَػتا ئُو َُبسَئِ ظياز بهُئ ث َاززَناِْ  زَقِ ياغانُف ئُو ثطَْػًجَُإ نُغجاْسيُ، بؤيُ ئ

ًَػتا زوو ِضا ُٖيُ ِضايُى بُ ئًًػا  ًَؿًٓاضَيهِ باؾُ، ئ ًَؿًٓاضَنُ خؤّ ث تطَ نُ ثُغُْسَإ نطز، زَْا ث
ًَتُوَ، ئُطُض ئًًػايُنُ غُضَتا بًسَ زَْطسإ، زواتط  ًَٓ نطزِْ َاززَنُ، ِضايُنًـ َاززَنُ وَنى خؤّ مب

 ئُقًَِ َاززَنُ بسضَيتُ زَْطسإ.
 ايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ: ٕ ببُِضَيع ز.اضغ

 ؾُضَىو ِضاٍ يُنُّ ةىَيُٓوَ.
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 
 ئًًػا نطزِْ َاززَنُ.

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
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ٍَ ئًًػا نطزْ 60نُؽ يُ شووضَوَيُ ًْكابِ قاْىوِْ تُواوَ، ئُوَ بىو بُ  61 َِ يُطُ ِ َاززَنُ نُؽ، ن
ًَتُوَ؟ ظؤضيُّٓ زَْط  3زايُ،  ًَٓ ٍَ ئُوَ زايُ َاززَنُ مب َِ يُطُ ٍَ ئًًػا نطزِْ َاززَنُ زايُ؟ ن نُؽ يُطُ

ٍَ زايُ، ؾُضَىوٕ َاززَنُ ةىَيُٓٓوَ.  يُطُ
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 :23َاززَّ 

املزجةو٘ بْسارٗ بحْسٓع اليفقاد الحغػٔلٔ٘ ّاالصحرنارٓ٘ علٙ ستافو٘ جحْىل مجٔع الْسراد ّالتّاٜز غري  -0
 االرلٔه مبزاعاٗ الملراف٘ الضملاىٔ٘ لملد ستافع٘ ّاملياطق االدرز جطزرا بعت اصحةعاد م ارٓف مزدش الْسراٗ.

اعالِ مً  علٙ ااافعاد داف٘ الحيضٔق مع الْساراد ّادتَاد غري املزجةو٘ بْسارٗ الحأدت مً جيفٔذ الفقزٗ -2
 ارزار املْاسى٘ العام٘ ّامل ادر٘ علَٔا ّعيت الحيفٔذ الفعلٙ للنْاسى٘.

  ٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ
ٍَ نطا، زاًْؿتِٓ ئَُِطؤَإ  ٍَ زاًُْ؟ بُ ظؤضيُّٓ زَْط، يُى نُؽ َىعاضيعَ قبى ٌَ يُطُ ٍَ زايُ؟ ن َِ يُطُ ن

ًَسَيٓني تا بُياِْ غُعات  00ًَنؤتايِ ث ًَطئ ُٖضبصئ.ّ ث  ـ ًْىَِضؤ بُخىاتإ زَغج
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 ز. اضغ ٕ بايع الاعًٌ                  ز.سػٔ ذلُس غىضَ                           غت امحس عبساهلل                ؾط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضيَُاٌْ                        غهطت    ثُضيَُاٌْغُضؤنٌ                 ُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ      د

ًَطام                              نىضزغتإ – نىضزغتإ ًَطام       – ع ًَطام - نىضزغتإ                     ع   ع
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 ( 63ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )

 3103\3\32ضَيهُوتٌ  يُى ؾُممُ

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ
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  (37ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
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 32/3/3103 ضَيهُوتٌ ؾُممُيُى 

ًَط    ًَـ ًْــىَِضؤٍ(ٍ 11)ناتــصَ  -نىضزغــتإ  ثُضيــَُاٌْ  24/6/2112ضَيهــُوتٌ  ؾــُممُيــُى  ضؤشٍ ثــ
ًَطام  ٌ  ثُضيَُإ و، غُضؤنٌ  ز.اضغ ٕ بايع الاعًٌبُ غُضؤنايُتٌ ع بـُِضَيع ز. سػـٔ ذلُـس     بـُ ئاَـازَبىوْ

ًَططٍ غُضؤى و،  ًَطٍ      غىضَ د ٕ بـُِضَيع ؾطغـت أمحـس عبـساهلل غـهطت خـىيٌ   (37ٍ, زاًْؿـتين شَـاضَ )  ثُضيـَُا
ًًَُّ  ( ٍ خؤٍ بُغت.2112, غاَيٌ )غ

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ سىنُُن ٍ 1992(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1ٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )  َوِط( يُ ثُي21(ٍ َاززَ )1اٌْ بِططُ )بُث

ًَطام, زَغتٍُ غُضؤنايُتٌ  -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  خـىيٌ   (37ٍزضا زاًْؿـتين شَـاضٍَ )  ٍ بِطيـاض  ثُضيَُإع
ًًٌََُ َُٖي ًَـ ًْــىَِضؤٍ ضؤشٍ يــُى ؾــُممُ ضَيهــُوتٌ   11بــصاضزٕ يــُ نــات ) غــ بــُّ  زا 24/6/2112(ٍ ثــ
ًَت: ًَىَيُ ب  ؾ

ًَـطام بـؤ    -بُضزَواّ بىوٕ يُغُض خػتُِٓضوو طؿتىطؤ نطزٌْ ثطؤشَو ياغاٍ بىزدٍُ ُٖضَيٌُ نىضزغـتإ   -1 ع
 .2112غاَيٌ 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ًَٗطَبإ.بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو 

          ًًٌََُ ٌَ زَنـُئ، ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ، خـىيٌ غـ بُْاوٍ طُيٌ نىضزغتإ، زاًْؿـتين ئـَُِطؤَإ زَغـت ثـ
ًًَُّ، خـىيٌ ططَيـساٌْ زووَّ، شَـاضٍَ زاًْؿـ  )      ( 24/6/2112( ضؤشٍ زاًْؿـ  ) 37َُٖيبصاضزٕ، غاَيٌ غـ

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ سىنُــُناٌْ بِططــٍُ ) (ٍ ٖــَُىاضنطاوٍ غــاَيٌ 1َوٍ ْــاوخؤٍ شَــاضَ )( يــُ ثــُيِط21(ٍ َــاززٍَ )1بــُث

ًَطام، زَغتٍُ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ بِطياضيسا بُضْاٍَُ ناضٍ زاًْؿتين  -ٍ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ 1992 ع
ًَط  37شَــاضَ ) ًًٌََُ َُٖيبــصاضزٕ يــُ ناتــصَ ًَـ ًْــىَضرؤٍ ِضؤشٍ يــُى ؾــُممُ 11(ٍ ئاغــايٌ خــىيٌ غــ ٍ ثــ
ًَىَيُ ب 24/6/2112ضَيهُوتٌ   ًَت:بُّ ؾ

ًَطام بؤ  -بُضزَواّ بىوٕ يُغُض خػتُِٓضوو طؿتىطؤ نطزٌْ ثطؤشَو ياغاٍ بىزدٍُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ  -1 ع
 .2112غاَيٌ 

ًَتـُوَ نـُ َؤَيـُتًإ          ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيـَُإ ْـاوٍ ئـُو ثُضيـَُاْتاضَ بُِضَيعاْـُ زَخىَيٓ ًَػتاف بُِضَيع د ئ
 ُٖيُ، يإ ئاَازَ ُْبىوٕ، ؾُضَىو.

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع سػٔ   ذلُس غىضَ/ د
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 َؤَيُت بىوٕ، يإ ئاَازَ ُْبىوٕ. 23/6/2112(ٍ ئاغايٌ يُ 36ئُو ئُْساَاٍُْ نُ يُزاًْؿتين شَاضَ )
 زاًْؿتين بُياٌْ:

 ثُياّ امحس ذلُس                َؤَيُت -1
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 بُيإ امحس سػٔ               َؤَيُت -2
 ّ حتػني غعًس             َؤَيُتساظ -3
 ايى، ْعُت قازض)ئاضاّ(         َؤَيُت -4
 خىضؾًس امحس غًًِ           َؤَيُت -5
 لري غًًِ اَني بُط         َؤَيُت -6
 غؤظإ يىغـ خؤؾابُ         َؤَيُت -7
 ْاغو تؤؾًل عبسايهطيِ      َؤَيُت-8

ًَىاضَ:   زاًْؿتين ئ
 َؤَيُت                 ثُياّ امحس ذلُس   -1
 بُيإ امحس سػٔ                  َؤَيُت -2
 ساظّ حتػني غعًس                َؤَيُت -3
 الاعًٌ غعًس ذلُس            ئاَازَ ُْبىوَ -4
 خىضؾًس امحس غًًِ              َؤَيُت -5
 لري غًًِ اَني بُط             َؤَيُت -6
 َؤَيُت           غؤظإ يىغـ خؤؾابُ   -7
 ْاغو تؤؾًل عبسايهطيِ           َؤَيُت -8
 ز.قباح ذلُس زلًب              ئاَازَ ُْبىوَ -9

 ئاَازَ ُْبىوَ       بَاٛالتًٓعُط عبسايععيع  -11
 قازض امحس لايٌ                  ئاَازَ ُْبىوَ -11
 ًْؿتُإ َطؾس قاحل             َؤَيُت  -12
 َؤَيُت            م وفٙغًًُإ ٖاشَ  -13
 سػٔ الاعًٌ             ئاَازَ ُْبىوَ فاضد -14

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
ًَطٖاتين         ًَػتاف بُضزَواّ زَبني يُغُض طؿتىطؤيُنإ، يًصْـٍُ ٖاوبـُف ؾـُضَىو بـؤ ؾـىَيين خؤتـإ، بـُخ ئ

 ُ ًَىإ ثُضيـ َإ و سهىَـُتٌ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ و وَؾـسَ ياوَضَنـُيإ      بُِضَيع وَظيطٍ زاضايٌ و ضَيهدُضٍ ْ
ًَٔ، ؾُضَىوٕ يًصٍُْ ياغايٌ َاززٍَ ) ًَط ب  (.24زَنُئ بُخ

 
 
 

 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:
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 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ــؤ غــاَيٌ       ــطؤشٍَ ياغــاٍ بىزدــٍُ ٖــُضَيِ ب ــٌ ث ــؤ نطزْ ــَُاٌْ نىضزغــتإ زواٍ طؿتىط ــيَن 2112ثُضي ، زوَي

 ( يُ ثطؤشَنُ.24ًُٓ َاززٍَ )طُيؿت
 املادٗ الزابع٘ ّالعغزٌّ:

جعند ّسارٗ الرزّاد الوةٔعٔ٘ مع ادتَاد املضحفٔتٗ يف اذتملْم٘ االحتادٓ٘ لطناٌ دفةع مضةحعقاد الةةرتّدّالر    
( دّالر عةةً دةةد 1( دّالر عةةً دةةد بزمٔةةد ىفةةط خةةاو ميةةحض يف ااافعةة٘ اّ ) 1، )2111ّ  2111للضةةيْاد 

( مةرت مملعةت مةً الػةاس  الوةٔعةٕ يف      151( دّالر عةً دةد )  1ر يف م ةايف ااافعة٘ ّ )  بزمٔد ىفط خاو مملز
 ااافع٘.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 بُنىضزيُنٍُ تهايُ.
 بُِضَيع الْا امحس نُيُبٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 َاززٍَ بًػت و نىاض:

ٍَ اليُُْ غـىوزَُْسَنإ يـُ سهىَـُتٌ ئًتًشـازٍ بـؤ زابـني       وَظاضَتٌ غاَاُْ غطوؾتًُنإ ناض زَنات يُطُ
ًَـساٌْ ئـُوٍَ يـُ ئُغـتؤياُْ يـُ ثـرتؤزؤالض بـؤ غـااَلٌْ          ( يـُى زؤالض بـؤ ٖـُض    1، )2111و  2111نطزٌْ ث

ًَٓــطاو يــُ ثاضَيعطــازا، يــإ ) ًَو ْــُوتٌ خــاوٍ زَضٖ ًَو ْــُوتٌ خــاوٍ 1بــُضًًَ ( يــُى زؤالض بــؤ ٖــُض بــُضًًَ
ٌَ دـا يـُ طـاظٍ    151( يُى زؤالض بؤ ُٖض )1وطُناٌْ ثاضَيعطازاو )تُنطيط نطاو يُ ثااَل ( غُزو ثُزلا َُتط غ

 غطوؾيت يُ ثاضَيعطازا.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 يًصٍُْ ياغايٌ.
 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ وَنى يًصٍُْ ياغايٌ ثؿتطريٍ يـُ َاززَنـُ ز   َنـُئ، تـُْٗا طـؤِضيين نُيًُـٍُ )املػـتؿًسَ( بـؤ )اجلٗـُ        ئ

مةع ادتَةاد   ( يُ دًاتٌ )جعند ّسارٗ الرزّاد الوةٔعٔ٘ مع ادتَاد املعئ٘ يف اذتملْم٘ االحتادٓ٘املعًُٓ(، واتا )
 (، غىثاؽ.املضحفٔتٗ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ٌ.يًصٍُْ زاضاي

 
 
 



 145 

ًَط ذلُى  ز:بُِضَيع ذلُس زي

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًٓـُناٌْ خؤَاْـسا، ئـُوََإ         ٍَ ت ًَُُف وَنى يًصٍُْ زاضايٌ ثؿتطريٍ يُ َاززَنـُ زَنـُئ، بـُاَلّ يُطـُ ئ
ًَـت      ًَساوَ نُ يًصُْيُى يُ اليٌُْ ثُيىَْسيساض زابٓطَيت يُ ُٖضَيٌُ نىضزغـتإ، بـؤ ئـُوٍَ بتىاْ ئًؿاضَت ث

 بهات، غىثاؽ. 2111و  2111بُزوازانىوٕ بؤ ثرتؤزؤالضٍ غاَيٌ 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

ًَبًين ُٖيُ؟ ئُّ بُِضَيعاُْ ْاويإ ْىوغطاوَ، ضَيعزاضإ )ناى طؤضإ، طُؾُ خـإ، نـاى ؾـاظٍ بُؾـاضَتٌ،      ٌَ ت ن
 ؾُو م خإ، ناى دُالٍ، ناى عبسايػ ّ، ناى دَُاٍ، ناى خُيًٌ(، ؾُضَىو ناى طؤضإ.

 ٕ ئاظاز ذلُس:بُِضَيع طؤضا

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَت تُسكًٌ ساقـًُ،   ًَت وَظاضَتٌ غاَاُْ غطوؾتًُنإ بُو ناضَ َُٖيسَغت ًَُىايُ ئُو َاززَيُ نُ زََي َٔ ث
ًَت        ًَت، ْـُب ئُضنٌ وَظاضَتٌ غاَاُْ غطوؾتًُناُْ نُ ئُّ ناضَ بهات، واتُ َاززَنـُ بـُ بؤنـىوٌْ َـٔ ٖـُب

ًٌَ قــاْىٌْ  ظؤض ظَضوض ًًْــُ، بــُاَلّ ئُطــ ًَُــُ بــُث ًَتــُوَ ئــُوٍَ بــؤ ئًعاؾــُ بهطَيــت نــُ ئ ًَٓ ُض َاززَنــُ زََ
ــُو َُْتًكاْــٍُ نــُ ئًٓتــادٌ عَُُيًــٍُ       ــت بــؤ ئ ــطاقًـ وؾــٍُ ثــرتؤزؤالض تــُضخإ زَنطَي ًَ بىزدــٍُ ع
ًَني بًٓايـُ، يـُ ضووٍ       ًَـ ُْؾتًُنُ زَنُٕ، ياخىز طاظَنُ زَنُٕ، يُبُض ئُوٍَ يُ ضووٍ شيٓطُ، يـُ ضووٍ بـا ب

ًَُــُ ٖــاتني وَى ئــُوٍَ يــُ ُْؾُقاتــسا   ٖــَُى ًَــت، دــا ئُطــُض ئ ًَهــُوَ ئــُو غــٓىوضَ ظَضَضَُْــس زَب و اليُْ
ًٌَ عـُزَزٍ غـىناٌْ، بـؤ     تُضخادإ نطز بىو يُ خاَيٌ )،(زا داضَيهٌ تط ئُّ ثاضَيَُإ تُوظيع نطزَوَ بُث

ًَني غـٓىوضٍ نؤيـ     ًَـ ًَػتا بـا ب ُو تـُم تـُم نـُ عَُُيًـٍُ     دىوُْ ئُو َُْتًكاُْ ًٖ  غىوزَيهٌ وا ْانات، ئ
ٌَ زَنطَيت، ياخىز باظيإ، ئُطُض ٖاتى ئُّ زاٖاتُ داضَيهٌ تط بُ ضَيصٍَ زاًْؿتىإ وَنى قُظايُناٌْ  ُْؾيت ي
ًَـت، ٖـُضوَى             ًَه ًَُىايـُ ئـُو ثـاضٍَ ثـرتؤزؤالضَ ٖـُزَيف خـؤٍ ْاث ًَط زابـُف نطايـُوَ، ث غُض غٓىوضٍ ٖـُوي

ًَساٌْ ثاضَي عطانإ، بُاَلّ سًهُُتٌ ثرتؤزؤالض يُ ئُغًَسا بؤ نَُهطزُْوٍَ ئُو ثاضَيُنٌ ئًعاؾًُ، وَى ثُضَث
ًَؿًٓاضٍ ئُوَ زَنُّ ئًعاؾـٍُ ئـُوَ بهطَيـت     ظياْاُْيُ يُو غٓىوضاُْ نُوتىوَ، نُ ظَضَضَُْس بىوُْ، بؤيُ ث
ًَٓطَيـت      ٌَ بُضٖـُّ زَٖ نُ ئُّ ثاضَيُ تُضخإ بهطَيت بؤ ئُو غٓىوضاٍُْ نُ عَُُيًٍُ ُْؾت و طاظَنـٍُ يـ

 و، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، ؾُضَىو طُؾُ خإ.
 بُِضَيع طُؾُ زاضا د ٍ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

قػُناٌْ َٔ ناى طؤضإ نطزٍ غُباضَت بُوَيـُ نـُ ثـرتؤزؤالض بـؤ ئـُو ْاونـاٍُْ نـُ ْـُوتٌ تًـا بُضٖـُّ           
ًَت يُ ثطؤشَناٌْ ئُواْس ًَٓطَيت، زَب ًَػتا يُغـُض ئُغاغـٌ   زَٖ ا غُضف بهطَيتُوَ، بُاَلّ وَنى زَبًٓني تانى ئ
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          ٌَ ًَٓـاٌْ ْـُوتٌ يــ ًَُــُ غـُضزادإ نـطزووَ َــُوقًعٌ زَضٖ زاًْؿـتىإ ئـُو عَُُيًـُ نــطاوَ، ْاونـُ ُٖيـُ ئ
ًَؿهُف ُْنطاوَ، وَنى ناى طؤضإ باغـٌ نـطز، يُبـُض ئـُوَ بـُو       ًَػتا ثطؤشَيإ ث ًَٓطَيت، تانى ئ بُضُّٖ زَٖ

ًَى ًَطاقًؿسا تُؾطيعٌ بؤ نطاوَ، ظؤض غىثاؽ.ؾ ًَطري بهطَيت نُ يُ قاْىٌْ ع  َيُ د
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، ؾُضَىو ناى ؾاظٍ.
 ذلُس قازض)بُؾاضَتٌ(: فاضدبُِضَيع 

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاض زَنُّ ئـُّ زاٖاتـُ   باؽ يُ َُغُيٍُ زاٖات زَنطَيت يُو غٓىوضاٍُْ نُ زاٖاتٌ ُْوت ًإ ُٖيُ، َٔ ث
ًَُُ بُِضاغـيت زاٖـاتٌ تطَـإ ُٖيـُ يـُ ْاونـُ غـٓىوضيًُنإ         ًَت، نىْهُ ئ تًُْا يُغُض َُغُيٍُ ُْوت ُْب
ًَهٌ ظؤض يـُو ْاونـاُْ ُٖيـُ، نـُ غـٓىوضَنٍُ       ًَهٌ ظؤض باؾًإ ُٖيُو، ئُضى و ئُظيُت وَنى َُضظَنإ زاٖات

ًَسايُ، َُغُيُٕ وَنى غٓىوضٍ  ًَُ، يُ غـٓىوضٍ ٖـُوضاَإ ْاونـٍُ بـَُؤ،     ت سادٌ ئؤَُضإ و بامشاؽ و تُوَي
ًَهٌ باؾــًإ ُٖيــُ، زاوانــاضّ ئــُّ تــُعًًُاتٌ ُْوتــُ بــؤ زاٖاتــُناٌْ    ثــُضوَيع خــإ، ئَُاْــُ ٖــَُىوٍ زاٖــات
ًَت، بؤ خعَُتٌ خَُيهٌ ئُو ْاوناُْ، نىْهُ بُ سُقًكـُت ئـُواًْـ ظَضَضَيهـٌ ظؤض زَنـُٕ      غٓىوضيـ بب

 ضووٍ شيٓطُ، ُّٖ يُ ضووٍ ضَيطاوباُْوَ، ظؤض غىثاؽ.ُّٖ يُ 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، ؾُضَىو ؾُو م خإ.
 بُِضَيع ؾُو م ذلُس غطيب:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَه ًَطَزا، ئُطُض نُْس خاَي ٌ تطٍ ُْخطَيتـُ  يُِضاغتًسا وَى ٖاوِضَيًُناًْؿِ باغًإ نطز بىوٌْ ئُّ بِططُيُ ي
تًُْؿتُوَ بىوٌْ ظيازَيُ، نىْهُ ئًؿٌ وَظاضَتٌ غاَاُْ غطوؾـتًُنإ بـُ تـُبًعٌ بطيتًـُ يـُ َىتابُعـُ       
نطزٌْ ئُو زاٖات و ئُو َىغتُساقاتاٍُْ نُ سهىَُتٌ نىضزغتإ ُٖيُتٌ يُالٍ سهىَُتٌ ئًتًشـازٍ نـُ   

ًَطَيــُ ثــاضٍَ ثــرتؤزؤالض زَ   غــت ًْؿــإ نــطاوَ، بُِضاغــيت شيٓطــٍُ  نــؤٍ بهاتــُوَ، ٖــُضوَٖا ئــُو ثاضَيــٍُ ي
ًَٓطَيـت و وَيـطإ نـطاوَ، يُبـُض ئـُوَ ئـُو ثاضَيـُ         ٌَ زَضزَٖ نىضزغتإ، بُتايبُتٌ يُو ْاوناٍُْ نُ ُْوتٌ ي
ــُِضووٍ زَغــتٍُ شيٓطــُ       ــت ضووب ًَ ــإ زَب ــت، ي ًَٓطَي ٌَ ٖــً  زَغــتهاضيًُى بــُناض بٗ ــُب ــت ب ًَ بُتايبــُتٌ ْاب

، ياخىز بهطَيتُ ئُو غٓسووقُ تايبُتٍُ نُ بـؤ شيٓطـُ زضوغـت نـطاوَ     بهطَيتُوَ، بؤ ئُوٍَ يُو َُْتًكاُْزا
يُ وَظاضَتٌ غاَاُْ غطوؾتًُنإ بُ ئاطازاضٍ وَظاضَتٌ زاضايٌ، يإ ةطَيتـُ ئـُو سًػـاباٍُْ نـُ يـُ بـاْهٌ       
َٓاضَ زوو غاَيُ نُ وَظاضَتٌ زاضايٌ ئاطازاضيُتٌ غُيطٍ ئُو سًػـاباتاٍُْ وَظاضَتـٌ غـاَاُْ غطوؾـتًُنإ،     

ًَت نُ نؤٕ غُضف زَنطَيت، بؤ ئُوٍَ ُّٖ ضَقابـُف بهطَيـت   ث ًَىيػتُ وَظاضَتٌ زاضايٌ ئاطاٍ يُو ثاضَيُ ب
ًَطايُف بهطَيت، يإ ئُو غـٓسووقُ   ًَطَزا زَغت ًْؿاٌْ ئُو د يُ َُٖإ ناتسا، يُبُض ئُوَ بُباؾٌ زَظا م ي

ٌَ زَنطَيت، ئايا زَغـت ًْؿـإ بهطَيـت و بهطَيتـ     ُوَ بـُ ثـطؤشَ بـؤ ئـُو ْاونـاٍُْ نـُ       بهطَيت، نُ ثاضَنٍُ ت
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ٌَ وا ٖـاتىوَ، نـُ ئـُو ظياْاْـٍُ       ظَضَضَُْس بىوٕ؟ نىْهُ سُقٌ خؤياُْ، وابعا م يُ بُضْاَُنُؾسا بُ ئُغـ
ًَو يــُو زوو غــٓسووقٍُ نــُ    يــُو ْاونــاُْ زَنطَيــت بــُّ ثاضَيــُ تــُعىيع زَنطَيتــُوَ، يــاخىز بهطَيتــُ يــُن

 ئاطازاضٍ وَظاضَتٌ زاضايٌ ئُو ثاضَيُ غُضف بهطَيت و، غىثاؽ.وَظاضَتٌ زاضايٌ ئاطازاضَ، بؤ ئُوٍَ بُ 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، ؾُضَىو ناى عبسايػ ّ.
 قسيل: م وفٙبُِضَيع عبسايػ ّ 

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ــٌ غــ        ــؤ وَظاضَت ــُ ب ــًاضَنُّ ئُوَي ــًٓاضَيو، ثطغ ًَؿ ٍَ ث ــُ ــُ، يُط ــًاضّ ُٖي ــُ  زوو ثطغ ــتًُنإ ب اَاُْ غطوؾ
ًَتُ قاقٍُ سهىَُت، واتـا َـٔ تُغـُوض     ًَت غاظو ُْوت َىَيهٌ ًًًَُتُ زَن ًَطُيؿتين َٔ يُ زَغتىوض زََي ت

 زَنُّ وَظاضَتٌ زاضايًُ يُ بُغسا، بؤيُ ثطغًاضَ، يُالٍ َٔ، غُىظَ، يُعين ئُطُض وَاَلَِ بسَُْوَ.
ًَُُ ئاَاضٍ زضوغتُإ ُٖيُ نُ نُْس ؾًع ًُٕ ُْوت ئًٓتاز نطاوَ يـُ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ؟ تـانى     زوو/ ئايا ئ

ٍَ زاْـطاوَ ضَنـاوٍ ئـُوَ نـطاوَ نـُ ثـاضو            بعاْني سكَُإ نُْسَ، ئايا ئُو ثـرتؤزؤالضٍَ يـُ زاٖـاتٌ ئَُػـا
ًَت. ًَطاضيـ زضاوَ، يإ ْا؟ سُظ زَنُّ دُْابٌ وَظيطيـ ئُطُض وَاَلٌَ ُٖب  ث

ًَؿًٓاضَيهِ ُٖيُ، يُ غُضَتاٍ ئُّ َاز ًَـت، وابـعا م نـاى    ثاؾإ ث زَيُ باف بىو َاَيٌ زنتؤضَ ضؤشإ ئاوَزإ ب
ًَؿـًٓاض زَنـُّ ئُطـُض           ًَؿـتا َاْانـٍُ واظيـح ًًْـُ، َـٔ ث عُوٌْ بىو َىغتُقًسَنُ نطا بُ َُعين، بـُاَلّ ٖ

ًَىَيُ قًاغُ بهطَيتُوَ ) (، جعند علٙ ضناٌ رٔاو ادتَاد املعئ٘ يف اذتملْم٘ االحتادٓة٘ بةتفع  بًٓىوغٔ بُو ؾ
 .غىثاؽ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، ؾُضَىو ناى دُالٍ.

 بُِضَيع د ٍ عًٌ عبساهلل:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَـت، بـُاَلّ ُْتًذُنـٍُ ئُطـُض ئـُّ َاززَيـُ وَنـى          ًَت، بُ تـُعًًُـ زَب ًَهُ بُ َىتابُعُف زَب ض وَظاضَت
ًَؿًٓاضَناًْؿــسا َاززَيــُ ى ُٖيــُ نــُ زاوا زَنــات زاٖاتــُنإ يــُ بُغــسا بــُؽ ضَقــٌَُ  خــؤٍ َايــُوَ، يــُ ث

ٌَ، ئُطُض َايُوَ نُْس نُيًُُيُنٌ بؤ ئًعاؾُ بهطَيت ) ّاعةالو بزملةاٌ دْردصةحاٌ بيحةاٜض العنةد اّ      ُْزضاوَت
 (، غىثاؽ.املحابع٘

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، ؾُضَىو ناى دَُاٍ.
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 ابطاًِٖ: زطاٍبُِضَيع مجاٍ 

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاضَيو ُٖبىو َاززَيُى يُو َاززاُْ ) ًَػتا نُْس ث ًَـ ئ علٙ ظملْم٘ ارلةٔه دْردصةحاٌ اختةاذ املقحطةٙ     ث
     ٘ (، ثطغـًاضّ ئُوَيـُ   التصحْرٖ ّالقاىْىٕ لحع ٔد مجٔع مضحعقاد ظملْمة٘ االرلةٔه لةتٚ اذتملْمة٘ االحتادٓة

ًَـطَف      ئُو َىغتُسُقاتُ زَنُوَيتُ ْاو ئُ و َىغتُسُقاتاٍُْ ثرتؤزؤالض، يإ ْـا؟ ئُطـُض ئـُو ثـرتؤزؤالضَ ي
ًَتـُ ْـاو           ًَػـتا َاززَيـُنُإ ثُغـٓس نـطز نـُ ب ًَـ ئ ًَت، نـىْهُ ثـ ًَ  َاْاٍ ئُوَيُ ئُّ َاززَيُ ظياز زَب ب
ًَتــُ    ياغــاٍ بىزدــُ، ئُطــُض ٖــاتى وَنــى خــؤٍ َايــُوَ، َــٔ ثؿــتًىاٌْ زَنــُّ نــُ نُيًُــٍُ َىغــتُؾًسَ بب

 َُعًُٓ، ظؤض غىثاؽ.نُيًٍُُ 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، ؾُضَىو ناى خُيًٌ.
 محساَني: عرناٌ بُِضَيع خًًٌ

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ــُو        ــين ئـ ًَتُ ظميـ ــ ــُ زَنـ ــُض ئَُـ ــيت ئُطـ ــُ، بُِضاغـ ــَُاط ُٖيـ ــاى دـ ــًاضٍَ نـ ــُو ثطغـ ــَُإ ئـ ــًـ ٖـ َٓـ
َ ًَُُ ًَُىايُ ظيازَيُ.َىغتُسُقاتاٍُْ سهىَُت، ئُوَ ئ  اززَيُنُإ بؤ زاْاوَ، بُِضاغيت ث

ًَهٌ تط، ٖاوناضا م باغًإ نـطز، ئُْـساَاٌْ بـُِضَيعٍ ثُضيـَُإ، ئَُـُ وَنـى بـاؽ نـطا بُِضاغـيت بـؤ ئـُو             خاَي
ًَىيػـت يـُو            ًَػـتا ئـُو ثاضَيـُ وَنـى ث ًَٓطَيـت، بـُاَلّ بُزاخـُوَ تـاوَنى ئ ٌَ زَضزَٖ َُْتًكاُْيُ نُ ُْوتٌ ي

ٌَ  ْاونــاُْ غــُض ف ْــُنطاوَ، تُْاْــُت ئــُو ْاونــاٍُْ زَوضوبــُضٍ ثااَلوطــُو ئــُو ؾــىَيٓاٍُْ نــُ ْــُوتًإ يــ
ًَساويػتًإ بؤ زابني ُْنطاوَ، بُِضاغيت نُ َُغُيٍُ ئاوَ، َُغُيٍُ يُنٍُ  ًَٓطَيت، غُضَتايًرتئ ث زَضزَٖ

ًَؿٍُ تطيـإ ُٖيـُ، دطـُ يـُوٍَ نـُ بُِضاغـيت        ًَؿـٍُ   بٓهٍُ تُْسضوغتًًُ، ضَيطاوباُْ، ظؤض ن ضووبـُِضووٍ ن
ثــًؼ بــىوٌْ شيٓطــُ زَبٓــُوَ، يــُعين َــٔ ًٖــىازاضّ وَنــى ثؿــتطريٍ يــُ زاواٍ ٖاونــاضا م زَنــُّ نــُ باغــٌ  
ٌَ بهطَيـت، َىغـتُسُقاتٌ    ٌَ بُد ئُوَيإ نطزووَ، يُعين بُِضاغيت بُ تُسسيسٍ با قاْىُْنُ وَنى خؤٍ د

ًَٓطَيـت، يـُعين ْا        ٌَ بُضٖـُّ زَٖ ًَُـُ ئـُوَ نـُْس غـاَيُ ئـُّ ثـاضٍَ        ئُو ْاونـاُْيُ نـُ ْـُوتًإ يـ نطَيـت ئ
ًَُــُ ْاونــُنادإ نــاوئ، ضؤشاْــُ يــُ    ثــرتؤزؤالضَ، يــاخىز زاٖــاتٌ ْــُوت يــُ َىؾــتُقاتٌ ُْوتًؿــسا، بــُاَلّ ئ
ضَيطاوباْسا بُ زَيإ سازيػٍُ ْازضوغت ضوو زَزات، ٖاوواَلتًاٌْ زَوضوبُضٍ ئُو ؾىَيُٓ ضووبُِضووٍ زَيُٖا 

 غىثاؽ. َُتطغٌ تطغٓاى زَبُٓوَو،
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 دُْابٌ وَظيط.
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 بُِضَيع بايع تاَيُباٌْ/ وَظيطٍ زاضايٌ و ئابىوضٍ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُــُ يــُ ئــريازات  351زيــاضَ ئــُو َاززَيــُ يــُ ُْتًذــٍُ ئــُوَ زاِضَيــصضاوَ نــُ )  ( ًًَــاض زيٓــاضٍ غــاَيٌ ثــاض ئ

ًَػتا ئُوَ بىوَ غُبُبٌ ظياز نطزٌْ عًذعٍ ثاضَنُ.زاخًًًُإ نطز بىو و،   بؤَإ ُْٖاتىوَ، ئ
ًٍَُُ وَضبططَيتـُوَ،   ٍَ بسات بؤ ئ ٍَ وَظيطٍ غاَاُْ غطوؾتًُنإ ُٖو بًُْػبُت ئُو ثاضٍَ تُقسيطٍ ئَُػا

ًَػـتا وَظاضَتـٌ غـاَاُْ غطوؾـتًُنإ، دـُْابٌ           121) ًٌَ ئريازاتـُ نـُ بـُيإ نـطاوَ، ئ ( ًًَاض زيٓاضَ يُ ئُغـ
ًَـت، بــُاَلّ            ٍَ بـسات ئـُو ثاضاْــُ وَضبططَيتـُوَ بـُ نــُْس وَدبـُف ب ًَُـُ زاوَ نـُ ٖــُو وَظيـط وَعـسٍ بــُ ئ
        ٌَ ًَت، وَنـى نـاى طـؤضإ، نـاى خـُيًٌ طىتًـإ، بـَُي بًُْػبُتٌ ئُوٍَ نُ بؤ ئُو ؾىَيٓاٍُْ ظَضَضَُْس زَب

ًَىَيُ غـُض   ًَتُوَ، َُؾطوظَ بُو ؾـ ف بهطَيـت، نـىْهُ ئَُػـاَيًـ    ئَُُ وايُ، ؾًعًُٕ بؤ ئُوٍَ نُ ثاضَنُ ب
زَبًٓني ثرتؤزؤالض يُْاو تُدًٍُ ئًكًًِ زاْطاوَ، َُؾطوظَ ئُو ثرتؤزؤالضَ يُْاو تُدًٍُ ئُقايًِ بـؤ ئـُو   

 ْاوناُْ غُضف بهطَيت، نُ ظَضَضَُْسٕ يُو َُوظوعُو ئًؿًإ تًا نطزووَ، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

ًَط ًَبًين ُٖيُ با بؿُضَىوَيت.بُِضَيع غهطت  ٍ ثُضيَُإ ُْٖسَيو ت
ًَطٍ ثُضيَُإ:  بُِضَيع ؾطغت امحس عبساهلل/ غهطت

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاضٍ ئُوَ زَنـُّ نـُ ئـُو نـاضَ      ًَو ظياتطو قىضغرتَ، َٔ ث بُ ضَئٌ َٔ ئُو ناضَ يُ ئًـ و ناضٍ وَظاضَت

ًَىإ سهىَــُتٌ ٖــُضَيِ و سهىَــُتٌ ئًتًشــاز  ًَىإ وَظاضَتــٌ غــاَاُْ غطوؾــتًُنإ و يـُْ ًَــت، ْــُى يــُْ ٍ ب
ًَـ       ًَػـتا سـٍُ نـطا بـىو ثـ ًَت يُ سهىَُتٌ ئًتًشازٍ، نىْهُ ئُطُض ئًؿٌ ئُوإ بىايُ ئ دًٗاتٌ َُعين ب

ًَت و ُْتًذُ زياض ًًُْ، ظؤض غىثاؽ. ٍَ يُغُض يُى ب ٌَ غا ٍَ ُْزََاو تُضانىٌَ ُْزَنطز، غ  زوو غا
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 يًصٍُْ ياغايٌ.
 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًٌَ َــاززٍَ ) ــطام، ْــُوت و طــاظ َــىَيهٌ ٖــَُىو خــَُيهٌ   111َُعًىَــُ بــُث ًَ (ٍ زَغــتىوضٍ ًَُٖؿــُيٌ ع

ًَطاقـٌ ؾًسضاَيـسا ئاَـاشٍَ ثـ        ًٌَ ئُو َاززاٍُْ نُ يُ ياغـاٍ بىزدـٍُ سهىَـُتٌ ع ًَطاقُ، بُث ٌَ نـطاوَ، نـُ   ع
ًَؿـًٓاضٍ وا نـطا    ًَت، ث ئًػتًشكاقاتٌ سهىَُتٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ يُو ُْوتاٍُْ يُو ؾىَيٓاٍُْ نُ زَضزَن
ًَُُف ثؿتطريٍ يُوَ زَنُئ، بُتايبُتٌ ظؤض تُئػري  ًَت، ئ نُ بُِضاغيت بؤ خعَُت نطزٌْ ئُو َُْتًكاُْ ب

ــطاز       ــى ب ــُاَلّ وَن ــت، ب ًَ ــًؼ زَب ــُ ث ــات و شيٓط ــُ زَن ــُ شيٓط ــإ   ي ــسا ئًشكــائًُنٌ وضزَ ًَ ــإ ث َضإ ئاَاشَي
ٍَ؟ ثاضَنـُ نـُْسَ؟ ئُطـُض ٖـاتى ثاضَنـُ وَضطـرياو غـُضف          يُبُضزَغتسا ًًُْ، نُ ئايا نُْس ثاضَ ُٖيُ يـُو
ًَؿىوزا سهىَُمتإ ئًًـعاّ   ًَُُ يُ َاززَناٌْ ث بهطَيت بؤ ئُو ؾىَيٓاٍُْ نُ بؤٍ تُضخإ نطاوَ، بُتايبُتٌ ئ



 151 

ًَت بُئًذطائاتٌ زَغتىوضٍ ياغايٌ نطزووَو زَْطٌ يُغُض زضا وَ، نُ سهىَُتٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ َُٖيسَغت
ًَُـُ بـُ           ًَـطَ تُئهًـسَ، بؤيـُ ئ بؤ وَضططتين ئُّ ثاضاُْ، ُٖضنُْسَ ئُّ َاززَيـُ زَْطـٌ يُغـُض زضا، بـُاَلّ ي

ًَىَيُ            ًَؿـهُف نـطا قـًاغُنٍُ بـُو ؾـ ًَػـتا ث ًَؿـًٓاضاٍُْ ئ ًَـت،  باؾٌ زَظاْني ثاف ضَنـاو نطزْـٌ ئـُو ث ب
 ئُطُض ضَظاَُْسيتإ نطز بًدُيُٓ زَْطساُْوَ.

جعند ظملْم٘ ارلٔه دْردصحاٌ علٙ ضناٌ رٔاو ادتَاد املعئ٘ يف اذتملْم٘ االحتادٓة٘ لطةناٌ دفةع مضةحعقاد     )
( دّالر 1( دّالر عً دد بزمٔد ىفةط خةاو ميةحض يف ااافعة٘ اّ )    1، )2111ّ  2111الةرتّدّالر للضيْاد 

( مرت مملعت مً الػاس  الوةٔعٕ 151( دّالر عً دد )1مملزر يف م ايف ااافع٘ ّ ) عً دد بزمٔد ىفط خاو
ميحض يف ااافع٘ علٙ اٌ ٓأخذ بيعز االعحةار صزف ما ٓضحْفٙ مضحقةاًل رتتمة٘ ااافعة٘ الةيت جيةحض فَٔةا      

 (.اليفط اّ الػاس
ًَىَيُ زَخىَيُُٓوَ:  بُو ؾ

مضحعقاجَا لتٚ اذتملْم٘ االحتادٓ٘ مً الةرتّدّالر للضيْاد  )علٙ ظملْم٘ ارلٔه دْردصحاٌ العند علٙ اصحٔفاٛ
( دّالر عً دةد بزمٔةد ىفةط    1( دّالر عً دد بزمٔد ىفط خاو ميحض يف ااافع٘ اّ )1، )2111ّ  2111

( مرت مملعةت مةً الػةاس الوةٔعةٕ امليةحض يف ااافعة٘       151( دّالر عً دد )1خاو مملزر يف م ايف ااافع٘ ّ )
 ةالؼ املضحع ل٘ مضحقةاًل للنياطق امليحص٘(.علٙ اٌ ج زف امل

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ        ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ ًَػتا زَخيَُُ زَْطساُْوَ، ن بُِضَيعإ، ئ

 نٌ تط.زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغٓس نطا، ؾُضَىوٕ بؤ َاززَيُ
 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 املادٗ ارتامض٘ ّالعغزٌّ:

للنعافع٘ جمللٔةف اٖ ّسارٗ مةً الةْساراد اّ ظضةت االخح ةاص جيفٔةذ املغةارٓع يف دةد ستافعة٘ علةٙ ظضةاث            
 الحد ٔ اد )اعنار ّجينٔ٘ االرالٔه ّااافعاد( املد  ٘ هلا.

الملنزدٔ٘ داف٘ الةطاٜع ّالضلع املضحْردٗ مً رةد دّاٜز االرلةٔه ّالقوةاع العةاو با َةا     اّاًل: جعفٙ مً الزصْو 
 ّالصحدتامَا ّلػآ٘ ادنال العند.

ذاىًٔا: ٓغند االعفاٛ اعالِ الةطاٜع ّالضلع املضحْردٗ لتّاٜز االرلةٔه ّالقوةاع العةاو مةً ظملْمةاد اّ مؤصضةاد       
 ماضت٘.

 :َُإثُضيغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 بُنىضزيـ تهايُ.
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 بُِضَيع الْا امحس نُيُبٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَٓذُّ:  َاززٍَ بًػت و ث
ٌَ نطزْـٌ ثطؤشَنـإ      ٌَ بـُد ٍَ بؤ دـ ًَط ًَو، يإ بُطىَيطٍَ ثػجؤضٍ ضايإ بػج ثاضَيعطا بؤٍ ُٖيُ ُٖض وَظاضَت

ًَـــساٌْ ٖـــُضَيِ و يـــُ ٖـــُض ثاضَيعطايُنـــسا يُغـــُض سًػـــابٌ تـــُضخإ نطاوَنـــاٌْ )ئاوَزاْه  طزْـــُوَو ثُضَث
 ثاضَيعطانإ( نُ زياضيهطاوَ بؤيإ.

ًَو و غــًعُيُنٌ ٖــاوضزَ يُاليــُٕ             ٍَ يــُ ضَلــٌ طــىَططٌ ٖــَُىو دــؤضَ نــٍُ وثــُي يُنــُّ: زَبُخؿــط
ٌَ، ٖـُتا ناضَنـٍُ     ًَٓاٌْ بـ ٌَ و بؤ بُناضٖ ؾُضَاْطُناٌْ ُٖضَيِ و يُاليُٕ نُضتٌ طؿيت نُ بُْاوٍ خؤيُوَ ب

ٍَ ٌَ ز  .نؤتايٌ ث
زووَّ: ئُو بُخؿًٍُٓ غُضَوَ ئُو نٍُ و ثٍُ و ٖاوضزاُْ زَططَيتُوَ، نُ زَبُخؿـطَئ بـؤ ؾُضَاْطـُناٌْ    

 ُٖضَيِ و نُضتٌ طؿتًًُوَ يُاليُٕ سهىَُتُنإ و زَظطاناٌْ بُخؿٓسَوَ.
 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 يًصٍُْ ياغايٌ.
 بُِضَيع ز.ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُِض
ًَىيػـت ْانـات،       ًَٓر زوو ضَئٌ ُٖيُ، ضَئًُنًإ/ ئًًػـا نطزْـٌ َاززَنُيـُ، ث غُباضَت بُ َاززٍَ بًػت و ث
يُبُض ئُوٍَ ئُواٍُْ نُ ئًػتريازٍ ئُو َُوازاُْ زَنُٕ تُْٗا نُضتٌ تايبـُتٔ، ئـُوإ غـىوزَُْسٕ، ئـُوَ     

 ضَئًُنُ.
٘ اززَنُ زَنات، تُْٗا ضيعبُْسٍ َاززَنُ بهطَيت )ضَئٌ ظؤضيُٓف ئُوَ بىو، نُ ثؿتطريٍ َ ( ئـُوَ  للنعافعة

ًًَُّ، واتا بِططُيُى ضيعبُْسٍ بؤ زاُْْطاوَ، بهطَيتـُ يُنـُّ    بهطَيتُ خاَيٌ يُنُّ، ئُواٌْ تطيـ زووَّ و غ
ٍَ يُ َاززَنُ، غىثاؽ.  خا

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 يًصٍُْ زاضايٌ.

ًَ  ط ذلُىز:بُِضَيع ذلُس زي

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَتـُوَ، نـىْهُ بُِضاغـيت خـؤٍ يُخؤيـسا ئاغـاْهاضٍ و نـاضٍ         ًَٓ ٍَ ئُوَزائ َاززَنُ وَنى خؤٍ مب ًَُُ يُطُ ئ
ًَطياضيًُ بؤ سهىَُت و زاَىزَظطاناٌْ و نُّ نطزُْوٍَ ضؤتًٓاتًؿُ.  ئًساضٍ و شَ
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
ًَب ٌَ ت ًين ُٖيُ؟ ئُو بُِضَيعاُْ ْاويإ ْىوغطاوَ، ضَيعزاضإ )زنتؤض ئُمحُز وَضتٌ، غؤظإ خإ، ناى ؾىإ، ن

ًَط خإ، لريَ خإ، ناى قازض ئُمحُز، ناى عىَُض عبسايطمحٔ، ئُظني خإ(، ؾُضَىو زنتؤض ئُمحُز.  ؾً
 بُِضَيع ز.امحس ابطاًِٖ عًٌ)وَضتٌ(:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
( َىقُزميٍُ َاززَنـُ بـُ ضَئـٌ َـٔ ثُيىَْـسٍ بـُ ؾُقـُضٍَ يُنـُّ و زووََـُوَ          25َاززٍَ )بًُْػبُت 

ٌَ نطزٌْ  ٌَ بُد ًًُْ، نىْهُ باؽ يُوَ زَنات نُ َىساؾُظَ بؤٍ ُٖيُ تُنًًـ يُ وَظاضَتُنإ بهات، بؤ د
غـٌ ئًعؿـاٍ   َُؾاضيعُنإ نُ ثُيىَْسٍ بُ ئًعُاضٍ تُدًٍُ ئُقايًِ و َىساؾُظاتُوَ ُٖيُ، ئـُوٍَ تـط با  

ٍَ ئُوَزاَُ نُ يُنُّ و زووَّ سـُظف بهطَيـت، تـُْٗا     ضغىّ زَنات، ًٖ  ضَثتًإ بُ يُنُوَ ًًُْ، َٔ يُطُ
ًَُىايـُ نـُضتٌ طؿـيت َـُواز زاخًـٌ            ًَتُوَ، ئـُوٍَ تـط سـُظف بهطَيـت، نـىْهُ ث ًَٓ َىقُزميٍُ َاززَنُ مب

ٌَ، ئايا نُضتٌ طؿيت مشُى و َـُواز  ْانات، ئُطُض وايُ زاوا يُ وَظيطٍ زاضايٌ زَنُّ ضووٕ نطزُْوََا ٕ بسات
ًَت ئـــُو زوو ؾُقُضَيـــُ ســـُظف بهطَيـــت، تـــُْٗا    زاخًـــٌ زَنـــات، يـــإ تـــُْٗا ؾـــُضيهاتُ؟ ئُطـــُض وا ْـــُب

ًَـت )    ًَىَيُ ب ٍَ ئُوَزاَُ نُ َىقُزميُنُف بـُو ؾـ ًَتُوَ، ًَٓـ يُطُ ًَٓ للنعافعة٘ الولةت   َىقُزميُنٍُ مب
ًَُىايـُ زاوا نـطزٕ باؾـرتَ،        (، ُْى تُنًًـ، يُعين ّسارٗ مً الْساراد ًَـت، ث ًَـت، ْـُى تـُنًًـ ب زاوا نطزٕ ب

 ُْى َىساؾُظَ بؤ وَظاضَتُنٍُ بهات، ظؤض غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، غؤظإ خإ ؾُضَىو.
 بُِضَيع غؤظإ ؾٗا، ْىضٍ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 ٍ ًَو يــُو الَُضنُظيتــُ ئًساضيــُ يــُ بــُِضَيىَبطزٌْ ناضَنــإ ظؤض يــُو ناضاْــُو َُؾــاضيعاُْ نــؤتُ الٍ    بُؾــ
ًَىيػـيت             ٍَ دـاضيـ ث ٌَ بهـُٕ، ُْٖـس ٌَ بـُد ًَطىَإ يُواُْيـُ ثاضَيعطانـإ بتـىأْ ئـُو نـاضَ دـ ثاضَيعطانإ، ب
  ُ ًَُـُ يـ ٌَ نطزٌْ، دىوُْمشإ ظؤضَ، تُْاُْت ئ ٌَ بُد ًَو يُ وَظاضَتُنإ بؤ د  بُوَيُ تُنًًـ بهات يُ يُن
ٍَ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَل نـطز بـؤ بىزدـُ     ًَو نُ نؤبىوُْوََإ يُطُ يًصٍُْ ثُضوَضزَو خىَيٓسٌْ بااَل، نات
ًَـت ئـُو نـاضَ بهـات، ضاغـتُ يـُ سـسوزٍ          باغًإ يُو خاَيُ نطز، زضوغت نطزٌْ ظاْهؤ يُغُض َىسـاؾعَ ْاتىاْ

ًَـطَ     َىساؾعَيُ، زاوا زَنات يُ وَظاضَتٌ تايبُت نُ ناضَنٍُ بؤ بهات،  ًَُـُ ي دىوُْيُنٌ تطيؿـُإ ُٖيـُ، ئ
َـإ ٖـَُىاض نـطز، سهىَـُتٌ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ زاٍ بـُ ثاضَيعطانـإ، نـُ          2118(ٍ غـاَيٌ  7ياغاٍ شَاضَ )

خاْىو بؤ خَُيهٌ نَُسَضاَُت زضوغت بهـات، بـُاَلّ خـؤٍ ئـُو ؾـىَيٍُٓ نـُ َىنُيُؾـُ ئًؿـُنُ وَظاضَتـٌ          
ًٌَ ْىوغطاوَ )ئاوَزاْهطزُْوَيُ، يُعين َٔ واٍ زَبًِٓ  (، نىْهُ اّاًل( بهطَيت بُ )للنعافعَ٘ىقسميُنٍُ ي

ًَهُ عً قٍُ ًًُْ بُ ) (، ئُوٍَ نُ ناى زنتؤض ئُمحُز باغٌ ذاىًٔا( و )اّاًلئُوَ خؤٍ بؤ خىزٍ خؤٍ بابُت
ًَػتا وَظاضَتـُناٌْ سهى ذاىًٔا( و )اّاًلنطز، بُاَلّ ) َـُت،  (يـ خؤٍ بؤ خؤٍ َاُْوٍَ ظؤض ططْطُ، بُِضَيعإ، ئ
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ًَطَ زضوغت ْانطَيت،  ًَو يُ ُْخؤؾداُْنإ ي زائريَنإ، ُْخؤؾداُْنإ، دًٗاظَيهٌ تىبٌ نُ زَنِطَيت بؤ يُن
ًًَت ئًػترياز ْانطَيت، تُْاُْت زَضَاًْـ ئًػترياز زَنطَيت، تُْاُْت ئُو َُوازاْـٍُ بـُناض زَيـت بـؤ      ًَ تا ب

ًَهًـ ئًػترياز زَنطَيت، ًٖهٌ يُ واَلتُنٍُ خؤَإ  زضوغت ْانطَيت، ُْ دًٗاظ زضوغت زَنطَيت، ُْ ؾُسك
زَضَإ زضوغت زَنطَيت، ُْ َُواز تىبٌ زضوغت زَنطَيت، بؤيُ َازاّ ئُواْـُ بـؤ خعَـُتٌ خـَُيهٔ، ئُواْـُ      
ًَـٌ           ًَـٌ، زَضَاْـُ خـَُيو ي ًَـت ي زَيُٓ ْاو ُٖضَيُُوَ، دًٗاظَ بؤ ُْخؤؾـداُْنإ زَيـت خـَُيو غـىوزَُْس زَب

ًَت، يُبُض ئ ٌَ وَضبطريَيت، بؤيُ َاْـُوٍَ يُنـُّ و زووَّ وَنـى    غىوزَُْس زَب ًَت ضغىٌَ طىَططٌ ي ُوَ ْاب
ًَؿُنًٍُ زاْطاوَ ئُو بهطَيت بُ يُنُّ، يُعين بهطَيت بُ )  (، ظؤض غىثاؽ.اّاًل، ذاىًٔا، ذالرًاخؤٍ، ئُو ث

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، ناى ؾىإ ؾُضَىو.

 سايهطيِ د ٍ:بُِضَيع ؾىإ عب

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًِٓ ُٖيُ، يُنًإ/ ظَاُْواٌْ ئًساضيًُ، ًٖىازاضّ بُِضَيعإ يُ يًصٍُْ ياغايٌ َىالسُظٍَ ئُوَ  َٔ زوو ت
ًَـسا، َىساؾـُظَ ئُطـُض بـُ ثًـٍُ ئًـساضٍ            بهُٕ، وَنى ئُوٍَ بُِضَيع ٖاونـاضّ زنتـؤض ئُمحـُزيـ ئاَـاشٍَ ث

ثًُيُى يُ خىاضتطَ، ضاغتُ َىساؾع بُ غًؿُت وَظيطَ، بُاَلّ تُنًًـ عازَتُٕ  سًػابٌ بهُيت يُ وَظاضَت
ًًَــت   ًَ ًَــت ب ًَــت، يُبــُض ئــُوَ يــُ ضووٍ ظَاُْواًْــُوَ زَب ًَهٌ خــىاضتط زَب ًَهٌ بــااَلتطَ بــؤ زَغــُاَلت زَغــُاَلت

ًَىَيُ، يُبـُض   للنعافع٘ الولت مً الْساراد) ئـُوَ بهطَيـت   (، بؤ؟ نىْهُ تُنًًـ عازَتُٕ وَنى طىمت بُو ؾـ
 بُ تُيُ،، ئُوَ يُى.

ًَـٓر، يُنـُّ و زووَّ البربَيـت، بـؤ؟          ٍَ ئُوَّ بُِضاغيت يُنـُّ و زووَّ يـُ َـاززٍَ بًػـت و ث زوو/ َٔ يُطُ
ًَػتا زَظطاناٌْ سهىَُت نـُ ثـاضَ تُخػـًؼ زَنـُٕ بـؤ ئـُدًٗعَ، خؤيـإ ْانـٔ بهـِطٕ،           نىْهُ بُِضاغيت ئ

ًَت بًهِطَيــت،      ــ ًَطَيــت بــُ ئًؿــاز به ــُؽ ْاْ ًَتُ َىْاقُقــُوَ، نــُ نــىوَ        ن ًَــت، زَنــ ٖــُتا ُٖضنــًُى ب
ًَت بُ ئًػـتريازٍ ئـُو َاززاْـُ، ئـُو نؤَجاًْايـُ ثـاضَ        ًَت، نؤَجاًْا َُٖيسَغت ًَٓ َىْاقُقُوَ ؾُضيهات زَيٗ
ًَٓــاٌْ ئــُو نــُيى ثُيــُ يــُ ضَيــٌ ئــُو    ًَٓــاٌْ ئــُو نُيىثُالْــُ، َــُْتًكٌ تًــا ًًْــُ ٖ وَضزَططَيــت يــُ بــِطٍ ٖ

ًَٓــاٌْ  نؤَجاًْايــُ، ئــُو  ًَىيػــتُ بًــسات بــؤ ٖ نؤَجاًْايــُف ببىضزضَيــت يــُو ثــاضٍَ طــىَطط و ئــُوٍَ نــُ ث
نُيىثٍُ بؤ ْاو ُٖضَيِ، ئَُُ ئُطُض َىئُغُغُ سهىًَُنُ، يإ وَظاضَتُنُ خؤٍ ئُو ناضَ زَنات يـُ ضَيـٌ   

ًَطزضَيت بـُو نؤَجاًْاي    اْـٍُ زاخًًـٌ   ئًؿازَوَ، ئُوَ ضاغتُ قػُيُنٌ واضيسَ، بُاَلّ ئُطُض ئُّ ئُضنـُ زَغـج
ئُو َىْاقُقاُْ زَبٔ بؤ نِطيين ئُو نُيىثُالُْ، بُِضاغيت َٔ بـُ ْاسـُقٌ زَظا م، بؤيـُ زاوانـاضّ البربَيـت،      

 ظؤض غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

ًَط خإ ؾُضَىو.  ظؤض غىثاؽ، ؾً
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ًَط ذلُس زلًب:  بُِضَيع ؾً

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَسا      بًُْػــبُت ْاس ــ ــاززٍَ بًػــت و غ ــُ َ ًَُــُ ي ــُؽ ئ ــُٕ وَظاضَت طــُوضَتطَ، ب ــُوَ، ؾًعً ــٍُ ظَاُْواًْ ً

زََاْتىاٌْ بًهُئ، بُاَلّ تاظَ ضؤيٌ، بًُْػبُت ئًعُـاضو تُدًـٍُ ئـُقايًِ خـؤٍ ٖـُض ساقـٌ تُسكـًًُ،        
ٍَ دًٗاتٌ وَظاضَتُناْسا ئُو تًُْػكٍُ ُٖيـ  ًَهٌ ظؤض باؾُ نُ خؤٍ َىساؾُظَ يُطُ ًَػتا ئَُُ ؾت ُ، بؤيـُ  ئ

ًَت، يُعين ئاطايإ يـُ يـُنرتَ، بًُْػـبُت ئًعؿايُنـُ، َـٔ       زَبًٓني زووباضَ بىوُْوٍَ َُؾطوع ؾيت تط ْاب
ًَت  ًَتُوَ، نىْهُ يُ َُؾاضيعٌ طُوضَ بًًٓىَُ، نىْهُ َكاوٍ بؤ َُؾاضيع بهىوى قُت ْان ًَٓ يُطَُيًساّ مب

 ُ ؽ بــؤ َُؾــاضيعٌ ظؤض طــُوضَ، نــُ ُْٖــسَيو  ئًػــترياز بهــات، يــُعين يــُْاو باظاِضَنــاٌْ ُٖضَيُــسا ُٖيــُ، بــ
ًَــت، ئــُوَ ئًعؿــا بهطَيــت و نــًَُاتٌ ظؤضيؿــُ، يــُعين نــًَُاتٌ َــُواز ظؤض َُغــُيُٕ نــُ   ًَٓ ئــُدًٗعَ زَٖ
ًَتـُوَ،        ًَٓ ًَت بؤ َُؾاضيعٌ ظؤض طُوضَ، غترياتًذًُنإ، يُبُض ئـُوَ ئـُو زوو بِططُيـُ وَنـى خـؤٍ مب ًَٓ زَيٗ

 غىثاؽ.
 :ثُضيَُإُضؤنٌ غ ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، لريَ خإ ؾُضَىو.
 بُِضَيع لريَ عبساهلل الاعًٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ ئُوَؾـساَُ نؤيًـصَ             ًَـت و بُططْطًؿـٌ زَظا م، ٖـُض يُطـُ ًَٓ ٍَ ئُوَزاَـُ نـُ ئـُو َاززَيـُ مب ًَٓـ يُطـُ

ًُـٌ ظؤضٍ ُٖيـُ، َىختُبـُضاتٌ    ئًًُُٖنإ يُّ ضغىَاتاُْ عُؾى بٔ، نىْهُ نؤيًـصٍ ئـًًُٖـ ئُقػـاٌَ ع   
ــُوازٍ        ــت، َـ ــُ زَضَوَ زَيـ ــٍُ يـ ــُدًٗعَنإ ظؤضبـ ــَُىو ئـ ــؤدٌ، ٖـ ــُسًا، دًؤيـ ــا، ئـ ــا، ؾًعيـ ــُ، نًًُـ ُٖيـ
ًَـت يـُ     ًَهػـجايُض زَب َىختُبُضيـ، َُوازَنإ َُٖىو ظؤضبٍُ يُ زَضَوَ زَيت، َىزَنُؾٌ بُغُض بِطوات ئ

ًَىيػتُ نؤيًصَ ئُ ٌَ ْانُٕ، ث ًًُٖناًْـ يُ ضغىَات عُؾى بهطَئ، نـىْهُ تـانى   تُداضوبُنإ ئًػتًؿازٍَ ي
ًَػتاف ياغايُنًإ بؤ ضَيو ُْخطاوَ، ظؤض غىثاؽ.  ئ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، ناى قازض ئُمحُز ؾُضَىو.

 بُِضَيع قازض امحس لايٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَهٌ باؾً ًَط خإ تُوظحي ٍَ زاِضؾـتُٓوٍَ      خىؾهٌ بُِضَيع ؾً سا يُغُض َاززَنُ، َٔ بـُف بـُساَيٌ خـؤّ يُطـُ

ًَتـُوَ، نـُ           ًَٓ باؾِ وَنى ئُوٍَ ٖاوناضا م باغًإ نطز، بـُاَلّ ئـُو بُخؿـًٍُٓ نـُ زاْـطاوَ يـُ َاززَنـُزا مب
 ئَُُ ٖؤناضَيهٌ باؾُ بؤ خعَُت نطزٕ و ئاوَزاْهطزُْوَ، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ض غىثاؽ، ناى عىَُض عبسايطمحٔ ؾُضَىو.ظؤ
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 بُِضَيع عُط عبسايطمحٔ عًٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَهًسا، بُاَلّ خؤٍ زَنطَيت بطىتطَيت ) للنعافع٘ مفاحت٘ اٖ بًُْػبُت بُؾٌ يُنًَُُوَ، ناى ؾىإ تُوظحي

ًَـت ئًًعاَـُٕ ئًًعاَـٌ    (، ْـُى تـُنًًـ، تـُنًًـ نُيًُُيـُنٌ ئًًعاًَـُ، َىسـاؾع ْاتى      ّسارٗ مً الةْساراد  اْ
ٌَ نطزٌْ ناضَيو، بُاَلّ بًُْػبُت ؾُقُضٍَ  ٌَ بُد ًَت َىؾاتُسٍُ بهات بؤ د وَظيطو وَظاضَت بهات، زَتىاْ
ًَُىايُ ئُطُض ضغىٌَ طىَططٌ يـُ َُغـائًًُ غـًازيُنإ     ًًََُُوَ، ئًعؿاٍ ضغىٌَ طىَططٌ، َٔ ث زووَّ و غ

ًَت ئًعؿـاٍ ضغـىٌَ طـىَططٌ     ًَت، ئًكًًِ ْاتىاْ بهـات ئَُـُ يـُ اليـُى، يُاليـُنٌ زيهـُ ؾـُضت ًًْـُ ئـُّ          ب
ًَت، يـُ ًَٓـاٍ    ًَت، دائًعَ يُ غٓىوضَناٌْ دٓىبُوَ زاخًٌ ب بُظائًعاُْ يُ غٓىوضَناٌْ خؤَاُْوَ زاخًٌ ب
ٍَ، ئَُـُ       ًَطَ زَضيسَنُئ واتا ياغـاٍ ًَعاًْـُ بـؤ ئَُػـا ًَُُ ي ًَت، ئُّ ياغايٍُ نُ ئ ئىّ قُغطَوَ دائًعَ ب

ٌَ زَن  ٌَ بـُد ًَـطَ، ٖـُضوَٖا يُاليـُنٌ زيهـُ،               د طَيـت يـُ ًَٓـاٍ ئـىّ قُغـط يـُو بُظائًعاْـٍُ نـُ زَيـٔ بـؤ ئ
ًَػـتا زاَىزَظطانـاٌْ           ًَػتا وَنـى بـطاّ نـاى ؾـىإ باغـٌ يُغـُض نـطز، ئ ظؤضيٍُٓ ئُو ؾتىَُناٍُْ نُ زَئ، ئ

تـُ َـاَيٌ نؤَجاًْـا    زَوَيُت ئَُاُْ زَزاتُوَ بـُ نؤَجاًْـا تايبُتـُنإ، نـُ زاٍ بـُ نؤَجاًْـاٍ تايبـُت، زَبًَ       
ًَت، ُْى زاَىزَظطاناٌْ  تايبُتُنُ، واتا ئُطُض َُٖىو ئًعؿايُنٌ بؤ نطا نؤَجاًْا تايبُتُنُ غىوزَُْس زَب

ًَت و، غىثاؽ. ًَٓ ًَسا َُْ ًَُىايُ ئُو ؾُقُضٍَ يُى و زووٍَ ُٖض ت  زَوَيُت، يُبُض ئُوَ َٔ ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ُظني خإ ؾُضَىو.ظؤض غىثاؽ، ئ
 بُِضَيع ئُظني عُط امحس:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَت بـُ زوو بُؾـُوَ، بُؾـٌ ئـُوٍَ نـُ باغـٌ َىساؾـُظَ         ٍَ ئُوَّ نُوا ئُّ َاززَيُ بب َٔ يُغُضَتاوَ يُطُ
ًَتـُ َاززَيـُنٌ تايبـُتٌ، بـُاَلّ              ًَتـُ تُيـُ،، يـإ َىؾاتُسـُ، بب زَنات زواٍ ئـُوٍَ نـُ وؾـٍُ تـُنًًـ بب

ًَطَ زَغت ًْؿإ بهُئ، ٖـُضوَى بـُِضَيعإ   ئًعؿ ًَُُ ي ٍَ ئُوَؾسا ئ ًَتُ َاززَيُنٌ غُضبُخؤ، يُطُ ايُنإ بب
ًَو ٖاتى وَظاضَت، ياخىز سهىَُت خؤٍ َُٖيػـتا بـُو نـاضَ، خـؤٍ      ناى ؾىإ و ناى عىَُض باغًإ نطز، نات

ًَٓايُ شووضَوَ بؤ ْاو ُٖض ًَىَيُ واضيسَ َُٖيػتا بُ نِطيين ئُو ؾتىَُناُْ يُ زَضَوَ ٖ َيٌُ نىضزغتإ، بُو ؾ
ًَو يُ نؤَجاًْاناٌْ نُضتٌ تايبُتُوَ ئـُّ نـاضَ بهـات، بـؤ      نُ ئًعؿا بهطَيت، بُاَلّ ئُطُض ٖاتى يُ ضَيطاٍ يُن
ًَـت، نـىْهُ نؤَجاًْـا         ًَُُ ئًعؿا بسَيُٓ ئُو نؤَجاًْايُ، بُِضاغـيت ئَُـُ نـاضَيهٌ ظؤض ْاقـاْىٌْ زَب ئُوٍَ ئ

ًَتى ئًػتًػُاضٍ خؤٍ، يإ عُقسٍ خؤٍ ئًػتًػُاض زَنات، نؤَج اًْاٍ تايبُت بؤ خؤٍ ناض زَنات، ئُطُض ب
ٍَ ئُوٍَ نُوا ئًػـتًؿازَو قـاظازلٌ خـؤٍ     ًَُُ ئًعؿاٍ بهُئ يُطُ ًَُُ نطز بىو، ئ ًَهٌ سهىٌَ ئ ٍَ نُضت يُطُ

  ًَ ًَىَيُى يـُ ؾـ ًَُُ بُ ؾ ًَت ئ ًَتُ ناضَيهٌ ْا تُْسضوغت، بؤيُ زَب ىَنإ وا بهـُئ  زَنات، ئَُُ بُِضاغيت زَب
ًٌَ َُٖيسَغ  بـُو ئًػـتريازَ ئـُوإ َىغـتُؾًس ْـُبٔ يـُو بِططـُ ئًعؿايـُ، ظؤض          ئُو نؤَجاًْاياٍُْ ئُوإ ث

 غىثاؽ.



 156 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، دُْابٌ وَظيط.

 بُِضَيع بايع تاَيُباٌْ/ وَظيطٍ زاضايٌ و ئابىوضٍ:

 .بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ

ًَتـُوَ، بـُاَلّ ئُطـُض         ًَٓ ًَُإ باؾُ يُ َاززَنُ نُيًٍُُ تُنًًـ ال بـسضَيت و بطؤِضَيـت، وَنـى خـؤٍ مب ًَُُ ث ئ
ًَُـُوَ ٖـً  َـاًْع ًًْـُ ئُطـُض            ًَـت، بًُْػـبُتٌ ئ ًَىَيُف ب ًَت بُ زوو بُؾُوَ، يإ يُى بـُف بـُّ ؾـ بب

ًَت بُ زوو بُؾُوَ.  بب
ٍَ َُعؿًـُ يـُ     بًُْػبُتٌ ئُوٍَ باغٌ ئًػتًػُاضو ئًػترياز  زَنطَيت، تُبًعٌ َىغتُلري خؤٍ بـؤ زَ غـا

ٌَ ياغاٍ ئًػتًػُاض ئُوَ سٍُ بىوَ، ئُو ؾتاٍُْ نُ بؤ سهىَُت زَيت َُعؿًُ، بُاَلّ  ًَٓاٌْ ؾتىَُى بُث ٖ
ًَــت، خــؤٍ ضَْطــُ يُُْقــٌ عُقسَنــُزا وا    ًَٓ ُْٖــسَيو نــُضتٌ تايبــُت ُٖيــُ ئًؿــٌ سهىَــُت زَنــات زَيٗ

ًَت، ئُوَ ئًعؿا زَن ًَـطَ قُقـس ئُوَيـُ،           ٖاتب ًَـت، ي طَيت يـُ ضغـىَاتٌ طـىَططٌ، ئُطـُض يـُ عُقسَنـُزا ٖاتب
ًَت، ئُوَ دًاواظَ، غىثاؽ.  ئُطُض يُ عُقسَنُ ُْٖاتب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، يًصٍُْ ياغايٌ.

 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًين ئ ُْساَاٌْ ثُضيَُإ يُغـُض َاززَنـُو ضووٕ نطزْـُوٍَ دـُْابٌ وَظيـطٍ زاضايـٌ و ئـابىوضيٌ        زواٍ ت

ًَُــُ قـًاغُيُنُإ ئاَــازَ نـطزووَ، زَخيىَيًٓٓــُوَ، ئُطـُض ئُْــساَإ ضَظاَُْـسيإ يُغــُضزا، زاوا       ٖـُضَيِ، ئ
 زَنُئ ةطَيتُ زَْطساُْوَ.
 املادٗ ارتامض٘ ّالعغزٌّ:

ّسارٗ ظضت االخح اص بحيفٔذ املغارٓع املد  ٘ هلا علٙ ظضاث الحد ٔ ةاد  اّاًل: للنعافع٘ الولت مً اٖ 
 )اعنار ّجينٔ٘ االرالٔه ّااافعاد(.

ذاىًٔا: جعفٙ مً الزصْو الملنزدٔ٘ داف٘ الةطاٜع ّالضلع املضحْردٗ مً رةد دّاٜز االرلٔه ّالقواع العةاو با َةا   
 ّالصحدتامَا ّلػآ٘ ادنال العند.

اٛ اعالِ الةطاٜع ّالضلع املضحْردٗ لتّاٜز االرلةٔه ّالقوةاع العةاو مةً ظملْمةاد اّ مؤصضةاد       ذالرًا: ٓغند االعف
 ماضت٘.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ؾُضَىو ناى ؾىإ.
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 بُِضَيع ؾىإ عبسايهطيِ د ٍ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ نُؽ زاواٍ ئُوٍَ نـطز )  ًٌَ َاززَنـُ، يـُعين سُقـُ ئـُوَ         (اّاًل، ذاىٔةاً ببىوضٕ، زوو، غ ال بـسضَيت يـُ ئُغـ

ًَٓا، ئًٓذا قًاغُنُ َىعايُدُ بهطَيت، ظؤض غىثاؽ. ًَؿرت ةطَيتُ زَْطساُْوَ، ئُطُض زَْطٌ ُْٖ  ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 زنتؤض ئُمحُز ؾُضَىو.
 بُِضَيع ز.امحس ابطاًِٖ عًٌ)وَضتٌ(:

 .بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ
ًَٓـ ُٖض ئُو قػٍُ ناى ؾىا م ٖـُبىو بـُ ئًعاؾـٍُ ئـُوٍَ بـُِضَيع وَظيـط ضووْـٌ نـطزَوَ، نـُوا نـُضتٌ           

ًَتُوَ ُْقـُنٍُ بطؤِضَيـت )        ًَٓ املضةحْردٗ ل ةاا القوةاع    طؿيت خؤٍ ؾت ئًػـترياز ْانـات، ٖـُتا ئُطـُض بؿـُ
ْــسَيو ؾــُضيهات ُٖيــُ بــؤ (، نــىْهُ ئــُو طــىتٌ ُٖاملضةةحْردٗ لةةتّاٜز االرلةةٔه ّالقوةةاع العةةاو (، ْــُى )العةةاو

ًَتُوَ، بـُاَلّ    ًَٓ ًَت ُْقُنُ بطؤِضئ، ُٖتا ئُطُض بؿـُ سهىَُت غًًُع و َُواز ئًػترياز زَنُٕ، يُعين زَب
ًَؿسا ةطَيتُ زَْطساُْوَ، نىْهُ زاوا نطا البربَيت، غىثاؽ.  يُ ث

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 يًصٍُْ ياغايٌ.
 غعًس بُظاظ:بُِضَيع عىٌْ نُاٍ 

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
َازاّ زاوا زَنطَيت زوو ؾُقُضَنُ ئًًػـا بهطَيـت، زاوا زَنـُئ ةطَيتـُ زَْطساْـُوَ، ئُطـُض ئًًػـا نـطا تـُْٗا          
ًَػتا ُٖضزوو ؾُقُضَ زَخىَيُٓـُوَ نـُ زاوا زَنطَيـت     ًَت، واتا َىقُزميٍُ َاززَنُ، ئ ًَٓ ؾُقُضٍَ يُنُّ زََ

 ئًًػا بهطَيت:
جعفٙ مً الزصْو الملنزدٔ٘ داف٘ الةطاٜع ّالضلع املضحْردٗ مً رةد دّاٜز االرلةٔه ّالقوةاع العةاو با َةا     اّاًل: 

 ّالصحدتامَا ّلػآ٘ ادنال العند.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

ٌَ يُطَُيسايــُ ئــُو زوو بِططُيــُ يــُغى بهطَيــت زَغــيت بــُضظ بهاتــُوَ؟ )    نــُؽ ( 6زَخيَُــُ زَْطساْــُوَ، نــ
ًَتُوَ، بُظؤضيٍُٓ زَْط َايُوَ، ظؤض غـىثاؽ، ؾـُضَىو يًصْـٍُ     ًَٓ ٌَ يُطَُيسايُ مب يُطَُيسايُ، ظؤض غىثاؽ، ن

 ياغايٌ.
 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 ؾُقُضٍَ تط:



 158 

او مةً ظملْمةاد اّ مؤصضةاد    ذاىًٔا: ٓغند االعفاٛ اعالِ الةطاٜع ّالضلع املضحْردٗ لتّاٜز االرلةٔه ّالقوةاع العة   
 ماضت٘.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
ٌَ يُطَُيسايــُ ئــُو زوو بِططُيــُ يــُغى بهطَيــت زَغــيت بــُضظ بهاتــُوَ؟ )    ( نــُؽ 3زَخيَُــُ زَْطساْــُوَ، نــ

ًَتُوَ، بُظؤضيٍُٓ زَْط َايُوَ، ظؤض غىثاؽ، ؾـُضَىو َا  ًَٓ ٌَ يُطَُيسايُ مب ززَنـُ  يُطَُيسايُ، ظؤض غىثاؽ، ن
 ةىَيُٓوَ.

 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 املادٗ ارتامض٘ ّالعغزٌّ:

اّاًل: للنعافع٘ الولت مً اٖ ّسارٗ ظضت االخح اص جيفٔذ املغارٓع املد ص هلةا علةٙ ظضةاث الحد ٔ ةاد     
 )اعنار ّجينٔ٘ االرالٔه ّااافعاد(.
داف٘ الةطاٜع ّالضلع املضحْردٗ مً رةد دّاٜز االرلٔه ّالقواع العةاو با َةا    ذاىًٔا: جعفٙ مً الزصْو الملنزدٔ٘
 ّالصحدتامَا ّلػآ٘ ادنال العند.

ذالرًا: ٓغند االعفاٛ اعالِ الةطاٜع ّالضلع املضحْردٗ لتّاٜز االرلةٔه ّالقوةاع العةاو مةً ظملْمةاد اّ مؤصضةاد       
 ماضت٘.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ زَغـيت بـُضظ            زَ ٌَ يُطَُيسايـُ زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ خيَُُ زَْطساُْوَ، نـ

( نُؽ يُطَُيـسا ًًْـُ، ظؤض غـىثاؽ، بُظؤضيٓـٍُ زَْـط ثُغـٓس نـطا، ظؤض غـىثاؽ، ؾـُضَىو بـؤ           4بهاتُوَ؟ )
 َاززَيُنٌ تط.

 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ،   26ضَت بُ َاززٍَ )غُبا ٌَ ضَقًَُؿـُإ زايـ ًَُُ يُ َاززٍَ غ (ٍ ثطؤشَنُ ثُيىَغتُ بُ ئًػتًكتاعات، ئ

ٌَ غُضؤنايُتٌ ُٖضَيِ و ثُضيـَُإ و  21زَْطُإ يُغُض ئُوَزا نُ تُخؿًعٍ  % يُ َىاظٍُْ تُؾػًًٌ ُٖضغ
ًَؿًٓاضيـ ُٖيُ يُ يًصٍُْ ياغايٌ ئُو َاززَيُ ئًً ػا بهطَيـت، زاوا زَنـُّ ئـُو    ئُزلىٌَُْ زازوَضٍ، بؤيُ ث

 َاززَيُ ةطَيتُ زَْطساُْوَ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

ٍَ َاززَنُ ةىَيُٓوَ، نىْه  ُ ئًعترياظ ُٖيُ يُغُضٍ، ؾُضَىو.داض
 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 املادٗ الضادص٘ ّالعغزٌّ:
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ربملاٌ ّىاٜةةُ ّصةملزجري ّاعطةاٛ الربملةاٌ     ال% مً رّاجت رٜٔط االرلٔه ّىاٜةُ ّرٜٔط 11االصحنزار باصحقواع 
ّرٜٔط زتلط الْسراٛ ّىاٜةةُ ّالةْسراٛ ّمةً ٍةه بةترشحَه ّمةً ٓحقاضةٙ راجةت ّسٓةز ّّدةالٛ ّساراد ّمةً            

 ؤىفل ن.بترشحَه ّمً ٓحقاضٙ راجت ّدٔد ّسارٗ ّاملضحغارًٓ مليفع٘ صيتّق الغَتاٛ يف ّسارٗ الغَتاٛ ّامل
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 بُنىضزٍ ةىَيُٓٓوَ، ؾُضَىو.
ًَط ذلُىز:  بُِضَيع ذلُس زي

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 َاززٍَ بًػت و ؾُؾُّ:
ًَططَنـــٍُ و غـــُضؤنٌ ثُضيـــَُإ و 11بـــُضزَواَبىوٕ يـــُ بـــِطيين ) %(ٍ َىونـــٍُ غـــُضؤنٌ ٖـــُضَيِ و د
ًَطو ئُْ ًَططَنٍُ و غهطت ًَططَنـٍُ و وَظيطَنـإ و    د ساَاٌْ ثُضيَُإ و غُضؤنٌ ئُزلىٌَُْ وَظيـطإ و د

ئُواٍُْ بـُ ثًـٍُ ئـُوأْ و ئُواْـٍُ َىونـٍُ وَظيـطو وَنًًـٌ وَظاضَت، يـإ ئُواْـٍُ بـُ ثًـٍُ ئـُوأْ             
وَضزَططٕ و، ئُواٍُْ َىونٍُ وَنًًٌ وَظاضَت و ضاوَيصناض وَضزَططٕ، بؤ غـىوزٍ غـٓسووقٌ ؾـًُٖسإ يـُ     

 َتٌ ؾًُٖسإ و ئُْؿايهطاوَنإ.وَظاض
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

ٍَ ئُوَ ةُيُٓ زَْطساُْوَ، تهايـُ   ًَت ئًًػا بهطَيت، داض ًَٔ زوو ضَئٌ ُٖيُ بؤ ئُو َُغُيُيُ، يُى/ زََي زََي
ًَو َىْاقُؾٍُ بهُئ، زوايًـ ئًًػاٍ بهُٕ، يًصٍُْ ياغاي ًَُُ غُعات  ٌ ؾُضَىو.ئًذاظَ بسَٕ، نىْهُ ئ

 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ يُ يًصٍُْ ياغايٌ يُ ضاثؤضتٌ خؤَإ زاواَإ نطزووَ ئ  ُو َاززَيُ ئًًػا بهطَيت، غىثاؽ.ئ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
ًَت ئًًػا، با ئُوٍَ ةُيُٓ زَْطساُْوَ، زو ٌَ باؾـُ؟  نانُ ضَئًُى ُٖيُ زََي ايٌ َىْاقُؾٍُ بهُٕ، ئُوَتإ ث

 باؾُ، ؾُضَىو ناى غاالض.
 بُِضَيع غاالض ذلُىز َطاز:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَػتاوَ ةطَيتُ زَْطساُْوَ ناضَيهٌ  غُباضَت بُ ئًًػا نطزٕ و ئًًػا ُْنطزٌْ َاززَيُى، َٔ ضَئًِ وايُ يُ ئ

 ٍ ظؤض يُغــُض ئــُو ثطَْػــًجُ ئًؿــُإ نــطز، زوو نــُؽ  بـاف ًًْــُ، وَنــى عــىضف يــُّ ثُضيَُاْــُ نــاتٌ خــؤ
يُطَُيٌ، زوو نُغًـ يُ زشٍ قػُ زَنات و زيؿاع يُو َُبسَئُ بهُٕ، ئًٓذا ةطَيتـُ زَْطساْـُوَ، ئُواْـٍُ    
ــُوَ       ًَتـ ًَٓ ــُٕ مب ــٍُ زاواف زَنـ ــًُ؟ ئُواْـ ــُضيطاتًإ نـ ــُوََات و َىبـ ًَت َكـ ــ ــُٕ ال بهـ ــسيعا زَنـ ــُ ئًـ نـ

 زَنُّ. زاواناضيًُناًْإ نًُ، غىثاغتإ
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ناى عبسايػ ّ ؾُضَىو.

 قسيل: م وفٙبُِضَيع عبسايػ ّ 

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَٓاويـُتٌ بـؤ ئًًػـاٍ ئـُّ َاززَيـُ، ٖـً  عً قـٍُ بـُ          ْىقتٍُ ًْعاًَُ، ئُو َىبُضيطٍَ يًصٍُْ قاْىٌْ ٖ

ًَُُ بِطياضَاْـساوَ   ًَتـُ خـىاضَوَ، ئـُوَ ض عً قـٍُ بـُ         21يـُ  َاززَنُوَ ًًُْ، ئ % يـُ بىزدـٍُ زَظطانـإ ب
ًَـطئ بـُ ئًتًذـاٌٖ عُزايـُتٌ ئًذتًُـاعٌ، بؤيـُ َـٔ           ًَو بٓ ًَـطَ ئًؿـاضَت ًَُُ زََاُْوَيت ي ضاتبُوَ ُٖيُ، ئ
ًَؿًٓاضٍَ ئًًػاٍ ئُو َاززَيُ، َٔ زَبًـِٓ َىبـُضيطَيهٌ قـاْىٌْ ًًْـُ،      ٌَ زَنُّ خػتُٓوٍَ ئُو ث ضداتإ ي

ًَىإ ئُو َاززَيُو ئُو َاززَيٍُ تط ًًُْ، غىثاؽ. نىْهُ  ًٖ  ضَبت يُْ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 يًصٍُْ زاضايٌ.
 بُِضَيع عُط قسيل ذلُس:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 يُ َاوٍَ َىْاقُؾاتٌ نُْس ضؤشٍ ضابطزوو، ثُضيَُاْتاضإ قػُيإ يُغُض ئُوَ نطز ئـُو تُخكًكـٍُ ثـاض   
ًَت، يُعين قػُ يُغُض ئُوَ ًًُْ نُ ئَُُ ئًًػا بهطَيت، قػُ  نطاوَ ئًُهاُْ يُ ؾىَيين خؤٍ غُضف ُْنطا ب
ًَت تُغـُوض زَنـُّ بـُو          يُغُض ئُوَيُ نُ ئُّ ثاضَيُ بؤنٌ غُضف بهطَيت؟ يُبـُض ئـُوَ ئُطـُض قػـُ ٖـُب

ًَت، ئُّ ثاضَيُ بؤنٌ غُضف بهطَيت؟ ظؤض غىثاؽ.  ئاضاغتُيُ ب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ضغ ٕ بايع/ز. ا بُِضَيع

ٌَ بهات، زوو نُغًؼ يُ زشٍ قػُ بهات، نـاى عىَـُض ْىقتـٍُ     ًَُُ زاوا زَنُئ زوو نُؽ زيؿاعٌ ي ًَػتا ئ ئ
 ًْعاَت ُٖيُ؟ ؾُضَىو.

 بُِضَيع ز.عُط محساَني خسض)ْىضَزيين(:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿتا ئُْساَاٌْ ثُضيَُإ ضَئًإ ي ًَؿًٓاض بهطَيت ئًًػا بهطَيتـُوَ،  َٔ تُغُوض زَنُّ ٖ ًَت، تا ث ُغُض ُْزا ب

ًَت ئًًػا بهطَيتُوَ، بُاَلّ ضَئٌ ُٖيُ يُغُض ئُوٍَ نُ نـؤٕ   ٍَ ئُوَ ُْب ًَُىايُ ضَْطُ نُؽ يُطُ بؤيُ َٔ ث
ًَت، غىثاؽ. ًَٓطَيت، ضَْطُ َىْاقُؾُ ظياتط يُغُض ئُوَ ب  بُناض بٗ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
ًَ ٌَ زَيـُوَيت يُغـُض ئـُو َاززَيـُ قػـُ بهـات؟ ْـاوت بٓىوغـطَيت، يـإ          ئ ػتا ْاوتإ زَْىوغني قػُ بهُٕ، ن

.ٌَ ًَ  ْىقتٍُ ًْعاًَت ُٖيُ؟ ؾُضَىو ْىقتُ ًْعاًَُنُت ب
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 بُِضَيع ز.امحس ابطاًِٖ عًٌ)وَضتٌ(:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَــت يُغــُض ضاثــؤضتٌ يًصْــٍُ ياغــايٌ، زو و ضَئــٌ ٖــُبىو، ســُظّ زَنــطز يًصْــٍُ ياغــايٌ بــؤ ئــُوٍَ ضووٕ ب

ًَـطَ ئًًػـاٍ َاززَنـُ بهطَيـت،      ضَئًُنٍُ تُواو ةىَيٓسبايُوَ، ٖؤناضَنٍُ ئُوَ ُْبىوَ نُ ضَئًُى ٖاتىوَ ي
ًَـت ئًًػـا بهطَيتـُوَ، يُبـُض              يُبُض ئُوٍَ يـُ ضيئاغـات بـِطاوَ، بـَُيهى زوو ضَئـٌ ٖـُبىوَ، ضَئـٌ يُنـُّ/ زََي

ُ ئًتػتًكتاع نطاوَ يُ غاَيٌ ضابطزوو بـؤ قـُظازلٌ غـٓسووقٌ ؾـًُٖسإ زاْـُْطاوَ،      ئُوٍَ ئُو َُبايًػٍُ ن
ٖـاتىوَ، ٖـُضوَٖا يُبـُض ئـُوٍَ عُزايـُت يـُو        2111(ٍ قاْىٌْ َىاظٍَُْ غاَيٌ 26ُٖضوَنى يُ َاززٍَ )

 ئًتػتًكتاعُ ُْبىوَ، نُوا َُمشىٍ بىوُْ بُ ئُسهاٌَ ئُو قاْىُْ.
ًَت َاززَنُ وَ ًَتُوَ، سُظّ زَنطز ُْقُضَئٌ زووَّ/ زََي ًَٓ  نُيإ ةىَيٓسبايُوَ، ظؤض غىثاؽ.نى خؤٍ مب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
ئُو بُِضَيعاٍُْ ْاويإ ْىوغطاوَ، ضَيعزاضإ )ناى ذلُس ؾاضَظووضٍ، ناى طؤضإ ئـاظاز، نـاى ؾـاظٍ بُؾـاضَتٌ،     

بًـت اهلل، نـاى ؾـىإ نابـإ، نـاى ؾـؤِضف، زنتـؤض        ؾُو م خـإ، نـاى قـازض ئُمحـُز، ضاظاو خـإ، نـاى قـباح        
ًَط ذلُس، ناى غُضزاض، لريَ خإ، ناى غاالض، ظنًُ خإ، بُؾطئ  ًَط خإ، ناى ؾعإ، خاتىو ؾً غُضوَض، ؾً
ًَطيعـإ خـإ، ئآًَـُ خـإ، ئـُظني          خإ، طىَيًعاض خإ، ناى خُيًٌ، ناى دُالٍ، تاضا خـإ، ثـُضوئ خـإ، ب

ٍَ، ناى عىَُض ُٖوضاٌَ، ناى عبسايػ ّ(، ناى ذلُـس ؾـاضَظووضٍ   خإ، زنتؤض بُؾري، ٖا ًَطز شَ خإ، ناى ؾ
 ؾُضَىو.

 بُِضَيع ذلُس امحس عًٌ)ؾاضَظووضٍ(:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُىا ًًُْ نُغًـ يـُّ قاعُيـُ    ًَت، ث ًَتُوَ، واتا ئًًػا ُْب ًَٓ ٍَ ئُوَزاَُ نُ ئُّ َاززَيُ مب َٔ غُضَتا يُطُ

ْ ٌَ %ٍ َىونُنٍُ، بَُيهى َُٖىو َىونُنٍُ بسات بُ نُغـىناضٍ ؾـًُٖسإ، بـُاَلّ َـٔ     11ُى يُ ْاضاظٍ ب
 قػُنا م يُ ضووٍ ياغايًُوَ نؤًُْتٌ غُضف نطزٕ و ئًكترياسٌ قاْىٌْ ئُوٍَ نُ غاَيٌ ثاض بِطا.
ًَُُ زوو زَغُاَلتٌ دًاواظي ًَُُ ئًًعاّ بهات، ئ ٔ، سهىَـُت  يُنُّ/ ئُطُض ئُّ َاززَيُ يُ ضووٍ ياغايًُوَ ئ

ًَت يُ  ًَ ًَُُ ئًًعاّ بهات ب ًَهٌ دًاواظَ يُ 11ئ %ٍ َىونُنُتإ زَبِطّ، ئُوَ ئريازٍَ ثُضيَُاُْ، نُ زَغُاَلت
ًَت َٔ ثاضَنُ زَبِطّ، ئَُُ يُ ضووٍ ياغايًُوَ.  سهىَُت زََي

ٕ 11زوو/ ئُطُض غُيطٍ بهـُيت، يـُعين بـؤ سهىَـُت زَغـُاَلتٌ زازوَضٍ بـري نـىوَ يـُ           %ٍ َىونـُناًْا
ًَهٌ زازوَضيــٔ و َىونــُيإ ُٖيــُ، بــؤ ئــُّ ياغــايُ ئُطــُض يــُ  % بــؤ 11برِبَيــت؟ يــُعين ئــُواًْـ زَغــُاَلت

 زَغُاَلتٌ زازوَضٍ تًا ًًُْ؟
ًَت، سهىَُت يُ يُى نُغٌ  ًَُُ ُٖب ًَُُ ثاض ئُوَْسٍَ َُعًىَاتٌ يًصُْنٍُ ئ ٌَ/ زَيًُٓ غُض خُضدٌ، ئ غ

َُ ًَُُ  عًىَُ، بُؽ يُ ئُْساَاٌْ ثُضيَُإ بِطاوَ.خؤٍ ُْبِطيىَ، نىْهُ ثاضَنُ يُالٍ ئ
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ًَهٌ خام زضاوَ، سهىَُت ُْ يـُ  751بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ، نىْهُ ثاضَنُ ) ( ًًَؤٕ زيٓاضَ بُ سًػاب
( ًًَـؤٕ  751وَظيطٍ بِطيىَ، ْـُ يـُ وَنًـٌ وَظيـطٍ بِطيـىَ، ْـُ يـُ َىغتُؾـاضٍ بِطيـىَ، ثاضَنـُف زيـاضَ )           

ًَتُ غــٓسووقٌ    زيٓــاضَ يــُ سًػــاباتٌ وَظاضَتــٌ ؾــ  ــطَ بِطياضَاْــسا ئــُو سًػــاباتُ بهــ ًَ ًَُــُ ثــاض ي ًُٖسإ، ئ
ًَـت ٖـَُىو ضؤشَيـو نُغـىناضٍ       ًَهٌ خاقٌ بؤ بهطَيتـُوَو ب ؾًُٖسإ، َُْاْطىت وَظاضَتٌ ؾًُٖسإ سًػاب
ًَـت، بـؤ ُْخؤؾـٌ،            ؾًُٖس يُغُض تُيُؾعيؤٕ نـؤ زَناتـُوَ، نُغـىناضَيهٌ ؾـًُٖس نـىاض ًًَـؤٕ زيٓـاضٍ زاب

ٌَ )وَظيـطٍ ؾـًُٖ   ًَــ ٌَ، بًـسات بــُ تُيـُؾعيؤًْـ، بــُاَلّ ئـُوَف ْــُزضاوَ      611سإ ب ( ٖـُظاض زيٓــاضٍ بًـسَْ
ًَني خعَُت بُ نُغـىناضٍ ؾـًُٖس بهـُئ، بُِضاغـيت سهىَـُت       ًَُُ ب بَُُٖىو نُغىناضٍ ؾًُٖس، ئُطُض ئ

ًَُـُ ئـُو ثاضَ     يـَُإ  َىيعََُ خعَُتٌ نُغىناضٍ ؾًُٖس بهات، سهىَُت ثاضٍَ يُبُضزَغت زايـُ، بـُاَلّ ئ
ًَتُ غــٓسووقٌ ؾــًُٖسإ و بهطَيــت بــُ زوو ثــطؤشَ، زوو ثــطؤشٍَ بهــىوى، ثاضَنــُف خعَــُتٌ   بــِطٍ تــا بهــ

ٍَ ئُوَزاّ برِبَيت، بُاَلّ يُ َُٖىوٍ برِبَيت و، غىثاؽ.  نُغىناضٍ ؾًُٖسإ بهات، َٔ يُطُ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 بهُٕ، ناى طؤضإ ؾُضَىو.ظؤض غىثاؽ، تهايُ ئًًتًعاّ بُ وَقتُوَ 
 بُِضَيع طؤضإ ئاظاز ذلُس:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ بطزْـٌ ُْٖـسَيو          ًَُىايُ ئُو َاززَيُ ئُوَْـسَ َاززَيـُنٌ ئًع ًَـُ، ئُوَْـسٍَ َاززَيُنـُ بـُ ال ض َٔ ث

ئــُو َــُوظوع، ئُوَْــسَ ئــُو َاززَيــُ ًًْــُ نــُ يُْاوَِضؤنــُوَ َُبُغــتُاُْ، ئُطــُض قػــُ يُغــُض َُبًُغــُ  
( 185َاززَيُ ْاناتُ ًًَاضَيو زيٓاض، ئُطـُض بًـرِبئ بـُنؤٍ ثاضَنـُ، ؾـىنط سهىَـُت وَظعـٌ بـاف بـىوَ )         

ًَت، ئُوَ يُى. ًَو ئُطُض َُبُغتُإ ب ًَت ًًَاضَيو ةُيُٓ ُٖض غٓسووق ًَُىايُ زَتىاْ  ًًَاضَإ ظياز نطز، ث
ــطازَضاًْ    ًَٓإ، نانــُ سَُــُ قػــٍُ نــطزو ب ــُ ضووٍ خــطاخ بــُناضٖ ـ قػــُيإ نــطزو خــطاخ بــُناض  زوو/ ي

ًَو ًًْـُ         ًَٓطَيت، َُيسَ وَظاضَتٌ ؾًُٖسإ، بًسَ ٖـُض َىئُغُغـُيُنٌ زيهـُ، يُبـُض ئـُوٍَ غًػـتَُ زَٖ
ًَهٌ تط زَينيئًؿُنإ خطاخ بُ ًَٓطَئ، غاَي قػٍُ يُغـُض زَنُيٓـُوَ، يـُ ضووٍ عُزايُتـُوَ، ئُطـُض       ناض زَٖ

ًَُىايُ بُ يُ قػُ يُغُض عُزايُتٌ نؤَُاَليُتٌ و يُنػاٌْ َى % عُزايُت ْايُتُ زٍ بـُ  11ونُ زَنُئ، ث
ًَت و ثًُ ْعَُنإ بُضظ بهطَيتُوَ، بُو عُزايـُت زَيتـُ زٍ، ئُطـُض     ثطؤشَ ياغايُى نُ ثًٍُ بااَلنإ زابُظَيٓ
     ٍَ ًَِ باؾُ ُّٖ سانُُنإ ئًعاؾـُ بهطَيـت، سانُـُنإ ئَُػـا ُٖض َايُوَف بؤ زيهؤض زَْطُإ يُغُضزاوَ، ث

ًَني يُ بُ بِطيا ًَ ٌَ برِبزضَيت، ؾىنط سهىَُت غاَيٌ ثاض بِطياضيسا يُ 11ض ئُطُض ب %يإ بؤ ظياز بـىو،  51%يإ ي
ًَطَوَ داضَيهٌ تط ئًعاؾٍُ   % بهطَيتُوَو، غىثاؽ.11يُبُض ئُوَ با ي

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، ناى ؾاظٍ ؾُضَىو.
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 ؾاضَتٌ(:ذلُس قازض)بُ فاضد بُِضَيع

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَػتاف يُطَُيسا ًُُْ.  َٔ ُٖض بؤ ئاطازاضٍ َُٖىو اليُى غاَيٌ ضابطزووف زَْطِ بُّ َاززَيُ ُْزا، ئ

ًَـو      بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ، بُ بِطواٍ َٔ ئُو َاززٍَ، يإ ئُو بِطياضٍَ نُ غـاَيٌ ضابـطزوو زضا، وَنـى خاَي
ًَبًًِٓ نطزووَ دطُ يُ َىظايـُزاتٌ غًاغـٌ ًٖهـٌ تـطٍ     نُ يُ سهىَُتُوَ ٖات، بُسُقً كُت ئُوٍَ َٔ ت

ًَُُ ثُْا بُضئ بؤ ئُّ دؤضَ بِطياضاُْ، ئُطُض  ًَت ئ ًَو زَب ًَِ نات ًَسا بُزٍ ُْنطا، بؤيُ َٔ زََي ًَسا ُْبىو، ت ت
ًَُـُ ٖـاتىوئ بـ         ٌَ ٖـً  ئُظَُيـُنٌ َـايٌ، ئ ًَػـتا بـُب ًَت، ئ ُّ دـؤضَ  ئُظَُيُنٌ َايٌ يُ واَلتسا زضوغت بب

ًَُاٌْ، يـإ يـُ      قُضاضاتاُْ زَبُئ، ئُطُض غبُييَن ئُظَُيُنٌ َايٌ وَنى خىا ُْنطزَ ئُو بىوَُيُظَ يـُ غـً
ًَت، بَُُ ثًُٓ زَنطَيت؟ يـإ بَُـُ ناضَغـُضو عـً ز زَنطَيـت؟ يُبـُض ئـُوَ ئـُّ          ًَط، يإ يُ زٖؤى ب ُٖوي

   ً ًَسضَيتُوَ، ُْى ئُوٍَ َـٔ، يـإ ٖـ ًَ ًَـت،       دؤضَ ساَيُتاُْ سُقُ بٗ   نـاّ يـُو بُِضَيعاْـُ َُبُغـتُإ ئـُوَ ب
ًَــت، نــىْهُ ئــريازَو ؾُخكــًُت و ُْؾػــًُت و نُغــايُتٌ ٖــُض نــاّ يــُو  َُبُغــتُإ َُغــُيُ َازيُنــُ ب
ًَُـُ   ئُْساّ ثُضيَُاْاُْو ئُواٍُْ ضابطزووف ظؤض يُوَ طُوضَتطَ ثُْا بؤ َُغائًًٌ َاززٍ ببُئ، نىْهُ ئ

إ نــطزووَ بــُ قىضبــاٌْ ئــُّ ئُظَىوْــُو ئــُّ ُٖضَيُــُ، بــُاَلّ ئَُــُ  يــُ ضابــطزوو ضوح و ســُيات و خؤَادــ
ًَؿـًٓاض زَنـُّ ئـُّ َُغـُيُيُ         َىظايُزَنٌ غًاغًُ، بُسكًكُت سُم ًًُْ ئَُُ ثـُيِطَو بهطَيـت و، َـٔ ث
      ٍَ ًَت بـؤ نُغـىناضٍ ؾـًُٖسإ، َـٔ ظؤض يُطـُ ًَو نُ زياض ب ئًًػا بهطَيتُوَ، يُبُض ئُوٍَ ئَُُ ُْزضا بُ ؾت

ًَؿُُضطاٍُْ نُ َىونـُيإ ًًْـُ، زضا بـُ ثطؤشَيـُى     ئُوَّ ئُ َُ برِبَيت، بُاَلّ ئًٓتادُنٍُ نىا؟ زضا بُو ث
ٍَ ئــُوَّ ئــُّ َاززَيــُ ئًًػــا    ًَط، بؤيــُ َــٔ يُطــُ بــؤ نُغــىناضٍ ؾــًُٖسإ و نَُئُْــساَاٌْ غــُْطُض، ْــُخ

 بهطَيتُوَ، ظؤض غىثاؽ.
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:ز. اضغ ٕ بايع/بُِضَيع 

  م خإ ؾُضَىو.ظؤض غىثاؽ، ؾُو
 بُِضَيع ؾُو م ذلُس غطيب:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَتُوَ، ئُو ثاضَيُ برِبَيت، بُاَلّ يُ ٖـَُإ ناتـسا   111َٔ يُ  ًَٓ % ثؿتطريٍ يُو َاززَيُ زَنُّ وَى خؤٍ مب

         ُ ًَٓاْ ًَٓاٌْ ئـُو ثاضَيـُ، ئايًـُتٌ بـُناض ٖ نـٍُ  ثؿتطريٍ يُ قػُناٌْ نانـُ سَُـُ زَنـُّ، بُِضاغـيت بـُناضٖ
ًَو بـُناض زَيـت؟    ًَطَيت و بؤض َُبُغت ًَت، نُ نؤٕ بُناض زَٖٓ ٌَ ب َُؾطوظَ ثُضيَُإ بُالٍ نَُُوَ ئاطاٍ ي
ًَِ باؾُ ئُو ثاضَيٍُ نُ زَبِطزضَيت يُ ثًُ بااَلنإ بهطَيت بـُ ثـطؤشَ بـؤ نُغـىناضٍ ؾـًُٖسإ، بـؤ        ًَٓـ ث

ٌَ وَضبطط       ًَػـتا       ئُوٍَ ئُو ثطؤشَيـُ ٖـَُىو نُغـىناضٍ ؾـًُٖسإ غـىوزٍ يـ َيـت، ْـُى بـُو ئايًُتـٍُ نـُ ئ
 زابُف زَنطَيت، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، ناى قازض ئُمحُز ؾُضَىو.
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 بُِضَيع قازض امحس لايٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
          ُ ــ ــؤٍ، ب ــى خ ــُّ وَن ــُ زَن ــُوٍَ َاززَن ــُ َاْ ــتطريٍ ي ًَِ ثؿ ــ ًَ ــُوَ ب ــُوَيت ئ ــُضَتا زََ ــٔ غ ــُْس َ اَلّ ن

ًَهًإ/ زازوَضنإ نُ َىونـُيإ بـُضظَ يـُ ثًـُ وَظيؿـُ       ًَؿًٓاضيـ زَنُّ، يُن َىالسُظَيُى و يُى، زوو ث
ًَؿــًٓاض زَنــُّ ئــُويـ بــُ ضَيــصٍَ يــُ         ًَتُ ئــُو    11بــُضظَنأْ، َٓــًـ ث % َىونــُنُيإ برِبَيــت و بهــ

 غٓسووقُوَ.
ًَؿــًٓاضٍ نــطزو ؾا  ًَو خــؤٍ ث ْاظيؿــٌ بــُوَ نــطز نــُ غــاَيٌ ضابــطزوو  ٖــٌ زووًََــإ/ الّ غــُيطَ، سهىَــُت

ًَـٌ زاخـُ ئـُّ     11تىاًْىيُتٌ بؤ ْعيو بىوُْوٍَ عُزايُت يُ  %ٍ َىونٍُ ثًُ بُضظَنإ برِبزضَيـت، ظؤض د
ًَت غاَيٌ ضابطزوو ئُو يُ  %يُ يُ وَظيطو ثًُ تايبُتـُناٌْ خـؤٍ برِبَيـت، بؤيـُ َـٔ      11سهىَُتُ ُْيتىاٌْ ب

ًَؿًٓاض زَنُّ و زاواف زَنُّ ئُّ ث ُضيَُاُْ قُضاض بسات ئَُـٍُ غـاَيٌ ضابـطزووف ئُطـُض يـُ سهىَـُت و       ث
ًَى ئــُو   ٌَ برِبَيــت، نــىْهُ بُِضاغــيت ئــُو وَظيطاْــٍُ يــُْ ٍَ ٖــُضزوو غــاَيٌ يــ وَظاضَتــُنإ ْــُبِطزضاوَ، ئَُػــا

ًَؿًٓاضَيهُ. ٍَ، ئَُُ ث  شووضاُْزا زاًْؿتىوٕ يُغُض خىَيين ؾًُٖسَنإ نىوُْتُ ئُو
ًَؿًٓاضَيهٌ تط ًَٓاٌْ ئُو ثاضَيـُ ْـًِ نـُ زَبِطزضَيـت،     زووَّ/ ث ٍَ خطاخ بُناضٖ ّ ُٖيُ، ئُويـ ئُوَيُ يُطُ

ًَؿًٓاضَيهِ ُٖيُ ئُويـ ئُوَيـُ وَظاضَتـٌ ؾـًُٖسو ئُْؿايـُنإ يـُ ٖـَُىو        يُ غٓسووقٌ ؾًُٖسإ، بؤيُ ث
ًَت ناوزَيطٍ بهات، غااَل ُْ نُْس َاَيُ قُظاو ْاسًُنإ، يُ ثاضَيعطانإ، تُْاُْت يُ ُْٖسَيو طىْسيـ زَتىاْ

ًَـٌ بـصَيت، ٖاونـاضٍ َـاززٍ و      ًَت ث ًَىيػت ْاتىاْ ؾًُٖسَيو زياضٍ بهات، نُ َىونٍُ ؾًُٖساُْنٍُ وَى ث
 زَغيت َاززٍ بؤ زضَيص بهات.

ًَٓطَيـت، ْـُى        ًَؿًٓاضَيهٌ تطيـ ئُوَيُ ئُو ثاضَيُ تُْٗا و تُْٗا بـؤ نُغـىناضٍ ؾـًُٖس بـُناض بٗ ًًَُّ/ ث غ
ًَؿـًٓاض زَنـُّ بـؤ            ببُخؿطَيت يُ وَظاضَت بؤ ؾ  ٕ ؾـت و بـؤ ؾـ ٕ ؾـت يـُ ضَيـٌ زاَىزَظطاناْـُوَ، بؤيـُ ث

ــت، بــؤ زَعُــٌ نُغــىناضٍ ؾــًُٖسإ بــُناض      ًَٓطَي ناضَغــُضٍ ُْخؤؾــٌ نُغــىناضٍ ؾــًُٖساًْـ بــُناض بٗ
ًَٓطَيت، غىثاؽ.  بٗ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، دُْابٌ وَظيط.

 ٌْ/ وَظيطٍ زاضايٌ و ئابىوضٍ:بُِضَيع بايع تاَيُبا
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَػتا بُؽ ئُوَْسَ قػُ زَنُّ بـاؽ يـُوَ زَنطَيـت نـُ يـُ وَظيطَنـإ ْـُبِطاوَ، غـاَيٌ ثـاض يـُ وَظيطَنـإ             ئ
بـِطاوَو ثاضَنُؾـٌ ئًـساع نــطاوَ يـُ وَظيـط، يــُ وَنًـٌ وَظيـط، يــُ َـىزيط عـاّ، يــُ َىغتُؾـاض، ئـُوٍَ بــُو            

ًَػـتا    زَضَداُْيُ، ئُو ٍَ يُ ياغانُزا ٖاتىوَ ٌٖ ثاضَنُ، بُاَلّ ياغانُ بؤ يُى غاَيُ، غاَيٌ ثاض تـُواو بـىو، ئ
ًَٔ يُ  ًَ ًَُـُ       1/1داضَيهٌ تط ئَُُ َىقازَقٍُ يُغُض بهطَيت، ب ـُوَ ٖـَُىوٍ زَبِطيٓـُوَ، خـؤ بـُ زَغـت ئ
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ْطُ ئُو َىالسُظَيٍُ نطز ًًُْ، بؤ َُعًىَاتٌ دُْابتإ، ئُوٍَ ُٖض  بِطاوَ تُْٗا ئُزلىٌَُْ وَظيطإ ضَ
ًَت، غىثاؽ.  ب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، ضاظاو خإ ؾُضَىو.

 بُِضَيع ضاظاو ذلُىز ؾطز:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًين و غُضزلاٍُْ نُ ًَٓـ ُّٖ بـىو بـُِضَيع نانـُ     ثؿتطريٍ يُ َاُْوٍَ ئُو َاززَيُ زَنُّ، ظؤضٍ ئُو ت

ٌَ          سَُ ُ باغٌ نطز، بؤيُ ثؿتطريٍ يـُ قػـُناٌْ بـُِضَيعٍ زَنـُّ، ٖـَُىواًْـ قػـَُإ يُغـُض ئايًـُتٌ دـ
ٌَ نطزٌْ ئُّ َاززَيُ ُٖيُ، نُ زَنطَيت يَُػاَيسا نُ بِطياض يـُ َاْـُوٍَ ئـُو َاززَيـُ زَنـُئ و ئـُو        بُد

ٌَ نطزٌْ َاززَنُ يُب ٌَ بُد ًَىاظٍ د ُضناوٍ ئُْـساَاٌْ ثُضيـَُإ   بِطَ ثاضَيُ زَبِطزضَيت، ثطؤشٍَ زياضو ؾ
ًَت، غىثاؽ.  ضووٕ ب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، ناى قباح بًت اهلل ؾُضَىو.

 بُِضَيع قباح بًت اهلل ؾهطٍ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ُـ          س ؾـاضَظووضٍ  ئُشٍ ثؿتطريٍ يُ َاُْوٍَ َاززَنـُ زنـُّ، ثؿـتُظاًُْ يـُ ئاخـاؾتيَن بـطاٍ بـُِضَيع نـاى ذل

ًَتُ ثطؤشَ، يإ خُغتُخاُْ بؤ نُغىناضٍ  ًَتُ بِطئ بؤ ُْٖسَيو يإ زب زنُّ، نُ َُ بِطياضزا ئُظ بِطَ ثاضَ ب
ٌَ نـطٕ، بـؤ ُْٖـسَى        ٌَ بـُد ًَىيػت ُْٖاتًتـُ دـ ٌَ رلابٔ ئُوَ نى بِطياض غُض ٖاتًُ زإ وَنى ث ؾًُٖسإ، ي

ًَتُ ثطؤشَ، يإ  ناضٍ زٍ ٖاتًتُ غُضف نطٕ، يُوَ ئُشٍ زاخىاظٍ زنُّ ًَتُ بِطئ، يإ بب ئُطُض ئُظ ثاضٍَ ب
ًَتُ زضوغت نطْا خُغتُخاُْ بؤ نُغىناضٍ ؾًُٖسإ، غىثاؽ.  بب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، ناى ؾىإ ؾُضَىو.

 بُِضَيع ؾىإ عبسايهطيِ د ٍ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 زَنُّ، بُتايبُتٌ يُ بِطيين ًْػبُنُ زَنُّ. يُنُّ/ ثؿتطريٍ يُ َاززَنُ

ًَُُ ناضَيهٌ خطامثإ ُْنطزووَ، نُ يُغاَيٌ ضابـطزووزا زاواَـإ نـطزووَ ئـُوَ ضووبـُِضووٍ       ًَُىايُ ئ زووَّ/ ث
ًَىَيُنٌ َُعكىٍ و َُْتًكٌ غُضف بهات بـؤ نُغـىناضٍ    وَظاضَتٌ ؾًُٖسإ بهطَيتُوَ، بؤ ئُوٍَ ئُو بُؾ

ئُو بطازَضاٍُْ نُ يُيًصُْ ثُيىَْسيـساضَنأْ طًـُيًإ ُٖيـُ يـُو َُغـُيُيُ، بؤيـُ        ؾًُٖسإ، بُاَلّ زياضَ
ٍَ ئـُو ئًػـتًكتاعاتاُْ بـسضَيت بـُ               ًَت ئَُػـا ًَؿـًٓاض زَنـُّ بُِضاغـيت يَُػـاَيُوَ، يـإ ٖـُض ٖـً  ْـُب َٔ ث
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ًَو وَظاضَتـٌ تُْسضوغـيت بًـسات بـُو ُْخؤؾـداْاٍُْ نـُ ُْخؤؾــُناْ           ٌ وَظاضَتـٌ تُْسضوغـيت، بـُ َـُضد
ًَطثُزلُ ناضَغُض زَنُٕ، ظؤض غىثاؽ.  ؾ

 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، ناى ؾؤِضف ؾُضَىو.
 بُِضَيع ؾؤِضف غًس دلًس:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿُنٌ ثؿتطريٍ يُ َاُْوٍَ ئُّ َاززَيُ زَنُّ، غُباضَت بُو يُ  ًَهٌ      11ث ًَني سًػـاب ًَتـى بـ %يـُ ئُطـُض ب

ًَػتا َاْطٌ ؾُؾُ، ئُطـُض يـَُاْطٌ سُوتـُوَ    5% ًًُْ، زَيتُ 11بهُئ يُ  وضز % نَُرتيـ، نىْهُ ئُوَ ئ
ٌَ نطزُْوَ تا نؤتايٌ غـاَيٌ زاضايـٌ نـُ     ٌَ بُد ًَـت ئـُوَ     31/12ئُو ياغايُ بهُوَيتُ بىاضٍ د يـُ، بؤيـُ زَب

ًَُُ ئُو  %، وايـُ، نـىْهُ َـاْطٌ    11%، ئـُو ناتـُ زَناتـُ يـُ     21%يُ ئُطُض بًهُيٓـُ  11يُن  بهُيُٓوَ، ئ
ًَـٌ زَظاْـني، بؤيـُ      ًَٓر و ؾُؾًـ ُْبِطاوَ، غاَيٌ ثاضيـ وا بىو، ٖـَُىومشإ ث ٌَ و نىاضو ث يُى و زوو و غ

ًَني يُ  ًَ ًَت ب ًَت ضَيصَنٍُ ظياز 1/1ئُو ضَيصَيُ زياضٍ بهُئ، يإ ئُوَتا زَب ـُوَ زَبِطزضَيت، يإ ئُوَتا زَب
ًَتُو  %يُنُ.11َ ئاغيت يُ بهُئ، ئُطُض َُبُغتُاُْ ب

ٍَ ئُوََُ ئُو بِطَ ثاضَيٍُ نـُ نـؤ زَنطَيتـُوَ، نـُ يـُ ٖـَُىو ثًـُ بااَلنـإ تـا ئـُو ناتـٍُ             زووَّ/ َٔ يُطُ
ثطؤشَ ياغاٍ زَغتهاضٍ نطزٌْ َىونٍُ ثًُ بااَلنإ زَنطَيت، َُٖىو ثًُ بااَلنـإ  بططَيتـُوَ، وَنـى ئـُوٍَ     

ٍَ ئُوََـُو    بطازَضإ باغًإ نطز يُ ٌٖ زازوَضيًُناًْـ، ْانطَيت ئُوإ بُزَض بهطَئ يُو ياغايُ، َٔ يُطـُ
ًَهـٌ   ًَٓطَيت، بؤ ئُوٍَ بُ ضَيو و ث ثؿتطريٍ يُ قػُناٌْ نانُ سَُُ زَنُّ، نُ بؤ َُبُغيت خؤٍ بُناض بٗ
ًَت،  ٍَ بؤ زضوغت نطزٌْ قىتاةاُْ ب ًَٓطَيت، َُبُغتُنُ زياضٍ بهُئ، با ئَُػا بؤ َُبُغيت خؤٍ بُناض بٗ

ًَـت يـُ ظاْهـؤ              يإ ب ًَـت، يـإ بـؤ ٖاونـاضٍ نطزْـٌ نـ  و نـىِضٍ ؾـًُٖسإ ب ؤ زضوغت نطزْـٌ خُغـتُخاُْ ب
ئًًُُٖنإ و ثُمياْطا ئًًُُٖنإ زَخىَيٓٔ، يُعين بابُتُنُ زياضٍ بهطَيت، ْـُى وَنـى بـطازَضإ ئاَاشَيـإ     

ٌَ نطز بُ ٖاوناضٍ بهىوى، بهىوى، نُ ًٖ  ؾىَيين خؤٍ ْاططَيتُوَ، ظؤض غىثاؽ.  ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، زنتؤض غُضوَض ؾُضَىو.
 بُِضَيع ز.غُضوَض عبسايطمحٔ عُط:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ بؤ ؾًُٖسإ و نُغىناضٍ ؾـًُٖسإ   َٔ ثؿتطريٍ يُ قػُناٌْ ناى ذلُس ؾاضَظووضٍ زَنُّ، بُِضاغيت ئ

ًَط ٌَ و   ًٖهُإ يُبُضناو ًًُْ، بُاَلّ ي ًَهٌ تط بُناض ٖاتىوَ وَنى ئـُوٍَ دـ َزا ئُطُض ئُو َُغُيُيُ بؤ ؾت
ًَسانـىوٕ بـؤ ئـًـ و ناضَنـاٌْ ئـُو               ًَىيػتًؿـُ ث ؾىَيين خـؤٍ ْـُططتىوَ، ٖـُّ سـُم ًًْـُ بًـرِبئ، ٖـُّ ث
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وَظيطَ بُِضَيعَ بهطَيت، نىْهُ ْانطَيت ئـُو بـُْاوٍ خؤيـُوَ بـؤ نُغـىناضٍ ؾـًُٖسإ و بـؤ َُبُغـيت تـط          
 هات.زابُؾٌ ب

ًٌَ ئُو ياغاياٍُْ نُوا زَضيهطزووَ َىيعََُ يُغُضيُتٌ خعَـُتٌ   بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ، سهىَُت بُث
نُغىناضٍ ؾًُٖسإ بهات، ئًُتًاظاتُناًْؿًإ زياضٍ نطاوٕ، وَنى بطاٍ بُِضَيعّ َاَؤغتا طـؤضإ باغـٌ نـطز    

إ، سهىَـُت زَنطَيـت ثـاضٍَ ظيـاتط     ئَُُ ٖـَُىوٍ ًًَاضَيـو ْانـات، بـُ ًًَـاضَيهًـ ٖـً  ْانطَيـت بـؤ ئـُو         
ًَُـُ ئـُو            ًَتـى ئ ًَؿـًٓاضٍ ئـُوَ زَنـُّ ئُطـُض ب ًَهٌ تـط، َـٔ ث ًَهساُْوٍَ ًٖ  َُبُغـت ٌَ ي ًَت، بؤيُ بُب زابٓ
ًَطثُزلُ زابٓطَيت، نُوا ًٖ  ثاضَيُنًإ  ًَطَ زَبِطئ و ثؿتطريٍ بِطيين زَنُّ بؤ غُْتُضَناٌْ ؾ ثاضَيٍُ ي

ًَه ٔ نــُوا ساَيــُتًإ ظؤض خطاثــُ، تُْسضوغــتًإ ظؤض خطاثــُ، ئًُهاًْــُتًإ ظؤض بــؤ زابــني ْــُنطاوَ، خــَُيهاْ
ًَو ضَيـو ةطَيـت،        ًَو غـٓسووق ًَت، بـُاَلّ بـُ َـُضد ًَطَ ب نَُُ، ًٖ  زَغتطريؤيُنًإ ًًُْ، زَنطَيت ئَُُ ي

ًَت و ناوزَيطٍ بهطَيت يُاليُٕ ثُضيـَُاٌْ نىضزغتاًْؿـُوَ ئـُو بـِطَ ثاضَيـُ بـؤ غـُْتُضَن        ًَو ب اٌْ سًػاب
ًَطثُزلُ تُضخإ بهطَيت، غىثاغتإ زَنُّ.  ؾ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
ًَط خإ ؾُضَىو.  ظؤض غىثاؽ، ؾً

ًَط ذلٌ ايسئ قاحل:  بُِضَيع ؾً

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ نـطز بـ     ًَتُوَ، ُٖضوَنى ثاضغاَيًـ ثؿـتطرييِ يـ ًَٓ ٍَ ئُوَزاَُ ئُو َاززَيُ مب ُ َاْـُوٍَ،  ًَٓـ ُٖض يُطُ

          ٌَ ٌَ بـُد ًَٓإ و دـ بُاَلّ ئاطازاضيؿٔ يُ َُٖىو ثًُ بـُضظَنإ ئـُو ثاضَيـُ بـِطاوَ، بـُاَلّ ًَهـاًْعٌَ بـُناضٖ
ٍَ ًٖـىازاضّ           ًَؿـًٓاض زَنـُّ نـُ ئَُػـا نطزٌْ تُواو ُْبىوَ ُٖضوَنى َُٖىو ٖاونـاضا م باغـًإ نـطز، بؤيـُ ث

ًَت بؤ ؾًُٖسإ و ئُْؿايهطا ًَىاظَيهٌ باف بُناض ب ًَؿٌ َين بُؾ وَنإ، ُٖضوَٖا بطاٍ بُِضَيعّ ناى غُضوَض ث
ًَطثُزلُ ئُو ثاضَيُ زابني بهطَيت، غىثاؽ.  ططتُوَ، ًَٓـ ُٖض يُو ضَئًُزاَُ بؤ ُْخؤؾداٍُْ ؾ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، ناى ؾعإ ؾُضَىو.

 بُِضَيع ؾعإ امحس عبسايكازض:

 إ.بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُ
ًَؿُُضطُو دًٓؤغايس، نؤًُْتٌ غُضف نطزْـٌ ئـُّ    ًَُُ، يًصٍُْ ؾًُٖسإ و ث ًٌَ َىتابُعٍُ يًصٍُْ ئ بُث
ًَُُ ظؤض طًُيًُإ ُٖبىو، بُ وَظيطيؿـُإ طـىت، بـُ     بِطَ ثاضَيٍُ نُ بِطاوَ يُ ثًُ تايبُتُنإ، سُقًكُتٔ ئ

ٍَ ئُو تُغطوؾٍُ بُو بِطَ ثاضَيُ نطاوَ عُنػٌ ئُوَ بىو، ن ًَُـُو ٖـُزَيف ئـُو ياغـايٍُ     ُٖض سا ُ ُٖزَيف ئ
ًَو زضوغت نطاوَ، ياغاٍ شَاضَ ) ، غٓسووقٌ ؾًُٖسإ، ئُٖساف و ئاَازلٌ بـُ  2118(ٍ غاَيٌ 4نُ غٓسووق

ًَو يـُ         ًَُـُ سًػـاب ًَو ئ ٍَ َاُْوٍَ َاززَنـُّ، بـُاَلّ بـُ َـُضد عُنػٌ ئُوَ تُغطوف نطاوَ، بؤيُ َٔ يُطُ
ٍَ ٖـُظااَلٌْ تـطٍ      خىزٍ ثُضيَُإ بهُيُٓوَ بُ ضَئٌ َٔ،  ٌَ غاَيُ َٔ زاوا يُ ثُضيـَُإ زَنـُّ يُطـُ ئُوَ غ
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خؤّ، نُ طُوضَتطئ َىؾهًًٍُ ؾًُٖسإ ُٖيُ يُبىاضٍ تُْسضوغيت، ُْ يُ ثطؤشَ تايبُتُنإ، ُْ يُ ثطؤشَ 
ًَىيػتُ بؤ ؾًُٖسإ زضوغت بهطَيت، نُ زوو  بُضزَواَُنإ، ُْ يُ ثطؤشَ بُضزَواَُ تاظَنإ، ئُّ ثطؤشَيُ ث

ًَط، َـٔ   ْ ًَ  يُ زٖؤى و يُ ٖـُوي ًَؿُُضطُف ب ُخؤؾداٍُْ تايبُت بُ ؾًُٖسإ، ُٖتا ئُطُض زَنطَيت بؤ ث
ًَت سهىَُتًـ ًُُٖتٌ ظياتط بهات  ًَو بؤ ئُّ زوو ُْخؤؾداُْيُ، يُ غاَيٌ زاب ًَتُ ُْوات ًَِ باؾُ ئَُُ بب ث

ضَتطئ َىعاْــاتٌ وَظاضَتــٌ و يــُو َاوَيــُ بٓاغــُ زابٓطَيــت بــؤ بــىاضٍ تُْسضوغــيت ؾــًُٖسإ، نــىْهُ طــُو
ًَىَيُ، بُاَلّ بُو ئايًُتٍُ نـُ   ٍَ بِطيِٓ بُو ؾ ؾًُٖسإ، َىعاْاتٌ تُْسضوغتًُ نُ عً ز ُْبىوَ، َٔ يُطُ

ًَهٌ زضوغت ُْبىوَ، ظؤض غىثاؽ.  نطا ئايًُت
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

ًَط خإ ؾُضَىو.  ظؤض غىثاؽ، ؾً
ًَط ذلُس زلً  ب:بُِضَيع ؾً

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
مليفعةة٘ املضحغةةفٔاد ارتاصةة٘ بةةاالمزاض    ٖــُض يــُ دًــاتٌ َُْؿُعــٍُ غــٓسووقٌ ؾــًُٖسإ بٓىوغــطَيت )      

ًَــت ئــَُط بُغــُض  الضةةزطاىٔ٘ ًَت، نــىْهُ سهىَــُت ْاتىاْ ًَهــٌ دًــا بٓىوغــ (، زواٍ ئــُوَ ثُضيــَُاًْـ ًٖٓ
%يُنـُيإ برِبَيـت بـؤ ئـُو     11ٌ ثُضيَُإ يُ ثُضيَُاْسا بهات، ُٖض بٓىوغطَيت ضئًػٌ ثُضيَُإ و ئُْساَاْ

ًَت، غىثاؽ.  غُضَظَف بُناض ب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، ناى غُضزاض ؾُضَىو.
 بُِضَيع غُضزاض ضؾًس ذلُس:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ زَنــُّ، بــُاَلّ ئــُوَ   ٍَ َاْــُوٍَ َاززَنــُّ و ثؿــتطريٍ يــ ٍ نــُ ُٖيــُ ئًؿــهايًُت يــُ  زيــاضَ َٓــًـ يُطــُ

ًَٓاٌْ ئُو ثاضَيُ وَنى ئُوٍَ باؽ زَنطَيت، نانُ سَُُف باغٌ نـطزو باؾـرت ؾـاضَظايُ بـُ سـىنٌُ       بُناضٖ
ًَؿُُضطُيُ، يُعين باؽ يُوَ زَنطَيت بؤتُ ئًُتًاظَيو بؤ وَظيـط،   ئُوٍَ نُ غُضؤنٌ يًصٍُْ ؾًُٖسإ و ث

ًَت ب ًَٓ ًًَإ زَبِطَيت، يُعين يُ ُْٖسَيو َىُْغابات بُناضٍ زَٖ ُْاوٍ خؤٍ و ئُواُْوَ، ُْى ئُواٍُْ نُ ي
ًَطثُزلُو ئُواْـُ         ًَط خـإ طـىتٌ ُْٖـسَيهٌ بـؤ ُْخؤؾـداٍُْ ؾـ زياضَ ًَٓـ ُٖض ثؿتطريٍ زَنُّ وَنى ؾً
ًَُىا ًًُْ َىزيط عاَـُنإ   ًَهٌ ظؤض باؾُ، دُْابٌ وَظيط طىتٌ َىزيط عاَُناًْـ، َٔ ث ًَٓطَيت ؾت بُناض بٗ

ًٌَ برِبَيت، ئ ٍَ ئُواًْؿٌ تًا بهطَيت، يإ يُ ي ًٌَ برِبَيت با ئَُػا ٌَ برِبَيت، غىثاؽ.5ُطُض بهطَيت ي  %يإ ي
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، دُْابٌ وَظيط.

 بُِضَيع بايع تاَيُباٌْ/ وَظيطٍ زاضايٌ و ئابىوضٍ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَبىضزٕ زَنُّ بُ  ًْػبُت َىزيط عاَُناُْوَ، غىثاؽ. َٔ زاواٍ ي
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ؾُضَىو.
 

 بُِضَيع غُضزاض ضؾًس ذلُس:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ــط وَاَلَــٌ زايــُوَ، زاوا زَنــُّ        ــُوَ دــُْابٌ وَظي ــُاَلّ ئ ــاضَ َــٔ طــىمت َــىزيط عاَــُناًْـ، ب غــىثاؽ، زي

ًَت و ثؿتطري ًَسا ب  ٍ ئُوَف زَنُّ، ظؤض غىثاؽ.زازوَضَناًْؿٌ ت
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، غَُريَ خإ ؾُضَىو.
 بُِضَيع لريَ عبساهلل الاعًٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَىيػـتُ           ًَىَ، قػُنا م نـاى غـُضزاض نـطزٍ، نـىْهُ َـىزيط عـاًَـ زَضَدـُ خاقـُيُ، ث ًَٓـ بَُُٖإ ؾ

ًَىيػـتُ ًَهـاًْعٌَ ئـُو ثاضَيـُ      يُواًْـ برِبزضَي ًَبىضزٕ زَنُّ، بـُاَلّ ث ت، ُٖضوَٖا زازوَضَناًْـ، زاواٍ ي
ًَػـتا بـؤ خؤَـإ زَظاْـني           ًَـت، نـىْهُ ئ ٍَ ئُوَزاَُ بـؤ غـُْتُضٍ غـُِضَتإ ب ًَٓٔ، َٔ يُطُ نؤٕ بُناض زَٖ

ادإ ٖــُض يــُو غــُِضَتاٌْ َــَُو يــُ نىضزغــتإ ظؤض بــاوَ، ٖــُتا ئُواْــٍُ يــُ ئًعسازيــُنأْ ظؤضبــٍُ نهــُن
ًَـت، بـؤ ثـطؤشٍَ غـُْتُضٍ غـُِضَتاٌْ              ًَٓٔ، َـٔ ثؿـتطريٍ ئـُوَ زَنـُّ بـؤ ُْخؤؾـداُْنإ ب ًَؿُيُ زَْـاَي ن

 ََُو، ظؤض غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، ناى غاالض ؾُضَىو.
 بُِضَيع غاالض ذلُىز َطاز:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ يُ غُض ًَػتا بُ ئاضاغتُيُى ناضَـإ نـطزووَ، نـُ بىزدـٍُ تُؾـػًًٌ      ئ َتاٍ طؿتىطؤيُناداُْوَ تاوَنى ئ

ٍَ بسَئ ئًػتًػُاضٍ ظياز بهطَيت، ُٖض يُغُض ئُو بَُٓايُ ئًُهـإ ْـُبىو بـؤ ٖـَُىو      نُّ بهطَيتُوَو ُٖو
ًَساويػـ    تًُ تايبُتـُنإ، يـُ   نني و تىَيصَناٌْ خىاضَوَ يُ نُغىناضٍ ؾًُٖس، يُ نَُئُْساَإ، يـُ خـاوَٕ ث

نطَيٓؿني، يُ نني و تىَيصَناٌْ تط، بتىاْني َىونٍُ َُٖىوإ ظيـاز بهـُئ، يـإ زَضَاَيـٍُ ٖـَُىوإ ظيـاز       
ًَو يـُ َىونـُناًْإ           ًَهٌ بـاف ُٖيـُ، ئُواْـٍُ ثًـٍُ تايبـُتٔ بُؾـ بهُئ، بُاَلّ بؤ ئُّ بابُتُ ئًُهاًْـُت

ًَ ًَٓسضَيتُ خىاضَوَ، تا ئُو ناتٍُ ئًُهإ زَب ًَهِطا بُضظ زَنطَيتُوَ، بؤيُ ئَُُ وَنـى  بٗ ت َىونُ ْعَُنإ ت
ًَـت يــُ ُٖوَيــسإ بـؤ َُغــُيٍُ بُضظنطزْــُوٍَ ئاغـيت ثــطؤشٍَ ًْػــبُ      ًَو، ئُطــُض ظؤض ظؤض نــًَُـ ب بُؾـ
ٍَ يـُْاو ياغـاٍ     ٍَ بُغـا ًَت، بُتايبُتًـ ئُّ بابُتُ ْانطَيت يُّ دؤضَ غا ئًػتًػُاضيُنإ ضؤَيٌ خؤٍ زَبًٓ
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ًَىٍَ   بىزدُزا بَُازز ٍَ بسَئ يـُ نىاضنـ ًَُُ ُٖو ًَت، َٔ ضَئًِ وايُ بؤ زاٖاتىويُنٌ ْعيو ئ َيُى بهُغج
ًَىإ بـُضظتطئ َىونـُو ْـعَرتئ            ياغايُنسا ئُّ َُغـُيُيُ بـُ يُبُضنـاو طـطتين ثطْػـًجٌ عُزايـُت يـُْ

اغـتُ  َىونُ قػٍُ يُغُض بهُئ، َٔ ضَئًِ وايـُ َـازاّ يـُ بىزدـٍُ ئَُػـاَيسا نـُضتٌ تُْسضوغـيت بـُو ئ        
ًَتُ بـابٌ        ًَىيػت بىو و ُْتىاْطاوَ بىزدٍُ بؤ تُضخإ بهطَيـت، ئـُّ نـُّ نطزُْوَيـُ بهـ غتاْساضزٍَ نُ ث
ًَطثُزلُ، نُ زوو  ًَهتُضٍ تُْسضوغيت، بُتايبُتًـ بؤ ُْخؤؾًُناٌْ تاالغًًُاو ُٖضوَٖا ؾ زَعِ نطزٌْ غ

ًَػتانُ بتـىاْني ناضَغـُضٍ بهـُئ، ئـُوٍَ      ًَـسإ و     ُْخؤؾٌ ظؤض بُضبَ وٕ و، ئ ثُيىَْـسٍ بـُ َُغـُيٍُ ث
ٍَ ئـُوَئ وَنـى نانـُ سَُـُ            ُْزاُْوَ ُٖيُ بُ وَظاضَتـٌ ؾـًُٖسإ و زَعُـٌ ؾـًُٖسإ، ٖـَُىوَإ يُطـُ
ًَهطز، َُٖىو ئًُهاًُْتُنإ بؤ خعَُت نطزٌْ نُغىناضٍ ؾـًُٖسو ئـُْؿاٍ وخـاوَٕ     ؾاضَظووضٍ ئاَاشٍَ ث

  ً ــُ زَضَوٍَ َــاززٍَ ئــ ــت و ي ًَٓطَي ًَهــُوَ بــُناض   قىضباًْــإ بــُزٍ بٗ ع ّ و ضيهــ ّ و يُاليــُٕ ٖــُض دًُٗت
ًَُـُ يـُوَ زَتـىاْني َىَؾـُم بـني ئـُو ياغـايٍُ، ئـُو باْطُؾـُيٍُ بـؤ            ًَٓطَيت، بُاَلّ َٔ تُغُوضّ وايُ ئ بٗ
ًَـطزضاوَ،    ْاضزٌْ ياغاٍ َاف و ئًُتًاظاتٌ ؾًُٖسإ و نُغىناضٍ ئُْؿاٍ يُاليُٕ سهىَُتُوَ زَنطَيت نـُ ْ

ًَػتا ُْٖاتىوَ، بؤ ئُوٍَ  زاوا بهُئ ئُوَ يُ ًَتُ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ، نىْهُ تانى ئ ئُزلىٌَُْ وَظيطإ ب
ًٌَ ئُو ياغايُ، غىثاغتإ  بتىاْني ئُوٍَ َُتًُبٌ نُغىناضٍ ؾًُٖسو ئُْؿايُ ئُوَ ناضَغُض بهطَيت و بُث

 زَنُّ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، ظَنًُ خإ ؾُضَىو.
 ُِضَيع ظنًُ غًس قاحل:ب

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَ  بؤ ضايـا طؿـيت بـؤ َـُ       ًَـ، َُ زظ ٍَ زَيتُ ث ٌَ ثطغًاض ٌَ زضن ئُظ َُبسَئًُٕ طٍُ ْاظٌ َاززَميُ، بُؽ ظ

ًَصٍ َُ نى ئُظ َُبًُغٍُ ثاض ٖاتًتُ ئًػـتًكتاع نـطٕ    ًَ  ب ٍَ زاضايٌ ن ٍَ بُِضَيع وَظيط شٍ ضووٕ بً ، ئُض
ًَــسا   نــُْسَ؟ يــُ ض  ٌَ ئًؿــهايًُتُى ت ًَٓاْ بىاضَنــسا ٖاتًتــُ غــُضف نــطٕ؟ نــىْهى زيــاضَ ًَهاًْعَــا بــُناضٖ

ًَتـُ زيـاض         ٌَ بٗ ًَتـُ طـؤِضئ، زظـ ًَتـُظًا ب ٌَ ، ضَئًا َـٔ ث ًَٓاْ ٌَ ًَهاًْعَا بُناض ٖ ٍَ ئُظ ُٖبىوَ، ش بُض ُْٖس
ًَٓإ،     ًَتـُ بـُناضٖ ًَت ظًا بؤ ثـطؤشا ب ئُطـُض بـؤ وَظاضَتـا ؾـًُٖسإ     نطٕ، ئُطُض ُٖض بؤ وَظاضَتا ؾًُٖساْا ب

ًَ ، بـؤ دىوْـُ بـؤ ُْخؤؾـٌ                ٍَ وَظاضَتـا زٍ بهـ ًَسايـُ ئـُظ غـاَيُ طؤِضيٓـا زٍ ةـُئ نـى بـؤ ُْٖـس ًْٓا ض ت
ٌَ نـً     ٌَ ضَيصا وٍ ئُظ ظَيسَ بـىوْ ٌَ شٍ نىضزغتاْ ٌَ، يُ ٌَُٖ دًٗاْ ًَطثُزلُ، نى ئُّ بًٓني يُ نىضزغتاْ ؾ

ٌَ شٍ نى ًَت  و وَنى زَعُُى شٍ ٌَُٖ دًٗاْ ًَتُ نطٕ، ئُّ شٍ وَنى ئُو نُغٍُ ي زَعُا شٍ اليُ خَُيهٌ ب
ٍَ نى ٖاضيهاضيا وإ بهُئ و، ظؤض غىثاؽ. ًَٔ بؤ ُْٖس ٌَ ضا ب ٌَ ظًاض ث  ثًُ بُضظ ْاظ ُٖضَيُا نىضزغتاْ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، بُؾطئ خإ ؾُضَىو.

 بُِضَيع بُؾطئ سػني خُيًؿُ:
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 ُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.ب
 بُِضَيعإ ئُْساَاٌْ ثُضيَُإ.

ًَؿتا سُقٌ تُواوٍ خؤيـإ   ًَو بؤ خاُْوازَو نُغىناضٍ ؾًُٖسإ و ئُْؿايهطاوَنإ بهطَيت ٖ زياضَ ُٖض ؾت
ــُ    ًَُىايــُ بــِطيين ي ٌَ ْــُزضاوَ، بــُاَلّ ث ــُ تايبُتــُنإ ٖــً  َُبُغــت و   11ثــ ٍَ ٖــٌ ثً %ٍ َىونــٍُ ثاضغــا

 ُ ًَهٌ خؤٍ ْـ ًَـٌ غـىوزَُْس بـٔ، بـُِضَيعإ، نؤنطزْـُوٍَ          ئُٖساؾ ًَهاوَو ْـُتىاْطاوَ ٖـَُىوإ وَنـى يـُى ي ث
ًَهٌ نُّ وابـعا م   ًَساًْإ بُ َُبًُغ ًَو يُ نُغىناضٍ ؾًُٖسإ و قىضباًْاٌْ ئُْؿاٍ يُ قاعُيُى و ث نؤََُي

ًَـ     ًَت، بـَُيهى زَب ت ةطَيتـُ خعَـُت   ًٖ  يُ َُغُيُنُ ْاطؤِضَيت و ًٖ  غىوزَيهٌ ئُوتؤ بُ ئـُوإ ْاطُيـُْ
ًَؿًٓاض زَنُّ و زاوا زَنُّ نُ َُبُغـيت غـُضف نطزْـٌ ئـُو ثاضَيـُ بـؤض        ًَطَوَ ث ثطؤشَيُنٌ طُوضَ، ُٖض ي
ًَتـُوَ، يُبـُض ئـُوَ         ًَـٌ ْاب ًَٔ ئُوَ وضزَناضيًـُو يـُّ ياغـايُ د ثطؤشَيُنُ زياضٍ بهطَيت، َٔ تهاّ وايُ َُْي

ًَت، ثاضَنُ ثُضت و بَ و زَب ًَه ًَت نٌ بُغُض ٖاتىوَ.ئُٖسايف خؤٍ ْاث  ًَت و نُؽ ْاظاْ
ًَُاٌْ، يـُ زٖـؤى و يـُ                ًَـت يـُ غـً ئًٓذا ئـُو ثطؤشاْـُ، بـؤ دىوْـُ زضوغـت نطزْـٌ ُْخؤؾـداٍُْ ؾـؤِضف ب
ٍَ يـُ ْاونـُيُى ئـُو ُْخؤؾـداُْياُْ زضوغـت        ًَطو يُ طُضًَإ بهطَيت بُ ثطؤشَ، َُغُيُٕ ُٖض دـاض ُٖوي

ًَؿُُضطٍُ زَيـطئ و نَُئُْـساٌَ    بهطَيت و ةطَيتُ خعَُتٌ نُغىناضٍ ؾًُٖسإ و قىضباًْاٌْ ئُْؿاٍ و ث
ًَؿُُضطٍُ زَيطئ و نَُئُْساٌَ غُْطُض ًٖهًإ يُؾًُٖسإ نَُرت ًًُْ، ئُواًْـ  ًَُىايُ ث غُْطُض، َٔ ث
ٌَ بىوٕ بؤ نُغىناضٍ ؾـًُٖسإ و قىضباًْـاٌْ،    ؾًُٖسٍ ظيٓسووٕ، ياًْـ بهطَيت بُ نؤََُيطايُنٌ ًْؿتُد

ًَسا ٍَ يـُ ْاونـُيُى، َـٔ دـاضَيهٌ تـط زووبـاضٍَ           نُ خاوَٕ ث ٌَ بـىوٕ، ٖـُض دـاض ويػتني بُيُنٍُ ًْؿـتُد
ًَى زَقـٌ َاززَنـُزا زَغـت ًْؿـإ بهطَيـت ئـُّ بـِطَ ثاضَيـُ بـؤض                ًَى زَقـٌ ياغـانُزا، يـُْ زَنَُُوَ نـُ يـُْ

ًَت وابعا م بـُِضَيع وَظيـطٍ زاضايـٌ يـُ زا     ًَهُو َُبُغتُنٍُ زياضٍ بهطَيت، يُيازّ ُْن ًْؿـتُٓناٌْ  َُبُغت
( نُؽ غىوزَُْس بىوٕ يـُ بـِطٍ ئـُو ثاضَيـُ، ئـُّ ثاضَيـُ ٖـَُىوٍ غـُضف         1381غُضَتا طىتٌ ْعيهٍُ )

ٌَ بُغـُض ٖـاتىوَ؟ ْـُى زابـُف نطزْـٌ يـُ                ًَُـُ زَثطغـني ئـُو َُبًُغـٍُ نـُ َاوَتـُوَ نـٌ يـ ُْنطاوَ، ئ
ًَهساو بؤ نُغىناضٍ ؾًُٖسإ و تىوؾٌ ئًشطاز بىوًْإ بهات، غىثاؽ.  ظَضؾ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ َيعبُِض
 ظؤض غىثاؽ، طىَيًعاض خإ ؾُضَىو.

 
 بُِضَيع طىَيًعاض قازض الاعًٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
يُباضٍَ بِطيين ئـُو ثـاضٍَ ثًـُ بااَلنـإ نـُ ثـاض بِطيـاض بـىو ةطَيتـُ غـٓسووقٌ ؾـًُٖسإ، بـُاَلّ بُزاخـُوَ              

ًَت غىوزٍ يُو ًَهٌ ظؤض نُّ ُْب ثاضَيُ وَضُْططتىوَ، َٔ ثطغًاضَيهِ يُ دُْابٌ وَظيط ُٖيُ، نُ ئـُو   نُغ
ٍَ غـىوزٍ نـًُ نـُ زَبِطزضَيـت؟ ئُطـُض ئـُّ               ًَٗـات و نـؤٕ غـُضف نـطاوَو ٖـؤٍ بـِطيين ئَُػـا ثاضَيُ نٌ ي
ًَؿًٓاض  ًَهٌ يُ ثُضيَُإ بؤ بهطَيتُوَو ةطَيتُ ئُو سًػابُوَو، ث ًَؿًٓاض زَنُّ سًػاب َاززَيُ َايُوَ َٔ ث
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ــؤ         زَ ــُٕ ب ٍَ زَن ــسا غــىا ــُناٌْ تُيُؾعيؤْ ــُ نُْاَي ــُ ي ــٍُ ن ــُقريو ُٖشاضاْ ــُو ؾ ــسضَيت ب ــُ ب ــُو ثاضَي نــُّ ئ
 ُْخؤؾًُناًْإ، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، ناى خُيًٌ ؾُضَىو.

 محساَني: عرناٌبُِضَيع خًًٌ 

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ َاززَنـُ زَنـُّ و، ثؿـتطريٍ يُقػـُناٌْ بـطاٍ بـُِضَيعّ نـاى سَُـُ ؾـاضَظووضٍ          َٔ ثؿتطريٍ يُ َاْـُو 

زَنُّ، َٔ ثطغًاضَيهًؿِ ُٖيُ بُِضاغيت، ئُويـ ئُوَيُ ئايا ئُو َاززَيُ وَنى نؤٍ َاززَناٌْ ْـاو ثـطؤشَ   
ٌَ  ـُوَ ئُّ َاززَيـُ  1/1/2112ياغاٍ بىزدُ، ياخىز ياغاٍ بىزدُ ئُغُضٍ ضَدعٌ ُٖيُ؟ واتا ئايا يُ  دـ

ٌَ زَنطَيت؟ ئُطُض وايُ ئُوَ قػُيُنِ ًًُْ، بـُاَلّ ئُطـُض يـُ زواٍ زَضنـىوٕ و بـَ و نطزْـُوٍَ ئـُو         بُد
ًَـ         ٌَ طُيؿـتىوَ يـُ ُْٖـسَيو وَظاضَت ئـُّ ثاضَيـُ ثـ ياغايُ يُ وَقائًعٌ ضَلٌ، ئُوَ َٔ زوَييَن غهااَلّ ثـ

ٕ نــطز بــؤ ئــُو َُبُغــتُ غــُضؤنايُتٌ وَخــت بــِطاوَ، واتــا يــُ َاْطــُناٌْ ضابــطزوو بــِطاوَ، قػــٍُ ئُوَؾــًا
ٌَ، ئـُو بَُُٖيـُ         ثُضيَُاًْؿًإ بًًٓىَ، بؤيُ زاواناضّ وَظيطٍ زاضايـٌ ضووٕ نطزْـُوَ يُغـُض ئـُوََإ بـسات

 ساَيٌ بىوُْ يُّ ؾتُ ضووٕ بهاتُوَ، ظؤض غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، ناى دُالٍ ؾُضَىو.
 عًٌ عبساهلل: بُِضَيع د ٍ

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ــت يــُ نــُّ       ًَ ُٖضنــُْسَ ئــُو بــِطَ ثاضَيــُ نَُــُ، ٖاوبُؾــٌ و ٖاوناضيًــُنٌ نَُــُ، بــُاَلّ غــىوزَُْس زَب
ًَطثُزلُ، بؤيــُ َــٔ وَيــِطاٍ زَغتدؤؾــًِ يــُ   نطزْــُوٍَ ئــاظاضو َُيُٓتــُناٌْ ُْخؤؾــًُناٌْ تاالغــًًُاو ؾــ

ًَؿًٓاض زَنُّ غـٓسووقًَ  هٌ تايبـُت يـُ وَظاضَتـٌ تُْسضوغـيت بهطَيتـُوَ، بـؤ ئـُوٍَ يـُو         خىؾو و بطايإ ث
 بىاضَ غُضف بهطَيت نُ بالإ نطز.

ــُ           ــُى ي ــٍُ ي ــُو بِطط ــُ ئ ــت، ن ًَ ــايًُوَ وا زَب ــُ ضووٍ ياغ ــُ ي ــت، نــىْهُ ئَُ ــاز بهطَي ــُى ظي زوو/ بِططُي
ٌَ زَنطَيت، ظؤض غىثاؽ.1/7/2112 ٌَ بُد  ـُوَ د
 :َإثُضيُغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، تاضا خإ ؾُضَىو.
 بُِضَيع تاضا حتػني ئُغعُزٍ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ نُ باغٌ ئُّ بابُتُ زَنُئ، ٖـُضوَنى نـؤٕ ٖاضيهـاضٍ و تُبـُضوع يـُ ظؤض ؾـىَئ زَنطَيـت،         بُِضاغيت ئ

ًَهُ، بؤ تُؾُْىز و ًْطُضاٌْ و بؤ طىَـاٌْ و  ًَٗـات و نـؤٕ     َُبُغتُنٍُ ئُوَيُ بؤ خعَُت طُياْسْ نـٌ ي
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ًَُــُ    ٍَ ئ بــىو، وابــعا م ضووٕ نطزْــُوَ يــُالٍ دــُْابٌ وَظيــطٍ زاضايًــُوَ ئَُــُ ظيــاتط ثًؿــإ زَزات، ثاضغــا
ًَٔ وَظاضَتـٌ          11ئََُُإ زَغت ًْؿإ نطز نُ يُ  ًَـٌ زََيـ ًَو ث % زَيتـُ خـىاضَوَ، وابـعا م نـىوَ ْـاو ؾـىَيٓ

ُْس َىغـتُؾًس بـىوَ يـُو ٖاضيهاضيـٍُ نـُ نـطاوَ،       ؾًُٖسإ و، بُ ضاشَ يُالٍ وَظيطٍ زاضايـٌ ُٖيـُ، نـُ نـ    
ــُ           ــُ ي ــاٍُْ ن ــُو نُغ ــُٕ ئ ــُوَ يُالي ــُّ زَنطَيت ــُ ن ــُو ًْطُضاًْ ــاتط ئ ــت ظي ــُوظيح بهطَي ــُض ت %ٍ 11ئُط

ًَؿـًٓاضّ ُٖيـُ، ئُطـُض     َىونُناٌْ خؤيإ زاْاوَ بؤ ئُو ٖاوناضيًُ، يُبُض ئُوَ َٔ بُباؾٌ زَظا م و زوو ث
ًَُُ ئُو ثاضَيُ بؤنٌ زَغت ًْؿإ بهُئ؟ ئُْساَإ، خىؾو و بطايإ يُغُضٍ  نؤى بني، نُ ئ

ًَـو ئًشتًاتًـُى زَنطَيـت،              يُنًَُإ/ بـؤ زاْـاٌْ وَنـى ئًشتًاتًـُنٌ ٖـُضَيِ زابٓطَيـت، نـؤٕ يـُ ٖـُض واَلت
ًَت ٖاضيهاضيًُى غااَلُْ نىاض ًًَاض خطاخ ًًُْ بـُ بهـىونٌ خـؤٍ غـُيط ُْنـُئ، ؾـىَيُٓنٍُ زيـاض         زَتىاْ

ٍَ بُ غا ًَت، غا ًَؿًٓاض زَنُّ ئُغًَُٕ يـُ  ب ًَت، َٔ وا ث ًَت ئًشتًاتًُى ُٖب ًَو زَقُوَ ًَت، نُ ؾت ٍَ ظياز زَب
ًَت، ئُطُض ئُوَ ُٖبىايـُ ئـُو ٖـَُىو ًْطاضاًْـُ ْـُزَبىو، نـُ ئًشتًاتًـُى بـؤ ٖـُضَيِ           ُْوتًؿسا ئُوَ ُٖب

ًَت، ئُطُضْا يُْاو ٌٖ خؤمشإ بؤ ٖاض ًَىزَوَيُتٌ ُٖب ًَهٌ ْ ًَو يُ باْه ٌَ زايو َُٖىو نات يهاضٍ ئُو َٓساَيُ ب
ًَهٌ     18و باوناُْ، َٔ داضَيهٌ تطيـ ُٖض ئُوَّ ئًكترياح نـطز، نـُ يـُ زواٍ )    ٍَ تـُواو زَبـٔ غـٓسووق ( غـا

ًَت، بــؤ ئــُو     ًَهٌ دــاضٍ يــُ ضيعايــٍُ قاقــطئ ٖــُب ًَت سًػــاب ًَت، ئُطــُض غــٓسووقًـ ْــُب ئًشتًــات ٖــُب
ٌَ زايو و باونٔ، بؤ ثطؤشٍَ تايبُت بؤ ئُو ًَت. نُغاٍُْ ب  نُغاُْ ب

ًَطثُزلُ،         ٍَ ٖاوناضا م نؤنِ بؤ زاْاٌْ غـُْتُضَيهٌ ٖاوبـُف بـؤ زاْـاٌْ ٖاضيهـاضٍ ُْخؤؾـٌ ؾـ زووَّ/ يُطُ
 غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، ثُضوئ خإ ؾُضَىو.

 بُِضَيع ثُضوئ عبسايطمحٔ عبساهلل:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ َاُْوٍَ َاززَنُّ و زَقاو زَم ثؿتطريٍ قػُناٌْ نانُ سَُُ زَنُّ، زاواف زَنـُّ ئـُّ   زياضَ َٔ ي  ُطُ

ًَؿـُُضطُو        ًَو يـُ يًصْـٍُ ث ًَعاْـٌ ؾـًُٖسو ئُْـساَ بِطَ ثاضَيُ زَغُاَلتٌ زازوَضيـ بططَيتُوَ، َٔ وَنى خ
     ُ ٍَ ئُوَّ ُٖضنٌ بهطَيت بؤ خعَُتٌ نُغـىناضٍ ؾـًُٖسإ بهطَيـت ٖـُض نَُـ ، يُبـُض ئـُوَ   ؾًُٖسإ يُطُ

ًَُُ ُٖضنٌ بهُئ بؤيإ نَُُو ْاتىاْني قُضَبىوٍ ًٖهًإ بؤ بهُيُٓوَ، بُاَلّ زياضَ ئـُّ بـِطَ ثاضَيـٍُ     ئ
ًَُُ َُبُغـتُإ بـىوَ، بؤيـُ َـٔ زاوا زَنـُّ       ًَهاوَ، نُ ئ زاَآْاوَ بؤ غٓسووقٌ ؾًُٖسإ ئُو ئاَازلٍُ ُْث

يـُ وَظاضَتـٌ ؾـًُٖسإ بـؤ خعَـُت نطزْـٌ ُْخؤؾـٌ        ئُو بِطَ ثاضَيٍُ زازَْطَيت يُو غـٓسووقُ زابٓطَيـت   
ًَهٌ ظؤضٍ زَوَيت، بؤيُ َٔ  ًَػتا يُ ُٖضَيُُنَُإ ظؤض بَ وَو َُغطوؾات ًَطثُزلُ، نىْهُ ئُّ ُْخؤؾًُ ئ ؾ
ًَؿًٓاض زَنُّ ئُو غٓسووقٍُ يُ وَظاضَتٌ تُْسضوغتًُ يُو غٓسووقُ زابٓطَيـت، بـؤ ٖاضيهـاضٍ و خعَـُت      ث

ًَ ًَطثُزلُ،    نطزٌْ ئُّ ُْخؤؾًُو، ئ ُُ ثطؤشَيُنًؿُإ يُبُضزَغتُ بؤ ُْخؤؾًُ زضَيصخايُْـُنإ وَنـى ؾـ
ًَؿًٓاض زَنُّ ئُو ثاضَيُ يُو غٓسووقُ زابٓطَيت، ظؤض غىثاؽ.  بؤيُ َٔ ث
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
ًَطيعإ خإ ؾُضَىو.  ظؤض غىثاؽ، ب

 
 

ًَطيعإ الاعًٌ غُضُْٖط:  بُِضَيع ب

 ضؤنٌ ثُضيَُإ.بُِضَيع غُ
بًُْػــبُت ئــُّ َاززَيــُ َــٔ بــُ ئــُضنٌ سهىَــُتٌ زَظا م، نــُ باؾــرتئ شيــإ بــؤ نُغــىناضٍ ؾــًُٖسإ و  
ًَهٌ باؾـٌ زابـني نـطزووَ،               ًَعاٌْ ئُْؿايـُنإ زابـني بهـات وَنـى ٖاوواَلتًـُنٌ ئاغـايٌ، نـؤٕ بـؤ َـٔ شيـاْ خ

     ٍَ ٍَ بـُ َـا ًَـت سهىَـُت َـا ًَُُ بصئ، زَب ًَىيػتُ ئُواًْـ وَنى ئ ٌَ ؾـًُٖسٍ ُٖيـُ؟ يـُ نـٌ        ث ًَـت نـ بعاْ
ٍَ َاززَنُ ًِْ، بُاَلّ بُو ثاضَيُ  ًَىيػيت نطز ياضَُتٌ بسات، َاْاٍ ئُوَ ًًُْ َٔ يُطُ نَُُ، ئُطُض ٖاتى ث
ًَـت، ئـُوَف ئـُضنٌ           ًَت و شيـاٌْ بـاف ب ٌَ ْانطَيت، ططْط ئُوَيُ نُغـىناضٍ ؾـًُٖس طًـُيٌ ْـُب ًٖهًإ ث

ًَِ ئاَاْر  ًَ ٌَ سهىَُتُ، زووباضَ زَي يُ زاْاٌْ ئُو ثاضَيُ بؤ ؾًُٖسإ زاْطاوَ، بُاَلّ ظؤضبٍُ ئُوٍَ طىَيِ ي
ًَُـُ يًصْـٍُ تُْسضوغـيت و      ًَٓـا، ئ ًَت، ئُطُض ٖاتى ئُوَ زَْطٌ ٖ ًَطثُزلُ به بىو زاوا زَنُٕ بؤ ُْخؤؾٌ ؾ
َـ      ٍَ ئُوَ ًَو بؤ ُْخؤؾٌ غـُِضَتإ، َـٔ خـؤّ يُطـُ ًَؿهُف نطزووَ بُْاوٍ غٓسووق ُ شيٓطُ ثطؤشَيُنُإ ث

ٌَ نطزُْوَ، واتا ئُو غٓسووقُ ظوو زامبُظضَيت تانى ئـُو خَُيهاْـٍُ نـُ     ٌَ بُد ًَتُ بىاضٍ د ئُو ثطؤشَيُ به
ًَٓـا بـؤ ئـُو ثاضَيـُ         زاواٍ ٖاوناضٍ زَنُٕ يُ ضَيطاٍ ئُو غٓسووقُوَ ياضَُتٌ بسضَئ، ئُطـُض ٖـاتى زَْطـٌ ٖ

ًَطثُزلُ برِبَيتــُوَ يــُ ثُضيــَُاْتاضَنإ، زا   ًَت بــؤ ُْخؤؾــٌ ؾــ ــَُإ   بهــ وا زَنــُّ ئــُو ثاضَيــُ يــُْاو ثُضي
ًَو بـؤ ئــُو نُغـاٍُْ نـُ ُْخؤؾـًإ ُٖيـُ، يًصُْيــُى يـُ ثُضيـَُإ ٖـُض خؤَــإ             ًَتـُوَ يـُ غـٓسووق ًَٓ مب
غُضثُضؾــيت زَنــُئ، نــىْهُ َــٔ ضؤشاْــُ نــُ زَيُــُ زَواّ بــُزواّ زَنــُوٕ، زَظاْــٔ َــٔ يــُ تُْسضوغــتًُُ 

ًَٓــاوَ نــُ ُْخؤؾــٌ غــُِضَتاًْإ  ًَهًــإ ٖ ًَــت يــإ ثؿــتطرييإ بهــُئ، يــإ ضاثؤضت ُٖيــُو ثاضَيــإ ًًْــُ، زَب
ًَطئ بـؤ وَظاضَتـٌ تُْسضوغـيت، ئُطـُض ٖـاتى ئـُو ثاضَيـُ بـِطا          ًَطئ بؤ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ، يإ بًاْ بًاْ
ٌَ زَنات و بـؤ   ًَتُوَ، َُبُغتِ تُْٗا ٌٖ ثُضيَُاْتاضاُْ، سهىَُتًـ بؤ خؤٍ نٌ ي ًَٓ ُٖض يُ ثُضيَُإ مب

ٌَ غُضيف   زَنات غُضبُخؤيُ، غىثاؽ.ن
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، ئآًَُ خإ ؾُضَىو.
 غعًس: ذدزٚبُِضَيع ئآًَُ 

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 ئاخاؾتيَن َٔ ٖاتُٓ نطٕ، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، ئُظني خإ ؾُضَىو.
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 ُظني عُط امحس:بُِضَيع ئ

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَـٌ خـؤٍ غـُضف                 ًَؿـٌ خـؤّ زَنـُّ، نـُوا باغـٌ ئـُوَيإ نـطز ئـُّ ثاضَيـُ يـُ د َٔ ثؿـتطريٍ ٖـُظااَلٌْ ث
ًَُـُ َُبُغـتُإ     ٍَ ئًػتًكتاع نطا بُو َُبُغتُ ئًػتًكتاع ُْنطا، نـُ ئ ُْنطاوَ، ياخىز ئُّ ثاضَيٍُ ثاضغا

ٍَ بًػيت ًَؿـًٓاضٍ ئـُوَ          بىو يُ زاْاٌْ، ئُوٍَ طى ًَو ث زَمب نـُوا ئًكترياسـات ظؤض ُٖيـُ، ٖـُض نـُْس نُغـ
ًَُـُ         ًَؿًٓاض زَنـُّ ئُطـُض بهطَيـت يـُ ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ ئ زَنُٕ يُ بىاضَيهسا غُضف بهطَيت، بؤيُ َٔ ث
ًَت تـا زوو ًًَــؤٕ زؤالض          ٍَ يُواُْيــُ ظؤض ظؤض ْـُب ًَني تــا غـُضٍ غـا ًَهٌ بـؤ بهُيٓــُوَ و ثاضَنـُ زابٓـ سًػـاب

ًَىيػـتُ     ب ٍَ يُ ثُضيَُإ ثاضَنُ نؤ بؤوَ بُ بِطياضَيو بؤ ثطؤشَيـُى نـُ بعاًْـت ظؤض ث ِطوات، بُاَلّ غُضٍ غا
ًَىيػـت يـُو بـىاضَ       ثُضيَُإ و َُٖىو يًصُْنإ بتىأْ نؤبىوُْوَيُنٌ يُغُض بهُٕ بـؤ ثطؤشَيـُنٌ ظؤض ث

ًَهٌ ظياتط خُضز زَنطَيت، ظؤض غىثاؽ  .خُضز بهطَيت، وابعا م بُ َُبُغت
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، زنتؤض بُؾري ؾُضَىو.
 بُِضَيع ز.بؿري خًًٌ سساز:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ بـِطَ ثاضَيـُنٌ ضََعيـُو         ٍَ ئُوٍَ َٔ ثؿتطريٍ يُ َاُْوٍَ َاززَنُ زَنُّ و، ئـُو بـِطَ ثاضَيـُ، بـَُي يُطُ

ٍَ ئُ وَف ظؤضبٍُ ئُْساّ ثُضيَُاُْنإ دطُ يـُوَف يـُ َىونـٍُ خؤيـإ ظؤض     نَُُ، بُاَلّ َٔ زَيًٓاّ يُطُ
ًَـطَ     ًًَُ، بؤيـُ َـٔ ي ًَىيػتًإ ث ًَكُوَاوإ و ئُواٍُْ ث داض ُٖض بُضزَواّ ٖاوناضٍ و زَغتططتٔ زَنُٕ بؤ ي
 ُ ًَت ئًًعاٌَ ثُضيَُإ بهات بـ ًَت، نىْهُ سهىَُت ْاتىاْ  زاوا زَنُّ نُ ْاوٍ ثُضيَُإ يُ َاززَنُ زَضبه
ًَُــُ بــؤ خؤَــإ يــُ ثُضيــَُإ بِطياضَيــو زَضبهــُئ بــؤ ئــُو َُبُغــتُ، ٖــُضوَٖا يــُ دًــاتٌ ْــاوٍ   ًَو، ئ ؾــت
ًَتُ ؾىَيُٓناٌْ و طؿت ثًُ بااَلنإ يـُ سهىَُتـسا بططَيتـُوَ، دطـُ      ثُضيَُإ، ْاوٍ ئُزلىٌَُْ زازوَضٍ به

ٌَ برِبزضَيـت، ئَُـُ    يُ َىزيط عاَـُنإ، نـىْهُ َـىزيط عاَـُنإ َىونـُنُيإ ئُوَْـسَ ًًْـُ نـُ ؾـت          ًإ يـ
ًَو.  خاَي

ًَِ باؾـُ يـُ                   ًَهٌ تـط، وَنـى بـاؽ نـطا، وَنـى غـاَيٌ ثـاض ْـَُاْعاٌْ ئَُـُ نـؤٕ غـُضف نـطا، بؤيـُ َـٔ ثـ خاَي
ًَُـُ بـؤ خؤَـإ يـُ ثُضيـَُإ بِطيـاض بـسَئ نـُ ض يـُو              ًَهٌ تايبُتسا بـُْاوٍ ثُضيـَُإ بهطَيتـُوَ، ئ سًػاب

ٌَ ُْنطَيت تا تُغىيَُإ بؤ زَيت يُ وَظاضَتـٌ  ثاضَيُ بهُئ و نؤٕ غُضف بهطَيت؟ ئُو  ٌَ بُد بِطياضَف د
           ٌَ زاضايًُوَ، يإ يُ وَظاضَتٌ ؾًُٖسإ، بعاْني ئـُو بـِطَ ثاضَيـُ نـؤٕ غـُضف نـطاوَ؟ ئًٓذـا زَغـت بـُ دـ
ًَىاظَيهٌ ياغــايٌ ئُطـُض بهطَيــت         ًَُــُ نـؤٕ بتــىاْني بُؾـ ٌَ نطزْـٌ بهــُئ، يـُ نؤتايًؿــسا زاوا زَنـُّ ئ بـُد

ًَىَ مشىيٌ ئُواٍُْ بُغـساف بهـات، ئُْـساّ    ضَيطايُى  بسؤظيُٓوَ، بؤ ئُوٍَ ئُّ بِطياضَ، يإ بِطياضَيهٌ ٖاوؾ
ًَىَيُنٌ وا بُؾـساض بـٔ، ظؤض           ثُضيَُاُْناٌْ نىضز، يإ وَظيطَنـاٌْ نـىضز يـُ بُغـسا ئـُواًْـ بتـىأْ بُؾـ

 غىثاؽ.
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 َىو.ظؤض غىثاؽ، ٖاشَ خإ ؾُض

 
 

 :م وفٙبُِضَيع ٖاشَ غًًُإ 

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَٓاٌْ        تُبًعٌ ًَٓـ ثؿتطريٍ َاُْوٍَ ئُو َاززَيُ زَنُّ، بُاَلّ وَنـى بـاؽ نـطا زيـاضَ نـؤًُْتٌ بـُناضٖ
ًَُُ يُغُض ئُو ئُغاغـُ زاَآْـا بـىو،     ًَىَيُ ُْبىوَ نُ ئ ئُو بِطَ ثاضَيٍُ بِطزضاوَ يُ غاَيٌ ضابطزووزا بُو ؾ
ًَـت، بِططـٍُ      ًَؿًٓاض زَنُّ ُٖض َاززَنُف بهطَيت بُ زوو بِططُ، بِططٍُ يُنًَُإ/ ٖـُض ئـُوَ ب بؤيُ َٔ ث

ًَـت، بـُاَلّ يـُ بِططـٍُ يُنـُّ )        (ٍ بـؤ ظيـاز   القطةاٗ ّاعطةاٛ االدعةاٛ العةاو    زووًََإ/ تُخكـًل نطزُْنـُ ب
ًَُُ يُغُض ئُو ئُغاغُ ئُوََإ ز اْـاوَ، نـىْهُ غًػـتٌَُ َىونـُ     بهطَيت، بِططٍُ زووًََـ، يُِضاغتًسا ئ

ًَـطَ بِطياضَاْـسا نـُ       ًَُـُ ي يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ زَظاْني عازي ُْ ًًُْ، بؤيُ يُغُض ئُو ئُغاغُ زاْـطاوَ، ئ
( ؾـُف غـُز ٖـُظاض    611(، ٖـُضوَٖا ) 11، 9( ٖـُظاض زيٓـاض بـؤ ئُواْـٍُ يـُ ثًـٍُ )      481ًَٓشُ بـسضَيت ) 

    ٓ ًَؿـ ًاض زَنـُّ ئـُو ئًػـتًكتاعٍُ زَبِطزضَيـت بـسضَيت بـُو زوو       ًَٓشُ بُ خاُْْؿًٓإ بـسضَيت، بؤيـُ َـٔ ث
ًٌَ غىوزَُْس بٔ، ظؤض غىثاؽ.  دًُٗتُ، بؤ ئُوٍَ ئُواًْـ ي

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
ٍَ ؾُضَىو. ًَطز  ظؤض غىثاؽ، ناى ؾ

ٍَ حتػني ذلُس: ًَطز  بُِضَيع ؾ

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُـُ ئـُو ثاضَيـَُإ زاْـاوَ يـُ          َٔ قػُناٌْ خؤّ يُوَ زَغـت   ٌَ زَنـُّ، وَخـيت خـؤٍ ئ % برِبَيـت بـؤ   11ثـ

ًَُــُ بــؤ ؾــًُٖسادإ زاْــاوَ، ٖاتــُوَ غــُض        ٍَ، ئ ًَهٌ تــط ٖاتــُ طــؤِض ًَػــتا ؾــت غــٓسووقٌ ؾــًُٖسإ، بــُاَلّ ئ
ًَُٓـُوَ نـُ        ًَـو بـُبري بـطازَضإ زَٖ ًَـطَ خاَي ُْخؤؾداُْ، ُْخؤؾداُْ يُغُض سهىَُتُ زضوغت بهات، َٔ ي

ًَُـُ       11يُ ئُو  ٌَ ْانطَيـت، ئـُو وَختـٍُ ئ % يـُ  15%يُ ثؿتطريٍ يُ ناى طؤضإ زَنُّ نُ ثاضَنُ ًٖهـٌ ثـ
ــٓر ًًَــاض زيٓــاض، زَ ًًَــاض زيٓــاض بــؤ      ًَ ًَٔ ث ــ ًَ ٍَ يــُبرييإ ْــُبىو ب ئًػــتًكتاعاتٌ ئُزلىَــٌُْ وَظيــطإ يــُو

ًَِ باؾـُ يـُو ثاضاْـٍُ نـُ زاْـطاوَ يـُ بُخ          ًَٔ، بؤيـُ َـٔ ثـ ؿـني و ئـُوَ ثـاضَ ظيـاز     غٓسووقٌ ؾًُٖسإ زابٓ
ًَت، غىثاؽ. ًَت، يإ ثاظزَ ًًَاض زيٓاض ب  بهطَيت بؤ غٓسووقٌ ؾًُٖسإ، ئًٓذا بُ زَ ًًَاض زيٓاض ب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، ناى عىَُض ُٖوضاٌَ ؾُضَىو.

 بُِضَيع عُط قسيل ذلُس:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ــُ َاْــ    ــتطريٍ ي ــٔ ثؿ ــإ        َ ــاضا م طىتً ــى ٖاون ــُْٗا وَن ــُؽ ت ــِطيـ، ب ــَُإ ب ــُ ٖ ــُّ، ب ــُ زَن ُوٍَ َاززَن
       ٍَ ٌَ بهطَيت؟ بـُ بـاوَِضٍ َـٔ يُبـُض ئـُوٍَ ثاضغـا زازوَضَناًْـ ئًعاؾُ بهطَيت، بُاَلّ ئُّ بِطَ ثاضَيُ نٌ ي

ًَؿًٓاض زَنُّ ئُو ثاضَيُ ةطَيتُ سًػابٌ ت ايبـُت بـؤ   وَظاضَتٌ َُعين غُضنُوتىو ُْبىو يُّ بابُتُ، َٔ ث
 زضوغت نطزٌْ نُْس بٓهُيُنٌ تُْسضوغيت يُْاونُ زابِطَيٓطاوَنإ.

بهـُئ   2112بُِضَيعإ، ثُضيَُاْتاضإ، ئُطُض تَُاؾاٍ نؤٍ ثطؤشٍَ بىزدٍُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ بؤ غـاَيٌ  
ًَسايـُ ٖـُض         ًَسايـُتٌ، ضاغـتُ خعَـُتطىظاضٍ ظؤضٍ ت يـُو  و ئُو خعَُتطىظاضيٍُ بؤ ْاونـُ زابِطَيٓطاوَنـإ ت

ًَؿهُف نطزٌْ نُْس ثطؤشَيُنٌ تط، بُاَلّ بُ باوَِضٍ َٔ  ثُزلا ًًَاضٍَ نُ وَنى ًَٓشُ زَِضوات، ُٖض يُ ث
يُبــُض ئــُوٍَ سهىَــُتٌ ٖــُضَيٌُ نىضزغــتإ زَغــيت ٖــُبىوَ يــُ ئاوَزاْهطزْــُوٍَ ُْٖــسَيو طىْــس، يــإ     

ضوغـيت وا بهـات ئًؿـُناٌْ    ُْٖسَيو ْاسًُ يُو ؾـىَيٓاُْ، ئًُهاْـُ زضوغـت نطزْـٌ نـُْس ثطؤشَيـُنٌ تُْس      
ًَتُوَ، يُعين ئُوَ ًًُْ تُْٗا بؤ يـُى   ًَٓ ٍَ تُواو بهات، ئُّ ثطؤشَيُ زََ سهىَُتٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ يُو

ًَؿًٓاضَنٍُ َٔ ئُوَْسَيُ، غىثاؽ ًَتُوَو ث ًَٓ  نُؽ غُضف بهطَيت، ئُّ ثطؤشَيُ زََ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ايػ ّ ؾُضَىو.ظؤض غىثاؽ، ناى عبس
 قسيل: م وفٙبُِضَيع عبسايػ ّ 

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
% يــُو بُِضَيعاْــٍُ نــُ ْاويــإ ٖــاتىوَ، ٖــُضوَٖا   11ثؿــتطريٍ ئــُوَ زَنــُّ نــُ بــُضزَواّ بــني يــُ بــِطيين   

ئُزلىَــٌُْ زازوَضٍ و زازوَضَنــإ و ٖــَُىو ئُواْــٍُ ثًــٍُ َىغتُؾــاضو غــُضَوَيإ ُٖيــُ يــُ َــُزٌَْ و 
 ٍ، ئُوَ يُى.عُغهُض

ًَهُ يُ يًصُْ تايبُتُنإ وضياٍ ئُوَ بني ضَيطا بططئ يـُو عُقًًُتـٍُ ثـاضَ     ًَُىايُ ئَُُ زَضؾُت زوو/ َٔ ث
ًَطَ وَضْاططَيت يُ  بُ ظَضف زَزات بُ تانُنإ، نىْهُ ئُوَ بُ ُٖزَض بطزٌْ ثاضَيُو ًٖ  نُؽ غىوزيـ ي

ًَو ًَعاٌْ ؾًُٖس زَ، بًػت ًَؿُُضطٍُ خ ًَت  غٌ، نٌ ُٖظاض ث ًَُُ زَب يُ تُظاٖىضٍ ئًع ٌَ غىوز وَضططٕ، ئ
 ضَيطا يُوَ بططئ.

ًَُــُف يــُ ثُضيــَُإ و يًصْــُ تايبُمتُْــسَنإ بــري يــُ    ًَبًٓــًِ، زاوا زَنــُّ يــُوَظاضَتٌ زاضايــٌ و ئ ئــاخري ت
ًَػتا  ًَهٌ زاٖاتٌ َىونُ بهُئ، يُعين ظَضيبٍُ زَخٌ، ئ % وَضزَطريَيـت يُواْـٍُ نـُ غـٓىوضَيو     5غًػتَُ

ــت ظَضيبــٍُ زَخــٌ     زا ًَ ــسا ًًْــُ، زَب ًَ ْــطاوَ وابــعا م نــُْس ًًَــؤٕ و غــُضَوَ، بــُاَلّ ئــُوَف عُزايــُتٌ ت
ًَت، ئُو ناتُ ضَْطـُ ئُواْـٍُ بـُو ث ْـٍُ بـاؽ نـطاوَ        % 11% يـُ ئـُوإ وَضبطريَيـت، يـُ     15تُقاعىزٍ ب

ٌَ ًًَؤ5ٌْيُواٍُْ نَُرت تا زَطاتُ  َاْطاُْ ُٖيُ، ئُو ناتُ  % يُ نَُرتيًٓإ، نُ ئُوٍَ زوو ًًَؤٕ، يإ غ
ًَهٌ َىنتُغـُبُ، ئـُّ    ًَني زاواٍ ئًػتًكتاع بهُئ، يُ ضوويُنُوَ ضاتب سُق ًَُُ ب ٍَ ئ زاعٌ ًًُْ َُٖىو غا
ًَهٌ ظَضيبـٍُ تُقـاعىزٍ ٖـٌ       ئًػتكتاعُ بؤيُ بُ ضَيطايُنٌ ئًػتًػٓائًُو سُيٌ ًْٗائٌ ئُوَيـُ غًػـتَُ

ًَتُ زاٖات بؤ سهىَُت غااَلُْ، ئُ ًَت، غىثاؽ.زَخٌ ُٖض زَب ًَٓطاوَف ْاب  و ناتُ نؤٕ بُناض ٖ



 178 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، دُْابٌ وَظيط.

 
 
 

 بُِضَيع بايع تاَيُباٌْ/ وَظيطٍ زاضايٌ و ئابىوضٍ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿرت طىتًا ٌَ زَبِطزضَيت ُٖضوَنى ث ًَطَؾسا بًُْػبُتٌ سىناّ و ئُواًْـ ثاضَنُيإ ي ٕ ْابِطزضَيت، زَتىأْ ي
ًَؿرتيـ بالـإ نـطز يـُ ثاضغـاَيُوَ      ًَُُ ث ًَو يُغُض عًٓىاُْناٌْ تطَوَ، زياضَ ئ ئًعاؾُ بهطَيت وَنى عًٓىاْ

ًَػتا، واتا يُ  ٌَ غُزو غٌ و يُى و ْؤغـُزو   11/6/2112تانى  1/7/2111تانى ئ َُبًُغٌ زوو ًًَاضو غ
ٌَ و ْؤغُزو سُؾتا زيٓاض نؤ ٌَ      سُؾتاو غ ًَٓر غـُزو بًػـت و نـىاضو غـ بؤتُوَ، يُو َُبًُغُ يُى ًًَاضو ث

ٌَ غُضف نطاوَو سُوت غُزو سـُوت ًًَـؤٕ و ؾـُف غـُزو ؾُغـت و       ًَٓر غُزو ثُزلاٍ ي ًَعزَو ث غُزو غ
ٌَ َاوَتُوَ، ئَُُ َُٖىوٍ تُبًعٌ يُالٍ وَظاضَتٌ ؾًُٖسإ بـىوَ،   يُى ُٖظاضو نىاضغُزو بًػت زيٓاضٍ ي

ٌَ ًَىَيٍُ نُ خؤيإ زايآْاوَو نؤٕ  ئُوإ ُٖظاضو غ غُزو ُٖؾتا نُؽ يُالٍ ئُوإ َىغتُؾًس بىوَ بُو ؾ
ًَتـُوَو َـُوظوعٌ           ًَٓ ًَُـإ باؾـُ َاززَنـُ وَنـى خـؤٍ مب ًَُـُ ث غُضؾًإ نطزووَ بؤ نُغىناضٍ ؾـًُٖسإ، ئ

ًَطَزا زاخًٌ ب هطَيت؟ ٖـُض خؤتـإ   ثُضيَُإ ئُوٍَ نُ ٖاتىوَ برِبَيت، ئُوَ بؤ دُْابتإ زَطُِضَيتُوَ، ئايا ي
ًَهٌ           ًَتـُوَ ؾـت ًَٓ ًَُىايـُ ئُطـُض مب َىقازَقٍُ زَنُٕ وَنى ثُضيَُإ، خؤتـإ ئـَُط زَنـُٕ، يُبـُض ئـُوَ ث

 ئًعتًازيُو، سىناًَـ يُ قائًُُنُ ئًعاؾُ بهطَيت، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

تاضَ بـُِضَيعَنإ زاوايـإ نـطز بـؤ زَعُـٌ ُْخؤؾـٌ       ظؤض غىثاؽ، يًصٍُْ زاضايٌ شَاضَيُنٌ ظؤض يُ ثُضيَُاْ
ًَت، بؤ نِطيين زاو و زَضَإ و َىتابُعُ نطزٌْ ُْخؤؾًُنإ، ؾُضَىو نانُ سَُُ. ًَطثُزلُ ب  ؾ

 بُِضَيع ذلُس امحس عًٌ)ؾاضَظووضٍ(:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَٓـ بُ ضَقِ قػُ زَنُّ، زيـاضَ  َٔ تُئهًسَيهِ يُغُض بُِضَيع دُْابٌ وَظيط ئُو بُ بُضَقِ قػُ زَنات، 

ًَػتا ئُو سًػابٍُ سُوت غُزو ثُزلا ًًَـؤٕ زيٓـاض    ًَُُ بُزوازانىودإ نطزووَ، وَظاضَتٌ ؾًُٖسإ تا ئ ئ
ٌَ غـُضف نـطزووَ، يـُعين يـإ وَظاضَتـٌ                ٌَ غـُزو ثـُزلاو ؾـُف ًًَؤًْـإ يـ نـؤتُ غـُض سًػـابُنُيإ، غـ

ًَُُ ضاغت ْانات، يإ بُِضاغ ٍَ ئ ًَُُ.ؾًُٖسإ يُطُ  يت ضَقٌُ غَُيُت زَزات بُ ئ
ًَسَ، ئـُو ياغـايٍُ نـُ ْاضزووياْـُ،               ًَـت يـُ سـانًُـ بـِطاوَ، ئـُوَ ياغـانُ ؾـاٖ ًَذ بـايع زََي زوو/ دُْابٌ ؾـ
ًَِ ْـُبِطاوَ، ئـًرت ْـاظا م خؤيـإ          ًَـت يـ ًَِ ُْبِطاوَ، زاوانـاضٍ طؿـيت زََي ًَت ي ثاضيـ ُْبِطاوَ، سانِ خؤٍ زََي

ًَُإ ُْبِطاوَ،  ًَٔ ي ٍَ وَظاضَتـٌ ؾـًُٖسإ بُزوازانـىودإ نـطزووَ، ثطغـًاضَإ نـطزووَ ئـُو         زََي ًَُُ يُطـُ ئ
ٌَ زَنطَيت؟ ئُوإ ٌَ غُزو ثُزلاو ؾُف ًًَؤٕ زيٓاضَإ غُضف نطزووَ، غىثاؽ.  ثاضَيُ نٌ ي ًَٔ غ  زََي
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، دُْابٌ وَظيط.

 
 
 

 ٌْ/ وَظيطٍ زاضايٌ و ئابىوضٍ:بُِضَيع بايع تاَيُبا
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ يــُ َــىزيطٍ       ًَُــُ ئــُّ َُعًىَاتــَُإ يــُ سًػــاباتٌ وَظاضَتــٌ ؾــًُٖسإ وَضططتــىوَو بــُ ضَقــُّ يــُو ئ
سًػــاباتٌ وَظاضَمتــإ وَضططتــىوَ يُغــُض زاواٍ خؤتــإ نــُ ثطغــًاضتإ نــطز، بًُْػــبُت سىناًَؿــُوَ بــُ  

ًَػتانُ ناى  ًَىَ ئ ضَؾًس نُ نؤتُ زَضَوَ تُيُؾؤٌْ بؤيإ نطزووَ، ئايا زَيرِبٕ، يـإ ْـا؟ وَاَلًَـإ    َُٖإ ؾ
 زاوَتُوَ طىتًإ زَيرِبئ، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، يًصٍُْ ياغايٌ زوا قًاغُتإ تهايُ.

 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 ًَُُ ًَبًًٓـإ ٖـُبىو        ئ ًَػـتا زَخيىَيُٓـُوَ، ئُطـُض ئُْـساَإ ت يُ يًصٍُْ ياغايٌ ئُّ قًاغَُإ زاِضؾـتىوَ، ئ

ًَبًًُٓناًْإ وَضزَططئ.  يُغُضٍ، زووباضَ ت
 املادٗ الضادص٘ ّالعغزٌّ:
اٌ % مً رّاجت رٜٔط االرلٔه ّىاٜةُ ّرٜٔط الربملاٌ ّىاٜةُ ّالضملزجري ّاعطةاٛ الربملة  11االصحنزار باصحقواع 

ّرٜٔط زتلط الْسراٛ ّىاٜةةُ ّالةْسراٛ ّمةً ٍةه بةترشحَه ّمةً ٓحقاضةٙ راجةت ّسٓةز ّّدةالٛ ّساراد ّمةً            
بترشحَه ّمً ٓحقاضٙ راجت ّدٔد ّسارٗ ّاملضحغةارًٓ ّاصةعاث الةترشاد ارتاصة٘ ّالقطةاٗ ّاعطةاٛ االدعةاٛ        

 .1/7/2112العاو مليفع٘ جأم ن االدّٓ٘ ّ ّصاٜد العالط ملزضٙ الضزطاٌ ّاعحةارًا مً 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ        ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ ًَػتا زَخيَُُ زَْطساُْوَ، ن بُِضَيعإ، ئ
( نُؽ يُطَُيسا ًًْـُ، ظؤض غـىثاؽ، بُظؤضيٓـٍُ زَْـط ثُغـٓس نـطا، ؾـُضَىوٕ بـؤ         4زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ )

 َاززَيُنٌ تط.
 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 املادٗ الضابع٘ ّالعغزٌّ مً املغزّع:

جزاعٕ مجٔع الْساراد ّادتَاد غري املزجةوة٘ بةْسارٗ الةيت لةتَٓا بعرةاد اّ سمةاالد اّ اشةاساد دراصةٔ٘ خةارط          
 د ستافع٘.العزاق االلحشاو بحْسٓع ظ ص املقاعت املد  ٘ هلا ظضت اليضت الضملاىٔ٘ لمل
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 بُنىضزيـ تهايُ.

 
 

 بُِضَيع الْا امحس نُيُبٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 َاززٍَ بًػت و سُوتُّ:

ًَطزضاو و ظََايُ، يـإ   ًَهُوَ، ئُواٍُْ نُ ْ ٍَ ُْزضاوٕ بُ وَظاضَت َُٖىو وَظاضَتُنإ و ئُو اليُْاٍُْ نُ طط
ًَطاقسا ضَناوٍ ئًًتًعاّ نطزٕ بهُٕ يُو بُؾٍُ نـُ بؤيـإ زاْـطاوَ    َؤَيُتٌ خىَي ٓسًْإ ُٖيُ يُ زَضَوٍَ ع

 يُو نىضغًاُْ، بُطىَيطٍَ ضَيصٍَ زاًْؿتىاٌْ ُٖض ثاضَيعطايُى زابُف بهطَيت.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 يًصٍُْ ياغايٌ.
 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 ٌ ثُضيَُإ.بُِضَيع غُضؤن
ًَُُ ثؿتطريٍ يُ َاززَنُ زَنُئ وَنى خؤٍ نُ ٖاتىوَ، غىثاؽ.  ئ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
ًَط خإ، تهايـُ زَغـتتإ    ٌَ نُؽ، ئآًَُ خإ، ناى دُالٍ، ؾً ٌَ قػٍُ يُغُض ئُو َاززَيُ ُٖيُ؟ تًُْا غ ن

، ْاوَناْتــإ زَْىوغــني، ئــُّ بُِضَيعاْــُ ْاويــإ بــُضظ بهُْــُوَ، زوايــٌ يــُ ئــُخريٍ زَغــت بــُضظ َُنُْــُوَ
ًَط خـإ، ؾـُو م      ْىوغطاوَ، ضَيعزاضإ )ئآًَُ خإ، زنتؤض غُضوَض، زنتؤض عىَُض ْىضَزيين، ناى دـ ٍ، ؾـً

 خإ(، ؾُضَىو ئآًَُ خإ.
 غعًس: ذدزٚبُِضَيع ئآًَُ 

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ ٌَ ُٖيُ ئُظ ًَطام ضَناوٍ ئًًتًعاّ نطزٕ بهـُٕ،   ، تيَن َٔ َىالسُظات غُض ُْٖ ًَصي  نى يُ زَضَوٍَ ع ب

ٌَ ٖـُبىو، يـُعين ئـُو           ًَت ئًًتًعاّ بهات، نـىْهٌ ئـُظ َىؾـهًًُ َـُ ثاضَيعطـا زٖـؤن ًَتُ ضاغت نطٕ زظ وغا ب
ًَؿٌ َىتابُعـُ وضز غـُض َـُوظوع طـٍُ      ٌَ زيغ ضَيصا دًا ُْبىو، ث نُغُ نى بؤ ْاضزْا يا ظََاالت و تىاْاغاظي

ًَـسا ٖـُبٌ،           وَظاضَ ٍَ بـ  ئًًتًعاَـا ثـرت ت ٍَ يـا زضَيـص بـسَئ، شٍ بـُض ُْٖـس ٍَ ضَيص تا ئاخاؾت، ئَُُف ُٖتا و
ًَت ئًًتًعاّ بهات، غىثاؽ. ًَطام زَب ًَصئ يُ زَضَوٍَ ع  ب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، زنتؤض غُضوَض ؾُضَىو.

 بُِضَيع ز.غُضوَض عبسايطمحٔ عُط:
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 َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُِض
ًَـطَ    ٍَ َٔ ثطغـًاضَيو ي ًَت ضَيصٍَ زاًْؿتىاٌْ ُٖض ثاضَيعطايُى يُبُضناو بطريَيت، داض ئُوٍَ نُ ٖاتىوَ زََي
ًَـطزضاو و ظََايـَُإ ُٖيـُ         ًَُـُ نـُْس دؤضَيـو ْ ًَطزضاو يُو ظََايُيُ؟ نـىْهُ ئ زَنُّ َُبُغت يُوَ ناّ ْ

ًَؿرت بُ دؤضَيو بى ًَػتا وَظاضَتُنإ نُ زابُؾٌ زَنات، َـٔ بؤيـُ   غُباضَت بَُُ، ئُوٍَ ث وَ تىاْاغاظيـ ئ
ــات،        ــُضخإ زَنـ ــُنإ تـ ــؤ وَظاضَتـ ــاظٍ بـ ــُوا تىاْاغـ ــُوٍَ نـ ــت، ئـ ــاو بطريَيـ ــًإ يُبُضنـ ــاضّ ئَُُؾـ زاوانـ
ًَؿُيُنُإ ُٖيُ بـُِضَيع   ًَُُ ن ًَىَ بُغُض بُِضَيىَبُضايُتًُنإ زابُف زَنُٕ، ئ وَظاضَتُناًْـ بُ َُٖإ ؾ

ًَؿٍُ ئُوَ باؽ زَنُٕ نُ غُضؤنٌ ثُضيُ ًَو غُضزاٌْ بُِضَيىَبُضايُتٌ طؿيت ثاضَيعطانإ زَنُئ ن َإ، نات
ًَت ئُواٍُْ بؤ زَضَوَٕ يُ ضؤشَيهسا ْىوغـطاوَنُيإ   ًَت، ئًؿازَيو زَب ًَت، وَؾسَيو زَب ًَطزَيُى زَب ًَو ْ نات

ًَٔ يُو ناتُزا ْىَيُٓضتإ زَغت ًْؿإ بهُٕ، ناتُنـُيإ يُغ  ًَطٕ زََي ًَـٌ ئُوَيـُ     زَْ ُضنـىوَ، َُبُغـتًـ ي
ًَؿـــُيُ ضووبـــُِضووٍ     ًَـــت، بؤيـــُ ٖـــَُىو يـــُْاو وَظاضَتـــسا زازَْطَيـــت و ئَُـــُ ن نـــُ ْىَيٓـــُضٍ ئُواْـــُ ب

ًَو واظحيرت ضووٕ بهطَيتُوَ، غىثاؽ. ًَتُوَ، بؤيُ ًٖىازاضّ نَُ  بُِضَيىَبُضايُتًُنإ زَب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 عىَُض ؾُضَىو. ظؤض غىثاؽ، ناى
 بُِضَيع ز.عُط محساَني خسض)ْىضَزيين(:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ــت زَزضَيــت بــُ      ًَ يُِضاغــتًسا ئــُو َىؾــهًًُيُ ُٖيــُ، ئُطــُض سًكــُيُى بــؤ خىَيٓــسٕ بــُ ٖــُض ضَيطايــُى ب
ٍَ زَزَٕ ظيــاتط يــُْاو وَظاضَتُناْــسا نــِطٍ بهُْــُوَ، بــُاَلّ سًػــا، نــطزٕ بــؤ شَــاضَ    ٍ وَظاضَتــُنإ، ٖــُو

ًَت، نـىْهُ ضَْطـُ      ًَتُ َايٍُ ئُوٍَ نُ تُئػريٍ غًيب يُغُض َُغُيٍُ ئًدتًكاقـات ٖـُب زاًْؿتىإ ُْب
ًَطَيت، يُ  ًَىيػتًُتٌ بًٓ ًَت يُ ُْٖسَيو ئًدتًكاقٌ تايبُتسا نُ ث ًَىيػيت بُوَ ُٖب ًَو ث َُغُيُٕ وَظاضَت

ًَت، ْاناضَ وَظاضَتُنـٍُ ئـُّ دـؤض    ًَطَيـت، بؤيـُ    َىساؾُظَنُ ئُّ دؤضَ ئًدتًكاقُ ُْب َ ئًدتًكاقـُ بٓ
ًَت يُغُض ئُوٍَ نُ ُّٖ ضَناوٍ ئًدتًكام و ثػجؤضيُتٌ بهطَيت، ٖـُّ ضَنـاوٍ    دؤضَيو ٖاوغُْطٌ ُٖب

ًَت نُ يُ ضابطزووزا ُٖبىوَ، ظؤض غىثاؽ. ًَٓ  شَاضٍَ زاًْؿتىإ بهطَيت، بؤ ئُوٍَ ئُّ طًُيًُف َُْ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ؽ، ناى دُالٍ ؾُضَىو.ظؤض غىثا
 بُِضَيع د ٍ عًٌ عبساهلل:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 قػُناٌْ َٔ نطإ، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
ًَط خإ ؾُضَىو.  ظؤض غىثاؽ، ؾً

ًَط ذلُس زلًب:  بُِضَيع ؾً
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 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
    ُ ــ ــى ب ــُؽ وَن ــُنٌ باؾــُ، ب ــُ، َاززَي ــُّ َاززَي ــُ    ئ ــؤ بُِضَيىَبُضايُتً ــُظَيت ب ــُ زاب ــا ئَُ ــإ ب ِضَيعإ طىتً

ًَـ طـىمت    ًَت بُ تًُْا، نىْهُ بُِضاغيت زوَيٓـ طؿتًُنإ، باؾُ بُعػات و ظََاالت و ئًُتًاظاتٌ زيطاغٌ ُْب
ٍَ و واغتُيُى زَنات  ًَت بؤ بُعػاتٌ زنتؤضا ْايُتُوَ يُو وَظاضَتاُْ ناض ْانات، َُٖىو ُٖو ئُوٍَ نُ زَن

ًَـطَ بـؤ زَوضاتـٌ تًـا ًًْـُ بـؤ نـُوازيطٍ وَغـُتٌ، ْاسًـُ            بؤ ئُوَ ًَُـُ ي ًَتُوَ خىَيٓسٌْ بااَل، بـُاَلّ ئ ٍ به
عًًُُنُ ظؤض بُ ُْظَضٍ ئًعتًباض وَضبطريَيت، خؤ ئَُـُ َُؾـاضيع ًًْـُ ًْػـبٍُ غـىناٌْ، يـُعين قُيـسٍ        

ًَت بؤ ) ًَ ّ سماالد اّ اشاساد دراصٔ٘ خةارط  مجٔع الْساراد ّادتَاد املزجةو٘ بْسارٗ اليت لتَٓا بعراد اْانات ب
ًَت )العزاق ًَـ ئُوَ زَوضاتٌ تُزضييب ب ٌَ ؾىَئ ُٖيـُ بُِضاغـيت ظؤض   للملْادر الْصؤ٘( يُعين ث (، يُعين غ

ًَىيػتًإ بُوَيـُ نـُ زَضَوَ ببًـٓٔ و زَوضات ببًـٓٔ، يـإ       خُيٍُ ُٖيُ يُ زَوائريزا بُؾٌ ياغايًُناًْإ ث
ؿـُ يُْاسًـٍُ عكـىزٍ سهىَـُت، بُؾـٌ ُْٖسَغـًُناًْإ نـُ زيـعائ         ؾُٖازَ وَضبططٕ، نـىْهُ ظؤض ظَعً 

ًَُــُ   ًًَــُتٌ، ظؤضٍ بُؾــٌ َىساغبًُنُؾــًإ خاقــُتُٕ يــُ بٓىنــسا ئ ًَىيػــتًإ ث زَنــُٕ ظؤض ؾــت ْــاظأْ ث
ًَهٌ طُوضََإ ُٖيُ نُ ْاسًُ عًًًُُنُيإ، باْهُنادإ ئُو تىاْا بُضظَيإ ًًُْ، ظؤض غىثاؽ.  خُيُي

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  بايع/ ز. اضغ ٕ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، ؾُو م خإ ؾُضَىو.

 بُِضَيع ؾُو م ذلُس غطيب:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 قػُناٌْ َٔ يُاليُٕ ٖاوضَيهادُوَ نطإ، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، دُْابٌ وَظيط.

 و ئابىوضٍ: بُِضَيع بايع تاَيُباٌْ/ وَظيطٍ زاضايٌ
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَـت، بـُاَلّ ٖـُضوَنى         ًَىَ نُغـاؾٍُ غـىناٌْ يُطَُيـسا ب ًَُُ بُالَاُْوَ باؾُ، ئُطُض تىاْاغاظٍ بُ َُٖإ ؾـ ئ
ًَت ضَناو بهطَيت، غىثاؽ.  زنتؤض عىَُض طىتٌ َُغُيٍُ ئًدتًكاقًـ زَب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 يًصٍُْ ياغايٌ.
 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاضٍ ئُْساَاٌْ ثُضيَُإ، قًاغ ًَىَيُ زازَِضَيصيُٓوَ:زواٍ ضَناو نطزٌْ ث  ُنُ بُّ ؾ

 املادٗ الضابع٘ ّالعغزٌّ:
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زاق علٙ الةْساراد ّادتَةاد غةري املزجةوة٘ بةْسارٗ الةيت لةتَٓا بعرةاد اّ سمةاالد اّ اشةاساد دراصةٔ٘ خةارط العة             
 االلحشاو بحْسٓع ظ ص املقاعت املد  ٘ هلا ظضت اليضت الضملاىٔ٘ ّاالخح اص لملد ستافع٘.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ        ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ ًَػتا زَخيَُُ زَْطساُْوَ، ن بُِضَيعإ، ئ

 ؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغٓس نطا، ؾُضَىوٕ بؤ َاززَيُنٌ تط.زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثا
 

 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 املادٗ الرامي٘ ّالعغزٌّ:

جلحشو ظملْم٘ االرلٔه بحيفٔذ املغارٓع ّفق ارتو٘ املعلية٘ يف املْاسىة٘ االصةحرنارٓ٘ مةً رةةد الةْساراد ّظضةت        
 رٗ جيفٔذ مغارٓع خارط اخح اصَا.اخح اصَا، ّال جيْس الٖ ّسا

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 بُنىضزيـ تهايُ.
 بُِضَيع الْا امحس نُيُبٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 َاززٍَ بًػت و ُٖؾتُّ:

ًَٓطاو يُ بىزدٍُ  ٌَ نطزٌْ ثطؤشَنإ بُطىَيطٍَ ُْخؿٍُ ضاطُي ٌَ بُد ٌَ بُ د سهىَُتٌ ُٖضَيِ ثابُْس زَب
ًَـو ثـطؤشَ يـُ        ٌَ ٖـً  وَظاضَت ًٌَ ثػجؤضٍ خـؤٍ، ْـاب ًَٓاْسا يُاليُٕ وَظاضَتُناُْوَو، ُٖضيُنُو بُث وَبُضٖ

ٌَ بهات. ٌَ بُد  زَضَوٍَ ثػجؤضٍ خؤٍ د
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 يًصٍُْ ياغايٌ.
 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 َنُ زَنات نُ وَنى خؤٍ ٖاتىوَ، غىثاؽ.يًصٍُْ ياغايٌ ثؿتطريٍ يُ َازز

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

ًَط خإ، ناى ؾعإ، ؾُضَىو زنتؤض ئُمحُز. ًَبًين ُٖيُ؟ نىاض نُؽ، زنتؤض ئُمحُز، ؾُو م خإ، ؾً ٌَ ت  ن
 بُِضَيع ز.امحس ابطاًِٖ عًٌ)وَضتٌ(:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَهـَُيٌ     ئُو َاززَيُ، َاززَيُنٌ  ٍَ و ث ًَهـُ ظؤض ظؤض باؾُ، بُاَلّ يُِضاغتًسا يُ غااَلٌْ ضابطزوو، دطـُ يـُوٍَ ت

ٌَ نطزٌْ ثطؤشَناْسا ُٖبىوَ يُناتٌ َىْاقُؾُ نطزٌْ ضؤشاٌْ طؿتىطؤٍ بىزدُؾسا باؽ نطاوَ،  ٌَ بُد يُ د
ؤشاْـُ يـُ بىزدـٍُ    ئُو ثطغًاضَ ئاضاغتٍُ وَظيطَ بُِضَيعَناًْـ نطا، بُتايبُتٌ وَظيطٍ ث ْساْإ، ئـُو ثط 
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ًٌَ نـطزووَ، بُتايبـُتًـ ئـُوٍَ يـُناتٌ           ٌَ بـُد ئًػتًػُاضيسا بـؤ وَظاضَتـُنإ زاوَ، ُْٖـسَيو وَظاضَت دـ
ًَبًين ئُوََإ نطزووَ يـُ ُْٖـسَيو ْاونـُزا يـُ      ًَُُ ت ٌَ ُْنطاوَ، يُعين ئ ٌَ بُد %ٍ 91% تـا  85خؤيسا د

ٌَ نطزُْوَ، يُناتٌ ٌَ بُد خؤيسا زوا زَنُوٕ، ُْٖـسَيو يـُ ثطؤشَنـاًْـ     ثطؤشَنإ ُْنُوتىوُْتُ بىاضٍ د
ًَبًًُٓإ نطز يُناتٌ طؿتىطؤيُناًْؿسا ضؤشاٌْ يُنُّ بالإ نـطز، بـؤ دىوْـُ ثـطؤشَ يـُ ظميـين        ًَُُ ت نُ ئ
ٌَ ئاطايًُنـُ يـُ        ًٌَ نـطزووَ، يـُعين ئَُـُ بـ ٌَ بُد ثطؤشَناٌْ وَظاضَتٌ ؾاضَواٌْ زاْطاوَ، بُاَلّ ثاضَيعطا د

ًٌَ بهات، بُاَلّ  يُنرتٍ نُ ثطؤشَيُى ٌَ بُد ًَت ئُو وَظاضَتُ د ًَو زازَْطَيت، زَب يُْاو ثطؤشَناٌْ وَظاضَت
ٌَ بهات، يُبُض ئُوَ  ٌَ بُد ًَت ثطؤشَيُنٌ تط د ًَهسا ثاضَيعطا زَتىاْ ًٌَ زَنات؟ يُنات ٌَ بُد بؤنٌ ثاضَيعطا د

ًَىيػتُ ئُّ َُغُيُيُ َىعايُدُ بهطَيت، ظؤض غىثاؽ.  بُِضاغيت ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ضغ ٕ بايع/ز. ا بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، ؾُو م خإ ؾُضَىو.
 بُِضَيع ؾُو م ذلُس غطيب:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًين زَنطَيـت ُْٖـسَيو    ًَػتا ت ًَىَ بهطَيت، بُاَلّ تا ئ ًَطَ باغٌ ي ًٌَ خؤيُتٌ ئُطُض ي يُِضاغتًسا ئُو خاَيُ د

 ٌَ ٌَ زَنطَيـت، نـُ وَظاضَتـٌ َـُعين َىختـُم ًًْـُ، يـُ         يُ ثطؤشَنإ يُاليُٕ وَظاضَتُناٌْ تطَوَ د بـُد
     ٌَ ًَهـٌ تـط دـ ًَهٌ ظؤض يُ وَظاضَتُنإ، ضَْطُ ُْٖسَيو ثطؤشَ بؤ ئُوَ زَزضَيت نـُ وَظاضَت َُٖإ ناتسا بُؾ
ًَـت ٖـَُىو         ًَت، نـُ بتىاْ ًٌَ بهات، ضَْطُ ئُو وَظاضَتُ ئُو ئًُهاًُْتُ ُْٖسَغـٌ و ئـُو غـتاؾٍُ ْـُب بُد

ٌَ ٌَ بهات، بؤ دىوُْ ُْٖسَيهٌ زَطُِضَيتُوَ بؤ ئُزلىٌَُْ وَظيطإ، ُْٖـسَيهٌ يُاليـُٕ    ئُو ثطؤشاُْ د بُد
ٌَ بهطَيـت     ٌَ زَنطَيت، دا ًٖىازاضّ ئُّ ساَيُتُ تُغبًت بهطَيت، بُاَلّ نـاضٍ ثـ ٌَ بُد وَظاضَتُناٌْ تطَوَ د

ًَو ئًـ و ناضٍ خؤٍ بها ًٌَ ئًدتًكام ُٖض وَظاضَت  ت، غىثاؽ.يُ زاٖاتىوزا، بؤ ئُوٍَ بُث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

ًَط خإ ؾُضَىو.  ظؤض غىثاؽ، ؾً
ًَط ذلُس زلًب:  بُِضَيع ؾً

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًًَـإ       ٍَ ئُو وَظاضَتاٍُْ َىختُقـٔ بـُ بىزدـٍُ ئًػتًػـُاضيًُوَ، ظؤض ث بًُْػبُت ئُّ َاززَيُ َٔ يُطُ

ًًَـإ بـاف    باؾُ َاززٍَ بًػت و ُٖؾت بهطَيت بُ  ًَطّ ئُطـُض ث ٍَ، يًصٍُْ ياغايٌ زوايٌ بؤيإ زَْ نىاض خا
ًَت.  ب

ًًَت ) ًَهٌ باؾُ، بُاَلّ َىؾهًًُنُ يُوَزايُ، ئُو وَظاضَتاٍُْ جلحشو ظملْم٘ االرلٔهيُنُّ/ نُ زََي ( ئَُُ ؾت
 بُؾٌ ُْٖسَغُنُيإ يُْاو ُٖيهـُيٌ وَظاضَتُنـُ بطيتًًـُ يـُ وَسـسٍَ قـًاُْ، ُٖغـتاوٕ َُمجىعُيـُى        
َىُْٖسيػٌ ظؤض، وَسسَنُ بُغٌ قًاٍُْ ئُو َُؾطوعاُْ زَنات، نـُ عايـسٍ وَظاضَتُنُيـُ، بـؤ زَنـًت      

ٍَ و غـاَيٌ   ُواُْيُ، ًٖىازاضّ ئُوٍَ نُ بًٓىئًؿطايف ئًؿُناٌْ خؤت زَنُيت، ظؤضٍ ؾُؾُيُنُ ي َاُْ ئَُػـا
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ًَـت، ظؤضبـٍُ ؾـتُن     ٌَ ب ًَت واٍ يـ ًَتُوَ الٍ وَظاضَتـٌ   زاٖاتىو بُضَو باؾرت بِطوات، نىْهُ يُوَ زَن إ زَنـ
ٍَ ئًساضٍَ َُسُيٌ نُ عايـسٍ ثاضَيعطايـُ، ئـُوَف زائريَيـُنٌ ُْٖسَغـًُ،       ئاوَزاْهطزُْوَو ؾاضَواٌْ يُطُ

ًَت بُ يُنُّ.  ئُوَ زَب
جلحةةشو دةةد ّسارٗ شتح ةة٘ اّ آةة٘ شَةة٘ غةةري مزجةوةة٘ بةةْسارٗ بحيفٔةةذ املغةةارٓع ّاالىغةةو٘  زووَّ/ بٓىوغــني )

خووَا االصةحرنارٓ٘ ّمةً املنملةً شةزاٛ الةحػري ضةنً ارتوة٘ االصةحرنارٓ٘ فقةط عةً           املترش٘ ضنً املْاسى٘ ّ
طزٓةةق امليةةارالد املضةةنْح بةةُ ّفةةق ضةةْابط معنةةْل بَةةا عةةزٓو٘ عةةتو الحصةةاّس عةةً املْاسىةة٘ االصةةحرنارٓ٘        

 ّالحد ٔص الضيْٖ.
لٕ دلةف املغةارٓع بضةةت    ْاسى٘ االصةحرنارٓ٘ املد  ة٘ للضةي٘ املالٔة٘ ّدةذلك امجةا      يف املذالرًا: الٓقةد آ٘ سٓادٗ 

الحػرياد اذتاصل٘ يف املغارٓع ّامنا جحه جػؤ٘ جلك الشٓاداد املضنْظ٘ مةً الحد ةٔص الضةيْٖ ّضةنً المللةف      
 االمجالٔ٘ الشزاٛ امليارالد املولْب٘ ّفق الطْابط.

ً رةةد  رابعًا: جلحشو ظملْم٘ االرلٔه بحشّٓت بزملاٌ دْردصةحاٌ بحقةارٓز محابعة٘ ف ةلٔ٘ اّ دةد اربعة٘ اعةَز مة        
 (، بُزاخُوَ ئَُُيإ تًا زَضز ُْنطاوَ، بؤيُ بؤيإ ُْْىوغني، غىثاؽ.ّسارٗ الحدؤط

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، ناى ؾعإ ؾُضَىو.
 بُِضَيع ؾعإ امحس عبسايكازض:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَط خإ زَنُّ و ثؿتطريٍ زَنُ ًَػتا باغٌ نـطز، سُقًكُتـُٕ   َٔ تُئًسٍ قػُناٌْ ؾً ّ يُو قًػُيٍُ نُ ئ

ًَتـُ ْـاو            ٌَ زَنـُوَيت، ئُطـُض ئـُو قـًػُيُ ب ئُوَ َىعاْاتٌ سهىَُت و ئُو َُؾـاضيعاُْيُ نـُ ططؾتًـإ تـ
 ًٌَ ًَهٌ باف بُبىاضٍ ثطؤشَنإ زَنات و بُ ئًدتكاقٌ خؤٍ بُ تُواوَتٌ د ًَُىايُ خعَُت قاْىُْنُ، َٔ ث

ًَِ باؾــُ  ًَط خــإ باغــٌ نــطز ٖــُض  خــؤٍ زَططَيــت، َــٔ ثــ يــُ ئــُخريٍ ئــُو َاززَيــُ وَيــِطاٍ ئــُوٍَ نــُ ؾــً
ًَـت، يـُعين     ًَ ، وَنى َاززَيُنٌ عَُـُيٌ ب ًَ  ثطؤشَنُ ئًًػا ب ثطؤشَيُى ئًدتًكاقٌ ئُو وَظاضَتُ ُْب
ًٌَ خؤٍ بططَي ، ُٖض ثطؤشَيُى نُ ظميين ئًدتًكاقـٌ   ًَت ئًدتًكام د ًَت بؤ ئُو ساَيُتاُْ، زَب قاتع ب

ًَ  ئًًػا بهطَي ، ظؤض غىثاؽ.ئُو و  َظاضَتُ ُْب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، دُْابٌ وَظيط.

 بُِضَيع بايع تاَيُباٌْ/ وَظيطٍ زاضايٌ و ئابىوضٍ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَىَ  ًَػتا بُّ ؾـ ًَُُ وَنى سهىَُت ظؤض بُ ظَضووضَإ ظاٌْ ئُو َاززَيُ ئ ًَـت، نـىْهُ بُِضاغـيت    زياضَ ئ يُ ب
ًَػـتا    ٌَ زَنُٕ و ئًدتًكاقٌ خؤيإ ًًُْ، ئًٓؿائَُيَ  ئُواٍُْ تـانى ئ ٌَ بُد يُ ُْٖسَيو وظاضَتسا ثطؤشَ د
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ًَٓاوتــُ ْــاو   ًَت، بؤيــُ يــُ ٖــَُإ ناتــسا ئــُو َاززَيــَُإ ٖ ًَٓ نطزووياْــُ سهىَــُت تــُودًٌٗ زاوَ نــُ ْــَُ
ًَتُو ًَٓ  َ، غىثاؽ.ياغانُوَ، تهاَإ وايُ وَنى خؤٍ مب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 يًصٍُْ ٖاوبُف.

 
 

 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَـٓر،         ًَُُ يُ َـاززٍَ سـُوت، ٖـُضوَٖا يـُ َـاززٍَ بًػـت و ث ًَبًين ئُوَ بهُٕ، نُ ئ ئُْساَاٌْ ثُضيَُإ ت

ٌَ نطزٌْ َُبـسَئٌ  ُٖضوَٖا يُ َاززَيُنٌ تايبُت زَْطُإ يُ ٌَ بُد غُضزا بؤ ؾؤِض نطزٌْ زَغُاَلت، واتا د
لْسٓز الحدؤط ّبياًٛا علٙ طلت الْسارٗ املعئ٘ اشةزاٛ امليةارالد الالسمة٘    الَُضنُظيُت، يُ َاززٍَ سُوتسا )

الْاظةت  للنغارٓع االصحرنارٓ٘ ضنً املْاسى٘ االصحرنارٓ٘ ليفط الْسارٗ، ّيف ظتّد ااافع٘ الْاظتٗ اّ القطاٛ 
لةْسٓز املالٔة٘ ّاالرح ةاد    (، ٖـُضوَٖا يـُ بِططـٍُ نـىاضٌََ َاززَنـُزا )     ّاعالو ّسارٗ املالٔة٘ ّاالرح ةاد بةذلك   

ّبالحيضٔق مع ّسارٗ الحدؤط ّالْساراد املعئ٘ اشزاٛ امليارالد الالسم٘ للنغارٓع االصةحرنارٓ٘ بة ن الةْساراد    
ًَىَيُ ىةة٘ االصةةحرنارٓ٘ امل ةةترّ٘يف ظةةتّد ااافعةة٘ الْاظةةتٗ اّ القطةةاٛ ّضةةنً املْاس (، واتــا َاززَنــُ بــُو ؾــ

ًَهُ، بُتايبُتٌ سهىَُتًـ غىوِضَ يُغُض ئـُوٍَ وَنـى خـؤٍ ٖـاتىوَ زَْطـٌ يُغـُض        ٖاتىوَو ظؤض ضَيو و ث
 بسضَيت، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
ًَط خإ.  ؾُضَىو ؾً
ًَط ذلُس زلًب:  بُِضَيع ؾً

 ثُضيَُإ.بُِضَيع غُضؤنٌ 
ٍَ زَضدٌ زَنُٕ؟ تًـاٍ ًًْـُ، ٖـَُىو     ئُطُض زوو َاززَ وَضْاططَيت، بُؽ تُقاضيطٍ ؾُغًًُنإ زوايٌ يُنى
ًَُـُ ثـاض بـُو ٖـَُىو بُزوازانـىوُْوَيُ يـُى دـاض ئـُو           ًَعاًُْنُ باغٌ تُقاضيطٍ ؾُغًًُنُ ْانات، نـُ ئ

 تُقطيطََإ بؤ ٖاتىوَ نُ يُ قاْىُْنُؾسا ُٖبىو، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ؾُضَىو يًصٍُْ ياغايٌ.
 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَت:قًاغٍُ َاززٍَ ب ًَىَيُ زَب  ًػت و ُٖؾت بُو ؾ

 املادٗ الرامي٘ ّالعغزٌّ:
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رنارٓ٘ مً رةد الْساراد ّظضةت  جلحشو ظملْم٘ االرلٔه بحيفٔذ املغارٓع ّفق ارتو٘ املعلي٘ يف املْاسى٘ االصح -1
 اخح اصَا، ّال جيْس الٖ ّسارٗ جيفٔذ مغارٓع خارط اخح اصَا.

جلحشو ظملْم٘ االرلٔه بحشّٓت بزملاٌ دْردصحاٌ بحقارٓز محابع٘ ف لٔ٘ اّ دد اربع٘ اعةَز مةً رةةد ّسارٗ     -2
 الحدؤط.

 
 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

ًَػتا زَخي ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ       بُِضَيعإ، ئ ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ َُُ زَْطساُْوَ، ن
 زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغٓس نطا، ؾُضَىوٕ بؤ َاززَيُنٌ تط.

 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَ  ىَيُ:غُباضَت بُ َاززٍَ بًػت و ْؤٍ ثطؤشَنُ بُّ ؾ

 املادٗ الحاصع٘ ّالعغزٌّ:
جقتو مغزّعاد القْاى ن اليت ٓرتجت علَٔا جةعةاد مالٔة٘ مةً رةةد زتلةط الةْسراٛ اىل الربملةاٌ ّال جيفةذ بةأذز          

 رشعٕ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 بُنىضزيـ تهايُ.
 بُِضَيع الْا امحس نُيُبٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 و ْؤيُّ:َاززٍَ بًػت 

ًَؿهُؾــٌ   ئــُو ثــطؤشَ ياغــاياٍُْ نــُ تُبــُعاتٌ زاضايــٌ زَنُوَيتــُ غــُض يُاليــُٕ ئُزلىَــٌُْ وَظيطاْــُوَ ث
.ٍَ ٌَ ْانط ٍَ و بُ ناضيطُضٍ ضَدعٌ ناضٍ ث  ثُضيَُإ زَنط

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 يًصٍُْ ياغايٌ.
 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًين يُغُض َاززَنُ ًًُْ، غىثاؽ.يًصٍُْ ي  اغايٌ ًٖ  ت

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ٌَ زَيُوَيت يُغُض ئُو َاززَيُ قػُ بهات؟ ئـُّ نـىاض بـُِضَيعَ زَياْـُوَيت قػـُ بهـُٕ، ضَيـعزاضإ )ئـُظني          ن
 خإ، زنتؤض عىَُض ْىضَزيين، غؤظإ خإ، زنتؤض ئُمحُز وَضتٌ( ؾُضَىو ئُظني خإ.
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 عُط امحس: بُِضَيع ئُظني

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُٕ ئـُو َاززَيـُ ئًًػـا بهطَيتـُوَ، يُبـُض ئـُوٍَ ٖـَُىوَإ زَظاْـني ثُضيـَُإ              ٍَ ئُوَزاَـُ ئُغـ َٔ يُطـُ
ًَؿهُؾـٌ            ًَت و ث ًَـت تُبـُعاتٌ َـايٌ ٖـُب ًَطاٍ تُؾطيع نطزُْ، تـُْٗا ئـُو ياغـاياُْ ْـني سهىَـُت بتىاْ د

ًَت بُ َُٖىو  ًَت، بُاَلّ بهات، سهىَُتًـ زَتىاْ ًَؿهُف بهات، ثُضيَُاًْـ زَتىاْ ًَىَيُى ثطؤشَ ياغا ث ؾ
ًَــت ) ًَــطَ بــاؽ زَنطَيــت زََي ًَــطَ وا سُقــطٍ زَنــات، نــُ جقةةتو مغةةزّعاد القةةْاى نئــُوٍَ نــُ ي (، يــُعين ي

ٍَ ئـُوَّ ئـُّ         ًَت ئُو ثطؤشَ ياغاياُْ تُقسيِ بهات تُبُعاتٌ َـايٌ ُٖيـُ، بؤيـُ َـٔ يُطـُ ثُضيَُإ ُْتىاْ
ًَــت ضَئــٌ   َاززَيــُ ًَ ًَت، زَبىايــُ ب ًَُــُ ٖــُض ثــطشٍَ ياغــاٍ تُبــُعاتٌ َــايٌ ٖــُب ئًًػــا بهطَيتــُوَ، ضاغــتُ ئ

ًَت ئـُو ثطؤشاْـُ تُقـسيِ       ًَىَيُ وَنى ئُوٍَ نُوا ثُضيـَُإ ْـُتىاْ ٌَ وَضزَطريَيت، ُْى بُّ ؾ سهىَُتٌ ث
ٍَ َُٖيططتين ئُو َاززَيُّ، غىثاؽ.  بهات نُ تُبُعاتٌ َايٌ ُٖيُ، بؤيُ َٔ يُطُ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، زنتؤض عىَُض ؾُضَىو.
 بُِضَيع ز.عُط محساَني خسض)ْىضَزيين(:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُــُ يــُ ثُضيــَُاٌْ  ًَو ُٖيــُ يَُباضَيــُوَ، ئــُويـ  ئُوَيــُ نــُ زواٍ ثُغــٓس نطزْــٌ بىزدــُ، ئ سُقًكــُت

ٔ نُ َُٖىو تُبُعاتٌ َايٌ ُٖيُ، ئُضنٌ غُضؾاٌْ سهىَُت قىضؽ نىضزغتإ نُْسئ ياغا ثُغٓس زَنُي
ٍَ ئـُوَّ نـُ      ًَو ُٖيُ يُو باضَيُوَ، بُاَلّ َـٔ يُطـُ زَنات، ُْٖسَيو داض بُ ئُغُضٍ ضَدعًؿُ، بؤيُ ططؾت

ًَىَيٍُ خىاضَوَ:  زووباضَ َاززَنُ زابِطَيصضَيتُوَ بُّ ؾ
     ٍ ٌَ ضَظاَُْــس ــٓس نطزْــٌ بىزدــٍُ غــااَلُْ، بــُب سهىَــُتٌ ٖــُضَيٌُ نىضزغــتإ، ثُضيــَُاٌْ     )زواٍ ثُغ

ًَىَيُ زووباضَ زاِضَيؿتُٓوٍَ بؤ  ًَت(، يُعين بُّ ؾ نىضزغتإ ياغايُى زَضُْنات، ئُطُض تُبُعاتٌ َايٌ ُٖب
 بهطَيت، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، غؤظإ خإ ؾُضَىو.

 بُِضَيع غؤظإ ؾٗا، ْىضٍ:

 ضؤنٌ ثُضيَُإ.بُِضَيع غُ
 بُِضَيعإ ئُْساَاٌْ ثُضيَُإ.

ًَطىَإ ئَُُ زوو اليُُْيـُ، اليـٌُْ يُنـُّ/ سهىَـُت َـايف خؤيـُتٌ يـُ نـاض ْاَـٍُ خؤيـسا ئُطـُض             خؤٍ ب
ًَت، خـؤٍ زيطاغـٍُ نـطزووَ، ئًٓذـا       ًَطَيت بؤ ثُضيَُإ تُبُعًاتٌ َايًٍُ ٖـُب ثطؤشَيُى، يإ ياغايُى بٓ

ًَطَيتُ ثُضيَُإ، بُاَل ًَطَ باؽ يُ ئُغُضٍ ضَدعٌ زَنات، يُعين يُ ضؤشٍ زَضنىوٌْ ياغانُوَ، ئُو زَيٓ ّ ي
ًَـت بـُ          ًَـساطريٍ زَنـُئ نـُ زَب ًَُـٍُ ئُْـساّ ثُضيـَُإ ث ٌَ زَنطَيت، ظؤض داضيـ ُٖيُ ئ ٌَ بُد ياغايُ د
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ًَُـُ      ًَُـُ ئ ًَىاظَيو غُيطٍ زَنُئ، بُاَلّ ظؤض دـاضيـ ُٖيـُ ئ ًَت، ُٖض يُنَُإ بُؾ وَنـى  ئُغُض ضَدعٌ ب
ٌَ ئــُوٍَ ضَئــٌ     ًَؿــهُف زَنــُئ تُبــُعًاتٌ َايًــٍُ ُٖيــُ بــُب ــو نــُ ياغــايُى ث ًَ ئُْــساّ ثُضيــَُإ نات
ًَؿهُف زَنُئ، زََاُْوَيت سهىَُت ةُيُٓ ئَُطٍ واقًعـُوَ، نـُ ئـُو     سهىَُت وَضبططئ ئُو ياغايُ ث

ٌَ بهات وَ ٌَ بُد ٌَ بهات، سهىَُت الضٍ يُوَ ًًُْ نُ ياغانُ د ٌَ بُد ى خـؤٍ، بـُاَلّ َُغـُيُٕ    ياغايُ د
ًَت يُو ناتُوَ زَتىا م، نىْهُ ئَُـُ تُبـُعًاتٌ    ًَت زََي ًَو زازَْ ًَت َٔ يُّ َاوَيُوَ، تاضخي بؤ دىوُْ زََي

 َايًٍُ يُغُضَ.
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 بُِضَيعإ ئُْساَاٌْ ثُضيَُإ.
َّ بــىوّ، ٖــُضض ياغــايُى  يــُخىيٌ يُنــُّ و خــىيٌ زووََــٌ ثُضيــَُاًْـ، نــُ خــؤّ ئُْــساٌَ خــىيٌ زوو   

ًَت ئُو تُبُعاتـُ َايًـُ    ًًَإ طىتطاوَ بُ ئُْساَاٌْ ثُضيَُإ ظَمحُت ُْب ًَت ث تُبُعًاتٌ زاضايٌ ُٖبىو ب
        ٌَ ًَـت ثــطؽ و ضا بـُ سهىَــُت بهطَيـت، بــؤ ئـُوٍَ بــعأْ سهىَـُت نــُ ئـُّ ياغــايَُإ زَضنـطزووَ دــ زَب

ًٌَ ْانات؟ ٌَ بُد ًٌَ زَنات، يإ د  بُد
ًَتًسا بـاؽ زَنـات           بُِضَيع غُضؤن ًَُـُ يُياغـاٍ بـاضٍ نُغـ ًَُٓـُوَ، ئ ٌ ثُضيَُإ، َٔ يـُى دىوْـُت بـؤ زَٖ

      ٌَ ٌَ بـُد ًَػـتا دـ ٌَ ٖاوغُضٕ، سهىَُتًـ ضَظاَُْس بـىوَ، تـانى ئ ًَو زابٓطَيت بؤ ئُو شْاٍُْ نُ ب غٓسووق
ٌَ ُْنطاوَ، باؾُ خؤ سهىَُت خؤٍ ئُو2118ُْنطاوَ، يُ غاَيٌ  ٌَ بُد ًَػتا د ثاضَيـُ زَخاتـُ    ـُوَ تانى ئ

ًَتـُوَو،     ًَٓ ًَِ باؾُ ئُو َاززَيُ وَنـى خـؤٍ مب ٌَ نطاوَ يُو بابُتُ، بؤيُ َٔ ث غٓسووقُوَو ثطؽ و ضاؾٌ ث
ئُطُض بؿهطَيت، يـُعين بطازَضاْـٌ ئُْـساَاٌْ ثُضيـَُإ بـُ سُغاغـًُتُوَ وَضْـُططٕ يُغـُض ثُضيـَُاٌْ          

ًَت ثطؽ بُ سهىَُت بهـات، يـُعين ثـطؽ و    نىضزغتاًْؿُ ئُطُض ياغايُى زَضبهات تُبُعًاتٌ زاضايٌ ُٖب
ٍَ سهىَُتسا ظؤضيـ ئاغايًُ، ظؤض غىثاؽ.  ضا بهات، يًصٍُْ ثُيىَْسيساض ثطؽ و ضا بهات يُطُ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، زنتؤض ئُمحُز ؾُضَىو.
 بُِضَيع ز.امحس ابطاًِٖ عًٌ)وَضتٌ(:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ ئُوَّ ئُو َاززَيُ ئًًػا بهطَيتُوَ، نـىْهُ ئـُوَ َىقـازَضٍَ سـُقٌ ثُضيَُاْـُ، ثؿـتًىاٌْ يـُ        َٔ  يُطُ

ًَــت )ئُزلىَــٌُْ وَظيــطإ، يـإ شَاضَيــُى يــُ ئُْــساَاٌْ  71قػـُناٌْ ئــُظني خــإ زَنــُّ، َـاززٍَ )   ( زََي
ًَؿـًٓاضٍ ثـطؤشَ ياغـاو بِطياضَنـ       إ بهـُٕ(، بـاؽ يـُوَ    ئُزلىَُٕ نُ يُ زَ نُؽ نَُرت ُْبٔ بؤيـإ ُٖيـُ ث

ًَُـُ نـُّ ثـطؤشَ ُٖيـُ نـُ تـُبًعاتٌ َـايٌ               ًَت، يُِضاغـتًسا ئ ًَت، يـإ ْـُيب ُْنطاوَ نُ تـُبًعاتٌ َـايٌ ٖـُب
ًَت يــُ    ًَــت ٖــُض ثطؤشَيــُى تــُبًعاتٌ َــايٌ ٖــُب ًَت، نــُوا بــىو تــؤ زَغــيت ثُضيــَُإ زَططيــت نــُ ْاب ْــُب

ًَت، بُِضاغيت ئَُُ تُقًًسٍ بُغس ٍَ نـُ َىقـازَضٍَ سـُقٌ ثُضيـَُاًْإ       ئُزلىٌَُْ وَظيطاُْوَ ب ايـُ يـُو
ًَو يـُ ضَخٓـُنإ يـُ بُغـسا ُٖيـُ       ًَت، ئَُُ يُن ًَت ثطؤشَنإ يُ ئُزلىٌَُْ وَظيطاُْوَ ب نطزووَ، نُ زَب
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ًَهٗاتـُنإ و             ًَىإ ث يُغُض ئُوَيـُ ئـُويـ ثُيىَْـسٍ بـُو َىسُقُقـُو زابـُف بىوْـُوَ ُٖيـُ، نـُ يـُْ
ًَُُ َُٖىو غاَي ًَو نُ بىزدَُإ ثُغٓس نـطزووَ  اليُُْناْسا ُٖيُ، ئ ًَو بىزدُ ثُغٓس زَنُئ بؤ ُٖض غاَي

ًَت ثُغٓسٍ بهـُئ، ئَُـُ غـُباضَت بـُ بِططـٍُ      12تا َاْطٌ ) ًَت ًٖ  ثطؤشَيُى تُبًعاتٌ َايٌ ُٖب ( ْاب
 يُنُّ.

ًَطاقًؿـسا نــُ              ًَُــُ يـُ ظؤض ياغـازا ُٖيـُ نـُ يــُ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ، يـُ ع غـُباضَت بـُ ئُغـُضٍ ضَدعـٌ، ئ
ضنطاوٕ ئُغُضٍ ضَدعٌ ُٖبىوَ، ئُوٍَ نُ ثُيىَْسٍ بُ ظيٓساٌْ غًاغًُوَ ُٖيُ، ئُوٍَ ثُيىَْسٍ بُ زَ

ًَـطام تـا )      ًَهُوتىواٌْ غُضزٌََ بـُعؼ ُٖيـُ، يـُ ع ( ئُغـُضٍ ضَدعًـإ بـؤ    68قُضَبىو نطزُْوٍَ ظيإ ي
ىْهُ ئُو َُوظوعـُ ٖـً    زاْاوَ، يُبُض ئُوَ ئًًعاّ نطزٌْ ثُضيَُإ بُ َاززَيُى يُْاو ثطؤشَ ياغانُزا، ن

ًَت، يُبـُض   ًَىيػتُ يُْاو ثُيِطَوٍ ْاوخؤٍ ثُضيَُاْسا بب ثُيىَْسٍ بُ ثطؤشَ ياغاٍ بىزدُوَ ًًُْ، ئَُُ ث
    ُ ًَىَيُى يُ ْـاو ثـطؤشَ ياغـاٍ بىزدـ ٍَ ئُوَزاَُ ئُو َاززَيُ ئًًػا بهطَيت، بُ ًٖ  ؾ ًَت،  ئُوَ يُطُ زا ْـُب

 غىثاؽ.
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 اؽ، ناى عىَُض ْىقتٍُ ًْعاَت ُٖبىو؟ ؾُضَىو.ظؤض غىث
 بُِضَيع عُط عبسايطمحٔ عًٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
خؤٍ يُِضاغتًسا َُٖىو َُؾطوعُنإ نُ زَيت، ئُوَ تُسكًٌ ساقًُ ئُزلىٌَُْ وَظيطإ سُقٌ يُنـٌَُ  

ًَطَيـت بـؤ ثُضيـَُإ بـؤ َىقـازَقُ نـطزٕ، بـُاَلّ َـٔ ي         ًَـطَ ثطغـًاضَيهِ ُٖيـُ    ُٖيُ َُؾطوعاتٌ قاْىٌْ بٓ
ًَت ) (، ئُغُضٍ ضَدعًُنُ بًُْػبُت سكـىقٌ سهىَُتـُ يُْاسًـٍُ َايًُنـُ، يـإ      ّال جيفذ بأذز رشعٕزََي

بًُْػبُت ئًًتًعاَاتٌ سهىَُتُوَيُ يُّ ساَيُتُ؟ وَنى ئُوٍَ نُ ناى ئُمحُز باغٌ يُغُض نـطز، ئُطـُض   
ًَت، ْانطَيت تُْاظوٍ يُ  ًَو ثـاضَ،      بًُْػبُت سكىقٌ زَوَيُتُوَ ب سكىقُناٌْ زَوَيـُت بهطَيـت، نـُ َُبًـُغ

ًَـت       ٌَ ْانطَيـت، ئُطـُض َُغـُيُ يـُوَف ب ًَت وَضُْطريَيتُوَ، ئَُُ تُْاظويٌ ي ًَو َاب ًَو يُغُض نُغ يإ ؾت
ٌَ نطز نُ ئًٓؿاظٍ ياغاٍ  ٌَ بُد ًَُُ ياغانُإ د ًَت، نُْس دىوُْيُى، زواتط ئ ئًًتًعاَاتُناٌْ سهىَُت ب

ًَعَناْ ًَؿُيُنُإ ُٖبىو ناتٌ خؤٍ ئايا بُ ئُغُضٍ ضَدعـٌ زَطُِضَيتـُوَ،   تُقاعىزٍ ٖ ٌ ْاوخؤ، زياض بىو ن
ٌَ،ئـُّ ئُغـُض            ًَو بسات ًَـطَ زََـُوَيت دـُْابٌ وَظيـط تـُوظحي ئُواٍُْ َُمشىئ، يإ َـُمشىٍ ًْٓـُ؟ َـٔ ي

 ضَدعًُ بًُْػبُت سكىقٌ زَوَيُتُوَ، ياخىز بًُْػبُت ئًًتًعاَاتُناًُْتٌ؟ غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

ًَطٍ ثُضيَُإ ؾُضَىو.  ظؤض غىثاؽ، بُِضَيع غهطت
ًَطٍ ثُضيَُإ:  بُِضَيع ؾطغت امحس عبساهلل/ غهطت

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَىَيُنٌ َىتًَُم بُ ضَئٌ َٔ َىخايًؿٌ َُبازئٌ قاْىُْ، نىْهُ الظَـُ ساَيـُت بـُ     ًَىَيُ بُؾ سىنِ بُو ؾ
ًَُٕ، نـىْهُ ئـُو ًَعاًْـُ بـُ           ساَيُت تَُاؾ ا بهُئ، ئُو ُْقـُ ٖـُض َىخايُؾـٍُ قـاْىٌْ ًَعاًُْيـُ ئُغـ

ًَت يُ  ، بؤيُ بـُ ضَئـٌ   1/1/2112ئُغُض ضَدعٌ َُٖىو تُبًعاتٌ َايًُٓو، بُ ئُغُض ضَدعٌ تُْؿًع زَب
ًَـت، نـىْهُ َىخـايًؿٌ قـاْىٌْ ًَعاًُْيـُ، تـُبًع           ًَىَيُ ب ٌ َٔ بؤ سهىَُتًـ خطاثُ ئـُو ُْقـُ بـُو ؾـ

ــُ       ــُو قاْىْــُ ي ًَُــُ ئ ــُؾطوظَ ئ ــُت َ ــُئ، يــُ    1/7سُقًك ــُْؿًع ْــُنطَيت   1/1/2112تــُْؿًعٍ به ت
     ًَ ًَـ زيطاغُت زَنطَيت، يُواُْيـُ سـُم بـ ًَتُ ث ئًػتًٓازَٕ يُغُض ئُو ُْقُ، بُاَلّ ساَيُت بُ ساَيُت ب

ًَت، ًَػايًـ يُغُض ئـُوَ ٖـُض يـ    ُْاو ئـُو قاْىْـُزا   بُ ئُغُضٍ ضَدعٌ، يُواُْيُ بُ ئُغُضٍ ضَدعٌ ُْب
ٌَ زَنـات ٖـٌ ئُْـساَاٌْ ثُضيـَُإ، بـُاَلّ ًَعاًْـُ يـُ         1/7ٖاتىوَ ئًػتًكتاعات يُ   1/1/2112زَغت ث

ًَؿرت، ظؤض غىثاؽ. ٌَ زَنات بُ ئُغُضَيهٌ ضَدعٌ بؤ ؾُف َاْطٌ ث  زَغت ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، دُْابٌ وَظيط.

 َيُباٌْ/ وَظيطٍ زاضايٌ و ئابىوضٍ:بُِضَيع بايع تا
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَطاقًـسا ٖـُض بـُو              ًَطاقًـسا، َىاظْـٍُ ع ُٖضوَنى زنتؤض ئُمحـُز طـىتٌ وَنـى ياغـايُى ٖـاتىوَ يـُ ياغـاٍ ع
ًَُُ يُٖـُضزوو ضووَوَ   ٍَ زاْا، نىْهُ ئ ًَُإ باف بىو ئُوََإ يُو ًَُُ وَنى سهىَُت ث ًَىَيُف ٖاتىوَ، ئ ؾ

ًَُإ بُتايبُ تٌ يُ َُوظوعٌ ئًػتًشكاقٌ زَوَيُتسا ئُوَ ظياتط زَضزَنُوَيت وَى ناى عَُُض طىتٌ، بؤيُ ث
ٍَ َىخايُؾٍُ قاْىٕ  ًَُُف ْاَاُْو ًَٓاوَ، ئُطُض َىخايُؾٍُ قاْىُْ، ؾًعًُٕ ئ باف بىو و ئُّ َاززَيَُإ ٖ

ًَطاقًسا ٖاتىوَ، غىثاؽ.  بهُئ، بُاَلّ ئُوَ يُ ياغاٍ بىزدٍُ ع
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 يًصٍُْ ياغايٌ زوو ضَئٌ ُٖبىو، ناى عُوٌْ َىضاعاتتإ نطزووَ، ؾُضَىو.
 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
يُ ئُزلاٌَ طؿتىطؤ يُغُض ئُو َاززَيُزا، وا زياضَ زوو ضَئٌ ُٖيـُ، ضا زووضَنـُ ئُوَيـُ نـُ ئًًػـا بهطَيـت،       

 ا زَنُّ يُ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ ئًًػا نطزٌْ ئُو َاززَيُ ةاتُ زَْطساُْوَ، ظؤض غىثاؽ.زاو
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ضَئٌ يًصٍُْ ياغايٌ نًُ يُو َُغُيُيُ؟
 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَتُوَ وَنى خؤٍ، يُغُضضَئٌ يًصٍُْ ياغايٌ ئُوَيُ ئُو َاززَيُ مب ٌَ نطز، غىثاؽ.ًَٓ  َتاوَ ئاَاشََإ ث

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
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ٌَ يُطَُيسايـُ            ًَـت ئـُو َاززَيـُ ئًًػـا بهطَيتـُوَ زَخيَُـُ زَْطساْـُوَ، نـ ًَػتا ضَئًُى ُٖيـُ زََي بُِضَيعإ، ئ
ٌَ يُطَُيسا ًًْـُ زَغـيت بـ    ( نـُؽ يُطَُيـسا ًًْـُ، ظؤض    8ُضظ بهاتـُوَ؟ ) زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، ن

 غىثاؽ، بُظؤضيٍُٓ زَْط ثُغٓس نطاو َاززَنُ ئًًػا نطا، ؾُضَىوٕ بؤ َاززَيُنٌ تط.

 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ: 

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَـ ئــُوٍَ بهــًُٓ غــُض َــاززٍَ ) ًَىَيٍُ 31ثــ ًَؿــًٓاضٍ َاززَيــُى نــطاوَ بــُو ؾــ ًَػــتا ( يــُ ثطؤشَنــُ، ث ئ

ًَبًًٓإ ُٖبىو يُغُضٍ، طؿتىطؤٍ يُغُض زَنُئ.  زَخيىَيُُٓوَ، ئُطُض ئُْساَاٌْ ثُضيَُإ ت
 املادٗ املقرتظ٘:

علٙ ظملْم٘ االرلةٔه دراصة٘ شةتّل الحْصةٔاد امللعةق بَةذا القةاىٌْ ّإختةاذ مةا ٓلةشو لحيفٔةذ مةا ٓيضةصه مةع               
 صٔاصحَا ّضنً امملاىٔاجَا املالٔ٘ اذتالٔ٘ ّاملضحقةلٔ٘.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ ِضَيعبُ
ٍَ دُْابٌ وَظيط وَضبططئ يُغُض ئُو َاززَيُ، ؾُضَىو دُْابٌ وَظيط.  يًصٍُْ ياغايٌ با داض

 بايع تاَيُباٌْ/ وَظيطٍ زاضايٌ و ئابىوضٍ:بُِضَيع 
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُوَ َاززَنُ ئًعاؾُ بهطَيت ًٖ  َىؾهًًُ ًًُْ، ب ُاَلّ َٔ ْاظا م تُوقًاتُنإ نـًُ؟ سـُظّ   بًُْػبُت ئ
ًَتُوَ، ئًٓذا قػٍُ يُغُض زَنُّ، غىثاؽ.  نطز تُوقًاتُناًْـ ةىَيٓ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ؾُضَىو ناى ؾعإ.

 بُِضَيع ؾعإ امحس عبسايكازض:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُـُ ئًدتًـا      ًَـت، ئ ًَىَيُ ْاب ض بسَيٓـُ سهىَـُت، زَنـطَي  تُوقـًاتُنإ ٖـَُىوٍ بـُ       ئُو قًػُيُ بـُو ؾـ

ًَني تُوقًاتُنإ َىحلُقٔ بُوَ، ئُو ؾُضسٍُ ْاوَيـت، سهىَـُت بـؤ خـؤٍ      ًَ َىحلُم بُؽ بُ َاززَيُى ب
ئُوٍَ نُ َىْػُدًُُ، ئُوٍَ نُ تىاْاٍ ُٖيُ، ئُوٍَ َىَهًُٓ زَنطَي ، بُِضاغيت ئـُو ؾـُضسٍُ ْاوَيـت،    

 غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  بايع/ ز. اضغ ٕ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، ناى غاالض ؾُضَىو.
 بُِضَيع غاالض ذلُىز َطاز:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَـت ئـُو           ًَهٌ غـُضحيرت بـُ سهىَـُت زََي ًَؿـُنٌ زاِضَيصضاوَتـُوَ بـُ ُْقـ ًَىاظَ  وَنى ث َٔ ضَئًُىايُ ئُو ؾ

ٌَ َُنــُٕ، َــٔ تُغــُوضّ وايــُ سهىَــُت يــُ ئُ ٌَ بــُد ًَــت زيطاغــٍُ ٖــَُىو ئــُو تُوقــًاتاُْ دــ ًَسا زَب غــ
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ًَـت تـؤ تُوقـًُنٌ بهـُيت،           ًَساويػتًاُْ بهات نُ يُ نؤََُيطازا ُٖيُ، بـؤ ئـُوٍَ نـاضٍ يُغـُض بهـات، زَب ث
ًَُـُ زَْطـٌ يُغـُض             ئُطُض بُ قـًاغُيُى زاُِْضَيصضَيتـُوَ ظميًٓـُٕ ئًًعاَـٌ سهىَـُت بهـات، نـُ زوادـاض ئ

ًَت د ؤضَيو يُ ئًًتًـعاّ يُغـُض سهىَـُت زضوغـت زَنـات، ْـُنطَيت       زَزَئ، ئُو زَْطساُْ ئُطُض ؾهًًـ ب
 باؾرتَ، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
ًَت زَْطـٌ يُغـُض بـسضَيت، نـُ تُوقـًات بـىو ئًًعاَـٌ ًًْـُ، نـُ           ناى غاالض يإ تُوقًاتُ، يإ قاْىُْ زَب

ًَهُ يُ َاززَناٌْ ق ٌَ ؾُضَىو.ئًًعاٌَ بىو يُعين قاْىُْ، يُعين يُن ًَت؟ بَُي  اْىُْنُ، نؤٕ زَب
 بُِضَيع غاالض ذلُىز َطاز:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَـت وَنـى الئًشُيـُى تَُاؾـاٍ            ًَُٕ قـًاغُنُ بـُ سهىَـُت زََي َٔ تُعًًكِ يُغُض قـًاغُنُ ُٖيـُ، ئُغـ

ٌَ َُنُٕ، غىثاؽ.  بهُٕ و ناضٍ ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ؾُضَىو ناى دُالٍ. ظؤض غىثاؽ،
 بُِضَيع د ٍ عًٌ عبساهلل:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ بـسَٕ بًدىَيُٓـُوَ، )    ٌَ، نىاض زَيطٍ ظؤض َُعكىٍ ْىوغطاوَ، ئُطُض ضَيِ ثـ ىعةزًا  يُ تُوقًاتُنإ خؤٍ غ

خزٚ املقتم٘ مً الٍنٔ٘ املقرتظاد ّالحْصٔاد الْاردٗ يف الحقزٓز العاو للصي٘ املالٔ٘ ّاملقرتظاد ّالحْصٔاد اال
بزملاٌ دْردصحاٌ، علٙ ظملْم٘ االرلٔه دراص٘ ّمحابع٘ ٍذِ املقرتظاد ّالحْصٔاد ّاالخذ مبا ميملً العنةد بَةا   

 (، غىثاؽ.ّجيفٔذٍا ّاالصحفادٗ ميَا ظضت القْاى ن ّاالمملاىٔاد الفئ٘ ّاملالٔ٘ املحاظ٘
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ُيُ، بُاَلّ بُ قًاغُيُنٌ تط، ؾُضَىو غؤظإ خإ.عُيُٕٓ ئُو َُظَىوْ
 بُِضَيع غؤظإ ؾٗا، ْىضٍ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
َٔ ئُو َُظَىوٍُْ نُ بُِضَيع ناى دُالٍ خىَيٓسيُوَ خؤَإ قًاغَُإ نطزووَو، ئُو قًاغَُإ زَوَيت، 

تُوقًات وَنـى خـؤٍ تُوقـًات    يُبُض ئُوٍَ ئُوَ بؤتُ تُدطوبُ ئُوَ يُ خىيٌ زووًََؿسا بىوَ، يُعين 
ًَطزضَيتُ ثُضيـَُإ َىتابُعـٍُ ناضَنـإ زَنـات      ًَو نُ بىزدُ زَْ غىَييب ئًؿٌ يًصُْناٌْ ثُضيَُاًًُْ، نات
ــت ئــُّ           ــات، ْانطَي ــسيِ زَن ــًات تُق ًَو تُوق ــت و نؤَــَُي ًَ ــُنإ زَبًٓ ــاَيُنُزا نَُىنىضتً ــُزاضٍ غ ــُ َ ي

ًَُُ زاوا زَنـُئ ئـُو   تُوقًاتاُْ بُ ئًُُُٖت وَضُْطريَيت، وَنى َىحلُ ًَطزضَيت، بؤيُ ئ ًَهٌ ٖانُظايٌ بٓ ق
 ُْقٍُ نُ ناى دُالٍ خىَيٓسيُوَ، ئُوَ ةطَيتُ ْاو َاززَ ياغايًُنُوَ، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
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 ؾُضَىو يًصٍُْ ياغايٌ.
 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَىَيُ: قًاغٍُ  َاززَنُ بُّ ؾ

 املادٗ املقرتظ٘:

ق٘ بَةذا القةاىٌْ ّأالخةذ مبةا ميملةً العنةد بَةا        محابع٘ املقرتظاد ّالحْصٔاد امللععلٙ ظملْم٘ االرلٔه دراص٘ ّ
 ّجيفٔذٍا ّاالصحفادٗ ميَا ظضت القْاى ن ّاالمملاىٔاد الفئ٘ ّاملالٔ٘ املحاظ٘.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 تؤض ئُمحُز ؾُضَىو.زن

 بُِضَيع ز.امحس ابطاًِٖ عًٌ)وَضتٌ(:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَــت، َىقُزميــٍُ تُوقــًاتُناًْـ ٖــُض   ًَىَيُ ب ئــُوٍَ نــاى عــُوٌْ خىَيٓسيــُوَ، ئُطــُض َاززَنــُ بــُو ؾــ

ٌَ  ئُوَيُ، بُِضاغيت وَنى ناى غاالضيـ طىتٌ، ئَُُ ظؤض ظؤض ظَعًؿُو ًٖ  ئًًعاٌَ سهىَُت ْانـات بـُ    دـ
ًَُُ يُ ُٖضزوو يًصٍُْ ياغايٌ و زاضايٌ نُ قػُ نطاوَ يُو تُوقـًاتاُْ، وابـعا م    ًَؿرتيـ ئ ٌَ نطزٌْ، ث بُد
ًَىإ ؾطانػًؤُْنإ ُٖيـُ نـُوا بـُ َاززَيـُى ئًًعاَـٌ سهىَـُت بهطَيـت، نـىْهُ ئـُو           ئًتًؿاقًُنًـ يُْ

ًَسا  ًَهٌ وايإ ت ًٌَ بهات تُوقًاتاُْ ئُطُض زواتط ةىَيٓسضَيُٓوَ، يُعين ؾت ٌَ بُد ًًُْ، ئُطُض سهىَُت د
ًَت، َُغُيُٕ باغٌ ئُوَ زَنطَيت ئُويُويُت بسضَيت بـُ وَظاضَتـٌ قـشُو     و ئًًعاًَؿٌ بهُئ ناضَيهٌ وا ب
َُواضزٍ َائٌ، ئُويُويُت بسضَيت بُ تُعًٓاتٌ خـُضجيًين غـااَلٌْ ضابـطزوو و ططَيبُغـتُنإ، ئَُـُ ظؤضٍ      

ًَُـُ بـُ َاززَيـُى         ئُواَُْإ ُٖض نُغجاْسووَ يُْاو ي ًَؿـُيُى ًًْـُ، بـُ ضَئـٌ َـٔ ئ اغانُ، يُبُض ئُوَ ن
 ئًًعاٌَ سهىَُت بهُئ، ُْى بُو الواظيًُ، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ؾُضَىو يًصٍُْ زاضايٌ.

 بُِضَيع عُط قسيل ذلُس:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ وَنى يًصٍُْ زاضايٌ و يًصُْ ٍ ياغايٌ بُ ئاَازَ بـىوٌْ ْىَيٓـُضٍ سهىَـُت و نـُْس ثُضيـَُاْتاضَيهٌ      ئ

ًَىيػت بىو نطزَإ بُ َاززَ يـُْاو قاْىُْنـُو زَْطًؿـُإ     ًَؿًٓاضاٍُْ نُ قًػٍُ ئًًعاٌَ ث تط نؤٍ ئُو ث
   ٍَ ًَؿــًٓاضٍ يًصْــُنإ بــىو، ئــُوٍَ نــُ بــُِضَيعإ يًصْــُناٌْ ثُضيــَُإ يــُْاو ٖــؤ يُغــُض زاوَ، ئــُوٍَ نــُ ث

ًَُُ ئاَازََإ نطزووَو زاِضَيصضاوَتُوَ وَنى يُن ًَؿًٓاض خػتًاُْ ضوو، ئ ًَىٍَ قػُناٌْ خؤياْسا وَنى ث ىاضن
ًَهٌ ياغانُ بهطَيت و، ظؤض غىثاؽ. ًَؿًٓاض ٖاوث  ث

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
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 ؾُضَىو يًصٍُْ ياغايٌ بًدىَيُٓٓوَ.
 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ. بُِضَيع
ًَؿًٓاضَنإ:  ث

 الحْصٔاد
لْسارجٕ ال ةع٘ ّالشراعة٘ ّاملةْارد املأٜة٘      2113اعواٛ االّلْٓ٘ عيت جيعٔه مْاسى٘ ظملْم٘ االرلٔه لعاو  -1

 ّجْسٓع املغارٓع ارتاص٘ بَنا علٙ ااافعاد ظضت ىضة٘ الضملاٌ.
 حعارتًٓ.اعواٛ االّلْٓ٘ يف الحعٔٔياد رتزجيٕ الضيْاد الضابق٘ ّامل -2
 جْفري العالط الالسو للن اب ن شزاٛ اصحدتاو اليعاو الةاٜت لالصلع٘ الملٔنٔأٜ٘ ضت ععت دْردصحاٌ. -3
ّاشةةزاٛ مةةآلشو ل ةةزف الضةةلف٘ ملضةةاظ٘   2(و111صةةزف مةلةةؼ صةةلف٘ العقةةار لقوعةة٘ االرض الةةيت جةلةةؼ )   -4
 اليعز يف الحعلٔناد املزعٔ٘.يف امللك املغاع ب ن عزٓمل ن ّفق القْاى ن ّاالىعن٘ ّاعادٗ  2(و211)
ًَؿُُضطُاعاى٘  -5 ًَؿُُضطٍُ نُّ ئُْساّ و غُْطُضاملعْق ) ايج ( ّعتو روع رّاجةَه يف ظال٘ ظ ْلُ علةٙ  ث

 فزص عند اخزٚ.
علٙ اللصي٘ املغملل٘ لليعز يف املد  اد االخذ بيعز االعحةار دراص٘ ميعة٘ لعلنةاٛ الةتًٓ حتقٔقةًا للعتالة٘       -6

 ّاااصة ن.
 ظملْم٘ ارلٔه دْردصحاٌ خت ٔص مةالؼ يف مٔشاىٔحَا الصتاس مغارٓع رْمٔ٘ للملْرد الفٔلٔ ن. علٙ -7
 علٙ ظملْم٘ ارلٔه دْردصحاٌ سٓادٗ االٍحناو باملياطق االذزٓ٘ ّالضٔاظٔ٘. -8
 ال جيْس دعه اذتملْم٘ ملغارٓع القواع ارتاص خارط اطز القْاى ن اليافذٗ يف االرلٔه. -9

 لٕ لالظشاث ّفق القاىٌْ.مييح التعه املا -11
 مشْل ميح ضناٌ الةوال٘ رتزجيٕ معاٍت ّسارٗ الرتبٔ٘. -11
 ميح رزض للولة٘ غري املغنْل ن بربىامض جينٔ٘ ّجوْٓز رتراد دْردصحاٌ الةغزٓ٘. -12

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ؾُضَىو ناى دُالٍ.
 بُِضَيع د ٍ عًٌ عبساهلل:

 ثُضيَُإ.بُِضَيع غُضؤنٌ 
ًَـ َاززٍَ ) (، ئـُو َاززَيـُ بـُ دًـا ةطَيتـُ      31ئُو َاززَيٍُ نُ زياضٍ نطا بهطَيتُ َاززَيُنٌ َىظاف ث

 زَْطساُْوَ، تُوقًاتُنإ خىَيٓسضايُوَ، زوايٌ تُوقًاتُنإ ئًًشام زَنطَيت بُو َاززَيُوَ، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ؾُضَىو ناى عُوٌْ.
 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:
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 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَػتا زَخيىَيًُٓٓوَ بؤ ئاطازاضٍ. ًَؿًٓاضٍ تط َاوَ، َُْاْتىاٌْ زاخًًٌ بهُئ، ئ  ث

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ؾُضَىوٕ بًدىَيُٓٓوَ.

 
 
 

 بُِضَيع ز.ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَُـُ يُاليـُٕ ؾطانػـًؤُْنإ و يُاليـُٕ ثُضيـَُاْتاضاٌْ        يُو ناتٍُ زَغتُإ بُ طؿتىطؤٍ بىزدُ نـطزووَ، ئ
ًَؿهُف بُ بُِضَيعتإ نـطا،   ًَػتا نُ ث ًَهُإ زاِضؾتىوَ يُو يًػتٍُ ئ ًَؿًٓاضٍ ظؤضَإ بؤ ٖاتىوَ، بُؾ بُِضَيع ث

ًَؿتا زاُِْضَيصضاوَتُوَ، ئُطُض تُخىيًُا ًَهٌ تط َاوَ ٖ ٕ بهُٕ يًصْـٍُ ياغـايٌ و يًصْـٍُ زاضايـٌ زواتـط      بُؾ
ًَهٌ ياغانُو ئاضاغتٍُ سهىَُت بهطَيت، غىثاؽ. ًَتُ ٖاوث ًَؿًٓاضَنإ نؤ بهُيُٓوَو بب  َُٖىو ث

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ؾُضَىو ئُظني خإ.
 بُِضَيع ئُظني عُط امحس:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ نؤٕ زَتىاْني ًَـطَزا، نـُ ئـُوإ زواٍ ئـُو دـاضَيهٌ تـط زابًٓؿـُٓوَ ئـُو          ئ زوو يًصُْ تُخىيٌ بهُئ ي

ًَػتا َُٖىوٍ ةىَيٓسضَيتُوَو زَْطساٌْ يُغُض بهطَيت، نـىْهُ   ًَت ئ تُوقًاتاُْ بهُٕ، ئُو تُوقًاتاُْ زَب
ًَو و تُوقـًاتٌ تـط ئًعاؾـات بهطَيـت و ؾـيت تـ            ًَـت ٖـُض غـُعات ًَتُ نؤْهطيـت، خـؤ ْاب طٍ ئًعاؾـُ  ئُوَ زَب

 بهطَيتُ غُض، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 غؤظإ خإ ؾُضَىو.
 بُِضَيع غؤظإ ؾٗا، ْىضٍ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُـُ ضاثـؤضتٌ يًصْـٍُ      ًَىَيُ باغٌ زَنُئ، ئ ًَُُ وا بُو ؾ يُعين ؾتُنُ ظؤض بُغًتُو يُوَ بُغًترتَ، نُ ئ

ًَؿهُف نطزووَ، بُِضَيع يًصٍُْ زاضايٌ ٖـُض  زاضايٌ و ضاثؤضتٌ يً ًَؿًٓاضيإ ث ًَو ث صُْنإ باؽ نطاوَو نؤََُي
ًَُـُ ٖـَُىوَإ دًـا        ًَؿًٓاضو ئاضاغتٍُ سهىَـُت بهطَيـت، ئـُوَتا ئ ًَت بهطَيت بُ ث يُْاو ئُو ضاثؤضتُزا زََي

بـعأْ ئـُو زاواناضيًاْـُ نـٌ     نطزؤتُوَ يُ نُْس الثُِضَيُنسا، با ئُو بُِضَيعاُْ ئُوَ ةىَيُٓٓوَو، ئُْساَإ 
ٌَ يــُوٍَ نــُ طؿتىطــؤٍ يُغــُض نــطاوَ يــُّ  ًَتُ سهىَــُت بــ ًَؿــًٓاضيإ نــطزووَو زَنــ بــىوٕ نــُ يًصْــُنإ ث
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ٍَ َُٖىو ضَيعَيهُسا يُو تُوقًاتاٍُْ نُ خىَيٓسضايُوَ، بؤ دىوُْ، ئُوٍَ نُ باؽ يُوَ  ثُضيَُاُْ، َٔ يُطُ
ًَؿـًٓاضٍ نـٌ زَنُيٓـُوَ        زَنات غىيؿٍُ ئُسعابُنإ، غىيؿٍُ ئُسعابـُنا  دإ بـُ َـاززٍَ ياغـايٌ زاْـا، ث

ًَىَ ضاثـؤضتٌ يًصْـٍُ زاضايـٌ و يًصْـُناٌْ تطتـإ يُبُضزََسايـُ،         داضَيهٌ تط بؤ سهىَُت، بؤيُ باؾرتئ ؾـ
ًَؿـًٓاض بهطَيـت بـؤ سهىَـُت،      ٌَ دًا نطزؤتُوَ، ئُوٍَ نُ يُغُضٍ ْىوغطاوَ يُو بِططُيُ ث ًَُُ ئََُُإ ي ئ

 ىَيُٓٓوَ، بؤ ئُوٍَ ئُْساَاًْـ ئاطازاض بٔ، غىثاؽ.ؾُضَىوٕ ئُوَ ة
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، ناى ؾىإ ؾُضَىو.
 بُِضَيع ؾىإ عبسايهطيِ د ٍ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
بىزدُ، زَبىو  يُنُّ/ ئُو ُْقُ قاْىًٍُْ يُغُض تُوقًاتُنإ خىَيٓسضايُوَو بِطياضَ ةطَيتُ زَقٌ ياغاٍ

ئُوَ بِطوات و بُضزَواّ بىويٓايُ ُٖتا َُٖىو ياغاٍ بىزدـَُإ تـُواو نطزبـا، زوايـٌ تُوقـًاتُنإ ئُطـُض       
ًَـت   ةىَيٓسضَيتُوَف تُبًعًُ، بؤ؟ نىْهُ ْانطَيت تُوقًات ةطَيتُ زَْطساُْوَ، نُ خطايُ زَْطساُْوَ زَب

ًَت، نُ يُ َـاززَ قاْىًُْنـُ ٖـات ئـًرت     ًَىيػـت ْانـات دـاضَيهٌ تـط ةطَيتـُوَ زَْطـسإ،       قىٍَ قاْىٌْ ُٖب  ث
 غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، ؾُضَىو ناى عىَُض.

 بُِضَيع عُط قسيل ذلُس:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ُ َـاوٕ  بؤ ئُوٍَ يًصْـٍُ ياغـايٌ و يًصْـٍُ زاضايـٌ ئاَازَنـاضٍ بهـات بـؤ تُوقـًاتُنإ، ئـُو َاززاْـٍُ نـ           
ــُوَ، ظؤض       ــَُاٌْ زَخىَيًٓٓ ــساَاٌْ ثُضي ــؤ ئُْ ــُوَ غــُض تُوقــًاتُنإ، ب ــط زَيًٓ ــت، زوات َىْاقُؾــٍُ بهطَي

 غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 زنتؤض عىَُض قػُت ُٖبىو؟ ؾُضَىو.
 بُِضَيع ز.عُط محساَني خسض)ْىضَزيين(:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُـُ بـؤ نـؤًُْتٌ تـُعاَىٍ             يُِضاغتًسا َٔ تُ ًَؿـًٓاضَنٍُ نـاى ؾـىإ زَنـُّ، ئـُو َاززَيـٍُ نـُ ئ ئًـسٍ ث

ٍَ تُوقًات زاخًًٌ َاززَنٍُ زَنُئ و زَْطٌ يُغُض بسَئ، ثاؾإ تُوقًاتُنإ قًاغُ بهطَيتُوَو  يُطُ
ًَىيػــيت بــُ وضزبًًٓــُى و بــُضاوضزَيو ُٖيــُ، زواٍ تــُواو بــىوٌْ ياغــانُ ئ   ًٓذــا ئاَــازَ بهطَيــت، نــىْهُ ث

ًَؿًٓاضَناٌْ ثُضيـَُاْتاضإ نـُ ٖـاتىوَ،     ًَػتا بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ، ث تُوقًاتُناًْـ ةىَيٓسضَيتُوَ، ئ
ًَُُ طُاَلَيُ بىوَ ْعيهٌ ) ًَؿًٓاضَ، َٔ 27دطُ يُ ضاثؤضتٌ يًصٍُْ زاضايٌ و يًصُْناٌْ تط، ئُوٍَ يُالٍ ئ ( ث
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نُوَ، شَاضَيــُنٌ ظؤض نــٌَُ َــاوَ، بؤيــُ غــُضَتا %ٍ نــؤتُ ْــاو ياغــا91بــُضاوضزَيهِ نــطزووَ يــُوَيإ يــُ 
ٍَ تُوقـًات، ثاؾـإ تُوقـًاتُنإ يـُ نؤتـايٌ ياغـانُزا            َاززَنُ ثُغٓس بهُئ، ئـُوٍَ نـُ تـُعاَىٍ يُطـُ

 ةىَيٓسضَيتُوَ، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

ًَؿًٓاضَ يُ غُضؤنايُتٌ قُبىَيُ، َاززَنُ ة ًَػتا ئُو ث ٌَ،   باؾُ ئ ىَيٓسضَيتُوَو قُبىَيٌ بهُئ، زوايٌ ئـُو غـ
ًَت، ثاؾإ تُوقًاتُنإ تُواو زَنـُئ و قـًاغٍُ بهُْـُوَ، يًصْـٍُ      نىاض َاززَيٍُ نُ َاوَتُوَ تُواو ب

 ياغايٌ بًدىَيُٓٓوَ تهايُ.
 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 املادٗ املقرتظ٘:

راص٘ ّمحابع٘ املقرتظاد ّالحْصٔاد االق٘ بَةذا القةاىٌْ ّأالخةذ مبةا ميملةً العنةد بَةا        علٙ ظملْم٘ االرلٔه د
 ّجيفٔذٍا ّاالصحفادٗ ميَا ظضت القْاى ن ّاالمملاىٔاد الفئ٘ ّاملالٔ٘ املحاظ٘.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
ًَـت  نانٌ َٔ خؤ تُوقًات ئًًعاٌَ ًًُْ، تُوقًات تُوقًاتُ، نُ ئًًعاَ ٌ بىو يُعين تُوقًات ًًُْ، زَب

ٌَ يُطَُيسايــُ زَغــيت بــُضظ      ًَػــتا زَخيَُــُ زَْطساْــُوَ، نــ سهىَــُت ئًػــتًؿازَ يُواْــُ بهــات، بــُِضَيعإ، ئ
ٌَ يُطَُيــسا ًًْــُ زَغــيت بــُضظ بهاتــُوَ؟ )  ( نــُؽ يُطَُيــسا ًًْــُ، ظؤض غــىثاؽ، 2بهاتــُوَ؟ ظؤض غــىثاؽ، نــ

 َاززَيُنٌ تط.بُظؤضيٍُٓ زَْط ثُغٓس نطا، ؾُضَىوٕ بؤ 
 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 املادٗ الرالذٌْ مً املغزّع:

علٙ ّسٓز املالٔ٘ ّاالرح اد اصتار الحعلٔناد الالسم٘ لحضةَٔد جيفٔةذ اظملةاو ٍةذا القةاىٌْ ّلحعتٓةت صةالظٔ٘        
مةً جةارٓذ ىغةز ٍةذا القةاىٌْ يف       ( مخضة٘ عغةز ْٓمةاً   15ال زف لالداراد اذتملْمٔ٘ خةالل فةرتٗ ال جحصةاّس )   

 ادتزٓتٗ الز ٔ٘.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 بُ نىضزيـ تهايُ.
 بُِضَيع الْا امحس نُيُبٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 َاززٍَ غًًُّ يُ ئُغًٌَ ثطؤشَنُ:



 199 

     ٌَ ٌَ بــُد ًَىيػـت زَضبهــات بــؤ ئاغـإ نطزْــٌ دـ ٌَ ضَيُٓــايٌ ث نطزْـٌ سىنُــُناٌْ ئــُّ   وَظيـطٍ زاضايــٌ زَبـ
( ثاْعَ 15ياغايُو، زياضٍ نطزٌْ زَغُاَلتُناٌْ غُضف نطزٕ بؤ ئًساضَناٌْ سهىَُت يُ َاوَيُنسا نُ يُ )

ًَجُِض ُْنات يُ ضؤشٍ بَ و بىوُْوٍَ ئُّ ياغايُ يُ ضؤشْاٍَُ ؾُضًَسا.  ضؤش ت
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 يًصٍُْ ياغايٌ.
 ىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:بُِضَيع ع

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَػتا زَخيىَيُُٓوَ: ًَت نُ ئ ًَىَيُ ب ًَُإ باؾُ قًاغٍُ َاززَنُ بُّ ؾ ًَُُ ث  ئ

)علٙ ّسٓز املالٔ٘ ّاالرح اد بالحيضٔق مع ّسٓز الحدؤط  اصةتار الحعلٔنةاد الالسمة٘ لحضةَٔد جيفٔةذ اظملةاو       
( مخض٘ عغز ْٓمًا مً 15راد اذتملْمٔ٘ خالل فرتٗ ال جحصاّس )ٍذا القاىٌْ ّلحعتٓت صالظٔاد ال زف لالدا
 جارٓذ ىغز ٍذا القاىٌْ يف ادتزٓتٗ الز ٔ٘(.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
ًَط خإ ٌَ نُؽ )ناى ؾعإ و ؾً ًَبًين ُٖيُ؟ تًُْا غ ٌَ ت  و ناى دُالٍ(، ؾُضَىو ناى ؾعإ. ن

 بُِضَيع ؾعإ امحس عبسايكازض:

 ِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُ
ًًَــُ، بــُاَلّ بــؤ تــُعًًُاتٌ َىاظَْــٍُ    15ئــُّ ) ( ضؤشَ بــؤ تــُعًًُاتٌ َىاظَْــٍُ تُؾــػًًٌ ظؤض ظؤض بــُ د

( ًَِ ًَهُ يُبُضاَبُضٍ، َٔ زََي  (، غىثاؽ.ماعتا املْاسى٘ االصحرنارٓ٘ئًػتًػُاضٍ سُقًكُتٔ ططؾت
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

ًَط خإ ؾُضَىو.ظؤض غىثاؽ،   ؾً
ًَط ذلُس زلًب:  بُِضَيع ؾً

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
علةٙ ّسٓةز املالٔة٘ ّاالرح ةاد اصةتار الحعلٔنةاد الالسمة٘ لحضةَٔد جيفٔةذ اظملةاو ٍةذا            َُٖإ َُبُغتِ ُٖيُ )

ًَٔ     القةةاىٌْ للنٔشاىٔةة٘ الحغةةػٔلٔ٘ فقةةط   ــ ــٌ زََي ًَ ــإ نــُ ث ــى طىمتــإ ٖــَُىو زائريَن (، نــىْهُ بُِضاغــيت وَن
ٍَ غُضؤنٌ ُٖضَيِ َاوَ َىاؾُقُت بهات، زواٍ ئـُوَ  َ ُؾاضيعُنإ تاخري بىوَ، ئًٓتًعاضٍ ئَُُ زَنات، داض

ٌَ  15وَظاضَتٌ َايًُف ) ًَت َٔ ئُّ تُعًًُاتُّ ثـ ( ضؤشَنُ، وَظاضَتٌ وا ُٖيُ ُٖتا َاْطٌ ُٖؾت و ْؤ زََي
ًَت، ٖـَُىو  ًَٔ بؤنـٌ تـاخري      ُْطُيؿتىوَ، باؾُ بىزدٍُ ئًػتًػُاضٍ بؤ يُغُض ئُوَ بىَغت ًَهًـ زََيـ غـاَي

ًَت، ظؤض غىثاؽ.  بىو، يُبُض ئُوَ با ُٖض بؤ ًَعاًُْ ئًعتًازيُنُ ب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، ناى دُالٍ ؾُضَىو.
 بُِضَيع د ٍ عًٌ عبساهلل:
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 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 قػُناٌْ َٔ نطإ، غىثاؽ. 
 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ٕ بايع/ز. اضغ  بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، دُْابٌ وَظيط.
 
 
 
 

 بُِضَيع بايع تاَيُباٌْ/ وَظيطٍ زاضايٌ و ئابىوضٍ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَتـُوَ )     ًَٓ ًَُإ باؾُ َاززَنـُ وَنـى خـؤٍ مب ًَُُ ث ًَُـُ ٖـَُىو    بالحيضةٔق مةع ّسٓةز الحدوةٔط    ئ (، تـُبًعٌ ئ
ًَهًـ ٖــُضواَإ نــطزووَ، بــُ ٖــً        ًَىَيُى تــُعًًُامتإ ْــُنطزووَ، ئُطــُض وَظيــطٍ تــُختًت       غــاَي ؾــ

ًَـ ئـُوٍَ   ًَطئ بؤ َُدًًػٌ ؾىضاف ث ًَُُ بُ تَُائ بًٓ ٍَ بؤ َُعًىَاتٌ دُْابتإ ئ ًَت، ئَُػا ًَٓ زَضيبٗ
ًَت ُْيًَٗني و ئًتًؿاقًؿُإ يُطَُيًاْسا نطزووَ، غىثاؽ.  تُعًًُاتُنُ قازض بهُئ، ئُطُض َُٖيٍُ تًا ُٖب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  . اضغ ٕ بايع/ز بُِضَيع
 يًصٍُْ ياغايٌ.

 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَِ باؾُ َاززَنُ ةطَيتُ زَْطساُْوَ. ًَبًين و ضووٕ نطزُْوٍَ دُْابٌ وَظيطٍ زاضايٌ، ث  زواٍ ت

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ؾُضَىو بًدىَيُٓوَ.

 ع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:بُِضَي

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 املادٗ الرالذٌْ:

علٙ ّسٓز املالٔ٘ ّاالرح اد بالحيضٔق مع ّسٓز الحدؤط اصتار الحعلٔناد الالسم٘ لحضَٔد جيفٔذ اظملةاو ٍةذا   
ً    15القاىٌْ ّلحعتٓت صالظٔاد ال زف لالداراد اذتملْمٔة٘ خةالل فةرتٗ ال جحصةاّس )      ( مخضة٘ عغةز ْٓمةًا مة

 جارٓذ ىغز ٍذا القاىٌْ يف ادتزٓتٗ الز ٔ٘.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
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ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ        ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ ًَػتا زَخيَُُ زَْطساُْوَ، ن بُِضَيعإ، ئ
ُغـٓس نـطا، ؾـُضَىوٕ بـؤ     ( نُؽ يُطَُيسا ًًْـُ، ظؤض غـىثاؽ، بُظؤضيٓـٍُ زَْـط ث    2زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ )

 َاززَيُنٌ تط.

 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 َاززٍَ غٌ و يُنٌَُ ثطؤشَنُ:

 املادٗ اذتادٓ٘ ّالرالذٌْ:
الٓعند بأٖ رزار شتالف هلذا القاىٌْ ّال جحعند ارتشٓي٘ آ٘ اعةاٛ مالٔة٘ هلةذا القةزار مةات ٓملحضةت الغةزعٔ٘       

  ادق علُٔ مً رةد الربملاٌ.القاىْىٔ٘ ّٓ
 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 بُ نىضزيـ تهايُ.
 بُِضَيع الْا امحس نُيُبٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 َاززٍَ غٌ و يُى:

ًَـت و، طُزلًٓـُ ٖـً  باضططاًًْـُنٌ زاضايـٌ ئـُّ         ًَهُواٍُْ ئُّ ياغـايُ ب ناض بُ ًٖ  بِطياضَيو ْانطَيت نُ ث
ٍَ و، يُاليُٕ ثُضيَُاُْوَ ثُغٓس ُْنطَيت.بِطي  اضَ ْاططَيتُ ئُغتؤ، تانى ؾُضعًُتٌ ياغايٌ وَضُْطط

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 يًصٍُْ ياغايٌ.

 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَىَيُ زلذلك القزار( زَيهُيُٓ )هلذا القزار) ًَت:(، واتا بُو ؾ  َب

 املادٗ اذتادٓ٘ ّالرالذٌْ:
الٓعند بأٖ رزار شتالف هلذا القاىٌْ ّال جحعند ارتشٓي٘ آ٘ اعةاٛ مالٔ٘ لذلك القةزار مةات ٓملحضةت الغةزعٔ٘     

 القاىْىٔ٘ ّٓ ادق علُٔ مً رةد الربملاٌ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، دُْابٌ وَظيط.

 باٌْ/ وَظيطٍ زاضايٌ و ئابىوضٍ:بُِضَيع بايع تاَيُ
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَُإ باؾُ. ًَُُف ث  ئ
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

ًَبًين ُٖيُ؟ داضَيهٌ تط بًدىَيُٓٓو ٌَ ت  َ، بؤ ئُوٍَ بًدُيُٓ زَْطساُْوَ.ن
 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 ٘ ّالرالذٌْ مً املغزّع:املادٗ اذتادٓ

الٓعند بأٖ رزار شتالف هلذا القاىٌْ ّال جحعند ارتشٓي٘ آ٘ اعةاٛ مالٔ٘ لذلك القةزار مةات ٓملحضةت الغةزعٔ٘     
 القاىْىٔ٘ ّٓ ادق علُٔ مً رةد الربملاٌ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
ٌَ يُطَُيسايُ ًَػتا زَخيَُُ زَْطساُْوَ، ن ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ        بُِضَيعإ، ئ زَغيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ

 زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغٓس نطا، ؾُضَىوٕ بؤ َاززَيُنٌ تط.

 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 َاززٍَ غٌ و زووَّ يُ ثطؤشَنُ.

 املادٗ الراىٔ٘ ّالرالذٌْ:
 ّادتَاد ذاد العالر٘ جيفٔذ اظملاو ٍذا القاىٌْ.علٙ زتلط الْسراٛ 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 بُ نىضزيـ تهايُ.
 بُِضَيع الْا امحس نُيُبٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 َاززٍَ غٌ و زوو:

ٌَ بُ ًَىيػتُ سىنُُناٌْ ئُّ ياغايُ د ٌَ بهُٕ.يُغُض ئُزلىٌَُْ وَظيطإ و اليُُْ ثُيىَْسيساضَنإ ث  د
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ        ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ ًَػتا زَخيَُُ زَْطساُْوَ، ن بُِضَيعإ، ئ
 زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغٓس نطا، ؾُضَىوٕ بؤ َاززَيُنٌ تط.

 ظاظ:بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُ

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًًٌََُ ثطؤشَنُ.  َاززٍَ غٌ غ

 املادٗ الرالر٘ ّالرالذٌْ مً املغزّع:
 .1/1/2112ٓيغز ٍذا القاىٌْ يف ادتزٓتٗ الز ٔ٘ )ّراٜع دْردصحاٌ( ّٓعحرب ىافذًا مً 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
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 بُ نىضزيـ تهايُ.
 :بُِضَيع الْا امحس نُيُبٌ

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
:ٌَ  َاززٍَ غٌ و غ

ٌَ    1/1/2112ئُّ ياغايُ يُ ضؤشْاٍَُ ؾُضٌَ )وَقائع نىضزغتإ(زا بـَ و زَنطَيتـُوَ يـُ )    ٌَ بـُد (ــُوَ دـ
.ٍَ  زَنط

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
  ُ ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت بـُضظ بهاتـ ًَػتا زَخيَُُ زَْطساُْوَ، ن ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ     بُِضَيعإ، ئ وَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ

 زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ زَْط ثُغٓس نطا، ؾُضَىوٕ يًصٍُْ ياغايٌ.
 
 

 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَ ًَؿًٓاض زَنُّ ئُغبابٌ َىدًبٍُ بؤ ظياز بهطَيت بُو ؾ  ىَيُياغانُ ئُغبابٌ َىدًبٍُ يُطَُيسا ًًُْ، ث

 االصةاث املْشة٘
 عزع ٍذا القاىٌْ. 2112ضي٘ املالٔ٘ لبػٔ٘ ارزار مْاسى٘ ارلٔه دْردصحاٌ ل

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ        ٌَ يُطَُيسايُ زَغيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ ًَػتا زَخيَُُ زَْطساُْوَ، ن بُِضَيعإ، ئ
 ( نُؽ يُطَُيسا ًًُْ، ظؤض غىثاؽ، بُظؤضيٍُٓ زَْط ثُغٓس نطا، ؾُضَىو.1زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ )
 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًين و َىالسُظاتُنادإ يُغُض تُوقًات وَضبططئ، زاوا زَنُّ يُ غـُضؤنايُتٌ ثُضيـَُإ    ًَـ ئُوٍَ ت ث

ٍَ غهطتاضيُتٌ ثُضيَُ إ بؤ ضَيهدػتين َاززَنإ و زاِضؾتين ُْٖسَيو يُ َاززَنإ يـُ  تُخىيًُإ بهات يُطُ
ًَسايُ يُ زاِضؾـتُٓناْسا، ظؤض   ًَبًًُٓإ نطزووَ ُْٖسَيو خُيُيٌ ياغايٌ ت َُظَىوُْنُ زَضُْنً ، نىْهُ ت

 غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

ًَػـتا دـاضَيهٌ تـط ث    ًَىََإ تُخىيٌ نطزووَ، ئ ًَؿرتٍ ئ ًَؿـًٓاض زَنـُئ نـُ        ث ًَُـُ ث ًَىيػـتًإ بـُوَ ُٖيـُ، ئ
ًَـ نطزْــٌ َاززَنــإ،     تــُخىيًًإ بهطَيــت بــؤ زاِضؾــتُٓوٍَ ُْٖــسَيو يــُ َاززَنــإ و نــؤًُْتٌ ثــاف و ثــ
ٌَ يُطَُيـسا ًًْـُ زَغـيت بـُضظ             ٌَ يُطَُيسايـُ زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ ظؤض غـىثاؽ، نـ زَخيَُُ زَْطساُْوَ، نـ

 زَْط ثُغٓس نطا، ؾُضَىوٕ تُوقًاتُنإ، ؾُضَىو ناى غاالض.بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، بُنؤٍ 
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 بُِضَيع غاالض ذلُىز َطاز:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ ٖـُبىو ظؤض َُبُغـت بـىو، وابـعا م زنتـؤضَ ضؤشإ           ئُطُض وَنى ْىقتٍُ ًْـعاًَـ وَضْـُطريَيت، يـُى خـا

ٌَ بهطَيت، ئـُو )  ٍَ يـُْاو       ( تَُي239تُضسٌ نطزووَ وَنى تُوقًات ئاَاشٍَ ث ُبـٍُ يـُ طـُضًَإ، نـُ ثاضغـا
ًَىإ وَظاضَتٌ زاضايـٌ، يـإ ئُزلىَـٌُْ وَظيـطإ ْـُتىاْطا وَنـى        ًًَإ بهطابايُوَ، بُاَلّ يُْ ًَ ناتُناْسا د
ــُ     ًَهُ يـ ــاَي ــُوإ غـ ــًاتُوَ، نـــىْهُ ئـ ًَىٍَ تُوقـ ــ ــٔ، ئَُـــُ ُْخطَيتـــُ نىاضنـ ٖاوِضَيًـــُناًْإ زاَـــُضظا بـ

ــت، بــا    ــتًشكاقاتًإ زَبِطزضَي ــُْابٌ وَظيــطٍ       ئًػ ــطٍ زاضايــٌ، د ــُْابٌ وَظي ًَىَناًْإ بــٔ، د ــ ــى ٖاوؾ وَن
       ٌَ ٌَ بهطَيـت، يـُعين ئـُوَ دـ ث ْساْاًْـ ٖاوزَْط بٔ يُطَُيُإ ُْخطَيتُ ْاو تُوقًاتُوَ، بَُيهى نـاضٍ ثـ

ًَت، غىثاؽ. ٌَ بىو ب ٌَ بُد ًَت وَنى ناضَيو د ٌَ بىو ب  بُد
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ىو ناى ؾىإ.ؾُضَ
 بُِضَيع ؾىإ عبسايهطيِ د ٍ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَت نؤٍ ياغانُ  ًَو ثُغٓس زَنطَيت، زَب وَى َىتُبُعُ نُ زَطُيتُ ئاخط َاززٍَ قاْىُْنُ، يإ ُٖض قاْىْ
ًَـت، زواتـط تُوقـًاتُناٌْ ةىَيٓسضَيتـُوَ، نـىْه         ًَـ تُوقـًاتُنإ ب ُ ةطَيتُ زَْطساُْوَ، بُ ضَئٌ َـٔ ثـ

 ضَثيت ئُوَْسَ ًًُْ، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 تُوقًاتُنإ َىحلُقٔ بُ قاْىُْنُوَ، َُٖىو تُوقًاتُنإ َاززَيُنٌ قاْىُْنُٕ، ناى عُيٌ ؾُضَىو.
 بُِضَيع عًٌ سػني ذلُس:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاضَيهِ ُٖبىو، تُغُوض زَنُّ وَنى دُْابً ًَٓا يُْاو قاعُ، غُباضَت بُ َٔ ث ؿتإ ئاطازاض بىوٕ زَْطٌ ٖ

ثطؤشَ ُْتُوَيًُنإ، َُؾاضيعٌ قُوٌَ، ئُوَ وَنى ؾُضَىوتإ تُوقًات ئًًعاٌَ ًًُْ، يُعين ئُو ؾـتٍُ  
ًَُُ زاواَإ نطزووَ، غىثاؽ. ٍَ ئُو ؾتٍُ نُ ئ ًَطَ باؽ نطا يُطُ  نُ ي

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 غىثاؽ، دُْابٌ وَظيط.ظؤض 

 بُِضَيع بايع تاَيُباٌْ/ وَظيطٍ زاضايٌ و ئابىوضٍ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

زياضَ بًُْػبُتٌ ئُوٍَ ناى غاالض تُوقًٍُ نطز، ظؤض ئًًشاح زَنطَيت نُ باؽ بهطَيت، َـٔ ُٖضنـُْسَيو   
    ٌ ًَُـُزا، يًصْـٍُ زاَُظضاْـسٕ باغـ ٌَ     ناتٌ خؤٍ طىمت ئُّ َُوظوعُ يُيًصُْنٍُ ئ زَنـُئ و ئًٓؿـائَُيَ  دـ

ٌَ زَنطَيت، غىثاؽ.  بُد
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
ًَت، ؾُضَىو.  َاَيت ئاوَزإ ب
 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاضَنإ:  ث

ًَبىوضزٕ زَنُّ، نىْهُ بُ عُضَبٌ زَخيىَيُُٓوَ، زوايٌ تُضدىٍَُ ز  َنُئ.زاواٍ ي
 

 الحْصٔاد
لْسارجٕ ال ةع٘ ّالشراعة٘ ّاملةْارد املأٜة٘      2113اعواٛ االّلْٓ٘ عيت جيعٔه مْاسى٘ ظملْم٘ االرلٔه لعاو  -1

 ّجْسٓع املغارٓع ارتاص٘ بَنا علٙ ااافعاد ظضت ىضة٘ الضملاٌ.
 اعواٛ االّلْٓ٘ يف الحعٔٔياد رتزجيٕ الضيْاد الضابق٘ ّاملحعارتًٓ. -2
 ط الالسو للن اب ن شزاٛ اصحدتاو اليعاو الةاٜت لالصلع٘ الملٔنٔأٜ٘ ضت ععت دْردصحاٌ.جْفري العال -3
ّاشةةزاٛ مةةآلشو ل ةةزف الضةةلف٘ ملضةةاظ٘   2(و111صةةزف مةلةةؼ صةةلف٘ العقةةار لقوعةة٘ االرض الةةيت جةلةةؼ )   -4
 ٔ٘.يف امللك املغاع ب ن عزٓمل ن ّفق القْاى ن ّاالىعن٘ ّاعادٗ اليعز يف الحعلٔناد املزع 2(و211)
ًَؿُُضطُاعاى٘  -5 ًَؿُُضطٍُ نَُئُْساٌَ غُْطُضاملعْق ) ايج ( ّعتو روع رّاجةَه يف ظالة٘ ظ ةْلُ علةٙ    ث

 فزص عند اخزٚ.
علٙ اللصي٘ املغملل٘ لليعز يف املد  اد االخذ بيعز االعحةار دراص٘ ميعة٘ لعلنةاٛ الةتًٓ حتقٔقةًا للعتالة٘       -6

 ّدذلك للنعاصة ن.
 خت ٔص مةالؼ يف مٔشاىٔحَا الصتاس مغارٓع رْمٔ٘ للملْرد الفٔلٔ ن. علٙ ظملْم٘ ارلٔه دْردصحاٌ -7
 علٙ ظملْم٘ ارلٔه دْردصحاٌ سٓادٗ االٍحناو باملياطق االذزٓ٘ ّالضٔاظٔ٘. -8
 ال جيْس دعه اذتملْم٘ ملغارٓع القواع ارتاص خارط اطز القْاى ن اليافذٗ يف االرلٔه. -9

 سارٗ الرتبٔ٘.مشْل ميح ضناٌ الةوال٘ رتزجيٕ معاٍت ّ -11
 ميح رزض للولة٘ غري املغنْل ن بربىامض جينٔ٘ ّجوْٓز رتراد دْردصحاٌ الةغزٓ٘. -11
 ّضع اصط ّضْابط خاص٘ بالولة٘ الذًٓ ٓزغةٌْ بادنال دراصحَه خارط االرلٔه علٙ ىفقحَه ارتاص٘. -12
ْم٘ الفترالٔ٘ اىل ّساراد صزف رّاجت املْظف ن املضٔعٔ ن الذًٓ مت جيضٔةَه مً ّساراد ّمؤصضاد اذتمل -13

 ظملْم٘ االرلٔه.
ًَؿُُضطٍُ نَُئُْساٌَ غُْطُضصزف ميع٘ الشّاط الّالد ) -14  (.ث
 جأم ن عقق صملئ٘ لْرذ٘ الغَتاٛ ّاملؤىفل ن الذًٓ ت ٓضحفٔتّا يف الضابق. -15
ّ  34اىْى ن )ميح مملافأٗ جقاعتٓ٘ جعادل راجةت صةح٘ اعةَز للنحقاعةتًٓ املغةنْل ن باظملةاو املةادج ن القة         -16
ًَؿُططُ( راىٌْ 38  .ايج
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 االصزاع بحغملٔد زتلط ارتتم٘ العام٘ يف االرلٔه. -17
ٕ ٓزاعةٙ خزجيةٕ ادارٗ    2112عيت جْسٓع عةتد الةترشاد الْظٔفٔة٘ ضةنً مةال  صةي٘        -18 الةذًٓ   طـُضًَا

 .2111رتمْا طلةاد الحعٔ ن عاو 
 .2118 ( لضي15٘جغملٔد صيتّق رعآ٘ املولقاد ّفق القاىٌْ رره ) -19

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ؾُضَىو زنتؤض ئُمحُز.

 بُِضَيع ز.امحس ابطاًِٖ عًٌ)وَضتٌ(:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ئُوٍَ ثُيىَْسٍ بُ زَضنىواٌْ ثُمياْطاناُْوَ ُٖبىو، وابعا م تـًُْا ثـُمياْطاٍ وَظاضَتـٌ تُضبًـُ ْـُبىو،      

وا زَنــُّ نــُ زَضنــىواٌْ ثــُمياْطانإ ٖــَُىوٍ بططَيتــُوَ، ْــُى تــُْٗا  ثــُمياْطاناٌْ تــطيـ بــىو، بؤيــُ زا
 وَظاضَتٌ تُضبًُ، ئَُُ يُى.

علةةٙ اللصيةة٘ املغةةملل٘ لليعةةز يف املد  ةةاد االخةةذ بيعةةز االعحةةةار  زَضبــاضٍَ خــاَيٌ ؾــُف، )و( ثُِضَيٓــسضاوَ )
٘       ْـُى ًَٓشـُ،   ّدراص٘ ميح(  يـُعين زاِضؾـتُٓوٍَ    (،)ّدراصة٘ مةيح شت  ةاد لعلنةاٛ الةتًٓ حتقٔقةًا للعتالة

 زَوَيت، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ؾُضَىو. ذاٜزظؤض غىثاؽ، زنتؤض 
 :ذاٜز عةتاالظت اّغضو نبُِضَيع ز.

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿـ    ًَؿًٓاضَإ نطز وَنى يًصٍُْ وَضظف و الوإ، نُ ؾاضَيهٌ ئؤيؤَجٌ زضوغت بهطَيـت، طىتًـإ ث ًَُُ ث ًٓاض ئ

 زَنُئ و يًصٍُْ زاضايًـ ثُغٓسٍ نطزووَ، يُ تُوقًات ُْْىوغطاوَ، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، ؾُو م خإ ؾُضَىو.
 بُِضَيع ؾُو م ذلُس غطيب:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
نؤٕ ئُو قُقُضاتاٍُْ نُ تُوقـًاتُ،   شَاضَيُى يُ ئُْساّ ثُضيَُاُْنإ زاواّ نطز يُ تُوقًاتُناْسا وَى

ٍَ بهطَيت بُ زَغتُيُنٌ دًاواظ، ئُطُض خَُيو  ٍَ، نؤيًيت نؤْرتؤ تُوقًات بهطَيت بؤ شيٓطُو نؤيًيت نؤْرتؤ
ًَـت،            ًَت، بُِضاغـيت ئـُو تُوقـًات و ئًؿـاُْ ٖـَُىوٍ ظيـاز زَب ًَت و شيٓطُنـٍُ ثـاى ْـُب قشُتٌ باف ُْب

ًَهٌ ْاتُْسضوغت ز  َضزَنٔ، غىثاؽ.نىْهُ َُٖىو خَُيه
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، ئاواظ خإ ؾُضَىو.
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 :خطزبُِضَيع ئاواظ عبسايىاسس 

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ ثؿتطريميإ نـطز يـُ َُغـُيٍُ قـُظاٍ َـُيىض،       ًَٓر ُٖظا ًَُُ يُ غُضَتاٍ َىْاقُؾٍُ ًَعاًُْ نىاض، ث ئ

ٌَ يُ َُٖىو غـىيؿُناٌْ  يُبُض ئُوَ ئُو قُظايُ ي ًٌَ بِطياضَيو نؤتُ غُض ثاضَيعطاٍ َىوغ ُثاف ضاثُِضئ بُث
ٍَ و بـُ خاْىوبـُضَ،      ٌَ بُؾٔ، َُٖىو ؾُضَاْطُناٌْ ئُّ قُظايُ بُ بُِضَيىَبُضايـُتٌ نؿـتىنا ئُّ سهىَُتُ ب

ًـ      ًَطٕ، بؤيُ ٖـً  ضَيططيًـُنٌ ياغـايًإ يُبـُضزَّ ًْ ٌَ بـُف    بُ تاثؤ غُض بُ بُِضَيىَبُضايُتٌ ُٖوي ُ، نـُ بـ
ًَؿُ يُغُضَنإ قُظاٍ َـُيىض   ًَطَ يُ تُوقًاتُنإ بُ ئًػتًػٓا يُغُض ْاونُ ن نطاوٕ، بؤيُ زاوا زَنُّ ي
ًَططٍ غـُضؤنٌ ثُضيـَُإ    ًَطٍ ثُضيَُإ و دُْابٌ د بُتايبُت باؽ بهطَيت، نىْهُ بُِضاغيت وابعا م غهطت

  ُ نًإ ًًْـُ يُبـُضزَّ ئـُوٍَ نـُ َـُمشىٍ بـٔ بـُّ        ئاطازاضٕ وَؾسَيو ٖاتُ غُضزادإ، يُعين ٖـً  ضَيططيًـ
 غىيؿاٍُْ سهىَُتٌ ُٖضَيِ، ظؤض غىثاؽ.

 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ، ناى غُضزاض ؾُضَىو.
 بُِضَيع غُضزاض ضؾًس ذلُس:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَو زاواَإ نطز بىو نُ  ًَُُ نُْس ئُْساّ ثُضيَُاْ ًَهُ    زياضَ ئ زَضنىواٌْ ثًؿُيًُنإ، نىْهُ نـُْس غـاَي

زاَُُْظضاوٕ وَنى زَضنىواٌْ ئًعسازيُ غًٓاعُ، ظضاعُ، ْاظا م ئُطُض يُالٍ زنتؤضَ ضؤشإ بُ ُْٖس وَضطريا 
ًَت، غىثاؽ.  ب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، ناى ؾؤِضف ؾُضَىو.

 بُِضَيع ؾؤِضف غًس دلًس:

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ. بُِضَيع
ًَُُ غاَيٌ ثاض يُ بىزدٍُ غاَيٌ  ًَو و ئَُػـاَيًـ ئـُوَ زووبـاضَ نطايـُوَ،     2111ئ زا نُْس ئُْساّ ثُضيَُاْ

يُناتٌ خؤٍ يُ ئُْؿايُناْسا سهىَُتٌ بـُعؼ خـَُيهٌ ئـُو زَيٗاتاْـٍُ ضاطىاغـت بـؤوَو طىْـسَناٌْ وَيـطإ         
ًَو نــطزٕ، بــُظؤضٍ ظؤضزاضٍ بطزْــٌ يــُ ئؤضزوطــا ظؤضَ ًًَــُن ٌَ و ؾــت ٍَ ثاضنــُ ظَويــُنٌ زاْــ إ زايٓــإ يــُو

ًَػتا يُ زَوائريٍ سهىٌَ ئُواُْ بـُ َىغـتُؾًس سًػـابٔ، بـُ غـىوزَُْس سًػـابٔ، ثـاضيـ         ٌَ، ئ ثاضَؾٌ زاْ
ٌَ ُْنطا، غىثاؽ. ٌَ بُد  ئُوََإ نطز يُ ضاغجاضزَناًْـ ُٖبىو، بُاَلّ د

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ُضوئ خإ ؾُضَىو.ظؤض غىثاؽ، ث

 بُِضَيع ثُضوئ عبسايطمحٔ عبساهلل:
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 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَـ ئُوٍَ ثطؤشَ ياغانُف ةطَيتُ زَْطـسإ   ًَؿًٓاضَيهُإ خػتُِضوو، ث ًَُُ وَنى يًصٍُْ ؾًُٖسإ ث زياضَ ئ

  ُ ًَُـ ًَؿًٓاضاُْ نطز، طـىتٌ ئ َاًْعامتـإ ًًْـُ    و طؿتىطؤ نطزٕ، زياضَ وَظيطٍ زاضايٌ َىاؾُقٍُ يُغُض ئُو ث
ًَؿًٓاضَنا م خػتؤتُ بُضزٌََ يًصٍُْ ثُيىَْسيساض،  ًَػتاف َٔ ث بؤ خعَُت نطزٌْ نُغىناضٍ ؾًُٖسإ، ئ

ًَؿتا بُ ُْٖسيإ وَضُْططتىوَ، ًٖىازاضّ بُ ُْٖسٍ وَضبططٕ، غىثاؽ.  بُاَلّ ٖ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

ًَطيعإ خإ ؾُضَىو.  ظؤض غىثاؽ، ب
ًَطيعإ الاعًٌ غُضُْٖط:ب  ُِضَيع ب

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَهًـ قػـَُإ          ًَؿـهُمشإ نطزبـىو، نـُْس ئُْـساَ ًَؿًٓاضَنإ نُ يـُ ؾطانػـًؤٌْ نىضزغـتاٌْ ث ًَو يُ ث يُن

ًَـطَ ْىوغـطاوَ )   ٌَ ٖاوغُض، بُاَلّ ي ٌَ    مولقةاد يُغُض نطز، بًُْػبُتٌ ٖاوناضٍ بؤ زايهٌ ب (، ئـُّ وؾـُيُّ ثـ
ٌَ ٖاوغُض، تانى ثًاويـ بططَيتُوَ، واتا شٕ و ثًاو بططَيتـُوَ، نـىْهُ    خؤف ًًُْ، سُظ زَنُّ بٓىوغطَيت ب

ٌَ َــاوَو شُْنــٍُ ئــَُطٍ خــىاٍ نــطزووَو ئًؿًؿــٌ ًًْــُ، ئــٍُ ئــُو  ٍَ يُغــُضٍ بــُد ظؤض بــا، ُٖيــُ َٓــسا
ًَى بهات؟ بؤيُ وؾٍُ ) ٌَ ٖاوغـُض،   ( َُٖيبطريَيت بٓىوغطَيت بـؤ زايـو و بـاون   مولقادَٓسااَلُْ نؤٕ بُخ ٌ بـ

زايــو و بــاوى يــُعين َٓــساَيًإ ُٖيــُ، بؤيــُ ئــُوَ ظؤض ظَضوضيًــُ ئُواْــُ ياضَــُتٌ بــسضَئ، نــُْسئ دــاض   
ًٌَ بصئ، ظؤض غىثاؽ. ًَهُإ ًًُْ ث ًَُُ ًٖ  زَضاَُت ًَٔ ئ ٌَ زَنُٕ زََي  ثُيىَْسميإ ث

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، ناى ؾعإ ؾُضَىو.

 ُِضَيع ؾعإ امحس عبسايكازض:ب

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
َٔ يُ َىْاقُؾُناٌْ بىزدُف باغِ نطزو خىؾـو و بطايـاٌْ ثُضيـَُاْتاض ثؿتطرييؿـًإ نـطز يُغـُض ئـُو        

ٌَ بىوُْ يـُ غـاَيٌ    ، ئَُاْـُ ظَضَضَُْـس   1993و  1992تـا غـاَيٌ    1991ئاواضاٍُْ نُ يُ بُسطنُ ًْؿتُد
ًَ ًَؿـرت،     بىوٕ وَنى ئاواضَناٌْ ئ ٌَ زضاوَ، يـُ سهىَـُتٌ ث طإ و تىضنًا، ئُواُْ ُٖض يُى ثاضنُ ظَويُنًإ ثـ

ًَسضاوَو يُغُض ْاوٍ خؤياُْ، بُاَلّ تاثؤ ُْنطاوٕ،  سهىَُتٌ ًْعاٌَ بُعؼ، ُٖض يُنُ ثاضنُ ظَوٍ خؤٍ ث
ٍَ ئـُو ئا  ًَهًإ ًًُْ يُطُ واضاْـٍُ يـُ   يُ بابٌ تُعىيعاتًـ ًٖ  سًػابًإ بؤ ُْنطزووٕ، ئَُاُْ ًٖ  ؾُضق

ًَطإ طُِضاوُْتُوَ بُسُقًكُت، بؤيُ َٔ زاوا زَنُّ وَنى تُوقًُ سهىَُت ئـُّ تـُعىيعَيإ    تىضنًاو يُ ئ
ًَتُوَ، غىثاؽ. ًَت ظَويُناًْإ بؤ بطُِضَيٓ  بؤ بهاتُوَ، ًٖ  ُْب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، زنتؤض بُؾري ؾُضَىو.

 ؾًل سساز:ىتًٌ خًبُِضَيع ز.بؿري 
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 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَو ُٖيُ يُزاِضؾتين ئُو تُوقًاتاُْوَ، ًَٓـ ثؿتطريٍ يُ نـاى زنتـؤض ئُمحـُز وَضتـٌ زَنـُّ، نـُ        ُْقك

(، نىْهُ وا طـىتطاوَ، تُوقـًُنُ   مشْل ميح ضناٌ الةوال٘ رتزجيٕ معاٍت ّسارٗ الرتبٔ٘ ّالْساراد االخزٚ)
اْـٍُ يـُ خـاضجيٌ وَظاضَتـٌ خىَيٓـسٌْ بـااَلو وَظاضَتـُناٌْ تـطيـ وَنـى          ُٖض يُبُض ئـُوَ بـىو، يـُعين ئُو   

مشةةْل مةةيح ضةةناٌ الةوالةة٘ ئــُوقاف و قــشُو تُضبًــُو ئُواْــُ ٖــَُىوٍ بططَيتــُوَ، ْــُى بــُؽ تُضبًــُ ) 
 (، ئُوَ يُى.رتزجيٕ معاٍت ّسارٗ الرتبٔ٘ ّالْساراد االخزٚ

ٍَ عىيـَُاٍ زيـٔ، قُقـسيإ ًَٓشـُ      زوو/ ئُوٍَ دُْابٌ وَظيط باغٌ نطز َىساغًبُنإ َُمشىٍ  بٔ يُطـُ
 ُْبىو، قُقسيإ َىخُقُقات بىو، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع
 ظؤض غىثاؽ، زنتؤض عىَُض ؾُضَىو.

 
 بُِضَيع ز.عُط محساَني خسض)ْىضَزيين(:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاضٍَ بطاٍ بُِضَيعّ ناى ؾؤِضف نطزٍ ، َٔ دطُ يُوٍَ نُ ثؿتًىاٌْ زَنـُّ سُقًكُتُنـُف بـُو    ئُو ث

ــُ        ًَو ي ــُظؤض ضاطىضاغــ  خــَُيه ٌَ، بُتايبــُتٌ غًاغــُتٌ ب ــ ًَىَيُ، نــاتٌ خــؤٍ بــُٖؤٍ غًاغــُتٌ ظؤضًََ ؾــ
ًَػــتا يــُ      ــساوٕ، ئ ًَ ٍَ سهىَــُت ثاضنــُ ظَويــُنٌ ث طىْــسَناٌْ خؤيــإ ٖاتؤتــُ َىدَُــُعاتٌ قُقــطٍ يــُو

ٌ َُـُ يُِضاغـتًسا ُٖض  َُغـُيٍُ َىغـتُؾًس سًػـا، زَنــطَئ، ئ    ًَـت يـُضابطزووزا وَنــى     نـًًُن بؤيــإ نـطا ب
قُضَبىو بـىوَ، ْـُى بـؤ ئـُوٍَ ئُواْـُ َىغـتُؾًس بـىوٕ، بؤيـُ يُِضاغـتًسا َـٔ تُئًـسٍ ئـُوَ زَنـُّ ئـُّ               

ًَتُوَ، غىثاؽ. ًَٓ ًَؿًٓاضَ بُ قًاغُيُنٌ دىإ مب  ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

ًَطز  ٍَ ؾُضَىو.ظؤض غىثاؽ، ناى ؾ
ٍَ حتػني ذلُس: ًَطز  بُِضَيع ؾ

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
تُبًعٌ ثؿتطريٍ زنتؤض غائط زَنُّ، َٔ ْىوغطاويؿِ بؤ زنتـؤضَ ضؤشإ ْىوغـٌ و ظَويؿـٌ بـؤ تُخكـًل      

ًَِ ظَويُنُ يُنىَيًُ، غىثاؽ. ًَ  نطاوَ، ْاوَيطّ ب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

ًَػتا زواٍ ئُو  ٌَ   24(ٍ َاْطُوَ، ئَُِطؤ )11َُٖىو َىْاقُؾاتاُْ خؤتإ زَظأْ يُ )ئ (ٍ َاْطُ، ضؤشاْـُ غـ
ٌَ غــُعاتًـ، دــاضٍ وا ٖــُبىوَ نــىاض      دــاض زاًْؿــتىوئ، ٖــُض داضَيــو يــُ داضَنــإ بــُ زوو غــُعات و غــ

ًَهـِطا    ًَُُ قاْىُْنـُ بـُ ت نـُ   غُعاتًـ زاًْؿتىوئ، ُٖض َاززَيُى نُْسئ غُعات قػٍُ يُغُض نطاوَ، ئ
ٌَ يُطَُيسايـُ          ًَهـِطا زَخيَُـُ زَْطساْـُوَ، نـ ًَهًإ، َاززَيُنًإ تُوقًاتُ خىَيٓسضايـُوَ ٖـَُىوٍ بـُ ت يُن
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ٌَ يُطَُيسا ًًْـُ زَغـيت بـُضظ بهاتـُوَ؟ )     ( نـُؽ يُطَُيـسا ًًْـُ، ظؤض    2زَغيت بُضظ بهاتُوَ؟ ظؤض غىثاؽ، ن
ًَُُ غىثاغتإ زَنُئ نُ  َاْسوو بـىوٕ و ٖـً ى بـىوٕ، ٖـُضوَٖا     غىثاؽ، بُظؤضيٍُٓ زَْط ثُغٓس نطا، ئ

يُ نؤَُاَلٌْ خَُيهٌ نىضزغتإ زَنـُئ، نـُ بىزدـُ ئًكـطاض نـطا يُاليـُٕ ثُضيَُاْـُوَ، سُمتـُٕ ئـُوَ يـُ           
ًَهٌ باف بُ باظاِض زَنات، نىْهُ َىَهًٓـُ غـُزإ    بُضشَوَْسٍ ًًًَُتُ، ئُوَ قىتٌ خَُيهُ، ئُوَ سُضَنُت

ُ بهُٕ، بؤ ئُوٍَ بـاظاِض دىوَيـٍُ ئـًـ بهـُوَيت، بـؤ ئـُوٍَ خـَُيو        ُٖظاض نُؽ ناوَِضواٌْ ئًكطاضٍ بىزد
ًَــت َُعاؾــُناًْإ، يــإ ئــُو ياضَُتًاْــٍُ زَغــت ًْؿــإ نــطاوَ وَضيبطــطٕ، يــإ نــُ ظيازَيــإ ُٖيــُ    بتىاْ
ظيازَنُ وَضبططٕ، غىثاغٌ ُٖضزوو وَظيطَناٌْ زاضايٌ و ث ْساْإ زَنُئ، نُ ئُو َاوَيُ يُطـَُيُإ بـىوٕ   

ًَػـتاف زاوا زَنـُئ بـعاْني دـُْابٌ وَظيـطٍ زاضايـٌ           و ُْؾُغ ًَُـُ َـَُٓىًْاْني، ئ ًَهٌ زضَيـصيإ ٖـُبىو، ئ
 قػٍُ ُٖيُ با بؿُضَىوَيت.

 
 

 بُِضَيع بايع تاَيُباٌْ/ وَظيطٍ زاضايٌ و ئابىوضٍ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ.  بُِضَيع د
ًَطٍ ثُضيَُإ.  بُِضَيع غهطت

 طاياٌْ ئُْساَاٌْ ثُضيَُاٌْ بُِضَيع.خىؾو و ب
ًَىَ يُو ضؤشاُْزا يـُو َىْاقُؾـاتاُْزا ظؤض ظؤض َاْـسوو     ًَُُ زَظاْني ئ ظؤض ظؤض غىثاغتإ زَنُئ، بُِضاغيت ئ
ٌَ بهـُئ و ٖـَُىو                ٌَ بـُد ًَُـُ ثـُميإ زَزَيـٔ و وَعـس زَزَيـٔ ئـُو ياغـايُ وَنـى خـؤٍ دـ بىوٕ، بـُاَلّ ئ

ًَسَواضئ بُظووتطئ نـات زَغـت بـُ زاِضؾـتين     تُوقًاتُنإ بُُْظَضٍ ئًعتًبا ض وَضبططئ، ئًٓؿائَُيَ  ئىَ
ٍَ وَظاضَتـٌ ث ْـساْإ و        تُعًًُاتُنإ بهُئ، وَنى طىمتإ تُعًًُاتُناًْـ ئًٓؿـائَُيَ  بـُ تُْػـًل يُطـُ
ًَــت بًُْػــبُت ٖــَُىو اليُنــُوَ،   ٖــُضوَٖا ًْؿــاٌْ َُدًًػــٌ ؾــىضاف زَزَيــٔ، بــؤ ئــُوٍَ ظيــاتط ضووٕ ب

 وباضَ ظؤض ظؤض غىثاؽ.زو
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز. اضغ ٕ بايع/ بُِضَيع

ًَهٌ تــط بــُخىاتإ       ــا زاًْؿــتٓ ــسَططئ ت ًَُــُ غىثاغــٌ ٖــَُىو اليــُى زَنــُئ، زاًْؿــتين ئــَُِطؤَإ َُٖي ئ
ًَطئ و ُٖضبصئ و غىثاؽ.   زَغج

 
 
 

 ز. اضغ ٕ بايع الاعًٌ                        ز.سػٔ ذلُس غىضَ                     غت امحس عبساهلل                ؾط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضيَُاٌْ                        غهطت    ثُضيَُاٌْغُضؤنٌ                 ُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ      د

ًَطام                              نىضزغتإ – نىضزغتإ ًَطام                           نىضزغتإ – ع   ًَطامع - ع
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 ( 63ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )

 3103\3\33ضَيهُوتٌ  نىاض ؾُممُ

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ
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  (38ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 33/3/3103 ضَيهُوتٌ ؾُممُنىاض 

ًَط )   ــىاضَ(ٍ 5ناتــصَ ًَ ــطام  -نىضزغــتإ  ثُضيــَُاٌْ  27/6/2112ضَيهــُوتٌ  ؾــُممُنىاض ضؤشٍ ئ ًَ بــُ ع
بــُِضَيع ز. سػــٔ ذلُــس غــىضَ  بــُ ئاَــازَبىوٌْثُضيــَُإ و، غــُضؤنٌ  ز.اضغــ ٕ بــايع الاعًــٌغــُضؤنايُتٌ 

ًَططٍ غُضؤى و،  ًَطٍ  د ٕ بُِضَيع ؾطغت أمحس عبساهلل غـهطت ٌ  (38ٍ, زاًْؿـتين شَـاضَ )  ثُضيـَُا ّ  خـىي ًًَُ , غـ
 ( ٍ خؤٍ بُغت.2112غاَيٌ )

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ سىنُُن ٍ 1992(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1ٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )  َوِط( يُ ثُي21(ٍ َاززَ )1اٌْ بِططُ )بُث

ًَطام, زَغتٍُ غُضؤنايُتٌ  -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  خـىيٌ   (38ٍزضا زاًْؿـتين شَـاضٍَ )  ٍ بِطيـاض  ثُضيَُإع
ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ ي ًَىاضَ ضؤشٍ نىاض ؾُممُ ضَيهُوتٌ 5ُ نات )غ ًَت: زا 27/6/2112(ٍ ئ ًَىَيُ ب  بُّ ؾ

ًَُاٌْ بـُ ؾـاضٍ ضؤؾـٓبريٍ ٖـُضَيٌُ          -1 خىَيٓسُْوٍَ يُنٌَُ ثطؤشَ بِطياضٍ بُ ثايتـُخت نطزْـٌ ؾـاضٍ غـً
 نىضزغتإ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز. اضغ ٕ بايع/بُِضَيع 
 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.

ًًٌََُ          بُْاوٍ طُي ٌَ زَنـُئ، ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ، خـىيٌ غـ ٌ نىضزغتإ، زاًْؿـتين ئـَُِطؤَإ زَغـت ثـ
ًًَُّ، خـىيٌ ططَيـساٌْ زووَّ، شَـاضٍَ زاًْؿـ  )      ( 27/6/2112( ضؤشٍ زاًْؿـ  ) 38َُٖيبصاضزٕ، غاَيٌ غـ

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ سىنُــُناٌْ بِططــٍُ ) ٍ ٖــَُىاضنطاوٍ غــاَيٌ (1( يــُ ثــُيِطَوٍ ْــاوخؤٍ شَــاضَ )21(ٍ َــاززٍَ )1بــُث

ًَطام، زَغتٍُ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ بِطياضيسا بُضْاٍَُ ناضٍ زاًْؿتين  -ٍ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ 1992 ع



 215 

ًَط ) 38شَاضَ ) ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ ناتـصَ ًَـىاضٍَ ضؤشٍ نـىاض ؾـُممُ ضَيهـُوتٌ     5(ٍ ئاغايٌ خىيٌ غ (ٍ ئ
ًَت: 27/6/2112 ًَىَيُ ب  بُّ ؾ

ًَُاٌْ بـُ ؾـاضٍ ضؤؾـٓبريٍ ٖـُضَيٌُ      خىَيٓسُْوٍَ يُنُ -1 ٌَ ثطؤشَ بِطياضٍ بُ ثايتُخت نطزٌْ ؾاضٍ غـً
 نىضزغتإ.

2-           ًًٌََُ ــ ــاَيٌ غ ــصاضزٌْ غ ًًٌََُ َُٖيب ــ ــىيٌ غ ــُ خ ــساٌْ زووَّ ي ــىيٌ ططَي ــاتين خ ــايٌ ٖ ــسٌْ نؤت ضاطُياْ
 ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ يُاليُٕ ضَيعزاض غُضؤنٌ ثُضيَُاُْوَ.

ًَػتاف زَيًُٓ غُض بِططٍُ يُن ُّ، ئُويـ خىَيٓسُْوٍَ يُنٌَُ ثطؤشَ بِطياضٍ بُ ثايتُخت نطزٌْ ؾاضٍ ئ
ًَهًـ يـُ     ًَُاٌْ بُ ؾاضٍ ضؤؾٓبريٍ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ، يًصٍُْ ياغايٌ ؾُضَىوٕ بؤ ؾىَيين خؤتـإ، يـُن غً

ًَطَ، ؾُضَىو ناى ؾىإ.  ْىَيُٓضٍ يًصٍُْ ضؤؾٓبريٍ بؿُضَىَيت بؤ ئ
 

 بُِضَيع ؾىإ عبسايهطيِ د ٍ:
 َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُِض

ًَىيػيت بُ يًصْـٍُ َـُعين ًًْـُ،     ًَُىايُ ُٖض بُِضَيعإ يًصٍُْ ياغايٌ زَوَيت، ث يُ خىَيٓسُْوٍَ يُنَُسا ث
ًَت، ظؤض غىثاؽ. ًَىيػيت بُ يًصٍُْ َُعين زَب  زواتط يُ قػُ نطزٕ ظياتط ث

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز. اضغ ٕ بايع/بُِضَيع 
ًَهٌ يًصُْ ًَت باؾرتَ، باؾُ ؾُضَىوٕ يًصٍُْ ياغايٌ.باؾُ، ئُطُض ئُْساَ ًَطَ ب  ٍ ضؤؾٓبريٍ ي

 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

بِططٍُ يُنٌَُ بُضْاَـٍُ نـاضٍ ئـَُِطؤَإ/ خىَيٓسْـُوٍَ يُنـٌَُ ثـطؤشَ بِطيـاضٍ بـُ ثايتـُخت نطزْـٌ           
ًَُاٌْ بُ ؾاضٍ ضؤؾٓبريٍ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ.  ؾاضٍ غً

 طؤشَيُ يُاليُٕ ئُْساَاٌْ بُِضَيع نُ واشوويإ نطزووَ بُ ْىوغطاويإ.ئُّ ث
ًَطام –بؤ/ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ   ع

 بابُت/ ثطؤشَ بِطياض
 غَ و و ضَيعَإ...

ًَهـُإ طُاَلَيـُ نـطزووَ بـُْاوٍ ثـطؤشَ بِطيـاضٍ بـُ ثايتـُخت            ًٍَُُ ئُْساَاٌْ ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ ٖاوث ئ
ًَُاٌْ بُ ؾاضٍ ضؤؾٓبريٍ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ.نطزٌْ ؾاضٍ غ ً 

 ئُو بُِضَيعاٍُْ نُ واشوويإ نطزووَ:
 سػٔ ذلُس غىضَ. -1
 الاعًٌ ذلُىز عبساهلل. -2
 ز.عُط محساَني خسض)ْىضَزيين(. -3
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 ز.غُضوَض عبسايطمحٔ عُط. -4
 غؤظإ ؾٗا، ْىضٍ. -5
 قسيل. م وفٙعبسايػ ّ  -6
 ؾىإ نطيِ نابإ. -7
 ذلُس غطيب.ؾُو م  -8
 .اّغضو نعبساالسس  ذاٜزز. -9

 طُؾُ زاضا د ٍ. -11
 .م وفٖٙاشَ غًًُإ  -11
 غاط تؤَا نانؤ. -12
 اَري طىطا يىغـ. -13
 ايى، ْعُت قازض)ئاضاّ(. -14
 ز.امحس ابطاًِٖ عًٌ)وَضتٌ(. -15
 .بَاٛالتًٓعُط عبسايععيع  -16
 سػٔ الاعًٌ. فاضد -17
 ز.زاْا غعًس غؤيف. -18
 محساَني. عرناٌخًًٌ  -19

ًَُاٌْ بـُ ثايتـُخيت        ٍَ ثاغاوٍ يؤدًهٌ بؤ زيـاضٍ نطزْـٌ ؾـاضٍ غـً ًَهٗاتىوَ، يُطُ ثطؤشَنُ يُ نىاض بِططُ ث
 :ضؤؾٓبريٍ

ًَُاٌْ بُ ثايتُخيت ضؤؾٓبريٍ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ  ًَطام. –يُنُّ/ زياضٍ نطزٌْ ؾاضٍ غً  ع
ًَىيػت بؤ ئا ٌَ نطزٌْ ئُّ بِطياضَ زَضزَنات.زووَّ/ ئُزلىٌَُْ وَظيطإ ضَيػاناضٍ ث ٌَ بُد  غاْهاضٍ د

ٌَ زَنُٕ. ٌَ بُد ًًَُّ/ ئُزلىٌَُْ وَظيطإ و اليُُْ ثُيىَْسيساضَنإ ئُّ بِطياضَ د  غ
ٌَ زَنطَيت.  نىاضَّ/ ئُّ بِطياضَ يُ ضؤشٍ بَ و بىوُْوٍَ يُ وَقائًعٌ نىضزغتإ ناضٍ ث

 تايبُمتُْسَنإ بهات، ظؤض غىثاؽ. زاوا يُ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ زَنُّ ئاضاغتٍُ يًصُْ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز. اضغ ٕ بايع/بُِضَيع 

ًٌَ تايبُمتُْسٍ خؤٍ ئاضاغتٍُ يًصْـُناٌْ ياغـايٌ و ضؤؾـٓبريٍ و سهىَـُت و غـُضدُّ ثُضيـَُاْتاضَ        بُث
 بُِضَيعَناٌْ زَنُئ، ؾُضَىوٕ يًصٍُْ ياغايٌ بؤ ؾىَيين خؤتإ.

ٌَ نطز     ٌَ بـُد ًَػـتاف زَيًٓـُ غــُض دـ ًَٓـاٌْ خــىيٌ      ئ ْــٌ بِططـٍُ زووََـٌ بُضْاَــٍُ نـاض، ئـُويـ نؤتــايٌ ٖ
ًًٌََُ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ. ًًٌََُ َُٖيبصاضزٌْ غاَيٌ غ  ططَيساٌْ زووَّ يُ خىيٌ غ

بُِضَيعإ، يُ َاوٍَ خىيٌ بُٖاضٍ ضابطزووزا زَغتدؤؾٌ يُ غُضدُّ ثُضيَُاْتاضَ بُِضَيعَنإ زَنُئ، ٖـُض  
ًَٓـاوٍ زيطاغـُ نـطزٕ و خـؤ َاْـسوو        َُٖىوتإ يُو خىيُ زَوضٍ  ؾايػتُو َاْسوو بىوٌْ خؤتإ بـًين يـُ ث



 217 

ــهُف بــُ            ًَؿ ــُِضَيعَوَ ث ــىٍَ ب ًَ ــإ يُاليــُٕ ئ ــاتبىوٕ، ي ــُوَ ٖ ــٍُ ض يُاليــُٕ سهىَُت ــُو ثطؤشاْ ــطزٕ ي ن
ًَُـُ نـُْس ياغـايُنُإ ئًكـطاض نـطز، ٖـُضوَٖا َىْاقُؾـُيُنٌ ظؤضَـإ             غُضؤنايُتٌ ثُضيـَُإ نـطا بـىو، ئ

ٍُ ُٖضَيٌُ نىضزغـتإ نـطز، نـاضَيهٌ ظؤض ظؤض ئاغايؿـُ ثُضيـَُاْتاضَ بـُِضَيعَنإ ٖـُض يُنـٍُ         يُغُض بىزد
ًَو يُباضٍَ ُٖض ثطؤشَ ياغايُى، ُٖض بُْـسَيو يـُ بُْـسَنإ، ٖـُض      ًَت يُ ُٖض بريو بؤنىوْ ضَئٌ خؤٍ ُٖب

ًَطٍُ ئُوَيُ ُٖض نُغُ بُ ئاظازٍ ضَ ًَطَ ثُضيَُإ د ًَـت، بؤيـُ    َاززَيُى يُ َاززَناٌْ ياغا، ي ًَ ئٌ خـؤٍ ب
ًَس زَنُئ ثُضيَُإ ًَُٖؿُ بااَل  ًَُإ ثُِضاْس، ئىَ ًَُُ غىثاغٌ َُٖىو اليُنتإ زَنُئ يُو خىيٍُ نُ ت ئ
ًَـت       ًَىاٌْ خؤيـإ، زَب ًَـت يـُْ ًَطاٍ بريو بؤنىوُْ دًاواظَنإ و َىْاقُؾٍُ طُضَى طـىِض ب ًَت، ًَُٖؿُ د ب

ٍَ نىوُْ زَضَوَمشإ يُ ٖؤَيُنإ ًَُٖ ًَني و  يُطُ ًَ ٌَ بٗـ ؿُ طؿتىطؤيُنإ وَىْاقُؾُنإ يُْاو ٖؤَيُنُ بُد
بطايُتٌ و خىؾهايُتٌ و ضَؾاقُتٌ خؤَإ بجاضَيعئ، نـىْهُ ئَُـُ ساَيـُتٌ شياْـُ، خـَُيو بـريو بؤنـىوٌْ        
ًَــت سىضَــُتٌ بــريو بــاوَِضٍ  ًَهًـ بــؤ ئــُوٍَ سىضَــُتٌ بطريَيــت، زَب دًــاواظٍ ُٖيــُ، ٖــُض بــريو بؤنــىوْ

ًَُـُ  بُضاَبُضَنُؾٌ ب ًَىاْسا ًًُْ، َُٖىو بريو بؤنىوُْناٌْ ئ ًَُُ تايبُتًُإ يُْ ًَو يُ ئ طريَيت، ًٖ  نُغ
ًَهٌ            ًَهـُوَ تَُاؾـاٍ َُغـُيُنإ زَنـات، ؾـت ًَِطوآًْ ًَٓاوٍ بُضشَوَْـسٍ ًًًَُتـُ، بـُاَلّ ٖـُض يُنـُ بُت يُث

ًَُــُ زاو   ًَــت، ئ اٍ غــُضنُوتٓتإ بــؤ ئاغايؿــُ بــريو باوَِضَنــاٌْ ٖــُض َُغــُيُيُى يــُ َُغــُيُنإ دًــاواظ ب
ًَس زَنُّ يُو زوو َاْطٍُ زاٖاتىو بتىاْني يًصُْنإ ؾُعاٍ بهُئ، بؤ ئُوٍَ نُْس ثطؤشَ  زَخىاظئ و ئىَ
ياغايُى نُ خىَيٓسْـُوٍَ يُنـٌَُ بـؤ نـطاوَ َىْاقُؾـٍُ باؾـٌ يُغـُض بهطَيـت و ئًػـتًؿازَ يـُ خـُبريو            

ٖاتىوٍ ثـايع بتـىاْني نـُْس ياغـايُنٌ طـطْط نـُ       ؾاضَظايإ بهُئ، بؤ ئُوٍَ ئاَازَيإ بهُئ بؤ خىيٌ زا
ــُ       ــتاُْوَ ُٖيـ ــَُيهٌ نىضزغـ ــُاَلٌْ خـ ــُ نؤَـ ــسٍ بـ ــَُإ و ثُيىَْـ ــٌ ًًًَُتُنـ ــُ ناضَْىوغـ ــسٍ بـ ثُيىَْـ
ًَو يـُ       َىْاقُؾُيإ بهُئ و ئًكطاضيإ بهُئ و، نُْسيـ ذلاوَيُ بهُئ ئًٓؿـائَُيَ  بـُ تـُواؾىم نؤَـَُي

ًًًَُتُنـَُإ و بـؤ ٖـَُىو اليـُى، زاواٍ غـُضنُوتٓتإ بـؤ زَنـُّ و        َُغُيُنإ بِطوَيٓني، ئـُوَ باؾـُ بـؤ    
ًَػتاوَ ئًع ٕ زَنُئ نـُ زوايـني ضؤشٍ    غىثاغٌ َُٖىو اليُنتإ زَنُئ، ُٖضبصئ و غُضنُوتىو بٔ، يُ ئ
ًَطئ، ُٖضبـصئ و ظؤض        ًَهٌ زاٖـاتىو بـُخىاتإ زَغـج ًَهٌ تـطو خـىي ئُّ خىيُ ؾُممٍُ زاٖاتىوَ، تا زاًْؿتٓ
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