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ًَطام -ُٖضَيٌُ نىضزغتإ     ع
 ثُضيَُاٌْ        

ًَطام -نىضزغتإ      ع
 
 

 

 ثطؤتؤنؤيُنإ
88 

 

 

  ُٖؾتاو زوو بُضطٌ – 8118اَيٌ/ غ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8112/ غاَيٌ ُّيُن ناثٌ                          
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ًَطام -نىضزغتإ  ثُضيَُاٌٌْْ يُ بآلونطاوَنا  ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ًَب: ثطؤتؤنؤيُناٌْ غاَيٌ ْاوٍ  ثُضيَُاٌْ(ٍ 8118)نت

ًَطام -نىضزغتإ   ع
 88بُضطٌ: 

 8112ناثٌ يُنُّ: 
 851اش: تري

ًَسانىوُْوَ: ستُس سػٔ ضؤشبُياٌْ  ث
 ُْخؿُغاظٍ: غٓىبط قابط سػٔ

ًَطظاز، ، خهطؾطَؽت  نطزٕ: ئًٓكات ًَُْوضؤظ ؾ ط انطّ، بُختًاض طعَْط ابطاًِٖ، زي
 كتًٌ، ؾىإ ستُس، ًُُْٖ اغعس.

ًَبداٍُْ ًْؿتُاًٌْ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ:   شَاضٍَ غجاضزٌْ بُ نت
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ًَ  طيػتث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًَوثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين     ًًٌََُ خىيٌ زَغج  5 ٍ 5/9/8118 نىاضؾُممُ –َُٖيبصاضزٕ  غ

ًًٌََُ ( خىي1ٌثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )    ٌَ  –َُٖيبصاضزٕ  غ   11 ٍ 11/9/8118 ؾُممُغ

ًًٌََُ ( خىي8ٌثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )    67 ٍ 18/9/8118ؾُممُ  نىاض –َُٖيبصاضزٕ  غ

ًًٌََُ ( خىي2ٌثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )   115 ٍ 17/9/8118ؾُممُ زوو –َُٖيبصاضزٕ  غ

ًًٌََُ ( خىي4ٌثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ ) ٌَ  –َُٖيبصاضزٕ  غ  181 ٍ 18/9/8118ؾُممُ غ

ًًٌََُ ( خىي5ٌثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )  845 ٍ 19/9/8118ؾُممُ نىاض  –بصاضزٕ َُٖي غ

ًًٌََُ ( خىي6ٌثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )  895 ٍ 84/9/8118ؾُممُ زوو  –َُٖيبصاضزٕ  غ

ًًٌََُ ( خىي7ٌثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ ) ٌَ  –َُٖيبصاضزٕ  غ  265 ٍ 85/9/8118ؾُممُ غ
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ًَو   ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين زَغج

 2102\9\5ضَيهُوتٌ  نىاضؾُممُ

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ
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 دةسثَيك ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 
 5/9/2102 ضَيهُوتٌ نىاضؾُممُ

ًَط )   ًَـ ًْىَِضؤٍ(ٍ 11ناتصَ ًَطام  -نىضزغتإ  ثُضيَُاٌْ  5/9/8118ضَيهُوتٌ  ؾُممُنىاض ضؤشٍ ث ع
ٌ  ثُضيـَُإ و،  غُضؤنٌ  عًٌز.اضغالٕ بايع امسابُ غُضؤنايُتٌ  بـُِضَيع ز. سػـٔ ستُـس غـىضَ      بـُ ئاَـازَبىوْ

ًَططٍ غُضؤى و،  ًَطٍ د ًَه , زاًْؿتين ثُضيَُإبُِضَيع فطغت ألتس عبساهلل غهطت ًًَُّ خـىيٌ   ٌزَغـج , غـاَيٌ  غـ
 ( ٍ خؤٍ بُغت.8118)

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ سىنُُن ٍ 1998(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1َ )ٍ ْـاوخؤٍ شَـاض  َوِط( يُ ثُي81(ٍ َاززَ )1اٌْ بِططُ )بُث

ًَطام, زَغتٍُ غُضؤنايُتٌ  -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  ًَو زضا زاًْؿتين ٍ بِطياض ثُضيَُإع ًًٌََُ خىيٌ زَغج غ
ًَـ ًْىَِضؤٍ ضؤشٍ نىاض ؾُممُ ضَيهُوتٌ 11َُٖيبصاضزٕ يُ نات ) ًَت: زا 5/9/8118(ٍ ث ًَىَيُ ب  بُّ ؾ

ًَطام.زَقًكُيُى وَغتإ بؤ طًاٌْ ثانٌ  -1  ؾًُٖساٌْ نىضزغتإ و ع
ًَطام بُّ بؤُْيُوَ. -وتاضٍ بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  -8  ع
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
 ًًٌََُ ٌَ زَنُئ، ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ، خىيٌ غ بُْاوٍ طُيٌ نىضزغتإ، زاًْؿتين ئَُِطؤَإ زَغت ث

ًَو، ضؤشٍ زاًْؿؼت ُٖ ًٌَ 5/9/8118َيبصاضزٕ، غاَيٌ نىاضَّ، خىيٌ ططَيساٌْ يُنُّ، زاًْؿتين زَغتج ، بُث
( يُ ثُيِطَوٍ ْاوخؤٍ ثُضيَُاٌْ 54( يُ َاززَ )8، 1( ُٖض زوو بِططٍُ )5( يُ َاززٍَ )1سىنٌُ بِططُ )

ًَطام شَاضَ ) -نىضزغتإ  نطزُْوٍَ خىيٌ ططَيساٌْ يُنُّ، ٍ َُٖىاضنطاو بِطياضزضا ناتٌ 1998(ٍ غاَيٌ 1ع
ًَط ) ًًٌََُ ثُضيَُإ يُ ناتصَ ًَـ ًْىَِضؤٍ ضؤشٍ نىاض ؾُممُ 11غاَيٌ نىاضَّ، خىيٌ َُٖيبصاضزٌْ غ (ٍ ث

ًَت زا5/9/8118ضَيهُوتٌ  ًَت:ب ًَىَيُ ب  ، بُضْاٍَُ ناضٍ زاًْؿتُٓنُ بُّ ؾ
ًَطام. -1  زَقًكُيُى وَغتإ بؤ طًاٌْ ثانٌ ؾًُٖساٌْ نىضزغتإ و ع
ًَطام بُّ بؤُْيُوَ. -وتاضٍ بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  -8  ع

ًَىَ بىَغتؽت بؤ طًاٌْ  ٌَ زَنُئ نُ زَقًكُيُى بُث ًَػتاف خاَيٌ يُنٌَُ بُْاَُضٍ ناضَإ زَغت ث ئ
ًَطام، ، ظؤض غىثاؽ، فُضَىوٕ زاًْؿٔ.  ثانٌ ؾًُٖساٌْ نىضزغتإ و ع

ًَس زَنُئ ئُو َاوَيُ ثؿىويُنٌ  بُْاوٍ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ ًَطٖاتٓتإ زَنُئ، ئىَ بُخ
ًَت،  ًَهٌ بامشإ نطز ب ًَت يُ ضووٍ فًهطيؿُوَ ئًػطاسُت ًَت و يًصُْناًْـ ناضٍ باؾًإ نطز ب باؾتإ زاب
ًَٓاوٍ خعَُت نطزٌْ ًًًَُتُنَُإ،  ًَت يُث بؤ ئُوٍَ يُّ خىيُ ناضٍ باؾرتو بُضٌَُٖ باؾرتَإ ُٖب

ًَػتاف زَيًٓ  ُ غُض خاَيٌ زووَّ يُ بُضْاٍَُ ناض، ئُويـ خىَيٓسُْوٍَ وتاضٍ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُاُْ.ئ
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 بُْاوّ خىاّ طُوضَو ًَٗطَبإ.
ًَهِ خــىؾت يُنــَُِ زاًْؿــتُٓنإ، يــُ غــاؾَت  نــىاضَّ، يــُ خــىؾت    بــُْاوّ طــُؾت نىضزغــتإ، زاًْؿــتِٓ زَغــتج

ٌَ زَنُ ًًََُِ َُٖيبصاضزِْ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ زَغت ث ئ، بـُْاوّ غـُضؤنايُتِ ثُضيـَُاِْ نىضزغـتإ     غ
ًَىَّ بُضَيع زَنُئ.  ًَهِ ْىَيِ زاًْؿتُٓناِْ ثُضيَُإ يُ طُيُنَُإ و ئ ًَهطزِْ خىي  ثريؤظبايِ زَغت ث

ــَُاِْ      وَى يــُ وتــاضّ زَغــت بــُناضبىوفتإ يــُ غــاَيِ ضابــطزووزا ِضاَــإ طُياْــسبىو، يــُ غــُضؤنايُتِ ثُضي
ِ خؤَإ بُضزَواّ زَبؽت يُ ثُيِطَو نطزِْ  غًاغُتِ نطاْـُوَو ضاوَيـصناضّ و   نىضزغتإ يُغُض بُضْاَُناْ

ــَُإ          ــتاْسا، بُٖ ــَُاِْ نىضزغ ــُ ثُضي ــإ ي ــُ دًاواظَن ًَهٗات ــًؤٕ و ث ــُضدُّ فطانػ ٍَ غ ــُ ــُْطِ يُط َُٖاٖ
ًَىإ           ًَــو ْعيهدػــتُٓوَّ بريوبؤنــىوُْ دًاواظَنــإ، يــُْ ئاِضاغــتُّ نــاضنطزًْـ بــُضزَواّ زَبــؽت بــؤ ي

 ُناِْ ثُضيَُإ يُباضَّ ثطؤشَ ياغاو بِطياضَنإ.فطانػًؤْ
ئــُو ثــطؤشَ ياغــاياُّْ نــُ ِضَُْٖــسّ ًْؿــتُاًْإ ُٖيــُ، نؤِضونؤبىوْــُوَو غــًًُٓاضٍ تايبــُتًإ بــؤ ضَيــو   
زَخُئ، ثُيىَْسّ بُسعبُ غًاغًُناُْوَ زَنُئ بؤ يُندػتِٓ َُٖيىيػتُنإ و زضوغتهطزِْ نؤ زَْطـِ  

 يُباضَياُْوَ. 
ًَو   ُٖض يُو ِضو اْطُيُوَ يُ َاوَّ ضابطزووزا نُْس ناالنًُنُإ يُو بىاضاُّْ غُضَوَ ئُصتاَساوَ، نـُ بُؾـ

بــىوَ يــُ غًاغــُتِ نطاْــُوَّ ظيــاتطٍ  غــُضؤنايُتِ  بــُِضووّ  ســعو و اليُْــُ غًاغــٌ و ِضَيهدطاوَنــاِْ    
 ططْطُنإ بُطؿتِ. نؤََُيِ َُزَِْ بُ َُبُغتِ َُٖاُْٖطِ و ِضاطؤِضيُٓوَو ناضّ ِضاوَيصناضّ يُغُض ثطغُ

ًَؿـهُف   ًَىَيُّ نُ بؤ ضؤشْاَُْىوغإ زياضيهطاوَ، ناضئاغاِْ ظياتط ث ٍَ زَزَئ، يُو نىاضن يُّ خىيُزا ُٖو
ــإ بـــُِضووّ     ــاتطيـ زَضطانـ ــاضّ و ظيـ ــاوَناِْ ظاًْـ ــاِْ بطُْـــُ غُضنـ ــىأْ بـــُ ئاغـ بهـــُئ، بؤئـــُوَّ بتـ

ًَٓاِْ      ضؤشْاَُْىوغاْسا بهطَيتُوَ، ُٖوَيسَزَئ يُّ خىيُزا طفتىط ؤٍ ظياتط يـُ بـاضٍَ  ياغـاّ َـاد بُزَغـتٗ
 ظاًْاضّ بهطَيت بؤ  تُواو نطزٌْ ياغانُ.

ًٌَ ِضاطُياْسٕ و ِضَيههُوتُٓنإ ُٖوَيئُزَئ غُضؤى و ئُْساَاِْ زَغتُناِْ زيىاِْ نـاوزَيطّ   ُٖضوَٖا بُث
ًَىَنِ ناضا زَغت بُناضبٔ زاضايِ و ُْظاُٖو  زَغتُّ َاد َطؤظ  زياضّ بهطَئ، بؤ ئُوَّ ئُو زَغتاُْ بُؾ

 و ضؤَيِ خؤيإ يُ بُضَْطاضبىوُْوَّ زياضزَّ طُْسََيِ و زابًٓهطزِْ زازثُضوَضّ ظياتطزا ببًٓٔ.
ًَـى نؤَـُاَلِْ       ًَت يُغُض نىوُْ زَضَوَ يُشَيط طىَـُظّ ثُضيـَُإ بـؤ ْ غُضؤنايُتِ ثُضيَُإ بُضزَواّ زَب

ٍَ ضَيهدطاوَنـاِْ     خَُيو و بُغُضنطزُْوَّ ْاونُ دًادًاناِْ نىضزغت إ، ٖـُضوَٖا ثُيىَْسيـُنافتإ يُطـُ
ٌَ زَزَيـٔ، بـؤ يـُ       نؤََُيِ َُزَِْ و ْاوَْسَ ظاْػتِ و زاَُظضاوَ ضؤؾٓبريٍ و ئُنازقتًُنإ ظياتط طُؾـُ ثـ

 يُنرت طُيؿؼت و ِضاطؤضيُٓوَو غىوز وَضططتٔ يُ تىاْاناًْإ. 
ــُناْ     ــؤ يًصْ ــُئ ب ــسَزَئ ظًََُٓغــاظٍ باؾــرت زضوغــت به ــؤ    ُٖوَي ــُٕ، ب ــاض به ــاضاتط ن ــانى ن ــَُإ ت ِ ثُضي

ًَؿـُو زاخىاظيـُناِْ نؤَـُاَلٌْ خـَُيهِ نىضزغـتإ. يـُناتٌ         ناوزَيطيهطزٌْ وَظاضَتُنإ و بُزوازانـىوِْ ن
ًَجطغًُٓوَ. ًَؿيت وَظيطَ بُِضَيعَنإ بهطَيت بؤ ًَىاْساضٍ و ي ًَىيػتًؿسا باْطٗ  ث
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يًصْــُّ ٖــَُىاضنطزِْ ثــُيِطَوّ ْــاوخؤ بــؤ ئاَــازَ   بــُِضَيعإ، يــَُاوَّ ثؿــىوّ زاًْؿــتُٓناِْ ثُضيَُاْــسا
ًَؿـهُوتىو     ًَىَنِ ث نطزِْ ثطؤشَيُنِ تاظَو َُٖىاضنطزُْوَّ ثُيِطَوَنُ زَغتًإ بُناض نطز، تـاوَنى بُؾـ
ًَـت، زيـاضَ ٖـُْطاوٍ بـاف           ٍَ و ئُضنـُناِْ ئـُّ قؤْا ـُّ ثُضيَُاْـسا بطىصت ٍَ ضؤ َُٖىاض بهطَيتُوَ نُ يُطـُ

ًَؿــُوَ نــُْسئ ب ٌَ زَنــُئ، ٖــُضوَٖا بــؤ نــؤتُ ث ًَُــُ زَغتدؤؾــًإ يــ ٍَ نــطزووَ، ئ ِططــُو َاززَيــإ تــاوتى
        ٍَ ًَـىإ سهىَـُتِ ٖـُضَيِ و سهىَـُتِ فًـسضا ًَطزضاوَناِْ ْ ناضَغُضنطزٕ و بُزوازانىوِْ ثطغـُ َُٖيجُغـ

  ِ ٍَ سهىَـُتِ فًـسضاَي يـُ   نُْس نؤبىوُْوَو غًًُٓاضَيو بؤ زاَُظضاْسِْ  ئُصتىَُِْ بااَلّ زاْىوغتإ يُطُ
ًَهٗاتــُ دًاواظَنــإ و ؾــاضَاظياِْ بــىاضّ زَغــتىوضّ و   ثُضيــَُإ بُضَيىَنــىو، بــُ بُؾــساضّ فطانػــًؤٕ و ث

 ضَيهدطاوَناِْ نؤََُيِ َُزٌَْ، غًًُٓاضَيو يُباضَّ  ثطؤشَّ زَغتىوضّ ُٖضَيُِ نىضزغتإ بُضَيىَنىو.
ًَىإ طؿـت  ًَىَيُنِ تُوافكِ يُْ ًَهٗاتـُ دًاواظَنـاِْ     ُٖوَيسَزَئ يُ َاوَّ ئُّ خىيُزا بُؾ فطانػـًؤٕ و ث

ًَؿُوَ بؤ ثطؤشَّ زَغتىوضّ ُٖضَيِ، ٖـُضوَٖا شَاضَيـُى ثـطؤشَ ياغـاّ      ثُضيَُإ، ُْٖطاوّ ظياتط بهًُٓ ث
ًَىإ     ًَىيػــتِ بــُ َُٖاٖــُْطِ و دؤضيــو يُتــُوافل ُٖيــُ يــُْ طــطْطًـ يُبــُضزَّ ثُضيَُاْــسا َــاوٕ نــُ ث

 ُ ــ ــاوخؤّ ثُضي ــااَلّ   فطانػــًؤُْناْسا وَى: ثــُيِطَوّ ْ َإ، ثــطؤشَّ زَغــتىوضو زاَُظضاْــسِْ نؤَػــًؤِْ ب
 غُضبُخؤّ َُٖيبصاضزاُْنإ و بىزدُّ سعو و اليُُْ غًاغًُنإ و نُْس ياغايُنٌ تطيـ.  

ًَىإ غـُضدُّ فطانػـًؤُْنإ      ًٖىازاضئ بتىاْؽت ئُّ خىيُ بهُيُٓ خىؾت َُٖاُْٖطِ و ٖاوناضّ ظيـاتط يـُْ
نُ َاوَيُنُ طرييـإ خـىاضزووَ، نـاتِ ئـُوَ ٖـاتىوَ ثُغـٓس بهـطَئ و         بؤ زَضنىواْسِْ ئُو ثطؤشَ ياغاُّْ

ًَهطزُْوَ.  ًَبُد  بهُوُْ بىاضّ د
ٌَ زاوانـــاضٍ، يــإ عُضيعَيـــُنٌ        زاوا يــُ غــُضدُّ خىؾـــو و بــطا ثُضيـــَُاْتاضَ بــُِضَيعَنإ ئُنـــُئ نــات

ًَـ ئــُوٍَ ئاِضاغــتٍُ غــُضؤنايُتٌ و يًصْــُ تايبُتــُنإ    ــٌ  ٖاوواَلتًــُى وَض ئــُططٕ، ثــ ًَ بهطَيــت خؤيــإ ي
بهؤَيُٓوَ نُ زاواناضيًُنُ تا نُْس ياغايًُ، ئايا خاوَٕ زاوانُ خـؤٍ بُزوازانـىوٌْ بـؤ نـطزووَر ٖـُضوَٖا      
ًَــو يــُ    ًَىيػــتُ ثُضيــَُاْتاضَ بُِضَيعَنــُ يــُ ٖــُْطاوٍ يُنَُــسا خــؤٍ بُزوازانــىوٌْ بــؤ بهــات. ٖــُض نات ث

ٌَ ئُو زائريََيو طريٍ خىاضز ئًرت زَضفُتٌ بُ زوازانىوٌْ ب ؤ َُْا ئاِضاغتٍُ غُضؤنايُتٌ بهات. نىْهُ بُب
   ٍَ دؤضَ بُزوازانىوْاُْ غُضؤنايُتٌ و يًصُْناٌْ ثُضيَُإ غُضقاَيٌ شَاضَيُنٌ ظؤض ناض ئُبٔ نـُ ئـُخىاظ

ًَىَيُنٌ تط ناضٍ يُغُض بهطَيت.  بُ ؾ
بــؤ ئــُوٍَ نــاضٍ دــُخت يُغــُض غــىوز وَضطــطتٔ يــُ ؾــاضَظاو ِضاوَيــصناضإ ئُنُيٓــُوَ بــؤ ثــطؤشَ ياغــانإ   

 ثُضيَُاْتاضإ ئاغاْرتو ثطؤشَناًْـ زَوَيَُُْستط بهطَيت.
ًَؿهُف نطزٌْ ُٖض ثطؤشَ ياغاَيو يُاليُٕ  ًَهـىوٍ ئـُو     11ناتٌ ث ٍَ ت ًَىيػتُ بعاْـط ثُضيَُاْتاضٍ بُِضَيع ث

ٍَ، ئايا يُّ قؤْا ُزا غىوزٍ نُْسَر ئايا سهى َـُت  ثطؤشَيُ نُْسَر نؤٕ ئُو طىشَُيٍُ بؤ تُئُؽت ئُنط
ًٌَ بهاتر ٌَ بُد  يُ تىاْايسا ُٖيُ يُّ غاَيُزا د
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ًَؿـرت زيطاغـٍُ تـُواو          ًَُإ باؾُ يـُناتٌ طفتىطـؤنطزٕ يُغـُض ثـطؤشَ ياغـانإ ث يُ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ ث
ٍَ و بُْـسَناٌْ ثطؤشَنـُ           ٍَ قػـُ يـُباضٍَ خـا ٌَ و ْاوٍ ئُو ثُضيَُاْتاضاْـُف بٓىوغـطَيت نـُ ئُياْـُو نطاب

 بهُٕ.
ًَت و بؤنىوُْنإ يُنال بهطَيُٓوَو يًصُْنإ َُٖاُْٖطٌ ظياتطيـإ   سُقُ طفتىطؤٍ يًصُْنإ نِطو باؾرت ب

ًَهٌ بٓـُِضَتٌ يـُ بِططـُو َاززَنـاٌْ       ًَؿًٓاضَيهٌ تاظَ، يإ طـؤِضاْ ٌَ يًصُْناٌْ ثُضيَُإ ث ًَت. نات ًَىاْسا ب يُ ْ
ًَؿًٓاضو طؤِضاْهاضيًُ زَضخبُٕ و ِضاظٍُ   بهُٕ.ثطؤشَنإ ئُنُٕ ٖؤناضٍ ئُو ث

ٍَ يُنرت زاًْؿٔ و طفتىطؤ بهـُٕ،   ًٌَ باؾُ فطانػًؤُْناٌْ ْاو ثُضيَُإ ظياتط يُطُ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ ث
ًَُُف  ًَىإ خؤيإ يُغُض ثطؤشَ ياغاو ِضَُْٖسَ ًْؿتُاًُْنإ زضوغت بهُٕ. ئ ًَو يُْ بؤ ئُوٍَ دؤضَ تىافك

 َُٖىو ٖاوناضٍ و ناض ئاغاًُْنًإ بؤ ئُنُئ.
ًٖىازاضئ َُٖىوال بُسَُاؽ و طىِضو تًٓـِ ظيـاتطَوَ ئُضنـُنافتإ يـُ زاِضؾـتِٓ ياغـاو بِطيـاضو        يُ نؤتايًسا 

ًَؿُناِْ خـَُيو ِضاثـُضيٓؽت.، ئـًرت     ًَهطزِْ ياغانإ و بُزاوازانىوِْ ن ًَبُد ناوزَيطّ نطزِْ سهىَُت و د
 ُٖضؾازو غُضنُوتىوبٔ.

ًَـٓؽت بـؤ زا   ٌَ زَٖ ًَطئ ُٖضؾـازو      بُّ دؤضَ زاًْؿتين ئَُِطؤَإ نؤتايٌ ث ًْؿـتين زاٖـاتىو بـُخىاتإ زَغـج
 غُضنُوتىو بٔ، ظؤض غىثاؽ.

 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ                  ز.سػٔ ستُس غىضَ                           عبساهلل                 غت التسفط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضيَُاٌْ                        غهطت    ثُضيَُاٌْغُضؤنٌ                 ُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ      د

ًَطام                           – نىضزغتإ ًَطام                           نىضزغتإ – نىضزغتإ    ع ًَطام - ع   ع
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 ( 0ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )

ٌَ ؾُممُ  2102\9\00ضَيهُوتٌ  غ

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ
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  (1ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
 ٌَ  00/9/2102 ُوتٌضَيه ؾُممُغ

ًَط )(ٍ    ًَـ ًْىَِضؤٍناتصَ ٌَ  ضؤشٍ ث ًَطام  -نىضزغتإ  ثُضيَُاٌْ  11/9/8118ضَيهُوتٌ  ؾُممُغ بُ ع
بــُِضَيع ز. سػــٔ ستُــس غــىضَ  بــُ ئاَــازَبىوٌْثُضيــَُإ و، غــُضؤنٌ  ز.اضغــالٕ بــايع امساعًــٌغــُضؤنايُتٌ 

ًَططٍ غُضؤى و،  ًَطٍ     د ٕ ثُضبُِضَيع فطغـت ألتـس عبـساهلل غـهطت ًًَُّ خـىيٌ   (1ٍ, زاًْؿـتين شَـاضَ )  يـَُا , غـ
 ( ٍ خؤٍ بُغت.8118غاَيٌ )

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ سىنُُن ٍ 1998(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1ٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )  َوِط( يُ ثُي81(ٍ َاززَ )1اٌْ بِططُ )بُث

ًَطام, زَغـتٍُ غـُضؤنايُتٌ    -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  ٕ ع خـىيٌ   (1ٍ)زضا زاًْؿـتين شَـاضٍَ   ٍ بِطيـاض  ثُضيـَُا
ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ نات ) ٌَ ؾُممُ ضَيهُوتٌ 11غ ًَـ ًْىَِضؤٍ ضؤشٍ غ ًَىَيُ  زا 11/9/8118(ٍ ث بُّ ؾ

ًَت:  ب
ًَهطزٌْ بِطيـاضٍ شَـاضَ )  -1 ًَبُد ٍ ئُصتىَـٌُْ  8111(ٍ غـاَيٌ  888خىَيٓسُْوٍَ يُنٌَُ ثطؤشَ ياغاٍ د

ًَؿـهُف     غُضنطزايُتٌ ؾؤِضؾـٌ َُٖيىَؾـاوَ يـُ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ. نـُ ي       ُاليـُٕ ئُصتىَـٌُْ وَظيطاْـُوَ ث
 نطاوَ.

نــُ تايبُتــُ بــُ  8118(ٍ غــاَيٌ 9خىَيٓسْــُوٍَ يُنــٌَُ ثــطؤشَ ياغــاٍ ٖــَُىاضنطزٌْ ياغــاٍ شَــاضَ ) -8

 ٍ َُٖىاضنطاو يُُٖضَيٌُ نىضزغتإ.1979( غاَيٌ 78ثًازَنطزٌْ ياغاٍ بُنطَيساٌْ خاْىوبُضَ شَاضَ )

 اضو زَغتُبُضٍ نؤَُآليُتٌ.خىَيٓسُْوٍَ يُنٌَُ ثطؤشَ ياغاٍ ن-2

ًَؿًٓاضٍ ياغاٍ ئُشَاضنطزٌْ ثًٍُ ظاْػيت بؤ َُٖيططاٌْ بِطواْاٍَُ َاغـتُض  -4 خػتُِٓضوو وطفتىطؤنطزٌْ ث

 و زنتؤضا نُ يُزَضَوٍَ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ باآلزا خعَُت زَنُٕ.

 خػتُِٓضوو وطفتىطؤنطزٌْ ثطؤشَ ياغاٍ ثاضاغتين زاضغتإ يُُٖضَيٌُ نىضزغتإ.-5

ًَطثُصتُ و -6 ًَؿــًٓاضٍ ياغــاٍ غــٓسوقٌ ٖاونــاضٍ نطزْــٌ ُْخؤؾــداُْناٌْ ؾــ خػــتُِٓضوو وطفتىطــؤنطزٌْ ث

 ُْخؤؾٌ قىضؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز.اضغالٕ بايع/بُِضَيع 

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ، غاَيٌ نىاضَّ، خبُْاوٍ طُيٌ نىضزغتإ،  ىيٌ زاًْؿتُٓنَُإ زَنُيُٓوَ، خىيٌ غ

ًٌَ سىنُُناٌْ 11/9/8118(ضٍِؤشٍ زاًْؿؼت)1ططَيساٌْ يُنُّ، شَاضٍَ زاًْؿؼت) ( بُضْاٍَُ ناض، بُث
ٍ ثُضيَُاٌْ 1998(ٍ َُٖىاضنطاوٍ غاَيٌ 1( يُثُيِطَوٍ ْاوخؤٍ شَاضَ)81(ٍ َاززٍَ )1بِططٍُ)
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ًَطام، زَغتٍُ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ بِطياضيسا بُضْاٍَُ ناضٍ زاًْؿتين (ٍ ئاغايٌ 1شَاضَ) نىضزغتاٌْ ع
ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُنات  ٌَ ؾُممُ ِضَيهُوتٌ  11خىيٌ غ ًَـ ًْىٍَضؤٍ ضٍِؤشٍ غ بُّ  11/9/8118ٍ ث

ًَت: ًَىَيُ ب  ؾ

ًَهطزٌْ بِطيـاضٍ شَـاضَ )  -1 ًَبُد ٍ ئُصتىَـٌُْ  8111(ٍ غـاَيٌ  888خىَيٓسُْوٍَ يُنٌَُ ثطؤشَ ياغاٍ د

ًَؿـهُف       غُضنطزايُتٌ ؾؤِضؾـٌ َُٖيىَؾـاوَ يـُ ٖـُضَيٌُ نىض     زغـتإ. نـُ يُاليـُٕ ئُصتىَـٌُْ وَظيطاْـُوَ ث

 نطاوَ.

نــُ تايبُتــُ بــُ  8118(ٍ غــاَيٌ 9خىَيٓسْــُوٍَ يُنــٌَُ ثــطؤشَ ياغــاٍ ٖــَُىاضنطزٌْ ياغــاٍ شَــاضَ ) -8

 ٍ َُٖىاضنطاو يُُٖضَيٌُ نىضزغتإ.1979( غاَيٌ 78ثًازَنطزٌْ ياغاٍ بُنطَيساٌْ خاْىوبُضَ شَاضَ )

 ؤشَ ياغاٍ ناضو زَغتُبُضٍ نؤَُآليُتٌ.خىَيٓسُْوٍَ يُنٌَُ ثط-2

ًَؿًٓاضٍ ياغاٍ ئُشَاضنطزٌْ ثًٍُ ظاْػيت بؤ َُٖيططاٌْ بِطواْاٍَُ َاغـتُض  -4 خػتُِٓضوو وطفتىطؤنطزٌْ ث

 و زنتؤضا نُ يُزَضَوٍَ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ باآلزا خعَُت زَنُٕ.

 نىضزغتإ. خػتُِٓضوو وطفتىطؤنطزٌْ ثطؤشَ ياغاٍ ثاضاغتين زاضغتإ يُُٖضَيٌُ-5

ًَطثُصتُ و -6 ًَؿــًٓاضٍ ياغــاٍ غــٓسوقٌ ٖاونــاضٍ نطزْــٌ ُْخؤؾــداُْناٌْ ؾــ خػــتُِٓضوو وطفتىطــؤنطزٌْ ث

 ُْخؤؾٌ قىضؽ.

ٌَ زَنــُئ، يًصْــٍُ ثُيىَْسيــساض بــا بفــُضَىوَيت بــؤ ؾــىَيين خــؤٍ بــؤ   ًَػــتا يــُخاَيٌ يُنَُــُوَ زَغــت ثــ ئ

 خىَيٓسُْوٍَ يُنٌَُ ئُّ ثطؤشَ ياغايُ.

 ىو.ناى عبساهلل فُضَ
 بُِضَيع عبساهلل ستُس ْىضٍ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ــٍُ         ــىازاضّ وَآلَُن ــُّ، ًٖ ــًاض ئاضاغــتٍُ دــُْابيت زَن ــى زوو ثطغ ــُ، وَن ــعاًَِ ُٖي ــٍُ ًْ ــٔ زوو ْىقت َ

ًَُـُ غـاَيٌ ثـاض       ًَؿـهُف     61وَضبططَُوَ، يُنًَُإ: يُغُض بُضْاَـٍُ نـاضَ، ئ ثُضيـَُاْتاض ثطؤشَيـُنُإ ث

ًَػـتا ئـُّ         نطزووَ، ثطؤشٍَ َُٖى اضٍ ياغاٍ ثُغُْسنطزٌْ ثـطؤشَ زَغـتىوضٍ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ، بـؤ تـا ئ

ًَؿـرتيـ    ًَهسا ظياتط يًُْىٍَ ئُّ ثُضيَُاُْ ثُغُْسٍ نـطزووَ، ث ثطؤشَيُ ْاخطَيتُ بُضْاٍَُ ناضَوَ، يُنات

ٍ    دُْابتإ و َُٖىو اليُُْ غًاغًُنإ بِطي ُوَ، ئَُـُ  زَغـتىوض بطُِضَيتـ   اضيإ يُغـُض ئـُوَ زاوَ نـُ ثـطؤشَ
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، 17/4/8111ًٖىازاضّ وَآلٌَ وَض بططَُوَ، زووًََـإ: بـُِضَيعتإ و ثُضيـَُاْتاضاٌْ بـُِضَيع ئاطـازاضٕ يـُ       

ًَىَيُنٌ ْاياغايٌ بآلونطايُوَ، 8بِطياضٍ شَاضَ ) ( ثُغُْس نطا، ئُّ بِطياضَ يُزَضَوٍَ ثُيِطَوٍ ْاوخؤ بُؾ

ًَٓتاْـسا نـُ بـآلوٍ بهُْـُوَ، نـُ       نَُٔ باوَِضّ وايـُ ؾـاضزضاوَتُوَ، دـُْابتإ وَنـى غـ      ُضؤنٌ ثُضيـَُإ بَُي

ًَسايُ، يُواُْ باغٌ طُِضاْـُوٍَ   ًَو خاَيٌ ططْطٌ ت بِطياضَيهٌ ظؤض ططْطُ، زَغتهُوتٌ خؤثًؿاْسَضاُْو نؤََُي

ثطؤشٍَ زَغتىوض زَنات، باغٌ ئُوَ زَنات نُ ئُو ياغاياٍُْ نُ ِضَُْٖسٍ ًْؿتًُاًْإ ُٖيـُ بُتـُوافىقٌ   

ًَٓتاْــسا يــُّ َاوَيــُزا بــآلوٍ    ٖــَُىو اليــُى ثُغــُْس بهطَيــت، نــُْسئ خــاَيٌ تــطٍ طــطْط، دــُْابتإ بَُي

ًَػتا بآلو ُْنطاوَتُوَ، ٖؤناضٍ بـآلو ُْنطزْـُوٍَ ئـُّ بابُتاْـُ      بهُُْوَ يُوَقائًعٌ نىضزغتإ، بُآلّ تا ئ

 نًُر، ناوَِضَيٌ وَآلٌَ بُِضَيعتامن، غىثاؽ.
 َُإ:غُضؤنٌ ثُضيز. اضغالٕ بايع/بُِضَيع 

خؤٍ يُ سُقًكُتسا ئُو قػاٍُْ بُِضَيعت ْىقتٍُ ًْعاَـٌ ْـُبىوٕ، زَضنـىوُْ يُبُضْاَـٍُ نـاضٍ ئـَُِطؤ،       

بــُآلّ ٖــُض دىابــت زَزََــُوَ، تهــا زَنــُّ يــُ زاٖــاتىوزا خىؾــو وبطايــاٌْ ئُْــساّ ثُضيــَُإ نــُ ْىقتــٍُ   

ًَت يُبُضْاٍَُ نـاض زَضَُنـٔ، نـىْ    ًًَـت    زَغـت  هُ ْانـاض زَ  ِضاتـإ بطـطّ،   ًْعاًَإ زَب ىض، نـُ خـؤت زََي

ًَُـُ زَتـىاْؽت ئـُو       زَغـتى تُوافىقٌ ًْؿتُاٌْ زَوَيت، فًعًُٕ زَيُوَيت، ئايـا   ًًَٓٓـُوَ ْـاو ثُضيـَُإ ئ ض بٗ

ًَىيػـيت بُتـُوافىقٌ        ٍَ قػـُ َُنـُٕ، زَغـتىوض ث تُوافىقُ ًْؿتُاًُْ بهُئر، واقعًاُْ قػُ بهُٕ، يُخـُيا

ــيت بُيًص   ًَىيػ ــُ، ث ــَُاًْـ ُٖي ــت،      زَضَوٍَ ثُضي ًَ ــو ب ًَ ــًُنإ ث ــُ غًاغ ــُضدُّ سعب ــُ يُغ ــُى ُٖي ُْي

ًَو َىظايـُزَ بُغـُض نُغـٌ تـطزا ْـُنات،          بُِضاؾهاوٍ ِضاٍ زَطُيُمن بؤ غُضدُّ ًًًَُتٌ نـىضز، ٖـًك نُغـ

ًَهٌ غًاغـؽت، نـُؽ        ٌَ سعبٌ ًُْ، ٖـَُىو ثُضيـَُاْتاضَنإ غـُض بـُسعب ٌَ سعبًُو ن زَضباضٍَ ئُوٍَ نُ ن

 ُ ًَهٌ غًاغـٌ ُٖيـُ يـُزَضَوٍَ ثُضيـَُإ،         َىظايُزَ بُغُض نُغٌ تطزا ْـ ًَىيػـيت بـُ تـُوافىق نات، ئَُـُ ث

ًَٓـــاٌْ يًصُْيـــُى ُٖيـــُ يُغـــُضدُّ سعبـــُ غًاغـــًُنإ نُئـــُوإ ْىَيٓـــُضيإ يـــُْاو   ًَهٗ ًَىيػـــيت بـــُ ث ث

ًًَٓٓـُ ْـاو ثُضيـَُإ و برِيوَيـٓؽت، بـُآلّ نـُ           ثُضيَُاْسايُ، ئُطُض تُوافىقًإ نطز زَتـىاْؽت بـُ ئاغـاٌْ بًٗ

ًَُ ًَـسَيت،   ئ ًَهٌ غًاغٌ يُزَضَوٍَ ثُضيَُإ، وَى ياغاناٌْ تـطٍ ي ٌَ تُوافىق ًَٓاَاُْوَ ْاو ثُضيَُإ بُب ٖ ُ

ًَُسُتٌ ُْتـُوَيٌ ًْـُ بـُ ظؤضيٓـُو نًَُٓـُ بًهـُئ،          نُ ئُوَف يُ َُغًَُسُتٌ ًْؿتُاًْسا ًْـُ، يَُُغـ

ًَُسُتٌ ًًًَُتُنـَُإ ِضَنـاو بهـُئ نـُ يـُزَضَو       ًَت واقعًاُْ َُغـ َ ستاوَيـُ بهـُئ ٖـَُىوَإ    بؤيُ زَب
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ًَو يُزَضَوٍَ ثُضيَُإ بهُئ تا بتىاْؽت  ًَسَثُِضَيت بؤ ئُوٍَ تُوافىق ًَهٌ ْاغهسا ت ًًًَُتُنَُإ بُقؤْا 

(ف ئــُوَ يــُشَيط زيطاغــُزايُو زوايــٌ دىابتــإ  8ئًكــطاضٍ َُغــُيُنإ بهــُئ، َُغــُيٍُ بِطيــاضٍ شَــاضَ)  

ًَـ ئـُوٍَ يًصْـٍُ َـُعين خىَيٓسْـُوٍَ يُنـُّ بـؤ ئـُو        زَزَيُٓوَ بُغُضناو، ئـَُِطؤ خؤتـإ زَظاْـٔ ثـ    

ثِطؤشَ ياغايُ بهات، ئَُِطؤ يازٍ ؾؤِضؾٌ ئُيًىويُ، نُ ؾؤِضؾٌ غُضدُّ نؤَُآلٌْ خـَُيهٌ نىضزغـتإ بـىوَ    

ًَــطَوَ ثريؤظبــايٌ يُغــُضدُّ نؤَــُآلٌْ خــَُيهٌ نىضزغــتإ   ًَُــُ ي بُٖــَُىو نــؽت و تىَيصَناًْــُوَ، بؤيــُ ئ

ًَطئ نُ نـاتٌ خـؤٍ   زَنُئ، زَغتدؤؾٌ و غ ًَؿُُضطُ قاضََاْاُْ زَْ آلو وِضَيعٍ طُضًَـ بؤ َُٖىو ئُو ث

ًَُٓضٍ ئُّ ؾؤِضؾُ بىوٕ و فًساناضيًإ نطزووَ، غُضٍ ِضَيعيؿُإ زازَْـىَيٓؽت بـؤ ٖـَُىو ؾـًُٖسَ      َُٖيطريغ

ًَٓاو ؾؤِضؾٌ ئُيًىويسا طًاٌْ خؤيإ بُخت نطزووَ، نُ قاعًسَيُنًإ بؤ ًَُُ زاْا تا  غُض بُضظَنإ نُ يُث ئ

ًَُُ بطُيُٓ ئَُِطؤ و يـُّ ثُضيَُاْـُزا ئـُّ نؤبىوُْوَيـُ بهـُئ، دـاضَيهٌ تـطيـ ثريؤظبـايٌ يُغـُضدُّ           ئ

 نؤَُآلٌْ خَُيهٌ نىضزغتإ زَنُيُٓوَ، فُضَىو يًصٍُْ تايبُت ثطؤشَنُ خبىَيُٓٓوَ.
 بُِضَيع ز. ِضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَهطزٌْ بِطيـاضٍ شَـاضَ    1يُ بِططٍُ) ًَبـُد (ٍ بُضْاٍَُ ناضٍ ئَُِطؤ، خىَيٓسُْوٍَ يُنٌَُ ثطؤشَ ياغاٍ د

ٍ ئُصتىٌَُْ غُضنطزايُتٌ ؾؤِضؾٌ َُٖيىَؾاوَ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ. ئُّ ثطؤشَيُ 8111(ٍ غاَيٌ 888)

ًَؿـهُف نـطاوَ يـُ )       ًَؿهُف نـطاوَ بـُظَاٌْ عـُضَبٌ ث ًَـو زَيـت،    (َـاززَ 5يُاليُٕ ئُصتىٌَُْ وَظيطإ ث ث

ٖؤيُناٌْ زَضنىاْسٌْ ياغانُؾٌ يُطَُيسايُ، زاوا يُبُِضَيعتإ زَنُئ نُئاضاغتٍُ يًصُْ ثُيىَْسيساضَناٌْ 

 بهُٕ، غىثاؽ.
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:ز. اضغالٕ بايع/بُِضَيع 

  َ ًٌَ تايبُـتُْسٍ خؤٍ ئاضاغتٍُ يًصٍُْ ياغايٌ، نؤَُآليُتٌ و غـُضدُّ ئُْـسا اٌْ ئُّ ثطؤشَ ياغايُ، بُث

 بُِضَيع زَنطَيت. فُضَىو بؤ خاَيٌ زووَّ.
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ عًٌ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

خاَيٌ زووَّ يُبُضْاٍَُ ناضٍ ئٍَُطؤ بطيتًُ يُ خىَيٓسُْوٍَ يُنٌَُ ثـطؤشَ ياغـاٍ ٖـَُىاضنطزٌْ ياغـاٍ     

(ٍ غــاَيٌ 78ْىوبـُضَ شَــاضَ) نـُ تايبُتــُ بـُ ثًــازَنطزٌْ ياغـاٍ بُنطَيــساٌْ خا    8118(ٍ غــاَيٌ 9شَـاضَ ) 
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ٍ َُٖىاضنطاو يُ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ، دـُْابٌ غـُضؤنٌ ثُضيـَُإ، ئـُّ ثطؤشَيـُ بـؤ غـُضؤنايُتٌ          1979

ًَؿهُؾٌ بُِضَيعتاٌْ زَنُّ.  ثُضيَُإ ٖاتىوَ يُاليُٕ شَاضٍَ ياغايٌ ئُْساَاٌْ ثُضيَُاُْوَ، نُ ث

ًَطام –بؤ/ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ   ع

نُ تايبـُت بـىو بُٖـَُىاضنطزٌْ ثًـازَنطزٌْ      8118(ٍ غاَيٌ 9طؤشَ ياغاٍ َُٖىاضنطزٌْ شَاضَ)بابُت/ ث

ًَطام. -ٍ َُٖىاضنطاو يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ   1979(ٍ غاَيٌ 78ياغاٍ بُنطَيساٌْ خاْىوبُضَ شَاضَ)  ع

 ْاوٍ ئُو ئُْساَُ بُِضَيعاٍُْ نُ واشوويإ نطزووَ.

ًَط ستُس صتًب -1  ؾً

 ؾعإ التس -8

 ط ْىضَزيينز. عُ -2

 غؤظإ ؾٗاو -4

 ز. بُؾري خًًٌ -5

 امساعًٌ ستُىز -6

 ناضوإ قاحل -7

 ٖاشَ غًًُإ  -8

 ايىو ْعُت )ئاضاّ( -9

 غامل تؤَا  -11

ٍَ حتػؽت -11 ًَطز  ؾ

 ز. غُضوَض عبسايطلتٔ -18

 ضاظاو ستُىز -12

ًَذ التس -14  ٖاوِضاظ ؾ

ُ   11بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ، ئُّ ثطؤشَيُ بطيتًُ يُ  َيسايـُ،  َاززَ ُٖضوَٖا ٖؤنـاضٍ زَضنىاْسًْؿـٌ يُط

 تهايُ ئاضاغتٍُ يًصُْ ثُيىَْسيساضَناٌْ بهُضَوَ، غىثاؽ.
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 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:ز. اضغالٕ بايع/بُِضَيع 

 غىثاؽ، ناى بطٖإ، فُضَىو.
 بُِضَيع بطٖإ ضؾًس سػٔ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَصووٍ   11/8119يَُاْطٌ  ًَُُ ثطؤشَيُنُإ بؤ تُعـسيًٌ ياغـاٍ ئًذـاض    11/18/8119بَُ ًَؿـهُف   ئ ث

ًًَُّ ثـطؤشَ، ثـطؤشٍَ زووَّ      ًَت بـُ غـ ًَػتا زَب ًَػتا ًٖك ُْتًذُيُنٌ ُْبىوَ، ْاظامن ئَُُ تائ نطزووَ، تا ئ

ًَت  8118يُاليُٕ يًػيت نىضزغتاًُْوَ بىو بؤ تُئدريٍ تُْفًعٍ ياغاٍ ْىَيٌ غاَيٌ  ًَؿهُؾهطا، ئَُُ زَب ث

ًَػتا ثطؤشٍَ ًًَُّ يُغُض ئُو بابُتُ، تا ئ ًَهًإ  11/8119يُنُّ يَُاْطٌ  بُ ثطؤشٍَ غ يًصُْنإ ًٖك ؾت

          ٍَ ٌَ نـُ ئايـا زَزتـٌ زَنـُٕ يُطـُ ًَتُوَ غـُضؤنايُتٌ ثُضيـَُإ، تُفػـريَيهُإ بـسَْ يُغُضٍ ُْنطزووَ نُب

ًَــت ئَُــُ َىخــايفٌ    11/18/8119ثــطؤشٍَ  ًَؿــىو زواٍ زَخــُٕ، ئُطــُض واب ًَؿــهُف نــطاوَ، يــإ ث نــُ ث

 ثُضيَُاُْ، غىثاؽ.ٍ ثُيِطَوٍ ْاوخؤٍ 71و  71َاززٍَ 
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:ز. اضغالٕ بايع/بُِضَيع 

 زنتؤضَ ِضؤشإ، فُضَىو.
 بُِضَيع ز. ِضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿهُؾــهطاوَ بــؤ ٖــَُىاضنطزٌْ ئــُّ ياغــايُ، بــُآلّ يــُناتٌ ئاَــازَنطزٌْ ِضاثــؤضت    ِضاغــتُ ثطؤشَيــُنٌ تــط ث

ٍَ زَزَيـٔ ٖـَُىو ئـُو        يُاليُٕ يًصُْناٌْ ثُيى ًَُـُ ٖـُو َْسيساض ئُواٍُْ نُ ثطؤشَنُيإ ئاضاغـتُ نـطاوَ، ئ

ًَهٌ يُنططتىو يُغُض ئُو ثطؤشاٍُْ نـُ خىَيٓسْـُوٍَ يُنـًَُإ     ثطؤشاُْ زيطاغُ بهُئ، تا بتىاْؽت ِضاثؤضت

 بؤ نطاوَ ئاَازَ بهُئ، غىثاؽ.
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:ز. اضغالٕ بايع/بُِضَيع 

 ُضَىو.زنتؤض غُضوَض، ف
 بُِضَيع ز. غُضوَض عبسايطلتٔ عُط:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبـًين بهـُئ َـٔ         ُٖضنُْس نىويُٓ بِططٍُ زووَّ بُؽ َٔ يُغُض بِططٍُ يُنـُّ قػـُّ ٖـُبىو، ئُطـُض ت

ٍَ يــُوَ زَطــطٕ،       ــو نــُطى ًَ ًَت بــؤ نؤَــُآلٌْ خــَُيهًـ نات ًَو ٖــُب ًَطُيؿــتٓ ًَُٓطُؾــتِ و يُواُْؾــُ ْــا ت ت
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ًَهطزٌْ بِطيــاضٍ شَــاضَ) ْىوغــطاوَ خى ًَبــُد ٍ 8111(ٍ غــاَيٌ 888َيٓسْــُوٍَ يُنــٌَُ ثــطؤشَ ياغــاٍ ) د

ئُصتىٌَُْ غُضنطزايُتٌ ؾؤِضؾٌ َُٖيىَؾاوَ يُُٖضَيٌُ نىضزغتإ( َٔ ْاظامن بؤ ئُوٍَ ِضووْهطزُْوَيـُى  

ًَُـُ زََاْــُوَيت بِطيـاضَيهٌ ئُصتىَـٌُْ َُٖيىَؾـاوَ نــُ يُغـاَيٌ         ًَت ئايـا ئ يُٖــُضَيٌُ  زَضنـىوَ  8111ٖـُب

ًٌَ بهُئ، نىْهُ ئُو بِطياضاٍُْ نـُ يـُ غـاَيٌ     ًَبُد بـُزواوَ زَضنـىوٕ يُنىضزغـتاْسا     1991نىضزغتإ د

ًَو ُٖيُ، غىثاؽ. ًَبًين، نىْهُ بُز ساَيٌ بىوْ ٌَ ُْنطاوٕ، ئَُُ وَى ت ًَبُد  د
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:ز. اضغالٕ بايع/بُِضَيع 

 زنتؤضَ ِضؤشإ، فُضَىو.
 ٕ عبسايكازض زظَيٌ:بُِضَيع ز. ِضؤشا

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

( يُبُض 888بُ شَاضٍَ) 8111ِضاغتُ ئُو بِطياضَ نُ يُاليُٕ َُدًػٌ قًازٍَ غُوضَوَ زَضنىوَ، يُغاَيٌ 

ًَػتا ئُصتىَـٌُْ وَظيـطإ خـؤٍ زاواٍ     ٌَ ْانطَيت، ئ ًَبُد ئُوٍَ يُزواٍ غُسيب ئًساضاتُوَ، ئُو بِطياضاُْ د

ٌَ بهطَيــت، نــُ  نــطزووَ نــُ ثُضيــَُإ، ًَبــُد غــىَيتٍُ ئًٓفــاظ بــسات بــُو بِطيــاضَ و يُٖــُضَيٌُ نىضزغــتإ د

 ثُيىَْسٍ بُ ض)ضعايُ ايكاقطئ( ُٖيُ، غىثاؽ.
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:ز. اضغالٕ بايع/بُِضَيع 

 زَضباضٍَ خاَيٌ زووَّ وَى ئُوٍَ نُ خىَيٓسضايُوَ، باؾُ فُضَىو ناى ناضزؤ.
 بُِضَيع ناضزؤ ستُس ثريزاوز:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَٓـاٌْ           ًَـو ُٖيـُ بـؤ ٖ ًَُـإ وايـُ ظَضووضَتـٌ ُٖيـُ، و ظَضوضَت غُضَِضاٍ بىوٌْ َُٖىو ئُو ثطؤشاٍُْ نـُ ث

       ٌَ ًَبـُد ًَُُ خؤَإ ثـطؤشَ ْاْىوغـؽت، بـؤ ثـطؤشٍَ ئـُوإ د ثطؤشَيُنٌ ئاواو خىَيٓسُْوٍَ بؤ بهُئ، بؤ ئ

 بهُئ، غىثاؽ.
 ثُضيَُإ: غُضؤنٌز. اضغالٕ بايع/بُِضَيع 

ًَىَ يُ يًصٍُْ ياغايؽت، نىا ثطؤشَتإ ٌَ باؾُ ثطؤشَيُى بٓىوغٔ، ئ ٔ ئ ، بُغُضنـاو، زنتـؤضَ ضؤشإ   ر بًٓىوغـ

 فُضَىو.
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 بُِضَيع ز. ِضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿهُف نطاوَ، تُْٗا خىَيٓسُْوٍَ يُنٌَُ بؤ نطاوَ ئَُِطؤ، زواتط يـُ يًصْـُنا   ًَبـًين خؤيـإ   ئُوَ ث ٕ ِضاو ت

ُٖبىو بُ وَضططتين يإ وَضُْططتين ئُوَ زواتط قػٍُ يُغُض زَنطَيت، ئَُِطؤ تـُْٗا خىَيٓسْـُوٍَ يُنـُّ    

 بىو، غىثاؽ.
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:ز. اضغالٕ بايع/بُِضَيع 

ًٌَ تايبُـتُْـسٍ خـؤٍ ئاضاغـتٍُ يًصْـٍُ ياغـايٌ و غـُضدُّ ئُْـساَا            ٕ خاَيٌ زووََـٌ بُضْاَـٍُ نـاض بـُث

.ًًَُّ  زَنطَيت و ِضَواٍُْ سهىَُتًـ زَنطَيت، بؤ خاَيٌ غ
 بُِضَيع ز. ِضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًًٌََُ بُضْاٍَُ ناضٍ ئَُِطؤ، خىَيٓسُْوٍَ يُنٌَُ ثطؤشَ ياغاٍ ناضو زَغتُبُضٍ نؤَُآليـُتٌ،   بِططٍُ غ

 َ ًَؿهُؾــهطاوَ، ئــُو بُِضَيعاْــٍُ نــُ  ئــُّ ثــطؤشَ ياغــايُ يُاليــُٕ شَــاضٍَ ياغــايٌ ئُْــسا اٌْ ثُضيَُاْــُوَ ث

 واشوويإ يُغُض نطزووَ.

 ناضزؤ ستُس -1

 عبساهلل ستُس اَؽت -8

 ز. التس وَضتٌ -2

 طؤضإ ئاظاز -4

 عبساهلل َُال ْىضٍ -5

 ايىو ْعُت )ئاضاّ( -6

 ْاغو تىفًل -7

ًَؿُوا ت -8  فًلىث

 ئاؾيت ععيع -9

 عذُإ خًًٌ -11

ًَط ستُس صتًب -11  ؾً
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ًَو ٖاتىو 22ثطؤشَنُ يُ  ٍَ ٖؤيُناٌْ زَضنىواْسٌْ، غىثاؽ.َاززَ ث  َ، يُطُ
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:ز. اضغالٕ بايع/بُِضَيع 

 ناى غُضزاض فُضَىو.
 بُِضَيع غُضزاض ضؾًس ستُس:
 .بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ

ًَػـتا ئـُو ثـطؤشَ ياغـايُ نـُ ياغـاٍ)       ًَـ ئ ًَُـُ يـُّ ثُضيَُاْـُ     1971(ٍ غـاَيٌ  29َاوَيُى ث ًَطاقـُ، ئ ٍ ع

ًَٗات، ظؤض غىثاؽ.بُِضاغيت َُٖىاض  َإ نطزو نؤتايٌ ث
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:ز. اضغالٕ بايع/بُِضَيع 

ًٌَ تايبُـتُْــسٍ خــؤٍ ئاضاغــتٍُ يًصْــُناٌْ ياغــايٌ، نؤَُآليــُتٌ، سهىَــُت، غــُضدُّ  ًًَُّ بــُث خــاَيٌ غــ

 ئُْساَاٌْ بُِضَيع زَنطَيت، فُضَىو بؤ خاَيٌ نىاضَّ.

 بُِضَيع ز. ِضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 ع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُِضَي

ًَؿــًٓاضٍ ياغــاٍ ئــُشَاضنطزٌْ ثًــٍُ ظاْػــيت بــؤ ٖــَُيططاٌْ     خــاَيٌ نــىاضَّ: خػــتُِٓضوو وطفتىطــؤنطزٌْ ث

بِطواْاَــٍُ َاغــتُض و زنتــؤضا نــُ يــُزَضَوٍَ وَظاضَتــٌ خىَيٓــسٌْ بــاآلزا خعَــُت زَنــُٕ. زاوا يُزَغــتٍُ  

 ئُوٍَ ئاَازَ بٔ يُغُض َُُْقُ، غىثاؽ.غُضؤنايُتٌ زَنُّ، نُزاوا يُيًصٍُْ ثُيىَْسيساض بهات بؤ 
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:ز. اضغالٕ بايع/بُِضَيع 

ًَطٖاتين بــُِضَيع    يًصْــٍُ ثُيىَْسيــساض فــُضَىو ئاَــازَ بــٔ يُغــُض َُُْقــُ، بــُْاوٍ غــُضؤنايُتًُوَ بــُخ

ًَٔ، يًصٍُْ ياغا ًَط ب ًَىإ ثُضيَُإ و سهىَُت زَنُئ بُخ يٌ فُضَىو وَظيطٍ خىَيٓسٌْ باآلو ِضَيهدُضٍ ْ

 زَغت بهُٕ بُ خىَيٓسُْوٍَ ياغانُ.
 بُِضَيع ز. ِضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ثطؤشَ ياغاٍ ئُشَاضنطزٌْ ثًٍُ ظاْػيت بؤ َُٖيططاٌْ بِطواْاٍَُ َاغتُض و زنتؤضا نُ يُزَضَوٍَ وَظاضَتـٌ  

 خىَيٓسٌْ باآلزا خعَُت زَنُٕ

 َاززٍَ يُنُّ: 
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 ٍ ــُ ــُو َاووَي ــَُاٌْ        ئ ًَيت ثُضي ــساَ ــُ ئُْ ــؤضا ي ــَُيططٍ بِطواْاَــٍُ َاغــتُض و زنت ــؤ ٖ ــُ َاَؤغــتاٍ ظاْه ن

ــتإ  ــسٕ و      –نىضزغـ ــيت زاَُظضاْـ ــُنطزاض بَُُبُغـ ــؤيٌ بـ ــُتٌ ظاْهـ ــُ خعَـ ــات بـ ــُضٍ زَبـ ــسا بُغـ ًَطاقـ ع

 بُضظنطزُْوٍَ ثًٍُ ظاْػيت )تطقًُ وتطفًع( بؤٍ سػاو زَنطَيت.
 بُِضَيع غؤظإ ؾٗاو ْىضٍ:

 ٌ ثُضيَُإ.بُِضَيع غُضؤن

 املاز٠ االٚىل:

ايعتطام   –املس٠ اييت ثكهٝٗا اغجاش اؾاَع١ )طا١ًَ ؾٗاز٠ املاسػتجرل ٚايتسنجٛضايف ع عهت١ٜٛ اطملتإ نٛضزغتجإ      

 الغطاض ايجعٝني ٚايذلق١ٝ ايع١ًُٝ ٚايذلؾٝع.١ٝ ؾع١ًٝ ساَعؼجػة ندس١َ 
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع . سػٔ ستُس غىضَ) د

ًَبًًٓــُنتإ ُٖيــُ يُغــُض ئــُو َاززَيــُ، باؾــُ يًصْــٍُ زاضايـــ  يًصْــٍُ ثــُضوَ ضزَو خىَيٓــسٌْ بــاآل ٖــًك ت

ًَىَف وَضُْ غُض َُُْقُ، فـُضَىو  يًصْـٍُ ثـُضوَضزَ     ِضاثؤضتٌ ُٖيُ يُغُض ئُّ ثطؤشَ ياغايُ، فُضَىو ئ

 ِضاثؤضتُنُتإ خبىَيُٓٓوَ.
 بُِضَيع ز. عُط ستُس اَؽت خسض)ْىضَزيين(:

 ضيَُإ.بُِضَيع غُضؤنٌ ثُ
 بُِضَيعإ ئُْساَاٌْ ثُضيَُإ.

ــُ            ــايُ ي ــطؤشَ ياغ ــُّ ث ــُ ئ ــاآل، ن ــسٌْ ب ــُضوَضزَو خىَيٓ ــٍُ ث ًَؽت وَى يًصْ ــ ًَ ــُوَ ب ــُوَيت ئ ــُضَتا زََاْ غ

ًَُُف يُ  11/8111//11 نؤْىومسإ يُغُض ئاَازَ نـطزووَ،   4/1/8111ئاضاغتٍُ يًصُْنَُإ نطاوَ، ئ

 زَو خىَيٓسٌْ باآليُ يُغُض نؤٍ ثطؤشَ ياغانُ.ئٍَُُ خىاضَوَ بريوبؤنىوٌْ يًصٍُْ ثُضوَض

ًَىٍَ         ًَىَوَ، بـُّ ؾـ ًَُإ وايُ ُّٖ يـُِضووٍ ْـاوَِضؤى و ٖـُّ يـُِضووٍ ؾـ ًَُُ ث غُباضَت بُ َاززٍَ يُنُّ: ئ

ًَُـإ وايـُ ْاوًْؿـاُْنٍُ نـىضت          خىاضَوَ زابِطَيصضَيتُوَ، غُِضَِضاٍ ئـُوٍَ نـُ غـُباضَت بُْاوًْؿـاُْنٍُ ث

ًَبهطَيت، غُباضَت بهطَيتُوَ بؤ )ئُش َاضنطزٌْ ثًٍُ ظاْػيت و ِضاشٍَ ظاْهؤيٌ(واتُ ْاوٍ ثطؤشَ ياغانُ واٍ ي

ًَـت، ئـُّ ياغـايُ             ًَىَيُ ب ًَُـإ وايـُ نـُ بـُّ ؾـ ًَُـُ ث ًَىٍَ ياغـانُ ئ ًَٓاغٍُ نىاضنـ بُ َاززٍَ يُنُّ، بؤ ث

   ٌ بــاآلو تىَيصيٓــُوٍَ  ٖــَُيططٍ بِطواْاَــٍُ َاغــتُضو زنتــؤضا زَططَيتــُوَ، نُيــُزَضَوٍَ وَظاضَتــٌ خىَيٓــسْ

 ظاْػيت ُٖضَيٌُ نىضزغتإ خعَُتًإ نطزووَو زَنُٕ.
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ًٌَ ثــطؤشَ ياغــانُزا وا ٖــاتىوَ نــُ    غــُباضَت بــَُاززٍَ زووَّ: نــُ تايبُتــُ بــُ ثًــٍُ ظاْػــيت نــُ يــُ ئُقــ
 َاَؤغتاياٌْ ظاْهؤ يإ َُٖيططاٌْ بِطواْاٍَُ َاغتُضو زنتؤضا نُ ئُْساٌَ ثُضيَُأْ، بؤيإ سػاو بهطَيـت، 
ًَُـإ وايـُ       ًَُُ َُغُيُنَُإ طؿتاْسووَ، واتُ تُْٗا سُغطَإ ُْنطزووَ يُ ئُْـساٌَ ثُضيـَُإ، بـَُيهى ث ئ
ًَــت ٖــَُىو ئُواْــُ بططَيتــُوَ نــُ ٖــَُيططٍ بِطواْاَــٍُ َاغــتُض و زنتــؤضإ ويــُزَضَوٍَ وَظاضَتــٌ    نــُ زَب

 ُ ًَىَيُ زابِطَيصضَيتُوَ) ٖـ َيططاٌْ بِطواْاَـٍُ َاغـتُضو زنتـؤضا    خىَيٓسٌْ باآل خعَُت زَنُٕ، َاززَنُ بُّ ؾ
ــسإ و         ًَ ــُٕ َــاد ث ــُت خعَــُت زَن ــإ نــُضتٌ تايب ــُزاَىزَظطاناٌْ ٖــُضَيٌُ نىضزغــتإ ي ًَو ي ــُن ــُ يُي ن
ــٍُ ظاْػــيت         ــُوٍَ ثً ــايًُناٌْ بُضظنطزْ ــاضَ ياغ ــُطىَيطٍَ ِضَيه ــت، ب ًَ ــتًإ زَب ــٍُ ظاْػ ــُوٍَ ثً بُضظنطزْ

ٌَ ز  َنطَيت(.نُيُاليُٕ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ باآل ناضٍ ث
ًَُـُزا ٖـاتىوَ زَضبـاضٍَ ٖـَُيططاٌْ بِطواْاَـٍُ َاغـتُض        ًًَُّ: نُ يُِضاثؤضتٌ يًصٍُْ ئ غُباضَت بَُاززٍَ غ
ًَىَيُيُ)ِضاشٍَ خعَــُتٌ ئــُّ نُغــاٍُْ خــىاضَوَ يــُزَضَوٍَ وَظاضَتــٌ خىَيٓــسٌْ بــاآل    وزنتؤضايــُ بــُّ ؾــ

ططاٌْ بِطواْاَــٍُ َاغــتُضو زنتــؤضا نــُ بــُِضاشٍَ ظاْهــؤيٌ ئــُشَاض زَنطَيــت، بَُُبُغــيت خاُْْؿــًين، ٖــُيَ 
ًَؿـىو       يُظاْهؤيُنٌ زَضَوٍَ وآلت خعَُتًإ نطزووَ، َُٖيططاٌْ َاغتُض وزنتـؤضا نـُ يُغـُضزٌََ ِضشَيُـٌ ث
ًَبُف نـطاوٕ يـُوٍَ ببٓـُ َاَؤغـتاٍ ظاْهـؤ يـاخىز زووض خطاوُْتـُوَ يـُظاْهؤ و ثـُقتاْطانإ، ٖـَُيططاٌْ            ب

ًَؿُُض  طايُتًإ ُٖيُ(.َاغتُضو زنتؤضا نُ خعَُتٌ ث
غــُباضَت بــُ َــاززٍَ نــىاضَّ: يــُِضاثؤضتٌ يًصْــٍُ ثــُضوَضزَو خىَيٓــسٌْ بــاآل، َاَؤغــتاياٌْ غــُض ًَالنــٌ 
ًَىَناًْإ     ًَـت ناٖاوؾـ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ نُ َُٖيططٍ َاغتُضو زنتؤضإ، َُٖإ َاف ودًاونٌ َاززيـإ زَب

 .يُوَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ باآل و تىَيصيُٓوٍَ ظاْػيت ُٖياُْ
ًَت، غىثاؽ. ًَبًًُٓإ ًُْ، تُْٗا بُِضَناونطزٌْ طؤِضيين ظصتريَناًْإ ُْب ًَُُ ت  غُباضَت بُ َاززَناٌْ تط ئ

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ) د

 يًصٍُْ ياغايٌ تهايُ ِضاثؤضتٌ خؤتإ خبىَيُٓٓوَ.
 بُِضَيع ز. ِضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 ٕ.بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُا
ًَطام_بؤ/ غُضؤنايُتِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ  ع

 بابُت/ ضاثؤضت زَضباضَّ  زَقِ ثِطؤشَ ياغاّ )ئُشَاضنطزِْ ثًُّ ظاْػتِ بؤ َُٖيططاِْ
 بِطواْاَُّ َاغتُض و زنتؤضا نُ يُ زَضَوَّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل خعَُت زَنُٕ

    ِ ًَصْـُّ ناضوبـاضّ ياغـاي ّ  2011/  11/  21زّ بُضاَبـُض بـُ    ّ نـىض 8711/ غـُضَاوَظ /   9ِضؤشّ  ي
ظايًِٓ نؤبىوُْوَ بؤ زيطاغُت نطزِْ ثِطؤشَ ياغاّ )ئُشَاضنطزِْ ثًُّ ظاْػـتِ بـؤ ٖـَُيططاِْ بِطواْاَـُّ     
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ــااَل خعَــُت زَنــُٕ(  يُاليــُٕ شَــاضَّ ياغــايِ       ــُ زَضَوَّ وَظاضَتــِ خىَيٓــسِْ ب َاغــتُض و زنتــؤضا نــُ ي
ًَؿهُف نطاوَ و يُ زواّ خىَيٓسْـُوَّ يُنـَُِ يـُ ثُضيـَُإ يـُ زاًْؿـتِٓ ئاغـايِ         ئُْساَاِْ ثُضيَُإ ث

َّ نـطزٕ         8111/  11/ 8( يـُ  18شَاضَ ) ًَصْـُ ثُيىَْسيـساضَنإ نـطاوَ. زواّ طفتىطـؤ و تـاوتى ِضَواْـُّ ي
 طُيؿتًُٓ ئُّ زَضئُصتاَُّ خىاضَوَ:  

 ْهؤيِ(.يُنُّ: ْاوًْؿاُْنُ نىضت بهطَيتُوَ بؤ )ئُشَاضنطزِْ ثًُّ ظاْػتِ ِضاشٍَ ظا
.ًًَُ  زووَّ: ظيازنطزِْ َاززَيُى بُ ظصتريَّ )َاززَّ نىاضَّ( و طؤِضيِٓ ظصتريَّ َاززَنإ بُو ث

ًَىَيُّ خىاضَوَ زابِطَيصضَيتُوَ: ًَؿًٓاض زَنُئ نُ بُّ ؾ  َاززَّ يُنُّ: ث
ــِ     ــُ يــــُ زَضَوَّ وَظاضَتــ ــؤضا زَططَيتــــُوَ نــ ــُّ َاغــــتُض و زنتــ ــايًُ ٖــــَُيططاِْ بِطواْاَــ ) ئــــُّ ياغــ

 ىَيٓسِْ بااَل و تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِٓ ُٖضَيُِ نىضزغتإ خعَُتًًإ نطزووَ و زَنُٕ(.خ
ًَىَّ     ــ ــَُإ ؾـ ــُ ٖـ ــِ زَغـــتُواشَّ )بـ ــًٓاضّ البطزْـ ًَؿـ ــُ زَنـــُئ و ث ــتطريّ َاززَنـ ــاززَّ زووَّ: ثؿـ َـ

ًَىَيُّ خىاضَوَ:  ناضَُْساِْ( يُ زواّ زَغتُواشَّ )ثًُّ ظاْػتِ( و زاِضؾتُٓوَّ َاززَنُ بُّ ؾ
ًَو يُ زاّ و زَظطا سهىًَُناْسا خعَُت زَنـُٕ، يـُ   )  َُٖيططاِْ بِطواْاَُّ )َاغتُضو و زنتؤضا(، نُ يُ يُن

َِ، بــُ طــىَيطَّ ِضَيهــاضَ            زَضَوَّ وَظاضَتــِ خىَيٓــسِْ بــااَل، َــافِ بُضظنطزْــُوَّ ثًــُّ ظاْػــتًإ ٖــُب
 ياغايًُناِْ بُضظنطزُْوَّ ثًُّ ظاْػتِ يُ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل(.

 
ًَصْـُّ ثـُضوَضزَ و خىَيٓـسِْ بـااَل و تىَيصيٓـُوَّ ظاْػـتِ زَنـُئ بـُ          ًًَُّ: ثؿتطريّ ِضاثؤضتِ ي َاززَّ غ
ًَىَيُّ خــىاضَوَ و ِضيعبُْــسّ       ًًَُّ( و )نـىاضَّ( بــُّ ؾـ ظيـازنطزِْ زوو َــاززَ بـُ ِضيعبُْــسّ َـاززَّ )غــ

 َاززَنإ بطؤِضزضَيت:
ًًَُّ: ِضاشَّ خعَــُتِ ئـُّ نُغـاُّْ خــىا      ضَوَ يـُ زَضَوَّ وَظاضَتـِ خىَيٓــسِْ بـااَل بــُ ِضاشَّ    َـاززَّ غـ

 ظاْهؤيِ ئُشَاضزَنطَيت بُ َُبُغتِ خاُْْؿًِٓ:

ًَهطاوّ زَضَوَّ واَلت خعَُتًإ نطزووَ. -أ  َُٖيططاِْ َاغتُض و زنتؤضا نُ يُ ظاْهؤيُنِ بِطواث

َِ بُف نطاوٕ  -و ًَؿىو ب يُوَّ ببُٓ َاَؤغتاّ ظاْهؤ َُٖيططاِْ َاغتُض و زنتؤضا نُ يُ غُضزََِ ِضشَيُِ ث
 ياخىز زووضخطاوُْتُوَ يُ ظاْهؤ و ثُقتاْطانإ.

ًَؿُُضطايُتًإ ُٖيُ. -ز  َُٖيططاِْ َاغتُض و زنتؤضا نُ خعَُتِ ث
َاززَّ نىاضَّ:َاَؤغتاياِْ غُض بُ ًَالنِ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ نُ َُٖيططّ بِطواْاَُّ َاغتُض و زنتؤضإ 

ًَىَناًْإ يُ وَظاضَتـِ خىَيٓـسِْ بـااَل و تىَيصيٓـُوَّ ظاْػـتِ      َُٖإ َاف و تايبُـتُْسيإ ز ًَت نُ ٖاوؾ َب
 ُٖياُْ(.

ًَبًًُٓإ ًًُْ: ًَٓذُّ(: ت ًَتُ َاززَّ )ث  َاززَّ )نىاضَّ( زَب
ٍَ سىنُُناِْ ئُّ ياغايُ. ًَت يُطُ ًَهُواُْ ب ًَهِ ياغايِ يا بِطياضَيو ْانطَيت نُ ث  ناض بُ ًٖك زَق
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ًَ ًَٓذُّ( زَب ًَبًًُٓإ ًًُْ:َاززَّ )ث  تُ َاززَّ )ؾُؾُّ(: ت

َِ بهات. ًَبُد ًَىيػتُ يُغُض ئُصتىوَُِْ وَظيطإ  و اليُُْ ثُيىَْسيسضاَنإ سىنُُناِْ ئُّ ياغايُ د  ث
ًَتُ َاززَّ )سُوتُّ(: ثؿتطريّ َاززَنُ زَنُئ وَنى خؤّ:  َاززَّ )ؾُؾُّ( زَب

َِ زَنطَيت.ئُّ ياغايُ يُ ِضؤشّ باَلونطزُْوَّ يُ ِضؤشْاَُّ فُضَ  ِ )وَقايعِ نىضزغتإ( زا ناضّ ث
 ٖؤناضّ زَضنىوِْ ئُّ ياغايُ

ًَٓإ و ظاْػتِ َُٖيططاِْ بِطواْاَُّ خىَيٓسِْ بااَل نُ يُ ُٖض  بؤ ٖاْساِْ بُضظنطزُْوَّ ئاغتِ زاٖ
ًَىإ َُٖيططاِْ بِطواْاَُّ َاغتُض و زنتؤضا يُ زَضَ ًَٓاُْوَّ يُنػاِْ يُ ْ وَ و ْاوَْسَيو ناضبهُٕ و ٖ

 ْاوَوَّ ظاْهؤ، ئُّ ياغايُ زَضنىَيٓطا. غىثاؽ.
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ) د

 غىثاؽ، يًصٍُْ زاضايٌ تهايُ ِضاثؤضتٌ خؤتإ خبىَيُٓٓوَ، فُضَىو.
 بُِضَيع ز. ئاضاؽ سػؽت ستُىز:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَسا، ئُّ ثطؤشَ ُٖضوَنى ٖاوناضامن يُ ُٖضزوو يًصٍُْ ياغايٌ  و ثُضوَضزَ و خىَيٓسٌْ باآل ئاَاشَيإ ث
ٍَ يَُُوبُض ٖاتىوَ، بُْىوغطاوٍ بُِضَيىَبُضايُتٌ ثُضيَُإ، ى  ًَـ زوو غا ، يُ 844ياغايُ نُ ٖاتىوَ، ث

ًَطَزا 11/11/8111 ، يًصٍُْ زاضايٌ و ناضوباضٍ ئابىوضٍ نؤْىوغٌ خؤٍ يُغُض ئاَازَ نطزووَ، بُؽ ي
ًَُُ وَنى يًصٍُْ زاضايٌ تُْٗا ناضَإ يُغُض  زََُوَيت ئاَاشَ ًَو بهُّ، ئ َاززَ ياغايًُنُ نطزووَ  6بُخاَي

ًَػتا ٖاوناضامن  ًَُُ ُْٖسَيو يُو ظيازاٍُْ نُئ ًٌَ بؤنىوٌْ ئ نُ يُثطؤشَ ياغانُزا ٖاتىوَ، نىْهُ بُث
ًَهطز، ُْٖسَيهٌ ئُطُض ئُوَ ُٖيُ بُِضَيُٓايٌ ناضَغ ًَت يُاليُٕ يُُٖضزوو يًصُْ ئاَاشَيإ ث ُضنطاب

ًَذطُ يُوَ يُِضاغتًسا  ًَت ئاَاشَ بُوَ بهات، ب ًَطَيُ زَتىاْ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ باآلوَ، دُْابٌ وَظيطيـ ي
ًَو ٖاتىوَتُ نايُوَ نُ ُْٖسَيو  ٍَ طؤِضاْهاضٍ يُ ياغاو ِضَيُٓايًُنإ، بؤنىوْ ٍَ يُزواٍ ُْٖس ثاف زوو غا

ًَِط ًَُُ وتىوَاُْ البربَيت، يُٖاوَآلمن يُ يًصٍُْ زاضايٌ ئَُِطؤ ت ًَو يَُاززَنإ ئ وآًُْإ ُٖبىو، نُ يُن
ٍَ وثاف ئُو طؤِضاْهاضيًاٍُْ نُ يٍُضَيُٓايًُناٌْ خىَيٓسٌْ باآلزا ٖاتىوَ، زاوا زَنُئ  ًَػتا ثاف زووغا ئ

ًَػتا نؤْىوغُنَُإ زَخىَيُُٓوَ. ًَتُوَ، وَ بؤ تُوغًكًـ ئ ًَٓ  وَنى خؤٍ ؿت
 ُضيَُإبؤ /بُضَيع غُضؤنايُتٌ ث
 (99و/ نؤْىوغٌ شَاضَ )

ٍَ ْىوغطاوَاْسا 84/11/8111( يُ 75بُْىوغطاوٍ شَاضَ) ، بؤ بُِضَيع غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ، يُطُ
( ئُصتاَسضا. 88/11/8111بؤتإ، نُ يُ بُضواضٍ )نؤْىوغٌ نؤبىوُْوٍَ يًصُْنَُإ بُضظزَنُيُٓوَ 

 تهايُ بؤ وَضططتين و وَآلَساُْوََإ.
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 زَقٌ نؤْىوؽ
( زَضباضٍَ 11/11/8111( يُ)844ئاَاشَ بُْىغطاوٍ بُضَيىَبُضايُتٌ ناضوباضٍ ثُضيَُإ شَاضَ )ى 

زَقٌ ثطؤشَ ياغاٍ )ئُشَاضنطزٌْ ثًُّ ظاْػيت بؤ َُٖيططاٌْ بِطواْاَُّ َاغتُضو زنتؤضا نُ يُ زَضَوَّ 
ًَؿًٓاض وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَلزا خعَُت ئُنُٕ(، نُ يُاليُٕ شَاضَّ ياغايٌ ئُْساَاْ ٌ ثُضيَُإ ث

يُاليُٕ ثُضيَُاٌْ  ،(8/11/8111(ٍ ِضؤشٍ زووؾُممُ ِضَيهُوتٌ )18يُ زاًْؿتين شَاضَ ) ،نطاوَو
نؤبىوُْوَّ ئاغايٌ  ،خىَيٓسُْوَّ يُنٌَُ بؤ نطاوَ، يًصُْنَُإ بُظؤضيُّٓ ئُْساَاٌْ ُوَنىضزغتاْ

ًَهؤَي88/11/8111ًُٓيُ بُضواضٍ ) ،خؤٍ ئُصتاَسا وَ يًصُْنَُإ بُظؤضيُّٓ زَْط طُيؿتُ (، وَ زواٍ ي
 ئُّ بِطياضاُّْ خىاضَوَ:

ًَـ (: زَضباضَّ َازَّ يُنُّ، 1) ًَُُ يُ ئُقًٌَ نؤْىوغُنُ ث ًَؿرت  8ئ ٍَ وتىوَاُْ البربَيت، بُآلّ وَى ث غا
ًَهطز، يُزَضئُصتاٌَ ئُو طؤِضاْهاضيًاٍُْ نُ يُ ِضَيُٓايًُناٌْ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ باآلو ت ىَيصيُٓوَ ئاَاشَّ ث
ًَتُوَ ًَٓ ٍَ سهىَُتسا زاوا زَنُئ نُ َاززٍَ يُنُّ وَى خؤٍ ؿت  .ظاْػيت ٖاتىوَتُ نايُوَ، يُطُ

ًَىَيُّ خىاضَوَ زا8)  ِطَيصضَيتُوَ:ب(: زَضباضَّ َازَّ زووَّ، بُّ ؾ
ًَؿرت ْاظْاوّ ظاْػتًإ ُٖبىوَ يُوَظاضَت ٌ َازٍَ زووَّ: َُٖيططاٌْ بِطواْاَُّ َاغتُضو زنتؤضا نُ ث

ًَو يُ زاّ و زَظطاناٌْ ُٖضَيُسا  خعَُت زَنُٕ يُزَضَوَّ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ  خىَيٓسٌْ بااَل، نُ يُ يُن
ًَت بُطىَيطَّ ِضَيهاضَ ياغايًُناٌْ بُضظنطزُْوَّ ثًُّ  بااَل، َاد بُضظ نطزُْوَّ ثًُّ ظاْػتًإ ُٖب

ًَىَّ ناضَُْساٌْ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَل.   ظاْػيت بَُُٖإ ؾ
ًَٓذُّ، ؾُؾُّ( يُ ثطؤشَنُ، يًصُْ ِضَظاَُْسَ يُغُضيإ و 2) ًًَُّ، نىاضَّ، ث (: زَضباضَّ َازَناٌْ )غ

ًَُٓٓوَ، غىثاؽ.وَنى خؤيإ   ؿت
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ) د

َيإ غىثاؽ بؤ َُٖىواليُى، ئَُُ ِضاٍ يًصُْناُْ نُ يُ ئُصتاٌَ زيطاغُنطزٌْ نُْسئ َاْط ئاَاز
ًَػتا زَيًُٓ غُض ئُقًٌَ ثطؤشَنُو َاززَ بُ َاززَ زَغتىَيًُٓٓوَ، بؤ ئُوٍَ طفتىطؤٍ يُغُض  نطزبىو، ئ

ًَػتا ثطؤشَنُ َاززَ بُ َاززَ زَخىَيًُٓٓوَ بؤ ئُوَّ نُ بًهُيُٓ َىْاقُؾُ، غؤظإ خإ  بهُئ. ئ
 فُضَىو.

 بُِضَيع غؤظإ ؾٗاو ْىضٍ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ:

اطجػات ايسضس١ ايع١ًُٝ ؿا٢ًَ ؾٗاز٠  )املاسػجرل ٚايسنجٛضاٙيف يًصٜٔ خيسَٕٛ خاضض ٚظاض٠  َْٕٛؿطٚع قا
 ايجعًِٝ ايعاىل

املاز٠ االٚىل: املتس٠ ايجت٢ ٜكهتٝٗا االغتجاش اؾتاَع٢ )هًت١ ؾتٗازث٢ املاسػتجرل ٚايتسنجٛضاٙيف ؾت٢ عهت١ٜٛ اطملتإ             
 ض ايجعٝني ٚايذلق١ٝ ايع١ًُٝ ٚايذلؾٝع.نٛضزغجإ ت ايعطام ؼجػة ناـس١َ اؾاَع١ٝ ايؿع١ًٝ الغطا

ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د
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 بُ نىضزيُنُّ، ز.ِضؤشإ فُضَىو.

 بُِضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ساًَـُتِ  َاززَّ يُنُّ/ ئُو َاوَيُّ نُ َاَؤغتاّ ظاْهؤ )ٖـَُيططّ بِطواْاَـُّ َاغـتُض و زنتـؤضا( يـُ ئُْ     
ثُضيَُاِْ نىضزغتإ ـ عريام زا بُغُضّ زَبات بُ خعَُتِ ظاْهؤيِ بُ نطزاض بؤ َُبُغـتِ زاَُظاضْـسٕ و    

 بُضظ نطزُْوَّ ثًُّ ظاْػتِ )تُضقًُ و تُضفًع( بؤّ سػاو زَنطَيت.
ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

ًَبًًٓإ ُٖيُ فُضَىوٕر يً صُّْ ثُضوَضزَ يُغُض َاززَيُى ِضَئِ خؤتإ داضَيهِ تـط  ئُو ئُْساَاُّْ نُ ت
 زووباضَ بهُُْوَ، ز.عُط فُضَىو.

 بُِضَيع ز.عُط لتساَؽت)ْىضَزيِٓ(:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَـت: ياغـاّ        ًَىَيُّ ؾَت ب ًَُاْىايُ نـُ عًٓىاُْنـُّ بـُّ ؾـ بُِضَيعإ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ، يُغُض عًٓىاُْنُ ث
ًَىَّ   ئُشَاضنطزِْ ثًُ ًَُإ وايُ نـُ نىاضنـ ًَُُ ث ّ ظاْػتِ و ِضاشَّ ظاْهؤيِ، غُباضَت بُ َاززَّ يُنُّ ئ

ياغايُنُ فطاوإ بهطَيت ُٖتاوَنى تُْٗا ئُواُْ ُْططَيتُوَ نُ يُ ثُضيَُأْ، بـَُيهى واّ ؾَت بهطَيـت نـُ ئـُّ     
ظاضَتــِ خىَيٓــسِْ بــاآل و ياغــايُ ٖــَُيططاِْ بِطواْاَــُّ َاغــتُض و زنتــؤضاف بططَيتــُوَ نــُ يــُ زَضَوَّ وَ  

ًَساِْ يُقـُبِ عًُـِ و    تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ خعَُتًإ نطزووَ و زَنُٕ، ُّٖ يُ باضّ ث
َّ خعَُت ُٖيُ بؤ َُبُغتِ خاًُْْؿًِٓ بؤيإ سػاو بهطَيت.  ُّٖ يُ باضّ ئُوَف نُ ُْٖس

ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ايِ، ز.ِضؤشإ فُضَىو.يًصُّْ ياغ

 بُِضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَؿـًٓاضّ يًصْـُّ ثـُضوَضزَ و خىَيٓـسِْ بـاآل زَنـُئ        ًَُُ ثؿتطريّ يُ ث غُباضَت بُ ْاوًْؿاِْ ياغايُنُ ئ

ًَت نـُ بِطواْاَـُّ   غُباضَت بُ َاززَّ يُنُّ ثؿتطرييإ ؾَت زَنُئ يُبُضئُوَّ تُْٗا بؤ ئُو نُغـاُْ ْـُب  
َاغتُض و زنتؤضايإ ُٖيُ و ئُْساّ ثُضيَُأْ، بؤ ئُوَّ َُٖىو ئُو نُغاُْ بططَيتُوَ نُ ئـُو زوو دـؤضَ   
َّ غـىوز   ًَطزض َِ ِضاغج ًَو وَضبططٕ ناضَيهًإ ث ؾُٖازَيإ ُٖيُ يُ ُٖض زاَىزَظطايُى تُنًًف بهطَئ و ثؤغت

 ّ ثًُّ ظاْػتًُ و غىثاؽ.يُو ياغايُ وَضبططٕ، نُ تُْٗا بؤ بُضظنطزُْوَ
ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 يًصُّْ زاضايِر ز.ئاضاؽ فُضَىو.
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 بُِضَيع ز.ئاضاؽ سػؽت ستُىز:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ٍَ ئُو بُؾُئ نُ ئُو ياغايُ ئُواُْف بططَيتُوَ نُ يـُ ثُضيـَُإ و يـُ زَظطانـاِْ زيهـُف نـاض        ًَُُ يُطُ ئ
ًَطَ يُِضاغتِ زا ططفتِ ثًُّ ظاْػتِ ُٖيُ، ثًُّ ظاْػـتِ تـُْٗا يـُ وَظاضَتـِ خىَيٓـسِْ بـاآل        زَنُٕ، بُؽ ي
ًَؿرت يُ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ  باآل ثًُّ ظاًْػـتًإ بـىوَ و نـىوُْتُ     ُٖيُ و ئُو نُغاُْف زَططَيتُوَ نُ ث

ِضَيطـُّ بُِضَيعيؿـتاُْوَ ئُطـُض بهطَيـت     زَظطايُنِ زيهُ و زوايـِ زَطُِضَيٓـُوَ وَظاضَتـِ خىَيٓـسِْ بـاآل يـُ       
 زواتط بُِضَيع وَظيطّ خىَيٓسِْ باآل ئُو خاَيَُإ بؤ ِضووٕ بهاتُوَر غىثاؽ.

ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

َّ قػُ بهُٕ، ناى بطٖإ، ز.بؿري، ّ.عُط عبسايععيع، ناى زاْا، ناى دالٍ،  ْاوّ ئُو ئُْساَاُّْ نُ زَياُْو
ًَط خإ، نـاى ؾـعإ،    ًَطيعإ خإ، ناى ئاغؤ، ز.ِضَيباظ، ناى ناضزؤ، غًىَيٌ خإ، ؾً ناى كتاٍ، ئُظؽت خإ، ب
ز.غُضوَض، ناى غُضزاض، مسريَ خإ، ز.قباح، ز.التس، ِضاظاو خإ، ناى عبسايػالّ، يًًِ خإ، تاضا خإ، نـاى  

 عبسايطلتٔ، ْاغهُ خإ، ناى بطٖإ فُضَىو.
 ؾًس سػٔ:بُِضَيع بطٖإ ض

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
زَضباضَّ َاززَّ يُنـَُِ ئـُّ ثـطؤشَ ياغـايُ، بُِضاغـتِ ئـُوَّ نـُ باغـِ ئُْـساَِ ثُضيـَُإ زَنـات َـٔ             

َّ تُعكًب و............ .  ُْٖس
ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 غؤظإ خإ فُضَىو.

 بُِضَيع غؤظإ ؾٗاو ْىضٍ:
 ؤنِ ثُضيَُإ.بُِضَيع غُض

ًَططَنـُّ نـُ بـُ ئًـساضَّ دُيػـُ        َِ بـُِضَيع د ًَطَ ْاب َِ نُ غُضؤنِ ثُضيَُإ ي ًَِ ثُيِطَوّ ْاوخؤ نات بُ ث
َّ بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. َِ بىتط َِ، زَب  َُٖيسَغت
ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ناى بطٖإ فُضَىو.

 بُِضَيع بطٖإ ضؾًس سػٔ:
 َيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.بُِض

ًَطـطّ غـُضؤى        ًَطـطّ غـُضؤنِ ثُضيَُاْـُ، د َٔ زاواّ ؾَت بىضزٕ يُ دُْابت زَنُّ، بُآلّ َُْػـُبُنُّ د
. ........... ،َّ  دُيػُ بُِضَيىَبُض

ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د
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 َُبُغت َُْػُو ًُْ، َُبُغت غُضؤنِ دُيػُنُيُ، ناى بطٖإ فُضَىو.
 

 بُِضَيع بطٖإ ضؾًس سػٔ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ئُوَ َىؾهًًُيُنِ دُوُٖضّ ًُْ بُالَُوَ با قػُناِْ خؤّ بهُّ، ببـىوضَ، زَضبـاضَّ َـاززَّ يُنـُّ نـُ      
َّ تُعكًبِ ُٖيُ يُغُض ئُوَ، باؾُ ئَُُ ئُطُض بـُ خعَـُت    باغِ ئُْساًَُتِ ثُضيَُإ زَنات، َٔ ُْٖس

ًَـت، بـؤ خـَُيهِ تـط     و بؤ َُوظوعِ زاَُظضاْ سٕ و بُضظنطزُْوَ تُضقًُ و ثًُّ ظاْػتِ بؤ تُضفًع سػاو ب
َِ، ئَُــُ يُنــُّ، زووَّ/ ئَُــُ ئــُوَ ئُطــُض بــؤ ٖــَُىو خَُيهًؿــِ سػــاو بهــُّ ئــُوَّ وَنــى  سػــاو ْــُب
ًَت، ُٖيُ يُ نُضتِ تايبُت ئًـ زَنات و ُٖيُ يُ نُضتِ طؿتِ ئـًـ   ئُْساَِ ثُضيَُإ نُ بؤّ سػاو ب

ٍَ ئُوَّ نُ يُ نُضتِ تايبُت ئًؿِ نـطزووَ  زَنات،  ًَت ئُوَّ يُ نُضتِ طؿتِ ئًؿِ نطزووَ يُطُ ئايا زَب
يُى سػابِ بؤ بهطَيتربؤيُ ْىقتُيُنِ ئُغاغِ تطيـ ُٖيُ، بؤ َُوظوعِ ثًـُّ ظاْػـتِ، ثًـُّ ظاْػـتِ     

ًَػـتا ئـُوَّ نـُ خـُضظت     ًَط زَبًت و َىَاضَغُ وَضزَططّ، ئ ِ قاْىْـُ بـا   بُ َىَاضَغُّ ًَُٗٓنُّ خؤت ف
ًَت ئايا فًعًُٕ َُساًًَُ، ئايا بُياِْ بطُِضَيتُوَ بـؤ ئـُو ؾـىَيُّٓ     َِ ستاَِ َىَاضَغُّ ُْنطزب ًَ بُخؤّ ب
ًَطبىوِْ الئًشُ ْىوغؽت و يُ زفىعات و يُ  َِ ًٖك يُ ف خؤّ َاَؤغتاّ داَعُيُ و يإ َُساًَُ ئايا زَتىاْ

ًَطبىوَر يُبُضئُوَ بُِضاغتِ ثًُّ ظا ْػـتًإ ثُيىَْـسّ بـُ َىَاضَغـُّ عَُـُؾت و فعًًـُ يـُ        زَعىا ظياتط ف
ًَِ وَظيفُنــُّ خؤتــُ، بُضظنطزْــُوَّ ثًــُّ خؤتــُ، ثًــُّ     ئُغــٓاّ ئــُو وَظيفُيــُّ نــُ بــُ ِضَمســِ ئُغــ
ًَىيػتُ يًصُْ تايبُـتُْسَنإ بُزوايسا بهُٓوَ و ثًُّ ظاْػتِ بُِضاّ  ًَهِ قىضغُ و ث ظاًْػتِ بُِضاّ َٔ ؾت

ًَؽت ُٖؾت غـاَيُ وا يـُ ثُضيـَُإ بـىو و     َٔ بُ َىَاضَغُّ فعًِ زَ ًَ َّ ُْوَنى ب َِ ثًُّ ظاْػتِ وَضبطط تىاْ
طُِضايُوَ ئايا ئُوَ تُئػريّ ئُوَّ ؾَت زَنات نُ ئُّ ظَالَُ تىاْاّ تُزضيؼ و تىاْاّ خـؤّ بـُضظ بهاتـُوَ،    

 َٔ ظؤض غىثاغتإ زَنُّ.
ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 فُضَىو.ناى ز.بؿري 

 بُِضَيع ز.بؿري خًًٌ سساز:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ثؿتطريّ يُ ِضاثـؤضتِ ٖـُض زوو يًصْـُّ خىَيٓـسِْ بـاآل و ياغـايِ زَنـُّ، يُبُضئـُو َاززَيـُ، بـُ ًْػـبُتِ            
ْاوًْؿاُْنُ ثؿتطرييإ زَنُّ نُ ْاوًْؿاُْنُ نىضت بهطَيتـُوَ بـؤ ) ئـُشَاضنطزِْ ثًـُّ ظاْػـتِ و ِضاشَّ      

ًَت و تُْٗا بؤ ئُْـساَاِْ  ظاْهؤيِ ًَىَ تُغهُ زَضبه ( بُ ًْػبُتِ َاززَّ يُنُّ ًَٓـ ِضاَىايُ يُّ نىاضن
َِ بَُيهى طؿتطري بهطَيـت بـؤ ٖـَُىو ئُواْـُّ يـُ زاَىزَظطانـاِْ سهىَـُت ناضزَنـُٕ يـإ يـُ            ثُضيَُإ ُْب

ًَُىايُ زوو َُضدِ بؤ ظ ياز بهطَيت، يُنـًَُإ بـُ   زاَىزَظطاناِْ نُضتِ تايبُتًـ ناض زَنُئ، بُآلّ َٔ ث
َِ و زووَّ/ ئـُو يًصُْيـُّ نـُوا ثًـُّ ظاْػـتِ       ًَِ ِضَيُٓايُناِْ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ باآل ب ًَو نُ بُ ث َُضد
ًًَُتِ  َِ يُو زَظطايُّ نُ َُٖيططّ خىَيٓسُْنُ ي ًَت يُ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ باآل، ْاب َِ يًصُْيُى ب زَزات زَب
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َِ يُُٖض نىَيًُى  ًَتْا، بَُيهى زَب ًَـِ    ،بهات َئُو ،ب َِ بطُِضَيتُوَ بؤ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ باآل ئُوإ بـُ ث زَب
ًَساِْ ْاظْاوّ ظاْػتِ و، ظؤض غىثاؽ.  ِضَيُٓايًُناِْ خؤيإ يًصُْيُى زضوغت زَنُٕ بؤ ث

ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 َاَؤغتا عُط فُضَىو.

 بُِضَيع عُط عبسايععيع:

 غُضؤنِ ثُضيَُإ.بُِضَيع 

ًَؿًٓاضَّ بُِضَيع يًصْـُّ ثـُضوَضزَ    ًَبًِٓ ؾهًًِ ُٖيُ، يُنًإ باغِ ْاوًْؿاُْنُيُ يُغُض ئُو ث َٔ زوو ت
َِ باغـِ ئـُوَ بهـُئ       ئُطُض باؽ يُ بِطواْاَُّ َاغتُض و زنتؤضا يُطَُيِ باغِ ِضاشَؾِ بؤ ظياز بهـُئ، زَبـ

َِ نُ ثطؤشَ ياغا نُ يُ زَضَوَّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ باآلّ تًايُ َِ ئُواُْ  تُعًُِ زَب ، نىْهُ ئُطُض واُْب
ًَبًًُٓى بـؤ بـُِضَيع نـاى ز.عُـط نُباغـِ نـطز، يـإ         ًَت باغِ نِ زَنُئ وَنى ت َِ َىسُزَز ب يإ ياغا زَب

َِ ؾتََ بهــُئ ئــُشَاضنطزِْ ثًــُّ ظاْػــتِ و ِضاشَّ ظاْهــؤيِ ٖــَُيططاِْ بِطواْاَــُّ زَضَوَ يــإ ْــاو   واٍ زَبــ
ٍَ ْاوَِضؤنُنــُّ  وَظاضَ ًَُــُ تــُعًُُإ نــطز  و يُطــُ َِ نُواتــُ ئ تــِ خىَيٓــسِْ بــاآل، ئُطــُض ئــُوَّ تًــا ْــُب

َِ، بُ ًْػبُتِ ئُو زَقـُ عُضَبًـُف ئـُوَّ نـُ غـؤظإ خـإ خىَيٓسيـُوَ، ئـُو تـُعبريَّ نـُ الّ            ْاطىصت
ًَ ًَهِ تًايُ ُٖض ئُوَ زضوغتُ نُ الّ ئ ًَُُيُ ِضَؾٓىوغُ ئُغًًَُنُ ْاظامن طؤِضاْ ًَىَيُّ     ئ ُُيـُ ْـُى بـُو ؾـ

ًَـ خبطَيـت يـُِضووّ زاِضؾـتِٓ عُضَبًـُوَ، َـازاّ عُضَبًُنـُ        ًَىَيُ فًعًُنُ ث ًَـ خبطَيت، بُّ ؾ َىزَنُ ث
 ،ٌَ ١ٜٛ اطملتإ  )ؼجػة ؾذل٠ قها٤ اغاثص٠ اؾاَعت١ هًت١ ؾتٗاز٠ املاسػتجرل ٚايتسنجٛضاٙ ؾت٢ عهت       زَنُيُٓ ئُغ

( ئـُو زاِضؾـتُٓ زضوغـت    يجعتٝني ٚايذلقٝت١ ايعًُٝت١ ٚايذلؾٝتع    خس١َ ساَع١ٝ ؾع١ًٝ يػطض انٛضزغجإ ت ايعطام  
ًَط دـُْابت وات ُْخىَيٓـسَوَ، بؤيـُ َـٔ ِضاغـتِ زَنَُـُوَ )          تطَ تا ئُو زاِضؾتُّٓ نُ خىَيٓسضايـُوَ، ْـُخ

ًَىَيُ ُْختىَيٓسَوَ. ؼجػة اغاثص٠ اؾاَع١......  ( دُْابت بُو ؾ
ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(  :بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ز.زاْا فُضَىو.

 بُِضَيع ز.زاْا غعًس غؤفِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؿـًٓاضَ زَنـُّ نـُ نـىضت         ًَىَ ثؿـتًىاِْ يـُو ث غُباضَت بُ ْاوًْؿاِْ ثطؤشَ ياغايُنُ ًَٓـ بُ َُٖإ ؾـ
ًَؽت ثــطؤشَ ياغــايُنُ زَنــُّ،   ًَــ ًَؿــًٓاض نــطا، ٖــُضوَٖا ثؿــتًىاِْ يــُ ْــاوَِضؤنِ بــا ب  بهطَيتــُوَ ئــُوَّ نــُ ث
ًَؽت وَظاضَتـِ   ًَ ًَتُ ٖؤّ ٖاْساِْ ئُواُّْ نُ يُ زَضَوَّ با ب ًَُىايُ ئُو ثطؤشَ ياغايُ زَب يُبُضئُوَّ نُ ث
خىَيٓسِْ باآل و ظاْهؤنإ زا ناضزَنـُٕ، زووبـاضَ خـُضيهِ نـاضّ تىَيصيٓـُوَ و نـاضّ ئـُنازقتؽت ُٖضنـُْسَ         

ًَ ًَؽت يُ ظاْهؤنإ زا ناض ْانُٕ، ئَُُ يُ نات ًَ ًَُـُ يـُ نىضزغـتإ     ئُوَّ نُ با ب ًَىيػتُ، يُبُضئـُوَّ ئ و زا ث
ــُو       ًَؽت ئ ــ ًَ ــا ب يُِضاغــتِ زا تىَيصيٓــُوَّ ظاْػــتِ ظؤض نَُــُ، تىَيصيٓــُوَّ ئــُنازقتِ ظؤض نَُــُ، دــا ئــُو ب
ًَُىايـُ   نازيطاُّْ نُ يُ زَضَوَّ ظاْهؤنإ ناض زَنُٕ، يإ يُ زَضَوَّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ باآل ناض زَنُٕ ث
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ًَـو ْعيـو       ناتًإ ظياتط زَو ًَتـُ ي ًَىَف زَب َيت بؤ ئُوَّ بتىأْ خُضيهِ ناضّ تىَيصيُٓوَ بـٔ، بُٖـَُإ ؾـ
ًَٔ يُ زاَىزَظطاناِْ تط نُ ُٖضيُنُ  ًَ ًَؽت زوو زوًْاّ دًاواظ زوًْاّ ئُنازقتِ و زًْاّ با ب ًَ نطزُْوَّ با ب

ًَىَيُنِ باؾ رت و ُٖضوَٖا ظياتط ْعيـو  و ئُوَيُنِ تطَ، بؤ خؤّ يُ خؤيسا وا زَنات نُ تىَيصيُٓوَنإ بُؾ
َِ ُْزضاوَ ياخىز ئُواْـُّ   تط يُ واقع بهطَئ و بٓىوغطَيُٓوَ، بُآلّ يُى ؾت ئُوَّ َٔ زَيبًِٓ ئاَاشَّ ث
ــُ             ــُ ي ــُّ ن ًَؽت ئُواْ ــ ًَ ــا ب ــاِْ وآلت ب ــَُىو زاَىزَظطان ــُ ٖ ــت ن ــُوَ زَنطَي ــاؽ ي ــطا ب ــًٓاضيـ ن ًَؿ ــُ ث ن

، َُغُيُّ خعَُتِ ظاْهؤيِ و َُغُيُّ ثًُّ ظاْػـتِ،  زاَىزَظطاناِْ وآلت ئًـ زَنُٕ، ئُواُْ بططَيتُوَ
ئــُّ ئُواْــُّ نــُ يــُ نــُضتِ تايبــُت ئــًـ زَنــُٕ، بــؤ ئــُواًْـ ُْططَيتــُوَ، بُِضاغــتِ ئــُوَ بــُِضاّ َــٔ   
ًَىَيُ، و نـُضتِ   ًَىيػتُ َُغُيُّ نُضتِ تايبُتًـ ئًعافُ بهطَيت و يُظؤض يُ وآلتاِْ زًْازا بُ َُٖإ ؾ ث

ًَت و نُضتِ ط ٍَ زَنطَيت، ظؤض غىثاؽ.تايبُت ب ًَىَ سػابِ يُطُ ًَت بُ َُٖإ ؾ  ؿتِ ب
ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ناى دالٍ فُضَىو.

 اهلل:سبُِضَيع دالٍ عًِ عب

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَـ قػُنطزُْنُّ زوو ئًػتفػاضّ ُٖيُ، يُنـًَُإ َُؾـطوعِ قـاْىٕ، ئايـا ئـُّ ثـطؤ       شَ ياغـايُ  وََيآل َٔ ث
َِ و      ٍَ ياغاّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ باآل و ثُضوَضزَ دًاواظّ و تُْاقىظ زضوغت ْانـاتر ئَُـُ ياغـايُى بـ يُطُ
َِ بـُ          ًَؿـًٓاض زَنـُّ ببـ ٍَ زا تـُْاقىظ ُٖيـُ، يُبُضئـُوَ ث َّ خـا َِ زَطُّ يُ ُْٖس ئُويـ ياغايُنُ نُ واّ ت

ًَهِ زيهــُّ ُٖيــُ،  ئُْــساّ ثُضيــَُإ نــُ بــىو بــُ ئُْــساّ ثُضيــَُإ ثــطؤشَ بِطيــاض، زوو/ بُِضاغــتِ تُغــائىي
َّ تـؤ َىغـتُقًًِ، ئايـا         ًَهت زَو ًَو ُٖيـُ و ُٖضنـِ ؾـىَيٓ َِ يُ وَظيفُّ، ُٖض نِ خعَـُت َىغتُقًٌ زَب
َّ وَنى ئُْـساّ ثُضيـَُإر ٖـُض ئـُو غـىئايُّ ُٖيـُ و،        ئُوَ ياغايًُ زاواّ سػاو نطزِْ ئُو خعَُتُ بهط

 ظؤض غىثاؽ.
ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُِضَيع سػٔ ستُس غى  ضَ )د

 ناى كتاٍ فُضَىو.

 ابطاًِٖ: طاٖطبُِضَيعكتاٍ 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

( َِ َِ زَنُّ يُ غُضَتازا عًٓىاِْ ثطؤشَنُيُ، ثطؤشَنُ زََي املؿػٛىل ؾ٢ ايتسٚا٥ط وٚ  ئُوََيُٕ َٔ يُوَ زَغت ث
اطجػات ايسضس١ ايعًُٝت١ يًعتاًَني ؾت٢ َاغػتاخ     )( ئُوََيُٕ ئُوَ  َُيُتُ، الظَُ بًهُُْ خاضض ايجعًِٝ ايعاىل
ًَتـى غـُيطّ بهـُّ تـُْٗا يُقـُبِ عًُـِ ًْـُ،               غرل ايجعًِٝ ايعتاىليف  ئَُـُ يـُى، ئـُّ ثـطؤشَ ياغـايُ ئُطـُض ب

ًَػـتا ئـُدطّ َىسـاظَضَّ      ًَـِ ئ ًَت، ئُطُض ب يُقُبِ عًًُِ بُزواّ زاِْ يُقُبِ عًُِ تُبًعاتِ زاضايِ زَب
ٍَ           َاَؤغتاّ َىغاعس يإ َىزَضؽ ٍَ َاَؤغـتا و َاَؤغـتا فُضقـُ يُطـُ َىغـاعس سػـاو بهـُّ فُضقـُ يُطـُ

ًَىَيُنُ، زاْـِ ئـُّ            ٍَ ئىغـتاظ، يـُعِٓ ٖـُض يـُى بـُ ؾـ ئىغتاظّ َىغاعس و ئىغتاظّ َىغاعس فُضقـُ يُطـُ
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َّ، ئَُــُ يـُى، زَبىوايــُ ِضَئـِ سهىَــُتِ يـُّ بابُتــُ وَضبطــطئ،        يُقُبـُ تــُبًعاتِ زاضايـِ يُغــُض زَنـُو
َّ، زووَّ/ ئـُّ ياغـايُ وابـعامن َُبُغـتِ ئُوَيـُ ظيـاتط )        نىْهُ ئُوَ ت َتٓ  طكتٛم   ُبًعاتِ زاضايـِ زَنـط

ًَتـى  ٚاَجٝاظاخ ايعاًَني ؾ٢ َاغػاخ ايجعًِٝ ايعاىل القطاِْٗ ايعاًَني ؾ٢ غرل َاغػاخ ايجعًِٝ ايعاىل ( ئُطُض ب
ٍَ ي         اغـاّ خىَيٓـسِْ بـاآلو    غُيطّ ثطؤشَ بهُئ يـإ بـُ َـُوازَناِْ زَبًـٓٔ ْانؤنًـُى ثُيـسا زَنـات يُطـُ

ٍَ    8118بـؤ غـاَيِ    11( شَـاضَ  قإْٛ ايجعًِٝ ايعاىل ٚايبظتر ايعًُت٢  تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ، ) بُتايبـُتِ يُطـُ
ًَت ) 82و  88و  81و  81و  19َُوازّ  َٔ ٜعني وٚ ميٓ  َسضؽ إ ٜجٛاؾط ؾٝت٘   ٜؿجٌُ عبؤ فتىوُْ زََي

اخل  دتت ز غتٓٛاخ َتتذ ل ع  ز٠ ايعًُٝتت١ وٚ ايؿٓٝت١.........   اطتس ايؿتططني ايجتتايٝني  إ ٜهتٕٛ طتتا٥عال عًت٢ ايؿتٗا     
ًَـــت، الظَـــُ ئُوَْـــسَ غـــاَي١ اؾاَعٝتتت١يف ايسضاغتتت ًَت يـــُ تـــُزضيؼ نـــطزٕ يـــُ داَعـــُ، ئـــُوَّ يـــُ  ٌب ٖـــُب

َِ طُيؿـتىوئ و ئًؿـُإ نـطزووَ،      ًَُُ تـ ًَت تُزضيؼ ْانات، يُقُبِ عًُِ وَى ئ  15َىئُغُغُيُنِ تط ب
ٍَ َــٔ عًَُــسّ َُعٗــُزّ ز ٖــؤى بــىوّ يُقــُبِ عًُــِ بــُو نُغــاُْ زَزضَيــت ئــُوَّ يــُ َىئُغُغــاتِ  غــا

ًَىٍَ بِطياضَيـو       ًَؿًٓاض زَنُّ ئُو ثطؤشَ ِضَز بهطَيـت و بهطَيـت بـُ ؾـ تُعًًُِ عاؾت ئًـ زَنات، بؤيُ َٔ ث
ًَـت زاْـِ َـاف و ئًُتًـاظاتِ ؾـُٖازَ بـؤ ئـُو نُغـاُّْ نـُ يـُ زَضَوَّ َىئُغُغـاتِ              بِطياضَنُف ئـُوَ ب

ٍَ قاْىِْ خسَـُّ دـاَعِ ُٖيـُ، قـاْىٕ     تُعًًُِ  عاؾت ئًـ زَنُٕ، ئُطُض غُيطيـ بهُٕ ُٖتا ئُوَ يُطُ
ٍَ قــاْىِْ خسَــُّ َــُزَِْ، يــُعِٓ ئًؿــُنُ تىوؾــِ َىؾــهًًَُإ زَنــات،    خسَــُّ دــاَعِ فُضقــُ يُطــُ

 غىثاؽ.
ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 غىثاؽ، ئُظؽت خإ فُضَىو.

 ؽت عُط التس:بُِضَيع ئُظ

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ٍَ ِضَيعَيهـِ ظؤضَوَ يًصُْنـُّ نـُ      ًَُُ خىَيٓسُْوَيُنِ ياغايِ بؤ ئُّ بابُتُ بهُئ، َٔ يُطـُ ًَتى ئ ئُطُض ب
ئُّ ِضَئًُيإ زاوَ يُغُض ئُّ بابُتُ، بُآلّ ئُطُض خىَيٓسُْوَيُنِ ياغايِ بؤ ئُّ بابُتـُ بهـُئ زَبًـٓؽت    

ٍَ ياغـاّ خىَيٓـسِْ بـاآل و            تُْاقىظَيهِ ظؤض ُٖيـ  ًَؿـهُف زَنطَيـت يُطـُ ًَػـتا ث ٍَ ئـُّ ياغـايُّ نـُ ئ ُ يُطـُ
ًَهًإ           َِ يـُن ًَهـِ قاْىًْـُ يُبُضئـُوَّ تـُْاقىظ ُٖيـُ و زَبـ تىَيصُْوَّ ظاْػتِ، ئَُُ يـُ اليُنـُوَ خًالف

سَـُ ُٖيـُ   يُغُض ئُوَّ تط ٖؽت بهُئ، زووَّ خاَيِ ئُوَيُ وَنى ناى كتـاٍ بـُِضَيعيإ باغـِ نـطز زوو خ    
ٍَ خسَُّ ئًساضّ ياخىز ئُو خسَُ َُزًَُّْ نـُ َُعُىيـُ يـُْاو زَوائـري زا      خسَُّ داَعِ دًايُ يُطُ
ًَُُٓوَ، َٔ ٖـَُيططّ َادػـتريّ، بـُآلّ زَضغـِ      َِ زَنطَيت، بؤ فتىوُْ َٔ يُغُض خؤّ ًَػاٍ زَٖ نُ ناضّ ث

      َِ ــ ــاعًسّ زَزَْ ــىزَضيؼ َىغ ــُبِ َ ــٔ يُق ًَىَيُى َ ــ ــُ و ؾ ــُوَ، ب َِ   ُْوتىوَت ــ ــِ زَزَْ ــاخىز َىزَضَغ ي
ُٖضنُْسَ خعَُتًؿِ ُٖيُ، يُبُضئُوَ خعَُتِ ئًساضيِ ُٖيُ، بُآلّ خعَُتِ داَعًِ ًُْ، باؾُ َٔ بُ 
ًَهِ عًُـِ وَضزَطــطّ نـُ َىَاضَغــُّ ئـُو نــاضَّ ْـُنطزووَ، نــىْهُ بـُِضَيعإ ئــُّ        ًَـو زَِضؤّ يُقــُب و َاف

ــُ، ئُطــُض    ــُ زضاوٕ ئَُــُ َىَاضَغــُّ ئُنازقتً ــِ    يُقُباْــُ ن ــِ سكىقــُ و زاْ ــُ وزاْ َُغــُيُّ ئًُتًاظات
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َِ يـُ           ًَهِ تـطَ، زَبـ َّ ؾتُ بؤ ئُو بُِضَيعاْـُّ سًَُـُّ َادػـتري و زنتـؤضا ئـُوَ بـاب َىخُغُغاتُ و ُْٖس
ًَؽت ئَُاْـُ ئـُتىأْ ئـُّ              ًَـ ثطؤشَ بِطياضَيو زا يـاخىز ياغـايُى ئًعافـُّ بهـُئ بـؤ ياغـاّ خىَيٓـسِْ بـاآل ب

ضَيُّ نُ ظياتط زَزضَيت با وَضّ بططٕ، بُآلّ  ُيطّ ئَُُ بُِضاغتِ بُ فهطّ َٔ ئًُتًاظاتاُْ و ئُو بِطَ ثا
ًَتُ خًالفِ ياغا، ظؤض غىثاؽ. ًَهِ ْاياغايًُ و زَب  ئُوَ زيػاُْوَ ؾت

ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

ًَطيعإ خإ فُضَىو.  ب

ًَطيعإ امساعًٌ غُضُْٖط:  بُِضَيع ب

 ثُضيَُإ. بُِضَيع غُضؤنِ

َِ زَنــُّ، ْــاوّ ثــطؤشَ ياغــايُنُ ظؤض زووضوزضَيــصَ  يــُ ثطؤشَنــُ  ،يُنــُّ دــاض بــُ ْــاوّ ثطؤشَنــُ زَغــت ثــ
       ًَ َِ و ٖـَُىو ْـاوَِضؤنِ ثطؤشَنـُ يُغـُض ْاوَنـُّ زَضنـ ًَىيػت ْانات ثطؤشَيُى ْاوّ ٖـُب ت، طُوضَتطَ، ث

ٍَ ئُوَ ًِْ ئـُو َاززَيـُ زاوا   نىْهُ ظؤضداض ثطؤشَنُ زياضَ يُ ْاوَوَ، بُ ًْػبُت َاززَّ يُنُّ َ ٔ يُطُ
ًَىيػت ْانات ياغايُى زَضبهـُئ بـؤ    زَنُّ ئًًغا بهطَيت، نىْهُ ظؤض تايبُتُ بُ ثُضيَُإ و ثُضيَُاْتاض ث
ًَـت، ئُطـُض ثُضيـَُإ زَيىيػـت ئـُو خعَُتـُّ بـؤ سػـاو             ًَـسا ب تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ نُ باغـِ خؤَـاِْ ت

ًَؿرت زَيعاِْ خؤّ َُٖيُٓبص اضزبا بؤ ثُضيَُإ و نىوبا خعَُتِ خـؤّ نطزبـا، خعَـُت نـطزٕ يـُ      بهطَيت ث
ْاو سهىَُت و يُْاو زَضؽ طىتُٓوَ دًاواظَ، وَنى خعَُت نـطزٕ يـُْاو ثُضيـَُإ، بؤيـُ زاوا زَنـُّ ئـُو       
ًَت بُ ثُضيـَُاْتاض، نـىْهُ يـُ َـاززَّ زووَّ زا ِضووٕ نطاوَتـُوَ نـُ ٖـَُىو         ًَت نُ تايبُت ب َاززَيُ ُْب

ًَٔ وايـُ بـُ ِضَئـِ       ئُو نُغاْ ُ زَططَيتُوَ نُ يُ زَضَوَّ خىَيٓسِْ باآل ناض زَنُٕ، يُ َُٖىو زًْـا نـُ زََيـ
 َٔ واًُْ يُ ُْٖسَى زًْا وايُ نُ ناضنطزٕ يُْاو ثُضيَُإ بؤّ سػاو بهطَيت.

ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ناى ئاغؤ فُضَىو.

 بُِضَيع بهط نطيِ ستُس)ئاغؤ(:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ٍَ غـُض يُبـُضّ ئـُو قاْىْـُ ْـًِ، ثؿـتطريّ يـُ ِضاّ خىؾـهِ بـُِضَيع ئـُظؽت خـإ زَنـُّ،              ًَؿُنِ َٔ يُطُ ث
 غىثاؽ.

ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ناى ز.ِضَيباظ فُضَىو.

 بُِضَيع ِضَيباظ فتاح ستُىز:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَىيػـت           ئُطُض ئُ ًَت بـُ خعَـُت نـطزٕ و ئـُوَّ نـُ باغـهطاوَ تـُضفًع نـطزٕ، ئـُوَ ث و َاززَيُ تايبُت ب
ْانات تُْٗا تايبُت بهطَيت بُو نُغاُّْ نُ َاغتُض و زنتؤاضايـإ ُٖيـُ و يـُ ثـُيِطَوّ ْـاوخؤف ٖـاتىوَ،       
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ًَطَ تًهطاض بهطَيتُوَ، بُآلّ ئُطـُض ئـُوَّ ثُيىَْـسّ بـُ ب     ًَىيػت ْانات ي ُضظنطزْـُوَّ ثًـُّ   يُبُضئُوَ ث
ًَؿـرتيـ            ًَو وَى ث ًَُىايـُ ئـُوَ ٖـُّ ْاياغـايًُ و ٖـُّ ْاظاْػتًؿـُ، يُبُضئـُوَّ نُغـ ظاْػتًًُوَ ُٖيـُ ث
          َِ ًَت، نـؤٕ زَنطَيـت ثًـُّ ظاْػـتِ ثـ باغًإ نطز ئُطُض نُغًو يُ ًَُٗٓنـُّ خـؤّ َىَاضَغـُّ ْـُنطزب

ًَتـُ       بسضَيتر، باغِ ئُوَ زَنطَيت نُ ئُّ نُغُ تىَيصيٓـُوَ بهـات يـُ     ثُضيـَُإ، ئـُو نُغـُ نـُ زَيـت و زَب
ًَـت يـُ ئًؿـُنُّ       َِ تُفُضوغ بهـات، َىغـتُقًٌ ب ًَو يُ َُضدُناِْ ئُوَيُ نُ زَب ئُْساَِ ثُضيَُإ، يُن
ًَت ئُّ ناضَناِْ خؤّ يُ ثُضيَُإر يُبُضئُوَ ًَٓـ بُ ٖـَُإ   خؤّ، باؾُ ئُطُض غُضقاَيِ تىَيصيُٓوَ ب

ٍَ ئُوَاززَيُ ًِْ و ث ًَىَ يُطُ ًَُىايُ ئُو َاززَيُ ئاِضاغتُ نطزِْ ثُضيَُاْـُ بـُ ئاِضاغـتُّ بُضشَوَْـسّ     ؾ
ًَهِ تايبُتِ تًايُ و غىثاؽ.  ؾُخػِ و بُضشَوَْسّ نُْس نُغ

ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ناى ناضزؤ فُضَىو.

 بُِضَيع ناضزؤ ستُس ثريزاوز:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَت، ثُيىَْسّ بـُ خعَـُت و ٖـُشَاضنطزِْ خعَُتـُوَ     بُالّ َُٓوَ ث ًَىاُْيُنِ ظاْػتِ ب َِ ث ًَىاُْنُ زَب
ًَت، ثؿتًىاِْ بؤنىوُْنُّ ناى ِضَيباظ زَنُّ و غىثاؽ.  ُْب

ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 غًىَيٌ خإ فُضَىو.

 عذُإ:بُِضَيع غًىَيٌ 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَت، يُبُضئُوَّ وَظاضَتِ خىَيٓـسِْ بـاآل ياغـاّ    بُ ًْػ ُبتِ ئُو ثطؤشَ ياغايُوَ، ُْزَبىوايُ ثطؤشَ ياغا ب
تايبُتِ خؤّ ُٖيُ، ئُوَ يُى، زوو/ زَبىوايُ ئُو ثطؤشَ ياغايُ ِضَيعّ ُٖيُ بؤ يًصُْنإ، يُعِٓ ئًًغايـإ  

ٍَ بهطزباوَ و ضَزيإ بهطزباوَ، يُبُضنِر يُبُضئُوَّ ئُوَ زَنطا بُ ِض َيُٓايِ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ باآل يُطُ
ًَـِ ثًـُّ ظاْػـتًـ  نـُ        ًَساِْ ثًُّ ظاْػـتِ و بـُ ث ئُصتىَُِْ وَظيطإ نُْس ِضَيُٓايًُنًإ زَنطزبا بؤ ث
ًَو و يـُ     ًَت و ُْى ُٖضوا يـُ نـُضت ًَِ َىَاضَغُ ب ًَو زَبىوايُ بُ ث زَزضَيـتُ ُٖض َاَؤغتايُى و ُٖض نُغ

ًَت يإ تايبُ ًَت ئًـ بهات، ٖـَُإ نـاضّ َاَؤغـتايُنُّ ظاْهـؤ     نُضتِ طؿتِ ب ًَت يُ زاَىزَظطايُى ب تِ ب
َِ زَزضَيـت، ئـُوَ يـُى، زوو/     ًَهؤَيًُٓوَ و ؾتِ واّ ًُْ، نُنِ ثًُيُنِ ظاْػتِ ث ْانات، بُسػِ ًُْ يإ ي

ًَِ باؾُ َاززَّ يُنُّ ُٖض ضَفع بهطَيتُوَ، يُبُضئُوَّ َاززَ ّ يُنـُّ  ئُطُض ئُو ياغايُ ضَفع ُْنطاوَ، ث
ًَسا ُٖيُ، يُزواّ تُواو نطزِْ خعَُتًإ، يُعِٓ  ظؤض بُ ظَقِ ٖاتىوَ بُضشَوَْسّ ئُْساَاِْ ثُضيَُاِْ ت
ئــُوَ ظؤض ظؤض ظَقــُ و ظؤض بــُ قىضغــًـ زَوَغــتِ يُغــُض ثُضيــَُاِْ نىضزغــتإ  يُغــُضَتا بُضشَوَْــسّ  

ًَت و غىثاؽ.  ئُْساَاِْ ثُضيَُإ يُغُضووّ َاَؤغتاياِْ تط ب
ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُِضَي  ع سػٔ ستُس غىضَ )د
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ًَط خإ فُضَىو.  ؾً
 

ًَط ستِ ايسئ:  بُِضَيع ؾً

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 َٔ ثؿتطريّ يُ ِضاثؤضتِ ثُضوَضزَ و خىَيٓسِْ باآل زَنُّ بؤ َاززَّ يُنُّ و قػُنامن نطا، ظؤض غىثاؽ.
ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 اى ؾعإ فُضَىو.ن

 بُِضَيع ؾعإ التس:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَِ باؾـُ زَضَوَّ    َٔ ثؿتطريّ يُ ِضاثؤضتِ يًصُّْ ثُضوَضزَ و خىَيٓسِْ باآل زَنُّ، عًٓىاُْنُّ ًَٓـ ثـ
َِ طىَـإ زَضَوَّ ظاْهـؤ نـُضتِ             ًَـت، يـُ زَضَوَّ ظاْهـؤف، بـ ظاْهؤ بططَيتُوَ بـُوَّ يـُ عًٓـىإ زا زيـاض ب

ًَٓـسضَيت، زووَّ/ َـٔ ثؿـتطريّ يـُوَ         تايبُ َِ ئـُوَّ ْـاوّ بٗ تًـ زَططَيتُوَ، نُضتِ تايبُت زَططَيتـُوَ بـ
ًَت بؤ ئُواُْ نُ يُ زَضَوَّ ظاْهؤ تـُْٗا ْـاوّ ئُْـساَِ     زَنُّ نُ َاززَّ يُنُّ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ ُْب

ًَىيػت بُ ْاوّ ئُْساّ ثُضيَُإ ْانات  ًَُىايـُ ئـُّ ياغـايُ      ثُضيَُإ ُْزَٕ، نُ طىـتإ ئُوَ ث ًَـطَ، َـٔ ث ي
ًَؿدػتِٓ ظاْػت و خعَُت نطزِْ طٍُ و وآلت  تُواونُضّ ياغاّ خىَيٓسِْ باآليُ و زَضواظَيُنِ تطَ بؤ ث
ًَسانـىوُْوَّ            ًَىيػـت بـُ ث ًَهِ عًُـِ و ثؿـتطريّ يـُ ثـطؤشَ ياغـايُنُ زَنـُّ غـُضيُبُضّ ث يُغُض ئُغاغ

ئـُو َـاف و ئًُتًـاظاتِ يـُ خسَـُّ دـاَعِ بُزَضَدُيـُنِ        بَُيطُنإ زَنات، َٔ تًُْا َىالسُظَّ ُٖيُ، 
ًَت، بُآلّ يُِضووّ تُضقًُ و يُِضووّ خعَـُت   ٍَ، يُِضووّ َىخُغُغات و ضَواتبُوَ ٖاوؾاِْ ُْب عًُِ زَزض
ًَػـتا يـُ ثُضيـَُامن و يـُى يـُ زَظطانـاِْ          ًَٔ َٔ يُ ثُضيَُإ َُْاّ و نـىوَُ زائريَيـُى ئ نطزٕ وَنى زََي

ًَـت بتـىامن      خىَيٓسِْ باآل ي ُو ظاْهؤ تايبُتاُْ زَضَدُّ عًُِ ئُطُض زَضَدُّ عًُِ ئـُو يُقُبـُ عًًُـُ ب
ًَت، ظؤض غىثاؽ.  َىؾاضَنُ بهُّ، بؤ خعَُت بُضَفع سػاو ب

ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ناى ز.غُوَض فُضَىو.

 وَض عبسايطلتٔ:ضبُِضَيعز.غُ

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَِ خؤؾُ يُوَ ظياتط تؤظَيو يُغُض ئُو ثطؤشَ ياغايُ قػُ بهُٕ نُ طفتىطؤّ يُغُض زَنُئ، ؿتبىضّ َٔ  ث
بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ، يُنُّ/ َٔ ثؿتطريّ يُ ِضاثؤضتِ يًصْـُّ ياغـايِ زَنـُّ و ٖـُضوَٖا يـُ يًصْـُّ       

ًَُُ ئُو بابُتَُإ ظياتط ِضووٕ نطزووَتُوَ، بُ تايبـُتِ نـُ ٖـاتىوئ و زوو     ثُضوَضزَ و خىَيٓسِْ باآلف ئ
ًَــو زاوَتــُوَ، َُبُغــت يــُّ ثــطؤشَ ياغــايُ ٖــَُىو ئــُو نُغــاُْ زَططَيتــُوَ نــُ يــُ زَضَوَّ     َاززََــإ ي
   ّ ًَت، بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيـَُإ ُٖغـت زَنـُ  وَظاضَتِ خىَيٓسِْ باآلزإ ُْوَنا بُؽ بؤ ثُضيَُإ ْىوغطاب

ت نـُ بـؤ ئُْـساَِ ثُضيـَُإ ْىوغـطاوَ، ئَُـُ بـؤ ئُْـساَِ         ِضَيًـُى زازَبطزضَيـت و بـاؽ يـُوَ زَنطيَـ      بُال
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ًَهًإ         ًَُُ يُ ثُضيَُاْسا يُو بابُتـُ زوو دـؤض نـُمسإ ُٖيـُ نـُ بًططَيتـُوَ، يـُن ثُضيَُإ ُْْىوغطاوَ، ئ
ًَهِ    ًَؿــرت يُقــُبِ ظاْػــتًإ ٖــُبىوَ، ئَُــُ ســُق ئــُو نُغــإُْ و ئــُو بُِضَيعاْــُٕ نــُ يــُ ثُضيــَُأْ و ث

ًَِ قاْىٕ ئُوَ بُِضَيع وَظيطّ خىَيٓسِْ باآلف زاًْؿتىوَ، َىنتُغُبُ نُؽ ْ ًَتُوَ، بُ ث ًَٓ ًًَإ بػ َِ ي اتىاْ
ًَؿهُف بهُٕ،  زَتىأْ َىَاضَغُّ بهُٕ و زَتىأْ ثًُّ ظاْػتًؿًإ بُضظ بهُُْوَ و زَتىأْ بُسػًـ ث

ًَِ َِ وَضططتىوَ و بُ ث ًَِ ئُو ِضَيهاضَ ظاْػتًاُّْ نُوا بِطواْاَُنُيإ ث ئـُو ِضَيهـاضَ ظاْػـتًاُّْ نـُوا      بُ ث
ــُ       يــُ ياغــاّ وَظاضَتــِ خىَيٓــسِْ بــاآل زا ُٖيــُ، بــُآلّ دــؤضَيهِ تطَــإ ُٖيــُ و ُْٖــس  يُبــُِضَيعإ نــُ ي
َِ و قىتـابِ            ًَؿـرت خىَيٓـسناضّ َاغـتُض بـىوب َِ و ث ًَـطَ بـ ثُضيَُاِْ نىضزغتأْ يُواُْيـُ يـُو غـُضزََُّ ي

َِ ٖاتىوَ بِطواْاَُّ بُزَغت  ًَهِ   َاغتُض بىوب ًَهِ ُٖيُ، بؤ ئُْساَِ ثُضيـَُإ تـان ًَٓاوَ و ئُويـ سُق ٖ
ًَؽت بُو دؤضَ غُيطّ بهـُئ، زواّ ئـُوَ ئُطـُض غـُيطّ ثـطؤشَ ياغـايُنُ        ًَُُ ب ئُو نؤََُيطُيُ ًُْر بؤ ئ
ًَىَ بُ َُٖىو  ئُو نُغاُّْ تطّ باؽ نـطزووَ نـُ    بهُئ يُ ثطؤشَ ياغايُنُزا َاززَّ زووَّ بُ َُٖإ ؾ

ًَهـُ   زَياْططَيت ُوَ يُ زَضَوَّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ باآل ُْى ُٖض ئُْساَِ ثُضيَُإ، ئُْساَِ ثُضيـَُإ تان
ًَِ خؤؾـُ ٖـَُىو بـُِضَيعإ             ًَؽت ئَُـُ بـؤ ئُْـساَِ ثُضيَُاْـُ ثـ ًَـ يُوإ، بؤ ئاطازاضّ بُِضَيعيؿـتإ ئُطـُض ب

ًَت )خعَُتِ ئُْساّ يُ يُ بِططُّ أ زا ٖا 89ثُيِطَوّ ْاوخؤّ ثُضيَُإ خبىَيُٓٓوَ نُ يُ َاززَّ  تىوَ زََي
ــساَِ         ــُ ئُْ ــت( وات ًَطزضَي ــًِٓ زَشَ ــُضظّ و خاًُْْؿ ــُ ب ــاآلُْ و ثً ــازَّ غ ــؤ َُبُغــتِ ظي ــَُإ زا ب ثُضي
ًَؽت ئُْـساَِ        ًَـ ًَؽت و ب ًَُـُ ْـاو يـُوَ بٓـ ًَىيػت بُوَ ْانات ئ ثُضيَُإ بؤ خؤّ ئُو سػابُّ بؤ زَنطَيت، ث

   ُ ًَـِ زَضزَيـٓؽت، زَيططَيتــُوَ و      ثُضيـَُإ ْىوغـطاوَ، ئُْــساَِ ثُضيـَُإ ئ َِ ٖــُض ي طـُض ئــُّ ياغـايُف ْـُب
ًَىيػت بَُُ ْانات، ئَُُ نُ ْىوغطاوَ بؤ ئُو نُغاُْ ْىوغطاوَ يُ زَضَوَّ وَظاضَتِ خىَيٓـسِْ بـاآل بـُ     ث
ًَو يــُو بابُتاْـُّ نــُوا يـُّ وآلتــُ زا         ًَـِ ٖاْــساِْ تىَيصيُٓوَيـُ، يـُن ًَهًإ َُبُغــت ي زوو َُبُغـت، يـُن

ْانطَيت تىَيصيُٓوَّ ظاْػـتًُ، ٖاْـساِْ تىَيصيُٓوَيـُ و ٖاْـساِْ ئـُو نُغـاُْيُ نـُ تىَيـصَضٕ و          سػابِ بؤ
ٍَ ئـُوَزا      ًَو ئُو تىَيصيُٓواُْ زَنـُٕ يـُ ثـا ًَٓاوَ، بؤ ئُوَّ نات بِطواْاَُّ َاغتُض و زنتؤضايإ بُ زَغت ٖ

ًَتــُوَ، ز    َِ بــؤ ئــُوَ، ئــًَُـ ئُوَيــُ ثًــُّ بــُضظ ب ًَو ٖــُب ًَىيػــتُ تُؾــذًع ًَع نطزْــِ  ث ووًََــإ/ بــُٖ
زاَىزَظطاناُْ، زاَىزَظطاناِْ تطّ ُٖضَيُِ نىضزغتإ يُ وَظاضَتُناِْ تطزا بؤ ئُوَّ ئُو خاوَٕ بِطواْاَُ 
ًَٔ و يُو ؾىَيُٓزا خعَـُت بهـُٕ و يـُ ٖـَُإ      ًَ َِ بٗ َّ بُد ًَٔ و زاوا ُْنُٕ نُوا ئُو ًَ ُْٖ ًَِ بُضظاُْ بُ د

سِْ باآل نُ زاوا زَنُٕ بـُِضَيع وَظيـطّ خىَيٓـسِْ بـاآل زاًْؿـتىوَ و      نات فؿاض ُْخُُْ غُض وَظاضَتِ خىَيٓ
ًَـِ            ًَىيػـتِ ث َّ ثػـجؤضيـ يُواُْيـُ ث َِ و فؿاضَيو يُغُض وَظاضَتـِ  خىَيٓـسِْ بـاآل ُٖيـُ، يـُ ُْٖـس زَظاْ

ٌَ ــُب ــُض            ،ٖ ــطَ ئُط ًَ ــُوا ي ــُّ ن ــُوَ زَن ــٔ زاواّ ئ ــَُإ، َ ــُضؤنِ ثُضي ــُِضَيع غ ــُ ب ــُ، بؤي ــؤّ ْاي ــُآلّ ب ب
ًَؽت نانِ بهُئ و بُ تايبُت تط ئُواْـُّ وَظاضَتـِ ثـُضَوَضزَ،    نَُىنىِض يُى ُٖيُ يُّ ثطؤشَ ياغايُ با ب

ًَطَ قػُّ يُغُض ْانُّ و يُ َاززَناِْ تط قػـُّ   ًًَُٓ غُض َاززَناِْ تط ي ًَػتا ئُطُض ب ًَُُ ُٖضنُْسَ ئ ئ
ًٌَ زَنُ ًَؿ ًَُُ خؤَإ ٖاتىوئ ياغا ث ًَِ ياغاف ئ  ئ و ظؤض غىثاغتإ زَنُّ.يُغُض زَنُّ نُوا بُ ث

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د
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 ناى غاالض ستُىز فُضَىو.
 بُِضَيع غاالض ستُىز:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
بُِضَيعإ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ، يُ ِضاغتًسا وَنى ثطَْػًح بريؤنـُ، بريؤنُيـُنِ ططْطـُ، بـُاَلّ َـٔ ِضاّ وايـُ       

ثِط ُْقىغاًُْ، ُّٖ ثِطؤشَنُ ُّٖ ِضاثؤضتِ يًصُْ بُِضَيعَنإ، نىْهُ ئُطُض َُبُغتُنُ زاِْ ْاوَِضؤنُنُّ 
ًَهُ  َِ، َٔ تُغُوِضّ وايُ تُضنًع يُ ستتُواّ ثِطؤشَنُ يُغُض ئًُتًاظاتُ، ئَُُ يُن ًَهؤَيًُٓوَ ب تىَيصُْوَو ي

ًَبًًُٓ دُوُٖضياُّْ نُ يُغُض ئُّ بابُتُ ُٖيُ، نىْهُ َٔ ِضاّ  َِ يُغـُض     يُو ت وايُ تـُزقًكِ عًُـِ ئـُب
ًَىاظّ ظاْػتِ خؤّ ُٖيُ، بُِضَيعإ ئُواْـُّ نـُ ٖـَُيططّ بِطواْاَـُّ زنتـؤضاو       َِ، ؾ بَُٓاّ تايبُتِ خؤّ ب

ًَطٕ يــُ ثُضيــَُإ و بــؤ خــَُيهِ نىضزغــتاْ   ٌ َادػــت ُٖيــُ، وَظاضَتــِ  ًـ ئــُظأْ نــُْس ِضَيهــاضَيهِ ياغــاي
ًَو تُعًًُاتِ تاي بـُت بـُوَّ ُٖيـُ، بؤيـُ ئُطـُض قػـُ يُغـُض َُغـُيُّ تىَيصيٓـُوَ          خىَيٓسِْ بااَل نؤََُي

َّ، ُٖض يـُ َـاززَّ يُنَُـُوَ، زووَّ، َـٔ ِضاّ وايـُ َُغـُيُّ        َِ ئاَاشَ بُ ِضَيهاضَ ياغايًُنُ بهط ُٖيُ، ئُب
ًَىيػـت         تُضفًع بؤ ئُو نُغاُْيُ نُ ئُْساَِ ثُضيَُإ يإ وَظيـطٕ يـإ ثًـُّ تايبـُتًإ ُٖيـُ، ْـُوَى ث

ًَهــُ يــُ ُْقىغــاًُْناِْ ئــُّ ثِطؤشَيــُ، نــىْهُ يــُ ِضووّ َــاف و ئًُتًــاظَوَ خــاوَٕ ثًــُ    ًْــُ، بــُ َيهى يُن
َِ ئُطـُض َُغـُيُنُ بابـُتِ عًًُـُ، ٖاْساْـُ بـؤ             تايبُتًُنإ ئًػـتًشكاقاتِ خؤيـإ وَضزَطـطٕ، بؤيـُ ئـُب

    ُ َّ زاْــُبِطَئ، تىَيصيٓــُوَ، بــؤ زاُْبِطاْــسِْ ئــُو نُغــايُتًاُْ نــُ يــُ َــُداؾت تــط ئــًـ ئُنــُٕ و ئُياْــ و
َِ ئــُو نُغــاُْف بططَيتــُوَ نــُ يــُ زَضَوَّ زاّ و  َّ زَغــت بــُضزاض بــػت، ٖــُضوَٖا ئــُّ َافــُ ئــُب ئُياْــُو
ًَُـُ بـؤ      زَظطاناِْ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ناض زَنُٕ، ُْوَى تًُْا زَضَوَّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بـااَل، نـىْهُ ئ

ًَهؤَيًُٓوَ ئُوَبهُئ ، خَُيهِ نىضزغتإ يُِضووّ ظاْػـتًُوَ بتـىأْ نـاضّ    ٖاْساِْ َُغُيُّ تىَيصيُٓوَو ي
َّ ْاوَْــسّ تىَيصيٓــُوَو     َِ، بُتايبــُتِ بــؤ نــُضتِ تايبــُت، ُْٖــس ظاْػــتِ بهــُٕ، ئــُّ بابُتــُ ٖاْــسإ ٖــُب
َِ ئـُو َـاف و ئًُتًـاظَ         ًَهؤَيًُٓوَ ُٖٕ يُ زَضَوَّ زاّ و زَظطاناِْ سهىَـُتِ ٖـُضَيُِ نىضزغـتأْ، ئـُب ي

ْـ  َِ          ئُواًْـ بططَيتُوَ،  ُوَى تـًُْا زَضَوَّ وَظاضَتـِ خىَيٓـسِْ بـااَل، نـىْهُ َـاززَّ يُنـُّ ئاَـاشَّ ثـ
ُْنطزووَ، َاززَّ زووَّ يُنالّ نطزؤتُوَ ئُواُْ بططَيتُوَ نُ يـُ زاّ و زَظطانـاِْ ٖـُضَئُ يـُ زَضَوَّ     

َّ، بُتايبُت يـُ اليـُٕ ثُضيـَُا    َِ ئُو خاَيُف يُبُضناو بطري ْتاضاِْ بـُِضَيعَوَ  وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل، ئُب
ــَُيهِ            ــُٕ خ ــُ الي ــُ ي ــُنِ ظؤض ُٖي ــُ زاواناضي ــُّ ن ــُو وَظاضَتاْ ــُ ي ًَه ــااَل يُن ــسِْ ب ــِ خىَيٓ ــُ وَظاضَت ن
نىضزغــتاُْوَ بــؤ زاَُظضاْــسٕ يــُ نُْاَيــُ دًــا دًانــإ، يــإ زَظطــا دًــا دًانــإ، يــُ ِضووّ َىخُغُغــات و 

نــإ يــُ نــاو زاّ و زَظطانــاِْ تــطزا، َىونــُو  َىونــُ، يــُ ناضَُْــسَيهِ ئاغــايًُوَ تــاوَنى ئُطاتــُ ثًــُ باالَ 
َّ، ئَُـُ وَنـى بريؤنـُ دـاضَيهِ تـط        َِ ئُّ بابُت بُدؤضَيو ِضَناو بهـط َىخُغُغاتِ ظياتط وَضزَططٕ، ئُب
تُئهًس زَنَُُوَ، َُغُيُيُنِ ططْطُ، بـُاَلّ بُزاخـُوَ ْـاوَِضؤنِ ثِطؤشَنـُ تـُضنًعَ يُغـُض ئًُتًـاظات،        

 نىؾتىوَ، غىثاغتإ زَنُّ. بؤيُ غشطّ ئُغًَِ َُغُيُنُّ
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د
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 غَُريَخإ فُضَىو.
 ريَ عبساهلل:بُِضَيع مس

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَُىايـُ    زَغت خؤؾِ يُ يًصُْنإ زَنُّ و ثؿتطريّ ِضاثؤضتُناًْإ زَنُّ، بًُْػبُت َاززَّ يُنُّ، َـٔ ث

ًًَـسا    ُٖض ظيازَ، ُٖض سُظف به ًَىيػتُ َُٖىو وَظاضَتـُنإ نـُ ت َِ، ث َّ، بًُْػبُت ئُطُض َاف و سكىم ب ط
ٍَ ئــُوَّ       ًَطو زنتــؤضا بططَيتــُوَ، بــؤ فتىوْــُ، َــٔ َــىزيطّ َُعٗــُزّ َُضنــُظّ بــىوّ نــُْس غــا َادػــت
ــُٓ        ــطز به ــُقًًإ زَن ــُوَ ٖــَُىويإ زاواٍ ْ ــإ ُْيططتباي ــُض ئًُتًاظَن ــُبىو ئُط ــؤضاّ ٖ ًَطو زنت َادػــت

ًَططُغـؤضّ بـىوّ، نـُْسَٖا           وَظاضَتِ تُعًًِ عاؾت، ٖـُضوَٖا يـُ اعسازيـُنإ، َـىزيطّ نؤَـَُيطاّ فـاخري َ
ًَطري ْـُزَبىوٕ،   َّ د ًَطَإ ُٖبىوَ، ُٖتاوَنى بِطياضَيو يُ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ زَضُْنىو يُو زنتؤضو َادػت

اضَتـِ تـُعًًِ عـاؾت، بـؤ     بُضزَواّ غااَلُْ تُقسقتِ ُْقًًإ زَنطز، خؤيإ زَياْىيػـت سُغـط بهـُٕ يـُ وَظ    
ًَىيػتُ َـاف و   ًَىيػتُ، ث ًَطاُْ بهُّ يُ زَوائريَناِْ نُ ث ئُوَّ ئًػتًفازَ يُ نُفائُّ ئُو زنتؤضو َادػت
     ،َِ َِ بـُِضَيهاض بـ ئًُتًاظَنإ بًإ ططَيتُوَ، ئُطُض بُ ًْػبُت يُقُبِ ظاْػتِ و عًُِ و ئُو ؾـتاُْيُ، زَبـ

ــُع    ــِ ت َِ، يُغــُض وَظاضَت ــ ــُعًًُات ب ــُ ت َِ،     ب ــُب ــُتِ ٖ َِ، َُغــُيُّ خعَ ــُب ًًِ عــاؾت نــُْس بُسػــِ ٖ
 َىَاضَغُّ فًعًِ بهات، بُؾساضّ وؤضى ؾؤخ و غًًُٓاضَنإ بهات، زَغت خؤؾِ زَنُّ، ظؤض غىثاؽ.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د
 بُِضَيع ز.قباح فُضَىو.

 بُِضَيع ز.قباح بُضظصتِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ُضَتا ثؿــتطريّ يــُ ِضاثــؤضتِ ثــُضوَضزَو خىَيٓــسِْ بــااَل زَنــُّ، ٖــُضوَٖا يــُ ِضاثــؤضتِ يًصْــُّ ياغــايِ و غــ
ًَىَيُّ نُ بُِضَيعيإ فـُضَىويإ،   يًصُّْ زاضايِ، بُاَلّ يُنُّ ثؿتطريّ ْاوًْؿاُْنُ نىضت بهطَيتُوَ بُو ؾ

ًَـت نـُ بـُِضَيع    ئًٓذا ثؿتطريّ يُ ستتُواّ ثِطؤشَ ياغايُنُ زَنُّ، بُاَلّ بُوَّ  ٌَ ب نُ َاززَّ يُنُّ واّ ي
َِ بــُ ئُْــساَاِْ ثُضيــَُإ،  ٖــَُىو ئُواْــُّ نــُ يــُ زَضَوَّ وَظاضَتــِ  ز.عُــط خىَيٓسيــُوَ، تايبــُت ْــُب
       ،َِ َِ و ثُضيـَُإ بـ َِ و نـُضتِ تايبـُتِ، و سهىَـُت بـ خىَيٓسِْ بااَلٕ، خعَُت زَنُٕ، و نُضتِ طؿتِ ب

ًَػـتا يـؤزَيهِ ظؤض يُغـُض وَظاضَتـِ خىَيٓـسِْ بـااَل ُٖيـُ،          بُاَلّ ثؿتطرييُنُّ يُبـُض نـًُ، ي   ُبـُض ئـُوَّ ئ
ٍَ ئـُزات يـُ      ًَطو زنتؤضاّ ُٖيُ، يُبُض ئُوَّ سكىم و ئًُتًاظاتِ خىَيٓسِْ بااَل ُٖيـُ، ٖـُو ئُوَّ َادػت
ًَُــُ ئــُتىاْؽت بــُّ ياغــايُو بــُّ   ًَؿــُيُنِ طُوضَيــُ، ئ َّ، نــُ ئَُــُ بُِضاغــتِ ن َِ بــؤ ئــُو وَظاضَتــُنإ بهــ
ًَطو     ًَِطيٓــُوَ، نــىْهُ ئــُو نُغــُّ نــُ َادػــت ًَو بــؤ سُقــساضإ بط َّ، ســُق ثِطؤشَيــُ ئُطــُض ئًكــطاض بهــط

 (َّ ًَُـُ   ٖٚصٙ ايؿٗاز٠ ؽٛي٘ اؿكٛم ٚاالَجٝاظاخزنتؤضاّ ُٖيُ يُغُض ؾُٖازَنُّ ئُْىوغط ( بُاَلّ ئُطـُض ئ
    ُ ًَو يـُو سكـىم و ئًُتًاظاتاْـُّ ؾَت ئُغـ ًَؽت و ئَُُ ئًكطاض ُْنُئ، بُؾ ًَهِ     ب ًُْٓوَ نـُ يـُ ِضاغـتًا ٖـُق

َّ يُزاّ و زَظطانإ تُضوظتِ ئُوَبسَئ نُ خَُيو  َىنتُغُبُ، ئًٓذا يُ اليُنِ تط يُ وَظاضَتُنإ ئَُاُْو
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ًَتــُوَ ٖــُّ وَظاضَتــُنإ      ًَٓ َِ خــَُيو ؿت ًَىَيُ ٖــُب َِ بــُزواّ ؾــُٖازَّ بــااَل، ئُطــُض ياغــايُنِ بــُو ؾــ بهــ
َّ نـُ ئـُّ ثـِطؤشَ          تُؾذًعِ زَنُٕ، ُّٖ خؤؾًإ ثاَيُٓضَي َِ، بـاؽ يـُوَ زَنـط هِ طُوضَيإ بـؤ زضوغـت زَبـ

ًَهُواُْوَ، ياغـاّ وَظاضَتـِ خىَيٓـسِْ بـااَل      ٍَ ياغاّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل، بُث َِ يُطُ ياغايُ زشايُتِ ئُب
وَّ تايبُتُ بُو نُغاُّْ نُ َىْتُغًبِ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَلٕ، بـُاَلّ ئَُـُ بـؤ ئُواُْيـُ نـُ يـُ زَضَ      

ٍَ بابـُتِ ئـُوإ دًـاواظَ، بـاؽ       وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَلٕ، نُواتُ َُوظوعُنُ دًاواظَ، بابُتِ ئَُإ يُطـُ
     َِ َّ ئُو نُغُّ ُٖقُ ثًُّ ظاْػتًُنُّ بُضظ بهطَيتُوَ، َىَاضَغُّ فًعًـِ بهـات، فًعًـُٕ ئـُب يُوَ زَنط

ًُْ بـؤ بـُضظ نطزْـُوَّ ثًـُّ ظاْػـتِ،      َىَاضَغُّ فًعًِ ناضَنُّ بهات، بُاَلّ تُْٗا غاَيِ خعَُت َُضز 
ًَُُ ِضَخَُٓإ ُٖيُ يُو تُعًًُاتُّ نُ يُ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ  ًَهُواُْوَ ئ بىوِْ تىَيصيُٓوَف ُٖيُ، بُث
بااَل زاْطاوَ، بؤ بُضظ نطزُْوَّ ثًُّ ظاْػتِ غُباضَت بُ غاَيِ خعَُت، ئُطُض ئُوإ واظ يُ غاَيِ خعَُت 

ًَىيػـتًُإ   ًَُُ ث ًَٓٔ، ئ بـُّ ياغـايُ ًْـُ، نـىْهُ يـُ ظؤض يـُ واَلتـاِْ تـط َُغـُيُّ تىَيصيٓـُوَ نـطاوَ بـُ             ب
ًَؿهُف نطزِْ تىَيصيٓـُوَ، بؤيـُ زَبًٓـِ طُصتـُناًْإ ظؤض بُئاغـاِْ ثًـُّ ظاْػـتِ وَضئـُططٕ،          ئُغاؽ، ث
 ِ َِ غــاَيُإ زاْــاوَ يــُ َــىزَضيؼ َىغــاعسّ بــؤ َىزَضيػــ ًَُــُ غــ ًَتــُوَ، بــُاَلّ ئ ، ثًــُّ ظاْػــتًإ بــُضظ ئُب
نىاضغاَيُإ زاْاوَ يُ َىزَضيػِ بؤ ئىغتاظ َىغاعسّ، زواّ ئُوَ ؾُف غـاَيُإ زاْـاوَ بـؤ ثطؤفًػـؤضّ، يـُ      
ًَهِ طُوضَيـُ يُبـُضزَّ بُضظبىوْـُوَّ ثًـُّ ظاْػـتِ،          ًَهسا تَُاؾا زَنُئ بىوِْ ئـُو غـااَلُْ نؤغـج ساَيُت

َِ، بــُاَلّ غاَيُناًْؿــِ نــىْ  ًَو ِضَْطــُ تىَيصيٓــُوَّ ظؤضيؿــِ ٖــُب َِ ثًــُّ نُغــ هُ تــُواو ْــُنطزووَ، ْــاتىاْ
ًَُُ خؤَإ بُضاوضز بهُئ بـُ نُْـساو وْاوَِضاغـت و باؾـىوض و عـريام، طُصتـُناِْ        ًَتُوَ، ئ ظاْػتِ بُضظ بب
ًَُُ يُبُض بىوِْ ئُو غـاَيِ   ئُوإ بُ ظوويِ ئُبٔ بُ ثطؤفًػؤضو ياضيسَضّ ثطؤفًػؤض، بُاَلّ ئُواُّْ الّ ئ

ًَُُ ُٖتا بُضاوضزيؿُإ نطز بُو غـُفُضَ، نـُ وَنـى ؾـاْسّ     خعَُتُ ًَُٖؿُ نؤغجًإ بؤ زض وغت نطاوَ، ئ
ثُضيَُإ نىوئ بؤ تىضنًا، ظؤض بُ ئاغـاِْ ئـُبٔ بـُ ثطؤفًػـؤض و ثطؤفًػـؤضّ ياضيـسَزَض، يُبـُض ئـُوَّ         
َُغُيُّ غاَيِ خعَـُتًإ ظؤض بُُْٖـس وَضْـُططتىوَ، نُواتـُ ئـُّ َُوظوعـُف وَظاضَتـِ خىَيٓـسِْ بـااَل          

َِ ًَؿـُيُنِ ُٖيـُ يـإ َُضدـُناِْ             ئُتىاْ ًَو ن بُ ِضَيُٓـايِ ناضَغـُضّ بهـات، ئُطـُض ُٖغـتُإ نـطز نُغـ
ًَساًُْ، وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل َُغُيُنُ سُغِ ئُنات، بَُيطُيُنِ تط بؤ ثؿتطريّ نـطزٕ يـُ ْـاوَِضؤنِ     ت

ــُ وَظاضَتــُناِْ تــطيـ، وَظاضَتــِ ثــُضوَضزَ، وَظاضَتــِ      ًَُــُ ي ئــُوقاف، وَظاضَتــِ ئــُّ ياغــايُ، ئُوَيــُ ئ
تُْسضوغــتِ، وَظاضَتــِ ْــاوخؤ زَبًــٓؽت ظؤضبــُّ وَظاضَتــُناِْ سهىَــُتِ ٖــُضَيُِ نىضزغــتإ يــُ نــُضتِ  
ًَهُإ ُٖيُ َىغتُُٖقِ ئُو سكىم و ئًُتًاظاتُٕ، ئَُُ غُباضَت بُ ثًُّ ظاْػـتِ، يـإ    تايبُتًـ نُغاْ

ًَػـتا يـُ   غُباضَت بُ ِضاشَّ ظاْهؤيِ، ْىقتُيُنِ ططْطُإ ُٖيُ، نُ بُِض ًَهِ ظؤضَ نُ ئ اغتِ زاواناضّ خَُيه
ًَطّ وَضططتـىوَ، بـُاَلّ يُبـُض نىضزغـتاِْ       1985و 1981ظاْهؤنإ َاَؤغتإ، ناتِ خـؤّ يُغـاَيِ    َادػـت

ًَو يُ ظاْهؤنإ يإ يُ  ًَؿُُضطايُتِ ُْيتىاًْىَ ئًًتًشام بهات بُ يُن بىوٕ و وَظعِ غًاغِ و يإ يُبُض ث
ًَػتا نُ ًَىيػـتِ ًْـُ، نـىْهُ     َُعُٗزَناُْوَ، ئ زَيًُٓ غُض ئُشَاض نطزِْ ِضاشَّ ظاْهؤيِ، ِضاشَّ ظاْهؤيِ ث

َِ و قـاظاْر         َِ بـُٖطَ زَبـ َّ سكـىم و ئًُتًـاظات بـ ًَطَ ُْٖـس ًَتُوَ بؤ تُقاعىز، ي تَُُِْ خُضيهُ ْعيو بب
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         ُ َِ ِضَنـاو بهـُئ، يُبـُيِٓ ئُواْـُّ نـُ فعًـُٕ َىغـتُُٖقِ ئـ َِ تـُواظوْ ًَُُ ئُب وَٕ ِضاشَّ ْانات، بؤيُ ئ
َّ، ثًُّ ظاْػـتًإ بـُضظ بهطَيتـُوَ، ئـُو غـااَلُّْ خعَـُتًإ نـطزووَ يـُ زَضَوَّ          ظاْهؤيإ بؤ سًػاو بهط

َّ، ظؤض غىثاؽ.  وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل، بؤيإ بُ غاَيِ فًعًِ و بُ خعَُتِ فًعًِ سًػاو بهط
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ؤضبُّ ئُْساَإ قػـُ يُغـُض عًٓىاُْنـُو َـاززَّ يُنـُّ و َـاززَّ زووََـًـ بُيُنـُوَ         ِضاغتِ زَبًِٓ ظ
ًَػتا يُغُض َاززَّ يُنـُّ قػـُ بهـُٕ، يـإ نـُ ٖاتًٓـُ غـُض َـاززَّ          ٍَ بسَٕ يإ ئ َِ ُٖو زَنُٕ، بؤيُ زَب

َِ، ظؤض غىثاؽ، ناى ز.التس فُضَىو.  زووَّ قػُنإ تًهطاضيإ ُْب
 ِ:بُِضَيع ز.التس ابطاًِٖ وَضت
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاض زَنُّ َاززَّ يُنُّ و َـاززَّ زووَّ بهـطَئ بـُ     بؤ ئُوَّ قػُ يُغُض ُٖضزوو َاززَنُ ُْنُئ، ث
يُى، يُعِٓ ئُوَّ تايبُت بُ ئُْساَاِْ ثُضيـَُإ البربَيـت، تـُْٗا ئـُوَّ زووَّ، نـىْهُ ٖـَُىو ئُواْـُ        

ًَُُ دًاواظّ ب ٍَ سًػـاو   زَططَيتُوَ، نىْهُ ئُطُض ئ هُئ يُ سًػاو نطزِْ َابُيِٓ َاوَو خعَُت، يُطـُ
نطزِْ يإ بُضظ نطزُْوَّ ثًُّ ظاْػـتِ، يـُعِٓ زوو ؾـتِ يُيـُى دًـاواظَ، وَنـى ئـُوَّ ز.قـباح باغـِ          
َّ يُ ٖؤناضَنـإ   َِ، يُبُض ئُوَّ بُٖؤناض نطز، ئُواُّْ نُ َافِ ئُوَيإ ُٖيُ سكىم و ئًُتًاظاتًإ بسضَيت

َّ، بُاَلّ بؤ َُغُيُّ ُْيإ تىاًْىَ  يإ يُ ؾىَيِٓ تط خعَُت زَنُٕ، ِضاشَنُيإ بؤ بُخعَُت سًػاو بهط
بُضظ نطزُْوَّ ثًُّ ظاْػتِ بُِضاغتِ، ئُوَّ يُ َاززَّ زووًََـ يُ ئُغًَِ ثِطؤشَنُ ٖاتىوَ، نـُ زوايـِ   

ًَى    ًَت بُ طىَيطَّ ِضَيهاضَ ياغايُناِْ بُضظ نطزُْوَّ ثًُّ ظاْػـتِ بُٖـَُإ ؾـ َ ناضَُْـساِْ وَظاضَتـِ   ئَُي
ًَطَيــُ، نــُ ِضووْــِ بهاتــُوَ بــُطىَيطَّ      خىَيٓــسِْ بــااَل، ئــُوَ بــُِضَيع دــُْابِ وَظيــطّ خىَيٓــسِْ بــااَلف ي
ِضَيُٓايًُنإ يإ ِضَيهاضَناِْ وَظاضَتِ خىَيٓـسِْ بـااَل بـؤ بـُضظ نطزْـُوَ نـؤُْ ئـُو ِضووٕ نطزْـُوََإ بـؤ          

ًَُباؾــُ َـاززَّ يُنــُّ و    َّ بـُ يــُى، ٖــَُىو ٖــَُيططاِْ بِطواْاَــُّ  بـسات، بؤيــُ َــٔ ث َــاززَّ زووَّ بهــط
ًَو يُ زاّ و زَظطا سهىًَُنإ ناض زَنُٕ، يإ يُ زَضَوَّ وَظاضَتِ خىَيٓـسِْ بـااَل    َاغتُضو زنتؤضا نُ يُن
ًَؿـتا بـُضظ نطزْـُوَّ ثًـُّ          ًَُىايـُ ٖ َّ، بُِضاغـتِ َـٔ ث يإ يُ نُضتِ تايبُت ئُو َاوَيإ بؤ سًػاو بهـط

 قػُّ ظياتطّ يُغُض ُٖيُو با دُْابِ وَظيطيـ ِضووِْ بهاتُوَ، ظؤض غىثاؽ.ظاْػتِ 
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع ِضاظاو خإ فُضَىو.
 بُِضَيع ِضاظاو ستُىز:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَو نُ خىَيٓسُْوَيـُى بـؤ ئـُوَ ثـِطؤشَ ياغـايُ زَنـُئ، ئاَاصت       ًَُُ نات ُـإ ئُوَيـُ وَنـى ٖاوناضاًْؿـُإ     ئ

ًَـ بطزْـِ            ًَُـُ ئاَاصتُـإ بـُضَوث باغًإ نطز، نُ ئُو يـؤزَّ يُغـُض وَظاضَتـِ خىَيٓـسِْ بااَليـُ يـاخىز ئ
تىَيصيٓــُوَّ ظاْػــتًُ، ٖاْــساِْ تىَيصَضَنافتاْــُ يــُ ٖــَُيططاِْ بِطواْاَــُّ َاغــتُضو زنتــؤضا، بؤئــُوَّ نــُ   
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ًَتــُ   بتــىاْؽت يــُ ِضَيطــُّ ياغــايُى نــُ ٖــَُىو ئــُو َــاف و ئًُتًاظاْــُ بــؤ ئــُو بُِضَيعاْــُ بطُِضَيًٓٓــُوَ ئُب
ًَؿـًٓاضّ نـىضت نطزْـُوَّ            ًًَٓـُ غـُض بابُتُنـُنإ َـٔ ثؿـتطريّ يـُ ث ًَطَؾُوَ ئُطـُض ب ئاَاصتًهِ باف، ي
ٍَ ئًًغا نطزُْوَّ َاززَّ يُنُّ زاّ، نىْهُ بُِضاغتِ ُٖض بُِضَيعَيو  ْاوًْؿاِْ ثِطؤشَنُ زَنُّ، بُاَلّ يُطُ
َِ، ئُطــُض    َِ، ئُطــُض ٖــَُيططّ بِطواْاَــُّ َاغــتُضو زنتــؤضاف ْــُب يــُ وَظاضَتــِ خىَيٓــسِْ بــااَل نــاضّ نطزبــ
ًَو ِضَيهـاضّ    َِ ناض نطزٕ يُّ وَظاضَتُ ياخىز نُ تىَيصيُٓوَ ئُنطَيت نؤَـَُي َِ، ئُظاْ َُٖيططّ بِطواْاَُنُف ب

ًَو تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ ُٖيُ، نُْ َّ تؤ بُ َاززَيُى يُ ياغـايُى ٖـَُىو   تايبُت بُ خؤّ ُٖيُ، نؤََُي انط
َِ بـسَّ، بُتايبـُتِ بـُضظ نطزْـُوَّ ثًـُّ            ًَو بـُوَّ نـُ ئـُو َافـُيإ ثـ ئُو ؾتاُّْ ئُبُخؿًتُ نُغاْ
ًَؿـًٓاضّ ئـُوَ            ًَو ئًذطائاتِ قىضغـِ ئـُوَيت بـُ تايبـُتِ بـؤ تىَيصيٓـُوَ، بؤيـُ َـٔ ث ظاْػتِ، ئَُُ نؤََُي

ًَُـُ    زَنُّ نُ َاززَّ يُنُّ ئًًغا بهطَي تُوَ ، ُٖضنُْس بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ ئاَاشَّ بُوَ نـطز نـُ ئ
ئُطىاظيُٓوَ بؤ باؽ نطزِْ َاززَّ زووَّ، بَُيآ، يُبُض ئُوَّ َاززَّ زووَّ خؤّ ِضَيطُ ناضَّ زاْـاوَ بـؤ   
ئُوَّ ئُو نُغاُّْ نُ يُ ٖـُض زاّ و زَظطايـُنِ سهىًَـسا نـاض زَنـُٕ، زَتـىأْ يـُ ِضَيطـُّ يـاخىز بـُضظ           

َّ، يُِضَيطُّ ئُو ِضيهاضَ ياغايًاُّْ نُ زَغت ًْؿا ًَببُخؿط ٕ نـطاوَ، بؤيـُ َـٔ    نطزُْوَّ ثًُّ ظاْػتًإ ث
ٍَ ئُوَزاّ نُ َاززَّ يُنُّ ئًًغا بهطَيتُوَ، غىثاؽ.ثؿتطريّ يُو ثط  ؤشَ ياغايُ زَنُّ، بُاَلّ يُطُ

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/د
 الّ فُضَىو.بُِضَيع ناى عبسايػ

 َكطؿ٢:بُِضَيع عبسايػالّ 
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َِ، بُاَلّ  ًَؿًٓاضَّ ُٖضزوو يًصُْنُ، ِضاغتُ ئُطُض ْاوَيهِ ِضَؾًكِ دىإ ب َِ زَنُّ بُو ث ِضاغتِ َٔ زَغت ث
( يــإ ٖــُشَاض نطزْــِ ثًــُّ ظاْػــتِ، ٖــُتا بــؤ ظاْهــؤ و بــؤ   قتتإْٛ اطجػتتات ايسضستت١ ايعًُٝتت١بــُ عــُضَبِ )

َِ ْاوَِضؤنُنُّ ئُو ًُْ، نىْهُ ْاوَِضؤنُنُف سًػاو زَض َِ اليُُْ، ئُطُض واب ًَهِ ب َوَف يُعِٓ ْاوًْؿاْ
َِر، زووَّ، سـُظ       َّ بـؤ نـ َِ بـىتط ًَِ تُعًًُات و ياغايُنُ، بؤيُ زَبـ زَنطَيت، ثًُنُف سًػاو ئُنطَيت بُث

ًَؿـهُوتىو دًاواظيـُنِ بٓـُِضَ        َِ بهـُّ يـُ واَلتـاِْ ث ًَـىإ ثًـُّ     ئُنُّ بُوَ زَغت ثـ تِ طـُوضَ زَخطَيتـُ ْ
ًَـ ئـُوَّ         ظاْػتِ يإ ؾُٖازَ، يُ بُيِٓ ناضو ئُو ناضَّ تؤ نُ فًعًـُٕ ئـُّ نـُيت، بُغـُضَٔ زاٖـات، ثـ
ؾُٖازَّ داَعِ بااَلّ َاـتـاتًهِ ٖـُبىو يَُُْػـا، نـىْهُ ؾـُٖازَّ ْـُبىو ْـَُتىاِْ خبـىَيِٓ، ٖـُتاوَنى          

ًَٓاغــُّ غــ  َّ  بُتُغــسيل ؾــُٖازَنُّ ثُيــسا نــطز، بــُاَلّ َــٔ ث ًَتِ َاَؤغــتايامن ٖــُبىو، يــُو ُْسيهاّ يــُن
ًًَـُوَ، يـُ قىتاخباْـُناِْ َُْػـا، ئَُـُ باؾـرتئ فتىوُْيـُ نـُ           ًَ تُضدىََُإ نطز، وتًإ ئـُتىاِْ زَضؽ ب
ًَهِ تـطَ،          ًَهُ، ؾـُٖازَّ دـاَعِ و ثًـُّ وَظيفـِ ؾـت بُغُضّ َٔ ٖات، َىَاضَغُ نطزِْ زَضؽ طـىتٔ ؾـت

ًَُــُ ُٖيــُ، بــُ ئًعتريافــِ  تَُاؾــاّ فتــىظَدِ ئــُقالْ ِ بهــُئ، تــُْٗا يــُو تُدطوبــُّ يــُ واَلتــاِْ وَنــى ئ
ًًَـسا يـُ    ًَو َىغتُعُُضّ، نُ ُْخىَيٓسَواضّ ت ًَهُ بؤ زَوَيُت %يـُ،  71بُضيتاًُْنإ ئُوَ فتىظَدِ زَوَيُت

           ّ ًَُـُ ئُنُويٓـُ َُٖيُيـُنِ طـُوضَ، بؤيـُ ضَداتـإ ؾَت ئُنـُ يـُ   بُؽ بؤ ئُوَيـُ تَُؿـًُّ ئُـىض بهـُئ، ئ
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ًَبًًُٓناِْ ئُّ خىؾو و بطاياُْ يُو َىْتُيُقُ بهُٕ، قـُت طاَيتـُ بـُ ثًـُّ ظاْػـتِ ُْنـُئ،        غُضَتاوَ ت
ــُ       بُتايبــُتِ ثطؤفًػــؤضو ياضيــسَزضّ ثطؤفًػــؤض، ئَُاْــُ ئــُزضَئ بــُو نُغــاُّْ نــُ ئًػــٗاًَإ ُٖيــُ ي

  ُ ًَطايــ ٍَ َــىَظَف بــىوّ يــُ د ٍَ يــُ تُزضيػــِ دــاًَعِ، َــٔ و ؾــاْاظّ بــُوَ بهــُّ ؾــُف غــا ى و نــىاض غــا
َِ بُسػِ ْىوغِ نُ بؤّ ُْبىو، نـىْهُ َـٔ تُعاٖـسّ زابـىو نـُ  ـُيطّ ئًؿـِ خـؤّ          ًَو و زووغ ثُضيَُاْ
ًَػـتا ثطؤفًػـؤضو ياضيـسَزَضو         ًَىَنإ وَنى ئُوَّ ِضَيعّ ُٖيـُ بؤيـإ ئُواْـُّ نـُ ئ ُْنُّ، بُ ؾًىَيُ يُ ؾ

ًَـ   ئُنُُ ظاْهؤيُنِ ئًُِٖ بُو ثطؤفًػؤضو ياضيسَزَضَ زَضؽ ئُ َِ خؤّ ِضَيع يُ خؤّ بطـطّ ثـ ًَُُوَ، زَب َي
ًَُُوَ، بؤيـُ ضَداتـإ    ًَ ًَو ئُتىامن وَنى ثطؤفًػؤض زَضؽ ب ئُوَّ ِضَيع يُ ظاْػت بططّ، َٔ يُغُض و ئُغاغ
ًَىإ    ًَهِ تط...، ًٖك ثُيىَْسيُى ْـابًِٓ يـُْ ؾَت زَنُّ يُو َىْتَُيُقُ تَُاؾا بهُئ ُْى يًُٖك َىْتُيُق

ًَىإ ثًُّ ظاْػتِ، ئُطُض َٔ تُزضيػِ فًعًِ بهُّ يُ ظاْهؤ َُٖىو ئُواُّْ نُ خًسَُو ئًـ نطزٕ  و يُْ
ًَػتا بـاؽ نـطإ ُٖقُـُ،  ـىؽ تُقـسيِ بهـُّ، يُنـَُؽت ؾـت ئُوَيـُ ٖـؤّ ئـُّ ياغـايُ ِضَت بهطَيتـُوَ               ئ
ئُغــًُٕ، ئُطــُض َُبُغــت ئُوَيــُ ثًــُّ ظاْػــتِ بسضَيتــُ زَضَدــُّ عًُــِ، بسضَيتــُ ئُواْــُّ يــُ زَضَوَّ  
ًَهِ تـط ُٖيـُ، بـؤ ئـُوَّ ئُواْـُّ           تُزضيؼ ئًـ زَنُٕ، َٔ زاوا زَنُّ ضَتـِ بهُيٓـُوَ، ئُطـُض َُبُغـت
ًَطو زنتؤضإ ئًُتًاظاتِ َاززيإ بهُوَيتُ زَغت، و يُزَضَاَيُ و يُ خاُْْؿًِٓ و يـُ غـاَيِ    َُٖيططّ َادػت

ٍَ يُنرت، با ئًٗاُّْ زَضَدـ  ًَُىايـُ يـُو     ُّ عًخعَُت، غُضناو، بُاَلّ با بُغُضيح بؽت يُطُ ُـِ ُْنـُئ، ث
ًَطَ ئُوَ زابؽت نطاوَ، َٔ زشقتُ َٔ ٖ غًػتَُُ ًَطّ  َىونُيُ غُقُتُ نُ يُ عريام ُٖيُ، ي َُيططّ َادػـت

ٍَ ئـُنات زوو نـُؽ ئـًـ زَنـُٕ بـُ      غبُّ، زوو غبُّ، زوو غبٍُ  ئُؿتُ زنتؤضا، بُاَلّ تىخىا و خىا قُبى
ًَو بـُ نُيؤضيؤغـِ ُٖيـُ،        زَضَدُيُى يُ وَظيفُيُنِ َىسُزَز َىزيطٕ،  ًَطّ ُٖيـُ، يـُن ًَو َادػـت يـُن

ًَؿهُف زَنُّ بؤ ئُو فُضَاْطُيُ، 75 %زَضَاَيُ وَضزَططَيت، ئًـ نطزٕ يُغُض بَُٓاّ ظيطَنًُو نُْس ث
 َٔ ًَٔٓ ًَُُوَ ئُوَّ ثًُّ ظاْػتِ واظ ؾَت ب ُْوَى يُغُض ئُوَّ ؾُٖازَت نُْسَ، بؤيُ داضَيهِ تط َٔ زََي

ئــُو زَضَدــُ طُوضَيــُ ُْنــُئ، زوو، ئُطــُض بــؤ ئًُتًاظاتــُ وََياَلٖــِ ئــُو ئًُتًاظاتــُّ    زشّ، بــا ئًٗاْــُّ 
ًَؿـُّ طـُوضََإ نـُ وؾـُّ زَضَوَّ وَظاضَتـِ خىَيٓـسِْ بـااَل          َِ، ن ًَط بُؾًاُْ، غـ ئُزضَيتُ زنتؤضاو َادػت

ًَت ظاْهؤنإ غُض بُ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل ئـُبٔ،   َِ ئَُي ًَِ غبُّ ن ًَت يـُّ خىيـُ     ٖاتىوَ، َٔ ئَُي َِ ئـَُي نـ
ًَو زَضْانُئ نُ ظاْهؤنإ ئًساضيُٕ غُض بُوَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَلْـُبٔ ْـُبٔ،    يإ يُ خىؾت زاٖاتىو ًْعاَ
ًَؿًٓاض زَنـُّ   بؤيُ وؾُّ زَضَوَّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل ئُطُض خىاُْنات ٖاتى ئُو ياغايُ َايُوَ، َٔ ث

 ِ ًَػـتاف ئُطـُض ئُواْـُّ         بٓىوغٔ ئُواُّْ نُ ناضّ تُزضيػِ دـاَع ْانـُٕ، نـىْهُ َُبُغـت يُواُْيـُ، ئ
ًَـُ،    بَُٔ ْاظامن يُ فُِضاؾُوَ تا بطُيتُ بااَلتطئ ثًُ يُ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل ئًـ زَنُٕ َُعاؾـًإ زَب
ًَُـُ زََاُْويػـت ٖـاِْ تاقـاتِ عًُـِ و َاَؤغـتا          ًَُـُ نطزَـإ، ئ ًَتِ، ئُو  َُيُتًُّ ئ بؤيُ خَُيهُنُ ُٖق

َِ، ؾـُف غـُز زؤالضَـإ             بسَئ ًَٔ يـُ ظاْهؤنافتـإ ئـًـ بهـُٕ، زَغـتُإ خـؤف بـ ، يُباتِ بهـُٓ زَضَوَ بـ
َِ، بُؽ َع االغف َُٖإ َىَظَفُ يُ سًػاباتُ، ئُو َُغُيُيُّ بطازَضإ باغًإ نطز يؤزَيهِ طُوضَ  ئُزاي

ُوضَ بـىو نطزَـإ،   يُغُض وَظاضَتُ، خـؤ َـٔ ئـُظامن فـُِضاف و نايُنـًـ زاوا زَنـُٕ، ئـُوَ َُٖيُيـُنِ طـ         
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ًَُُ يُغُض ئُو َُٖيُيُ َُٖيُيـُنِ تـط بًٓـا     َّ ئ ًًَإ وَضبططيُٓوَ، بُاَلّ ْانط ِضاغتُ ْاتىاْؽت ئُو ئًُتًاظَ ي
ًَىَيُى      َِ بـًُٖك ؾـ َِ َاْايُى بسات، زوو، ضَداتإ ؾَت ئُنُّ ئُّ ياغـايُ ْـاب بهُئ، واتُ ْاو ًْؿاُْنُ زَب

 َِ ز و تــُضفًع، يــُ ٖــَُىو ىئُطــُض َُبُغــت ئًُتًاظاتــُ، تــُقاع قًُــُتِ زَضَدــُّ عًُــِ نــُّ بهــُئ، غــ
ًَِ، َٔ طًُيًِ يُغـُض ئـُو زَ خىؾـو و بطايـُ ُٖيـُ ئـُوَّ        ًَ قُوآًِْ تط ُٖيُ، َاوَ يُى ؾتِ بهىوى ب
ئًُعاّ يُغُض ئُو ياغـايُ نـطزووَ، َـٔ واَعاْـِ يـُ زَضَوَ ٖـاتىوَ، ئَُىيػـت ببـىضٕ ئـُو قػـُيُ ِضَقـُ،            

ًَُُيُ با تـُوقًعِ بهـُئ،   تَُُيىم بىو بؤ ئُْس ًَؽت ئُٖا ئُو ئًُتًاظَ بؤ ئ ًَ ًَُُ ب اَاِْ ثُضيَُإ تاوَنى ئ
ًَـطَ بـىو، زَبىايـُ بـُزووضو زضَيـصّ تَُاؾـاّ بهـُٕ، ، زَيـٔ غـُض              اّ ِضََٔ طًـُيِ يـُو خىؾـو و بطاياْـُّ ئ

ًَىَ سًػ ًَت، ئُطُض ئ ابتإ نطز باغـِ  ئُوَف ئَُُ زَخُُْ ْاوّ تاوَنى َُٖىو ياغايُنُ يُبريّ خَُيو به
ًَبىضزٕ زَنُّ، يُ ثطؤتؤنؤٍ بٓىوغُ..... ًَىَ زَنُّ زاواّ ي  ئ

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د
ًَُِٓ، ناى عبسايػالّ يُبابُتُنُ زَضُْنِ.  تهايُ ٖ

 :َكطؿ٢بُِضَيع عبسايػالّ 
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبىضزٕ زَنُّ سُظ زَنُّ بٓىو  غِ....َٔ زاواّ ي
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 تهايُ ناى عبسايػالّ، تهايُ يُّ بابُتُ زَضَُنؤ و بهؤ غُض َُوظوعُنُ.
 :َكطؿ٢بُِضَيع عبسايػالّ 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
َِ نـُ َـٔ ئُْـساّ ثُضيـَُإ بـُ غـىوى زَظامن،        ًَطُيؿـتب ًَبىضزٕ زَنُّ نُ خَُيو وا ت َُبُغـتِ   َٔ زاواّ ي

ًَهِ تط  ًَو، َٔ ئَُىيػت بُ نىضزيُ ظَعًفُنُّ خؤّ، نُ نىضزيِ ظَعًفُ، باؾت ئُوَ ُْبىو بؤ ًٖك ساَيُت
ًَُُ، وابعاًْت ئُْساّ ثُضيَُإ ياغا بؤ خؤّ زَضزَنات، غىثاؽ.  ُْنُئ نُ خَُيو ٖإ بسضَيت زشّ ئ

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د
 خإ فُضَىو.بُِضَيع يًًِ 
 :عاض بُِضَيع يًًِ اَري

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَُىايـُ بُخؿـًِٓ ئـُو       َٔ غُضَتا ثؿتطريّ يُ بؤنىوُْناِْ ُٖضزوو يًصُّْ ثُضوَضزَو ياغـايِ زَنـُّ، ث
َِ يـُ ِضوويُنـُوَ          َافُ بُ َُٖيططاِْ َاَػتُضو زنتؤضا يـُ زَضَوَّ وَظاضَتـِ خىَيٓـسِْ بـااَل، ٖؤناضَيـو زَبـ

َِ بؤ ئُوَّ تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ ُّٖ يُْاوَوَّ ظاْهؤنإ و يُ زَضَوَّ ظاْهؤنإ ٖؤناض َيو و ٖاْسَضَيو زَب
ًَىإ             يُ ِضووّ نـؤْايُتِ و نـُْسايُتًُو بـُضَو باؾـِ بـِطؤٕ، ٖـُضوَٖا يـُ ِضوويـُنِ تـطَوَ ْعيهًـُى يـُْ

ًَتى ئـُو ِضَيطُيـُ    بـُ خـاوَِْ بِطواْاَـُّ َاغـتُض و     ظاْهؤنإ و زاّ و زَظطاناِْ تط زضوغت زَنات، ئُطُض ب
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ًَىيػت بتىأْ غـىوز   َِ ظاْهؤنإ يُناتِ ث زنتؤضا بسضَيت يُ زَضَوَّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل، فانتُضَيو زَب
يُو تىَيصيُٓواُْ وَضبططٕ، ُٖضوَٖا يُ ِضوويُنِ تطَوَ ئـُو فؿـاضَّ نـُ يُغـُض ظاْهـؤ ُٖيـُ، نـُ ٖـَُيططّ         

َِ بُف ُْبٔ يُو َافُ ئُو فؿاضَ نُّ زَناتُوَ، بِطواْاَُنإ ًَُٖؿُ ِضوو يُظا ْهؤ زَنُٕ بؤ زاَُظضاْسٕ، ب
بُ بؤنىوِْ َٔ بُخؿًِٓ ئُو َافُ بُ َُٖيططاِْ بِطواْاَُّ َاغتُضو زنتؤضا ئُوَْسَّ نُ ثُيىَْـسّ بـُ   

ًَِ   ئُصتاَساِْ تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ ُٖيُ، نَُرت ثُيىَْسّ بُ واُْ وتُٓوَ ُٖيُ يـُ ظاْهؤنـإ، ٖـُضوَٖا    ثـ
ًَػتا باؽ نطا يُ اليُٕ ئُْساّ ثُضيَُاُْ بُِضَيعَناُْوَ،  ًَؿُيُّ ُٖتاوَنى ئ باؾُ بؤ ناضَغُض نطزِْ ئُو ن
ًَؿُيُ سٍُ زَنـات، بُتايبـُت ئـُو     َاززَّ يُنُّ و زووَّ ئُطُض يُى خبطَيت و بهطَيتُ يُى َاززَ، ئُو ن

و َافُ مشىؾت بهات، َٔ تُغُوض زَنُّ بـىوٕ  َىالسُظَيُّ نُ يُغُض ئُْساّ ثُضيَُإ ُٖيُ، نُ ئُطُض ئُ
    ،َِ َِ ئُْساّ ثُضيَُإ بري ُْناتُوَ، يـإ ْىوغـًِٓ ٖـُب بُ ئُْساّ ثُضيَُإ ٖؤناضَيو ًُْ بؤ ئُوَّ ِضَيطط ب
ًَِ تىاْـاٍ خـؤّ             َِ، بؤيـُ َـافِ غطوؾـتِ خؤيـُتِ بـُث ًَـب بـ َِ و تـُئًًفِ نت و بُ تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ بـ

ًَىيػـتِ زَظامن   تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ ُٖبىو ًَهِ تط نـَُٔ بُث ، َافِ تُضقًُ نطزٕ بًططَيتُوَ، ُٖضوَٖا خاَي
ًَو   ًَىيػتُ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل ئُصتىَـُْ َّ، ث ًَطَ باغِ بهُئ، ئُطُض ئُو ياغايُ ئًكطاضّ يُغُض بهط ي

 ،َِ ًَىَيُنِ باف ب َِ، بؤ ئُوَّ تُقًُِ ئُو تىَيصيُٓواُْ بُؾ يـُو ناتـُّ نـُ ئـُو     يإ بؤضزَيهِ ظاْػتِ ُٖب
     ،َّ ٍَ بهــط ًَِ تىَيصيُٓوَنــُ قبــى ــت، بــُث ًَ نُغــاُْ تىَيصيٓــُوَ تُقــسيِ زَنــُٕ، تُقًُُنــُ ظيــاتط ظاْػــتِ ب

َّ، ظؤض غىثاؽ.  تُضقًُّ ئُو نُغاُْ بهط
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع تاضا خإ فُضَىو.
 بُِضَيع تاضا حتػؽت ئُغعُزّ:

 ُضؤنِ ثُضيَُإ.بُِضَيع غ
ًَُـُ     ًَُٓطُيؿؼت ُٖيُ، يُوَّ نُ بُ غـىوض بـىوِْ ئ ًَُُ بُضاَبُض بُ ناضَيو وَغتاوئ ُْٖسَيو ت بُِضاغتِ ئ
َِ يًصُْنــُ ئُطــُض    ًَطــاّ زَغــت خؤؾــًُ، يُُٖضغــ ًَهُ نــُ د بــؤ تُؾــذًع نــطزٕ و ٖاْــساِْ تىَيصيٓــُوَ ؾــت

ًَو نُ قػـُّ نـطزووَ يـُو بـى     ًَِ ئُطـُض       َُبُغتُنُ ئُوَيُ و ُٖض ئُْساَ ًَـ اضَ، بـُاَلّ سـُظ ئُنـُّ ئـُوَ ب
َِ ًَو بـؤ ئـُوَّ    ُيُرناضَّ تط ٖ ،ٖاْساِْ تىَيصيُٓوَ ب ًَتُ غُبُب ًَطَزا وَنى ثًُّ ظاْػتِ بب ْاتىاْسضَيت ي

َِ، نـىْهُ وَنـى ز.ئـاضاؽ وتـِ َـٔ ثؿـتطريّ ئُنـُّ بُِضاغـتِ،            ،ٖاْساِْ تُؾذًعِ ُٖضَ تىَيصيُٓوَيـُى بـ
ًَطَزا زواّ ًَطٖاتِٓ دُْابِ وَظيط بؤَإ ِضووٕ بهاتُوَ، ئُّ ثًـُ ظاْػـتًُّ زَزضَيـت     سُظيـ ئُنُّ ي بُخ

َِ بِطواْاَـُّ، بـُ         ًَـطَزا خـاوَِْ غـ تايبُتُ بُ وَظاضَتِ تُعًًُِ عاؾت، ئُو ثًُ ظاْػتًُّ نـُزَزضَيت َـٔ ي
َّ، خـؤّ ت       ًَطَ ئُْـساَِ ثُضيـَُامن، ٖـُض تىَيصيُٓوَيـُى بهـط ًَو و زوو َاغتُضْاَُّ، ي ُبًعًـُٕ  نُيؤضيؤغ

   ،َِ ًَو بـ َِ و يإ يُ ُٖض ؾـىَيٓ ًَطَزا ئُطُض يُ زَضَوَّ ثُضيَُإ ب تىَيصيُٓوَنُ ِضَيطُّ خؤّ ئُططَيت، َٔ ي
ًَُـُ            ًَـ ئـُوَّ ب ًَو زَزضَيـت بـُ خـاوَٕ ؾـُٖازَنُ، بـؤ فتىوْـُ، َـٔ ثـ دًايُ وَنى ئًُتًاظَيو و وَنى ؾت

ًَِ بىو وَ ًَىيػتِ ث ظاضَتِ ثُضوَضزَ َِٓ ُْخػتُ تـُعًًُِ عـاؾت،   ثُضيَُاًْـ يُ غاُْوّ بىوّ، نىْهُ ث
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ًَػـتا و ئـُّ      ًَٓـاِْ ئ َِ بـؤ زَضٖ ًَو ب َِ، ِضَيهاضَيو ُٖيُ، غُبُب يُ ثُضوَضزَ زَضغِ ئُوتُوَ، َٔ ْاظامن و ؾت
َِ ئــُتىاْؽت بــؤ تىَيصيٓــُوَّ عًًُــِ يــُ وَظاضَتــِ   ًَهِ تايبــُت بــ ٖــَُىاض نطزْــُ، ئُطــُض َــاف و ئًُتًــاظات

ــاؾت زاوا بهــ   ــُعًًُِ ع ٓ   ت ــى ِضَي َّ وَن ــط ــازَ به َّ ؾــت ظي ــس ــُو    ُئ، ُْٖ ــؤ ئ ــطزٕ، ب ــذًع ن ــاتط تُؾ ــايِ، ظي ُ 
          َِ ًَو تُزضيػـِ ْـُب َِ، وابـعامن ئُطـُض يـُن َِ، ئُطُض ئًشتًػـابِ زَضَدـُّ عًًُـِ بـ تىَيصيُٓواُّْ نُ ئُب

ًَهِ تايبـُت        ًَو يـُ نـُضت َِ يُ داًَعُ، َٔ ْاظامن نؤٕ سًػابِ بؤ ئـُنطَيت يـُ ؾـىَيٓ بـؤ  تُفُضو ِ ْازضَيت
ًَهِ عًًُـِ ُٖيـُ، ْـُ     ًَو ئًـ ئُنات، يُى زَْط ُْ زَضؽ وتُٓوَّ ُٖيُ، ُْ بُسػ فتىوُْ، يإ يُ ؾىَيٓ
ــُّ ِضووٕ         ــُنطَيتر، ســُظ ئُن ــو ئ ًَىَضَي ــُو ث ــِ ب ــابِ زَضَدــُّ عًًُ ــطزووَ، ئًشتًػ ــاز ن ــُِضَيهِ ظي ثُيج

َّ نِ ظياز بهُئ بُ ُٖ ًَطَزا ئًًتًباغُنُ يُوَيُ، ئَُاُْو َِ ي َىاض نطزُْوَّ ئـُوَ بِطيـاضَّ   نطزُْوَيُ ب
نُ يُبُضزَممإ زايُ، وابعامن وَظاضَتِ تـُعًًُِ عـاؾت ٖـَُىوّ يـُْاوّ ُٖيـُ، ؾـتُنإ َـُودىزٕ ئُطـُض         
ًَو ُٖيـُ نـُ    ًَػتا َاف ًَُُ ظيازّ بهُئ، ئُطُض تاوَنى ئ ًَهِ ئُوتؤ ًُْ نُ ئ بطُِضَيًُٓوَو بًدىَيًُٓٓوَ، ؾت

ــا    خــاوَٕ ؾــُٖازَنُ وَضّ ْــُططتىوَ يــُ زَ  ضَوَّ داًَعــُ، بتــىاْؽت بــؤّ ئًعافــُ بهــُئ، نــىْهُ َــاف ت
     َِ ــت، خــؤّ ؾــُٖازَنُّ وَضططتــىوَ، زنتــؤضاّ وَضططتــىوَ، َاغــتُضّ وَضططتــىوَ، ئــُب ُْغــُْسضَيت ْازضَي
ٍَ، يُنػـُض نطزووَاْـُ بـُ ئُْـساَِ ثُضيـَُإ، ئُْـساَِ ثُضيـَُإ         ًَُُيُنُّ خا َِ، ُْوَى ئ ًَطُّ ِضَيع ب د

َّ خ َّ و ُْتُو ًَىيػـت ْانـات ِضَظاَـإ      بتُو اوَِْ ؾُٖازَّ زنتؤضاو يإ َاغتُضَ، خؤّ خاوًَْـُتِ، ئـًرت ث
َِ، باف ئُبؽت و خطاخ ئُبؽت، ئُوَ عًالقُّ ًْـُ، ئًشتًػـابِ زَضَدـُّ     َِ و ِضَظاَإ غىوى ْاب قىضؽ ئُب

ًَهُ وَظاضَتـِ تـُعًًُِ عـاؾت قـُضاض زَزات، تـؤ تُقـسقتِ بُسػـت بهـُ زَضَدـُّ عًًُـِ خـ            ؤت عًًُِ ؾت
َِ، سـُظ زَنـُّ ِضووْهطزُْوَنـُ يـُ اليـُٕ            َِ يـإ يـُ شوضَوَّ داًَعـُ بـ وَضئُططّ، يُ زَضَوَّ داًَعُ بـ
ًَـو       َِ، زَغت خؤؾِ يُ ُٖض اليُى زَنُّ نُ بُ ثُضؤؾًُوَ نـاضّ نـطزووَ، بـؤ ئـُوَّ َاف دُْابِ وَظيط ب

َّ بؤ ئُو نُغاُّْ نُ خاوَٕ ؾُٖازَّ َاغتُضو زنتؤضإ يُ زَضَوَ  ّ تُعًًُِ عاؾت، غىثاؽ.ظياز بهط
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع ناى عبسايطلتٔ فُضَىو.
 بُِضَيع عبسايطلتٔ سػؽت:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

بُِضاغتِ ًَٓـ ُٖضوا زَغت خؤؾِ يُ ُٖضزوو يًصُْ زَنُّ، يًصُّْ ثُضوَضزَو يًصُّْ ياغايِ، بُاَلّ َٔ 
َّ، يُ َاف و ئًُتًاظات يُخؤّ زَططَيتُوَ، ظياتط قػُ يُ غُض ئُوَ زَنُّ نُ ئُو ثِطؤشَ ظياتط يُخؤّ زَطط

ًَو نـُ يـُ بـىاضّ خـؤّ ئًؿـِ             ًَُُ ئُتىاْؽت ثًُّ ظاْػـتِ تُسسيـس بهـُئ و بـسَئ بـُ نُغـ ئَُُ نؤٕ ئ
ًَُـُ ي    َِ، َُغـُيُٕ ئ ًَٓاب َِر، ئُو ثًُيُ يُسُم و َاف و بُزَغتِ خؤّ بُزَغتِ ْـُٖ ًَـطَ بـاؽ يـُ    ُْنطزب

َّ ئًـ زَنـات و يـإ    زَضَوَّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل زَنُئ، وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل ئُو نُغُّ نُ يُو
َّ تُعؽت زَنطَيت، ئًـ بؤ ئُوَ زَنات و خعَُتِ ئُو وَظاضَتُ زَنات، زَضؽ بُ خَُيو ئُزات، ئًٓذـا   يُو

ًَ ًَت و ئُو ثًُيُ وَضئُططَيت، ئ ًَئُوَ بُ َافِ خؤّ ئُن ًَؽت با ثًُ ُُ ي ئـُو نُغـُّ   طَ ُٖضوا يُنػُض ئَُي
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ًَػـتا        ًَػتا زاَُظضاوَ يُزَظطايُنِ تطّ سهىَُت، ِضاغتُ خعَُت بُّ طُيـُ زَنـا، بـُّ ًًًَُتـُ زَنـا، ئ نُ ئ
يُثُضيَُاْسا خعَُت بًًًَُُت زَنا، بُآلّ خعَُت بُو وَظاضَتُ ْانُ، ئُوَ وَظاضَتُ ثًُ زَزاتُ خؤ، َـٔ  

ٌَ        وَى ثُضيَُاْت اض ئُو ثًُيُ ْازََُ ئُوَ، ئُطُض َٔ بـسَّ ئـُوَّ يـُ وَظاضَت ئـًـ زَنـا يـإ زَضؽ زََيـ
     َّ ًَـطَ يـُو ًَو يُوّ بـُضظتطر يُنػـُض ي ًَتُ ياضيسَزَض يإ عًَُس نُ ؾت ًَت بب ًَطَ به َاَؤغتا نؤٕ ئَُُ ي

         ّ ًَهِ تـطّ ُٖيـُ نُئُْـسا ًَـطَ ئًُتًـاظو سكـىق َّ زَضؽ زَزا ئـَُا ي ًَـت، يـُو ثُضيَُاْـُ، ئَُـُ    بُضظتط زَب
     ،ٌَ ًَهِ زوًْايـُ، ئَُـُ ٖـُض ْـاب ًَىَيُى زشّ ظاْػتًًُ، زشٍ ياغايُ، زشٍ َُٖىو عىضف و عازَت بَُُٖىو ؾ

ًَؽت فتىوَُْإ ُٖيُ يُغاَيٌ ) ( ظؤض َاَؤغتا ُٖبىوٕ، خُضير بىوٕ، بُآلّ خؤيإ تُعؽت 92و  98ئُطُض ب
     ٕ ًَــٓر، ؾــُف وَضَقــُّ زؤالضيــإ      ْــُزَنطز، زَنــىوُْ ؾــُضيهُيُى يــإ نؤَجاًْايــُى ئًؿــًا زَنــطز ث

وَضزَططت، يَُُنتُبُنإ غُز زيٓاضٍ يإ زووغُز زيٓاضيإ ُٖض بـُخؤضايٌ بـىو، بُخؤبُخؿـٌ ئًؿـٌ بـؤ      
زَوَيُت و سهىَُت زَنطز نُزَضغٌ زَزا بُقىتاخباُْنإ، بُآلّ ئايا ئَُُ زواٍ ئُوَ ثُؾًُإ بؤوَ نُٖات 

ًَتُ ضيـعّ ئـُو ثًُيـُّ نُيـُ)       خُضيهُ خؤيإ تُعؽت بهُٕ، نُتُعؽت بـ  ٌَ ئـُوَّ بهـ ( تـُعؽت  98ىوٕ بـُب
ًَؽت ئـُويـ              ًَـ ًَـطَ يُنػـُض ب ٍَ ئـُوَ ي ًَـٓر تـُعؽت بـىوَ، ئـُنط ٌَ و نـىاضو ث ًَػتا يُ زوو ٖـُظاضو غـ بىوَ، ئ
        ٌَ ٌَ، ئَُـُ زشّ عـىضف و عازَتـُ، ئَُـُ ْـاب ًَىَيُى ْـاب ٍَ، ئَُُ بًُٖك ؾـ ًَؼت ثًُيُ وَضبطط َاَؤغتايُ به

ًَطَ ًَُُ ي ًٌَ خؤٍ ئًـ زَنا و ثًُ وَضزَططَيت  ئ ٌَ يُد ٍَ ُٖضنُغ يُنػُض ئُو قُضاضَ زَضبهُئ، ئَُُ ْانط
ًَتـُ عًَُـس و ياضيـسَزَضو      بُِضيعبُْسّ خؤٍ، بُئًؿهطزٌْ خؤٍ، بُخعَُتهطزِْ ئُو زائريَيُ، ئًٓذـا ئُب

        ُ ًًَـُ وَضزَططَيـت، ٖـُتا سـانُِ قـ ٍَ يـُو د ًَـت يـُو ًَو ب ظا يَُُسهَُـُنإ  ئىغتاظو ئًرت غُضؤنِ ُٖض ؾت
   ٍَ ًَتُ قاظٍ، سـانِ وَضبطـط ًَـ ُٖتا ئُب ًَتُ ث ٌَ ثًُ ثًُ به ٌَ، ئُب ٌَ خعَُتِ ُٖب ًَتُ قُظايِر ئُب نؤٕ ئُب
ٌَ ثُضيــَُإ قُضاضبــسات و ئًُتًــاظ بــسات بُخــَُيو، ِضاغــتُ    ًَو ئــُب ًَؽت ٖــَُىو ؾــت ًَــ ًَــطَ ب ئَُــُ يُنػــُض ي

ٍَ ئَُُ، ئَُ ًٌَ تُؾطيعًًُ، بُآلّ ْانط ُ زشٍ عىضف و عازَتُ، ئَُُ بـُِضاٍ َـٔ ئـُّ ثطؤشَيـُ     ثُضيَُإ د
ٌَ زَغــتهاضٍ يـُ ناضوبــاضٍ وَظاضَتـُنإ بهــُئ، ناضوبــاضٍ       ًَُــُ ْـاب ِضَت بهطَيتـُوَ يــُخؤضاٍ يُبُِٓضَتـُوَ ئ
ًَـطَ ئُْـساّ ثُضيَُاْـُ           ٌَ تـؤ ثًـُ بـسَّ بـُو بطايـُ ي ًَؽت ئـُب زائريَنإ بهُئ، ئُوَّ يُغُض فُضظبهُئ بًَ

ًَتُو ٍَ به ًًَـُنِ     يُو ًَؼت يـإ ُٖضد ًَهِ تط يإ ُٖضثًُيُنِ تـط بـ ًَتُ ياضيسَزَض يإ عًَُس يإ نُغاْ َ بب
ًَطَيـت،               ًَىيػـت بـىو زَيٓ ًَؼت، ئـُو وَظاضَتـُ خـؤٍ ِضَيُٓـايٌ خـؤٍ ُٖيـُ، ياغـاٍ خـؤٍ ُٖيـُ، ئُطـُض ث تط ب

ًَىيػت بىو ئًعافُّ زَنُئ، ظؤض غىثاؽ.  َُٖىاضّ زَنُئ، ئُو بِططُيُ نُ ث
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ:بُِضَيع   سػٔ ستُس غىضَ /د

 بُِضَيع ْاغو خإ فُضَىو.
 بُِضَيع ْاغو تىفًل عبسايهطيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ قػُ يُغُض عًٓـىإ و َـاززَّ    ٌَ بهُئ، نىْهُ وابعامن ئ ٍَ غُضَتا يُ عًٓىاُْنُوَ زَغت ث ئُطُض بهط
طزووياُْ بـُ ٖـُشَاضنطزِْ ثًـُّ ظاْػـيت و ِضاشَّ ظاْهـؤيٌ      يُنُّ زَنُئ، عًٓىاُْنُ يًصُّْ ثُضوَضزَ ن
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ٌَ غاَيُ تؤظَيو تـُواو ًًْـُ بـؤر     ًَِ وايُ ئُوَْسَّ ؾاضَظابىوّ ئُو غ ئُّ عًٓىاُْ يُِضووٍ تُؾطيعُوَ َٔ ث
ًَُُ ياغايُنِ ) ًٌَ ُٖشَاضنطزِْ ثًُّ 56يُبُض ئُوَّ ئ ( َاززَقتإ ُٖيُ بؤياغاٍ تُعًًِ عايٌ، نُتؤ ئَُي

ًَهت يُياغاٍ شَاضَ ) ظاْػتِ ، يُبـُض ئـُوَ   8118(ّ غاَيٌ 11و ِضاشَّ ظاْهؤيٌ نُئُُْٖٓى ٖاتىوّ تُعسيً
ٌَ نُ زاتٓاوَ ئُقًٌَ ْاوَِضؤنُنُّ نُ ئـُّ ثـِطؤشَ ياغـايُّ بـؤ ْىوغـطاوَ       ٌَ عًٓىاُْنُ واب ًَِ وايُ ئُب َٔ ث

ٌَ بؤ ٖـَُيططاِْ بِطواْاَـُ يـُزَضَوَّ وَظاضَتـِ خىَيٓـسِْ بـ       ٌَ،     ئُوَّ نُئَُي ٌَ ئـُّ عًٓىاْـُ واظح بـ اآل، ئـُب
ٍَ طؤِضيِٓ عًٓىاُْنُ ًِْ، يُبُض ئُوَّ ئُطُض ئُّ  ًَبهُئ يُبُض ئُوَ بُِضاغتِ َٔ يُطُ ٍَ عًٓىاُْ واي ْانط

ًَبهُئ نُئُُْٖٓى تُعسيًٌ ياغايُنُإ نطزووَ نُتُعسيًُإ ُْنطزووَ، ئُوَ يُى.  عًٓىاُْ وا ي
ًَو زَيٌ باؽ زوو/ غُباضَت بَُاززَّ يُنَُِ ثِطؤش َنُ، َاززَّ يُنَُِ ثِطؤشَنُ ظؤض يُغُضٍ ْاِضؤئ نات

ًَُٕ تـؤ نَُاَؤغـتاٍ         ٍَ ئُقـ ًٌَ ئُو َاوَيـُّ نَُاَؤغـتاٍ ظاْهـؤ، دـاض يُئُْساَِ ثُضيَُإ زَنٍُ نُ ئَُي
ًٌَ ياغـاٍ   ظاْهؤ بىوّ بُزَض يُ ئُْساَِ ثُضيَُإ، َاَؤغتاّ ظاْهؤ يُعِٓ ُٖيئُّ تُزضيػٌ ظاْهؤيُ، بُث

وَظاضَتِ تُعًًِ عايٌ ناضَغـُضّ ئـُو قُظيـُّ نـطزووَ،      8118(ّ 11( ياغاٍ شَاضَ )44يَُاززَّ )نُ 
ًَهِ بؤ  ًَو سًػابٌ ثًُّ ظاْػتِ و َُٖىو ؾت ًَتُ ُٖض ؾىَيٓ َاَؤغتايُى نُ ئُْساَِ ُٖيئُّ تُزضيػُ به

ٍَ ِضَيــعّ بــؤ ٖــَُىو  زَنطَيــت، بــُآلّ نــُ زَيتــُ غــُض ئــُوَّ يــُ ئُْساًًَــُتِ ثُضيــَُإ بُِضاغــتِ َــٔ يُطــُ
ًَٓايـُ يُئُغـٓاٍ ظاْهـؤ  ُضيبـُ بُالَـُوَ تـؤ ئُْـساَِ ثُضيـَُإ بـٌ،            ئُواُّْ نُ َادػتُضو زنتؤضايـإ ٖ
ًَـو ؾـت بـسا بـُتؤ،           بُآلّ بهٌ وَظاضَت ثًُت بُضظبهاتُوَ ئـاخط ئَُـُ باؾـرتئ فطغـُيُ بؤئـُوَّ وَظاضَت

ىْهُ بُِضاغـتِ ئَُـُ يـُعِٓ ظيـاز نطزْـِ      بُآلّ زوايٌ تؤ نؤٕ ئُتىاِْ َُساغُبُو َىتابُعُّ بهُّر نـ 
ًَهـسا خـؤٍ َىتابُعـُّ ئـُو وَظاضَتـُ زَنـا        ًٌَ يُنات ًَهُوَ ئُزضَيت ث ًَو بؤ ثُضيَُإ نُيُاليُٕ وَظاضَت ؾت
ًَػـتا تُعـسيًٌ ياغـاٍ خاًُْْؿـًِٓ ثُضيـَُإ ْـُنطاوَ،          ًٌَ َالسُظَيُ ئُوَ يـُى، زوو ٖـُتا ئ ُٖضخؤٍ د

ٌ نُتُواو زَبٌ خاُْْؿًِٓ، نُواتُ َاَؤغتاٍ ظاْهـؤبٌ يـإ ُٖضؾـيَت    يُعِٓ تؤ ئؤتؤَاتًهًًُٕ َىغتُقًً
ٌَ بـؤ َٓـًـ نـُ     ٌَ، ئُب ٌَ بؤ َُٖىو ب ًَت و طؤِضا، ياغانُ َُٖىاضنطايُوَ، نُواتُ ئُب بٌ يُى ِضاتبُ، ئُطُض ب
    ُ ًَِ وايـ ٍَ، وَنى َُٖىو ئُواِْ تط، يُبـُض ئـُوَ ثـ  َاَؤغتاّ بُنُيؤضيؤغِ ُٖيُ بُفتىوُْ ُٖضسًػاو بهط
ٌَ، نــىْهُ بُِضاغــتِ ئــُّ ثــِطؤشَ ياغــايُ بــؤ ئُواْــُ نــطاوَ نُٖــَُيططٍ    ٍَ عًٓىاُْنــُف وَنــى خــؤٍ بــ دــاض
ٍَ و ًْىَيـو     ًَهِ تـط غـا ًَو، خاَي ًَطو زنتؤضإ يُزَضَوَّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ باآلٕ ئَُُ خاَي ؾُٖازَّ َادػت

ًَؿى ًَػتا يُغُضزَوَِ وَظيطٍ خىَيٓسِْ باآلّ ث ًَـ ئ ئاضاغتُ نطز غُباضَت بـُو ططفتـُّ   زا ثطغًاضَيهِ وث
ًَىإ وَظاضَتــُناِْ تــطو وَظاضَتــِ خىَيٓــسِْ بــاآل يــؤزَيهِ ظؤضٍ زضوغــت نــطزووَ بــؤ       نُُٖيــُ فــُضم يــُْ
ًَهــطز قاْىًًْــُى ئــَُِطؤ   ًَط و زنتــؤضا وَنــى ئًؿــاضَتًإ ث وَظاضَتــِ خىَيٓــسِْ بــاآل ْــُى تــُْٗا يــُ َادػــت

ٍَ     تُخُضوز زَنا ئُوَّ يُ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ ب ٌَ َـُعاف وَضزَطـط اآل زَواّ زَنا وَنى مشىيٌ ياغـايٌ زَبـ
ٌَ، يُبـُض ئـُوَ        ٌَ واغـتُت ٖـُب ًَو ْانـا، زَبـ ًَهسا َُٖإ ِضَفًكُنُّ تُبعُٕ ئُوَ مشىيٌ َُٖىو نُغ يُنات
ٌَ ئُطـُض ئـَُٔ واغـتُّ            ًَو زضوغت زَنا بؤ ٖاوئاغـتُناِْ خـؤٍ يـُ زاَىزَظطانـاِْ تـط ٖـَُىوّ ئـَُي  ىبٓ

ًَػتا ٍَ  ُٖبىايُ ئ زَبًَِ وَضزَططت، ئُو َُٖإ ؾُٖازَّ َِٓ ُٖيُ، َُٖإ خعَُتِ َِٓ ُٖيُ، نُنٌ يُو
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ًَؿـُّ ئَُـُ       ٍَ، ن ٌَ وَضزَطـط َّ زَبـ ًَىيػتِ يـُو ًٌَ ث ٍَ بُواغتُيُى يإ بُسُقُنِ خؤٍ، يإ بُث وَضزَطري
ًَطو زنتؤضاُّْ زَضَوَ ئُو يُوزا تُواو ناضَغُض ْانا، بُآلّ تاِضازَيـ  ُى َـاف ئـُزَّ بـُ    يُعِٓ ئُّ َادػت

      ًَِ ٍَ ئُقـ ًَط و زنتؤضا بؤ ئُوَّ بُِضاغتِ داضَيهِ تط َُٖيُٓغـتُُوَ غـُباضَت بُعًٓىاُْنـُّ يُطـُ َادػت
ٍَ، ئُطُض ئًُتًاظات ُٖبىو ثًـُّ ظاْػـيت    ٍَ طؤِضيًٓإ ًِْ، َاززَّ يُنُّ ُٖض البسض عًٓىاِْ ثطؤشَنُ يُطُ

ٍَ، نىْهُ بُِضاغيت ثًُّ ظاْػتِ ثُيىَْ ًَسَض بهط  سّ بُتُزضيػُوَ ُٖيُ، ظؤض غىثاؽ ي
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ /د

ٌَ بهـُٓ ؾـىَيِٓ خؤيـإ و، ئُطـُض بـُْاوّ يًصْـُنإ           بُِضَيع يًصُْنإ ئُطُض بُْاوّ خؤيـإ قػـُبهُٕ، ئـُب
ًَؽت بـًُٖك دؤضَيـو َـُد            ًَـ اٍ ْـازَّ  تُوظسًإ ُٖيـُ، فـُضَىو يًصْـُّ ياغـايٌ، تهايـُ يُغـُضَتاوَ ئـُوَ ب

ًَهِ ثُضيَُإ بسضَيتُوَ، تُْٗا تُوظيح، فُضَىو.  وَآلَِ ًٖك ئُْساَ
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَىيػتِ زَظاْؽت ضووْهطزُْوَّ يُغـُض بـسَئ، بابُتـُناٌْ     ًَصُّْ ياغايٌ زوو بابُت ُٖيُ بُث ًَُُ وَى ي ئ

ٌَ، ثطغـٌ يُنـُّ           زيهُ ئُوَ يًصُّْ ثُضوَضزَ نُ ًَصْـُّ َُعًٓٓـُ ضووْهطزْـُوَّ خؤيـإ زَبـ ئـُوإ يـُ ي
 ٍَ ًَُُ يُيًصُّْ ياغايٌ بُٖك ؾًىَيُى يُطُ ئُوَيُ باؽ يُ ِضَيهاضَناِْ بُضظنطزُْوَّ ثًُّ ظاْػيت نطا، ئ

    َ ىو َُٖىاضنطزِْ ًٖك ِضَيُٓايٌ و ِضَيػا و ياغانإ ْؽت نُ باؽ يُبُضظنطزُْوَّ ثًـُّ ظاْػـتِ زَنـا، يُٖـُ
ًَؿهُؾهطا يَُُٖىو َاززَنإ دُخت يـُوَ زَنـُئ    َاززَنإ ئُو ياغايُ ئُطُض بىوَ ياغا يإ وَنى بِطياض ث
  ٍَ ٌَ، ثطغٌ زووَّ باؽ يُتُعاضوظ نطا يُطـُ ًٌَ ِضَيُٓايٌ و ِضَيػاٍ بُضظنطزُْوَّ ثًُّ ظاْػيت ب ٌَ بُث نُزَب

ٍَ، ُْٖــسَيو يــُو ، بــ8118(ّ غــاَيِ 11ياغــاٍ وَظاضَتــِ خىَيٓــسِْ بــاآلّ شَــاضَ ) ُِضَيعإ ياغــا بــُف ْــانط
(، بُآلّ ياغا بُف بُف 84، 88، 81، 81، 19ئُْساَُ بُِضَيعاُْ ئاَاشَيإ بُُْٖسَيو َاززَ نطز َاززَّ )

ٍَ َاززَّ ) ًَـو زَيـت و، تـُْٗا بُضظنطزْـُوَّ     44ْانط ًَهطز نُ يُ زوو بِططُ ث ( ُٖيُ، ْاغو خإ ئاَاشَّ ث
ًَىَيُ زَقـُ عُضَبًًُنـُّ      ثًُّ ظاْػيت َُضز زاض ُْن طزيُ بُتُزضيؼ نطزٕ يُ ظاْهؤنإ، َاززَنـُ بـُّ ؾـ

اٚالل/ حيتتجؿا اعهتتا٤ ا ٦ٝتت١ ايجسضٜػتت١ٝ اتتطاثبِٗ ايعًُٝتت١ ٚغتتا٥ط طكتتٛقِٗ ع ٖتتصا ايكتتإْٛ   يُبــُض زَغــتُ )
 ٚايكٛاْني االخط٣ ٚاالْظُت١ ٚايجعًُٝتاخ ايكتازض٠ اٛسبٗتا ع طايت١ ثٓػتٝبِٗ اٚ ثؿتطٚغِٗ ع ٚرتا٥ـ ختاضض         

اؾاَعاخ ٚا ٦ٝاخ ٚثعِٝٓٗ اٚ ْكًِٗ اىل ايٛرا٥ـ ع َطنع ايتٛظاض٠ اٚ َطانتع اؾاَعتاخ ٚا ٦ٝتاخ ٚثعجتدل َتس٠       
 قٝاَِٗ اٗصٙ ايٛرا٥ـ خس١َ ساَع١ٝ ؾع١ًٝ الغطاض ايذلق١ٝ ٚايع ٠ٚ ٚايذلؾٝع ٚايجكاعس.

يجكاعتس اٚ ع طايت١ ثعٝتِٓٗ اٚ    داْٝال: حيجؿا اعها٤ ا ١٦ٝ ايجسضٜػت١ٝ عتل ايذلقٝت١ ايعًُٝت١ اعتس اطايجت٘ اىل ا      
 ًذلق١ٝ زٕٚ ؾطط ايجسضٜؼيف طاي١ ثٛؾط ايؿطٚط املكطض٠ ي ْكًِٗ اىل ايٛرا٥ـ خاضض َاغػاخ ايجعًِٝ ايعايٞ ع

)واتُ تُزضيؼ يُ ياغانُف َُضز ًًُْ يُبؤ ئُوَّ نـُوا زاوا بهـا ثًـُ ظاْػـتًًُنُّ بـُضظ بهطَيتـُوَ، ئـُو        
ًَؿهُف نطايُ بًُٖك ًَىَيُى باؽ يُ سكىقٌ َاززّ ْانـا، يـاخىز بـاؽ يَُىونـُ ْانـا،       ثِطؤشَ ياغايُّ ث ؾ

َِ يُغُض ًَالنِ وَظاضَتـِ ثـُضوَزَ، بؤيـُ ئُواْـُّ      تُْٗا بؤ خاوَِْ بِطوا ْاَُّ َادػتُض يإ زنتؤضا ُْب



 49 

ًَؿرت يُغُض ًَالنِ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ باآل بىويٓـُ َاْـاٍ ئـُوَ ًًْـُ بـُو       نُثؤغت و ثًُيإ وَضططتًًُ ث
ًَط تـُْٗا          ياغا ٍَ، ْـُخ ًَـسَزض ٍَ يـاخىز زَضَاَيُيـُنِ ظياتطيـإ ث يُ، بُو ثِطؤشَ ياغايُ َىونـُيإ ظيـاز زَنـط

يُقُبُ ظاْػتًًُنُيُ ئُويـ َُضدـُناِْ غـاَيٌ خعَـُت زَياْططَيتـُوَ، َُضدـُناٌْ شَـاضَّ تىَيصيٓـُوَ        
ٍَ،    زَيإ ططَيتُوَ، واتُ َُٖىو ِضَيهاضَ ياغايُناِْ بُضظنطزُْوَّ ثًـٍُ ظاْػـيت   ٌَ زَنـط ًَبـُد  يُغـُضيإ د

ــِ         ــؤضا يُغــُض ًَالنــِ وَظاضَت ــإ زنت ًَط ي ــاآلّ َادػــت ــؤ خــاوَِْ بِطواْاَــُّ ب ــُ ي ــُْٗا سكىقــُ َازيُن ت
ًَىإ َىونـُ تـُْٗا     ًَؿُيُنُ َُٖإ ئًُتًاظات ْاياْططَيتُوَ و، دًاناضيًُ يـُْ ًَػتا ئُوَ ن ثُضوَضزَيُ نُ ئ

 ؽ.سكىقِ َاززّ و ئىاُْ زَططَيتُو، ظؤض غىثا
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ /د

 فُضَىو غؤظإ خإ.
 بُضٍَِِيع غؤظإ ؾٗاو ْىضٍ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَـطاضيـ       ًَُُ يُّ ثُضيَُاُْ زا يُناتِ بىزدُزا ئـُّ غـاَيًـ و غـاَيٌ ثـاضو ث بُِضَيعإ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ، ئ
ًَهًإ ئُواْـُٕ نـُ يـُ     بِطَ ثاضيُنُإ تُضخاْهطز بؤ ثِطؤشَّ  تىاْاغاظٍ، ثِطؤشَّ تىاْاغاظّ زوو بُؾُ، بُؾـ

ًَهًإ ئُواْـُٕ نـُ يُوَظاضَتُناْـُوَ زَِضؤٕ، ئَُاْـُ ٖـُضزوو اليـإ          وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بـاآلوَ زَِضؤٕ، بُؾـ
           ٕ ًَهـُوَ زَِضؤ  نىِضٍ ئـُّ ًًًَُتـُٕ، خـَُيهِ ئـُّ ًًًَُتـُٕ، ٖـاووآلتِ ئـُو ًًًَُتـُٕ، باؾـُ ٖـُضزوونًإ ث
ًَـو نـُ زَطُِضَيٓـُوَ بـؤ وآلت ٖـُضزوو ئـُو زواْـُ           ًَىَّ ثِطؤغُيُنسا بُآلّ نـاتِ طُِضاْـُوَيإ، نات يُنىاضن
ٍَ، يُبُض ئُوَّ بُؾـٌ يُنـُّ يُغـُض وَظاضَتـِ خىَيٓـسِْ بـاآل        بَُاََُيُّ دًاواظ َاََُيُيإ يُطَُيسا زَنط

ناضٍ ًًْـُ يُبـُيِٓ يـُى نـؽت و تىَيـصَ      ِضؤيؿتىوٕ، بُؾٌ زووَّ يُغُض وَظاضَتُنإ ِضؤيؿتىوٕ، ئَُُ دًا
ًَهُوَ ِضؤيؿتىوٕ.......  نُ ث

ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ /د

يُغُضَتا باغِ نطز َُٖىوتإ باغٌ َـاززَّ يُنـُّ و زووََتـإ نـطز، يُبـُض ئـُوَّ ثُيىَْسيًـُنِ ظؤضٍ        
ًَُُ ِضَيطاَإ زا يُعِٓ بُِضاغتِ ت ٌَ، فُضَىو.بُيُنُوَ ُٖيُ، بؤيُ ئ ًَىَيُ ب  ُوظعتُنُف با ُٖض بُو ؾ

 بُضٍَِِيع غؤظإ ؾٗاو ْىضٍ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَـ زوو      ًَُُ وَنـى يًصْـُّ ثـُضوَضزَ يـُث ًَؽت بؤ زَضنىإ، ِضاغتُ ئ ًَ ٌَ ب ًَُُ زَب بؤيُ يُغُضَتاٍ ْاوَنُوَ ئ

ًَو ئُّ ِضاثؤضتَُإ ْىوغًىَ، ْاوَنُقتإ نىضتهطزؤتُوَ،  ٍَ نات ًَػـتا طُيؿـتىويُٓتُ ئـُو      غا ًَُـُف ئ بـُآلّ ئ
ًَتُوَ بؤ ئُوَّ تُوظعتِ ظياتط بـسات، قاْىُْنـُ زَضبهـُوَيت نـُ      ٌَ ؿتًٓ ٌَ ْاوَنُّ وَى ئُق قُْاعُتُ زَب
           ًٌَ ًَط و زنتـؤضإ، بـُث ًًَـُر ئُواْـُّ نُيـُزَضَوَّ وَظاضَتـِ خىَيٓـسِْ بـاآلٕ ٖـَُيططٍ َادػـت َُبُغت ن

ًَتــُوَ يُقُبــُ  ِضَيهــاضَ ياغــايًُنإ َاَؤغــتايُن ٍَر نــؤٕ بــُضظ زَب ِ ظاْهــؤ نــؤٕ يُقــُبٌ عًًُــِ وَضزَطــط
ًَـٌ   ًَتُوَ، ث ًَىَ نُؽ ُْيىتىوَ يُبُض زَضطاٍ وَظاضَتُنُيُوَ بىَغيَت و بًبُخؿ عًًًًُُنُّر بَُُٖإ ؾ
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ًٌَ ِضَيهاضَ ياغايُنإ ئُوغا نُ ئُو ياغايُ زَضنىو يًصُْيـُى زضوغـت   ًٌَ ئَُُ يُقُبٌ عًًُِ بؤتؤ، بُث ًَ  ب
ٌَ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ باآل ئُو يًصُْيُ ئـُو نـاضَ زَنـات نـُ نـؤٕ بـىوَو ئُواْـُّ نـُ يـُْاو وَظاضَتـِ            زَب
ًَىَ ئُواْـُّ يـُزَضَوَّ وَظاضَتـِ خىَيٓـسِْ         خىَيٓسِْ باآلزا ثًُّ ظاْػتًًإ بُضظزَنطَيتـُوَ بُٖـَُإ ؾـ

   ُ ى خًــربٍَ ُٖيــُ، ئــُوَّ نــُ  بــاآلٕ، نــىْهُ دًــاواظّ يــُ َــاف و ئًُتًــاظات زا ُٖيــُ، ٖــَُىو ٖاووآلتًــ
ئُنازقتًُ و َُٖيططٍ ؾُٖازَّ بُضظَ، خًربَيُنِ ُٖيُ، سُقٌ خؤيُتِ بُضاَبُض بُو خًربَيُّ ُٖيـُتِ  
ًَو يُزَضَوَّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ باآل زا  ًَؽت نُغ ًَ ًَُُ ب ًَسا ًًُْ ئُطُض ئ ٌَ، عُيبِ ت َاف و ئًُتًاظاتِ ُٖب

ًَت، ئُوَ  ٌَ َاف و ئًُتًاظاتِ ُٖب ًَُـُ يُيًصْـُّ         زَب ًٌَ ِضَيهـاضَ ياغـايًُنإ وَقـُتًـ ئ عُيبـُ ًًْـُ، بـُث
ٌَ سًػـابٌ    ٍَ، بؤيُ زَبـ ثُضوَضزَ باغٌ ئُوََإ ُْنطزووَ يُزَضَوَّ ِضَيهاضَ ياغايًُنإ ئُو تُضقًاُْ بهط
ًَت و،             ئُوَ بهـُئ زَضنـىاِْ ثطؤغـُّ تىاْاغـاظّ يُغـُض ئاغـتِ وَظاضَتـُنإ َـاد خؤياْـُ ياغـايُى ٖـُب

ًَؿُيُنُإ ُٖيـُ يـُوَظاضَتِ ثـُضوَضزَ ُٖضنـُْسَ يـَُاززَّ نـىاضَّ       بُتا ًَػتا يُّ ناتُزا ن ًَُُ ئ يبُتِ ئ
ــُ ياغــاٍ شَــاضَ )     ــُوَ زَضنــىوَ ن ــُو ثُضيَُاْ ــُ ي ــُبِطياضَيهُإ ُٖي ــُّ  8111(ّ غــاَيٌ 17ي ، ياغــاٍ يُن

غتإ ياغا زَضنىوَ ّ وَظاضَتِ ثُضوَضزَّ ُٖضَيُِ نىضز1998(ّ غاَيٌ 4َُٖىاضنطزُْوَّ ياغاٍ شَاضَ )
ًَُّٗ ٖــَُيططاِْ     ٌَ غــ ٍَ بُتــُواوَتِ يــَُاززَّ نــىاضََسا ئــَُي ٌَ ْــانط ٌَ بــُد ًَػــتا دــ بُياغــا، بــُآلّ ٖــُتا ئ
بِطواْاَُّ َادػتُضو زنتـؤضا ئُواْـُّ يـُ غـًهِ تـُزضيؼ يُغـُض ًَالنـِ وَظاضَتـِ ثـُضوَضزَ ناضزَنـُٕ           

ًَهِ ٖاوؾـاُْناِْ خؤيـإ يـُظاْهؤن    ٌَ       َُٖىو َاف و ئًُتًاظات ٌَ بـُد ًَػـتاف دـ إ ناضزَنـُٕ ُٖيـُ، ٖـُتا ئ
ًَِطوآًُْوَ غُيطٍ ئـُّ ياغـايُ بهـُٕ بـؤ      ٍَ، بؤيُ زاوا ناضئ يُبُِضَيعتإ يُ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ بُو ت ْانط
ئُو خَُيهاُّْ نُ يُزَضَوَّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ باآل ؾُٖازَّ باآليإ ُٖيـُ، سـُقٌ خؤياْـُ تىَيصيٓـُوَّ     

ًٌَ ئُوَّ ظاْػتِ بهُٕ و، بآل ٌَ، بُث ٌَ، نؤِض و مسًٓاضيإ بؤ ببُغيَت، تُضقًًُّ عًًًُإ ُٖب ونطاوَيإ ُٖب
 نُ يُوَظاضَتِ خىَيٓسِْ باآل زَنطَيت، ظؤض غىثاؽ.

ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ /د

ًَجُِضَيٓؽت، فُضَىو ناى عُ  ط.تهايُ ئًًتًعاّ بُنات بهُٕ بؤ ئُوَّ بتىاْؽت ياغانُ ت
 بُِضَيع ز. عُط لتس اَؽت )ْىضَزيِٓ(:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَـساِْ ثًـُّ ظاْػـتِ،              ٌَ بابـُت ضَيهـسَخات، يـُنًإ ث بُِضَيعإ ئُْـساَاِْ ثُضيـَُإ، ئـُّ ثـِطؤشَ ياغـايُ غـ
ٍَ و بــُضظ زَنطَيتــُوَ،     ٌَ بٓــَُا ثًــُّ ظاْػــتِ زَزض بــُطىَيطَّ ياغــاٍ وَظاضَتــِ خىَيٓــسِْ بــاآل يُغــُض غــ

ٌَ، واتُ بُضٖـَُت  يُ ًَط و بؤ غُضَوَ، زووًََإ ئًٓتادِ عًًًُت ُٖب ٌَ، َادػت نًَُإ تؤ بِطواْاَُت ُٖب
ًًًََُإ تؤ تـُزضيؼ بهـُّ، بـُآلّ بـؤ      ٍَ غاآلِْ خعَُت، غ ٌَ يُطُ ٌَ، باؽ و تىَيصيُٓوَّ ظاْػتًت ُٖب ُٖب

ًَطو زنتؤضإ تُزضيؼ ْانُٕ زوو بَُٓا ًَـسا ُٖيـُ، يُنـًَُإ     ئُواُّْ َُٖيططٍ بِطواْاَُّ َادػت ّ تطيـإ ت
ًَط و زنتـؤضا، زوو: ئًٓتـادِ عًًًُـإ ُٖيـُ، بـاؽ و تىَيصيٓـُوَّ            ئُواُْ بِطواْاَـُّ باآليـإ ُٖيـُ، َادػـت
ًَط و زنتؤضإ تُْٗا يُبُض  ًَهؤَيًُٓوَيإ ُٖيُ، ئايا ِضَوايُ بؤ ئُواُّْ َُٖيططٍ بِطواْاَُّ َادػت ظاْػيت و ي
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ًَو يُظاْهؤنإ  ًَُٓوَ، بُآلّ بِطواْاَُّ باآليـإ ُٖيـُ، بـُآلّ ئًٓتـادِ عًًًُـإ ُٖيـُ،       ئُوَّ يُيُن واُْ ْاَي
ًَٓاِْ عًًًُإ ُٖيـُ، تـؤ ثًـُّ ظاْػـتًإ ْـُزَييَتر بُزيىَنـُّ تـط زا ئايـا ِضَوايـُ بـؤ ٖـَُيططاِْ             بُآلّ زاٖ

ًَط و زنتؤضا يُيُى وآلتسا نَُُٖىويإ ٖاووآلتِ ئُّ ُٖضَيُُٕ تُْٗا  ٌَ بُواُّْ بِطواْاَُّ َادػت تايبُت ب
ًَهِ َـُْتكِ           ًَـو بُغـتٓ ًَـو بُغـتُٓ ي ًَُـُ ئـُّ ي ًَطوآًِْ ئ ًَُٓوَر ئَُُ يُِضاغـتًسا بـُت يُظاْهؤ زَضؽ زََي
ًَط و زنتـؤضا ُٖيـُ، َاَؤغـتاٍ            ًَطَف يـُ وآلتـاِْ تـطٍ زوًْـاف ٖـَُيططٍ بِطواْاَـُّ َادػـت ًًُْ، نىْهُ ي

ًَهؤيَ   ــاِْ، ي ًَٓ ــُ، ئًٓتــادِ عًًُــِ، زاٖ ــُوَّ نــُ    ظاْهــؤف ًًْ ــاتطَ ي ــُوَّ ظاْػــتِ ظؤض ظي ًٓــُوَّ، تىَيصيٓ
ًَساِْ ثًُّ ظاْػيت و تُضقًـُ نطزْـِ عًًُـِ     َاَؤغتاٍ ظاْهؤيُ، َٔ نُ خؤّ َاَؤغتاّ ظاْهؤ بىوّ، بؤيُ ث
ًَطَ زايُ، غُباضَت بُوَّ نُ ِضَثتِ بُ ئُْـساَِ ثُضيـَُإ نـطا     ئُوَّ نُ يُْاو ئُو ثِطؤشَ ياغايُ زايُ ئُي

طُؾــُنطزُْ، واتــُ ًٖٓــُ، تُضقًــٍُ عًًًًُــُ، بــُضظ نطزْــُوَّ ثًــُّ ظاْػــتًًُ، نــُ تــؤ   تــُْٗا َُغــُيُنُ
ٌَ، ئًٓتــادِ   ًَط و زنتــؤضات ٖــُب يُثُضيــَُإ بــٌ، ٖــُياططٍ ْاظْــاوَيهِ ظاْػــتِ بــٌ، يــإ بِطواْاَــُّ َادػــت

 َ ٍَ نُ تُضقًُ عًًٌُ بهُّر تُضقًُّ عًًُِ بؤ ئُْساَِ ثُضيـُ ًَُٓزض ٌَ، بؤ ضَيطُت ث إ يـُى  عًًًُت ُٖب
ٍَ واًًْــُ، يــُّ ثُضيَُاْــُ بــُِضَيعَ نــُْسئ ئُْــساَِ    فًــؼ ظيــاز ْانــا، نُباغــٌ ئًٓتًادــاتِ عًًُــِ زَنــط
ثُضيَُإ ُٖبىوٕ، خاُْْؿؽت بـىوٕ يـإ ئًػـتًكايُيإ نـطزووَ، ثِطؤفًػـؤض بـىوٕ، ياضيـسَزَضٍ ثِطؤفػـًؤض         

ًَـطَ خعَـُت زَنـُٕ و ئًٓتـادِ ع      ٌَ ِضَيطايـإ      بىوٕ، َاَؤغتاّ ظاْهؤ بىوٕ، ئايا نـُ ي ًًًُـإ ُٖيـُ، بـؤ زَبـ
ٍَ ثًــُّ ظاْػــتًإ بــُضظ بهطَيتــُوَر يــإ نــُ زَطُِضَيٓــُوَ بــؤ ظاْهؤناًْــإ ٖــُض يــُّ زَوضَيــا نــىاض   ًَٓــُزض ث
ئُْساَِ بُِضَيعّ ثُضيـَُإ ئًػـتًكايُيإ نـطز ٖـَُىو َاَؤغـتاّ ظاْهـؤ بـىوٕ و يُقـُبٌ عًًًُـإ ٖـُبىو           

ٍَ ًَػــتا زَنــُٓوَ ظاْهؤنــإ، ئايــا ْــانط ًَبسضَيتــُوَر يــإ ئًشتًفــاظ بُويُقُبــُوَ بهــُٕر  ئ ئــُو يُقُبــُيإ ث
ًَهِ َُعُٓويًـُ غـُباضَت بـُ     ًَهُآلو ُْنطَئ تُْٗا ئًُتًاظات غُباضَت بُئُْساَِ ثُضيَُإ با َُغُيُنُ ت
ًَُــُ دــُختُإ            ًَــىَضَ ياغــايٌ و ظاْػــتًًُنإ نــُ ئ َاْــسوبىوٕ و دٗــىزَيهِ عًًُــِ يُغــُض بٓــَُاٍ ث

ًَهطزؤتـُوَ يــ  ُْاو ثــِطؤشَ قاْىًُْنــُ يــَُازَّ زووََـسا، بــاؽ يَُُغــُيُّ خعَــُتِ ئًــساضٍَ و خعَــُتِ  ي
ًَػــتا       ًَهــِ دًــا بهُيٓــُوَر ئ ًَهــِ دًــا بهُيٓــُوَ، نــؤٕ ي ٍَ بــسَئ ي ٌَ ٖــُو ظاْهــؤيٌ نــطا، يَُــُف زا زَبــ

           ُ ًَطَيـُ، َـؤظَد ئًـساضٍ ُٖيـُ ثًـُّ ظاْػـتِ ًًْـُ، تُفـ ضو ٌ يُوَظاضَتِ خىَيٓسِْ بـاآل دـُْابِ وَظيـط ي
ٍَ ئُو َؤظَفُ بُِضَيعَ ٖـَُيططٍ بِطواْاَـُّ    عًًُِ بؤ سًػاو نطاوَ، يُزَضَوَّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ باآل يُو
ًَط و          ًَط و زنتؤضاف ًًُْ، بُآلّ يُبـُض ئـُوَّ وَظاضَتـِ خىَيٓـسِْ بـاآل ٖـَُيططٍ بِطواْاَـُّ َادػـت َادػت

   ُ ٍَ، بؤيـُ ئـ ٌَ ُٖوَيبـسَئ بُِضاغـتِ ئَُـُف     زنتؤضايُ، بُآلّ تُفُضو ٌ عًًُِ بؤ سًػاو ْـانط ًَطَ زا زَبـ ي
ًَهُآلو ُْنُئ ُٖضيُنُ و يَُُغاضٍ تُبًعِ خؤٍ سًػابٌ بؤ بهـطئ، ٖـُضوَٖا غـُباضَت بـُ َُغـُيُّ       ت
ًَػتا وَظيطَإ ُٖيـُ زيػـإ    ًَُُ وَظيطَإ ُٖبىوَ ثًُّ ثِطؤفػًؤض بىوَ، ئ ثًُ تايبُتًًُناًْـ، بُِضَيعإ ئ

ًَهسا نـُ ئـُو بُضزَواَـُ يـُ وَظيفُنـُّ خـؤٍ ئًٓتـادِ عًًُـِ          يُقُبٌ عًًٌُ ُٖيُ، ئُّ بؤ ٍَ يُنات ْانط
ًَيَن، ٖـُض بؤيـُ يُِضاغـتًسا       ًَهِ َاززّ بؤ ئـُو ْـاٖ ُٖيُ، ئًشتًفاظ بُّ يُقُبُ عًًًًُُّ نُ ًٖك ئًُتًاظات
ًَُُ ُٖوَيبـسَئ نـُ ؾـتُنإ وَى خـؤّ بـاؽ بهـُئ، ئاَـاشَ بـُوَ زضا تـُضنًع يُغـُض ئًُتًـاظات نـطاوَ             ، ئ
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ًَػـتا زَيُـُ غـُض زوو           ٌَ ثـطؽ ضَيهـسَخا، ئ بُتُئهًس تُضنًع يُغُض ئًُتًاظات نـطاوَ، نـىْهُ ئـَُٔ وي غـ
ًَهِ َُعُٓويًـُ بـُطىَيطَّ         ًَـسا، ثًـُّ ظاْػـتِ ئًُتًـاظات بابُتُنُّ تطيـ، ئُوَّ ثًُّ ظاْػتِ ئاَـاشَّ ث

ًَـىَضَ ظاْػـيت و قاْىًْـُناًْـ زاواَـإ نـطزووَ، ئًُتًـاظاتِ زووَ       ّ واتـُ ئـُّ قاْىوْـُ ئًُتًـاظاتِ     ثًُّ ث
ًَىَضٍ قاْىوِْ،  ًَسايُ، بُآلّ ُٖضزوو ئًُتًاظاتِ ؾُضعِ و ِضَوإ بُطىَيطَّ ث ًَسايُ، َُعُٓوّ و َازيؿٌ ت ت
ًَُـُ ٖـَُيططٍ بِطواْاَـُّ       ًَسا، ئًُتًـاظاتِ زووَّ ئُوَيـُ ئ ًَىَضٍ ظاْػتِ ئاَاشَّ ث ًَىَضٍ ظاْػتِ، ئُوَّ ث ث

ًَط و زنتؤضاَإ ُٖب ًَو يُ ظاْهؤنـاِْ وآلتـُ يـُنططتىوَناِْ ئَُـُضيها يـإ      َادػت ىوَ، َاَؤغتا بىوَ يُيُن
ًَػتا طُِضاوَتـُوَ بـؤ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ، )     ًَطإ و ئ ٍَ،      11تىضنًا يإ ئ ٍَ خعَـُتِ ظاْهـؤيٌ ُٖيـُ يـُو ( غـا

     َ ًَتـُ  ًَـطَ زَب ٍَ ي ٍَ نُزَطُِضَيتـُوَ يـُو ًَطَ بؤ سًػاو ْـانط ًَػتا ئُّ خعَُتُّ ي اَؤغـتاٍ ظاْهـؤ،   بُآلّ تا ئ
ًَهـطاو َاَؤغـتاٍ      ًَٓسضا يُظاْهؤيـُنِ بـاوَِض ث ًٌَ غُمل ًَُُ، ئُطط زََي ًَصُْنُّ ئ فتىوَُْإ يُاليُ ٖاتىوَ بؤ ي

ٍَ و ) ٍَ خعَُتِ ُٖبىو، )11ظاْهؤ ببىو يُو ٍَ خعَُتِ ُٖبىو نُ زَيتُوَ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ و   5( غا ( غا
ًَت بُ َاَؤغتا، ظاْهـؤ سُقـُ ئـُّ غـاآلُّْ      ًَو يُغـاآلِْ         زَب ٍَ، ئَُـُ يـُن وَنـى خعَـُت بـؤ سًػـاو بهـط

ًَـ ِضاثـُِضئ     ًَط و زنتؤضاَإ ُٖبىوَ، يُغُضزََِ ِضشَيـِ و ثـ خعَُت، زووًََإ َُٖيططٍ بِطواْاَُّ َادػت
ًَـطزضاوَ بـؤ            ًَـت بـُ َاَؤغـتاّ ظاْهـؤ، َـُسطوّ نـطاوَ، ْ ًَٓـُزضاوَ بب بُٖؤٍ ئًٓتًُاّ غًاغًًُوَ ِضَيطـاٍ ث

ًَؽت غـاآلِْ خعَـُتِ ئـُويـ بَُُبُغـتِ تـُقاعىزٍ         زائريَيُنِ تط، ًَهِ تط نطاوَ، بؤيـُ زََيـ ُْقًٌ ؾىَيٓ
ًَط و          ًًًََُإ ٖـَُيططٍ بِطواْاَـُّ َادػـت خبطَيتُ غُض غاآلِْ خعَُتِ نـُ يـُضابطزووزا ئَُـُ ْـُنطاوَ، غـ

ًَػـتا بؤتـُ َاَؤغـتاٍ ظاْهـؤ يـإ يـُ زا        ًَؿُُضطُ بىوَ، نُ زَيتـُوَ ئ ئريَيـُى خعَـُت   زنتؤضاَإ ُٖبىوَ، ث
ًَىَّ وَظاضَتِ خىَيٓـسِْ بـاآلزا يـإ     ًَؿُُضطايُتًًُّ وَنى خعَُت يُ نىاض ن زَنا، سُقُ ئُّ خعَُتِ ث
ًَـطَ زا ظيـاتط وَنـى َاَؤغـتاّ ظاْهؤيـُ        ٍَ، بـُؽ ي وَظاضَتُنُّ تطزا بَُُبُغتِ تُقاعىزّ بؤ سًػاو بهط

ًَهُ، ثًـُّ ظاْػـتِ       َُبُغتُإ نىضتِ بهَُُوَ ناى زنتؤض، باف، باؽ يُوَ نطا نُ َىَاضَغـُّ ًَٗٓـُ ؾـت
ًَِ وايُ زيػإ ياغاّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ باآلف ِضَثتِ نطزووَ بُيُنُوَ، تؤ  ٍَ ِضَيعزا َٔ ث ًَهِ تطَ، يُطُ ؾت
ًٌَ ياغــاّ وَظاضَتــِ خىَيٓــسِْ بــاآل يُقــُبٌ ظاْػــتًت   ئُطــُض َىَاضَغــُّ ًَٗٓــُّ َاَؤغــتاٍ ُْنــُّ بــُث

ٍَ، ئُو ناتُ يُقُبٌ  ًَٓازض ٍَ نُ َىَاضَغُّ ًَُّٗٓ َاَؤغتايُتِ بهُّ، بُطىَيطَّ ياغـاّ  ث ًَسَزض ظاْػتِ ث
           ٍَ ًَُـُ يُغـُض ئـُوَف غـُضَصتُإ ُٖيـُ، بُٖـُض سـا ًَىَيُ نـُ ئ ًَػتا ضَيو بـُّ ؾـ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ باآل ئ

ًَـ          ٌَ بٗ ٌَ بـا نؤتـايٌ ثـ ًَُـإ زََيـ ًَو غُضَْر و بري و بؤنىوِْ تط ُٖيـُ، بـُآلّ غـُضؤنايُتِ ث ٓؽت يـُ  نؤََُي
 َاززَناِْ تطزا ُٖوَيسَزَئ ضووْهطزُْوَّ ظياتط بسَئ، ظؤض غىثاؽ.

ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ /د

 ز. ئاضاؽ فُضَىو.
 بُِضَيع ز. ئاضاؽ سػؽت ستُىز:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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َّ ئاَاشَ بُوَ بهُّ نـُ دًاواظيـُنِ ظؤض    ُٖيـُ يـُ بـُيِٓ تُضقًـُّ عًًُـِ      يُِضاغتًسا ظؤض بُنىضتِ زََُو
ًَو    ًَسا ُٖضنُْسَ َـٔ يـُن ًٌَ ئُو َاززاُّْ نُ ز. ضؤشإ ئاَاشَّ ث ٍَ تُضقًُّ وَظيفٌ يُِضاغتًسا، بُث يُطُ
ًَىَّ ئــُو َــاززَ ياغــاياُْ   َّ ئــُو ثِطؤشَيــُ يــُ نىاضنــ ٌَ، ئــُنط ْــًِ يُواْــُّ نــُ ثِطؤشَنــُّ تُقــسيِ نطزبــ

ًَىَيُنِ زيهُ زابِطَيصضَيتُوَ ظيا ًَؿرت يُ خىَيٓسِْ باآل بُؾ ًَػتا ئُو نُغاُْ ئُططَيتُوَ نُ ث تط يُ قؤْا ِ ئ
ًَػـتا ٖـاتىوٕ يـُ زَظطايـُنِ       ناضيإ نطزووَ و يُقُبٌ عًًًًُإ ُٖبىوَ، ْاظْاوٍ ظاْػتًإ ُٖبىوَ، بـُآلّ ئ

ًٌَ ئُو َاززاُّْ نـُ يـُ ياغـاٍ خىيَ    ٍَ ئُواُْ بُث سِْ بـاآل  ٓـ زيهُّ زَضَوَّ خىَيٓسِْ باآل ناضزَنُٕ، زَنط
ًٌَ ئُو ضَيُٓاياُّْ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ باآل نُ بـُضزَواّ بـٔ يُبـُضظ نطزْـُوَّ ثًـُّ ظاْػـتِ،        ٖاتىوَ، بُث
ًَؿرت خؤيإ يُظاْهؤ ناضيإ نطزووَ، ئُطُضٍ ئُوَ ُٖيُ نُوا بطُضَيُٓوَ ظاْهؤ ياخىز بُضزَواّ بٔ  نىْهُ ث

ًَبـس     َٕ ثِطؤغـُّ تُضقًـُّ عًًُـِ ٖـُضوا ئاغـإ ًًْـُ،       يُغُض بُضظ نطزُْوَّ ثًُّ ظاْػـيت، ئُطـُض ِضَيـِ ث
ــصَيهِ          ًَ ــتِ يُنؤي ًَهِ ظاْػ ــ ــؤ بُؾ ــُى ب ــهطزِْ زاواي ًَؿهُؾ ــُ ث ًَسَنا ب ــج ــِ زَغ ــُّ عًًُ ــُّ تُضقً ثطؤغ
ٌَ يُغـُضّ زواتـط    ٌَ ِضاظٍ ب ًَٔ ئُصتىَُِْ بُف، ئُب ًَسََي َىختُؽ، ئُو بُؾُ ظاْػتًًُ ئُصتىَُِْ ُٖيُ ث

ٌَ يُغـُضٍ زواتـط      يُ ئُصتىَُِْ بُف بُضظ بهطَيتُو ًَـصيـ ِضاظٍ بـ ًَص، ئُصتىَـُِْ نؤي َ بؤ ئُصتىَُِْ نؤي
ٌَ يُغُضٍ ئـُو   ٌَ ئُصتىَُِْ ظاْهؤ ِضاظٍ ب ًَصيـ بُضظّ زَناتُوَ بؤ ئُصتىَُِْ ظاْهؤ، ئُب ئُصتىَُِْ نؤي

       ُ َِ بُسػـ ًَٔ فـُضَاِْ تـُسعيط )ثؿـتطريٍ( ئـُوَ ناتـُ ئـُتىاْ ًٌَ زََي ٍَ نُث ًَسَض زَنط ًَهِ ث نُ ناتُ فُضَاْ
ًَهـطاو ْـُى ٖـُض طؤظاضَيـو،      ًَتُوَ يُطؤظاضَيهِ ظاْػيت باوَِض ث ٌَ بآلو بب بها، نُ بُسػُنُؾِ نطز زواتط ئُب
ًَُـُ ئـُو يُقُباْـُّ نـُوا             ًَٓانـُ، نـىْهُ ئ ًَؿـتا ٖـُض تُضقًـُّ ث نُ يُ طؤظاضَنُف بآلو نطايـُوَ زواتـط ٖ

َ بـؤ ياضيـسَزَضٍ ثِطؤفػـًؤض زواتـط يـُ      َُٖاُْ يُ َاَؤغتاٍ ياضيـسَزَضَوَ بـؤ َاَؤغـتا زواتـط يَُاَؤغـتاو     
ــسَٕ      ًَب ــِ ث ــُض ِضَي ــُ، ئُط ــؤ ثِطؤفػــًؤض َُٖاْ ــسَزَضّ ثِطؤفػــًؤضَوَ ب ــؤ   ياضي ــَُإ ب ــُِضَيع غــُضؤنِ ثُضي ب

ًٌَ ياغـا ٖـُض بـُِضَيعَيو نـُ َـىزَضيؼ َىغـاعًسَ          ضووْهطزُْوَ و بُضناو ضووِْ ئُْساَُ بـُِضَيعَنإ، بـُث
ٌَ غــاَيٌ ئــُوَيت يــُو َاوَيــُ زوو تىَيصيٓــُوَّ   واتــُ َاَؤغــتاٍ ياضيــسَزَضَ دــاضإ زوو ًَػــتا غــ ٍَ بــىو ئ غــا

   ٌَ ٌَ ئــُو زو تىَيصيُٓوَيــُ بــُو ثطؤغــُيا ِضؤيؿــتيَب نــُ َــٔ بــامسهطز، ئًٓذــا زواتــط زَتــىاْ ًَؿــهُف نطزبــ ث
ًَؿهُف بهـا، زوايـٌ    ٌَ زاوايُى ث ًَؿهُف بها بؤ بُضظ نطزُْوَّ ثًُّ ظاْػيت، ئًٓذا ئُتىاْ زاوايُنِ زيهُ ث

ًَصْـُّ تـُضقًاتِ عًًُـِ،             نُ ئ ًَٔ ي ًَـسََي ًَؿـهُف زَنـا يًصُْيـُنِ تايبـُتِ ُٖيـُ يـُ ظاْهـؤ ث ُو زاوايـُّ ث
ًَُٓضّ ظاْػـيت     ٌَ َُٖيػـُْط ٍَ بؤ نىؾت يُنُنًإ بؤ زوو يإ بؤ غـ ًَط ًَِٓ ئُو تىَيصيٓاُْ ئُْ ًَىَيُنِ ُْٖ بُؾ

ًَتــُوَ    ٌَ ئــُوإ ثُغــُْسّ بهــُٕ و ب ًَٔ َىقًــَُِ عًًُــِ، ئــُب ًَــسََي ئــُو ناتــُ ئــُو فائًًــُ ٖــَُىوّ  نــُ ث
           ٌَ ًَتُ ئُصتىَـُِْ ظاْهـؤ، ئُصتىَـُِْ ظاْهـؤ ِضاظٍ بـ ًَصْـُّ تـُضقًات بهـ خبطَيتُوَ بـُضزََِ ئُصتىَـُِْ ي
ًَهِ ئاغـإ ًًْـُ، بؤيـُ تُضقًًـُّ         يُغُضٍ، يُعِٓ ثِطؤغُّ بُضظنطزُْوَّ تُضقًُّ عًًُـِ ٖـُضوا بابـُت

ٍَ ئُْساّ ثُضيَُاِْ بُِضَيع ئاَاشَ ًَسا ثُيىَْسّ بُ َىَاضَغُوَ ًًْـُ، تُضقًـُّ وَظيفـٌ    عًًُِ ُْٖس يإ ث
ًَؿهُؾــهطزِْ باغــُوَ ُٖيــُ،    ثُيىَْــسّ بــُ َىَاضَغــُوَ ُٖيــُ، بــُآلّ تُضقًــُّ عًًُــِ ثُيىَْــسّ بــُ ث

 غىثاؽ.
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ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ /د

ًَؿًٓاض ُٖيُ  ًَو ث ًَِ زياضَ نؤََُي ًَ ًَب ًَبًًُٓنتإ ث ٍَ ت يُغُض بابُتُنُ، يُغُض عًٓىإ، يُغُض َاززَّ يُنـُّ،  زََُو
َّ ئـُوَتإ      ٍَ، بـُآلّ زََـُو ًًَُّ زَْطِ يُغُض بـسض ئَُُ ئًؿٌ يًصُْناُْ زوائ غًا ُّ بهُٕ و بؤ خىَيٓسُْوَّ غ

ًَو ئُْساّ ثُضيَُإ زاوايإ نطز ُٖض ثِطؤشَ ًَِ زواٍ ئُوَّ نُ بُِضَيع دُْابٌ وَظيط قػُ زَنا، نؤََُي ًَ ًَب نـُ ضَفـع   ث
ًَُـُ                ًَىَ نـطاوَ نـُ ئُطـُض ساَيـُتِ وا ٖـُبىو ٖـُض يُغـُضَتاوَ ئ ًَؿـًٓاضّ يـُو ؾـ ًَؿـرتيـ ث ًَُـُ يـُ ث ٍَ، بؤيُ ئ بهط
ًَؿـًٓاضَ زَخُيٓـُ زَْطـسإ بـؤ ئـُوَّ ئايـا بـُضزَواّ         بًدُيُٓ زَْطسإ زواٍ ئُوَّ دُْابٌ وَظيط قػُ زَنا ئُّ ث

ًَػتا بُِضَي  ع دُْابٌ وَظيط فُضَىو.بؽت يإ ثِطؤشَنُ ضَتسَنُُْوَ، ئ
 بُِضَيع ز.عًٌ غعًس ستُس / وَظيطٍ خىَيٓسِْ باآل و تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

خىَيٓسْـُوَّ يُنـَُِ بـؤ نـطاوَ يـُ       8/11/8111ظؤض ظؤض غىثاؽ، بُِضَيعإ ئُّ ثِطؤشَ ياغايُ نـُ ِضؤشٍ  
ًَــطزضاوَ بــؤ نــىاض اليــُٕ،  11/11/8111( يــُ 844ثُضيــَُاِْ نىضزغــتإ، زواتــط بُْىوغــطاوّ شَــاضَ ) ْ

ــاآلو        ــِ ب ًَطنطزْ ــُضوَضزَ و ف ــُّ ث ــابىوضٍ، يًصْ ــاضٍ ئ ــٌ و ناضوب ــُّ زاضاي ــاضّ ياغــايٌ، يًصْ ــُّ ناضوب يًصْ
ــاآل و          ــسِْ ب ــِ خىَيٓ ــؤ وَظاضَت ًَطزضاوَ ب ــُْ ــَُإ، ْ ــساَاِْ ثُضي ــت ئُْ ــىاضَّ طؿ ــيت، ن ــُوَّ ظاْػ تىَيصيٓ

    ُ يًصْـُّ   89/18/8111يىَْسيـساضَ بـؤ تـاوتؤنطزِْ، زواتـط يـُ ِضؤشٍ      تىَيصيٓـُوَّ ظاْػـتِ نـُ اليـُِْ ث
ًَسواِْ يُغُض نطزووَ، زواتـطيـ يـُ    ثُضوَضزَو خىَيٓسِْ باآلو تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ ي

ًَــسواِْ يُغــُض نــطزووَ، وَآلَــِ ثُضيــَُاِْ نىضزغــتإ   81/11/8111ِضؤشّ  يًصْــُّ ناضوبــاضّ ياغــايٌ ي
ًَطُيؿتىوَ، بـُآلّ خؤؾـبُختاُْ زوَيـيَن    زضاوَتُوَ،  ًَُُ تُْٗا زوَييَن بؤ يُنُّ داض َٔ ئُّ ْىوغطاواُّْ ث ئ

يُو ناتُزا ئُصتىَُِْ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ باآل و تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ يُ نؤبىوُْوَ زابىو بُ ئاَازَ بـىوِْ  
ًَُــُ ًَىاْــساضقتإ غــُضؤى و ئُْــساَاِْ يًصْــُّ ثــُضوَضزَ و خىَيٓــسِْ بــاآلّ ثُضيــَُاِْ نىضزغــ تإ نــُ ئ

ٍَ ثــطؽ يــُ وَظاضَتــِ خىَيٓــسِْ بــاآل، وَ بــُِضَيعيإ طىَيًــإ يــُ بؤنــىوِْ   نطزبــىوٕ بــؤ تــاوتؤنطزِْ ُْٖــس
ئُْساَاِْ ئُصتىَُِْ وَظاضَت بىو، ُٖضوَٖا طفتىطؤٍ يُباضَوَ نطا، زواتط نؤبىوُْوَنُ يُبُض ئُوَّ ظؤض 

ًَو بؤنـىوِْ خؤَــإ      نـىاض و ًْـى نؤتــايٌ ث   4:21زضَْـط تـُواو بــىو    ًَٗـات ْـَُإ تــىاِْ وَنـى نـؤ ْىوغــ
ــاآل         ــسِْ ب ــِ خىَيٓ ــُِْ وَظاضَت ــساَاِْ ئُصتىَ ــُِضَيعإ ئُْ ــُ واشووّ ب ــُ و، ب ــُّ بابُت ــصئ يُغــُض ئ زابِطَي
ًَُـُ           ًَتـإ ثُغـُْس بـىو ئ ًَؿـهُف زَنـُّ، ئُطـُض ث ًَبًًٓاْـُ َـٔ ث ًَؿهُؾٌ بُِضَيعتاِْ بهُئ، بُآلّ ئُّ ت ث

ًَؿهُؾـٌ ثُضيـَُاِْ           وَنى وَظاضَتـِ خىيَ  ٓـسِْ بـاآل بـُنؤ ْىوغـٌ فـُضَِ بـُواشووّ غـُضدُّ ئُْـساَإ ث
ًَُــُ وَنــى   ًَىَيُنِ زَقًــل ئاَــاشَ بــُ ٖــَُىو بــؤ نــىوُْنافتإ بــسَئ، ئ زَنــُئ زواتــط بــؤ ئــُوَّ بــُ ؾــ

ًَػـتا بـُ زوو ياغـا ناضزَنـُئ، يُنـُّ : ياغـاّ شَـاضَ )       ٓسِْ باآل و تىَيصيٓـُوَ  وَظاضَتِ خىَي َيِ (ّ غـا 11ئ
ّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَلو تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ سهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، نُ َاززَناِْ ْـؤظزَ  8118

        ًَٔ ًَـِ زََيـ ًَٓر ئُو بابُتُ زَططَيتـُوَ، زووَّ: ياغـاّ خعَـُتِ ظاْهـؤيِ نـُ ث )قتإْٛ اـسَت١   تا بًػت و ث
ُضَاِْ غُضؤنايُتِ ئُصتىَُِْ وَظيطاِْ ، نُ بُف8118(ّ غاَيِ 82( شَاضَ )اؾاَع١ٝ ع ايعطام ايؿٝسضاىل

ًَسَنُئ و، يُ َاززَّ يُى  ) ٜككتس  : نـُ تًايـسا ٖـاتىوَ    دايذتا  سهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتاِْ بُِضَيع ناضّ ث
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اٛرـ اـس١َ اؾاَع١ٝ نٌ َٛرـ ٜكّٛ اُاضغ١ ايجسضٜؼ اؾتاَع٢ ٚايبظتر ايعًُت٢ ٚاالغجؿتاض١ٜ ايعًُٝت١      
ٛ          ٚايؿ١ٝٓ اٚ ايعٌُ ع زٜٛإ ٚظ  اض٠ ايجعًتِٝ ايعتاىل ٚايبظتر ايعًُتٞ اٚ َاغػتاثٗا ملتٔ ثجتٛؾط ؾتِٝٗ ؾتطٚط عهت

ــُ )   ا ٦ٝتت١ ايجسٜػتت١ٝ  ــُِضَيعإ فُضَاْبــُضّ ِضاشَّ ظاْهــؤيِ وات ــُو زوو ياغــايُ ب ًَِ ئ ــُث َٛرتتـ اـسَتت١  (، ب
تـِ  ( بـطيتؽت يـُ ٖـَُيططاِْ بِطواْاَـُّ َاغـتُض و زنتـؤضا يُغـُض ًَالنـِ وَظاضَـتـإ، واتـُ وَظاضَ          اؾاَع١ٝ

( قإْٛ اـس١َ املس١ْٝخىَيٓسِْ بااَل و تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ فُضَاْبُضّ ئاغايِ زَططَيتُوَ، نُ خاظعٔ بؤ )
ياغاٍ خعَُتِ ؾاضغتاِْ ئُواِْ تط نُ َُٖيططّ بِطواْاَُّ َاغتُض و زنتؤضإ خاظعٔ بـؤ قـاْىّ خسَـُّ    

ًَٔ ياغاّ خعَُتِ ظاْهؤيِ و، ئُو بُِضَيعا ًَِ زََي ًَىَٕ يُنـُّ: ٖـَُيططّ بِطواْاَـُّ      داًَعِ، نُ ث ْـُ زوو ؾـ
ــطٍَ(          ًَهه ــتاْؼ ي ــعّ )ئُغًػ ــُ ئًٓطًً ــاعس( ب ــسضؽ َػ ــُ )َ ــسَزَض وات ــتاّ ياضي ــاوّ َاَؤغ ــتُض ْاظْ َاغ
وَضزَططَيت، زواٍ ئـُوَّ نـُوا غـًًُٓاضَيهِ بـؤ ئـُصتاّ زَزضَيـت، ئـُو ناتـُ يُقـُبِ عًًُـِ واتـُ ْاظْـاوّ             

ًَهِ ظاْهــؤ  ــسَزضَيت بــُ فــُضَاْ ًَ يِ، زووَّ: ٖــَُيططّ بِطواْاَــُّ زنتــؤضا ْاظْــاوّ َاَؤغــتا واتــُ   ظاْػــتِ ث
ًَؿهُف زَنات و، يُ LECTURAL)َسضؽ( بُ ئًٓطًًعّ ) ( وَضزَططَيت، زواّ ئُوَّ َُٖإ غًًُٓاض ث

ٌَ زَزضَيـت، زوايـِ              ًَٓطَيـت ئـُو يُقُبـُ عًًًُـُّ ثـ ًَـو زَٖ ًَهِ ظاْهـؤيِ ث اليُٕ يًصُْيُى نـُ بـُ فـُضَاْ
ٍَ ئُو بُِضَيعَ ٖـُتا  يُقُبُنُف بُ فُضَ ًَت يُطُ ًَٓ ًَِ زَزضَيت و، ئُو ْاظْاوَ ظاْػتًُ زََ ًَهِ ظاْهؤيِ ث اْ

ًَىَيُى ٖـًك     ًَت و، يإ نؤنِ زوايِ زَنات، بُ ٖـًك ؾـ ثًُّ ظاْػتِ بُضظ زَنطَيتُوَو، يإ خاُْْؿؽت زَب
ًَهِ زَغــتُّ وا     ــساَ ــُ ٖــًك ئُْ ًَٓطاوَتُوَ ي ًَٓطَيتُوَو ُْغــ ــاوَيهِ ظاْػــتِ ْاغــ ــُ ٖــًك   ْاظْ ْــُ وتٓــُوَ ي

ًَـساِْ ئـُو ْاظْـاوَ بـُضظ نطزْـُوَّ ثًـُّ        ًَِ بُخؿطا، زواٍ ث َُٖيططَيهِ بِطواْاَُّ َاغتُض و زنتؤضا نُ ث
ًَِ ِضَيُٓايًُناِْ بُضظنطزْـُوَّ ثًـُّ ظاْػـتِ،     ٌَ زَنطَيت بُ ث ظاْػتِ بؤ زَنطَيت واتُ تُضقًًُّ عًُِ ث

ًَـسَزات ْـُى ظاْهؤنـإ و،        نُ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل و تىَيصيٓـُوَّ ظا  ْػـتِ ثُغـُْسّ زَنـات و بِطيـاضّ ي
ًَػـتا، ئـُو بُضظنطزْـُوَ      ثُيِطَو زَنطَيت يُ غُضدُّ ظاْهؤو زَغتُ تُنًٓهًُناِْ ُٖضَيُِ نىضزغتإ تـا ئ
ًَسابهـُُوَ، بـُ ثطؤغـُيُنِ              ًَـسا ْاَـُوَيت ث ثًُّ ظاْػـتًُف وَنـى نـاى زنتـؤض ئـاضاؽ بـُِضَيعّ ئاَـاشَّ ث

ًَـت ثـِطؤشَّ تىَيصيُٓوَنـُّ       تايبُت زازَِض ًَت يُوَّ نـُوا ئـُو َاَؤغـتايُ زَب وات نُ خاَيِ يُنُّ بطيتِ ب
ًَؿهُف بهات بُ بُف ثُغُْس بهطَيـت، زوايـِ تُععيـس بهطَيـت يـُ اليـُٕ ئُصتىَـُِْ ظاْهـؤوَ فـُضَاِْ           ث

ــُ و، ز      ــُ ئُصتاَــساِْ ثِطؤشَنــُو تىَيصيُٓوَن ــُو ناتــُ زَغــت زَنــات ب ًَت ئ ٌَ زَضبهــ ــ ــط نــُ  ظاْهــؤيِ ث وات
ًَساويػتًُناِْ تُواو زَنات ئُو غا  ًَت ُٖتا غُضدُّ ث ًَهطاو زيػإ زايسَْ باَلونطايُوَ يُ طؤظاضَيهِ باوَِضث
ًَـطٕ بـؤ تـُقؽت و، يـُ نؤتايًـسا         ًَسَنات، نُ زيػاُْوَ داضَيهِ تط ئـُو تىَيصيُٓواْـُ زَْ َاََُيُنُّ زَغت ث

ًَسَزا ت، غُضؤنِ ظاْهؤ ثُغُْسّ زَنات ئُطُض يُ َاَؤغتاّ يًصُّْ بُضظنطزُْوَّ ثًُّ ظاْػتِ بِطياضّ ي
ياضيسَزَض بؤ َاَؤغتا بىو يإ يُ َاَؤغتا بؤ ثطؤفًػًؤضّ ياضيسَزَض بىو، بُاَلّ ثطؤفًػًؤضّ ياضيسَزَض بؤ 
ًَُـُ تُبعـُٕ غـُباضَت بـُ ٖـَُيططاِْ           ثطؤفًػًؤض غُالسًُتِ ئُصتىَُِْ ظاْهؤيـُ ْـُى غـُضؤنِ ظاْهـؤ، ئ

ــتُضو  ــُّ َاغ ــُِْ       بِطواْاَ ــتِ، ئُصتىَ ــُوَّ ظاْػ ــااَلو تىَيصيٓ ــسِْ ب ــِ خىَيٓ ــُ زَضَوَّ وَظاضَت ــؤضا ي زنت
  ٍَ ٌَ نؤبىوْــُوَّ دًــازا ئــُّ بابُتــُّ تــاوتى وَظاضَـتــإ نــُ بــُضظتطئ زَغــُاَلتِ ظاْػــتِ وَظاضَتــُ يــُ غــ
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، زواّ ئــُوَّ  21/6/8111(ّ ضؤشّ 12نــطزووَ، دــاضّ يُنــُّ يــُ نؤبىوْــُوَّ ئُصتىَــُِْ شَــاضَ )      
ــُوَّ      زاواناض ــُ نؤبىوْ ــُوَ، دــاضّ زووَّ ي ــُو قاف ــِ ثــُضوَضزَ و ئ ــُٕ وَظاضَت ــىو يُالي قتــإ ئاضاغــتُ نطاب

ًًَُّ يـُ نؤبىوْـُوَّ ئُصتىَـُِْ شَـاضَ     18/7/8118(ّ ِضؤشّ 11ئُصتىَُِْ وَظاضَت شَاضَ ) ، داضّ غ
ًَػتا بُ فـُضَِ   ، بُاَلّ يُاليُٕ ثُضيَُاِْ بُِضَيعَوَ، يُاليُٕ دُْابتاُْوَ تا86/8/8118(ّ ِضؤشّ 12) ئ

ٌَ نؤبىوُْوَنُزا بِطياضّ ئُصتىَُِْ وَظاضَتِ خىَيٓـسِْ   ًَُٓنطاوَ ِضاّ خؤَإ زَضبرِبئ، يُ ُٖضغ زاواَإ ي
ًَىَيُّ الّ خىاضَوَيُ:  بااَلو تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ بُّ ؾ

ًَُـُ   َُٖيططاِْ بِطواْاَـُّ َاغـتُضو زنتـؤضا يـُ زَضَوَّ وَظاضَتـِ خىَيٓـسِْ بـااَلو تىَيصيٓـُوَّ          ظاْػـتِ، ئ
ًَُإ نانُ غُضدُّ ئُو َاف و زَغتهُوت و زَضَااَلُّْ نُ زَزضَيت بـُ َاَؤغـتاياِْ غـُض بـُ وَظاضَتـِ       ث
ًَهِ تايبـُت        ًَُـإ نـانُ نـُ غًػـتَُ ًَُـُ ث خىَيٓسِْ بااَل بسضَيت بُواًْـ دطُ يُ ْاظْاوّ ظاْػتِ، زوو: ئ

ًَساِْ دؤضَيو يُ ْاظْاو، بُ يُقُبِ عًً ُِ زَوتطَيت ْاظْاو، دؤضَيـو يـُ ْاظْـاو بـُ ٖـَُيططاِْ      زابٓطَيت بؤ ث
ــٔ         ــسضَيت، َ ــتِ ب ــُوَّ ظاْػ ــااَلو تىَيصيٓ ــسِْ ب ــِ خىَيٓ ــُ زَضَوَّ وَظاضَت ــؤضا ي ــُّ َاغــتُضو زنت بِطواْاَ

ًًَإ زَطىت ) ًَُُٓوَ يُ عريام ناتِ خؤّ َىئُغُغُيُى ُٖبىو ث ٞ فتىوُْتإ بؤ زَٖ ( َاغػ١ ايبظر ايعًُت
َّ ناضيإ زَنطز، ثًُّ ظاْػتًإ ْاظْـاوّ ظاْػـتِ    َُٖيططاِْ بِطواْاَُّ بُ نايؤضيؤؽ و َاغتُض و زنتؤضا يُو

ًَؿـهُف   َػتاعس ااطتريف   ُْى ثًُّ ظاْػتًإ بؤ زاِضَيـصضابىو بـؤ فتىوْـُ ياضيـسَزَضّ تىَيـصَض واتـُ)        زواّ ث
َِ بؤ )تىَيص ااطريفنطزِْ تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ ئُو ْاوًْؿاُْ بُضظ زَنطايُوَ ئُو ْاظْاوَ بؤ ) ااطر َض زواي

( ُٖتا زوايِ، يُ وَظاضَتِ تُْسضوغتِ بؤ فتىوُْ ثعيؿو نُ بُنايؤضيؤؽ وَضزَططَيت بِططُناِْ ياغاٍ اقسّ
ٌَ زَنـات )  ًَبُد ًَـٌ زَوتطَيـت ثعيؿـهِ خـىالو ٖـُتا زوايـِ،       ايجتسضض ايطبت٢  قتإْٛ  ثًُ بُْسّ ثعيؿهِ د ( ث

وَضزَططَيت، زوايِ يُقُبِ ئًػتؿاضّ وَضزَططَيت، زوايِ نُ َاغتُضو زنتؤضاّ وَضططت يُقُبِ ئًدتػاغِ 
يُبُضئـُوَ زَنطَيـت يُغــُضدُّ وَظاضَتـُناِْ تــطّ سهىَـُتِ ٖــُضَيُِ نىضزغـتإ غًػــتُّ وَيـإ ْاظْــاو       
ًَـِ        زابٓطَيت، يُبُضئُوَّ بُ بؤنىوِْ ئُصتىَُِْ وَظاضَتِ خىَيٓـسِْ بـااَلو تىَيصيٓـُوَّ ظاْػـتِ و، بـُ ث

ًَـِ ئـُو ياغـاياُْ ئـُّ     ياغاّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ  بااَلو تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ و، ياغاّ خعَُتِ ظاْهؤيِ بُ ث
غًػتَُُ تايبُتُ بُو بُِضَيعاُّْ نُوا يُغُض ًَالنِ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَلو تىَيصيُٓوَّ ظاْػتؽت، بُاَلّ 

ًَت وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَلو ت ًَو نُ زَب ىَيصيٓـُوَّ ظاْػـتِ وَنـى    بُضزَواّ بىوِْ ئُو ْاظْاوَ ظاْػتًُ نات
ًَو نُ َُٖيططّ ْاظْـاوَيهِ   ًَتُوَ يُى، نات ًَو ُْ ْاظْاوَيهِ غُْسووَتُوَ ُْ ئُيػُْ ًَهطز ًٖك نات ئاَاشَّ ث
ًَتـُ ئُْـساَِ ثُضيـَُاِْ بـُِضَيع،      ظاْػتِ تُْػًب زَنطَيت ئًعاضَّ خُزََاتِ بؤ زَنطَيت زَطىاظَيتُوَ زَب

ًَـ   يُ ُٖض اليُنِ تط ئًـ بهات و، تُْا ت يـُ ئُصتاَـساِْ   ُْت نُ خاُْْؿؽت زَنطَيت بؤّ ُٖيـُ بـُضزَواّ ب
ٍَ بُؾِ ظاْػتِ َـُعِٓ ثُيىَْسيـساض و،    تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ زواّ ئُوَّ تىَيصيُٓوَنُّ تؤَاضزَنات يُطُ
ــُناِْ        ــاضَ ياغــايُنإ و ِضَيُٓايً ًَِ ضَيه ــُث ــىو ب ــسا ب ًَ ــُّ ظاْػــتِ ت ــُوَّ ثً ئُطــُض َُضدــُناِْ بُضظنطزْ

ًَػــتا َُٖاْــُ خاُْْؿــًُٓ و ثًــُّ  بُضظنطز ًَُــُ ئ ْــُوَّ ثًــُّ ظاْػــتِ، ثًــُّ ظاْػــتِ بــُضظ زَنطَيتــُوَ، ئ
ًَػــتا بطٍِِياضَيهُــإ بُزَغــتُوَيُ نــُ يَُــُوزوا    ًَُــُ ئ ظاْػــتِ بــُضظ نطاوَتــُوَو بُضزَواًًَؿــؽت يــُوَ و، ئ
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ًَُـُ يـُ وَظاضَتـِ    َُٖيططاِْ بِطواْاَُّ َاغتُض و زنتؤضا نُ يُ ظاْهـؤ ئًًُٖـُنإ ناضزَنـُٕ بـؤ ئـُوا      ًْـ ئ
خىَيٓسِْ بااَل و تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ بُضظنطزُْوَّ ثًُّ ظاْػتًإ بؤ ئُصتاّ بسَئ، بـُاَلّ ئـُو ثطؤغـُيُ    
ًَت يُاليُٕ ظاْهؤ سهىًَُناُْوَ ئُصتاّ بسضَيت ُْى يُاليـُٕ ظاْهـؤ ئًًُُٖناْـُوَ ئـُصتاّ بـسضَيت، بـؤ        زَب

ٓــسِْ بــااَلو تىَيصيٓــُوَّ ظاْػــتِ ئاَازَيــُ بــؤ ٖاونــاضّ و       ثاضاغــتِٓ ِضَغــاُّْ عًًُــِ، وَظاضَتــِ خىيَ   
ٖاوئاُْٖطِ يُِضووّ ناضّ ِضاوَيصناضّ زَغت ًْؿاْهطزِْ ْىَيُٓض و يًصُْ ثُيىَْسيساضَنإ نطزُْوَّ خـىٍ  
ًَهـِ بـُزَض يـُ        ًَت، بؤئُوَّ نُوا ئُو غًػـتَُُّ نـُوا ٖـُض وَظاضَت ًَىيػت ب ُٖتا زوايِ يُ ُٖض بىاضَيو ث

ًَُـُ ٖاونـاض زَبـؽت بـؤ         وَظاضَتِ خ ًَـسَزات، ئ ىَيٓسِْ بااَل و تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ ثًـازَّ زَنـات و بِطيـاضّ ي
ٌَ نطزْــِ، بــُاَلّ غًػــتَُِ َاَؤغــتاّ ياضيــسَزَض، َاَؤغــتا، ثطؤفًػــؤضّ ياضيــسَزَض، ثطؤفًػــؤض     ًَبــُد د

   ٖ ًَهُ تايبُتُ بُ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَلو تىَيصيٓـُوَّ ظاْػـتِ، عًالقـُّ  ُيـُ، ثُيىَْسيـساضَ بـُ    غًػتَُ
واُْوتُٓوَ، بُ تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ، بُ ثطؤغُّ ظاْػت خـىاظّ بـُضزَواّ، بـُ ئاَـازَبىوٕ يـُ نؤْفطاْػـِ       
ًَساِْ ْاظْاوّ ظاْػتِ دًايـُ و، بُضظنطزْـُوَّ    ظاْػتِ، يُ نؤْططَّ ظاْػتِ ُٖتا زوايِ، بُاَلّ وَنى وي ث

ًَُـُ ئـُوَّ نـ       ُوا ثًـُّ ظاْػـتِ يـُ ظاْهؤيـُى يـُ ظاْهؤنـاِْ ٖـُضَيُِ        ثًُّ ظاْػـتِ  َُغـُيُيُنِ تـطَ، ئ
ًَبـسَئ تىَيصيٓـُوَ تؤَـاض        ًَت ئاَازَئ نُوا ثًُّ ظاْػتِ بـُضظ بهُيٓـُوَ ِضَيطـُّ ث ًَبُخؿطا ب نىضزغتإ ث
ًَـسا       ٍَ بُؾُ ظاْػتًُنإ و ئُصتاَِ بسات و، ئُطُض َُضدُناِْ بـُضظ نطزْـُوَّ ثًـُّ ظاْػـتِ ت بهات يُطُ

ًَبًًٓـُّ نـُ وتــطا           بـىو، بـُضزَواّ ب   ًَـت يـُو ثطؤغـُيُو ثًـُّ ظاْػتًؿــِ بـُضظ بهطَيتـُوَ، غـُباضَت بـُو ت
ًَؿـسا ْاظْـاوّ ظاْػـتًإ ٖـُبىوَ، بـُاَلّ            ًَسَض زَنطَيت، ئُوَ ئُواْـُ زَططَيتـُوَ نـُ خؤيـإ يـُ ث تُزضيػِ ي

َِ بـُضزَواّ زَبـؽت        ًَُـُ بـَُي  يـُوَّ نـُوا   ئًعاضَّ خُزََات، تُْػًب، ُْقٌ نطاوٕ يـإ خاُْْؿـؽت بـىوٕ، ئ
ًَىيػـتِ بـؤ ئـُصتاّ زَزَيـٔ،        ًَسا بـىو نـاضّ ث ئُطُض ئُو بُِضَيعَ َُضدُناِْ بُضظنطزُْوَّ ثًُّ ظاْػتِ ت
ًَو ثًُّ ظاْػتِ ُْبىو يُ ئُغاغسا و، يـُ وَظاضَتـِ خىَيٓـسِْ بـااَلو تىَيصيٓـُوَّ ظاْػـتِ        بُاَلّ ئُطُض يُن

ًَُُ ئُوَ بُ غًػتَُِ ثًُّ ظاْػتِ ًَؽت تايبُتُ بـُ وَظاضَتُنـَُإ،    زاَُُْظضا بىو، ئ ًَو زازَْ بُ غًػتَُ
ًَؽت خعَُتــُّ نــُوا يــُ زَضَوَّ ٖــُضَيُِ نىضزغــتإ بــُِضَيعَيو يــُ      ًَ غــُباضَت بــُ ئــُشَاضنطزِْ ئــُو بــاب
ًَــت، بــُِضَيعإ َــٔ ثطغــًاضَيو زَنــُّ ئُطــُض ٖــاتى ٖاوواَلتًــُنِ ئًٓطًًــع    ًَهــطاو ٖــٍُ ب ظاْهؤيــُنِ بــاوَِض ث

ًَـو نـىو بـؤ ئىغـرتايًا، نـىو بـؤ ئَُـُضيها، نـىو بـؤ             بِطواْاَُّ زنتؤضاّ ًَػـتا زواّ َاْط وَضططت، بـُاَلّ ئ
ًَهطاو ناضّ نطزو ثًُّ ظاْػتِ بُضظ نطايُوَ، نُ ٖاتـُوَ بـؤ   02ئُوضوثا، ) َّ يُ ظاْهؤيُنِ باوَِضث ٍَ يُو ( غا

ؤ تـُقاعىزّر  ئًٓطًتُضا بؤ واَلتُنُّ خـؤّ، ئايـا ٖـَُىو ئـُو َاوَيـُّ بـؤ سًػـاو زَنـُٕ، بـُ خعَـُت بـ           
ًَهطاو    ًَُُ ئُو خعَُتُّ نُ ئُو بُِضَيعَ، ئُو ئُظَىوُّْ نُ ُٖيُتِ يُ ظاْهؤيـُنِ بـاوَِضث ًَط، بُاَلّ ئ ُْخ
ًَـساِْ ثًـُّ    ًَىيػتُ بُ ُْٖس وَضبطريَيت، بؤ تُعؽت نطزِْ، بؤ زاَُظضاْسِْ، ُٖضوَٖا بؤ ث ًَهِ تط ث يُ واَلت

ًَُُ َُٖاُْ َاَؤغتاَإ ُٖيُ بؤ فتى ًَُاِْ نُ خؤّ غُضؤنِ ئُو ظاْهؤيُ بـىوّ،  ظاْػتِ ئ وُْ يُ ظاْهؤّ غً
يــُ زَضَوَّ واَلت، يــُ زَضَوَّ ٖــُضَيُِ نىضزغــتإ، يــُ ئــُوضوثا طُِضاوَتــُوَ زنتــؤضاّ ٖــُبىوَ زاَــإ           
ًَِ ياغـا يُنػـُض زاَافتُظضاْـسووَ بـُ ثًـُّ       ًَت زايبُُظضَيٓؽت بُ ث َُُْظضاْسووَ بُ ثًُّ َاَؤغتا، نُ زَب
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ضيسَزَض بؤر ئُو ئُظَىوُّْ نُ ُٖيُتِ يـُ ِضووّ ظاْػـتًُوَ بـُ ْـُظَضّ ئًعتًبـاض وَضَـإ       ثطؤفًػؤضّ يا
ًَؿهُف بهات بـؤ   ًَت با َاََُيُ ث ًَساوَ نُ يُنػُض زواّ تُعًِٓ ئُطُض تىَيصيُٓوَ ُٖب ططتىوَ، ِضَيطُمشإ ث

ٕ بُضظنطزُْوَّ ثًُّ ظاْػتِ بؤ ثطؤفًػؤض، بؤ فتىوُْ زنتؤض اوًَس عُط  ًَـصّ    نـُ ئًَ  عذُتا ػـتا ِضاطـطّ نؤي
ًَتُضُْضيُ َُٖيططّ بِطواْاَُّ زنتؤضا بىو ٖاتُوَ يُنػُض تُعًُٓإ نطز بُ ) ( بـُ  اغتجاش َػتاعس  ثعيؿهِ ظ

ــاِْ          ًَِ ضَيهاضَن ــُث ــُّ ب ــُ ثطؤغ ًَهًـ ب ــاْط ــتا و، زواّ نــُْس َ ــُ َاَؤغ ــُى ب ــسَزَض ْ ــؤضّ ياضي ثطؤفًػ
ًَُــُ ئـُو ئُظَىوْـُّ نــُ     بُضظنطزْـُوَّ ثًـُّ ظاْػـتِ تُضقًــُّ نـطز بـؤ ثطفًػــؤضّ، يُب      ٌَ ئ ُضئـُوَ بـَُي

ًَهطاوّ زَضَوَّ واَلت بـُ ُْٖـسّ        ًَـت يـُ ظاْهؤيـُنِ بـاوَِضث َُٖيططَيهِ بِطواْاَُّ َاغتُض و زنتؤضا ٍُٖ ب
وَضزَططئ، بؤ ئُشَاض نطزِْ ثًُّ ظاْػتًُنُّ، بُاَلّ ُْى بؤ خعَُتِ وَظيفِ و خاُْْؿًِٓ نُ ئـُو يـُ   

ًَهِ تط خعَُتِ نـطزووَ،  ًَـطَ بـؤّ سًػـاو بهـُئ، ئـُوَف ئـُو بِطيـاضَ بِطيـاضّ غـُضؤنايُتِ             واَلت ًَُـُ ي ئ
ًَسَنُئ، ئُصتىَُِْ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل بُ نىضتِ  ًَُُف زَغت خؤؾِ ي ئُصتىَُِْ وَظيطاُْ، بُاَلّ ئ

ًَت بـُو بُِضَيعاْـُّ نـُ يـُ زَضَوَّ وَظاضَـتـإ نا         ًَت، نُ ْاظْـاوّ ظاْػـتِ ببُخؿـ ضزَنـُٕ  بُ ياغايِ ْاظاْ
ٍَ وَظاضَتـُناِْ تـط و، بـُِضَيعيإ        يُبُض دًاواظّ غًػتَُِ ياغايِ ناضنطزِْ ناضَُْـساِْ وَظاضَـتـإ يُطـُ

( زَياْططَيتــُوَ، بـُاَلّ ئُطــُض غــُضؤنايُتِ ثُضيــَُاِْ  قتإْٛ اـسَتت١ املسْٝتت١ ياغـاّ خعَــُتِ ؾاضغــتاِْ ) 
ًَىَيُنِ وضز و ز   ًَُُ بؤنىوُْنافتإ بـُ ؾـ ًَِ نانُ ئ ًَو واشوو بهطَيـت      بُِضَيع ث َقًـل زاِضَيـصئ بـُ نؤْىوغـ

ًَهِ          ًَت يـإ بؤنـىوْ ٍَ ئُطـُض تُسـُفىظَيو ٖـُب يُاليُٕ غُضدُّ ئُْساَاِْ ئُصتىَـُِْ وَظاضَتـُوَ يُطـُ
ًَؿهُؾـِ بـُِضَيعتامن نـطز بـطيتؽت يـُ       ًَؿهُف بهُئ، بُاَلّ ئُواُّْ نُ َٔ ث ًَُُ ئاَازَئ ئُوَ ث تايبُت، ئ

  ُ ًَؿـرت تـاوتىَيٌ زاوانـاضّ           ثىختُّ ئُو بؤنـىوْاُّْ نـ َّ نـطاو و، يـُ ٖـُضزوو نؤبىوْـُوَّ ث زوَيـيَن تـاوتى
بُِضَيعإ وَظاضَتِ ثُضوَضزَو وَظاضَتِ ئُوقاف زاواناضقتإ بؤ ٖاتىوَ ناتِ خـؤّ و، بـُ ْىوغـطاوّ فـُضَِ     

ًَـ َٔ وَاَلَِ ئُو وَظاضَتُ ثُيىَْسيساضاُّْ زاوَتُوَ بُ  وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَلو تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ ث
 ِضاظّ ُْبىوفتإ ثُغُْسُْنطزِْ زاواناضيُنإ، ظؤض ظؤض غىثاؽ.

ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د
ًَـساوَ،       0َاوَّ ) ًَؿـِ وايـُ سـُقِ خؤَـإ ث ًَٓر زَقًكُيُ يُغُض ئُو بابُتُ قػُ زَنـُئ، ث ( غُعات و بًػت و ث

ًَػتا زَيُُ غُض زَْطسإ يُغُض ئ ( نُغًـ يُو نُغـاُْ  0( نُؽ تُئًسّ ياغانُ بهات، )0ُوَّ ئُّ ياغايُ، )بؤيُ ئ
ًَػـتا )  ًَٔر بؤئـُوَّ         0بٔ قػُ بهُٕ نُ ياغانُ ِضَت زَنُُْوَ. ئ ( نـُؽ يُواْـُّ نـُوا زَياْـُوَيت بـُضزَواّ بـٔ نـ

ًَــت )زنتــؤض عُــط و ْاغــهُ خــإ(،   ( نُغــًـ 0)ْاوَناًْــإ بٓىوغــؽت، ئُواْــُّ نــُ زَياْــُوَيت ياغــانُ بــُضزَواّ ب
     ( َّ ًَهًـ يُواْـُّ نـُ يـُ ْاوَِضاغـتُ، دـاض ( نـُؽ يُواْـُّ نـُ ِضَتـِ زَنُْـُوَ      0ئُواُّْ نُ ِضَتِ زَنُُْوَ، يُن

ًَـت َـٔ يـُ ْاوَِضاغـتِ، نـاى نـاضزؤ              ًَٔر ) ناى كتـاٍ و نـاى عبسايػـالّ(، نـاى نـاضزؤف وَنـى زََي زََُوَيت بعامن ن
 فُضَىو.

 بُِضَيع ناضزؤ ستُس ثريزاوز:
 ع غُضؤنِ ثُضيَُإ.بُِضَي
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ظؤض غــىثاؽ بــؤ ِضووْهطزُْوَنــُّ وَظيــطّ بــُِضَيع، بــُاَلّ ثؿــتِ بــُ ياغــايُى بُغــت نــُ ياغــاّ خعَــُتِ  
ظاْهؤيًُ يُ نىضزغتإ ئًٓفاظ ُْنطاوَ، بُ بِطياضّ سهىَـُتِ نىضزغـتإ نـُ ئـُوَ ْاياغـايًُ ئـُوَ يـُنًإ،        

ًَُـُ يـُ       ًَىيػـت ظاْـِ ئ يًصْـُّ ياغـايِ ظؤض َىْاقُؾـُّ ئـُوََإ نـطز،      زوو: َٔ بؤ ِضووْهطزُْوَنُّ بـُ ث
ًَط و زنتـؤضإ وـتـإ سُقـُ ئُواْـُّ نـُ يــُ              ًَط و بِطواْاَـُّ َادػـت ًَو نـُ خـاوَِْ َادػـت ًَُـُو نُغـاْ ئ
ًَِ تىَيصيُٓوَ  ًَؿهُوتًٓإ ُٖيُ بُ ث ًَٓأْ، ث زَضَوَّ خىَيٓسِْ بااَلٕ يإ يُ ظاْهؤٕ يُ زَضَوَٕ خاوَٕ زاٖ

ًَبُف ُْنطَي ًَـِ ئـُوَ            ئُواُْ ب ًَ ٔ يُو َافُ، بـُاَلّ ئـُوَ ِضَبـت ُْنطَيتـُوَ بـُ تـُزضيؼ فـُضم زَنـات تـؤ ب
ًَُُ نُ بًدُيتـُ ِضَبتـِ بهـُّ بـُ ظاْهـؤ و تـُزضيؼ، بـُ َُغـُيُّ          زَيهَُُ خعَُتِ، يُعِٓ ظؤضداضإ ئ

ُْ  وـتإ وَنى زنتؤض وَظيطّ بُِضَيع بُخؤّ ئًؿاضَتِ نـطز وتـِ بطازَضَيـو يـُ زَضَوَ ٖات     ىوَتـُوَ  َاززّ ْ
ًَو خـؤ ؾـُضت ًْـُ ٖـَُىو زونتـؤضا و              ًَُـُ وـتـإ يُٖـُض َـُداي َِ، يـُعِٓ ئ ًَُُ ئُو ثًُيـَُإ زاوَتـ نُ ئ
ًَٓاًْؿـِ ُٖيـُ،      ًَتـُوَ يـُ زَضَوَو زاٖ ًَط و زنتؤضاف زًََٓ ًَتُ ظاْهؤ، يُعِٓ َادػت ًَطَيو بُؽ به َادػت

ًَىيػـتُ يـُّ َُدايـُ سـُقِ بـسضيَ        َِ ؾـُضت ًْـُ ثًـُّ      يُعِٓ يُ َُداؾت ظاْػـتِ، بـُاَلّ ث َِ، ثًـُّ بـسضَيت ت
ًَؿُيُ بهات، ئُو َافُ ِضَيهدات نؤِْ  ًَت ثُضيَُإ ناضَغُضّ ئُّ ن َِ، َٔ باوَِضّ وايُ زَب تُزضيػِ بسضَيت
ِضَيو زَخات ئَُُ زَنُويُٓ َىْاقُؾُ، بؤيُ وي فُضقُنُ دًـاواظَ يـُ بـُيِٓ ئـُوَّ ِضَتـِ بهَُـُوَ يـإ        

 تُئًسّ بهُّ، غىثاؽ.
 
ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ: بُِضَيع  سػٔ ستُس غىضَ/ د

قػُناِْ ناى ناضزؤ وَنى ْىقتُيُنِ ًْعاَِ سًػاو زَنُئ، ناى زنتـؤض غـُضوَضيـ ئُطـُض ْىقتُيـُنِ     
 ًْعاًَت ُٖيُ، فُضَىو.

 بُِضَيع ز. غُضوَض عبسايطلتٔ عُط:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَهِ يُواْـُّ ئًُـعاّ ئـُو ثـطؤشَ ياغـايُّ        ُٖغت زَنُّ ظؤض ؾت وتطا بُزساَيِ بىوُْى ُٖيُ، َٔ نُ يـُن
ًَبهـُّ   ًَبسَ بُضططّ ي ًَطَ زا ِضَيطاّ ث ًَبهُّ، تها زَنُّ ي نطزووَ قػُّ ُٖيُ يُغُض ئُوَ زََُوَيت بُضططّ ي

ًَو ياغاّ تط......... ًًَهاضّ ياغا ُٖيُ ئُوَتا نؤََُي ًَؿ  ُْوَنا يُ زَضَوَ قػُ بهُّ تها زَنُّ، نىْهُ ث
ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع س  ػٔ ستُس غىضَ/ د

ًَهـطزووَ، سـُظ زَنـُّ َـٔ          ًَـسضا بـُ تـُواوّ زيفاعـت ي ناى زنتؤض غُضوَض تُوقًعت نطزووَ، َُدايًؿت ث
ًَػتا زََاُْوَيت بؤ )عاّ(، بؤ طؿتِ ُْى ِضَئًُنِ تايبُتِ بـؤ   ًَُُوَ، بُاَلّ ئ ًَ ًَػتا قػُناِْ تؤ َُٖىوّ ب ئ

ًَهِ 0َطؿتِ ) ًَهِ َُوظوعًاْـُ   0ُوظوعًاُْ بسات يُغُض تُئًس نطزٕ، )( نُؽ تُوظعت ( نُغًـ تـُوظعت
ًَِ و َاززَيُنِ ثُيِطَو  بسات يُغُض ِضَت نطزُْوَنُّ، بؤيُ زاوازَنُّ زابًٓؿِ، تهايُ زابًٓؿُ، تهايُ بُث

 ًْعاًَُر فُضَىو.
 بُِضَيع ز. غُضوَض عبسايطلتٔ عُط:
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 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَػـتا              قػُنُّ يُوَ ًْعا ًَُـُ يُغـُض يـُى َـاززَ َـٔ ِضَئـًِ زا، ئ ًَـِ ِضَئـِ خـؤت زا، ئ ًَـُ نـُ دـُْابت زََي

ًَسايُ تُْٗا ئُوَ ًُْ، تـُْٗا ئـُو بابُتـُ ًْـُ نـُ       غُضدُّ ياغانُ زَيُوَيت ِضَت بهطَيتُوَ ظؤض ؾتِ تطّ ت
ًَُُ زَيـؽت ٖـَُىو ئـُواِْ تـطيـ ِضَت زَنُيٓـُوَ، تهـا زَنـُّ، غىثا        ًَىَ نطايُ، ئ غـت زَنـُّ ئُطـُض    باغِ ي

 ِضَيطاّ بسَّ، ئُطُض ِضَيطاؾِ ُْزَّ ُٖض غىثاؽ بؤ دُْابت.
 بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ٌَ زَنـُٕ،    0َٔ زاواّ نطز ) ٌَ بهات، زوواًْـ ِضَتِ بهاتُوَ، ئُطُض يُواُّْ نُ زيفـاعِ يـ ( ُْفُض زيفاعِ ي
  ِ ًَو سُقِ خؤٍ زَزات بُ ناى زنتؤض غـُضوَض َـاْع (نـُؽ ظيـاتط َـُداٍ ْـازَئ،     0ًْـُ، بـُاَلّ يـُ )    نُغ

ًَهًـ يُواْـُّ نـُ       3)ناى زنتؤض عُط و ْاغهُ خإ( زَيهُيُٓ ) ( نُؽ ناى زنتـؤض غـُضوَض فـُضَىو، يـُن
ًَػتا ناى زنتؤض عُط فُضَىو، تهايُ ٖـًك نـُؽ يـُ     زَقًكـُ ظيـاتط قػـُّ     3ِضَتِ زَنُُْوَ، ئُظؽت خإ، ئ

 ُ ــت، بــؤ   3زَقًكــُ زواٍ  3ْــُوَ ٖــُض يــُنِ  ْانــات، تهايــُ بابُتُنــُ نــىضت به ًَ زَقًكــُ َايــو قــُتع زَب
 ئاطازاضيتإ.

 بُِضَيع ز. عُط لتساَؽت خسض)ْىضَزيِٓ(:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَهِ قــاْىِْ ُٖيــُ،     ًًَهطاوَ يُنـًَُإ فــُضا  ًَؿــ بـُِضَيعإ ئُْــساَاِْ ثُضيــَُإ، ئــُّ ثـطؤشَ ياغــايُ بؤيــُ ث
ًَهِ قـــا ًَؿـــهُف نـــطاوَ زووًََـــإ ئًؿـــهايًُت ًًَهطزِْ ياغـــا ُٖيـــُ، بؤيـــُ ث ًَؿـــ ًًًََُإ ث ْىِْ ُٖيـــُ، غـــ

ًًَهطزِْ ياغانُ ئَُُ ياغاّ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ شَـاضَ )  ًَؿ ٌَ      0222( غـاَيِ  77ث َـاززَّ نـىاضَّ بِططـُ غـ
ــِ       ــُ غــًهِ تــُزضيؼ يُغــُض ًَالنــِ وَظاضَت ــت ٖــَُيططاِْ بِطواْاَــُّ َاغــتُض و زنتــؤضا، ئُواْــُّ ي ًَ زََي

ًَهِ ٖاوؾاُْناِْ خؤيإ يُ ظاْهؤنإ ناضزَنُٕ ُٖيُ، َُٖىو ثُضوَض زَ ناض زَنُٕ، َُٖىو َاف و ئًُتًاظات
ًَو، بَُُغُيُّ ْاظْاوّ عًًًُؿُوَ، بُاَلّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَلّ بُِضَيع بـُ بِطياضَيـو    سكىم و ئًُتًاظات

ًَٓانُي ًَُُ ئًعرتافًإ ث ًَت ئ ًَٓانات، بُ بِطياض زََي ٔ، بُِضَيعإ ئُوَتُ بُ ْـُؽ ُٖيـُ، ٖـِ خؤيـإ     ئًعرتافِ ث
ًَٓانـُٕ يـُ ظَٓـِ يـُى سهىَـُت زا ئـُّ ياغـا               ًَسَنـُٕ، بـُاَلّ ٖـِ وَظاضَتـُناِْ تـط ئًعرتافـِ ث ئًعرتافِ ث
ًًَهطزِْ قاْىُْنُ ئًؿـهايًُتِ قاْىُْنـُ يـُوَ زايـُ بـُطىَيطَّ       ًَؿ بُِضَيعَف يُ ثُضيَُإ زَضنىوَ، ئُوَ ث

ًَت يـُ وَظاضَتـِ خىَيٓـسِْ بـااَل           ئُو بِطياضَّ وَظاضَتِ  ًَو َاَؤغـتا ْـُب خىَيٓسِْ بـااَلّ بـُِضَيع، ٖـُض نُغـ
ًَـطَزا ئًؿـهايًُتِ قـاْىِْ يُنـِ زايـُر                ًَُـُ ئـا ي ًَبـسضَيت، بـُ ِضَئـِ ئ ؾايػتُّ ئـُوَ ًْـُ ثًـُّ ظاْػـتِ ث

 ِ بـااَل، ْاظْـاوّ    ئًؿهايًُتِ قاْىِْ يُوَزايُ َٔ َاغتُض وَضزَططّ غًًُٓاضَيو زَنُّ يُ وَظاضَتِ خىَيٓـسْ
ًَسَزَٕ، تُْٗا ثاؾِ ) ( َاْط زَ  بُ َىزيط عـاّ ٖـُتا ُٖتايـُ ئًشتًفـاظ     0ظاْػتِ ياضيسَزَضّ َاَؤغتاّ ث

بُ يُقُبِ عًًًُُوَ زَنُّ، بُاَلّ يُ وَظاضَتِ ثُضوَضزَّ زنتـؤضاّ ُٖيـُ، ئًٓتـادِ عًًُـًِ ُٖيـُ، زَيـإ       
ًَِ ْـُزضاوَ بـُ سـُياتِ ْاظْـاوّ ظاْػـتًِ        باؽ و يًهؤَيًُٓوَّ ظاْػتًِ ُٖيُ، نـىْهُ يـُ ئُغـاؽ     َّ ثـ يـُو

ًَٓازَٕ، ئُوَ ئًؿهايًُتِ قاْىًُْ يإ ْا بُِضَيعإر ظؤض غىثاؽ.  ث
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ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د
 ْاغهُ خإ فُضَىو.

 بُِضَيع ْاغو تىفًل عبسايهطيِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَػتا يُ تُئًسَ زَغت َٔ زياضَ نُ قػُّ نطز، قػُّ ي ُغُض عٓىإ و َاززَّ يُنُّ نطز، بؤيُ سُظّ نطز ئ
ًَو            ًَؿـَُإ ُٖيـُ يـُوَّ نـُ خـَُيه ًَُـُ ن ٍَ عٓـىاِْ ثطؤشَنـُّ، ئ َُٖيرِبّ، نىْهُ بُِضاغتِ َٔ تـُواو يُطـُ
َُٖيططّ بِطواْاَُّ َاغتُض و زنتؤضايُ يـُ وَظاضَتـُناِْ تـط خعَـُت زَنـُٕ، ئـُو سكىقـُيإ ًْـُ نـُ يـُ           

ًَطَ بىوْايُ، نىْهُ و ًَِ زَبىو وَظيطّ زاضايِ يإ وَظيطّ ثالٕ زاْإ ي َظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل، ُٖتا َٔ زََي
ًَِ ئُّ َاززَّ  ًَو خَُيو زَنات نُ غُض بُ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل ْؽت، يُعِٓ َٔ بؤيُ زََي باؽ يُ نؤََُي

ًَهِ زضوغت نطز ظؤضبُّ قػُنإ بُ ئًتـاضّ   ئـُوَ زَِضؤيؿـت نـُ ثطؤشَنـُ ِضَت بهطَيتـُوَ،      يُنَُُ ئًؿهاي
ًَـو       ًَو خـَُيو ئـُوَ يـُى، زوو: يؤط ئُطًٓا ئُقًَِ عٓىاُْنُ و َاززَناِْ تط سكىم زَطُِضَيـتُوَ بؤ نؤَـَُي
ًَهِ  ًَتُوَ، ئُو خَُيهُّ تطيـ يُ وَظاضَتُناِْ تط بُ ِضَ بُت يُغُض وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل ُٖيُ نُّ زَب

ٌَ: ظؤضبـُّ ئـُو ثـطؤشَ           تطَوَ خعَُتٌ خؤي إ زَنـُٕ، نـىْهُ ئًشػـاؽ زَنـُٕ َافـُناًْإ ثـاضَيعضاوَ، غـ
ًَؿـُّ خَُيهـُوَ            ًَؿىو تطيـ نُ ظؤضداض ظؤضيٓـُ ِضَتـِ زَنـطزَوَ، ئًؿـهاٍ يـُوَ زايـُ نـُ يـُ ن ياغاياُّْ ث

ٍَ ِضَت نطْـُوَ بـى      ًَػتا يُبُضئُوَّ غُيطّ ْاوَنـامن نـطز يُطـُ وّ بـؤر  زَْىوغطَيت، بؤيُ َٔ سُظ ْانُّ ئ
ًَــت زيػــإ َــازاّ    ًَؿــُّ خَُيهــُوَ ْىوغــطاوَ يــإ ئــُوَتا زَب نــىْهُ زَظامن ئــُّ ثطؤشَيــُ يــُ ُْتًذــُّ ن
ًٌَ زَنطَيت، نُ ئُوَ تُْٗا بؤ وَظاضَتِ ثُضوَضزَيُ ئـُو سُقـُف نـُ َُغـُيُٕ باغـِ       ًَؿ ياغايُى ُٖيُ ث

ًَو يُ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ بىو با َُٖىو َافُناْ ًَت وَظاضَتِ خىَيٓـسِْ  ئُوَ زَنات ئُطُض يُن ِ بؤ ئُوَ ب
ًَؿــتا ئــُوَف ســُؾت     َِ، ئــُوَف تــُْٗا بــاؽ يــُ وَظاضَتــِ ثــُضوَضزَ زَنــات، يــُعِٓ ٖ بــااَل َافُنــُّ ْــازات
ًَؿتا ئُوَف سُؾت سَُُيُّ ؾُٖازَّ َاغتُض و زنتؤضا يـُ وَظاضَتـُناِْ تـط ْانـات،      وَظاضَتُنإ ْانات، ٖ

ًَُىايُ ئُوَ َاززَّ يُن َُُ َُٖىوَاِْ ئًععاز نـطز بـُو ُْفُغـُ قػـُّ يُغـُض بهـُئ،       يُبُضئُوَ َٔ ث
ًَـت ئـُو َاوَيـُّ نـُ َاَؤغـتاّ        نىْهُ باغِ ثُضيَُاْتاض بىو يُى، زوو باغِ َاَؤغتاّ ظاْهؤ زَنـات زََي

(ّ ياغاٍ خىَيٓسِْ بااَل سـٍُ نـطاوَ، بؤيـُ َـٔ وي َـاززَّ يُنـُّ ظيازَيـُ        44ظاْهؤ نُ ئُوَ يُ َاززَّ )
( سـُؾت َاَؤغـتاّ ظاْهـؤّ نـطزووَ، بـُاَلّ      44ىؾت ئُْساّ ثُضيَُإ زَنات، زووَّ َـاززَّ ) يُبُضئُوَّ مش

ًَتُوَ. ًَٓ  ئُقًَِ ثطؤشَنُ ظؤض ططيٓطُ، بؤيُ َٔ يُطَُيًِ تُئًسّ زَنُّ ؿت
ًَططّ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع ناى ز. غُضوَض فُضَىو.
 عُط:بُِضَيع ز. غُضوَض عبسايطلتٔ 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَسايُ، زوو َُبُغتُ زَنطَيت  ٌَ َُبُغتِ ت بُِضَيعإ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ، ئُّ ثطؤشَ ياغايُ نُ زاِضَيصضايُ غ
ًَهِ تــط سًػــابِ خعَــُتِ ظاْهــؤيِ، ئــُوَّ    ًَهًإ ئــُشَاضنطزِْ ثًــُّ ظاْػــتِ، يــُن بــُ زوو يكــًـ، يــُن

ًَؿُّ وَظاضَتِ ثُضوَضزَيـُ   بُتايبـُتِ، َـٔ وَيـطاّ ثؿـتطرييِ يـُو قػـاُّْ بـطاّ بـُِضَيعّ نـاى          تطيؿًإ ن
ًَسا يُو ياغايُزا نُ يُ  زنتؤض عُط نطزّ، ئايا ثًُّ ظاْػتِ ئُوَّ بُِضَيع وَظيطّ خىَيٓسِْ بااَل ئًؿاضَتِ ث

ًَى وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل زابـىوٕ، بـؤ فت  44َاززَّ ) ىوْـُ  (ََُ ئَُُ تُْٗا ئُو نُغاُْ زَططَيتُوَ نُ يُْ
ًَتُ زَضَوَ تــا ُٖتايــُ ئــُو    ًَتُ زَضَوَ يُواُْيــُ يــُى َــاْط يــُو وَظاضَتــُ ناضبهــات ثاؾــإ زَنــ نــُ زَنــ
سًػابُّ بؤ زَنطَيت، بُؽ ئُّ َاَؤغتايُنِ تط نُ يُ زَضَوَيُ بُسػِ ُٖيُ َُٖإ بابـُتِ ُٖيـُ، بـُ    

ُيُنُ ئُْــساَِ ثُضيَُاْــُ، ٖــَُإ ضَيهــاض زَِضوات بــؤ ئــُو سًػــابُّ بــؤ ْــُنطَيت، بــُِضَيعإ ئُطــُض َُغــ   
ًَهِ ُٖيـُ، سـُقِ      ًَُُ يُ ثُيِطَوّ ْـاوخؤف زا سـُق ًَهُ يُواُْ، وَنى بامسإ نطز ئ ئُْساَِ ثُضيَُإ تان
ًَسا ًُْ، بُاَلّ ئـُوَّ نـُوا    ًَهِ َاززّ ت ًَو ًٖٓ ًَطَ، ًٖك َىخُغُغات َىنتُغُبُ ئُواُّْ نُ ٖاتىوُْتُ ئ

ًَطَ زا ثطغًاض بهُّ يُو  ًَػـتا         َٔ زََُوَيت ي ًَؿـُّ ئـُو ٖـَُىو َاَؤغـتايُّ نـُوا َُٖاْـُ ئ بابُتُ، ئايـا ن
ًَػتا ْعيهُّ ظياز يُ  َاَؤغتا ُٖيُ نُ بِطواْاَُّ َاغتُضيإ  422بُتايبُت يُ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ غاَيِ ئ

ٍَ    407ُٖيُ، يُ غاَيِ ثاضزا  َاَؤغـتا نـىوٕ دطـُ يـُوَّ      776نُؽ نىوٕ بؤ خىَيٓسِْ َاغتُض، يـُّ غـا
ًَــسا نــىوٕ يــُواِْ تــط، ئايــا نــُ   7582از يــُ نــُوا ظيــ نــُؽ يــُ تىاْاغــاظّ وَنــى غــؤظإ خــإ ئًؿــاضَتِ ث

ًَببُخؿـطَيتر بـُِضَيع غـُضؤنِ ثُضيـَُإ، بـُِضَيع           ٌَ ئـُو ئًُتًاظاتاْـُيإ ث زَطُِضَيُٓوَ بؤنِ سـُقًإ ْـُب
ًَـِ وايـُ     وَظيطّ خىَيٓسِْ بااَل يُ وَاَلّ زا قػُيُنِ نـطز وتـِ ئُصتىَـُِْ وَظاضَـتـإ ِضاظ     ّ ًْـُ بـُوَّ ث

ًَـت و ثًـُّ ظاْػـتِ بـُو نُغـاُْ ببُخؿـطَيؼت، بـُاَلّ َـٔ ثطغـًاض يـُ بـُِضَيعت              ناضَيهِ ْاياغايًُ، ئُطـُض ب
يُ يـُ دـُْابِ وَظيـط زَنـُّر ئـُو ياغـا      زَنُّر، ثطغًاض يُ غُضدُّ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ زَنـُّر ثطغـًاض   

ًٌَ بهـ      ًَؿـ ًَـت ياغـا ث ٌَ نطزْـِ ياغـا و       نُوا نُ ئُصتىَـُِْ وَظاضَت ب ًَبـُد َِ بُضثطغـُ بُضاَبـُض د اتر، نـ
ًَهاُْوَّر، وَنى ئُوَّ بطاّ بُِضَيعّ ناى زنتؤض عُـط ئَُـُ يـُ َـاززَّ نـىاضََُ يـُ ياغـاٍ ٖـَُىاضّ          ًَج ي

ًَـت     0222(ّ غـاَيِ ) 7زَضنـىوَ، ياغـاّ شَـاضَ )    0222وَظاضَتِ ثـُضوَضزَ نـُ غـاَيِ     ( نـُ بـُ ُْغـِ زََي
ًَىيػتُ َُٖىو َاف و ئً ًَبسضَيت ئُو َاَؤغـتاياُّْ يـُ وَظاضَتـِ ثـُضوَضزَ نـاض زَنـُٕ و،       ث ًَهًإ ث ُتًاظات

ًَـو ياغـا     ًَجطغًُٓوَ زَنـات نات َِ ي َِ بُضثطغُ بُضاَبُض بُوَ يُ ن َُٖيططّ بِطواْاَُّ َاغتُض و زنتؤضإ، ن
ًَو يُ ياغاناِْ وَظاضَت، ياغان ًَُُ ثابُْسئ بُ نؤََُي ًٌَ زَنطَيتر، دطُ يَُُ ئ ًَؿ اِْ نُ يُ ئُصتىَـُِْ  ث

ًَىَ يُ ياغاٍ شَاضَ ) ًَؼت، ئُصتىَُِْ عريام بَُُٖإ ؾ ، نـُ يـُ ياغـاّ    0277(ّ غـاَيِ  00فًسِضاٍ زَضزَن
ًَؿرتيـ زا ُٖبىوَ، ئُوَتا يُ َاززَّ ) (ّ غاَيِ 42( زا ٖاتىوَ دُخت زَناتُوَ يُغُض ياغاّ شَاضَ )07ث

ٖـَُإ َـاف و ئًُتًـاظاتِ     0277(ّ غـاَيِ  00ّ )و، ٖـَُإ ياغـا   0228(ّ غـاَيِ  03يُغُض ياغـاّ )  88
ًَىإ     ــُنإ يــُْ ًَىيػــت غــُضدُّ َــاف و ئًُتًــاظات و زَضَاَي ًَؽت ث ــ ًَُــُ باغــسَنُئ زََي ــساوَ، بــُِضَيعإ ئ ًَ ث

ًَت. ٍَ ْاوَْس زا ُٖب ًَطَزا ثُيىَغـت ْـًِ    ناضَُْسإ و فُضَاْبُضاِْ ُٖضَيِ، دطُ يُ ثًُ تايبُتُنإ يُطُ ي
زوا خاَيِ بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ،  بُؾـُنُّ تـطّ بـاؽ زَنـُّ نـُ يـُو ياغـايُزا ُٖيـُ،         بُو ياغاياُْوَ، 
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َِ خعَـُتِ ظاْهـؤيِ، بـُِضَيعإ ئَُـُ         ًَُُ زاواّ ئُوََإ نطزووَ َُغُيُّ ْاوًْؿاُْنًُإ طـؤِضّ نـُ زََيـ ئ
ًَ       يُيًػتِ ْاوّ ئُو غُزإ َاَؤغتايُ َِ ْـُزضاوَ بُؾـ ًَؿـرت ِضَيطـُيإ ثـ َِ   نُ ُٖبىوٕ نـُ ث هًإ ِضَيطـُيإ ثـ

ًَؿُُضطايُتًُوَ  ًَؿتىوَ بهـُٓ ْـاو    و بُٖؤّ غًاغُتُوَ ُْزضاوَ يُاليُٕ ِضشَيُِ  عرياقُوَ بُٖؤّ ث ُْياْٗ
ٍَ خعَُتًإ ُٖبىوَ بُ بـِطوا ْاَـُّ َاغـتُض و زنتـؤضا يـُ زَضَوَّ       ٍَ و بًػت غا ٍَ و ثاْعَ غا ظاْهؤ، زَ غا

ٍَ ظاْهؤ، زووًََإ ئُو نُغإُْ نُوا ِضَيطُ َِ ُْزضاوَ خبىَيٓٔ بُٖطَو تىاْايإ ُٖبىوَ، بُآلّ بًػت غا يإ ث
ًَطَ زا ِضووفتإ  ًَُُ ي ٍَ خعَُتًإ ُٖيُ يُ زَضَوَّ ظاْهؤ ئَُُف بؤئُوَيُ بؤيإ سػاو بهطَيت ئ و غِ غا
ًَؿـُّ َاَؤغـتاياِْ ثـُضوَضزَ و         ًَؿـُيُ ناضَغـُض بهـُئ و ن نطزووَتُوَ بؤيُ تها زَنُّ بؤ ئُوَّ ئـُو ن

ًَؿُّ ئُواُّْ نُوا يُ زَضَوَّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ باآل زا َُغُيُّ بُسؼ و تىَيصيٓـُوَ ٖـإ بـسضَئ و    ن
ًَع بهطَيت، ئُو فؿاضَ ظؤضَؾِ ُٖيُ ًٖىازاضّ نُوا ضَز ُْنطَيتـُوَ  و بـُِضَيعإ ثؿـتطريّ     زاَىزَظطانإ بُٖ

ًَطَزا نانِ بهُئ و  ًَسايُ با ي  غىثاؽ.ؾَت بهُٕ، ئُطُض نَُىنىِضيُنِ ت
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ ) د

َِ بُِضَيع يُ ئُْساَاِْ َِ بـُِضَيعَ يـُ ئُْساَاّْجُضيـَُإ نـُ           غ ًَػـتا ئـُو غـ ًَـِ نـطز ئ ثُضيَُإ زيفاعًإ ي
َّ ياغايُنُ ِضَز بهطَيتُوَ و قػُ بهُٕ، ناى كتاٍ فُضَىو.  زَياُْو

 طاٖط:بُِضَيع كتاٍ 
 يَُإ.بُِضَيع غُضؤنِ ثُض

ًَتـى غـُيطّ ئـُّ      ت نطزُْ يإ ئاغإ نطزْـِ ناضَيهـُ،  عًربَت يُ زَضنىاْسِْ ُٖض ياغايُى خعَُ ئُطـُض ب
ــت، خــاَيِ يُنــُّ بؤنــِ ِضَز        ــُو ياغــايُ بهــُئ، َــٔ ثؿــتطريّ ئــُوَ زَنــُّ ِضَز بهطَي ــُ بهــُئ و ئ بابُت

ًَتى بِطواتًـ َُفط َِ )استػاو ايسضدُ ايعًًُُ( ئُطُض ب ًَؽت ُْ )استػاو( )َٓح ايًكـب  بهطَيتُوَر زََي ًَ وظَ ب
ًَِ زَزَّ، بُآلّ ئًشتػاو ئُوَيُ  ايعًُِ( ئَُُ يُى، ئًشتػاو دًايُ و  َُْح دًايُ، نىْهُ َُْح تاظَ ث
ــُو        ــُ، ئَُــُ خــاَيِ يُنــُّ، خــاَيِ زووَّ/ وَى ٖــَُىوَإ زَظاْــؽت ئَُــُ نــُْسَ ي ًَػــتا ُٖي ًَـ ئ ــ نــُ ث

ًَتُ ط ًَت ب َِ وَظاضَّ َـُعِٓ، بـاف        ثُضيَُاُْ ثطؤشَيُنِ وا ْاب َِ ثُِضاْـسٕ بـ ُؾُنطزٕ و زَضبـاظ نـطٕ و تـ
ًـ    ُ ئـُو بابُتـُ بـُّ    طىَيُإ يُ دُْابِ وَظيط بىو نُ ِضووْهطزُْوَيإ زياض بىو وَظاضَت خؤيـإ بـُزَيًإ ْ

ًَىَيُ بِطوات يُ ًَتـى        ؾ ًَؿاُْ َُٖىو ناضَغُض نـطاوٕ، بؤيـُ َـٔ ْـابًِٓ ئُطـُض ب ياغاّ خىَيٓسِْ باآل ئُو ن
ًَؿُيُنِ طُوضَ بؤ خىَيٓسِْ بـاآل  ئ ًَت يإ بُضزَواّ بٔ يُغُض ئُو بابُتُ َٔ زَبًِٓ ن ُّ ياغايُف زَضبه

ًَتــى باغــِ خعَــُت بهــُئ خعَــُتِ وَظيفــِ دىزايــُ و خعَــُت يــُ      زضوغــت زَنــات، ٖــُضواف ئُطــُض ب
يُ، وَظيفُّ ًُِ دًايُ، ُٖض وَظيفُيُى زَيًًِ تُوغًف ًُٖتِ عاتُعًًُات دًايُ، خعَُت يُ َىئُغُغ

َىزَضؽ تُوغًف نطيُ، وَظيفُّ َىزَضغـِ َىغـاعس تُوغـًف ُٖيـُ، يـُ سهىَـُت و يـُ وَظاضَت و ٖـُض         
ًَو و ُٖض وَظيفُيُى زَيًًِ تُوغًفِ وَظائًف ُٖيُ، بؤيُ زاِْ ئُو يُقُباْـُ بـؤ ئـُو نُغـاُْيُ      وَظاضَت

ًَت، ئُوَ قاْىٕ َُظَئُنُٕ نُ ًَُّٗٓ تُزضيؼ ًَت  44يُ َاززَّ وِْ نطيُ ى، ئُطُض سًهُُت ئُوَ ب زََي
ًَٓسضَيت، بؤيُ َٔ ْـابًِٓ ياغـايُنُ    ئُطُض ٖاتى ًَِ زَغت ًَىَ زَنطَيت، َاْاّ ئُوَ ًُْ ي ٌَ بىو ئًشتفاظ ث ُْق
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ًَت    ًَىَيُ زَضبهــ ًَُىايــُ ئُطــُض ياغــايُنُ بــُّ ؾــ ًَؿــُنُ زَنــات، ث ًَت ناضَغــُضّ ن ًَىَيُى زَضزَنــ بــُ ؾــ
ًَت  ًَؿُّ بؤَإ زضوغت ب  و ظؤض غىثاؽ.ئًشتُايُ ن

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د
 ناى عبسايػالّ فُضَىو.

 
 
 

 بُِضَيع عبسايػالّ بُضواضّ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَِ يُبـُض      ًَـ ًَػتا بـُ نـىضتِ زَي ٍَ ئُوَ بىوّ ئُّ ياغايُ ِضَز بهطَيت، ئ ًَؿىوف يُطُ ٖـؤ،   2َٔ يُ قػُناِْ ث
ًَػت ًَو ئُطُض ئ َِ ْانات، يإ يُن َِ بُد ًَو ياغايُى د ًَت نُ وَظاضَت يإ ُٖض اليُْ ًَهُإ ُٖب ًَُُ ساَيُت ا ئ

ًَهـُواُّْ ياغـايُنُ نـُ ئـُّ َافاْـُ يـإ ئـُّ ئاَاصتاْـُّ نـُ ثـطؤشَ ياغـايُّ نـُ               ِضَيُٓايِ زَضزَنات نـُ ث
ًَُـُ ياغـايُنِ تـط    َّ ِضَيطاّ ؾَت زَططيت و ِضَيطا زضوغتُنُ ئُوَ ًُْ ئ ًَؽت     ُٖيُتِ يُو ًَـ زَضبهـُئ و ثاؾـإ ب

َِ ْــُنطَئ، ِضَيطايُنــُ ئــُّ ثُضيَُاُْيــُ بــُ نــاضّ خــؤّ     َِ بــُد ًٌَ زَنــطَئ و دــ ًَؿــ بــىوٕ بــُ زوو ياغــا ث
َِ بهــُٕ، ئَُــُ ٖــؤّ      ًَت، بــاْطِ وَظيــط و ئــُو اليُْــُ بهــات و ْانــاضيإ بهــات ياغــايُنُ دــآ بــُد َُٖيػــ

 َِ ًَت، نىْهُ ياغا ُٖيُ و د ًَت،       غُضَنًُ، ئُطُض ئُوَ ب ًَِ زاعـِ ًْـُ ياغـا زَضنـ َِ ْانطَيت، َـٔ زََيـ بُد
ّ  44زووًََإ/بــُِضَمسِ زاوا يــُ بــُِضَيعتإ بهــُٕ بــؤ ئــُّ خىؾــو و بطاياْــُ ز.ِضؤشإ بــُ ثُيــُ َــاززَّ   

واّ نـطز دـاضّ زووَّ خبىَيٓـسضَيت يـُى/ َـافِ      اخىؾو و بطايإ ز 44خىَيٓسَوَ يُ ياغاّ خسَُ، َاززَّ 
ْ      ًًُِوَضططتِٓ زَضَدُّ ع ِ زَضَدـُّ عًًُـِ زَنـات    زياض زَنات، زوو/ َـافِ ثاضاغـتِٓ يـُ زَغـت ْـُزا

ًُِ وَضبططيت، تُضقًـُّ  ًيُ ظاْهؤف زَضنىو، زووًََإ/ َافِ ئُوَف بؤ ئُوَّ زَضَدُّ ع ئُطُض ٖاتى
ًَسايـُ، ئُطـُض ٖـُزَفِ زَضنطزْـِ ئـُّ ياغـايُ زاْـِ ئـُو          عًُِ ئُطُض زَضنىو يُ داَعُ، يُ بِططُّ )و( ت

ــ ــُعِٓ زَضَدــُ ع َافُي ــُ، نــىْهُ خــؤّ       ًُ ي ــؤ تُضقً ًَت ب ــُب ــُ زَغــت ُْنــًت و ســُقِ ٖ ــُّ ي ًًُُن
َِ، ئَُـُ     8ًُِ ُٖبىو ئًـ بهات ُٖضنُْسَ يُ زَضَوَّ داَعُيـُ، بِططـُّ   ًزَضَدُيُنِ ع سـُقِ زَزاتـ

ًًَُّ/ بُِضاغتِ ٖـَُىو َىبـُضَضَناِْ تـط زَزؤظضَيتـُوَ يـُو خىيـُ، يـُعِٓ يـُى َىبـُضضَإ َـاوَ            زوو، غ
َّ         ِض ًَػتاّ نُ َٓـِ بهـىوى نـُ قػـُ زَنـُّ َاغـتُضّ ُٖيـُ و زََـُو ًَؽت ئُزّ خَُيهِ وَنى َِٓ ئ َْطُ بًَ

ًُِ وَضبططّ، ضداتإ ؾَت زَنُّ ئُو ِضَيطايـُ ُْنُيٓـُوَ، ِضاغـتُ ُْٖـس      ًوَنى ئُْساّ ثُضيَُإ زَضَدُّ ع
ًَت زَضَدُّ ع ًَٔ، ُٖض ًٖك ْاب َزَضّ ثطؤفًػـؤض بـُ تـُزضيؼ،    ًًُِ ثطؤفًػـؤض و ياضيـس  ًخىؾو و بطا زََي

ًَٔ بـؤ تَُيُبـُّ داَعـُ و زيطاغـاتِ      ًَِ ِضَيع يُواُْ بططئ، ئُو ًْؿاُْ بؤ ئُو نُغاُْ نُ زَضؽ زََي َٔ زََي
ًًَُّ ضداتإ ؾَت زَنُّ قبىَيِ ُْنـُٕ، ئُطـُض َُبُغـت ٖـُضزوو ٖـؤّ       عًُِ، بؤيُ ئُطُض َُبُغت ئُوَّ غ

ًَت، ِضَيطاّ تطّ ُٖيُ ياغايُى  ًَت و غـاآلُْ وَنـى ئـُو        ئُوَ  ب ُٖيُ و زَقُ، زاعِ ًْـُ ئـُّ ياغـايُ زَضبهـ
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َِ زَنطَيــت واتــُ زاعــِ ًْــُ ياغــايُى زَضبهــُئ،    َِ بــُد ًٌَ زَنطَيــت و ِضَيُٓايًُنــُ دــ ًَؿــ ياغــاياُّْ نــُ ث
 غىثاؽ.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ئُظؽت خإ  فُضَىو.
 بُِضَيع ئُظؽت عُط:

 ُضؤنِ ثُضيَُإ.بُِضَيع غ
ٍَ ئُوَ بىوئ نُوا ئُّ ياغايُ ِضَز بهطَيتُوَ بُ تايبـُتِ   ًَو ئُْساَِ ثُضيَُإ يُطُ زواّ ئُوَّ نُ نؤََُي
ًَطَيُ و ِضَئِ ئُصتىَُُْنُّ ئُواِْ خىَيٓسََوَ و زياضَ ثؿتطرييُنِ طُوضَ بىو  ًَػتا نُ دُْابِ وَظيط ي ئ

ًَُُ ٍبؤ ئُّ ِضَئًُ ًَتى غُيطّ  ،ئ ياغايُنُ بهُئ، َُٖىو ياغايُى نُ زَضزَنطَيت ًُْتِ َىؾُضع ئُطُض ب
ًَهُ يُ ئُضناُْناِْ ئُّ ياغـايُ، نـىْهُ ًْـُتِ َىؾـُض     ًَـت بـؤ زاْـاِْ ٖـُض ياغـايُى ٖؤنـاضَيهِ       ييُن ع زَب

ًَت، بؤيُ زَبًٓؽت ئُطُض يُى َىؾُض َِ   يُٖب ع يُ تُؾطيع نطزِْ ئُّ ياغايُ و ئُّ ثطؤشَ ياغايُ ئُوَيـُ بـ
نُ بؤ وَظاضَتِ يُ ياغاّ خىَيٓسِْ باآل و وَظاضَتِ ثُضوَضزَّ تُخىيٌ نطزووَ نـُ ئـُو يُقُبـُ    نُ ياغايُ

َّ ئـُو   َِ َىزَضؽ بُو نُغُ زَوتط ٍَ ئُوَ بائ ئُوإ تُزضيؼ زَنُٕ، خؤّ نُ زََي ًَُُف يُطُ وَضبططٕ، ئ
ِ و َاَؤغـتايُى يـُ   عًـُٕ َاَؤغـتايُنِ ئـايًٓ   ًيُقُبُ بُ ئُوَ زَزضَيت نُ َىَاضَغُّ تُزضيؼ زَنات، ف

قىتاخباُْيُى سَُُيُّ ؾُٖازَّ زنتؤضايـُ و َاغـتُضَ نـُ ناضَنـُّ خـؤّ زَنـات، َىغـتُسُقِ ئُوَيـُ         
نـاى ئاضاغـِ بـُِضَيع باغـِ نـطز، ئُطـُض بـُو         اُّْ نُ بـُِضَيع وَظيـط باغـِ نـطزو    يُبُضئُوَّ ئُو بُو ِضَيطاي

َِ َُضدُّ نـُ نـاى زنتـؤض باغـ    ِضَيهاضاُْ بِطوا و َىَاضَغُّ تُزضيػًـ بهات، َُٖيبُتُ ئ ِ نـطز، يـُو   ُو غ
ًَت نُ ًَهـِ ؾـُٖازَيُنِ زنتـؤضاّ ُٖيـُ و َاغـتُضّ         نُغُ تُوفري زَب ؾُٖازَ و تُزضيػُ، بـُآلّ ئُطـُض َٓ

ُٖيُ يُ بىاضَيهِ تايبُتِ زا بؤ فتىوُْ يُبىاضّ ُْٖسَغـُ َُٖـُ، بـُآلّ يـُ زائريَيـُى زا َـٔ َىَاضَغـُّ        
ًَهِ ئًـساضّ زَنـُّ، بـُآلّ    َِ، بـُآلّ            ئًؿ ًَو َـٔ زَتـىامن خعَُتًؿـِ ٖـُب زنتـؤضاّ ُٖيـُ ئـُوَ بـُ و سـُق

َِ ُْنطزِْ ياغا ئُوَ ثاغاو ًْـُ   َِ بُد يُقُبِ َىزَضيؼ ياخىز ئىغتاظّ َىغاعس وَضبططّ، ئَُُ يُى، د
ُ           يوًُْتِ َىؾـُض  ًَُـُ ثطؤشَيـُنِ تـط تُقـسيِ بهـ ًَُـُ   يع زيـاضّ ْانـات نـُوا بـؤ ئـُّ ياغـايُ، ئ ًَـطَ ئ ٔ و ي

ؽت ِضَيهاضّ تط بططئ و زَتىاْؽت يًصُْ يُْاو ثُضيَُاًْـ زا بؤ ْاو ٖؤَيِ ثُضيَُاًْـ بـُِضَيع وَظيـط   زَتىاْ
َِ ْانات، ئَُ َِ بُد ًَِ بجطغًُٓوَ بؤنِ ئُو ياغايُ وَنى خؤّ د ُنُيُ، ُ ِضَيهاضَ تُْسضوغتباْط بهُئ ي

ًَُُ ثطؤشَ ياغايُنِ بؤ زضوغـت بهـُئ، بؤيـُ ئًشتػـابِ ئُطـُض خس      َـُ بهـُئ ئـُوَ بـُ تـُعًًُات      ُْى ئ
َّ بُ تايبُتِ ئُو َاؾا ًَُُ زَتىاْؽت بُ تُعًًُات ئُو ئًُتًاظاتاُّْ نُ زََاُْو ئـُو   ئالاناضَغُض بهُئ، ئ

ًَو       ًَؿاوَيو نىوُْتُ زَضَوَ و زَيُٓوَ، َُٖيبُتُ ٖـَُىو وَظاضَتُنـُ بـؤ خـؤّ نؤَـَُي ًَػتا ي تُيُباُّْ نُ ئ
ًَط يإ زنتؤضا، ئًدتػاغاتِ زياضّ نطزووَ خَُيو  ًَِ ئُو ئًدتػاغاتاُْ ئُواُْ زَنات بؤ ئُوَّ َادػت بُ ث

َِ خعَـُت يـُو وَظاضَتـُّ      زَنُٕ ئُواُْ نُ ٖاتُٓوَ َُٖيبُتُ خعَُت يُو تُعُٖىزيؿًإ ْىوغًىَ و زَبـ
ًَـطَ نـُ ئـُو ِضؤيؿـتىوَ زنتـؤضا و       ًَِ ئُوَ َاغتُضَ و ئُو ئًدتػاغُّ َُعٓاّ ًُْ َٔ ي خؤيإ بهُٕ، بُ ث
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ًَطَ يُقُبِ َىزَضيؼ و َىزَضؽ َىغاعَ ًَٓاوَتُوَ يُ بىاضّ ظضاعُيُ، َٔ ي ٌَ سّ ًاغتُضّ ٖ نُ ئـُو  بسََ
َِ تـُعًًُات ناضَغـُض بهطَيـت،      ًَهِ ظضاعِ ناض زَنات، ئَُُ يُى، زَبـ يُ وَظاضَتُنُّ َُٓ وَنى َىُْٖسغ

بهـُٕ و تـُتبًكِ بهـُٕ، ئُطـُض     ئُويـ ئُصتىَُِْ وَظيطإ ياخىز ثُضيَُاِْ بُِضَيع زَتىأْ بِطياضَيو زَض
ًَو ُٖيُ بُْاوّ  ، بـُِضَيع وَظيـطيـ باغـِ    ااطتر سّ ًو َىغـاع  ااطتر خسَُّ َُزَِْ غُيط بهُئ يُقُب

َِ نـاضّ ئـُو ياغـايُ، ئـُو            َِ بـُد ًَهؽت يـُ دـ ًَُـُ بُؾـ نطز، فعًُٕ ئُو يُقُبُ يُ خعَُتِ َُزًَُْتـُ و ئ
ًَُُ َِ زَنطَيت و زَتىاْؽت ئ َِ بُد ًَطَف د  غىوز يُو....... . ياغايُ ي
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

ًَت، بُِضَيع دُْابِ وَظيط ئاخط قػُّ خؤت بهُ،  َِ زَقُ بىو، ناتت تُواو بىو، ُٖض ئؤتؤَاتًهِ قُتع زَب غ
 فُضَىو.

 بُِضَيع ز.عًٌ غعًس ستُس / وَظيطٍ خىَيٓسِْ باآل و تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ:
 ثُضيَُإ. بُِضَيع غُضؤنٌ

ًَُـُ وَنـى ئُصتىَـُِْ وَظاضَتـِ خىَيٓـسِْ بـاآل و        َّ دُختِ يُغُض بهَُُوَ، يُنُّ/ ئ ٍَ زََُو تُْٗا يُى، زوو خا
ــُ زَضَوَّ وَظاضَتــِ      تىَيصيٓــُوَّ ظاْػــتِ زاوانــاضئ نــُوا غــُضدُّ ٖــَُيططاِْ بِطواْاَــُّ َاغــتُض و زنتــؤضا و ي

َِ ئـُوَّ نـُوا يُقـُبِ عًًُـِ          خىَيٓسِْ باآل َُٖإ َاف و زَغهُوتُناِْ و زَ َّ و بـُ بـ َِ ببُخؿـط ضَاَيـُناًْإ ثـ
وَضبططَيت، خاَيِ زووَّ/ بُِضَيع دُْابِ ناى ز.عُط فُضَىوّ وؾُيُنِ ًُٖٓ نُ طىايُ َُٖيططّ بِطواْاَـُّ زنتـؤضا   

ًَؽت ْانطَيت، يُبُضئـُوَّ ئـ   ًَُُ زََي ًَؽت ؾايػتُ، ئ ًَُُ ْاَي ًَت، ئ ُو غًػـتُُ تايبُتـُ   و َاغتُض بؤ ؾايػتُّ ئُوَ ُْب
ًَهِ تايبـُت                ًَِ نـانُ غًػـتُ ًًَُّ/ ثـ ًَؽت ؾايػـتُّ ئـُوَ ًْـُ، غـ بُ وَظاضَتـِ خىَيٓـسِْ بـاآل، ْـَُإ وتـىوَ و ْـاَي
ًَهِ تايبـُت بـُ عًٓـىإ زابـؽت بهطَيـت بـؤ          ًَىَّ غًػتُِ ْاظْاوَ ظاْػتًُناِْ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بـاآل غًػـتُ ٖاوؾ

ًَؿــهُف وَظاضَتــُناِْ تــط و بــؤ ٖــَُيططاِْ َ ًَو ث ًَُــُ نؤْىوغــ اغــتُض و زنتــؤضا و ئُطــُض ثُضيــَُاِْ بــُِضَيع نانــُ ئ
 بهُئ، بُ زَقًكِ ئاَازَئ، ظؤض غىثاؽ.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

ٍَ ئُوَيُ ئُو ياغايُ ِضَز بهطَيتُوَ، زَغتِ بُضظ بهاتُوَر  َِ يُطُ ًَػتا ن ٍَ ئُوَيـُ نـُ ِضَز   87ئ  نُؽ يُطُ
ٍَ زاًُْر يُعِٓ ِضَز نطزُْوَ ًُْ و يُعِٓ بُضزَواّ بىوُْر يُغُض ياغايُنُ بـُضزَواّ   َِ يُطُ بهطَيتُوَ، ن

ًَطَ زاًْؿتِٓ ئَُِط َِ زَيٓؽت تا غبُّ غُعات  زَبؽت، ي ًَـ ًْىَِضؤ، ظؤض غىثاؽ. 11ؤ نؤتايِ ث  ّ ث
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ                  ز.سػٔ ستُس غىضَ                           غت التس عبساهلل                فط  
ًَططٍ غ                     ًَطٍ ثُضيَُاٌْ   غهطت    ثُضيَُاٌْغُضؤنٌ                 ُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ      د

ًَطام                              نىضزغتإ – نىضزغتإ ًَطام                           نىضزغتإ – ع ًَطام - ع   ع
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 ( 2ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )

 2102\9\02ٌ ضَيهُوت نىاض ؾُممُ

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ

 
 
 



 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

 
 
 
 

 
  (8ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 02/9/2102 ضَيهُوتٌ ؾُممُنىاض 

ًَط )   ــصَ ٍ (ٍ 11نات ــىَِضؤ ًَـ ًْ ــ ــَُاٌْ  18/9/8118ضَيهــُوتٌ  ؾــُممُنىاض ضؤشٍ ث  -نىضزغــتإ  ثُضي
ًَطام  ٌ  ثُضيَُإ و، غُضؤنٌ  بايع امساعًٌ ز.اضغالٕبُ غُضؤنايُتٌ ع بـُِضَيع ز. سػـٔ ستُـس     بـُ ئاَـازَبىوْ

ًَطــطٍ غــُضؤى و،  ًَطٍ غــىضَ د خــىيٌ  (8ٍ, زاًْؿــتين شَــاضَ )ثُضيــَُإبــُِضَيع فطغــت ألتــس عبــساهلل غــهطت
ًًَُّ  ( ٍ خؤٍ بُغت.8118, غاَيٌ )غ

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ سىنُُن ٍ 1998(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1ْـاوخؤٍ شَـاضَ )   ٍَوِط( يُ ثُي81(ٍ َاززَ )1اٌْ بِططُ )بُث

ًَطام, زَغـتٍُ غـُضؤنايُتٌ    -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  ٕ ع خـىيٌ   (8ٍزضا زاًْؿـتين شَـاضٍَ )  ٍ بِطيـاض  ثُضيـَُا
ًًٌََُ َُٖيبــصاضزٕ يــُ نــات )  ًَـ ًْــىَِضؤٍ ضؤشٍ نــىاض ؾــُممُ ضَيهــُوتٌ  11غــ بــُّ  زا 18/9/8118(ٍ ثــ

ًَت: ًَىَيُ ب  ؾ
ًَؿًٓاضٍ ياغاٍ ئُشَاض نطزٌْ ثًٍُ ظاْػيت بؤ بُضزَواَبىوٕ ي -1 ُغُض خػتُِٓضوو و طفتىطؤنطزٌْ ث

 َُٖيططاٌْ بِطواْاٍَُ َاغتُضو زنتؤضا، نُ يُ زَضَوٍَ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَلزا خعَُت زَنُٕ.
 خػتُِٓضوو و طفتىطؤ نطزٌْ ثطؤشَ ياغاٍ ثاضاغتين زاضغتإ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ. -8
ًَطثُصتُو خػتُِٓضوو و  -2 ًَؿًٓاضٍ ياغاٍ غٓسووقٌ ٖاوناضٍ نطزٌْ ُْخؤؾداُْناٌْ ؾ طفتىطؤ نطزٌْ ث

 ُْخؤؾٌ قىضؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز. اضغالٕ بايع/بُِضَيع 

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
 ًًٌََُ ٌَ زَنُئ، ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ، خىيٌ غ بُْاوٍ طُيٌ نىضزغتإ، زاًْؿتين ئَُِطؤَإ زَغت ث

، 18/9/8118(، ضؤشٍ زاًْؿؼت 8ضزٕ، غاَيٌ نىاضَّ، خىيٌ ططَيساٌْ يُنُّ، شَاضٍَ زاًْؿؼت )َُٖيبصا
 بُضْاٍَُ ناض:

ًٌَ سىنُُناٌْ بِططُ ) (ٍ َُٖىاض نطاوٍ غاَيٌ 1( يُ ثُيِطَوٍ ْاوخؤٍ شَاضَ )81(ٍ َاززَ )1بُث
ًَطام، زَغتٍُ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ بِطياضيس -ٍ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ 1998 ا بُضْاٍَُ ناضٍ زاًْؿتين ع
ًَط )8شَاضَ ) ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ ناتصَ ًَـ ًْىَِضؤٍ ضؤشٍ نىاض ؾُممُ 11(ٍ ئاغايٌ خىيٌ غ (ٍ ث

ًَت:18/9/8118ضَيهُوتٌ  ًَىَيُ ب  زا بُّ ؾ
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ًَؿًٓاضٍ ياغاٍ ئُشَاض نطزٌْ ثًٍُ ظاْػيت بؤ  -1 بُضزَواَبىوٕ يُغُض خػتُِٓضوو و طفتىطؤنطزٌْ ث
 واْاٍَُ َاغتُضو زنتؤضا، نُ يُ زَضَوٍَ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَلزا خعَُت زَنُٕ.َُٖيططاٌْ بِط

 خػتُِٓضوو و طفتىطؤ نطزٌْ ثطؤشَ ياغاٍ ثاضاغتين زاضغتإ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ. -8
ًَطثُصتُو  -2 ًَؿًٓاضٍ ياغاٍ غٓسووقٌ ٖاوناضٍ نطزٌْ ُْخؤؾداُْناٌْ ؾ خػتُِٓضوو و طفتىطؤ نطزٌْ ث

 ضؽ.ُْخؤؾٌ قى
ًَػتا زاوا يُ يًصُْ تايبُـتُْسَنإ زَنُئ، يًصٍُْ ياغايٌ و يًصٍُْ ثُضوَضزَو خىَيٓسٌْ بااَلو يًصٍُْ  ئ
زاضايٌ بؤ بُضزواَبىوٕ يُغُض خاَيٌ يُنُّ ئُويـ بُضزَواَبىوٕ يُغُض خػتُِٓضوو و طفتىطؤنطزٌْ 

ًَؿًٓاضٍ ياغاٍ ئُشَاض نطزٌْ ثًٍُ ظاْػيت بؤ َُٖيططاٌْ بِطواْاَُ ٍ َاغتُضو زنتؤضا، نُ يُ زَضَوٍَ ث
ًَُٓ غُض غُنؤٍ  وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَلزا خعَُت زَنُٕ، زاوا يُ يًصُْ تايبُـتُْسَنإ زَنُئ ب
ًَتُوَ نُ  ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ ْاوٍ ئُو ثُضيَُاْتاضَ بُِضَيعاُْ زَخىَيٓ ًَػتاف بُِضَيع د يًصُْنإ، ئ

 ، فُضَىو. ئاَازَ ُْبىوُْ، يإ َؤَيُتًإ ُٖيُ
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
َؤَيــُت بــىوٕ، يــإ ئاَــازَ  11/9/8118(ٍ ئاغــايٌ يــُ 1ْــاوٍ ئُْــساَاٌْ ثُضيــَُإ يُزاًْؿــتين شَــاضَ )

 ُْبىوٕ، َُٖىو ئُّ بُِضَيعاُْ َؤَيُت بىوٕ، بؤيُ تُْٗا ْاوَناًْإ زَخىَيًُٓٓوَ.
 س غًًُإ عبساهلل)بالٍ(.                الت -1
 امساعًٌ ستُىز عبساهلل. -8
 ايىو ْعُت قازض)ئاضاّ(. -2
 ثُقتإ ععايسئ عبسايطلتٔ.          -4
 ثُقتإ عبسايهطيِ عبسايكازض. -5
6-  ٍَ  سػٔ. ضناغُضطى
ٍَ حتػؽت ستُس. -7 ًَطز  ؾ
 .َكطؿ٢قبًشُ التس  -8
 عبساهلل ستُىز غإ. -9

 قسيل ستُس.عُط  -11
 عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ. -11
 فطَإ ععايسئ ستُىز. -18
 ناضوإ قاحل التس. -12

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:
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ًَط  ًَىإ سهىَُتٌ ُٖضَيِ و ثُضيَُإ زَنُئ بُخ ًَطٖاتين بُِضَيع وَظيطٍ خىَيٓسٌْ بااَلو ضَيهدُضٍ ْ بُخ
ًَٔ، ُٖضوَنى بُِضَيعتإ  ًَسٍ ئُوَّ زَنطز ب زوَييَن طفتىطؤتإ نطز يُغُض ئُو ثطؤشَ ياغايُ، َٔ ئىَ

ًَػتا بُضزَواّ زَبؽت يُغُض َاززَناٌْ  ًَت، بُاَلّ زياضَ تُواو ُْبىوَ، بؤيُ ئ بُِضاغيت زوَييَن تُواو بىو ب
َُاْتاضَيهٌ ئُو ثطؤشَ ياغايُ، بُاَلّ ُٖضوَنى زوَييَن تُسسيستإ نطزووَ يُ ناتٌ طفتىطؤيُناْسا ثُضي

ٌَ غُعات قػُ نطاوَ يُغُض تًُْا يُى َاززَ  ٌَ زَقًكُ قػُ بهات، نىْهُ زوَييَن غ بُِضَيع سُقٌ ُٖيُ غ
َىْاقُؾُ نطاوَ، ئُويـ تُواو ُْبىوَ، بؤيُ سُقُ َىِضاعاتٌ وَظعُنُ بهطَيت و ُٖض ثُضيَُاْتاضَيهٌ 

ٌَ زَقًكُ قػُ زَنات، بفُضَىوٕ يًصٍُْ ياغايٌ، يا ٕ يًصٍُْ خىَيٓسٌْ بااَل بُضزَواّ بٔ يُغُض بُِضَيع غ
 َاززَنإ.

 بُِضَيع ز.ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَػتا زَيًُٓ غُض َاززٍَ زووَّ يُ ئُغًٌَ ثطؤشَنُ.  َاززٍَ يُنُّ طفتىطؤٍ يُغُض تُواو نطا، ئ
ًَو يُ زاَىزَظطا سهىًَُناْسا خعَُت  َاززٍَ زووَّ: َُٖيططاٌْ بِطواْاٍَُ َاغتُض يإ زنتؤضا نُ يُ يُن

ًَت بُطىَيطٍَ ضَيهاضَ  زَنُٕ يُ زَضَوٍَ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَل َاد بُضظنطزُْوٍَ ثًٍُ ظاْػتًإ ُٖب
ًَىٍَ ناضَُْساٌْ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَل.  ياغايًُناٌْ بُضظنطزُْوٍَ ثًٍُ ظاْػيت بُ َُٖإ ؾ

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ: بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/

 ظؤض غىثاؽ، بُ عُضَبًُنٍُ تهايُ.
 بُِضَيع غؤظإ ؾٗاو ْىضٍ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 املاز٠ ايذا١ْٝ:

ه١ً ؾٗازثٞ املاسػجرل ٚايسنجٛضاٙ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ ع اطس٣ املاغػاخ اؿه١َٝٛ خاضض ٚظاض٠ ايجعًِٝ ايعايٞ 
 ا١ْْٝٛ يًذلق١ٝ ايع١ًُٝ اغ٠ٛ آجػيب ٚظاض٠ ايجعًِٝ ايعايٞ.حيل  ِ ثطق١ٝ زضسجِٗ ايع١ًُٝ ٚؾل ايططم ايك
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ٌَ فُضَىو.  َىْاقُؾُ تُواو نطاوَ، ئٍُ نؤٕ نىويُٓ غُض َاززٍَ زووَّ غًىَيٌ خإر بَُي
 التس: عذُإبُِضَيع غًىَيٌ 

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُ بُطؿيت باغٌ ثطؤشَ نَُإ نطز، بُؽ َاززٍَ يُنُّ يُنال ُْبؤوَ، بُؽ يُوَ يُنال بؤوَ نُ ئ
ًَتُوَ، غىثاؽ.  َىْاقُؾٍُ بهُئ و ثطؤشَنُ ئًًغا ُْب

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 فُضَىو غؤظإ خإ.
 بُِضَيع غؤظإ ؾٗاو ْىضٍ:
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 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَو  غُضَتا ْاو و َاززٍَ يُنُّ عُضظ نطا يُ ئُصتاٌَ طفتىطؤٍ ئُْساَاٌْ بُِضَيعزا يُبُض ئُوٍَ نؤََُي
ًَت خطايُ زَْطساُْوَ، يُعين ْاوَنُو  ًَىيػت ْانات ُٖب َُٖيػتإ باغًإ يُوَ نطز نُ ئُّ قاْىُْ ث

ًَهُو ًَػتا َاززٍَ زووََُ، نُ ُٖضزوونًؿٌ يُناتٌ طفتىطؤيُناْسا ت اَليُنٌ َاززٍَ يُنُّ تُواو بىو، ئ
 يُنذاض ظؤض ُٖبىو، غىثاؽ.

 
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًٌَ ئُو ْاواٍُْ نُ يُالٍ ًَٓـ ُٖيُ، زوَييَن ) ( نُؽ قػُيإ يُغُض َاززٍَ يُى نطزووَ، فُضَىو 82بُث
 زنتؤض غُضوَض.

 بُِضَيع ز.غُضوَض عبسايطلتٔ عُط:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًًََُسا زوَييَن  غُباضَت بُ ْاوَنُف و َاززٍَ يُى نطا، ئَُُ خىَيٓسُْوٍَ زووََُ، يُ خىَيٓسُْوٍَ غ

ًَو ُٖيُ يُاليُٕ ُٖضزوو يًصٍُْ بُِضَيع، يًصٍُْ خىَيٓسٌْ بااَلو  ًَطَزا تُضس زَْطٌ يُغُض زَزضَيت، بُاَلّ ي
و ناتٍُ نُ ٖاتًُٓ غُض زَْطسإ يًصٍُْ ياغايٌ نُوا ئُو تُضسُ نطاوَ بُدؤضَيهٌ تط زابِطَيصضَيتُوَ، ئُ

ئُو زاِضؾتٍُٓ نُوا ئُوإ نطزووياُْ يُ يًصُْنإ َُٖىو ئُْساَاٌْ ثُضيَُاًْـ يُغُض ئُوَ َىتُفًل 
ًَىاظَ زابِطَيصضَيت ئُو ناتُ بُ زَْطسإ يُنال  بىوئ، نُ ئُوٍَ يُ ثطؤشَنُ ُٖيُ ضَز بهطَيتُوَ بُو ؾ

ًَٗاتىوَو ز  َْطسإ بؤ زاًْؿتين ثاؾرتَ، غىثاؽ.زَنطَيتُوَ، واتا نؤتايٌ ث
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 فُضَىو زنتؤض عىَُض.
 بُِضَيع ز.عُط لتساَؽت خسض)ْىضَزيين(:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 بُِضَيعإ ئُْساَاٌْ ثُضيَُإ.

ًَو ٖاتُ طفتىطؤٍ زوَييَن يُغُض ْاوًْؿإ و َاززٍَ يُنُّ بىو، يُ ئُغٓاٍ َ ىْاقُؾُو ئُواُْ تُضس
ٍَ ئُوٍَ نُ  ًَىيػت ُْنات، بؤيُ يُطُ ًَؿُوَ نُ ئُّ َاززَيُ ضَْطُ ُٖض يُّ ياغايُ، يُّ ثطؤشَيُ ث ث
بريوبؤنىوٕ يُغُض ْاوًْؿاٌْ ثطؤشَ ياغانُو ُٖضوَٖا يُغُض َاززٍَ يُنُّ خطايُ ضوو، ئُّ تُضسُف 

ًَؿُوَ نُ ثطؤشَنُ ئًًغا بهطَيتُوَ، بُاَل ّ خطايُ زَْطساُْوَ نُ ثطؤشَنُ طفتىطؤٍ يُغُض بُضزَواّ ٖاتُ ث
 ًَُُ ًَت، بؤيُ طفتىطؤ يُغُض ْاوًْؿإ و َاززٍَ يُنُّ نطاوَ، دطُ يُوٍَ وَنى ُٖضزوو يًصُْ ئ ب
ًَؿًٓاضو بريوبؤنىوٕ و غُضصتُناٌْ ئُو بُِضَيعاٍُْ نُ َىْاقُؾُيإ  زاَاِْطؾتؤتُوَو غُضصتُإ ُٖيُ، ث

ًَُُ داضَيهٌ يُغُض نطزووَ يُال ًَت، ئ ًَُُ تؤَاض نطاوَ، زواٍ ئُوٍَ طفتىطؤ يُغُض ثطؤشَنُ تُواو زَب ٍ ئ
ًًََُسا زَْطٌ يُغُض بسضَيت، غىثاؽ.  تط قًا ٍُ زَنُيُٓوَ، بؤ ئُوٍَ يُ خىَيٓسُْوٍَ غ
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 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَتُوَ دُيػٍُ زاٖاتىو، بُؽ نُواتُ َاززٍَ زووًََـ َىْاقُؾٍُ يُغُض نطاوَو  ًَٓ زَْطساُْنُف زََ
َاززٍَ يُنُّ َىْاقُؾُ نطاوَر واتا َاززٍَ زووَّ َىْاقُؾُ ُْنطاوَ، باؾُ ئُوَ َاززٍَ زووَّ 

 خىَيٓسضايُوَ بُنىضزٍ و عُضَبًُنٍُ، فُضَىو يًصٍُْ ياغايٌ.
 
 

 بُِضَيع ز.ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 ًَُُ ًَبًًُٓنُإ يُغُض َاززٍَ زووًََـ ئُوَيُ يُ ضيعٍ نؤتايٌ )بُ َُٖإ ئ وَى يًصٍُْ ياغايٌ ت

ًَىٍَ ناضَُْساٌْ( ئُو ضغتُيُ َُٖيبططَيت، َاززَنُ زابِطِيصضَيتُوَ زواٍ َُٖيططتين ئُو ضغتُيُ يُْاو  ؾ
 َاززٍَ زووَّ، غىثاؽ.

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ٍ خىَيٓسٌْ بااَل.يًصُْ
 بُِضَيع ز.عُط لتساَؽت خسض)ْىضَزيين(:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَو يُ  ًَُُ ئُو نات وا بىوَ نُ )َُٖيططاٌْ بِطواْاٍَُ َاغتُض يإ زنتؤضا نُ يُ يُن ضَئٌ يًصٍُْ ئ
ًَسإ و بُضظ نطز ُْوٍَ ثًٍُ زاَىزَظطاناٌْ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ، يإ نُضتٌ تايبُت خعَُت زَنُٕ َاد ث

ًَت بُطىَيطٍَ ضَيهاضَ ياغايًُناٌْ بُضظ نطزُْوٍَ ثًٍُ ظاْػيت نُ يُاليُٕ وَظاضَتٌ  ظاْػتًإ زَب
ٌَ زَنطَيت(.  خىَيٓسٌْ بااَل ناضٍ ث

ًَُُ تُْٗا ئُو نُغاٍُْ نُ َُٖيططٍ بِطواْاٍَُ َاغتُضو زنتؤضإ و يُْاو زاَىزَظطاناٌْ سهىَُتسا   واتا ئ
َيتُوَ، ُْٖسَيو نُغٌ تطيـ ُٖٕ نُ يُ زَضَوٍَ زاَىزَظطاناٌْ سهىَُتٌ ُٖضَيِ ناض زَنُٕ ئُوإ ُْطط

 ،ٍَ ناض زَنُٕ، بُاَلّ بُطىَيطٍَ ئُو ضَيهاضَ ياغايًاٍُْ نُ يُاليُٕ وَظاضَتٌ خىَيٓسٍ بااَلوَ ثُيِطَو زَنط
ًَىَضَ ياغايٌ و ظا ًَؽت ئُّ َافُ بسضَيت، بُاَلّ بُطىَيطٍَ ئُو ث ًَُُ نُ زََي ْػتًاٍُْ نُ يُاليُٕ واتا ئ

ًَىَ، غىثاؽ.  وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَلوَ ثُيِطَو زَنطَئ و بَُُٖإ ؾ
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 يًصٍُْ زاضايٌ.
 بُِضَيع ز.ئاضاؽ سػؽت ستُىز:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَتُوَ بًُْػبُت ئُو ت ُضقًُ عًًٍُُ نُ زَنطَيت تُْٗا ئُواُْ ضَئٌ يًصٍُْ زاضايٌ يُوَ خؤٍ زَبًٓ

ًَؿرت ْاظْاوٍ ظاْػتًإ ُٖبىوَو يُ ظاْهؤ بىوٕ و زوايٌ ئًشتًفاظ بُو ْاظْاوَوَ زَنُٕ نُ  بططَيتُوَ نُ ث
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نىوُْتُ زَظطاناٌْ زَضَوٍَ ظاْهؤ، نُ بتىأْ بُ َُٖإ ثطؤغٍُ بُضظ نطزُْوٍَ ثًٍُ ظاْػيت يُ ضَيطٍُ 
 ٍ بُضظ نطزُْوٍَ ثًٍُ ظاْػيت بهُٕ، غىثاؽ.بُؾٌ ظاْػتًُوَ بتىأْ ناض

 
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 دُْابٌ وَظيط.
 

 بُِضَيع ز.عًٌ غعًس ستُس/ وَظيطٍ خىَيٓسٌْ بااَلو تىَيصيُٓوٍَ ظاْػيت:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ يُ بؤنىوٌْ زوَييَن ضووفتإ نطزَوَ نُوا ئُو بُِضَيعاْ ًَؿرت وَنى ناى زنتؤض ئاضاؽ فُضَىوٍ ئ ٍُ ث

ًَٓاوَ، زواٍ ئُوٍَ نُوا زَطىاظضَيُٓوَ بؤ زاَىزَظطايُنٌ سهىٌَ، يإ  ًَؿرت ثًٍُ ظاْػتًإ بُ زَغت ٖ ث
 ًٌَ ًَتُوَو بؤٍ ُٖيُ ئُو بُِضَيعَ بُث ًَٓ ًَت، ئُو ثًُ ظاْػتًُ زََ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ، نُضتٌ تايبُتًـ ب

ًَت يُ ثطؤغٍُ ضَيهاضَناٌْ بُضظنطزُْ وٍَ ثًٍُ ظاْػيت زاواٍ بُضظ نطزُْوٍَ ثًُنٍُ بهات و بُضزَواّ ب
 بُضظ نطزُْوٍَ ثًٍُ ظاْػيت، غىثاؽ.

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَتر ئُّ بُِضَيعاُْ ْاويإ ْىوغطاوَ )بطٖإ ضؾًس، زنتؤض  ًَبًين ُٖيُ زَيُوَيت ْاوٍ خؤٍ بٓىوغ ٌَ ت ن
، عُظقتُ خإ، غًىَيٌ خإ، ناى دَُاٍ، زنتؤض ئُلتُز، ناى غاالض، زنتؤض غُضوَض، ناى ؾعإ، بُؾري

ٌَ زَقًكُيُ، فُضَىو ناى بىضٖإ.  ئُظؽت خإ، ثُقتإ خإ(، َاوٍَ قػُ نطزْتإ غ
 بُِضَيع بطٖإ ضؾًس سػٔ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَػتاف دُْابٌ وَظيط نُ خؤٍ زوَييَن يُ َىْاقُؾٍُ َاززٍَ يُنسا ظؤض باغٌ ثًُ ٍ ظاْػتًُإ نطز، ئ
ًَت ضَيهاضٍ ياغايٌ ُٖيُ ئُواٍُْ يُ زَضَوٍَ داًَعُٕ زَتىأْ بُو ضَيهاضَ تُقسقتٌ بهُٕ ثًٍُ  زََي
ًَؿرت خؤيإ ضَيهاضٍ  ظاْػتًإ بُضظ بهطَيتُوَ، يُبُض ئُوَ َٔ ئُو َاززَيُ بُ ظياز زَظامن، نىْهُ ث

ًَىَ ٌَ ئُوٍَ ياغايًإ ُٖيُو بُو ؾ ٌَ َىَاضَغُو بُب ًَو ًًُْ بُب يُ يُغُضٍ ئًـ نطاوَ، ثًٍُ ظاْػيت ؾت
 وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَل ئُو نُغُ بجااَلوَيت ثًٍُ ظاْػيت بسضَييَت، غىثاغت زَنُّ.

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ظؤض غىثاؽ، زنتؤض بُؾري فُضَىو.
 بُِضَيع ز.بؿري خًًٌ سساز:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَت و ئًٓذا مشىيٌ ئُوإ  ًَتُ زاَىزَظطايُنٌ زيهُ ْاظْاوٍ ظاْػيت ُٖبىو ب ًَـ ئُوٍَ به ئُطُض ئُوٍَ ث
ًَىيػت ْانات  ٌَ زَنطَيت، نُواتُ ئُوَ تُسكًٌ ساقًُو ث ٌَ زَنطَيت و ناضٍ ث ًَػتا ئًؿٌ ث بهات، ئُوَ ئ
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ًَطَ ثؿتطريٍ  يُ ضَئًُنٍُ يًصٍُْ ثُضوَضزَو خىَيٓسٌْ بااَل زَنُّ، نُوا ئُو ؾتاُْ بهطَيت، بؤيُ َٔ ي
ًَٓاوَ نٍُ بُ  ًَـ ئُوٍَ نُوا ْاظْاوٍ ظاْػتًإ بُزَغت ٖ ئُواٍُْ يُ زَضَوٍَ خىَيٓسٌْ بااَل بططَيتُوَ ث
ًٌَ ضَيُٓايًُناٌْ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَل  ًَُُ دُخت يُغُض ئُوَ زَنُيُٓوَ نُ بُث ًَٓاوَر َازاّ ئ زَغيت ٖ
ًَو بُ زَض ًًُْ يُ ياغاو يُ ضَيُٓايًُنإ، بؤيُ يُ َُٖىو خاَيُنإ دُخت يُغُض  ًَت، نُواتُ ًٖك ؾت ب
ًٌَ ضَيُٓايًُناٌْ  ًَـ يإ ثاف وَضططتين ْاظْاوٍ ظاْػيت بُث ًَهسا ث ئُوَ نطاوَتُوَ، يُ َُٖىو ساَيُت

ًَطَ ن ًَؿُ ي ًَت، نُواتُ ن ًَت، بؤيُ تُضقًٍُ عًًٌُ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَل زَب ًَٓ ًَؿَُإ ْاَ ًُر ن
ًَؿًٓاضيـ زَنُّ يُبُض ئُوٍَ َاززٍَ يُى و َاززٍَ زوو  ضَئًُنٍُ ئُوإ يُالٍ َٔ ثُغٓسَ، ُٖضوَٖا ث

ًَو بسضَئ و، ظؤض غىثاؽ. ًَسا ُٖيُو ظؤض بُ يُى زَنٔ، ئُو زوو َاززَيُ ي  ظؤض يُيُنهىوًْإ ت
 :بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ

 ظؤض غىثاؽ، عُظقتُ خإ فُضَىو.
 صتِ ايسئ سػٔ: عظ١ُٝبُِضَيع 

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَو يُ زاَىزَظطاناٌْ سهىَُتسا  زياضَ يُ َاززٍَ زووَّ َُٖيططاٌْ بِطواْاٍَُ َاغتُضو زنتؤضا يُ يُن
ئُوٍَ نُ َُٖاٌَ  خعَُت زَنُٕ يُ زَضَوٍَ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَل َاد بُضظنطزُْوٍَ ُٖيُ، زياضَ

ًَؽت َاغتُضو  ًَىإ ئُواٍُْ نُ بًَ ًَػتا يُْ ًَؿُ نُ ئ غُضَنًُ يُ ثطؤشَ ياغانُ ئَُُيُ، طُوضَتطئ ن
ًَىإ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَو وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَل، داضإ نُ  ًَو زضوغت بىوَ يُْ زنتؤضايإ ُٖيُ ططفت

ًَٓا يُنػُض ئُو نُغُ ْاظْ ًَػتا َاغتُض يإ زنتؤضايإ زَٖ اوٍ ظاْػيت زَزضايُو يًصُْ ُٖبىو، بُاَلّ ئ
يًصُْيُى ًًُْ بؤ ئُواٍُْ نُ ثًٍُ ظاْػيت، يإ ْاظْاوٍ ظاْػيت بسضَيتُ زَضنىوإ، يإ ئُواٍُْ نُ 
ٌَ وَضطرياوَتُوَ، ئُو ئًُتًاظاتاٍُْ، ياُٖٕ ئُو  َاغتُضو زنتؤضايإ ُٖيُ، ئُوَ ئًُتًاظَناًْؿًإ ي

ًَػتا يُبُض  تُفُضو ٍُ عًًٌُ بىوُْ، تُفُضو ٌ داًَعٌ بىوُْ َُٖىو ئُو ئًُتًاظاتاٍُْ وَضياْططتىوَ ئ
ٌَ وَضزَطريَيتُوَ،  ٌَ ُْزضاوَ، ْاظْاوٍ ظاْػتًإ ًًُْ ئُو ئًُتًاظاتاُْيإ ي ئُوٍَ نُ يُقُبٌ ظاْػتًإ  ث

ًَُُ يُ نؤبىوُْوَناْسا بامسإ نطزووَ زََي ًَطَيُ ناضَغُض وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَل ئ ًَُُ  ُيطٍ ي ًَت ئ
ًَُُ ْاتىاْؽت ْاظْاوٍ ظاْػيت بسَيُٓ ئُواٍُْ نُ َاغتُضو  ئُواٍُْ نُ يُ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَليُ، ئ
زنتؤضايإ ُٖيُ يُ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ، ئايا ئَُاٍُْ نُ َاغتُضو زنتؤضايإ ُٖيُ وَنى داضإ ًًُْ تُْٗا 

ًَت ب ًَت بؤ داًَعُ بب ُ َاَؤغتاو يُ ظاْهؤيُى ثًُ بُضظنطزُْوَو ْاظْاوٍ َاغتُضو زنتؤضا يُنػُض به
ًٌَ ئُو عُقسٍَ نُ ئُو نُغاٍُْ  ًَػتا يُو بِطوايُئ نُ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ بُث ًَُُ ئ ظاْػيت وَضبططَيت، ئ
ًَتُوَ، ْايسات بُ  ًَٓ ٌَ ئُنات نُ يُنىاضنًىٍَ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ ؿت ًَطَيت بؤ خىَيٓسٕ، عُقسَيهٌ ث زَيٓ

ٍَ وَظاضَتٌ خى ًَهٌ ْى ًَىيػتًُإ بُ غػتُ ًَِ وايُ ث ًَطَزا َٔ ث ٌَ، ي َيٓسٌْ باآل تا ئُو ْاظْاوَ ظاْػتًٍُ بسات
ًَىٍَ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ باآلزا ْاظْاوٍ ظاْػيت ُْزات  ُٖيُ، ئُطُض وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ باآل يُنىاضن

ًَُُ يُ ثطؤ غٍُ تىاْاغاظيسا زَيإ َاغتُضو بُواٍُْ نُ يُوَظاضَتٌ ثُضوَضزَٕ يإ يُوَظاضَتُناٌْ تطٕ، ئ
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زنتؤضاَإ يُزَضَوَيُ، ئُواُْ زَطُِضَيُٓوَ، نؤٕ سػابًإ بؤ زَنطَيت،ر نؤٕ ثًُيإ بُضظ زَنطَيتُوَر، 
ًَىٍَ ئًؿٌ خؤيإ يُ وَظاضَتُناْسار، يُعين وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ باآل  نؤٕ غبُييَن بُسؼ زَنُٕ يُنىاضن

ًَ ًَىٍَ وَظاضَتسا ُْب ًَىيػتُ ناضَغُضَيو بسؤظضَيتُوَ ئُوٍَ يُنىاضن ت بؤٍ ُْنات، ئُوَ يُّ ساَيُتُزا ث
ًَهٌ دًاواظ، ئُوٍَ نُ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ باآل ْايهات  بؤ َُٖيططاٌْ بِطواْاٍَُ َاغتُض وزنتؤضا بُ غػتُ
ًَهٌ تطَ  ًَىيػتًُإ بُ غػتُ ًَػتا ث ًَىٍَ وَظاضَتسا زَنُّ، بُآلّ ئ ًَت َٔ ثًٍُ ظاْػيت يُنىاضن ئَُي
يُزاٖاتىوزا، يُبُض ئُوٍَ وَظاضَتُنإ َُٖيططاٌْ بِطواْاٍَُ َاغتُض و زنتؤضا ْازَٕ بُ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ 
باآل، وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ باآلف ئاَازَ ًُْ يًصُْ زضوغت بهات و ْاظْاوٍ ظاْػيت بسات بُواٍُْ 

ًَىإ ُٖضزوو وَظاضَت،  ًَؿُنُيُ بُغُضاسُت يُْ ًٖىازاضئ ِضَيطا ناضَيُى وَظاضَتُناٌْ تط، ئَُُ ن
ًَت، غىثاؽ.  ُٖب

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع غُضؤنٌ ثُضيَُإ:
 غىثاؽ، غًىَيٌ خإ، فُضَىو.

 التس: عذُإبُِضَيع غًىَيٌ 
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

بًُْػبُت ئُو َاززَيُ َٔ ثؿتًىاٌْ يُ ِضاثؤضتٌ يًصٍُْ ثُضوَضزَ زَنُّ، نُ نُضتٌ تايبُتًـ بططَيتُوَ، 
ًَؿًٓاضيإ نطز نُ ئًًغا بهطَيت و زََر ئ ُوَ خاَيٌ يُى، خاَيٌ زووَّ: َاززٍَ يُنُّ ظؤضيٍُٓ ئُْساَإ ث

 بهطَيت، يُطٍُ َاززٍَ زووَّ نُ ظؤض باؾُ، غىثاؽ.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 غىثاؽ، ناى كتاٍ، فُضَىو.
 ابطاًِٖ: طاٖطبُِضَيع كتاٍ 

 إ.بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُ
ًَت ) ًَؿُيُنُإ بؤ زَضزَنُوَيت، زََي ؿ١ًُ ؾٗاز٠ املاسػجرل ٚ ئُطُض غُيطٍ ئُّ َاززَيُ بهُئ ن

ًَػتا ْاظْاويإ وَضططتىوَ، تُْٗا ثطؤغٍُ  ايسنجٛضا٠  إ ٜهٕٛ  ِ اؿل ع ايذلق١ٝيف ًَـ ئ َاْاٍ ئُوَيُ، نُ ث
ًَىَيُ غُيطٍ بهُئ، ْانؤ ًًَت و بُّ ؾ ًَت، ئُطُض ب ًَىإ َاززٍَ تُضقًُ زَب ًَت يُْ  44نًُى زضوغت زَب

( ئُوَ يُْاو ياغاٍ خىَيٓسٌْ باآلزا ١ُٝ ١٦ٝ ايجسضغ١ٝ عل ايذلق١ٝ ايعًاعها٤ ا جؿاداْٝال: حيخاَيٌ زووَّ، )
َاْاٍ ئُوَيُ نُ ئَُُ تُسكًٌ اعس اطايج٘ ع٢ً ايجكاعس اٚ ع طاي١ ثعٝٓ٘ ْٚكً٘ ........... اىل اريف ُٖيُ، )

ًَػتا ساقًُ َىستُفُظ ًَؿُيُى ُٖيُ، ئًشتًُايُ ئُّ ثُضيَُاُْ بُِضَيعَ تا ئ ًَطَ ن َ بُ سُقٌ خؤٍ، ي
يُيُنٌ دًا ُْنطزؤتُوَ، َُبسَئٌ يُ ْاوًْؿاٌْ ثطؤشَنُيُ، ثطؤشٍَ ئًشتًػابٌ زَضَدٍُ عًًٌُ ًُْ، 

ًَت و ئُّ بابُتُ وابِطوات، ئُّ ياغايُ ثُغُْس ب هطَيت َٔ ثطؤشٍَ َُضتٌ يُقُبٌ عًًًُُ، بؤيُ ئُطُض ب
ًَىَيُ زابِطشضَيتُوَ،)  ًَِ باؾُ ئُّ َاززَيُ بُّ ؾ ميٓ  ه١ً ؾٗاز٠ املاسػجرل ٚايسنجٛضا٠ ايعاًَني ع اطس٣ ث

ٌَ بسضَيت) يكة ايعًُٞ( يإ )زٚا٥ط ايسٚي١  خاضض ايجعًِٝ ايعايٞ ٚايبظر ايعًُٞ ٜٚهٕٛ  ِ اؿل ع ( ئُوٍَ ث
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ٌَ ايعايٞ ايذلق١ٝ ايع١ًُٝ  وغ٠ٛ اأقطاِْٗ ع ايجعًِٝ ًٌَ ظَوابت ثُيِطَو زَنطَيـت وناضٍ ث ًَػتا بُث ( ئُوَ ئ
 زَنطَيت، غىثاؽ.
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 غىثاؽ، زنتؤض التس، فُضَىو.
 
 

 بُِضَيع ز. التس ابطاًِٖ عًٌ)وَضتٌ(:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاضّ نطز نُ ُٖض َاززٍَ يُنُّ و زو ًَطَزا َٔ ُٖغت زَنُّ َٔ زوَيين ث وَّ بهطَئ بُيُى، دطُ يُوَ ي
ًَت )ئُواٍُْ َُٖيططٍ بِطواْاٍَُ َاغتُض و زنتؤضإ، نُ يُ  ًَت، يُوٍَ نُ ئَُي نُ تُْاقىظَيو ُٖب
ًَو يُزاَىزَظطا سهىًَُنإ خعَُت زَنُٕ، يُزَضَوٍَ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ باآل، َاد  ُٖضؾىَيٓ

ًَت، بُطىَيطٍَ ِضَيهاضَ ياغايًُناٌْ بُضظنطزُْوٍَ ثًٍُ ظاْػيت بُضظنطزُْوٍَ ثًٍُ ظاْػتًإ ُٖب
يُوَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ باآل، بُؽ وَظيطٍ خىَيٓسٌْ باآل زوَييَن ِضايطُياْس نُ ئُواٍُْ يُزَضَوٍَ وَظاضَتٌ 

ًَؽت بُطىَيطٍَ ئُو ِضَيه ًَطَف زََي اضَ خىَيٓسٌْ باآلٕ، ْاتىاْسضَيت ئُو ثًُ ظاْػتًُيإ بسضَييَت، نُ ي
ياغايًاٍُْ نُ يُوَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ باآلزا ُٖٕ، ئايا ئَُُ تُْاقىظَيو زضوغت ْانات يُوٍَ نُ ئُوإ 
ًٌَ ئُو ِضَيهاضَ  ًَت بُ ث ًَطَف زََي ٌَ، ي ْاتىأْ  ُيطٍ ئُواٍُْ نُ يُوَظاضَتٔ ثًٍُ ظاْػتًإ بسَْ

ًَى يػيت بُدىاو زاُْوَ ُٖيُ، بؤ ئُوٍَ ياغايًاٍُْ نُيُوَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ باآل ثُيِطَو زَنطَيت، بؤيُ ث
ًَت، غىثاؽ.  تُْاقىظ زضوغت ُْب

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 غىثاؽ، ناى غاالض، فُضَىو.
 :بُِضَيع غاالض ستُىز َطاز
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَت بُو نُغاٍُْ  نُيُزَضَوٍَ َٔ ِضاّ وايُ ئُّ َاززَيُ ٍضؤسٌ ياغانُيُ، نىْهُ زَضفُت زَبُخؿ
ًَهُ بؤ ئُواٍُْ نُ دطُ  ٌَ بسضَيت، ُٖضوَٖا زَضفُت وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ باآلٕ نُ ثًٍُ ظاْػتًإ ث
ًَهؤَيًُٓوَ،  يُزاَىزَظطاناٌْ سهىَُت ناض زَنُٕ و يُنُضتٌ تايبُتًؿٔ، تُؾذًع بهطَئ بؤ تىَيصيُٓوَو ي

ًَى ًَبًًُٓى ُٖيُ بُؾ ًَطَزا ت ًَهٌ باؾُ، بُآلّ ي َيُنٌ طؿيت ئُو ِضَيُٓايًاٍُْ نُ زَضزَنطَئ ئَُُ زَضفُت
ًَىيػتُ، ِضؤسٌ ياغانُ ُْنىشٕ يُِضاغتًسا، نىْهُ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ باآل يَُاوٍَ ِضابطزووزا نُْس  ث
ًَهٌ زَضنطزووَ غُباضَت بُّ بابُتاُْ، ُْٖسَيهذاض َىتُْاقع بىوٕ، َٔ ثطغًاض يُ بُِضَيع وَظيطٍ  تُعًًُات

ًَطَ ياغا زاُْضإ َُتًَُبًاُْ ئُو ضؤسُ خىَيٓسٌْ باآل زَنُّ ، نؤٕ بتىاْؽت ظََاٌْ ئُوَ بهُئ ئُوٍَ ي
ًٌَ ْىوغطاوَيو نُ يَُاْطٌ  ئاضاغتٍُ بُِضَيع غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ  7ُْنىشضَيت، نىْهُ بؤ فتىوُْ َٔ بُث
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ًَو يُ خىَيٓسناضٍ نىضز نُ نىوُْت ُ ظاْهؤٍ دًٓاٌْ و يًصٍُْ ثُضوَضزَو خىَيٓسٌْ باآلّ نطزووَ، نؤََُي
ًٌَ ْىوغطاوٍ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَلٍ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ، و ْىوغطاوٍ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ  يىبٓاٌْ و بُ ث
ًَطام، و يُ ِضيعبُْسٍ )يىْػهؤ(ف زا بؤ ظاْهؤنإ يُ باؾُناْسا ْاوٍ ٖاتىوَ، بُاَلّ زواٍ ئُوٍَ نُ  بااَلٍ ع

ًًَإ وتطاوَ تُواويإ نطزووَ نىوُْ َىضادُعٍُ وَظاضَت ٌ خىَيٓسٌْ بااَليإ نطزووَ، بُ ْىوغطاوَيهٌ تط ث
ٍَ ئُزَٕ بطُُْ ئُوٍَ نُ ثًٍُ ظاْػيت  ئُوَ يُ ئاغت ْعَُناُْ، بؤ ئُوٍَ ئُواٍُْ نُ يُو َُغائًًُ ُٖو
ًَس ئُنُئ ئَُُ وَنى خؤٍ  ٍَ ِضؤسٌ ياغاناْسا، ئىَ ًَٓٔ، ِضَيُٓايًُنإ َىتُْاقع ُْبٔ يُطُ بُزَغت بٗ

ٌَ  و ثؿتطريٍ بؤنىوُْنٍُ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَلف ئُنُّ، ظؤض غىثاؽ بهُغج
 بُضَيع ز.اضغالٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ 

 فُضَىو ز.غُضوَض
 بُضَيع ز.غُضوَض عبسايطلتٔ عُط:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ بُِضاغيت َٔ ثؿتطريٍ يُ ُٖضزوو ِضاٍ يًصٍُْ ثُضوَضزَ و يًصٍُْ ياغايٌ زَنُّ يُو بابُ تُ، بُاَلّ ئ

ًَُُ يُ زَضنطزٌْ  ًَطَزا َُبُغيت ئ ًَت، ي ًَو ُْب ًَو ئُطُض ِضووٌْ بهُيُٓوَ بؤ ئُوٍَ خطاخ ساَيٌ بىوْ ؾت
ًٌَ ياغا و  ًَؽت بُ ث ئُّ ياغايُ بُخؿًُٓوٍَ يُقُبٌ عًًٌُ ًُْ، بًبُخؿًُٓوَ بُ ئاضَظوو، زََي

ًَؿرت ُٖبىوَ، ِضَيُٓايًُنإ، بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ، دًاواظيُنُ ئُو ًٌَ ئُو ِضَيُٓايًاٍُْ نُ ث َيُ بُ ث
ًَىٍَ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَلزإ، زََيٌ بُ  ًَى نىاضن ًَؿرت ُٖيُ، تًُْا ئُواُْيُ نُ يُ ْ ئُو ياغايٍُ نُ ث
 ًٌَ ًَت، يإ بُ ث ًَت نُ ِضَيُٓايٌ بؤ زَضبه ًٌَ َُٖإ ِضَيهاض ب ًٌَ ِضَيهاضَ ظاْػتًُنإ، بُاَلّ ئُطُض بُ ث ث

ًَؿًٓاضٍ ئُوَ ئُنُّ، بُضَيعإ زَظأْ يُ ُٖ ًَو زَبًُٓوَ، بؤيُ َٔ ث ًَت و تىوؾٌ ئًؿهاي َإ ِضَيُٓايٌ ب
ًَطاٍ  ًَت، يُو َاززَيُ زاوا زَنُئ د يًصٍُْ ٖاوبُف، زاوا بهُئ ِضَيُٓايٌ تايبُت بؤ ئُوَ زَضبه

ٍَ ُٖيُ دًاواظٍ ئُناتٔ يُ  ًَىإ ئُواٍُْ نُ بُضَيع وَظيط زَنُيُٓوَ يإ يُ ؾىَيًٓهٌ تط، نىْهُ يُى خا ْ
باغٌ ئُنات، و بطاٍ بُضَيعّ ناى )كتاٍ( باغٌ نطز، دًاواظيُنُ يُوَ زايُ، ئُوإ تُزضيؼ ئُنُٕ، ئَُُ 
ًَهًإ يُواُْ نُ تُزضيؼ ئُنُٕ بُ َُٖإ َُضدٌ  ٌَ بُف، بُؾ ًَطَؾسا ئُبٔ بُ غ تُزضيؼ ًُْ، بُاَلّ ي

ّ تُزضيػُ، تُزضيػُنُ ئُواٍُْ غًهٌ ثُضوَضزَ، وَظاضَتٌ خعَُت، َُضدٌ تىَيصيُٓوَيإ ُٖيُ، بُاَل
ًَىيػيت بُ ِضَيُٓايًُ، زوو، ئُواٍُْ يُ  ثُضوَضزَ تُزضيػًؿًإ ُٖيُ، دا نؤٕ سًػاو ئُنطٍر ئَُُ ث
 ًَُُ ًَىيػتُ ئُظَىوٕ يُ ؾىَيين تطيـ وَضططئ، ئ ًَُُ ث وَظاضَتَُاٌْ تطزإ، بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ، ئ

ًَؿهُوتىوَناْسا ُٖيُ، بؤ فتىوُْ يُ غىيس، بؤ فتىوُْ يُ تاقًبُإ نطزو ًٌَ ئُوٍَ نُ يُ واَلتُ ث وَ بُ ث
ًَوئَُيُاًْا، بؤ فتىوُْ يُ َُْػا، يُّ واَلتاُْزا، ئُو ساَيُتاٍُْ ن يُ  ُوا يُ زَضَوٍَ ئُوَٕ بُ َُضد

ًَت، ًْىٍَ ًْػاو نًُر ًْىٍَ ًْػا ًَو يُ ُْٖسَيو يُو واَلتاُْزا ًْىٍَ ًْػابًإ ُٖب و واتُ يُ يُن
ًَُٓوَ، ًْىٍَ ًْػاو، و ياخىز نؤِض و غًًُٓاض و خىيٌ  ًَ ثُقتاْطانإ، ظانؤنإ، يإ ثُضوَضزَ زا واُْ ب
ًَىيػتُ نُ ئُو ْاظْاوَيإ  ًَِطٕ، بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ، ئُو نُغاٍُْ نُوا يُو ؾىَيٓاُْزإ ث ظاْػيت بط
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ٌَ زَبُخؿطَيت بُاَلّ ناضَيو بهُٕ، بؤ فت ًَىيػت بُوَ ًُْ غًًُٓاضٍ ث ىوُْ ئايا يُ وَظاضَتٌ نؤَُاَليُتٌ ث
ًَىيػت ًُْر يُ  ًَىيػيت بُوَ ًُْ خىٍ بهطَيتُوَر ئايا يُ وَظاضَتٌ ؾاضَواٌْ ث ظاْػيت بهطَيتر ئايا ث
ًَؽت ِضَيُٓايٌ تايبُت  ٍَ بًَ ًَطَزا زَنط بؤ زَغتٍُ شيٓطُ، يُ زَغتٍُ َاد َطؤظ، يُ َُٖىو ؾىَيُٓنإ، واتُ ي

ًَطٍُ بهطَيتُوَ بؤ ئُوٍَ زواٍ ياغانُ زَضبهُئ بُ ِضَيُٓايٌ،  ًَهٌ يُو بابُتُ د ًَت، ؾت ئُواُْ زَضزَن
ًَت تًايسا، و  ًَو غىوز َُْس ُْب ٌَ ُْطريَيت وَنى بطاٍ بُضَيعّ نانُ )غاالض( باغٌ نطز، ًٖك نُغ ِضَيطُيإ ي

 .غىثاؽ
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع/غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 اى ؾعإ.فُضَىو ن
 بُضَيع ؾعإ التس عبسايكازض:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
َٔ ثؿتطريٍ يُ ِضاٍ ُٖضزوو يًصٍُْ ٖاوبُؾٌ ياغايٌ و يًصٍُْ ثُضوَضزَ و خىَيٓسٌْ بااَل ئُنُّ، ًَٓـ 
ٍَ ئُوٍَ نُ  ٍَ نىْهُ ظؤض ْعيهٌ يُنٔ، و ٖاوِضاّ يُطُ ٍَ ئُوٍَ نُ ئُو زوو َاززَ تُوسًس بهط ٖاوِضاّ يُطُ

ًَِ وايُ ئُوٍَ نُ دُْابٌ وَظيط باغٌ نطز يُو ِضؤشَوَ نُ ئُو ق ًتاعٌ خاقٌ بؤ ئًعافُ بهطَيؼت، و َٔ ث
ًَو يُغُض ئُو ؾُٖازاتٌ زَضغُيُ يُ زَضَوٍَ ظاْهؤ، و ئُّ ياغايُ ئُو  ىبُٓ  ياغايُ زَضنىوَ  ىبٓ

ًَؼت، ظؤض غىثاؽ  .َُٖيسَططَيؼت، نُ َاد ثًٍُ ظاْػيت خؤيإ ُٖب
 اضغالٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ: بُِضَيع ز.

 فُضَىو ئُظؽت خإ.
 بُضَيع ئُظؽت عُط التس:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ ئُو ثطؤشَ ياغايُ ًِْ، يُبُض ئُوٍَ ئُبًِٓ ئُّ  ًَـ ِضَئٌ خؤّ زَضبِطيىَ نُوا َٔ يُطُ زياضَ َٔ زوَيٓ
ٍَ ي ًَىَنإ تُْاقىظَيهٌ ُٖيُ يُطُ ًَىَيُى يُ ؾ اغاٍ وَظاضَتٌ خىَيٓسٍ بااَل، بؤيُ ئُطُض ثطؤشَ ياغايُ بُ ؾ

ٍَ ناضَغُضيُى بؤ ئُّ ساَيُتُ بسؤظيُٓوَ بُِضَئٌ َٔ َاززٍَ ) ٍَ بهطَئ و ئُو 2(، )8ؿتاُْو ًَهُ ( ت
ًَت  ىؽ  ًَت، بتىاْ ًَؼت و بُسػٌ ُٖب ًَو ساًٌَ ؾُٖازَب ًَِ يُ ُٖض وَظاضَت َُضدُ زابٓطَيت نُوا ُٖضنُغ

نُوا وَظاضَت زايٓاوَ، ياخىز ئُصتىٌَُْ خىَيٓسٌْ بااَل ِضاظيُ بُو  تُقسيِ بهات، و ئُو ؾطوتاٍُْ
ًَت، بؤ فتىوُْ يُ ُٖض  ٍَ ب َُغُيٍُ نُوا َُضتٌ يُقُو بهطَيت، بُاَلّ َُضدٌ تُزضيؼ وتين يُطُ
ًَتُوَ  ئُو َُضدُ  ًَو نُ ؾُٖازٍَ ُٖيُ، و بُسػٌ ُٖيُ، ئُطُض زَضؽ ئَُي ًَهسا ُٖضنُغ وَظاضَت

ًَو َىَاضَغٍُ تُزضيؼ ْانات تؤ بًططَيتُوَ بتىاْ ٍَ يُن طَيت يُقُبٌ َىزَضيػٌ بسضَييَت، نىْهُ ْاتىاْط
ًَت يُو  ًَو ب ٌَ َُضدٌ تُزضيػٌ يُن يُقُبٌ َىزَضيؼ و ئىغتاظ و ئىغتاظ َىغاعًسٍ بسَييَت، بؤيُ ئُب

ًَت، ظ ًَط ب ًَو ساًٌَ ؾُٖازٍَ زنتؤضا و َادػت ًَو يُ ُٖض وَظاضَت  .ؤض غىثاؽَُضداٍُْ نُوا بؤ ُٖضنُغ
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:
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 فُضَىو ثُقتإ خإ.
 
 
 

 ثُقتإ ععايسئ عبسايطلتٔ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَطَ ئُوَ ئًعافُ بهُّ نُوا يُو  ٍَ ي ٍَ بريوبؤنىوُْناٌْ يًصٍُْ ثُضوَضزَ، و زََُو ًَٓـ ٖاوِضاّ يُطُ
ٌَ غاَيُ بِطَ ثاضَيُنٌ ظؤض ت ًَساٌْ تىاْاٍ َطؤيٌ، بؤ نًُر بؤ بُضظ خىيُ ئُوَ غ ُضخإ زَنطَيت بؤ ثُضَث

ًَسا نُ خؤَإ ئُو ناضَ  ًَُُ يُنات ًَط و زنتؤضايُ، ئ نطزُْوٍَ ئاغيت ظاْػتًُ، بؤ خىَيٓسٌْ َادػت
ًَبُف بهُئ يُو َاف و ئًُتًاظاتاٍُْ نُ  ًَؽت بُخؤَإ يُو ياغايُ ئُو نُغاُْ ب ًَػتا ب ٖاْسَزَئ، ئ

ًٌَ زَنُٕ بُضاَبُض نٌ بُضاَبُض ئُواُْ ُٖوَي ٌَ بُد ٌ بؤ زَزَٕ، نُواتُ ئُو ئُضنٍُ ئُوإ يُغُضياُْ د
ًَطٍُ بهطَيتُوَ،  ٌَ بُ ياغا ُّٖ يُ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَل، ًَُٖـ يُ سهىَُتٌ ُٖضَيِ د ًَو نُ زَب َاف

ًَهٌ ِضَواٍ خؤيُتٌ ئُو نُغُ، ُٖض بؤ فتىوُْ َٓ ًًَإ بسضَيت، يُعين ئُوَ َاف ٍَ ث ًـ ٖاوِضاّ يُطُ
ُْوٍَ ئاغيت خىَيٓسٕ خإ، واَلتٌ فًُْسا بؤ بُضظ نطزعظ١ُٝيف بريوبؤنىوُْناٌْ ناى )ز.غُضوَض( و )

غُضَتايٌ نطزَ زنتؤضا تا ئاغيت خىَيٓسٕ بُضظ بهاتُوَ يُ قىتاخباُْنإ، نُواتُ ئُو زنتؤضاياُْ  بِطواْاٍَُ 
زَنُٕ، ئَُُ ظؤض ناضَيهٌ ِضَوايُ ئُطُض واَلتإ بًهُٕ،  َُٖيططٍ بِطوا ْاٍَُ زنتؤضإ و ثًؿٍُ َاَؤغتايـ

ًَُُ خُضيهؽت ياغاٍ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَل نُ طؤِضاْهاضٍ بُ طىَيطٍَ ئُو  ًَػتا ئ ٍَ ئ ًَطىَإ ئَُُف زَنط ب
ًَؿتإ زَْطٌ يُغُض  ٌَ نطزبىو زووباضَ زازَِضَيصيُٓوَ، ياغانُ ٖ ِضيفؤضٍَُ نُ بُضَيع ز.زالوَض زَغيت ث

ضايُ، زَتىاْؽت يُو ياغايُ ؾىَيين بهُيُٓوَ، و ُّٖ يُ ياغاٍ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَف زَتىاْؽت ؾىَيين ُْز
ٌَ بهات، غىثاؽ ٌَ بُد ٍَ سهىَُتٌ ُٖضَيًُـ بُ ِضَيهاضٍ ياغايٌ ئُو ناضَ د  .بهُيُٓوَ، و زَنط

 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:
 فُضَىو ناى سَُُ غعًس.

 عًس سَُُ عًٌ:بُضَيع سَُُ غ
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَطىَإ َٔ ثؿتطريٍ ِضاثؤضتٌ يًصُْنإ ئُنُّ، و بُ تايبُتٌ ِضاثؤضتٌ يًصٍُْ خىَيٓسٌْ بااَلٕ و َاززٍَ  ب
ًَت زََر بهطَيت، يإ َاززٍَ )8(ٕ )1) ًَِ وايُ ئُب ٌَ يُ 1( ًَٓـ ث ( البسضَيت، يُ ساَيُتٌ البطزٌْ زا ئُب

ًَطا8َاززٍَ ) ًَو، خاَيٌ زووَّ، يُ ( زا د ًَبهطَيت، ئُوَ خاَي ٌَ ئُوٍَ ت ٍ ئُو خعَُتٌ وَظيفٌ ْانات ئُب
ِضاثؤضتٌ يًصتٍُ خىَيٓسٌْ بااَل نُْس خاَيهًإ ظياز نطزووَ باغٌ سًػاو نطزٌْ نُضتٌ تايبُت و ئُو 

ًٌَ زَغت خؤؾًُ ئ ًَهٌ ئًذابٌ ئُظامن، د ًَؿُُضطٍُ ئُواٍُْ غُضزٌََ ِضشَيِ، َٔ ظؤض بُ ؾت ًَطا ث ُو د
ًَىيػتُ ئُو ئًؿهايُ  ًَهٌ نطز يُّ َاززَزا، ث ًَهٌ تط زوَييَن بُضَيع وَظيطٍ خىَيٓسٌْ بااَل باغ بهطَيتُوَ، خاَي
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ًَو نُ زَنٔ بؤ  سٍُ بهطَيت، ئُويـ وتٌ ئُو نُغاٍُْ نُ خؤيإ يُ ُٖيئٍُ تُزضيػٌ داًَعُزإ نات
ًٌَ ِضَيهاضَ ظاْػتًُنإ، بُاَلّ ئُطُض يُ زائريَيُنٌ تط ئًعتًازٍ ثًٍُ ظاْػتًإ بؤ بُضظ زَنطَيت ُوَ بُ ث

ًَت بؤ زَظطايُنٌ تط و بؤ  ًَت و يُنػُض نىب ًَؼت وا تُخُضودٌ نطزب ئُغاغسا يُ ُٖيئٍُ تُزضيػًسا ُْب
ًٌَ ئُنطَيتُوَر دَُاعُتٌ يًصٍُْ  ًَهٌ تط، ئُوَ بؤٍ سًػاو ْانطَيت، نؤٕ ئُوَ يُو َاززَزا د وَظاضَت

ًٌَ ئُوَ بهُُْوَ و غىثاؽخىَيٓسٌْ بااَل و ياغ  ايٌ  د

 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:
ًَبًًٓتإ ًُْر، فُضَىو.  يًصٍُْ خىَيٓسٌْ باآل ًٖك ت

 اَؽت خسض)ْىضَزيين(: سبُضَيع ز. عُط لت
 بُضَيع ز. اضغالٕ بايع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ نطز نُ زاواناضٍ ُٖيُ بؤ يُندػؼت و ئاوَيتُ نطزٕ، يإ  زواٍ طفتىطؤ يُغُض َاززٍَ زووَّ ت
ًَُإ وايُ نُ يُ ناتٌ قًا ُنطزٕ و زاِضؾتين بؤ زَْطسإ وا 8و  1زََر نطزٌْ َاززٍَ ) ًَُُف ث (، ئ

 ٍَ ٍَ ئُوَئ بُِضاغيت، دا زَنط ًَُُف يُطُ ًَت، ئ باؾرتَ وا بهطَيت، باغٌ ئُوَ نطا نُ ِضَيُٓايٌ تايبُت ُٖب
ًَهٌ َُضدُنإ و ِضَيُٓا ًَؽت ِضَيُٓايٌ تايبُتٌ بُؾ ًَ ًَت و ثاؾإ بُ بِططُيُنًـ ب يًُنإ يُْاو قاْىُْنُزا ب

 ٌَ ٍَ، ُٖضوَٖا نؤٕ د ًَىيػيت زَظاْؽت بؤ ئُوٍَ ئًتاضٍ قاْىُْنُ زياضٍ بهط ًَُُف بُ ث بؤ زَضزَنطَيت، ئ
ًَو يُواٍُْ تُزضيؼ زَنُٕ ٌَ زَنطَيت، غُباضَت بُ َُغُيٍُ تُزضيؼ يُ ِضاغتًسا بُؾ ّ يُ ُٖ بُد

َّ واَلت طُيؿتؤتُ ئُو  َىئُغُغاتِ غُض بُ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل ْؽت، ئاَاشَف بُوَ زضا نُ يُُْٖس
ًَتُوَ، ْاظْاوّ ظاْػتًؿِ ُٖيُو َافِ ئُوَؾِ  ِضازَيُّ نُ زنتؤضاّ ُٖيُو يُ قؤْا ِ بُِٓضَتِ زَضؽ زََي

، بُاَلّ ُٖض ياغاّ وَظاضَتِ ُٖيُ نُ تُضقًُّ عًًُِ بهات، بؤيُ َُغُيُّ ؾُضتِ تُزضيؼ ططْطُ
َِ و ْاظْاوّ ظاْػتِ  ًَو ُٖيئُّ تُزضيػِ ُٖب خىَيٓسِْ بااَلف دُختِ يُغُض ئُوَ نطزؤتُوَ نُ يُن
َِ، ئًشتًفاظ بُ يُقُبُنُّ و ثاؾإ بُ تُضقًُّ عًًُؿُوَ  ًَٓ َِ، ثاؾإ يُ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل َُْ ُٖب

ًَو يُ ُٖيئُّ وَظ ات، نُواتُ ئُواُْ بُخؤيإ ياغاٍزَن اضَتِ خىَيٓسِْ بااَل ِضَيطُّ زاوَ ئُطُض يُن
ًَو يُ زاّ و زَظطاناِْ تط خعَُت  ًَت و يُ يُن ًَٓ َُْ َّ َِ، ثاؾإ يُو َِ و ْاظْاوّ ظاْػتِ ب تُزضيػِ ب
بهات، ُّٖ ئًشتًفاظ بُ يُقُبِ عًًُُوَ زَنات، ًَُٖـ بُ تُضقًُوَ زَنات، يُ زاِضؾتُٓوَّ َاززَنُف 

ًَُُ ُٖيُ، ئُوََإ دًا نطزؤتُوَ، ئُوَّ بطاّ بُِضَيعّ ناى كتاٍ باغِ نطز زضوغتُ، بُاَلّ ئُوَّ الّ  ئ
َّ يُ ِضاثؤضتُنُزا،  يُ  ًَسإ بهط َّ، ث ًَُُ دُختُإ يُغُض ئُوَ نطزؤتُوَ نُ ُّٖ َُضتِ ْاظْاو بهط ئ

ًَسإ و بُضظ نطزُْو ًَؽت ث ًَسا نطزووَ، زََي ًَُُزا طؤِضاْهاضقتإ ت  َ، واتُ ُٖضزوونِ، غىثاؽ.ِضاثؤضتِ ئ
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

ًَُإ باؾُ يًصُّْ َىختُؽ بؤنىوُْ دًاواظَنإ نؤبهاتُوَ، يُناتِ زاِضؾتُٓوَّ َىضاعاتًإ بهات،  ًَُُ ث ئ
 ؾُضت ًُْ َُٖىو وَاَلَِ ثطغًاضَناًْإ بسضَيتُوَ، فُضَىو غؤظإ خإ.

 بُِضَيع غؤظإ ؾٗاو ْىضّ:
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 ِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.بُ
َٔ ُٖضَ يُى تُعكًبِ ُٖيُ يُغُض قػُنُّ بُِضَيع ناى غاالض، فًعًُٕ ئُطُض ٖاتى ِضَيُٓايًُنإ َُٖإ 
ًَُُ ًٖهُإ ُْنطزووَ، ئُو ياغايُ ُٖض بؤ ئُوَ زَضنطاوَ، داضَيهِ تط ئُوَّ  َِ، نُواتُ ئ ًَؿىو ب ِضَيُٓايِ ث

ًَتُوَ، نُواتُ  نُ يُ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل ٖاتىوَ ًَٓ تُْٗا ئُواُْ ئُططَيتُوَ، ئُطُض ئُوَ وَنى خؤّ ؿت
ًَهًإ نُ يُ  ًَٓر ُٖظاض نُغُّ بؤ تىاْاغاظّ ِضؤيؿتىوٕ بُتايبُتِ زوو ُٖظاض نُغ ئُو نىاض، ث
 َّ َِ ُْقًِ خُزََات بهُٕ و بهُٓ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل، َاوَيُى يُو وَظاضَتُناُْوَ ِضؤيؿتىوٕ، زَب

ًَٓٓ ًَُُ بؤ ؿت ُوَ ئًٓذا بهُٓوَ وَظاضَتُنُّ خؤيإ، بُؽ بؤ ئُوَّ بتىأْ تُضقًُّ عًًُِ بهُٕ، بؤيُ ئ
َّ ططتٔ يُو بابُتُ، بؤ ئُوَّ بتىاْؽت ئُواُّْ يُ زَضَوَّ وَظاضَتٔ بُ ِضَيُٓايِ دًاواظ، بُاَلّ ِٖ  ِض

َّ، بؤنىوُْنُ تُواوَو زَغت  خؤؾًت ؾَت زَنُّ. عًًُِ بتىاْسضَيت ئُواًْـ يُقُبًإ بُضظ بهط
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

ًَبًًٓت ُٖيُ، فُضَىو.  دُْابِ وَظيط ئُطُض ت
 /وَظيطّ خىَيٓسِْ بااَلو تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ:غعًسبُِضَيع ز.عًِ 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
غُضؤنِ  11تِ نُ بطيتًُ يُ َٔ زووباضَ بؤنىوِْ ئُصتىَُِْ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَلو تىَيصُْوَّ ظاْػ

َِ ِضاوَيصناضّ خىَيٓسِْ بااَل، ئُو ئُصتىَُُْ بُِضَيعَ يُ  ظاْهؤ، زوو غُضؤنِ زَغتُّ خىَيٓسِْ تُنًٓهِ، غ
ًَؿهُف نطز بُ  َِ ئُو بؤنىوُّْ ث َِ زاًْؿتِٓ دًاواظ بؤنىوِْ خؤّ طُاَلَيُ نطزووَ، نُ َٔ زوَيٓ غ

ى الّ خىاضَوَيُ، يُنُّ، ئُصتىَُِْ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَلو ثُضيَُاِْ نىضزغتاِْ بُِضَيع، ئُويـ وَن
َِ تُواوّ ئُو َاف و زَغتهُوتُ َاززياُّْ نُ زَزضَيت بُ َُٖيططاِْ  ًَِ نانُ زَب تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ ث
بِطواْاَُّ َاغتُضو زنتؤضا، يُ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل و تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ بسضَيت، بُ َُٖيططاِْ 

ًَػتا بِطوا ْاَُّ َاغتُضو زنتؤضا يُ زَضَوَّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَلو تىَيصُْوَّ ظاْػتِ، واتُ ئ
َاَؤغتايُى َُٖيططّ بِطواْاَُّ َاغتُض يإ زنتؤضا يُ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل َىونُنُّ بطيتًُ يُ 

ًًَُّ، زَضَاَيُّ خؤتُض خإ نطزِْ ظاْهؤيِ، يُنُّ، َىونُّ بُِٓضَت، زووَّ، زَضَاَيُّ بِطواْاَُ، غ
َِ بِططُيُ بسضَيت بَُُٖيططاِْ بِطواْاَُّ َاغتُضو زنتؤضا يُ زَضَوَّ وَظاضَتِ  زَنطَيت َُٖإ ئُو غ
َِ بسضَيت،  َِ بسضَيت، زَضَاَيُّ بِطواْاَُيإ ث خىَيٓسِْ بااَل، َىونُّ بُِٓضَتِ زنتؤضاو َاغتُضيإ ث

َِ بسضَيت يُو زا ًَىَيُ ًٖك زَضَاَيُّ خؤ تُضخإ نطزًْإ ث ّ و زَظطاياُّْ نُ ناضّ ؾَت زَنُٕ، بُّ ؾ
ًَىإ َُٖيططاِْ بِطواْاَُّ  َِ، يُ ِضووّ زَغتهُوتُ َاززيُناُْوَ، يُْ ًَٓ دًاواظّ و ْا عُزايًُتًُى ْاَ
َاغتُضو زنتؤضا يُ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَلو يُزَضَوَّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل، خاَيِ زووَّ، وَظاضَتِ 

ًَهِ دًاواظ يُ ْاظْاوّ ظاْػتِ، َاَؤغتاّ  خىَيٓسِْ ًَِ نانُ ئُطُض غًػتَُ بااَلو تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ ث
ياضيسَزَض، َاَؤغتا، ثطؤفًػؤضّ ياضيسَزَض، ثطؤفًػؤض زابٓسضَيت بؤ َُٖيططاِْ بِطواْاَُّ َاغتُضو زنتؤضا 

ًَىَيُ يُو اليُُْ َُعُٓويُف َِ بُف ْانطَئ، فتىوُّْ  يُ زَضَوَّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل، بُو ؾ ب
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َِ وي يُ سهىَُتِ عريام داضإ ) ًَٓايُوَ زوَيٓ (يُ ١٦ٖٝ ايبظر ايع٢ًُ( ُٖبىو، ئُو )١٦ٖٝ ايبظر ايع٢ًُٖ
ْاظْاوّ زابؽت نطزبىو بؤ بُنايؤضيؤؽ و َاغتُضو زنتؤضا، وَنى ياضيسَزَضّ تىَيصَض، تىَيصَض، تىَيصَضّ 

ًَه َّ غًػتَُ ًَؿهُوتىو.....ٖتس، زَنط ِ دًاواظ يُ غًػتَُِ ثًُّ ظاْػتِ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَلو ث
َّ بؤ ئُو  تىَيصيُٓوّ ظاْػتِ، ؾإ بُؾاِْ غُضدُّ زَغتهُوتُ َاززيُنإ و زَضَاَيُنإ زابؽت بهط
ًَُّٗ، ئُصتىَُِْ وَظاضَتِ  بُِضَيعاُْ يُزَضَوَّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَلو تىَيصُْوَّ ظاْػتِ، خاَيِ غ

ًَساِْ ْاظْاوّ ظاْػتِ، يُقُبِ عًًُِ ثطؤفًػؤض خىَيٓسِْ با اَلو تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ بؤنىوِْ وايُ نُ ث
َِ نُ يُ زاّ و زَظطاناِْ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَلو تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ ناض زَنُٕ، خاَيِ  تُْٗا بؤ ئُواُْ ب

ًَطزضاوٕ بؤ بُضْاَُّ تىاْاغاظّ،  َّ ئُو بُِضَيعاُّْ نُ ْ ًَطزضاوٕ نُ يُو نىاضَّ، زَنط بُو َُبُغتُ ْ
َّ وَنى وي َُٖإ زَغتهُوتُ  بُضْاَُيُ ٖاتُٓوَ يُو وَظاضَت و زاّ و زَظطاياُْ خعَُت بهُٕ، زَنط

َّ، غىثاؽ.  َاززيُنإ و ئُو اليُُْ َُعُٓويُف ناضَغُض بهط
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 يًصُّْ ياغايِ فُضَىو.
 بسايكازض زظَيِ:بُِضَيع ز.ِضؤشإ ع

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَهِ  ًَؿًٓاضّ نطز غُباضَت بُ بىوِْ غًػتَُ ًَؿًٓاضَ زَنُئ نُ دُْابِ وَظيط ث ًَُُ ثؿتطريّ يُو ث ئ
تايبُت بؤ َُٖيططاِْ بِطواْاَُّ َاغتُضو زنتؤضا نُ يُ زَضَوَّ ًَالنِ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل، ئُوَف 

َّ بُ َاززَ يُو ثِطؤ ًَطُّ بؤ بهُيُٓوَ، ُٖيهُيًُتِ بؤ زَنط شَيُ، ئُطُض بىوَ ثِطؤشَ بِطياض بَُاززَيُى د
ًَؿًٓاضّ زََر نطزِْ َاززَّ يُنُّ و  َِ، ُٖضوَٖا ثؿتطريّ يُ ث ًَؿُيُ ناضَغُض زَب زابٓسضَيت ئُو ن

ًَو دُخت نطزٕ يُغُض ِضَناو نطزِْ ِضَيهاضَ ياغايًُناِْ ثًُّ ظاْػتِ نُ يُ  زووَّ زَنُئ، بَُُضد
 زياضّ نطاوَ، غىثاؽ. 8118( غاَيِ 11ياغاّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل شَاضَ )

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

َِر ًَبًًُٓنت ُٖب  فُضَىو. ز.ئاضاؽ ئُطُض ت
 بُِضَيع ز.ئاضاؽ سػؽت:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَ ًَهِ ُٖبىو، زَضباضَّ ئُو يُ ِضاغتِ ًَٓـ ثؿتطريّ قػُناِْ دُْابِ وَظيط زَنُّ، ث ؿرتيـ نُْس خاَي

 ،َّ َّ ياغايُى طُاَلَيُ بهط ًَىَ ئُتىاْسض بُِضَيعاُّْ نُ َُٖيططّ بِطواْاَُّ بااَلٕ يُ زَظطانإ بُ زوو ؾ
ٍَ خؤ تُضخإ نطزٕ بؤ  ٍَ ؾُٖازَ يُطُ َِ يُ َىونُّ بُِٓضَت، يُطُ ئُتىاْسضَيت ئًُتًاظاتًإ بسضَيت

ًَِ قاْىِْ خسَُّ َُزَِْ يُغُض وَظيفُناًْإ  اليُنِ تطَوَ ئُطُض ٖاتى ػتِ، يُتىَيصيُٓوَّ ظاْ بُث
ًَُُف يُ  َّ وَنى دُْابِ وَظيط فُضَىوّ، ُٖض ُٖيُ يُ ًَالنِ ئ َاُْوَ، ياخىز ُٖض ئُواُْ زَتىاْط
ًَىَيُ  ُٖضَيُِ نىضزغتإ َُٖاُْ، باسًؼ و َىغاعس باسًؼ و باسًؼ ئُقسَّ و ضَئًػِ باسػؽت، بُو ؾ
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ًَ َِ، بُؽ يُى ُٖقًكُتِ تطيـ ُٖيُ، بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ، يُ ؿت ُٓٓوَ، َُٖإ ئًُتًاظاتًإ بسضَيت
َّ بُو نُغاُّْ تُزضيػًإ ُٖيُ يُ َُضانعّ تُزضيؼ،  ِضاغتِ يُقُبِ تُزضيػِ يإ يُقُبِ عًًُِ زَزض

ًَو نُ ؾُٖازَّ زنتؤضا يإ َاغتُضيإ ُٖيُ َّ بُ يُن يُ ظاْهؤ، يًصُْيُنِ  ئُو يُقُبُف يُنػُض ْازض
ًَت ئًٓذا ئُوناتُ ْاظْاوّ  َِ يُو يًصُْيُ زَضبه ًَٔ يًصُّْ غُالسًُتِ تُزضيؼ، ئُب ًَِ ئَُي تايبُت ُٖيُ ث

َِ ئُزضَيت، غىثاؽ.  ظاْػتِ ث
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

ًَػتا ئُّ َاززَيُف طفتىطؤّ يُغُض تُواو بىو، فُضَىوٕ بؤ َاززَيُنِ تط.  ئ
 بُِضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاضّ ظيازنطزِْ زوو  ًَـ ئُو َاززَيُ يًصُّْ ثُضوَضزَو خىَيٓسِْ بااَل ث ًًَُّ، بُاَلّ ث َاززَّ غ

َِ بسَئ.  َاززَيإ نطزووَ، ئُطُض زَضفُتًإ ث
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 فُضَىوٕ.
 ز.عُط لتساَؽت ْىضَزيِٓ:بُِضَيع 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًًَُّ وَنى يُ ِضاثؤضتِ يًصُّْ ثُضوَضزَو خىَيٓسِْ بااَل ٖاتىوَ، ِضاشَّ خعَُتِ ئُّ نُغاُّْ  َاززَّ غ
خىاضَوَ يُزَضَوَّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل بُ ِضاشَّ ظاْهؤيِ ُٖشَاض زَنطَيت بُ َُبُغتِ خاُْْؿًِٓ، 

َِ نطاوّ زَضَوَّ واَلت خعَُتًإ نطزووَ، َُٖيططاِْ َُٖيططاِْ َاغ تُضو زنتؤضا نُ يُ ظاْهؤيُنِ بِطواث
َِ بُف نطاوٕ يُوَّ ببُٓ َاَؤغتاّ ظاْهؤ، ياخىز زووض  َاغتُضو زنتؤضا نُ يُ غُضزََِ ِضشَيِ ب

ًَؿُُضطايُتًا  ٕ ُٖيُ.خطاوُْتُوَ يُ ظاْهؤ و ثُقتاْطانإ، َُٖيططاِْ َاغتُضو زنتؤضا نُ خعَُتِ ث
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 فُضَىو غؤظإ خإ.
 بُِضَيع غؤظإ ؾٗاو ْىضّ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَُّٗ، ئُوَّ بُ عُضَبِ ًُْ يُبُض ئُوَّ  ببىضٕ ئُّ زَقُ يُ ُْغِ ئُغًَِ ياغايُنُ زَقِ تطَ َاززَّ غ
ًََُُّٗ نُيُ ِضاثؤضتِ يًصُّْ ثُضوَضزَزا ٖاتىوَ.يُ ِضاثؤضتُنُ تُْٗا ناضزَنُئ يُغُض ئُو َاززَ  ٍ غ

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 يًصُّْ زاضايِ فُضَىوٕ.
 بُِضَيع ز.ئاضاؽ سػؽت:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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َِ، غىثاؽ. ًَُباؾُ نُ ِضاّ َُٖىو ئُْساَاِْ يُغُض ب  يُ ِضاغتًسا ئُو بؤنىوُْ َٔ ث
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بايع بُِضَيع ز.اضغالٕ 

 يًصُّْ ياغايِ.
 بُِضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَُُ ثؿتطريّ يُ ِضاثؤضتِ يًصُّْ ثُضوَضزَ زَنُئ، غىثاؽ.  ئ

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 دُْابِ وَظيط.
 ُٓوَّ ظاْػتِ:/وَظيطّ خىَيٓسِْ بااَلو تىَيصيغعًسبُِضَيع ز.عًِ 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَهطاو يُ زَضَوَّ ُٖضَيُِ  ًَِ باؾُ ئُطُض َُٖيططّ بِطواْاَُّ َاغتُض يإ زنتؤضا يُ ظاْهؤيُنِ باوَِضث َٔ ث
َّ، بؤ َُبُغتِ ظاْػتِ و بؤ بُضظ نطزُْوَّ ثًُّ ظاْػتِ، بُاَلّ  نىضزغتإ ناضّ نطز، بؤّ ُٖشَاض بهط

 ُْوَى بؤ خاُْْؿًِٓ.
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/ُِضَيع ز.اضغالٕ بايع ب

ًَبًِٓ ُٖيُ يُغُض ئُّ َاززَيُر، ز.غُضوَض، غًىَيٌ  َِ ت ، بىضٖإ ضؾًس، دُالٍ عًِ، غاالض ستُىز، عذُإن
ُْشاز ععيع، عبسايطلتٔ سػؽت، تاضا ئُغعُزّ، ز.بؿري خًًٌ، سَُُ غعًس سَُُ عًِ، ئُّ بُِضَيعاُْ 

 وَض.ْاويإ ْىوغطاوَ، فُضَىو ز.غُض
 بُِضَيع ز.غُضوَض عبسايطلتٔ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
بُؽ بؤ ِضووٕ نطزُْوَو قػُ يُغُض نطزٕ، ئَُُ نُ ظياز نطاوَ َُبُغت نًُ يُ ظياز نطزِْر، بؤ ئُوَّ 
ًَهِ ِضَوايُ بُِضاغتِ ُٖقُ زَْطِ يُغُض بسَئ و ثُغُْسّ  َُٖىوَإ نؤى بؽت يُغُض ئُوَ، ئُطُض َاف

ًَُُ ًَُُ يُ غاَيِ  بهُئ، ئ ًَو خَُيهُإ ُٖيُ، بُخؤتإ زَظأْ ظاْهؤ يُالّ ئ وَ يُ زواّ 1998نؤََُي
ًَُاًُْإ ُٖبىوَ، ظاْهؤّ غُالسُزيُٓإ ُٖبىوَ،  ًَُُ ظاْهؤّ غً ًَؿرت ئ ِضاثُِضيُٓوَ زضوغت بىوَ، ِضاغتُ ث

ًَؿىو ئُواُْ قىفٌ نطابىوٕ و قُتًؼ نطابىوٕ، بُاَل ًَو َاَؤغتاَإ ُٖيُ، بُاَلّ يُ اليُٕ ِضشَيُِ ث ّ نؤََُي
ًَٓاوَ، بُاَلّ ِضَيطُيإ ُْزاوٕ بهُٓ ْاو ظاْهؤ و خعَُت  ًَؿرت بِطواْاَُّ َاغتُضو زنتؤضايإ بُزَغت ٖ ث
ًَط، يُ  ًَُاِْ و ُْٖسَيهًإ يُ ظاْهؤّ ُٖوي بهُٕ، ئَُُ يًػتِ ئُو َاَؤغتاياُْيُ الَاُْ نُوا يُ ظاْهؤّ غً

ًَُإ طُ ٍَ يإ نُْسئ غاَيِ تط نُ خعَُتًإ ُٖيُ ظاْهؤناِْ تطيـ نُ ث ٍَ، ثاْعَ غا يؿتىوٕ، زَ غا
َّ  نُوا َافِ خؤياُْ ئُو بُِضَيعاُْ ئُطُض  ِضَيطُيإ ُْزاوٕ، ئَُُ بؤيإ بُ خعَُتِ ظاْهؤيِ سًػاو ْانط

ًَؿىو ِضَيطُّ بسابإ، زَنىوُْ ْاو ظاْهؤ، بُاَلّ نُ بؤيإ سًػاو ْا ًَطَ بٗاتبايُ ِضشَيُِ ِضووخاوّ ث َّ ي نط
َِ بُف زَبٔ يُو َاف و ئًُتًاظاتاُْ،  ًَو نُ خاُْْؿؽت زَنطَئ ئُواُْ ب َِ، نات تًَُُْؿًإ بُغُضزَن
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ًَؿُُضطُ بىوٕ بِطواْاَُّ َاغتُضّ  وَضططتىوَ، زنتؤضاّ وَضططتىوَ ثاؾإ  زووًََإ، ئُو نُغاُّْ نُ ث
ًَؿُُضطُياتِ خؤتإ زَظأْ  ًَؿُُضطُ، ياخىز خعَُتِ ث بؤ خاُْْؿًِٓ، بؤ َُغائًًِ تطيـ بؤتُ ث

ًَُُ زاوا زَنُئ وَنى ِضَيعَيو يُو نُغاُْ، بَُُبُغتِ خاُْْؿًِٓ تُْٗا،  ًَطَزا ئ َّ، بُاَلّ ي سًػاو زَنط
ًَو ُٖيُ،  ًَطَ بُزساؾت بىوْ َّ، نىْهُ ي تُْٗا ئَُُ ُْوى بؤ ؾتِ تط، بُخعَُتِ ظاْهؤيِ سًػاو بهط

ًَهُ بؤ َُبُغتِ خاُْْؿًِٓ، بُِضَيعإ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ، خعَُ ًَهُو خعَُتِ تط ؾت تِ ظاْهؤيِ بابُت
ًَهِ تط ئُواُّْ نُ يُ ظاْهؤناِْ تط و ياخىز زووضخطابىوُْوَ، يإ ئُواًْـ بُ خعَُت بؤيإ سًػاو  خاَي
ًَ َّ زووخاَيِ تط ئًعافُ بهُّ، بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ، يُن َِ، َٔ زََُو ًَو بَُيطُيإ ُٖب َّ بَُُضد و بهط

َّ، بُاَلّ  َِ بُخعَُت بؤّ سًػاو بهط ًَُُ ياغايُنُإ ُٖيُ زََي ئُواُّْ نُ ظيٓساِْ غًاغِ بىوٕ، ِضاغتُ ئ
 َِ ًَو ُٖبىوٕ نُ ِضَيطُيإ ث ًَهِ تطيـ نُغاْ َّ ُْوَى ئَُُ ، خاَي بُخعَُتِ َُزَِْ بؤّ سًػاو زَنط

ٍَ خعَُتِ ظ ًَى ظاْهؤزا زَ غا ًَو ُٖيُ يُْ ٍَ يإ غِ ُْزضاوَ، بؤ فتىوُْ نُغ اْهؤّ ُٖيُ، بُاَلّ بًػت غا
ًَو سًػاو  ٍَ بُغاَي ٍَ خعَُتِ ُٖيُ يُ ثُضوَضزَ، ئَُُف ئُطُض غًغُيُنِ بؤ ببًٓسضَيتُوَ، زووغا غا
َّ، دؤضَ غًغُيُنًإ بؤ ببًُٓٓوَ غىوزَُْس بٔ يُياغانُ،  ًَو سًػاو زَنط ٍَ بُ غاَي َِ غا َّ، غ زَنط

 غىثاؽ بؤ بُِضَيعتإ.
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/ٕ بايع بُِضَيع ز.اضغال

ًَؿرتيإ بؤ ئُوَ بؤ سًػاو  َِ، خعَُتُنُّ ث بُاَلّ ناى زنتؤض ئُواُّْ نُ ؾُٖازَّ زنتؤضايإ ُْبىوب
ًَؿُُضطُ بىوبٔ ُْوَى ُٖض بؤ خعَُتِ وَظيفِ سًػاو  َّ بؤ تُضقًُّ عًُِ، يإ ئُواُّْ نُ ث ْانط

 َّ َِ سًػاو بهط َّ، بُاَلّ بؤ تُضقًُّ عًًُِ ْاب  خؤت زَظاِْ، بَُيآ.زَنط
 بُِضَيع ز.غُضوَض عبسايطلتٔ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
.َّ ًَؽت بَُُبُغتِ خاُْْؿؽت، تُْٗا خاُْْؿؽت با بؤ َُبُغتُناِْ تط سًػاو ُْنط ًَُُ تُْٗا زََي  ئ

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 غًىَيٌ خإ فُضَىو.
 :عذُإبُِضَيع غًىَيٌ 
 نِ ثُضيَُإ.بُِضَيع غُضؤ

بًُْػبُتِ ئُو َاززَيُو ئُو بِططاُّْ نُ ٖاتىوٕ، بًُْػبُتِ ئُواُّْ نُ يُغُضزََِ ِضشَيُِ بُعؼ يإ 
ًَُُ يُ غاَيِ  ًَؿُُضطُ بىوُْ، ئ سًعبِ بُعؼ ِضشَيُِ بُعؼ َُْاوَ، بِطواْانُّ يُى  1991ئُواُّْ نُ ث

َِ ناتِ خؤّ ئُطُض ؾُٖازَّ َاغتُضو ز َِ َاَؤغتاب َِ يإ نُؽ ُٖب َِ، يإ ئُطُض يُ ؾار بىب نتؤضاّ ُٖب
ًَتُ َاَؤغتا، ئُنًسّ يُ غُزا ًًَؤٕ َاوَّ ئُو بًػت و  َِ بب ًَت ئُطُض ِضشَيُِ بُعؼ َُداؾت ئُوَّ ُْزاب
ًَػتا زووباضَ خعَُتِ بؤ  ًَتًُوَ، ئ يُى غاَيُ خعَُتِ خؤّ ًٖٓايتُوَ، يُواُْيُ بُ ظيازيؿُوَ ًٖٓاب

ًَـ ئُوَّ ز.غُضوَض قػإ بهات، ئُوَ ِضَئًُنُّ َٔ بًًُٓوَ ئاخط وابعامن ًٖك  ًَساًُْ، ث َُعكىيًُتِ ت
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ًَٓايتُوَ  ٍَ خعَُتِ ُْٖ بىو، بُاَلّ ئُطُض ز.غُضوَض بَُيطُّ ُٖيُو َاَؤغتا ُٖيُ زواّ بًػت و يُى غا
 يإ بؤيإ سًػاو ُْنطزووَ، ئُوَ ُٖم وايُ سًػابِ بؤ بهطَيت، غىثاؽ.

 
 ضؤنٌ ثُضيَُإ:غُ/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 ناى بطٖإ فُضَىو.

 بُِضَيع بطٖإ ضؾًس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؿـُُضطُ زَنـات بُِضاغـتِ        ًَِ َىظافُ، زوو تُسُفىظّ ُٖيُ، يُنًَُإ/ ئـُوَّ نـُ باغـِ ث َٔ زَضباضَّ غ
ًَـ ِضاثـُضئ نـُ خعَـُتِ ُٖيـُ وَنـ      ًَؿُُضطُّ ث ًَؿُُضطُ زَنات، يُبُضئُوَّ ث ى َـٔ يـُ   ئَُُ ظوَيِ يُ ث

ٍَ، خعَُتِ  ًَتُوَ و زَيهُّ بُ يُى غا ًَٓ ًَطَ زَيٗ ٍَ بؤّ سػابُ، تؤ بؤ ي ًَت، بُ زوو غا قاْىٕ زا ئًؿِ نطزب
ًَهِ             ًَـطَ تـؤ سـُق ٍَ خعَـُت سػـابُ بـؤ ئُغـبابِ تـُقاعىزّ، بـؤ خاًُْْؿـًِٓ، ي ًَـ ِضاثُِضئ بُ زوو غـا ث

ًَىَيُ، يُبُضئُو ًَِ بُو ؾ ًَ ًًَٓتُوَ و ب ًَٗ ٍَ بـؤّ سػـاو   زَخؤّ ئُطُض ب ًَؿىو بُ زوو غا َّ بُ قاْىُْناِْ ث
َِ ئُواْـُّ ٖـَُيططاِْ َاغـتُض و زنتـؤضا         ًًََُُ، زََيـ بىوَ، زووَّ/ زَضباضَّ بِططُّ يُنَُِ ئُّ َـاززَّ غـ
ــىم        ــا سك ــُ ٖــَُىو زوًْاي ــُ ي َِ نان ــ ــُتًإ نــطزووَ، ئ ــطاوّ زَضَوَّ وآلت خعَ ًَه ــُنِ بِطواث ــُ ظاْهؤي نُي

َِ ْـُنطزووَ، تـؤ         بُضاَبُض وادباتُ، َٔ سكى َِ بـُد قِ نِ بسَّ بُ تؤ نُ تؤ وادباتـت يـُ وآلتـِ َٓـسا دـ
خعَُتِ ًًًَُتِ َٓت ُْنطزووَ، َٔ بؤ خاًُْْؿًًٓت بؤ سػاو بهُّر، وَظيط ِضاغت زَنات بؤ تُضقًِ و 

 َِ ٍَ و  81ئُواُْ سُقًُتِ، بُآلّ نُ خَُيو زَب ًَـت خعَـُتِ وآلتـِ َٓـِ      21غا َّ خعَُتِ نطزب ٍَ يُو غا
َِ ر غىثاؽ.ُْن ًَت، َٔ خاًُْْؿًِٓ و ثاضَّ ظيازّ نِ بسََ َِ ُْطُياْسب ًَت و طُصتِ َِٓ ث  طزب

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 ناى دالٍ فُضَىو.
 بُِضَيع دالٍ عًِ عبساهلل:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 َِ ّ  81َٔ بؤ ئًعافُّ قػُناِْ ناى بىضٖإ نُغ ٍَ خعَُتِ يـُ زَضَوَ َّ      غا َِ، بـُ تُئهًـس يـُو وآلت ٖـُب
ًَطَف ئًـ ئُنا، ئُوَ يُى، زوو/ ئَُُّ نُ ْـاوْطاوَ يـُ وَظاضَتـِ خىَيٓـسِْ      خاًُْْؿؽت بىوَو زَيتُوَ ئ
باآل ُٖيُ و َُغُيُ َُعاف و َىخُغُغاتُ، ئُطُض بِطيـاض بـسَئ ئَُـُ ِضَئـِ خؤَـُ غىوضيؿـِ يُغـُضّ،        

َِ ُٖضنِ بِطياض بسَئ َاغتُض و زنتؤضاّ ُٖيُ، ئًُتًا َِ، غبُيٓ ظات و َىخُغُغاتِ وَنى خىَيٓسِْ باآل ب
ًَٔ ئُو ئًُتًاظات و غُالسًُتُّ ُٖيُ و َىخُغُغاتُّ ُٖيُ، ُٖضنِ  سكىقًِ زائريَناِْ زيهُ ُٖيُ زََي
َىُْٖسغِ ظضاعِ ُٖيُ يـُزَوضّ خىَيٓـسِْ بـاآل ُٖيـُ زاوا زَنـات، ٖـَُىو خـاوَٕ ؾـُٖازَناِْ زيهـُف،          

سُقُ وضزتط ئُو بِططُيُّ نـُ وتًـإ ئـُو َاززَيـُ دًـا بهطَيتـُوَ، نـىْهُ بُِضاغـتِ          يُبُضئُوَ بُِضاغتِ
ًَؿـُُضطُ بـىوٕ بًػـت غـاَيُ                ًَـِ خـاضز خعَـُتِ ُٖيـُ و بـؤّ سػـاو زَنـُّ يـإ ئـُو نُغـاُّْ ث ًَ وَنى ب
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َِ غـُز ٖـُظاض َـُعاف           81غًىَيٌ خإ  ًَـو و غـ ًَُُ سهىَـُتؽت و خـَُيو تـُعؽت زَنـُئ و ًًَؤْ غاَيُ ئ
َّ بىوٕر ظؤض غىثاؽ.خؤض  َإ ُٖيُ و طىايُ ئُّ خَُيهاُْ يُ نى

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 ناى غاالض فُضَىو.

 بُِضَيع غاالض ستُىز َطاز:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَو ُٖيُ بؤ ٖـَُيط  ًَىَيُنِ طؿتِ تطيـ بؤ ياغايُنُ َىغتَُيش طاِْ يُِضاغتِ زا غُباضَت بُّ َاززَيُ بُ ؾ
ًَىَناًْإ،           ًَط، زَغـتُواشَيُنِ تـط بـُزواّ زا زَيـت ٖاوؾـ بِطواْاَُ بُ تايبـُتِ بِطواْاَـُّ زنتـؤضاو َادػـت
ًَػتا ُٖضَيُِ نىضزغتإ يُِضووّ ظاْػتًُوَ  بُِضووّ ظاْهؤناِْ دًٗاْـسا نطاوَتـُوَ يُِضاغـتِ زا، ُْٖـسَيو      ئ

ًَـو      َُٖيططاِْ خاوَٕ بِطواْاَُ ُٖٕ بُْاو ْاوتطَئ، َُٖيططّ ًَطَ، بـُآلّ نات بِطواْاَُّ زنتؤضايُ يـإ َادػـت
يًصُْيــُنِ ظاْػــتِ يــُ وَظاضَتــِ خىَيٓــسِْ بــاآل يــإ ٖــُض َىئُغُغــُيُنِ تــُعًًُِ تــط تُعــسيًِ ئــُو    
ــؤ ٖــُض            ــإ ب ــِ ي ــُبِ عًًُ ــؤ يُق ًَطَ، ب ًَىَّ َادػــت ــ ــإ ٖاوؾ ــُ ي ًَىَّ زنتؤضاي ــ ــات ٖاوؾ ــُٖازَيُ زَن ؾ

ًَهِ تــطّ بُتايبــُتِ َــٔ تــُض   نًعّ يُغــُض ئًُتًــاظّ َُعُٓويــُ يــُِضووّ عًًًُــُوَ و بــؤ ئــُّ   ئًُتًــاظات
ًَهؤَيًٓـُوَ و تىَيصيٓـُوَوَ، بـؤ            ياغايُف تُضنًعَ يُغـُض ئًٗتُـاّ زإ بـُ طُؾـُ نطزْـِ ظاْػـتِ يـُِضووّ ي

 61َنـإ و   71ياغانُ ئُّ زَغتُواشَيُ يُبُضنـاو بطريزضَيـت، نـىْهُ ُْٖـسَيو خـَُيهُإ ٖـُٕ يـُ غـاَيِ         
ىوُْتُ زَضَوَ، يـُ ظاْهؤنـإ و ْاوَْـسَ ئُنازقتًـُناِْ زًْـا خىَيٓسووياْـُ و ؾـُٖازَناًْإ        َناُْوَ ِضؤيؿـت 

ًَط ًْـــُ، بـــَُيهى وَنـــى بِطواْاَُيُنـــُ زبًـــؤَِ يُنـــُ و زووَ و ٖـــُض   بعَبـــت ْـــاوّ زنتـــؤضا ًْـــُ، َادػـــت
ًَىَّ ئُوَيُ و بـؤ ئـُوَّ ئـُواًْـ يـُو نىاضنـ      َِ  بِطواْاَُيُنِ تطَ نُ تُعسيٌ زَنطَيتُوَ ٖاوؾ ًَىَيُ بـ

 بُف ُْبٔ و غىثاغتإ زَنُّ.
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

     َِ ًَتُ وَظيفُنــُّ زَبــ ًَؿــِ بَهــ ًَٓاوَتــُوَ ث ئــاخط نــاى غــاالض ئُواْــُّ نــُ زَيٓــُوَ، ٖــُض ؾــُٖازَيُنِ ٖ
َِ تــُع   َّ زَبــ َِ نــؤُْرر ْــانط ازوؾت تــُعازوؾت ؾــُٖازَنُيإ بهــُٕ، ئُطــُض تــُعازوؾت ؾــُٖازَنُيإ ْــُنطزب

َّ، نُ تُعازوؾت ُْنُّ زياضَ ئُٓيُى يُغُض ؾُٖازَنُّ ُٖيُ، ناى غاالض فُضَىو.  ؾُٖازَنُ بهط

 بُِضَيع غاالض ستُىز َطاز:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
َِ طىَإ يُِضووّ قاْىًُْوَ يُواُْيُ ئُو نُغـاُْ تىوؾـِ ئُؾـهاٍ     بؤنىوُْنُّ دُْابتإ زضوغتُ، بُآلّ ب

َِ بُضّ   8118ّ غـاَيِ   82بٔ، يُخؤوَ ًْـُ ياغـاّ خعَـُتِ دـاَعِ ثُضيـَُاِْ عـريام شَـاضَ        بػت يإ ب
ًَٓاوَ و غىثاغـتإ        ًَٓاِْ بِطواْاَُّ زنتؤضا و َاغـتُض ئـُو زَغـتُواشَّ زواّ ئُواًْؿـِ بـُناضٖ ٍَ ْاوٖ يُطُ

 زَنُّ.
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 
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 ناى ُْشاز فُضَىو.

َِ:بُِضَيع ُْشاز ععيع غى  ضَ

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ٍَ ِضَئًُنُّ دُْابِ وَظيطّ بُِضاغتِ ئُواُّْ نُ يُ زَضَوَ بًٌ فًعٌ بطازَضَيهِ تطيـ باغِ  ًَٓـ يُطُ
ًَـو وايـُ،         َِ باؾِ نطز، بُِضاغتِ ئُواُْ خعَُتِ وآلتـِ تـط زَنـُٕ، يـُ ٖـَُىو وآلت نطز، ناى بطٖإ بىو، ئ

ًَهِ تط بهات  ًَهـُ، ئـُوَّ نـاى دـالٍ     نابطايُى خعَُتِ وآلت بؤ خاًُْْؿِٓ بهُّر، يُعِٓ ئُوَ سُقًكُت
وتِ بُِضاغتِ نُ تُضسِ نطز َٔ بُ تُواوّ يُطَُيِ زاَُ، ئـُوَّ نـُ بـاؽ زَنطَيـت يـؤز يُغـُض وَظاضَتـِ        
َِ ثـاف زَضنـىوِْ ئـُو      ًَٓ خىَيٓسِْ باآل ُٖيُ، َُٖىو َُوظوعُنُ َىخُغُغات و ئُواُْيُ، ئُو يؤزَ ْـاَ

 ئُو قاْىُْ، غىثاؽ. بِطياضَ يإ
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 ناى عبسايطلتٔ فُضَىو.

 بُِضَيع عبسايطلتٔ سػؽت:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ٍَ ئــُّ ثــطؤشَ ًُْــُ، ٖــَُىوّ ِضَز زَنَُــُوَ   ًَـ قػــُّ نــطزو غُضتاغــُضّ يُطــُ بُِضاغــتِ َــٔ ٖــُض زوَيٓــ

ًًَـُ ُْٖـسَيو ُْٖـُ يـُْاو ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ         يُغُضَوَ تـا خـىاضَوَ، نـىْهُ ئُطـُض ئًَ     ًَىيػـتًُإ ث ُـُ ث
ًَُــُ بِطياضَيــو زَضبهــُئ يــُ ثُضيــَُإ بــؤ وَظاضَتــِ خىَيٓــسِْ بــاآل نــُ ئــُّ نُغــاُْ يــُ   َُ ــسوضٕ و بــا ئ
َِ بسضَيت وَنى ئُواِْ تط، بـُآلّ   ًَطايُنِ تط سػابِ وَنى َاف و ئًُتًاظاتِ ث وَظاضَتِ ثُضوَضزَ يإ يُ د

ــ ــُّ ِضَئًــُ َىغــرِيّ،       وَنــى ثً ــُ غــُض ئ ًَُــُوَ و ٖــُض ي ًَػــتاف زََي ًَـ طــىي ئ ــ ُّ ظاْػــتِ ٖــُض َــٔ زوَيٓ
ًَـطَف ثًُيـُنِ           ًَو يـُ زَضَوَّ خىَيٓـسِْ بـاآل ئـًـ بهـات و ي ًَُُ زَيهـُئ، نُغـ دُضقتُيُنٌ ظاْػتًُ ئ

َِ بسَئ و بًهُُْ ياضيسَضزَضّ َاَؤغتا و ياضيسَضزَضّ داَعُ و ياضيسَزَضّ ثط ؤفًػؤض و ْاظامن ظاْػتِ ث
ًَت يُ َُٖيططاِْ َاغتُض ناى  ًًَُّ ئُوَّ نُ زََي نِ ئَُُ ُٖض دُضقتُيُ، بُِضاغتِ بُ ًْػبُتِ َاززَّ غ
ٌَ زَنـُئ              ًَٓـاوَ غُضنـاوّ، نـىضزَ ؾـاْاظّ ثـ ًًَـسا، ئـُو بطايـُ يـُ زَضَوَ زنتـؤضاّ ٖ بطٖاًْـ ئًؿـاضَتِ ث

ًَهِ   يُواُْيُ بُ نىضزيـ ظؤضداض يُ ْاو داًَعُ قػُّ نطزب ًَتُ خـَُيو و خعَـُت ًَت ْاوّ نىضزّ طُياْسب
ًَُُيــُ غــاَيِ  ًَــت، بــُآلّ ئ ًَىيػــتُإ بــُ َاَؤغــتا بــىو بــُ َاغــتُض بــىو يــُ  1992و  1998نــىضزّ نطزب ث

َِ زَزا بـُؽ بؤَـإ زوو قػـُ و زوو      ًَهِ بامشإ ثـ َِ زَزا و خاْىو و َُعاؾ ًَٓا ظَوقتإ ث عُضَبُنإ زََاْٗ
ًَتُوَ يُ داَعُ ًَ َّ بىوٕر نُنِ بؤ ئُو  زَضؽ ب ًَط و زٖؤى ئُوإ يُ نى ًَُاِْ و ُٖوي و يُ ظاْهؤيُى يُ غً

       َِ ًَػـتاف ئًُتًـاظاتِ باؾـرت و ثًـُّ باؾـرت و ثـ ًَِ زَزا و ئ ًَهُإ ث ًَطَ نُ َُٖىو ؾت َاَؤغتايُ ُْزَٖاتُ ئ
َِ و   زَزا و يُواُْيُ باؾرتئ ئًؿِ خعَُتِ خَُيهِ خؤّ بهطزبا ظياتطّ ُٖيُ، بؤ ئُو بطايُ يـ  َّ ثـري ببـ ُو

ًَُـُ زووبـاضَ تـُقاعىزّ           ًَـطَ ئ ًَتـُوَ ئ ًَتـُوَ ب ًَ َّ زَضؽ ب َِ يـُو ٍَ و سُفتا غاَيِ نـُ ْـاتىاْ ًَتُ ُٖؾتا غا بب
بهُئ، ئُوَ نًُ ُٖض بُ ضَلتُإ ئًـ نطزووَ، بُ باوَِضَيُإ ئًـ نطزووَ، يُبُضئُوَ وَظعـِ ئُوٖايـُ،   
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َِ بُ ياغا ئًـ بهُئ، زَب َِ زَب َِ بسات، بُ ئَُُ قُت ْاب َِ و ياغا ِضَيُٓايًُإ ث َِ يَُُوزوا ياغا غُضوَض ب
َِ ئـُوَ ظؤض      8ًْػبُتِ بِططُّ  ًَو ٖـُب َِ، ئُطـُض يـُن َِ ُْزاب َِ ئُواُّْ يُغُضزََِ ِضشَيِ ِضَيطُّ ث نُ زََي

ًَو َـافِ         َِ وَنى غًىَيٌ خـإ وتـِ بًػـت غـاَيُ ٖـَُىو نُغـ ًَػتا َاب َىغتُسُقُ، بُآلّ َٔ باوَِضّ ًُْ ئ
َِ بـىوَ ئـُو ناتـُ،      ًَىيػتًُإ ثـ ًَُُ ث ًَت ئ ًَىيػت بىو ب ًَهِ ث ًَو و ُٖضنُغ خؤّ وَضططتىوَ و َُٖىو نُغ
ًَػـتار بـؤ ْـُٖاتىوَ           َّ خـؤّ ؾـاضزووَتُوَ تـا ئ َّ بـىو، يـُ نـى َِ بىو يُ نى ًَىيػتًُإ ث يُعِٓ بًػت غاَيُ ث

        ِ ًَه ًَؿـُُضطُ زيػـا َـاف َِ ث ًَــتُ داَعـُر، يـإ يـ ًَتُ َاَؤغـتا و به ًَـسضاوَ و       بب ًَطُيـُنِ تـط ث ظيـاتط يـُ د
ًَـطَ َـافِ           ًَؿُُضطايُتِ بـىوَ بـُ خعَـُت بـؤّ سػـاو نـطاوَ و زوودـاض ي ًَهِ خؤيُتِ و ئُوَّ يُ ث سُق

ٍَ ئُوَف ًُُْ، ظؤض غىثاؽ. َّ َٔ يُطُ  زَخىض
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 تاضا خإ فُضَىو.

 بُِضَيع تاضا عبسايطظام:

 ؤنِ ثُضيَُإ.بُِضَيع غُض
َِ بهُّ، يُنُّ ؾت ئُّ ظَضوضَتُّ نُوا َُٖىوَإ بُ ثُِضؤؾًُوَ بـؤ   َّ ئاَاشَ ث ِضاغتِ َٔ زوو ؾت زََُو
ًًَهاضيُى بـؤ ئـُو نُغـاُّْ نـُ خـاوَِْ ؾـُٖازَٕ و ئـُشَاضّ ئـُو               ًَؿـ ًَؽت ث ًَـ ًَهِ نـُ بـىوَ ب نُْس ساَيـُت

ًَىإ ئـُوَ، زووَّ ؾـت،   غـاَيُ نـُ    81ئـُو نُغـُّ نـُ يـُ ئًٓتفـاظَوَ و       يُقُبُ عًًُُيإ بؤ ُْنطاوَ، يُ ْ
ٍَ بىوَ، واتُ تُقطيبِ  85زنتؤضانُؾِ تُواو نطزووَ بؤ فتىوُْ  ًَت  51غا َِ نِ ب غاَيُ ئُغًَُٕ خؤّ، ئُب

ًَـطَ دـُْابِ وَظيـط     ًَهُ نُ بؤّ سػاو زَنطَيتر َٔ ْاظامن ي ئُّ تُقاعىزيُّ نُ ئًٓتعاضّ بهات و و غاآلْ
ًَُـُ سػـابِ ْانـُئ           ؾُضسِ ئـُوَّ نـطز نـُ ئًَ    ُـُ وَنـى ئُواْـُّ يـُ زَضَوَ شيـاوٕ و زَيٓـُوَ ْـاو وآلت ئ

غــاآلِْ خعَــُتًإ، ٖــُضوَنى بُِضَيعيؿــِ فــُضَىوّ، يًذــاِْ تايبــُت ُٖيــُ بــؤ تــُعازوؾت ؾــُٖازَنإ، ئــُو 
ًَو بؤ غتًو خىاضزٕ ُْنـىوَتُ زَضَوَ، َىَهًٓـُ ظؤض دـاض ُٖيـُ      نُغُّ نُ نىوَتُ زَضَوَ َُٖىو نُغ

َّ ؾـُٖازَنُّ خـؤّ وَضططَيـت و ئـُزتاضَ           يُ ِض َّ و واّ ؾَت ٖـاتىوَ يـُو انطزِْ سعبـِ بـُعؼ نـىوَتُ ئـُو
ًَـطَ داَعـُناًْإ            ًَػـتا ظؤض يـُ بُ ـساوَ عُضَبـُنإ ٖـاتىوٕ ي ًَُـُ ئ ًَتُوَ يُ وآلتُنُّ خعَـُت بهـات، ئ ب

َِ، ئُّ ئُطُض نىضزَنُّ خؤَإ نـىوَتُ ز  ًَهًإ زَزَيٓ َضَوَ و زَيتـُوَ بـُؽ   ططتىوَ و َُٖىو ئًُتًاظاتً
ًَت ئُغًَُٕ  َِ عُطَنُّ، نىْهُ ئُطُض يُ ئًٓتفاظَوَ ِضؤيؿت ب ًَطَ تًاٍ َاب ًَو خعَُت بهاتُوَ ي بُ َُضد

َِ، واتُ زاْاِْ يُقُبُنُ َٔ  سُظزَنُّ و ِضَيُٓايًُى ُٖيـُ بـؤ ئـُو     65عُطَنُّ خؤّ  ٍَ تُقاعىز زَب غا
اح زَنُّ ئُواُّْ نُ يُ تُفتًُّ بُؾُضّ ئًـ زَنـُٕ و  نُغاُْ و بؤ تُعازوؾت ؾُٖازات زَنطَيت وا ئًكرت

ًَو نــىوَ زَضَوَ،         َِ يــاًْـ وَنـى ٖــُض نُغـ ًَُـُ فؤبًاَــإ ْـُب ًَهِ دىاًْــإ ُٖيـُ بــا ئ َّ ئـُظَىوْ يـُ زَض
ًَُـُ عًًُُنـُّ بهِطيٓـُوَ، بـا ئـُو ئُظَىوْـُّ نـُ نطزوويـُتِ            يُعِٓ سُظ ْانات يُْاو وآلت زا بـصّ بـا ئ

َِ بهُئ، ئُواْـُّ يـُ تُفتًـُّ بُؾـُضّ ئـًـ زَنـُٕ، يـُ        بهُئ يُ نىضزّ خؤَا ٕ زا با ظياتط تُتىيطّ ث
ًَطَ وَنى ياضَُتِ  ًَتُوَ ئ َّ ب تُعازوؾت ؾُٖازات ُٖشَاض بهطَيت ُٖتا ئُطُض ئُظَىوِْ زَ غاَيًإ ُٖيُ يُو
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ًَطاّ خؤ َّ و خطاخ ًُْ ئُطُض ئُو تُوَضَ د ًَطَ ئًػتفازَّ ؾَت بهط ًَت ي َِ بؤ ئُوَّ ب ًَِ زاْ ّ بهاتُوَ َٔ ث
 باؾُ، غىثاؽ.

 
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 ناى ز.بؿري فُضَىو.

 بُِضَيع ز.بؿري خًًٌ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
وَيِطاّ ثؿتًطرييِ يُ ِضاثؤضتُنُّ يًصُّْ ثُضوَضزَ و خىَيٓسِْ باآل، ثؿتطريّ يُ ِضايُنـُّ نـاى ز.غـُضوَض    

ًَـت نـُ بـُ ٖـؤّ      زَنُّ، بُِضاغتِ ئُوا ُّْ نُيُ زَضَوَ زَيُٓوَ و خاوَٕ بِطواْإَُ تُْٗا بؤ ئُو نُغـاُْ ب
َِ و تـُْٗا بـؤ       ًَت ئـُواِْ تـط ْـُب ًَػتا ُْياْتىاًْىَ َافُناِْ خؤيإ وَضبططٕ، تُْٗا ئُوإ ب غًاغًُوَ تا ئ

ٍَ سػاو نطزِْ ؾُٖازَناًْإ، دُْابِ وَظيط ئاَاشَّ بُوَزا ن ًَت يُطُ ٍَ نـطزٕ    خاًُْْؿًًٓـ ب ُ بـؤ قبـى
ًَت، َعًـاض نـًُ    ًَهطاو ب ًَىيػتُ ئُو بِطواْاَُيُّ نُ زَيُٓٓوَ يُ ظاْهؤيُنِ باوَِض ث ًَساِْ َاف بُواُْ ث و ث
ًَُُ يُ ظاْػت زا يُ وَظاضَتـِ خىَيٓـسِْ بـاآل     ًَهطاوَ، ئَُُ وؾُيُنِ َُتاتًُ، ئ بؤ ئُو ظاْهؤيُّ نُ باوَِضث

 َّ َّ، َعًــاضّ يُنــُّ ئُوَيــُ    زوو َعًــاض ُٖيــُ، بــُآلّ بُزاخــُوَ ُْٖــس دــاض نــاض بــُو زوو َعًــاضَف ْــانط
)طايطَيو( ُٖيُ َعًاضَيو زَيًًِ يىْػهؤيُ نُ ْاوّ داَعاتـُناِْ تًايـُ ئُواْـُّ نـُ َىعتـُضَفٔ، يـاًْـ       
ًَىَيُ، بـُآلّ دـاضّ واُٖيـُ،            ًَت يـُ ئًتشـازّ داَعـاتِ عايـَُِ، ئـُويـ بـُّ ؾـ ئُوَّ نُ ععو و ئُْساّ ب

ًَؿــُوَّ نــاى غــاالضيـ باغــِ نــطز، بــُآلّ يــُ  داَعــُ ُٖيــُ يــُّ ز وواْــُف ْــاوّ ُٖيــُ و يــُ ِضيعبُْــسّ ث
َّ بِطواْاَــُ    َِ نــُ يــُو وَظاضَتــِ خىَيٓــسِْ بــاآل بــُ ظاْهــؤّ الواظ ئــُشَاض زَنطَيــت و َــافِ ئُواْــُ زَفــُوت
ًَُاِْ ُْٖــسيَ     ًَط و غــً ًَـ يــُنططتِٓ ئًساضَنــُّ ٖــُوي و زَيٓٓــُوَ، بَُيطُؾــِ يُغــُض ئــُوَ ئُوَيــُ نــُ ثــ

ًَط تُعسيٌ نطإ، نُ يُنًإ ططتُوَ ئُواْـُّ نـُ يـُ     ًَُاِْ تُعسيٌ نطإ، ُْٖسَيو يُ ُٖوي بِطواْاَُ يُ غً
ًَطَ ُْبىوٕ، ِضَيُٓايًُنإ دًاواظ بىوٕ، بُآلّ ئَُُ َُٖىويإ  ًَُاِْ تُعسيٌ نطابٔ بُ ُْفػِ ِضَيُٓايِ ئ غً

ًَػــتا بــُععَيو يــُوا    َِ نــطا و سػــاو نــطإ، نــُ ئ ًَهطإ و  باوَِضيــإ ثــ ٕ ْايُتــُوَ، نُواتــُ ًْىَيــإ بــاوَِضث
ًَهِ ظؤضَ، بؤيــُ َــٔ ثؿــتطريّ يــُوَ زَنــُّ نــُ     ًْىَؾــًإ تُعــسيٌ ُْنطاوُْتــُوَ، ئَُــُ بُِضاغــتِ  ــىبٓ
َِ، ظؤض          ًَٓ َّ و ئـُو ؾـتُ وا ْـَُ ًَهِ تـاظَ ئَُاْـُ ٖـَُىوّ ناضَغـُض بهـط ًَت بُ غًػتُ ِضَيُٓايِ تاظَ زَضبه

 غىثاؽ.
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/ع بُِضَيع ز.اضغالٕ باي

 َُ غعًس فُضَىو.ُناى س

 َُ عًِ:َُُ غعًس سُبُِضَيع س

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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َّ بـُ زوو بِططـُ، بِططـُّ          ًَُىايـُ ئـُّ َاززَيـُ بهـط زَغت خؤؾِ زَنُّ بؤ ظياز نطزِْ ئُّ َاززَيُ، َـٔ ث
ًَهطاو زَضَوَّ   يُنُّ ئُشَاضنطزِْ ثًُّ ظاْػتِ بؤ َُٖيططاِْ َاغتُض و زنتـؤضا نـُ يـُ ظا    ْهؤيـُنِ بـاوَِضث

َِ، بِططُّ زووَّ/ ِضاشَّ خعَُتِ ئُّ نُغاُْ يـُ   ٍ خىاضَوَوآلت خعَُتًإ نطزووَ، ئُوَ بِططُّ يُنُّ ب
َِ بـُ   َّ بُ َُبُغتِ خىَيٓسِْ باآل، ئُو ناتُ بب زَضَوَ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ باآل ِضاشَّ ظاْهؤيِ ئُشَاض زَنط

ًَو باآل َُٖيططاِْ َاغتُض و زنتؤ َِ بُف نطاوٕ، طىايُ نُغ تُخـُضودِ نـطزووَ،    87ضا يُغُضزََِ ِضشَيِ ب
َِ بُف نطاوَ، زوايِ يُ  نطاوَ بُ ظاْهؤ ئُو فُتطَيُّ يُعِٓ يُِضؤشّ زَضنـىوُْنُّ تـا ِضؤشّ    96و  94ب

ًَـٓر غـاَيُّ بـؤ        ًَهِ ئـُو ث ًَـٓر غـاَي َّ نـىاض، ث َِ بُ َاَؤغتاّ ظاْهؤ يُ ُٖضَيِ زا ِضؤش ئـُشَاض   ئُوَّ نُ ئُب
ًَو ًْـُ تـُعؽت ْـُبىوَ،     َّ َُبُغتُنُ ئُوَيُ، َُبُغتُنُ ئُوَ ًُْ، غًىَيٌ خإ باغِ نطز، نُ نُغ بهط
ًَهِ فــُوتاوَ، َــاوَّ فــُوتاوَ،     ًَتــُ َاَؤغــتا، تُخُضودُنــُّ نــُْس غــاَي َِ بب ِضاغــتُ ٖــَُىوّ يــُوَ زَنــ

ًَهِ تط َُٖيططاِْ َاغتُض و زنتؤضا نُ خعَـُت  ًَؿـُُضطُ و ظيٓـساِْ غًاغـِ و    َىعايُدُّ زَنُئ، خاَي ِ ث
َِ خعَُتُنـُّ، َُغـُيُٕ وَنـى      َِ يُعِٓ ظَضََُْس بـ ًَهِ تًا ب ًَو نُ َُضد ًَىَناًْإ ئُوَ بَُُضد ٖاوؾ
ًَو              ٍَ بـُ َـُضد ًَػـتا بـُ يـُى غـا ًَـطَ ئ ًَؿُُضطُ ئُوَّ ناى بطٖـإ وتـِ زوو غـاَيِ بـؤ خعَـُتِ ئ وتًإ ث

 ُوَ ناضَغُضَيهِ بهُٕ، غىثاؽ.ظَضََُْس ُْبٔ يُ ئُشَاضنطزِْ خعَُتُنُّ، ئ
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 خإ فُضَىو. عظ١ُٝ

 صتِ ايسئ: عظ١ُٝبُِضَيع 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 غىثاؽ قػُناٌْ َٔ نطا، و ثؿتطريٍ قػُناٌْ )غًىَيٌ( خإ و ناى )بطٖإ( زَنُّ.
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 ، فُضَىو غؤظإ خإ.غىثاؽ
 بُضَيع غؤظإ ؾٗاو ْىضٍ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًٌَ ياغاٍ خسَـٍُ   ًَو ُٖيُ، بُ ث ًَُُ بؤيُ ئُو َاززَيَُإ زاْاوَ، يُبُض ئُوٍَ خُيُي بُضَيعإ ئُْساَإ، ئ
ٌَ يـُو ياغـايٍُ تـ    18داًَعٌ يَُاززٍَ ) ٌَ ئُو نُغٍُ غىوز َُْـسب ٌَ )ئُب ُقاعىزَ ( زا يُ يُنًَُاْسا ئَُي

ٌَ، نــَُرت ْــُبٌ يــُ )  ٌَ نــُ خسَــٍُ دــاًَعٌ ٖــُب ًَُٓــُوَ بــُض نــاوتإ، 85زَبــ ٍَ تَُــٌُْ(، َــٔ ئُيٗ ( غــا
ًَطٍ ُٖيــُ، زنتؤضاؾــٌ ُٖيــُ، نــاتٌ خــؤٍ ْــُد نــطا بــؤ غــَُاوَ و بــؤ دٓــىو،     َاَؤغــتاَإ ُٖيــُ َادػــت

ًَت يُ وَظاضَتٌ  ٌَ تُعؽت ب ًَطَنٍُ، بُ زنتؤضانٍُ، بتىاْ ًَؿت بُ َادػت خىيََٓسٌْ بااَل، زواٍ ِضاثُِضئ ُْياْٗ
ًَتـُوَ        ًَـو طُيؿـتؤتُ ئـُوٍَ ب ٌَ نٌ بُغُض ٖـاتىوَ، نـُ وَخت ٖاتؤتُوَ بؤ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ ُٖتانى بعاْ

ًَطَ ) ًَتُ    11ئ ًَُاٌْ، ئُّ نابطايُ ناتٌ خؤٍ َُسطوّ نـطاوَ يـُوٍَ بهـ (، غاَيُ تُعؽت بىوَ يُ داًَعٍُ غً
ًَتُوَ، يُبُض ئُغبا ًَ ًَػـتاف تُقطيبـُٕ )   ظاْهؤ زَضؽ ب ( غـاَيُ يـُ ظاْهـؤ    11بٌ غًاغٌ، يُبُض نىضز بـىوٕ، ئ
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ٍَ يـُ زائريَيـُنٌ ئًعتًازيـسا زاْـطاوَ       ًَتُوَ و َُسطوًَؿُ، و ئُو فُتطٍَ نُ ُْد نطاوَ بؤ ئـُو زَضؽ ئَُي
( ،ٍَ ًَؿــتىوَ زَضؽ  11يــُو ( غــاَيُ ٖاتؤتــُووَ، و عىَطيؿــٌ طــُوضَ بــىوَ، يُبــُض ئُغــبابٌ غًاغــًـ ُْياْٗ

ٌَ )  بًَ ًَط و زنتؤضاؾٌ ُٖبىوَ، باؾُ ئًَُـ يُ ياغـانُزا ئـَُي ٌَ     85ًَتُوَ، َادػت ( غـاَيٌ فًعًـٌ، يـُعين ئـُب
ًَتُوَ، ئَُُ نؤٕ ناضَغـُض ئُنـُئ ئُطـُض بـُ ُْقـٌ قـاْىٌْ ناضَغـُض        85) ٍَ يُ ظاْهؤزا زَضغٌ وتب ( غا

 َ ًَهٌ تايبُـتإ ُٖبىوَ يـُ واَلتُنُ ًَُُ ساَيُت ًَؽت ئ ٍَر ئُطُض َُْي ٌَ       ُْنط ًٌَ زَبـ ًَـو نـُ ياغـا زائـُْ اْـسا، نات
ٍَ ئُو ساَيُتُ تايبُتًُ، و َىعايُدٍُ َُٖىو ئُو ساَيُتاُْ بهـات، ٖاوواَلتًـُ، َـاد خؤيـُتٌ،      ٌَ يُطُ بطىصت

ًَو )  ًَؽت نُغــ ــاَي ًَُــُ ْ ٍَ، ٖــًك     81ئ ــُو ــُقاعىزَ ي ــُزَضَوٍَ واَلت زَضغــٌ وتؤتــُوَ، ت ــُتٌ ي ٍَ عىَطي ( غــا
ًَىيػيت بُ تُقاعىزٍ ئُّ واَل ٍَ بـُ َُعاؾـٌ باؾـٔ نـُ عـىَطٍ )     ث ًَـت بـُ َُعاؾـٌ     81تُ ًُْ، يُو ٍَ ب ( غـا

ًَو          ًَُـُ باغـٌ ئـُوَ ْانـُئ، بـُاَلّ باغـٌ خـَُيهاْ ًَطَ ًْـُ، ئ ًَت، خؤ وَنى ئُو ثاضٍَ ئ باؾًـ تُقاعىز زَب
ًَىَيُى بؤ طُِضاُْوَ، ئ ٌَ تُؾذًعًإ بهُئ بُ َُٖىو ؾ ًَُُ، زَب ُطـُض  ئُنُئ ئُواُْ غُضوَتٔ بؤ واَلتٌ ئ

(5  ٌَ ًَُُ غىوزٍ يـ ًَػتا ئ ًَهٌ زَضَوَ زَضغٌ وتؤتُوَ عًًٌُ ظياز نطزووَ، تُضقًٍُ نطزووَ، ئ ٍَ يُ واَلت ( غا
ًَؽت      11( غـاَيُ، بـؤ ئـُو )   6(، )5ئُبًٓؽت يُ ظاْهؤنـاٌْ خؤَاْـسا، بـؤ ئـُو )     ًَـ ( غـاَيُ، بـؤٍ سًػـاو بهـُئ ب

ًَو نـُ نُضاَـُتٌ      ٍَ تُقاعىز بىو بـُ َُعاؾـ ٌَ       ئُطُض غبٍُ ِضؤش ًَـطَ ئـُْىاع تـُعًًكٌ يـ ًَُـُ ي ٍَ، ئ بجـاضَيعض
ًَُُ ئُظاْؽت وَنى يًصْـٍُ ثـُضوَضزَ    ًَؽت بؤ َىعايُدُ نطزٌْ ئُو ساَيُتاٍُْ نُ ئ ًَُُ ياغا زا ئُْ بسَئ، ئ

ٌَ، و ظؤض غىثاؽ ٌَ بطىصت ًَُُؾسا ئُب ٍَ وَظع و واقًعٌ ئ ًَُُ، و يُطُ ًَسايُ يُْاو قاْىُْناٌْ ئ  .ُْقكٌ ت
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/ٕ بايع بُِضَيع ز.اضغال

 فُضَىو ناى عُط.
 بُضَيع ز.عُط لتس اَؽت خسض)ْىضَزيين(:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ بؤ ظياز نطزْـٌ ئـُّ َاززَيـُ، يـُ ئـُصتاٌَ       ًَؿًٓاضٍَ ئ بُضَيعإ ئُْساَاٌْ ثُضيَُإ، يُ ِضاغيت زا ئُّ ث

ُـ      ًَ ًَو ساَيُتٌ واقًعٌ و زاوانـاضٍ ئـُوتؤ بـىو نـُ ئ ُ ئـُو زاواناضياْـَُإ بـًين، بـُ فًعًـٌ ُٖيـُ يـُ        نؤََُي
ٍَ ئُو َاَؤغتا بُضَيعاُْ نؤبىويُٓوَ، ياغاٍ خعَُتٌ ظاْهـؤيٌ نـُ يـُ ثُضيـَُاٌْ      ُٖضَيٌُ نىضزغتإ، يُطُ

ٌَ زَنطَيت، ُٖض َاَؤغتايُنٌ بُضَيعٍ ظاْهـؤ ئُطـُض )   ًَطَ ئًؿٌ ث ًَطاقٌ زَضنىوَ و ي ٍَ خعَـُتٌ   85ع ( غـا
ًَت، خ ٍَ، بــؤ فتىوْــُ، بــُضَيعَيو تَُــٌُْ )يــُْاو ظاْهــؤ ْــُب ٍَ خعَــُتٌ 81( غــاَيُ، )85اُْْؿــؽت ْــانط ( غــا

ًَؿُُضطايُتٌ ُٖيُ ئُوَ ) ٍَ، خعَُتُنُؾٌ بؤ سًػـاو نـطاوَ بـؤ َىونـُ و غـُض َىونـُ، )      45ث ( 81( غا
ًَتــُ )  ٍَ خعَــُتٌ ظاْهؤيؿــٌ ُٖيــُ زَب ٍَ، تَُــٌُْ زَطاتــُ تَُــٌُْ تــُقاعىزٍ، بــُاَلّ نــىْهُ   65غــا ( غــا

ٍَ ًُْ تُقاعىز ْانطَيت، غُيطنُ ئًؿهايًُتُ قاْىًُْنُ يُنىَيسايُر بُاَلّ ئُطُض 85ظاْهؤيٌ ) خعَُتٌ ( غا
ٌَ، يـُ   ٍَ، ئُوَ ئُونات تُقاعىز زَب ًَؽت بُ َُبُغيت خاُْْؿًين بؤ ئُوٍَ ئُو خعَُتٍُ بؤ سًػاو بهط ًَ ب

( 85ٌ ظاْهـؤيٌ نـَُرتَ يـُ )   اليُى تٌَُُْ زَطاتُ تٌَُُْ تُقاعىزٍ، بُاَلّ يـُ اليُنـُوَ نـىْهُ خعَـُت    
ٍَ بـُ َاَؤغـتاٍ ظاْهـؤ بـُو سـُم و ئًُتًاظاتـٍُ نـُ ُٖيـُتٌ، ئُطـُض             ٍَ، تـُقاعىز ْـانط ٍَ تُقاعىز ْانط غا
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ٍَ ئـُو بُضَيعاْـُ زاًْؿـؽت يـُى َىعاْـاتٌ طـُوضَيإ ُٖيـُ، بؤيـُ ئـُّ ياغـايُ )           ًَـ    8يُطُ ٍَ يَُـُو ثـ ( غـا
ًَؿهُف نطاوَ و ِضاثؤضتًؿُإ يُغُض ئاَازَ نطز ًًَـُ،    ث ًَُُ نًُإ نطزر بـُضَيعإ ئاطايـإ ي ووَ، زواٍ ئُوَ ئ

ًَـطام نؤبىويٓـُوَ، ئـُّ بؤنـىوَُْإ زا بُئـُوإ، نـىْهُ             ٍَ يًصْـٍُ تـُعًًٌُ عـايٌ يـُ ثُضيـَُاٌْ ع يُطُ
ًَطاقـٌ ثطؤشَيـُنًإ ٖـُبىو بـؤ تُعـسيٌ نطزْـٌ قـاْىٌْ خعَـُتٌ ظاْهـؤيٌ، ئـُوإ             ئُوإ يُ ثُضيـَُاٌْ ع

ٌَ تُعسيًًإ نطزووَ ب ًَطَ د ًَُُ ِضاثؤضتًؿُإ يُغُض ئاَازَ نطزووَ بؤ ئُوٍَ ي ُ قًغُيُنٌ ظؤض باؾًـ، ئ
ًَىَيُ نـطزووَ، ئُطــُض َاَؤغـتايُنٌ بــُضَيعٍ ظاْهـؤ تَُــٌُْ        ٌَ بهطَيــت، ئـُوإ عًالدُنــُيإ بـُّ ؾــ بـُد

ًَتُ تٌَُُْ تُقاعىزٍ، و خعَُتٌ ظاْهؤيٌ تُْٗا ) 11ٌَطُيؿتب ًَت، ئُوَ تُقاعىز زَب ٍَ ب ، بؤيُ ئُطُض ( غا
ًَػـتا ٖـاتىوَ ئـُّ قـًغُيُ زاخًـٌ          ًَُُ ئُّ َاززَيَُإ زووباضَ زاِضؾتُوَ يُ دًاتٌ ئـُّ قـًغُيٍُ نـُ ئ ئ

ًَت، ئُوإ ) ٍَ خعَُتٌ فًعًٌ ظاْهؤيإ زواٍ ئُوٍَ نـُ  85بهُئ، َُٖىو ئًؿهايًُتُنإ ناضَغُض زَب ( غا
ٍَ، بؤي11ُقاْىُْنُيإ تُعسيٌ نطزووَ، نطزووياُْتُ ) ًَُـُ غـىوز       ( غا ٍَ ئ ٍَ ناضَغـُض نـطاوَ، و زَنـط يُو

ًَىَيُ قـًا ٍُ بهـُئ، ٖـَُىو            ًَؿًٓاضاٍُْ ئُوإ وَضبطـطئ، نـُ ئَُـُ قـًا َُإ نـطزَووَ بـُّ ؾـ يُو ث
ًَُـُ ُْٖـسَيو     ساَيُتُنإ ناضَغُض زَبٔ، ئُو َاَؤغتا بُضَيعاٍُْ نُ يُ زَضَوَ خعَُت زَنُٕ، بـُضَيعإ ئ

ًَت ْاوَناًْإ زَخىَيًُٓٓوَ، ئُطـُضْا  فتىوٍُْ ظيٓسووَإ ُٖيُ يُ ٖ ُضَيٌُ نىضزغتإ، نُ ئُطُض ظَضووض ب
ًَو يـُ ظاْهؤنـاٌْ واَلتـاٌْ عـُضَبٌ، يـإ يـُ ظاْهؤنـاٌْ               ًَـٓؽت، َاَؤغـتا بـىوَ، يـُ يـُن سُظْانُئ ْاويـإ بٗ
ًَـصووٍ نـىضزٍ نـطزووَ، خعَـُتٌ ظَـإ و ئـُزَبٌ           َُغُيُٕ زَضَوَ، نىوَ خعَـُتٌ نـطزووَ، خعَـُتٌ َ

ــُو ظاْهؤيــُ خعَــُتٌ نــطزووَ، بــُاَلّ خعَُتُنــٍُ ثُيىَْــسٍ بــُ طــٍُ و     11ضزٍ نــطزووَ، )نــى ٍَ ي ( غــا
ًَٓـطاوٍ       ًَت بُ َاَؤغـتاٍ ظاْهـؤ يـُ ظاْهؤيـُنٌ زاْج ًَطَ بب ًْؿتًُاُْنٍُ خؤيُوَ ُٖبىوَ، ئُطُض زَيتُوَ ئ

ٍَ ْـاوٍ بـُ خعَـُت س      11ئـُو تـؤ نـُ ٖـَُىوَإ زَظاْـؽت، بـؤ ئـُو )        ٍَر   ( غـاَيُ خعَُتـٍُ يـُو ًػـاو بهـط
ٍَ خعَُتـٍُ بـؤ    11فتىوٍُْ ظيٓسووَإ يُ اليُ نُ ئُّ ساَيُتُمشإ ُٖيـُ يـُ ِضاغـيت زا، ئـُزٍ ئـُّ )      ( غـا

ٌَ وَضبططَيتر ئَُُ يُ اليُى، يُ اليُنٌ تطَوَ ِضَْطُ ئُو َُدايـٍُ نـُ ئـُو يـُ      ٍَ نىور نؤٕ غىوزٍ ي نى
ًَت ثُيىَْسٍ  ًَسا نطزووَ بىاضَيو ب ًَت نـُ ٖـَُىوَإ      بىاضٍ ظاْػيت خعَُتٌ ت بُ بـىاضَيهٌ عًًًُـُوَ ٖـُب

ًَو يـُ ظاْهؤنـاٌْ ئـَُيُاًْا ئًبـساعٌ نـطزووَ يـُ        ًَت، َاَؤغتايُنٌ نىضز ُٖيُ يُ يُن ًٌَ ُٖب ًَىيػتًُإ ث ث
ٍَ ُٖيُتٌ بؤ  ًَطَ خعَُت بهات ئُو خعَُتٍُ ظاْهؤيٍُ نُ يُو ًَتُوَ ي ئًهتًؿاف نطزٌْ زؤَبُالْسا، نُ ب

ٍَر ًَطَ بؤٍ سًػاو ْانط ًَؿـًٓاضَإ نـطزووَ، بـُ ظَضووضيــ         ي ًَُُ ُٖض غىوضئ يُغـُض ئـُوٍَ نـُ ث بؤيُ ئ
ــىَ يــُناتٌ قــًا ُزا     ًَ ــٌ ئــُّ ِضووٕ نطزُْواْــُف، بــُاَلّ بــُ زَيًٓايؿــُوَ بريوبؤنــىوُْناٌْ ئ زَظاْــؽت ِضَوَي

ٍَ ِضَيعَاْسا.  خعَُت بُ زَوَيَُُْس نطزٌْ ئُّ َاززَيُ زَنا و يُطُ
 نٌ ثُضيَُإ:غُضؤ-بُضَيع ز.اضغالٕ بايع

ًَؿـُُضطايُتٌ        ًَؿـُُضطُ، ؾـُضَد ث ًَؿُُضطايُتًُوَ ًْـُ، ئـُوٍَ بؤتـُ ث زَظأْ عًًِ عًًُُ، عًالقٍُ بُ ث
            ٍَ ٌَ يـُ بـىاضَ عًًًُُنـُف بـؤّ سًػـاو بهـط ًَؿـُُضطُ و ئـُب ٌَ َـٔ بىوَُتـُ ث ًَـ ٌَ ب خؤٍ َُٖيبصاضزووَ، ْاب

ٍَ زواٍ خؤتـإ قـطاض يُغـُض       بُِضاغيت، يُعين نانـُ ئـُوَ يـُ َػـتُواٍ عًًُـٌ زازَبـُظَيينَ       ئـُوَ، بُٖـُضسا
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ًَؿُُضطايُتٌ و َُغائًًٌ تطٍ  ًَهُاَلوٍ ُْٖسَيو َُغائًًٌ ث ٌَ َُغُيٍُ عًًِ ت َُغُيُنإ بسَٕ، بُاَلّ ْاب
ٌَ زَضَدــُ     وَنــى ظيٓــسإ و ئــُو ؾــتاُْ بهطَيــت بُِضاغــيت، بــؤ خاُْْؿــًين قُيٓانــُ، بــُاَلّ بــؤ عًًُــٌ ئــُب

ٍَ ئُوَ ٌَ بسض ًَؿُُضطُ بىوَ، ْـاظامن ئـُوَ يـُ ِضووٍ عًًًُـُوَ نـؤٕ تـُعاَىيٌ       11) عًًًُُنُؾٌ ث ٍَ ث ( غا
ٌَ ئاخط، فُضَىو غؤظإ. ٌَ قُيٓانُ، بُاَلّ بؤ تُضقًُ عًًًُُنُ ْاب  بهُئ بُِضاغيت، خاُْْؿًًُٓنٍُ بسَْ

 بُضَيع غؤظإ ؾٗاو ْىضٍ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ــُ ِضووٕ و ئا   ــُ، ظؤض ب ــؤ تُضقً ــىوَ ب ــَُإ وت ــُ زَضَوٍَ    ْ ــُّ نُغــاُْ ي ــُ ِضاشٍَ خعَــُتٌ ئ ؾــهطا وتىوَاْ
ٍَ بـُ َُبُغـيت خاُْْؿـًين، ظؤض واظسـُ، يـُعين          وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَل بُ ِضاشٍَ ظاْهـؤيٌ ٖـُشَاض زَنـط
ًَط، تـُْٗا بـؤ     ًَُُ ًٖين بهُئ، ْـُخ ًَُُ بتىاْؽت يإ يُ ِضووٍ ظاْػتًُوَ ئ َُْاْىتىوَ يُ ِضَيطٍُ عًًُُوَ ئ

 .اُْْؿًين وتىوَاُْ، ظؤض غىثاؽَُبُغيت خ
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 فُضَىو ضؤشإ خإ.
 بُضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض التس:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبـًين ئـُو ئُْساَاْـُ       ًَىَيُى زا بِطَيصضَيتُوَ نـُ ِضَنـاوٍ ت ًَُُ ثؿتطريٍ يُ َاززَنُ ئُنُئ، بُاَلّ بُ ؾ ئ

ًَو ُٖشَاض نطزٌْ ئُو غااّلٍُْ خعَُت بهطَيؼت، غىثاؽبهطَيـت، ن  .ُ ِضووٕ بهطَيتُوَ بؤ و َُبُغت
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 فُضَىو ز. ئاضاؽ.
 بُضَيع ز.ئاضاؽ سػؽت ستُىز:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُف ثؿتطريٍ يُ زَقٌ ئُو َاززَيُ ئُنُئ، ًَؿُيُ نُْس داضَيهًـ  زواٍ ئُو ِضووٕ نطزُْواُْ ئ و ئُو ن

ًَِ يـُ    ًَـ ًَُُ بؤتُوَ، و ئُتىامن ب % َاَؤغـتاياٌْ ظاْهؤنـاٌْ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ     41% بـؤ  21ِضوو بُ ِضووٍ ئ
ًَطـاٍ          ٍَ ئـُو َاززَيـُ يـُّ ثـطؤشَ ياغـايُ د ًَطَ يُ ِضووٍ ياغـايًُوَ ئـُنط ًَؿُيإ ُٖيُ، بُؽ ْاظامن ي ئُو ن

ًَُُ ئًٓفاظٍ بهـُئ، ئُطـُض   بهطَيتُوَر يإ ِضاوَغتؽت تا ياغ ًَت و ئ اٍ تُعًًٌُ عايٌ ئُوٍَ بُ سا زَضئُن
ًَهـُاَلو ْانطَيـت،        ًَت، ئـُو زوو َُوظوعـُ ت ًَؿُيُ ْـُداـتإ ئـُب ًَُُ يُو ن ًَُُ ئُوََإ ئًٓفاظ نطز، ئ ٖاتى ئ

ًَت يُ ياغاٍ خىَيٓسٌْ بـااَل، و بـُ ئًٓفـاظ ن   ّ ئُوٍَ نُ باغًإ نطز، و بُ َُٖبُاَل طزْـٌ ياغـاٍ   ىاض نطزٕ ب
ًَؿــُيُ   ٌَ ئــُو ن ًَُــُ ئًٓفــاظٍ ئُنــُئ، ئــُب ًَت و ظؤضدــاضيـ ئ ًَــت، نــُ زَضئُنــ ًَــطام ب خىَيٓــسٌْ بــااَلٍ ع

ًَؿُيُنُ وَنى وي يُ  % ٍ َاَؤغتاياٌْ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ تىوؾًإ بىوَ، 41% بؤ يُ 21ناضغُض بهطَئ ن
ًٌَ قاْىٌْ داًَعٌ تُقاعىزٍ تُ  .قاعىز ْابٔ، و غىثاؽو يُناتٌ تُقاعىز بىوْسا بُ ث

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 
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 دُْابٌ وَظيط فُضَىو.
 
 
 

 بُضَيع ز.عًٌ غعًس ستُس:وَظيطٍ خىَيٓسٌْ بااَلو تىَيصيُٓوٍَ ظاْػيت:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿــرت يُغــُض ًَالنــٌ ظاْهــؤٍ       ًَط، نــُ ث ــؤضا و َادػــت ًَُاٌْ و غــُباضَت بــُ ٖــَُيططاٌْ بِطواْاَــٍُ زنت غــً
ًَـطام، يـُ       ًَـطام، يـإ زاَىزَظطانـاٌْ ع قُالسُزئ بىوٕ، و يُناتٌ ِضشَيُسا طىاغرتاوَُْتُوَ بؤ ظاْهؤناٌْ ع
ٍَ، ِضاشٍَ خعَُتٌ  ًَُُ ثؿتطريٍ يُوَ زَنُئ ئُو ِضاشَيإ بؤ ُٖشَاض نط زَضَوٍَ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَل، ئ

ًَـطام خعَـُتًإ       (  خاُْْؿـًين، بـُاَلّ   21ظاْهؤيٌ، بؤ فتىوْـُ )  ئـُو بُضَيعاْـٍُ يـُ ظاْهؤنـاٌْ زَضَوٍَ ع
ًَؽت بؤيإ ُٖشَاض بهطَيت بُ َُبُغيت بُضظ نطزُْووٍَ ثًٍُ ظاْػـيت ْـُى خاُْْؿـًين،     ًَُُ زََي نطزووَ، ئ

 غىثاؽ
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ

 فُضَىوٕ بؤ َاززَيُنٌ تط.
 َاززٍَ نىاضَّ:

 عبسايكازض التس:بُضَيع ز.ِضؤشإ 
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿؿًٓاضٍ َاززَ نطايُ بُ ِضيعبُْسٍ َاززٍَ نىاضَّ.  يُاليُٕ يًصٍُْ ثُضوَضزَ ث
 بُضَيع غؤظإ ؾٗاو ْىضٍ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 يُبُض ئُوٍَ يُ ُْقٌ َاززَنُ ئُو َاززَيُ ًُْ، ئُوٍَ ِضاثؤضتُنُ زَخىَيُُٓوَ:
 َاززٍَ نىاضَّ:

َؤغـتاياٌْ غـُض ًَالنــٌ وَظاضَتـٌ ثــُضوَضزَ نـُ ٖـَُيططٍ َاغــتُض و زنتـؤضإ ٖــَُإ َـاف و دًــاوطٌ        )َا
ًَىَناًْإ يُ وَظاضَتٌ خىَيٓسزٌْ بااَل و تىَيصيُٓوٍَ ظاْػيت ُٖياُْ. ًَت نُ ٖاوؾ  َاززيإ زَب

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 فُضَىو يًصٍُْ ياغايٌ.
 سايكازض التس:بُضَيع ز.ِضؤشإ عب

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓنُإ ًُْ، غىثاؽ  .ثؿتطريٍ يُ َاززَنُ زَنُئ و ًٖك ت

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 
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 فُضَىو دُْابٌ وَظيط.
 وَظيطٍ زاضايٌ و ئابىوضٍ:-بُضَيع بايع تاَيُباٌْ

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ.ثؿتطريٍ يُ َاززَنُ ئُنُئ يُ  ٍَ ِضَيُٓايُناٌْ خىَيٓسٌْ بااَل زا بطىصت ًَىَيُنٌ ياغايٌ نُ يُطُ  نىاضن

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ: -بُضَيع ز.اضغالٕ بايع
ًَبًين ُٖيُر )ٖاوِضاظ خؤؾٓاو، قباح بُضظصتٌ، التس وَضتٌ، غُضوَض عبسايطلتٔ، كتاٍ  ٌَ ت ًَط  طتاٖط   ن ؾـً

 تاح، تاضا ئُغعُزٍ، الُْ التس(ستٌ ايسئ، بؿري خًًٌ، ثُقتإ عبسايهطيِ، ِضَيباظ ف
ًَذ التس لتس:  ٖاوِضاظ ؾ

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿرت بامسإ يُوَ نطز دطُ يـُ وَظاضَتـٌ خىَيٓـسٌْ بـااَل ٖـَُىو ئُواْـٍُ تـط بططَيتـُوَ، ئـُو           ًَُُ ث زياضَ ئ

 ُ ًَط و ظاْهؤياٍُْ نُ يُ زَضَوٍَ خىَيٓسٌْ بااَلٕ، باغـ ًَػـتا ئـُو    َاَؤغتاياُْ، يإ ئُو ثًُ َاغت نُ وابـىو، ئ
َاززٍَ نىاض تايبـُت نـطا بـُ وَظاضَتـٌ ثـُضوَضزَ، يـُ ِضاغـيت زا ٖـَُإ ثًـُف نـُ تُزضيػـًـ زَنـُٕ يـُ              
ًَت، يـُ           وَظاضَتٌ ئُوقاف ُٖيُ، يُ وَظاضَتـٌ تُْسضوغـتًـ ُٖيـُ، يـُ وَظاضَتـُناٌْ تـطيـ يُواُْيـُ ٖـُب

ًَت، يُبُض ئُوَ ئَُُ تايب ٍَ بُ وَظاضَتـٌ ثـُضوَضزَ، يُبـُض ئـُوَ     وَظاضَتٌ ْاوخؤف يُواُْيُ ُٖب ُت ُْنط
ًَػـتاف خىَيٓـسٌْ بـااَل ئـُّ ثالْـٍُ       ٍَ بُ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ، نُ تا ئ ئُّ ثًُو ئًُتًاظاتاُْ با تايبُت ُْنط
ًَؿـَُإ دـاضَيهٌ تـط زضوغـت نـطزَووَ،           ًَو بهـُئ يـُعين ٖـَُإ ن ٍَ ؾـت ًَػتا ئُطُض ؿتاُْو ُٖيُ، زواتط ئ

ًَُــُ ئًؿــٌ بــؤ ئُنــُئ، بُِضاغــيت ٖــَُىو ئــُو ثالْــٍُ نــُ يــُ زَضَوٍَ وَظاضَتــٌ     وَظاضَت بــُ وَظاضَت  ئ
ًَىيػتُ بًاْططَيتُوَ.  خىَيٓسٌْ بااَلٕ ث

 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ / غُضؤنِ ثُضيَُإ:
 ناى قباح فُضَىو.
 بُِضَيعز.قباح ستُس صتًب:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَو يــُ ئاَاصتــُن ُ يُِضاغــتًسا يــُن ٍَ ئُواْــُّ   اِْ ئــُّ ثــِطؤشَ ياغــايُ ئُوَيــُ نــ ًَــصإ بطــري ِضَيــع يــُ واْــُ ب
ٌَ وَظاضَتــِ ثــُضوَضزَ ظيــاتط يــُ    ٌَ، بــَُي ًَــو بــ ًَط و زنتــؤضإ يُٖــُض وَظاضَت نُٖــَُيططٍ بِطواْاَــٍُ َادػــت

         ُ ٌَ بسضَيتـُوَ، بـ ًَىيػـتِ بـُوَ ُٖيـُ نـُ ئاوِضيـإ يـ آلّ يـُ  وَظاضَتُناِْ تط زواٍ وَظاضَتِ خىَيٓسٌْ بـاآل ث
ًَو        وَظاضَتِ ئُوقاف، وَظاضَتِ تُْسضوغتِ، وَظاضَتِ ْـاوخؤ، يـإ وَظاضَتـُناِْ زيهـُف َىَهًٓـُ نُغـاْ

ٌَ نــُ ٖــُّ ثًــُّ ظاْػــتِ، ٖــُّ َــاف و ئًُتًــاظاتِ  وٖــُبٔ بُٖــَُإ َىاغــُفات  ؾايُغــتُّ ئــُوَيإ ٖــُب
ٌَ يــُوَظاضَت   ِ ثــُضوَضزَ، وَظاضَتــِ ؾـُٖازَناًْإ وَضبطــطٕ، بؤيــُ َــٔ ثؿــتطريٍ يــُوَ زَنـُّ سُقــط ْــُب

يَُُوظوعُنُ، بُآلّ وَظاضَتُناِْ   ثُضوَضزَ بُ زَضَدُّ يُنُّ زَطُضَيتُوَ، نىْهُ قُزضٍ َىتُيُقُُْ
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ٌَ وَنــى يُؾــُٖازَناًْاْسا ْىوغــطاوَ،    ًَُــإ ٖــَُإ سكــىم و ئًُتًــاظاتِ ٖــُب زيهــُف زوايــٌ زاوا زَنــُٕ ي
 .غىثاؽناز املعًِ إ ٜهٕٛ ضغٛاليف   - ؾٝ٘ ثبشٝ ٚقِ يًُعًِ ئَُُف تُئهًسّ ئُوَ زَنا )

 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ / غُضؤنِ ثُضيَُإ:

 ناى التس فُضَىو.
 

 بُِضَيع ز. التس ابطاًِٖ عًٌ )وَضتٌ(:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

    ُ ٍَ ًَٓـ ثؿتًىاِْ يُ ِضاٍ ُٖضزوو ٖاوناضامن ز. قباح و ٖاوضاظ خإ زَنُّ، نُ ئـُو َاززَيـُ تايبـُت ْـ نط
َِ دُْابٌ وَظيط ُٖضخؤؾٌ ئاَاشَّ زا  تُْٗا بُ َاَؤغتاياِْ غُض ًَالنِ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ، نىْهُ زوَيٓ
ًَػتا زاواناضٍ وَظاضَتـِ ثـُضوَضزَو وَظاضَتـِ ئـُوقافًإ اليـُ نـُ زاواٍ ئـُوَ زَنـُٕ نـُ ئـُو َـاف و             نُ ئ

ًَىَناًْإ يــُوَظاضَتِ خىَيٓــسْ ًَىَّ ٖاوؾــ ِ بــاآل و تىَيصيٓــُوَّ ظاْػــتِ بــُواًْـ ئًُتًاظاْــُ بُٖــَُإ ؾــ
ًَىَيُ بـٌ َاَؤغــتاياِْ غـُض بــُ ًَالنـِ وَظاضَتــِ          ًَِ باؾـُ َاززَنــُ بـُّ ؾــ ٍَ، بؤيـُ بُِضاغــتِ َـٔ ثــ بـسض
ًَت نـُ         ًَط و زنتـؤضإ ٖـَُإ َـاف و دًـاونِ َازيـإ ٖـُب ثُضوَضزَ و وَظاضَتُناِْ تط نُ َُٖيططٍ َادػت

ًَىَناًْإ يُوَظاضَتِ خىَيٓسِْ  ًَػتا بـُ فًعًـٌ وَظاضَتـِ    ٖاوؾ باآل و تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ ُٖياُْ، نىْهُ ئ
ًَط و     ثــُضوَضزَ وَ بُتايبــُتِ وَظاضَتــِ ئــُوقاف َاَؤغــتايإ ُٖيــُ، يــُعِٓ ٖــَُيططٍ بِطواْاَــُّ َادػــت
ٌَ بُؾًإ بهُئر زاوا زَنُّ ئُواًْـ خبطَيٓـُ ْـاو   ًَُُ يُو َافاُْ ب ًَُٓوَ، ئًرت بؤنٌ ئ  زنتؤضإ زَضؽ زََي

 َاززَنُ، ظؤض غىثاؽ.
 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ / غُضؤنِ ثُضيَُإ:

 ز. غُضوَض فُضَىو.
 بُِضَيع ز. غُضوَض عبسايطلتٔ عُط:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ــُض          ــتاياِْ غ ــؤ َاَؤغ ــُت ب ــُنِ تايب ــُوا بُِضاغــتِ َاززَي ــُّ ن ــُ زَن ــُو َاززَي ــُواوّ ئ ــٔ ثؿــتطريٍ ت َ
 ًَت، يُبُض ئُّ ٖؤناضاُْ:بُوَظاضَتِ ثُضوَضزَ ُٖب

ًَٔ ضِ       ًَُُ زوو ِضؤشَ طفتىطؤٍ ئُّ ثِطؤشَ ياغايُ زَنـُئ، بًـاْىوّ ِضَت نطزْـُوَ ئُوَيـُ نـُ زََيـ َت يُى/ ئ
بهطَيتـُوَ تـُْٗا يــُى ؾـتُ ئــُويـ َُغـُيُّ سًػــابهطزِْ ثًـُّ ظاْػــتًًُ، نـىْهُ ئُواْــُ يـُ نــَُهِ        

ًَُٓوَ، بُسؼ تُزضيؼ ْؽت، بُآلّ خؤ َاَؤغتاياِْ وَظاضَتِ ثُضو ًَسايُ، زَضؽ زََي َضزَ ئُّ َُضدُؾًإ ت
ًَهًإ، واتُدًإ يَُُٖىو ئُواِْ تط. ًَؿهُف زَنُٕ، خعَُت زَنُٕ، تُزضيؼ ئَُُ خاَي  ث

ًَؿرت بُياغايُى يـُو ثُضيَُاْـُ زَضنـىوَ ئُواْـُ ئـُو      خاَيٌ زوو/  ًَُُ بُياغا ث بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ، ئ
ًَسضاوَ، ظَلتُت ُْ ًَـ ئُو ثطغًاضَّ نطز يُ بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ و يُ دُْابٌ َافُيإ ث ٌَ َٔ زوَيٓ ب

ٍَ يـُو ثُضيَُاْـُ            ًَؿـهُف زَنـط وَظيط و يُ ثُضيَُاْتاضإ نُؽ ْـُبىو وَآلَـِ بساتـُوَ، ئـُّ ياغـايُ نـُ ث
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ٍَر َٔ يُ بُِض ٌَ ْانط ٌَ بُد غاَيٌ  (17َّيعت زَثطغِ، ئُوَتا يُياغاٍ شَاضَ )زَضنىوَ ٖؤناضَنُّ نًًُ د
ٌَ ٖـَُيططاِْ            8111 زا نُياغاٍ وَظاضَتـِ ثُضوَضزَيـُ بـُ زَقـٌ غـُضيح يـَُاززَّ نـىاضَّ زا ٖـاتىوَ زََيـ

ًَط و زنتــؤضا ئُواْــُّ يــُ َُغــًُنِ تــُزضيؼ يُغــُض ًَالنــِ وَظاضَتــِ ثــُضوَضزَ نــاض   بِطواْاَــُّ َادػــت
      ْ ٌَ نـُ يـُ ظا ًَهِ ٖاوؾـاُْناِْ خؤيـإ زَبـ بـُِضَيع غـُضؤنِ   هؤنـإ زا ٖـُٕ،   زَنُٕ، َُٖإ َاف و ئًُتًـاظات

ًَُُ نُ ٖاتىوئ ياغايُى زَضزَنـُئ يـُو    ٍَ، ئ ٌَ ْانط ٌَ بُد ًَطَ ياغايُ، يُوَيؿسا ٖاتىوَ د ثُضيَُإ ئَُُ ي
ًَهطزِْ ياغـا َـاززَّ تايبـُـتإ يـُْاو         ٌَ بـُد ًَؿرتيـ بـؤ دـ دؤضَ َٔ ثؿتطريٍ تُواوّ ُٖضوَنى ئُوَّ ث

ًَهِ َـازّ  ياغازا زاْابىو، ئُطُض بًاْىو ئُوَ  ًَُُ َُٖىو ئًُتًاظات ٌَ ئ ًَ ًَت دُْابٌ وَظيط وَآلَِ بساتُوَ ب ب
         ٌَ ًَـ ًَُـإ ب ٌَ ث ًَسَزَئ، بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ ئـُّ قػـُيُ قػـُّ وَظيـطٍ زاضايـٌ زَبـ و بابُتٌ تطيإ ث

       ُ ضؤنِ ئًُتًاظتِ َازّ بُو نُغاُْ زَزَّ يُ زَضَوَّ وَظاضَتـِ خىَيٓـسِْ بـاآل زإ، ئـُّ قػـُيُ قػـُّ غـ
ًَت، َٔ ثطغًاض زَنُّ نؤٕ بُِضَيع وَظيـطٍ خىَيٓـسِْ بـاآل و ئًُتًـاظَيهٌ َـاززّ زٍ زَزات بـُ        سهىَُت ب
ًًَبسا تُْٗا ثًُّ ظاْػتًًُ، نُ يُ  َاَؤغتايُى نُ يُزَضَوَّ وَظاضَتُنُّ خؤيُتِر يُى ؾت ُٖيُ ئُو ث

ًٌَ ياغا، وا ًًَبسا ئُويـ بُ ث َِ ث ًٌَ ئـُو       زَغتُآلتِ ئُو زايُ ئُو زَتىاْ ٍَ ئـُوَزاّ بـُث ًَـطَزا َـٔ يُطـُ تُ ي
ًَىَ ظؤضتطئ شَاضَّ َاَؤغتا نُ يُ ) ًَػتا 1111ياغايُّ نُ ُٖيُ وَ دطُ يَُُ بَُُٖإ ؾ ٍَ ئ ًَسَثُِض ( ت

(ّ زوا 87ُٖظاض و نُْس َاَؤغتايُ يـُ وَظاضَتـِ خىَيٓـسِْ بـاآلزا وَ يُٖـَُإ نـات زواقػـُّ يـَُاززَّ )        
(ٍ غــاَيٌ 88آلّ ْاوَْــسّ سهىَــُتِ فًــسِضاَيًـ زا ٖاتىوَنــُ ياغــاٍ شَــاضَ )ياغــاٍ وَظاضَتــِ خىَيٓــسِْ بــا

ًَساْـسضاوّ ُٖيـُ، ٖـَُإ َـاف و ئًُتًاظاتـُ، َـاف و        8111 ًَىَ بُزَقٌ غُضيح َُٖإ زإ ث بُ َُٖإ  ؾ
ًَسايُ، ظؤض غىثاؽ. ًَتُوَ، َُعُٓويؿٌ ت  ئًُتًاظاتًـ تُْٗا يُ َاززٍ زا خؤٍ ْابًٓ

 يع امساعًٌ / غُضؤنِ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز. اضغالٕ با

 ناى كتاٍ فُضَىو.
 ابطاًِٖ: طاٖط بُِضَيع كتاٍ

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَٓـاِْ ئـُّ َاززَيـُ        ًَت و غُيطٍ عًٓىاِْ ثِطؤشَ بهُئ يإ ْاوًْؿاِْ ثـِطؤشَ، ئـَُٔ وا زَبًـِٓ ٖ ئُطُض ب
ًَهِ ظيازَ، ئًبساعٌ ًًُْ، نىْهُ ئُّ قاْىُْ ئُواُْ زَططَيتُ وَ يـُخاضظتِ تـُعًًِ عـايٌ ئـًـ زَنـُٕ،      ؾت

ًَو بـسَئ،        ًَُـُ خػىغـًُت بُؾـىَيٓ ٌَ ئ ًَىيػتُ البسضَيت، ُٖض زاعِ ْـُنطَيت، ْـاب بؤيُ زَبًِٓ ئُو َاززَ ث
ًَـت و يُقـُبٌ عًًُـِ بـسَئ ضاغـتُ ؾـُٖازَ ُٖيـُ، يُقـُبٌ عًًُـِ ُٖيـُ، ؾـُٖازَ              ًَُُ ئُطـُض ب نىْهُ ئ

  ٖ ُيـُ، يُقـُبٌ عًًُـًـ تـُعاَىيٌ خـؤٍ ُٖيـُ، ئُطـُض ٖـاتى         َىخُغُغاتِ خؤٍ ُٖيُ، تـُعاَىيٌ خـؤٍ 
ٌَ) ئؤيِطَيسّ ئاْس زايطخاوَِْ ؾُٖازَ بىو، يُقُبٌ عًًُ ٌَ ثـاف      ًُإ زاي َيهرتّ( ٖـُض ئًُتًـاظَيهِ َـاززّ بـ

ًَـٌ          ًَساِْ يُقُو ئُو ئًُتًاظاتُ َاززياُْ وَضزَططٕ بـؤ فتىوْـُ ئـُتؤ َاَؤغـتاٍ ياضيـسَزَض بـٌ، ئُطـُض ب ث
ًَ ــٌ واْــُ  طــؤتٔ ئُوَْسَيــُ، ئُطــُض َاَؤغــتا بــٌ، ئُوَْسَيــُ، ئُطــُض     َــُساظَضَ ب ــٌ ئــُدطٍ واْــُ، نطَي ًَ

ًَىَيُنِ تـطَ، بؤيـُ ئـَُٔ             ًَط تـُزضيؼ بهـُّ بُؾـ َاَؤغتاٍ ياضيـسَزَض بـٌ، ئُوَْسَيـُ، ئُطـُض يَُادػـت
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ًَــطَ خػىغــًُى بــسَٕ بــُ وَظاضَتــِ ثــُضوَضزَ، وَظاضَتــُناِْ تــط ئًُٗــاٍ بهــات، نــىْهُ ئُقـَـً  ٌ ْــابًِٓ ي
 قاْىُْنُ خاضظتِ تُعًًِ عايًًُ، ظؤض غىثاؽ.
 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ / غُضؤنِ ثُضيَُإ:

ًَط خإ فُضَىو.  ؾً
 

ًَط ستِ ايسئ قاحل:  بُِضَيع ؾً
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ُضوَضزَ، َٔ بُ تُواوّ ثؿتطريٍ ئُو َاززَيُ زَنُّ، َاززَّ نىاضَّ َاَؤغتاياِْ غُض ًَالنِ وَظاضَتِ ث
ًَـ نـُوتِٓ     ًَدؽت، يُى يُ ٖؤناضَنـاِْ ثـ ًَـ ب ًَُُ ُٖضزَّ ُٖوَيُإ زاوَ ثِطؤغُّ ثُضوَضزَ بُ ث نىْهُ ئ
ثطؤغُّ ثُضوَضزَ ئُوَيُ بىوِْ َاَؤغتاّ بُتىاْا و ناضا، خاوَٕ بِطواْاَُّ بُضظ، ئُو َاَؤغـتاياُّْ نـُ   

 ٖ ُيـُ، بـُ فًعًـٌ َىَاضَغـُّ تـُزضيؼ زَنـُٕ،       يُغُض ًَالنِ وَظاضَتِ ثُضوَضزَٕ بِطواْاَُّ زنتؤضايـإ 
َىًِٖ َىَاضَغُّ تُزضيؼ زَنُٕ، ئُطُض يُوَظاضَتِ تُعًًِ عايٌ يإ يُ ثُضوَضزَ َىَاضَغُّ ًَُٗٓنُ 
ٌَ ئُوَّ ًٖك  ًَؿهُوتِٓ ثِطؤغُّ ثُضوَضزَ، ئُوَ َافُنِ ِضَواٍ خؤياُْ بُب زَنُٕ، بُفًعًٌ زَبُٓ ٖؤٍ ث

َ َاْاّ ئُوَ ًًُْ ئُو َاززَيُ ئُواُّْ نُ يُوَظاضَتُناِْ تطٕ و خـاوَٕ  ئُو َافُ وَضبططٕ، ُٖضوَٖا ئُو
ٌَ بُف زَبٔ، ئُواًْـ َُغُيُٕ يـُ وَظاضَتـِ ثًؿُغـاظّ فُضَاْبـُضَيو ُٖيـُ، خـاوَِْ        بِطواْاَُ ئُوإ ب

ًَٓاُّْ بؤتُ  ًَٓاِْ ُٖيُ يُثػجؤضيُنُّ خؤٍ، ئُو زاٖ ٖؤٍ بِطواْاَُّ زنتؤضايُ، نُْسَٖا تىَيصيُٓوَ و زاٖ
ٌَ يُقــُبٌ عًًُــًـ      ًَىَضَيــو بــؤٍ نــُوا بتــىاْ ًَتــُ ث ًَدــِ ئــُوَ بب ًَـ ب ئــُوَّ وَظاضَتُنــُّ خــؤٍ بــُ ثــ
ٍَ، بُآلّ ُْٖسيََو ُُْٖ َُغُيُٕ َىزيط عاَُ، زنتؤضاٍ ُٖيـُ   ٍَ، َُٖىو َاف و ئًُتًاظيـ وَضبطط وَضبطط

ٌَ ئــًال ئــُويـ تىَيصيُٓو     ــ ًَِطٍ زَنــا، ئــُوَ زَب ــا، بــُآلّ ئًؿــٌ نــاضط ــُ فًعي ٌَ نــُ ئــُو ٖــًك   ي َيــُنِ ٖــُب
ٌَ نُ ئُو زنتؤضايـُّ   ٌَ يإ ًٖك ثُيىَْسّ بُو زائريَيُ ُْب يُثػجؤضيُنُّ خؤٍ ًٖك تىَيصيُٓوَيُنِ ُْب
ًَىَضَ  ٌَ ئُو ث ٌَ بؤ ئُواُْ، يُعِٓ دًاواظيُى ُٖب ًَىَضَيو ُٖب ٌَ ث ٍَ، بؤيُ زَب ٌَ وَضبطري ُٖيُ و غىوزَيهِ ي

ٍَر، غىثاؽ.  ًَبسض  نؤٕ ئُو يُقُبُّ ث
 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ / غُضؤنِ ثُضيَُإ:

 ز.بؿري فُضَىو.
 بُِضَيع ز. بؿري خًًٌ تىفًل:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ئُطُض تَُاؾاٍ ئُو َاززَيُ بهُئ َُفٗىَِ ئُو َاززَيُ يُ َُْتىقٌ َاززَّ يـُى و زوو زا ُٖيـُ، بؤيـُ    
ًَو بُتًُْا دًا بهطَيتُو ًَىيػت ْانا وَظاضَت َ يُواِْ زيهُ، نىْهُ ئُوَّ يُ وَظاضَتـِ ثـُضوَضزَ ئـُصتاّ    ث

ٍَ يُواُْ وتُٓوَ يُ وَظاضَتُناِْ زيهُ ُٖيُ، وَنى ٖاونـاضامن فـُضَىويإ يـُوَظاضَتِ ئـُوقاف ُٖيـُ،       زَزض
 ٍَ يُوَظاضَتِ ناضوباضٍ نؤَُآليُتِ ُٖيُ، يُوَظاضَتُناِْ زيهُ زا ُٖيُ، بؤيُ ئُو ئًُتًاظاتاُّْ نُوا زَزض
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واُّْ نُ يـُ خـاضظتِ وَظاضَتـِ خىَيٓـسِْ بـاآلٕ و يـُ ثـُضوَضزَ و يـُ ئـُوقافًـ ُٖيـُ بًاْططَيتـُوَ،            بُ 
ًَهُإ ُٖيُ، غًػتَُِ واُْ وتُٓوَ يُ ثُقتاْطا ظاْػتًًُنإ، ئُّ غًػتَُُ يـُ   ًَُُ غًػتَُ بُتايبُت نُ ئ

ُوا يـُ ثـُقتاْطاناِْ وَظاضَتـِ    ئُصتىَُِْ وَظيطاُْوَ زَضنىوَ، َاد بُوإ زاوَ نُوا ئُو َاَؤغتاياُّْ نـ 
ٌَ، ئُطـُض          ًَُٓوَ ٖـَُإ َـاف و ئًُتًـاظاتِ َاَؤغـتايُناِْ وَظاضَتـِ ثـُضوَضزَيإ ٖـُب ئُوقاف زَضؽ زََي
ٌَ، بؤيـُ        ٌَ نُواتُ ئَُاْـُف زيػـإ ٖـَُإ َافًـإ زَبـ َاَؤغتاياِْ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ َُٖإ َافًإ ُٖب

ٍَ َــاز ٍَ يــإ ئُطــُض َايــُوَ ئــُواِْ زيهــُ يــُ زاوا زَنــُئ يــإ ئــُو َاززَيــُ يُطــُ ٍَ بهــط ًَهــُ زَّ يُنــُّ ت
ٍَ، ظؤض غىثاؽ.  وَظاضَتِ ئُوقاف زإ ئُواًْـ مشىٍ بهط

 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ / غُضؤنِ ثُضيَُإ:

 ثُقتؼت خإ فُضَىو.
 بُِضَيع ثُقتإ عبسايهطيِ عبسايكازض:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَػـتا باغـٌ         وَيِطاٍ ثؿتطريٍ نطز ًَُـُ بـُض يُئ ِْ تُواوّ بؤ ئُو َاززَيُ، بـُآلّ ثًؿـُّ َاَؤغـتايٌ تـُْٗا، ئ
ًَـو بـٔ يـُو            ٍَ، غـُض بـُو وَظاضَت ًَبـسض ٌَ ئـُو َافاْـُيإ ث ئُوََإ نطز نُ َُٖىو َُٖيططاِْ بِطواْاَـُ زَبـ

ًًَُٓ غُض ثًؿـُّ َاَؤغـتايُتِ تـُْٗا ئـُوَ َُسػـىض       ًَو ئًـ بهُٕر بُآلّ ئُطُض ب ًًْـُ ثًؿـُّ   وَظاضَت
ٌَ قىتاخباُْ و ثـُقتاْطاَإ ُٖيـُ، يـُ ٖـُض يـُى       ًَُُ نؤََُي َاَؤغتايِ يُغُض وَظاضَتِ ثُضوَضزَ، نىْهُ ئ
ًَــطَ  يُوَظاضَتــُناِْ ناضوبــاضٍ نؤَُآليــُتِ، ئــُوقاف و ناضوبــاضٍ ئــايِٓ، ٖــُضوَٖا وَظاضَتــِ تُْسضوغــتِ ي

ًَؼت       وَظاضَتِ ْاوخؤ يُواُْيـُ يـُ زاٖـاتىو زا ثـُقتاْطا و قىتاخب     اْـُّ تطيؿـُإ يـُ وَظاضَتـُناِْ زيهـُ ٖـُب
ٌَ، بؤيــُ ٖــُض يــُى يــُ ٖــَُيططٍ ئــُو     ًَىيػــتِ زَبــ بــُطىَيطَّ ئــُو ثػــجؤضياُّْ نــُ ٖــُضَيُِ نىضزغــتإ ث
ٍَ، ظؤض     ًَو ئُو ناضاُْ ئُصتاّ بسَٕ، َاد خؤياُْ نُ ئُو َافاُْيإ بـؤ زابـؽت بهـط بِطواْاَاُْ يُ ُٖض وَظاضَت

 غىثاؽ.
 الٕ بايع امساعًٌ / غُضؤنِ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز. اضغ

 ز. ضَيباظ فُضَىو.
 بُِضَيع ضَيباظ فتاح ستُىز:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَِ وايُ ئُّ َاززَيُ تُْٗا تايبُتـُ بـُ َـاف و ئًُتًـاظاتِ َازيـُوَ، نـىْهُ ئُطـُض َُغـُيُنُ بـُضظ           َٔ ث
 ٍ ًَؿــرت يُغــُض بٓــَُا ٌَ ث ًَؿــًٓاضَنُّ وَظيــطٍ خىَيٓــسِْ بــاآل  نطزْــُوَّ ثًــُّ ظاْػــيت و عًًًًُُنــُ بــ ث

ًَؿــُيُ ناضَغــُض بهــُئ، بــُآلّ    ًَهِ زيهــُ زضوغـت بهــُئ، ئــُو ن ضَيههـُوتؽت، يُغــُض ئــُوَّ نــُ غًػــتَُ
ًَُـُ   ًَت تا ئ ًَهِ تط َىًِٖ تط ب ًَِ واًًُْ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ يُوَظاضَت غُباضَت بُ َاف و ئًُتًاظات َٔ ث

ًَهِ تطٍ ُْزَئ، تُغُوِض زَنُّ َؤزَيًـُى يـُْاو ثُضيـَُإ    ئُو ئًُتًاظاتاُْ بُوَ بسَئ، بُآل ّ بُ وَظاضَت
زاٖـاتىوَ َـٔ يـُ يًصْـُّ تُْسضوغــتًِ يُبـُض ئـُوَّ نـُ خـؤّ زنتــؤضّ ثِطؤشَيـُى تُقـسيِ زَنـُّ يُبــُض            
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ٌَ بـُنؤٍ       ًَهِ تط َاَؤغتايُ يُبُض َاَؤغـتانإ، بـُآلّ ئـُوَ ئـُب بُضشَوَْسّ زنتؤضَنإ، يُبُض ئُوَّ يُن
َّ ئـُو ئُظَُيـُ      غًػت ًَو زا ُٖيـُ، ئَُاْـُو ًَو ُٖيُ، ئُظََُإ يُ ؾـىَيٓ ًَؿَُإ يُوَظاضَت َُُنُ ئُطُض ن

ًَُُ نُممإ ًًُْ يُ ثؤيًؼ و  ،ناضَغُض بهُئ ًَُُ ئًٗتًُاّ بُو اليُْاُْ بسَئ، بُآلّ ئ ًَؿُ ًًُْ ئ ئُوَ ن
ًَؿهُف زَنُئ بؤ ئُوَّ ئًُتًاظَيهِ ظياتطّ ًَبسَئ، نُممإ ًًْـُ يَُاَؤغـتا،    ئاغايـ زَيؽت ياغايُى ث ث

ــُ        ًَػــتا ئــُّ ئًُتًاظاتــُ بــُ وَظاضَتــِ تُضبًًــُ بــسَئ ب ًَُــُ ئُظَــُّ َاَؤغــتاَإ ًًْــُ تــاوَنى ئ خــؤ ئ
ًَط و زنتؤضا بؤر خؤ تُْٗا ئُوَ  وَظاضَتُنِ زيهُّ ُْزَئ، بُزَض يُوَف تُْٗا دُخت نطزُْوَ يُ َادػت

ًَهط ًَط و زنتؤضا ًًُْ نُ  ُزضٍ ي ًَهِ َادػت اوَ يُوَظاضَتِ خىَيٓسِْ باآل ئًُتًاظَيهِ ظياتطّ ُٖيُ و ؾىَيٓ
ًَهِ، زنتؤضّ ئُطُض يُغُض وَظاضَتـِ تُْسضوغـتِ   يـُ     ًَهًـ وايُ، َٔ بُ نايؤضيؤغ تطٍ ًًُْ، بُنايؤضيؤغ

% وَضزَطــــطّ، خــــؤ 022% ؾــــُٖازَ وَضزَطــــطّ، ئُطــــُض يُغــــُض وَظاضَتــــِ خىَيٓــــسِْ بــــاآل   يــــُ 45
ًَط و        بُنايؤضيؤغُنُف  ًَهطاوَ، يُعِٓ بؤنٌ تـًُْا ئَُـُ سُقـطٍ بهـُئ يـُوَّ ئُطـُض َادػـت  ُزضٍ ي

ًَهـِ تـطيـ ٖـُييَب، بـُآلّ            ٌَ يـُ وَظاضَت ًَىَ ئـُب ٌَ ئًُتًاظاتِ ُٖيُ يُ خىَيٓـسِْ بـاآل بُٖـَُإ ؾـ زنتؤضا ب
     ٔ ٌَ نـؤٍ غًػـتَُُنُ ناضَغـُضبهُي َّ ناضَغُضٍ بهـُئ زَبـ ْـُى   بُنايؤضيؤغُنُ ُْييَبر ئُطُض ئَُاُْو

ًَُُ بُؽ بـري يُناضَغـُضٍ ئـُوَ بهُيٓـُوَ، ظؤض      ًَؿُّ يُى ؾىَئ ٖاتؤتُ الّ ئ تُْٗا يُبُض ئُوَّ تُْٗا ن
 غىثاؽ. 

 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ / غُضؤنِ ثُضيَُإ:

 تاضا خإ فُضَىو.
 بُِضَيع تاضا حتػؽت ياغؽت:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَتُوَ بُِضاغتِ ئُّ َُٖيططٍ ؾُٖازَّ  ٌَ يُ غُضَتايٌ زَؽ زََي ًَط و زنتؤضا يُ ظؤض وآلتإ ُٖيُ، ئُن َادػت
ــا،       ــىوَ و خعَُتُنــُّ بُؾــُٖازَنُّ زَن ــُوَ َــىًِٖ ؾــُٖازَنُّ وَضططت ًَت ــسّ زَضؽ زََي ــُ ْاوَْ ــإ ي ي
ًَهُ وَنى ئًُتًاظات وَنى ًَت ئُوَ ؾت ًَهِ تط ئُب ٍَ ؾىَيِٓ تط، يُ ُٖض ؾىَيٓ  تُزضيؼ ظؤض فُضقٌ ُٖيُ يُطُ
ًَو ظؤض دًــاواظَ، يُبــُض ئــُوَ     تـُزضيؼ َاْــسووبىوِْ َاَؤغــتايُنِ ظاْهـؤ يــإ َاَؤغــتايُى يُٖــُض ؾـىَيٓ

وَنى ناى غُضوَض فُضَىوّ ئَُُ واضيس بـىو،   0222بىوِْ ئُو فُقُضَيُ و باغهطزِْ َٔ ْاظامن يُ غاَيٌ 
ًَطَ زيػإ باغهط ايتُوَ نـُ يـُ ثـُضوَضزَ ٖـَُإ     ئُقًَُٕ ئًُتًاظاتُنإ َُودىزَ يُ ثُضوَضزَ، ْاظامن بؤ ي

ٌَ بِطواْاَــُّ ٖــُبىوَ يــُ ْاوَْــسيـ زَضغــِ      ًَـ وـتــُوَ غــ ئًُتًــاظاتِ ُٖيــُر َــٔ خــؤّ زيػــاُْوَ زوَيٓــ
ًَػــتا ئُطــُض طؤِضْهاضيًــُى بــىوَ و  طؤتًتــُوَ ٖــَُإ ئًُتًــاظاتِ خىَيٓــسِْ بــاآلّ وَضططتــىوَ، َــٔ ْــاظامن ئ

ًَٓسضاوَ بؤفتىوْـُ ي    ًَط ُْوَغـتاوَ  يُواُْيـُ،       وَغتاْسضاوَ يُؾـاضَيو وَغـت ًَٓسضاوَ يـُ ٖـُوي ًَُاِْ وَغـت ُغـً
ًَو       ــُ ُٖضؾــىَيٓ ــُوَظاضَتِ ثــُضوَضزَ يــإ ي ســُظ زَنــُّ زنتــؤض بؤَــإ ضووٕ بهاتــُوَ، ئُطــُض وَغــتاوَ، ي
يُزَضَوَّ خىَيٓسِْ باآل ئًُتًاظاتِ ئُواُّْ ٖـَُيططٍ ؾـُٖازَنُ بـا بطُِضَيتـُوَ، خاَيـُ ططيٓطُنـُ ئُوَيـُ        

ًَُُ زََاُْو َّ، نـىْهُ     ئ ًًَُّ خاَيُ تُئهًسّ يُغُض بهُيُٓوَ، يُوَآلَِ دـُْابٌ وَظيـط زَضئُنـُو َّ يُّ غ
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ئُوَّ زَيعامن َُودىزَ ئًُتًـاظات ُٖيـُ، نـىْهُ تـؤ نـُ ؾـُٖازَنُت وَضزَطـطٍ يُطَُيتـُ ئًُتًاظاتُنـُ          
    ً ٍَ ٖـ ٌَ، سُظيـ زَنـُّ ئـاخط خـا ٌَ، ؾُضت ًًُْ تُْٗا يُ خىَيٓسِْ باآل ب ٍَ   يُُٖض ؾىَييَن ب ًَـو يُطـُ ك وآلت

ًَهِ وَنـى ئَُـُضيها يـُ ٖـُض      ًَُُ زَظاْؽت يُ ؾىَيٓ ٍَ بُتايبُتِ خىَيٓسِْ باآل ئ وآلتُنُّ تط َىقاضَُْ ْانط
ًَو تايبـُت     ًَهِ تايبُتِ خؤٍ ُٖيُ، نىضزغتاًْـ وَنـى ؾـىَيٓ ًَو ؾت ًَو ئُقًَُٕ يُُٖض ؾاض و واليُت ؾىَيٓ

ًَُُ بُو غًػتَُُ ْىَي ًًَهطاوَ بتىاْؽت َُْسّ خؤَإ ُٖيُ، با ئ ًَؿ ًَطَ زا باغهطا ئُو ؾتاُّْ نُ ث ًُّ نُ ي
 زَغتُ بُضٍ بهُئ يُضوويُنِ ياغايًُوَ، غىثاؽ.

 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ / غُضؤنِ ثُضيَُإ:

 الْا خإ فُضَىو.
 بُِضَيع الْا التس نُيُبٌ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَـطَ ثطغـًاضَنِ ُٖيـُ يـُ بـُِضَيع وَظيـطّ         تُبًعِ ئَُٔ بًُْػبُت ئُو َاززَيُ  ث ؿتطريٍ زَنـُّ، بـُؽ ي
خىَيٓسِْ باآل زَثطغِ، ثطغًاضَنُؾِ ئُوَيُ بًُْػبُت َاَؤغتاّ ظاْهؤ يُعِٓ تُفُضو ٌ عًًُـٌ ُٖيـُ،   
ٍَ تُفُضوغ عًًٌُ ُٖيـُ،   ًَىاض ًَٓذِ ئ ٍَ يُبُياِْ زَواّ بهاتٔ ُٖتا نىاض و ث َاَؤغتاٍ ظاْهؤٍ َىيعَّ زَنط

ٍَ ئُوَقتُ تُبًعِ بًُْػبُت وَظاضَتِ ثُضوَضزَّ بُؽ يُعِٓ ئُ ٍَ بعامن ئَُٔ يُطُ ًَطَ بُؽ زََُو َٔ ي
ًَط و زنتـؤضاٍ ُٖيـُ            مشىيٌ وَظاضَتِ ثـُضوَضزَّ ْـُنا، ٖـَُىو وَظاضَتـُنإ ئـُوَّ نـُ ؾـُٖازَّ َادػـت

ٌَ وَنـِ َاَؤغـتاّ وَنـٌ ئـُو ؾُخػـ      ُّ نـُ  سُقٌ خؤييت يُعِٓ َُٖىو سكىقِ َازّ و ئًُتًاظاتِ ُٖب
ٍَ عُزايُتُنـُّ        ًَـطَ زََـُو ٌَ، بـُؽ ئـَُٔ ي ًَط و زنتؤضاٍ ُٖيُ بُؽ يُداًَعُّ نُ تُزضيػٌ زََيـ َادػت
ٌَ يـؤ سًػــاو         بـعامن بًُْػـبُت َاَؤغــتاٍ داًَعـُّ تُفــُضوغ عًًُـِ ُٖيــُ، يؤيـُ ِضاتبُنُؾــٌ نـُ بــُزَب

  ُ ٌَ زَواّ بهــا، بــُؽ نــُ ئــ ٍَ زَبــ ــىاض ًَ ًَٓذــِ ئ ٍَ، يُبــُياِْ ٖــُتا غــُعات ث َٔ َُغــُيُٕ بــؤ فتىوْــُ زَنــط
ًَُـُوَ      ًَطّ ُٖيُ، زنتؤضاّ ُٖيـُ يـُ تُضبًًـُّ زَضغـٌ زََي (ّ ٖـُتا  8زَنـِ يـُ غـُعات )    ،ؾُٖازَّ َادػت

ًَىَيُى 18:21) ( ًْىَِضؤ زَواّ زَنُّ، يُعِٓ ثطغًاضَنُّ ئُوَيُ يُ بُِضَيع وَظيطّ )تعًًِ ايعاؾت( بُ و ؾ
ًَؼت، تا ئُو َاف و ئً ٍَ     ئُو عُزايُتُ تُتبًل زَب ًَـطَ زا تـُعاَىؾت يُطـُ ُتًاظاتاُْ بًاْططَيتُوَر، بُؽ نـى ي

 زَنطَيتر ظؤض غىثاؽ.
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

ًَُُ زاوا زَنُئ يُ يًصُّْ ثُضوَضزَو خىَيٓسِْ بااَل، بُ َاززَ ) (ّ ياغاّ وَظاضَتِ 44وََيالِٖ ئ
ضنطزُّْ نُ يُ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ نطاوَ زوائ َُٖىاض خىَيٓسِْ بااَل زا بهُٓوَ و، ُٖضوَٖا ئُو َُٖىا

ًَتر ُْى وَاَلّ  ًَبًًُٓنتإ ُٖب نطزُْ بُوَف زابهُٓوَ زوايِ، يًصُّْ ثُضوَضزَ و خىَيٓسِْ بااَل ئُطُض ت
 زاُْوَ، فُضَىو.

 بُِضَيع ز. عُط لتساَؽت خسض )ْىضَزيِٓ(:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَىَيُ ٖاتىوَ، ِضووْهطزُْوََإ ُٖيُ بؤئُو َّ ظياتط تًؿو خبُيُٓ غُض َاززَنُ، نُ بؤ ئُوَ بُو ؾ
ًَىَّ وَظاضَتِ ثُضوَضزَزا بُ غُزإ َاَؤغتا ُٖيُ َُٖيططّ  ًَػتا يُ نىاضن بُِضَيعإ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ، ئ

ًَطزضاوٕ بُ غُزا ًَػتا بِطواْاَُّ َاغتُض و زنتؤضإ، بُتايبُتِ َاغتُض يُواُّْ نُ ئُّ نُْس غاَيُف ْ ٕ ئ
ًَهًإ  ًَساِْ سكىم و ئًُتًاظاتِ َاززّ ططفتًإ ُٖيُ، بُؾ يُ زَضَوَ زَخىَيٓٔ، ئَُاُْ يُ َُغُيُّ ث
ًًَإ  ًَػتا ث ًَسضاوَ، بُاَلّ ئ ًَسضاوَ و، يُقُبِ عًًًُؿًإ ث َُغُيُٕ سًػاو نطاوَ زَضَاَيُّ بِطواْاَُيإ ث

ًَهًإ زاوا ًَػتا بُؾ ًًَإ ْازضَيت، ئ ًًَإ زاوٕ يإ ئُو ْازضَيت، ُْى ث ناضقتإ يُ اليُ ئُو زَضَاَيُّ نُ ث
ًَهُ بؤ ئُوإ يُ  ًَُٓٓوَ، ئَُُ بُِضاغتِ ئًؿهايًُت ًًَإ زَغت ًَػتا ي ًًَإ زاوٕ ئ سُقُ َاززيُّ نُ ث
ًَت، زنتؤضا  ًَٓ ًَهسا زَبًِٓ ئُطُض َاَؤغتايُى يُ ظَِٓ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ، ئُطُض َاغتُض زَٖ ساَيُت

ًَت، ئُط ًَٓ ًَت، بؤئُوَّ يُ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ زَٖ ًَت تُؾذًع زَب ُض ئُو سكىم و ئًُتًاظاتُ َاززيُّ ُٖب
ًَو يُ قىتاخباُْنإ خعَُت بهات، يُ ئايًٓسَف زا َُٖيططّ ئُو بِطواْاَاُْ يُ وَظاضَتِ  ًَتُوَ، يُ يُن ؿتًٓ

ًَت تُئػريّ يُغُض ئًؿهايًُتِ ناضَغُضنطزِْ ططفتِ ئُوَّ نُ ًَِ زَوتطَيت  ثُضوَضزَ ظؤض بب ث
 ٍَ ًَُُ ُٖو ًَشىَضّ َاَؤغتا يُْاو غًػتَُِ ثُضوَضزَ زا ُٖيُ، تا ئُّ َُٖيططّ بِطواْاَاُْ ظؤض بٔ، ئ
ًَـتُوَ يُ ِضووّ ُْوعًُتُوَ َُبُغتِ ئُوَيُ، بؤيُ دُخت ظياتط  زَزَئ نُ ططفتِ َاَؤغتاَإ نَُرت ب

ًَـت، خاوَٕ يُغُض َُغُيُٕ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ نطاوَ، بُاَلّ يُِضاغ تًؿسا ئُطُض بِطواْاَُّ تط ُٖب
ًَىَّ وَظاضَتُناِْ  ًَت، َىَاضغُّ ًَُّٗٓ َاَؤغتايُتِ بهات، يُ نىاضن ًَت، َاَؤغتا ب بِطواْاَُّ تط ُٖب
ًَىيػتِ بُوَ  ًَُُ بُ َاززَنُ زا زَنًُٓوَو، ث ًَىيػتُ ئُواًْـ َُسطوّ ُْبٔ و داضَيهِ تط ئ تطزا، ئُوَ ث

ًَىَيُى  ُٖيُ يُشَيط ِضؤؾٓايِ ًَبًًٓاُّْ نُ ُٖٕ غُض يُبُضّ قاْىُْنُ غًا ُ بهطَيتُوَو، بُؾ ئُو ت
 زابِطَيصضَيتُوَ نُ ئاَاصتُناِْ تُسسيس بهات.

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 فُضَىو غؤظإ خإ.
 بُِضَيع غؤظإ ؾٗاو ْىضّ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ٍَ يَُاوَّ 181تؤض عُط ْىضَزيِٓ، ظياتط يُ )ئًعافُتُٕ بؤ قػُناِْ بُِضَيع زن ( َاَؤغتا يُ نَُهَُا
ٍَ ئُو زَضَاَيُيإ وَضططتىوَ، بُ  ًَؿىوزا، نُ غُضزاًْإ نطزووئ ْىَيُٓضايُتًُنُيإ، ُٖتاوَنى ئَُػا ث
ًَت نؤّ زَضَاَيُنإ ُٖض ئُو َاْطُف بًسَُْوَ ثاضَنُّ،  ًَت زَب يُى تُعًًُات ٖاتىوَتُ غُضيإ زََي

َِ بُضزَواّ زَبٔ، يُع ًَهًإ بَُي ًَت، باؾُ ئُّ ئُواِْ تط نُ وَضياْططتىوَ قػُ ِٓ ئُوَْسَ تُعذًعّ زَب
ًَىَ ئُوَّ يُ غاَيِ ئُوَْسَوَ ئُو زَضَاَيُيُ  ًًَت زَغتُ بصَيطّ بهُيت، ئ ًَهًإ وَنى نؤٕ ب بُاَلّ قػُ

ًَىَ َُمشىوٍ ْا8111(وَيُ يإ يُ )8111وَضزَططٕ يُ غاَيِ ) بٔ ِٖ ئُواًْإ (وَيُ، ئ
ًَُُ ئًؿهاملإ يُوَ زا  ًَت ثاضَنُّ بُ ناًَِ بسَُْوَ، ئ ًَػتا زَب ًًَإ وتىوٕ ُٖض ئ َُٖيىَؾاْسووَتُوَ و، ث
ًَت ئًػتًٓاز ْانات بؤ غُض ُْقِ ياغانُ، بؤيُ نُ دُْابتإ باؽ يُوَ  ُٖيُ و ئُو تُعًًُاتاُّْ زَضزَن
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ئُو تُعسيالتُّ نُ ٖاتىوَ بؤ ياغاّ وَظاضَتِ  زَنُٕ تُئهًس بهُُْوَ بعَبت يُ َاززَّ نىاضََِ
ًَط و 8111(ّ غاَيِ )17ثُضوَضزَ شَاضَ ) ًَت َُٖيططاِْ بِطواْاَُّ َادػت ًًَُّ زا ٖاتىوَ زََي (، يُ غ

زنتؤضا ئُواُّْ يُ غًهِ تُزضيؼ يُغُض ًَالنِ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ناضزَنُٕ، َُٖىو َاف و 
ًَهِ ٖاوؾاُْناِْ خؤيإ ُٖ يُ ظاْهؤنإ ناضزَنُٕ، ئُوَ ُٖيُ بُ ُْقِ ياغايِ، بُاَلّ  نُ يُئًُتًاظات

 ٍَ ًَهًـ ئَُػا َِ نطاوَو تاظَ ِضؤيؿتىوَ، بؤ قػُ ًَبُد ًَو د ًَو بؤ قػُ ُْقِ ياغايًُنُ بُ تُعًًُات
ًَساوَ نطزووُْتُوَ.8118يُغاَيِ )  (يُ ئًًغا نطاوَتُوَ، َُٖىو ثاضَنُؾًإ ي

 ُضيَُإ:غُضؤنٌ ث/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

ًَىَ يُ يًصُّْ تُعًًِ عاؾت  ًَىَ، نُ ئ ًَت ئ ًَت، زَب ئاخط، بُاَلّ تُعًًُات قاْىٕ نؤٕ يُ ى زَناتر ئاخط ْاب
ًَت بُزوازانىوِْ بؤ بهُٕ و قبىَيِ ُْنُٕ، نؤٕ تُعًًُات قاْىٕ يُ ى زَنات،  و ثُضوَضزَ بٔ زَب

 ْانطَيتر يًصُّْ ياغايِ فُضَىو.
 ض زظَيِ:بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكاز
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓنُإ يُغُض َاززَنُ ًُْ.  ًٖك ت
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 يًصُّْ زاضايِ فُضَىو.
 بُِضَيع ز. ئاضاؽ سػؽت ستُىز:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
َّ ٖاتُ نايُوَ، بُِضاّ َٔ ئُطُض بهطَي ًَهِ ْى ت داضَيهِ تط ُٖضوَى دُْابِ يُ ِضاغتًسا نُْس بريوبؤنىوْ

ًَسا، زاِضؾتُٓوَّ َاززَنُ بُؽ ْاظامن تا نُْس ياغايًُ يُناتِ  غُضؤنِ يًصُّْ خىَيٓسِْ بااَلف ئاَاشَّ ث
ًَؿاُْ  ًَت، تا ئُو ن َّ ب ًَت يإ بُِضَيع وَظيطّ تُضبًُ يُو َّ ب زاِضؾتُٓوَ، ئُطُض ْىَيُٓضّ تُضبًُف يُو

ًَتُوَ ُْى ٖ َّ زاِضؾتُٓوَّ، غىثاؽ.ضووبُِضووّ ئُويـ ب  ُض بُِضَيع وَظيطّ خىَيٓسِْ بااَل بؤ غُض يُْى
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

ًَتر فُضَىو. ًَبًًُٓنت ُٖب  دُْابِ وَظيط ئُطُض ت
 بُِضَيع ز. عًِ غعًس ستُس/ وَظيطّ خىَيٓسِْ بااَل و تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ٌَ بسضَيت، ئُو بُِضَيعاُّْ َُٖيططّ بِطواْاَُّ َٔ نُ زَ ًَِ غُضدُّ َاف و زَغتهُوتُ َاززيُناِْ ث َي

ًًَإ بسَئ،  ًَُُ ث ًَِ ئ َاغتُض و زنتؤضإ يُ زَضَوَّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَلو تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ، َٔ ْاَي
ًَُُيُ، ئُوَ زَطُِضَيتُوَ ًَُُيُو، ُْ َافِ ئ بؤ بِطياضّ غُضؤنايُتِ ئُصتىَُِْ  زَظامن ئُوَ ُْ ئُضنِ ئ

ًَُُ ثؿتطريّ يُوَ زَنُئ، نُ تُواوّ ئُو َاف و  ًَِ ئ وَظيطإ و بُِضَيع وَظيطّ زاضايِ، بُاَلّ زََي
ًًَإ بُخؿطا،  زَغتهُوتُ َاززياُّْ نُوا َُٖيططّ بِطواْاَُّ َاغتُض و زنتؤضإ يُ وَظاضَتُنَُإ ث
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ضا يُ غُضدُّ زاَىزَظطاناِْ سهىَُتِ ُٖضَيِ يُ زَضَوَّ ببُخؿطَيت بُ َُٖيططاِْ َاغتُضو زنتؤ
ًَىَيُنِ تط  ًَؽت ْاظْاوّ ظاْػتِ بُؾ ًَُُ تُْٗا زََي وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَلو تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ، ئ
زابِطَيصضَيت بؤ ئُو بُِضَيعاُْ نُ زَغتُواشَناِْ َاَؤغتاّ ياضيسَزَض، َاَؤغتا، ثطؤفًػؤضّ ياضيسَزَض، 

ًَُُ ثطؤفًػؤض  ُْططَيتُوَو، غُباضَت بُ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ و ئُو زَضَاَيُيُ نُ وَغتاوَ ئُوَ بُِضاغتِ ئ
ٌَ ًُْ، يُبُضئُوَّ ئُو بُِضَيعاُْ يُغُض ًَالنِ وَظاضَتِ ثُضوَضزَٕ، وَاَلّ يُ وَظاضَتِ زاضايِ و  ئاطاَإ ي

 وَظاضَتِ ثُضوَضزَيُ، غىثاؽ.
 َُإ:غُضؤنٌ ثُضي/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 فُضَىوٕ بؤ َاززَيُنِ تط.
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَٓذُّ: ًَتُ َاززَّ ث  َاززَّ نىاضَّ يُ ئُقًَِ ثِطؤشَنُ، نُ زَب

ٍَ سىنُُناِْ ئُو ياغايُ. ًَت يُطُ ًَهُواُْ ب ًَهِ ياغايِ يإ بِطياض ْانطَيت، نُ ث  ناض بُ ًٖك زَق
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/غالٕ بايع بُِضَيع ز.اض

 فُضَىو غؤظإ خإ.
 بُِضَيع غؤظإ ؾٗاو ْىضّ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَـ ئُوَ، ) ًَتُ )املاز٠ ايذايذ١زنتؤضَ ث  ايطااع١يف:( نُ زَب

 ( يُ ئُقًَِ ثطؤشَنُ.ٖصٙ ايٓاط١ٝ ق ط١ٝ اقساض ايجعًُٝاخ اي ظ١َ اصيو ٜهٕٛ يٛظٜط ايجعًِٝ ايعايٞ َٔ
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/ع ز.اضغالٕ بايع بُِضَي

 فُضَىو ز.ضؤشإ.
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَىيػتِ ُٖيُ.  وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل يُّ باضَيُوَ زَغُاَلتِ زَضنطزِْ ِضَيُٓايًِ ث

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

ًَبًًُٓنتإ ُٖ ًَىَ ًٖك ت  يُ يُغُض ئُوَر، يًصُّْ ثُضوَضزَو خىَيٓسِْ بااَل فُضَىو.ئ
 بُِضَيع ز. عُط لتساَؽت خسض)ْىضَزيِٓ(:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَؽت يُغُض ئُصتىَُِْ وَظيطإ و وَظاضَتُ  ًَُإ وايُ بًَ ًَُُ يُناتِ زاِضؾتُٓوَّ قاْىُْنُ، ث ِضَْطُ ئ

ًَىيػت ب ًَىَيُ غًا ُ ثُيىَْسيساضَناُْ، نُ ِضَيُٓايِ ث ٌَ نطزِْ ئُّ قاْىُْ زَضبهُٕ، بُّ ؾ ًَبُد ؤ د
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ٌَ نطزِْ ئُّ  ًَبُد بهطَيتُوَ، يُغُض ئُصتىَُِْ وَظيطإ و وَظاضَتُ ثُيىَْسيساضَناُْ، بؤ بُ ئاغإ د
ًَىيػت زَضبهُٕ.  ياغايُ ِضَيُٓايٌ ث

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 يًصُّْ ياغايِ فُضَىو.
 ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ: بُِضَيع ز.

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ٌَ نطزِْ ياغانُ. ًَبُد ًَُُف ثؿتطريّ يُوَ زَنُئ نُ ِضَيُٓايٌ زَضنطَيت، بؤ ئاغاْهاضّ د  ئ

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 يًصُّْ زاضايِ فُضَىو.
 بُِضَيع ز. ئاضاؽ سػؽت ستُىز:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَُُ ٌَ زَنُئ يُ َُٖإ بؤنىوٕ.ئ  ف ثؿتطريّ ي

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

ًَبًِٓ ُٖيُ يُغُض ئُو َاززَيُر تًُْا يُى نُؽ  َِ ت  خإ فُضَىو.عظ١ُٝ ن
 صتِ ايسئ: عظ١ُٝبُِضَيع 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَـت، ياغاّ وَظاضَتِ ئُوَّ َايُّ ًْطُضاًُْ ئَُِطؤ يُْاو ثُضيَُإ زا، ثطؤشَ ياغايُ نُ نُ خؤّ ياغا ُٖب

ًَٔ َؤَيُتِ خىَيٓسًْإ ُٖبىو، يإ  ًَ ًَتُ ئُو َاَؤغتاياُّْ نُ ب ثُضوَضزَ نُ َُٖىو َاف و ئًُتًاظَيهِ زاب
ًًَإ وَضزَطريَيتُوَ، بُ ياغا ضَيو خطاوَ ياغاّ وَظاضَتِ  ًَػتا ي ًًَإ و ئ ئُو ئًُتًاظاُّْ نُ زضاوَ ث

ًَ ػتا يُ يًصُّْ ثُضوَضزَ و خىَيٓسِْ بااَل و خؤمشإ زَظاْؽت نُ ئُو َاَؤغتاياُْف ثُضوَضزَ، نُنِ ئ
نُْسئ داض ثُيىَْسيإ نطزووَ بُ يًصُّْ ثُضوَضزَّ ثُضيَُإ، بُ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ، بُ زاضايًؿُوَ 

ًَؿُنُّ ناضَغُض ُْنطزٕ و، سُقِ ئُوَ ًُْ وَظيطّ ثُضوَضزَ نُ ال ًَُٓططتٔ و ن يُِْ نُؽ طىَيِ ي
ٌَ ُْنطزِْ ئُو ياغايُ و، ُٖضوَٖا زَضنطزِْ  ًَبُد ثُيىَْسيساضَ بُ ِضاططتِٓ ئُّ ياغايُوَ، يإ بُد
ًَؿُيُى زضوغت بهات و، ياغايُنِ  ًَو بؤئُوَّ نُ ئُّ ياغايُ ِضَيططّ زضوغت بهات يُوَّ نُ ن تُعًًُات

ًَو ئُْساّ ثُضيَُإ ناتِ خؤيإ بهىشٕ و  َىْاقُؾُ يُغُض ياغايُى بهُٕ، تاظَ يُ ثُضيَُاُْ، نؤََُي
ًَطَوَ زاوا  ٌَ ُْنطاوَ بُ تُعًًُات طؤِضاوَ، بؤيُ َٔ ي ًَبُد ًَو بهُٕ نُ ياغايُ و ُٖيُ و د يُغُض ؾت
زَنُّ سُقُ وَظيطّ ثُضوَضزَ بُنؤّ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ بؤنِ ئُو تُعًًُاتُت طؤِضيىَ نُ ياغاٍ 

 نُ َُٖيططّ بِطواْاَُّ َاغتُضو زنتؤضإ، غىثاؽ. ُٖيُر ِضاططتِٓ َاف و ئًُتًاظاتِ ئُو نُغاُّْ
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 
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ًَت خىؾهِ َٔ، عُظيعّ َٔ ْانطَيت  عظ١ُٝتىخىا ئُوَ ئُّ َاززَيُ بىو  خإر تىخىا، تىخىا، ئاخط ْاب
ًَجُِضيىَ، ْىقتُّ ًْعاَِ زاوا زَنُّ يإ قػُ زَنُّ بهًُ غُض َا ززَ ِضابطزووَنُ، تؤ َاززَيُى نُ ت

 باؾُ، فُضَىو.
 بُِضَيع غؤظإ ؾٗاو ْىضّ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَو يُ وَظاضَتِ زاضايًُوَ ِضاطرياوَ و، تُعًُِ  ياغانُ بُ ئَُطّ وَظيطّ ثُضوَضزَ ِضاُْطرياوَ، بُ تُعًًُات
ًَتُ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ تُعًُِ نطاوَ، بُغُض َُٖىو بُِض َِ ئُوَّ به َيىَبُضايُتًُناِْ نطاوَ، بُب

 ثُضوَضزَيُ، ظؤض غىثاؽ.
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

ًَُُ زاوا زَنُئ يًصُّْ زاضايِ و يًصُّْ تُضبًُ و تُعًًِ عاؾت بُزوازانىوٕ بؤ ئُو َُغُيُيُ  بُاَلّ ئ
 بهُٕ، نىْهُ ئَُُ ْاسُقًُنِ طُوضَيُ بُِضاغتِ، فُضَىو ناى زنتؤض.

 لتساَؽت خسض)ْىضَزيِٓ(: بُِضَيع ز. عُط
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

بُِضَيعإ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ، ئُوَّ ثُيىَْسّ بُ َاَؤغتاياِْ وَظاضَتِ ثُضوَضزَوَ ُٖيُ زوو سُقُ، 
ًَهِ َُعُٓوّ نُ ئَُُ َُغُيُّ ْاظْاوّ ظاْػتًُنُيُتِ، نُ ئَُُ بُ بِطياضَيهِ ئُصتىَُِْ  سُق

ًَٓانُٕ، سُقُ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل و ًَٓسضاوَ ئُوإ ئًعرتافِ ث ًَساوَ، نُ ئُوَ وَغت َنى ئاَاشََإ ث
ًَو يُ وَظاضَتِ  َاززيُنُؾًإ ثُيىَْسّ ظياتط وَنى غؤظإ خإ باغِ نطز، نُ ِضَيُٓايًُى و تُعًًُات

ًَٓؽت بُوَ يُ ساَيُ ًَُُ بُزوازانىوفتإ بؤ نطزووَ، يُ ِضاغتًسا غُضتإ ْايُؾ تِ ئُوَف زإ زاضايِ ُٖيُ، ئ
ًَِطُْوَ.  نُ ئًعازَ ُْظَِض بهُٕ، بؤئُوَّ سُقُ َاززيُنُيإ بؤ بط

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

ًَىيػتِ نطز وَظيطّ زاضايِ و  َٔ زَيًٓاتإ زَنَُُوَ بُزوازانىوٕ بؤ ئُو َُغُيُيُ زَنُئ، ئُطُض ث
ًَطَ زَنُئ، يُغُض ًَؿتِ ئ ئُو َىخايُفُيُ نُ َىخايُفُّ قاْىٕ زَنُٕ، بؤ  وَظيطّ ثُضوَضزَف باْطٗ
 ئُو َاززَيُ دُْابِ وَظيط تؤ َىالسُظَيُنت ُٖبىور.

 بُِضَيع ز. عًِ غعًس ستُس/ وَظيطّ خىَيٓسِْ بااَلو تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓنِ ًُْ.  غىثاؽ، ًٖك ت
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 ُضَىوٕ بؤ َاززَيُنِ تط.ف
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَٓذُّ، ناض بُ ًٖك زَقُنِ ياغايٌ يا بِطياض  ًَـتُ َاززَّ ث َاززَّ نىاضَّ يُ ئُقًَِ ثطؤشَنُ نُ زَب
ٍَ سىنُُناِْ ئُو ياغايُ. ًَت يُطُ ًَهُواُْ ب  ْانطَيت نُ ث

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 فُضَىو غؤظإ خإ.
 بُِضَيع غؤظإ ؾٗاو ْىضّ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 املاز٠ ايطااع١:
 .الٜعٌُ اأٟ ْل قاْْٛٞ اٚ قطاض  ٜجعاضض َع اطهاّ ٖصا ايكإْٛ

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

ًَبًًٓتإ ُٖيُر فُضَىو.  يًصُّْ ياغايِ ت
 عبسايكازض زظَيِ:بُِضَيع ز. ضؤشإ 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓإ ًُْ. ًَُُ ثؿتطريّ َاززَنُ زَنُئ و، ًٖك ت  ئ

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 يًصُّْ ثُضوَضزَ و خىَيٓسِْ بااَل، فُضَىو.
 بُِضَيع ز. عُط لتساَؽت خسض)ْىضَزيِٓ(:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓإ ًْ  ُ.ًٖك ت

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

ًَبًِٓ ُٖيُر فُضَىوٕ َاززَنُّ تط خبىَيُٓٓوَ.  يًصُّْ زاضايِ، دُْابِ وَظيط، نُؽ ت
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَىيػتُ يُغُض ئُصتىَُِْ ًَتُ َاززَّ ؾُؾُّ يُ ثطؤشَنُ، ث ًَٓذُّ نُ زَب وَظيطإ و اليُُْ  َاززَّ ث

ٌَ بهُٕ. ًَبُد  ثُيىَْسيساضَنإ، سىنُُناِْ ئُو ياغايُ د
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 يًصُّْ خىَيٓسِْ بااَل، فُضَىو.
 بُِضَيع ز.عُط لتساَؽت خسض)ْىضَزيِٓ(:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓإ ًُْ يُغُض ئُو َاززَيُ.  ت

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/ايع بُِضَيع ز.اضغالٕ ب
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ًَبًًٓتإ ُٖيُر  يًصُّْ ياغايِ ت
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَط.  ُْخ

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 يًصُّْ زاضايِ، دُْابِ وَظيطر فُضَىو دُْابِ وَظيط.
 
 

 اَلو تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ:بُِضَيع ز. عًِ غعًس ستُس/ وَظيطّ خىَيٓسِْ با

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 ٌَ ًَت وَظاضَـتإ ِضَيُٓايِ ث ًَىَيُ بىو، زَب ئُطُض ئُو ْاظْاواُّْ ثطؤفًػؤض، ثطؤفًػؤضّ ياضيسَزَض، بُو ؾ
ًَهِ تط بىو، زَنطَيت وَظاضَتُناِْ تط ضَيهاضّ  ًَىاظَيهِ تط بىو يُ غًػتَُ ًَت ئُطُض ؾ زَضبهات، بُاَلّ زَب

ًَٔ.بؤ ز  َضبهُٕ، يإ ِضَيُٓايِ بؤ زابٓ
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

ًَبًِٓ ًُْ، فُضَىو بؤ َاززَيُنِ تط. ًَبًِٓ ُٖيُر نُؽ ت َِ ت  ن
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَتُ َاززَّ سُفتُّ، ئُّ ياغايُ يُ ِضؤشّ باَلو نطزُْوَّ يُ ِضؤشْاَُّ فُضَِ َاززَّ ؾُؾُّ نُ زَب

ٌَ زَنطَيت.  وَقائًعِ نىضزغتإ زا ناضّ ث
 بُِضَيع غؤظإ ؾٗاو ْىضّ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 املاز٠ ايػازغ١:

 ٜٓؿص ٖصا ايكإْٛ اعجباضا َٔ ثاضٜذ ْؿطٙ ع اؾطٜس٠ ايطزل١ٝ )ٚقا٥ع نٛضزغجإيف.
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 ياغايِ فُضَىو.يًصُّْ 
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓإ ًُْ.  ثؿتطريّ َاززَنُ زَنُئ و ت

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 يًصُّْ زاضايِ فُضَىو.
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 بُِضَيع ز. ئاضاؽ سػؽت ستُىز:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 اززَيُنِ ثطؤتؤنؤيًُ و، غىثاؽ.ثؿتطريّ َاززَنُ زَنُئ، َ

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 دُْابِ وَظيط فُضَىو.
 بُِضَيع ز. عًِ غعًس ستُس/ وَظيطّ خىَيٓسِْ بااَلو تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 ثؿتطريّ يُ َاززَنُ زَنُئ.

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

ًَبًِٓ ًُْ، فُضَىو.نُؽ  ًَبًِٓ ُٖيُر نُؽ ت  ت
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ٍَ ثطؤشَنُ زا ئاَازَ ُْنطا  يُ ِضاثؤضتِ يًصُّْ ياغايِ ٖؤيُناِْ زَضنىوِْ ئُّ ياغايُ، يُبُضئُوَّ يُطُ

ًَؿًٓاض زَنُئ نُوا ٖؤناضّ زَضنىوِْ ئُو ياغايُ ب ًَُُ ث ًَىَيُ زابِطَيصضَيتُوَ، بؤ ٖاْساِْ بىو، ئ ُّ ؾ
ًَٓإ و ظاْػتِ َُٖيططاِْ بِطواْاَُّ خىَيٓسِْ بااَل، نُ يُ ُٖض ْاوَْسَيو ناض  بُضظ نطزُْوَّ ئاغتِ زاٖ
ًَىإ َُٖيططاِْ بِطواْاَُّ َاغتُض و زنتؤضا، يُ زَضَوَو ْاوَوّ ظاْهؤ ئُّ  ًَٓاُْوَّ يُنػاِْ يُ ْ بهُٕ و ٖ

 طا.ياغايُ زَضنىوَيٓ
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 بُ عُضَبِ ُٖتاُْر فُضَىو.
 بُِضَيع غؤظإ ؾٗاو ْىضّ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 االغبات املٛسب١

القساض ٖصا ايكإْٛ ثؿشٝعال يطؾع َػج٣ٛ االاساع ٚايعًُٞ ؿ١ًُ ؾٗازاخ ايسضاغاخ ايعًٝا طٝذُا خيسَٕٛ 
 ؾٗازثٞ املاسػجرل ٚايسنجٛضاٙ زاخٌ اؾاَع١ ٚخاضسٗا ؾكط ؾطع ٖصا ايكإْٛ. ٚاعاز٠ املػاٚاخ اني ه١ً

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 يًصُّْ ثُضوَضزَ و خىَيٓسِْ بااَل.
 بُِضَيع ز. عُط لتساَؽت خسض)ْىضَزئ(:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَُإ باؾُ و ًَُُ ث ثؿتطريّ يُوَ زَنُئ، نُ ئُغبابِ َىدًبُ بؤ ياغانُ  بُِضَيعإ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ، ئ

ًَىيػتِ بُوَ بهات داضَيهِ تط غًا ُّ بهُيُٓوَ و زايرِبَيصيُٓوَ. ٍَ ئُوَّ نُ ِضَْطُ ث ًَت، يُطُ  ُٖب
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 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 يًصُّْ ياغايِ فُضَىو.
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 ثُضيَُإ.بُِضَيع غُضؤنِ 
ًَىَيُ زابِطَيصضَيتُوَ. ًَؿًٓاضّ ئُوََإ نطزيُ، نُ ئُو ٖؤناضّ زَضنىوِْ ئُو ياغايُ بُو ؾ ًَُُ ث  ئ

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 يًصُّْ زاضايِ فُضَىو.
 

 بُِضَيع ز. ئاضاؽ سػؽت ستُىز:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ٍَ ئُغبابِ َىدُبُ طىصتا.الضقتإ ًُْ ئُطُض ٖاتى زاِضؾتُٓوَّ   َاززَ ياغايُنإ يُطُ

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 دُْابِ وَظيط فُضَىو.
 بُِضَيع ز. عًِ غعًس ستُس/ وَظيطّ خىَيٓسِْ بااَلو تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ٌَ زَنُٕ. ًَبُد  بُِضَيع يًصُْ ثُيىَْسيساضَنإ ئُو بابُتُ د

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

ًَبًِٓ ُٖيُر ) َِ ت ًَبًًٓإ ُٖيُ ) ناى كتاٍ و ناى عبسايطلتٔ(، فُضَىو ناى كتاٍ.8ن  ( نُؽ ت
 ابطاًِٖ: طاٖطبُِضَيع كتاٍ 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
( َاْاّ ٕ ٚاعاز٠ املػاٚاخثؿشٝعال يطؾع َػج٣ٛ االاساع ٚايعًُٞ ؿ١ًُ ؾٗازاخ ايسضاغاخ ايعًٝا طٝذُا خيسَٛ)

ًَػتا َػاوات ُٖبىو، بُاَلّ ئُوَ َُْاوَ ئًعازَ بهطَيت،  ًَـ ئ ئُوَيُ زووباضَ طُِضاُْوَّ َػاواتُنُ، نُ ث
( ًَِ ًَ ًَِ باؾرتَ ب ( يُ زاخٌ اؾاَع١ُْى تُْٗا ) املاسػجرل ٚايسنجٛضاٙيف ؼكٝل املػاٚا٠ اني ه١ً ؾٗاز٠َٔ ث
( ًَٔ ًَ ًَؼت، ب ٌَ زا زََي  يسنجٛضاٙ ايعاًَني ع َاغػاخ ايجعًِٝ ايعايٞ ٚ خاضسٗا ؾكس ؾطع ٖصا ايكإْٛيف.ائُق

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 ناى عبسايطلتٔ فُضَىو.
 بُِضَيع عبسايطلتٔ سػؽت ابابهط:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَىيػت ْانات، ًَِ وايُ ئَُُ ؾتُنُ تُواو بىوَ، ئُو ثطؤشَ ُٖض ث نىْهُ ئَُُ بُزوازانىوِْ بؤ  َٔ ث

 ٌَ ًَبُد بهُٕ يًصُْ ثُضوَضزَ و يًصُّْ زاضايِ بهُٓ الّ ُٖض زوو وَظيطَ بُِضَيعَنإ، ئُو ياغاياُّْ نُ د
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ٌَ بهُٕ، ئُّ ياغايُ ُٖض ظيازَ بؤنِ زَضيسَنُٕر يُعِٓ ُٖضزوو ياغاٍ ُُْٖ، با  ًَبُد ُْنطاوٕ، د
ًَؽت  ًَُُ ب ًَت َىساغُبُّ ئُو زوو يًصُْيُ بهُئ، بؤ ئُو َافِ ئُو بُزوازانىوِْ بؤ بهُٕ، ئُطُض ئ زَب

ًَِ وايُ ئُو ياغايُ ُٖض  ًَطَ ياغايُى زَضبهُئ، َٔ ث ًَػتا َُدبىوض بىوئ ي نُغاُّْ خىاضزووَ نُ ئ
ٌَ بهُٕ، ظؤض غىثاؽ. ًَبُد  ظيازَو با بُزوازانىوِْ بؤ بهُٕ و ئًؿُنُ د

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

 ُضَىو ناى غاالض.ف
 
 

 بُِضَيع غاالض ستُىز َطاز:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

بُِضَيعإ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ، يُ ِضاغتًسا بؤ ئًساضَ زاِْ دُيػُنُ، دُْابِ غُضؤنِ ثُضيَُإ َاززَيُى 
ًَجُِضّ و قػُّ يُغُض نطاو، َُٖىو ؾتُناِْ تُواو بىو طىصتاو ًُْ َُٖىو داضَيو َىزاخُيُ  بهطَيت و نُ ت

ًَت ئُو ياغايُ َىْاقُؾُ  ًَت ِضَيع يُ ئريازَّ ظؤضيُٓ بطريَيت، نُ زَْطِ زاوَ زَب بهًُٓوَ غُض ئُوَ، زَب
بهطَيت و، زواداضيـ زَْطساِْ طؿتِ نُ ئايا ثُغُْس زَنطَيت يإ ْار، بُاَلّ َُٖىوو داضَيو تًهطاض 

ًَت ُٖ ًَت و ْاب ًَىيػت ْانات ُٖب ًًَهطزِْ بهطَيتُوَو، ئُّ ياغايُ ث ًَؿ ًَت، ئَُُ ث ًَت، طىصتاو ًُْ ُٖب ب
 َافِ ئُواِْ تطَ، غىثاغت زَنُّ.

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:/بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع 

ًَتُوَ غُض  ًَٓ ئُّ ثطؤشَ ياغايُ َىْاقُؾُّ تُواونطا، َُٖىو بُِضَيعَنإ بريو بؤنىوِْ خؤيإ زا، زََ
ًَهِ زاٖاتىو زَْطِ ئُوَّ نُ غًا ُ بهطَيتُوَ، بِططُو َاززَناِْ غًا  ُ بهطَيتُوَ، بؤئُوَّ يُ زَضفُت

ًَسَيٓؽت تا غُعات ) (ّ ِضؤشّ زووؾَُُّ زاٖاتىو 11يُغُض بسضَيت، بُّ دؤضَ زاًْؿتِٓ ئَُِطؤ نؤتايِ ث
ًَطئ، ُٖضبصئ.  بُخىاتإ زَغج

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ                  ز.سػٔ ستُس غىضَ                           غت التس عبساهلل                فط  
ًَططٍ غ  ًَطٍ ثُضيَُاٌْ                      غهطت    ثُضيَُاٌْغُضؤنٌ                 ُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ      د

ًَطام                              نىضزغتإ – نىضزغتإ ًَطام                           نىضزغتإ – ع ًَطام - ع   ع
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 ( 9ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )

 2102\9\07ضَيهُوتٌ  ووؾُممُز
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ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ
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  (2ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 07/9/2102 ضَيهُوتٌ ؾُممُزوو 

ًَط )   ًَـ ًْىَِضؤٍ(ٍ 11ناتصَ ًَطام  -نىضزغتإ  ثُضيَُاٌْ  17/9/8118ضَيهُوتٌ  ؾُممُزوو ضؤشٍ ث ع
ٌ  ثُضيـَُإ و،  غُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع امساعًٌتٌ بُ غُضؤنايُ بـُِضَيع ز. سػـٔ ستُـس غـىضَ      بـُ ئاَـازَبىوْ

ًَططٍ غُضؤى و،  ًَطٍ     د ٕ بُِضَيع فطغـت ألتـس عبـساهلل غـهطت ًًَُّ خـىيٌ   (2ٍ, زاًْؿـتين شَـاضَ )  ثُضيـَُا , غـ
 ( ٍ خؤٍ بُغت.8118غاَيٌ )

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ سىنُُن ٍ 1998(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1ٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )  َوِطيُ ثُي( 81(ٍ َاززَ )1اٌْ بِططُ )بُث

ًَطام, زَغـتٍُ غـُضؤنايُتٌ    -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  ٕ ع خـىيٌ   (2ٍزضا زاًْؿـتين شَـاضٍَ )  ٍ بِطيـاض  ثُضيـَُا
ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ نات ) ًَـ ًْىَِضؤٍ ضؤشٍ زوو ؾُممُ ضَيهُوتٌ 11غ ًَىَيُ  زا 17/9/8118(ٍ ث بُّ ؾ

ًَت:  ب
إ يُغــُض ياغــاٍ ٖــُشَاض نطزْــٌ ثًــٍُ ظاْػــيت بــؤ ٖــَُيططاٌْ بِطواْاَــٍُ َاغــتُض و زنتــؤضا، نــُ   زَْطــس-1

 يُزَضَوٍَ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَلزا خعَُت زَنُٕ.
 خػتُٓ ِضوو و طفتىطؤ نطزٌْ ثطؤشَ ياغاٍ ثاضاغتين زاضغتإ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ.-8
ًَؿًٓاضٍ ياغاٍ غ-2 ًَطثُصتُ و ُْخؤؾـٌ     خػتُٓ ِضوو و طفتىطؤ نطزٌْ ث ٓسوقٌ ٖاونـاضٍ ُْخؤؾـًُناٌْ ؾـ

 قىضؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
          ًًٌََُ ٌَ زَنـُئ، ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ، خـىيٌ غـ بُْاوٍ طُيٌ نىضزغتإ، زاًْؿـتين ئـَُِطؤَإ زَغـت ثـ

، 17/9/8118(، ِضؤشٍ زاًْؿــؼت 2، شَــاضٍَ زاًْؿــؼت )َُٖيبــصاضزٕ، غــاَيٌ نــىاضَّ، خــىيٌ ططَيــساٌْ يُنــُّ
ًَـٌ سىنُـُناٌْ بِططـُ يـُنٌ َـاززَ )       (ٍ ٖـَُىاض  1( يـُ ثـُيِطَوٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )    81بُضْاٍَُ ناض، بـُ ث

ًَطام، زَغتٍُ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ بِطيـاضٍ زا بُضْاَـٍُ    1998نطاوٍ غاَيٌ  ٍ ثُضيَُاٌْ نىضزغتاٌْ ع
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ــاضَ )   ــتين شَ ــاضٍ زاًْؿ ــُنات )    (2ٍن ــصاضزٕ ي ًًٌََُ َُٖيب ــ ــىيٌ غ ــايٌ خ ــىَضؤٍ ِضؤشٍ  11ئاغ ًَـ ًْ ــ (ٍ ث
ًَت: 17/9/8118زووؾُممُ، ِضَيهُوتٌ  ًَىَيُ ب  بُّ ؾ

زَْطــسإ يُغــُض ياغــاٍ ٖــُشَاض نطزْــٌ ثًــٍُ ظاْػــيت بــؤ ٖــَُيططاٌْ بِطواْاَــٍُ َاغــتُض و زنتــؤضا، نــُ   -1
 يُزَضَوٍَ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَلزا خعَُت زَنُٕ.

 ُٓ ِضوو و طفتىطؤ نطزٌْ ثطؤشَ ياغاٍ ثاضاغتين زاضغتإ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ.خػت-8
ًَطثُصتُ و ُْخؤؾـٌ     -2 ًَؿًٓاضٍ ياغاٍ غٓسوقٌ ٖاونـاضٍ ُْخؤؾـًُناٌْ ؾـ خػتُٓ ِضوو و طفتىطؤ نطزٌْ ث

 قىضؽ.
ًَتــُوَ نــُ  ًَطــطٍ غــُضؤنٌ ثُضيــَُإ ْــاوٍ ئــُو ثُضيــَُاْتاضَ بُضَيعاْــُ زَخىَيٓ ًَػــتاف بــُضَيع د َؤَيــُت ئ

 زضاوٕ، فُضَىو.
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع سػٔ ستُس غىضَ  د

 َؤَيُت زضاوٕ يإ ئاَازَ ُْبىوٕ. 18/9/8118(ٍ ئاغايٌ يُ 8ْاوٍ ئُو ئُْساَاٍُْ يُ زاًْؿتين شَاضَ )
 َؤَيُت-امساعًٌ غعًس ستُىز-1
 ئاَازَ ُْبىو-امساعًٌ ستُىز عبسايًُ-8
ًَطيعإ امساعًٌ غُضُْٖط-2  َيُتَؤ-ب
 َؤَيُت-ثُقتإ ععايسئ-4
 َؤَيُت-لتسيُ َعطوف-5
 َؤَيُت-غامل تؤَا-6
 َؤَيُت-مسري غًًِ-7
8- ٍَ  ئاَازَ ُْبىو-ضنا طػٔغُضطى
 َؤَيُت-ؾُومن ستُس  طيب-9

ٍَ حتػؽت-11 ًَطز  َؤَيُت-ؾ
 َؤَيُت-قبًشُ التس-11
 َؤَيُت-عبسايكازض انطاّ-18
 ئاَازَ ُْبىو-عبسايًُ ستُىز ستُس-12
 َؤَيُت-عبسايطلتٔ عًٌ عُط-14
 َؤَيُت-عُط قسيل ستُس-15
 َؤَيُت-عىٌْ نُاٍ غعًس-16
 َؤَيُت-فُضَإ ععايسئ-17
 َؤَيُت-ظًإ عبسايطسًِ-18
 َؤَيُت-ناضوإ قاحل-19
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 ئاَازَ ُْبىو-طؤضإ ئاظاز-81
 َؤَيُت-ًْؿتًُإ َطؾس-81

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
ٌَ ًَػتاف زَيًُٓ غُض د ٌَ نطزٌْ بُضْاٍَُ ناض: ئ  بُد

ًَؿًٓاضٍ ياغاٍ ُٖشَاض نطزٌْ ثًٍُ ظاْػيت بؤ َُٖيططاٌْ بِطواْاٍَُ َاغتُض  خاَيٌ يُنُّ، زَْطسإ يُغُض ث
و زنتؤضا نُ يُ زَضَوٍَ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَل خعَُتًإ نطزووَ، يًصُْناٌْ ياغايٌ و يًصٍُْ ثُضوَضزَ 

ًَطٖاتين بـُضَيعإ دـُْابٌ وَظيـطٍ خىَيٓـسٌْ بـااَل و         و خىَيٓسٌْ بااَل با بفُضَىوٕ ب ؤ ؾـىَيين خؤيـإ، بـُخ
ًَىاٌْ ثُضيَُإ و سهىَُتٌ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ و وَفـسٍ يـاوَضٍ ئُنـُئ،     ٍَ و ضَيهدُضٍ ْ وَظيطٍ نؿتىنا

ٌَ بهُٕ. ًَٔ، فُضَىو يًصٍُْ ياغايٌ زَغت ث ًَط ب  بُخ
 بُضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض التس:

 ثُضيَُإ. بُضَيع غُضؤنٌ
زواٍ ئُوٍَ يُ زوو زاًْؿتين ثُضيَُإ طفتىطؤ يُغُض  بُْـسَنإ و بِططـٍُ ثـطؤشَ ياغـاٍ ٖـُشَاض نطزْـٌ       
ــااَل و          ــسٌْ ب ــٌ خىَيٓ ــُ زَضَوٍَ وَظاضَت ــُ ي ــؤضا ن ــٍُ َاغــتُض و زنت ــَُيططاٌْ بِطواْاَ ــؤ ٖ ــٍُ ظاْػــيت ب ثً

ًَُــُ ٖــُضزوو يًصْــُ، يًصْــٍُ ثــُضوَضزَ    و خىَيٓــسٌْ بــااَل، و يًصْــٍُ ياغــايٌ  تىَيصيٓــُوٍَ ظاْػــيت نــطا، ئ
ــااَل و         ــسٌْ ب ــطٍ خىَيٓ ــُضَيع وَظي ــُضَيعإ ب ــُضزوو ب ــىوٌْ ٖ ــُئاَازَ ب ــطز، ب ــُمشإ ن ــُنٌ ٖاوب نؤبىوُْوَي
ــًين و ِضاو بؤنــىوٌْ         ًَب ــطتين ت ــتُٓ وَضط ــُو زاًْؿ ــُ زواٍ ئ ــُضوَضزَ، ي ــطٍ ث ــُوٍَ ظاْػــيت و وَظي تىَيصيٓ

ًَُُ ثطؤشَنَُإ بُو ًَىَيُ زاِضؾتُوَ: ئُْساَاٌْ ثُضيَُإ، ئ  ؾ
 بؤ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ

 بابُت/ ِضاثؤضتٌ ٖاوبُف
ًَطنطزْـٌ بـااَل و تىَيصيٓـُوٍَ ظاْػـيت بـُ ئاَـازَ بـىوٌْ            يًصٍُْ ناضوباضٍ ياغايٌ و يًصْـٍُ ثـُضوَضزَ و ف

 16/9/8118شٍ ُٖضزوو بُضَيع وَظيطٍ خىَيٓسٌْ بااَل و تىَيصيُٓوٍَ ظاْػيت، و وَظيطٍ ثُضوَضزَ، يـُ ِضؤ 
نؤبىوُْوَ بؤ زيطاغُ نطزٌْ ثطؤشَ ياغاٍ ُٖشَاض نطزٌْ ثًٍُ ظاْػيت بؤ َُٖيططاٌْ بِطواْاَـٍُ َاغـتُض و   
زنتؤضا نُ يُ زَضَوٍَ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَلزا خعَُتًإ نطزووَ، ئُو ثطؤشَيُ يُ اليُٕ شَـاضٍَ ياغـايٌ   

ًَؿهُف نطابىو يـُ زواٍ خىَيٓس  ْـُوٍَ يُنـٌَُ يـُ ثُضيـَُإ، يـُ زاًْؿـتين ئاغـايٌ        ئُْساَاٌْ ثُضيَُإ ث
ِضاواٍُْ يًصُْ ثُيىَْسيـساضَنإ نـطا، زواٍ طفتىطـؤ و تـاوتىَيهطزٕ طُيؿـتُٓ      8/11/8111( يُ 18شَاضَ )

 ئُّ زَضئُصتاَاٍُْ خىاضَوَ:
ًَىَيُ زابِطَيصضَيتُوَ:  َاززٍَ يُنُّ بُو ؾ

ًَىَنا  ًَو يـُ زاَىزَظطـا      )َُٖيططٍ بِطواْاٍَُ َاغتُض يإ زنتؤضا ٖاوؾ ًْإ نُ يُنُضتٌ تايبُت يـإ يـُ يـُن
ًَــسإ و بــُضظ   ِضَمسًــُناٌْ ٖــُضَيٌُ نىضزغــتإ يــُ زَضَوٍَ وَظاضَتــٌ خىَيٓــسٌْ بــااَلزا نــاض ئُنــُٕ، َــاد ث

 نطزُْوٍَ ْاظْاوٍ ظاْػتًإ ُٖيُ بُ طىَيطٍَ سىنُُناٌْ ئُّ ياغايُ(



 181 

 َاززٍَ زووَّ:
ًَسإ و بُضظ نطزُْوٍَ ثًٍُ ظاْػ ًَت نُ يُ اليُٕ ئُصتىٌَُْ وَظيطإ ث ًَهٌ تايبُت زَب ًٌَ غًػتَُ يت بُ ث

ًَت، بؤ َُٖىو ئُواٍُْ سىنُُناٌْ ئُّ ياغايُ زَياْططَيتُوَ.  زَضزَن
:ًًَُّ  َاززٍَ غ

ــٌ         ًَ ــُ ث ــت ب ٌَ زَزضَي ــ ــاوٍ ظاْػــًإ ث ــٍُ ْاظْ ــُوَ زَضَاَي ــُّ ياغــايُ زَياْططَيت ــُناٌْ ئ ــٍُ سىنُ ــؤ ئُواْ ب
ًَت. ِضَيُٓايًُنٌ تايبُت  نُ يُ اليُٕ ئُصتىٌَُْ وَظيطاُْوَ زَضزَن

 َاززٍَ نىاضَّ:
ٌَ بهُٕ. ٌَ بُد ًَت ئُصتىٌَُْ وَظيطإ و اليُُْ ثُيىَْسيساضنإ سىنُُناٌْ ئُّ ياغايُ د  زَب

ًَٓذُّ:  َاززٍَ ث
ٌَ زَنطَيت. ٌَ بُد  ئُّ ياغايُ زواٍ باَلونطزُْوٍَ يُ ِضؤشْاٍَُ فُضٌَ وَقائًعٌ نىضزغتإ د

 ٌْ زَضنىوٌْ ئُّ ياغايُ:ٖؤناضَنا
ًَسإ و تىَيصيُٓوٍَ ظاْػـيت بـؤ ٖـَُيططاٌْ بِطواْاَـٍُ َاغـتُض يـإ زنتـؤضا يـُ          بُ َُبُغيت ٖاْسإ و ثُضَث

ًَىَي  ىَيٓطا.هٌ زازثُضوَضاُْ ئُّ ياغايُ زَضنُٖضَيٌُ نىضزغتإ، زابؽت نطزٌْ َافُناًْإ بُ ؾ
 غؤظإ ؾٗاو ْىضٍ:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 طامايع-ض٥اغ١ اطملإ نٛضزغجإاىل/ 

 ّ/ ثكطٜط َؿذلى
عكسخ ؾ١ٓ ايؿإٚ ايكا١ْْٝٛ ٚ ؾ١ٓ ايذلا١ٝ ٚ ايجعًِٝ ٚ ايبظر ايعًُٞ عهٛض ٚظٜط ايذلا١ٝ ٚ ٚظٜط ايجعًِٝ 

َتٝ زٟ يسضاغت١    16/9/8118نتٛضزٟ املكتازف يٝتّٛ     8718طُالوَيـص  / 86ايعايٞ ٚايبظر ايعًُتٞ اجتاضٜذ   
سضست١ ايعًُٝت١ ؿتاًَٞ ؾتٗاز٠ املاسػتجرل ٚ ايتسنجٛضاٙ ايتصٜٔ خيتسَٕٛ ختاضض ٚظاض٠          َؿطٚع قإْٛ )اطجػات اي

ايجعًِٝ ايعايٞ ٚ ايبظر ايعًُٞيف املكتسّ َتٔ قبتٌ ايعتسز ايكتاْْٛٞ العهتا٤ ايدلملتإ ٚ اجلتاٍ اىل ؾٓجٓتا ٚايًشتإ           
  اعتس املٓاقؿت١ ٚ   18/11/8111يف ع 18املع١ٝٓ اعس ايكطا٠٤ االٚىل ي٘ ع ايدلملإ ظًػج٘ االعجٝاز١ٜ املطقُت١ ) 

 املساٚي١ متح قٝاغ١ َؿطٚع ايكإْٛ اايؿهٌ االثٞ:
 املاز٠ االٚىل:

ؿاَتتٌ املاسػتتجرل اٚ ايتتسنجٛضاٙ اٚ َتتا ٜعاز ُتتا ع ايكطتتاع اـتتام اٚ ع ٚظاض٠ ايذلاٝتت١ اٚ اطتتس٣ ايتتٛظاضاخ اٚ       
يٞ ٚايبظتر ايعًُتٞ طتل َتٓ      املاغػاخ ايطزل١ٝ ع اقًِٝ نٛضزغجإ ايصٜٔ خيتسَٕٛ ختاضض ٚظاض٠ ايجعًتِٝ ايعتا    

 ايًكة ايعًُٞ ٚايذلق١ٝ ايع١ًُٝ ٚؾل اطهاّ ٖصا ايكإْٛ.
 املاز٠ ايذا١ْٝ:

َٓ  ايًكة ايعًُٞ ٚايذلق١ٝ ايع١ًُٝ ٜهٕٛ ٚؾل ْظاّ خام ٜكسض َٔ فًؼ ايتٛظضا٤ يًُؿتُٛيني ااطهتاّ ٖتصا     
 ايكإْٛ.
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 املاز٠ ايذايذ١:
ًكتة ايعًُتٞ ٚؾتل ايجعًُٝتاخ اـاقت١ ثكتسض َتٔ فًتؼ         ٜػجظل املؿُٛيني ااطهاّ ٖتصا ايكتإْٛ كككتاخ اي   

 ايٛظضا٤.
 املاز٠ ايطااع١:

 ع٢ً اجملًؼ ايٛظضا٤ ٚاؾٗاخ شاخ ايع ق١ ثٓؿٝص اطهاّ ٖصا ايكإْٛ.
 املاز٠ اـاَػ١:

 ٜٓؿص ٖصا ايكإْٛ اعجباضا َٔ ثاضٜذ ْؿطٙ ع اؾطٜس٠ ايطزل١ٝ )ٚقا٥ع نٛضزغجإيف
 

 االغبات املٛسب١
طٜٛط االاساع ٚايبظر ايعًُٞ ؿ١ًُ ؾٗاز٠ املاسػجرل ٚايسنجٛضاٙ ع اقًِٝ نٛضزغتجإ ٚ نتُإ   اػ١ٝ ثؿشٝع ٚ ث

 طكٛقِٗ اؿهٌ عازٍ  ؾطع ٖصا ايكإْٛ.
 ضاسني ايجؿهٌ ااالط ع ٚ عطض ايجكطٜط ع٢ً ايدلملإ يًُٓاقؿ١ ٚ ااسا٤ ايطاٟ املٓاغة اؿاْ٘ ٚ ايجكٜٛح. 

 َع ايجكسٜط
 :ثُضيَُإنٌ غُضؤ ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 ( خبىَيُٓوَ.1فُضَىو َاززٍَ )
 بُضَيع ز.عُط لتساَؽت خسض)ْىضَزيين(:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَت: ًَىَيٍُ خىاضَوَ ب ًَُإ باؾُ بُو ؾ  غُباضَت بُ ْاوًْؿاٌْ ثطؤشَ ياغانُ زواٍ طفتىطؤ ث

ًَــسإ و بــُضظ نطزْــُوٍَ ثًــٍُ ظاْػــيت بــؤ ٖــَُيططاٌْ بِطواْاَــٍُ َاغــتُض يــا   ٕ زنتــؤضا نــُ يــُ زَضَوٍَ )ث
 .وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَل خعَُت زَنُٕ(

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 فُضَىو غؤظإ خإ.
 بُضَيع غؤظإ ؾٗاو ْىضٍ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 ايٞ.ثطق١ٝ ايًكة ايعًُٞ ؿ١ًُ ؾٗاز٠ املاسػجرل ٚايسنجٛضاٙ املؿُٛيني خاضض ٚظاض٠ ايجعًِٝ ايعَٓ  ٚ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 فُضَىو ناى كتاٍ.
 ابطاًِٖ: طاٖطبُضَيع كتاٍ 

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَػتا خىَيٓسياُْوَ ْاظامن َُعٓاٍ ْازاتٔ، )َٓح و تطقًُ ايًكب ايعًٌُ( يُقُبٌ  ًَؽت  وَى بطازَضإ ئ ئُطُض ب
املاغػتاخ  قًُ ايعًًُُ ذتاَـٌ املادػـتري وايـسنتىضاَ ايعـاًَؽت د     عًٌُ تُضقًُ ْابؼت، )َٓح ايًكب ايعًٌُ وايرت

 .خاضض ايجعًِٝ ايعايٞيف
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 فُضَىو ز. ضؤشإ. 
 
 
 

 بُضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض التس:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ئُو ْاوَ يُبـُض ئـُوٍَ ْاوَِضؤنُنـُ يُغـُض      ئُوٍَ يُ ِضاثؤضتُنُ ٖاتًُ )استػاو ايسضدُ ايعًًُُ( يُ، بُؽ
ًَؿًٓاضٍ ثُضيَُاْتاضإ ْاوَِضؤنُنـُ طؤِضايـُ، بؤيـُ ِضايـُى ٖـُبىو نـُوا ئـُو ْاوًْؿـاُْ          ًَبًين و ث ِضؤؾٓايٌ ت
ًَـسإ و بـُضظ      ًَؿًٓاضٍ ئُوٍَ نـطز نـُ ث زَاليُت يُغُض ْاوَِضؤنٌ ياغايُنُ ْانات، بؤيُ يًصٍُْ ثُضوَضزَ ث

ًَؿـًٓاض ُٖيـُ         نطزُْوٍَ ثًٍُ ظاْ ًَو ث ًَػـتاف نؤَـَُي ًَىَيُ بطؤِضزضَيـت، تـا ئ ًَت، ْاوًْؿاُْنُ بـُو ؾـ ػيت ب
 زَْطساٌْ يُغُض ُْنطاوَ.

 وَظيطٍ خىَيٓسٌْ بااَل و تىَيصيُٓوٍَ ظاْػيت:-بُضَيع ز.عًٌ غعًس 
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَت ئُطُض بؤّ ُٖب ًَىَيٍُ الٍ خىاضَوَ ب ًَؿًٓاظ ئُنُّ نُ بُّ ؾ ًَساٌْ ْاظْاوٍ ظاْػيت، و بُضظ َٔ ث ًَت، )ث
نطزُْوٍَ ثًٍُ ظاْػيت، يُنُّ ئُوَ ْاظْاوَ، زووًََـ، بُضظ نطزُْوٍَ ثًُيُ، بُ عُضَبًـ  )َٓح ايًكب 

.ايسضدُ ايعًًُُ(، غىثاؽ - ايعًٌُ وايرتقًُ  
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 فُضَىو يًصٍُْ ياغايٌ.
 يكازض التس:بُضَيع ز.ِضؤشإ عبسا

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَىََإ زاِضؾتُوَ، ) قإْٛ َٓ  ايًكة ايعًُٞ ٚايذلق١ٝ ايسضس١ ايع١ًُٝ ؿاًَٞ ؾٗاز٠ ْاوًْؿاٌْ ياغانُ بُو ؾ

.ٚظاض٠ ايجعًِٝ ايعايٞيف املاسػجرل اٚ ايسنجٛضاٙ خاضض   
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 ؾ١ضَٛٚ ز. عُط.
 ط لتس اَؽت خسض)ْىضَزيين(:بُضَيع ز.عُ

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَسإ و بُضظ نطزُْوٍَ ثًٍُ ظاْػيت بؤ َُٖيططاٌْ بِطواْاٍَُ َاغتُض يإ  ًَتُ )ياغاٍ ث بُ نىضزيُنٍُ زَب
 زنتؤضا نُ يُ زَضَوٍَ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَل خعَُت زَنُٕ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
قباح. فُضَىو ناى  

 
 
 
 

 بُضَيع ز.قباح ستُس صتًب:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَساٌْ ْاظْاوٍ ظاْػيت و بُضظ نطزُْوٍَ ثًٍُ  ًٌَ ئُوٍَ نُ يُ عُضَبًُنُزا خىَيٓسضايُوَ، ياغاٍ ث بُ ث
ظاْػيت بؤ َُٖيططاٌْ بِطواْاٍَُ َاغتُض و زنتؤضا يُ زَضَوٍَ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَل و تىَيصيُٓوٍَ 

يت.ظاْػ  
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 فُضَىو ناى عبسايػالّ.
 قسيل: َكطؿ٢بُضَيع عبسايػالّ 

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
وابعامن نىضزيُنُ زضوغرتَ يى ُويُٕ يُ عُضَبًُنُ، بُ عُضَبًُنُ زووداض ْىوغطاوَ َُْح زَضَدُ، 

ًَت وَنى نىضزيُنُ ،نىضزيُنُ .ظؤض دىإ بىو، غىثاؽ بُؽ زَبىايُ يُنذاض ب  
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 فُضَىو ناى كتاٍ.
 ابطاًِٖ: طاٖطبُضَيع كتاٍ 

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَت )ايسضدُ ايعًًُُ(، تطقًٍُ عًٌُ َُعٓاٍ ئؤتؤَاتًهًُٕ  )َٓح ايًكب ايعًٌُ وايرتقًُ ايعًًُُ(، ْاب

ًَتُوَ، بؤي ًَهطاوَ، ئُوَ ئًؿُإ نطزيُ، َُيسإًُْ، واقًعٌ ئًؿُإ زَضَدٍُ عًًٌُ بُضظ ئُب ُ ئُوَ ناض ث
ٌَ نطزيُ، تُضقًُ يُ ئُقًَسا َُعٓاٍ بُضظ نطزُْوٍَ زَضَدُيُ، )ايرتقًُ ايسضدُ ايعًًُُ( ْانطَيؼت، بؤيُ  ث

ًَؿًٓاض زَنُّ ببًتُ )َٓح ايًكب ايعًٌُ و ايرتقًُ ايعًًُُ( ئُطُض يُقُبت زا ئؤتؤَاتًهًُٕ ت ُضقًُ َٔ ث
.زَيؼت، غىثاؽ  

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 فُضَىو غؤظإ خإ.
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 بُضَيع غؤظإ ؾٗاو ْىضٍ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

قإْٛ َٓ  ايًكة ٚايذلق١ٝ ايع١ًُٝ ؿ١ًُ ؾٗاز٠ املاسػجرل ٚ ايسنجٛضاٙ ايعاًَني ئاخري قًا ُ بُ عُضَبٌ ) 
.خاضض َاغػاخ ايجعًِٝ ايعايٞيف  

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ ُِضَيعب
 فُضَىو ناى قباح. 

 
 

 بُضَيع ز.قباح ستُس صتًب:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَساٌْ ْاظْاوٍ ظاْػيت و بُضظ نطزُْوٍَ ظاْػيت بؤ َُٖيططاٌْ بِطواْاٍَُ َاغتُض و زنتؤضا نُ يُ  ياغاٍ ث
 زَضَوٍَ زاَُظضاوَناٌْ خىَيٓسٌْ بااَل خعَُت زَنُٕ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
ٍَ زايُر تهايُ زَغت بُضظ بهاتُوَ، ٌَ يُطُ ًَىَيٍُ نُ خىَيٓسضايُوَ بؤ ئُو ياغايُ ن  ئُو ؾ

ٍَ زا ًُْر ) ٌَ يُطُ ٍَ زا ًُْ، بُ ظؤضيٍُٓ زَْط ثُغٓس نطا، فُضَىو بؤ َاززٍَ يُنُّ.11ن ( نُؽ يُطُ  
 املاز٠ االٚىل:

نجٛضاٙ اٚ َتتا ٜعاز ُتتا ع ايكطتتاع اـتتام اٚ ع ٚظاض٠ ايذلاٝتت١ اٚ اطتتس٣ ايتتٛظاضاخ اٚ     ؿاَتتٌ املاسػتتجرل اٚ ايتتس 
املاغػاخ ايطزل١ٝ ع اقًِٝ نٛضزغجإ ايصٜٔ خيسَٕٛ خاضض ٚظاض٠ ايجعًِٝ ايعايٞ ٚايبظر ايعًُٞ طل اؿكتٍٛ  

 ايًكة ايعًُٞ ٚايذلق١ٝ ايع١ًُٝ ٚؾل اطهاّ ٖصا ايكإْٛ.

 بُضَيع ز.قباح ستُس صتًب:
 ضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُ

ًَو يــُ       ًَىَناًْإ نــُ يُنــُضتٌ تايبــُت يــإ يــُ يــُن )ٖــَُيططٍ بِطواْاَــٍُ َاغــتُض يــإ زنتــؤضا يــإ ٖاوؾــ
ًَـسإ و         زاَىزَظطا ِضَمسًُناٌْ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ يُ زَضَوٍَ وَظاضَتـٌ خىَيٓـسٌْ بـااَل نـاض ئُنـُٕ، َـاد ث

                                                                 .طٍَ سىنُُناٌْ ئُّ ياغايُ(بُضظ نطزُْوٍَ ْاظْاوٍ ظاْػتًإ ُٖيُ بُ طىَي
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ: -بُضَيع ز.اضغالٕ بايع 

.ٍَ ًَبًين ُٖيُ با بفُضَى ٌَ ت ًَطٍ ثُضيَُإ يُغُض قًا ُنٍُ ن  بُضَيع غهطت
ًَطٍ ثُضيَُإ.-بُضَيع فطغت التس عبسايًُ  غهطت

 نٌ ثُضيَُإ.بُضَيع غُضؤ
بُ ِضَئٌ َٔ نؤ نطزُْوٍَ ئُواٍُْ يُ قًتاعٌ خام ئًـ ئُنُٕ و يُ زَوائريٍ ِضَمسٌ ناض ئُنُٕ، بُ 

يُى فُقُضَ ْاسًٍُ قًا ٍُ عًًٌُ قاْىٌْ  ُيُتُ، الظَُ زوو َاززَ بٔ، يإ الظَُ زوو فُقُضَ بٔ يُ 
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ًًشًإ نطز بُ خؤيإ، )سل َٓح ظَين َاززَيُى، ئُوَ يُى، ْىقتٍُ زووَّ، يإ  ُيُتٌ زووَّ تُق
ايًكب ايعًٌُ وايرتقًُ( َُعٓاٍ ئُوَ ساًًٌَ ؾُٖازَ تُضقًُنُ و يُقُبُنُ  بُ  ُيطٍ خؤييت، َُفطوظَ 
ٌَ )اذتل د َٓشُ ايًكب ايعًٌُ( بُؽ بُخؤيإ زضوغتًإ نطز )سل اذتكىٍ ايًكب ايعًٌُ وايرتقًُ(، ظؤض  ًَ ب

 غىثاؽ
 تٌ(:بُضَيع ز.التس ابطاًِٖ عًٌ)وَض

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَسا، يُغُض قًا ُ نطزُْوٍَ ياغانُ، يُ ناتٌ نؤبىوُْوٍَ يًصُْنُف ئُو  وَنى ناى )فطغت( ئاَاشٍَ ث

( ٌَ ًَىٍَ تاى ٖاتىوَ، ثاؾإ زََي ًَطَ )ذتاٌَ املادػتري( بُ ؾ ايصٜٔ خيسَٕٛ  ٚظاض٠ َىالسُظَيُّ زا نُ ي
ٍَ بؤتُ نؤ، يُعينايجعًِٝ ايعايٞيف   ًٌَ )ذتاًٌَ( بُ )يا(، )ذتاًٌَ املادػتري و ايسنتىضاَ(  يُو ًَت بًَ يإ ئُب

ٌَ ئُواٍُْ ناض  ٌَ، )َُٖيططٍ بِطواْاٍَُ، زوايٌ ئَُي ٌَ ٖاتىوَ، بُ نىضزيُنُ ئَُي ُٖتا يُ نىضزيُنُف ُٖضواٍ ي
ًَِ باؾُ ٌَ ئُوَ ناى بهطَيتُوَ، زووًََـ، َٔ ث )ع ايكطاع  زَنُٕ َاد بُضظ نطزُْوَيإ ُٖيُ( بؤيُ زَب

ًَت، نىْهُ يُ ئُقًَسا ئُّ ثطؤشَ ياغايُ بؤ ٚظاض٠ ايذلا١ٝ اٚ اطس٣ ايٛظاضاخ ايطزل١ٝيف يُ زواٍ )اـاميف  ب
ًَؿُيإ ُٖيُ يُ وَظاضَتٌ تُضبًُ و وَظاضَتُناٌْ تط، يُعين قًتاعٌ خاقُنُ بهُوَيتُ  ئُواُْ بىوَ نُ ن

 زواٍ وَظاضَتُنإ و َىئُغُغاتٌ ِضَمسٌ، غىثاؽ
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ.-ع ز.اضغالٕ بايعبُضَي

ًَتُوَ بؤ ئُوٍَ بعاْؽت  ًَؿًٓاضٍ نطز بًدىَيٓ ًَطٍ ثُضيَُإ ئُو قًا ٍُ نُ ث ًَِ باؾُ بُضَيع غهطت ًَػتا ث ئ
ًَٔ نٌر فُضَىو  يًصٍُْ قاْىٌْ و يًصٍُْ خىَيٓسٌْ بااَل زََي

ًَطٍ ثُضيَُإ:-بُضَيع فطغت التس عبسايًُ  غهطت
 .بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ

 املاز٠ االٚىل:
اغػتتاخ  ايطزلٝتت١ ع اقًتتِٝ املؿاَتتٌ ؾتتٗاز٠ املاسػتتجرل اٚ ايتتسنجٛضاٙ اٚ َتتا ٜعاز ُتتا ايعاَتتٌ ع ايتتسٚا٥ط ٚ   -1

نٛضزغجإ ٚ زٚا٥ط ٚ َاغػاخ ٚظاض٠ ايجعًِٝ ايعايٞ ٚايبظر ايعًُٞ اؿل ع  َٓظ٘ ايًكة ايعًُٞ ٚايذلقٝت١  
ٍٛ ع٢ً ايًكة ايعًُٞ ٚايذلق١ٝ ايعًُٝت١ ٚؾتل اطهتاّ ٖتصا     ايع١ًُٝ ٚؾل اطهاّ ٖصا ايكإْٛ اٚ اؿل ع اؿك

 ايكإْٛ.
ؿاٌَ ؾٗاز٠ ايسنجٛضاٙ اٚ املاسػجرل ايعاٌَ يس٣ ايكطاع اـتام اؿتل ع َٓظت٘ ايًكتة ايعًُتٞ اٚ اؿتل ع        -8

 اؿكٍٛ ايًكة ايعًُٞ ٚ ايذلق١ٝ ايع١ًُٝ ٚؾل اطهاّ ٖصا ايكإْٛ.

ًَىَيُ، ظؤض غىثاؽ  .ببتُ زوو فُقُِضَ بُو ؾ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 فُضَىو ناى عُط.
 بُضَيع ز. عُط لتس اَؽت خسض )ْىضَزيين(:
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 بُضَيع غُضؤنًٌ ثُضيَُإ.
ًَطٍ ثُضيَُإ نُ نطزوويُتًُ زوو بِططُ نـاضَيهٌ   ًَىَيٍُ دُْابٌ غهطت َُبسَئًُٕ َاززٍَ يُنُّ بُو ؾ

( ٌَ بـُ   ايسٚا٥ط ٚاملاغػتاخ ايطزلٝت١ ؿهَٛت١ اقًتِٝ نٛضزغتجإيف      عباؾُ، بُؽ يُغُض بِططٍُ يُنُّ نُ زََي
ِضَئٌ َٔ ُْٖسَيو َىئُغُغاتٌ ِضَمسٌ ُٖٕ ٌٖ سهىَُتٌ ُٖضَيٌُ نىضغتإ ْؽت، بؤ فتىوُْ ثُضيـَُإ،  

ًَؽت )د ايسوائط  ًَ ٌَ ب ٌَ ٚاملاغػاخ ايطزل١ٝ ع اقًِٝ نٛضزغجإيف غُضؤنايُتٌ ُٖضَيِ، بؤيُ زَب )اذتهىَُ(ٍ ي
 البسَئ.

 
 

 قسيل: َكطؿ٢بُضَيع عبساغالّ 
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ.ع ايكطاع اـام ٚايعاّيف  )يًعاًَؽت خاضز وظاضت ايتعًًِ ايعايٌ..( َُٖىوٍ ئُططَيتُوَ، )   ئُطُض بهط
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ.-بُضَيع ز.اضغالٕ بايع

 هُٕ.بُ عُضَبًُنٍُ بًدىَيُٓوَ زَيهُيُٓ ئُغاؽ  ئُودا تُضدىَُ نىضزيُنٍُ ب
 بُضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض التس:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاض نطايُ بهطَيتُ زوو بِططُ:  َاززٍَ يُنُّ ث

 املاز٠ االٚىل:
ؿاَتتٌ ؾتتٗاز٠ املاسػتتجرل اٚ ايتتسنجٛضاٙ اٚ َتتا ٜعاز ُتتا ايعاَتتٌ ع ايتتسٚا٥ط ٚ املاغػتتاخ  ايطزلٝتت١ ع اقًتتِٝ       -1

ايجعًِٝ ايعايٞ ٚايبظر ايعًُٞ اؿل ع  َٓظ٘ ايًكة ايعًُٞ ٚايذلقٝت١   نٛضزغجإ خاضض زٚا٥ط ٚ َاغػاخ ٚظاض٠
 ايع١ًُٝ ٚؾل اطهاّ ٖصا ايكإْٛ.

ؿاٌَ ؾٗاز٠ ايسنجٛضاٙ اٚ املاسػتجرل ايعاَتٌ يتس٣ ايكطتاع اـتام اؿتل ع َٓظت٘ ايًكتة ايعًُتٞ ٚ ايذلقٝت١            -8
 ايع١ًُٝ ٚؾل اطهاّ ٖصا ايكإْٛ.

 بُضَيع سَُُ غعًس سَُُ عًٌ:
 َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُض

ًَط      ًَؽت. بؤ نُضتٌ خاقًـ ئُواْـٍُ ٖـَُيططٍ ؾـُٖازٍَ َادػـت ًَ يُبِططٍُ زووَّ )او يعازهلُا(ٍ ُْوتىوَ، ب
 يإ زنتؤضا يإ ٖاوتاناًْإ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 فُضَىو ز. ضؤشإ.

 بُضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض التس:
 هلُا( يُ بِططٍُ زووًََـ ظياز زَنُئ.ِضاغتُ وؾٍُ )او َايعاز
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 زوا قًا ٍُ خبىَيُٓوَ.
 بُضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض التس:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ؿاَتتٌ ؾتتٗاز٠ املاسػتتجرل اٚ ايتتسنجٛضاٙ اٚ َتتا ٜعاز ُتتا ايعاَتتٌ ع ايتتسٚا٥ط ٚ املاغػتتاخ  ايطزلٝتت١ ع اقًتتِٝ     --1
ٛضزغجإ خاضض زٚا٥ط ٚ َاغػتاخ ٚظاض٠ ايجعًتِٝ ايعتايٞ ٚايبظتر ايعًُتٞ اؿتل اؿكتٍٛ عًت٢ ايًكتة ايعًُتٞ           ن

 ٚايذلق١ٝ ايع١ًُٝ ٚؾل اطهاّ ٖصا ايكإْٛ.
ؿاٌَ ؾٗاز٠ املاسػجرل اٚ ايسنجٛضاٙ اٚ َاٜعاز ُا  ايعاٌَ يتس٣ ايكطتاع اـتام اؿتل اؿكتٍٛ عًت٢ ايًكتة         -8

 ٚؾل اطهاّ ٖصا ايكإْٛ.ايعًُٞ ٚ ايذلق١ٝ ايع١ًُٝ 

 

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
ٍَ        1َاززٍَ ) ٌَ يُطـُ ًَىَيٍُ نُ زاِضَيصضاوَ زوايٌ ئُيهُيٓـُ ئُغـاؽ بـؤ تُضدىَـُ نىضزيُنُؾـٌ، نـ ( بُو ؾ

ٍَ زا ًْـُر )  ٌَ يُطُ ٍَ زا ًْـُ، بـُ ظؤضيٓـٍُ زَْـط ثُغـٓس        6زايُ تهايُ زَغت بُضظ بهاتُوَر ن ( نـُؽ يُطـُ
 فُضَىو بؤ َاززَيُنٌ تط. نطا،

 َاززٍَ زووَّ:
 بُضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض التس:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًٌَ ئُو ِضاثؤضتُ ٖاوبُؾُ:  َاززٍَ زووَّ بُ ث

 املاز٠ ايذا١ْٝ:
َٓ  ايكة ايعًُٞ ٚايذلق١ٝ ايع١ًُٝ ٜهٕٛ ٚؾل ْظاّ خام ٜكسض َٔ فًتؼ ايتٛظضا٤ يًُؿتُٛيني ااطهتاّ ٖتصا      

 ايكإْٛ.
 َاززٍَ زووَّ:

ًَت نُ يُ اليُٕ ئُصتىٌَُْ وَظيطإ  ًَهٌ تايبُت زَب ًٌَ غًػتَُ ًَسإ و بُضظ نطزُْوٍَ ثًٍُ ظاْػيت بُ ث ث
ًَت، بؤ َُٖىو ئُواٍُْ سىنُُناٌْ ئُّ ياغايُ زَياْططَيتُوَ.  زَضزَن

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 فُضَىو ناى عُط.
 :٤ايسٜٔاٗابُضَيع عُط عبسايععيع 

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 .( نطزَإ بُ )سل اذتكىٍ( ئُو )ًَح(َ بهطَيتُ )سل اذتكىٍ عًِ ايًكب ايعًٌُ(1َازاّ يُ َاززٍَ )

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 فُضَىو ز. التس.
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 بُضَيع ز.التس ابطاًِٖ عًٌ)وَضتٌ(:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ يُ نؤبىوُْوٍَ ًَت، يإ ئـُو   ئ ٖاوبُف يُغُض ئُو َاززَيُ واَإ طفتىطؤ يُغُض نطز نُ يإ ِضَيُٓايٌ ب

ثُيِطَوٍَ نـُ زَضئـُنطَيت ٖـُضزوو وَظاضَتـٌ تُضبًـُ و وَظاضَتـٌ خىَيٓـسٌْ بـااَل ئاَـازٍَ بهـُٕ، و ثاؾـإ            
ًَــطَ َاززَنــُ نطاوَتــُ، ئــُوَ فُقــُت َُدًًػــٌ وظَضا ز          َضٍ َــُدًًؼ وظَضا ثُغــُْسٍ بهــات، بؤيــُ ي

 .ئُنات.ظؤض غىثاؽ
 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 فُضَىو ناى خىضؾًس.
 بُضَيع خىضؾًس التس غًًِ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَػـتا َُضتُنـُ بطُِضَيٓـُوَ )سـل اذتكـىٍ( يـُعين            ًَػـتا بامسـإ نـطز، ئ وَاَل ُٖض ئُوَبىو )سل اذتكـىٍ( ئ
ًغُنُف بهــطَيؼت، بــُ عُضَبًُنــٍُ بــُقىَت ًْــُ، دــاضَيهٌ تــط  قــًغُنُف بــاف ًْــُ، الظَــُ ئًعــازٍَ قــ 

 ئًعازٍَ بهُئ، نىْهُ ئُو َُعٓايُ ْازات ئُوٍَ يُ خاَيٌ يُنَُسا ٖاتىوَ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 فُضَىو غًىَيٌ خإ.
 التس: عذُإبُضَيع غًىَيٌ 

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ْاوٍ َُدًًؼ وظَضا ٖاتًُ، وابعامن ثُيىَْسٍ بُ وَظاضَتـٌ خىَيٓـسٌْ بـااَلوَ     (2(، )8بًُْػبُت َاززٍَ )

 .ُٖيُ، غىثاؽ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 فُضَىو ناى عبسايػالّ.
 قسيل: َكطؿ٢بُضَيع عبسايػالّ 

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَطايُتٌ، نىْهُ يُ اليُٕ َُدًًؼ وظَضا ًَطَ بعَبت  د يُ، زووًََإ يُ اليُٕ ئُصتىٌَُْ وَظيـطإ  َُْح ي

ًَت، بــُاَلّ ئايـا ئــُو َـاززَ ظَضووضيـُر بــؤ يـُ َــاززٍَ )          ًَِ بـُ ئًكترياســٌ ئـُو ئـُب ًَــ ًَت، ئُطـُض ب ( 4زَضنـ
 .آظاّيف؟ )
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 فُضَىو ز. عُط.
 بُضَيع ز.عُط لتس اَؽت خسض)ْىضَزيين(:
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 يَُإ.بُضَيع غُضؤنٌ ثُض
ًَطىَاًْـ وَنى  ًَت، زياضَ ًْعاّ يُ زَغتُاَلتٌ ئُصتىٌَُْ وَظيطاُْ، ب غُباضَت بُوٍَ نُ بُ ًْعاّ زَضزَن
ًَو نــُ غًػــتٌَُ يــُ اليــُٕ ئُصتىَــٌُْ وَظيطاْــُوَ      ــطَ نــُ غــُباضَت بــُ بابــُت ًَ ٌَ ٖــاتىوَ ي ًَهٌ يــ عــىضف

ًَت، وَظاضَتُ ثُيىَْسيساضَنإ بُؾساضٍ زَنُٕ يُ ئاَازَ  نطزْـٌ ًْعاَُنـُ، بؤيـُ ئَُـُ تُسكـًٌ      زَضزَن
 ساقًَُ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 فُضَىو ز. قباح.

 بُضَيع ز.قباح ستُس صتًب:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَهٌ تايبــُت يـُ اليــُٕ ئُصتىَـٌُْ وَظيطاْــُوَ         ٌَ بــُ غًػـتَُ ًَـو نــُ بـُ َاززَيــُى ئـُوتطَيت نــُ ئـُب نات
ًَطَ ئُصت ًَت، ي ًَت بُوٍَ نُ ئُو غًػتَُُ زَضبهات، بؤيُ بىوٌْ َاززَنُ زَضبه ىٌَُْ وَظيطإ َىيعَّ ئُب

 ظَضووضيُ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 فُضَىو ز. ضؤشإ.
 بُضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض التس:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ُ َـاززٍَ يُنـُّ نطزَاْـُ )سـل اذتكـىٍ(،      غُباضَت بُ )سل اذتكىٍ ( يإ )َـٓح ايًكـب ايعًُـٌ( ِضاغـتُ يـ     

يُبُض ئُوٍَ باغٌ ئـُو نُغـَُإ زَنـطز نـُ ٖـَُيططٍ بِطواْاَـٍُ َاغـتُضَ يـإ زنتـؤضا يـإ ؾـُٖازَيُى،            
ًَطَ باغٌ ئُو نُغُ ْانُئ نُ بِطواْاَُنٌ ُٖيُ، باغٌ ئـُو الياْاْـُ ئُنـُئ     ًَىَ، بُاَلّ ي بِطواْاَُنٌ ٖاوؾ

ٌَ زَز  ًَـطَ ْانطَيتـُ )سـل اذتكـىٍ(ٕ بـُ َـُْح           نُ يُقُبُ عًًًُُنٍُ ثـ اتـٔ، بؤيـُ زوو بابـُتٌ دًـاواظَ، ي
ًَــٌ   ًَتــُوَ، يُبــُض ئــُوٍَ باغــٌ ئــُو اليُْــُ ئُنــُئ نــُ يُقُبــُ عًًًُُنــُ، ْاظْــاوَ ظاْػــتًُنُيُ ث ًَٓ ئَُ

ًَسايُ، غىثاؽ ٌَ بُو نُغٍُ نُ ئُو َُضداٍُْ ت  .زَبُخؿ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 ٌ ناى فطغُت فُضَىو.دُْاب
ًَطٍ ثُضيَُإ:-بُضَيع فطغت التس عبسايًُ  غهطت
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 تُئًسٍ قػُناٌْ زنتؤضَ ِضؤشإ ئُنُّ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 غىثاؽ، دُْابٌ وَظيط فُضَىو.
 وَظيطٍ خىَيٓسٌْ بااَل و تىَيصيُٓوٍَ ظاْػيت:-بُضَيع ز.عًٌ غعًس
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 ضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُ
ًَو و  ْاظْاوٍ تايبـُت، بـؤ ئـُوٍَ     ٍَ بُ غًػتَُ ًَهٌ تايبُت، بىتط ًَؿًٓاظ ئُنُّ نُ يُدًاتٌ غًػتَُ َٔ ث

ًَت، غىثاؽ  .زَغتُواشَنإ دًا ب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 فُضَىو غؤظإ خإ.
 
 

 بُضَيع غؤظإ ؾٗاو ْىضٍ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَـٌ ئـُو       ًٌَ ْاظْاوٍ تايبُت، نىْهُ تؤ نُ غًػتَُت زَضنطز يُ ْـاو ئـُو غًػـتَُُزا زََي ًَ ًَىيػت ْانات ب ث
نُغٍُ نُ يُ زَضَوٍَ وَظاضَتٌ خىَيٓسٌْ بااَليُ نُ تُضقًُ ئُنات بُّ ثالُْ فاَلٕ ْاظْاوٍ ئُزَييَت، بؤيُ 

    ُ ًَؿتىوَ بؤ غًػـتَُُنُ، بـؤ ئـُوٍَ َىْاقُؾـاتٌ ي ًَُإ ٖ ًَُُ د ًَهٌ عًًُـٌ      ئ غـُض بهطَيـت، يُغـُض ئُغاغـ
ٍَ وَظاضَتـُناِْ تـط، بؤيـُ     ًَـ بامسإ نطز يُْاو نؤبىوُْوَنُ، ًِٖٓ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ دًاواظَ يُطُ زوَيٓ
ًَٔ بـؤ          ًَؿـتىوَ، نـُ ْاظْـاوّ تايبـُت زابٓـ ٖ ٌَ ًَىََـإ بـُد ًَؽت ئُوَ بؤ ئ ًَطَوَ بُ دُْابِ وَظيط زََي ًَُُ ي ئ

 اضَتِ خىَيٓسِْ بااَلٕ، غىثاؽ.ئُواُّْ يُ زَضَوَّ وَظ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 ناى بطٖإ فُضَىو.
 بُِضَيع بطٖإ ضؾًس سػٔ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

قػُناِْ دُْابِ وَظيط ظؤض ظؤض تُواوٕ، َٔ ثؿتطريّ زَنُّ ئُوَ سُقُ بسضَيت بُ خؤيإ، يُبُضئُوَّ 
ًَهَُي ٍَ و ث ًَهُ ًَت و وضزَناضيُنإ بسضَيت بُ ئُوإ، ئُوإ باؾرت زَيعأْ، َٔ تاوَنى ئُو ت ًُ زضوغت ُْب

 طىَيِ يُ ِضَئًُنُّ دُْابِ ططت، ِضَئًُنِ ظؤض عًًُِ زَقًكُ، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 ز. عُط فُضَىو.
 بُِضَيع ز. عُط لتساَؽت خسض)ْىضَزيِٓ(:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَهِ تايبُت زَنات، نُواتُ  ًَطَ يُّ َاززَيُزا باغِ غًػتَُ بُِضَيعإ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ، يُِضاغتًسا نُ ي
ًَطىَاًْـ بريوبؤنىوِْ وَظاضَتِ  ًَهِ تايبُت، ب ًَىَّ ًْعاَ ًَساِْ ْاظْاوّ ظاْػتِ تايبُتُ، ُٖضوَٖا بُؾ ث

َنطِْ غًػتَُُنُيُ، بُاَلّ سعوضيإ زَوَيت، خىَيٓسِْ بااَل بُ ُْظَضّ ئًعتًباض وَضزَطريَيت و يُ ئاَاز
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ًَهِ عًًُِ تايبُتُ، نُ دًايُ يُوَّ يُ  ًَساِْ يُقُب بؤيُ نُ زَوتطَيت غًػتَُِ تايبُت واتُ بؤ ث
 وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل ُٖيُ، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
ًَبًًٓت ُٖبىور فُضَىو.  زنتؤضَ ضؤشإ ت

 . ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:بُِضَيع ز
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَت، بؤ بُضظنطزُْوَّ  ًَهِ تايبُت ُٖب ًَُُ تُْٗا َُبُغتُإ ئُوَيُ، نُ غًػتَُ غُباضَت بُو َاززَيُ ئ
ًَىَناًْإ، ئُواُّْ نُ يُ زَضَوَّ ًَالنِ  ثًُّ ظاْػتِ بؤ َُٖيططاِْ بِطواْاَُّ َاغتُض و زنتؤضاو ٖاوؾ

َّ باؽ بهُٕ، وَظاضَتِ خىَي ٓسِْ بااَلٕ، يُو غًػتَُُ تايبُتُ زَتىأْ َُبُغتًإ نًُ، وضزَناضيُنإ يُو
ًَت نُوا  ئُو وضزَناضياُْ يُْاو ياغا باؽ ْانطَيت، غًػتَُِ تايبُت واتُ يُقُبِ تايبُت بُو نُغاُْ ب

 سىنُُناِْ ياغا زَياْططَيـتُوَ، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 يًصُّْ ياغايِ و خىَيٓسِْ بااَل زوا غًا ُتإ، فُضَىو.
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَىَيُ زابِطَيصضَيتُوَ:  َاززَنُ بُو ؾ

 :املاز٠ ايذا١ْٝ
 كإْٛيف.ًكة ايعًُٞ ٚايذلق١ٝ ايع١ًُٝ ثٓؿٝصا  الطهاّ ٖصا ايايع٢ً فًؼ ايٛظضا٤ اقساض ْظاّ خام ملٓ  )
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 بُ نىضزيُنُّ ُٖتاُْر باؾُ، زَتىاِْ بًهُيتُ نىضزّ زنتؤضَ، فُضَىو.
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
َِ ئُوَ زَقُ عُضَبًُنُّ يُبُض زَغتُ زَيهَُُ نىضزّ،  بَُي

 َاززَّ زووَّ:
ًَىيػتُ يُغُض  ًَساِْ بُخؿًِٓ ثًُّ ظاْػتِ و ث ًَهِ تايبُت زَضبهات بؤ ث ئُصتىَُِْ وَظيطإ غًػتَُ

ٌَ نطزِْ سىنُُناِْ ئُو ياغايُ. ًَبُد  ْاظْاوّ ظاْػتِ و بُضظنطزُْوَّ ظاْػتِ بؤ د
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

ٍَ زايُ ز ٌَ يُطُ ًَىَيُّ نُ زوا غًا ُ خىَيٓطايُوَ، تهايُ ن ٍَ زاًُْر )بُو ؾ َِ يُطُ ( 5َغت بُضظ ناتُوَر ن
ٍَ زاًُْ بُ ظؤضيُّٓ زَْط ثُغُْس نطا، فُضَىو بؤ َاززَيُنِ تط.  نُؽ يُطُ

 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:
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 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 املازز٠ ايذايذ١:

 ثكسض َٔ فًؼ ايٛظضا٤.ٜػجظل املؿُٛيني ااطهاّ ٖصا ايكإْٛ كككاخ ايًكة ايعًُٞ ٚؾل ثعًُٝاخ خاق١ 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 بُ نىضزيُنُّ فُضَىو.
 بُِضَيع ز. عُط لتساَؽت خسض)ْىضَزيِٓ(:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

:ًًَُّ  َاززَّ غ
 ًَِ ٌَ زَزضَيت بُث بؤئُواُّْ سىنُُناِْ ئُّ ياغايُ زَيإ ططَيتُوَ زَضَاَيُّ ْاظْاوّ ظاْػتًإ ث

ًَت.ِضَي  ُٓايًُنِ تايبُتِ نُ يُاليُٕ ئُصتىَُِْ وَظيطاُْوَ زَضزَن
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 فُضَىو َاَؤغتا عُط.
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ عًِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَت ُْى )املؿُى ًَت )املؿُىيىٕ( ب يؽت(، ظؤض ) يػتشل املؿُىيؽت( ئُو َاززَيُ غًا ُنُّ  ُيُتُ، زَب
 غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 ناى خىضؾًس فُضَىو.

 بُِضَيعخىضؾًس التس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَت، ُْى تُْٗا َىخُقُقات  بُ ِضَئِ َٔ ئًُتًاظات باؾرتَ يُ َىخُقُقات، ئًشتًُايُ ؾتِ تط ُٖب
 ات و ؾاًٌَ تطيؿُ، غىثاؽ.ئًُتًاظاتِ تط ُٖيُ، ئًُتًاظات باؾرتَ يُ َىخُقُق

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 غؤظإ خإ فُضَىو.
 بُِضَيع غؤظإ ؾٗاو ْىضّ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَت بىتطَيت  ًَىَيُّ نُ ناى خىضؾًس باغِ نطز، تُْٗا باغِ َىخُقُقات ُْنطَيت، زَب بؤئُوَّ بُو ؾ

ًَػتا  ػجظل املؿُٛيٕٛ اأطهاّ ٖصا ايكإْٛ طكٛم ٚاَجٝاظاخ ايًكة ايعًُٞ ٚؾل )ٜ)سكىم واَتًاظات( نُواتُ ئ
 ثعًُٝاخ خاق١ ثكسض َٔ فًؼ ايٛظضا٤يف.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
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ًَبًين ُٖيُر ًَطّ ثُضيَُإ، ت  فُضَىو دُْابِ غهطت
ًَطّ ثُضيَُإ:  بُِضَيع فطغت التس/ غهطت

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَهِ َىسُزَزَ، نُ يُ زَوائريّ ِضمسِ بُناض زَيؼت يُ ْاسًُّ قاْىِْ، )َىخُ قطاع قُقات َىغتُيُس
ًَٓٔ، بؤيُف ْاتىاْؽت ئًًعاًَإ بهُئ بُ َىخُقُقات، نىْهُ ئًؿهطزٕ  خاميف ئُو وؾُيُ بُناض ْاٖ

ًَط، ئُو ( ُْتًذُّ عُقسَيهُ يُ بُيِٓ خاوَِْ ئًـ و ساًَِ ؾُٖازَّ زنتؤضا يإ َادػقطاع خاميُ) ت
ًَؼت بُ  ًَت ؾُضتِ خؤّ يُغُض فُضظ بهات، ئُطُض بُنايؤضيؤؽ ُٖب زؤالضّ ئًـ بهات، ئُطُض  1111زَتىاْ

ًَـت بُ  ًَُُ نُيًُُّ  1211زنتؤضا ُٖب ئًـ بهات، بُخؤّ ئُو فُضقُ زَخاتُ غُض ئذىضّ خؤّ، ُْنى ئ
ًَٓؽت، نىْهُ ئُوَ خاقُ بُ زَوائريقطاع َىخُقُقات بؤ )  ّ ِضمسِ، ظؤض غىثاؽ.خام( بُناض ب

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 ناى عبسايػالّ فُضَىو.
 قسيل: َكطؿ٢بُِضَيع عبسايػالّ 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَطّ ثُضيَُإ وتِ، ِضاغت زَنات، ) ًَِ دُْابِ غهطت ًَ تُعًًُات و  قطاع خاميفخاَيِ يُنُّ: نُ ويػتِ ب
ًَت يإ سكىم يُعِٓ ططَيبُغتُ، زووًََا ًَت ئايا َىخُقُقات ب ًَٓ ًَتر بُِضاغتِ وٕ : زََ ئُتًاظات ب

( ًَِ ًَ َِ ٌٖ َٔ قاْىِْ ًُْ، سُظ زَنُّ ناى فطغُت ئُو ئُطُض ب كككاخ ايًكة ُٖضزوونِ غُقُتُ بُتُْ
ًَو ُٖيُ ْاوّ ايعًُٞ ًَِ ئُواُْف  )كككاخ ايًكة ايع١ًُٝيف( َُضتِ ئُوإ )َؿُىيىٕ(، واتُ ؾت زََي
ًَِ، ئُطُض وتت )َُمش َّ ُٖيُ و، زَتُوَيت ئَُاُْف  طكٛم اَجٝاظاخ ايًكة ايعًُٞيفىٍ زَبٔ ث َُعٓا و

ًَو، بؤيُ تُغُوضّ ؾُخػِ َٔ ئُقًَُٕ زَقًل ًُْ، يُى: ئُوَّ  ًَِ تُعًًُات ًَِ بُ ث َُمشىٍ بٔ ث
ًَو، يُعِٓ نُضتِ تايبُت، زووَّ: ُْٖسَيو ثًُّ تايبُت ُٖيُ ِضاتبُنُّ َُقتىعُ َُعكىٍ ًُْ ثًُ ت ايبُت

ًٖك عًالقُّ بُ يُقُبِ عًًُِ و ؾت ًُْ، َُقتىعُ ِضاتبُنُّ، ئُواُّْ خىاضَوَ وي يُغُض ؾُٖازَنُ 
ًَت يُوَ ظياتط ئُو َاززَيُ يإ  يُعِٓ زياضَ ئَُُ طؤِضاْهاضيُنِ طُوضَ زَنطَيتُ غًػتَُِ َىونُنإ، زَب

ًَت، بؤ ًَهِ فطاوإ تط ب ًَت يإ بُ غًػتَُ ًَتًـ، ببىضَ با تُواو فطاواْرت ب يُ تُغُوض زَنُّ ئُطُض ُْب
ًَؿًٓاضَنُّ َٔ  ًَسَنُّ، ث ًَو َُزَٕ ِضَدات ي ٌَ ت ًَسَنُّ، تُغُيػىؾت برينطزمن ي بهُّ غؤظإ خإ، ِضَدات ي
ًَت تُتبًكِ بهُّ يُغُض نُضتِ تايبُت،  ًَسايُ ْاب ئُوَيُ نىْهُ ئُو َُٖىو ئًؿهايًُتُّ ت

ًَت تُعًًُاتُنإ تُعطيف َىخُقُقات ودىزّ ًُْ تا بًَ ًَت، ئًُتًاظات ودىزّ ًُْ زَب ًَِ َُمشىٍ ب
ًَو  ًَو ويػتِ ِضَيُٓايٌ زَضبهات، تؤ ئًًعاَت نطزووَ ًْعاَ بهات، ئُصتىَُِْ وَظيطإ بؤّ ُٖيُ يُُٖض نات

ًَىَيُ ئريبانُ، غىثاؽ.  زَضنات، بُ تُغُوضّ َٔ ئُّ َاززَيُ ظيازَ و، بُتايبُتِ بُوؾ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ٕ بايع/ز.اضغال بُِضَيع

 زنتؤض عُط فُضَىو.
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 بُِضَيع ز. عُط لتساَؽت خسض)ْىضَزيِٓ(:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَت، ًَُٖـ نُضتِ تايبُت بططَيتُوَ باؾُ، بؤر َاَؤغتايُى ُٖيُ َُٖيططّ  يُِضاغتًسا ُّٖ زَضَاَيُ تًسا ب
ًَو يُ قىتاخباُْناِْ نُضتِ ًَتُوَ، يُقُبِ عًًًُؿِ  بِطواْاَُّ َاغتُضَ يُ يُن تايبُت زا واُْ زََي

ًَـت ئُّ دًُٗتُّ نُ خاوَِْ ئُو قىتاخباُْيُ ئًًعاّ بهُّ بُوَّ نُ َىخُقُقاتِ  ًَسَزضَيت، تؤ زَب ث
ًَػتا ثُقتاْطاَإ ُٖيُ، ثُقتاْطاّ نؤَجًىتُضّ ئًُِٖ ) َِ، بؤ فتىوُْ ئ َّ 5يُقُبِ عًًُِ بسات ( غاَيُ، يُو

ًَـت ئُو الياُّْ نُ خاوَِْ ئُّ َاَؤغتا ُٖيُ نُ َاغت ًَتُوَ، تؤ زَب َّ زَضؽ زََي ُضّ ُٖيُ و يُو
ًَهِ  ٌَ، يإ يُن َُؾطوعُيُ واتُ وَنى نُضتِ تايبُت ئًًعاَِ بهُّ نُ زَضَاَيُيُنِ ظاْػتِ ُٖبىو بًسات

َِ بُ طىَيطَّ ئُو قا ْىُْ، بؤيُ تط َُغُيُٕ زنتؤضايُو يُ نؤَجاًْايُى ناض زَنات و، يُقُبِ عًًُِ زَزضَيت
ًَىيػتُ نُضتِ تايبُتًـ ئًًعاّ بهُئ، بُوَّ نُ ئُطُض بِطياضَإ زا ئُطُض زَضَاَيُّ عًًُِ  يُِضاغتًسا ث
ًَت ئُوإ بًسَٕ، يُاليُنِ تطيؿُوَ غُباضَت بُ زَضَاَيُ، يُ قاْىِْ َُٖىاضنطزِْ  بُواُْ بسضَيت، زَب

ُ زَزضَيت بُ ئُواُّْ خاوَِْ ْاظْاوّ قاْىِْ خسَُّ داًَعِ عرياقِ بُ ُْم ٖاتىوَ، نُ زَضَاَي
 ظاْػتؽت و ْػبُتُنُؾِ زياضّ نطزووَ، واتُ يُ قاْىٕ زا ٖاتىوَ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 غؤظإ خإ فُضَىو.
 بُِضَيع غؤظإ ؾٗاو ْىضّ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
َِ ططوخ خَُيهُإ ُٖيُ، نُ  ًَػتا يُ ئُضظّ واقًعسا غ ًَُُٓوَ يُ ئ ًَهًإ َٔ وَنى فتىوُْ زَيٗ ُٖضغ

ًَهًإ يُ ضؤشّ وَضططتِٓ فُضَاِْ ظاْهؤيًُوَ َىخُقُقاتِ يُقُبِ  وَظاضَتِ ثُضوَضزَ ناض زَنُٕ، ططوث
 ٌَ ًَهًؿًإ وَضيإ ططت و سهىَُت بُ بِطياضَيو ثاضَنُّ ي عًًًُإ بؤ غُضف زَنطَيت، ططوث

ًَػ ًَهًؿًإ ُٖتا ئ تا يُ ضؤشّ زَضنىوِْ فُضَاِْ ظاْهؤيًُوَ ًٖك دؤضَ غُْسووُْوَتُوَ، ططوث
ًَهًإ بؤ غُضف ْانطَيت، ئَُُ نؤٕ ناضَغُض بهُئر  ًَٔ يُ َاززَيُنِ ياغايٌَىخُقُقات  ئُطُض ُْي

ًَت  ًَؽت ئُصتىَُِْ وَظيطإ بُتايبُت بؤ ئُّ ياغايُ، ئُو زَضَاَيُّ نُ ئُو ططوثاُْ زَططَيتُوَ زَب بًَ
ًَهِ بِطَيهِ تايبُتًإ بؤ زياضّ بهات ئَُُ خاَيِ يُنُّ، خاَيِ زووَّ: َٔ َُمشىيًإ بهات، َىخُق ُقات

ناى عبسايػالّ، نىْهُ يُ  نُّْظط ٚس١ُٗ ِضاغتُ، َن(ْظط ٚس١ٗيُ بابُتِ نُضتِ تايبُت زا ُٖضزوو ) 
ًَت تؤ ئُط ًَو زََي ًًَت نُضتِ تايبُت زا بُ زَضَاَيُو ؾتُوَ زياضّ ْانطَيت بِطٍ َىونُنُ، بُ ثانًذ ُض ب

ًَهِ تطيؿُإ ُٖيُ يُ  ًَُُ ؾت ًَت ثانًذُنُت، بُاَلّ يَُُٖإ ناتًـ زا ئ ًَُُ ناض بهُّ ئُوَْسَ زَب يُالّ ئ
وَظاضَتِ ثُضوَضزَ، قىتاخباُّْ ئًُِٖ، ثُقتاْطاّ ئًًُُٖإ ُٖيُ، نُ ئُواُْ ُْٖسَيهًإ َاَؤغتاّ 

ًَهطاوٕ ِضؤيؿتىوُْتُ ئُو قىتاخباُْ ئًُِٖ و ثُقتاْطا ئًًُٖاُْ،  َىعاضٕ، ُْٖسَيهًؿًإ يُعِٓ تُْػًب ث
ًَت نُ ياغا ًَت ُْٖسَيو يُواُْ  تُْٖسَيهًؿًإ بُ تُعؽت تُعؽت بىوٕ، تؤ زَب زاِضؾت ئُوَؾت يُبُض ناو ب
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َىُْغُبٔ يُاليُٕ وَظاضَتُنُّ خؤتُوَ زَنُٓ الّ ئُو ؾىَيُٓ ئًًُُٖ ناضزَنُٕ، بؤيُ ئُطُض ئُو 
ًَتُوَ ًَٓ زَغتهاضّ ُْنطَيت ظياتط ئُو خَُيهاُّْ نُ يُويإ غىوزَُْس زَبٔ، ئُوغا  َاززَيُ وَنى خؤّ ؿت

ًَِ ْانُّ،  ًَبُد ًَت َٔ َىيعَّ ًِْ بُو بِططُيُ، َٔ د ًَتُوَ بؤ خاوَِْ نُضتِ تايبُتُنُ زََي ًَٓ زَمش
 ئًتًفام زَنُّ يُطَُيت يُغُض يُى بِطَ ثاضَّ زياضيهطاو، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإنٌ غُضؤ ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 خإ فُضَىو.  عظ١ُٝ
 
 صتِ ايسئ سػٔ: عظ١ُٝبُِضَيع 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًًَُّ، يُ َاززٍَ يُنُّ خؤٍ زياضيهطاوَ نُ نُضتِ تايبُت و َُٖىو ئُواُّْ نُ يُ  زياضَ يُ َاززَّ غ
ًَطَيُ ئُواُّْ نُ سىنُُ ناِْ ئُّ ياغايُ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ و زاَىزَظطا ِضمسًُناِْ تط، بُاَلّ ي

ٌَ زَزضَيت، بُاَلّ َُٖإ َاف و ئًُتًاظيإ ئُزضَييَت، َافُنُّ  زَياْططَيتُوَ زَضَاَيُّ ْاظْاوّ ظاْػتًإ ث
ًَؽت  ًَىيػت زَنات ْاوّ بٓ ئُوَيُ نُ ْاظْاوّ ظاْػتِ و ئًُتًاظَنُؾِ َىخُقُقاتُنُيُتِ، و ث

ًَُُ زَتىاْؽت ب ًَؽت َُٖإ َاف و ئًُتًاظيإ زَزضَييَت، وَنى ئُوَّ نُ زَضَاَيُّ ظاْػتِ يإ ئُوَر، بُاَلّ ئ ًَ
يُ ياغاّ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ زا ٖاتىوَ َُٖيططاِْ بِطواْاَُّ َاغتُض و زنتؤضا َُٖإ َاف و ئًُتًاظيإ 

َِ، بُاَلّ بُ غًػتَُُنُّ تط ئُو ئُصتىَُُْ زضوغتِ زَنات يُ ئاخريّ زا، غىثاؽ.  زَزضَيت
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  /ز.اضغالٕ بايع بُِضَيع

 ئُظؽت خإ فُضَىو.
 بُِضَيع ئُظؽت عُط التس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَت يُ وَظاضَتِ  ًَُُ، يُبريَإ ُْن ًَو زضوغت بىوَ يُالّ ئ ٍَ بىوْ ًَهُ ًَطَ زا ت ًَسَطُّ نُوا ي َٔ ْاظامن وات
ًَو نُ يُ سهىَُتِ  ئًتًشاززيُوَ ٖاتىوَ، غُباضَت بُ ُٖ َىو زَضَاَيُنإ، نُ باغِ َايًُ تُعًًُات

ًَط  ًَطو زنتؤضا زَنات، بؤ َادػت %( َىخُقُقاتِ زاْاوَ، 111%(ّ زاْاوَ، بؤ زنتؤضا )75زَضَاَيُّ َادػت
ًَػتا بُِضَيعإ باغِ زَنُٕ ِٖ يُقُبُنُيُ نُ  ئَُُ ِٖ ؾُٖازَنُيُ، بُاَلّ ئُو َىخُقُقاتُّ نُ ئ

ٌَ زَوتطَيت، سُغُو ئ ُوَّ نُ زياضيهطاوَ يُ ياغاّ خىَيٓسِْ بااَل، ئُّ تُفُضو ِ وابعامن عًًُِ ث
ًَطَزا  ُزضَيو 111تُفُضو ُ عًًًُُ ) ًَُُ ي ًَُٓوَ، بؤيُ بُِضاغتِ ئ %( زيػإ بؤ ئُواُّْ نُوا زَضؽ زََي

ًَُُ فُضظّ َاؾت بهُيُٓ غُض ) ًَِ ياغاناًْـ بؤَإ ًُْ ئ ًََُُ ئُقًَُٕ بُث ًَت و ئ قطاع زَنُئ، ئُطُض ب
ٍَ زَنات، بُٖؤّ ئُوَّ نُ َُٖيططّ (، بُوَّ نخام ًَو نُ عُقسّ يُطُ ُوا زَضَاَيُ ياخىز بؤ خَُيه

ًَتُ خًالفِ قاْىٕ، بؤيُ بؤ ) ( ْاتىاْؽت زياضٍ بهُئ، زوو: قطاع خامَاغتُضَ يإ زنتؤضا، ئَُُ خؤّ زَب
ًَؽت َىخُقُقات، يُبُضئُوَّ خؤّ ئُقًَُٕ َىخُقُقات يُ قاْىٕ و تُعًًُ اتِ ْاتىاْؽت ْاوّ بٓ
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ًَطَيُ باغِ َىخُقُقات بهُئ،  ًَػتا ي ًَُُ ِضَناوّ ُْنُئ ئ ئًساضيُ ٖاتىوَ، ئُّ زوو خاَيُ ئُطُض ئ
ًَهِ قاْىِْ زَبؽت، زشايُتِ  ًَطَيُ تىوؾِ ططفت ًَُُ ي بُتايبُتِ بؤ نُضتِ تايبُت و بؤ نُضتِ عاًَـ، ئ

ٌَ زَنطَي ًَػتا ناضّ ث ٍَ ئُو تُعًًُات و ياغاياُّْ نُ ئ ت يُ وَظاضَتِ َايًُ يإ َُٖىو زَنُئ يُطُ
 زَوائريَناِْ سهىَُت، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 ناى ؾىإ فُضَىو.
 

 بُِضَيع ؾىإ عبسايهطيِ دالٍ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ٌَ زَنات و، ًَىإ ئُو ياغاياُّْ نُ نُضتِ طؿتِ ناضّ ث ًَو دًاواظّ ظؤض ُٖيُ يُْ ئُوَّ نُضتِ  نؤََُي
 ًَِ ًَو ًُْ بًَ ٌَ زَنات و، ئُو دًاواظيُ يُ َُٖىو زوًْاؾسا بُِضاغتِ ظؤض يُبُض ناوَ، ؾت تايبُت ناضّ ث
ًَُُف نُضتِ تايبُت  ًَو يُو دًاواظيُ َُغُيُّ َىونُو زَضَاَيُيُ، يُ واَلتِ ئ بُزوايُ بؤّ بطُِضَيؽت، يُن

ُيُ و، ئُوَّ نُ سهىَُت ياغاّ زَضنطزووَ بؤ ئًـ بُ ياغاناِْ نُضتِ طؿتِ ْانات، ياغاٍ خؤّ ٖ
ضَيهدػتِٓ نُضتِ تايبُت، بُاَلّ زياضّ ُْنطزووَ َىونُ نُْس زَزات بُو ناضَُْسَّ ناضّ ال زَنات بُ 
َِر، تهاّ وايُ يُّ خاَيُيُ بُ زيكُت بٔ و، بُتايبُتِ بُِضَيعَ ياغا  عُقس و َىخُقُقاتِ نُْس زَزات

ٍَ بسَٕ ب ًَُُ ئُقًَِ ياغانُ ْاغُنإ ظياتط ُٖو ٌَ، نىْهُ ئ طُُْ غًغُيُى نُ زوايِ عُيب زاض ُْب
ًَهِ ظَعًف  ًَـتُ خاَي ًَبًًُٓإ يُغُضّ ُٖبىو بُ بُِضَيع وَظيطيؿُوَ، با ئَُُف ُْب ًَو ت َُٖىوَإ نؤََُي

 تط يُ ياغانُ، ًٖىازاضّ يُعِٓ بُزيكُت يُغُض ئُّ خاَيُ ئًـ بهطَيت، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  /ز.اضغالٕ بايع بُِضَيع

 ئاخط ُٖض ئُو َىزاخُيُ و َىزاخُيُ ناضّ و ؾتاُْ تُواو ُْبىو، فُضَىو زنتؤض عُط.
 بُِضَيع ز. عُط لتساَؽت خسض)ْىضَزيِٓ(:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
غُباضَت بُ َىخُقُقاتِ يُقُبِ عًًُِ، يُ ِضاغتًسا ئُوَ قاْىِْ َُٖىاضنطزِْ يُنَُِ قاْىِْ 

(، ئَُُ قاْىُْ يُ ثُضيَُاِْ عرياقِ زَضنىوَ 8118(ّ غاَيِ )82ِ عرياقِ شَاضَ )خسَُّ داًَع
ًَت ُٖض فُضَاْبُضَيو نُ بُضزَواَُ يُ  ٌَ زَنطَيت، يُ َاززَيُى زا بُ واظعتِ ٖاتىوَ، زََي ًَبُد ًَطَف د ي

ٌَ زَزضَيت، يُ ) َىزَضيؼ  %( زَزضَيت15ُخعَُت َىخُقُقاتِ يُقُبِ عًًُِ بُطىَيطَّ ئُو ًْػبُتُ ث
%( زَزضَيتُ 51َىغاعًس، يُ ) اغجاش%( زَزضَيتُ 25%( زَزضَيتُ َىزَضيؼ، يُ )85َىغاعًس، يُ )

 ثطؤفًػؤض، ئَُُ بُ قاْىٕ ٖاتىوَ و واظعتُ، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 فُضَىو زنتؤضَ.
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 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 .بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ
ًَُُ يُ َاززَّ يُنِ ئُو ثطؤشَ ياغايُ، زَْطُإ بؤئُوَ زا نُ َاززَنُ بؤ زوو بِططُ، واتُ  نُضتِ طؿتِ  ئ
ًَػتاف وا باؽ يُ زَضَاَيُ زَنُئ، زَضَاَيُنُ تُْٗا ئُواُْ  ًَو دىزا نطزَوَ، ئ و نُضتِ تايبُـتإ ي

اززَّ يُى تُْٗا ئُواُْ بططَيـتُوَ نُ يُ بططَيتُوَ نُ يُ بِططُّ يُنَُِ َاززَّ يُى زَْطُإ بؤ زا، يُ َ
زاَىزَظطا سهىًَُنإ ناضزَنُٕ، يُ زَضَوَّ ًَالنِ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَلو تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ، 

 ٜػجظل املؿُٛيٕٛ اأطهاّ املاز٠ االٚىل اٚال  َٔ ٖصا ايكإْٛ كككاخ ايًكة ايعًُٞيف.)
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

ٍَ زاًُْر فُضَىو عُ ٍَ زايُر تهايُ زَغت بُضظ بهاتُوَ، نُؽ يُطُ َِ يُطُ ضَبًُنُ زَنُيُٓ ئُغاؽ، ن
 بًدىَيُٓوَ.

 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَت ) صا ٜػجظل املؿُٛيٕٛ اأطهاّ املاز٠ االٚىل اٚال  َٔ ٖيًصُّْ ثُضوَضزَ زاوا زَنات ِضغتُيُى ظياز بب

 ايكإْٛ كككاخ ايًكة ايعًُٞ ٚؾل ايٓظاّ ايص٣ ٜكسض َٔ فًؼ ايٛظضا٤يف.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

ٍَ زاًُْر ) َِ يُطُ ٍَ زايُر ن َِ يُطُ ٍَ زاًُْ بُظؤضيُّٓ زَْط ثُغُْس نطا، فُضَىو بؤ 8ن ( نُؽ يُطُ
 َاززَيُنِ تط.

 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 ع غُضؤنِ ثُضيَُإ.بُِضَي
 املاز٠ ايطااع١:

 .ع٢ً فًؼ ايٛظضا٤ ٚ اؾٗاخ شاخ ايع ق١ ثٓؿٝص اطهاّ ٖصا ايكإْٛ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 فُضَىو بُ نىضزيُنُّ.
 بُِضَيع غؤظإ ؾٗاو ْىضّ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ٌَ بهُٕ.يُغُض ئُصتىَُِْ وَظيطإ و اليُْاِْ ثُيىَْسيساض ًَبُد  َ سىنُُناِْ ئُّ ياغايُ د

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
ٍَ زاًُْر ) َِ يُطُ ٍَ زايُر ن َِ يُطُ ٍَ زاًُْ بُ ظؤضيُّٓ زَْط ثُغُْس نطا، فُضَىو بؤ 8ن ( نُؽ يُطُ

 َاززَيُنِ تط.
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:
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 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 َػ١:املاز٠ اـا

 ٜٓؿص ٖصا ايكإْٛ اعجباضا  َٔ ثاضٜذ ْؿطٙ ع اؾطٜس٠ ايطزل١ٝ) ٚقا٥ع نٛضزغجإيف.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

ٍَ زاًُْر ) َِ يُطُ ٍَ زايُر ن َِ يُطُ ٍَ زاًُْ، بُ ظؤضيُّٓ زَْط ثُغُْس نطا، فُضَىو بؤ 1ن ( نُؽ يُطُ
 ئُغبابِ َىدُبُ.

 
 ّ:بُِضَيع غؤظإ ؾٗاو ْىض

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 االغبات املٛسب١

اػ١ٝ ثؿشٝع ٚ ثطٜٛط االاساع ٚ ايبظر ايعًُٞ ؿ١ًُ ؾٗاز٠ املاسػجرل اٚ ايسنجٛضا٠ ع اقًِٝ نٛضزغجإ ٚ 
 .نُإ طكٛقِٗ اؿهٌ عازٍ  ؾطع ٖصا ايكإْٛيف

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 بُ نىضزيُنُّ فُضَىو.

 اح ستُس صتًب:بُِضَيع ز. قب
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 ٖؤناضَناِْ زَضنىاْسِْ ئُّ ياغايُ
ًَط و  ًَٓإ و تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ بؤ َُٖيططاِْ بِطواْاَُّ َادػت ًَساِْ زاٖ بُ َُبُغتِ ٖاْسإ و ثُضَث
ًَىَيُنِ زازثُضوَضاُْ، ئُّ ياغاي ُ زنتؤضا يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ و زابؽت نطزِْ َافُناًْإ بُؾ

 زَضنىَيٓطا. 
 الٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:اضغبُِضَيع ز.

 فُضَىو ناى عبسايػالّ.
 قسيل: َكطؿ٢ بُِضَيع عبسايػالّ

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَٓر َاززَ ًٖك عًالقُتِ بُو ُْغُ ًُْ،  ًَُُ نىاض َاززََإ ثُغُْس نطز، ث ًَػتا ئ ئُّ ئُغباو َىدُبُ ئ

ًَو، َ ًَط و زنتؤضا نطز نُ بُ بُسػِ عًًُِ يُى، ًٖك بابُت ًَت نؤٕ ٖاِْ عَُُيُّ َادػت اززَيُى ْاَي
ًَٔ و  ًَساًُْ، ئُو َاَؤغتاياُّْ يُ ظاْهؤناِْ ئًُِٖ زَضؽ زََي ًَهِ ت تُضقًُ زَنُٕر، زوو: ًٖك عُزايُت

ًَؿهُف زَنُٕ، ئُّ ياغايُ ْاياْططَيتُوَ، بُاَلّ ئ ُواُّْ نُ خُضيهِ وتُٓوَّ زَضغٔ، بُسؼ و ِضاثؤضت ث
ًَسا ًُْ،  يُ تُضبًُ ئًـ ْانُٕ و، ئُواُّْ زَضغسإ ْانُٕ زَضَدُّ عًًُِ زَزَييَت، بؤيُ عُزايُتِ ت
ٍَ ئُوَّ َُبُغتتإ بىو، بؤئُوَّ ئُواُّْ  ًَٓٔ يُطُ ًَسَنُّ ئُّ ُْغُ بطؤِضٕ و بًطىصت بؤيُ ِضَداتإ ي
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ًَط و زنتؤضايإ ُٖيُ و ناضّ تُزضيؼ ْانُٕ، َىخُقُقات و ئًُتًاظات وَضططٕ ئُّ ياغايُ  َادػت
زَضنىَيٓطا، بؤئُوَ زَضنىوَ بؤ ًٖهِ تط زَضنىوَر، سُقًاُْ زَضَدُ وَضططٕ، سُقًاُْ َىخُقُقات 

ًَهِ تط يُو ياغايُ ًُْ، غىثاؽ.  وَضططٕ، ًٖك ؾت
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 غؤظإ خإ فُضَىو.
 
 

 بُِضَيع غؤظإ ؾٗاو ْىضّ:

 ع غُضؤنِ ثُضيَُإ.بُِضَي
ًَؽت ئُفعَيًُت بسَئ بُ فًئُيُى بُغُض فًئُيُنِ تط، يإ ِضَْر و َاْسوو  ًَُُ ئُو ياغايُ بؤئُوَ ًُْ ب ئ
ًَِ ئُو ئػىغُّ ئُوإ ُٖياُْ،  ًَىاظّ تُضقًُ نطزُْنُّ نُ خؤيإ ُُْٖ بُث بىوِْ َاَؤغتاياِْ ظاْهؤ و ؾ

ًَ ًَؽت بُضاَبُض بُوإ نؤََُيُ خَُيه ًَُُ ب ًَُُ طفتىطؤَإ ئ ٌَ ئُوَّ ًٖك بهات يُقُو بهُئ، ئ و بُب
ٍَ وَظاضَتِ ثُضوَضزَ و وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل، يُ زَضنطزِْ  نطزووَ و، بططَ ئًتًفاقًؿُإ نطزووَ يُطُ
ًَىَ بؤئُواُّْ نُ يُ زَضَوَّ  ئُو ًْعاَُيُ، ئػىغِ تُضقًُ نؤُْ يُ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل بُ َُٖإ ؾ

ٍَ ئُو يُقُبُ وَظاضَت ًَت يُطُ ًَهِ دًاواظ ب ًَو يُقُبُنُّ نُ زَزضَيتِ يُقُب ِ خىَيٓسِْ بااَلٕ، بَُُضد
ًَُُ ِضَيع يُ َاْسوو بىوِْ ئُنازقتًاِْ  ًَت بُو يُقُبُّ نُ يُ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل زا ُٖيُ، ئ ْاب

ًَهًإ ُٖيُ و نؤٕ ثًُي إ بُضظ زَنطَيتُوَو بُ و نىضزغتإ زَططئ و، زَظاْؽت ئُوإ و َىغتُسُقات
ًَىَيُنُر بُاَلّ ئُوَّ نُ يُ زَضَوَّ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَليُ و َُٖيططّ بِطواْاَُّ بااَليُ ئُويـ  ؾ
ًَهِ بؤ بهُيتُوَ، زَضطايُنِ بؤ بهُيتُوَ بؤ بُضظنطزُْوَّ ثًُنُّ و تُقسيِ  َافِ خؤيُتِ زَضفُت

ًَؿهُف نطزِْ تىَيصيُٓوَّ ٌَ تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ تُضقًات ْانطَيت يُ  نطزٕ و ٖاْسإ بؤ ث ظاْػتِ، بُب
ًَت و، ظؤض غىثاؽ. ًَػتاوَ، بؤئُوَّ يُالّ َُٖىإ ِضووٕ ب  ئ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
ًَبًًُٓنِ ُٖيُر با بفُضَىَيت. ًَطّ ثُضيَُإ نُْس ت  بُِضَيع غهطت

ًَطّ ثُضيَُإ:  بُِضَيع فطغت التس/ غهطت
 غُضؤنِ ثُضيَُإ. بُِضَيع

ًَت يُغُض  بُ ِضَئِ َٔ ُٖنا دىًَُّ َىختُيًف زيطاغات اقًًِ نىضزغتإ ئًعافُ بهطَيت، ئُوَ زياض زَب
ًَت ) اػ١ٝ ثؿشٝع ٚ ثطٜٛط االاساع ٚ ايبظر ايعًُٞ َُٖىو ئاغتُى تُؾذًعِ ئُوإ زَنطَيت و بُو ؾهًُ ب

َاغػاخ اقًِٝ نٛضزغجإ ٚ نُإ طكٛقِٗ اؿهٌ  ؿ١ًُ ؾٗاز٠ املاسػجرل اٚ ايسنجٛضا ع كجًـ زٚا٥ط ٚ
 .عازٍ  ؾطع ٖصا ايكإْٛيف

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
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 زنتؤض عُط فُضَىو.
 بُِضَيع ز. عُط لتساَؽت خسض)ْىضَزيِٓ(:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَىَيُّ، نُ بُِضَيع ناى ف ًَُُ ثؿتًىاِْ يُو زووباضَ زاِضؾتُٓوَّ بُو ؾ ًَسَنُئ، ئ طغت نطزّ ثؿتًىاِْ ي

ًَُُ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ َُٖيططّ بِطواْاَُّ َاغتُض يإ  نىْهُ يُ ِضاغتًسا ئُطُض غُيط بهُئ ئ
ًَهًإ ْاظْاوّ ظاْػتِ و تُضقًُّ عًًًُإ ُٖيُ و ئُو َافُيإ ُٖبىوَ، بُاَلّ  زنتؤضاَإ ُٖبىوَ، بُؾ

ًَهًإ ُْيإ بىوَ، نُواتُ ْاعُزايُتِ ٖ ًَهِ تط، بُؾ ُبىوَ يإ ْاٖاوغُْطِ ُٖبىوَ بُ ًْػبُت زَضبِطَيٓ
ًَُُ ويػتىوَاُْ يُِضاغتًسا بُ يُبُض ناوططتِٓ ئُّ خػىغًُتُّ نُ بؤ َُٖيططاِْ بِطواْاَُّ َاغتُض و  ئ
ًَهِ تطيـ ُٖٕ  ًَت، بُاَلّ خَُيهاْ ًَىيػتُ ئُّ خػىغًُتُ تايبُتُيإ ُٖب زنتؤضا يُ ظاْهؤنإ ُٖيُ و، ث

ًَبُف ُْبٔ خاوَِْ ٖ ًَسا ُٖيُ، با ئُواًْـ ب َُإ بِطواْاَُّ بااَلٕ و ئًٓتادِ عًًًُإ ُٖيُ و ؾطوتًإ ت
ًَت يُ وَظاضَتِ خىَيٓسِْ بااَل  ًَهِ تايبُت زا نُ دًا ب ًَت و يُ ْاوَِضؤن ًَهِ تايبُت ب يُو َافُ و يُ فؤِضَ

ًَطىَإ َػؤطُض نطزِْ ئُو َا فُ يُ اليُنُوَ ٖاوغُْطِ ئُّ َافُ بؤ ئُواًْـ َػؤطُض بهُئ، ب
ًَت بؤ ئُوَّ نُ ئُوإ بُضزَواّ بٔ، يُ ئًٓتادِ عًًُِ، يُ  ًَهًـ زَب ًَطىَإ تُؾذًع زَطُِضَيتُوَ، ب
ًَٓاِْ عًًُِ، نىْهُ سكىم و ئًُتًاظاتِ َُعُٓوّ و َاززيإ بؤ َػؤطُض زَنطَيت بُ طىَيطَّ ئُّ  زاٖ

 ياغايُ، غىثاؽ.
 :ُضيَُإثغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 تهايُ زوا غًا ُّ ئُغبابِ َىدُبُ خبىَيُٓٓوَ.
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
اػ١ٝ ثؿشٝع ٚ ثطٜٛط االاساع ٚ ايبظر ايعًُٞ ؿ١ًُ ؾٗاز٠ املاسػجرل اٚ ايسنجٛضا ع اقًِٝ نٛضزغجإ ٚ نُإ 

 .طكٛقِٗ اؿهٌ عازٍ  ؾطع ٖصا ايكإْٛ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 َِ ٍَ زايُر تهايُ زَغت بُضظ بهاتُوَ، ن َِ يُطُ ئُغبابِ َىدُبُ و غُضدُّ ياغانُ زَخطَيُٓ زَْطُوَ ن

ٍَ زاًُْر ) ٍَ زاًُْ بُ ظؤضيُّٓ زَْط ثُغُْس نطا، ثريؤظبايِ يُ َُٖىو ئُو 7يُطُ ( نُؽ يُطُ
و زنتؤضإ، و ئُواُّْ ظاْهؤ ِضمسًُنإ، و يُ ئُواُّْ َاَؤغتاياُْ زَنُئ نُ خاوَِْ ؾُٖازَّ َاغتُض 

ٌَ زَنُئ نُ ئُّ قاْىُْيإ  ظاْهؤ ئًًُُٖنإ يإ ئُواُّْ نُ يُ قًتاعِ خام ئًـ زَنُٕ، ثريؤظبايًإ ي
ًَس زَنُئ يُ َُٖىو اليُى غىوزَُْس بٔ و ئُواُّْ نُ يُ خعَُتِ  بؤ ئًكطاض نطا يُ ثُضيَُإ و ئىَ

ًَػتا زَيًُٓ غُض خاَيِ زووَّ، دُْابِ ًًًَُتُنَُإ زازَ بٔ، ظؤض غىثاؽ بؤ تُواو بىوِْ ئُّ ياغايُ، ئ
ًَتر فُضَىو دُْابِ وَظيطّ خىَيٓسِْ بااَل.  وَظيط ئُطُض قػُيُنت ُٖب
 بُِضَيع وَظيط ز. عًِ غعًس ستُس/ وَظيطّ خىَيٓسٕ بااَل و تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ:
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 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَع آًِْ خؤّ ئاضاغتُّ غُضدُّ يًصُْ ثُيىَْسيساضَنإ و غُضدُّ ئُْساَُ بُِضَيعَناِْ غىثاؽ و ث

ًَبًًٓاُّْ نُ خػتُُ بُضزََِ  ثُضيَُاِْ نىضزغتإ زَنُّ، زاواناضّ نُ يُ ضؤشّ يُنُّ زا ئُو ت
ًَِ وَضططٕ بؤ ئُضؾًفِ ثُضيَُاِْ نىضزغ ًَىَّ ْىوغطاوَيو ي تإ، ئُطُض ئُْساَاِْ بُِضَيع، زاِضَيصضاوَ بُ ؾ

ًَت.  َىَهؽت ب
 
 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

ٌَ ضؤشَّ ِضابطزوو  َُٖىو ئُو قػاُّْ نُ دُْابت و غُضدُّ ثُضيَُاْتاضَ بُِضَيعَنإ نطزيإ، يُو زوو، غ
نطاوَ  قػُيإ نطزووَو ِضاّ دًاواظيإ زاوَ يإ ِضاّ وَى يُنًإ زاوَ َُٖىو يُ ثطؤتؤنؤؾت ثُضيَُإ تؤَاض

يُ ئايٓسَزا سُـتُٕ ناخ زَنطَيت و زَخطَيتُ بُضزَغتِ َُٖىو خىَيُٓضاِْ نىضزغتإ، زَغت خؤؾًـ يُ 
ًَػتا زَيًُٓ غُض خاَيِ  ثُضيَُاْتاضَ بُِضَيعَنإ زَنُئ، نُ يُو نُْس ضؤشَّ ِضابطزوو َاْسوو بىوٕ، ئ

ًَُُ ثاضاغتِٓ زاضغ ٍزووَّ: خاَيِ خػتُِٓضوو طفتىطؤنطزِْ ثطؤشَ ياغا تإ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، ئ
ًَػتا يًصُّْ تايبُت بُ خاَيِ  ًَؿىو زَنُئ، خىَيٓسِْ بااَل نُ ئًؿُنُيإ تُواو بىو، ئ غىثاغِ يًصُّْ ث
ٍَ با  ٍَ يًصُّْ ياغايِ بفُضَىوٕ بؤ غُنؤّ يًصُْنإ، يًصُّْ تُْسضوغتِ، يًصُّْ نؿتىنا زووَّ يُطُ

 بفُضَىَيت.
 زض زظَيِ:بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكا

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ثطؤشَ ياغاّ ثاضاغتِٓ زاضغتإ ضاثؤضتِ يًصُّْ ياغايِ، بؤ غُضؤنايُتِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ، ضاثؤضت 

ّ 8718/خُضَاْإ/19غُباضَت بُ ثطؤشَ ياغاّ ثاضاغتِٓ زاضغتإ، يًصُّْ ناضوباضّ ياغايِ ضؤشّ 
ٍَ نطزِْ ثطؤشَ ياغاٍ ثاضاغتِٓ زاضغتإ، نُ ّ ظايًِٓ نؤبىوُْو21/7/8118نىضزّ بُضاَبُض  َ بؤ تاوتى

ًَؿهُف نطا بىو، زواّ خىَيٓسُْوَّ يُنَُِ يُ ثُضيَُإ، يُ  يُاليُٕ غُضؤنايُتِ ئُصتىَُِْ وَظيطإ ث
َّ نطزٕ  2/11/8111( ضؤشّ 4زاًْؿتِٓ ئاغايِ شَاضَ ) ًَطزضا، زواّ طفتىطؤ و تاوتى بؤ يًصُْنَُإ ْ

 َُاُّْ خىاضَوَ:يًصُْنَُإ طُيؿتُ ئ
 يًصُْ يُِضووّ َُبسَئًُوَ ثؿتطريّ يُ ثطؤشَنُ زَنات. -1
ًَسايُ يُ ِضووّ ِضيعبُْسّ َاززَو بِططُو ْاوَِضؤنُنُّ،  -8 ثطؤشَنُ ُْٖسَيو َُٖيُّ ظَاُْواِْ و ناثِ ت

ًَؿًٓاظ زَنات نُ ناى بهطَيتُوَ.  ُٖضوَى يُناتِ خىَيٓسُْوَ زا زَضزَنُوَيت، يًصُْ ث
ًَؿُنًُّ نُ ثُضيَُإ زايٓاوَ،  يًصُْ -2 ًَهُنُّ بطؤِضزضَيت بؤ ئُو ث ًَؿُنِ و زَغت ث ًَؿًٓاظ زَنات ث ث

ًَؿُنًُ بؤ غُضؤنايُتِ ُٖضَيُُ ُْى بؤ ثُضيَُإ.  نىْهُ ئُو ث
ًَت: ًَىَيُ زَب ًَؿُنِ َاززَنُ بُو ؾ  غُباضَت بُ َاززَّ يُنُّ زاِضؾتِٓ ث



 148 

وَ ئُوَيُ نُ َاْاناِْ بُضَبُضيإ، بُضاَبُضيإ زياضيهطاوَ َُبُغت يُو زَغتُواشَو زَضبِطيٓاُّْ خىاضَ
ًَبًًُٓنِ يُغُضّ  ًًَُّ و نىاضَّ ًٖك ت بؤ َُبُغتِ ئُو ياغايُ، غُباضَت بُ بِططُّ يُنُّ و زووَّ و غ

ًَت: ًَىَيُّ خىاضَوَ ب ًَؿًٓاض زَنُئ زاِضؾتُٓنُّ بُو ؾ ًَٓذُّ: ث  ًُْ، غُباضَت بُ بِططُّ ث
ثؤيًػِ ثاضاغتِٓ زاضغتإ و شيٓطُ يُ ُٖضَيُسا، بُِضَيىَبُضايُتِ ثؤيًػِ غُض بُ وَظاضَتِ بُِضَيىَبُضايُتِ 

ًَطزضاوَ، غُباضَت بُ بِططُّ ؾُؾُّ:  ٌَ غج ْاوخؤ، نُ ئُضنِ ثاضاغتِٓ زاضغتإ و بُضوبىوَُناِْ ث
ًَو، ئُفػُ ًَىَيُ زابِطَيصضَيتُوَ: ثؤيًػِ زاضغتإ َُٖىو ثؤيًػ ًَؿًٓاض زَنُئ بُّ ؾ ضَيو نُ غُض بُ ث

ًَت، غُباضَت بُ بِططُّ سُفتُّ: ثؿتطريّ ِضاّ يًصُّْ  بُِضَيىَبُضايُتِ ثاضاغتِٓ زاضغتإ و شيٓطُ ب
ًَت:  ًَىَيُ ب ٍَ زَنُئ، نُ زاِضؾتُٓنُّ بُو ؾ       يُ           يُنططتُٓنِ شياِْ تُواوَ نؿتىنا

ًَىّ و ئاوٍ َُْاَُنإ و ثاوإ و ثىوف و ثُآلف و نًًهُ و باقِ ضوَنُن ٍَ، ُٖضوَٖا ئاشََيٌ ن ًَهس اِْ تط ث
و ظيٓسَوَضَ وضزيًُنإ، و ئُواُّْ نُ بُخؤضغو زَِضوَئ يإ ئُواُّْ زَغتهطزٕ، بِططُناِْ ُٖؾتُّ تا 
ًَىَيُ زابِطَيصَيتُوَ )َُض و  ًَؿًٓاض زَنا بُّ ؾ ًَبًِٓ يُغُض ًًُْ، بِططُّ ثاْعزَّ يًصُْ ث نىاضزَّ ًٖك ت

ًَبًِٓ يُغُض ًًُْ، َاززَّ َاآلت َُٖىو دؤض ًَىنطاو يإ َاَيٌ(، بِططُّ ؾاظزَّ ًٖك ت ًَهِ بُخ َ ئاشََي
ٍَ )ضَيهدػؼت و بُضَيىَبطزٕ و  ًَىَيُ زابِطَيص ًَؿًٓاض زَنُئ بُّ ؾ زووَّ: غُباضَت بُ بِططُّ يُنُّ ث

ًَطريّ و ٖاوغُْطً ًُ غطوؾتًًُنُّ ثاضاغتِٓ زاضغتإ و نانهطزٕ و ظيازنطزِْ ضووبُض و ثاضَيعطاضٍ يُد
ًَؿًٓاضٍ يًصُّْ  ًًَُّ ثؿتطريٍ يُ ث ًَبًِٓ يُغُض ًًُْ، بِططُّ غ ًَساِْ(، بِططُّ زووَّ ًٖك ت و زضَيصَ ث
ًَىَيُ زابِطَيصَيتُوَ ) ثاضاغتِٓ زاضغتإ وَنى غاَاُْنِ ُْتُوَيٌ و ًْؿتًُاٌْ  ٍَ زَنُئ، نُ بُّ ؾ نؿتىنا

نانهطزِْ و ُٖوَيسإ بؤ َاُْوَّ بٓهًُٓ بؤ َاوَناِْ  و ثاضَيعطاضٍ يُ دؤضَ غطوؾتًُ طىصتاوَناِْ و
ًَىَيُ ) ثاضَيعطاضّ نطزٕ يُدىاِْ  ًَؿًٓاض زَنُئ زابِطَيصَيتُوَ بُّ ؾ يُنىضزغتاْسا(، بِططُّ نىاضَّ ث
ًَٓاِْ ْاونُّ طُؾتًاضٍ و ِضابىاضزٕ بَُُبُغتِ ٖاْسإ و بىوشاُْوَّ  غطوؾتِ و شيٓطٍُ و بُزَغتٗ

ًَٓهُّ بُّ دىويُّ طُؾتًاضٍ ي ًَؿًٓاضٍ ظيازنطزِْ بططُيُى زَنُئ بُ ضيعبُْسّ بِططُّ ث ُُٖضَيُسا(، ث
ًَسإ و  ًَىنطزٕ و ضووَاَيهطزِْ زاضغتاُْنإ بُ َُبُغتِ زاضؾتِٓ بُضْاَُ بؤثُضَث ًَىَيُ ) ضووث ؾ

ٍَ اليُُْ ثُيىَْسيساضَنإ، غُباضَت بُ َازز ًًَُّ ثاضَيعطاضٍ نطزًْإ بُٖاوناضٍ و َُٖاُْٖطِ يُطُ َّ غ
ٍَ و  ًَبًِٓ يُغُض ًًُْ، بِططُّ زووَّ وؾُّ بُْسّ يُنُّ يُ ْاوَضؤى زا بطؤِضز بِططُّ يُنُّ، ًٖك ت
ٍَ، نىْهُ ئُوَّ  ًَىَ بطؤِضزض بهطَيتُ بِططُّ يُنُّ، ُٖضوَٖا يُُٖض َاززَيُنِ تطزا ٖاتيَب بُ َُٖإ ؾ

ٍَ، زاِضؾتُٓنُؾٌ بُ ٌَ )تُضخاْهطزِْ ئُو ظَوياُّْ باوَ يُ زابُؾهطزِْ وؾُنإ بِططُ بُناضز ًَىَيُ ب ّ ؾ
ًَبًِٓ يُغُض ًًُْ،  ًًَُّ ًٖك ت نُ يُبِططُّ يُنَُِ ئُّ َاززَيُ زا ٖاتىوٕ بُطىَيطَّ ياغا(، بِططُّ غ

ًَؿًٓاض زَنات بِططُّ نىاضَّ بهطَيتُ َاززَيُنِ غُضبُخؤ، ضيعبُْسّ َاززَنإ بِط طُّ نىاضَّ يًصُْ ث
تُ َاززَّ غُضبُخؤ، ظَويًُناِْ زاضغتإ و ثاوإ ئُواُّْ تُوغًًُ هطَيبطؤضزضَئ، بِططُّ نىاضَّ ب

ٍَ و غُضناوَناِْ ئاوَوَ تؤَاض بهطَئ، غُباضَت بَُاززَّ نىاضَّ،  ُْنطاوٕ بُ ْاوّ وَظاضَتِ نؿتىنا
ًَىَيُ  يُى: زَغتُواشَّ غاَاِْ ُْتُوَيٌ خبطَيتُ ثاف وؾُّ ُٖضَيِ، زوو: زاِضؾتِٓ بِططُّ يُنُّ بُّ ؾ
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ًَو، ئُطُض ٖاتى بؤ  ًَو و اليُْ ٌَ خاوَْساضيُتِ ظَويًُناِْ زاضغتإ بطىاظضَيتُوَ بؤ ًٖك نُغ ٌَ، )ْاب ب
 ٌَ ٍَ ئُّ ثِطؤشَيُ بطىاظضَيتُوَ ؾىَيِٓ تطّ طىصتاو بؤ د ثِطؤشَيُنِ غرتاتًصٍ ُْبىو نُ ُْتىاْسض

ٌَ ثاغاويؿٌ ٌَ و زَب ًَهطزِْ، ئَُُف بُبِطياضّ ئُصتىَُِْ وَظيطإ زَب ٍَ، غُباضَت  بُد ًَسا زياضٍ بهط ت
ًَىَيُ زابِطَيصَيتُوَ  ٍَ بُؾىَيُٓناِْ خعَُتطىظاضّ و بُّ ؾ ٌَ وؾُّ زاَُظضاوَ بهط بُبِططُّ زووَّ، خاَيٌ غ
ًَىٍَ ناتِ يإ  ) زضوغتهطزِْ ؾىَيِٓ خعَُتطىظاضٍ طؿتِ يإ تايبُت يُْاو ظَويًُناِْ زاضغتإ زا بُ ؾ

ًَىَيُ زابِطَيصَيتُوَ ) يُوَِضاْسٕ بُضزَواّ، غُباضَت بُ َُٖإ بِططُ ، بِططُّ زووَّ خاَيٌ ُٖؾت، بُّ ؾ
ًَتُ ْاويُوَ  ًَو ًًُْ به ًَٓذُّ ِضغتُّ )بؤ ًٖك نُغ يُْاو ؾىَيُٓناِْ َُْاّ تاظَ(، غُباضَت بُ َاززَّ ث
ًَبًٓ ًَؿُنِ َاززَنُزا، غُباضَت بُ َاززَّ ؾُف و سُوت و ُٖؾت و ْؤ، ًٖك ت ٍَ( ، يُنؤتايٌ ث ِ البسض

ٍَ بؤ  يُغُض ًًُْ، غُباضَت بُ َاززَّ زَيُّ، تُْٗا زَغتُواشَّ فُضَاْطُناِْ زَوَيُت بطؤِضزض
ًَبًِٓ يُغُض ًًُْ، َاززَّ نىاضزَّ يُزَقُ  فُضَاْطُناِْ ُٖضَيِ، َاززَّ ياظزَ و زواْعزَ و غًاْعزَ، ت

ٍَ بُغٝات ايؿُؼعُضَبًًُنُ ) ٍَ، خؤض ئاوا بىوٕ تًُْا ئُ)غطٚت ايؿُؼيف   ( بهط و زَغتُواشَيُ بطؤضزض
ًَؿًٓاض زَنا ِضَت بهطَيتُوَ، نىْهُ  ًَبًِٓ يُغُض ًًُْ، َاززَّ ؾاْعزَّ، يًصُْ ث َاززَّ ثاظزَّ ت
ًَهُواُّْ زَغتىوض و ياغانإ و بَُٓاناِْ َاد َطؤظُ، َاززَّ سُظسَ و ُٖشزَ و ْؤظزَ و بًػت، ًٖك  ث

ًَبًِٓ يُغُض ًًُْ، بًػت و يُى وؾُّ زَغت زضَيص ٍ بهطَيتُ ظَيسَ ِضؤيٌ، َاززَّ بًػت و زوو و بًػت و ت
ًَبًِٓ يُغُض ًًُْ،  ًَبًِٓ يُغُض ًًُْ، َاززَّ بًػت و نىاض، خاَيٌ يُى ياخىز بططُّ يُنُّ ت ٌَ، ًٖك ت غ
ٍَ، غُباضَت  ًَٓذُّ ظياز بهط ٍَ زَنُئ نُ بِططُيُى بُضيعبُْسّ ث بِططُ زوو ثؿتطريٍ ِضاٍ يًصُّْ نؿتىنا

ٍَ زَنُئ بُظيازنطزِْ بِططُيُى بَُاززَّ بًػ ًَؿًٓاضَنُّ يًصُّْ نؿتىنا ًَٓر، ثؿتطريٍ ث ت و ث
بؤَاززَنُ و بِططُّ يُى، بهطَيتُ بِططُّ يُنُّ يَُاززَنُ، زَقٌ َاززَنُ بهطَيتُ بِططُناِْ زووَّ و 

ًَساويػتِ ًَهاًْهِ و ٌٖ زَغتِ و بُضَْطاض بىوُْوَ و ٌَ نٍُ و ثٍُ و ث ًًَُّ، وَظاضَت زَب نىشاُْوَّ  غ
ئاطط زَغتُبُض بهات و ناوزَيطٍ و بُضَْطاض بىوُْوَّ ئاطط يُو ؾىَيٓاُْ زضوغت بهات نُ زاضغتاُْنُّ 
ًَبًين يُغُض ًًُْ، تُْٗا يُضووّ زاِضؾتُٓوَ،  ًَسا ظؤض نِطَ، غُباضَت بَُاززَّ بًػت و ؾُف ًٖك ت ت

ٌَ ًَو ظياتط ُْب ٌَ وَ يُغاَي ٌَ َاْط نَُرت ُْب ٌَ يُ ) غعاّ ططتِٓ يُغ ( 052يإ بُ ُضاَُيُى نَُرت ُْب
ٌَ يُ ) ًَهِ 3ُٖظاض زيٓاض و ظياتط ُْب ًَو نُ غُضث ٌَ بُغُض ُٖضنُغ ( ًًَؤٕ زيٓاض، ئُو غعايُ زَغُث

ًَٓر، ؾُف، سُوت، ُٖؾت،ّ بِططُّ زووََِ َاززَّ نىاضََِ ئُو  سىنُُناِْ يُى و زوو و نىاض و ث
ٍَ ظياتط  ياغايُّ نطز، خاَيٌ زووََِ َاززَّ بًػت و ٌَ و يُ زوو غا ًَو نَُرت ُْب ؾُف غعاٍ ططتٔ يُ غاَي
ٌَ يُ ) ٌَ يإ بُ ُضاَُيُى نَُرت ُْب ٌَ يُ )5ُْب ( ًًَؤٕ زيٓاض، يإ بُ 72( ًًَؤٕ زيٓاض و ظياتط ُْب

ٌَ، ْؤ، زَ،ّ بِططُّ زووََِ خاَيٌ نىاضََِ ئُو  ًَهِ يُ خاَيٌ غ ٌَ غُضث ٍَ، ُٖضنُغ ُٖضزوو غعانُ غعازَزض
ٌَ  ياغايُ ًَىَيُ زابِطَيصَيتُوَ )غعاّ ططتٔ َاوَّ يُغ ًَؿًٓاض زَنُئ بُّ ؾ نطز، َاززَّ بًػت و سُوت ث

ٌَ، يإ  ُضاَُ يُ ) ًَو ظياتط ُْب ٌَ و يُغاَي ٌَ 0َاْط نَُرت ُْب ٌَ، بُغُض ُٖضنُغ ( ًًَؤٕ نَُرت ُْب
ًَهِ زاضغتاُْ بُتَُُُْنإ يإ زا ًَو ُٖض زضَخت ٍَ يُنُّ: ُٖضنُغ ًَٓسض ض يكُناِْ بِطيُوَ، يإ زَغُث
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ًَىيًُ غطوؾتًًُنإ، ئُواُّْ يُبُضزَّ ُِٖضَؾُّ يُْاونىوٕ زإ يإ ظَيسَِضؤيٌ نطزَ غُضيإ بُ  ضوَنُ ن
ًَتُ َايُّ ئاطط نُوتُٓوَ يُ زاضغتاُْنإ و ظَويًُ  ًَو بب ًَىَيُنإ، زووَّ ُٖضنُغ ًَىَيُى يُ ؾ ُٖض ؾ

ؾىَيُٓناِْ خؤثاضَيعٍ و ثاوإ، يُئُصتاَِ نَُتُضخَُِ و زاضغتاًًُْنإ و زاضغتاُْ ثاضَيعضاوَنإ و 
ٍَ نُ قُضَبىوّ ئُو ظياْاُْف بهاتُوَ نُ ضوويإ زاوَ بُطىَيطَّ ياغا ثًازَ  ثؿتطىَيدػؼت، ْاناض زَنط
نطاوَنإ، غُباضَت بَُاززَّ بًػت و ُٖؾت تُْٗا يُضووّ زاِضؾتُٓوَ غعايُنُ زابِطَيصَيتُوَ، باؽ يُ غعا 

ٌَ َاْط يإ  ُضاَُ يُ)زَنا، )غعا ٌَ يُغ ًَو و ظياتط ُْب ٌَ يُ َاْط ( ُٖظاض زيٓاض 522ٍ ططتٔ نَُرت ُْب
ًَهطاو ئُو دؤضَ ناضاُّْ ئُصتاَسا، َاززَّ  ًَو نُ يُبِططُناِْ غُضَوَّ ئاَاشَ ث ٌَ، ُٖضنُغ نَُرت ُْب

ًَبًين يُغُض ًًُْ، َاززَّ غٌ و ٌَ، ت ًَىَيُ  بًػت و ْؤ، غٌ، غٌ و يُى، غٌ و زوو، غٌ وغ نىاض بُّ ؾ
 ٌَ ًَىيػت زَضبهات بؤ ئاغاْهاضٍ د ٌَ وَظيط ِضَيُٓايٌ ث ًَىيػت زَضبهات، زَب زابِطَيصَيتُوَ ) وَظيط ِضَيُٓايٌ ث
ًَؿًٓاض زَنات نُ َاززَنُ البسضَيت،  ًَصُْ ث ًَٓر ي ًَهطزِْ سىنُُناِْ ئُّ ياغاياُْ، َاززَّ غٌ و ث بُد

ًٌَ َاززَّ بًػت و ؾُؾٌ ياغاٍ زاضغتإ و باخُنإ، ِضَتِ زَنُيُٓوَ، نىْهُ ئُّ ياغايُ يُع ًَطاقسا بُث
ٍَ بؤ ثطؤشَنُ،  0229(ّ غاَيٌ 32شَاضَ ) ًَؿًٓاظ زَنا زوو َاززَ ظياز بهط ًَصُْ ث ِضَت نطايتُوَ، ُٖضوَٖا ي

ًَهُواُّْ سىنُُناِْ ئُّ ٍَ نُ ث ًَهِ ياغايٌ يإ بِطياض ْانط ٌَ )ناض بُ ًٖك زَق ًَىَيُ ب  َاززَيُى بُو ؾ
ًَت، َاززَنُّ تطيـ يُغُض ئُصتىَُِْ وَظيطإ و اليُُْ ثُيىَْسيساضَناُْ سىنُُناِْ ئُّ  ياغايُ ب
ًَىَيُ زابِطَيصَيتُوَ ) ئُّ ياغايُ يُ ضؤشٍ  ٌَ بهُٕ، غُباضَت بَُاززَّ غٌ و ؾُف بُّ ؾ ٌَ بُد ياغايُ د

ٌَ بهطَيت(،  ٌَ بُد غُباضَت بُ ٖؤيُ بآلونطزُْوَّ يُ ضؤشْاَُّ فُضَِ وَقائعِ نىضزغتإ د
ًَىيػتًًُناِْ زَضنىوِْ ئُّ ياغايُ يًصُْ ثًؿًٓاض زَنات نُ ئُّ ياغاياُّْ يُُٖضَيُِ نىضزغتاْسا  ث
ًَٔ بَُُبُغتِ  ًَىيػتًًُناِْ ثاضغتِٓ زاضغتاُْناْسا ْاطىصت ٍَ ث بُضناضٕ غُباضَت بُ زاضغتاُْنإ يُطُ

اضغتاُْنإ و ظيازنطزِْ ضووبُضٍ غُوظايٌ و ضَيهدػتِٓ ئًساضٍ و ثاضاغؼت و ثاضَيعطاضّ و نانهطزِْ ز
ًَػتازا بؤتُ  ًَٓاِْ ؾىَيِٓ طُؾتًاضّ نُ يُناتِ ئ بُؾساضّ نطزٕ يُ نانهطزِْ شيٓطُ و بُزَغتٗ
ٍَ بؤ  ًَىيػتُ ثُيِطَو بهط ٍَ باضوزؤر و غًاغُتِ زاضغتإ نُ ث ًَىيػتًًُناِْ شيإ و بؤخؤ طىصتاْسٕ يُطُ ث

ِْ ُْتُوَيٌ و ًْؿتًُاِْ ثاضَيعطاضٍ يُ دؤضَ غطوؾتُ طىصتاوَنإ ثاضاغتِٓ زاضغتاُْنإ وَنى غاَا
ًَُُ، َاُْوَّ بٓهًُّٓ بؤ َاوَيًُنإ يُنىضزغتاْسا ئُّ ياغايُ زَضنىَيٓسضا، غىثاؽ. ٍَ شيٓطُّ ئ  يُطُ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 فُضَىو ناى دالٍ.
 بُِضَيع دالٍ عًٌ عبسايًُ:

 ضيَُإ.بُِضَيع غُضؤنٌ ثُ
ــِ           ــُف زَق ــاوزيطٍ، ئَُ ٍَ و ئ ــتىنا ــُّ نؿ ــُباضَت بُيًصْ ــُ غ ــإ ُٖي ــىوِْ خؤَ ــُف ِضاو بؤن ًَُ ــاضَ ئ زي

ــُوَ    ــُضظ نطزؤت ــَُافتإ ب ــؤ غــُضؤنايُتِ ثُضي ًْؿــاُْ بُْىوغــطاوّ غــُضؤنايُتِ   ،ْىوغــطاوَنَُاُْ نــُ ب
َــازَبىوِْ يًصُْنــَُإ نؤبىوْــُوَّ خــؤٍ ئُصتاَــسا بــُ ئا  5/72/0277( يــُ 7034ثُضيــَُإ شَــاضَ )
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ًَـسا زيـاضٍ نـطزووَ و             ًَبًٓـِ و ِضاٍ خؤَـإ ت ًَهـسا واشوو نـطاوَ، ت بـُضَيعإ ئُْـساَاِْ ثُضيـَُإ نـُ يُٖاوث
ًَػـتا زَقـٌ       ٍَ ِضَيـعزا، ئ ًَىيػت، تهايـُ يُطـُ ًَطيُٓ الّ بُِضَيعتإ بؤ ناضٍ ث ٍَ ْىوغطاوَاْسا زَيٓ ًَك يُطُ ٖاوث

ًَ  بًين و َىالسُظَنإ زَخىَيًُٓٓوَ:ت
 
 
 
 

 زَضواظٍَ يُنُّ 2100اٍ شَاضَ ) ( غاَيٌ ياغ
ًَٓاغُ و ئاَاصتُنإ.  ث

 بُؾٌ يُنُّ
ًَٓاغُنإ  ث

ًَتُوَ نُ ٖاتىوَ.4و  2و  8و  1بًُْػبُت خاَيٌ ) ًَبًًُٓإ ًًُْ نُ ياغانُ وَنى خؤٍ ؿتًٓ  ( ت
ًَطزضاوَ بُثاضاغـــتِٓ زاضغـــتإ و بُضوبىوَـــ ًَٓذـــُّ: بُضَيىَبُضايـــُتِ ثـــؤيًؼ و زاضغـــتإ نُضاغـــج ُناِْ ث

ًَيَب. ًَهٗاتُنإ، واٍ ي  ث
ًَؿًٓاضٍ ئُوَّ خىاضَوَ زَنات بؤ سُوتـُّ ) زاضغـتإ يُنُيـُنِ شيـاِْ      ًَبًًُٓإ ًًُْ، يًصُْ ث ؾُؾُّ: ت
ًَىٍ و ئـاوٍ   ًَو زَيت يُزاض و زضَخت و ثىوف و ثُآلف و طصوطًا و ضووَنِ زيهُ و ئاشََيٌ ن تُواوناضَ نُ ث

ًَت  ًَت(.و ظَيٓسَوَضٍ وضز دا غطوؾتِ ب  يإ زَغتهطز نُ طُؾُيإ نطزب
ًَؿـًٓاضٍ ئـُوَّ خـىاضَوَ زَنـات، زاضغـتاِْ           ًَبًًُٓإ ًًُْ، بـؤ َـاززَّ ْؤيـُّ يًصْـُ ث َاززَّ ُٖؾتُّ: ت
تايبــُت بطيتًــُ يــُو زاضغــتاْاُّْ نــُ يُاليــُٕ نُغــاِْ ئاغــايٌ يــإ َُعٓــُوّ يــُوَ زضوغــت نــطابٔ نــُ     

ُنإ نـُ نؿـتىناَيًإ   ًـ ًُْ زَطُِضَيتُوَ يإ ظَويًُ بُضزَآلغاَْىَيهايُتِ يإ َافِ بُناضبطزًْإ بؤ ئُو نُ
ًَسا ْانطَيت.  ت

زَيُّ: ظَوّ زاضغتإ ئُوظَوياُْيُ نُ بُزاضو زضَختِ ضووَنِ غطوؾتِ و يُوَِضطا زاثؤؾطابٔ، بًُْػـبُت  
ًَبًًُٓإ يُغُض ًًُْ. ًَعزَ و نىاضزَ و ثاْعزَ و ؾاْعزَ، ت  َاززَّ ياْعزَ و زواْعزَ و غ

 ٌ زووَّبُؾ
 ئاَاصتُنإ
ًَؿًٓاضّ ئُوَّ خىاضَوَ زَنات:  َاززَّ زوو: يًصُْنَُإ ث

 ئاَاصتِ ئُو ياغايُ ئَُاُّْ خىاضَوَيُ:
 يُنُّ: ثاضاغتِٓ ئاضاَِ شيٓطُّ بآلْػٌ غطوؾتِ، نانهطزِْ زاضغتاُْنإ و ظياز نطزِْ ضووبُضَناِْ.

 زووَّ: بُؾساضٍ نطزٕ يُ:
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1-  ِ ــ ًَىيًــُنإ و    نــانهطزِْ شيٓطــُ و فــُضاِٖ نطزْ ــُوَضَ ن ًَهِ ثــاضَيعضاو بؤطًاًُْبــُض و ثُي ؾــىَيٓ
 ثاضاغتِٓ َُُٖ دؤضَ شيٓطُ.

ًَٓإ     -8 ًَىيػــت بــؤ ثًؿُغــاظّ، ئــُوَف بُنــاالنطزِْ وَبــُضٖ ٍَ نُضغــتُّ ث فــُضاِٖ نطزْــِ ُْٖــس
 يُغُضناوَ زاضغتاًًُْنإ.

وِضَيـصّ ضووبـاض و   ضووخاِْ خاى و ِضاَاَيًِٓ ئَُـُف غُضنـاوَّ ُِٖضَؾـُٕ بـؤ ئا    زانُّ نطزُْوَّ  -2
زَضيانُنإ بؤ خُظَيِٓ ئاو بؤ ثاضاغتِٓ غُضناوَ ئاويًُنإ نُ ؾـازََاضٍ شيـأْ بـؤ زاًْؿـتىاِْ     

 نىضزغتإ.

ًًَُّ: ثاضاغتِٓ زاضغتاُْنإ نُغاَاِْ ُْتُوَيٌ و ًْؿتًُاًًُْ، ُٖضوَٖا ثاضاغتِٓ دـؤضَ خؤضغـهُناِْ    غ
ًَؿتُٓوٍَ خؤضغو و ِض  َنَُيُنطزِْ يُ ُٖضَيِ.نُ طىصتاوٕ و نانهطزًْإ و ٖ

 ،ٍَ ًَؿتُٓوَّ دىاِْ ئًعافُ بهط  نىاضَّ: ٖ
 ًًَُّ  بُؾٌ غ
ًَهطزٕ  ناض ث

ًًَُّ  َاززَّ غ
ًَبًِٓ ًًُْ. ًًَُّ و نىاضَّ ت  يُنُّ و زووَّ و غ

 زَضواظَّ زوَّ
ٍَ و ؾىَيِٓ ثاضاغتِٓ زاضغتإ و ِضَيهدػتِٓ اليُُْنإ و غىوزَُْس بىوًْإ   ض

 بُؾٌ يُنُّ 
ٍَ و ؾى  َيِٓ ثاضاغتِٓ زاضغتإض

ًَهِ ُْتـُوَيِ و          َاززَّ نىاضَّ: زاضغتاُْناِْ ٖـُضَيِ، ئَُـُ ئًعافـُ بهطَيـت زاضغـتاُْناِْ ٖـُضَيِ غـاَاْ
ٍَ )غــىونهطزٕ و      4و  2و  8و  1ًْؿــتًُاًًُْ، ) ــط ــؤ به ــُّ ب ــُو ئًعافُي ــٓر ئ ًَ ــُ، ث ــًين يُغــُض ًًْ ًَب ( ت

ًَبًين ي9و 8و 7و  6َُٖيجانًِٓ زاض و زضَخت(، ) ُغُض ًًُْ، زَ: زاَُظضاْسِْ ثِطؤشَّ بُضز َُٖيهُْسٕ ( ت
ًَٓإ و طىاغتُٓوَّ يُ ْاونُ زاضغتاًًُْنإ يإ َُٖيهُْسِْ ظَويًُنُّ تا زواٍ ئُّ عًباضَتُّ بـؤ   و زَضٖ

ًَؿــًٓاض زَنــا يــُ )  ٍَ، يًصُْنــَُإ ث ًَهــطاو بــؤ  11ئًعافــُ بهــط (يــُناتِ وَضططتٓــِ َىافــُقاتِ ياغــاٍ نــاض ث
ًَىيػـتُ يُغـُض اليـُِْ تايبُـتُْـس يـُ         زضوغت نطزِْ ث % ّ زاضو 21ِطؤشَيـُى يُْاونـُ زاضغـتاًًُْنإ، ث

ًَبًُٓإ ًًُْ. ًَٓر و ؾُف ت ًَتُوَ بُاليُِْ نَُُوَ، َاززَّ ث ًًَ  زضَختُنإ بٗ
 بُؾٌ زووَّ 

 غىوز وَضططتٔ يُزاضغتاُْنإ
ًًَُناْسا.يُنُّ: غىوز وَضططتٔ يُطؿت زاض و نؤتُضَ وؾهُنإ نُبُناضزَيت يُثًؿ  ُغاظيًُ خؤ د

ًَبـًين ُٖيـُ،            زووَّ: يُوَِضاْسِْ َاآلت باؾرت وايـُ شَـاضَّ بـعٕ نـُّ بهطَيتـُوَ يـُ ئًعافُنـُزا، يـُزووَّ ت
ًَبًًُٓإ ُٖيُ.9و  8يَُاززَّ )  (ف ت
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 َاززَّ زَ
 يُنُّ: وَظيط بؤٍ ُٖيُ وَضظ و ضؤشٍ زاضناْسٕ زياضٍ بهات يُغاَيسا.

ؿتِ ُٖيُ ْـَُاّ بـُخؤِضايٌ زابـُف بهـات بُؾـاضَواًًُْنإ و ضَيهدطاوَنـإ و       زووَّ: بؤ بُضَيىَبُضيُتِ ط
 فُضَاْطُناِْ زَوَيُت، بؤ ُٖغتإ بَُُٖيُُتِ زاض ناْسٕ يُبؤُْ ًْؿتًُاًًُْ ًًًَُناْسا.

ًًَُّ  بُؾٌ غ
ًَٓإ يُزاضغتاْسا  وَبُضٖ

ًَبًًُٓإ ًًُْ.  َاززَّ ياْعزَ: ت
ــىَضَ ٖىُْضياْــُّ   َــاززَّ زواْــعزَ: ِضَيطــُ بــُخاوَٕ زاض   ًَ ًٌَ ئــُو َــُضز و ث غــتاِْ تايبــُت زَزضَيــت بــُث

ًَٓاِْ زاضغـــتاُْنإ بَُُٖيجانـــؽت و غـــىونهطزِْ يـــإ طـــؤِضيِٓ زاضٍ   وَظاضَت زيـــاضٍ زَنـــات بـــؤ وَبـــُضٖ
 زاضغتاُْنإ بُ زاض و زضَختِ بُضزاٍ طىصتاو بُو َُضدٍُ َؤَيُتِ ياغايٌ يُ وَظاضَت وَضبططٕ.

ًَبًٓ ًَعزَ: ت ًُإ ًًُْ، زووَّ بِطيُٓوَّ زاض و زضَختِ ْاو باخهُّ َاآلٕ، ٖـُضوَٖا زاضَنـإ بـُض    َاززَّ غ
ٌَ بُضاَبــُض، َــاززَّ )    ٌَ بــُ َؤَيــُتِ ياغــايٌ بــ ( 81و 19و 18و  17و  16و  15بُغــتِ يــا ًَهــُو زَبــ

ًَبًًُٓإ ًًُْ، َاززَّ ) ُ     81ت ًَٓاِْ ظَوّ زاضغـتإ بهطَيـت، بـُ ف ًَت زَغت زضَيصٍ يـُ بـُناضٖ ِضَيـساِْ  ( ْاب
( 82و 88ثامشاوَ و ثاؾُِضؤٍ ِضَم و ؾٌ يإ تًؿهسَض يإ ُٖضَاززَيُنِ تط نُ ظَضَض َُْس بٔ، َـاززَّ ) 

        ،ٍَ ًَططتٓـِ بـؤ ئًعافـُ بهـط ًَبًًُٓإ ًًُْ، يُ زَضواظَّ نىاضََسا خؤ ثاضاغؼت يـُئاطط نُوتٓـُوَ و ِضَيطـُ ي ت
( يُنـُّ و زووَّ  85ًَبـًين ًًْـُ، َـاززَّ )   ( ت84بُؾٌ يُنـُّ يـُخؤ ثاضاغـؼت يُئاططنُوتٓـُوَ َـاززَّ )     

ًَىيػــتُ       ــساضَنإ ث ــُ ثُيىَْسي ًًَُّ، يُغــُض وَظاضَت و اليُْ ــؤ غــ ــات ب ًَؿــًٓاض زَن ــُ ث ــُ، يًصْ ًَبًٓــِ ًًْ ت
ًَساويػـتًًُناِْ تـط بـؤ ئـاطط       ٍَ ث ًَساويػتِ ئاطط نىشاُْوَّ ًَهاًْهِ يإ زَغتِ يُطـُ بُفُضاُّٖ نطزِْ ث

ىشاْـُوَ يـُو   نْـِ ثُيـصَ يـإ ئـاَطاظّ ئـاطط نىشاْـُوَ بـؤ نـاوزَيطٍ ئـاطط          نىشاُْوَ، ٖـُضوَٖا زضوغـت نطز  
ًَٓذُّ سىنُُناِْ ياغـا َـاززَّ    ْاوناُّْ زاضغتإ و يُوَِضطانإ بِطٍ بُضظَ يإ َآَاوَْسيًُ، زَضواظَّ ث

ًَبًِٓ ًًُْ، َاززَّ )21و 21و 89و 88و 87و 86) ًَؿًٓاض زَنـات َُعاَُيـُّ ظَوتهـُض    82( ت ( يًصُْ ث
ًَهطاوَنـإ، َـاززَّ )      بؤ ًَبًًًُٓـإ ًًْـُ، يُغـُض    25و 24ظَوّ زاضغتاِْ َريٍ ًَهُنُ بـُ ياغـا نـاض ث ( ت

   ٍَ ثاغاوّ ياغاناًْـ يُى َىالسُظََإ ُٖيُ ئُويـ نُ يُالثُِضَيُى زايُ، يُى نُيًُُيُ، ئُطـُضْا يُطـُ
ٍَ َىالســُظَّ ئــُوَّ ٖــؤٍ زَضنــىوِْ ياغــانُئ نــُ يــُوَظاضَت و ئُصتىَــُِْ وَظيطاْــُوَ ٖــاتىوَ، يُطــ  ُ

ٍَ َُٖيــُّ نــاخ و ئــُوَ ُٖيــُ يُتُقطيطَنــُ نُْىوغــطاوَ يــُناتِ خىَيٓسْــُوَ نــانًإ زَنــُئ، ظؤض  ُْٖــس
 غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 فُضَىو تاضا خإ.

 بُِضَيع تاضا عبسايطظام ستُس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ــتِ و   ــاضٍ تُْسضوغ ــُّ ناضوب ــٌ      يًصْ ًَػــتا زَق ــُّ ياغــايُ، ئ ــُنُإ ٖــُبىو يُغــُض ئ ًَبًًٓ ــُ نــُْس ت شيٓط
 ِضاثؤضتُنُ زَغتىَيُُٓوَ

ًَطام –بؤ غُضؤنايُتِ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ   ع
 بابُت/ ِضاثؤضت

نؤبـــؤوَ، نـــُ  88/18/8111يًصْـــُّ ناضوبـــاضّ تُْسضوغـــتِ و شيٓطـــُ يـــُ ضؤشٍ نىاضؾـــَُُ ضَيهـــُوتِ 
ًَهــطاوَ بــُ شَــاضَ ) (ّ يًصْــَُإ ئا48يُنؤْىوغــٌ شَــاضَ ) ئاضاغــتُّ  89/18/8111( يــُ 112َــاشَّ ث

غُضؤنايُتِ ثُضيَُإ نطاوَ بؤ زيطاغـُت نطزْـِ ثـِطؤشَ ياغـاٍ ثاضاغـتِٓ زاضغـتإ يُٖـُضَيُِ نطزغـتاِْ         
ًَؿـًٓاض نـطاوَ،          ًَطام، نُ يُاليُٕ غـُضؤنايُتِ ئُصتىَـُِْ وَظيطاْـِ سهىَـُتِ ٖـُضَيُِ نىضزغـتاُْوَ ث ع

ثُضيَُاِْ نىضزغـتإ خىَيٓسْـُوَّ بـؤ     2/11/8111ُ ضَيهُوتِ (ّ ضؤشٍ زووؾُمم4يُزاًْؿتِٓ شَاضَ )
ــُ 1824نــطاوَ، بُْىوغــطاوّ شَــاضَ )   ــطاوَ، ئَُــُّ خــىاضَوَ ِضاٍ      5/11/8111( ي ئاضاغــتُّ يًصْــُ ن

ًَبًًٓـُى ًًْـُ يُغـُضٍ،            يًصَُْاُْ يُغُضّ: زَضباضَّ َـاززَّ يُنـُّ بِططـُناِْ يُنـُّ تـا ْؤيـُّ ٖـًك ت
ٍَ و ئاوزَيطٍ زا ٖاتىوَ، زَيُّ: ظَوّ زاضغتإ بِططُّ ز َيُّ زابِطَيصَيتُوَ وَى ئُوَّ نُ يُ ِضاثؤضتِ نؿتىنا

ًَـسَِضوَيت و بُيـُوَِضطا زاثؤؾـطابٔ، بِططـُّ            ئُو ظَويًـُ نـُ زاض و زضَختـِ زاضغـتإ و  ضووَنـِ غطوؾـتِ ي
ًَبًًُٓى ًًُْ يُغُضٍ، زَضباضَّ َاززَّ زووَّ  ًَبًًًٓاْـَُإ ُٖيـُ يُغـُضٍ،    ياظزَ تا ؾاظزَّ ًٖك ت ئُّ ت

ًَىَيُ زابِطَيصَيتـُوَ: يُنـُّ/ نـانهطزِْ شيٓطـُ و فـُضاِٖ نطزْـِ ؾـىَيِٓ ثـاضَيعضاو و           بِططُّ زووَّ بُّ ؾـ
ًَؿتِٓ بُبًابإ بىوٕ و ٖؤناضَناِْ زاضووخاِْ خاى و ِضاَاَيؽت. ُْٖ 

ًَىيػتِ ث ٍَ نُضَغتُّ خاو نُ يُثًؿُغاظّ ث ًًَُّ وَى خـؤّ،  زووَّ/ زابؽت نطزِْ ُْٖس ًًَُتِ، بِططُّ غ
ًَٓذـُّ      ًَىَيُ )زابؽت نطزِْ ْاونُّ طُؾـتًاضٍ و سُواْـُوَ(، بِططـُّ ث بِططُّ نىاضَّ زابِطَيصَيتُوَ بُّ ؾ
ًَؿتُٓوَّ دىاِْ  ًَٓذُّ ٖ ٍَ و ئاوزَيطٍ زا ٖاتىوَ، ث ًَىَيُّ نُ يُ ِضاثؤضتِ يًصُّْ نؿتىنا ٍَ بُّ ؾ ظياز بهط

ًًَُّ بطٍِ ًَبًًُٓى ًًْـُ يُغـُضٍ، بِططـُّ    زَضباضَّ َاززَّ غ ًًَُّ و نىاضَّ ًٖك ت طُّ يُنُّ و زووَّ و غ
ًَىَيُ ) ًَٓذُّ ظيازبهطَيت بُّ ؾ ًَىَيُ      ٛض٠يف ظاجلايػاااخ اجل١ُٝ ث زَضباضَّ َـاززَّ نـىاضَّ، يُنـُّ بـُّ ؾـ

ًَو بطىاظ ٌَ َىَيهايُتِ ظَوّ زاضغتإ بؤ ًٖك نُؽ و اليُْ طـُض بـؤ ثطؤشَيـُنِ    َيتُوَ َُضزابِطَيصَيتُوَ ) ْاب
ًَطايُنِ يُباضّ تطٍ بؤ بسؤظضَيتُوَ، يُّ ساَيُتُزا تُْٗا بـُبِطياضٍ   ًَت نُ ُْتىاْسضَيت د غرتاتًصٍ ئُوتؤ ب
ًَت و زواٍ وَضططتٓـِ ِضَظاَُْـسّ غـُضؤنايُتِ ٖـُضَيُِ(، بـُ عُضَبًًُنُؾـٌ )       ال ئُصتىَُِْ وَظيطإ زَب

ختط  اغتذلاػ١ٝ ٜجعتصض اجيتاز َٛقتع ا    َتا  ٜهتٔ يًُؿتطٚع    جيٛظ ْكٌ ًَه١ٝ اضانٞ ايػاااخ الٟ ؾدل اٚ س١ٗ 
 فًؼ ايٛظضا٤ اعس َٛاؾك١ ض٥اغ١ اقًِٝ نٛضزغجإيف.  ع ٖصٙ اؿاي١ ٜهٕٛ اكطاض َٔ انذط َ ١ُ٥ يجٓؿٝصٙ

ٌَ ًٖك َُٖيؼ و نُوت و ئُّ ناالنًاُّْ خىاضَوَ ئُصتاّ بسضَيت تُْٗا  ًَىَيُ زابِطَيصَيتُوَ )ْاب زووَّ بُّ ؾ
ًَ ًَىَّ بُضشَوَْـسّ طؿـتِ و ظيـإ    يُ نىاض ن ًَهِ غٓىوضزاضٍ َُضدساض بُناضنطزٕ يُ نىاضن ىَّ زَغتُآلت

ًَت، بُعُضَبًًُنُؾٌ  )الجيٛظ ايكٝتاّ اتاٟ َتٔ ايجكتطؾاخ     ُْطُياْسٕ بُ زاضغتإ و بُِضَظاَُْسّ وَظيط زَب
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ايعاَت١ ٚعتسّ االنتطاض    ؿطٚط١ اايعٌُ نُٔ اطتاض املكتًظ١   املسٚز٠ اجلك طٝاخ ايٚايٓؿاطاخ االث١ٝ اال نُٔ 
 اايػاااخ اٛاؾك١ ايٛظٜطيف.

ًَبًًُٓنُإ ًًُْ يُغُضٍ، زَضباضَّ َـاززَّ زَيـُّ: يُنـُّ بـُّ     9، 8، 7، 6، 5زَضباضَّ َاززَّ ) ( ًٖك ت
ًَىَيُ زابِطَيصَيتُوَ) وَظيط بؤٍ ُٖيُ وَضظ و ضؤش و زاضناْسٕ زياضٍ بهات يُغاَيسا، بُعُضَبًُنُّ )   :اٚالؾ

زَضباضَّ َـاززَّ يـاظزَّ تـاوَنى نؤتـايٌ َـاززَّ بًػـت و       ؾكٌ ٚاٜاّ ايجؿشرل خ ٍ ايػ١ٓيف   يًٛظٜط ؼسٜس
ًَبًًٓــُى ًًْــُ يُغــُضٍ، زَضبــاضَّ َــاززَّ بًػــت و ســُوت )غــعازإ تىْــس بهطَيــت َــاوَّ    ؾــُف ٖــًك ت

َّ بًػـت و  بُْسنطزُْ ظياز بهطَيت، يإ  ُضاَُ ظياز بهطَيت، يإ ُٖضزوونًإ ظياز بهطَئ، زَضباضَّ َـازز 
ــُنِ طىصتــاو )     ــُضَبىو نطزُْوَي ــُّ زووَّ بُق ــت بُنــٌر  اتتايجعٜٛا املٓاغتتةيف  ُٖؾــت، بِطط ــاضٍ بهطَي زي

ًَبًًُٓى ًًُْ يُغُضٍ، زَضباضَّ )21و  89زَضباضَّ َاززَّ ) ( بِططـُّ زووَّ ئـُّ بِططُيـُّ    21( ًٖك ت
َنُ، ضووَنـُناِْ َـاززَّ ٖؤؾـبُض    خىاضَوَ خبطَيتُ غُض يإ بُ بِططُيُنِ دًاواظ ظياز بهطَيت يُغُض َازز

ًَؿتِٓ َاززَ ٖؤؾبُضَنإ َاََُيُّ يُطَُيسا زَنطَيت. بُعُضَبًًُنُّ )  ًٌَ ياغاٍ ُْٖ ض٠ ايٓباثتاخ املدتس  بُث
ًَبًًًٓـُى   26و 25و 24و 22و  28زَضباضَّ َاززَّ )ثػط٣ عًٝٗا قإْٛ َهاؾظ٘ املٛاز املدسضٙيف   ( ٖـًك ت

ٍَ  االغتتبات املٛسبتت١يف َضنـىوٕ ) ًًْـُ يُغــُضٍ، زَضبــاضَّ ٖؤيــُناِْ ز  ًَبًًٓـُى ًًْــُ يُغــُضٍ، يُطــُ ٖــًك ت
 ضَيعَإ زا.

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ٍَ، فُضَىو.  يًصُّْ ياغايٌ َاززَ، َاززَ بًدىَيُٓوَ، بؤ ئُوَّ َىْاقُؾُّ يُغُض بهط
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 ايعطام_قإْٛ ها١ٜ ايػاااخ القًِٝ نٛضزغجإ
 ايبات االٍٚ

 ايجعاضٜـ ٚاالٖساف ٚايػطٜإ
 ايؿكٌ االٍٚ

 ايجعاضٜـ
 يف:1املاز٠ )

 ٜككس اايجعاارل ٚ املكطًظاخ االث١ٝ الغطاض ٖسا ايكإْٛ املعا٢ْ املب١ٝٓ اظا٤ نٌ َٓٗا:
 ايعطام. _ٛضزغجإ ايٛظاض٠: ٚظاض٠ ايعضاع١ ٚاملٛاضز املا١ٝ٥ ؾ٢ اقًِٝ ن -اٚال 

 ايعطام. _ايٛظٜط: ٚظٜط ايعضاع١ ٚاملٛاضز املا١ٝ٥ ع اقًِٝ نٛضزغجإ  -داْٝا 
 املسٜط١ٜ ايعا١َ: املسٜط١ٜ ايعا١َ يًبػج١ٓ ٚايػاااخ ٚ املطاعٞ. -دايذا 
 املسٜط ايعاّ: املسٜط ايعاّ يًبػج١ٓ ٚايػاااخ ٚاملطاعٞ. -ضااعا 

 ايؿطط١ املهًؿ١ عُا١ٜ ايػاااخ ٚ َٓجشاثٗا. َسٜط١ٜ ؾطط١ ايػاااخ: َسٜط -خاَػا 
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 ؾطط٢ ايػاااخ: نٌ ؾطط٢ اٚ نااط ٜٓجػة ايٞ َسٜط١ٜ ؾطط١ ايػاااخ. -غازغا 
ايػاااخ: ٖٞ ايٛطس٠ اؿٝاثٝت١ املجهاًَت١ ايجت٢ ثجهتٕٛ َتٔ االؾتشاض ٚ ايؿتشرلاخ ٚ االعؿتات ٚاالزغتاٍ ٚ           -غااعا 

ٚ االطٝتتا٤ ايسقٝكتت١ غتتٛا٤ اناْتتح ْااجتت١ اكتتٛض٠ طبٝعٝتت١ اٚ     ايٓباثتتاخ االختتط٣ ٚ اؿٝٛاْتتاخ ايدلٜتت١ ٚ املا٥ٝتت١  
 اقطٓاع١ٝ.

ايػاااخ االَرل١ٜ) غاااخ االقًِٝيف: ٖٞ ايػاااخ آٛعٝٗا ) ايطبٝعٝت١ ٚ االقتطٓاع١ٝ يف ٚ اضانتٞ ايػااتاخ      -دآَا 
 ايعا٥س٠ ًَهٝجٗا ي قًِٝ غٛا٤ انإ عًٝٗا طل االْجؿاع يًػرل اّ   ٜهٔ.

ٕ   )نى ْىوغطايُ ئُوٖا زَ  ًَسايـُ، ببـىض ايػااتاخ   -يف ثاغتعا  غتىَيُُٓوَ، نىْهُ َُٖيُّ ناخ و ظَاْـُواِْ ظؤض ت
اـاق١: ٖٞ ايػاااخ املٓؿا٠ َٔ قبٌ اؾدام طبٝعني اٚ َعٜٓٛني ٚ اييت ثعٛز ًَهٝجٗتا اٜٚعتٛز طتل ايجكتطف     

 ؾٝٗا  ٛال٤ االؾدام.
ٚايؿتشرلاخ ٚ ايٓباثتاخ ايطبٝعٝت١ ٚ ايتيت      اضانٞ ايػاااخ: ٖٞ االضانٞ اييت ثُٓٛ عًٝٗا اؾتشاض ايػااتاخ   -عاؾطا 

 ناْح َهػ٠ٛ اايػاااخ.
ْجتاض ايػاات١: نتٌ َتاز٠ ع ايػااتاخ دااجت١ اٚ َٓكٛيت١ ناـؿتة ايكتٓاعٞ ٚ خؿتة ايٛقتٛز ٚؾظتِ              -طازٟ عؿط 

اـؿة ٚ ايطاثٓص ٚايعؿل ٚ االقُاؽ ٚ املٛاز ايسااغ١ٝ ٚ ايذُاض ٚ ايبصٚض ٚ اؾصٚض ٚ االيٝاف ٚ ايًظا٤ ٚ ايعػتٌ  
ٚ َتتٔ ايػتتُا٤ ٚ ايتتسااٍ ٚ ايتتذلات ٚايكتتدٛض ٚ االعؿتتات ٚ ايٓباثتتاخ ايطبٝعٝتت١ ٚايؿطتتط ااْٛاعتت٘ ٚ ؿتتّٛ ٚؾتتطا٤  

 اؿٝٛاْاخ ايدل١ٜ ٚ ايطٝٛض ٚ ايبٝا ٚاالظٖاض ٚ ااكاٍ  ايع١ٜٓ ٚ غرلٖا َٔ املٓجشاخ.
 ايؿشط٠: نٌ ْبح شٟ غام خؿيب ظُٝع ازٚاض منٛٙ. -داْٞ عؿط 

 ؾشاض ظُٝع ازٚاض منٖٛا قا١ُ٥ ناْح اّ غاقط١ ااٟ ؾهٌ ٚ ال١ٜ غاا١.اـؿة: ٖٞ اال –دايذ١ عؿط 
 ؾشاض ٚ ؾشرلاخ ايػاااخ ٚاملؿاسط.الاملؿجٌ: االضض املدكك١ الْجاض ٚثطا١ٝ ا –ضااع١ عؿط 

املٛاؾٞ: نٌ اؿٝٛاْتاخ ايطعٜٛت١ ايساسٓت١ نتايذرلإ ٚ ايبكتط ٚاملتاعع ٚ ايكتدٍٛ ٚ اؾتاَٛؽ ٚ          –خاَػ١ عؿط 
 ٗاض ٚاؿُرل ٚ االغٓاّ ٚاـطاف ٚغرلٖا.اـٌٝ ٚ االَ

 ايطاعٞ: نٌ ؾدل ٜجٛيٞ ضعٞ املٛاؾٞ ظُٝع اْٛاعٗا. –غازغ١ عؿط 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 فُضَىو ناى عُط.
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
واتا زياضٍ نطاوَناِْ بُضاَبُضياُْ بؤ َُبُغتِ َاززَّ يُنُّ َُبُغت يُو زَغتُ واشَو ظاضاواُّْ زازَئ، 

 ئُّ ياغايُ:
ًَطام._وَظاضَت : وَظاضَتِ نؿتىناٍ و غُضناوَناِْ ئاو يُُٖضَيُِ نىضزغتإ -يُنُّ   ع
ٍَ و غُضناوَناِْ ئاو يُُٖضَيُِ نىضزغتإ -زووَّ ًَطام._وَظيط: وَظيطٍ نؿتىنا  ع
ًًَُّ  ُتِ طؿتِ با ساضّ و زاضغتإ، ثاوإ.بُِضَيىَبُضايُتِ طؿتِ: بُِضَيىَبُضاي -غ
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 بُِضَيىبُضٍ طؿيت: بُِضَيىبُضٍ طؿتِ با ساضٍ و زاضغتإ، ثاوإ. -نىاضَّ
ًَٓذُّ ًَطزضاوَ بـُ ثاضاغـتِٓ       -ث بُِضَيىَبُضايُتِ ثؤيًػٌ زاضغتإ: بُِضَيىَبُضايُتِ ثـؤيًؼ، ثـؤيًؼ نُضاغـج

 زاضغتإ و بُضوبىوَُناِْ.
ًَو يـإ ٖـُض ئُفػـُضَيو غـُض بـُ بُِضَيىَبُضايـُتِ ثؤيًػـٌ زاضغـتإ         ثؤيًػٌ زاضغتإ: ُٖض ث -ؾُؾُّ ؤيًػ
ًَت.  ب

ٍَ يُ زاضو زضَخت و ثىوف و ثـُآلف و   -سُوتُّ ًَو ز زاضغتإ: بطيتًًُ يُ يُنُيُنِ شياِْ تُواو ناض نُ ث
ًَىٍ و ئاوٍ و ظيٓسَوَضّ وضز دا يا بُغطوؾتِ يا بُزَغـتهطز ط  ُؾـُيإ  طصوطًا و ضووَنِ زيهُ و ئاشََيٌ ن

ًَت.  نطزب
زاضغــتاِْ َــريٍ )زاضغــتاِْ ٖــُضَيِ(: بطيتًًــُ يــُ زاضغــتإ بــُ ٖــُضزوو دؤضيــُوَ )غطوؾــتِ و    -ُٖؾــتُّ

ًَو يـإ يُغـُض            ًَىَضططتًٓـإ يُاليـُٕ نُغـ زَغتهطز( ظَوٍ و زاضغتإ نُ َـىَيهِ ُٖضَيُـُ دـا َـاد غـىوز ي
ًَت يإ ْا. ًَو ُٖب  نُغ

زاضغتاُّْ يُاليُٕ نُغاِْ ئاغايٌ يإ َُعُٓويًُوَ زضوغت نطابٔ، زاضغتاِْ تايبُت: بطيتًًُ يُو  -ْؤيُّ
 َىَيهايُتِ يإ َافِ بُناضبطزًْإ بؤ ئُو نُغاُْ زَطُِضَيتُوَ.

ٌَ زَِضوَيــت    -زَيــُّ ظَوّ زاضغــتإ: ئــُو ظَويًاْــُّ نــُ زاضٍ زاضغــتإ و زضَخــت و ضووَنــِ غطوؾــتًًإ يــ
ًَؿرت بُزاضغتإ زاثؤؾطابٔ.  نُث

ٌَ يــا طــىاظضاوَ وَنــى تُختــُّ ثًؿُغــاظٍ و  بــُضٍ  -يــاْعزَ ًَطري بــ زاضغــتإ: ٖــُض َاززَيــُى يُزاضغــتإ دــ
ًَػتُ خؤؾهطزٕ، بُض و تؤ  تُختُّ غىوتَُُِْ و خَُيىظّ تُختُ و ضاتٓر و َاظو و نُتريَ و نُضَغتُّ ث

ــُضز و طــصوطً     ٍَ و ب ــى ــُ زاض و ٖــُْطىئ و طــُظؤ و ثامشــاوَّ طــُآل و ط ٍَ و تىَيهًَ ا و ضووَنــِ و ِضط و ِضيؿــا
ًًَهـُ و َاغـٌ و        ًَـىّ و باَيٓـسَ و ٖ ًَػـتِ ئـاشََيٌ ن غطوؾيت و قاضنو بُ َُٖىو دؤضَ ناًًُْوَ، طؤؾت و ث

ٍَ و ثًاظٍ دىاِْ و بُضوبىوَِ زيهُ.  طى
ٌَ بَُُٖىو قَىْا ُناِْ طُؾُنطزًُْوَ. -زواْعزَّ ًَهُ قُزّ ُٖب  زاض: َُٖىو ضووَن
ًَعزَ ًَىَيُى و  تُختُ: زاضَ بَُُٖىو قؤْا ُناْ -غ ٌَ يإ نُوتيَب بُُٖض ؾـ ِ طُؾُنطزًًُْوَ و ضاوَغتاو ب

ًَو.  بؤ َُٖىو َُبُغت
ًَٓإ و ثـــُضوَضزَنطزِْ زاضو زضَختـــِ زاضغـــتإ و   -نـــىاضزَّ َُْاَطـــُ: ظَوّ تـــُضخاْهطاو بـــؤ بُضٖـــَُٗ

 زاضغتاِْ زَغتهطز)َؿادط(.
ًَهِ يُوَِضاْسِْ َاَيٌ وَى طاو َاْطا  -ثاظزَ ًَـ و ئُغح و َايؽت و َاآلت: َُٖىو ئاشََي و بعٕ و طًػو و طاَ

 طىَيسضَيص و َُض و بُضر و ٌٖ زيهُ.
ًَت بُ َُٖىو دؤضَناًًُْوَ، غىثاؽ. -ؾاظزَ  ؾىإ: ئُو نُغُّ َاآلت زَيُوَِضَيٓ

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:
ًَبًًٓتإ، فُضَىو.  يًصُّْ ياغايٌ ت
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 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ:
 ع غُضؤنِ ثُضيَُإ.بِطَي

ًَىَيٍُ خىاضَوَيُ: ًَبًين و ِضاو غُضَصتُإ يُغُض َاززَّ يُى بُّ ؾ ًَُُ وَنى يًصُّْ ياغايٌ ت  ئ
 قٝاغ١ َكس١َ املاز٠ ناالثٞ:

 ٜككس اايجعاارل ٚ املكطًظاخ االث١ٝ املعا٢ْ املب١ٓٝ اظا٤ٖا الغطاض ٖصا ايكإْٛ:
 اعايف: ال ثٛسس عًٝٗا ا١ٜ َ طظ١.اايٓػب١ يًؿكطاخ )اٚال ٚداْٝا ٚ دايذا ٚ ضا

 ايؿكط٠ )خاَػايف: ْكذلح قٝاغجٗا اايؿهٌ االثٞ:
َسٜط١ٜ ؾطط١ ها١ٜ ايػاااخ ٚ ايب١٦ٝ ع االقًِٝ: َسٜط١ٜ ايؿطط١ ايجااع١ يٛظاض٠ ايساخ١ًٝ ٚ املهًؿت١ عُاٜت١   

 ايػاااخ ٚ َٓجشاثٗا.
 ايؿكط٠ )غازغايف: ثكذلح قٝاغجٗا ناالثٞ:

 ٞ اٚ نباط ٜٓجػة اىل َسٜط١ٜ ؾطط١ ها١ٜ ايػاااخ ٚ ايب١٦ٝ.ؾططٞ ايػاااخ: نٌ ؾطط
 ضاع١ ٚقٝاغجٗا ناالثٞ:عٟ ؾ١ٓ ايوغااعا: ْاٜس ض

ايػاا١: ٖٞ ايٛطس٠ اؿٝاث١ٝ املجها١ًَ اييت ثجهٕٛ َتٔ االؾتشاض ٚ ايؿتشرلاخ ٚ املطاعتٞ ٚ االعؿتات ٚ االزغتاٍ ٚ       
 ٤ ايسقٝك١ غٛا٤ا ناْح ْااج١ اكٛض طبٝع١ٝ اٚ اقطٓاع١ٝ.ايٓباثاخ االخط٣ ٚاؿٝٛاْاخ ايدل١ٜ ٚ املا١ٝ٥ ٚ االطٝا

 ايؿكطاخ َٔ )دآَا اىل ضااع عؿطيف: ال ثٛسس عًٝٗا ا١ٜ َ طظ١:
 ايؿكط٠ )خاَؼ عؿطيف: ثكذلح ايًش١ٓ قٝاغجٗا ناالثٞ:

 املٛاؾٞ: نٌ اؿٝٛاْاخ ايساس١ٓ ٚااليٝؿ١.
 غىثاؽ.ايؿكط٠ )غازؽ عؿطيف: ال ثٛسس عًٝٗا ا١ٜ َ طظ١  

 ع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَي

.ٍَ  فُضَىو يًصُّْ نؿتىنا
 بُِضَيع دالٍ عًِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 ًَٓـ بُعُضَبٌ زَغتىَيُُٓوَ بؤ ئُوَّ تؤ بُنىضزٍ....

 ايجعاضٜـ ٚالٖساف ٚايػطٜإ 
 طظ١.يف: )اٚال ٚ داْٝا ٚ دايذا ٚ ضااعايف الٜٛسس عًٝٗا َ 1ٚايجعاضٜـ املاز٠ )

 خاَػا: اقذلاح يًش١ٓ ٜهٕٛ ناالثٞ:
 َسٜط ؾطط١ ايػاااخ: َسٜط١ٜ ايؿطط١ املهًؿ١ ؿُا١ٜ ايػاااخ ٚ َهْٛاثٗا ٚ َٓجشاثٗا.

 غازغا: الٜٛسس َ طظ١.
 غااعا: اقذلاح ايًش١ٓ ٜهٕٛ ناالثٞ:
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ٚ االزغتاٍ ٚ ايٓباثتاخ   ٖٞ ايٛطس٠ اؿٝاث١ٝ املجها١ًَ اييت ثجهٕٛ َٔ االؾشاض ٚ ايؿشرلاخ ٚ املطاعٞ ٚ االعؿتات  
 االخط٣ ٚاؿٝٛاْاخ ايدل١ٜ ٚ املا١ٝ٥ ٚ االطٝا٤ ايسقٝك١ اكٛض٠ طبٝع١ٝ اٚ اقطٓاع١ٝ.

 دآَا: الٜٛسس َ طظ١.
 ثاغعا: اقذلاح ايًش١ٓ ٜهٕٛ ناالثٞ:

ايػاااخ اـاق١: ٖٞ ايػاااخ املٓؿا٠ َٔ قبٌ اؾدام طبٝعني اٚ َعٜٓٛٔ ٚ اييت ثعٛز ًَهٝجٗا اٚ طل ايجكطف 
 ٗا  اال٤ االؾدام اٚ ع االضانٞ ايكدط١ٜ ايػرل ايكاا١ً يًعضاع١.ؾٝ

 عاؾطا: اقذلاح ايًش١ٓ ٜهٕٛ ناالثٞ:
 اضانٞ ايػاااخ ٖٞ االضانٞ اييت ثُٓٛ عًٝٗا االؾشاض ٚ ايػاااخ ٚ ايؿشطاخ ٚ املطاعٞ ٚ ايٓباثاخ ايطبٝع١ٝ.

 عؿط : الٜٛسس َ طظ١.اؿازٟ 
 عؿط : الٜٛسس َ طظ١.ذاْٞ اي

 عؿط : الٜٛسس َ طظ١.اير ايذ

 عؿط : الٜٛسس َ طظ١.ايطااع 

 عؿط: الٜٛسس َ طظ١.اـاَؼ 

 عؿط : الٜٛسس َ طظ١.ايػازؽ 

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 يًصُّْ تُْسضوغتِ و شيٓطُ فُضَىوٕ.
 بُِضَيع تاضا عبسايطظام:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَُُ  بُ ظَاِْ نىضزيًُ، بُ ظَاِْ نىضزّ زَغتىَيُُٓوَ. ِضاثؤضتُنُّ ئ

ًَبًًٓـُى ًًْـُ يُغـُضٍ، يُبِططـُّ زَيـُّ زابِطَيصَيتـُوَ وَى        َاززَّ يُنُّ: بِططُّ يُنُّ تا ْؤيُّ ًٖك ت
ٍَ و ئاوزَيطٍ زا ٖاتىوَ.  ئُوَّ نُ يُِضاثؤضتِ يًصُّْ نؿتىنا

ــسَِضوَيت و بــُ  ظَوّ زاضغــتإ: ئــُو ظَويًاُْيــُ نــُ زاضو زضَخــيت زا  -زَيــُّ ًَ ضغــتإ و ضووَنــِ غطوؾــتِ ي
ًَبًًُٓى ًًُْ يُغُضٍ.  يُوَِضطا زاثؤؾطابٔ، يُ بِططُّ ياظزَ تا ؾاظزَ ًٖك ت

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَتُوَ. ًَبًًٓت، ببىضَ دُْابٌ وَظيط با ئُوَ نىضزيًُنُّ خبىَيٓ  دُْابٌ وَظيط ت
 بُِضَيع ظنًُ غًس قاحل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَٓذـــُّ  ًَبـــًين ًًْـــُ، بـــؤ خـــاَيٌ ث ًًَُّ و نـــىاضَّ ت يًصُْنـــَُإ بًُْػـــبُت خـــاَيٌ يُنـــُّ و زووَّ و غـــ
ًَهٗاتـُنإ،      ًَطزضاوَ بُ ثاضاغتِٓ زاضغـتإ و بُضوبىوَـُ نـاِْ و ث بُِضَيىَبُضايُتِ ثؤيًػِ زاضغتإ نُ ضاغج

ًَبًًُٓإ  ًَؿًٓاض زَنُئًًُْ، بؤ سُوتُّ يُخاَيٌ ؾُؾُّ ت ًَـو زَيـت يـُ      ث يُنُيُنِ شياِْ تُواوناضَ نـُ ث
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ًَـىّ و ئـاوّ و ظيٓـسَوَضّ وضز دـا         زاض و زضَخت و يُوَِضطا و ثىوف و طصوطًا و ِضووَنـِ زيهـُ و ئـاشََيِ ن
ًَبًًُٓـإ ًْـُ، خـاَيِ ْؤيـُّ زاضغـتاِْ        ًَت، خاَيِ ُٖؾـتُّ ت ًَت يإ زَغتهطز، نُ طُؾُيإ نطزب غطوؾتِ ب

طيتًُ يُو زاضغتاْاُّْ نُ يُ اليُٕ نُغاِْ ئاغـايِ يـإ َُعٓـُوّ زضوغـت نـطابٔ، نـُ َىَيهًـُت        تايبُت ب
يإ َـافِ بـُناضبطزًْإ بـؤ ئـُو نُغـاُْ زَطُِضَيتـُوَ يـإ ئـُو ظَوياْـُّ بـُضزَآلْؽت نـُ نؿـتىناَيًإ تًـا              

َّ،  زَيإ ظَوّ زاضغتإ ئُو ظَوياُْيُ نُ بُ زاض و زضَخت و ِضووَنِ غطوؾت ِ و يـُوَِضطا زاثؤؾـطابٔ   ْانط
ًَبًًُٓإ ًُْ، غىثاؽ. 16و  15و  14و  12و  18و  11و   ت

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 دُْابِ وَظيط فُضَىو.

:)ٍَ  بُِضَيع غريوإ بابإ )وَظيطّ نؿتىنا
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاض بهُٕ نُ ْاوَنُ َِ بُ )يُ ئُوََيسا قاْىُْنُ سُظ زَنُّ ث ايغابات( يُ دًاتِ  قإْٛ ها١ٜ ٚازاض٠ّ بب
)قاْىٕ لتايُ ايغابـات(، نـىْهُ ظؤضبـُّ ئًؿـُناِْ ْـاوّ باغـِ ئًـساضَ زَنـات، يـُ شَيـط )غـابعا( نـُ ُْغـُ              

  ( َِ ــ ــُ زََي ــُ ن ًًَ ــُ    اكتتٛض٠ طبٝعٝتت١ وٚ اقتتطٓاع١ٝ عُضَبًُنــُّ ث ًَـ ئًػــتٓاعًُنُ ي ــ ــُ ث ( ســُظ زَنــُّ ي
َِ )عُضَبًُنــُ نــُ )نُؿــادط( بٓىوغــط  ( نــُ قتتطٓاع١ٝيف  )دايتتر عؿتتط ااكتتٛض٠ طبٝعٝتت١ وٚ َؿتتاسط  َّ زَبــ

ًَـت: )    ًَىَيُ ب ًَت و سُظ زَنُئ بـُو ؾـ االستاض ايط٥ٝػت١    اـؿتة/ ٖت٢ َتاز٠   تُعطيفِ خُؾُو زَنات و زََي
( ٖتتايفيف  ضااتتع عؿتتط: االغتتطاض املدكتت١ الْجتتاض ٚثطاٝتت١ ؾتتج خ اؾتتشاض ٚ ؾتتشرلاخ ايػااتتاخ       ظُٝتتع ازٚاض منٛ

 ظؤض غىثاؽ. َُؾادطَنُ البُئ،
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

ًَبًِٓ ُٖيُ يُغُض ئُو َاززَيُ بؤ َىْاقُؾُ نطزٕر ئُّ بُِضَيعاُْ ْاويإ ْىوغطاوَ ، ّ.عُط، بُفطئ  َِ ت ن
ًَطيعإ خإ، ز.بؿري، ناى عبساهلل لتساَؽت، ناى زَيؿاز، غًىَيٌ خإ، ّ.نـاوَ،   خإ، ٖاشَ خإ، ناى كتاٍ، ب

ًَط خإ، ناى قباح بًـت اهلل، نـاى عبـسايطلتٔ، نـاى قـازض سػـٔ، نـاى        ناى  ٌ ؾىإ، ؾً ، ؾـُومن خـإ،   ؾانت
 َاَؤغتا عُط  فُضَىو.

 بُِضَيع عُط عبسايععيع:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًٓـِ ظَاْـُواًِْ ُٖيـُ ئُطـُض              َِ ت يُِضاغتِ زا ئُّ ثـطؤشَ ياغـايُ ئًدتػاغـِ َـٔ ًْـُ، بـُؽ َـٔ زوو، غـ
ًَهًإ بُ ًْػبُت ْاوَنـُ يـُ عُضَبًُنـُ ْـاو ْـطاوَ )لتايـُ ايغابـات( نىضزيُنـُ ْـاوْطاوَ          ئًذاظَ بب َِ، يُن

َِ  ابـُ              )ثاضاغتِٓ زاضغتإ(، تُبعـُٕ زاضغـتإ بـُ تُئهًـس وَضطرِياْـِ  ابـات ًْـُ، نـىْهُ ئُطـُض قـُضاض بـ
  ّ ٍَ، ِضَْطـُ وؾـُ ًَٔ دُْطُ ًَ َِ ب ًَؿُ يإ زَب ًَؽت ب ًَ َِ ب دُْطَُيُنـُ زَغـتُواشَيُى و    بهُيُٓ نىضزّ يإ زَب

ًَـطَ     َِ، يُبُضئُوَ ياغانُ ئُو ياغاّ عرياقًـ ْاوْطاوَ )لتايُ املؿـادط وايغابـات( ي ئًشايُنِ دىإ ْاطُيُْ
   َّ ًَِ باؾُ ياغايُنُ يـإ ْـاوبٓط يُ عُضَبًُنُ و يُ نىضزيُنُف خؤيإ ثاضاغتىوَ يُ وؾُّ زاضغتإ، َٔ ث
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ًَ ًَُـُ يـُ نىضزغـتإ زا      و عُيِٓ ئُوَّ عريام يإ ْاوّ بٓ ًٓٔ )قاْىٕ لتايُ ايبػاتؽت و املؿـادط( نـىْهُ ئ
ًَـو     ًَُـُ زَق ٍَ و  ابُمشإ ًُْ يُ نىضزغتإ زا، ؾُضت ًْـُ ئ ًَؿُ و دُْطُ ًَُُ ب ئُطُض بُ َُٖيُ ُْنىو  ئ
ًَـت ئايـا يـُ نىضزغـتإ زا بـُو َُفٗىَـُّ نـ         َِ واقعِ شيٓطُيِ نىضزغتافتإ يُبُضنـاو ب ًَٓؽت و ئًرت زَب ُ ب

   َِ ًَؿَُإ ُٖيُر ئُوَ بؤ ئًدتػاغـًُنإ بـُد ٍَ و ب ُٖيُ عًًًُُٕ بؤ  ابُ  ابَُإ ُٖيُر يُعِٓ دُْطُ
ًَػتإ يـإ بـار و زاضغـتاُْنإ،     ًَُُ ْاوَنُ بطؤِضئ بُ وؾُّ ب ًَٔ ئ َِ زايٓ ًَِ، بُآلّ ئُطُض ُٖض قُضاض ب ًَ زَٖ

َِ نُ ئًػـتٓاعًُ و زضوغـت زَنطَيـت،    نىْهُ بار و زاضغتافتإ ُٖيُ، نُ ِضَْطُ زاضغتإ َُقػىزَنُ  ئُوَ ب
ًَبًٓــِ    ٍَ َــٔ وازَظامن  ابــَُإ ًْــُ و ئــُوَ ت ًَػــتاُْناًْـ ئــًرت ٖــَُىوّ بططَيتــُوَ، بــُ ٖــُضسا بــار و ب
ًَِطاِْ وَظاضَتُنُف ئُوَّ ناى عُـط خىَيٓسيـُوَ، ٖـَُىوّ بـُ َُٖيـُ زَبًـِٓ،        يُنُممُ، بُ ًْػبُت وَضط

ًَُُ ْاوّ )وظاضَ ايعض ٍَ و غُضنـاوَ ئاويـُنإ يـإ        وَظاضَتِ ئ ًَتـُ وَظاضَتـِ )نؿـتىنا اعُ واملىاضز املائًـُ( زَب
زاٖاتُ ئاويُنإ( زَقًل تطيؿـُ يُغُضنـاوَ ئاويـُنإ، ْـُى غُضنـاوَناِْ ئـاو، نـىْهُ وَظاضَتُنـُ ْـاوّ          

َِ بهطيَ       َٝاٙوَظاضَتِ َُغازضّ  تـُ غُضنـاوَ   ًُْ، )املكازض املائًُ( يـإ )املـىاضز املائًـُ( يُبُضئـُوَ يـإ زَبـ
َِ، نـىاض       ٍَ و زاٖاتُ ئاويـُنإ، نـىْهُ يـُ غـ َِ بهطَيـتُ زاٖاتُ ئاويُنإ، وَظاضَتِ نؿتىنا ئاويُنإ، يإ زَب

َِ، ظؤض غىثاؽ.  ؾىَئ زا زووباضَ بىوَتُوَ و با ئُو َُٖيُيَُإ بُغُض زا ُْن
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 بُفطئ خإ فُضَىو.
 طئ سػؽت خًًفُ:بُِضَيع بُف

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَبًٓـًِ            ًَطـُّ ئاَـاشَ بـؤ نطزْـُ َـٔ يـُ ظاضاوَنـإ َـٔ يـُى، زوو ت بُِضَيعإ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ، ئُوَّ د

بـُزواوَ ظؤض وؾـُّ ْاونـُّ ثاضاغـؼت يـإ زاضغـتاِْ ثـاضَيعضاو ٖـاتىوَ، بـُآلّ يـُ            5ُٖيُ، يُ زواّ َاززَّ 
ًَ ًَى ظاضَوَنـإ   5ٓاغُ نطزٕ، ُٖضنُْسَ يُ َاززَّ ظاضاوَنإ ُْٖاتىوَتُ ث باؽ نطاوَ، بُآلّ باؾرت وايُ يُْ

ًَهِ زيهُ زَغتُّ ثاضاغؼت و نانهطزِْ  ًَٓاغُ نطزٕ، خاَي ًَتُ ث زا ئُو زوو وؾُيُ و ئُو زوو زَغتُواشَيُ ب
ٍَ ْـاوَِضؤ   نِ ئـُو ياغـايُ يـُى    شيٓطُيُ بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ، ظؤضَيو يُ ئاَاصتُناِْ ئُو ضغتُيُ يُطـُ

ًَؽت   ًَــ ًَو يــُ بُضثطغــًاضيُتِ ئــُّ ياغــايُ يــُ ئُغــتؤّ وَظاضَت يــإ بــا ب زَططَيـــتُوَ، بؤيــُ باؾــرتوايُ بُؾــ
َّ بـُ زَغـتُّ ثاضاغـؼت و       ًَطزض ًَو يُو ئُضنـُ بػـج بُِضَيىبُضايُتِ طؿتِ باخساضّ و ثؤيًػِ زاضغتاُْ، بُؾ

ًًَُّ نُ ُّٖ يُ ئاَاْر و  ْاوَِضؤنُوَ يُ يُنُوَ ْعيهٔ و ٖـًَُـ َُبُغـت يـُو    ناى نطزِْ شيٓطُ بُو ث
ثاضاغؼت و نانهطزِْ شيٓطُ و بُ تايبُت يُ بابُتُ َُتطغًساضَنإ و دـىإ نطزْـِ شيٓطـُ، بؤيـُ واباؾـرتَ      
َِ بــسضَيت، خــاَيِ تــط زيــاضَ َــاآلت    ًَهِ ثــ ًَٓــسضَيت و بُضثطغــًاضيُت ًَٓاغــُنإ ْــاوّ ئــُو زَغــتًُف بٗ يــُ ث

ًَٓاغــُ نــطز ــُ    ٖاتىوَتــُ ث ًَُــُ زَظاْــؽت ِضؤشاْــُ زَبًــٓؽت ئاشََي ًَىيــُنإ يــُ يــاز نــطاوَو ئ ــُ ن ٕ، بــُآلّ ئاشََي
ــُ ِضووّ ِضاوؾــهاضَوَ        ــُ ي ــُّ ن ــُتِ ئُواْ ــُ تايب ــُوَ ب ــُْاو نــىوٕ زَبٓ ــُضِووّ َُتطغــِ ي ــُنإ ِضووب ًَىي ن

ًَٓسضَيت و بُض ئُو َُتطغًُ نُوتىوٕ بؤيُ باؾرت وايُ ُّٖ غعا زابٓسضَيت و ٖـُّ يـُ    زواّ َـاآلت  بُناضزَٖ
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ٍَ، نىْهُ يُ ْاوَِضؤنِ ياغايُنُ زا نـُْس داضَيـو    ًَٓاغُّ بؤ بهطَيت و زَغت ًْؿإ بهط ًَىيُنإ ث ئاشََيُ ن
ًَٓاغُّ بؤ بهطَيت، ظؤض غىثاؽ. ًَىّ ٖاتىوَ و باؾرت وايُ وَنى زَغتُواشَ و وَنى ظاضاوَيُى ث  ئاشََيِ ن

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 فُضَىو. ٖاشَ خإ

 بُِضَيع ٖاشَ غًًُإ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َِ بـؤ     ًَُُ ياغـايُنُإ ٖـُب وَيِطاّ ثؿتطريّ نطزفتإ بؤ ئُو ثطؤشَ ياغايُ، نىْهُ بُِضاغتِ ظؤض ططْطُ نُ ئ
ًَبًٓـًِ يُغـُض        ثاضاغتِٓ زاضغتاُْنإ، بُ َُبُغتِ ظياتط ثاضاغتِٓ شيٓطُ يـُ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ زا َـٔ ت

ًَٓاغُ ًَُـُ نىضتًـإ بهُيٓـُوَ و ئـُويـ     ث ًَٓاغُ نطاوٕ زَتىاْؽت ئ نإ يُوَيُ نُ ظؤض يُعِٓ ظؤض ؾتُنإ ث
بُ ئُوَّ نُ زَزتًإ بهُئ، يُواْـُ  سُوتـُّ و ُٖؾـتُّ و ْؤيـُّ زَتـىاْؽت نـُ زََـر بهطَيـت، سُوتـُّ          

   ُ ًَُىايـُ يُنـُ، يـ ًَبًًِٓ يُغُض ئُوَف ُٖيُ نُ بطيتًُ يُ يُنُ، َٔ ث عِٓ زَغـتُواشَيُنِ  زاضغتإ َٔ ت
ًَُىايـُ نـُ يُنـُ         ًَو زَيـت يُ َُغـاسُيُى يـُ ظَوّ، بؤيـُ َـٔ ث طىصتاو ًُْ بؤ زاضغتإ، نىْهُ زاضغتإ ث
َِ بؤ زاضغتإ، ئُطُض بًهُيُٓ َُغاسُيُى نُ يـُ ظَوّ ئـُو ؾـتاُْ يـُخؤ زَططَيـت، ُٖؾـتُّ و        طىصتاو ْاب

ٍَ زََر بهُئ بُوَّ نُ زاضغتاِْ َريّ و  تايبُتًـ زَططَيتـُوَ، زاضغـتاِْ َـريّ و تايبـُت     ْؤيَُِ يُطُ
ئُوَ خؤّ زياضَ، يُعِٓ َريّ ئُوَ غُض بُ سهىَُتُ و تايبُتُناًْـ ئُوَّ نُ غُض بُ خَُيهُ و يإ بُ 
ًَطَ باغِ بهُئ و بًهُيُٓ َُغـاسُيُى يـُ ظَوّ و ئـُو ظَوّ     ًَُُ ي نُضتِ تايبُتُ، ئُوَّ زَيُّ ئُطُض ئ

ًَىيػت ْانات ًَٓاغُنُ زا، نـىْهُ يـُ زاضغـتاُْنُ تـُعطيفِ زَنـُئ بـُ ظَوّ،        زاضغتاُْف ث َِ يُ ث نُ ُٖب
ًَت، نىْهُ يُ ظؤضبُّ يُ ْاو ياغايُنُ زا باَيٓسَف ٖاتىوَ،  15زَضباضَّ  ٍَ زاب َاآلت واباؾُ باَيٓسَؾِ يُطُ

ًَت، يُ خاَيِ  ًَىيػت زَنات َاآلت و باَيٓسَ ب  و  ظؤض غىثاؽ. 15بؤيُ وا ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  الٕ بايع/ز.اضغ بُِضَيع

 ناى كتاٍ فُضَىو.
 :طاٖطبُِضَيع كتاٍ 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَتــى غــُيطّ َُؾــطوعُنُ بهــُئ زوو      بُِضاغــتِ َــٔ تُئهًــس يُغــُض عًٓــىاِْ ثطؤشَنــُ زَنــُّ، ئُطــُض ب
ًَـت )قـاْىٕ لتايـُ ايغابـات( يـُ خـىاضَوَ ْىوغـطاوَ         ًَؿـُنِ زََي )قـاْىٕ لتايـُ    عًٓىافتإ يُبُضزَغتُ، يُ ث

ايعطام( ئُوَ زوو عًٓىاُْ، عًٓىاِْ يُنُّ، غًفُتِ ئًتالقُ، يـُعِٓ )ايغابـات(    –ايغابات القًًِ نىضزغتإ 
ًَتـى َىالسـُظَّ               ًَِ باؾـُ ئُطـُض ب بُ طؿـتِ تُسسيـس ُْنطيـُ، ٖـِ زووَّ ٖاتًـُ و تُسسيـس نطيـُ، َـٔ ثـ

ًَت )قاْىٕ لتا ايعـطام(   –يُ وازاضات  ابات اقًًِ نىضزغـتإ  دُْابِ وَظيطيـ بسَئ، قاْىُْنُ بُّ ْاوَ ب
ًَت و يُعِٓ غًفُتِ خػىغًُت بُ ئًكًًُِ نىضزغتإ زَزضَيت )لتايُ وازاضَ  ابات اقًًِ نىضزغتإ ـ   زَب

 ايعطام، ظؤض غىثاؽ.
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
ًَطيعإ خإ فُضَىو.  ب
ًَطيعإ غُضُْٖط:  بُِضَيع ب

 ِ ثُضيَُإ.بُِضَيع غُضؤن
َِ بُْاوّ زاضغتإ، بُآلّ بُ ًْػـبُت ْاوَنـُّ زاوا زَنـُّ ْـاوّ      ظؤض زَيدؤؾِ بُوَّ ثطؤشَيُ ياغايُى ُٖب
ًَهِ ُْتُوَيًـُ وَنـى ياغـاّ ْـُوت و  ـاظ و ياغـاّ            ًَـت، نـىْهُ غـاَاْ ئُو ثطؤشَيُ تُْٗا ياغاّ زاضغـتإ ب

ًَت، نىْهُ  ٍَ ب ًَىيػت ْانات وؾُّ ثاضاغتِٓ يُطُ ئُو زاضغتاْاُّْ نُ غطوؾتؽت وخؤيـإ ُْٖـُ،   ٖاتىنؤ ث
ًَؿـتا زضوغـتُإ     ًَِ ئُو ياغايُ زَتىاْؽت بًجاضَيعئ، بُآلّ ئُو زاضغتاْاُّْ نُ ًُْ و زَغـتهطزَ ٖ ُٖض بُ ث
ًًَُ و نىوّ غُضزاًِْ نـطزووَ و يـُعِٓ    ُْنطزووَ نؤٕ بًجاضَيعئ، يُ َُٖىو ئُو وآلتاُّْ نُ زاضغتاِْ ي

ٍَ        زيتىوَُ ْاوّ ياغانُي ًَُـُ يُطـُ ًَـت، ئ إ تُْٗا ياغاّ زاضغتاُْ، بؤيُ ثاضاغـؼت وؾـُيُنِ ظيـازَ يُطـَُيِ ب
ًَـت، ٖـُتا ئـُو ثؤيًػـُّ      َُٖىو ياغايُى زائًُُٕ ثاضاغتِٓ بُناضزَيٓؽت، بؤ ْاوّ ياغايُنُ وا زووضوزضَيص ب

ًَٔ ثؤيًػِ ثاضاغتِٓ ًَِ ْاَي ًَٔ ثؤيًػِ زاضغتإ، ث ًَِ زََي َّ ث  زاضغتإ، ظؤض غىثاؽ. نُ زاضغتإ زَثاضَيع
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 ز.بؿري فُضَىو.
 بُِضَيع ز.بؿري خًًٌ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَِ      َىقُز ًَِ باف بىو ئًساضَؾِ بـؤ ظيـاز بهطَيـت، َـٔ ثـ قتُ و َُْتىقِ َاززَّ يُنُّ نُ دُْابِ وَظيط ث

َِ قـاْىٕ لتايـُ و ازاضَ، بـَُيهى      وايُ ُٖض َُغُيُنُ يُ ظَاِْ عُضَبِ زا زوو َىظاف بُيُنُوَ ْايُت و ْـاب
ًَؽت )قـاْىٕ لتايـُ ايغابـات وازاضتٗـا( ئًساضَتُنـُ بهُوَيتـُ زواوَ، يـُ َـُْتىقِ َاززَنـُ            ًَـ ِضاغت تطَ وايُ ب

ًَػتا، َُْتىقِ َاززَّ يُنـُّ، )  ٜككتس اايجعتاارل ٚ   زيػاُْوَ ئُوَ ْاوّ قاْىُْنُ بىو، ئُوَ نُ باغِ نطز ئ
يُ َُٖىو ياغايُناِْ زيهُ، وابـعامن وا ٖـاتىوَ،    املكطًظاخ االث١ٝ املعا٢ْ املب١ٓٝ اظا٤ٖا الغطاض ٖصا ايكإْٛيف

(، يُنـُّ دـاض وا   الغتطاض ٖتصا ايكتإْٛ ٚ ٜككتس اايجعتاارل ٚاملكتطًظاخ       ككس اايجعاارل ٚاملكطًظاخ االث١ٝ)ٜ
باؾرتَ، يُ فُقُضَّ )غـابعا( نـُ    ( بهُوَيتُ زواٍا٤ٖااملعا٢ْ املب١ٓٝ اظخىَيٓسضايُوَ، ئُطُض وابهطَيت باؾرتَ )

ــُ( ٖــُتا زَطاتــُ )    ــآ )وســسَ اذتًــاَ املتهاًَ ٚاالعؿتتات ٚاالزغتتاٍ ٚايٓباثتتاخ االختتط٣  تُعطيفُنــُ زَنــات زََي
َـٔ زَثطغـِ    ٚاؿٝٛاْاخ ايدل١ٜ ٚاملا١ٝ٥ ٚاالطٝا٤ ايسقٝك١ غٛا٤ا ناْح ْااج١ اؿطط ايطبٝع١ٝ وٚ االقتطٓاع١ٝيف 

َّ، نُواتـُ )      ئايا سُيىاْا  ططٓاعٝت١يف اكتٛض٠ طبٝعٝت١ وٚ ا  تِ بُضّ بُ غـىضَّ ئًػـتٓاعِ ْابـت زَنـاتر ْـانط
ًَؽت )      ًَـ ( يـُعِٓ  ٚاؿٝٛاْتاخ ايدلٜت١ ٚاملا٥ٝت١ ٚوالطٝتا٤ ايسقٝكت١     خبطَيتُ زواّ ْـُباتاتِ ئـىخطا يـُ ئـُخرييـ ب

 ئًػتٓاعًُنُ ئُو سُيىاْاتاُْ ُْططَيتُوَ، ظؤض غىثاؽ.
 :ثُضيَُإؤنٌ غُض ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 ناى عبساهلل فُضَىو.
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 بُِضَيع عبساهلل ستُس اَؽت:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َٔ ثابُْسّ بُ ئًُعايُنُّ نُ يُيًصْـُّ ياغـايًُوَ نطزووَـُ، ضوخػـُتًإ ؾَت زَخـىاظّ و ِضَئًـُنِ ُٖيـُ        
ٍَ ئُوَ زاًِْ ْاوّ ئًساضّ، يُبُضئُوَّ ئًساضيُ وَ غًًُيُ، ُْى ْـاو، بـَُيهى   يُغُض ْاوَنُ، ْاوَنُ َٔ يُطُ

ًَساُْ و تُفتًُ و سًُايُّ  ابات و تُفتًُّ  ابات و سًُايـُت،   ًَت، ثُضَث ٍَ ب ًَساِْ يُطُ باؾرتوايُ طُؾُث
ًَُُ يـُ ٖؤيـُناِْ زَضنـىوٕ زا باغـِ ئـُوََإ نـطزووَ َُغـاسُنُّ ظيـاز بهطَيـت، سًُايـُ            يُبُضئُوَّ ئ

ًَ َِ،   ظياتط يُِضووّ ظَاُْواًُْوَ بؤ ئُوَيُ نُ ؾت و بُو سُكتُّ نُ ُٖيُتِ نُّ ُْنطَيت يـاخىز ُْفـُوت
ًَُُ يُ نىضزغتإ ُٖزَفِ ئُوََإ ُٖيُ و يُ قاْىُْنُف زا ُٖزَفُنُ َىَدُُٖ بُضَو ئُوَّ نـُ   بُآلّ ئ

 َُغاسُنُّ ظياز بهطَيت، يُبُضئُوَ باؾرتوايُ ْاوَنُّ وؾُّ تُفتًُّ بؤ ظياز بهطَيت، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 ناى زَيؿاز فُضَىو.
 بُِضَيع زَيؿاز سػؽت:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَُـُ بِطيـاضّ شَـاضَ          ّ  8119ّ  2َٔ بؤ ئُّ ياغايُ َٔ ثطغًاضَيهِ يـُ بـُِضَيعإ يًصْـُّ ياغـايِ ُٖيـُ، ئ
ٍَ ياغـايُنُّ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ َىقاضَ     ْـَُإ نـطزووَ   ياغاّ  ابات و َُؾادطّ عرياقًُإ ُٖيُ و يُطـُ

ًَهُ يُوَّ نُ ئًتفاقًـُّ زَوؾت   ًَو عرياقًـ بُؾ ًَُُ بُ َُضد ًَهِ وا دًاواظ ًُْ، ثطغًاضَنُ ئُوَيُ، ئ ؾت
و يُ ئىََُِ َىتُسًسَ نُ ئًُعاّ نطزووَ، بؤ ثاضاغتِٓ بًئُ و شيٓطُ، بؤيُ عريام وَى زَوَيُت ثابُْـسَ  

   ُ سًـسَ زَضئُنـٔ بـؤ ثاضاغـتِٓ شيٓطـُ و بًئـُ، بؤيـُ        بُو ِضَيُٓايًاُّْ نُ يـُ ئاغـتِ زَوؾت و ئىَـَُِ َىت
ًَػتا ياغايُنِ تط زَضزَنُئ و ياغايُنِ تطَإ يُبُضزَغت زايُ، ثطغـًاضَنُّ ئُوَيـُ يـُ     ًَُُ ئ ًَُىايُ، ئ ث

َّ ئًٓفاظّ ياغاّ شَاضَ  َّ يُ باتِ ئُّ ياغايُر نُ ئُّ ياغـايُ   21بُِضَيعإ يًصُّْ ياغايِ، ْانط عرياقِ بهط
َِ و ظؤض دـاض َـٔ َىقاضَْـُّ نـطزووَ،      دًاواظيُنِ  ٍَ ياغاناِْ تطزا و  ظؤض ؾتِ يُيُنرت زَنـ واّ ًُْ يُطُ

ًَـو نـُ    ًَىَيُ، بؤ فتىوُْ نات ئُو َاززاُّْ نُ يُ ياغا عرياقًُنُ ٖاتىوَ ظياتط ثابُْسّ بَُٓا زَويًُناِْ ث
َّ يُ ياغا زَوَيُتًُ ًَهِ غىوتاو زَيُوَِض نإ زا ظؤضيُّٓ زَوَيُت زَ غاَيِ بـؤ  ؾىإ يإ َُِض و َاآلت يُ ؾىَيٓ

ــُ         ــُْطاوَ، بــؤ فتىوْ ــُآلّ يَُــُّ ٖــُضَيُِ نىضزغــتإ زا بــؤّ زاْ ــُوَِض ، ب َِ بً ــاب ْ ٍَ ــا زَ غــا ــاوَ نــُ ت زاْ
َِ و َُغــُيُّ بًئــُ و َُغــُيُّ  ابــات    ًَهِ طــُوضَتطّ تًــا بــ ًَهــُواُّْ ياغــا عرياقًُنــُ ثابُْــس  بــىوْ ث

ٍَ عـُضَو و عـريام يـُى بًئـُ      َُغُيُيُنِ ْاونُيِ بهىوى ًُْ، َُغُيُ ًَُُ يُطـُ يُنِ دًٗاًُْ، ئُوَ ئ
ًَؿـًٓاض زَنــُّ بـؤ ئــُوَ ٖـُّ نــاتِ          ٍَ ْاونـُنُف زا، بؤيــُ َـٔ ث تُئػـريَإ يُغـُض يــُنرتّ ُٖيـُ و يُطــُ

ًَؿـًٓاظّ ئـُو ثطغـًاضَ زَنـُّ ئًٓفـاظّ ياغـاّ شَـاضَ         ًَت، ث ًًَإ باف ب  8119ّ 2ثُضيَُإ، ُّٖ ئُطُض ث
َِ بهُئ، بؤ ئُوَّ ئً َّ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتاُْوَ ئايًُتُنُّ بُِضَيُٓايِ يُ وَظاضَتِ َُعًُٓوَ د ٓفاظ بهط

ًَُىايـُ ْاوَنــُّ           ًَؿـًٓاضَ، بـؤ َُغــُيُّ ْاوَنُؾـِ ئُطـُض َايــُوَ ياغـايُنُ ث َّ، ئـُوَ تــُْٗا ث َِ بهـط بـُد
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اّ  ابــات و َعًــاضَيهِ طؿــتًُإ ُٖيــُ يــُ دًٗاْــسا نــُ بــُناضزَيت، ياغــاّ خسَــُّ  ابــات بــُناضزَيت، ياغــ  
ًَؽت َاْـاّ ياغـايُنُ       ًَـ َّ دؤضَيو يـُ ياغـانُ ب َُؾادط بُناضزَيت، ئُو نؤََُيُ بؤيُ ثاؾططّ نُّ بؤ زائُْط

 َاْا طؿتًُنُّ يُزَغت زَزا، ظؤض غىثاغتإ زَنُّ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 غًىَيٌ خإ فُضَىو.
 
 

 :عذُإبُِضَيع غًىَيٌ 
 ضيَُإ.بُِضَيع غُضؤنِ ثُ

ًَؽت بِططـــُّ  ًَـــ ٍَ و ئـــاوزَيطّ و  8بـــُ ًْػـــبُتِ ئـــُو َاززَيـــُ، بـــا ب ْىوغـــطاوَ، وَظيـــط: وَظيـــطّ نؿـــتىنا
ًَِ باؾــُ، يُبُضئــُوَّ زوودــاض ْــاوّ   غُضنــاوَناِْ ئــاو يــُ ٖــُضَيُِ نىضزغــتإ ئُطــُض ِضَف بهطَيتــُوَ، ثــ

    ٍَ ، واتـُ ئُطـُض ٖـِ وَظيـطّ تـُْٗا      ُٖضَيِ ٖاتىوَ، يُى يُ ْاوًْؿاِْ ياغـايُنُ، زوو/ يـُ وَظاضَتـِ نؿـتىنا
ًَت، وابعامن باؾرتَ، بِططُّ  ْىوغطاوَ زاضغـتإ يـُ زواّ طـصوطًا ِضووَنـِ زيهـُ وئـاشََيِ        7ْاوّ وَظيطَنُ ب

ًَِ باؾــُ، بــُ ًْػــبُت   َِ ثــ ًَــسا بــ ًَــىّ باؾــرتَ، باَيٓسَؾــِ ت ٍَ و باَيٓــسَّ ن َّ ئــاشَ ًَــىّ ئُطــُض بٓىوغــط  15ن
ًَطَ نطاوَ، ظؤ ًَٓاغُّ َاآلت ي ض بُزضَيصّ زياضّ نطزووَ، يـُعِٓ طـا و َـُِضو َـاآلت و طًػـو و بـعٕ ْـاظامن        ث

ًَىنطاو يـإ َـاَيِ           ًَهِ بـُخ ٍَ يًصُّْ ياغـايِ، َـُِضو َـاآلت ٖـَُىو دـؤضَ ئـاشََي نِ و نِ واتُ ٖاوِضاّ يُطُ
 بططَيتُوَ، باَيٓسَف زَططَيتُوَ، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 ٕ  ثطغًاضّ ناى زَيؿاز وَآلَِ ُٖبىور، فُضَىو.ز.ِضؤشا

 بُِضَيع ز.ِضؤشإ زظَيِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ظؤض غىثاؽ، ثطغًاضَيو ئاضاغتُّ يًصُّْ ياغايِ نطا نـُ بـُ ئًٓفـاظّ ياغـاّ عرياقـِ، ئًٓفـاظ نطزْـِ ٖـُض         
ًَؿهُف بهطَيت، ي ًَىيػتِ بُوَ ُٖيُ نُ ثطؤشَ ياغايُى ث إ يُ اليـُٕ سهىَُتـُوَ يـإ    ياغايُنِ عرياقِ ث

ٍَ  و َُٖإ ِضَيهاضّ ُٖض  يُ اليُٕ شَاضَّ ياغايِ ئُْساَاّْجُضيَُإ و زواتط خىَيٓسُْوَّ يُنَُِ بؤ بهط
ًَبـًين   ًَُُف ت ًَؿهُف نطاوَ و ِضاغتُ ئ ًَػتا ئُو ثطؤشَ يُاليُٕ ئُصتىَُِْ وَظيطاُْوَ ث ثطؤشَ ياغايُى، ئ

ًَـِ ِضَيهـاضَ    ئُوََإ نطزووَ، بِططُ و بُْسَناْ ًَت، بُآلّ ثطؤشَيُ و بـُ ث ِ ُْٖسَيهِ يُ ياغاّ عرياقِ زَضن
ياغايًُنإ خىَيٓسُْوَّ يُنَُِ بـؤ نـطاوَ و ئاِضاغـتُّ يًصْـُنإ نـطاوَ و ٖـًك يًصُْيـُنًـ زاواّ ِضَت        

 نطزُْوَّ ُْنطزووَ، ظؤض غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 ناى دالٍ فُضَىو.
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 ع دالٍ عًِ عبساهلل:بُِضَي
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

عُفى ئُطُض ِضَيطُّ بسَٕ َٔ وَآلَِ ُٖيُ بؤ ناى زَيؿاز، بُ ًْػبُتِ قاْىِْ عرياقًُوَ، سُظ زَنـُّ نـاى   
زَيؿاز َىالسُظَّ ئُوَ بهات بُ ًٖك دؤضَيو يُ خىاضووّ عريام و ْاوَِضاغتِ عـريام  ابـاتِ تـُبًعِ ًْـُ،     

ٖ  نــُ يــُ نىضزغــتإ زا  ًَهتــاض  ابــاتِ تــُبًعِ و َــُضاعِ تــُبًعِ  ُيــُ، يــُى زاضّ ْعيهــُّ يــُى ًًَــؤٕ ٖ
ــُ خىاضوو  ــُبًعًـ ي ــًْت ــُّ ٖــُضَيُِ     ً ــُّ قاْىْ ــُ ئ َِ، يُبُضئــُوَ ظؤضّ فُضق ُ، َُطــُض ؾــىدُيطات ٖــُب

ٍَ قـاْىِْ عرياقـِ زا، ظؤض وضزَنـاضّ ُٖيـُ بـؤ ثاضاغـتِٓ  ابـاتِ تـُبًعِ نـُ َُٖاْـُ و يـُ             نىضزغتإ يُطُ
َّ، يُبُضئـُوَّ تُبًعـُتِ   عريام ز ًَىيػت زَنات ئُّ ياغايُ يُ نىضزغتإ زا َُٖىاض بهط ا ًُْ، يُبُضئُوَ ث

ٍَ وَغـُت و دٓـىو زا دًايـُ و       تؤبؤطؤافِ و تُبًعُتِ ُْباتِ و ُٖتا ئُسًائِ ُْباتِ و سـُيىاًْـ يُطـُ
 ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 َاَؤغتا ناوَ فُضَىو.

 ُِضَيع ناوَ ستُس اَؽت:ب
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َِ وضزتــط غــُيطّ بهــُئ، يــُ بِططــُّ  ًَٓاغــُيُ، بؤيــُ تؤظَيــو زَبــ يــُوَِضطا  11و  7َــاززَّ يُنــُّ ظيــاتط ث
ٖاتىوَ، يُوَِضطا و ثىوف و طصوطًا، بُ قُْاعُتِ َٔ يُوَِضطا ظيازَ و ثىوف و طصوطًا بُغُ، خؤّ ثىوف و 

ــُوَِضطاف ز ــُ َــاززَّ    طــصوطًا ي َِ ي ــُب ــسا ْ ًَ ــُوَِضطاّ ت ٖــَُإ ؾــتُ، نــىْهُ   11و  7َططَيتــُوَ، ئُطــُض ي
ًَُىايُ باؾرتَ، بِططُّ وتُعطيفُ، ثى ًَت ث ًَٓاغـُيُ، يـُ ًْٗايـُتِ بِططُنـُ       9ف و طصوطًا ب زيػاُْوَ ٖـُض ث

ًـ     ا ْانطَيـت، ئـُو   باغِ ئُوَ زَنات بؤ ئُو نُغاُْ زَطُِضَيتُوَ نُ ظَويُ بُضزَآلْـُناًْإ نـُ نؿـتىناَيًإ ت
ًَتُوَ، يُبُضئـُوَّ ئـُو  اباتـُّ     ًَطاّ ْاب ًَٓاغُيُ د َّ و بُضزَآلُْ و يُو ث ظَوياُّْ نُ نؿتىناَيِ تًا ْانط
ًَسإ  ًَطَ وَنى ئُوَيُ زاواّ َؤَيُت و ِضَيطُث ًَت، ي َِ و بُضزَآلٕ ُْب نُ بىوَتُ  ابات نطاوَ، ئًرت بُضزَآلٕ ب

ًَُىايُ وَنى تُعطيف  ًَطَ ث َِ وؾـُّ ئـُخريّ ظَوّ      بهات، ي ًَُىايـُ ئـُو زوو، غـ ًَتُوَ، بؤيُ ث ًَِ ْاب ًَطَ د ي
ٍَ ْايُت ظيازَ، ظؤض غىثاؽ.  بُضزَآلٕ نُ بُ نَُيهِ نؿتىنا

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 ناى ؾىإ فُضَىو.
 بُِضَيع ؾىإ نطيِ نابإ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًِٓ ُٖيُ، يُنُّ  َِ ت ٍَ زَنُّ يُغُضْاوَنُّ، دا يإ َٔ غ / ثؿتطريّ يُو ِضايُّ بُِضَيع وَظيطّ نؿتىنا
ًَـت باؾـرتَ، ئـُوَف       َّ يإ تُفتًُّ  ابات وَنى ناى عبساهلل طىتِ، ئُطـُض تُفتًـُ ب ئًساضَّ بؤ ئًعافُ بهط

اقًــًِ يــُنال بهطَيتــُوَ بُِضاغــتِ ئــُو ياغــايُ )فــِ اقًــًِ نىضزغــتإ يــإ القًــًِ نىضزغــتإ(َ ئُطــُض )فــِ  
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ــتاُْناُْ،          ــتُإ زاضغ َِ َُبُغ ــ ــتإ( ب ــًِ نىضزغ ــُض )القً ــُ، ئُط ــؤ قاْىُْن ــُوَ ب َِ زَطُِضَيت ــ ــتإ( ب نىضزغ
َِ يُ تُمسًُنُ، زووَّ/ َٔ يـُبؤ   ًَٓاغـُنإ زا ثؿـتطريّ     7يُبُضئُوَ باؾرت وايُ )القًًِ نىضزغتإ( ب يـُ ث

   ُ ٍَ زايٓـاوَ، بـُآلّ يـُ تُضد َـُّ عـُضَبِ بـؤ نىضزيُنـُ يـُى، زوو      ئُو تُعطيفُ زَنُّ نُ يًصُّْ نؿتىنا
َِ )ٖـِ         َِ، يُ عُضَبًُنـُ َىعُضَفـُ، يـُعِٓ ْاغـطاوَ نـُ زََيـ ًَبًٓإ ُْنطزب َُٖيُّ وضزّ تًايُ يُواُْيُ ت
َِ ) يُنُيـُنِ شياًْـُ( ئـُوَ          َّ، يـُ نىضزيُنـُ ُْْاغـطاوَ، زََيـ ايىسسَ اذتًاتًُ املتهاًَُ( ئُوَ ْاغطاوَ يـُو

ًَىيػت واي َّ بُ ) ئُو يُنُ شياًُْيُ( يُ نىضزيُنـُ ْىوغـطاوَ )تـُواناض( تـُواوناض     يُى، يُبُضئُوَ ث ُ بهط
ًَُـُ ثؿـت بـُ نىضزيُنـُ ببُغـتؽت ئـُوَ         َىنًًَُُ، َىتُناٌَ ًُْ، َىتُناٌَ تُواوَ و باؾرتوايُ ئُطـُض ئ

ًَ ًَُُ ئ ًًََُُوَ ئُوَيُ نُ ئ ًَبًِٓ غ ػتا يـُ  َىعايُدُ بهُئ بؤ ئُوَّ تىوؾِ َُٖيُ ُْبؽت، بُ ًْػبُتِ ت
ًَؽت ثـاضنِ ًًًَـِ يـإ ثـاضنِ        ًَـ ٍَ ثاضنُإ زياضّ نطزووَ نُ َُْتًكُّ غـُنطاُْ، ب ُٖضَيُِ نىضزغتإ ْاؾٓا
ًَتُ ْــاو ياغــايُنُوَ و وَنــى  َِ بــؤ ئــُوَف بهــ ًَٓاغــُنإ زا ٖــُب ًَىيػــت زَنــات بُِضاغــتِ يــُ ث ًْؿــتُاِْ، ث

َِ بسضَيت، ظؤض غىثاؽ. ًَىيػت ططْطِ خؤّ ث  ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  بايع/ز.اضغالٕ  بُِضَيع

ًَط خإ فُضَىو.  ؾً
ًَط ستِ ايسئ:  بُِضَيع ؾً

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ايػااتتاخ اـاقتت١: ٖتت٢ ايػااتتاخ املٓؿتت١٦ َتتٔ قبتتٌ اؾتتدام ايطبتتٝعني وٚ زا ) 9بــُ ًْػــبُتِ ئــُّ َاززَيــُ يــُ 

ًَِ باؾُ )املعٜٓٛني ٚايج٢ ثعٛز ًَهٝجٗا ًَهِ   ا  تاال٤ االؾتداميف  وٚ طٝاظثٗا وٚ ٜعٛز طل ايجكطف ؾٝٗت ( ث خـَُيه
ًَُُ تُداوظاتِ ظؤضَإ بًِٓ يُ  ابات زا، يُبُضئـُوَ نـُ بـىو بـُ واقعـِ       ظؤض ناوَِضَيِ ئُّ ياغايُ زَنُٕ، ئ
ًَهِ بؤ بهُّ نُ ئُو خَُيهُ ئًرت ئُوَْسَ بُ َىتـُداوظ زاْـُْطَئ،    َِ قاْىٕ ياغايُنُ بُِضاغتِ ؾت ساٍ زَب

ًَُُ يُّ ياغايُ ب ًَو يُواْـُ ئـاططبِطَ نـُ     زوو ؾت ُٖيُ ئ ؤ باغِ ُْنطاوَ يُ تُعاضيف زا باؽ ُْنطاوَ، يـُن
ًَِ ئُو َُغاسُيُيُ يُو ظَوياُّْ  ًَ ًَِ ب َِ تًايُتِ نُ زَتىاِْ ث بُِضاغتِ يُ ياغاّ ظؤض يُ زَوَيُتاِْ زضاوغ

َِ   نُ ُْباتاتِ تًا الزَبطَيت بؤ ئُوَّ ئًٓتؿاضّ ئُو غىوتاْسُْ َُْع بهات،  ئـُوَ ظؤض ططْطـُ    ٖـُتا وَختـ
ًَُـُ ئـُو ختـىتِ     َِ، يُبُضئُوَ ئُطُض ئ ًَو ِضوو زَزات غُيط زَنُّ نُؽ خؤّ بُ َُغئىٍ زاْاْ نُ سُضيك
ًَؽت ئُوَ ناضَيهِ باؾُ، زواّ ئُوَ يـُى تـُعبريّ تـط بـؤ َـُعابط وَنـى ِضاِضاو ْـُوَنى         ْاضٍ يإ ئاططبِط زابٓ

َّ يُِضؤشإ ئُو ؾىَيٓاُْ يإ تطوقِ َطوضّ غُضيع  ًَت يإ غهُيُنِ سُزيـسّ ثًـا بـِطوات، يُبُضئـُوَ     ِضؤش ب
ًَٓاغـاُْ ختـىتِ يـُعِٓ ًٖٓـِ          ًَت، ئُطـُض ئـُو ث ُٖتا بؤ سُيىاْاتًـ نُ زَيُوَِضَيت َُعابطّ خـؤّ ٖـُب
ًَؿُّ ظؤضَإ بؤ سٍُ زَنـات و   َِ، ن ٍَ َىيهًُتُنُ ُٖب ئاططبِط و ئُوَف ظياز بهطَيت، ئُو سًاظَيُف يُطُ

 غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  بايع/ ز.اضغالٕ بُِضَيع

 ناى قباح فُضَىو.



 168 

 بُِضَيع قباح بًت اهلل:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَٓؿـًٓاض زَنـُّ     َِ )قاْىٕ لتايُ ايغابات( َـٔ ث ًَٓاغُّ ئُّ ياغايُيُ نُ زََي َٔ غُضَتا َىالسُظَّ يُغُض ث
ًَت، ئُوَؾِ بؤ ئًعافُ بهطَيت، زَضبا ًَٓاغُّ  ابُيـُ   7ضَّ َاززَّ )قاْىٕ لتايُ ايغابات و املؿادط( ب نُ ث

ًَىَيُ   ًَىَيُ باغًإ نطزووَ و بُو ؾـ ٍَ و ئاوزَيطّ زَنُّ نُ بُو ؾ َٔ ثؿتطريّ يُ غًا ُّ يًصُّْ نؿتىنا
( ،َّ ( نـُ تـُعطيفِ َُؾـادط    دآَا/ املؿتاسط زووباضَ غًا ُّ بهطَيتُوَ، ُٖضوَٖا ئُوَّ تطيـ ئًعافُ بهط

ًَىَيُ بهطَيت ) ، يـُ  ااالؾتشاض امل ٥ُت١ ايػتطٜع١ ايُٓتٛ ٚقكترل٠ ايعُتطيف       جملطٜت١ ايكتٓاع١ٝ  ٢ٖ املػاطاخ ابُو ؾ
( يؿـِ بـؤ ئًعافـُ    ؾتشاض ايػااتاخ ٚايؿتشرلاخ )املطاعت٢    خ ٖٞ االضان٢ ايجت٢ ثُٓتٛ عًٝٗتا ا   عاؾطا/ اضان٢ ايػااا)

االضانت٢  ( )اضانت٢ املؿتاسط  بهطَيت، زاوا زَنُّ يـُ ثاؾـِ )غـازؽ عؿـط، غـابع عؿـط(ّ بـؤ ئًعافـُ بهطَيـت، )         
 ( غىثاؽ.ج٢ ث ٥ِ الْؿا٤ َؿاسط ايٓك١ٝ وٚ كجًط١يعضاع١ٝ ايا
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 ناى عبسايطلتٔ فُضَىو.
 بُِضَيع عبسايطلتٔ سػؽت:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَتُ ئًساضَّ زاضغتاِْ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، بُ ًْػبُتِ ئُّ ثط ٍَ ئُوَّ ْاوَنُ بب ؤشَيُ بُِضَيع يُِضاغتِ يُطُ
ًَُـُ زَضنـىَيٓطا بؤَـإ َُؾـانًِ ظؤض يـُزواّ زَيــت، بـؤ               ًَُـُ ئُطـُض ئ غُضؤنِ ثُضيـَُإ بـُ ِضاّ َـٔ بـؤ ئ
ًًَـُنِ       َِ، يـُ ٖـُض د ًَو ْـُب ًَهِ غُض بُ نُغـ ًَُُيُ نىضزغتإ زاضغتإ ًُْ نُ زاضغتاْ فتىوُْ َُغُيُٕ، ئ

اوٕ يُغـُض خـاوَِْ ئـُو زَيًاْـُ، ٖـُض نـُؽ       نىضزغتإ زَيًُنِ يُغُضَ، ئُو ظَوياْـُ ٖـَُىوّ زابـُف نـط    
ًَهِ تـط         ًَـت، و ٖـُض ؾـت ٌَ و و خـاى ب َِ و و بـُضز بـ ًَهُ، و زاض ب ًَطَ ِٖ نُغ ًَطَ بؤ ئ َِ سسوزَنُّ ي زَظاْ
ًَـطَ ئـُو ثـطؤشَ             ًَُـُ ي ًَـت، ٖـَُىو زَيـعاْؽت، ئـًرت ئ َِ و وؾـهِ ب ًَت، زابُف نطاوَ، يُعِٓ و ئـاوَزاِْ بـ ب

ًَػتا يُ نىضز ًَؿُيُنِ تط ُٖيُ، ْايَُئ زابِطَيصئ ئ ًَىّ بهُٕر21...86غتإ ن يـُعِٓ   ، َُِضَيهُ بُ و بُخ
ًَؿُيُنِ غُضَنًُ بؤ ئـُوإ، زواّ   ًَؿُيُ بؤ خَُيهِ يُْاو زَيًُ، زَيًُنإ طُؾُّ ُْنطزووَ، ئُوَ ن ئَُُ ن

ًَؿـُيُنِ ظؤ         َّ بـُِضَئِ َـٔ ن َِ بهـط َِ بـُد ض طُوضَيـُ و  ئُوَ ئُّ ثطؤشَيُ ئُطُض زايِطَيصيٓـُوَ يـُعِٓ دـ
   َّ َِ تـاثؤ بهـط ًًَُنِ ُٖض وايُ، زَب َِ، َُغُيُٕ ئُو ئُضظاُْ يُ َُٖىو د َُٖيُيُ بؤ ئُو خَُيهُّ َُٖيسَغت
َِ ئـُّ ئًــساضَّ زاضغـتاُْ بـُ طــىَيطَّ            يُغـُض ئـُو خَُيهاْـُ ٖــَُىويإ عـُضزٍ خؤيـإ زَظاْــٔ، بـُآلّ زَبـ

َّ غاآلُْ وؾ َّ، ئُطُض زاض ُْبِط َِ زَنط َِ بُد َِ و زَنُوَيــتُ     زاضغتإ د ٍَ وؾـو زَبـ ًَٓر غـا َِ، ناض، ث و زَب
ٍَ فتىَنـُّ ظيـاتط        ٍَ بـُ غـا َِ و قىَت زَنـا و غـا َِ و طُوضَ زَب َِ و تاظَ زَب َّ ْؤشَٕ زَب ئُضظّ، ئُطُض بًرِب
ًَؽت    ًَــ َِ زاضغــتاِْ تايبــُت يــُ زاضغــتاِْ يــُعِٓ وَنــى ب ًَــطَ بــُِضَئِ َــٔ ئــُّ ثطؤشَيــُ زَبــ َِ، ئَُــُ ي زَبــ

َّ         سهىَُت زضوغتِ َِ سًُايـُّ بهـط َِ    نـطزووَ دًـا بهُيٓـُوَ، زاضغـتاِْ سهىَـُت زَبـ و سهىَـُت زابٓـ
َِ و بُآلّ ئَُـُّ نـُ    ًَهِ ظؤض باؾُ و دىاِْ زَزاتُ نىضزغتإ، ُٖوايُنُّ دىإ زَب زاضغتاُْنُ، ئَُُ ؾت
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ًَُُ قػُ يُغُضّ زَنُئ، ئُّ زاضغتاْاُْ يُ ؾـاخُ و يـُ زَيًـُ و يـُ نىضزغـتإ ٖـَُىو زَيًـُى         ًَُـُ   ئ بـؤ ئ
َِ و، ظؤض غىثاؽ. ًَؿُ زضوغت زَب  بُِضَئِ َٔ ن

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 ئاُْٖط خإ فُضَىو.

 
 
 

 بُِضَيع ئاُْٖط عاضف:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َِ ئًـساضَ بـؤ وؾـُّ ئـُو قاْىْـُ ظيـاز بهطَيـت، نـىْهُ ئًـساضَ بـُ              َٔ تُئًسّ بُِضَيع وَظيط زَنُّ نـُ زََيـ
ًَهِ ظؤض َىًُُٖ بؤ ئـًـ نـطزٕ يُغـُضّ،    ت ُبًعُتِ خؤّ تايتًَِ ُٖض َُؾطوعُنِ يإ ُٖض قاْىُْنِ ؾت

ًَُـُ ئًُٗـاٍ نـطاوَ و        ًَهتُض و قتاعِ ظضاعـِ يـُ وآلتـِ ئ ًَػتا و يإ ظضاعُت غ ًَؽت  ابات ُٖتا ئ ًَُُ زََي نُ ئ
ًَىي   ًَت ئُو تُتُوضّ ُْنطزووَ بـُو َُعٓايـُّ ث ًَٓاِْ يُغُض ْاب َّ، ئـُو      بُضَُٖٗ ػـت نـُ خؤَـإ زََاْـُو

ًَٓاِْ َُؾـاضيعِ زَيتـُ         َّ، بُضٖـَُٗ تايتًَُ ئُطُض بطؤِضّ ئًساضَنُ سُـتُٕ وَظيفـُّ ئـُو قاْىْـُف زَطـؤِض
َّ، ظؤض ظؤض َىًُٖـُ، يـُ ْىقتـُّ      َِ      5غُض، ئُو تايتًَُّ نُ ئًساضَنُّ بؤ ئًعافُ بهـط يــ ئـُوَّ نـُ زََيـ

ابـات عازَتـُٕ يـُ ٖـَُىو زًْـا وَظائًفـِ خـؤّ ُٖيـُ، ئـُو          ؾىضتُّ سًُايُّ  ابات، ؾىضتُّ سًُايُّ  
َِ، ئــُوَّ نــُ يــُ يًصْــُّ ياغــايـ    ًَهِ بــسضَيت فُقُضَيـُ ئــُو قاْىْــُ غــًغُيُنِ نَُــُ، ئُطــُض خػىغـًُت
ــىْهُ             َّ، ن ــسض ــو ب ًَ ــُ ي ــُو زوو وَظيفُي ــُ ئ ــٔ، َىساي ــُ ب ــِ زاخًً ــُ وَظاضَت ــابع ب َِ ت ــ ــُ زََي ــاتىوَ و ن ٖ

غـُياضَ و ٖـُتا ٖـَُيططتِٓ غـًالح، ٖـُتا ِضَْطـِ دـٌ و بـُضطِ ؾـىضتُّ          غايهؤيؤدًُت و ئـًـ و ِضَْـط و   
ٍَ غًػتِ و غايهؤيؤدًُتِ ئًؿِ وَظاضَتِ زاخًًُ، بؤيُ يـُ فُقـُضَّ    َـٔ ئـُو    5 ابات ظؤضّ فُضقُ يُطُ

ًَهِ خـاؽ بسضَيتـُ ثؤيًػـِ       َِ خػىغـًُت فُقُضَ يُ قاْىُْنُ و يُ ئُغًَِ قاْىُْنُ بُ نىضتِ زَظامن و زَبـ
ًَـُ ظؤض َىًُٖـُ بـؤ تـُتىيط و بـؤ ئـًـ نـطزٕ              ابات و  َّ، نـىْهُ ئًـساضَ ئـُو تايت ئُو ئًساضَيُ ظيـاز بهـط

 يُغُضّ َىغتُقبُيُٕ، غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 ناى قازض فُضَىو.
 بُِضَيع قازض سػٔ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
نىْهُ بُِضاغتِ ثاضاغتِٓ شيٓطُ و زاضغتإ و غطوؾت يُ غُباضَت بُّ ياغايُ َٔ غُضَتا ثؿتطريّ زَنُّ، 

ًَٓاغـُّ              ًَهـِ ظؤض ئُغاغـُ، غـُباضَت بـُ َـاززَّ يُنـُّ بـُ تُغـُوضّ َـٔ ث ًَو زا ِضونٓ شياِْ ٖـُض نؤَـَُي
ًَىيػــتِ زَظامن نــُ    ًَٓاغــُّ دــؤضّ زاضغــتإ و ِضووَى و شيٓطــُ زَنــات بــُ ث ْــاوَِضؤنِ ياغــايُنُ زَنــات، ث
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ٍَ ًَهُ ُٖوَيِ بؤ زَزضَيت يُ غٓىوضّ غُنطإ و تانى َُٖيطىضز  ئاَاشَيُى بُ ْاؾٓا ثاضى بهطَيت نُ نُْس غاَي
نـاى ؾـىإ زَنـُّ، نـُْسئ وؤضى ؾـؤثِ بـؤ نـطاوَ، يـُ          يُ َُضسُيُّ يُنُّ، تُئًسّ ِضَئِ بطاّ ٖاوناضّ

ًـ َُيساًْؿــُوَ نــُْسئ غــُضزاِْ نــطاوَ، فُسػــِ ظَوّ و ظاضو  زاضو زضَختُناًْؿــِ نــطاوَ، تُْػــًك   
ٍَ واَلتاِْ ئُوضوثِ و واَلتـاِْ عـُضَبِ نـطاوَ يـُّ ِضووَوَ، نـُْس ِضؤشّ ِضابـطزوو خؤؾـبُختاُْ وؤضى         يُطُ
ًَهِ ظؤض ططْط يُ غُْتُضّ قُظاّ نؤَإ يُّ باضَيُوَ نطاوَ، نُ َُٖىو ئُو ثػجؤضاُْ يُ ْاوَوَو يـُ   ؾؤث

نـُ يـُ اليـُٕ ُْتـُوَ يُنططتىوَناْـُوَ      زَضَوَ بُؾساضيإ تًا نطز، خُضيهُ يَُُضاسًِ نؤتايًُ بؤ ئُوَّ 
َّ، ئــُو نــاتًـ نــُ ْاغــطا ٖــُتا ثاضاغتًٓؿــِ يــُ ِضووّ َــاززّ و  ئَُــُ بــُ ِضَمســِ بــُ ْاؾــٓاٍ ثــاضى بٓاغــط
َِ، بُ تُغُوضّ َٔ ُْوَى ٖـُض يـُ ِضووّ غطوؾـتِ يـُ ِضووّ غًاغـًـ       َُعُٓويُوَ يُ ئُغتؤّ ئُوإ زَب

ٍَ         ناضيطُضيُنِ ئُضَيِ يُغُض ُٖضَيُُنَُإ زَ ًَذطـُ يـُوَ بـؤضزَيهِ ُٖيـُ ئـُو ْاؾـٓا َِ، تُغـُوض زَنـُّ ب ب
ــؤ زَططَيــت،             ــاضَيعّ يــُ خ ــىاضّ شيٓطــُ ث ــاالى وإ يــُ ب ــاضَظاو ثػــجؤضو ن ــُْسئ نُغــايُتِ ؾ ــُ، ن ثاضن
ثِطؤشَيُنًؿًإ ئاَازَ نطزووَ، يُو ِضؤشاُْ قُضاضَ بسضَيتُ غُضؤنايُتِ ثُضيـَُإ و سهىَـُتِ ٖـُضَيًُـ،    

ًَؿـًٓاضيـ زَنـُّ نـُ ئـُّ          َٔ ثطغًاضَيو ئاضا غتُّ دُْابِ وَظيط زَنُّ، تـا نـُْس يـُّ بابُتـُ ئاطـازاضَ ث
ًَطاّ بهطَيتُوَ، ظؤض غىثاؽ. َِ بهطَيت، د  بابُتُ يُّ ثِطؤشَيُزا ئاَاشَيُنِ ث

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 فُضَىو. ؾانٌناى 

 ستُس قازض)بُؾاضَتِ(: ؾانٌبُِضَيع 
 ثُضيَُإ. بُِضَيع غُضؤنِ

ٍَ بِططـُّ يـاْعَ، بـاؽ يـُ َُغـُيُّ       ًَبًًِٓ يُغُض زوو بِططُ ُٖيُ، بِططُّ ْؤ و يُطُ َٔ يُ َاززَّ يُى ت
شيٓطُ زَنات، يُ بِططُّ ْؤ ٖاتىوَ زََيآ زاضغتاْاِْ تايبُت بطيتًُ يُو زاضغتاْاُّْ نـُ يـُ اليـُٕ نُغـاِْ     

بُناض بطزًْإ بؤ ئُو نُغاُْ زَطُِضَيتُوَ، َٔ ُٖض ّ زضوغت نطابٔ، َىَيهايُتًإ َافِ ُوئاغايِ يإ َُعٓ
نُْسَ يُناتِ َىْاقُؾُ نطزِْ ئُّ قػُ نطزْـُّ ئُْـساَاِْ بـُِضَيع يـُ شووضَوَ ْـُبىوّ، تـُْٗا طـىَيِ يـُ         
ًَىيػتُ بُِضاغتِ وَنى ئَُيآ غٓىوض بُْـسّ   ًَطَ يُى ْىقتُ ُٖيُ، ث نُْس قػُيُنِ ناى عبسايطلتٔ بىو، ي

َّ، بُ تُئه ًَتـُ  بؤ بهط َِ نُ زَغتِ َىَيهايُتِ خَُيهِ ُْخطاب ًَطايُى ُٖب ًَُىاًُْ ًٖك د ًس يُ نىضزغتإ ث
ًَهــُ يـُو خاَيــُ ظؤض ططْطاْــُّ نـُ عًالقــُّ بــُ دـىاِْ و شيٓطــُ و بــُ       غـُض، بؤيــُ َُغـُيُّ زاضغــتإ يُن

َِ ِضاظاْسْــُوَّ واَلت ُٖيــُ، بؤيــُ بــُ بــِطواّ َــٔ زاضغــتاُْناِْ نىَيػــتاُْنإ ظيــاتط نــُ يــُخىا     بــُظياز بــ
ًَؿًٓاض زَنـُّ ئـُو زاضغـتاْاُْ سهىَـُتِ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ        ًَهِ ظؤض باؾِ ُٖيُ، َٔ ث نىضزغتإ زاضغتاْ
ًَىيػت، يـإ نـُ ظيـإ بـُ      ًَِ ث ًَت بُث َىَيهايُتِ خباتُغُض، ثاؾإ بُ َؤَيُت يُ اليُٕ ٖاوواَلتًاُْوَ بُناضب

ًَُىايُ باؾرتَ يُ َِ، نُ ئَُُ ث ًَطَ ُٖض يُ بِططُيـُنِ تـطّ   زاضغتاُْنإ ُْطُيُْ وَّ نُ بُو ؾهًُ، نىْهُ ي
ًَت َـافِ بـُناضبطزِْ ُٖيـُ، ئُطـُض       َّ، نىْهُ ئـَُي َِ نُ ثاضَيعطاضّ يُ زاضغتإ بهط ئُو خاَيُزا غٓىوض ْايَُي
ًَٓسضَيت، بُِضاغتًُنُّ غٓىوض وَنـى ئـُو غـااَلُّْ     ًَتُ َىَيهِ زَوَيُت و بُ ئًذاظَّ سهىَُت بُناضُْٖ ُْب
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ًَهِ طُوضَ بُزاضغتاُْنإ زَطُيُْـسضَيت، بؤيـُ زاوا نـاضّ سهىَـُتِ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ ئـُو        ِضابطزو و ظياْ
ًَٔ قُزَ ُ، يُعِٓ ئُو قُزَ اْـُ   ًَِ زََي ْاوناُّْ نُ زاضغتأْ، نىْهُ َُٖىوَإ زَظاْؽت يُ طىْسَنإ ث

ض سهىَُت نطزّ بُ َىَيهِ خؤّ و بـُ  بُناضزَئ، غااَلُْ ئُيرِبٕ و بُناضّ زَيٓٔ بؤ َُِضو َااَلت، بُاَلّ ئُطُ
َِ و ظيــاًْـ بــُ زاضغــتاُْنإ    وئًذــاظَ خــَُيو تــىاِْ غــىوزّ ؾَت وَضبططَيــت، ٖــُّ خــَُيو غــى        ز زَبًٓــ

ْاطُيُْسضَيت، يُ بِططُّ ياْعَؾسا باؽ يُو ظيٓسَوَضاُّْ يإ يُو طًاًُْبُضاُْ زَنات نُ غـىوز يـُ ثـىوف    
  ّ ًَطَ بـُ بـِطوا َـٔ بـُ تـُواوَتِ ئًؿـاضَتِ بـُ ٖـَُىو ئـُو طًاًُْبُضاْـُ ْـُزاوَ،           و ثُاَلف زَبًٓٔ، بُاَلّ ي

ًَهِ ظؤض عُدًبُ يُٖـُض نىَيًـُنِ زوًْـا     ًَو يُواُْ َُغُيُّ باَيٓسَ نُ َُٖىوَإ زَظاْؽت ؾت نىْهُ يُن
ًَىَنــإ يــُ نىضزغــتإ، بــُ    َِ، بــُاَلّ بُزاخــُوَ غــااَلُْ بــُٖؤّ غــىوتاْسِْ زاضغــتاُْنإ و نــُشو ن نــُ ٖــُب

َّ و        ُٖظاضَٖا َِ سهىَـُتِ نىضزغـتإ ِض َِ، يُ َاضو باَيٓـسَ، بؤيـُ ِضاغـتًُنُّ زَبـ ًَىّ زَغىوت طًاًُْبُضّ ن
َّ، طًاْـُوَضَ    ؾىَيِٓ....، ُٖض نُؽ َُظضَعُّ خؤّ ُٖيُ طًاُْوَضّ َاَيِ يُو َُظضَعُيُ غىوز وَضزَطـط

 ُ ًَٔ ْـ ًَىيُناًْـ يُْاو زاضغتاُْ طؿتًُنإ سُياتًإ ثاضَيعضاوَ ُْ ئُغىوت َِ،      ن ِضَصتًؿـًإ بـُ ظايـُع زَنـ
ــت،      بؤيــُ ًٖــىازاضّ ئــُو زوو َىالسُظَيــُّ نــُ َــٔ زاّ سهىَــُتِ ٖــُضَيُِ نىضزغــتإ يُبُضنــاوّ بططَي

 غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 ئُطُضنِ ًٖهِ بؤَُْاوَتُوَ، بُاَلّ ؾُومن خإ فُضَىو.
 بُِضَيع ؾُومن ستُس  طيب:

 ضيَُإ.بُِضَيع غُضؤنِ ثُ
َِ باغـِ  ابـُ ئُنـُئ، واتـُ زاضغـتإ،       ًَُُ نات َِ بهُّ، ئ َّ يُ بًسايُت يُ ْاوًْؿاُْنُوَ زَغت ث َٔ ئَُُو
َِ بٓـَُا           َِ، بـ ًَٓ ًَهِ تايبـُتِ ْـاَ ٍَ و باَيٓساْـُّ نـُ تًايـسا وابـعامن وَغـف َِ ئُو سُيىإ و ئاشَ زاضغتإ بُب

ًَِ َِ، َٔ ث ٍَ ُْب ًَت ئُطُض ئُو ؾتاُّْ يُطُ قتإْٛ هاٜت١   باؾُ ُٖض يُ ْاوًْؿـاُْنُوَ بطؤِضَيـت، )   زَضئُن
( سـُياتِ بـُضّ بـُ سـُيىاْات بـُ      قإْٛ ها١ٜ ايػاااخ ٚاؿٝا٠ ايدل١ٜ( بهطَيت بُ )ايػاااخ القًِٝ نٛضزغجإ

تًىض ُٖتاوَنى بُ سُؾُضاتِ نُ يـُ ْـاو زاضغـتاُْناًْـ ئُططَيتـُوَ، بًُْػـبُتِ َـاززَّ يُنـُّ، بِططـُّ         
( ،ًَُّٗ َِ   عا١َ يًبػج١ٓ ٚايػاااخ ٚاملطاعٞايط١ٜ املسٜغ ًَِ باؾُ ئُطُض ئُو ْاوًْؿاَُْإ طؤِضّ ئَُُ ببـ ( َٔ ث

ًَٓذـُّ ) املسٜط١ٜ عا١َ يًػاات١ ٚاؿٝتا٠ ايدلٜت١   ) َسٜطٜت١ ؾتطط١ ايػااتاخ/ َسٜطٜت١ ايؿتطط١ املهًؿت١ عُاٜت١        ( ث
ؾـىضتُّ  ابـات ئًؿـِ ئـُوَ ًْـُ       ( نـىْهُ بُتـًُْا  ايػاااخ َٚٓجشاثٗايف  )عُا١ٜ ايػااتاخ ٚايدلٜت١ َٚٓجشاثٗتا   

َِ، ئُّ ئُو سُيىاْاتُّ نُ يُْاو زاضغتاُْنإ بـُ بُضنـاوَاُْوَ ِضؤشاْـُ ئـُنىشضَئ،      ئاطاّ يُ زضَختُنإ ب
ًَػـتاف زيفـاع يـُوَ ئُنـُٕ و زانـؤنِ ؾَت          َِ ئَُإ زانؤنًـإ ؾَت بهـُٕ، فًعًـُٕ ئ ِضاونًُنإ ئُيإ نىشٕ زَب

ًَىيػــتُ ئــُوَ بهط  ( بِططــُّ ْــؤ،  ابــاتِ خاغــُ بُِضاغــتِ  ايػااتتاخ اـاقتت١َيــت بــُ قــاْىٕ، )ئُنــُٕ، بــُاَلّ ث
ًَهـُوَ  ابـاتِ خـاؽ زضوغـت ئـُنطَيت يُْاونـُيُنُ نـُ ئـُو           ًَطَ واظح ًُْ، يُ اليـُٕ خَُيه تُعطيفُنُّ ي

َِ ؾــُضت و ؾــط  وت زابٓــسضَيت بــؤ ئــُو بابُتــُ وَٖــاْاونــُيُ ســُياتِ بــُِضّ تًايــُو  اباتًؿــِ تًايــُ، زَبــ
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ًَُُ خؤَإ ئُظاْؽت يُ نىضزغتإ زَضطـا نطزْـُوَّ زَضطايـُنِ ئـاوا، بِططـُّ قـاْىِْ ئـاوا        ُِْضوات، ن ىْهُ ئ
زَضطا ئُناتُوَ بؤ خَُيو نُ بُ ئاضَظووّ خؤيإ يُ زاضغتاُْنإ، يُ ؾاخُنإ، زَغتهاضّ ئُضظو زَغـتهاضّ  

ًَٓسضَيت،    ًَطــُ ئُغــىوت بـؤ ئــُوَّ ئــُضظّ ؾَت   تُبعـُت بهــُٕ، ٖــُتاوَنى ظؤضدـاض زَيتُغــُض ئــُوَّ نـُ ظؤض د
ًَو يُو ْاوَِضاغتُ، يُبُض ئُوَ بُِضاغـتِ   زضوغت بهطَيت، ئُضظَنُ بهطَيت بُ ظضاعُت، ياخىز بهطَيت بُ باخ

  ( َّ ًَهِ تايبُتِ بؤ زابٓـسضَيت، بٓىوغـط َِ ؾُضت و ؾطوت (  ثكتسضٖا ٚظاض٠ ايعضاعت١  يتجعًُٝتاخ ايت  ايطػتة  ئُب
ًَ ًَطَ ؾُضت َِ ي ٍَ تُعطيفُنـُّ   زٖتاّ اضانت٢ غااتاخ   هِ بؤ زابٓسضَيت، )ياخىز ئُصتىَُِْ وَظيطإ ئُب ( يُطـُ

ًَىيػتُ ئ ( نـىْهُ تـُعطيفِ  ابـات    ٚثعٝـ عًٝٗتا اؿٝٛاْتاخ ايدلٜت١   )ًعافُيُنِ بؤ بهطَيت يُ ئُخريخؤّ ث
ًَعزَ تـُعطيفِ خُؾـُو، )  ٚثعٝـ عًٝٗا اؿٝٛاْاخ ايدل١ٜطصو طًاو ؾىدُيطاتِ تًايُ     ) اؾتشاض  ( بِططٍُ غ

ًَـت )        ١ُ اٚ غتاقط١ ٖٛا قا٥ظُٝع ازٚاض من ٌَ ب ًَىيُّ يـ ًَِ باؾـُ ئـُو تُعطيفـُ بـُّ ؾـ ٖتٞ املتاز٠ ايٓباثٝت١    (، ثـ
ًَـطَ يـُ   ١ُ اّ نإ غاقط١ ٚااٟ ؾهٌ ٚال٣ غا١ٜ ثػجعٌُاالؾشاض ٚظُٝع ازٚاض منٖٛا قا٥ طبٝع١ٝ ْاػ١ َٔ ( ي

( ٍَ ًَطا باغِ يُ َاززَّ ثاْعَ و ؾاْعَ باغِ )َىاؾِ( نطاوَ يُطُ ُاَلّ يـُ ٖـَُإ ناتـسا باغـِ     ( بضاعٞزوو د
َِ زَغتًٓؿـإ بهطَيـت، َـُضعا َىاغـُفاتِ نـًُر             ًَطايـُنِ ظؤض ططْطـُ نـُ ئـُب )َطعِ( ْـُنطاوَ، َـُضعا د
ًَو سُيىاْاتـُنإ         ًَُُ خؤَـإ زَظاْـؽت يـُ زَيٗاتـُناِْ نىضزغـتإ نـُنات َّ بؤنِ بُناضزَيتر، نىْهُ ئ يُنى

ًَ ٓسضَيُٓوَ، يُعِٓ َُٖىو  اباتُنإ ئُو ُْباتُ تُبًعًاُّْ نُ بُِضََياَل ئُنطَيت، داضّ وا ُٖيُ بُؾُو ْاٖ
تًايُتِ، ئُو ُْباتُ تىبًاُّْ نُ يُْاو  اباتُنُ بُِضاغتِ بهُوَيتُ بُضزَّ ئُو سُيىاْاتاُْ، ظؤضبُّ ظؤضّ 
ًَطَ زَغـت ًْؿـاِْ بهطَيـت، بِططُيـُنِ تـطيـ       َِ زَيت، يُبُض ئُوَّ تُعطيفِ َُضعا ظؤض ططْطُ ي نؤتايِ ث

ًَُـُ ئُطـُض غـُيط      نُ  ٖاوِضَيهامن باغًإ يُغُض نطز، يُغُض  اباتِ خاغُ ئَُريّ، بُِضاغتِ يـُ نىضزغـتإ ئ
بهُئ يُ زَيٗاتُنإ، نىاض زَوضّ زَيٗاتُنإ زابُف نطاوَ، َـىَيهِ خـاوَٕ زَيٗاتُناْـُ، خـَُيهِ زَيٗاتُناْـُ،      

ًَتُوَ بُو خَُيهُ، يُبُض ئُوَ ئَُُ بُ ئايا ئُو  اباتُ خاغاُْ زضوغت ئُنطَيت خَُيهِ زَيٗاتُنإ ئُيفط ؤؾ
ًَهِ ظؤض تىْـسّ بـؤ زابٓـسضَيت، نـىْهُ بُِضاغـتِ          َِ تـُعًًُات تُواوَتِ تُئهًس يُغُض ئَُُ زَنَُـُوَ ئـُب
ًَُُ بُتاَاّ  ابات ْـُبؽت يـُ نىضزغـتإ، ثؿـتًططّ ٖاوِضَيهاًْؿـِ ئُنـُّ يـُ تُعطيفـُنإ،          َِ ئ ئُطُض واُْب

ٍَ ثاضى ئـُبًَ  ًَػـتاف غـُضَتاّ         تُعطيفِ ْاؾٓا ًَهِ ظؤض ططْطـُ يـُ نىضزغـتإ، ئ ت، بُِضاغـتِ ئـُوَف ساَيـُت
َِ نطزووَ، غىثاؽ.  َِ نطزُْنُّ و ئًـ نطزٕ تًايُ زَغتِ ث  زَغت ث

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 يًصُْ ٖاوبُؾُنإ ُْى وَاَلَساُْوَ ئُطُض، فُضَىو ناى ناضزؤ.

 بُِضَيع ناضزؤ ستُس ثريزاوز:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَُـُ غـُباضَت بـُو ياغـايُ يـُ        ًَػتا يُ َاززَّ يُنَُؽت، ناتِ خؤؾـِ ئ ًَُُ ئ ًَؿًٓاضَيهِ نطز، ئ ناى زَيؿاز ث
ًَىيػــتُ     ًَــطَٕ َىْاقؿـُّ ئــُوََإ نــطز بُِضاغــتِ ئـُوَّ  عــريام ظؤض باؾــُو ث يًصْـُّ ياغــايِ، بــطازَضإ ي

ًَُـُ تايبُـتُْـسّ        ئًٓفاظ بهطَيت، ًٖك دًاواظّ ًُْ، ئُطُض د ًَٔ ياغـانُّ ئ ًاواظيـُى ُٖيـُ، بـطازَضإ زََيـ
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ًَؿًٓاضَ بهـُٕ يـُناتِ ئًٓفاظَنـُ ٖـَُىاضّ بهـُئ، ئـُّ ٖـَُىو نـات نىؾـتُٓ ئـُو ٖـَُىو             ُٖيُ، با ئُو ث
ًَػتا يُ َاززَّ يُنؽت، بؤنِ بؤ ياغايُى بهُئ نُ يُئاغـتِ عـريام ُٖيـُ، باؾرتيؿـُ،      ًَُُ ئ َىْاقُؾُيُ ئ

ًَؽت َىْاقُؾُيُنِ نُْس ِضؤشَ بهُئ بـؤ ياغـايُى نـُ    زَتىاْؽت ئُ ًَىزَوَيُتًُناًْؿِ تًايُ، بؤ ب و بَُٓا ْ
 ُٖض زووباضَ نطزُْوَّ ئُوَّ عرياقُ، بُخطابرت ُْوَى نانرت، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 فُضَىو ز. ضؤشإ.

 
 بُِضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 نِ ثُضيَُإ.بُِضَيع غُضؤ
ًَؿـهُف نـطاوَ، ئًٓفـاظّ قاْىْـُنِ            باغِ ئُوََإ نطز نُ ئـُو ثِطؤشَيـُ يـُ اليـُٕ ئُصتىَـُِْ وَظيـطإ ث
ًَِ ِضَيهاضَ ياغايًُناِْ ْاوخؤّ ثُضيـَُإ،   َّ، بُث ًَؿهُف بهط ًَىيػت بُوَيُ نُ ثِطؤشَ ياغايُى ث عرياقِ ث

 ظؤض غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

ًَٔ نِر. ٍَ زََي  يًصُّْ نؿتىنا
 بُِضَيع دالٍ عًِ عبساهلل:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ٍَ ياغاناِْ عرياقِ، ياغاناِْ  َِ غاَيُ وَظاضَتِ نؿتىنا ًَئُطُّ غ ًَؿًٓاضَنُّ ناى ناضزؤ، وات ٍَ ِضَيعّ بؤ ث يُطُ
َِ ئُنطَيت، يُ ظؤضبُّ واَلتُناِْ زَضو زضاو ًَسا زيطاغُّ ئُنُٕ بـؤ ئـُوَّ   زَوضوبُض، ياغاناِْ نُ ناضّ ث غ

بُِضاغتِ فؤضَُيُّ ياغايُى بهُٕ بؤ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، َـٔ قُْاعـُي وايـُ ئـُو ياغـايُّ نـُ دـُْابتإ        
ًَٔ َــٔ بًًٓىَــُ و َُعًٓـُنإ يــُ وَظاضَتــِ نؿـتىناَيًـ بًًٓىياْــُ، ئــُو نُغـاُّْ نــُ يــُ  ابــاتًـ      ًَ ئـُي

ًَػتا خاُْْ ٍَ ئًؿًإ نطزووَ، نُ ئ ًَو         نُْسئ غا ؿـًٓٔ، زنتؤضايـإ ُٖيـُ، يـإ َاغـتُضيإ ُٖيـُ، َـٔ يـُن
ًَُاِْ، نـُ      ٌَ نطزووٕ زنتؤضاو َاغتُضَناِْ داًَعُناِْ زٖـؤنًـ و غـُالسُزئ و غـً يُواُّْ نُ ثطغِ ث

  َّ دًـاواظّ   ،ظؤضيإ ال ططْط بىوَ، ظؤض غرتاتًصّ بىوَ نُ ئُّ ياغايُ يُ ثُضيَُاِْ نىضزغتإ ٖـَُىاض بهـط
ٍَ ياغ ٍَ ِضَيعّ.ظؤضَ يُطُ  انُّ يُعريام باؽ نطا، يُطُ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
ًَؿًٓاضت نطز، فُضَىو.  فُضَىو ناى زَيؿاز خؤت ث

 بُِضَيع زَيؿاز سػؽت قازض:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَـِ وايـُ دًـاواظّ ُٖيـُ، ثـ         ٍَ نـُ ث ًَِ خؤؾُ يًصْـُّ نؿـتىنا ًَؿًٓاضّ نطز، َٔ ث َِ، َٔ ث ًَِ خؤؾـُ نـُ   بَُي
ًَُـــُو بـــؤ ٖـــُضَيُِ نىضغـــتإ بؤَـــإ زيـــاضّ بهـــات، بـــعاْؽت ناَُيـــُ  دًاواظيـــُناِْ ظؤض طـــطْط بـــُالّ ئ
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َّ ؾت ُٖيُ سُظ ئُنُّ تُوظعتِ بهُّ، يُ ٖـَُىو زوًْـا يـُ ياغـاّ      ًَهُواُْوَ َٔ ُْٖس دًاواظيُنإ، بُ ث
ًَو َُْعِ سُضيل زَنات يُ َُْتًكُّ  ابات، ئُغًُٕ ي ُ ياغانُّ نىضزغـتإ تًـاّ ًْـُ،     ابات نُْس َاْط

َِ ئُنات تا  َّ واَلت يُ يُنِ تَُىوظ زَغت ث ، ئَُُ يُ ياغانُّ نىضزغتإ تًاّ ًْـُ،  1/9ظؤض داض يُ ُْٖس
ًَهِ ئًعافـــُّ تًايـــُ بـــؤ ٖـــُضَيُِ نىضزغـــتإ    ًَهـــُواُْوَ ياغـــانُ ظؤض ْعيهـــُ يـــُ يـــُى، ئُطـــُض ؾـــت بُث

ًَُُف  بطُيٓـُ ئـُو ِضايـُّ نـُ     تايبُـتُْسيُنُ زياضّ ئُنات يُ ْاو ياغانُ، بؤ َإ زياضّ بهُٕ بؤ ئُوَّ ئ
َّ يُناتـُناِْ ثُضيـَُإ، ظؤض      ًَؽت طفتىطؤنـإ ظؤض ْـُنىش ًَ ًَىيػتُ َىْاقُؾُ بُضزَواّ بهُئ، يإ ئُوَتا ب ث

 غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 دُْابِ وَظيط ضَئِ نًُر، فُضَىو دُْابِ وَظيط.
ٍَ و غُضناوَ ئاويُنإ:بُِضَيع ز.غ  ريوإ بابإ/ وَظيطّ نؿتىنا

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَُُ  اباتِ تُبًعًُإ ُٖيـُ نـُ يـُ     ًَُُ ئُوَيُ نُ بُِضاغتِ تايبُـتُْسّ خؤَإ ُٖيُ، ئ ًَطُيؿتُٓنُّ ئ ت

ًَ ًَطَ نُ ْان ًَؿُّ ئُواُّْ نُ َُِضو َااَلت زَيتُ ئ ًَؿُّ َُضاعًُإ ُٖيُ، ن تُ خىاضَوَ، ئَُُ عريام ًُْ، ن
ًَؿـًٓاضّ خؤَـإ           ًَُـُ ث ًَهُ ئ َّ، زَضبـاضَّ ئـاططو سـُضائًل ئـُوَ بُؾـ َِ بُ قاْىٕ تُْعيِ بهـط َُٖىوّ ئُب

َّ، ظؤض غىثاؽ. ًَُُ زاوا ئُنُئ بؤئُوَّ ئًعافُ بهط  ُٖيُ، نُ ئُنًُٓ ْاو َاززَنإ يُى بُ يُى، ئ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 ٍَ بعاْؽت دُْابت ئاخري ضَئِ.يًصُّْ نؿتىنا
 بُِضَيع دالٍ عًِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ:
ٍَ َىالسُظَنإ ئُوَّ ئُو خىؾو و بطاياُْ وتًاُْ ئـُوَ دـىاو زضايـُوَ و ثاغـاوّ ْـُبىو،       َٔ بُعاّ يُطُ

َِ، ِضَئِ ُٖيُ نُ ياغا ّ زاضغتإ و بُاَلّ بُعاّ يُغُض ْاوْاِْ ياغانُ ِضَئِ ُٖبىو نُ ُٖض ياغاّ زاضغتإ ب
ٍَ ِضَئـِ           َِ يًصُْنـُ زاًْؿـتؽت يُطـُ ٍَ ثاضَيعطاضّ نطزِْ، ئـُوَ ئـُتىاْؽت نـُ ٖـُض غـ َِ يُطُ ئًساضَ نطزِْ ب
خىؾو و بطا ثُضيَُاْتاضَنإ ِضَئًُنإ غابت بهُئ، بؤ ئُوَّ زَْطِ يُغُض بسضَيت، بؤ ئُوَّ و ْـاوَيهِ  

ًَؽت يَُُٖىو زوًْا ًَِ ياغـا، ياغـاّ زاضغـتاُْ، نـىْهُ      ؾَت بٓسضَيت، بُاَلّ بُعاّ باَُْي ، يُ ظؤض واَلتاْسا نُ ئـَُي
َىالسُظاتُناِْ تط يَُاززَناْا زَيت، ئُو َىالسُظَيُّ نـُ وتـطا يـُ نىضزغـتإ  ابـات ًْـُ، يـُ نىضزغـتإ         
ًَهتـاضٍ     ًَذطُ يُ نـُْس ًًَـؤٕ ٖ ًَهتاض  اباتِ تُبًعِ ُٖيُ، ب  اباتِ تُبًعِ ُٖيُ، ظياتط يُ يُى ًًَؤٕ ٖ

ٍَ و غُضنـاوَناِْ ئـاو        َُضاعِ تُبًعِ، ئُوَ َىالسُظَيُ، بًُْػبُتِ ئُوَّ نـُ وتًـإ وَظاضَتـِ نؿـتىنا
ٍَ و       ٍَ و َُواضزّ َائًـُ يُبـُض ئـُوَّ وَظاضَتـِ نؿـتىنا ًَسَطُّ يُ عرياقًـ وَظاضَتِ نؿتىنا  َُيُتُ، وا ت

ٍَ ِضَئـِ يًصْـُّ ياغـايِ     غُضناوَناِْ ئاوَ، بًُْػبُت َااَلتُوَ نُ ُٖقُ ظؤض ْاو وتطاوَ، َٔ بؤخـؤّ ي  ُطـُ
َّ ؾـت ُٖيـُ        َّ َىالسُظاتِ تط ُٖيُ زَضباضَّ اسًائِ َائِ نُ ز.بؿـري باغـِ نـطز، ُْٖـس َّ، ُْٖس نُ بىتط
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ًَىيػت بهات تؤ ظيازّ بهُّ ، يُبُض ئـُوَ ياغـانُ دًـاّ ُْنطزؤتـُوَ      يُواُْيُ يُ زاضغتإ ئًشًائِ َائِ ث
ٍَ و باَي ًَـىّ نـطا، ئـُوَ يَُىالسـُظَناِْ تـط و يـُ َاززَنـاِْ تـط          ْاتىاِْ بؤّ ظياز بهٍُ، باغِ ئاشَ ٓـسَّ ن

ًَو يـَُاززَناِْ نـُ       َُٖىوّ باؽ نطاوَ، باغِ َُغُيُّ ئاطط بِطو َُغُيُّ سُضائل نطاوَ، ئـُوَ يـُ يـُن
َّ، َُغـُيُّ      َّ، زاوا زَنُئ ئُوَ َُغُيُّ ئاطط بِطو سُضائًكـُف ئًعافـُ بهـط زاواَإ نطزووَ ئًعافُ بهط

ٍَ ثا ضنًـ ئُتىاْؽت  بُظَوّ زاضغتإ ئًعافُ بهُئ، ئـُوَ َىالسُظَيـُنِ باؾـُ، بًُْػـبُتِ  ابـاتِ      ْاؾٓا
َّ  ابات ُٖيـُ،   ًَتِ، ُْٖس ًَهِ بُ تًُْا نطزب ًَٔ بؤ ئُؾداؽ و يإ ًِٖٓ َُعُٓوّ يإ نُغ تُبًعِ نُ ئَُي

    َّ ابـاتًـ ُٖيـُ بُِضاغـتِ     اباتِ وَقفُ، يإ  اباتِ يُنِ تطَ، يُبُض ئُوَ ئُواُْ ِٖ َُعُٓويـُ، ُْٖـس
َِ، ئــُضاظّ   ًَهِ ظؤضَوَ يُواُْيــُ يــُ زَيــإ غــاَيُوَ تــاثؤّ خــؤّ ٖــُب خـَُيو ئًؿــِ تًــا نــطزووَ، يــُ ظََــُْ
ًَُُ ْاتىاْؽت ئـُو   َِ، نُ تاثؤّ ُٖبىو غُض بُ وَظاضَتِ عُزيُ، ئ َِ يإ نؿتىناَيِ ب ُٖضنِ ظَويُى  ابات ب

َِ،          تاثؤياُْ بػِطيُٓوَ، نىْهُ بُ ياغا زاْطاوَ و َِ ٖـُقِ خـؤّ بـسضَيت غُض بـُ وَظاضَتـِ عُزيـُ، ئـُوَ ئـُب
َِ بُغـُض  ابـاتِ خاغـُف و بًُْػـبُتِ  ابـاتِ عاَُؾـُوَ، سـُظ              بُاَلّ وَنـى ياغـانُ بـُعاّ تـُتبًل ئـُب
ًَهتاضو ظَوّ  ًَؽت زًًََؤٕ ٖ ًَ ئُنُّ َىالسُظَيُنِ تط بسَّ، ئُطُض نىضزغتإ بُ سسوز تُسسيس ُْنطاوَ، ب

َِ، يُ  ًَُُ بُضزَاَلِْ و  ابات و َُضاعًُ،  يُعِٓ % ظَو67ب ًَتُوَ بـؤ ئـُضاظّ ظضاعـِ،    22يُناِْ ئ ًَٓ % ئَُ
 َٔ َىالسُظَنامن ُٖض ئُوَْسَ بىو، ظؤض غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
ًَبًًٓت ُٖيُ، يإ بهًُٓ غُض َاززَيُنِ تط.  دُْابِ وَظيط ًٖك ت

ٍَ و غُضناوَ ئاويُنإ:بُِضَيع ز.غريوإ بابإ/ وَظي  طّ نؿتىنا
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَُــُ      ًَػــتا قاْىُْنــُّ عرياقــِ بًًٓــىَ، ِضاغــتُ نــُْس ئؤظــُض الثًؿــِ تًايــُ بــُؽ ئــُوَّ ئ ظؤض غــىثاؽ، ئ
ًَػتانُ نـُ باغـِ ئُٖسافـُنإ زَنـُئ وَيـُو ُْطُيؿـتًُٓتُ        َّ ئًعافُّ بهُيُٓ غُضّ، بُِضاغتِ ئ ئَُاُْو

ًَُــُ ئُ َّ، ئ َّ بًهُيٓــُ) ئــُو ًَؿــُيُنِ  18:11َاْــُو َّ بُِضاغــتِ باغــِ فُيــُظاِْ ْــُنطزووَ، زواّ ن ( يــُو
ًَٔ )فطاْـو ًَٓتُيؿـٔ( تـُفتًت، نـُ بُِضاغـتِ يـُْاو ئـُو          ًَِ ئـَُي ًَػتا بُضاَبُض  ابات ُٖيُ، ث طُوضَ نُ ئ

            ٍَ ًَهِ تــط نــُ وا خُتــُضَيهِ ظؤضَ يُغــُض  ابــات و ئــُو ئــاشَ و ئــُو  قاْىْــُ ٖــُض بــاؽ ْــُنطاوَ، بُؾــ
ًَػتا َُٖىو عايَُُنُ ئُنٔ، ئُطُض تـُفتًتًـ   ظيٓسَوَضاُّْ نُ يُْاوّ ئُشئ، ئُوَيُ نُ تُفتًت نطا، ئ
َّ ئَُـُ ٖـَُىوّ خبُيٓـُ      َّ، ئَُاْـُو ًَُٓنُو َِ بؤ ئُوَّ دؽت ثىَيُنُ ظؤض ًِٖٓ ت َِ ََُُضات ُٖب نطا، ئُب

 ْاو قاْىُْنُّ خؤَإ نُ يُ قاْىُْنُّ بُ سا ًُْ، ظؤض غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ ُِضَيعب

ًَهِ          َِ َُؾـطوع ًَُـُ ئـُوَ ضَفـع بهُيٓـُوَ ئـُو َىْاقُيـُ، ئـُب ًَػتا، ئُطُض ئ ًَهِ بُزيٌ ًُْ ئ نىْهُ قاْىْ
َِ، فُضَىو ناى فطغت.  بُزيٌ ُٖب
ًَطّ ثُضيَُإ:  بُِضَيع فطغت التس/غهطت
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 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَُـُ وَنـى           ناى زَيؿاز زاواّ ئُوَ ئـُنات ضِ  َفـعّ ئـُو ثِطؤشَيـُ بهطَيـت، ئًٓفـاظّ قـاْىِْ عرياقـِ بهطَيـت، ئ

ًَؿهُف بهُئ، ِضَئـِ َـٔ ئُوَيـُ     غُضؤنايُتِ ْاتىاْؽت ئًًعاَِ ئُْساَإ بهُئ بؤ ئُوَّ ئُو ثِطؤشَيُ ث
ًَـ َىْاقُؾـُّ ئـُو قاْىْـُ       تىوؾِ فُضا ُى ُْبؽت، ُٖضوَختُى ثِطؤشَنُ ٖات ئُطُض ثُيُّ ؾَت بهـُٕ ثـ

ًَؿًٓاضّ ناى زَيؿاز خبُْـُ زَْطـسإ نـُ ئـُو ثِطؤشَيـُ ِضَفـع بهطَيتـُوَ يـإ ِضَفـع          ت َِ، ئُو وَختُ ث ُواو بب
ًَػتا ضَفع بهطَيتُوَ ثِطؤشَنُ ودىزّ ًُْ، وابعامن تىوؾِ خُيُيُى ئُبؽت.  ُْنطَيتُوَ، ئَُا ئ

 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 طُؾُ خإ فُضَىو.
 زاضا دالٍ: بُِضَيع طُؾُ

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَـو        ًَُـُ يـُ نات ًَُُ ئُو قاْىُْ ِضَفع بهُئ و قاْىِْ عرياقـِ زَقـاو زَم ُٖيـُ، ئ غُباضَت بُّ بابُتُ نُ ئ
ًَِ زَغتىوضّ عرياقِ، ُٖتا ئُو ياغـايُّ نـُ ُٖؾـُ     ًَهِ فًسضاَيؽت، زَغُاَلتِ تُؾطيعًُإ ُٖيُ بُث ُٖضَيُ

ًَىيػــتُ ياغــاّ تا ًَُــُ ث ًَٓؽتر، يُبــُض ئــُوَ   ئ ًَُــُ زَغــُاَلتِ خؤَــإ بُناضْــُٖ َِ، بــؤ ئ يبــُتِ خؤَــإ ٖــُب
ًَىيػـتُ، ٖـَُىو         َِ ئُوَّ نُ ناى دالٍ فُضَىوّ تايبُـتُْـسَيتِ عـُواًَِ نـُ يـُو ياغـايُ ث ًَىيػتُ بُب ث

            ُ َِ بـؤ نىضزغـتإ، َـازاّ زَغـُاَلـتإ ٖ ٍَ بـسَئ ياغـاّ تايبـُـتإ ٖـُب ًَُـُ ٖـُو ًَىيػـتُ، ئ يـُ بـا   ياغـانإ ث
ًَٓؽت، ظؤض غىثاؽ.  بُناضّ بٗ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
ًَٔ ئـُو قاْىْـُّ نـُ     ًَُُ قاْىٕ زَضزَنُئ يإ زَضْانُئ، ئُو بطازَضاُْ زََي خؤّ َُغُيُنُ ئُوًَُْ نُ ئ

اظّ يُ عـريام ُٖيـُ ظؤض يـُوَّ خؤَـإ ْعيهـُ، ئًهتًفـا زَنـات بـُ واقعـِ نىضزغـتاًْـ، بـؤ ئـُوَّ ئًٓفـ             
 بهُئ، ظياتطيـ ثابُْسَ بُ تُعًًُاتُ زَويًُنُوَ، فُضَىو غؤظإ خإ.

 بُِضَيع غؤظإ ؾٗاو ْىضّ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَِ ثُيِطَوّ ْاوخؤ تانُ يُى ئُْـساّ ئـُو تُضسـُّ نـطزووَ، زوو نُغـِ نـُ ثؿـتطريّ ْـُنطزووَ، زوو          بُث
ًَُُ زائًُُٕ ن َِ، ئ َِ نُؽ ب َِ غ َِ، ئُب َِ  نُغًـ ب طزووَاُْ بُ عازَتِ و بىوَ بُ عىضف يُّ ثُضيَُاُْ غـ

ًَهِ ظؤض دُوٖـُضّ يـُ ياغـا عرياقًُنـُ         نُؽ ئُو زاوايُّ نطزووَ، ئَُُ خاَيِ يُنـُّ، خـاَيِ زووَّ، فـُضق
ًُْ، يُ ُٖضَيُِ نىضزغـتإ ؾـىضتُّ زاضغـتافتإ ُٖيـُ، ئـُّ ؾـىضتُّ زاضغـتاْاُْ         ٌُٖيُ، ؾىضتُّ زاضغتاْ

ًَهًإ ُٖيُ نُ ِضاوّ ئُو نُغاُْ ئُنُٕ نُ ِضاو نُضٕ، تُعُزاؾًإ ؾَت زَنطَيت، خؤ  زَبًٓؽت ِضؤشاُْ و ساَيُت
      ،ًَُّٗ ًَىَّ ياغايُى بتىاٌْ زياضّ بهُّ نُ ئُضى و ناضَنـاِْ ئـُوإ نـًُر، خـاَيِ غـ ًَت تؤ يُ نىاضَن زَب

ـًـ  ًَُــُ َــُلتًاتِ تــُبًعًُإ ُٖيــُ، قــؤثِ قــُضاغ يــُ ظََــاِْ َُيُنًــُوَ َــُلتِ تُبًع ُ، بــِطؤ بعاْــُ و ئ
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ًَىَّ ياغـايُى خاغـُ             ًَٓـِ يـُ نىاضنـ َّ ئـُّ غـُضوَتُ قُوًَـُ تـؤ ب ًَهِ يُغُض نطاوَ، ئـُّ ْـانط تُداوظات
َِ ُْفاظ بُ ياغايُى بهُّ نُ يُ عريام ُٖيُ، ِضَناوّ  ًًَت ِضَيهِ خبُيت، بؤ ئًال زَب تايبُتُ بُ خؤتُوَ، ب

 يُ، ظؤض غىثاؽ.ئُو خااَلُّْ ُْنطزووَ نُ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ُٖ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 ٖاوِضاظ خإ فُضَىو.
 بُِضَيع ٖاوِضاظ خؤؾٓاو:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ّ نطز، َُٖإ ياغايُ، يُعِٓ َٔ  8119( ّ 21ًَٓـ بُِضاغتِ يُ زواّ ئُوَّ نُ تَُاؾاّ ياغاّ شَاضَ )

ضؤنِ ثُضيَُإ، َُٖىوّ وَنى خؤّ تُضدىَُ نطزووَ، تُْٗا ُٖض َاززَّ زووت بؤ خبىَيُُٓوَ دُْابِ غُ
( َِ ًَهًإ زََي ( خاَيِ زووََـِ  ثٛؾرل ؾطم ايعٌُ ٚايكها٤ ع٢ً ايبطاي١زوو خاَيِ ؾَت الزاوَ، زوو خاَيُنُف يُن

ًَِ الزاوَ  ًَِ بُِضاغتِ ئُوَّ عرياقًـُو بـُ ئـُوَ تُضدىَـُ     )ثؿشٝع االغجذُاض ايعضاع٢نُ ي ًَ ًَو ب ( با َٔ ؾت
ًَُـُ ياغـاّ شَـاضَ )        ٍَ ئـُوَّ نـُ ئ َِ، يُطـُ َِ، يإ ْاوَيهِ ؾَت طـؤِضزضاب ًَهِ ؾَت نُّ نطاب ( ّ 8نطاوَ، ئُطُض ؾت

ًَؿــُيُنُإ ُٖيــُ يــُ   َــا 8118غــاَيِ  ًَُــُ ن ٕ ُٖيــُ، ئــُوَّ بــُِضَيعإ ظؤض تُئهًــسّ يُغــُض زَنُْــُوَ، ئ
، بُِضاغتِ َـٔ ظؤض تـط   8118( غاَيِ 8ُٖضَيُِ نىضزغتإ نُ بىوِْ ياغايُنِ ظؤضَإ ُٖيُ، ياغاّ شَاضَ )
َإ نُ بُِضاغتِ ُْنؤتُ  8118( غاَيِ 8بًًِٓ ئُوَّ دُختِ يُغُض زَنطَيتُوَ، ئايا ئُوَ ياغاّ شَاضَ )

ًَُـُ ئُطـُض ئـُو ياغـاّ شَـاضَ )         َّر، ئ َِ ْـانط ًَبـُد َِ نـطزٕ و د ًَبُد َ ٖـَُىو   8118(ّ غـاَيِ  8بىاضّ د
  ُ ــُ    ئــُوَّ نــُ باغــِ باَيٓــسَو باغــِ بُِضي ًَساي نــُف زَنــات، باغــِ زاضغــتاًْـ زَنــات ٖــَُىو ئُواْــُّ ت

َِ بؤ سًُايُّ زاضغتإ، بُاَلّ ئَُُ ياغايُنِ  ٍَ ئُوَزاّ نُ ياغايُى ُٖب ًَىَنإ، َٔ يُطُ ًَىَيُى يُ ؾ بُؾ
ٍَ ئُوَزاّ بُِضاغتِ ئُو ياغايُ ِضَفع بهطَيتُوَ. ًَطَ ُْقٌ نطاوَ، ًَٓـ يُطُ  عرياقًُو ٖاتًُ ي

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  غالٕ بايع/ز.اض بُِضَيع
 ثُقتإ خإ فُضَىو.

 بُِضَيع ثُقتإ ععايسئ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَهِ دُوُٖضّ يُ بُيِٓ ئُّ زوو ِضَئًُ ًُْ، ئُوَّ نُ قاْىُْنُّ عريام ئًٓفـاظ   َِ فُضق ًَُىاب يُنُّ، َٔ ث
   ُ ًَُُيـُ، يُطـ ًَهُوَ، نُ بُ خػىغـًُتِ ئ َّ بُ َُٖىاضّ نُْس خاَي َّ ئـُو ياغـايُ      بهط ٍَ ئـُوَّ نـُ ئُياْـُو

َّ، نىْهُ يُ ُْتًذُ ًُْتِ ُٖضزوو ال ثاضاغتِٓ زاضغـتاُْ نـُ بؤخـؤّ يـُ      وَنى خؤّ طفتىطؤّ يُغُض بهط
ًَُـُ غـابًكُيُنِ تـطّ      ًَؿًٓاضَ ظياتط يُو ٖاتىوَ نـُ ئ ًَُىايُ ئُو ث قاْىُْنُّ عرياقًـ وايُ، زووَّ، َٔ ث

ًَُُ ُٖضَيُ ًَُُ يُ خـىؾت  يُو دؤضََإ ُٖيُ، نُ ئ ِ نىضزغتاْؽت و ُٖقِ زَضنطزِْ ياغامشإ ُٖيُ، بُاَلّ ئ
ًَعَنـاِْ ْـاوخؤ وَنـى خـؤّ ئًٓفاظَـإ نـطز بـُ             ًَؿىو تـط ياغـايِ خعَـُت و خاُْْؿـًِٓ ٖ ططَيساُْناِْ ث

ِ بـؤ  يَُٖىاض نطزِْ نُْس بِططُيُى، ئُّ َُٖىو وَختَُإ بُ َُٖىو ياغانُ وَ ُْبطز، نُ يًصْـُّ ياغـا  
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َّ        خؤؾًإ ئ اَازَيإ نطزبىو ِضاثؤضتُنُ، ِضَئًُنُّ ئـُواًْـ وابـىو نـُ قاْىُْنـُ ئًٓفـاظ بهطَيتـُوَ، ُْٖـس
ًَــو ٖــَُىواض نــطا، نــُْس َاززَيــُى ٖــَُىاض    ِضَئــِ دًــاواظّ ئُْــساَاِْ ثُضيــَُإ ٖــُبىو، بــُ نــُْس خاَي

ًَِطاْـُوَّ    نطاُْوَ، نُواتُ ًُْتِ ئُغاغـِ ئُوَيـُ َـازاّ قاْىُْنـُ ٖـُزَفِ سًُايـُّ  اباتـُ، ئًَ        ُـُ بـؤ ط
وَخت فطيا بهُوئ يُو نُْس َاْطُ نَُُّ زاٖاتىو نُ َُٖاُْ، ظؤضتطئ ياغاّ نَُيُنُ بـىو نـُ َُٖاْـُ،    
ًَُّٗ، بُ َُٓوَ بـىو بـُ    ًَِطاُْوَّ وَقتُ، غ ثِطؤشَّ نَُيُنُ بىو َُٖاُْ تُواوّ بهُئ، ئَُُ بُ تًُْا بؤ ط

ًَؿًٓاظ ئُنُئ نُ ثُيِطَوّ ْاو ًَؿـًٓاظَف خبطَيتـُ   نىاض نُؽ نُ ث َِ بهطَيت، ئُو ث ًَبُد خؤ وَنى خؤّ د
 زَْطساُْوَ، غىثاؽ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 ز.عُط فُضَىو.

 بُِضَيع ز.عُط لتساَؽت ْىضَزيِٓ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ٌَ زضاوَ،   يُ ِضاغتًسا ُٖض زوو ثِطؤشَنُ ؾتِ ٖاوبُؾـًإ تًايـُ ئَُـُ ُٖقًكُتـُ، بـُاَلّ خػى      ًَهًؿـِ ثـ غًُت
ٍَ خــؤّ   َّ خــا تايبُـتُْــسَيتِ يــُ ٖــُضَيُِ نىضزغــتإ يــُْاو ياغــانُزا وَنــى بــُِضَيعإ باغــًإ نــطز، يُُْٖــس
ٍَ ئـُو ثـِطؤشَ ياغـايُ بهـُئ، ئَُـُ            ًَتُوَ، بُاَلّ ئُطُض غُيطّ ِضَيـِطَوّ قـاْىِْ َاََُيـُ نـطزٕ يُطـُ زَبًٓ

بُضْاَـُّ نـاض نـطاوَ و خىَيٓسْـُوَّ يُنـَُِ بـؤ نـطاوَ،        سهىَُت ْاضزوويُتِ، يـُ غـُضؤنايُتِ زاخًًـِ    
ــريو         ــطاوَ، ب ــُوَّ يُغــُض ن ــؤِضو نؤبىوْ ــطزووَ، نــُْسئ ن ــُض ن ــإ يُغ ــساضَنإ طفتىطؤي ــُ ثُيىَْسي يًصْ
ًَػتا ثِطؤغُّ طفتىطؤ زَغـتِ   بؤنىوِْ وَظاضَت وَضطرياوَ، داضَيهِ تط زاخًًِ بُضْاَُّ ناض نطاوَتُوَ، ئ

َِ نطزووَ يُغُضّ، ئُ ًَؿـًٓاضيإ نـطز زَنـطا، بـُؽ يـُو ساَيُتـُزا نُٖـُضزوو يًصْـُّ          ث َُّ نُ بـُِضَيعإ ث
ًَؿـًٓاضَيهِ ٖاوبُؾـًإ بهطزايـُ، ئـُو نـات بًـإ          بُِضَيع ِضاثؤضتًإ ئاَازَ  زَنطز، يًصْـُ ثُيىَْسيـساضَنإ ث

ٍَ ئُوَئ نُ عرياقًُنُ تُ ًَُُ يُطُ ًَتـُ بـُزيًِ ئـُو ثط    وتبايُ ئ َّ بب اضز بـىو، بـُؽ يـُ    ؤشَيـُ، و ْفًع بهـط
َِ، يُ  ًَػتازا زاخًًِ طفتىطؤ بىوئ، وَغتاْسٕ و طُِضاْسُْوَّ يُ ثُيِطَوّ ْاوخؤف تؤظَيو تُْاقىظّ تًاب ئ
ًَعَنـاِْ ْـاوخؤ،         َّ فتىوُّْ تطيؿُإ ُٖيُ، دطـُ يـُوَّ نـُ خاْـُ ْؿـًِٓ ٖ اليُنِ تطيؿُوَ ِضاغتُ ُْٖس

ًَىيػـت بـىو         ًَعَنـاِْ ْـاوخؤف بـُ ِضَئـِ َـٔ ث َِ       بُاَلّ ٖ ًَُـُ غـًُايُى و تايبُـتُْـسَيتِ خؤَـاِْ ثـ نـُ ئ
ًَػـتا دـاضَيهِ تـط ثـِطؤشَ          ًَهِ بُغـًتُوَ، ئ ًَُإ نـطز بـُ تُعـسيً ًَبُد بسَئ، بؤر، يُبُض ئُوَّ يُنػُض د
ًَــطو تُغــٍُ   ًَىَيُنِ ت ًَؿــهُف نطاوَتــُوَ بــؤ ئــُوَّ تُعــسيًِ بهُيٓــُوَ، يُبــُض ئــُوَّ بُِضاغــتِ بُؾــ ث

ًَطَ يُ   ٖؤَيِ ثُضيَُإ، ظؤض غىثاؽ.طفتىطؤَإ ُْنطز ي
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 ناى ؾىإ فُضَىو.
 بُِضَيع ؾىإ عبسايهطيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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َِ بهطَيـت نـُ ثـِطؤشَّ      ًَُىايُ زوو ِضَئِ ُٖيُ ئُوَ بُ زَْطسإ يُناليِ ئُنطَيتُوَ، يُغُض ئُوَ قػُ ْـاب ث
ٍَ يإ ْا َّ، خىَيٓسْـُوَّ يُنـَُِ بـؤ           عريام ُْفاظ بهط ًَؿـهُف بهـط َِ بـُ ثـِطؤشَ ياغـا ث ، نىْهُ ئـُوَ زَبـ

َّ يـإ ْـا،         َِ يُ خىَيٓسُْوَّ يُنُّ يـُنال بهطَيتـُوَ نـُ ْـُفاظ بهـط بهطَيت، زواّ خىَيٓسُْوَّ زووَّ، زَب
ٍَ بـؤ ئــُوَّ  نــُ وَختــًـ ْـُِضوات و دُْابًؿــتإ َُؾــغىٍ ْــُبٔ بــُوَ    ًَػـتا زوو ِضَئــِ ُٖيــُ، زَنــط وَ ئ

 خبطَيتُ زَْطساُْوَ، بُضزَواّ بؽت، يإ بُضزَواّ ُْبؽتر، ظؤض غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 فُضَىو ناى فطغُت.
ًَطّ ثُضيَُإ:  بُِضَيع فطغت التس/غهطت

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاضَنِ واظح و غُضيح ٖاتىوَ، نى ثِطؤشَنُ ِضَفع بهطَيت، َـُوظوعِ   بـُضزَواّ بـؽت و بـُضزَواّ ْـُبؽت     ث

ًَـسَيت، تـُئذًٌ زَنطَيـتر،            ًَٗـات نـُ بـُضزَواّ ْـُبؽت، َُغـريّ َُؾـطوعُنُ نـِ ي باؾُ بُ زَْطسإ واّ ي
ًَو    ًَتُوَ، بُ ِضَئِ َٔ َُوظوعِ ِضَفع ٖـُض ئُْـساَ ًَٓ َّ َىعُيُم ئَُ يُعِٓ َاْاّ ئُوَيُ ُْ ِضَفعَ، ْانط

    َ ــُض  ــات يُٖ ــًٓاضَ به ًَؿ ــُو ث ــُ ئ ــؤّ ُٖي ــاتىاْؽت     ب ــى غــُضؤنايُتِ ْ ــُ وَن ًَُ ــُ، ئ ــُنِ َىْاقُؾ ُضسُيُي
ًَساًُْ ئُو  ًَىَ َىافل بٔ، خؤ ًٖهِ ت ًَو بهُئ، نى زاواّ ِضَفع ئُنات، فُضَىوٕ ئ َىغازَضَّ َافِ ئُْساَ
ًَجُض بىوَ، يًصُْنإ ِضاثؤضتِ خؤيإ تُقـسيِ   ًَؽت َُضسُيُيُنِ َىْاقُؾُ ت ًَ ظؤض ئًعتًازيُ، ئَُا ُٖضنُ ب

ًَت يـُ تُغـىيتِ ًْٗـائِ            نطزووَ ، يُْاسًُّ قـاْىِْ ئـُوَ ٖـًك بَُٓايـُنِ ًْـُ، ئُْـساّ ثُضيـَُإ ئـُتىاْ
ئُوَّ يُغُض قاْىٕ زَيتُ نطٕ، فًعًُٕ ُْٖسَيو يُ ئُْساَإ َىافل ْابٔ يُغـُض تُغـىيتِ ًْٗـائِ، يـُعِٓ     

     ُ ًَت زاواّ  َاْاِْ ئُوَيُ نُ زاواّ ضَفعّ ثِطؤشَنُ زَنُٕ، يـُ ٖـُض َُضسُيُيـُى ئُْـساّ ثُضيـ َإ ئـُتىاْ
ٍَ ُْبٔ ئُ ًُبًُ، ئُوَ ُٖقـُ ِضَفـعّ ئـُو َىقتُضَسـُ      ًَؿًٓاضَ بهات، وَنِ تط بطازَضإ ئُطُض يُطُ ئُو ث

ًَهِ ظؤض ئًعتًازّ و غطوؾتًُ، ظؤض غىثاؽ.  بهُٕ، ؾت
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

ًَػتا ؾتُنُ واظسُ، فُضَىو غؤظإ خإ.  ئ
 ؾٗاو ْىضّ:بُِضَيع غؤظإ 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
             َّ ًَـِ ْـاوتط ًَو ٖـاتىوَ زوو نـُؽ نطزوويـُتِ، بـُ ْىقتـُّ ًْـعاّ ئـُوَ ث يُ ئُغٓاّ َىْاقُؾـُ نـُ تـُضس
َِ َـٔ زاوا زَنـُّ، خؤَـإ ٖـَُىوَإ بـاف ئـُظاْؽت ْىقتـُّ          ًَـ َِ ب ثؿتطريّ، بُ ْىقتُّ ًْعاّ خَُيو ْاتىاْ

ًَهــُواُّْ ثــُيِطَوّ ْــاو ًَــطَ زَضبِطيٓــِ ِضايــُ،  ًْــعاّ يــُعِٓ ث ًَػــتا ي َِ، ْىقتــُّ ًْــعاّ ئ خؤ ناضَيهــت نطزبــ
ًَؿًٓاضّ تاظَيُ، ئاخط ئَُُّ نُ ئُنطَيت يُ زَضَوَّ ثُيِطَوَ.  ْىقتُّ ًْعاّ ث

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
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ًَػتا نىاض نُؽ  ط تُقـسيِ  نُْس نـُؽ زاواٍ نـطزووَ ئـُّ ثطؤشَيـُ ضَفـع بهطَيـت، زوايـٌ ثطؤشَيـُنٌ تـ         ئ
ًَػتا زوايٌ ئُوإ زَتىأْ بًهُٕ بؤ خؤيإ، ثطؤشَيُنٌ تط تُقسيِ بهطَيت بؤ ئًٓفاظ نطزٌْ ئـُو   بهطَيت، ئ
  ٌَ ًَت ضَفع بهطَيت، نـ ًَطاقسا ُٖيُ، نُواتُ زوو ضَئٌ دًاواظ ُٖيُ ضَئًُى زووضتطَ نُ زََي قاْىٍُْ نُ يُ ع

ًَػتا َىْاقُؾٍُ زَنُئ  ضَفع بهطَيت تهايُ زَغيت بُضظ بهاتُوَر نانـُ ٖـُض   زَيُوَيت ئُو ثطؤشَيٍُ نُ ئ
 ئُوَيُ، فُضَىو ناى عبساهلل.

 
 
 

 بُِضَيع عبساهلل ستُس اَؽت:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَِ باؾُ زاًْؿتين ئَُِطؤ تُئذًٌ بهطَيت تا بُياٌْ ثطؤشَنُ ئاَازَ زَنطَيت، بـؤ ئـُوٍَ ئـُّ سـعوضٍ      َٔ ث
ًَت، غىثاؽ.  ثطؤشَنُ َُودىز ب

 ِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُ

ًَـت ئـُو ثطؤشَيـُ ضَفـع بهطَيـت، زَتـىأْ زوايـٌ           نانُ ؾتُنُ واظعتُ، بطازَضإ ؾتُنُ واظعتـُ ضَئًـُى زََي
ًَطاقـسا          تُبعُٕ ئُوَ ئاضَظووٍ خؤياُْ ثطؤشَيُى تُقسيِ بهُٕ بـؤ ئًٓفـاظ نطزْـٌ ئـُو قاْىْـٍُ نـُ يـُ ع

 ْٔ تُقسقتٌ بهُٕ، ُْى ضَبت بهطَيت، فُضَىو.ُٖيُ، زوايٌ خؤيإ زَتىا
 بُِضَيع ناضزؤ ستُس ثريزاوز:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَطاقسا ئًٓفـاظيـ   ًَػتا قاْىٕ ُٖيُ يُ ع ًَو نُ ًٖك ُْتًذُيُنٌ ًًُْ، ئُطًٓا ئ ًَُُ با ُْنًُٓ ْاو دُزَي ئ

ًَت، قاْىٌْ َُدًًػٌ خ ٌَ ئُوٍَ بُ ثُضيَُاًْـ زانىو ب سٍَُ داًَعٌ خؤ ئًٓفاظ زَنطَيـت  زَنطَيت بُب
ًَُـُ    ًَؽت ئايا ئُو ثطغًاضَ يُ خؤَإ بهـُئ ئ ًَُُ قػُ يُغُض و زَنُئ زََي و بُ ثُضيَُاًْؿسا ُْٖاتىوَ، ئ
َىْاقُؾٍُ نُْس ضؤشَ بهُئ بؤ ياغـايُى نـُ ٖـَُإ ْـاوَِضؤى و ئاَـاصتٌ ُٖيـُ، ياغـايُنٌ سـاظض ُٖيـُ،          

ًَت يُغــُض تايب ُـتُْــسٍ نىضزغــتإ بًهــُئ يُغــُض ئــُو ًُْتــُ وا بهــُئ، يــإ ئُطــُض ئًعافُيــُنًـ ٖــُب
ئًساَــُ بــُو ياغــايُ بــسَئ نــُْس ضؤشَيهــٌ تــط خــُضيو بــؽت زَضيهــىوَيٓؽت نــُ نــاتٌ ثُضيــَُإ زاًْؿــؼت   
ًَت، سُقٌ  ٍَ و ؾىَئ بؤ ئُْساَاٌْ ثُضيَُإ زازَْ زَنىشَيت، دطُ يُوَ بُِضاغيت بؤ ثُضيَُاْتاضيـ ًًُْ ض

 ْىقتٍُ ًْعاَُ، ئَُُ ْىقتٍُ ًْعاّ ًًُْ، ئَُُ نًُر ئُوَت ُٖيُ ئَُُ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

ًَت بـؤ ئـُوٍَ يـُناليٌ               ًَهُـإ ٖـُب ًَُـُ خاَي ًَـت ئ ًَُـُ نـؤٕ سـُمسٌ ئـُّ َُغـُيُيُ زَنـُئر زَب ًَػتا ئ ئ
 بهُيُٓوَ، فُضَىو ناى زنتؤض ئُلتُز.

 بُِضَيع ز.التس ابطاًِٖ عًٌ)وَضتٌ(:
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 َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُِض
ًَُُ ئُطُض ئُو  خؤٍ يُِضاغتًسا ئُوَ زَنطَيت بُ زَْطسإ يُنال بهطَيتُوَ وَنى دُْابت باغت نطز، بُاَلّ ئ
ًَـت خىَيٓسْـُوٍَ        ًَؿـهُف بهطَيـت بـؤ ئًٓفـاظ زَب ضَيى ؾىَيٓاُْف بططيُٓبُض نُ داضَيهٌ تط ئُو ثطؤشَيُ ث

ًَت يًصُْنإ  زيػإ ضاثؤضت ئاَازَ بهُٕ و ُْٖسَيو طؤِضاْهـاضٍ يـُْاو ياغـانُ    يُنٌَُ بؤ بهطَيت، ثاؾإ زَب
ًَُـُ َىْاقُؾـٍُ زَنـُئ            ًَػـتا ُٖيـُو ئ ًٌَ تايبُـتُْسٍ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ، ئـُو ثـطؤشٍَ نـُ ئ بهُٕ بُث
ًَطاقًُنــُ دًــاواظٍ ُٖيــُ، يًصْــُناًْـ ُْٖــسَيهًإ    ٍَ ع ًَــسا نــطاوَ يُِضاغــتًسا يُطــُ ُْٖــسَيو طؤِضاْهــاضٍ ت

ًَؿًٓاضي ًَُىايـُ يـُ ياغـانٍُ       ث ًٌَ تايبُـتُْسٍ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ، نـُ ث إ نطزووَو ئًعافاتًإ نطزووَ بُث
ًَؿـهُف بهطَيـت،             ًَُـُ زَيهـُئ نـُ ثطؤشَيـُنٌ تـط ث ًَطاقًسا ئُواُْ ْؽت، يـُعين تـا ئـُو ئًذطائاتاْـٍُ ئ ع

ــُ         ــبؽت، بؤي ــُواويـ ب ــُئ و ت ــٍُ به ــىاْؽت َىْاقُؾ ــُ زَت ًَُ ــُ ئ ــُو ثطؤشَي ــُ ئ ًَُىاي ــُ   ث ــًِ واي ــٔ ضَئ َ
ًَت، بُاَلّ زَتىاْؽت بؤ ئـُو ثُضيـَُاْتاضَ بُِضَيعاْـُ خبُيـُ زَْطساْـُوَ، بـؤ ئـُوٍَ         َىْاقُؾُنُ بُضزَواّ ب

ًَت، ظؤض غىثاؽ.  سُغِ ب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 ثُقتإ خإ فُضَىو.
 بُِضَيع ثُقتإ ععايسئ عبسايطلتٔ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَ ًَطاقـٌ ئًٓفـاظ بهـُئ    ئ ًَهًإ/ ئُوَيُ نُ قاْىٌْ ع ػتا يُغُض ثطغًاضَنٍُ بُِضَيعتإ زوو ضَئٌ ُٖيُ، يُن

 بُ ُْٖسَيو تُعسيالتُوَ، ياخىز بُضزَواّ بؽت يُغُض ئَُُ، تُواو، ئُو زوو ضَئًُيُ، ظؤض غىثاؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

ًَؽت،  ًَــ ًَُــُ ْــاتىاْؽت ئــُوَ ب نــىْهُ ئــُو قاْىْــٍُ بــؤ ئًٓفاظَنــُ يُبُضزَغــتُإ ًًْــُ، تُقــسيِ ْــُنطاوَ،  ئ
ًَؽت ئَُُ ضَفـع زَنـُئ ئـُوٍ زَنُيٓـُ َـاززٍَ بـُزيٌ،        ًَ ًَطاقٌ يُبُضزَغتُإ ًًُْ تا ب ئًٓفاظٍ قاْىٌْ ع

ًَـىَ ئـاظا       ًَت، يإ ناضٍ يُغـُض بهـُئ، زوايـٌ خؤتـإ ئ ًَػتا ُٖيُ، ئُوٍَ يُبُضزَغتُاُْ ضَفع ب زٕ ئُوٍَ ئ
ًَهٌ تـطَ، ْـاتىاْؽت بـُ يُنـُوَ ضَبتًـإ بهـُئ، فـُضَىو ئـُظؽت            تُقسقتٌ زَنُٕ، تُقسقتٌ ْانـُٕ َـُوظوع

 خإ.
 بُِضَيع ئُظؽت عُط التس:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُـُ يـُ ٖـؤَيٌ ثُضيَُاْـسا تـُْٗا زَتـىاْؽت           ًَُُ يُ غٓسووقُنافتاْسا بُضْاٍَُ نـاض زيـاضٍ نـطاوَ، ئ وابعامن ئ

ًَػتا  ناض بهُئ، ياخىز ئـُوٍَ نـُ يـُّ ٖؤَيـُ ئـُو دُزَيـُ زَنطَيـت يُغـُض بُضْاَـٍُ نـاضٍ ئًؿـُنافتإ            ئ
ًَت طفتىطؤ نطزٕ يُغُض ئُّ  ًَُُ بؤ بُضْاٍَُ ناض خاَيٌ زووَّ زََي ئَُِطؤ زَيهُئ، بؤيُ بُ خىَيٓسُْوٍَ ئ

ًَُُ تُعسيًٌ، ياخىز ُْفاظٍ ياغايُنٌ تط بهُئ، باؾُ َـٔ بـُف بـُساَيٌ خـؤّ      ثطؤشَ ياغايُ، ُْطىتطاوَ ئ
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ًَطاقِ ُْخىَيٓسؤتُوَ، وابعامن يُ  ًَطاقًـإ ُْخىَيٓسؤتـُوَ، نـؤٕ     91ياغانٍُ ع %ٍ بطازَضاًْـ ياغـانٍُ ع
 ُْفاظٍ زَزَييَنر ئَُُ يُى.

ًٌَ ودـىزٍ ًًْـُ، يـاخىز     ًَ ًَُُ نؤٕ ب ًَػتا ئ ًٌَ ياغا ْاتىاْؽت ُْفاظٍ ياغايُى بهُئ ئ ًَُُ بُث خاَيٌ زوو/ ئ
ًَُـُ بـُضزَواٌَ يُغـُض طفتىطؤنطزْـُ، زَتـىاْؽت وَنـى           وَنى ثطؤ شَ يُبُضزَغـتُاْسا ًًْـُ، تـُْٗا و تـُْٗا ئ

ٌَ نطز زَتىاْطَيت خبطَيتُ زَْطساُْوَ، ئُّ ثطؤشَ ياغايُ يإ ضَفع بهطَيت، يإ بـُضزَواّ   بُِضَيعت ئاَاشَت ث
ًَُـُ بؤَـا   ًَػتا يُّ ساَيُتُزا، يُّ زاًْؿتُٓزا ئ ًٌَ ياغـانإ ْـُفاظ بسَيٓـُ      بؽت يُغُضٍ، وَئًال ئ ٕ ًًْـُ بـُث

ًَطاقسا ُٖيُ، ظؤض غىثاؽ.  ئُو ثطؤشَ ياغايٍُ نُ يُ ع
 
 
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

ــُّ         ــعٍ ئ ــُويـ ضَف ــُ زَْطساْــُوَ ئ ــىاْؽت يــُى ؾــت خبُيٓ ــؤ خــاوٌَْ ئًكترياسُنــٍُ، زَت نــاى زَيؿــاز ت
ٌَ فُضَىو.َىْاقُؾٍُ ئُّ ثطؤشَيُ بهطَيت، يإ ُْنطَيتر ب  َُي

 بُِضَيع زَيؿاز سػؽت قازض:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَـت، بؤيـُ َـٔ           ًَؿًٓاضَنُ يُبُض ئُوٍَ بؤ ٖاونـاضامن يـُ ئُْـساَاٌْ بـُِضَيعٍ ثُضيـَُإ تـاظَ ب ًَت ث ٌَ زَن ث

ًَطاقًُنـُ خبىَيٓٓـُوَ،         ًَو بسَئ بُ بطازَضاْـٌ ئُْـساَاٌْ ثُضيـَُإ بـؤ ئـُوٍَ ياغـا ع ًَُىايُ فىضغُت بـؤ   ث
ئُوٍَ ٖاوتانٍُ بهُٕ، َٔ ضَئًِ وايُ ُٖضوَنى نؤٕ ٖاوناضامن طىتًإ ُْٖـسَيهًإ ُْياطتىَيٓسؤتـُوَ ياغـا    
ًَطاقًُنــُ دًــاواظتطَ يَُــُ، بــؤ ئــُوٍَ              ٌَ بطــُٕ ئــُوٍَ ع ًَطاقًُنــُ، بؤيــُ ضَْطــُ بــُ قػــُنإ وا تــ ع

        ُ ًَهٌ تـطزا يـُ طفتىطـؤزا ئـُّ َ ًَـت يـُ زاًْؿـتٓ ًَهٌ طؿيت زضوغـت ب ًَطُيؿتٓ وظوعـُ خبُيٓـُ زَْطساْـُوَ،    ت
 غىثاؽ.

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَـت ئـُّ ثطؤشَيـٍُ نـُ يُبُضزَغـتُاْسايُ َىْاقُؾـٍُ زَنـُئ         ٌَ زََي ًَُُ زَغتُيُٓ زَْطساُْوَ، ن تُواو، ئ
ًَتر فُضَىو ناى فطغُت. ًَهٌ تطَوَ ُْب  ضَفع بهطَيت، ثُيىَْسٍ بُ ًٖك ؾت

ًَطٍ ثُضيَُإ: بُِضَيع فطغت  التس عبساهلل/ غهطت

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَطاقـٌ، ئُطـُض نـاى زَيؿـاز َىغـرِي       ًَو ئًٓفاظٍ قاْىٌْ ع َىقتُضَسٌ ناى زَيؿاز َىعُيُم بىو يُغُض ؾُضت
ًَـت خبطَيتـُ    ًَطاقٌ، بُ ضَئٌ َٔ ْاب ٍَ ؾُضتٌ ُْفاظٍ قاْىٌْ ع ًَىإ ضَفعَنُ يُطُ ًَت يُغُض ئُو ضَبتٍُ ْ ب

ًَُُ ْاتىاْؽت تُسكًكٌ زَْ طساُْوَ، بُاَلّ ئُطُض يُ يُى دًاواظيإ بهُئ، َُدُضَز ضَفع، نىْهُ ٌٖ تط ئ
ًَـت بـُ ضَئـٌ َـٔ غـُضؤنايُتٌ         بهُئ، ئُوَ َُضبىتُ يُغُض ئريازٍَ ئُْساَإ، ئُطُض ضَفعَنُ بـُ تـًُْا ب
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ًَت يُغـُض ؾـُضتٌ    ًَت بًداتُ زَْطساُْوَ، بُاَلّ ئُطُض َىعُيُم ب ًَؿـهُف نطزْـٌ ثطؤشَيـُى بـؤ     زَتىاْ ث
ٍَ ضَيعّ. ًَؿًٓاضٍ ضَفعَنُ خبُيُٓ زَْطساُْوَ، يُطُ ًَُُ ْاتىاْؽت ث ًَطاقٌ بُو ؾُضتُ، ئ  ئًٓفاظٍ قاْىٌْ ع

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَـت، ْاخطَيتـُ زَْطساْـُوَ، نُواتـ         ًَطاقًـُوَ، ئـُوَ ْاب ُ بـُضزَواّ بـؽت   زَتُوَيت ضَبيت بهُئ بـُ قـاْىٌْ ع
يُغُض َىْاقُؾـٍُ خؤَـإ، باؾـُ، يـُعين زَنـات تـؤ غـُسيب ضَئًُنـٍُ خـؤت نـطز، باؾـُ، فـُضَىوٕ بـؤ              

 َاززٍَ زووَّ.
 
 
 
 

 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ عًٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 بُؾٌ زووَّ
 ئاَاصتُنإ

 (: 8َاززٍَ )
 ئاَاصتٌ ئُّ ياغايُ ئَُاٍُْ خىاضَوَيُ:

ًَِطٍ و ثاضاغؼت و ْؤشَْهطزُْوَو ناى نطزٌْ زاضغتإ و ظياز نطزٌْ ضووبُضَنٍُ.يُنُّ: ضَيهدػ  تين ناضط
 زووَّ: بُؾساضٍ نطزٕ يُ:

ًَؿتين بُ بًابإ بىوٕ و ٖؤناضَناٌْ زاَاَيؽت.-1  ناى نطزٌْ شيٓطُو ُْٖ
ًًَُتٌ. -8 ًَىيػيت ث ٍَ نُضَغتٍُ غُضَتايٌ نُ ثًؿُغاظٍ ث  زابؽت نطزٌْ ُْٖس
ًَٓاٌْ نؿتىناَيٌ.ٖاْساٌْ و -2  َبُضٖ

ٍَ و غُضنــاوَ بــؤ َاوَيًًــُناًْإ يــُ          ًًَُّ: ثاضاغــتين نُيــُثىوضٍ نؿــتىناَيٌ و نُؾــُٓناٌْ نؿــتىنا غــ
 نىضزغتاْسا.

 نىاضَّ: زابؽت نطزٌْ ْاونٍُ طُؾتىطىظاضٍ و خىؾطىظَضاٌْ.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 بُ عُضَبًـ تهايُ.
 عًٌ عبساهلل: بُِضَيع دالٍ

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 ايؿكٌ ايذاْٞ

 االٖساف
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 املاز٠ ايذا١ْٝ:
 ٜٗسف ٖصا ايكإْٛ اىل َا ٜأثٞ:

 اٚالل: ثٓظِٝ ازاض٠ ٚها١ٜ ٚقٝا١ْ ٚؼػني ايػاااخ ٚظٜاز٠ َػاطجٗا.
 داْٝال: املػا١ُٖ ع:

 ؼػني ايب١٦ٝ َٚهاؾظ١ ايجكظط ٚعٛاٌَ ايجعط١ٜ. -1
 ز االٚي١ٝ اييت ثجطًبٗا ايكٓاع١.ثٛؾرل اعا املٛا -8
 ثؿشٝع االغجذُاض ايعضاعٞ. -2

 دايذال: ها١ٜ ايذلاز ايعضاعٞ ٚاالقٓاف ايعضاع١ٝ َٚٛاضزٖا ايٛضاد١ٝ ع نٛضزغجإ.
 ضااعال: ثٛؾرل املٓاطل ايػٝاط١ٝ ٚايذلؾ١ٝٗٝ.

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ىَيُٓوَ.ظَنًُ خإ فُضَىو بُ نىضزٍ خب
 بُِضَيع ظنًُ غًس قاحل:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 بُؾٌ زووَّ
 ئاَاصتُنإ

 (: 8َاززٍَ )
 ئاَاصتٌ ئُّ ياغايُ ئَُاٍُْ خىاضَوَيُ:

ًَِطٍ و ثاضاغؼت و ْؤشَْهطزُْوَو ناى نطزٌْ زاضغتإ و ظياز نطزٌْ ضووبُضَنٍُ.  يُنُّ: ضَيهدػتين ناضط
 زووَّ: بُؾساضٍ نطزٕ يُ:

ًَؿتين بُ بًابإ بىوٕ و ٖؤناضَناٌْ زاَاَيؽت. ناى-1  نطزٌْ شيٓطُو ُْٖ
ًًَُتٌ. -8 ًَىيػيت ث ٍَ نُضَغتٍُ غُضَتايٌ نُ ثًؿُغاظٍ ث  زابؽت نطزٌْ ُْٖس
ًَٓاٌْ نؿتىناَيٌ. -2  ٖاْساٌْ وَبُضٖ

ٍَ و غُضنــاوَ بــؤ َاوَيًًــُناًْإ يــُ          ًًَُّ: ثاضاغــتين نُيــُثىوضٍ نؿــتىناَيٌ و نُؾــُٓناٌْ نؿــتىنا غــ
 نىضزغتاْسا.

 نىاضَّ: زابؽت نطزٌْ ْاونٍُ طُؾتىطىظاضٍ و خؤؾطىظَضاٌْ.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَبًًٓتإ ُٖيُر ًَىَ ت  يًصٍُْ ياغايٌ ئ
 بُِضَيع ز.ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَُُ يُغُض بِططٍُ يُن ًَىَيُى زابِطَيصضَيتـُوَ بـُّ   غُباضَت بُ َاززٍَ زووَّ، ئ ًَبًًُٓإ ُٖيُ نُ بُؾ ُّ ت
ًَىَيُ:  ؾ

ًَطريٍ   )ضَيهدػؼت و بُِضَيىَبطزٕ و ثاضاغتين زاضغتإ و نانهطزٕ و ظياز نطزٌْ ضووبُضٍ و ثاضَيعطاضٍ يُ دـ
ًَت. ٌَ ب ًَىَيٍُ ي ًَساٌْ(، بُّ ؾ  و ٖاوغُْطًُ غطوؾتًُنٍُ و زضَيصَ ث

ًَبًًُٓإ يُ  غُض ًًُْ.بِططٍُ زووَّ ًٖك ت
ٍَ نــطاوَ ثؿــتطريٍ يــُوَ زَنــُئ نــُ بــُو    ًَؿــًٓاضٍَ يُاليــُٕ يًصْــٍُ نؿــتىنا ًًَُّ وَنــى ئــُو ث بِططــٍُ غــ

ًَؿًٓاضيإ نطزووَ زابِطَيصضَيتُوَ. ًَىَيٍُ ئُوإ ث  ؾ
ًَٓاٌْ ْاونٍُ طُؾـتًاضيٌ و   بِططٍُ نىاضًََـ ثاضَيعطاضٍ نطزٕ يُ دىاٌْ غطوؾيت و شيٓطُيٌ و بُزَغتٗ

ًَىَيُ        خىؾــطىظَضاٌْ ــ ــُو ؾ ــسا، ب ــُ ُٖضَيُ ــٍُ طُؾــتًاضيٌ ي ــُوٍَ دىوَي ــسإ و بىوشاْسْ ــُ َُبُغــيت ٖاْ ب
 زابِطَيصضَيتُوَ.

ًَى نطزٕ و ضووَـاَيهطزٌْ زاضغـتاُْنإ    ًَٓذُّ )ضوو ث ُٖضوَٖا بِططُيُى ظياز بهطَيت بُ ضيعبُْسٍ بِططٍُ ث
ًَسإ و ثاضَيعطاض نطزًْإ بُ ٍَ اليُْـُ     بُ َُبُغيت زاِضؾتين بُضْاَُ بؤ ثُضَث ٖاوناضٍ و َُٖاٖـُْطٌ يُطـُ

ًَٓذُّ، ظؤض غىثاؽ. ًَتُ ضيعبُْسٍ بِططٍُ ث  ثُيىَْسيساضَنإ(، ئُو بِططُيُ ظياز بهطَيت بب
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 يًصٍُْ تُْسضوغيت فُضَىو.
 بُِضَيع ز.تاضا عبسايطظام ستُس:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًٓاَُْإ ُٖيُ يُغُضٍ:زَضباضَ  ٍ َاززٍَ زووَّ ئُّ ت

ًَىَيُ زابِطَيصضَيتُوَ:  بِططٍُ زوو بُّ ؾ
ــاٌْ       -1) ــىوٕ و ٖؤناضَن ــإ ب ــُ بًاب ًَؿــتين ب ــاضَيعضاو و ُْٖ ــٌ ؾــىَيين ث ــُو فُضاٖــُّ نطزْ نــانهطزٌْ شيٓط

 زاِضووخاٌْ خاى و ضاَاَيؽت.
ًَىيػ -8 ٍَ نُضَغتٍُ خاو نُ ثًؿُغاظٍ ث ًًَُتٌ.زابؽت نطزٌْ ُْٖس  يت ث
 وَى خؤٍ. -2

ًًَُّ: وَى خؤٍ.  بِططٍُ غ
ًَىَيُ:  بِططٍُ نىاضَّ زابِطَيصضَيتُوَ بُّ ؾ

 )زابؽت نطزٌْ ْاونٍُ طُؾتًاضٍ و سُواُْوَ(.
ٍَ و ئاوزَيطيسا ٖاتىوَ. ًَىَيٍُ نُ يُ ضاثؤضتٌ يًصٍُْ نؿتىنا ًَٓذُّ ظياز بهطَيت بُو ؾ  بِططٍُ ث

ًَؿتُٓوٍَ دىاٌْ. ًَٓذُّ: ٖ  ث
 ع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَي

.ٍَ  فُضَىو يًصٍُْ نؿتىنا
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 بُِضَيع دالٍ عًٌ عبساهلل:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿـًٓاضٍ ئَُاْـٍُ خـىاضَوَ زَنـات، ئاَـاصتٌ ئـُّ         ٍَ و ئاوزَيطٍ، يًصُْنـَُإ ث ًَبًًُٓناٌْ يًصٍُْ نؿتىنا ت

 ياغايُ ئَُاٍُْ خىاضَوَيُ:
 ئاضاٌَ شيٓطُيٌ و بااَلْػٌ غطوؾيت، ناى نطزٌْ زاضغتاُْنإ، ظياز نطزٌْ ضووبُِضَناٌْ. يُنُّ/ ثاضاغتين

 زووَّ/ بُؾساضٍ نطزٕ يُ:
ًَىيـُنإ و ثاضاغـتين       -1 ًَهٌ ثاضَيعضاو بـؤ طًاًُْبـُضو ثُيـُوَضَ ن ناى نطزٌْ شيٓطُ، فُضاُّٖ نطزٌْ ؾىَيٓ

 َُُٖ دؤضٍ شيٓطُيٌ.
ًَٓإ       فُضاُّٖ نطزٌْ ُْٖسَيو نُضَغٍُ -8 ًَىيػت بؤ ثًؿُغاظيُنإ، ئـُوَف بـُ نـاالى نطزْـٌ وَبـُضٖ ث

 يُغُضناوَ زاضغتاًُْنإ.
ــاضو        -2 ــصٍ ضووب ــؤ ئاوِضَي ــاَيًين، ئَُــُف غُضنــاوٍَ ُِٖضَؾــُٕ ب ــُوٍَ زاِضووخــاٌْ خــاى و ضاَ نــُّ نطزْ

 ٌْ نىضزغتإ.زَضيانُنإ، خُظَيين ئاو بؤ ثاضاغتين غُضناوَ ئاويًُنإ، نُ ؾازََاضٍ شيأْ بؤ زاًْؿتىا
ًًَُّ/ ثاضاغتين زاضغتاُْنإ نُ غاَاٌْ ُْتُوَيٌ و ًْؿتُاُْ، ُٖضوَٖا ثاضاغتين دؤضَ خؤضغهُناٌْ نُ  غ

ًَؿتُٓوٍَ خؤضغهُ ضَنَُيُنساضَنإ يُ ُٖضَيِ.  طىصتاوٕ و، ناى نطزًْإ و، ٖ
ًَؿتُٓوٍَ دىاٌْ بؤ ْاونُ خؤؾطىظَضاًُْنإ.  نىاضَّ/ ئًعافٍُ زوو بِططُ، نُ ٖ

 َيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِض

 فُضَىو دُْابٌ وَظيط.
ٍَ و ئاوزَيطٍ:  بُِضَيع غريوإ بابإ/ وَظيطٍ نؿتىنا

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ايجعط١ٜ ٚايؿٝهاْاخ  ٚهاٜت١ املٝتاٙ   ٚ ػني ايب١٦ٝ ٚثكًٌٝ عٛاٌَ ايجكظطؼ -1(، )داْٝالظؤض غىثاؽ، يُ شَيط )

 ُ واَإ بؤ بهات.(، نىْهاؾٛؾ١ٝ
 زووَّ ًٖك طؤِضاْهاضٍ يُغُض ًًُْ.

 ( بؤٍ ظيازَ بهُئ )د زتاٍ ايغابات(.ثؿشٝع االغجذُاض ايعضاعٞ -2)
( ًًَُّ ٔ   دايذال: ها١ٜ ايذلاز ايعضاعتٞ ٚاالقتٓاف ايعضاعٝت١يف    يُ شَيط غ ئـُو  )ايٓباثٝت١ االقت١ًٝيف   بـؤٍ ظيـاز بهـُي

 غىثاؽ. ُْباتاٍُْ نُوا يُ نىضزغتاْسا زَضزَنٔ، ظؤض
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَبــًين ُٖيــُ يُغــُض ئــُو َاززَيــُ ْــاوٍ زَْىوغــؽتر ئــُّ خىؾــو و بــطا بُِضَيعاْــُ ْاويــإ ْىوغــطاوَ   ٌَ ت نــ
ًَط ستُىز، طُؾُ خإ، ناى فاظٍ، ناى قباح، غـًىَيٌ خـإ، َاَؤغـتا نـاوَ، نـاى دـَُاٍ،        ضَيعزاضإ )ناى زي

ًَطيعــإ خــإ، ٌَ  ب ثــُضوئ خــإ، تــاضا خــإ، ؾــُومن خــإ، زنتــؤض ئُلتــُز( زاًْؿــتين ئــَُِطؤَإ نؤتــايٌ ثــ
ًَٓؽت تا بُياٌْ غُعات ) ًَطئ ُٖضبصئ.11زَٖ  ( بُخىاتإ زَغج
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 ( 4)ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ 
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ٌَ ؾُممُ  2102\9\08ضَيهُوتٌ  غ

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ
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  (4ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 ٌَ  08/9/2102 ضَيهُوتٌ ؾُممُغ

ًَط )   ــصَ ٍ (ٍ 11نات ــىَِضؤ ًَـ ًْ ــ ٌَ  ضؤشٍ ث ــَُاٌْ  18/9/8118ضَيهــُوتٌ  ؾــُممُغــ  -نىضزغــتإ  ثُضي
ًَطام  ًَططٍ غُضؤى و، غُضؤنايُتٌ بُ ع ًَطٍ   بُِضَيع ز. سػٔ ستُس غىضَ د بُِضَيع فطغت ألتس عبـساهلل غـهطت

ًًَُّخىيٌ  (4ٍ, زاًْؿتين شَاضَ )ثُضيَُإ  ( ٍ خؤٍ بُغت.8118, غاَيٌ )غ
 بُضْاٍَُ ناض:

ًٌَ سىنُُن ٍ 1998(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1ٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )  َوِط( يُ ثُي81(ٍ َاززَ )1اٌْ بِططُ )بُث
ًَطام, زَغـتٍُ غـُضؤنايُتٌ    -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  ٕ ع خـىيٌ   (4ٍزضا زاًْؿـتين شَـاضٍَ )  ٍ بِطيـاض  ثُضيـَُا

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ نات ) ٌَ ؾُممُ ضَيهُوتٌ 11غ ًَـ ًْىَِضؤٍ ضؤشٍ غ ًَىَيُ  زا 18/9/8118(ٍ ث بُّ ؾ
ًَت:  ب
ًَططٍ بُِضَيع   :ثُضيَُإغُضؤنٌ سػٔ ستُس غىضَ/ د

 ىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.بُْاوٍ خ
زاًْؿتِٓ ئَُِطؤَإ زَنُيُٓوَ، خىؾت غًَُِ َُٖيبصاضزٕ، غاَيِ نىاضَّ، خىؾت  بُْاوّ طُؾت نىضزغتإ.

 .18/9/8118( ِضؤشّ زاًْؿؼت 4ططَيساِْ يُنُّ شَاضَّ زاًْؿؼت)
 بُضْاَُّ ناض:

ًَِ سىنُُناِْ بِططُ ) ّ  1998َُىاض نطاوّ غاَيِ ( 1ٖ( يُ ثُيِطَوّ ْاوخؤّ شَاضَ )81(ّ َاززَ )1بُث
ثُضيَُاِْ نىضزغتاِْ عريام، زَغتُّ غُضؤنايُتِ ثُضيَُإ بِطياضيسا بُضْاَُّ ناضّ زاًْؿتِٓ شَاضَ 

ًًََُِ َُٖيبصاضزٕ، يُنات )4) ًَـ ًْىَِضؤ ِضَيهُوتِ 11( ئاغايِ خىؾت غ ًَىَيُ  18/9/8118( ث بُّ ؾ
ًَت:  ب

 نطزِْ ثِطؤشَ ياغاٍ ثاضاغتِٓ زاضغتإ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ.بُضزَواّ بىوٕ يُغُض خػتُِٓضوو وطفتؤطؤ -1
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ًَطثُصتُو -8 ًَؿًٓاضّ ياغاّ غٓسوقِ ٖاوناضّ نطزِْ ُْخؤؾًُناِْ ؾ خػتُِٓضوو و طفتىطؤ نطزِْ ث
 ُْخؤؾِ قىضؽ.

ٍَ و َاَؤغتا )غعس( و وَفسّ ياوَضّ زَنُئ، ْاوّ ئُْساَاِْ  ًَطٖاتِٓ طُضَِ وَظيطّ نؿتىنا بُخ
ًَسضابىوٕ يإ ئاَازَ ُْبىوٕ  17/9/8118( ّ ئاغايِ يُ 8زاًْؿتِٓ شَاضَ )ثُضيَُإ يُ َؤَيُت ث

 ئَُإُْ:
 امساعًٌ غعًس            َؤَيُت 
 غامل تؤَا نانؤ           َؤَيُت 

 غُضزاض ضؾًس             ئاَازَُْبىوَ 
 ؾعإ التس               َؤَيُت
ٍَ حتػؽت           َؤَيُت ًَطز  ؾ

 التس            َؤَيُت قبًشُ
 عُط قسيل              َؤَيُت

 َؤَيُت     ُْغطئ كتاٍ      
 ًْؿتًُإ َطؾس        َؤَيُت

ًَطَ، خاَيِ يُنَُِ بُضْاَُّ ناض: ًَٔ بؤ ئ  زاوا يُ يًصُّْ ياغايِ و يًصُْ ثُيىَْسيساضَنإ زَنُئ، ب
 َ ياغايِ ثاضاغتِٓ زاضغتإ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ.بُضزَواّ بىوٕ يُغُض خػتُِٓضوو وطفتىطؤ نطزِْ ثِطؤش-

ًَو بُِضَيع ْاوّ خؤيإ ْىوغِ بىو بؤ قػُ نطزٕ يُغُض َاززَّ زووّ  زياضَ طُيؿتًُٓ َاززَّ زوو، نؤََُي
ًَط فُضَىو.  ثِطؤشَ ياغاّ زاضغتإ، بُِضَيع ناى زي

ًَط ستُىز:  بُِضَيع زي
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَىَيُ بًُْػبُتِ َاززَّ زو ًَبًًُٓنِ يُغُضّ ُٖيُ، بِططُّ يُنًَُإ بُّ ؾ وّ ئُّ ياغايُ َٔ نُْس ت
ًَِطّ و ثاضاغؼت و ْؤشَْهطزُْوَ و نانهطزِْ زاضغتإ، ظياز  َّ و زابِطَيصضَيتُوَ، ِضَيهدػتِٓ ناضط ئًعافُ بهط

ًَساِْ بُض زَواّ، بُ طىَيطَّ نطزِْ ِضووبُضَنُّ و ثاضَيعطاضّ نطزٕ يُ ٖاوغُْطًُ غطوؾتًُنُّ، زضَيصَ ث
ٍَ و ياغا ًًََُٗـ، َٔ ثؿتطريّ يُ ضاثؤضتِ يًصُّْ نؿتىنا ًَىَيُ يبِططُّ غ ِ زَنُّ نُ بُّ ؾ

ًَهِ ُْتُوَيِ و ًْؿتًُاِْ ثاضَيعطاضّ يُ دؤضَ غطوؾتِ و  زابِطَيصضَيتُوَ، ثاضاغتِٓ زاضغتإ وَنى غاَاْ
ؤَاوَناِْ يُ نىضزغتاْسا، بُ طىَيطَّ بِططُّ طىصتاوَناِْ و نانهطزِْ، ُٖوَيسإ بؤ َاُْوَّ بٓهًُٓيًُ ب

َّ، نىْهُ َُٖىوَإ ئُظاْؽت نىضزغتإ  ًَُىايُ نُ فطاواْرت بهط نىاضًََؿُوَ ئُوَّ نُ ُٖيُ، َٔ ث
ًَهِ دىاِْ ُٖيُ، ؾىَيِٓ طُضًَإ و نىَيػتاِْ ُٖيُ،  ٍَ فِطَئ و دىاُْ زقتُُْنُّ، غطوؾت ًَهِ ز واَلت

ًَتى نىضز ًَىَيُنُ ئُطُض ب َِ ْاونُّ بُؾ ٍَ بسات ئُتىاْ غتإ سهىَُت ٖاوناضّ بهات، خَُيهًـ خؤّ ُٖو
َّ يُْاونُنُ، نُ غُضصتِ واَلتاِْ نىاض زَوض بُتايبُتِ  ًَعّ تًا زضوغت بهط طُؾتًاضّ ظؤض دىإ و بُٖ
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َِ بؤ نىزغتإ، ُٖض بؤ ئُّ َُبُغتُف ئُ ًَؿ ًَُإ ْعيهٔ، ئُو واَلتاُّْ نُْساو ِضابه َُ ئُو واَلتاُّْ نُ ي
ًَتُ ٖؤّ طُؾُ نطزِْ ئابىوضّ، نىْهُ نُضتِ طُؾتًاضّ نُْس طُؾُّ نطز، ئابىوضّ ئُو واَلتُ طُؾُ  ئُب
ًَتُ  ئُنات، وَنى نؤٕ نُضتُناِْ تط طُؾُ بهُٕ ئابىوضّ طُؾُ ئُنات، ئَُُ خؤّ يُخؤيسا ئُب

ُظامن خاَيِ نىاضَّ، زؤظيُٓوَّ ُٖؾت ناض، بُتايبُتِ ئَُِطؤ يُنىضزغتاْسا، يُبُض ئُوَ َٔ واّ بُباف ئ
ًَىَيُنِ تط زابِطَيصضَيتُوَ نُ ُٖيُ، ثاضَيعطاضّ نطزٕ يُ  ًَت، بُ ؾ ًَىَيُ ُْب ًَؽت بِططُّ نىاضَّ بُّ ؾ بًَ
ًَىَيُنِ ٖاونُضر، تا  ًَٓاِْ ظياتطّ ْاونُّ طُؾتًاضّ و ِضابىاضزٕ بُ ؾ دىاِْ و شيٓطُيِ و بُزَغت ٖ

ًَتُ ٖؤّ بىوشاْسُْوَّ نُضتِ طُؾتًاضّ و  ٍَ ظياز نطزِْ بب ئابىوضّ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، ًَٓـ يُطُ
 ٍَ ًَى نطزٕ و ِضووَا ًَت، ِضووث ًَِ نطزووَ، نُ زََي ٍَ ئاَاشَيإ ث بِططُيُنِ تطّ نُ يًصُّْ ياغايِ و نؿتىنا
ًَسإ و ثاضَيعطاضّ نطزًْإ بُ ٖاوناضّ و  نطزِْ زاضغتاُْنإ بَُُبُغتِ زاِضؾتِٓ بُضْاَُ بؤ ثُضَث

اليُُْ ثُيىَْسيساضَنإ، يُ َُٖإ ناتسا بًُْػبُتِ يًصُّْ نؿتىناَيُوَ، بُتايبُتِ غُضؤنِ  َُٖاُْٖطِ
ٍَ ئًعافُناِْ ئُواًْؿِ، ظؤض غىثاؽ.  يًصُْنُو يًصُْنُ ؾاضَظإ، بِططُيُنِ تطيإ ئًعافُ نطزووَ، يُطُ

 
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع طُؾُ خإ فُضَىو.
 بُِضَيع طُؾُ زاضا دالٍ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَهسا نُ زاضغتإ  َٔ قػُّ يُغُض بِططُ زووّ ئُّ َاززَيُ ُٖيُ، نُ َىغاَُُٖنإ ظياز بهُئ يُنات
زَثاضَيعئ، َُبُغت يُ نانهطزِْ شيٓطُ، ِضَيطُ ططتُٓ يُ بًابإ بىوٕ و عُواًَِ تُعطيُ، طًساُْوَّ ئاو، 

َّ ططتٔ يُ با، وابعامن بُِضَيع و ًَتُٖؤّ ظياز نطزِْ ئاوّ شَيط ظَوّ، ِض ًَسا نُ زَب ًَـ ئاَاشَّ ث َظيط زوَيٓ
ًَو ُْٖاتىوَ يُ زاضَنإ،  ثاضاغتِٓ شياِْ ظيٓسَوَضاِْ َُُٖ نُؾِٓ نُ وَنى وـتإ زاضغتإ بُ تُْٗا ث

َِ خاَيُّ بؤ َّ باؾُ، غىثاؽ. بَُيهى يُو بىوُْوَضاُّْ نُ يُ زاضَناًْـ ئُشئ، يُبُض ئُوَ ئُو غ  ظياز بهط
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 فُضَىو. ؾانٌبُِضَيع ناى 
 ستُس قازض بُؾاضَتِ: ؾانٌبُِضَيع 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَؿتِٓ بُ بًابإ بىوٕ زَنطَيت، بُِضاغتِ ئُوَّ نُ َٔ  يُ َاززَّ زوو باغِ نانهطزِْ شيٓطُ و ُْٖ

ًَىَيُنِ بُضْاَُ ِضَيصّ، بُضْاَُيُى ًُْ بؤ َىالسُظَّ  ًَػتا وَنى ؾ ُٖيُو ًْؿاِْ زَزَّ، ُٖتاوَنى ئ
ِضظطاض بىوِْ نىضزغتإ يُ بًابإ بىوٕ، نىْهُ يُ غااَلِْ ِضابطزووف يُّ ثِطؤشَيُؾسا ٖاتىوَ، نُ نؤٕ 

ضزغتإ يُ بًابإ بىوٕ ئًٗتًُاّ بُ نُيُثىوضّ نؿتىناَيِ بسضَيت، بُِضاغتِ ئُوَّ نُ ظؤض ظؤض ططْطُ، نى
ًَىَ زَنطَيت، ُٖتاوَنى  ِضظطاض زَنات، َُغُيُّ زضوغت بىوِْ بُْساوَ، نُ بُْساو ئُوَ نُْس غاَيُ باغِ ي
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ًَػتا ُْنؤتُ  َّ ؾىَئ ناضّ غُضَتايِ ؾَت نطاوَ، بُاَلّ بُِضاغتِ تاوَنى ئ ًَىيػت ِضاغتُ يُ ُْٖس ًَػتا وَنى ث ئ
ًَو نُ دىتًا َِ نطزْ ًَبُد َِ، ئَُُ ظؤض ظَضووضَ، يُ بىاضّ د ٌَ خؤف ب ضإ و خَُيهِ نىضزغتإ زَيِ ث

َّ نُضَغتُّ غُضَتايِ و  بِططُّ زووؾسا ُٖضنُْسَ خىؾهِ بُِضَيعّ باغِ نطز، زابؽت نطزِْ ُْٖس
ًًَُتِ، ئَُُ بُِضاغتِ زابؽت نطزِْ نُضَغتُ زوو اليُِْ ُٖيُ، ْاظامن ُٖضزوو  ًَىيػتِ ث ثًؿُغاظّ ث

ًَهِ، ئُويـ اليُِْ زابؽت نطزِْ نُضَغتُّ ظَبت نطزِْ ئُو اليُُْنُ بؤ زابؽت  نطزِْ يإ تُْٗا اليُْ
 ،ًَٔ ئاططاُّْ نُ يُ نىضزغتإ غااَلُْ زَنُوَيتُوَ، بُ ُٖظاضَٖا زؤمن زاضغتإ و ثىوف و ثاوإ زَغىوت

َّ، يُبُض ًَىَيُى ظَبت ْانط ٍَ ئُو طًاُْوَضاُّْ نُ يُْاو نىَيػتاُْنأْ، بُ ًٖك ؾ ئُوَّ ُْ دازَّ  يُطُ
ٍَ تُْٗا يُ يُى ًَشىَضّ  بؤ ِضؤيؿتىوَ، ُْ نُضَغتُّ ظَبت نطزِْ ئاططَنإ ُٖيُ، ُْتىاْطاوَ ئَُػا
ًًَُ، يُْاونُناِْ تطيـ  َُٖيذُوَ ُٖشزَ ُٖظاض زؤمن زاضغتإ و ثىوف و ثاوإ غىوتاوَ، َٔ ئُوَّ ئاطا ي

ًَىَيُنِ ظؤض ئاطط زَنُوَيتُوَو ثىوف و ث ٍَ زَبًِٓ نُ بُؾ ًَو بُ زَ، ثاْعَ غا َِ، بُٓ زَوَْ اوإ زَغىوت
ًَو يُ نىضزغتإ زضوغت بهات، بُاَلّ يُ نىٕ فُيُنىًْها بُ  زَيتُ بُضُّٖ ئُوَّ نُ تؤ بًبًِٓ و زقتُْ
َِ ئُو َُٖىو ثىوف  َِ و ًٖك نُضَغتُيُنِ ظَبت نطزِْ ئُو ئاططاُْ ًُْ نُ ُْيَُي ُٖظاضَٖا زؤمن زَغىوت

ًَهِ تط َُغُيُّ زابؽت نطزِْ نُضَغتُّ نؿتىناَيِ، بُِضاغتِ ُٖتاوَنى و ثاوإ و زَوَْاُْ ب ًَٔ، اليُْ ػىوت
َِ بُ دىتًاضَنإ، بؤ ئُوَّ بتىأْ بُضووبى ًَىيػت نُضَغتُّ نؿتىناَيِ زضاب ًَػتا ْابًٓؽت وَنى ث َِ وئ

ًَو يُواُْ نىضزغتإ يُ بً ًَو ططْطِ ُٖيُ، يُن ابإ بىوٕ ِضظطاض دىتًاضّ نُ بُضووبىوَِ دىتًاضّ نؤََُي
ًَهِ تط غىوزّ دىتًاضإ يُ زابؽت نطزِْ  َِ، اليُْ زَنات، غُوظايًُنِ دىإ بُ نىضزغتإ زَبُخؿ
ًَُىايُ ططاْرتَ نُ يُباظاِضّ  نُضَغتُّ دىتًاضّ، بُعُنػُوَ ئُو نُضَغتاُّْ نُ سهىَُت زَيسات، ث

َّ نُضَغتُّ ًَُُ ؿتاُْو نؿتىناَيِ بؤ دىتًاض زابؽت بهُئ،  ِضَف زَفطؤؾطَيت، بؤيُ بُِضاغتِ ئُطُض ئ
ًَُُ ظؤض يُ ثِطؤشَناِْ....، ظؤض نىيفُ زابؽت نطاوَ بؤ ظؤض  نىضزغتإ يُ بًابإ بىوٕ ِضظطاض بهُئ، ئ

ًَىيػتُ، نىْهُ بُضووبى ًَساويػتِ بُاَلّ بُ ُٖقًكُت ئُوَّ نُ ظؤض ث ٍَ وث َِ دىتًاضّ يإ نؿتىنا
ًَهُ يُ زَغتهُوتُ ظؤض َُظُْنإ، ي ًَهِ نؿتىناَيِ يُن ًَُُ يُ واَلت ُ ُٖض نىَيًُنِ زوًْا، يُعِٓ بُزاخُوَ ئ

ًَطإ و فاَلٕ و فًػاُْوَ بؤَإ زَيت، نُ غاَيِ ِضابطزوو  ًَػتاف غُوظَو خًاضو تَُاتُ يُ غىضياو ئ تاوَنى ئ
َ َُنُيإ يُ اليُِْ سهىَُتُووبُعاَِ دىتًاضاِْ نىضزغتإ طًُيِ و طاظْسَيإ يُوَ ُٖبىو بُضووبى

َّ، يُ غُض َِ يُ ُْٖاضّ ًَػطّ و غىضّ، ئَُُ َوَضْاطري تاّ غاَيُوَ باظاِضَناِْ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ثِط ئُب
َِ بهُّ، ونُواتُ سًػاو ُْنطزُْ بؤ بُضووبى ًَىيػتُ ئًؿاضَتِ ث َِ دىتًاضّ، ئاخري خاَيِ ئُوَّ نُ ث

ًَؿًٓاض زَنُّ يُ َُغُيُّ زابؽت نطزِْ ؾىَيِٓ طُؾتًاضّ،  بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ، بُِضاغتِ َٔ ث
ٍَ، بطىاظضَيتُوَ بؤ غُض نًانإ،  ًٌَ و ِضَيػتىضاْتاُّْ يُْاو ؾاضَنإ زضوغت زَنط ًَىيػتُ ئُو َُٖىو ئىت ث
ًَهِ ظؤض دىاْرت ُّٖ بُ ُٖضَيِ  ًَُىايُ زقتُْ َِ، ث ًَو ُٖب ًًَ َُغُيُٕ ئُطُض يُغُض نًاٍ غُفؽت نُْس ئىت

َِ، طُؾتًاضاًْـ زَنٔ بؤ  َّ، ببُخؿ ًَو يُغُض نًاّ سُغُٕ بُط زضوغت بهط ًًَ ئُو ؾىَيُٓ، ئُطُض ئىت
َّ بؤ سُواُْوَو بؤ ثؿىو زاِْ خَُيو و يُظَت نطزٕ يُ ؾىَيِٓ طُؾتًاضّ،  َّ ؾىَيِٓ وا زَغت ئُنُو يُنى
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ًَؿًٓاض زَنُّ ُْٖسَيو يُو ؾىَيٓاُْ بطىاظضَيتُوَ بؤ غُض نًاو ؾىَيُٓ زاضغتاُْنإ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ، ث
َِ، ظؤض غىثاؽ. ًَهِ دىإ بُ واَلتًـ ئُبُخؿ  زقتُْ

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د
 تهايُ ئًًتًعاّ بُ ناتُوَ بهُٕ، يُ بابُتُنُف زَضُْنٔ، بُِضَيع ناى قباح بًت اهلل.

 بُِضَيع قباح بًت اهلل:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓ ًَىَيُ زابِطَيصضَيتُوَ، بًُْػبُت َاززَّ زووَّ، َٔ ث املاز٠ ايذا١ْٝ اض زَنُّ نُ َاززَنُ َُٖىوّ بُّ ؾ
 )ثجظكل اٖساف ايكإْٛ اايٛغا٥ٌ االث١ٝ:

اٚالل: زعِ ٚظاض٠ ايعضاع١ ٚاملٛاضز املا١ٝ٥ يًػاااخ ٚاملؿاسط ٚاْؿا٤ املؿاسط ايكٓاع١ٝ ٚزعِ املٛسٛز ٚاطشاَٗا 
 َٔ خ ٍ:

 و/ االؾطاف ايؿين. 
 ٍ.ثٛؾرل ايؿجٛ -ت

 تىفري اذتُايُ يًغابات واملؿادط.داْٝال: 
 دايذال: اسطا٤ املػ  ٚاؾطز يًػاااخ.

 ؾطم ايعٌُ ٚايكها٤ ع٢ً ايبطاي١.ضااعال: ثٛؾرل 
 ( غىثاؽ.خاَػال: ثٛؾرل املٓاطل ايػٝاط١ٝ ٚايٛغا٥ٌ ايذلؾ١ٝٗٝ
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع غًىَيٌ خإ فُضَىو.
 عذُإ:بُِضَيع غًىَيٌ 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
بًُْػبُت ئُو َاززَيُ،  ئُطُض وؾُّ ِضابىاضزٕ الببُئ يُْاو ئُو زاِضؾتُٓ، نىْهُ وؾُّ ِضابىاضزٕ ظؤض 
ًَىَيُ بًدىَيًُٓٓوَ، زابؽت نطزِْ ْاونُّ طُؾت و طىظاضّ بَُُبُغتِ  َُعٓاّ زيهُ زَزات، بُو ؾ

اضّ يُ ُٖضَيُسا، ثؿتًىاِْ يُ ِضاثؤضتِ يًصُّْ ياغايِ زَنُّ، بِططُيُنًإ ظياز بىوشاُْوَّ دىوَيُّ طُؾتً
ٍَ نطزِْ زاضغتاُْنإ، بَُُبُغتِ زاِضؾتِٓ بُضْاَُ....ٖتس، با  ًَى نطزٕ و ِضووَا نطزووَ ئُويـ ِضووث

َّ، غىثاؽ. َِ ُْزَّ، ثؿتًىاِْ يُو ِضَئًُ زَنُّ ئُطُض ظياز بهط  زضَيصَّ ث
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:بُِضَيع سػٔ ستُ  س غىضَ/ د

 بُِضَيع َاَؤغتا ناوَ فُضَىو.
 بُِضَيع ناوَ ستُس اَؽت:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ:
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َِ يكِ بِططُّ زوو بُ عُضَبًُنُّ ظؤض  بُ قُْاعُتِ َٔ َاززَّ زووَّ بُ ُٖض نىاض بِططُنُوَ، ُٖضغ
َِ نُّ و نىِضيُ، بُ َىضَنُظّ َاْاّ تُوا ًَهُ، ب َّ ًٖك ِضَيو و ث وَ، ئُطُض تُضدىَُيُنِ باؾِ نىضزّ بهط

ًَو يُغُض ئُو بِططُيُ بُ ظيازّ زَظامن، ظؤض غىثاؽ. ًَؿُيُنِ ًُْ، بؤيُ َٔ ُٖض تُعسيً  ن
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 فُضَىو. مجاٍ طاٖطبُِضَيع ناى 
 :طاٖطبُِضَيع كتاٍ 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
َِ ظٜاز٠ َػاطجٗاٚاٚالل: ثٓظِٝ ازاض٠ ٚها١ٜ ٚقٝا١ْ ٚؼػني ايػاااخ تُْٗا ) َىالسُظَّ ( عًًُُٕ ْاب

َِ، نىْهُ ئًساضَ خؤّ يُ ئُغًَسا زَغتُواشَيُنِ فطَواْرتَ يُ تُْعيِ و تُختًت  ًَؿِ ئًساضَ ب تُْعيِ ث
َّ نُيًُُّ تُْعيِ البسضَيت، بُ باؾرت زَ بًِٓ ئُطُض ئُوَيُٕ و......ٖتس، بؤيُ َٔ زَبًِٓ ئُطُض بهط

َّ بُ ) ( غًاُْ و ازاض٠ ايػاااخ( نىْهُ ئُو ناتُ نُيًُُّ )اثباع االغايٝة ايع١ًُٝ ع ازاض٠ ايػاااخبهط
َّ، ظؤض غىثاؽ.  تُسػؽت و ظياز نطزُْوَّ َُغاساتِ خؤّ زَطط

 
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ًَطيعإ خإ فُضَىو.  بُِضَيع ب
ًَطيعإ غُضُْٖط: بُِضَيع  ب

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَتُ ياغاّ زاضغتإ، ئُطُض ٖاتى يُوَ غُضنُوتىو بىوئ، زَتىامن ئُو وَختُ  زاواّ نطزبىو ْاوّ ياغانُ بب
ئاَاصتُنإ زياضّ بهُّ، ئُويـ ئاَاصتُنإ ئُوَيُ، يُنُّ ئاَاْر ئُوَيُ ثاضاغتِٓ زاضغتاُْ، زووًََـ، 

َّ، يُنُّ ثاضاغتِٓ زاضغتإ و ظياز نىْهُ نُ ئاَاصتُنا ًَهَُيُ سُظ زَنُّ زياضّ بهط ٕ زَخىَيُُٓوَ ظؤض ت
ًَع نطزِْ طُؾُّ زاضغتإ، زَيًٓا بىوُْ يُ  نطزِْ ِضووبُضّ زاضغتإ و ططْطًساُْ بُ غطوؾت، بُٖ

ًَٓاِْ زقتُِْ غطوؾتِ، ثا ضاغتِٓ بُضَُِٖ زاضغتإ، ُٖضوَٖا زابؽت نطزِْ ْاونُّ طُؾت و طىظاضو بُزيٗ
ًَؽت  ًَطَ بامسإ نطزووَ زََي ًَٓاِْ نؿتىناَيًُ، ي ئاضاَِ و نؤَُاَليُتًؿُ، ئابىوضيُ، ُٖضوَٖا ٖاْساِْ وَبُضٖ
ًَٓاِْ ثًؿُغاظيؿُ، نىْهُ ظؤض يُ زاضغتاُْنإ  ًَٓاِْ نؿتىناَيًُ، بُاَلّ الّ َٔ بُزيٗ ٖاْساِْ وَبُضٖ

َِ بُ َُٖإ  ططئ بؤ ثًؿُغاظّ، ئَُُ نؤٕبزَتىاْؽت غىوزّ ؾَت وَض ًَٓاِْ نؿتىناَيًُ، زَب ًَؽت وَبُضٖ زََي
ًَٓاِْ ثًؿُغاظيـ بًدُيُٓ ْاو، نىْهُ َازاّ وَنى غاَاُْ غىوز يُو زاضاُْ وَضزَططئ،  ًَىَ وَبُضٖ ؾ
ًَع نطزِْ دؤضّ زاضغتاُْ يُ باضَّ بًؤيؤدِ زاضغتاُْوَ، نىْهُ َاُْوَّ  ُٖضوَٖا ثاضَيعطاضّ نطزُْو بُٖ

ًَُُ زَ ًَت، بؤ نُيتىضَإ و بؤ ئُو زاضَ ئ ًَٓ َِ بؤ ئُوَّ دؤضّ ئُو زاضَ ؿت َِ بًجاضَيعئ، ياغايُنُإ ُٖب ب
 طُؾُ نطزِْ، غىثاؽ.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د
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 بُِضَيع ثُضوئ خإ فُضَىو.
 بُِضَيع ثُضوئ عبسايطلتٔ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَِ ًَىَيُ زابِطَيصضَيتُوَ، ِضَيهدػؼت و زابؽت نطزِْ ثاْتايِ و  بًُْػبُت خاَيِ يُنُّ َٔ ث باؾُ بُو ؾ
ًَؿتِٓ بًابإ و ثاضاغتِٓ بااَلْػِ غطوؾتِ،  غُوظايِ ظياتط بَُُبُغتِ زضوغت نطزِْ زاضغتإ و ُْٖ
ًَىَيُ زابِطَيصضَيتُوَ، ظياز نطزٕ و ْؤشَٕ نطزِْ ْاونُّ  ًَِ باؾُ بُّ ؾ بًُْػبُت خاَيِ نىاضَّ، َٔ ث
ًَتى غُيطّ نىضزغتإ  ًَىَيُنِ ٖاونُضر، بُ َُبُغتِ خؤف طىظَضاِْ، ئُطُض ب طُؾت و طىظاضّ بُؾ
ًَػتا ئُطُض  َِ ُْزضاوَ، بؤيُ ئ ًَىَيُ ططْطِ ث بهُئ، زياضَ ْاونُّ طُؾت و طىظاضَإ ُٖيُ، بُاَلّ بُّ ؾ

ٍَ طُؾتًاضَيهِ ظؤض ِضووّ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ن َِ، ئَُػا طز، بُاَلّ بُٖؤّ نَُِ َىتابُعَُإ نطزب
ًَسإ بُو ؾىَيٓاُّْ طُؾت و طىظاض زياضَ طًُيًِ ظؤضيإ ُٖبىوَ يُو ؾىَيٓاُْ، ُٖضوَٖا ؾىَيِٓ  ططْطٌ ث
َِ ُْزضاوَ، بؤيُ بُ ظياز  ًَىيػت ططْطًإ ث طُؾت و طىظاضَإ ظؤضَ، بُاَلّ زياضَ ئُو ؾىَيٓاُْف وَنى ث

َّ، ثاْتاّ غُوظايِ نطزِْ ئُو ؾىَيُٓ طُؾت و طىظاضياُْ، زياضَ ٖ ُضَيُِ نىضزغتإ يُ بًابإ بىوٕ زَثاضَيع
 ظياتط زَنات يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، ظؤض غىثاؽ.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع تاض خإ فُضَىو.
 بُِضَيع تاضا حتػؽت ئُغعُزّ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 بُِضَيع قػُنامن نطا، غىثاؽ.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:بُ  ِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع ؾُومن خإ فُضَىو.
 بُِضَيع ؾُومن ستُس  طيب:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 قػُناِْ َٔ يُاليُٕ ٖاوِضَيهامن نطا، ظؤض غىثاؽ.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع ز.التس فُضَىو.
 اًِٖ وَضتِ:بُِضَيع ز.التس ابط

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَُّٗ، ثاضاغتِٓ نُيُثىوضّ نؿتىناَيِ و نُؾُٓناِْ نؿتىناَيِ،  غُباضَت بُ َاززَّ زووَّ، بِططُّ غ

ًَتُ )  ًَتُ ثاضَيعطاضّ، عُضَبًُنُ بب ًَؿًٓاض زَنُّ ثاضاغتُٓنُ بب ( نىْهُ اجلاؾظ١ ع٢ً ايذلاز ايعضاع٢ث
تىناَيًُ، ثاضَيعطاضّ نطزِْ باؾرتَ يُ ثاضاغتِٓ، غُباضَت بُ بِططُّ َازاّ قػُ يُغُض نُيُثىوضّ نؿ
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نىاضَّ، زابؽت نطزِْ ْاونُّ طُؾتًاضّ و طُؾت و طىظاضّ، ِضابىاضزُْنُ يإ تُضفًًُٗنُ يُ عُضَبِ 
ًَىيػت ْانات  البربَيت تهايُ، نىْهُ ْاونُّ طُؾت و طىظاضّ تُضفًًٗـ يُخؤّ زَططَيت، ئًرت ث

ًَ َّتُضفًًُٗنٍُ ت َِ، يإ ظياز بهط ًَٓذَُِ بؤ  ، ثؿتًىاِْ يُ ِضاّ يًصُّْ ياغايًٌساب زَنُّ نُ بِططُّ ث
ًَسإ و  ٍَ نطزِْ زاضغتاُْنإ بُ َُبُغتِ زاِضؾتِٓ بُضْاَُ بؤ ثُضَث ًَى نطزٕ و ِضووَا َّ نُ ِضوو ث ظياز بهط

ٍَ اليُُْ ثُيىَْسيساضَنإ، ٖ ُضوَٖا ثؿتًىاِْ يُ ِضاثؤضتِ ِضظطاض نطزًْإ بُ ٖاوناضّ و َُٖاُْٖطِ يُطُ
يًصُّْ نؿتىناَيًـ زَنُّ  نُ ثاضاغتِٓ غُضناوَ ئاويًُناًْإ بؤ ظياز نطزووَ، نىْهُ ِضاغتِ ثاضاغتِٓ 
ًَهِ ططْطُ يُ ثاضَيعطاضّ نطزٕ و ثاضاغتِٓ زاضغتاُْنافتإ، ظؤض  غُضناوَ ئاويًُنإ ظؤض ظؤض ططْطُ، بُؾ

 غىثاؽ.
ًَطط  ّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع دُْابِ وَظيط فُضَىو.
 
 
 

ٍَ و غُضناوَناٌْ ئاو:  بُِضَيع غريوإ بابإ/ وَظيطّ نؿتىنا
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَػتا ِضاغتِ، تُ ُيىضاتٌ َُْاخِ و ئًشتًباؽ سُضاضيُ، غُبُبُ ضَئًػًُنُّ ئُوَيُ  ًَؿُيُنِ دًٗاِْ ئ ن
ًَهِ ظؤض ُٖيُ يُْاو ٍَ زَزَٕ ئُّ ناضبؤُْ نُّ  نُ ناضبؤْ دُو، ظؤض َىئتَُُضاتِ عايَُِ نطاوَ نُ ُٖو

 ًَٔ ًَِ ئَُي ًَىَيُّ نُناضبؤٕ نُّ بهطَيتُوَ، ئُوَيُ نُ  ابات زضوغت زَنُئ، ث ًَو يُو ؾ بهُُْوَ، يُن
ًَؿًٓاضَنإ ْىقتُيُنِ تط خبطَيتُ ْاو  )ناضبؤٕ غًٓط( يُبُض ئُوَ سُظ زَنُّ ئُطُض بهطَيت، يُ ث

َِ )ئُٖس ًَ  ( غىثاؽ.ثكًٌٝ ثأدرلاخ ايجػرلاخ املٓاخ١ٝ ٚاالطجباؽ اؿطاضٟ ع نٛضزغجإافُنإ، ب
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع يًصُْنإ بؤ َاززَيُنِ تط.
 بُِضَيع دالٍ عًٌ عبساهلل:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 ايؿكٌ ايذاير
 ايػطٜإ

 املاز٠ ايذايذ١:
ٓؿع ايعاّ ٚنصيو اييت ًالل: ٜػط٣ ٖصا ايكإْٛ ع٢ً غاااخ االقًِٝ االَرل١ٜ ٚاالضانٞ اييت متح ثػشًٝٗا ياٚ

 غٝجِ ثػشًٝٗا اناؾ١ اىل االضانٞ اـاي١ٝ َٔ ايػاااخ ع املٓاطل ايٓا١ٝ٥ اٚ اييت ميهٔ إ ثٓؿأ عًٝٗا ايػاااخ.
 از٠ اكطاض َٔ ايٛظٜط.داْٝال: ثعني االضانٞ ايٛاضز٠ ع ايبٓس اٚال  َٔ ٖصٙ امل
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 دايذال: ثػط٣ اطهاّ ٖصا ايكإْٛ ع٢ً ايػاااخ اـاق١ َٔ ايٓٛاطٞ ايؿ١ٝٓ ٚاالزاض١ٜ.
 ضااعال: ثػشٌ اضانٞ ايػاااخ ٚاملطاعٞ اييت   ٜجِ ثػٜٛجٗا اأغِ ٚظاض٠ ايعضاع١ ٚاملٛاضز املا١ٝ٥.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د
 ىَيُٓٓوَ.بُ نىضزيُنُف خب
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًًَُّ  بُؾِ غ
ًَهطزٕ  ناض ث

:َِ  َاززَّ غ
َِ زَنطَيت يُغُض زاضغتاِْ ُٖضَيِ يُ )ئَُريّ(  ًَبُد ئُو ظَوياُّْ بؤ غىوزّ ويُنُّ: ئُّ ياغايُ د

ٍَ ئُو ظَوياُّْ زاضغتاًْا ٕ تًا ًُْ، يُْاونُ زاضغتاًُْنإ، طؿتِ ِضوواْسضاوٕ يإ زواتط زَِضوَيٓسضَيت يُطُ
.َّ  يإ ئُواُّْ نُزَتىاْسضَيت زاضغتاًْإ تًازا زضوغت بهط

زووَّ: زَغت ًْؿإ نطزِْ ئُو ظَوياُّْ نُ يُ بِططُّ يُنَُِ ئُّ َاززَيُ ٖاتىوَ بُ بِطياضّ وَظيط 
ًَت.  زَب

َِ زَنطَيت يُ ِضووّ تُنًٓهِ و ن ًَبُد ًًَُّ: سىنُُناِْ ئُّ ياغايُ د ًَِطيًُوَ بُغُض زاضغتاِْ غ اضط
 تايبُتسا.

ٍَ و  نىاضَّ: ظَويُناِْ زاضغتإ و يُوَِضطانإ نُ ناضّ ِضَيهاضّ بؤ ُْنطاوَ بُْاوّ وَظاضَتِ نؿتىنا
 غُضناوَناِْ ئاوَوَ تؤَاض زَنطَئ.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د
ًَ ًَ ًَػتا يًصُْنإ يُى بُيُى ِضَئِ خؤيإ ب ٍَ.ئ  ٔ، غُضَتا يًصُّْ نؿتىنا

 نًُ غًس قاحل:بُِضَيع ظ
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓنُإ ًُْ. ًًَُّ و نىاضَّ ًٖك ت  بًُْػبُت يُنُّ و زووَّ و غ
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 يًصُّْ تُْسضوغتِ فُضَىو.
 بُِضَيع تاضا عبسايطظام ستُس:

 ُضيَُإ.بُِضَيع غُضؤنِ ث
ًَٓذُّ ظياز  ًَبًًُٓنُإ ًُْ، تُْٗا بِططُّ ث ًًَُّ و نىاضَّ ًٖك ت زَضباضَّ بِططُّ يُنُّ و زووَّ و غ

 ( ،َِ ًَىَيُ ب َّ، نُ بُّ ؾ  ( غىثاؽ.ايػاااخ اجل١ُٝ اجلهٛض٠بهط
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د
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 تط بًدىَيًُٓوَ. زياضَ غَُاعُنُت زضوغت ُْبىو، ئُطُض داضَيهِ
 بُِضَيع تاضا عبسايطظام ستُس: 
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓنُإ ًُْ، تُْٗا بِططُيُى ظياز بهطَيت،  ًًَُّ و نىاضَّ ًٖك ت زَضباضَّ بِططُّ يُنُّ و زووَّ و غ
ًَٓذُّ )   (.ايػاااخ اجل١ُٝ اجلهٛض٠ث

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 صُّْ ياغايِ.يً
 بُِضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًًَُّ ًُْ، تُْٗا يُغُض زووَّ و نىاضَّ،  ًَبًًُٓإ يُغُض بِططُّ يُنُّ و غ ًَُُ يُ يًصُّْ ياغايِ ت ئ

تىوَ، بُ غُباضَت بُ بِططُّ زووَّ، وؾُّ بُْسَنُ ٖاتىوَ بهطَيتُ بِططُ، ئُوَّ نُ يُ نؤتايِ بِططُنُ ٖا
َِ، واتُ )  ًَِ ياغا ب ٍَ ئُوَ زاُْبىوئ نُ وَظيط بِطياض يُغُض ئُو بابُتُ بسات، بُث ًَُُ يُطُ بِطياضّ وَظيط، ئ
ايكطاض َٔ ايىظيط( بطؤِضزضَيت، )وفل اسهاّ ايكاْىٕ( غُباضَت بُ بِططُّ نىاضَّ، يُبُض ئُوَّ ْاوَِضؤنِ 

ًَُإ باؾُ  بِططُنُ باؽ يُ غُضَياِْ قاْىُْنُ ْانات، ئُو اليُْاُّْ نُ قاْىُْنُ زَياْططَيتُوَ، بؤيُ ث
ًَتُ َاززَيُنِ غُضبُخؤ، غىثاؽ. ًَؿًٓاضّ ئُوَ زَنُئ بِططُّ نىاضَّ بب  ث

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ًَبًًٓإ يُغُض ئُّ َاززَيُ ُٖيُ، نىَي ًَػتا ْاوّ ئُو ئُْساَُ بُِضَيعاُْ زَْىوغؽت نُ ت ػتإ ستُس، زَيؿاز ئ
، عذُإسػؽت، غؤظإ ؾٗاو، ئاضاّ قازض، ز.التس وَضتِ، سَُُ غعًس سَُُ عًِ، بًالٍ غًًُإ، غًىَيٌ 
ًَط ستُس صتًب، قباح بًت اهلل، عبسايطلتٔ سػؽت،   ؾانٌناوَ ستُساَؽت، قازض التس، قازض سػٔ، ؾً

 َِ نىَيػتإ خإ فُضَىو.بُؾاضَتِ، تاضا ئُغعسّ، ئُو بُِضَيعاُْ ْاويإ ْىوغًىَ، بَُي
 بُِضَيع نىَيػتإ ستُس:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
َّ بُْاوّ  ًَبًًُٓنُّ يُغُض بِططُّ نىاضَ، نُ باغِ ئُوَ ئُنات زاضغتإ و يُوَِضطانإ تؤَاض بهط َٔ ت

ًَُُ َُٖىوَإ ئُظاْؽت ظؤضبُّ ْاونُناِْ ن ىضزغتإ وَظاضَتِ نؿتىناَيُوَ، ئُوَّ نُ تُغىيُ ُْنطاوَ، ئ
ًَػتا  ًَػتا ُْ تُغىيُ نطاوٕ، ُْ تاثؤ نطاوٕ، بُاَلّ ثؿتاو ثؿت ئُّ يُوَِضطاياُْ ِٖ ئُو طىْسياُْيُ، ئ تا ئ
ًَُُئ طىْسَنإ سُغط ئُنُئ،  تؤ ئَُُّ ؾَت ظَوت ئُنُّ تاثؤّ ئُنُّ يُغُض وَظاضَت، نُواتُ ئ

ًَػتا غُوظَو  ؾانٌ يُوَِضطانإ ْايَُيؽت ئُغتُيُٓ غُض وَظاضَت، ُٖضوَنى نؤٕ ناى باغِ نطز نُ تا ئ
ًَٓؽت، ئًرت ئُو ئاشََيساضيُّ نُ ُٖيُ،  ًَىََإ يُ زَضَوَ بؤ ٖاتىوَ، يَُُو زوا ئُبآ طؤؾتًـ يُ زَضَوَ ب
ًَىَ، بؤيُ  ٍَ ؾهػتُإ خىاضز، يُوَف بُ َُٖإ ؾ َِ، وَنى نؤٕ يُ نُضتِ نؿتىنا ًَٓ ئُو ئاشََيساضيُف ْاَ
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ًَُىايُ ئُو بِططُيُ ئ َّ بُْاوّ َٔ ث ًَٓسضَيت، تُْٗا زاضغتاُْنإ تؤَاض بهط َِ َُغائًًِ يُوَِضطاّ ؾَت زَضبٗ ُب
ًَتُوَ، غىثاؽ. ًَٓ  وَظاضَتُوَ، يُوَِضطانإ نُ ثؿتاو ثؿتِ ٌٖ طىْسيُناُْ بؤ خؤيإ ؿت

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع ناى زَيؿاز فُضَىو.
 ازض:بُِضَيع زَيؿاز سػؽت ق

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
َِ بِططُّ ) (  بُؽ خؤّ يُ تُعطيفُنُ  اباتِ ٜػطٟ ٖصا ايكإْٛ ع٢ً غاااخ االقًِٝ( )1َاززَّ غ

َّ، زووَّ، ياغاّ  ابات  ًَُىايُ )ايغابات االَرييُ وارتاقُ( بؤّ ظياز بهط ئَُرييُ، وَ  اباتِ خاغُ ُٖيُ، ث
ًَو ئًػتًػٓائ ًَو نؤََُي اتِ تًايُ، ئُو ناتُ يُ تُعطيفُنُف، بؤ فتىوُْ، يُ ياغاّ عرياقِ، يُ َُٖىو ؾىَيٓ

َِ يُ نىض ًَسَن ًَت ئُوَ، )سسائل واملبؤيُ باغِ ئُنُّ ث عٖات زاخٌ سسوز ايبًسيات( ئُوَّ ٓتزغتاًْـ بؿ
ًَط ٍَ زاضو  اباتِ ْاو قُبطَغتإ و د ا ؾَت ئًػتًػٓا نطاوَ، بُغتِٓ قًتاعِ خاغِ ؾَت ئًػتًػٓا نطاوَ، يُطُ
ًَٓر زؤمن ظياتط ًُْ،  َىقُزَغُنإ، ئُواُْ ئًػتًػٓا نطاوَ، يا ئُو زاضو زاضغتاْاُّْ نُ َُغاسُيإ يُ ث
 ًَُُ ًَو ئ ًَُىايُ ئًػتًػٓائات ًَو يُ ياغاّ يىبٓاًْـ ُٖيُ، ث بُِضاغتِ ئَُُ يُ ياغا عرياقًُنُ ُٖيُ، بُؾ

َِ ثاضَيعطاضّ  ٍَ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ئُطىصت َّ خػىغًات بهُئ، بُتايبُتِ ئُطُض بعاْؽت يُطُ يُُْٖس
باخهُو باخُناِْ ْاو ؾاضَواًُْنإ و ئُو زاضو زاضغتاْاُّْ نُ يُ قُبطَغتاُْنإ و ؾىَيُٓ ثريؤظَنأْ، 

 ظؤض غىثاؽ.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع غؤظإ خإ فُضَىو.
 بُِضَيع غؤظإ ؾٗاو ْىضّ:

 ُضيَُإ.بُِضَيع غُضؤنِ ث
ًَؿُنِ ثؿتطريٍ يُو ظياز نطزُّْ يًصُّْ تُْسضوغتِ زَنُّ، ُٖضوَٖا  بُِضَيعإ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ، َٔ ث
ًَؿًٓاضَّ يًصُّْ ياغايٌ زَنُّ، بُاَلّ نُْس ئًكترياح و زوو ئًعافُّ ُٖيُ، ئًعافُّ  ثؿتطريّ يُو ث

ًَٓؽت بُدؤضَيو زاي ًَػتا يُنُّ، غُباضَت بُ يُوَِضطاناُْ، ئُويـ ب ًَُُ ُٖتاوَنى ئ رِبَيصيُٓوَ، نىْهُ ئ
ًَؿُ، ئُواُّْ زووضَ زَغؼت تُغىيُيإ بؤ  ًَتُ ن َّ ْاونَُإ ُٖيُ تُغىيُّ بؤ ُْنطاوَ، ئَُُ زَب ُْٖس
َِ باغِ يُوَِضطانإ زَنُئ، يُوَِضطاّ تايبُت ُٖيُ ِٖ ئُؾداغُ، نُ يُ ْاو سسوزّ  ُْنطاوَ، بؤيُ نات

َّ دىتًاض يُ  زَيهُ زايُ، ُٖيُ زووضَ زغت َّ، نىْهُ ْانط َِ ناضَغُض بهط تطَ، يُبُض ئُوَ ئَُُ ئُب
ًَتُ دؤضَيو يُ نُّ نطزُْوَّ  يُوَِضطاف َُسطوَِ بهُيت و بًدُيتُ غُض سهىَُت، ئَُُف زَب
 َّ ًَت تاثؤ بهط طُِضاُْوَّ خَُيو بؤ زَيهإ، بؤيُ ئُو يُوَِضطاياُّْ نُ تايبُتٔ بُ يُوَِضطاّ تايبُت، ئُب

َّ يُوَِضطاّ ئُواُْو ثاواِْ يُغُض  ئُو خَُيهاُّْ نُ خؤيإ نُْسئ غاَيُ يُ باو و باثرياًْاُْوَ ئُو
ًَؿُيُنِ ئُوتؤّ تًا  َِ، ًٖك ن ئُواُْ، ئُوَّ نُ يُ زَضَوَّ سسوزّ بُيُزيُنُيُ ئُوَ عايسّ سهىَُت ب
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َِ طُوضَتطّ بهات، ئًٗ ًَؿًؿِ خبات، بؤ ئُوَّ سهىَُت بتىاْ َِ، بؤ ئُوَّ ث َِ بسات، ُٖضوَٖا ْاب تًُاَِ ث
َّ ؾاض  ابات زَنُوَيتُ خىزّ  ًَهِ تطيؿُإ ُٖيُ، يُْاو تُمسًُِ ئُغاؽ يُ َاغتُضثالِْ ُْٖس ًَُُ ؾت ئ
 َِ ًَطىَإ زَب َِ نِ ؾَت بهُئر، ئُويـ ب ْاو ؾاضَنُ خؤيُوَ، ئَُُ نؤٕ ناضَغُض زَنُئر، ئَُُ زَب

َِ يُ فُوتإ ِضظطاضّ بهات، نُ بطُِضَيتُوَ َىَيهًُتُنُّ بؤ وَظاضَتِ ظضاعُ، ب ؤ ئُوَّ ُٖض ًٖك ُْب
 َِ َِ ظياتط ثُضَّ ث َّ،  اباتِ ْاو خىزّ ؾاضَنُ، زَب زاضَناٌْ برِبَيتُوَ و خاْىو و ًِٖٓ يُغُض زضوغت بهط

 (َّ ًَٓذُّ ئًعافُ بهط َّ، بؤيُ َٔ ئًكترياح زَنُّ خاَيِ ث َّ، َىسافُظَ بهط َّ، طُوضَتط بهط ٜجِ ثػشٌٝ بسض
ئُوغا  ػاااخ ايج٢ ثكع نُٔ ايجكُِٝ االغاغ٢ ع املسٕ يكاحل ٚظاض٠ ايعضاع١ ٚاملٛاضز املا١ٝ٥يفاضان٢ اي

َّ، َٔ ئُّ زوو  َِ ئُزات، يُ يُْاونىوٕ زَيجاضَيع َىسافُظَ يُغُض ئُو  اباتاُْ ئُنطَيت، ثُضَّ ث
ًَؿًٓاضَّ ُٖيُ، ظؤض غىثاؽ.  ث

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 ِضَيع ناى ئاضاّ فُضَىو.بُ
 
 

 بُِضَيع ايىو ْعُت)ئاضاّ(:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَىَّ  ًَؿًٓاض زَنُّ بِططُّ زوو و نىاض البربَيت يُّ َاززَيُ، نىْهُ ئُّ َاززَيُ باؽ يُ نىاض ن َٔ ث
َِ نطزِْ ياغانُ زَنات، بُاَلّ بِططُّ زوو و نىاض باؽ يُ ِضَيهاضَيو زَنات نُ نؤْ ًَبُد ًُتِ ناضَغُض د

ًَؿُ َاوَتُوَ، نطزِْ  تُغىيُّ  ابات و ظَويُناُْ، نُ وَى ٖاوناضامن باغًإ نطز نُ نُْسئ غاَيُ ئُو ن
ُٖضنُْسَ يًصُّْ تاثؤ و تُغىيُ زاْطاوَ، بؤ نُْسئ غاَيًـ ئُو يًصْاُْ ُٖض بىوٕ، بُآلّ ناضَيهِ 

ًَِ باؾُ ئُو زوو ئُوتؤيإ ُْنطزووَ، تُْٗا نُْس ظَويُنِ زياضّ نطاويإ تا ثؤ نطزووَ، يُبُضئُوَ َٔ ث
َّ، نىْهُ ثُيىَغت ًُْ بُ ياغانُؾُوَ، ياغايُنُ باؽ يُ ناضَغُض نطزِْ تُغىيُ و  بِططُيُ ُٖض البرب
ًَِ باؾُ ئُو زوو بِططُيُ  ًَؿُّ ظَوّ و ظاض ْانات، بَُيهى باؽ يُ ثاضاغتِٓ زاضغتإ زَنات، يُبُضئُوَ ث ن

ٍَ بؤ سهىَُتًـ و ٖاووآلتًاًْـ زضوغت زَنات و، ظؤض البسضَيت، نىْهُ ئُوَ ن ًَؿُيُنِ ظؤض ظؤض قى
 غىثاؽ.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د
 ناى ئُلتُز فُضَىو.

 بُِضَيع ز.التس ابطاًِٖ عًٌ)وَضتٌ(:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَِ باؾُ ئُطُض دُْ 4غُباضَت بُ بِططُّ  ًَبًِٓ ُٖيُ و ث ابِ وَظيط ِضووٕ نطزُْوَ بسات يُغُض ت
ٍَ و غُضناوَناِْ  ظَويُناِْ زاضغتإ و يُوَِضطانإ ناضّ ِضَيهاضّ بؤ ُْنطاوَ، بُْاوّ وَظاضَتِ نؿتىنا
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 ًَُُ َِ، نىْهُ ئ ًَىَيُنِ طؿتِ ٖاتىوَ، ئايا ئُّ تؤَاضنطزُْ نؤٕ زَب ئاوَوَ تؤَاض ُْنطاوَ، ئَُُ بُؾ
َّ ْاونُ زَظاْؽت نُ ظؤض ظَوّ زاضغتإ ٖ ُيُ نُ ناتِ خؤّ تُغىيُ ُْنطاوَ و تؤَاض ُْنطاوَ، ُْٖس

ََُ و قُزَ ُ نطاو بىوٕ بُٖؤّ ؾؤِضؾُوَ ْاوْطابىوٕ، ئُواُْ ُٖبىوَ نُ غُضزََِ ِضشَيِ ْاونُّ َىسُِض
ظَويإ تُغىيُ ُْنطاوَ و ظؤض زاضغتإ ُٖيُ، يُبُضئُوَ ئُواُْ ئُو ِضَيهاضَ نؤٕ تُواو زَنُٕ و وَظاضَتِ 

َّ ن ًَىَيُ زابِطَيصضَيتُوَ و ُْٖس ًَِ باؾُ ئُو َاززَيُ بُو ؾ ٍَ ئُو ظَوياُْ تؤَاض زَناتر َٔ ث ؿتىنا
ًَسا يُ قاْىُْ عرياقًُنُف زا ٖاتىوَ، ئُّ ياغايُ  َّ، وَنى ئُوَّ ناى زَيؿازيـ ئاَاشَّ ث ئًػتػٓاّ بؤ بهط

َِ زَنطَيت يُغُض َُٖىو زاضغتاُْنإ نُ يُ َاززَّ يُنُّ  َِ بُد زا ٖاتىوٕ، واتُ ئُواُّْ نُ د
ًَٓاغَُإ نطزٕ يُ َاززَّ يُنُّ، ئَُاُّْ خىاضَوَ ئًػتػٓا زَنطَئ، يُنُّ/ زاضغتإ و باخهُ و  ث
ًَػتاُْ تايبُتُنإ و طؤِضغتاُْنإ،  ثاضنُناِْ نُ زَنُوُْ غٓىوضّ ؾاضَواًُْنإ، زووَّ/ بار و باخات و ب

ًًَُّ/ َُٖى و ئُو دؤضَ زاضغتإ و باخهاُّْ نُ يُغُض ظَوّ تايبُتِ َعطُوت و ؾىَيُٓ ثريؤظَنإ، غ
 نُغُنإ ِضوواوٕ، ْانُوُْ غٓىوضّ زاضغتاُْ ثاضَيعضاوَنإ، ظؤض غىثاؽ.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د
 ناى سَُُ غعًس فُضَىو.
 بُِضَيع سَُُ غعًس سَُُ عًِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
َّ بُ بِططُ، بُآلّ ِضاثؤضتِ يًصُّْ ياغايِ  8بِططُّ َٔ غُباضَت بُ  ًَبًًِٓ ئُوَيُ، ِضاغتُ بُْسَنُ بهط ت

ًَهِ تط زَضبهُئ بؤ ئُوَّ ئُضاظيُنإ زياضّ بهُئ،  َِ قاْىْ َِ بُ قاْىٕ، خؤّ ئَُُ قاْىُْ و زَب زََي
ًَػتا ئَُُ يُ تُعطيفُنُ زياضّ نطاوَ ) نُ يُ بُْسّ يُنُّ زا ئُو ئُضظَناِْ تطيـ  اضان٢ االَرل١ٜيف ئ

َِ ئُواُّْ نُ  تُغذًٌ ُْنطاوٕ يإ ئُواُّْ خاَيؽت، واتُ  فُقُضَّ يُنُّ زياضّ نطاوَ، زياضَ نُ زََي
َِ، ئُوَ خاَيِ يُنُّ،  َِ يُ وَظاضَتُوَ ب َِ، قُضاضَنُ يُوَظيطَوَ ُْب ًَِ باؾُ قُضاض ب تُعؽت نطاوٕ، َٔ ث

ٍَ ئُو ِضايُّ ناى  ًَتُوَ،  4ز.التس و ناى زَيؿازّ، ُٖضوَٖا ئُطُض بِططُّ خاَيِ زووَّ/ ًَٓـ يُطُ ًَٓ ؿت
ًَِ باؾُ بِططُّ  َِ ؾت زَنات، ) 4ث ( بُؽ وضان٢ ايػاااخ ٜإ املطاع٢ ٜإ ايج٢   ٜجِ ثػٜٛجٗاباغِ غ

ًَؿُ زضوغت زَنات بؤ ٖاووآلتًإ و  ًَتُوَ، نىْهُ ئُوَ ن ًَٓ ًَتُوَ، َُضاعِ و ئُوَّ تط َُْ ًَٓ  اباتُنُ ؿت
 ضوبىوَِ ئاشََيِ و ئاشََيساضّ و سُيىإ، غىثاؽ.بؤ بُ

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د
ًَؿًٓاضاُْ الّ خؤيإ تُغذًٌ بهُٕ، ناى بالٍ فُضَىو.  زاوا يُ يًصُْنإ زَنُئ ئُو ث

 بُِضَيع التس غًًُإ )بالٍ(:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؿُنِ ثؿتًىاِْ يُ ًَؿًٓاضَنُّ بطاّ بُِضَيعّ ناى ئاضاّ زَنُّ بُ البطزِْ بِططُّ  وََيآل َٔ ث  5و  4ث
ًَُُ 4نىْهُ ثُيىَْسّ بُ ياغانُوَ ًُْ بُِضاغتِ، غُباضَت بُ بِططُّ  يـ بُ تايبُتِ، بُِضاغتِ ئ
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َِ بسضَيت، بُآلّ بُزاخُوَ يُ ياغانافتإ زا بُ ٍَ بطَوّ ث  بُضزَواّ باؽ يُوَ زَنُئ نُ دىتًاض و نؿتىنا
ًَهُواُّْ ئُوَوَ ناض زَنُئ، يُغُضزََِ ِضشَيُِ تا ىتِ ظؤضبُّ ظؤضّ ظَويُناِْ ُٖضَيُِ نىضزغتإ  ث
ًَػتاف بُ  ًَتُ خاوَِْ َىَيو، بُآلّ ئ يُغُض سهىَُت تاثؤ زَنطا، وابىو نُ خَُيهِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ُْب

َِ بُ ًَُُ ئُو غًاغُتُّ ئُوإ د ًَِ ئُّ ياغايُ زووباضَ بُِضاغتِ ئ َِ زَنُئ، بؤيُ َٔ بُ َُٖىو ث د
ًَىَيُى زشايُتِ بِططُّ  زَنُّ نُ ئُّ ظَوياُْ ئُو َُضعا و ئُو يُوَِضطاياُْ خبطَيتُ غُض سهىَُت،  4ؾ

ًَتُوَ، يُوَِضطاّ طؿتؽت، ئُطُض خطاُْ غُض سهىَُت يإ ئُو  ًَٓ ًَىيػتُ ئُّ يُوَِضطاياُْ وَنى خؤّ ؿت ث
َِ َاوَ، تاظَ  ؾىَيٓاُّْ تُغىيُ ُْنطاوٕ، ظؤض ؾىَئ ُٖيُ يُ باو و باثريو ئُوالز و ئُشزازياُْوَ بؤيإ بُد

ًَػتا تؤ زَغتُيُ غُض سهىَُت، ئُّ ئُو ٖاووآلتًُ وئُو دىتًاضَ نِ بهاتر بُِضاغتِ  تُغىيُ ُْنطاوَ ئ
َِ بهطَيت، ئُّ بِططُيُ بُ تُئ َِ بُد َِ د ًَُىايُ ئَُُ ْاب هًس ئَُُ  ُزضَيهِ طُوضَيُ زَنطَيت، بؤيُ َٔ ث

َِ و بعاْؽت  ٍَ ِضووْهطزُْوَّ ظياتطَإ بسات َّ، زاواف زَنُئ يُ دُْابِ وَظيطّ نؿتىنا َِ البرب زَب
ًَطَ يإ ئُو ظَوياُْ ناَإُْ نُ ئُو َُبُغتًاُْ، غىثاؽ. ًَهِ ُٖيُ ي  َُبُغتِ ئُطُض َُبُغت

 
 

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

ًَٔ نُ خؤّ يُِضاغتِ َُوظوعِ َُ ًَو زََي ضعا ئُطُض بطُِضَيًُٓوَ بؤ باططاوْسّ دىتًاضّ خؤَإ بُ ؾىَيٓ
ًَو تاثؤ بهطَيت، بؤ  َّ يُغُض نُغ ِٖ َُٖىو خَُيهُنُيُ، يُعِٓ ِٖ يُى نُؽ ًُْ، يُبُضئُوَ ْانط
َِ بؤ ئُوَّ زيػاُْ ًَطَ وانطاوَ نُ عُيُئُغاؽ يُغُض وَظاضَتِ ظضاعُ ب َّ، ي وَ ئُوَف تُغُضوفِ تًا ُْنط

َِ و زيػاُْوَ ئَُُ ظياتط وَنى باغتإ نطز َٔ تُئًسّ ئُوَ زَنُّ نُ دُْابِ وَظيط  بؤ َُٖىو خَُيو ب
 زوايِ يُغُض ئُوَ تُوظيح بسات، بُؽ زواّ قػُ نطزِْ ئُْساَُنإ، غًىَيٌ خإ فُضَىو.

 عذُإ:بُِضَيع غًىَيٌ 
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَب ُٖيُ، زَغت ًْؿإ نطزِْ ئُو ظَوياُْ نُ يُ  8ًًُٓنِ يُغُض بِططُّبًُْػبُتِ ئُو َاززَيُ تُْٗا ت
ًَت باؾرتَ، غىثاؽ. 1بِططُّ  ًَِ ياغا ب ًَت ئُطُض بُ ث  ّ ئُّ َاززَيُ ٖاتىوَ بُ بِطياضّ وَظيط زَب

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 َاَؤغتا ناوَ فُضَىو.
 بُِضَيع ناوَ ستُس اَؽت:

 غُضؤنِ ثُضيَُإ.بُِضَيع 
ًَِ باؾُ يُدًاتِ ) 8بِططُّ  2وََيآل َٔ يُو َاززَّ  ؽكٝل االضان٢ ( بهطَيتُ )ثعني االضان٢ ايٛاضز٠ث
َّ زَقًل تطَ بُ قُْاعُتِ َٔ، بِططُّ ايٛاضز٠ ؾ٢ ايبٓس االٍٚ بِططُيُنِ َىًُُٖ، بؤيُ  4( تُخػًؼ تؤظ

ًَتُ َاززَيُنِ ًَت،  ًَٓـ تُئًسّ يًصُّْ ياغايِ زَنُّ بب ٍَ عًٓىاِْ غُضَوَ ْاطىصت غُضبُخؤ ظؤض يُطُ
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ًَتُ َاززَيُنِ غُضبُخؤ و ثؿتطريّ يُ يًصُّْ  ًَـتُ َاززَيُنِ غُضبُخؤ بِططُيُنِ ططْطًؿُ بب ئُطُض بب
 ياغايِ زَنُّ و، ظؤض غىثاؽ.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ناى قازض فُضَىو.
 بُِضَيع قازض سػٔ:

 ع غُضؤنِ ثُضيَُإ.بُِضَي
ًَساِْ  َِ يُ ئًؿُناِْ يُ نُْس غاَيِ ِضابطزووزا ئاوَزاْهطزُْوَّ زَيٗاتُنإ بىوَ، بُ ث سهىَُتِ ُٖضَيِ يُن

ًَؿاِْ ِضَيطاوبإ و نطزُْوَّ خىَيٓسْطا و بٓهُّ تُْسضوغتِ، يُ َاززَّ  ّ ئُّ  4غًفُّ عُقاض و ِضان
َِ )تاثؤ نطزِْ ظَيُناِْ زضاغتإ و ثاوإ و ئُواُّْ ياغايُزا ٖاتىوَ نُ يُ بُؾِ نىضزيُنُّ زا  زََي

َّ ئُّ  َِ زَنط َِ بُد َِ ئُّ َاززَيُ د تُضفًُ ُْنطاوٕ بُْاوّ وَظاضَتِ نؿتىناَيُوَ( َٔ زَثطغِ نات
َِ، بؤيُ يُ  ًَو ْاب َّ، دىتًاض يُ الزَيهاْسا دطُ يُ خاْىوَنُّ خاوَِْ ًٖك ؾت َِ زَنط َِ بُد ياغايُ د

ًَهُ، الزَيهإ ظؤضبُ ًَو ُٖيُ و َىَيهِ خاغُ، َىَيهُّ َاَي َإ خَُيهِ الزَيؽت، زوو دؤض ثاوإ ُٖيُ، ثاواْ
ًَىَّ غٓىوضّ طىْسَنُّ خؤّ زا،  ًَهِ خاؽ بُخؤّ ُٖيُ يُ نىاضن َّ بصّ ثاواْ ُٖض ٖاووآلتًُى يُالز

َِ َاوَ، يُوَِضطاّ طؿتِ طىْ ًَهُ ثؿتاوثؿت يُ باو و باثرياًُْوَ بؤّ بُد سَنُف ُٖيُ، ئَُُ َىَيه
يُبُيِٓ زَيًُى بؤ زَيًُنِ زيهُ، خاضدِ ئَُاُْ ْاونُيُنِ تطّ فطاواًْـ ُٖيُ نُ ئَُُ َىَيهِ طؿتِ 
ًَِ ياغا ثاواِْ خاؽ  َّ ناْسا بُ ث َّ يُ الز عاَِ بُيِٓ َُٖىو طىْسَناُْ، بؤيُ بُبِطواّ َٔ ُٖضطًع ْانط

َّ بُْاوّ وَظاضَتُوَ ًَىيػتُ ثاواُْ خاغُنُ يُغُض يإ َُضعاّ طؿتِ طىْسَيو تػىيُ بهط ، بؤيُ ث
َّ و يُوَِضطاّ طؿتِ طىْسَنُف يُغُض خىزّ  ًَِ َاززَيُنِ ياغايِ تُْعيِ بهط ٖاووآلتًُنُ خؤّ بُ ث
ًَى ثاواِْ خاؽ زا  َِ، يُ ْ طىْسَنُ، بؤ ئُوَّ سسوزّ ُٖض طىْسَيو يُوَِضطايُنِ زياضّ نطاوّ خؤّ ُٖب

ًَؿتِ ؾَت زضوغت ز ًًَُ زاضَبُٕ ُٖيُ نُ بٓ ًًَُ، ِضَظّ بازَّ و بايُّ و ئُو ؾتاُّْ ي َِظّ تطيؿِ ي َنطَيت، ض
نُ ئُو ؾتاُْ نُوتىوَتُ ْاو ثاوَُْ خاغُنُوَ، ئَُُ َىَيهِ طؿتِ ًُْ، َىَيهِ طىْسيـ ًُْ، يُُٖض 
ًَؿًٓاض زَنُّ وَى غُضدُّ يُ  ًَهِ خاؽ بُ خؤّ ُٖيُ، بؤيُ َٔ ث ًَو ثاواْ طىْسَيو ٖاووآلتًُى يُ َاَي

 ّ ئُّ ثطؤشَ ياغايُ زَنات، غىثاؽ. 4ضامن، ئَُاُّْ باغِ البطزِْ َاززَّ ٖاونا
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

ًَطخإ فُضَىو.  ؾً
ًَط ستِ ايسئ:  بُِضَيع ؾً

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَو زَنات، بُ ًْػب4بِططُّ  2بُ ًْػبُتِ َاززَّ  ّ 28ُت قاْىِْ شَاضَ ّ يًصُّْ ياغايِ باغِ قاْىْ

 8وابعامن بِططُّ  1975غاَيِ  9نُ يُ َاززَّ يُنُّ نُ زوايِ تُعسيًِ قاْىِْ ضَقُّ  8117غاَيِ 
يُعِٓ يُو  نٌ َٔ ازع٢ عل ثكطف اضض اَرل١ٜ ظضاع١ٝ ايج٢   ػط٣ وٚ   ثٓج٢ٗ ثػٜٛجٗايفباغِ سُقِ )
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َِ بُ ناتُ نُ ثُضيَُإ قُضاضَيهِ زَضنطزووَ بؤ ئُو ظَوياُّْ  نُ تُغىيُّ تًا ُْنطاوَ، ئَُُ زَب
َّ، بُِضَئِ َٔ ئُو غُضَياُْ  َِ ُْنط َِ بُد ًَو زَضُْنُئ نُ بُِضاغتِ د ًَُُ قاْىْ ًَؿُيُنِ طُوضَ با ئ ن
ٌَ ساغًَُ، ُٖض ًِٖٓ سهىَُتُ خؤّ، زوايِ نُ تُغىيُّ ئُو  َِ نُ يُعِٓ تُسػً بؤ ئُو  اباتُ ب

َِ ئُوَّ نُ  ًَؿُيُنِ ظَوياُّْ تط نطا زَتىاْ َّ بُْاوّ وَظاضَتِ ظضاعُوَ، ن َِ و يإ بهط بُؾِ سهىَُت ب
َّ، ئُو َىغتُمسطَ  ًَُاِْ زا ثطؤشَيُنِ طُؾتًاضّ يُ ؾاخِ قُيىإ زَنط ًَػتا سايًُٕ يُ ؾاضّ غً طُوضَ ئ
َِ َٔ يُ باو و باثريَُوَ ؾاخِ قُيىإ ِٖ َُٓ، ُٖتا بُِضَيىبُضّ طؿتِ بُغتُُْ ظؤض زيفاعِ يُ  زََي

ًَو ظَوي ٍَ ظياتط تًَُُُْتِ بُ و سُق ٍَ و ثُصتا غا ًَىَيُى زضَختِ تًايُ و نٌ غا ُنُ نطز نُ وتِ بُ ؾ
ًَِ ئُو ياغايُ  ًَِ َٔ ِٖ باوباثريَُر، يُبُضئُوَ، ئُوَ بُ ث ًَ تؤ ئُنِ ئُّ َُٖىو زضَختُ ال ببُيت و ب

َّ و ياغاّ  ًَؿُيُنِ ط 8117ّ غاَيِ  28بهط َِ بُِضاغتِ ن ًَىيػتُ ظؤض ناضّ وَظيط خؤّ بتىاْ ُوضَيُو ث
َّ، ظؤ غىثاؽ.  يُغُض بهط

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ناى قباح فُضَىو.
 
 

 بُِضَيع قباح بًت اهلل:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

الضان٢ ؽكل ا( بُ ِضَئِ َٔ بهطَيتُ )داْٝا/ ثعٝني االضان٢ ايٛاضز٠ ؾ٢ ايبٓس اٚال) 2بُ ًْػبُتِ َاززَّ 
ًَؿًٓاضّ يًصُّْ ياغايِ زَنُّ نُ ئُّ خاَيُ بهطيـَت  ايٛاضز٠ ؾ٢ ايؿكط٠ اٚاليف خاَيِ نىاضَّ َٔ ثؿتطريّ يُ ث
 بُ َاززَيُنِ تايبُت.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ناى عبسايطلتٔ فُضَىو.

 بُِضَيع عبسايطلتٔ سػؽت:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َِ زاضغتاِْ تايبُت، َُغُيُٕ زاضغتاِْ  2ِ بُ ًْػبُت بِططُّ بُِضاغت غُباضَت بُّ َاززَيُ نُ زََي
تايبُت ظؤض ؾت زَططَيتُوَ يُ خَُيو، خَُيو َُغُيُٕ ئُغجًٓساضّ نُْس بىوَ، بُياِْ ئُو ئُغجًٓساضَ 

َِ بؤ ئُو ئُغجًٓساضَ بِطيُ  اباتُ، يا ًَ ًَت ب َِ و به َّ، ئُّ ياغايُ نُ زَضبه ٕ زاضَيهِ ناْسووَ بُ نَُيو برِب
َّ بؤ خؤّ نُْس ئًػتفازَّ ؾَت زَنات، ئُّ  ًَت زاضَيو برِب ًَ َِ ب زَيـت بؤ خؤّ بُياِْ ئُّ ياغايُ زَضبه

ًَـ باغِ نطز، بُ ًْػبُت بِططُّ  َّ، زوَيٓ َِ تُؾدًؼ بهط ًَطَ زَب بُِضاغتِ يُوَِضطا، يُعِٓ  4تايبُتُ ي
ًَهِ يُعِٓ َىًُُٖ بؤ ًَـ  يُوَِضطا ظؤض ؾت ٍَ ث ًَُُ َُٖىوَإ زَظاْؽت نُْسإ غا ًَُُ يُ نىضزغتإ نُ ئ ئ

ًَٔ ناًُْ يُغُض سسوزّ  ًَطايُى ُٖيُ زََي ًَُُ د ًَُُ يُ زَيِ ئ ًَػتا يُ ناتِ َُيًو زا ظََاِْ َُيًو ئ ئ
َِ، يإ زَنُٓ نًهُيُ، ن َِ زَظاْ َّ بىوب َِ، ئُو خَُيهُّ يُو َِ و ئاضوؾ ًهُيُ تىضنًا زَنُوَيتُ َابُيِٓ ئاؾىت
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ًَٓٔ،  11و  11و  9تا َاْطِ و  6بؤ َاْطِ  5ُٖض يُغُض سسوزّ تىضنًايُ، يُ زواّ َاْطِ  َّ زََ يُو
ًَطايُنِ ُٖيُ فطاواُْ َُٖىوّ يُوَِضطايُ و َُٖىوّ طًايُ و  َّ و د يُوَِضطا و َُِضَنُ َُٖىوّ زَبُُْ ئُو

ًَػتا تا 11غُوظَ و تا َاْطِ  َِ، ئُو يُوَِضطايُّ ئ ًَٓ ثؤ بهُٕ يُغُض وَظاضَتِ ظضاعُ بُياِْ غُوظ زََ
ٍَ زَنُئ  ًَُُ قبى ًَهِ تط، ئَُُ َىؾهًًُ زضوغت زَنات، نؤٕ ئ ًَهِ تط يإ نُغ ًَتُ يُن  811ئُطُض بب
َّ َُٖيػىنُوتِ نطزووَ و شياِْ بطزووَتُ غُض َّ بىويُ و يُو ًَُُ يُو َّ يُوَِضطاّ ئ ٍَ يُو ًَػتا  ،غا ئ

ُغُض ْاوّ خؤّ تاثؤّ بهات و بسات بُ نُضتِ تايبُت و يإ بًفطؤؾِ وَظاضَتِ ظضاعُ ُٖضوا بُ ئاغاِْ ي
َِ، يُعِٓ  ًَؿُ و َىؾهًًُّ يُزواّ خؤّ زَيٓ و ثاضَّ بُضاَبُضّ وَضبططٕ، بُِضاغتِ ئُّ يُوَِضطايُ ظؤض ن
ًَى بهات، يإ يُ زَيًُنِ َُغُيُٕ يُوَضٍِِطاّ خؤّ و  َِ َُِض بُخ ئَُُ وازَنات نُ بُياِْ خَُيو ُْتىاْ

ًَِ تايبُتِ خؤّ ُٖيُ زوو غُز غاَيد ًَو قتعُ و د ًَػتا ئاوا بُ  ًَُِ خؤّ ُٖيُ، َُٖىو نُغ يُغُضيُ، ئ
ًًَُنِ  4ئاغاِْ بُِضاّ َٔ ئُو بِططٍُ  َِ، نىْهُ يُوَِضطا ظؤض خُتُضَ، َُٖىو د ًَٓ َّ و َُْ ُٖض البرِب

ًَـ نىضزغتإ زياضّ نطاوَ، َُٖىو ثاضنُيُى يُ نىضزغتإ زياضّ نطاوَ، غُز  ٍَ ث غاَيُ و زوو غُز غا
ًَو ٖاتىوَ يُ باو و باثريَاُْوَ يُغُضّ َاوئ و ئُوَ ِٖ ئُوَيُ و ئُوَ ِٖ ئُوَيُ و  ًَػتا عىضف ًَػتا ئ ئ
ٌَ ًُْ، ظؤض  ًًَُ و ِٖ ن َِ ثاضنُ ثاضنُ ِٖ ن َُٖىوّ زَغت ًْؿإ نطاوَ و ثًاوَيهِ طُوضَ يُو زَيًُ زَظاْ

 غىثاؽ.
ًَ  ططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 فُضَىو. ؾانٌناى 

 بُؾاضَتِ: ؾانٌبُِضَيع 
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاض زَنُّ ِضووْهطزُْوَّ ظياتط يُو َاززَيُ يُ ْاوَِضؤنِ ثطؤشَنُ بسضَيت بُ  2ُٖض يُغُض َاززَّ  ث

بهطَيتُوَ ئُوَ ًُْ نُ بُ  غىوزَناِْ زاضغتإ نًُ، نىْهُ بُوَّ زاضغتإ ُٖض تُْٗا بؤ ٖاووآلتًإ ِضووٕ
َّ، نىْهُ زَظاْؽت زاضغتإ نُْس غىوزّ ُٖيُ يُ تُختُ و يُ ئاضزّ زاض و يُوَّ نُ زَيإ  زاضغتإ بهط
ًَهِ ُْتُوَيِ و غطوؾتِ  ًَُُ زَبًُٓ خاوَِْ غاَاْ َّ نُ ئَُُ بُِضاغتًُنُّ نُ ئ َُوازّ ؾَت زضوغت زَنط

ًَؿًٓاض  ئَُُ بُِضاغتِ ظؤض ظَضوضَ و ِضووْهطزُْوَّ َِ، َٔ ث ظياتط و تُوظعتِ ظياتط يُْاو ثطؤشَنُ ُٖب
َّ بُ دًا نطزُْوَّ غٓىوضّ ئُضظّ ظضاعِ و ئُضظّ زاضغتإ،  زَنُّ نُ سهىَُت ظياتط َىيعَّ بهط
ًَػتا دطُ يُ غٓىوضّ ؾاضَواِْ ؾاضَنإ دًا نطزُْوَّ ئُضظّ زاضغتإ و ئُضظّ ظضاعِ يُ  نىْهُ تا ئ

ًَِ بُ ُٖظاضَٖا زؤمن ئُضظ يُ طُضًَإ ُٖيُو ُْ ئُضظّ ظضاعًُ نىضزغتإ ًُْ، َُغُيُٕ  َٔ بؤ فتىوُْ زََي
ًَىيػتُ و باؾرتئ غُضناوَّ ئاويـ يُ طُضًَإ ُٖيُ  و ُْ نطاوَ بُ زاضغتإ، ئَُُ سهىَُت بُِضاغتِ ث

ًَِ وؾو تطئ و بًابإ تطئ  ًَ ؾىَيًٓـ يُ نُ ُّٖ نَُِ ئاوَ غجًُ و ُّٖ ئاوّ غريواُْ، بُآلّ زَتىامن ب
َِ بُ غُيط نطزٕ و ِضَناوّ نطزِْ ئُو  ًَىيػتُ سهىَُت َُٖيػ نىضزغتإ طُضًَاُْ، ئَُُ بُِضاغتِ ث
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َّ بُ زاضغتإ و ئُضظَ ظضاعًُناًْؿِ، ظؤض  َِ و ُّٖ يُ ئُضظّ نُ زَنط ًَِ ببًٓ ْاوناُْ، ُّٖ غىوز ي
 غىثاؽ.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 فُضَىو. ناى قازض

 بُِضَيع قازض سػٔ قازض:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًًََُِ، بؤيُ  ًَتُوَ بُ تايبُتِ بِططُّ يُنُّ و غ ًَطَ ْاب ًَطُّ ي ًَبًِٓ خؤّ، ئُّ َاززَيُ د ًَِ ت بُ ث
ًَؿًٓاض زَنُّ بطىاظضَيتُوَ بؤ سىنُُ نؤتايًُنإ، ظؤض غىثاؽ.  ث

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُ  إ(:بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 تاضا خإ فُضَىو.

 بُِضَيع تاضا ئُغعُزّ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَىَيُ ) َّ بُّ ؾ ًًَُّ ئُطُض بهط ٍَ ِٖ غ ًَؿًٓاظّ ئُوَ زَنُّ نُ بِططُّ يُنُّ يُطُ ثػط٣ اطهاّ ٖصا َٔ ث
(، واتُ نىضت عًٝٗاايكإْٛ ع٢ً ايػاااخ اـاق١ ٚايػاااخ االَرل١ٜ ااالناؾ١ اىل املٓاطل ايج٢ ميهٔ اْؿا٤ ايػاااخ 

َّ نُ ُٖضزوونِ َُبُغتِ غُضَياُْنُيُ يُغُض نِر غُضَياُْنُ ئُو قاْىُْ، ئُّ زووَ  نطزُْوَّ بؤ بهط
َِ ) 8بهطَيت بُ يُى، يُ فُقُضَ  ثعني االضان٢ ايٛاضز٠ ؾ٢ ايبٓس االٍٚ َٔ ٖصٙ املاز٠ اكطاض َٔ نُ زََي

(، نىاضَّ/ َٔ ايٛظاض٠يػإ ساَيِ وَظاضَتُنُيُ، بُآلّ )ز(، نُ ُٖضنُْسَ وَظيط َٔ ايٛظاض٠( بهطَيتُ )ايٛظٜط
ًَط خإ نُ َُوظوعِ  ٍَ ؾً ٍَ ئُو ٖاوناضاُّْ ٖاوِضاّ بُ تايبُتِ يُطُ بؤ َُوظوعِ ئُو تُغىيُيُ َٔ يُطُ
ًَو زَضزَيٓؽت بؤ  ًَُُ قاْىْ ًَىيػتِ بُ ظياتط ِضووٕ نطزُْوَ ُٖيُ و ئُطُض بعاْؽت نُ ئ تُغىيُ نطزٕ ث

ًَؿُ ًَتُوَ، وابعامن َُوظوعِ ئُوَّ نُ ئُّ يُوَِضطاياُْ ناضنطزٕ يُغُضٍ  ئُوَّ ن و ططفتُنافتإ نُّ بب
 َِ ًَُُ يُنػُض َُٖىوّ بهُئ بُْاوّ وَظاضَتُوَ و ئُوَ ت ًَـ ئُوَّ تُغىيُ بهطَيت، ئ ًَُُ ث نؤٕ ئ

َِ بؤ ِضووْهطزُْوَ، زاوا زَنُّ يُ دُْابِ وَظيط ًَىيػت ب ًَو َىَهًُٓ ظياتط ث ئُّ فُقُضَيُ ظياتط  طُيؿتٓ
َّ و بُ َاززَيُنِ تط ثؿتطريّ يُ يًصُّْ ياغايِ  ِضووٕ بهاتُوَ، يإ ُٖض ئُغًَُٕ ئُو فُقُضَيُ البرب

ًَتُ خىاضاوَ، غىثاؽ.  زَنُّ نُ ئُوَ بُ َاززَيُنِ بُدىزا ب
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

َِ فُضَىو. ناى دالٍ زَغتت بًَٓس نطز ْاظامن ِضووٕ  نطزُْوَيُنت ُٖيُر ُْى وَآلّ، بَُي

 بُِضَيع دالٍ عًِ عبساهلل:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَطَيُ، بُآلّ  ًَىيػت ُٖيُ، وَيُو دُْابِ وَظيط ي بُِضَيعإ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ، ُْٖس  ِضووْهطزُْوَّ ث
يُناُْوَ نُ  21َيعتإ ُٖض يُ غاَيِ َٔ بؤ ياضَُتِ زإ ئُو ِضووْهطزْاُْ زَزَّ، ُٖض بؤ ئاطازاضّ بُِض
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ًَِ ئُو تُغىيُ و تُغىيُناِْ  تُغىيُّ ئُضاظّ ظضاعِ و غُخُضّ نطاوَ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، بُ ث
ًَهِ ئُضاظّ غُخُضيُ، ئُضاظّ 67َُٖىو ئُضاظّ ظضاعِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ  65زواتطيـ غُضوو  % و ؾت

َّ، سُظ زَنُّ ِض ووٕ نطزُْوَيُنِ بسَّ نُ باؽ يُ َُغُيُّ تُغىيُ غُخُضيـ بُ ئَُريّ سػاو زَنط
َّ، َُٖىو زَيًُى غٓىوضّ ئًساضّ خؤّ ُٖيُ، َُٖىو َىقاتُعُيُى نُ  و باؽ يُ َُغُيُّ يُوَِضطا زَنط

و بؤ نُْس َُٖىو َىقاتُعُيُى  8111و بؤ  411تُوظيع نطاوَ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ زا يُ يُنُوَ بؤ 
ًَو سسوزّ ئًسا ضّ خؤّ ُٖيُ، ًٖك ِضَيططيُى ًُْ بؤ يُوَِضطا و بؤ  اباتُنإ و نُ و َُٖىو ضَقَُ

ًَهِ ظؤض ططْطُ نُ سُقُ غىوزّ ؾَت  ْاوْطاوَ يُوَِضطا، ئُو قػُيُّ بُِضَيع ز.سػٔ باغِ نطز ئُوَ َُْتك
ًَؽت ئَُُ ِٖ سهىًَُ و يُوَِضطا عاَُ، نُ وتت عاَُ و نُ وتت َىقاتُعُّ   1وَضبططئ، َُغُيُّ نُ زََي

ًَِ َىغتُفًس يُ وَِضطانُّ ئَُُيُ و  اباتُنُّ ئَُُيُ و ئًرت ئُو َُْتكُيُ يُو سسوزّ ئًساضّ خؤيا ي
َِ، ًٖك ِضَيططيُى ًُْ  َِ و بُْاوّ وَظاضَتِ َايًُوَ ب َِ، ًٖك ِضَيططيُى ًُْ بُْاوّ وَظاضَتِ ظضاعُوَ ب زَب

ًَهِ ئًساضّ و بُِضاغتِ ياغايًُ نُ ئُوَ ًٖك  َِ ئَُُ َُغُيُّ تُوظيع ًَو ْاتىاْ ِضَيططيُى ًُْ و ًٖك نُغ
َّ بؤ  َّ ئًػتػٓا بهط ًَهًإ، زوو/ نُ يُّ ياغايُ باؽ يُ ُْٖس َّ، ئَُُ خاَي َّ يُ يُوَِضطاو يُ  ابات بطط ِض
زاضغتاُْناِْ طؤِضغتاُْنإ و باخُناِْ ْاو ؾاض و ئُّ ؾتاُْ، ئَُُ ياغاٍ زاضغتاُْ، ًٖك ثُيىَْسيُنِ 

طؤِضغتاُْناُْوَ ًُْ و ئَُُ ياغاّ  اباتُ، زوو/ باؽ يُوَ نطا نُ ئُو بُْاو ؾاض و بُ بار و بُ 
َّ، بؤ ظاًْاضّ بُِضَيعتإ ُٖضنِ  َّ بُ ْاوّ ئَُريّ و يإ زَغهاضّ ُْنط زاضغتاْاُّْ ْاو ؾاضَنإ بهط
َّ، ظَوّ  َّ، ظَوّ َافِ نىشاْسُْوَّ زَنط َِ بهط ًَـ ئُوَّ زَغت ث َِ ث َُؾطوعِ  ابات يُّ ُٖضَيُُ نطاب
ًَىَيُى نُ ئًتفا نطا،  َِ، يُعِٓ ُٖض يُى بُؾ َِ ثاضَّ زَضزَيت َّ، ِٖ خَُيو ب َِ ئُوَ ئًتفا زَنط ئَُريّ ب
يُعِٓ سُقِ خَُيهِ تًا زَنىشَيت، بُآلّ ئَُُّ نُ َُغُيُٕ تُداوظ زَنطَيتُ غُضّ يإ ئُوَ بُ  ُيطَ 

ًَهِ تطَ، بُآلّ يُِضووّ ياغايًُوَ َُٖىو ثطؤشَي َِ يُ قاْىِْ ئَُُيإ ؾت َّ زَب ُنِ زاضغتإ نُ بهط
َّ بُ  َِ ئًٓذا زَنط ًَٓ َِ، يُعِٓ سُقِ نُغِ تًا َُْ ًَٓ َّ و َُْ ًَؿُوَ، ئًتفاّ سكىقِ خَُيهِ تًا بهط ث
َّ بُْاوّ وَظاضَتِ نؿتىناَيُوَ، ئُوَ تُْعقتُ،  َِ نطا نُ َُغُيُّ ئُوَّ بؤ بهط ثطؤشَ، زوو/ باغِ ؾت

ٍَ تُْعقتِ زَن ًَِ ئُو سسوزّ ئًساضيُّ يُزَيهإ زاُٖيُ، َُغُيُٕ يُعِٓ وَظاضَتِ نؿتىنا ات بُ ث
ًَُاِْ زوو ُٖظاض و ؾُف غُز و ئُوَْسَ َىقاتُعُّ ئًساضّ ُٖيُ، يُعِٓ َىقاتُعُّ  َُْتًكُّ غً
َِ وَظاضَتِ ظضاعُ  ًَٔ وَظاضَتِ ظضاعُ زَب ظضاعِ ُٖيُ نُ ُٖو نُغُ و سسوزّ ئًساضّ خؤّ ُٖيُ، نُ زََي

َّ يُ نُؽ َِ ض َّ و بُؽ تُْعقتِ ئُو سسوزَ ئًساضيُ زَنات بؤ ئُوَّ ُٖضنُغُ ؾىَيِٓ ضَعِ  ْاتىاْ بطط
َِ، نُؽ تُداوظ ُْناتُ غُض ئُو سسوزَ ئًساضيُّ نُ ُٖيُ و َِ و ؾىَيِٓ قُزَ ُّ خؤّ بعاْ  ،خؤّ بعاْ

 ظؤض غىثاؽ.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

ًَىيػتُ وَنى ِضاغتِ َُوظوعِ ئًػتػٓانإ نُْس  ًَؿًٓاضيإ نطزبىو، بؤيُ ث ًَو زاوايإ نطزو ث ئُْساَ
َِ ناى امساعًٌ فُضَىو.  ْىقتُيُنِ خؤيإ يُ نؤبىوُْوَناِْ تط و يُ زاًْؿتُٓناِْ تط خبطَيتُ زَْط، بَُي
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 بُِضَيع امساعًٌ ستُىز:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

يُ، ئُو باؽ يُوَ زَنات نُ َُٖىو ئُضاظياُّْ نُ وََيآل َٔ ْىقتُ ًْعاًَُنُّ يُغُض قػُناِْ ناى دال
ًَؿَُإ ًُْ يُغُض ئُوَ، بُآلّ  َِ ِضاغتُ ن بُْاوّ خَُيو بىوُْ و سهىَُت ويػتِ تاثؤّ بهات يُغُضّ، بَُي
ًَػتا  ئُوْاوناُّْ نُ تُغىيُ و تاثؤ ُْيططتىوَتُوَ، َىَيهُنإ يُ باو و باثرياُْوَ بؤيإ َاوَتُوَ و ئ

ًَُُ خؤَإ ظَوقتإ ُٖيُ و سهىَُت سهىَُت بُ نُيف ًَت  اباتِ تًا زضوغت زَنات و ئ ِ خؤّ زَن
َّ، ُْ تُعىيع وَضزَططّ و ُْ قُضَبىو   اباتِ تًا زضوغت نطزووَ، بُض يُوَّ يُغُض َٔ تاثؤ بهط
ًَؿُ زضوغت زَنات يُغُضّ َُغُيُٕ ئُو ؾىَيٓاُّْ  َّ، ئُوَ ن زَنطَيًُوَ و  اباتًؿِ يُغُض زضوغت زَنط

َّ ئُوإ يُغُض تُ غىيُ و تاثؤ ُْيططتىوَتُوَ، بُٖؤّ بىوِْ ؾؤِضف و بُضزَواَِ ؾؤِضف يُو ْاوناُْ ْانط
 َِ ًَىيػتِ ث َّ يُغُض خَُيهُنُّ زوايِ ئُطُض سهىَُت ث َِ تُغىيُ و تاثؤ بهط سهىَُت تاثؤ بهطَئ، باب

ًَؿُيُى ًُْ و قُضَبىو بهطَيتُوَ، غىثا َِ و ًٖك ن َِ بؤ خؤّ ب  ؽ.بىو زَتىاْ
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 دُْابِ وَظيط فُضَىو.
 
 
 

ٍَ  (:و غُضناوَناٌْ ئاو بُِضَيع غريوإ بابإ )وَظيطّ نؿتىنا
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَتُوَ، يُعِٓ ئُوَ َُٖىوَإ َىتُفكؽت يُغُضّ و  ًَٓ َّ يُوَِضطا وَنى يُوَِضطا ؿت ًَُُ سُـتُٕ زََاُْو ئ
ًَىَيُ ٖاتىوَ بُِضاغتِ بؤ سًُايُتِ سُقِ ئ ًَُُيُ، نُ فُقُضَنُ بُو ؾ ُوَ ئُضنِ غُضؾاِْ وَظاضَتِ ئ

ًَِ زَطُّ فُضم يُ َابُيِٓ عىضف و َابُيِٓ قاْىٕ  َِ زَطُّ نُ عىضف ُٖيُ و وَنى َٔ ت عاَُ، َٔ ت
ًَػتا بُ قاْىٕ َُٖىو يُوَِضطانإ َىَيهِ وَظاضَتِ َايًُيُ، يُ نىضزغ ًَِ ُٖيُ، ئ تإ يُ عرياقًـ بُ ث

ًَٓإ زضوغت 1982ّ  8قاْىِْ شَاضَ  ًَهِ وَبُضٖ ًَؽت يُغُض يُوَِضطايُنُ َُؾطوع َِ ب ، دا ئُطُض غبُيٓ
َِ ئُوَ سُقِ عاَُ و زَتىاْؽت  َِ، ئُطُض يُشَيط باَيِ وَظاضَت ب بهُئ، ئُوَ يُوَِضطانَُإ يُ زَغت زَن

ًَتُ ْاو تُعطيفِ  ابُوَ بُو  زيفاعِ ؾَت بهُئ، ئُوَ خاَيِ يُنُّ، خاَيِ زووَّ/ زاضوزاضغتاِْ ْاو ؾاض ْان
ًًَُّ وَنى بطازَضإ باغًإ نطز،  ابات ظؤض ظؤض َىًُُٖ بؤ ُّٖ زيػاُْوَ  ًَىَيُّ  نُ ْىوغطاوَ، خاَيِ غ ؾ

ًَىيػتِ بُ  ًَو ث ًَُُ ُٖض ؾُخػ ًَٔ نُ ئ ًَُإ زََي ّ نىاضطؤؾُ  8111َُغُيُنُ سُقِ عاَُ، عاملُنإ ث
ّ ُٖيُ، بؤ ئُوَّ ئؤنػذًِٓ بؤ زضوغت بهات، يُْاو ؾاضَنإ ئُوََإ ًُْ، بُِضؤاشُْ و سُفتاُْ غُوظ

َِ يُ زَوضّ  ًَؽت، ئُطُض  ابات و زاضغتافتإ ُٖب زَبًٓؽت نُ ئُّ عاقفُ خؤَيُ نُ زَيت َُٖىوَإ زَخٓه
َّ، ئُوَ نُّ زَناتُوَ، ظ ًَتُوَ و ُْبِطزض ًَٓ  ؤض غىثاؽ.ؾاضَنإ و ئُوَّ ْاو ؾاضَنإ ؿت

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د
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 ناى ز.التس ْىقتُّ ًْعاٌَ ُٖيُ، فُضَىو.

 بُِضَيع ز.التس وَضتِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ُْقتُ ًْعاًَُنُّ ًَٓـ ُٖض يُغُض قػُناِْ ناى دالٍ بىو، ئًعافُتُٕ يُغُض قػُناِْ ناى امساعًٌ، 
َّ باؽ يُ َُغُيُّ طؤِضغت َِ ثُيىَْسّ بُ زاضغتاُْناُْوَ ًُْ، ُْٖس اُْنإ و ؾىَيُٓ ثريؤظَنإ نطا نُ زََي

ًَُُ طؤِضغتاُْنإ ظؤض نؤْٔ و زضاغتاِْ طُوضَيإ يُغُض ِضوواوَ،  طؤِضغتإ ُٖيُ، بؤ فتىوُْ يُْاونُّ ئ
ُططَيتُوَ، يُعِٓ ئَُاُْ بىوُْتُ زاضغتاًْـ، يُعِٓ بؤ ئًػتػٓا نطزًْإ يُو ، بؤ ئُوَّ ئُو ؾىَيٓاُْ ْ

ًَهِ طُوضَ يُغُضّ ِضوواوَ و خَُيهُنُ زَغهاضّ ُْنطزووَ، ئًرت بىوَتُ  تُْٗا طؤِضغتإ ًُْ، زاضغتاْ
َِ نُ سهىَُت تُغُضوفِ بهات، غُضَياِْ سىنُُناِْ  زاضغتإ، ئُطُض زاخًِ سىنُُناِْ ئُّ ياغايُ بىوب

َِ، ئَُُ بؤيُ طىـتإ با ئًػتػٓا بهط  ٍَ و ظؤض غىثاؽ.ياغايُنُ بُغُضا ب
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ناى دالٍ فُضَىو.

 بُِضَيع دالٍ عًِ عبساهلل:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَىَ زَنات،  زاضغتاِْ طؤِضغتاُْنإ ِٖ ئُوقافٔ و يُغُض ئُوقاف تًًَُو نطاوَ و ئُوقافًـ تُغُضوفِ ث
َّ ْاونُ ًَطَ  ُْى طؤِضغتاُْنإ، ُْٖس َِ  اباتِ ئُوقاف ُٖيُ و ئُوَ ي ُٖيُ نُ ئُوقاف  اباتِ ُٖيُ، بَُي

ًَؿُيُى ًُْ. َِ ِٖ ئُوقافُ، يُبُضئُوَ ًٖك ن  باؽ ُْنطاوَ، زَيتُ غُض باؽ نطزِْ، ئُب
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ناى عُط فُضَىو.

 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ:

 إ.بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُ
ًَػتا تُغىيُّ  4يُغُض بِططُّ  نُباؽ يُ تُغذًٌ نطزِْ ئُو ئُضظّ  ابُ و َُضعاياُْ زَنات نُ ُٖتا ئ

بؤ ُْنطاوَ يُاليُٕ وَظاضَتِ ظضاعُوَ، قُغس يُوَيُ نُ ئُو ظَوياُّْ نُ وَختِ خؤّ ؾؤِضؾِ 
َِ، تُغىيُ سًهُُتُنُّ  يُ نًايُر تُغىيُّ ضظطاضغتىاظّ طُؾت نىضزغتإ يًذاِْ تُغىيُّ ُْطُيؿتىوَت

َّ، بُآلّ ئُو نُغُّ نُ يُ  سًهُُتِ يُوَيُ بىوِْ سُقِ َىَيهًُتُنُّ بؤ زَوَيُت تُسسيس زَنط
َّ َىتُغُضيف، بُآلّ سُقِ  ًَِ ْاغُْسضَيتُوَ، بُو ئُوتط غُضيُتِ و يُ باوباثرييُوَ بؤّ َاوَتُوَ ي

ئًػالسِ ظضاعِ و قاْىُْناِْ تط  ضَقُبُ يُ قاْىٕ زا نُ ئَُُ قاْىِْ تُغذًًِ عُقاضيُ و قاْىِْ
َّ بُ سىنُِ قاْىٕ عاّ َُٖىو  تُسسيسيإ نطزووَ َىَيهًُتِ ظَويُنإ ُٖتا ئُطُض تُغىيُؾِ بؤ ُْنط
َِ بؤ ُٖض  ًَٓ َِ ِٖ زَوَيُتُ، بُآلّ ئُو نُغُّ نُ يُ غُضيُتِ بُناضّ زَٖ ظَويُى نُ تُغذًًًـ ُْنطاب

ًَ َّ َىتُغُضيف و ي ًَِ زَوتط َِ ث ًَو ب ؿِ ْاغُْسضَيتُوَ سىنُِ سىنُِ َايًهُ، سُقِ ُٖيُ غُبُب
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ًَهِ  ًَىَ بهات بُ بُيع بُ فطؤؾؼت و بُ نِطئ و بُ ِضَٖٔ نطزٕ و بَُُٖىو دؤضَ بُناضٖاتٓ تُغُضوفِ ث
ًَٓاِْ غىضَت قُيس ياخىز  تط، بُآلّ تُْٗا سًهُُتُنُ يُ تُغىيُ ئُوَيُ نُ بؤ ئًساضَ نطزٕ و زَضٖ

َِ يإ بُيُزيُ غُُْزّ تُغىيُ بؤ ئُوَّ  ًَتُوَ و َىَيهًُتِ يإ ظضاعُ زَب ًَٓ َِ غُُْز َُْ ئُو ظَويُ بُ ب
َِ، غىثاؽ. ًَٓ َِ، بُآلّ َىتُغُضيف ئُو نُغُيُ نُ يُغُضّ بُناضّ زَٖ َِ يإ َاؾت زَب  زَب

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ناى ناضوإ فُضَىو.

 بُِضَيع  ناضوإ قاحل:

 غُضؤنِ ثُضيَُإ.بُِضَيع 
ًَػتا ئُطُض ئُو زاضغتإ و  ًَِ ئاطازاض بٔ، يُعِٓ ئ وََيآل َٔ سُظ زَنُّ ِضاغتًُى ُٖيُ َُٖىو بطازَضإ ي
َِ غاسبُتِ يُى زاض ْانات، نىْهُ  ثاوَٕ و بار و باخاتُّ يُ نىضزغتإ ُٖيُ، ئُطُض َىَيهِ سهىَُت ب

َِ يُو زاٖاتاُْ ئاطط زَنُوَيتُوَ ئُو طىْساُْ َِ يُ غٓىوضّ طىْسَنُّ خؤّ َُٖيُُتِ  نات ُٖض نُغ
ًَتُوَ، ئُطُض ئُو َىَيهُ  َِ ئاططَنُ بهىشَيٓ نىشاُْوَّ ئاططَنُ زَنات، خؤ سهىَُت ًًِٖ نؤثتُضّ ًُْ به
ًَػتا  ًَِ خاوَِْ يُى زاض ْابؽت يُ نىضزغتإ، نىْهُ ئ ًَتإ زََي ًَٓٔ بُ زَيًٓايُوَ ث يُ زَغتِ دىتًاض زَضب

َّ دىتًاض خاوَِْ ث ًَت، بتُو ًَؿِ واًُْ نُ ئُو ياغايُ ئُطُض زَضيـ به اوَٕ و زاضغتاِْ خؤّ زَنات، ث
َّ ؾىَيِٓ  َّ، ِضَْطُ ُْٖس َِ بهط َِ بُد ًَِٓ ئُو ياغايُ بتىاِْ د زاضغتإ و ثاوَٕ يُ زَغتِ دىتًاض زَضبٗ

ًَِٓ، نىْهُ غُز غاَيُ َّ، بُآلّ ْاتىاِْ ثاوَٕ يُ زَغتِ دىتًاض زَضبٗ يُ باو و باثرييُوَ  طؿتِ ُٖيُ بهط
َِ َاوَ تؤ زَتىاِْ بُ ياغايُى ثاوَُْنإ تاثؤ  ٍَ ناى سػؽت بامسإ نطز بُ عىضف بؤّ بُد تاظَ يُطُ
َِ و خعَُتِ َُٖىو اليُى  بهُّ يُغُض دىتًاضَنُ و ؾىَيُٓ طؿتًُنإ و يُوَِضطاناًْـ َىَيهِ عاَُ ب

ًَػتا ئُو زاضغتاْاُْ دىتًاض ثاضاغتىويُتِ، خؤ سهىَُت ُّْ ثاضاغتىوَ، ظؤض  زَنات، ئُطًٓا خؤ تاوَنى ئ
 غىثاؽ.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ر فُضَىو.4دُْابِ وَظيط قػُيُنت ُٖيُ بؤ َاززَّ 
ٍَ و غُضناوَناٌْ ئاو:  بُِضَيع غريوإ بابإ/ وَظيطٍ نؿتىنا

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَط ًٖك قػُيُنِ ًًُْ، غىث  اؽ.ُْخ

 

 بُِضَيع دالٍ عًٌ عبساهلل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 ايؿكٌ االٍٚ

 اسطا٤اخ ها١ٜ ايػاااخ
 املاز٠ ضااع١:
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ثعجدل غاااخ االقًِٝ ٚط١ٝٓ ٚإ اْؿا٤ٖا ٚثٛغٝعٗا ٚاقا١َ املطاؾل ؾٝٗا ثعس َٔ املكاحل شاخ ايٓؿع ايعاّ ٚالجيٛظ 
ْح اال ٚؾكا س١ٗ ناٛظاض٠ وّ غرل َػش١ً َٔ قبٌ ا١ٜ ايجكطف ؾ٢ ٖصٙ ايػاااخ غٛا٤ اناْح َػش١ً ااغِ اي

 يو ع٢ً ٚس٘ اـكٛم:يًكإْٛ   َٚٔ قبٌ ش
اٚال/ الجيٛظ ْكٌ ًَه١ٝ اضان٢ ايػاااخ ال٣ ؾدل وٚ س١ٗ اال ؾ٢ طاي١ ايهطٚض٠ ايكك٣ٛ ٚاكطاض َٔ فًؼ 

 ايٛظضا٤.
 ايٛظٜط:كٝاّ اأ٣ َٔ ايجكطٚؾاخ ٚايٓؿاطاخ االث١ٝ اال اٛاؾك١ ايداْٝا/ الجيٛظ 

/ اْؿا٤ وٚ ثبسٌٜ وٚ ا٣ طل عٝين اخط غرل طل املًه١ٝ ع٢ً اضان٢ ايػاااخ َؿطٚط١ اعسّ االنطاض اايػطا٤ 1 
 ايٓباث٢.

 سرل اضان٢ ايػاااخ./ ثأ8
 / اقا١َ َٓؿأخ عا١َ وٚ خاق١ زاخٌ اضان٢ ايػاااخ اؿهٌ َاقح وٚ زا٢ُ٥.2 

 غجػ  ا يػرل االغطاض ايػاا١ٝ./ ظضع اضان٢ ايػاااخ ٚاالضان٢ ايٛاقع١ زاخًٗا وٚ ا4
اخ ايػاااث١ٝ ٚايٓباث١ٝ ايدل١ٜ وٚ قطع االغكإ وٚ ا١ٜ اسعا٤ َٓٗا اا رل/ ثؿصٜة وٚ ثكًِٝ االؾشاض ٚايؿش5

 ٜاز٣ اىل االنطاض اٗا وٚ ثؿٜٛٗٗا.
 / قطع ا٣ َٔ االؾشاض ايػاااث١ٝ.6
 / اقطظات االالخ ٚايٛغا٥ٌ اـاق١ اايكطع ٚايٓكٌ زاخٌ ايػاا١.7
 ضعٞ االخ ف اؾسٜس٠ ايذاؾ١٦. -8
 اقا١َ غس اٚ طاسع ع٢ً ْٗط اٚ سسٍٚ ميط اايػاا١ اٚ ثبسٌٜ سطٜاْ٘. -9

 اْؿا٤ املكايع ٚ ْكٌ ايكدٛض اٚ االطشاض َٔ زاخٌ َٓاطل ايػاااخ اٚ ايكٝاّ ااؿؿطٜاخ ؾٝٗا. -11
 ٠ ع٢ً املؿاثٌ اٜها .دايذا : ثػطٟ االطهاّ ايٛاضز٠ ع ايبٓسٜٔ )اٚال  ٚ داْٝا يف َٔ ٖصٙ املاز

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 فُضَىو بُ نىضزيُنُّ.
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ عًٌ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 زَضواظَّ زووَّ
َّ و ؾىَيِٓ ثاضاغتِٓ زاضغتإ و ِضَيهدػتِٓ اليُُْناِْ غىوز ؾَت وَضططتِٓ  ض

 بُؾِ يُنُّ
َّ و ؾىَيِٓ ثاضا  غتِٓ زاضغتإض

 (:4َاززَّ )
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زاضغتاُْناِْ ُٖضَيِ ًْؿتُاْؽت و زاَُظضاْسٕ و فطاوإ نطزٕ و زاَُظضاْسِْ ثطؤشَ يُْاوياْسا يُ 
ٌَ ِضَفتاض بُ و زاضغتاُْْاوَ بهطَيت، دا و بُ ْاوّ وَظاضَت  ًَت، و ْاب بُضشَوَْسّ و غىوزّ طؿتًسا زَب

ًَهُو َِ يإ ْا، يُاليُٕ ُٖض اليُْ ًَت يُ فتىوُّْ ئُواُْ بُ تايبُتِ:تؤَاض نطاب ًَِ ياغا زَب ًَت، تُْٗا بُث  َ ب
ًَو بطىاظضَيتُوَ تًُْا يُ ساَيُتِ ظؤض  َِ َىيهايُتًِ ظَويِ زاضغتإ بؤ ًٖك نُؽ و اليُْ يُنُّ: ْاب

ًَت بُ بِطياضّ ئُصتىَُِْ وَظيطإ. ًَىيػتسا ُْب  ث
َِ ًٖك َُٖيػىنُوت و ئُّ نااَلنًاُّْ خىاضَو َ ئُصتاّ بسضَيت تُْٗا بُ ضَظاَُْسّ وَظيط زووَّ: ْاب

ًَت:  زَب
ًَت، -1 ًَهِ تايبُتِ زيهُ، بُتٗا َافِ َىَيهايُتِ ُْب زاَُظضاْسٕ يإ طؤِضئ يإ طىاغتُٓوَّ ُٖض َاف

 يُغُض ظَوّ زاضغتاِْ )َُضدساضَ بُ ظيإ ُْطُياْسٕ بُ ضووثؤؾِ ِضووَنِ(.
َّ زاِْ ظَوّ زاضغتإ. -8  بُ نط
ًَىٍَ ناتِ يإ ًَُٖؿُيِ.زاَُظضاْسْ -2  ِ زَظطاّ طؿتِ يإ تايبُت يُْاو ظَوّ زاضغتإ بُؾ
ًَٓاِْ بؤ َُبُغتِ تط زووض يُ  -4 ناْسِْ ظَوّ زاضغتإ و ئُو ظَوياُّْ زَنُوُْ ْاويُوَ يإ بُناضٖ

 زاضغتإ.
ًَىّ يإ بِطيِٓ يكُنإ يا -5 ًَهِ بِطيُٓوَ يإ َُٖيجانًِٓ زاضو زضَختِ زاضغتإ و ضووَنِ ن ٕ ُٖض بُؾ

ًَىاْسًْإ. ًَتُ ٖؤّ ظيإ طُياْسٕ يإ ؾ  زيهُ نُ زَب
 بِطيِٓ ُٖض زاضَيهِ زاضغتإ. -6
ًَط و نُضَغتُّ تايبُت بُ بِطئ و طىاغتُٓوَيإ يُ ْاو زاضغتإ. -7 ًَٓاِْ ئاَ ٖ 
ٌَ و ثؤثِ تاظَ غُوظ بىو. -8  يُوَِضاْسٕ يُغُض ن
ًَسَثُِضٕ يإ طؤِضيِٓ  زاَُظضاْسِْ بُْساو يإ بُضبُغت يُغُض -9 ئُو ضووباضو دؤطاُّْ بُ زاضغتاْسا ت

 ضَيِطَوَناًْإ.
زاَُظضاْسِْ ثطؤشَّ َُٖيهُْسِْ بُضز و طىاغتُٓوَّ تاؾُ بُضز يإ بُضز يُْاو ْاونُناِْ  -11

 زاضغتاُْوَ يإ َُٖيػإ بُ َُٖيهُْسِْ ظَويًُنُّ.
ًًَُّ: سىنُُناِْ ُٖضزوو بِططُّ )يُنُّ( و)زووَّ( ٌَ غ ّ ئُّ َاززَيُ يُ َُْاَطُناًْؿسا ناضيإ ث

 زَنطَيت.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ٍَ فُضَىو. ًَػتا يًصُّْ نؿتىنا  ئُّ َاززَيإ ِضاغتِ ضوسِ قاْىُْنُيُ، يًصُْنإ ِضَئِ خؤتإ، ئ
 بُِضَيع ظنًُ غًس قاحل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 زَضواظَّ زووَّ:
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ٍَ و ؾىَيِٓ ثاضاغتِٓ زاضغتإ و ِضَيهدػتِٓ يُ يًص ًَىَيُ زابِطَيصضَيتُوَ )ض ًَؿًٓاض زَنات، نُ بُّ ؾ ُْنَُإ ث
ًَؿُنًُنُ بُّ  ٍَ و ؾىَيِٓ ثاضاغتِٓ زاضغتإ، زيػإ ث اليُُْناِْ غىوزَُْس( بُ ًْػبُت بُؾِ يُنُّ: ض

ًَهِ ُْت ًَىَيُ زابِطَيصضَيتُوَ: )زاضغتاُْناِْ ُٖضَيِ غاَاْ ُوَيِ و ًْؿتُآًُْ(، بُ ًْػبُت دؤضّ ؾ
ًَؿًٓاضَيو ُٖيُ نُ َىافُقُّ بُِضَيع غُضؤنِ  ًَبًًٓإ ًُْ، بُاَلّ ث زووَّ: ظؤضبُّ ئُْساَاِْ يًصُْ ت
ًَبًين ًُْ، بًُْػبُت خاَيِ  ًًَُّ و نىاضَّ ت ًَت، بُ ًْػبُت خاَيِ يُنُّ و زووَّ و غ ٍَ زاب ُٖضَيُِ يُطُ

ًَٓذُّ غىوى نطزٕ و َُٖيج ًَىَيُ زابِطَيصضَيتُوَ، بًُْػًُت ؾُف و سُفت و ث انًِٓ زاضو زضَخت بُوؾ
ًَىَيُ زابِطَيصضَيتُوَ: زاَُظضاْسِْ  ًَبًين ًُْ، بًُْػبُت زَ: زاَُظضاْسِْ ثطؤشَّ، بُوؾ ُٖؾت و ْؤ ت

ًَٓإ و طىاغتُٓوَ يُ ْاونُ زاضغتاًُْوَ يإ َُٖيهُْسِْ ظَويُنُّ، زي ػإ ثطؤشَّ بُضزَُٖيهُْسٕ و زَضٖ
ًَتُ خاَيِ ياظزَ يُناتِ وَضططتِٓ َىافُقاتِ  ًَهِ تط ظياز بهطَيتُوَ، بب ًَؿًٓاض زَنات خاَي يًصُْنَُإ ث
ًَىيػتُ يُغُض اليُِْ  ًَهطاو بؤ زضوغت نطزِْ ثطؤشَيُى يُ ْاونُ زاضغتاًُْنإ، ث ياغايِ و ناضث

ًَتُوَ بُ اليُِْ نَُُو21َتايبُـتُْس يُ ) ًَٓ  ، غىثاؽ.%(ّ زاضو زضَختُنُّ بٗ
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 يًصُّْ تُْسضوغتِ و شيٓطُ فُضَىو.
 بُِضَيع تاضا عبسايطظام ستُس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَت  ًَىَيُ زابِطَيصضَيتُوَ: ْاب ًَبًًُٓإ ُٖيُ، يُنًَُإ: بُّ ؾ ًَُُف زَضباضَّ َاززَّ نىاضَّ، زوو ت ئ
ًَو بطىاظضَيتُوَ، َُطُض بؤ ثطؤشَيُنِ غرتاتًذِ ئُوتؤ َىَيهايُتِ ظَوي ِ و زاضغتإ بؤ ًٖك نُؽ و اليُْ

ًَطايُنِ يُباضتطّ بؤ بسؤظضَيتُوَ، يُو ساَيُتُ زا تُْٗا بُ بِطياضّ ئُصتىَُِْ  ًَت، نُ ُْتىاْطَيت د ب
ًَت، زواٍ وَضططتِٓ ِضَظاَُْسّ غُضؤنايُتِ ُٖضَيِ، نُ بُظَاِْ عُضَبً )ال جيٛظ ْكٌ ـ وَظيطإ زَب

غذلاثٝش٢ ٜجعصض اجياز َٛقع اخط انذط َ ١ُ٥ اًَه١ٝ اضانٞ ايػاااخ ألٟ ؾدل اٚ س١ٗ َا   ٜهٔ املؿطٚع 
(و، زووًََإ: بُّ يجٓؿٝصٙ ع ٖصٙ اؿاي١ ٜهٕٛ اكطاض َٔ فًؼ ايٛظضا٤ اعس َٛاؾك١ ض٥اغ١ اقًِٝ نٛضزغجإ

ًَت ًٖك َُٖيػىنُوت  ًَىَيُ زابِطَيصضَيتُوَ: ْاب و ئُو ناالنًاُّْ خىاضَوَ ئُصتاّ بسضَيت، تُْٗا يُ ؾ
ًَىَّ بُضشَوَْسّ طؿتِ و ظيإ  ًَهِ غٓىوضزاضّ َُضدساض، بُناضنطزٕ يُ نىاضن ًَىَّ زَغُاَلت نىاضن

ًَت، نُ بُ ظَاِْ عُضَبًُنُّ  )الجيٛظ ايكٝاّ اأٟ َٔ ُْطُياْسٕ بُ زاضغتإ و بُ ضَظاَُْسّ وَظيط زَب
ث١ٝ اال نُٔ ايك طٝاخ اجلسٚز٠ َؿطٚط١ اايعٌُ نُٔ اطاض املكًظ١ ايعا١َ ٚعسّ ايجكطؾاخ ٚايٓؿاطاخ اال

 اٛاؾك١ ايٛظٜطيف.اال االنطاض اايػاااخ 
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 يًصُّْ ياغايِ فُضَىو.
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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 َاززَّ نىاضَّ:
ًَؿُنِ َاززَنُ وؾُّ غاَاِْ وَتُِْ ظياز بهطَيت، وؾُّ غاَإ يُزواّ وؾُّ ُٖضَيِ، غُباضَت ث

ًَؿًٓاض زَنُئ نُوا ئُو بِططُيُ زابِطَيصضَيتُوَ: نُ ) ًَُُف ث ( طاي١ ايهطٚض٠ ايكك٣ٛبُبِططُّ يُنُّ: ئ
ًَىيػت البسضَيت، يُبُضئُوَّ ئُو زَغتُواشاُْ تُفػري بهط ًَت واتُ ساَيُتِ ظؤض ث َيت، َُداؾت ئُوَّ ُٖب

ًَؿًٓاض  ًَُُف ث ًَو، بؤيُ ئ ًَو يإ اليُْ نُ ظَوّ زاضغتإ بطىاظضَيتُوَ، َىيهًُتُنُّ بطىاظضَيتُوَ بؤ نُغ
ًَهِ تط  زَنُئ، نُوا تُْٗا بؤ ثالِْ غرتاتًذِ و، ئُو ثطؤشَيُ تُْٗا يُو ؾىَيُٓ ئُصتاّ زَزضَيت، واتُ ؾىَيٓ

ًَسا ئُصتاّ بس ضَيت، ْاتىاْطَيت بطىاظضَيتُوَ و، بِطياضَنُّ ئُصتىَُِْ وَظيطاًْـ ثاغاوّ ًُْ ثطؤشَنُّ ت
ًَت، واتُ ٖؤناضَناِْ نُوا ُْقًِ َىيهًُت زَنطَيت يُْاو بِطياضَنُ زياضٍ بهطَيت، غُباضَت بُ  ًَسا ب ت

ًَىيػتإ بُ زاِضؾتُٓوَ ) ٌَ و ُٖؾتُّ ث ًَبًًُٓإ ُٖيُ خاَيِ غ ًَُُ زوو ت َٓؿاخ  اقا١َبِططُّ زووَّ: ئ
(، وَ بِططُّ ُٖؾتًَُـ واتُ يُو ؾىَيٓاُّْ نُ َطاؾل اـس١َٝ( ئُوَ بهطَيتُ ؾىَيِٓ خعَُتطىظاضّ )عا١َ

ًَىَيُ زابِطَيصضَيتُوَ خاَيِ ُٖؾتُّ، ظؤض غىثاؽ. ًَٓطاوَ، يُو ؾىَيٓاُْ بُو ؾ  َُْاَِ تاظَّ ؾَت ن
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ٍَ فُضَىو.بُِضَيع وَظيط  ّ نؿتىنا
:ٍَ  بُِضَيع غريوإ بابإ/ وَظيطّ نؿتىنا

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

زاخًٗا اٚ اغجػ  ا  يػرل  ظضع اضانٞ ايػاااخ ٚاالضانٞ ايٛاقع١ظؤض غىثاؽ، يُ شَيط َاززَّ زوو، نىاضَّ: )
ُت ْانطَيت، ثاف زَ نُ زَ ( الببُئ، نىْهُ ُٖض خؤّ بُ تُبًع)يػرل االغطاض ايػاا١ٝ االغطاض ايػاا١ٝيف 

ًَت طُوضَتطئ  ًَُإ زََي ًَػتا تىَيصيُٓوَ ث ًَت ياظزَ ئًعافُ بهُئ، نُ غُبُبُنُف ئُوَيُ ئ تُواو زَب
( ًَٔ ًًَإ زََي ًَو ث ( نُ بهىوى زَنطَيتُوَ بُ fragmentationخُتُض يُغُض  ابات زوو ؾتُ، يُن

ًَت بصَيت يُنُّ، زووًََـ ن ًَؼت ئًرت ئُو ئاشَاَلُّْ يُْاوّ زَشئ، سُزَيو نُ ئًرت ْاتىاْ ُ عُظٍ زَب
ًَت  ًَ ًَؿًٓاض زَنُّ ثاف زَ، ياظزَ ئًعافُ بهطَيت نُ ب ًَٔ و بِطؤٕ، يُبُضئُوَ ث ََُُِضاتًإ ًُْ ْاتىأْ ب

يـ )دايذا ََيف(، سُظ زَنُّ ايػاااخ اىل فاَٝع َٓععي١ غرل َػجسمي١ )ايكٝاّ اأٟ ْؿاط قس ٜازٟ اىل ثؿجٝح
ًَت )ئًعافُ به الجيٛظ قطع اؾشاض ايػاااخ اال يًهطٚض٠ ايكك٣ٛ ٚثٓؿٝص املؿاضٜع االغذلاػ١ٝ  ع ُئ نُ زََي

(، ايططم ٚعٓسٖا جية ايجعٜٛا ايعازٍ َٔ خ ٍ متذٌٝ َؿطٚع غاااخ حيسز خكا٥ك٘ َٔ قبٌ املسٜط١ٜ
 ظؤض غىثاؽ. باغِ خُقائًكِ طؿتِ زَنُئ يُْاو زوو قُوغُ )َػاسُ، عسز االؾذاض، ْىع االؾذاض(،

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:   بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ًَػتا ئُو بُِضَيعاُّْ زَياُْوَيت قػُ يُغُض ئُو َاززَ بهُٕ، ئُو بُِضَيعاُْ ْاويإ ْىوغطاوَ )ؾُومن خإ  -ئ
ًَط -الُْ خإ -ؾانٌناى  ناى لتُ  -غًىَيٌ خإ -ناى قباح -ناى عبسايطلتٔ -ئاُْٖط خإ -ناى زي
ًَط خإ( نُغِ تط  -مسريَ خإ -ناى ئاضاّ -ثُقتإ خإ -ناى زَيؿاز -نىَيػتإ خإ -ئاؾتِ خإ -غعًس ؾً

 ًُْر ؾُومن خإ فُضَىو.
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 بُِضَيع ؾُومن ستُس  طيب:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ٍَ ال جيٛظ ْكٌ ًَه١ٝ اضانٞ ايػاااخ ألٟبُ ًْػبُت َاززَّ نىاضَوَ، بِططُّ يُنُّ )  ؾدل( ِضاّ يُطُ
ًَىيػتُ تُسسيسّ ئُو ُٖزَفاُْ بهطَيت، نُ ُْقًِ َىيهًُّ  ابات  ِضايُنُّ يًصُّْ ياغايِ زايُ، نُ ث

ًَت البربَيت، نىْهُ زَتىاْطَيت ئُطُض الُْبطَيت، نطٚض٠ ايكك٣ٛزَنطَيت، ُٖزَفُنإ نًُر ئُو ) ( زَب
ًَت بُ ئُْىاع ِضَيطا ئُو ) ًَٓطَيت، بؤ ٠ ايكك٣ٛيفنطٚضياخىز ئُٖسافُنإ تُسسيس ُْنطَيت، بتىاْ يُ بُناضبٗ

ًَطَزا ) ًَت بُ ظَضَض بؤ  ابات، بًُْػبُت زووَّ، بِططُّ نىاض ي ظضع اضانٞ ايػاااخ ئُ طاظّ تايبُت و نُ بب
ًَطَزا يُزواّ ئُو بِططُيُ زََُوَيت زوو بِططٍُ تط ئًعافُ  ايػاا١ٝيف زاخًٗا اٚ اغجػ  ا يػرل االغطاض ئُي

ًَو يُواُْ  غجدساّ املٛاز ايهُٝٝا١ٜٚ ناملبٝساخ ٚاالزلس٠ ايهُٝٝا١ٜٚ َا  ثجأنس َٔ َكسضٖا )ابهطَيت، يُن
ًَىيػتُ بُ ئاطازاضّ وَظيط ئُو ئًؿُ بهطَيت، ًٖك  ايػًب١ٝ ع٢ً اؿٝا٠ ايدل١ٜ ٚاؿٝا٠ ايػاا١ٝيف ٚاداضٖا ئُوَ ث

ًَت، ئُطُض وَظيط ئاطا ًَٓ ًَت َُوازّ نًًُاوّ يُ  اباتسا بُناض بٗ ًَو بؤّ ُْب ًَت، بِططُيُنِ تط نُغ زاض ُْب
االزا٤  ايع١ًُٝ املجعًك١ اايٓٛاطٞ ايٛضاد١ٝ ٚاؾ١ٝٓٝ َا  ثجأنس َٔ االٖساف املػُٛح اٗا ٚؾل اسطا٤ ايجشاضت)

(، نىْهُ ئُطُض ئُو تُدىضبُ دًًٓاُْ يإ ئُو تُدىضباُْ بهطَيت يُ  ابات ايعا١َ ٚاـاق١ يًظٝا٠ ايدل١ٜ
ًَت ي ًَت، ُٖضوَٖا سااَلتِ تايبُت زا و، وَظاضَت ئاطازاض ُْب ُواُْيُ ظَضَضَيهِ طُوضَ بُ  ابات بطُيُْ

ًَت، دطُ يُوَ بِططُّ  ًَت، نُ ئُو ُْبات و زضَختاُّْ يُْاو  اباتُنُ زا ُٖيُ يُ نًؼ به زضوغت زَب
ًَطايُنُاْؿا٤ املكايع ٚ ْكٌ ايكدٛض ٚايذلا١(: )11) ًَت بطىَيعضَيتُوَ يُ د وَ ( نىْهُ تىضبُّ  اباتًـ ْاب

ًَطايُنِ تطو، ُٖضوَٖا  ٚاالطشاض َٔ زاخٌ َٓاطل ايػاااخ اٚ ايكٝاّ  )اْؿا٤ املكايع ْٚكٌ ايكدٛض ٚايذلا١بؤ د
يُعِٓ ئُو تىضبُ و بُضز و ؾتاُْ ُْطىَيعضَيتُوَ، ئُطُض بؤ  ٓؿع ايػاا١يف ؿطٜاخ ي غطاض اـاق١ اااؿ

ًَت، ظؤض غىثاؽ.  غىوزّ  ابُ ُْب
ًَ  ططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 فُضَىو. ؾانٌناى 
 قازض )بُؾاضَتِ(: ؾانٌ قُسبُِضَيع 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَو بؤ بِططُّ زووََِ َاززَّ نىاض  ًَؿًٓاض زَنُّ نُ باؾرت وايُ خاَي ًَؿًٓاضَيهِ ُٖيُ يُ َاززَّ نىاض، ث ث
ًَؽت ًَهُ يُو نُْس غاَيُّ يإ با بًَ  بُ زَضنطزِْ ثطؤشَّ غُضف نطزِْ غىيفُّ ظياز بهطَيـت، ئُويـ ططفت

ًَىيػتُ وَظاضَت يإ سهىَُت  ًَو ُٖيُ ث خاْىوبُضَ، ئُوَ بُِضاغتِ بطياضَيهِ باف بىو، بُاَلّ ططفت
ًَبىوِْ قُزيِ نطاوَ بُ باغ، ؾىَيِٓ يُوَضطاّ  ناضَغُضّ ئُو ططفتُ بهات، يُ طىْسَنإ ؾىَيِٓ ًْؿتُد

ًَهِ طُوضَّ يُ طىْسَنإ زضوغت نطزووَ، ئاشََيِ َاَيِ نطاوَ بُ ؾىَيِٓ ْ ًَبىوٕ، ئَُُف ططفت ًؿتُد
ًَت بُ ناضَغُضنطزِْ ئُو ططفتُ،  ًَت و، وَظاضَت َىيعَّ ب ًَىيػتُ سهىَُت َىيعَّ ب بُِضاغتًُنُّ ث
ًَبىوِْ با ُ، ؾىَيِٓ يُوَضطاّ  ًَؿُّ طُوضَّ يُ طىْسَنإ زضوغت نطزووَ، ؾىَيِٓ ًْؿتُد نىْهُ ئُوَ ن
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ًَىيػتِ بُ ناضَغُضنطزٕ ُٖيُ يُغُض ئُو تُمسًُُّ ئاشََيِ َا ًَبىوٕ، ئُوَ ث َيِ بىوَ بُ ؾىَيِٓ ًْؿتُد
ًَت، َُفطوظَ ئُوَف ناضَغُض بهطَيت، يُْاو  ٌَ زازَن نُ يُ غىيفُّ خاْىوبُضَ وَظاضَتِ ؾاضَواِْ ث

 غًا ُّ ئُّ ثطؤشَيُ زا و، ظؤض غىثاؽ.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُ  إ:بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 الْا خإ فُضَىو.
 بُِضَيع الْا التس نُيُبِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ع طاي١ تُبًعِ ثؿتطريّ يُ ِضَئِ يًصُّْ ياغايِ زَنُّ، بُ ًْػبُت َاززَّ نىاضَّ يُ ظَِٓ ئُوَيُٕ )
ًَؼت، بُِضاغتِ ئُوَ نىْهُ َُتاتًًُ، يُعِٓ َُداؾت ئًذتًٗازاتِ ظؤايهطٚض٠ ايكك٣ٛ ًَٓ ض يُْاو ( ئُوَ َُْ

ًَت)  ًَؼت، بًُْػبُت ُٖض يُ َاززَّ نىاضَّ خاَيِ زووَّ نُ زََي ال جيٛظ ايكٝاّ ااٟ َٔ ايجكطؾاخ زَب
ُٖضوَٖا ثؿتطريّ يُ ِضَئِ ؾُومن خإ زَنُّ، نُ ئًػتدساَِ  اٛاؾك١ ايٛظٜطيف  ٚايٓؿاطاخ االث١ٝ اال

س بهطَيتُوَ، يُ َُغسَضَنُّ نُ َُوازّ نًًُاوّ نُ َىبًسات و ٖؤضَؤْات و ئُمسًسٍَ نًًُاوّ تُئهً
ٍَ ئُوَف ئًعافُنِ ُٖيُ بُ ُْظَض ئًعتًباض  ًَت يُغُض سُياتِ بُِضّ و  ابات، بُؽ يُطُ ئاغاضّ غًبِ ُْب
ًَٓاِْ َىبًسات بؤئُوَّ َىنافُسُّ سُؾُضاتِ ظاِضَ بهطَيؼت بُِضاغتِ، نىْهُ ئُطُض  وَضبطريَيؼت، بُناضٖ

ئُو  اباتاُْ، يُعِٓ يُى  ضااعّاظَِٓ )االٖساف( يُ َاززَّ زووَّ، يُ بٓؤِضئ بًُْػبُت فُغًَِ زووَّ يُ 
يُو ئاَاصتاُْيُ نُ وَنِ َُْاتكِ غًاسِ و تُضفًِٗ بُناضزَيؼت، َُغُيُٕ ظؤضداض زَبًِٓ بؤ فتىوُْ يُ 
ًَؿهُّ  ًَطايُنِ بُِضاغتِ تُضفًًُٗ، غًاسًُ، بُؽ يُبُض ث ؾُقالوَّ سُظ زَنُّ يُو باخهاُْ زابًٓؿِ، د
سُواُْوَت ًُْ، يُعِٓ َُغُيُٕ سُظ زَنُئ وَنِ واَلتاِْ زَضَوَ َُغُيُٕ زَبًِٓ ثِط  اباتُ و 
ًَهِ واًُْ، يُعِٓ تُئػري يُغُض ْاسًُّ غًاسُ بهطَيت، بؤيُ ئُوَّ  ًَؿهُ و ؾت غًاسُتُ، بُؽ ًٖك ث

ًَٓؽت َىبًسات و ؾتِ وَٖا، ظَضَض ُْزات بُ  ابات و بُو باخهاُْ، بُؽ يُ  َُٖإ ناتًـ ئُو بُناضبٗ
ٌَ بهُئ يُ ِضووّ غًاسِ، ظؤض غىثاؽ. ًَؼت و، بؤئُوَّ ئًػتفازَّ ي ًَٓ  سُؾُضاتاُْ زَوضّ َُْ

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ًَط فُضَىو.  ناى زي
ًَط ستُىز:  بُِضَيع ستُس زي
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ٍَ ئُو بطازَضاُّْ نُ ئُو )بُ ًْػبُت َاززَّ نىاض، َٔ يُ بِططُّ يُ ال  يُنطٚض٠ ايكك٣ٛيفنَُسا يُطُ
ًَِ باؾُ بُو  ٌَ تؤ زَتىاْطَيت ظؤض زَغتهاضّ بهطَيت، َٔ ث ًَهِ بُتُواوَتِ بُب بربَيت، يُبُضئُوَّ ؾت
ًَو  ٌَ َىيهايُتِ ظَويِ زاضغتإ بؤ ًٖك نُؽ و اليُْ ًَىَيُ زابِطَيصضَيتُوَ ظياتط يُو بِططُيُ)ْاب ؾ

ًَتُ طُؾُّ ظياتطّ  بطىاظضَيتُوَ ًَت، بب تًُْا ئُطُض بَُُبُغتِ زضوغتهطزِْ ثطؤشَّ غرتاتًذِ طؿتِ ب
َِ )يُناتِ  ٍَ ئُوَ زََي ًَهِ تطيـ ُٖض يُطُ دىوَيُّ طُؾتًاضّ و ئابىوضّ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتاْسا(، خاَي
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ًَت يُاليُٕ وَظاضَتِ نؿتىنا ًَىَّ ثؿو ب ٍَ و نُضتِ تايبُت طىاغتُٓوَّ ئُو َىيهًُتُف زا وا باؾرتَ بُؾ
ًَِ باؾرتَ ئُو ثطؤشَ غرتاتًذاُْ ظياتط وَظاضَتِ  ٍَ ئُوَ ث ًَهِ تط ُٖض يُطُ نُ زضوغت زَنطَيت( و، خاَي
ًَىيػتُ  ًَُُ نُ ئََُُإ ٖؽت نطز، نُواتُ ث ًَهُوَ زايرِبَيصُْوَ، ئ ًَٓإ زا ث ٍَ زَغتُّ وَبُضٖ ٍَ يُطُ نؿتىنا

ٍَ زَغتُّ وَ ٍَ يُطُ ًَىيػت و طؿتِ زَضبهات، غُباضَت بُو ُٖض وَظاضَتِ نؿتىنا ًَٓإ زا ِضَيُٓايٌ ث بُضٖ
ٍَ بٔ بُغُض  يفايككىّ )نطٚض٠بِططُيُ بؤئُوَّ  ًَتُ ٖؤّ ئُوَّ ظياتط بُضشَوَْسيُ ؾُخػًُنإ ظا ُْب

 بُضشَوَْسّ طؿتِ زا، ظؤض غىثاؽ.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 ئاُْٖط خإ فُضَىو.
 :ضٚؤفاُْٖط عاضف بُِضَيع ئ

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَتِ، ئُوَّ  ًَهطز وتت ئُو بِططُيُ يإ ئُو َاززاُْ ضوسِ قاْىُْنُيُ، فعًُٕ ضوس دُْابت نُ ئاَاشَت ث
َٔ َىالسُظَّ نطزيُ َُٖىوّ )الظتىظ( ئُّ )ظتىظ وظتب( يُ نىَيًُر )ظتىظ وظتب( ئايا َٔ ثطغًاضَيو يُ 

ًَسا بُِضَيع وَظيطّ ظضاعُ زَن ًَو ًُْر ٖاوناضّ ت ُّ، ئايا ئُو َُٖىو )الظتىظاُْ( ئًشتًادِ بُ ًٖك غٓسووق
 ٌَ ًَهِ َاؾت بؤئُوَّ ئُو  اباتاُْ ثُضَّ ث ًَتُ زَعُ ًَت ئُو غٓسووقُ نُ زضوغت بهطَيت يُو قاْىُْ ، بب ب

ٌَ بسَٕ، يُ ُْغطيُّ وَظا1891بسَٕ، يُ غاَيِ ) ضَتِ خاضدًُّ ( يُ ئَُُضيها نُ ويػتًإ  اباتِ ثُضَ ث
ٍَ  ابات ئُضاظيُنُيإ نِطيُوَ، تَُيُبُّ  ٍَ َُغشِ دًؤيؤدِ يُطُ ًَو زاْسضا يُطُ ئَُُضيهِ غٓسووق
ًَٓٔ يإ ئُو تَُيُبُّ نُ تُخُضوز زَنات، ئُو  ًَٓا ئُوَّ نُ ئًؿِ ُْبىو، وتًإ وَضٕ زاض به داًَعُيإ ٖ

ًكازَيو ئُو غٓسووقُ ئايا دُْابت بُ بُضوبىوَِ ئُو زاضاُْيإ فطؤؾتُوَ ْاو ؾاض، نُ بىوَ ئًكت
ًَت، بؤئُوَّ ضوسِ ئُو قاْىُْ  ًَىيػتِ ْاظاِْ نُ زضوغت بهطَيتر يُى يُ )ظتب(ناِْ ئُو قاْىُْ ب ث

 بجاضَيعئ، ظؤض غىثاؽ.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 ناى عبسايطلتٔ فُضَىو.
 بُِضَيع عبسايطلتٔ سػؽت ابابهط:

 غُضؤنِ ثُضيَُإ.بُِضَيع 

ًَهِ ظؤضّ ُٖيُ،  ًَط تؤظو خؤَي ًَؿُنِ ثؿتطريّ قػُناِْ دُْابِ وَظيط زَنُّ، نُ وتِ ُٖوي بُِضاغتِ َٔ ث
ًَػتا زاضّ ُْناْسيُ،  اباتِ  ًَِٓ، بُاَلّ ثطغًاضٍ ؾَت زَنُّ بؤ تا ئ زاضغتاِْ ظؤض زَوَيت يُ زَوضوبُضّ به

ًَط و غُوظ  بهاتٔر، و ثطؤشَيُنِ ُٖيُر، و بُضْاَُيُنِ ُٖيُ نُ زضوغت ُْنطزيُ يُ زَوضوبُضّ ُٖوي
ًَت بًهات،  ًَىيػتُو ظؤض ططيٓطُ و ظؤض ظَضوضَتُ زَب ًَِ بهاتر ئَُُ ظؤض ث ًَبُد ئُوَ زضوغت بهات و د
ًَت زاَُظضاْسٕ يإ طؤِضئ، ئَُٔ نُ قػُ  غُباضَت بُ َاززَّ نىاضَّ يُ بِططُّ زووَّ: يُنُّ نُ زََي

ًَٔ  ابات زَنُّ يُغُض ئُو  ابا ًَػتا ياغايُى ُٖيُ نُ  ابات بُِضَيىَ ببات زََي ًَػتا ُٖيُ، يُعِٓ ئ تُّ ئ
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ًَت نًَِ  ًَٔ ئُوَ  اباتُ، ْاب ًَُُ زََي ًَػتا بُ زَيًُنإ، يُعِٓ طىْسَناِْ ئ ًَػتا ُٖيُ، طؤِضئ َُغُيُٕ ئ ئ
ًَو ئُضظَيهِ ُٖيُ زَيُوَيت ئُو زاضَ برِبَيت  برِبٍ و زاض برِبٍ، يُغُض ئُوَ قػُ زَنُٕ نُ طؤِضئ، نُغ

ًَت  ًَػتا زََي ًَالؽ، ئُو  اباتُ ئ ًَطاّ بهًِٓ بازاّ َُغُيُٕ، يإ بًهاتُ فػتل يإ بًهاتُ ط باُٖيعِ يُ د
ًَ ًَت، نُ بؿرِبَيت َُٖيبُتُ ثؤيًؼ زَيططٕ، َُخػُزّ ي ًَ ًَ طَ ئُوَيُ ثؤيًؼ يُوَيًُ، ََُٓىعُ تؤ برِبيت، ْاٖ

ًَتر بًهاتُ باوّ يُدًاتِ  ًَٓ ًَت ئُو ظَويُّ خؤّ بُناضبٗ ًَ ًَ نُ ئُو طؤِضيُٓ بؤ ئَُُ ُٖيُ بؤنِ ْاٖ
ًَت يإ ب ًَالؽ، ئَُُ بُِضاّ َٔ ظؤض ططيٓطُ ئُّ طؤِضيُٓ ًزاضَيهِ وؾو و ضَم تًا ب هاتُ فػتل يإ بًهاتُ ط

ًَػتا ُٖيُ، ئَُُ بُياِْ سه ًَت و، زضوغت ئُطُض يُغُض ئُو  اباتُّ ئ ًَٓ ىَُت  ابات زضوغت بهات و به
ًَت ئَُُ ًٖك ئَُُ طًُيًِ  يُغُض ئُوَ ُْيُ، قػُّ يُغُض ئُوَ ًُْ، بُاَلّ يُغُض  ًَٓ بًهات بُناضبٗ
ٌَ زَنُٕ، نُ تُتبًل زَنُٕ يُ نىضزغتإ و يُ ؾىَيُٓناِْ ؾار، غُباضَت بُ  ًَبُد ًَػتا ُٖيُ نُ د ئُوَّ ئ

ًَٓذُّ ُّٖ بِططُّ زووَّ ًَػتا، ئُطُض تؤ ئُو زاضاُْ ث ًَت بِطيُٓوَ يإ َُٖيجانًِٓ زاض ُٖض يُغُض ئ : نُ زََي
ًَت و  ًَت و ثري زَب ٍَ يُعِٓ وؾو زَب ٌَ، نىاض غا ًَت زوو، غ ًَو زَن ًَت، ُٖض ت َُٖيجانِ ُٖض وؾو زَب

ًَػتا ئُو زاضَ ًُْ نُ  اباتِ باغِ ًَُُ ئ ًَت، ُْى زاضّ ئ ًَٓ ًَسَنُئ، زاضّ  زَنُوَيت، بُ نَُيهِ ًٖك ْاَ ي
ًَو يُ  ًَهِ دىإ، ضَيو و ث ًَـتُ  ابات ًَت و زَب  ابات تايبُتِ خؤّ ُٖيُ، ْاوّ خؤّ خاغٌ ُٖيُ، بُضظ زَب
ًَػتا ُٖيُ يُ ؾار زاضَيهِ وؾهُ، زاضَيهِ بُِضووَ،  ًَُُ ئُو  اباتُّ ئ زوًْا و يُ عايُّ زَنًٓٔ، بُاَلّ ئ

ًَُُ زََي ًَػتا قػُ زَنُّ ُْ ؽتًَزاضَيهِ َاظيُ ئُو  اباتُ ًُْ نُ ئ  با َُٖيجانًِٓ ُْنُٕ، ئَُٔ يُغُض ئ
ًَهِ زضوغت بهُٕ ئُوَ ًٖك ئُوَ تايبُـتُْسّ خؤّ ُٖيُ و، ئُوَ ظؤض  ًَت،  ابات بُياِْ ظضاعُ زضوغت بب
ًَػتا ئُّ زاضَ بؤ َُٖيٓاثانِ، بؤنِ ُْيرِبّر، بؤ دىاِْ ُْناتر، بؤ  ًَهُ يُغُضّ، بُاَلّ ئ تُواوَ و ضَيو و ث

ًَطَيُ ن ًَهِ بهىونُ يُ ئُضظَر، ئَُُ َُخػُزّ ي َّ تطاؾ َّ و غُضنُو ٌَ ُْباتر بؤ زاُِْضيتُ َُٖيهُو ُقِ ي
 و، ظؤض غىثاؽ.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 ناى قباح فُضَىو.
 بُِضَيع قباح بًت اهلل ؾهطّ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَت )بُ ًْػبُت َاززَّ نىاضَّ يُ غ ٍَ ئُو ِضَئًُّ ثعجدل غاااخ االقًِٝ ٚط١ُٝٓضَتا نُ زََي (، ًَٓـ يُطُ
(، بُ  ًْػبُت ئُوَيُٕ َٔ تُئًسّ ِضاّ ق١َٝٛ ٚ ٚط١ٝٓ ثعجدل غاااخ االقًِٝ دط٠ٚنُ ئَُُ ئًعافُ بهطَيت)

ُتُ، يًصُّْ شيٓطُ و تُْسضوغتِ زَنُّ، نُ بُ سُقًكُت غًا ُنِ باؾًإ زووباضَ زاِضؾتىوَ بؤ ئُو باب
ًًَُّ: )داْٝا : َٔ تُئًسيإ زَنُّ،  اقا١َ َطاؾل ( بُ ِضَئٌ َٔ بهطَيت بُ)اقا١َ َٓؿاخ عا١َيُ بِططُّ غ

(، تُئًسّ يًصُّْ ياغايًـ زَنُّ، نُ ئُواًْـ ئُو زَوضَيإ ُٖيُ و، ُٖضوَٖا خاَيِ ياظزَّ اـس١َٝ
ًَىَيُ ) َؿطٚع ع ايػاااخ جية ع٢ً اؾ١ٗ  عٓس طكٍٛ املٛاؾك١ ايكا١ْْٝٛ الْؿا٤ئًعافُ بهطَيت بُّ ؾ

ًَؿًٓاضّ  % َٔ االؾشاض ٚايؿشرلاخ نظس از٢ْيف41عًِ  املدجك١ االاكا٤ ئاخري قػُّ تُئًسّ ُٖض زوو ث
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دُْابِ وَظيط زَنُّ، بُاَلّ سُم بُ دُْابِ وَظيطَ يُناتِ ِضَواُْنطزِْ ئُو ثطؤشَ ياغا يُ سهىَُت، 
ًَؿًٓاضَّ دُْابِ وَظيط يُْاو ئ  ُو ثطؤشَ ياغا زا َىْاقُؾَُإ يُغُض نطز، ظؤض غىثاؽ.ئُّ زوو ث

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 غًىَيٌ خإ فُضَىو.
 التس: عذُإبُِضَيع غًىَيٌ 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَت وؾُّ غاَاِْ بؤ ظياز بهط ًَهِ ًْؿتُاًُْ، زَب ًَِ باؾُ غاَاْ َيت، بًُْػبُت َاززَّ نىاض ًَٓـ ث
ًَىيػت بُ بِطياضّ  ًَؽت يُ ساَيُتِ ظؤض ث ًَت َىَيهساضّ ظَوّ زاضغتإ،  با بًَ ًًَُٓ غُض خاَيِ يُنُّ: ْاب ب
ئُصتىَُِْ وَظيطإ ئُوَ يُنُّ، يُ زووًََـ ٖاتىوَ ًٖك ناالنًُى ُْنطَيؼت ئًال بُ ضَظاَُْسّ وَظيط، 

ًًَُّ و زووًََـ زا ٖاتىوَ زاَُظضاْسِْ زَظطاّ  طؿتِ يإ تايبُت يُْاو ظَوّ زاضغتإ، يُ خاَيِ غ
ًَت ئًال بُ ضَظاَُْسّ وَظيط، داضّ وا ُٖيُ َُبُغتِ ئُو وَظيطَ  ًَىَيُنِ ناتِ يإ ًَُٖؿُيٌ ْاب بُؾ
ًَتُ َُظادِ، َُظادِ وَظيطّ  ٍَ زَِضواتٔ، يُواُْيُ ئُو ناتِ بب ًُْ، نىْهُ ئُوَ ياغايُ بؤ نُْسئ غا

ًَو َىافُقُّ  ًَت يُ بؤ اليُْ ًَهِ زيهُ با زَب ًَؽت ناالنًُى، يُ بؤ اليُْ ًَت يُ بؤ با بًَ زَنات، ضَظاَُْس زَب
 ًًََُِ ٍَ خاَيِ غ ًَتُ َُظادِ، زوايِ وابعامن ئُو خااَلُْ ئُوَّ يُنُّ و زووَّ نُ ٖاتًُ يُطُ ًَؽت زَب بًَ

ًَت ئُصتىَُِْ وَظيطإ بًطىاظتُوَ، ًَت، يُاليُى زََي يُاليُنِ تط  زووَّ، َُٖىوّ خاَئ زش بُيُى زَب
ًَؼت، ئُو  ًَؼت و، زوايًـ وا تُغُوض زَنُّ َُظادِ زَب ًَت بُ ضَظاَُْسّ وَظيطّ ب ًَت ناالنًُنإ زَب زََي
ًَؼت، بُ ًْػبُت خاَيِ ؾُؾًَُـ وا تُغُوض  ًَؿُف ثُيسا زَب ًَؼت، ن ٌَ ثُيسا زَب ناتُ فُضم و دًاواظّ ي

ًَٓذُّ: ٖاتًُ بِطيُٓوَ زَنُّ ظيازَ، يُ خاَيِ ؾُؾُّ ْىوغطايُ بِطيِٓ ُٖض زا ضَيهِ زاضغتإ واتُ يُ خاَيِ ث
ًًَُّ بِططُّ  ًَؽت غ ًَِ ظيازَ، بُ ًْػبُت خاَيِ با بًَ يإ َُٖيجانًِٓ زاضو زضَختِ زاضغتإ، خاَيِ ؾُؾُّ ث
ًًَُّ سىنُُناِْ ُٖضزوو بِططُ يُغُض َُؾتُيُنإ، باؾُ َُؾتٍُ ثُيىَْسّ ظؤض بُ زاضغتاُْوَ ًُْ،  غ

ًَٓا واتُ ِضاغتُ يُوا ًَت يُْاو زاضغتإ، نُ ئَُُ ياغايُنَُإ بؤ زاضغتإ زَضٖ ُْيُ َُؾتُيُى ُٖب
 َُؾتُيُنُف زَططَيتُوَ، وا تُغُوض زَنُّ تُسػًٌ ساغًُ و، ظؤض غىثاؽ.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 ناى سَُُ غعًس فُضَىو.
 َُ عًِ:ُبُِضَيع سَُُ غعًس س

 نِ ثُضيَُإ.بُِضَيع غُضؤ

ًَهطز، ئُّ َاززَيُ ططيٓطُ و ضوسِ ياغانُيُ و، ْاوّ ثاضاغتِٓ زاضغتاُْ، بُاَلّ  وَنى دُْابت ئاَاشَت ث
ًَِ وايُ ُْٖسَيو ئًػتػٓاّ تًايُ، ئُو ئًػتػٓاياُْ زاضغتإ ْاثاضَيعٕ، يُعِٓ ئًػتػٓانإ وا  بُزاخُوَ ث

ًَت )زَنُٕ نُ زاضغتإ ُْثاضَيعضَيت، بؤيُ يُ ئُوَيُٕ ث ًَٓ اضانٞ  الجيٛظ ْكٌ ًَه١ًَِٝ باؾُ ئًػتػٓانُ َُْ
ًَـت ئُوَ خاَيِ يُنُّ، خاَيِ زووَّ: بِططُّ ) ايػاااخ الٟ ؾدل اٚ س١ٗيف ًَٓ  داْٝا يف)اؾت(ـُنُ تا ئاخري َُْ
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بُ َىتًُقِ، ئُويـ  ايجكطٚؾاخ ٚ ايٓؿاطاخ االث١ٝيف داْٝا : )الجيٛظ ايكٝاّ اأٟ َٔبهطَيت بُ زوو بِططُ، 
ًَىَيُى خاَي ًَىيػت ْانات بُ ًٖك ؾ ًَِ وايُ ث ًَٓر خاَيُ ث ًَت، ئُو ث ٌَ و نىاض و ْؤ ب ِ يُى و زوو و غ

نُ داْٝا زووَّ بِططُّ يُعِٓ  )الجيٛظ ايكٝاّ اأٟ َٔ ايجكطٚؾاخ ٚايٓؿاطاخ االث١ٝيف تُغُضوفِ تًا بهطَيت 
ًَت اؾك١ ايٛظٜطاٛ الجيٛظ ايكٝاّ اأٟ َٔ ايجكطٚؾاخ ٚايٓؿاطاخ االث١ٝ اال) دايذابؤ  ( ئًَُـ ئُو خااَلُْ ب

ًَت  ًَت بُ َىافُقُّ وَظيط، َا باقًُنُّ ْاب ًَٓر و ؾُف و سُوت و ُٖؾت و ْؤ(، ئُو خااَلُْ ب خاَيِ )ث
ًَهِ تًا بهطَيت، ئُو ناتُ ظصتريَّ ) ًَت بُ )دايذا يف ًٖك تُغُضوف  غىثاؽ. ضااعا يف زَب

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُا  ٕ:بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 ئاؾتِ خإ فُضَىو.
 بُِضَيع ئاؾتِ ععيع قاحل:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

غُباضَت بُّ َاززَيُ ْاوًْؿاُْنُ خؤّ نُ باؽ يُ سًُايُ زَنات، ْانطَيت يُ سًُايُنطزِْ زاضغتاْسا 
ًَو يُ ظياُْنإ نُ بُض  ا باتِ ئاَاشَ بُ ئاطط نُوتُٓوَ ُْنطَيت، يُعِٓ ًٖك بِططُيُنِ تًا ًُْ و، يُن

ًَت يإ  ًَؿُنإ ئُوَيُ نُ َىغتُٖسف بىوب ًَو يُ ن ُٖضَيُِ نىضزغتإ نُوتىوَ يُ غااَلِْ ِضابطزووَ، يُن
ًَهِ تط بُِضاغتِ يُ ٖؤناضَنإ ئُوَيُ نُ  ًَت ئاططنُوتُٓوَ ِضووّ زاوَ و، يُن ٌَ بايُخًُوَ بىوب بُٖؤّ ب

َيُِ نىضزغتإ، يإ طىْسَنإ ْعيهٔ يُ شَاضَيُنِ ظؤض يُ زَ ًَِ دىتًاضإ ْعيهِ  اباتُناُْ يُ ُٖض
ًَت ئاَاشَ بُوَ بهات نُ ثاضاغتِٓ  ًَطَوَ َٔ بُ ظَضوضيُتِ زَظامن نُ بِططُيُى ُٖب  اباتُنإ، بؤيُ ي
ًَت،  ًَٓ زاضغتإ يُ ئاططنُوتُٓوَ، ئُو نُغُّ نُ زَيُوَيت ثىوف و ثُاَلف يُزواٍ زَ ًَُنُّ زَغىوت

ًَو وَض بططَيت،  ًَىيػتُ ضووخػُت ًَت و، يُ ظؤضبُّ واَلتإ زا ظؤض ث ئُّ ضووخػُتُ يُاليُٕ ثُيىَْسيساض ب
(ّ تؿطيِٓ يُنُّ سُظضَ نُ ًٖك 21(ّ تَُىوظَوَ تاوَنى )1داض غُقفِ ظََُِْ زاْطاوَ، بؤ فتىوُْ يُ )

ًَىاظَيهِ ثاضاغتِٓ  ًَُُ وَنى ؾ دؤضَيو غىوتاْسٕ يإ ثىوف غىوتاْسٕ يُو ْاوناُْ ِضوو بسات، بؤيُ ئ
 تُنإ، ظؤض غىثاؽ. ابا

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 نىَيػتإ خإ فُضَىو.
 بُِضَيع نىَيػتإ ستُس عبساهلل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؿُّ نُ َُٖاُْ وَى  ًَُُ ئُو ن ًَبًًِٓ يُغُض بِططُّ يُنَُُ، زياضَ زاضغتإ َىَيهِ طؿتًُ و، ئ َٔ ت
ًَىَيُى بطىَيعَيتُوَ دُْابِ وَظيط باغِ نط ًَىيػت ْانات بُ ًٖك ؾ ز يُ نَُِ زاضغتاُْ و، زاضغتاًْـ ث

ًَىيػت، نُ ئُوَ زَغتُواشَيُنِ  ًَطَ ْىوغطاوَ يُ ساَيُتِ ظؤض ث ًَو، بُتايبُتِ نُ ي بؤ ًٖك نُؽ و اليُْ
ًَط خإ ًَٓطَيت، وَى ئُو فتىوُّْ ٖاوِضَيِ ؾً باغِ نطز، نُ  ظؤض الغتًهًُ و، زَنطَيت ظؤض خطاخ بُناض بٗ

ًَو يُ ؾاخِ قُيىإ زضاوَ بُ ثطؤشَيُى نُ ) ًَػتا بُؾ ًَت، بؤيُ بُ ِضاّ َٔ 411ئ ( زاضّ تًا يُْاو زَن
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ًَىيػتُ بِططُنُ ُٖض البربَيت، بُاَلّ ئُطُض بُ زَْطسإ ال ُْبطزضاو َايُوَ، ئُو طؤِضاْهاضيًُّ بُغُض  ث
ًَؿًٓاضيإ نطزووَ، ب ًَت نُ يًصُّْ تُْسضوغتِ ث ُاَلّ يُدًاتِ َىافُقُتِ غُضؤنِ ُٖضَيِ، َىافُقُتِ زاب

ًَت،  ًَت تُْٗا بُ ِضَظاَُْسّ وَظيط ب ًَت، يُبُض ثاضاغتِٓ زاضغتاُْنإ، بِططُّ زووًََـ نُ زََي ثُضيَُإ ب
ًَؿًٓاض زَنُّ نُ بهطَيت بُ ِضَظاَُْسّ وَظاضَت ُْى وَظيط و، غىثاؽ.  َٔ ث

ًَططّ غُضؤنِ  ثُضيَُإ: بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 ناى زَيؿاز فُضَىو.
 بُِضَيع زَيؿاز سػؽت قازض:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ٍَ ٖاوناضامن باغًإ نطز، بُؽ َٔ ظؤض ْانُُ غُض خاَيُنإ، َٔ يُغُض بِططُّ ؾُف ) قطع اٟ ُْٖسَيو خا
ظؤضداض بًاِْ بًئِ (، تُبعُٕ ئَُُ قُتعًُ، بُاَلّ بُبِطواّ َٔ بِطيِٓ زاضّ  اباتِ َٔ االؾشاض ايػاااث١ٝ

ًَت، يُبُض ئُوَ ظؤض قُتعًُ،  ًَتُوَ نُ زاضَيو ُْخؤف ب ًَٓ ُٖيُ، ظؤضداض بِطيِٓ زاض غىوزَُْستطَ يُوَّ ؿت
ًَؽت ياغاّ  اباتِ واَلتاِْ تط، زاضَناِْ  ًَِ باؾُ ئُوَ وضز بهطَيتُوَ، بؤ فتىوُْ يُ ُْٖسَيو ياغاٍ بًَ ث

ًَت برِبَيتُوَ بؤ فت ًَـت برِبَيتُوَ، يُبُض ئًذطائاتِ َُغُيُٕ تُسسيس نطزووَ نُ ْاب ىوُْ زاضّ غُٓوبُض ْاب
ًَو زَوَيُت ُٖيُ تُسسيسّ نطزووَ، بِطيُٓوَنُّ يُ  زاضّ غُٓوبُضّ دُبُؾت و يًػإ، يُعِٓ نؤََُي
ًَو ئُطُض  َُقابٌ زا ُْٖسَيو ياغاّ تطيـ ُٖيُ، يُ َُقابًِ بِطيُٓوَ ؾتِ بُزيًِ تُسسيس نطزووَ، نُغ

ًَىيػتِ  بؤ فتىوُْ ًَت َُغاسُيُنِ ئُوَْسَ بهات بُ زاض نُ ث ًَو زاض برِبَيت، يُ َُقابًُنُّ زَب نؤََُي
( ظؤض قُتعًُ، زَنطَيت قطع اٟ َٔ االؾشاض ايػاااث١ٝنطز يُو بِطياُْ، َٔ ِضَئًِ وايُ يُ بِططُّ ؾُؾُّ )

ًَو زا زاض برِبَيتُوَ ًَت يُ و نات ًَت و، بؤنِ  وضزبىوُْوَّ تًا بهطَيت و، ئُغبابِ ُٖب َِ ب بُ َىافُقُّ ن
ًَِ وايُ ئُو بِططُيُ ظؤض قُتعًُ زَنطَيت وضز بهطَيتُوَ، ظؤض غىثاؽ. ًَتر بؤيُ ث ًَت و َُقابًُنُّ نِ ب  ب

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 ثُقتإ خإ فُضَىو.
 بُِضَيع ثُقتإ عبسايهطيِ عبسايكازض:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 ٌَ ًَت )ْاب ًَػتا، نُ خاَيٌ يُنُّ نُ زََي ًَـ ئ ًَبًين َٔ يُغُض ئُوَيُ، نُ وَنى ٖاوناضامن فُضَىويإ ث ت
ًَو بطىاظضَيتُوَ(، ئُوَ تُْٗا بُ بِطياضّ ئُصتىَُِْ  َىَيهايُتِ ظَويِ زاضغتإ بؤ ًٖك نُؽ و اليُْ

ًَت ئُو ًَطاُْ ِضاغت ٖاتىوَ، يُ خاَيِ زووَّ: زََي ناالنًاُْ ئُصتاّ ْازضَيؼت تُْٗا بُ  وَظيطإ، ئُوَ ي
ًَهِ ًَؽت ؾت ًَت، تُبعُٕ وَظيط وَنى با بًَ ئُو َُٖيػىنُوتاٍُْ بُضاَبُض بُ زاضغتإ  ِضَظاَُْسّ وَظيط ُْب

ًَت يُ وَظاضَت  ًَو ُٖب ًَؿًٓاض ئُنُّ نُ ئُصتىَُْ ًَت، بؤيُ ث ٍَ ِضؤشَيو يُ ِضؤشإ َُظادٌ ب زَنطَيت، زَنط
ًَطزضَيت، نُ ناضٍ ئُو زاضغتاْا ٌَ بػج ٍَ ئُوَ ًِْ نُ تُْٗا وَظيط ئُو ؾتٍُ ث ُْ ِضايٌ بهات، بؤيُ يُطُ

ًَهٌ تط، يُو  ًَت ئُو ئُصتىَُُْ ناض بهات، ئُوَ خاَيٌ يُنُّ، خاَي ٍَ ِضَيعّ، تاوَنى تىاْايُنٌ ظياتطٍ ُٖب يُطُ
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ًَ ٌَ، ْاب ًَىَيُى ئُو ْاب ٌَ بهطَيت، ئُو ياغايُ، يإ يُو َاززَيُ باغٌ ئُوَ ُْنطايُ نُ بُ و ؾ ٌَ بُد ًاُْ د
ًَسا ئًـ ئُناتر ئُو ِضَيهاضَ ياغاياُْ  ًًَُ ت ٌَ بهطَيتر ئُو زَظطايُ ُٖيُ، بُاَلّ ن ٌَ بُد )ال ظتىظ(اُْ نى د
 ٍَ ٌَ ُٖو ًَطاُْ بُضفطاواٌْ ُٖيُ ئُو قػُيُ، زَب ًَسا زَناتر تُبعُٕ ي ًًَُ نُ ئًؿٌ ت نؤُْر ئُو زَغتُيُ ن

ًَطاُْ ًٖك بسَئ ئُو نُغاُْ ظياز بهُ ئ نُ ٖؤؾًاضٍ نؿتىناَيًإ ُٖيُ، يُ قىتاخباُْ، يُ ثُقتاْطا، ي
ًَهٌ طُوضَيُ، وَنى  ٌَ َُٖيٌ زَغىوِضَييَنر بُِضاغيت ثطغٌ زاضغتإ ثطغ ئًؿاضَتٌ بؤ ُْنطاوَ، ئُو زَظطايُ ن

ًَُُ بُُٖض ؾىَيٓ ًَو بؤخؤٍ تُقُضوف بهات، ئ ٍَ ُٖض نُغ ًَهٌ ًْؿتًُاًُْ، ْانط ًٌَ غاَاْ ًَ ًَو نُ بُو ب
ٌَ ئُو ِضَيطايُ َُسعوضَ ًَ ًَت ب ًَسَثُِضئ ًٖك ئًؿاضَيُى ًُْ نُ ث  واَإ ؾيت ًٖك زاضغتاُْ، يإ ،ؾىَيٓاُْ ت

ٌَ ئًؿاضَتٌ ئُوَف زَزَٕ ئُصتاّ ناضاُْ ئُو نُ نُغاٍُْ ئُو و ًُْ،  نؤٕ ثػجؤض، نُغاٌْ ُْنطايُ، ث

ٌَ ئُنات غتإزاض غُضثُضؾيت ئُوٍَ وتُٓوَ، زَضؽ بؤ ثػجؤضَ َاَؤغتا ًَت، ثػجؤض ئُب  ْاُْوَ، بؤ )ْإ ب

ًَطَ بُِضاغيت يُعين قُغاو( بؤ طؤؾت ٌَ ئًؿاضَتٌ ي ًَبًين ُْنطايُ، ث ًًََُِ، ت  ْىوغطايُ ؾُؾُّ خاَيٌ غ

ٌَ، سُوتُّ خاَيٌ يُ زاضغتإ، زاضَيهٌ ُٖض بِطيين ًَٓاٌْ ئَُي ًَطٍ ٖ ًَطَ زاضغتإ، ْاو بؤ بِطئ بؤ تايبُت ئاَ  ي

ٍَ ًَىَيُنٌ بُ تُْٗا زاضغتإ زاضَيهٌ ُٖض بِطيين ؾُؾُّ خاَيٌ يُ زَنط ًَسضاو، َؤَيُت ؾ  َؤَيُت نُغاٌْ ث

ًَسضاو ًَطيـ تؤ نىْهُ برِبُْوَ، زاضاُْ ئُو ث ًَين ئاَ ٌَ زاضَنإ، بِطيُٓوٍَ بؤ سُوتُّ خاَيٌ يُ زَٖ  ٖؤيُى زَب

ًَت ًَو يُ ئُطُض نُ زَنُّ ئًكترياسًـ بؤيُ زاضَنإ، بِطيُٓوٍَ بؤ ُٖب  )زَيؿاز( ناى وَنى زاضَ ئُو ساَيُت

ًَىيػيت ئُطُض فُضَىوٍ، ٍَر نٌ ُٖبىو بِطيُٓوَف بُ ث ًَػتا بهط  نُ زَنُٕ، ثًازَ ِضَيهاضَ ئُو )فالح(َنإ ئ
ٌَ زاضَيو ًَت، نطَ ًَت، خطاخ يإ زَب  ُْنات، زضوغت بؤؾايًُ ئُو تانى زَنًٓٔ ؾىَئ َُٖإ يُ تط زاضَيهٌ زَب

ٌَ بُضظ نُ ٌَ ًَٓسب و زَب ًَىَيُ بُو يُعين زَبِطَيتُوَ، نؤُْنُ زاضَ ئًٓذا زَب ًَت، ؾ ٌَ ئًؿاضَتٌ ئُوَ ب  ث

ًَت ئاو ئُوٍَ بؤ بهطَيت، زضوغت دؤطُ و بُْساو نُ زَنُّ ئُوَ ثؿتطريٍ ظؤض و ُْنطايُ،  ئُو بؤ به

ًَىَناًْإ، دىاْهطنطزٌْ بؤ ُّٖ زضاغتاْاُْ، ًًَإ، وَضططتٔ غىوز بؤ ُّٖ ؾ  نُْس نُ اْؽتزَظ نىْهُ ي

ًَهُ ٌَ ياضيسَزَض يُواُْيُ نُ غاَيٌ، وؾهُ نُوتًُٓ غاَي ًَهٌ زاضغتاُْ، ئُو بىوٌْ غُوظ بؤ ُْب  تطيؿِ خاَي

ًَُُ تُبعُٕ ئُوَيُ، ًَط، زَوضوبُضٍ ْاونُناٌْ نطزووَ، ْاوناَُْإ ئُو غُضزاٌْ ئ  ُٖض بُِضاغيت ُٖوي

ًٌَ و زاضغتاُْ ًَطَ يُعين نطايُ، بُْس ت ٌَ ي ٌَ، ؾتُ بُو ُٖغيت ئُصتىَُُْ ئُو زَب ًٌَ نطزب  و نطاوَ بُْس ت
ًٌَ ئُو نُ زَنُُْوَ، بُضظ طًُيُناًْإ ِضؤشاُْ خَُيهًـ  خَُيو َؤَيهٔ، ياًْـ زاضغتاُْنإ ٌٖ نطزُْ بُْس ت

ٌَ ًَيَن، بُناضٍ يُوَضطا وَنى ْاتىاْ ٌَ غىوزٍ خَُيو ب ٍَ، ي ًَت، بُضٍ بُ زاضٍ ئُطُض خبىا بُضَنٍُ وَضطط ًَساب  ت

ًَؿُُْ، َُٖىوٍ ئُواُْ ٌَ ن ًَؿاُْ، ئُو نطزٌْ ناضَغُض بُ ُٖغيَت وَظيطإ ئُصتىٌَُْ بهطَيؼت، ئًعافُ زَب  ن

 .غىثاؽ
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 فُضَىو غَُريَ خإ.
 بُضَيع غَُريَ عبسايًُ امساعًٌ:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَطٖاتين ٌ  زَغـت  و نـُّ، ئُ وَظيـط  دُْابٌ بُخ ُ  خؤؾـ ٌ  يـ ـ  ئُنـُّ،  َـُعين  يًصْـُناْ ُ  ثؿـتطريي ٍ  يـ  يًصْـُ

ٍَ ُ  (َّ،8) بِططٍُ (4) َاززٍَ بُتايبُتٌ ئُنُّ، نؿتىنا ٍ  نـ ٌ  بـُضَيع  َىافُقـُ ِ  غـُضؤن  بهطَيـت،  ظيـاز  ٖـُضَي

 بًـت  )قـباح  نـاى  نطزيإ، بطازَضإ َٔ قػُناٌْ ُٖضوَٖا و تُْفًعيُ، زَغتُاَلتُنٌ ُٖضَيِ غُضؤنٌ نىْهُ

ٍَ نطزٍ، ًُ(اي  .غىثاؽ ظؤض بهَُُوَ، زووباضٍَ ْاَُو
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ًَط فُضَىو  خإ. ؾً
ًَط ستُس صتًب:  بُضَيع ؾً
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ نُ ئُوٍَ ًْػبُت بُ ًٌَ ياغايٌ يًصٍُْ ئُطُض  ابات، ئُضاظٍ تُئذًًٌ ايىظيط( َىافكُ )اؾت ئَُي ًَـت  بـاف  ث  ب

ًَت، ِضَٖايٍُ زَغتُاَلتُ ئُو يُنػُض  1986 غاَيٌ (28ٍ) ِضَقُّ ايسويُ، اَىاٍ اظتاض و بًع قاْىٕ سُغُو ُْب

ٌَ ئُو بُِضاغيت نىْهُ بهُٕ، ظياز بؤ ٍ ٍ  ئـُوَ  زواٍ بهـات،  تُئذًًٌ خؤٍ يُنػُض ْاتىاْ ُ  ثؿـتطري ٍ  يـ  يًصْـُ

ٍَ ًَو يُ ُْنُئ تُسسيسٍ بؤنٌ ئُنُّ، نؿتىنا ُ  نُ زؤفت ًَتـُوَ،  نـَُرت  زضَخـت  (41) يـ ًَٓ  ئـُو  يـُعين  َُْ

ًَهٌ نُ نُغٍُ ًَسا َُؾطوع  بهطَيـت،  ظيـاز  نىاضَّ فُقُضٍَ ئُوَ زواٍ بهات، زضَختُنإ َىسافُظٍَ بهات، ت

ًَت ئُطُض وَضططت، ُْٖس بُ َين َىالسُظَنٍُ )دالٍ( ناى وابعامن نطز، باغِ يُنًَُـ بِططٍُ يُ َٔ ُ  ب  يـ

ًَو ٔ  َػتاطاخ  ؽطتٝط  عدل٠ ْاض خطٛط اْؿا٤)  ابات، ايٍُلت ئًذطائاتٌ يُ يُن ٞ  َت ٍ  ايتيت  االضانت  عٓٗتا  ثتعا

  .غىثاؽ اؿطا٥ليف اْجؿاض ملٓع ايٓباثاخ
 

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 غريوإ. ز. فُضَىو غىثاؽ،
ٍَ:-بُضَيع ز.غريوإ بابإ  وَظيطٍ نؿتىنا

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَطَ غاَيٌ  وَنى َُٖىو ًَت ئُّ قاْىُْ نُ ٖاتؤتُ ئ ، يـُْاو قاْىُْنـُف نـُ باغـٌ وَظيـط      8117اليُى ئُظاْ

ًَهٌ تــط، نــُ يــُْاو     ئــُنات، باغــٌ َــُوقًع ئــُنات، باغــٌ ؾــُخل ْانــات، ئَُــُ ِضووٕ نطزُْوَيُنــُ، خــاَي
ًَت بؤ ئُوٍَ تُْف ٌَ بُ تُعًًُات ب ٌَ بُ تُْفًع ئُب ٌَ وَظيط نُ ئَُي ًع بهطَيت، دـا يـُو   قاْىُْنُف نُ ئَُي

          ًَٔ ًَـٌ ئـَُي ًَو ُٖيـُ ث ًَبطـُّ، غـُْسوق َُضسُيُوَ بُ يًصُْ ئُنطَيت، ِضووٕ نطزُْوَيـُنٌ تـط، وَنـى َـٔ ت
ًَُـُف       ًَهُ يـُوَ، نـُ ئ ًَتُ ْاوٍ، زضوغت نطزٌْ  ابـات بُؾـ غٓسوقٌ بًئُ، نُ ُٖضنٌ  ُضاَات ُٖيُ ئُن

ٍَ، يُ ال ًَُُ ئُنات يُو يُٕ )ططئ زاَيت(َنـُوَ نـُوا زاضغـتإ زَوضوثؿـت     يًصُْيُنُإ ُٖيُ نُ تَُػًًٌ ئ
ٍَ نُّ بهاتـُوَ، يـُْاو َاغـتُض ثالْـسا ُٖيـُ، بـُ ثـاٌْ )        ( نًًؤَـُتطَ نـُ بـُ    4( بـؤ ) 2بؤ ئُوٍَ تؤظ و خؤ

ًَُُ ٖاوناضيـإ ئُنـُئ،    ًَبطُّ ئُوَ َُغئىيًُتٌ ؾاضَواًُْ، بُاَلّ ئ ًَط ئُِضوات، وَنى َٔ ت زَوضوثؿيت ُٖوي
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ٌَ يُ بطازَضإ ًَبىضزٕ ئُنـُّ   يُن وتٌ نُ َٔ باغِ نطزووَ نُ خؤّ نًِ بؤٍ نطزووَر بُِضاغيت َٔ زاواٍ ي
ٌَ زضوغت ُْنطا، غىثاؽ  نُ بُ ؾُف َاْط  ابُّ ث

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع سػٔ ستُس غىضَ  د
وَظيـطإ  َوَ، بُاَلّ بُ ْىوغطاوٍ ئُصتىٌَُْ  8117ُٖض بؤ ِضاغت نطُْووَ، دُْابٌ وَظيط طىتٌ يُ غاَيٌ 

ًَؿهُف بُ ثُضيَُإ نطاوَ. 15/9/8111( يُ 8854شَاضَ )  ئُّ ثطؤشَ ياغايُ ث
 بُضَيع دالٍ عًٌ عبسايًُ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ُْٖسَيو َىالسُظات نُ باغٌ َُوازٍ نًًُايٌ و ئُواْـُ نـطا، ئـُوَ يـُ َاززَنـاٌْ زواوَ بـاؽ نـطاوَ، زوو،        
وَظيط ِضووٌْ نطزَووَ، َُغُيٍُ سُضائًل، َاززَيُنٌ خاقُإ  َُغُيٍُ غٓسوقٌ ٖاوناضٍ وَنى دُْابٌ

  ٍَ ًَُُ زاواٍ ظياز نطزٌْ َاززَيُنُإ نطزووَ يُ يًصٍُْ نؿـتىنا ُٖيُ، و باغًؿُإ نطزووَ يُ سُضائًكسا ئ
ًَساويػـتًُناٌْ سـُضيل نىشاْسْـُوَ، يـُعين ئًًعاَـٌ سهىَـُـتإ        و ئاوزَيطٍ، بؤ َُغُيٍُ زابؽت نطزٌْ ث

ٌَ    نطزووَ ي ًَساويػتًؿـًإ بـؤ دـ ًَت ث ُو َاززَ، َازاّ ثؤيًػٌ  ابات ُٖيُ، َازاّ نطَيهاضٍ  ابات ُٖيُ، ئُب
ًَؿهُوتىوٍ  ٌَ يُواُْ َُغُيٍُ خُتٌ ئاططَ و َُغُيٍُ ئُبطادُ نُ دًٗاظٍ ثُيىَْسٍ ث ٌَ بهات، يُن بُد

ًَت، بؤ ئُوٍَ بعاْطَيت يُ نىَيىَ  ابات ُٖيُ، يُ نىَيىَ سُضيل ُٖيُ ًَسا ب ٌَ نـطزووَ،    ت ٌَ بـُد ، ئُوََإ دـ
ًَؿًٓاض ئُنات نُ ثـُقتإ خـإ باغـٌ نـطز،      َُغُيٍُ سُضائًكًـ بُ َاززَيُنٌ تايبُت ٖاتىوَ، بُِضاغيت ث
ًَىيػــتُ ططْطــٌ  ابــات يــُ َُضاسًًــُناٌْ زيطاغــُ بًهــُئ بــُ َاززَيــُى ئــُوَ، َــٔ       غــُقافٍُ  ابــات، ث

ُــاّ بــُ  ابــات و غــُقافٍُ  ابــات و َُغــُيٍُ  ئًكــترياسِ بــؤ يًصْــٍُ ياغــايـ نــطز نــُ َُغــُيٍُ ئًٗتً 
ًَهٌ تايبـُت     ًَت، تا داًَعُ، و زاواف بهطَيت نـُ بُؾـ ًَسا ب غُوظايٌ ُٖض يُ بًسايُتٌ ثؤيُناٌْ غُضَتايٌ ت

 .بؤ زاضغتإ بهطَيتُوَ يُ ظاْهؤناٌْ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ و، غىثاؽ
 :ضؤٚف بُضَيع ئاُْٖط عاضف

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ، ٖـُض وَنـٌ دـُْابت وتـت ئـُوَ ضوسـُ،          ويػتِ يُ  ًَِ ئُو غٓسوقٍُ نُ  ُضاَـٍُ زَيتـُ غـُض غٓسوم ْاَي

ٌَ يــُ اليــُٕ    ٌَ زاَــُظضَيت، غــٓسوقُنُ زَبــ ٍَ  ابــاتٌ ثــ ًْعاَــُنٌ َىئُغُغــاتٌ ئــُو غــٓسوقٍُ نــُ زَيــُو
ًَى ئـُنات، ئـُوٍَ نـُ َىْـُظَ            ًَطخـىاظ، ئـُوٍَ نـُ تـُيط و تـىاٍ بـُخ َاتٌ وَظاضَت، ئُغشابٌ ًٖىايـُت، خ

ئُوٍَ نُ خؤيإ ثاضٍَ زَبُخؿُٓ ئُو غٓسوقُ، ئُو غـٓسوقُ وا   ،زَويًُ، غٓسوقٌ ُْقسٍ زَوَيٌ عايٌَُ
ًَت نُ ئًشتًادٌ بُ بىزدٍُ يُى ًًَاض و زوو ًًَاض و نُْس فًػـُنٌ   ٍَ نُ َُبًُ ُنٌ واٍ ُٖب زازََُظض

ٌَ نُ زَيتُ ْاو ئُو غٓسوقٍُ، ظؤض غىثاؽ   ُضاٍَُ ُْب
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-غىضَبُضَيع سػٔ ستُس   د

 فُضَىو بؤ َاززَيُنٌ تط.
ًَٓذُّ:  َاززٍَ ث
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 بُضَيع دالٍ عًٌ عبسايًُ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 املاز٠ اـاَػ١:
)ايػاااخ اجل١ُٝ ٖٚٞ َػاطاخ ايػاااخ اٚ االضانتٞ ايٛاقعت١ زاختٌ ايػااتاخ ٚ ثهتٕٛ كككت١ الغتطاض خاقت١         

اض ٚاؿٝٛاْتاخ ٚ ايطٝتٛض ٚايكتدٛض اٚ املٛاقتع االدطٜت١ اٚ املٓتارط ايطبٝعٝت١        ناجلاؾظ١ ع٢ً اعتا اْتٛاع االؾتش   
 ٜٚهٕٛ اْؿا٤ ٚؼسٜس ٖصٙ اجلُٝاخ اكطاض َٔ ايٛظٜط حيسز ؾٝ٘: ٚالجيٛظ زخٍٛ اٟ ؾدل ؾٝٗايف

 اٚال:اغِ ايػاا١ اجل١ُٝ ٚا سف َٔ اْؿا٤ٖا.
 داْٝا:َٛقعٗا ٚطسٚزٖا َٚػاطجٗا.

 طٚض ٚثٓظِٝ ازاضثٗا.دايذا:ثٓظِٝ نٝؿ١ٝ ايسخٍٛ ٚاـ
 بُضَيع عُط عبسايطلتٔ عًٌ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَٓر:  َاززٍَ ث
)زاضغـتاٌْ ثـاضَيعضاو بـطيتؽت يــُ ِضووبـُضَناٌْ زاضغـتإ، يــإ ئـُو ظَوياْـٍُ نُوتىوُْتــُ ْـاو زاضغـتإ، بــؤ          

ٍَ و بايَ    ٍَ دــؤضٍ زاض و ئــاشَ ٓــسَ و بــُضز و يــإ  َُبُغــيت تايبــُتٌ تــُضخإ نــطاوٕ، وَنــى ثاضاغــتين ُْٖــس
ًَتُ ْاوياْــُوَ، زاَُظضاْــسٕ و زَغــت ًْؿــإ  ٌَ نــُؽ بهــ ؾــىَيُٓواضٍ زَيــطئ و زقتُْــُ غطوؾــتًُنإ، و ْــاب

ًَت نُ ئَُاُْ زياضٍ ئُنات:  نطزٌْ ئُو ثاضَيعضاواُْ بُ بِطياضٍ وَظيط ئُب
 يُنُّ:ْاوٍ زاضغتاٌْ ثاضَيعضاو و ئاَاصتٌ زاَُظضاْسٌْ.

 وبُضَنٍُ.زوو:ؾىَئ و غٓىوض و ِضو
ًًَُّ: ِضَيهدػتين نؤًُْتٌ نىوُْ ْاوَوَ و ٖاتُٓ زَضَوَ و بُِضَيىَبطزٌْ.  غ

 بُضَيع ظنًُ قاحل عبسارتايل:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓنُإ ًُْ ٍ غُض ئُّ َاززَ.  َُ ًٖك ت
 بُضَيع تاضا عبسايطظام ستُس:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓنُإ ًُْ ي ًَُُف ًٖك ت  ُغُض ئُو َاززَيُ، غىثاؽئ
 بُضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض التس:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿـُنٌ َاززَنـُزا ُٖيـُ،     ًَبًًُٓإ ُٖيُ، ِضغتُيُى يُ نؤتايٌ ث ثؿتطريٍ يُ َاززَنُ ئُنُئ، تُْٗا يُى ت

ًَىيػت ًَتُ ْاو ئُو دؤضَ زضاغتاُْ، ئُو بِططُيُ ظيازَ و ث ًَو بؤٍ ًُْ به  ْانات. نُ ًٖك نُغ
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع سػٔ ستُس غىضَ  د
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ًَؿـهُف نـطاوَ، و      ًَـصَ ث يُ غُضَتاف دُْابٌ وَظيط زاواٍ نطز نُ قػُ بهات يُبُض ئُوٍَ ئُّ ياغايُ يـُ َ
ًَػـتا قػـُ بهـات،            ًَت ئ ًَؿـرت، بؤيـُ ئُطـُض ئًعافُيـُنٌ ٖـُب دُْابًؿٌ ئاطاٍ يُ ئُقًٌ ثطؤشَنـُ ْـُبىوَ ث

ًَ ًَبـًين ُٖيـُر )اَـري طؤطـُ،      زوايـ ِضَيٌ ث ٌَ ت بُؾـاضَتٌ، نـاوَ   ؾانتٌ  سَزَئ بؤ ئُوٍَ ظياتط قػُ بهات، نـ
 ستُس اَؽت(

 بُضَيع اَري طىطُ يىغف:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَصيت )الظتىظ زخىٍ اٍ ؾـدل فًٗـا(، ُٖضوَغـا     ًَؿُنٌ ثؿتطريٍ يًصْا ياغايٌ زنُّ نىْهُ ٍ زوَاٌٖ ز ب ث
( ٌَ ًَٔ غ ٍَ ٖاتًـُ ناضَغـُض نـطٕ، ئـإ     ١ٝ ايسخٍٛ ٚ اـطٚض ٚ ثٓظِٝ ازاضثٗايف  ثٓظِٝ نٝؿز خاي ًَط ئُظُ ٍ ظ

ٌَ ٖاتًـُ ناضَغـُض نـطٕ،       ًَىيػت ْانات، ٍ خـااَل غـ ٍَ )الظتىظ زخىٍ اٍ ؾدل( نىْهُ ث ًَط نى ئُظ ِضَيعَ ٍ ظ
 .غىثاؽ

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع سػٔ ستُس غىضَ  د
 .ؾانٌفُضَىو ناى 

 قازض: ستُس ؾانٌ بُضَيع 
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ ثـاضَيعضاوبٔ، بُتايبـُت تـُضخإ نـطاو، وَنـى ثاضاغـتين             5يُ َـاززٍَ )  ( باغـٌ ئـُو ؾـتاُْ ئـُنات نـُ زَبـ
ًَتُ  ًَت نُؽ به ٍَ و باَيٓسَ و بُضز و يإ ؾىَيُٓواضٍ زَيطئ و زقتٌُْ غطوؾيت ْاب ٍَ دؤضٍ زاض و ئاشَ ُْٖس

ًَػــتا زياضزَيــُى ُٖيــُ يــ ًَهٌ  ْاويــُوَ، ئ ُ ؾــاضٍ َُٖيُ،ــُ، نــُ بــُ زاخــُوَ نــىْهُ ئاغــُواضَيو يــإ ؾــىَيٓ
ٌَ بهطَيـت بـؤ         ًَـٌ بػـًُُْوَ، نؤنـٌ ثـ ًَـت ي ًَيت بُ ْاونُيُى ْاب غطوؾيت دىإ نُ خىاٍ طُوضَ بُخؿٌ ب
ًَهُ َــٔ نــُْس داضَيــو ثطغــًاضّ نــطزووَ، عــُال ئُغــاؽ بــُ ْــاوٍ     ًَػــتا بــؤ َــاوٍَ غــاَي ْاونــُيُنٌ تــط، ئ

ئُّ باغـُ ئُنـُٕ، ئاغـُواضٍ غـٓىوضٍ َُٖيُ،ـُ زَطىاظضَيتـُوَ و ْـاظامن بـؤ نـىَيٌ زَبـُٕ،           ئَُطيهًُناُْوَ 
ًَػـتاف ئـُوٍَ نـُ ٖـَُىوَإ زَيـعاْؽت َؤظَخاُْيـُنٌ َُضنـُظٍ ًْـُ يـُ نىضزغـتإ نـُوا             نىْهُ ُٖتا ئ

ٖـ    ٌَ ُٖض ْاونُيُى تايبُـتُْـسٍ خـؤٍ  ٍَ بُ ئاغُواضَ زَيطيُٓنإ، يُبُض ئُوَ زَب ًَت، و زَوَيَُُْس بهط ُب
ٍَ، بؤيــُ زاوانــاضّ      ٖــُض ْاونــُيُى َــاد خؤيــُتٌ ثاضَيعطــاضٍ يــُ غطوؾــيت و يــُ ؾــىَيُٓ زَيطيٓــُناٌْ بهــط
ًَػـتا بـُ تايبـُت يـُ َُٖيُ،ـُ           ٌَ يـُّ بُضْاَُيـٍُ نـُ ئ سهىَُت، و وَظاضَتُ ثُيىَزًْساضَنإ ِضَيططٍ ٖـُب

ٌَ ٍَ و ئُبط زَغيت زضاوَت ًَطايُنٌ تط، غىثاؽو بُ بُضزَواّ ؾىَيُٓ زَيطيُٓنإ زَضز  .ٍَ بؤ د
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.سػٔ ستُس غىضَ  د
 فُضَىو ناى ناوَ.
 بُضَيع ناوَ ستُس اَؽت:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَبــًين نــاى )اَــري(ّ ٖــُبىو، بــُاَلّ ئــُوٍَ نــُ يًصْــٍُ ياغــايـ باغــًإ نــطزٕ ئــُو بططــٍُ     َــٔ ٖــَُإ ت
ًًٌََُ َاززَنـُ، ) ئُخري)الظتىظ زخىٍ( تُْاقىظ ئُن ٍَ بِططٍُ غ ثٓظتِٝ نٝؿٝت١ اـتطٚض ٚايتسخٍٛيف      ات يُطُ

ًٌَ )الظتىظ زخىٍ اٍ ؾـدل فًٗـا اؾت برتخـًل و     ًَ اتاشٕ َتٔ اؾٗت١ املػتاي١ اٚ     ئُطُض الؾٌ ُْبٍُ زَتىاٌْ ب
ًَتُوَ، ظوض غىثاؽاؾ١ٗ املع١ٝٓيف   ًَٓ ٌَ ئًعافٍُ بهٍُ ئُطُض ؿت  ئُوَف زَب
ٍَ:وَظيط-بُضَيع ز.غريوإ بابإ  ٍ نؿتىنا

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَهٌ     ُٖض َُبُغت يُ َُلتًُنإ يُ َُٖىو دًٗإ ُٖض ئُوَيُ، َُغُيُٕ ظؤض ُْوعٌ باَيٓسَ ُٖيـُ يـُ نـات
ًَتُ     ًًَهُ ئُنُٕ، يُبُض ئُوَ يُ َُٖىو دًٗإ ئُو َاوَيُ زايئُخُٕ بؤ ئـُوٍَ خَُيهُنـُ ُْنـ تايبُت زا ٖ

 اؽْاوٍ، َُبُغيت َُلتٌ ئُوَيُ، غىث
 َاززٍَ ؾُؾُّ:

 بُضَيع دالٍ عًٌ عبسايًُ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 املاز٠ ايػازغ١:
يًٛظٜط اْؿا٤ َٓاطل ٚقا١ٝ٥ ع االضانٞ االَرل١ٜ ٚ اضانٞ االَت ى اـاقت١ ٚايتيت ثهتٕٛ ستطزا٤ َعطنت١        -اٚال

 َٔ اسٌ: ػطظٞ يًُا٤  اٚ ع االضانٞ ايػاااث١ٝ االخط٣ ٚشيوييجعط١ٜ ايذلا١ اػبة اؾطٜإ ا
 %.52ثذبٝح ايذلا١ ع٢ً اؾباٍ ٚاملٓظسضاخ اييت ثعٜس ْػب١ املٌٝ عٔ -7
 ها١ٜ االضانٞ َٔ اسجٝاح االْٗاض ٚايػٍٝٛ.-0
 طؿا ايٝٓااٝع َٚكازض ٚ فاضٟ املٝاٙ.-3
 طؿا َٓظط طبٝعٞ ثااع ملطنع اقطٝاف اٚ ايططم ايط٥ٝػ١ٝ ايعا١َ.-4

 ي ٖساف ايٛقا١ٝ٥.غجذُاض ايػرل امل ٥ِ اق١ َٔ االميٓع اقظات االضانٞ اـ -داْٝا
 يًٛظٜط ايػا٤ قطاض اْؿا٤ َٓاطل ايٛقا١ٜ عٓس ظٚاٍ االغبات ايساع١ٝ الْؿا٤ٖا. -دايذا

 بُضَيع تاضا عبسايطظام ستُس:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ
 َاززٍَ ؾُؾُّ:

ظَوٍ َـىَيهٌ تايبـُت نـُ    بؤ وَظيط ُٖيُ ْاونٍُ خـؤ ثاضاغـؼت زاؿتـُظضَييَن يـُْاو ظَوٍ َـريٍ يـإ        -يُنُّ
ًَجُِضبىوٌْ ِضَيِطَوَ ئاويُنإ تًايسا، يإ يـُْاو   ِضووتُْٔ و ِضووبُِضووٍ زاَاَيًين خانُنُ بىوُْتُوَ بُٖؤٍ ت

ًَٓاو:  ظَويُ زاضغتاًُْناٌْ تط، و يُ ث
ٍَ يُغُض -7 ًَطرينطزٕ و َاُْوٍَ خاى و خؤ ًَىاضَنإ نُ ِضَيصٍَ الضد  % ظياضتطَ.52يٌ يُ ؾار و ي
 ثاضاغتين ظَوٍ يُ تُوشٌَ ِضووباض و باضإ.-0
 ثاضاغتين ناٌْ و غُضناوَنإ و ئاوِضَيصَنإ.-3
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 ثاضاغتين زقتٌُْ غطوؾيت ْاوَْسَ طُؾت و طىظاضيُنإ و يإ ِضَيطا غُضَنًُ طؿتًُنإ.-4
ٍَ ٖؤناضَنـــاٌْ خؤثاضاغـــؼت    -زووَّ ًَٓإ قُزَ ـــُ زَنطَيــت نـــُ يُطـــُ خــاوٌَْ ظَوٍ تايبـــُت يـــُ وَبـــُضٖ

ًَت.  ُْطىصت
ًًَُّ ًَتُوَ ئُطـُض ٖؤناضَنـاٌْ     -غ ًَٓ وَظيط بؤٍ ُٖيُ بِطياضٍ زاَُظضاْسٌْ ْاونُناٌْ خؤثاضَيعٍ َُٖيبىَؾـ

 زاَُظضاْسًْإ َُْا.
 بُضَيع ظنًُ قاحل:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓإ ًُْ ٍ غُض ئُّ َاززَيُ.  َُ ت

 بُضَيع تاضا عبسايطظام:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓنُإ ًُْ.ئ  ًَُُف ًٖك ت
 :بُضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض التس

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓإ ًُْ.  ثؿتطريٍ َاززَنُ زَنُئ و ت

ٍَ وغُضناوَناٌْ ئاو-بُضَيع ز.غريوإ بابإ  وَظيطٍ نؿتىنا
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًِٓ ئُوَيُ ِضَيصٍَ غًؤثُنُ نُ  ًَو زاْطاوَر نىْهُ ظؤضبٍُ داض % يُ ْاظا52تُْٗا ت من يُغُض و ئُغاغ
 % باؾُ.45% َ، ئُطُض بًهُيُٓ 42% و 45نُ َٔ زَيبًِٓ يُ 

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.سػٔ ستُس  د
ًَبًين ُٖيُر )ئاُْٖط عاضف، غاالض ستُىز(  ٌَ ت  ن

 بُضَيع ئاُْٖط عاضف:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَـطَ ُٖيئُتـُنٌ           دُْابٌ وَظيط يُغُض َُيًٌ ٌَ ِضاغـت زَنـات، ئُطـُض ي غـًؤثُنٍُ تُعًًكـُنٌ ُٖيـُ، بـَُي
ًَػــتا ئــُو زَيتــىاٌْ يؤَــإ ِضووٕ بهاتــُوَ و دــىابًـ زاتــُوَ، نــىْهُ  ابــات     َُغــشٌ دًؤيــؤدٌ ٖــُبا ئ
ًَت،  ابات يُنُّ ئًشتًـادٌ بـُ َُغـشٌ     ٌَ ًُْ يُى نُؽ بتىاٌْ قطاض و قاْىٌْ بؤ زاْ وَسسَيُنٌ بُتُْ

و ثالْــُى ُٖيــُ، ئًشتًــادٌ بــُو ئــاوٍَ ُٖيــُ نــُ َُقــسَضٍ ئاوَنــٍُ يــُ الٍ خؤَــإ ًْــُ،    دًؤيــؤدٌ 
ًَطَبــا َىستَُُيــُ ئــُوإ ثطؤشَنــُيإ  َىستَُُيــُ يــُ زَويُتــُنٌ تــط، يؤيــُ ئُطــُض َُغــشٌ دًؤيــؤدٌ ي

 زَوَيَُُْستط ئُنطز، غىثاؽ
 بُضَيع غاالض ستُىز:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَبًًِٓ يُغُض ئُو قُالسُتًُ ُٖيُ نُ يُّ َاززَيُ زضاوَ بُ دُْابٌ وَظيط بؤ ئُو َُٖاَاُْ،  َٔ تًُْا ت
ًَـ وَظيـط     ًَُُ يُ ئاَاصتُناْسا و يُ خاَيٌ يُنُّ زا ْـاوٍ وَظاضَت ثـ نُ ْاونٍُ خؤ ثاضاغؼت زاؿتُظضَييَن، ئ

ًَت وَظيطيـ بؤ ئُّ ياغـايُ ئًدتً  ًَئُن ًَطىَإ وَظاضَت ططْرتَ يُ وَظيط، و ث ًَهٌ    ٖاتىوَ، ب كاقـٌ يـُ بـاب
ٌَ، بؤيُ وَظاضَتًـ ِضاوَيصناضٍ ُٖيُ، بُِضَيىَبُضايُتٌ طؿيت ُٖيـُ، غـتاد ُٖيـُ،     ًَت و يُّ بابُ ُْب تط ُٖب
ًَهُوَ ئُّ َُغُيُيُ يُى اليٌ بهطَيتُوَ، بؤ ئُوٍَ تانُ نُؽ تُسُنىّ بُّ  ٌَ يُ ِضَيطٍُ ئُصتىَُْ ئُتىاْ

     ٍ ًَطــُ ًَطــٍُ تُقسيطيؿــُ،     بابُتــُوَ ْــُنات، ُٖضنــُْسَ وَظيــط ٖــُّ د بــُاَلّ بــؤ  َتُاُْيــُ و ٖــُّ د
و بؤ ئُّ َاززَ و َاززَناٌْ تطيـ ُٖغت ئُنُّ زاِضَيصَضاٌْ ثطؤشَنـُ تـُضنًعيإ   َُغُيُيُنٌ ئُّ بابُتُ

ًَهسا وَظاضَت ططْطرتَ، غىثاؽ  يُغُض وَظيط ُٖبىوَ، يُ نات
 َاززٍَ سُوتُّ:

 بُضَيع دالٍ عًٌ عبسايًُ:
 .بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ

 ايؿكٌ ايذاْٞ
 االْجؿاع َٔ ايػاااخ

 املاز٠ ايػااع١:
يف َتٔ ٖتصا ايكتإْٛ    4اٚال: االؾدام ايػانٓني زاخٌ اضانٞ ايػاااخ اٚ ظٛاضٖتا اٚ اغتجذٓا٤ا َتٔ اطهتاّ املتاز٠ )     

 االْجؿاع اا الٜجشاٚظ اطجٝاساثِٗ ايؿدك١ٝ َٔ ايػاااخ ؾطٜط١ عسّ االنطاض اٗا ٚشيو َٔ خ ٍ:
 ع االخؿات ايٝااػ١ ٚااالخؿات اي ظ١َ يكٓع االالخ ٚاالزٚاخ ايعضاع١ٝ اعس االشٕ اصيو.االْجؿاع َٔ مجٝ-7
 ضعٞ املٛاؾٞ ااغجذٓا٤ املاعع.-0

س )اٚاليف َٔ ٖصٙ املتٛاز اٚ اؾتطاز   ٓاشٕ اٗا ي ؾدام املؿُٛيني اايبٜيًُسٜط ايعاّ إ ٜكسض فاْا اساظاخ -داْٝا:
 ض٠  ِ اؿطط ايجكٝس اجعًُٝاخ ثكسض  صا ايػطض.ايكبا٥ٌ اطعٞ َٛاؾِٝٗ ع ايػاااخ اجملاٚ

 بُضَيع تاضا عبسايطظام:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 َاززٍَ سُوتُّ:

ًَٔ بـُزَض يـُ سىنُـُناٌْ           يُنُّ: ئُو نُغاٍُْ نُ يُْاو ظَويـُناٌْ زاضغـتإ يـإ يـُ تًُْؿـتًإ ًْؿـتُد
ًَت، بـُ       ( ٍ ئُّ ياغايُ زَتىأْ غىوزَُْس بٔ يـُ زاضغـتإ، نـ   4َاززٍَ ) ًَىيػـيت خؤيـإ ظيـاتط ْـُب ُ يـُ ث

ٌَ ُْطُئُْ، ئَُُف يُ ِضَيطٍُ: ًَو ظياٌْ ث  َُضد
ًَطٍ         -7 ًَىيػـؼت بـؤ زضوغـت نطزْـٌ ئـاَطاظ و ئـاَ غىوز وَضططتٔ يُ َُٖىو زاضَ وؾهُنإ و ئـُو زاضاْـٍُ ث

 نؿتىناَيٌ زواٍ َؤَيُت وَضططتٔ.
 يُوَِضاْسٌْ َااَلت دطُ يُ بعٕ.-0
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َبــُضٍ طؿــيت ُٖيــُ َؤَيــُتٌ خــؤِضايٌ زَضبهــات بــؤ ئــُو نُغــاٍُْ بِططــٍُ يُنــٌَُ ئــُّ   بــؤ بُِضَيى -زووَّ
َاززَيــُ زَيــإ ططَيتــُوَ ٖــُضوَٖا بــؤ تانــُناٌْ ئــُّ ٖؤظاْــُ نــُ َااَلتًــإ يــُ زاضغــتاُْناٌْ تًُْؿــتًإ     

ًَو ثابُْس بٔ بُو ِضَيُٓاياٍُْ بؤ ئُّ َُبُغتُ زَضزَنٔ.  بًُوَضَيٓٔ، بُ َُضد
 :بُضَيع ظنًُ قاحل

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَىَيُ زابِطَيصضيتُوَ: ًَؿًٓاض زَنات بُّ ؾ  بُْػبُت يُنُّ، يًصُْ ث

ًًَُنإ.-7  غىوز وَضططتٔ يُ طؿت زاض و نؤتُضَ وؾهُنإ نُ بُناضزَيت يُ ثؿُغاظيُ خؤد
ًًَيُوَضاْسٌْ َااَلت باؾرت وايُ بُ شَاضٍَ بعٕ نُّ بهطَيتُوَ، بُ ْ-0  بًًُٓإ ًُْ.ػبُت خاَيٌ زووًََـ ت

 بُضَيع تاضا عبسايطظام:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓإ ًُْ.  ًٖك ت
 بُضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ ًُْ.  ت
ٍَ:-بُضَيع ز.غريوإ بابإ  وَظيطٍ نؿتىنا

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
   ٕ ًَؿـُيُنُا ًَػـتا نـُْس ن ًَئُطُّ ئ ًٌَ ت ًَؿـٍُ ئـُوَف         وَنى َٔ ي ُٖيـُ يـُ نـُْس فُتطَيـُنؽت ٖاونـاضٍ ن

ًَِ وتــطاوَ زَوضٍ )  ( ًًَؤْــُ، يُبــُض ئــُوَ 0ئُوَيــُ نــُ يــُ ُٖضَيُــُوَ شَاضَيــُنٌ ظؤ َــُِض زَيــت، وَنــى ثــ
:ٌَ ًَو ئًعافُ بهُئ وَنى زووَّ، نُ واب  سُظئُنُّ ؾت

ايطعٞ اال اٛاؾك١ ٚظضا٠ ايعضاعت١  الٜػُ  يًٛاؾسٜٔ اىل االقًِٝ َٔ اقظات املٛاؾٞ زخٍٛ طٝٛاْاثِٗ يػطض -0
ٌَ زووٌََ بؤ ئًعافُ بهُئ، غىثاؽٚ يؿذل٠ قسز٠يف  ًًَُّ ئُب ٍَ نطا يُ غ ًَؿًٓاضَ قبى  دا ئُطُض ئُّ ث
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع سػٔ ستُس غىضَ  د

ًَبًين ُٖيُر )ئاُْٖط عاضف، عبسايطلتٔ سػؽت، غـاالض ستُـىز، ز.التـس وَضتـٌ، اَـري طىطـُ،       ٌَ ت غـُضزاض   ن
ًَط ستُس صتًب(   ضؾًس، ؾً

 بُضَيع ز.التس ابطاًِٖ عًٌ)وَضتٌ(:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًِٓ يُغُض خاَيٌ ) ( ُٖيُ، يُوَِضاْسٌْ َااَلت دطُ يُ بعٕ، 7( يُ بِططٍُ يُنُّ يُ َاززٍَ )0َٔ تُْٗا ت
ٌَ خؤ بعٕ و َُض يُى سىن  ًُإ ُٖيُ.يُعين سًهُُت نًُ تُْٗا بعٕ دًانطاوَتُوَر ئ

 بُضَيع اَري طىطُ يىغف:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ٌَ طىْسا زظاْـٔ بـُضَيع دـُْابٌ غـُضؤنٌ ثُضيـَُإ، يـُعين زائًُـُٕ         ًَبًًُٓيُ تايبُتٌ خُيه تُبعُٕ ئُو ت
ًَـى زنـُتٔ، نـىْهُ ثـرت      ٌَ طىْسا ثرت بعٕ خب ٌَ بُفط و تؿتإ ٌَُٖ خُيه ٍَ يُعين ي ٌَ دُو بعٕ ثرت َكاوََ

 ٌَ ٍَ بـؤ   َكاوََ ٌَ وَظيطَيت زنُّ، نى ئُو َُِض  زَيُٓ خـاض ٌَ دُْاب ٍَ ثؿتطريٍ ضاي ٌَ زوو ًَو، ي زنُتٔ، ئُظُ ئ
ًَتُ ئًعافُ نطٕ، و غىثاؽ ًَتُ تُْعيِ نطٕ، بطَيها َىافُقُ، ئُطُض ُْبت ئُو فُقُضَ ب ٌَ ب  نىضزغتاْ

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ. -بُضَيع غُضزاض ضؾًس
ٌَ زاض برِبَيتـُوَ يـُو      يُ ِضاغتًسا يُّ َاززَيُ زو و ساَيُت ٖاتىوَ نُ يُنًإ بُ ِضَٖايٌ َؤَيـُت زضاوَ نـُ بهـ

ًَهٌ          ٌَ، دُيؿـ ًَُُ سُقًكُتُٕ يُ  ابـات يُواُْيـُ دـُْابٌ نـاى )سػـؽت( باؾـرت بعاْـ زاضغتاْاُْزا، بُاَلّ ئ
ؤ ئـُوٍَ خـَُيو   طُوضَ و ططإ يُ فُضَاْبُض و يُ ئًساضَ و يُواَُْإ ُٖيُ، با غُضثُضؾيت ئُواُْ بهُٕ، ب

و ططْتًــُى ُٖيــُ يــُو ساَيُتــُ نــُ ئــُوَ زاضٍ تــُِض و ئــُوَ وؾــهُ بُيُنــُوَ ْايــإ بِطَيتــُوَر زووَّ ئــُو  
ًَُـُ         ٌَ ئـُو َـُِضَ يـإ بعْـُر يـُ واَلتـٌ ئ ًَهٌ فُقري نىظاْ ساَيُتٍُ بطازَضإ باغًإ نطز، يُ ِضاغيت زا ؾىاْ

ٍَ، يإ قُز ًَـٌ  َُِض و بعٕ َُٖىوٍ بُ يُنُوَ ٖؽت ئُنط ًَ ٍَ ُٖضزوونٌ، يإ بُِضاغيت ئُو ساَيُتُ ب َ ُ بهط
ًَهٌ ٖؽت ًُْ،غىثاؽ ٍَ و بعُْنُ يُو الوَ، بُِضاغيت ئُوَ يُ ياغازا ؾت  با َُِضَنُ يُو الوَ بًُوَض

ًَط ستُس صتًب:  بُضَيع ؾً
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

    ٔ ٌَ )االْتفـاع َـ كتًـع االخؿـاو ايًابػـُ واالخؿـاو      بُ ًْػبُت بِططٍُ يُنُّ يُ َاززٍَ سُوتُّ، نـُ ئـَُي
ايالظَُ يكٓع االالت واالزوات ايعضاعًُ(، بُِضَئٌ َٔ باغٌ ٖـؽت ْـُنطاوَ، عَُُيًـٍُ تـُستًت نـُ خؤَـإ       
ٍَ ئُوَ ٖـُض خـُيىظٍ    ٍَ و ُْتُو ئُظاْؽت بُؽ ئُوَيُ َُْعٌ )اؾت عًًُُ حتتت  ري ايكاْىٌْ( نىْهُ بتُو

ًٌَ ي  اغا ئُو ناضٍَ بؤ زا بِطَيصضَيت، غىثاؽخؤٍ زضوغت ئُنات، يُبُض ئُوَ بُ ث
 

 بُضَيع ئاُْٖط عاضف
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَُــُ بــُ نــاوٍ خؤَــإ   722 % تُئًــسٍ دــُْابٌ وَظيــط ئُنــُّ، بــؤ ظيــاز نــطزٍ ئــُو فُقُضَيــُ، نــىْهُ ئ
 زيتًتُإ وَخيت خؤٍ يُ طُضًَإ يُ غاَيُناٌْ .......

ًَططٍ غُضؤنِ   .ثُضيَُإبُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د
 فُضَىو ئاُْٖط خإ.

 :ضؤٚفبُِضَيع ئاُْٖط عاضف 
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 

ًَى زَنـطا، ئـاواٍ        8112ُٖتا  1998يُ  َّ بـُخ ئُوَّ بهىش و ئُْفايٌ طُضًَإ بىوٕ، َـُِض و َاآلتًـإ يـُو
ــسَنطا،   ًَ ــطإ زَنــطإ، تًذــاضَتِ ث ًَ ٍَ دــُْابٌ وَظيــطّ بــؤ ظيــازنطزِْ ئــُو فُق  111ئ ُضَيــُ، ظؤض % يُطــُ

 غىثاؽ.
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ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ.  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 بُِضَيع ناى عبسايطلتٔ فُضَىو.
 بُِضَيع عبسايطلتٔ سػؽت ابابهط:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 

ًَيَن    ٌَ ) بؤٍ ُٖيُ زاضَ وؾـهُنإ بـُناضب بُِضاغتِ غُباضَت بَُاززَّ سُوتُّ، بِططُّ يُنُّ، يُنُّ نُزََي
ًَو، بًػت نًًؤَُتط يُْاو َُسافُظَ و يُ ًَو يُ زَيًُى، يُ ؾاخ ٌَ زواٍ َؤَيُت وَضططتٔ( نُغ ئاخرييـ زََي

ًَـت َؤَيـُتِ     ٍَ ب ٍَ يإ بؤ ُٖضؾتُى بـرِب ٍَ بؤتُظط ٌَ زاضَيو، زَغهُ زاضَيو برِب يإ قُظا يإ ْاسًُ زووضَ، به
ٍَر تىخـىا       ٍَ ئًٓذا ئُو زَغـهُ زاضَ ئُوَْـسَ زضَيـصَ بـرِب ًَهِ ظؤض ْاَاقىيـُ و ْاياغـايًُ و     وَضبطط ئـُوَ تؿـت

ًَُـُّ نـىضزا      ٍَ ئُو ؾتُّ نـُ يـُْاو ئ ٍَ نىضزغتإ، يُطُ ًَُُ، يُطُ ٍَ خَُيهِ ئ ٌَ يُطُ ًَهُ و ْاطىصت ْاضَيو و ث
ًَيَن، زاضٍ تـُِض بـُناض ْـُييَن،       ٍَ، ئَُُ ظؤض تُواوَ زاضٍ وؾو بـُناض بـ ٌَ، ئَُُ ْانط ُٖيُ، ئَُُ ُٖض ْاطىصت

ٍَ   بُآلّ ئُو زَغ ًَباؾُ ئُو َؤَيُتـُ يـُو ٌَ، َٔ ظؤضّ ث ٌَ َؤَيُت ب ًَيَن، بُب ٍَ بؤ ظضاعُت بُناضٍ ب هُ زاضَ برِب
ٌَ بــعٕ َُغــُيُٕ بِططــُّ زووَّ     ٌَ يــُعِٓ ئــُوَّ تــط نـُ ئــَُي ٌَ ْــاب ًَيَن، زواٍ ئَُــُف ئــُوَّ نــُ زََيـ ْـَُ

ٌَ، ئُطُض باغٌ  اباتِ سهىَُت  َِ، بعٕ ُْب ٌَ َُِض و َاآلت يُوَِضَيٓ ًَت نُئَُي زَنات، نُ سهىَُت تاظَ بهًٓ
ًَػـتا َُٖاْـُ ئـُّ و        ًَتُ ْاوّ، بُآلّ ئُطُض باغـٌ ئـُو  اباتـُّ ئ ًَو ُْن تُواوَ، َٔ يُطَُيِ، ًٖك سُيىاْ
              ٌَ ًَ ًَِ زَخـىا، خـؤ ٖـُضطًا ْـاخىا، ظؤض نـُّ بـعٕ طًـا زَخـىا، ٖـَُىو نـ خبىا بعٕر ُٖض زاض زَخـىا، ٖـُض نـ

ٍَ ٍَ، ئَُُف البسض  ، ظؤض غىثاؽ.ئُخىا، ئَُُ ُٖض ْانط
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ.  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 ناى غاالض فُضَىو.
 
 

 بُِضَيع غاالض ستُىز َطاز:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 

ٍَ، يُبـُض زوو غـُبُو، يُنـُنًإ: ئـُو             يُِضغتًسا َـٔ ضِِاّ وايـُ َـاززَّ سُوتـُّ ٖـُض بِططـُّ زووَّ البـسض
ًَُُ يُظَاِْ نىضزّ بـؤ َُواؾـٌ َـُِضو َـاآلت     تُضدَُُ نطزُْ يى ُويًُّ نُ  َُواؾٌ نطزووَ بُ َاآلت، ئ

ًَهــسضاوَ َُِضَنــُّ   ًَهــسا َــُِض و َــاآلت تــًُْا وؾــُيُنُ، وؾــُيُنِ ي ٍَ، ئــُو َــُِضو بــؤ الزضاوَر يُنات زَوتــط
ٌَ، َٔ تُغُوِضّ وايُ َاآلت يُ ئَُىايُوَ ٖـاتىوَ يـُظَاِْ عُض   ًَبهُيتُوَ َاآلتُنُ َاْايُى ْابُخؿ َبًـسا،  ي

ًَىَيُ    ًَؿىوزا ُٖغتسَنُّ بـُو ؾـ تُغُوِضّ وايُ يُ تُضدَُُ نطزُْنُزا زيكُت ًًُْ، ئُطُض يَُاززَناِْ ث
ًَُُ زَْطُإ يُغـُض وؾـُيُى زاوَ نـُ وؾـُنُ ْـاظاْؽت َاْانـُّ نـًًُ، واتـُ زَْطُـإ يُغـُض            ِضؤيؿتىوَ، ئ

ٌَ، بؤيُ ًٖ ٌَ َاْا زاوَ بؤ َُغُيُيُى نُ َاْا بطُيُْ ىازاضّ يَُاززَّ سُوتـُّ ئـُوَ ناضَغـُض    وؾُيُنِ ب
    ٌَ ًَؿىوزا ُْٖاتيَب، ئًرت قػُّ يُغُض ُْنطاوَ بؤ ئُوَّ نُ ئَُـُ واتـا ْابُخؿـ ٍَ، ئُطُض يَُاززَناِْ ث بهط
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ٍَ، نُ وتت َُِضو  ًَتُوَ َُِض و َاآلت ئًعافُ بهط ٌَ تُضنًعّ بهطَيتُ غُض، ئُطُض زًََٓ يُ ِضاغتًسا، بؤيُ زَب
ٌَ نُ بطازَضإ باغٌ بعًْإ نـطز يُِضاغـتًسا نـُ ئَُـُف خـؤٍ َُغـُيُيُنِ       َاآلت ئُو دًاناضيً ُ ْاطُيُْ

ًَطاّ ًًُْ، ظؤض غىثاؽ. ًَطَ د  ؾاظَ، يُ نىضزَواضيسا ْىنتُ ُٖيُ، بُآلّ ئ
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ.  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 بُِضَيع دُْابٌ وَظيط فُضَىو.
ٍَ و غُضناوَناِْ ئاوبُِضَيع ز. غريوإ بابإ / وَظيطٍ نؿ  تىنا

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 

( ٌَ ًَ ًَىَيُى ب ًَهُ زَضباضَّ بعٕ زوو ئُطُض بًطؤِضئ بُؾ ضاعٞ املٛاؾٞ ااغجذٓا٤ املاعع ؾ٢ ايػاااخ ايٓاؾ١٦ ؾت
ًَؼت        ٚايػاااخ اييت ثجعطض يًظطا٥ليف   ًَؿُنُ بُضاغـتِ يُوَيسايـُ، بعُْنُيـُ نـُ  اباتُنـُ تـاظَ زَبـ نىْهُ ن

ًَتـُوَ َـُدايٌ ْـازَٕ بـؤ ئـُوَّ       َُْ ٍَ تـاظَ زَب ًَؼت نُ غُض يُْى اَُنُ َُٖىوّ زَخؤٕ، ئُطُض ئاططيـ ب
 ثُضَ بُخؤٍ بسا، غىثاؽ.

ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ.  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 فُضَىو ناى دالٍ.
 بُِضَيع دالٍ عًٌ عبسايًُ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 

  ُ ًَـطإ، تىضنًـا( ئُواْـُّ نـُ  اباتًـإ          عُفىو ظؤض باغٌ بـعٕ نـطا، ب ًَهافتإ )ئ ًَُـُ زَوَيُتـُ زضاوغـ ِضاغـتِ ئ
ًَىٍَ ززاِْ بـعٕ   ًَؿُيُنِ ُٖيُ ؾ ُٖيُ، بُِضاغتِ خاوَِْ  اباتٔ ئُقًَُٕ ُٖض قُزَ ُيإ نطزووَ، بعٕ ن

ًَؿُ ئُوَيُ ئُو ززا ًَتُ زاض، ن ٌَ و يكُنُ ئُب ًَسضوغت زَب ِْ وايُ نـُ  طؤثهُ زَخىا، ئُو طؤثهُيُّ نُيكٌ ي
ٌَ، بـُآلّ نـُّ               ٌَ ٖـُب ًَـىَ ئـُب ًَُـُ ؾـار و ن طؤثهُنُ زَخىا، يُبـُض ئـُوَ نـُّ نطزْـُوَّ بـعٕ ِضاغـتُ الّ ئ
ــاتِ ٖــُضَيُِ        ــُ ظؤض ؾــىَئ و زَيٗ ًَػــتا ي ــُ، نــىْهُ ٖــَُىوَإ ئاطــازاضئ ئ ًَهِ خــطاخ ًًْ نطزْــُوَّ ؾــت

ًَسا ْـُبىوَ،  ًَـ يُى َُِضٍ ت ٍَ يَُُو ث ًَػـتا )  نىضزغتإ داضإ ثُصتا غا ًَسايـُ و بعًْؿـٌ    511ئ ( َـُِضٍ ت
ًَُُ طىت ًَسايُ، ئ ٌَ َـُتط، زاْـِ           ىوت ٍَ زووَـُتط، غـ َاُْ نُّ نطزْـُوَّ يُبـُض ئـُوَّ بـعٕ بـُزاضا َُٖيبطـُض

ٌَ، ظؤض غىثاؽ. ٌَ يكُنإ زضوغت ب  وازضوغت بىوَ نُ طؤثهُ زَخىا نُ ْايَُي
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ.  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 بؤ َاززَّ ُٖؾت. فُضَىو
 بُِضَيع دالٍ عًٌ عبسايًُ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 
 يف:8املاز٠ )
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اٚال: خيكل ٚظٜط املاي١ٝ آا٤ا ع٢ً طًة َٔ ٚظٜط ايعضاع١ ٚ املٛاضز املا١ٝ٥ املػاطاخ املط١ٜٚ املطًٛا١ َٔ 
ال ثُٓٛ ؾٝٗا االؾشاض اكٛض٠ االضانٞ االَرل١ٜ الغطاض ايجؿشرل ٚ اْؿا٤ ايػاااخ ٚ ثٛغٝعٗا ع املٓاطل اييت 

 طبٝع١ٝ.
داْٝا: يٛظٜط ايعضاع١ ٚ املٛاضز املا١ٝ٥ ايكٝاّ اجؿشرل املػاطاخ اؾاْب١ٝ ؾساٍٚ ايطٟ ٚ اطٛاض ايػسٚز ٚ 

 سٛاْة ايططم ايعا١َ خاضض طسٚز ايبًسٜاخ ٚغرلٖا اايجٓػٝل َع اؾٗاخ شاخ ايع ق١.
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُ  إ.بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 فُضَىو بُنىضزيًُنُّ
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ.

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 

 (:8َاززَّ )
ًَىيػت يُ ظَوّ َريٍ  ٍَ و غُضناوَناِْ ئاو ضووبُضٍ ث يُنُّ: وَظيطٍ زاضايٌ يُغُض زاواّ وَظيطٍ نؿتىنا

ٕ يُو ْاوناُّْ بُضاو تُضخإ زَنات بَُُبُغتِ زاض ناْسٕ و زاَُظضاْسِْ زاضغتإ و فطاواْهطزًْا
.َّ ًَٓاِضو ًَىَّ غطوؾتِ زاضيإ ي  بُؾ

ٍَ و غُضناوَناِْ ئاو بؤٍ ُٖيُ ضووبُضَناِْ تًُْؿت دؤطُناِْ ئاو و ئاوزَيطٍ و  زووَّ: وَظيطٍ نؿتىنا
سُوظّ بُْساوَنإ و تًُْؿتُناِْ ِضَيطا طؿتًًُنإ يُزَضَوَّ غٓىوضٍ ؾاضَواًًُْنإ و ِٖ تط بُزاض 

ًَيَن بَُُٖاُْٖط ٍَ اليُِْ ثُيىَْسيساض.به  ِ يُطُ
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ.  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

ٍَ ِضَئًتإ، فُضَىو.  يًصُّْ نؿتىنا
 بُِضَيع ظنًُ قاحل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 

ًَبًًُٓإ ًًُْ، غىثاؽ.  ًٖك ت
 

ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ.  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 ُ، فُضَىو.يًصُّْ تُْسضوغتِ و شيٓط
 بُِضَيع تاضا عبسايطظام:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 

ًَبًًُٓنُإ ًًُْ يُغُضٍ، غىثاؽ. ًَُُ ًٖك ت  ئ
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ.  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 يًصُّْ ياغايٌ، فُضَىو.
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:
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 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 

ًَبًًُٓإ ًًُْ، غىثاؽ.ثؿتطريٍ َاززَنُ زَنُي  ٔ و ت
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ.  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 بُِضَيع دُْابٌ وَظيط فُضَىو.

ٍَ و غُضناوَناِْ ئاو  بُِضَيع ز. غريوإ بابإ / وَظيطٍ نؿتىنا
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 

ًَتر ) ٌَ ب ٍَ يكٝاّ اجؿشرليف اظؤض غىثاؽ، ُٖض ئًعافُيُى يُشَيط )زووَّ( تُؾذريَنُ بؤ ن ) ئًعافُ بؤ بهط
 ظؤض غىثاؽ.املػاطاخ اؾاْب١ٝيف  يُثاؾإ )املٓاطل املعطن١ يًجكظط ٚايجعط١ٜ ٚايؿٝهاْاخيف 
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ.  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

َّ قػُ بهاتر تهايُ زَغتِ بُضظ بهاتُوَ، ئُو بُِضَيعاُّْ قػُ يُغُض ئُو َاززَ زَنُٕ، ْ ٌَ زَيُو اويإ ن
ًَط خإ، ناى غُضزاض، ناى غاالض، ؾُومن خإ، تاضا خإ، ناى فطَإ، بُيإ  ْىوغًىَ ) ئاُْٖط خإ، ؾً

 خإ(، فُضَىو ئاُْٖط خإ.
 :ضؤٚف بُِضَيع ئاُْٖط عاضف

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَبًًِٓ ُٖيُ، بًُْػبُت َاززَّ )  8ٌَو  1َٔ زوو ت َيُنِ بؤ ظياز فُقُضخيكل ٚظٜط املاي١ٝيف ) (، زََي

( ٌَ ًَ ٍَ ب ، نىْهُ ئُو ظَويًاُّْ نُغُض بُوَظاضَتِ َايًًُ زَبٔ اجعإٚ َع ١٦ٖٝ املػ  اؾٝٛيٛسٞيفبهط
ًَؿرت نُ يُ  ًَتُ الّ وَظاضَتِ َايًًُ يُغُض قاْىُْناِْ ئًػتًُالى ث ًَو بٌ زَن ظؤضداض بؤ ُٖض ئُغباب

ٌَ، يُوَظاضَت غُضزََِ ناتِ ِضشَيُِ بُعؼ بىو، بؤيُ ُٖيئُّ َُغشِ دًؤ يؤدٌ ظؤض ظؤض بُغىوز زَب
ٍَ وَظيطٍ َايًًُّ بهات بؤ ئُو فُقُضَيُ، فُقُضَّ  ًَهِ يُطُ َايًًُف يُوَظاضَتِ ظضاعُف نُ تُعاوْ

( ٌَ ًَطَ زََي ٍَ وَظيطٍ : يٛظٜط ايعضاع١ ٚ املٛاضز املا١ٝ٥ ايكٝاّ اجؿشرل املػاطاخيف زووَّ ي ئُوَ با ُٖض يُطُ
ًَؿرت بامسإ نط ًَػتا وَظاضَتِ ئُعُاٍ ئُضنِ غُضؾاًًُْتِ نُ زَغتِ ُٖبٌ يُ تُؾذريٍ ِضَيطا ئًعُاض ث ز، ئ

و بإ و غُز و ئُو  اباتُّ نُ زَنُوَيتُ ْاو ئُو ِضَيطا و باْاُْ، ئُطُض تَُاؾاٍ ئًتًشازّ ئُوضوثٌ بهٍُ، 
ًَت( ) يُنِ ُٖيُ ( ئُوَ ُٖتا فُقُض2n nn 2c nr2cََُؾطوعُنًإ ُٖيُ) ًْى ِضؤز نؤْػرتَنؿٔ نؤْػ

ًَفيت( ئُو ِضَيطايُّ نُ تؤ تُؾذريٍ زَنُّ وَظاضَتِ ئُعُاض  ٌَ )مساِضت ئإ غ يُؾُؾَُؽت فُقُضَّ زََي
ٍَ وَظيطٍ ظضاعُ بُ تُعاوٕ ئُوَّ بها، ظؤض غىثاؽ. ًَىَضَنُّ َىسُضََاتُنُّ يُطُ  زَبٌ ث

ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ.  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

ًَط خإ فُضَىو.  ؾً
ًَط ستُس صتًب:بُِض  َيع ؾً

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 
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( ٌَ ًَُُ ياغايُنُإ ُٖض يُّ سٛاْة ايططم ايعا١َ خاضض طسٚز ايبًسٜاخيف ُٖض بًُْػبُت ئُوَّ نُ ئَُي ئ
ٌَ ططم ايعا١َيفثُضيَُاُْ زَضنطز نُياغاٍ ) ٌَ بُ تُْػًل ب يُ، ئُوَ ِضَيطا طؿتًًُنإ ئُو تُؾذريَ ئُب

ٌَ ٌَ، يُبُض سٗاخ شاخ ايع ق١يف َٔ  ) يُبُض ئُوَ نُ ئَُي تُغُوِض زَنُّ ُٖض وَظاضَتِ ئاوَزاْهطزُْوَ ب
ًٌَ ئُو قاْىُْ نُ يُثُضيَُإ  ٌَ بُث ٌَ و يَُُسُضََاتِ ئُو دازَيُ ب ئُوَّ ظيإ بُ دازَنُ ُْطُيُْ

 زَضنىوَ، ظؤض غىثاؽ.
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ.  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 .ناى غُضزاض فُضَىو
 بُِضَيع غُضزاض ضؾًس:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 

 غىثاؽ، قػُنُّ َٔ نطا.
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ.  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 ناى غاالض فُضَىو.
 بُِضَيع غاالض ستُىز َطاز:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 
ًَٓاِْ وَظيطّ زاضايٌ يُبِططُّ يُ نَُِ َاززَّ ُٖؾتَُسا بؤ ئُو يُِضاغتًسا َٔ ثطغًاضَيهِ ُٖيُ، ْاوٖ

ٍَ يُِضاغتًسا، َٔ تُغُوِضّ  ٌَ زياضٍ بهط ثطغُ بؤر خاَيٌ زووًََـ نُ باغٌ اليُِْ ثُيىَْسيساض زَنا زَب
ًَط خاًْـ ئاَاشَّ  ًٌَ َُعًًُٓ وَنى ئُوَّ ؾً وايُ ئُّ زوو خاَيُ وَظاضَتِ ؾاضَواٌْ و طُؾت و طىظاض ي

ًَىَ وَظاضَتِ ئاوَ ًَهطز، بَُُٖإ ؾ زاْهطزُْوَ بُتايبُتِ ئُواُّْ زَنُوُْ زَضَوَّ غٓىوضٍ ؾاضَواِْ ث
ًَىإ  ٌَ يُْ ٍَ زَب ًَهُ ًَػتانُ ظؤض َُٖاّ ت ًَو ٖؤناضٍ تط ئ بُسىنُِ فطاوإ بىوِْ ؾاضَنإ، بُسىنُِ نؤََُي
ٌَ بىوٕ، بؤ  ٍَ و وَظاضَتِ ؾاضَواِْ و طُؾت و طىظاضا يُتُضخاْهطزِْ ظَوّ بؤ ًْؿتُد وَظاضَتِ نؿتىنا

ُؾت و طىظاض، بؤ ظؤض بىاضٍ تط، َٔ تُغُوِضّ وايُ يُّ بىاضَؾسا وَظاضَتِ ؾاضَواِْ و طُؾت و طىظاض ط
ٍَ بؤ َُٖاُْٖطِ  ًَٓسض ًَو ئُضى و َُٖاَِ زَنُوَيتُ ئُغتؤ بُ تُسسيس ْاوّ وَظاضَتِ ؾاضَواِْ بٗ نؤََُي

 و تُواونطزِْ ئُو َُبسَئُ، ظؤض غىثاؽ.
ًَططٍ  غُضؤنِ ثُضيَُإ. بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 ؾُومن خإ فُضَىو.
 بُِضَيع ؾُومن ستُس:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 

يُِضاغتًسا يَُاززَّ ُٖؾت، بِططُّ يُنُّ ثؿتطريٍ تُواو يُقػُناِْ ئاُْٖط خإ زَنُّ، بًُْػبُت 
ًَىيػتُنُ  َُٖإ ِضاّ ُٖيُ ًَٓـ، يُنؤتايٌ ئُو بِططُؾسااايجعإٚ َع ١٦ٖٝ املػ  اؾٝٛيٛسٞيف ئُوَّ ) ث
(ٌَ آا٤ا ع٢ً طًة َٔ ٚظٜط ايعضاع١ ٚ املٛاضز املا١ٝ٥ املػاطاخ املط١ٜٚ املطًٛا١ َٔ االضانٞ االَرل١ٜ نُزََي
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ئُوَف الغطاض ايجؿشرل ٚ اْؿا٤ ايػاااخ ٚ ثٛغٝعٗا ع املٓاطل اييت ال ثُٓٛ ؾٝٗا االؾشاض اكٛض٠ طبٝع١ٝيف  
( ٍَ َُلتًًاتِ تُبًعٌ نُ ئُوَف ُٖض ظَضووضَ   وات١ُيف  ٚنصايو الغطاض املٓاطل اجلُٝئًعافُ بهط

ًَطىَإ  ًَط خإ و ناى غاالض زَنُّ، ب ٌَ، بًُْػبُت زووًََؿُوَ ثؿتطريٍ يُ قػُناِْ ؾً يُوبِططُيُ زاب
ٍَ وَظاضَتِ ؾاضَواِْ و ئاوَزاْهطزُْوَ،  ًَهِ تُواو ُٖيُ يُ ئًؿُناِْ وَظاضَتِ ظضاعُ يُطُ ٍَ بىوْ ًَهُ ت

ٍَ ئُو بُتايبُتِ يُو ِض ًَطَزا زَغًٓؿإ بهط ًَىيػتُ ي َيطاياُّْ نُ بُْاو  اباتُناْسا زَِضؤٕ، يُبُض ئُوَ ث
 بِططُيُ، ظؤض غىثاؽ.

ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ.  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 فُضَىو تاضا خإ.
 بُِضَيع تاضا ئُغعسٍ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 

بؤفتىوُْ ئَُُ  ،ُٖض ثِطؤشَيُى نُ ُٖضيُنُ بُئًدتًػاغٌ خؤٍبُِضاغتِ َٔ ودىزّ وَظاضَتِ َايًًُ يُ 
ِٖ وَظاضَتِ ظضاعُيُ، با وَظيطّ ظضاعُ خؤٍ ؾتُنإ زَغتًٓؿإ بهات، تُتبًل نطزُْنُ با يُاليُٕ 
ٌَ، ُْى ئُو تُختًتًـ بهات و ئًؿٌ ؾاضَواًْـ و ِٖ ظضاعُف، غُض بَُايًًُ، يُوَ  وَظيطٍ َايًًُوَ ب

ًَت يُفُقُضَّ ي ًَؽت ظضاعُتهطزِْ زَن ٍَ بؤ تُؾذري، بؤ بًَ ٍَ نُ ئُو بِطياض زَزات نُْس زابٓط ُنُّ وازابٓط
ٍَ يُنرتٍ  ٌَ يُطُ ٍَ، بَُيهى ئَُُ بُؽ بُ تُعاوٕ ب ًَسا بهط ٍَ  ابات و ؾتِ ت ئُو ؾىَيٓاُّْ نُ زَتىاْسض

ًَُُوَ وَظيطٍ ظضاعُ بيٛظٜط ايعضاع١يف ُْى ئُوَ بهطَيت، زووًََؿٌ ) ًَ ٍَ زيػاُْوَ زَي ُتُعاوٕ يُطُ
ًَؽت  ٍَ، بؤئُوَّ سسوزّ بُيُزيًُ بًَ ٍَ يُنرت زَنط وَظيطٍ وَظاضَتِ تُختًت و ؾاضَواِْ ناضَنإ يُطُ

ًَٓسضَيت، غىثاؽ. ًَو نُ زَن ٍَ بؤ ُٖض ؾت  ِضَناو بهط
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ.  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 ناى فطَإ فُضَىو.
 
 
 

 بُِضَيع فطَإ ععايسئ:
 ع غُضؤنِ ثُضيَُإ. بُِضَي

ًَُُ نُ باؽ يُ ثاوَٕ و ظَويُناِْ َريٍ زَنُئ، يُعِٓ وضزَ وضزَ بُضَو تُغو  ًَطَ ئ زياضَ َُبُغتُإ ي
ٍَ دىوتًاضَيهِ زياضيهطاو نطاوَ، ) ( 21بىوُْوَ زَِضؤٕ، يُبُض ئُوَّ ئُو ططَيبُغتُ نؿتىناَيًُّ نُ يُطُ

طز و ؾار و تُثؤَيهُّ يُ زَوضوبُضٍ ظَويًُنُ ُٖيُ زووباضَ زؤفتِ يُ بؤ زياضيهطاوَ، ِضَْطُ َُٖىو ئُو ط
ٍَ زاضغتإ بِطوَيٓؽتر يُعِٓ وضزَ وضزَ ئُو ظَويًُ  ًَُُ يُنى ًَتُوَ، ئ ًَ ًَ ًَُُ يُّ زَيه ًَػتا ئ ئَُريياُّْ ئ

ًَت، يُبُض ئُوَّ دىوتًاضَنثط ًَسا ْآًَ ًَٓؽت، بُِضاغتِ َُدايٌ ت ُ ؤشَ ياغايُ يُزاٖاتىوزا بُتَُائ بًه
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ٌَ 21بؤٍ زياضيهطاوَ و زؤفتُنُ، يُزواٍ ) ًَ ًَ ( زؤفتُنُّ ئُو زَوضوبُضَنُّ خؤٍ ُٖض َُٖىوّ زَن
زَيهاتُ ظَوّ نؿتىناَيٌ، يُعِٓ وضزَ وضزَ ظَويًُنُّ خؤٍ فطاوإ زَنا يُغُض بَُٓاٍ َُْاِْ ثاوإ، 

ًَطاٍ بهطَيتُوَ ئُو ظَويًُ ٌَ د ًَطَ بُِضاغتِ زَب ، دىوتًاضَنُ نُ ططَيبُغتِ ُٖضوَٖا زاضغتإ، نُواتُ ي
ًَىَيُى زَغت زضَيصٍ ُْناتُ ئُو ظَويًاُّْ نُ زَوضوبُضّ ظَويًُنُّ ئُوٕ،  ٍَ نطاوَ بًُٖك ؾ يُطُ
ًَتُوَ بؤ زضاَُتِ طًاًُْبُضٍ  ًَٓؽت، ُٖضوَٖا يُوَِضطاف نَُسَب ًَُُ زاضغتإ به ًَطَ ْاتىاْؽت ئ نىْهُ ي

 يُنىضزغتإ، ظؤض غىثاؽ.
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ.بُِضَيع سػٔ ستُس غى   ضَ / د

 بُيإ خإ فُضَىو.
 بُِضَيع بُيإ التس نؤنُضٍ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 

َِ ئُظ ثؿتُظاًْا بؤنىوْا ناى غاالضّ زنُّ، ُٖضوَغا و قُْاعُتا َٔ ناْسْا زاضا نى  ًَه تُبعُٕ زَغت ث
ًَسظًُ َُٖيُُتُ ٌَ ث ٌَ، بُسؼ ٍ ٖاتًُ نطٕ، ئُظطؤنُ ُٖضَيُا نىضزغتاْ نا ًْؿتُاِْ ُٖبًؼت ش بؤ ناْسْ

( ٍَ ًَعُيا خىاض َّ ش ؾ ٍَ بِططُيُى زنُّ ئُّ ظَيسَبهُئ ئُّ ظٌ َازز  ُٖضَيُِاقساض َطغّٛ يىَا ئُظ ثؿًٓاض
 غىثاؽ.ي طجؿاٍ اّٝٛ ٚطين ؿُا١ٜ ايب١٦ٝ ٚايجؿشرليف  
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ.  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 ىو.بُِضَيع دُْابٌ وَظيط فُضَ

ٍَ و غُضناوَناِْ ئاو:  بُِضَيع ز. غريوإ بابإ / وَظيطٍ نؿتىنا
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.  

ْاوّ وَظيطٍ َايًًُ زَيت، يُبُض ئُوَّ بُِضاغتِ ئُوإ خاوَٕ ظَوئ، ئُوإ ظَويًُنُ تُخػًؼ زَنُٕ، 
ٍَ فُقُضَّ ًَهِ تطيـ ئًعافُ بهُئ ُٖض يُطُ زووَّ ثاف فُيعاْات  ئَُُ يُنُّ، زووَّ سُظزَنُّ ؾت

ًَت بؤ )اطٛاض ايػسٚز ٚاالْٗاضيف) (، ظؤض اطٛاض ايػسٚز ٚاالْٗاضيـ خبُيُٓ غُضٍ، نىْهُ ئُوَ ٖاوناض زَب
 غىثاؽ.

 
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ.  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

ًَبًًٓإ يُغُضَ، ئاَاززَّ ن ؤبىوُْوَنُ بٔ، ًٖىازاضئ يُناتِ غًا ُنطزُْوَّ َُٖىو ئُو بُِضَيعاُّْ نُ ت
 فُضَىو بؤ َاززَّ ْؤ.
 بُِضَيع دالٍ عًٌ عبسايًُ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 
 يف:9املاز٠ )

 ثعٌُ ايٛظاض٠ ع٢ً ثؿشٝع اْؿا٤ ٚ امنا٤ ٚثطٜٛط ايػاااخ ٚ َؿاثٌ ايػاااخ اـاق١ ٚ شيو َٔ خ ٍ:
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 اٚال: ؽكٝل اضاض غرل َهػ٠ٛ اايػاااخ ٚؾل ايكٛاْني ٚايجعًُٝاخ.
 : ثكسِٜ اـدل٠ ايؿ١ٝٓ ٚ ايؿج خ ٚ ايبصٚض ٚ املعْٛاخ االخط٣.داْٝا

 دايذا: ثكسِٜ ايكطٚض املٝػط٠  صا ايػطض.
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 نىضزيًُنُؾٌ.
 بُِضَيع تاضا عبسايطظام:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 
 َاززَّ ْؤيُّ:

ًَسإ و طُؾُغُْسِْ زاضغتإ و َُْاَطُنإ زاضغتإ، وَظاضَت ناضزَنات بؤ ٖاْسإ و زاَ ُظضاْسٕ و ثُضَث
 زاضغتاِْ تايبُت يُِضَيطاّ:

ًٌَ ياغا و ِضَيُٓايٌ.  يُنُّ: تُضخاْهطزِْ ئُو ظَويًاُّْ بُزاضغتإ زاُْثؤؾطاوٕ بُث
ًَؿهُف نطزِْ ؾاضَظايٌ تُنًٓهِ و َُْاّ و تؤو ٖاوناضٍ زيهُ.  زووَّ: ث

ًَؿهُف نطز ًًَُّ: ث ًَىيػت بؤ ئُّ َُبُغتُ.غ  ِْ قُضظّ ث
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

ٍَ، فُضَىو.  ِضَئٌ يًصُْنإ غُباضَت بُّ َاززَيُ، غُضَتا يًصُّْ نؿتىنا
 بُِضَيع ظنًُ قاحل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓإ ًًُْ، غىثاؽ. ًَُُ ت  ئ

ًَططٍ غُض  ؤنِ ثُضيَُإبُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 يًصُّْ تُْسضوغتِ و شيٓطُ، فُضَىو. 

 بُِضَيع تاضا عبسايطظام:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 

ًَبًًُٓنُإ ًًُْ، غىثاؽ. ًَُُف ًٖك ت  ئ
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 يًصُّْ ياغايٌ، فُضَىو.

 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:
 ضيَُإ.بُِضَيع غُضؤنِ ثُ

 ثؿتطريٍ َاززَنُ زَنُئ، غىثاؽ.
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ.  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 بُِضَيع دُْابٌ وَظيط فُضَىو.
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ٍَ و غُضناوَناِْ ئاو:  بُِضَيع ز. غريوإ بابإ / وَظيطٍ نؿتىنا
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.  

ًَبًًِٓ ًًُْ، ظؤض غىثاؽ.  ًَٓـ ًٖك ت
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإبُِضَيع سػٔ ستُس   غىضَ / د

 فُضَىو ْاغو خإ.
 بُِضَيع ْاغو تىفًل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَطُياْسٕ و ئًُْٓا  و تُتىيطٍ  ابات، َٔ وا بؤٍ  ئُو َاززَّ ْؤيَُُ باؽ يُ تُؾذًع نطزٕ زَنا بؤ ث

ًَهُ يُ ئُو، باؽ يُوَ زَنا تُو ٌَ و ئُوَ زَنِ َاززَّ زَيُّ، فُقُضَّ زووًََـ ُٖضبُؾ ظيعٌ ؾُت
بُغُض بُيُزيات و َىُْظََاتسا ُٖغت زَنُّ ئَُُف ٖؤناضَيهُ بؤ تُؾذًع، نُواتُ ئُطُض فُقُضَّ 
ًَىاظّ ياغايًُنُف، ظؤض  ٌَ بؤ ؾ ًَتُ نىاضَّ يُّ فُقُضاُْ دىاْرت زَضزَن زووََِ َاززَّ زَيُّ، بب

 غىثاؽ.
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 ٔ خإ فُضَىو.بُفطي
 بُِضَيع بُفطئ سػؽت خُيًفُ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَؿهُف نطزِْ ؾاضَظايٌ تُنًٓهِ و َُْاّ و تؤو ٖاوناضٍ زيهُ زَنا يُاليُٕ  .يُبِططُّ زووَّ نُباؽ يُ ث
ٍَ يُاليُٕ وَظاضَتُوَ خىيٌ َُؾل و ًَؿهُف زَنط ًَِ باؾُ َازاّ ؾاضَظايٌ تُنًٓهِ ث  وَظاضَتُوَ، َٔ ث
ًَٓاًْـ بؤ خاوَٕ َُْاَطُنإ و زاضغتاِْ تايبُت ظؤض ظَضووضَ يُِضاغتًسا، يُبُض ئُوَ يُ وآلتإ  ِضاٖ
ٍَ زَنُٕ ظؤض بُيإ َىُْٖسيػٌ ظضاعؽت، بُآلّ ئُواُّْ الٍ خؤَإ ؾاضَظايًُنِ ئُو  ئُواُّْ نُ نؿتىنا

ًَهِ ظؤض باؾُ، َازاّ  ٍَ واباؾرتَ تؤيإ ًًُْ، ئُو خىيٌ َُؾكُيإ بؤ بهطَيتُوَ ؾت َُْاّ و تؤ زابُف زَنط
 ٌَ ًًَُّ نُزََي ًَىَ زابؽت بهطَيت، غ ثُئ و َُغُيُٕ َُوازّ زشَ ُْخؤؾٌ و ئُواُْف بُ َُٖإ ؾ
ًَىيػت بؤ ئُّ َُبُغتُ( ْاظامن ئُو ثطغًاضَ يُو يًصُْ بُِضَيعاُْ زَنُّ قُضظّ  ًَؿهُف نطزِْ قُضظّ ث )ث

شاُْ، ظؤض ؤعِٓ غىوزَُْس بٔ يُقُضظٍ نؿتىناَيٌ بؤ ئُو ثطنؿتىناَيٌ ْاتىأْ ئُواُْ وَضٍ بططٕر يُ
 غىثاؽ.

ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 ناى غُضزاض فُضَىو.
 بُِضَيع غُضزاض ضؾًس:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَىيػت بؤ ئُّ َُبُغتُ( يُِضاغتًسا قُضظٍ ًَؿهُف نطزِْ قُضظّ ث ٌَ )ث نؿتىناَيٌ  َاززَّ ْؤ، بِططُّ غ
ٍَ قُضظ بسات بُخَُيهِ  ُٖيُ، بُآلّ بؤ  ابات، نُ  ابات خؤٍ غُضثُضؾتِ ئُو وَظعُ زَنات، ئايا ئُنط

ًَتُ ياغا، ظؤض غىثاؽ.  زيهُر ثاضَ بسات بُخَُيهِ زيهُر تهايُ ئَُُ ضووٕ بهُُْوَ، نىْهُ زَب
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ.  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 ىو.دُْابٌ وَظيط فُضَ

ٍَ و غُضناوَناِْ ئاو:  بُِضَيع ز. غريوإ بابإ / وَظيطٍ نؿتىنا
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.  

ًَبطُّر  غىثاؽ. ًٌَ ت  قُضظَنُ بؤ َُؾتُيُ وَنى ئَُٔ ي
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 فُضَىو بؤ َاززَّ زَ.
 بُِضَيع دالٍ عًٌ عبسايًُ:

 َُإ. بُِضَيع غُضؤنِ ثُضي

 يف:11املاز٠ )
 اٚال: يًٛظٜط ؼسٜس اٜاّ ايجؿشرل خ ٍ ايػ١ٓ.

داْٝا: يًُسٜط ايعاّ ثٛظٜع ؾج خ ايػاااخ فاْا ع٢ً ايبًسٜاخ ٚاملٓظُاخ ٚ زٚا٥ط ايسٚي١ ٚ االٖايٞ يًكٝاّ 
 عُ خ غطؽ ٚ ثؿشرل ٚط١ٝٓ.

ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 بُنىضزيًُنُّ.
 َيع تاضا عبسايطظام ستُس:بُِض

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 
 َاززَّ زَيُّ:

 يُنُّ: وَظيط بؤٍ ُٖيُ ضؤشاِْ زاضناْسٕ يُغاَيسا زياضٍ بهات.
زووَّ: بؤ بُِضَيىَبُضٍ طؿتِ ُٖيُ َُْاَِ زاضغتإ بُخؤِضايٌ زابُف بهات بُغُض ؾاضَواًًُْنإ و 

ووآلتًإ بُ َُبُغتِ بُؾساضٍ نطزًْإ يُ َُٖيُُتِ ًْؿتًُاِْ ِضَيهدطاوَنإ و فُضَاْطُناِْ زَوَيُت و ٖا
 ناْسِْ َُْاّ.

ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ.  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

ٍَ ِضَئًتإ، فُضَىو.  يًصُّْ نؿتىنا

 بُِضَيع ظنًُ غًس قاحل:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 

ًَىَيُ زابِطَيصَيتُوَ َ ًَؿًٓاض زَنا بُّ ؾ  اززَّ زَ:يًصُْنَُإ ث
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ًَطَزا وَضظيـ ئًعافُ بهطَيت.  يُنُّ: وَظيط بؤٍ ُٖيُ وَضظ و ضؤشٍ زاضناْسٕ زياضٍ بهات يُ غاَيسا، ي
زووَّ: بؤ بُِضَيىَبُضٍ طؿتِ ُٖيُ َُْاّ بُخؤِضايٌ زابُف بهات بُ ؾاضَواًًُْنإ و ِضَيهدطاوَنإ و 

 ًْؿتًُاِْ و ًًًًَُناْسا، غىثاؽ. فُضَاْطُناِْ زَوَيُت، ُٖغتإ بَُُٖيُُتِ زاضناْسٕ يُ بؤُْ
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 يًصُّْ تُْسضوغتِ و شيٓطُ، فُضَىو.

 بُِضَيع تاضا عبسايطظام ستُس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 

ًَبًًُٓإ ُٖيُ يُ خاَيٌ يُنُّ )وَظيط بؤٍ ُٖيُ وَضظ و ضؤشٍ زاضناْسٕ زياضٍ بهات يُ ًَُُ ت غاَيسا( نُ  ئ
ٍَ زَنُئ، بؤ ئُو باغُ،  غىثاؽ.  ثؿتطريٍ يًصُّْ نؿتىنا

ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 يًصُّْ ياغايٌ، فُضَىو.

 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ عًٌ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ يُغُض نؤتايٌ بِططُّ زووَّ ُٖيُ،  ًَُُ وَى يًصُّْ ياغايٌ ت ٍَٚا٥ط ايسٚي١يف )زئ )زٚا٥ط  بُ بهط
 غىثاؽ.االقًِٝيف  

ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ.  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 دُْابٌ وَظيط فُضَىو.

ٍَ و غُضناوَناِْ ئاو:  بُِضَيع ز. غريوإ بابإ / وَظيطٍ نؿتىنا
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.  

ًَبًًِٓ ًًُْ، غىثاؽ.  ًٖك ت
ًَ  ططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإبُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

َّ قػُ بهُٕ )ئاُْٖط خإ، ناى ستُس، مسريَ  ٍَ قػُ بهار ئُو بُِضَيعاُْ ْاويإ ْىوغطاوَ زَياُْو ٌَ زَيُو ن
 خإ، غًىَيٌ خإ، ناى اَري، َاَؤغتا فطَإ(، فُضَىو ئاُْٖط خإ.

 بُِضَيع ئاُْٖط عاضف:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاض زَنُّ يُ بِططُّ زوو ٍَ )ث ٌَ يإ خاق١ طًب١ اؾاَع١يف ٜإ ، فُقُضَيُنِ بؤ ئًعافُ بهط خُضير ب
ًَىاظَّ يُ داًَعُّ بًهُْس ُٖيُ يُتىضنًا، ُٖض خُضظتُى، ُٖض  ئُوَّ زَواَِ داًَعُّ زَنا، ئُو ؾ
 ،َِ ًَٓ تَُيُبُى، نُ زاخًًٌ ئُو داًَعُيُّ زَبٌ يإ تُخُضوز زَنا يُزاضغتاُْناِْ وَيٓسَض زاضَنِ زَن

ٌَ، نُتُخُضودًـ بُض َِ يُو داًَعُّ ئاطاٍ يُو زاضَ زَب َُُٖنُّ زَبًيَن، ئُو نُْس غاَيٌ نُ زَخىَيٓ
ٍَ ئاغتِ عًًُِ خؤٍ و زَضنىوِْ يُو  ًَو، بُضاوضزٍ زَناتُوَ يُطُ َِ زاضَنُ طُيؿتؤتُ و قؤْا  زَنا زَبًٓ
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ًَـ  ٌَ نُ ئُوَ ظؤض ًَُُٗ، زاضغتاًْـ ث ًَهِ زَزات ًَؿًٓاض داًَعُيُ، دؤضَ ضوسًُت َّ، يؤيُ ئَُٔ ث زَنُو
ًَتُ ْاوّ بؤ ئُوَّ بُضَُُٖنُّ خؤؾًإ ببًٓٔ يُِضواِْ زاضغتإ،  زَنُّ خاقُتُٕ تَُيُبُّ داًَعُّ به

 ظؤض غىثاؽ.
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 ناى ستُس فُضَىو.
 بُِضَيع ستُس التس ؾاضَظووضٍ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاضَنُّ يًصُّْ ياغاٍ زَنُّ )َٔ غُ ٍَ بُزٚا٥ط ايسٚي١يف ضَتا ثؿتطريٍ ث  ) زٚا٥ط االقًِٝيف. بهط

ًَسا  زوو/ يُ ياغانُ زواٍ فُضَاْطُناِْ زَوَيُت ٖاووآلتًاًْؿٌ طىتىوَ، بُآلّ ِضاثؤضتِ يًصُْ ٖاووآلتِ ت
تًاًْؿٌ بؤ ئًعافُ بهطَيت يُ زووباضَ ُْنطاوَتُوَ بؤيُ َٔ زاواّ وايُ نُ فُضَاْطُناِْ ُٖضَيِ و ٖاووآل

ًَسا زياضٍ ُْنطزووَ، غىثاؽ.  ِضاثؤضتُنُّ يًصُّْ نؿتىناَيسا، نىْهُ ٖاووآلتًاِْ ت
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 فُضَىو مسريَ خإ.
 بُِضَيع مسريَ عبسايًُ.

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ٌَ بؤٍ ُٖيُ وَظيط ضؤشَى زياضٍ بها ًَىيػتُ، يُعِٓ بؤٍ ُٖيُ زياضيؿِ زََي ًَِ ث ًَِ بؤٍ ُٖيُ، زََي ، َٔ ْاَي

ٌَ بؤٍ ُٖيُ بُِضَيىَبُضايُتِ طؿتِ َُْاّ، ْا  ًَىيػتُ زياضٍ بهات، ُٖضوَٖا زََي ُْنا َازاّ وايُ، بُآلّ ث
ًَػتا َٔ ئاَاززَ ًُُْ َُغُيُٕ  ًَىيػتُ تُوظيع بها، نىْهُ ظؤض ظَوّ ُٖيُ َُتطونُ تائ ئُويـ ث

ًَؿًٓاضيـ زَنُّ خَُي ٌَ َٔ ئاَاززَ ًُُْ بهِ بهِطّ ئُّ زاضَيُ ططاُْ، ْطخُنُؾٌ ططاُْ، ث هُى زََي
 ،ٌَ َِ، ئُودا بًسَْ ًَٓ ًَو يإ زاضَيو زَن ٌَ ُٖتا َُْاَ ٌَ بُيإ ويالزَّ ُْزَْ ًَو يُزايو زَب ُٖضَٓساَي

 غىثاؽ.
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 و.غًىَيٌ خإ فُضَى
 التس: عذُإبُِضَيع غًىَيٌ 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
بًُْػبُت ئُوَاززَيُ خاَيٌ زووَّ، ْاظامن ْىوغطايُ بؤ بُِضَيىَبُضٍ طؿيت ُٖيُ، بُِضَيىَبُضٍ طؿتِ داضٍ 

ًًَُ،  ٍوايُ يُقُظاو ْاسًًُنإ ًًُْ، زائريَّ ظضاعُ ُٖيُ، يُ زائريَّ ظضاعُ قُظاو ْاسًًُنإ زاضغتاًْؿٌ ي
ًَػتا يُؾاضٍ نؤيُ ئَُُ َُٖاُْ يُُٖيبُت غىَيتاِْ زاض و َُْاّ ظؤض فت ىوَُْإ ُٖيُ َُغُيُٕ ئ

ٍَ وَضبططَيت و ئًٓذا َُْاّ  ًَط ًَىيػت زَنا ِضَظاَُْسِْ بُِضَيىَبُضٍ طؿتِ يُُٖوي ٍَ، يُعِٓ ث ًَٓسض زَن
عات تُبعُٕ تَُيُبُّ زابُف بهاتٔر ئُطُض بهطَيتُ زائريَّ ظضاعُّ باؾرتَ، بًُْػبُت تَُيُبُّ داًَ
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ٍَ يُعِٓ  ًَٓٔ ئُوغا ٌَ زَن ًَهِ ظؤضيإ ناْس، َُٖىو غاَي ٍَ َُْاَ ٍَ ئاطازاضّ نؤيًصٍ نؿتىنا داًَعُّ ئُو غا
ًَت و زواٍ ئَُُ بُضَُُٖنُّ يُزواٍ زابُف بهطَيتُ  ًَٓ فُضظبىو يُغُض ُٖضتَُيُبُنِ نُْس زاضَنِ به

 غُض ٖاووآلتًإ و زائريَناِْ تط، غىثاؽ.
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإبُِضَي  ع سػٔ ستُس غىضَ / د

 ناى اَري فُضَىو.
 بُِضَيع اَري طىطُ يىغف:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَتُ زاضؾؼت )  ًَو و زوو بٗ ٌَ ئ ًَؿًٓاض زنُّ ظٌ غًغُت سٜس ظيًٛظاضا٤ يًٛظٜط اقساض ايجعًُٝاخ اي ظمي١ يجئُظ ث

ئُوَ َُٖىو واتانُّ تُواو زَزاتٔ، تُواو زبؼت،   االقًِٝيفاٜاّ ايجؿشرل ٚايكٝاّ عُ خ ايػطؽ ٚايجؿشرل ع
 غىثاؽ.

ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 فُضَىو َاَؤغتا فطَإ.
 بُِضَيع فطَإ ععايسئ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ٌَ و زابُؾهط ًٌَ بهُيُٓوَ َُْاّ ناْسٕ ب ًَُُ َُبُغتُاُْ يُياغايُنُ ُٖضد زِْ ُٖض بُخؤِضايٌ ئُطُض ئ

ًَػتا يُنىضزغتاْسا بَُُالئ َُْاّ زابُؾهطايُ، ئُو َُْاَاُّْ نُ زابُؾهطايُ  ٌَ، بُِضاغتِ تاوَنى ئ ب
ًَػتا نىضزغتإ خؤٍ يُخؤيسا بُِضاغتِ  يُنىضزغتاْسا ناْسضا، ئُطُض ئاوبسضابايُ و ناوزَيطٍ بهطابايُ ئ

ٌَ ًَسَب ًَُُ طىَيُإ ي يُِضاطُياْسُْنإ يُ بؤُْيُنِ زياضٍ نطاو ًًَؤٕ َُْاّ  زاضغتإ بىو، يُبُض ئُوَّ ئ
ًَٗاتىوَر  ًَٓسضا، ْاظامن ئُو َُْاَاُْ نًًإ ي ًَٓسضا، يُبؤُْيُنِ زياضٍ نطاوّ تطزا زوو ًًَؤٕ َُْاّ ن ن
ٍَ و ئًرت َُْاَُنُ  ٍَ، ثاؾإ ئاو ْازض ٌَ غُضف زَنط ًَهِ يُغاَاِْ طؿتِ ي ٍَ و ثاضَ و ثىوي ًَٓسض بُِضاغتِ زَن

ًَتُوَ، ئُطُض ئُو ياغايُ زيػإ َُْاّ ئُوَ زابُؾٌ زَنات و زيػإ يُغاَاِْ و ًَطاٍ ْاب ًَت و د ؾو زَب
ٍَ يإ يَُُْاَطُّ وَظاضَتِ نؿتىناَيٌ زابُؾسَنات، بُِضاغتِ ئُويـ ُٖضغاَاِْ  ًَسَنِط طؿتِ َُْاَِ ث

ٍَ باؾرتَ، يُبُض ئُوَّ زَظاًْؽت زاضغتاُْنإ ٌَ نُ  طؿتًًُ، بُِضاغتِ ُٖض ُْنط بُوزاضغتاْاُْوَ زَن
ًَػتا يُى زاضَإ ًًُْ نُيَُىْاغُبُنإ ناْسيتًإ، ظؤض غىثاؽ.  ُٖتاوَنى ئ

ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ.  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 بُِضَيع دُْابٌ وَظيط فُضَىو.

ٍَ و غُضناوَناِْ ئاو:  بُِضَيع ز. غريوإ بابإ / وَظيطٍ نؿتىنا
 إ. بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُ 

ًَػتا ًْػبُّ  ًَٓٔ، تائ ئُو ظاًْاضٍَ َٔ َُُٖ يُيًصُّْ بُزوازانىوٕ ُٖيُ بؤ زاضغتاُْنإ ئُواُّْ زَن
 % بُضَو غُضَوَيُ، ظؤض غىثاؽ.71ُْداسِ 
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ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 فُضَىو ناى دالٍ.
 بُِضَيع دالٍ عًٌ عبسايًُ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 
ًَُُ نُباغٌ ئُو َُْاّ زابُؾهطزُْ زَنُئ، بُِضاغتِ يُ بؤُْ ًْؿتًُاًًُْناْسا َُغُيُٕ ضؤشٍ وَ آل ئ

ٌَ زاضٍ  81/4ناْسٕ يُ  ٍَ بؤئُوَّ َُٖىو نُؽ به ٍَ و ضؤش يُو بؤُْياُْزا بؤيإ ُٖيُ يإ نُزياضٍ بهط
ًَ ًَيَن،زياضٍ نطاوَ بؤ نُيُرت ٌَ ئُطُض زيٓا سا به ٌَ ضواْسٕ زَ ئُطُضْا بُِضاغتِ َُْاَ ٌَ بؤ ؾُت ًَبه ضَنِ ت

ٍَ، يُبُض ئُوَ قػُنُّ  َّ، يُعِٓ بؤ َىتابُعُّ نُبرِيوَيِٓ َىتابُعُّ بهُّ زَ زيٓاضٍ زَو زيٓاضٍ زَو
ٍَ، ئُوَ ئًؿٌ وَظاضَتِ  ٍَ و ئاو بسض ٌَ َىتابُعُ بهط ٍَ زَب َاَؤغتا فطَإ ظؤض ِضاغتُ زاضَيو نُزَِضوَيٓسض

ٍَ و غُضناوَناِْ ئاوَ،  بُآلّ ئُو تُوظعتُ نُ بؤٍ ُٖيُ دُْابٌ وَظيط غُالسًًُت زَزا بُ نؿتىنا
ىٍ َُؾتُيُنإ يُ َُٖىو قُظا و ئبُِضَيىَبُضٍ طؿتِ و بُِضَيىَيُضٍ طؿتًـ غُالسًًُت زَزا بَُُغ

 ْاسًًُنإ نُ يُو بؤُْيُزا بُخؤِضايٌ زابُؾٌ بهُٕ، ظؤض غىثاؽ.
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُا  ٕبُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 فُضَىو بؤ َاززَّ ياْعزَ.
 بُِضَيع دالٍ عًٌ عبسايًُ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 

 ايؿكٌ ايذاير
 اغجذُاض ايػاااخ

 يف:11املاز٠ )
ؼسز اهٛااط ٜكسضٖا ايٛظٜط فاالخ ٚؾطٚط اغجذُاض ايػاااخ اا ال ٜجعاضض ٚ اجلاؾظ١ ع٢ً طبٝع١ ٖصٙ 

 خط٣ ٚ اؿٝٛاْاخ  َع اخص ٚاقع اؿاٍ آظط االعجباض.ايػاااخ َٚا ؾٝٗا َٔ االؾشاض ٚ ايٓباثاخ اال
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 نىضزيًُنُّ.
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًًَُّ  بُؾٌ غ

ًَٓاِْ زاضغتإ.  وَبُضٖ
ًَٓاٌْ زاضغتإ نـُ ْـانؤى   وَظيط ضَيُٓايٌ زَضزَنات بؤ ضَيهدػتين بىاضو َُضدُناْ (:11َاززٍَ ) ٌ وَبُضٖ

ًًَــسإ   ٍَ و ضووَناْــٍُ زيهــُ ت ٍَ ثاضَيعطــاضٍ نــطزٕ يــُ غطوؾــيت زاضغــتاُْنإ و ئــُو زاضو ئــاشَ ًَت يُطــُ ْــُب
.ٍَ ٍَ يُبُضناو بطري ًَىَيُى نُ واقًعٌ سا  بُؾ
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ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د
ٍَ ضَئًتإ.  يًصٍُْ نؿتىنا

 ًس قاحل:بُِضَيع ظنًُ غ
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ ًًُْ يُغُض ئُو َاززَيُ، غىثاؽ. ًَُُ ًٖك ت  ئ
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 يًصٍُْ تُْسضوغيت و شيٓطُ ضَئًتإ.
 بُِضَيع تاضا عبسايطظام ستُس:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓنُإ ًًُْ يُغُض  ًَُُف ًٖك ت  ئُو َاززَيُ.ئ

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 يًصٍُْ ياغايٌ ضَئًتإ.
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ عًٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓنُإ يُغُضٍ ًًُْ.  وَى يًصٍُْ ياغايٌ تُئًسٍ َاززَنُ زَنُئ و ًٖك ت

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 ِضَيع دُْابٌ وَظيط.بُ
ٍَ و غُضناوَناٌْ ئاو:  بُِضَيع ز.غريوإ بابإ/ وَظيطٍ نؿتىنا

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَت )  (ٍ بؤ ئًعافُ بهطَيت، غىثاؽ.اجلاؾظ١ ع٢ً طبٝع١ ٖصٙ ايػاااخ ٚثطٜٛطٖاُٖض يُ زَيطٍ زووَّ نُ زََي

 
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

َيعَيو قػــٍُ يُغــُض ئــُّ َاززَيــُ ُٖيــُر بــُِضَيعإ )زنتــؤض ئُلتــُز، نــاى خىضؾــًس، طُؾــُ خــإ(،  و بــُِض
 فُضَىو ناى ئُلتُز.

 بُِضَيع ز.التس ابطاًِٖ عًٌ)وَضتٌ(:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ، واقًعـٌ سـ        ٍَ يُبُضنـاو بطـري ًَىَيُى نـُ واقًعـٌ سـا ًَت بُؾ ًَطَ يُ نؤتايٌ َاززَنُ نُ زََي ٍَ َُبُغت ي ا

ٍَ ئَُُ ضَيو خبُيت، تُبعُٕ  ًَطَ زَتُو ٍَ نًُ، تؤ ي ًَت تؤ ضووٌْ بهُيتُوَ نُ واقًعٌ سا نًُر يُعين زَب
ًَٓاٌْ       ًَىيػتت نطزووَ يُغُض وَظيط نُ ضَيُٓايٌ زَضبهات بـؤ ضَيهدػـتين بـىاضو َُضدـُناٌْ وَبـُضٖ ًَطَ ث ي

ٍَ ثاضَيعطاضٍ نطزٕ يُ غطوؾيت زا ًَت يُطُ ٍَ و ضووَناْـٍُ   زاضغتإ نُ ْانؤى ُْب ضغتاُْنإ و ئُو زاضو ئـاشَ
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   ٍَ ٍَ، دُْابٌ وَظيط ضووٌْ بهاتُوَ نُ واقًعـٌ سـا ٍَ يُبُضناو بطري ًَىَيُى نُ واقًعٌ سا ًًَسإ بُؾ زيهُ ت
  ٍَ ًَــطَ ضَيهــٌ خبــُيت، نــُ ضَيُٓــايٌ زَضزَنــُيت ضَْطــُ واقًعــٌ ساَيُنــُ يُطــُ نــًُر نــىْهُ تــؤ زَتــُوَيت ي

ًَت، يإ  ًَـت ضووْـٌ بهاتـُوَ،        ضَيُٓايًُنُ بطىصت ًَٓؽت، زَب ٍَ واقًعـٌ ساَيُنـُ بطـىصت ًَت ضَيُٓايًُنُ يُطـُ زَب
 ظؤض غىثاؽ.

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع ناى خىضؾًس فُضَىو.
 بُِضَيع خىضؾًس التس غًًِ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَت ) ًَىَيُ ب ًَؿًٓاض زَنُّ غًا ُنُ بُو ؾ سز اهٛااط ٜكذلطٗا ايٛظٜط ٜٚجِ املكازق١ عًٝٗا َٔ قبٌ ؼَٔ ث

(، ئًعافٍُ َُدًًػٌ وظَضا ظؤض َىًُُٖ، نىْهُ يُواُْيُ ئُطُض دُْابٌ وَظيط بُ تًُْا يُو فًؼ ايٛظضا٤
ًَٓاٌْ  ابات ُْٖسَيو َُبُغـيت ئُوَيـُ، يُبـُض ئـُوٍَ      ًَت، فؿاض خبطَيتُ غُضٍ بؤ ئُوٍَ بُناضٖ َُدايُ ب

ًَؿًٓاض  زَنُّ وَظيط ئًكترياسـات زضوغـت زَنـات ئُصتىَـٌُْ وَظيـطإ َىقـازَقٍُ يُغـُض بهـات يـُ          َٔ ث
ًَت يُ َُغُيُنُ، بؤ ئُوٍَ ؾىَيين  ابات بُناض ُْيـُت بـؤ  ـُضَظَيهٌ     بابُتٌ ئًػتًػُاض، تُْٗا وَظيط ُْب

ًَت ) (، ًتؼ ايتٛظضا٤  ؼسز اهٛااط ٜكذلطٗا ايٛظٜط ٜٚجِ املكازق١ عًٝٗا َٔ قبتٌ ف تط، يُعين بُو غًغُيُ ب
 غىثاؽ.

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:    بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع طُؾُ خإ فُضَىو.

 بُِضَيع طُؾُ زاضا دالٍ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
  ًٌَ ًَِ باؾُ َىزيط عاَُناًْـ يُ ؾاضَناْسا بتىأْ بـُث ًَؿتين ضؤتؽت، َٔ ث غُباضَت بُ ظَوابتُنإ بؤ ُْٖ

ًَت بـؤ َؤَيـُت، ٖـًك َاززَيـُ يـُّ       ئُو غُالسًُتٍُ ٌَ، غُالسًاتٌ زاْاٌْ ظَوابتًإ ُٖب نُ وَظيط زَياْسات
ًَىيػـتُ               فُغًَُزا زياضٍ ْـُنطاوَ بـؤ زاْـإ، يـإ تُسسيـس نطزْـٌ ؾـىَيين تايبـُت بـؤ غـائًح، يُبـُض ئـُوَ ث

 ؽ.َاززَيُى ئًعافُ بهُئ نُ يُ ئًػتػُاضزا ؾىَئ زابٓطَيت بؤ ظائريو غائًح، ظؤض غىثا
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع دُْابٌ وَظيط.

ٍَ و غُضناوَناٌْ ئاو:  بُِضَيع ز.غريوإ بابإ/ وَظيطٍ نؿتىنا
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَىَيُ، نـىْهُ َاززَنـُ باغـٌ       ٍَ بُ ُْظَضٍ ئًعتًباض بـُّ ؾـ ًَطُيؿتُٓنٍُ َٔ بؤ واقًعٌ سا ظؤض غىثاؽ، ت
ًَػــتا يــُ  زوو ؾــت ًَهٌ بًئــٌ ُٖيــُ ئ زَنــات َىسافــُظَو تــُتىيطيـ، ئُطــُض ئًعافــَُإ نــطز، نــُْس ســااَلت

ًَهـٌ ظؤض ظؤضَ، نـىْهُ َـُْار زَطؤِضَيـت، نـُ         تُئػرياتٌ َُْاخًُوَ، وَنى بامسإ نطز  ابات يـُ شَيـط ظَخت
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ًَٔ )باو ًٌَ زََي ًَهسا زَشٍ ث ًَو،  اباتًـ وايُ يُ ظوضف  Bawndَْس ضيهؤْسيؿٓع( )َُْار طؤِضا َُٖىو ُْبات

reconditions             ُنُواتُ يـُْاو ئـُو ظوضفـُزا يـُ زَضَدـٍُ سـُضاضَ ئُوَْـسَ بـؤ ئُوَْـسَ، يـُ ضتىبـُ يـ ،)
ئُوَْسَ بؤ ئُوَْسَ، بًئُ طؤِضاْهاضٍ بُغُضزا زَيت، ُْٖسَيو داض ْاتىاْؽت َىسافُظَ بهُئ يُغُضٍ ئـُوَ  

 ٌ ًَهُ، وَظعُنٍُ تطيـ، يُواُْوَيُ َىسـسَزات ٌَ بهـُئ،         وَظع ًَـت، نـُ ْـُتىاْؽت تـُتىيطٍ ثـ دًؤيـؤدٌ ب
 غىثاؽ.

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 غىثاؽ، بؤ َاززٍَ زواظزَ.
 بُِضَيع دالٍ عًٌ عبساهلل:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
يتٛظاض٠ ااغتجذُاض غااتاثِٗ    يف:ٜػتُ  القتظات ايػااتاخ اـاقت١ ٚؾتل ايؿتطٚط ٚاملعتاٜرل ايؿٓٝت١ ايتيت ؼتسزٖا ا          18املاز٠ )

 اايجكًِٝ اٚ ثبسٌٜ اؾشاضِٖ ايػاااث١ٝ ااؾشاض َذُط٠ ؾطٜط١ طكٛ ِ ع٢ً ضخك١ َٔ ايٛظاض٠ ٚزؾع ايطغّٛ املكطض٠.
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُنىضزيُنٍُ تهايُ.
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ عًٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 :(18َاززٍَ )

ًَىَضَناٌْ تُنًٓهٌ نـُ وَظاضَت زيـاضٍ زَنـات، نـُ      ًٌَ َُضز ث ٍَ بُث ضَيطُ بُ خاوَٕ زاضغتاٌْ تايبُت زَزض
ًَٓإ يُ زاضغتاُْناًْإ بهـُٕ بـُ َُٖيجانـؽت، يـإ زاضٍ زاضغـتاُْناًْإ بـُ زاضٍ بـُضزاض بطـؤِضٕ بـُ           وَبُضٖ

ٌَ َؤَيُت يُ وَظاضَت وَضبططٕ و، يإ ضَمسٌ ياغايٌ بسَٕ.  َُضد
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ٍَ ضَئًتإ.  يًصٍُْ نؿتىنا
 

 بُِضَيع ظنًُ غًس قاحل:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَىَيُ زابِطَيصضَيتُوَ: ًَؿًٓاض زَنات بُّ ؾ  يًصُْنَُإ ث

ًَـىَضَ ٖىُْضياْـٍُ وَظا    ًٌَ ئُو َـُضز و ث ٍَ بُث ضَت زيـاضٍ زَنـات،   )ضَيطُ بُ خاوَٕ زاضغتاٌْ تايبُت زَزض
ًَٓاٌْ زاضغتاُْناًْإ بهُٕ بُ َُٖيجانؽت و غى ى نطزٌْ، يإ طؤِضيين زاضٍ زاضغتاُْنإ بُ زاضو وبُ وَبُضٖ

 زضَخيت بُضزاضٍ طىصتاو بُو َُضدٍُ َؤَيُتٌ ياغايٌ يُ وَظاضَت وَضبططٕ(.
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 ُ ضَئًتإ.يًصٍُْ تُْسضوغيت و شيٓط

 بُِضَيع تاضا عبسايطظام ستُس:
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 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓنُإ ًًُْ.  ًٖك ت
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 يًصٍُْ ياغايٌ ضَئًتإ.
 بُِضَيع ز.ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓإ ًًُْو ثؿتطريٍ َاززَنُ زَنُئ.  ت

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع دُْابٌ وَظيط.

ٍَ و غُضناوَناٌْ ئاو:  بُِضَيع ز.غريوإ بابإ/ وَظيطٍ نؿتىنا
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًِٓ ًًُْ.  ًٖك ت
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ٌَ قػٍُ يُغُض ئُّ َاززَي ُ ُٖيـُر ئـُّ بُِضَيعاْـُ زَياْـُوَيت قػـُ بهـُٕ، )نـاى غـُضزاض، نـاى          بُِضَيعإ، ن
 عبسايطلتٔ، بُفطئ خإ، ناى غُضُْٖط(، فُضَىو ناى غُضزاض.

 بُِضَيع غُضزاض ضؾًس ستُس:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَػتا زاضغتاٌْ تاي بُت ًًُْ، يُِضاغتًسا دُْابٌ وَظيطو دُْابٌ ناى سػًًٓـ زَظأْ يُ نىضزغتاْسا تانى ئ

ًَهـُ، بـُؽ يـُ الزَيـٌ خؤَافتـسا يُواُْيـُ           ًَىَيُ، يـُعين ئـُوَ ساَيُت ًَتُ ئُو نىاضنـ باغ ُٖيُ، با ًـ ْان
ًَت، يـُعين ئـُو ساَيُتـُ ُٖيـُ، يُبـُض ئـُوَ            ٌَ بهـ ًَِ نُغـٌ تـ ًَ ًَت ئُوَ قُزَ ٍُ َُٓو ْـاٖ دىتًاضَيو زََي

ًَت،  ًَت نؤٕ يُ ياغا ضَيُٓايٌ بؤ زَضزَن ًَو ُْب  ظؤض غىثاؽ.ئُطُض ؾت
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع ناى عبسايطلتٔ فُضَىو.

 بُِضَيع عبسايطلتٔ سػؽت ابابهط:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَت )بُ َُٖيجانؽت، يإ زاضٍ زاضغـتاُْناًْإ بـُ زاضٍ بـُضزاض     غُباضَت بُ َاززٍَ زواظزَ يُ ئاخريزا نُ زََي

ًَتــُ ئًؿــهاٍ،    بطــؤِضٕ بــُ َــ ٌَ َؤَيــُت يــُ وَظاضَت وَضبطــطٕ و، يــإ ضَمســٌ ياغــايٌ بــسَٕ(، ئَُــُ زَب ُضد
           ٌَ ًَهٌ ثـ ًَهٌ تـط، نـٍُ بطاتـُ وَظاضَتر يـُعين َـاْط َُغُيُٕ طىْسَيو زَيُوَيت ظَويُنـُ بطؤِضَيـت بـُ ؾـت

ٌَ، بُاَلّ ناّ يـُ زائـريَ ْعيهـُ، يـُ زائـريٍَ ظضا      ًَت، يُواُْيُ ئَُطٍ وَظاضَت ُْطات عـُ ْعيهـُ ئاطـازاضٍ    زَن
ًَت نُ ئُّ ظَويـُ وا زَطـؤِضّ    ًَ ٌَ ئاطازاضٍ زائريَ بهطَيتُوَ ب ًَ ًَت َؤَيُت وَضبططَيت، يُعين ب ًَ بهاتُوَ، ُْى ب
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ًَـت، ْـُى َؤَيـُت وَضطـطتٔ يـُ وَظاضَت،       ًَُىايُ بُؽ ئاطازاض نطزُْوٍَ زائريٍَ ظضاعُ ب ًَىَيُ، َٔ ث بُّ ؾ
ًَهٌ ظؤض طُوضَيُ، ظؤ  ض غىثاؽ.ئَُُ ئًؿهايًُت

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع بُفطئ خإ فُضَىو.
 بُِضَيع بُفطئ سػؽت خُيًفُ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَهٌ تايبُت بؤ َُٖيجانًين باخُنٍُ  ًَو، يإ خاوَٕ زاضغتاْ ًَسا ًًُْ باخُواْ ًَهٌ ت وابعامن ًٖك َُعكىيًُت

ًَت َؤَيــُت يــُ  ًَهٌ  خــؤٍ بهــ وَظاضَت خبىاظَيــت، يــُعين ظؤض دــاض نــُ طىْــسَيهٌ زووضَ زَغــتُ ٖــُتا َؤَيــُت
ًَُُ زَظاْـؽت ئـُوَف وَضظٍ    ًَت، ئ َُٖيجانؽت وَضزَططَيت يُ وَظاضَت، يُواُْيُ وَضظٍ َُٖيجانؽت بُغُض به

يـُ  تايبُتٌ خؤٍ ُٖيُ، ضَمسٌ ياغايٌ بؤنٌ بسات، وَى ناى عبسايطلتٔ فُضَىوٍ َُغُيُٕ نـاى زائـريَ   
ًَىَضَ تُنًُٓنإ ظؤض ئاغـايًُ   ًَت يُوَ َؤَيُت وَضبططَيت، بُاَلّ بؤ َُضز و ث خؤٍ ْعيهُ يُ خؤيُوَ زَتىاْ
ًَىيػـت   ًَهُ يُعين َُعكىٍ ًًُْ تؤ بؤ َُٖيجانًين باخُنٍُ خؤت ث وَظاضَت، بُاَلّ بؤ َُٖيجانؽت ئَُُ ؾت

ًَت َؤَيُت يُ وَظاضَت خبىاظيت، َٔ زاوا زَنُّ ئُّ   َاززَيُ َُٖيبطريَيت و ظؤض غىثاؽ.بُوَ ُٖب
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع ناى غُضُْٖط فُضَىو.

 بُِضَيع غُضُْٖط فطز ستُس:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَـ     ًَتـُوَ، قـُضاض ب ًَٓ ت ظؤض غىثاؽ، َٔ تُقطيبُٕ َاززَنُ ُٖض بُ ظيازَ زَظامن يُ ئُغاغسا، بُاَلّ ئُطـُض ؿت

ــُ      ــات، ضَْطـ ــاتط بهـ ــُ ظيـ ــُ ضؤتًُٓنـ ــُعين وَظاضَت ضَْطـ ــؤ وَظاضَتر يـ ــُيٍُ وَظاضَت، بـ ــُوَ َُغـ ًَتـ ًَٓ ؿت
ٖاوواَلتًُنُ زضَْط بطاتُ وَظاضَت، وَنى ئُوٍَ نُ بطازَضامن باغًإ نطز، زَنطَيت فُضَاْطُيُنٌ غُض بـُ  

ًًَُٓ غُض نىضزيُنُ نُ يُبُضزَغيت َٔ زايُ، زََي ًَت، ب ًَت )يإ وَظاضَت ئاطاضزاض بهاتـُوَ  وَظاضَتٌ ظضاعُ ب
ًَـت               ًَو يَُاْـُ ئًدتًـاض بهـات، بـُ نـُيفٌ خـؤٍ، ئَُـُ زَب و، يإ ضَمسٌ ياغـايٌ بـسَٕ(، يـإ يـُعين يـُن

 يُناليٌ بهطَيتُوَ، ئًٓذا بؤ ضَغِ بساتر يُعين نابطا بؤ ضَغِ بسات يُ ئُغاغسار غىثاؽ.

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع دُْابٌ وَظيط.

ٍَ و غُضناوَناٌْ ئاو:  بُِضَيع ز.غريوإ بابإ/ وَظيطٍ نؿتىنا
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَىَيٍُ نـُ    ًَػتا  اباتٌ خام ُٖيُ،  اباتٌ غجًساضو ئَُاُْ يُ زٖؤى، بُو ؾـ ًَطُيؿتُٓنٍُ َٔ ئُوَيُ ئ ت
ًَُُف زَِضوا، يُعين َُٖىوَإ تـُوَقىع زَنـُئ    ًَـت       نؤََُيطاٍ ئ ًَـت، زَب نـُوا  ابـاتٌ خـام زضوغـت زَب

 تُْعقتٌ بهُئ بُ قاْىٕ، غىثاؽ.
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ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع ناى دُالٍ فُضَىو.
 بُِضَيع دالٍ عًٌ عبساهلل:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَذطُ يُ غجًٓساضو ئُواُْ يـُ ظؤض َـُْاتًكٌ  ابـات ُٖيـُ ُْٖـسَيو ْاو      نـُ تاثؤيـإ ُٖيـُ، يـُعين تـاثؤٍ      ب
ًَهُوَ، بُاَلّ نَُـُ، تـُبًعٌ يًصُْنـٍُ     ئُضظٍ  اباتُ، بُاَلّ تاثؤيُ بُْاوٍ بَُٓاَيُيُنُوَ، يإ بُْاوٍ يُن
ٌَ البطزووَ، بـُاَلّ َؤَيـُت وَضطـطتٔ     ٍَ ئًكتريالتإ نطزووَ َُغُيٍُ ضوغىَُنَُإ ي ًَُُ يًصٍُْ نؿتىنا ئ

 َ ًَهٌ تًايـُ نـُ بُؾـٌ زاضغـتإ و          يُ َُٖىو ٖؤبُيُى، يُ ٖـَُىو  ًَو، يـُ قـُظاو ْاسًُناْـسا بُؾـ ىزيطيـُت
يُوَِضطايُ، ئُو غُالسًُتٍُ نُ زَزضَيت بُ َىزيط عاّ، نُ زَزضَيت بُ َىزيطٍ  ابـات، َـىزيطٍ  ابـاتًـ    
ًَتُ وَظاضَت و ثـاضٍَ زَ يـل            ًَـو بهـ زَزاتُ ئُو ٖؤباُْ، بـُ زَضزٍ ئـُو بطازَضاْـُ طىتًـإ نابطايـُى بـؤ يك

ًَت زاضَنـُ زَبِطَيتـُوَو ئاطـاٍ    ز ًَسا به َزات بُ غُياضَ، بُاَلّ بؤٍ ُٖيُ ئُو فُضَاْبُضٍَ نُ يُوَيًُ يُطُي
ًَؿتىوَ، بُؽ َؤَيُـتإ طىتىوَ، غىثاؽ. ًَهٌ ئاغاْهاضيًُو ضغىًَؿُإ ُْٖ ًَت، ؾت ٌَ ب  ي

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ًَـٓؽت تـا بـُياٌْ غـُعات )     بُِضَيعإ نؤتايٌ بُ زاًْؿتين ًَطئ، خىاتـإ    11 ئـَُِطؤَإ زَٖ ( بـُخىاتإ زَغـج
.ٍَ  يُطُ

 
                                                                                                                                                                              

 
                   ز.سػٔ ستُس غىضَ                                                   غت التس عبساهلل                فط                   

ًَططٍ غًَطٍ ثُضيَُاٌْ                                                    غهطت                     ُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ   د
ًَطام                                                           نىضزغتإ – نىضزغتإ                 ًَطام - ع   ع
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 ( 5ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )

 2102\9\09ضَيهُوتٌ  نىاض ؾُممُ

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ
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  (5ين ذمارة )ثرؤتؤكؤلي دانيشت

 09/9/2102 ضَيهُوتٌ ؾُممُنىاض 

ًَط )   ــصَ ٍ (ٍ 11نات ــىَِضؤ ًَـ ًْ ــ ــَُاٌْ  19/9/8118ضَيهــُوتٌ  ؾــُممُنىاض ضؤشٍ ث  -نىضزغــتإ  ثُضي
ًَطام  ًَططٍ غُضؤى و، بُ غُضؤنايُتٌ ع ًَطٍ   بُِضَيع ز. سػٔ ستُس غىضَ د بُِضَيع فطغت ألتس عبـساهلل غـهطت

ًًَُّخىيٌ  ٍ(5, زاًْؿتين شَاضَ )ثُضيَُإ  ( ٍ خؤٍ بُغت.8118, غاَيٌ )غ
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 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ سىنُُن ٍ 1998(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1ٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )  َوِط( يُ ثُي81(ٍ َاززَ )1اٌْ بِططُ )بُث

ًَطام, زَغـتٍُ غـُضؤنايُتٌ    -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  ٕ ع خـىيٌ   (5ٍزضا زاًْؿـتين شَـاضٍَ )  ٍ بِطيـاض  ثُضيـَُا
ًًٌََُ َُٖيبــصا ًَـ ًْــىَِضؤٍ ضؤشٍ نــىاض ؾــُممُ ضَيهــُوتٌ  11ضزٕ يــُ نــات )غــ بــُّ  زا 19/9/8118(ٍ ثــ

ًَت: ًَىَيُ ب  ؾ
بُضزَواّ بىوٕ يُغُض خػتُِٓضوو و طفتىطؤ نطزِْ ثِطؤشَ ياغاٍ ثاضاغتِٓ زاضغتإ يُ ُٖضَيُِ  -1

 نىضزغتإ.
ًَؿًٓاضّ ياغاّ غٓسوقِ ٖاوناضّ نطزِْ ُْخؤؾُناِْ  -8 ًَطثُصتُو خػتُِٓضوو و طفتىطؤ نطزِْ ث ؾ

 ُْخؤؾِ قىضؽ.

ًَط )  ( ّ ثاف ًْىَِضؤ.4نؤبىوُْوَّ زووَّ يُناتصَ
َِ نطزِْ  -1 ًَبُد ئاَازَبىوِْ بُِضَيع وَظيطّ ؾاضَواِْ و طُؾت و طىظاض، بؤ بُضناوخػتِٓ ئاغتِ د

بُضْاَُّ سهىَُت يُ بىاضّ ؾاضَواًُْنإ و طُؾت و طىظاض و وَاَلَساُْوَّ ثطغًاضَناِْ 
 إ.ئُْساَاِْ ثُضيَُ

ًَططٍ بُِضَيع   :ثُضيَُإغُضؤنٌ سػٔ ستُس غىضَ/ د
 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
 بُْاوّ طُؾت نىضزغتإ.

ًًََُِ َُٖيبصاضزٕ  َِ زَنُئ، غُضؤنايُتِ ثُضيَُاِْ نىضزغتاِْ عريام، خىؾت غ زاًْؿتُٓنَُإ زَغت ث
 .19/9/8118اًْؿؼت ( ِضؤشّ ز5غاَيِ نىاضَّ، خىؾت ططَيساِْ يُنُّ، شَاضَّ زاًْؿؼت )

 بُضْاَُّ ناض:
ًَِ سىنُُناِْ بِططُ ) (ّ َُٖىاض نطاوّ غاَيِ 1( يُ ثُيِطَوّ ْاوخؤّ شَاضَ )81(ّ َاززَّ )1بُث

ّ ثُضيَُاِْ نىضزغتاِْ عريام، زَغتُّ غُضؤنايُتِ ثُضيَُإ بِطياضيسا بُضْاَُّ ناضّ زاًْؿتِٓ 1998
ًًََُِ َُٖيبصاضز5ٕشَاضَ ) ًَىَيُ  19/9/8118ِضؤشّ نىاضؾُممُّ ِضَيهُوتِ  ( ّ ئاياغِ خىؾت غ بُّ ؾ

:َِ  ب
ًَط ) ًَـ ًْىَِضؤ.11نؤبىوُْوَّ يُنُّ يُناتصَ  (ّ ث

بُضزَواّ بىوٕ يُغُض خػتُِٓضوو و طفتىطؤ نطزِْ ثِطؤشَ ياغاٍ ثاضاغتِٓ زاضغتإ يُ ُٖضَيُِ  -2
 نىضزغتإ.

ًَؿًٓاضّ ياغاّ غٓسوقِ ٖاوناضّ ن -4 ًَطثُصتُو خػتُِٓضوو و طفتىطؤ نطزِْ ث طزِْ ُْخؤؾُناِْ ؾ
 ُْخؤؾِ قىضؽ.

ًَط )  ( ّ ثاف ًْىَِضؤ.4نؤبىوُْوَّ زووَّ يُناتصَ
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َِ نطزِْ  -8 ًَبُد ئاَازَبىوِْ بُِضَيع وَظيطّ ؾاضَواِْ و طُؾت و طىظاض، بؤ بُضناوخػتِٓ ئاغتِ د
بُضْاَُّ سهىَُت يُ بىاضّ ؾاضَواًُْنإ و طُؾت و طىظاض و وَاَلَساُْوَّ ثطغًاضَناِْ 

 ئُْساَاِْ ثُضيَُإ.
ًَػتاف ْاوّ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ يُزاًْؿتِٓ شَاضَ ) نُ َؤَيُت بىوٕ يإ  18/9/8118( ّ ئاغايِ يُ 4ئ

 ئاَازَُْبىوٕ زَخىَيًُٓٓوَ:
 امساعًٌ غعًس         َؤَيُت -1
 ئاواظ عبسايىاسس      َؤَيُت -8

 بطٖإ ضؾًس           َؤَيُت -2

ًَؿُوا تىفًل         َؤَيُت -4  ث

 مل تؤَا           َؤَيُتغا -5

 غَُري غًًِ       َؤَيُت -6

 ؾعإ التس        َؤَيُت  -7

ٍَ حتػؽت    َؤَيُت -8 ًَطز  ؾ

 قبًشُ التس     َؤَيُت -9

 عُط لتساَؽت    َؤَيُت -11

 عُط قسيل       َؤَيُت -11

 طىَيًعاض قازض      َؤَيُت -18

 يًًِ اَري          ئاَازَُْبىو -12

 ُْغطئ كتاٍ     َؤَيُت -14

 ًس  َؤَيُتًْؿتًُإ َطؾ -15

 ٖاشَ غًًُإ        َؤَيُت -16

خاَيِ يُنَُِ بُضْاَُّ ناض، بُضزَواّ بىوٕ يُغُض خػتُِٓضوو بؤ زاوا يُ يًصُْناِْ ثُيىَْسيساض زَنُئ 
و طفتىطؤ نطزِْ ثِطؤشَ ياغاٍ ثاضاغتِٓ زاضغتإ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ئاَازَبٔ، تهايُ بفُضَىوٕ بؤ 

 ُ نىضزّ و عُضَبِ خبىَيُٓٓوَ.يُ ئُغًِ ثِطؤشَنُ ب 12َاززَّ 
 بُِضَيع دالٍ عًِ عبساهلل:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 :12املاز٠ 
اٚالل: حيل ملايهٞ االضان٢ ايعضاع١ٝ اٚ املؿشط٠ اأؾشاض َذُط٠ ٚايٓااج١ ع٢ً اعا االؾشاض ايػاااث١ٝ اهذاؾ١ ثكٌ 

ٌ عًٝٗا اقظااٗا َٔ زا٥ط٠ ايػاااخ ع عٔ عؿط٠ ااملا٥٘ قطع ْٚكٌ ٚثؿظِٝ ٖصٙ ايٓباثاخ اٛسة اساظ٠ حيك
 املٓطك١ اعس اسطا٤ ايهؿـ ع٢ً املٛقع.
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 كطع اىل ضخك١ فا١ْٝ.ايداْٝال: ؽهع اؾشاض ايػاااخ ع اؿسا٥ل املٓعي١ٝ ٚنصيو َكساخ ايطٜاح ع طاي١ 
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَعزَ:  َاززَّ غ

َيِ يإ ئُوَّ ظَويُنِ بُضزاضّ بُضزاض ناْسووَ، ُْٖسَيو زاضّ زاضغتاِْ يُنُّ: خاوَٕ ظَوّ نؿتىنا
% َافِ ُٖيُ ئُّ ِضووَناُْ برِبَيتُوَو بًهات بُ خَُيىظ و 11يُغُض ِضواوَ بُ نِطّ يُى نَُرتَ يُ 

ًَو نُخاوَُْناًْإ يُ فُضَاْطُناِْ زاضغتاِْ ْاونُنُ وَضّ زَططٕ، زواّ  ًَِ َؤَيُت بًطىاظَيتُوَ بُث
 ئُوَّ ؾىَيُٓنُ زَثؿهٓسضَيت.

ٍَ، ُٖضوَٖا زاضّ بُضبُغتِ  زووَّ: يُ ساَيُتِ زاوا نطزٕ بؤ بِطيُٓوَّ زاضّ زاضغتإ يُ باخهُناِْ ْاو َا
ٌَ، بُاَلّ بُ َؤَيُتِ خؤِضايِ. َِ بُ ِضَظاَُْسّ ب  با، زَب

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د
ٍَ ِضَئًتإ ي  ُغُض ئُو َاززَيُ.يًصُّْ نؿتىنا

 بُِضَيع ظنًُ غًس قاحل:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓنُإ ًُْ. ًَُُ ًٖك ت  ئ
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 يًصُّْ تُْسضوغتِ و شيٓطُ فُضَىوٕ.
 بُِضَيع تاضا عبسايطظام:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَبًِٓ ًُْ يُغُ ًَُُف ت  ض ئُو َاززَيُ.يًصُْنُّ ئ

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 يًصُّْ ياغايِ فُضَىوٕ.
 بُِضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظَيِ: 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 ثؿتطريّ َاززَنُ زَنُئ.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ٍَ زَنُي ًَطٖاتِٓ دُْابِ وَظيطّ نؿتىنا ًَػتا بُِضَيعتإ ِضَئًت ُٖيُ يُغُض ئُو َاززَيُ.ربُخ  ٔ، ئ
ٍَ و غُضناوَناِْ ئاو:  بُِضَيعز. غريوإ بابإ/ وَظيطّ نؿتىنا

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَىَيُّ نُ ْىوغطاوَ ئُطُض  ًَػتا بُو ؾ ئُوَّ سُظ زَنُئ تؤظَيو طؤِضاْهاضّ تًا بهُئ، نىْهُ ئ
َنُيُ، يُ زَيطٍ زووَّ، ثاف َٛمثرلفشًُُنُ بؤ  اباتُنُيُ، يإ بؤ أؾذاض بًدىَيًٓتُوَ ْاظاِْ قُتع و تُ

ًَؽت )11يُ  ( ئًٓذا ثاف ئُوَ ئًػتًُطاض ذُط٠ ٚثكًِٝ االؾشاض ايػاااث١ٝؾشاض املقطع ْٚكٌ ٚثؿظِٝ اال%نُ بًَ
 زَنُئ، غىثاؽ.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

َِ يُ ئُْساَاِْ  ًَػتا ن َّ قػُ يُغُض ئُّ َاززَيُ بهاتر، قازض سػٔ، ُْشاز ععيع، ئ بُِضَيعّ ثُضيَُإ زَيُو
َّ قػُ يُغُض ئُّ َاززَيُ بهُٕ، ؾانٌغاالض ستُىز،  ًَط خإ، ئُّ بُِضَيعاُْ زَياُْو ، فُضَإ ععايسئ، ؾً

َِ ناى قازض فُضَىو.  بَُي
 بُِضَيع قازض سػٔ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
َِ يُساَيُتِ 12( يُ َاززَّ )8َّ َٔ يُغُض بِططُّ )تُْٗا َىالسُظ ( تُغُوض زَنُّ ِضووٕ ًُْ، نُزََي

ًَِ خؤؾُ  ٍَ، ُٖضوَٖا زاضّ بُضبُغتِ با، َٔ ث زاوانطزِْ بِطيُٓوَّ زاضّ زاضغتإ يُ باخهُناِْ ْاو َا
 َِ ًَو ُٖب ٍَ، يُعِٓ ئَُُ تُوظعت َِ، زاضّ زاضغتإ يُْاو باخهُّ ْاو َا  باؾرتَ، غىثاؽ.ئَُُ واظسرت ب

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع ناى ُْشاز فُضَىو.
 بُِضَيع  ُْشاز ععايسئ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاظ زَنُّ يُّ َاززَيُ ئُوَيُٕ البربَيت، يُبُض ئُوَّ بُٖؤّ ئُو وَيطاًْاُّْ نُ تىوؾِ ئُوَ  َٔ ث

ًَىيػتًُإ ًَُُ ث ًَُىايُ ئُوَ البربَيت يُو  بىوَ، ئ ًَؽت غُوظايِ ظياتطَ، يُبُض ئُوَ ث بُ َُْاتكِ بابًَ
ًَتُوَ، غىثاؽ. ًَٓ  َاززَيُ بُؽ ئُوَّ زووَّ ؿت
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع ناى غاالض فُضَىو.
 بُِضَيع غاالض ستُىز:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَهِ ُْوتًُ يُ ِضاغتِ، بؤ يُ ِضاغتِ َٔ ئُّ  ًَُُ ُٖضَيُ ًَىيػت ْاظامن، نىْهُ ُٖضَيُِ ئ َاززَيُ بُ ث

ًَىيػتِ تط، ئُوَّ ثُيىَْسّ بُ زابؽت نطزِْ خَُيىظَوَ ُٖيُ، بُ  َّ ث غُضناوَّ غىوتَُُِْ و بؤ ُْٖس
ًَُُ خؤؾبُختاُْ يُ بهىونرتئ ؾت  ًَػتا ُٖضَيُُنُّ ئ َّ، وَنى نؤٕ ئ ًَىاظّ تط زابؽت بهط بؤ ؾ

ًَٓسضَيت، ُٖضَيُِ نىضزغتإ  ًَٓسضَيت يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ بُضُّٖ ْاٖ طُوضَتطئ ؾت، يُ زَضَوَ ئُٖ
ىض بؤتُوَ، ئُو وؾهُ غاَيًُ واّ نطزووَ زاضو زاضغتإ و غُوظايِ ظؤض ظؤض نُّ سُغِضووبُِضووّ تُ

ًَت بؤ نُّ بىوِْ زاضو ًَو ئُبُخؿ ًَتُوَ، بؤيُ تُغُوضّ وايُ ئَُُ زَضفُت زاضغتإ، ئُوَؾِ ثُيىَْسّ  بب
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َِ زَنُّ، ئُطُض ئُّ  ًَهِ تط ئاَاشَ ث بُ بِططُّ زووَّ ُٖيُ، تُزاخىيُ يُ ؾُئِٓ َااَلٕ بُِضاغتِ، خاَي
ًَؿُ يُغُض ئُططَيتُوَ يإ ْار، ئَُُ قػُيُنُ بؤ  ياغايُ يإ ياغانإ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، ْاونُناِْ ن

َِ، يُ ٖ ًَُُ قُظايُنُإ ُٖيُ ْاوّ قُظاّ خاُْقًُٓ، تانُ زاٖاتىو يُواُْيُ نَُيهِ ُٖب ُضَيُِ نىضزغتإ ئ
ًَىإ  ًَو يُ طُِضَنُناِْ زاضغتإ بُيِٓ زاوَ، واتُ يُْاو ؾاضَنُ نُْسئ  ابات ُٖيُ، يُْ ؾاضَ بُؾ
ًَػتا بؤتُ ْاونُّ  ًَو يُو ْاوناُْ ئ طُِضَنُنإ بار غٓىوضَنُّ دًا نطزؤتُوَ، بُ سىنُِ ئُوَّ بُؾ

ًَٓسضَيت بُ بًاْىوّ ئُوَّ ئُنطَيت  تًذاضّ، َِ ٖؤ بُ َُبُغتِ تايبُت ئُو زاضاُْ ئُغىوت َِ يإ ب بُٖؤ ب
ًَىاْسِْ ئُو غطوؾتُ دىاُّْ نُ ئُو  بُ خَُيىظ و ساَيُتِ تط، ئَُُ ناضيطُضّ ِضاغتُوخؤّ نطزؤتُ غُض ؾ

ض بؤ ثطؤتؤنؤٍ ئُو ؾاضَ ُٖيُتِ، ُٖضوَٖا تُسُغطو نُّ بىوُْوَّ ئاو و ظؤض بابُتِ تط، ئَُُف ُٖ
 قػُيُّ نطز، ظؤض غىثاغتإ زَنُّ.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د
 فُضَىو. ؾانٌبُِضَيع ناى 

 ستُس قازض))بُؾاضَتِ((: ؾانٌ بُِضَيع
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَُىايُ ظؤض بُ غازَيِ باغِ خَُيىظ نطزُْنُ، َافِ 12بُِضاغتِ يُ َاززَّ  ًَهِ ئاغايِ  َٔ ث بُُٖض نُغ

ًَىاظَيهِ تط ُٖيُ، يُ َُغُيُّ خَُيىظ نطزٕ يإ َاف  ًَىيػتِ بُ ؾ ًَُىايُ ئَُُ ث زاوَ بؤ خَُيىظ نطزٕ، ث
ًَهُ يُ غُضَايُ طُوضَنإ، بؤيُ ًٖىازاضّ ئُو َاززَيُ  َّ، نىْهُ خَُيىظ يُن ًَساِْ خَُيىظ نؤٕ زَنط ث

ًَهِ  ًَىَيُنِ تط زابِطَيصضَيتُوَ، خاَي % زاضّ يُ 11تط ُٖض يُّ َاززَيُ، باغِ زاضغتإ يإ ئُوَّ نُ يُ بُؾ
ًَؿًٓاضّ ُٖيُ يُغُض ئُّ  ْاو زاضغتاُْنُّ ِضوواوَ َافِ ُٖيُ بًرِبَيت و بُ خَُيىظّ بهات، َٔ يُى ث
َِ نُ غُضَايُنِ ظؤض  َاززَيُ، يُ ظؤضبُّ واَلتاِْ زوًْا و يُ ُٖضَيُِ نىضزغتاًْـ ئُوَ زَغت زضاوَت

ًَهِ غُضف زَ نطَيت بؤ َُغُيُّ زاضناْسٕ و بُ غُوظ بىوِْ واَلت، بُاَلّ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ خَُيهاْ
ظؤض بُتايبُتِ دىتًاضإ يُغُض ئُضنِ خؤيإ زاضيإ ِضواْسووَ و باخًإ نطزووَ، يُعِٓ ئَُُ يُ نُْس 

ًَهُوَ ئًذابًاتِ تًايُ، ُّٖ واَلتِ بُزاضغتإ نطزووَ، ُّٖ بُضووبىَِ ًَ ىَٖات يُ ُٖضَيُِ اليُْ
ًَو يُ ئُضنِ ئُو دىتًاضاُْ يُ َُغُيُّ  ًَؿًٓاض زَنُّ سهىَُت بُؾ نىضزغتإ بُزَغت زَيت، بؤيُ َٔ ث
زاض ناْسٕ و بار نطزٕ بططَيتُ ئُغتؤّ خؤّ، بؤ ظياز نطزِْ ٖاوناضّ دىتًاضإ و ظياز نطزِْ بُضووبىوّ 

 يُُٖضَيُِ نىضزغتإ، ظؤض غىثاؽ.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:بُِضَيع سػٔ ستُس غىض  َ/ د

 بُِضَيع َاَؤغتا فُضَإ.
 

 بُِضَيع فُضَإ ععايسئ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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َِ نطزُْنُّ، بُِضاغتِ يُ فُقُضَّ  ًَبُد زياضَ ططْط يُزَضنىوِْ ياغا، يُوَ ططْط تط ئُوَيُ يُ د
َِ ْانات يُنُّ زاواناضّ بؤ بِطيُٓوَّ زاضغتإ يُ باخهُّ ْاو َااَلٕ، ئُوَ ُٖ ًَػتاوَ نُؽ ئًًتًعاّ ث ض يُ ئ

بُِضاغتِ، تؤ يُ باخهُّ َاَيُنُّ خؤت زاضَيو زَبِطيُوَ بهِ َؤَيُتِ ؾَت وَضبططّ، ئُوَ بؤ ؾتِ ظؤض 
َّ، ئُوَ خاَيِ يُنُّ، خاَيِ  َّ، بؤ بِطيُٓوَّ زاضَيو يُ باخهُّ َااَلٕ ُٖض وَضْاطري طُوضَتط َؤَيُت وَضْاطري

ًَطَ غع َِ ي َِ يُناتِ بِطيُٓوَّ زووَّ، زَب َِ غعايُنًـ ُٖب َِ، َؤَيُتِ بُخؤِضايِ ِضاغتُ، زَب ايُنًـ ُٖب
َّ نىضزغتإ بِطوَيٓؽت و بُزاض تُؾذريّ بهُئ، بُاَلّ ئُطُض ًٖك غعايُى  ًَُُ زََاُْو زاضَنإ، نىْهُ ئ

ًَو زاض يُ ِضاغتِ خؤّ زَبِطَيتُوَ، بُِض َِ يُناتِ بِطيُٓوَّ زاضَنُ، ئًرت ُٖض نُغ َِ ُْب اغتِ ئًًتًعاَِ ث
 ْانُٕ، غىثاؽ.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د
ًَط خإ، فُضَىو. َِ، بُاَلّ زياضَ يُ ئُسهاَِ خًتاًَُ، بُِضَيع ؾً ًَىيػتُ غعا ُٖب  خؤّ ِضاغتُ ث

ًَط ستُس صتًب:  بُِضَيع ؾً
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
( بؤ ئُوَّ غبُّ ُّٖ زيػإ حيل ملايو ٚطا٥ع االضان٢ ايعضاع١ٝ) يُ بِططُّ يُنُّ 12بًُْػبُت َاززَّ 

ًَِ ياغا  َّ بُث ًَتُوَ، نىْهُ ئَُُ َاززَيُنِ باؾُ ئُتىاْط ًَؿُّ َىيهًُت بؤ ئُو نُغاُْ زضوغت ُْب ن
َّ، غىثاؽ. َِ بهط ًَبُد  د

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/د
ًَبًًٓت ُٖي  ُ يُغُض ئُوَر، فُضَىو.بُِضَيع دُْابِ وَظيط ت

ٍَ و غُضناوَناِْ ئاو:  بُِضَيعز. غريوإ بابإ/ وَظيطّ نؿتىنا
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَىَّ زضوغت نطزِْ خَُيىظ يُ شَيط َاززَّ ) ًَؽت نُوا ؾ َّ 18ظؤض غىثاؽ، ُٖض بؤ ئُوَ بًَ ( زَيت، يُو
ٍَ نطاوَ، غىثاؽ.  تُعاَىؾت يُطُ

ًَ  ططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/د
ًَػتا بؤ َاززَيُنِ تط، َاززَّ   .14ئ

 بُِضَيع دالٍ عًِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 :14املاز٠ 
اٚالل: الجيٛظ يًُػجذُط إ ٜٓكٌ َٓجشاخ غاااخ االقًِٝ املطخل ي٘ اأغجذُاضٖا َٔ َٛقع ايذلنٝع اٚ َػجٛزع 

اجلاؾظ١ اٚ املٓطك١ حيسز ؾٝٗا ن١ُٝ املٓجشاخ املٓكٛي١ ٚ اـعٕ اال ااساظ٠ ْكٌ ثكسض َٔ َسٜط١ٜ ايػاااخ ع 
 اْٛاعٗاٚ اٚقاؾٗا ٚ ايططم ايٛاسة غًٛنٗا عٓس ايٓكٌ.
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داْٝال: ميٓع ْكٌ َٓجشاخ ايػاااخ َُٗا نإ ْٛعٗا َٚٓؿأٖا خاضض طسٚز ايػاااخ ع ايؿذل٠ اني غٝات ايؿُؼ ٚ 
 ؾطٚقٗا.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُا  ٕ:بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/د
 بُ نىضزيُنُّ خبىَيُٓٓوَ.

 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 َاززَّ نىاضزَ:
ًَٓإ يُ ؾىَيِٓ خؤّ  ًَسضاوَ بُ وَبُضٖ ًَٔ بُضَُِٖ زاضغتاُْناِْ ُٖضَيِ نُ ِضَيطُّ ث َِ وَبُضٖ يُنُّ: ْاب

َِ نُ يُ بُِضَيىَب ُضايُتِ زاضغتإ و ثاواِْ ثاضَيعطا يإ يإ يُ نؤطاوَ بطىاظضَيتُوَ، تُْٗا بُ َؤَيُت ُْب
َّ، بِطّ بُضَُِٖ طىاظضاوَو دؤض و نُؾٔ و ِضَيطاناِْ طىاغتُٓوَّ تًازا زَغت ًْؿإ  ْاونُنُ وَضزَطري

.َّ  زَنط
َِ بؤ زَضَوَّ  َّ بُ طىاغتُٓوَّ بُضَُِٖ زاضغتإ، دؤضو غُضناوَنُّ ُٖضنًُى ب زووَّ: ِضَيطُ ْازض

ًَىإ خؤضئاوا بىو تإ يُ َاوَّ غٓىوضّ زاضغ  و تاوَنى خؤضُٖاَلت.ْ
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/د

ٍَ ضَئًتإ.  يًصُّْ نؿتىنا
 بُِضَيع ظنًُ غًس قاحل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَُإ باؾُ بُو  ًَبًًُٓنُإ ًُْ، بُاَلّ بًُْػبُتِ زووََُنُّ ث بًُْػبُت َاززَّ نىاضزَ، يُنُّ ًٖك ت

ًَ َِ ؾ َّ) بِطيُٓوَّ زاضو زضَختِ ْاو باخهُّ َااَلٕ ُٖضوَٖا زاضَناِْ بُضبُغتِ با ًَهُو ئُب ىَيُ زابِطَيصض
َِ بُضاَبُض(.  بَُؤَيُتِ ياغايِ ب

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د
ًَبًًٓتإ بىو يُغُض َاززَّ )  (، يًصُّْ تُْسضوغتِ و شيٓطُ فُضَىوٕ.14ئَُُ ت

 ع تاضا عبسايطظام:بُِضَي
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ:

ًَبًًُٓإ ًُْ يُغُض ئُو َاززَيُ.  ت
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 يًصُّْ ياغايِ فُضَىوٕ.
 بُِضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَُُ تُْٗا يُ زَقُ عُضَبًُنُ زَغتُواشَيُى بُناضٖ اتىوَ، ) ًاو ايؿُؼ( بهطَيتُ ) طوو ايؿُؼ( واتُ ئ
ًَت، يُ نىضزيُنُ بُِضاغتِ ٖاتىوَ، بُاَلّ يُ عُضَبًُنُ بُ  ًاو  ًَب زَقُ عُضَبِ و نىضزيُنُ وَنى يُنِ ي

 ٖاتىوَ.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

َِ قػُّ ُٖيُ يُغُض ئُّ َازز ًَطيعإ غُضُْٖط، دُْابِ وَظيط فُضَىو، بعاْؽت ن َيُر، بؿري خًًٌ، ب
َِ ناى ز.بؿري فُضَىو. ؾانٌ، َكطؿ٢عبسايػالّ   بُؾاضَتِ، نُغِ تط قػُّ ُٖيُر، بَُي

 بُِضَيع ز.بؿري خًًٌ سساز:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَهِ باؾُ نُ َُٖىو ئُو ناالنًاُّْ نُ يُْاو َُظضَعُنُزا ئُصتاّ 14بًُْػبُت َاززَّ ) ( ئَُُ ؾت
َِ، بُاَلّ يُ خاَيِ زَ زضَيت، يُ ُْقٌ نطزِْ بُضو بىوّ و ئُواُْ بُ ئًذاظَّ زائريَّ ظضاعُّ َُْتًكُنُ ب

 (َِ ًَٓاطُّ نُ زََي ( يإ غجذُاضَٔ َٛقع اال( يإ   )َٔ َٛقع ايجدعٜٔ( يإ ) َٔ َٛقع ايذلنٝعئُوَيُٕ َٔ ت
ًَىَئَُ َٛقع ايػاا١)  ميٓع ً زََيآ)داْٝانِ َُفٗىّ تط باؾرتَ، يُ )( وؾُّ تُضنًعَنُ ئُطُض بطؤِضَيت بُ ؾ

اني غٝات ايؿُؼ ٜإ غطٚت ْكٌ َٓجشاخ ايػاااخ َُٗا نإ ْٛعٗا َٚٓؿأٖا خاضض طسٚز ايػاااخ ع ايؿذل٠ 
ًَىيػت ؾطٚقٗاايؿُؼ ٚ َِ ئًعٕ ُْقٌ ُْنات، ث َِ ئًذاظَ، بُب ( دىتًاض بُ زظّ ؾتُنإ ُْقٌ ُْنات، بُب

ًَؽت، )ْانات ) ًاو ايؿُؼ ؾطوم( زا َِ ئًعٕ ميٓع ْكٌ ا٣ مثطاخيف ٜإ )َٓجشاخ ايػاااخ اسٕٚ اشٕبٓ ( بُب
َِ، يُواُْيُ ئُو ئًذاظَنُّ خؤّ ُٖيُ، ئًعِْ ُٖيُ نُ ئُو  ََُٓىعُ دا ئُطُض َِ يإ بُؾُو ب بُ ِضؤش ب

ًَطَ يُدًاتِ ) ًاو  َُوازَ ُْقٌ بهات، دا نُيفِ خؤيُتِ بُؾُو ُْقٌ زَنات َاْع ًُْ، بؤيُ َٔ ي
ًَؽت )ايؿ ًَ  (، غىثاؽ.اسٕٚ اشُٕؼ( يإ )ؾطوقٗا( ب

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػؽت ستُس غىضَ/ د
ًَطيعإ خإ فُضَىو.  ب
ًَطيعإ غُضُْٖط:  بُِضَيع ب
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َِ زضاوَ،  14يَُاززَّ  ًَٔ بُضَُِٖ زاضغتاُْنُّ نُ ِضَيطُّ ث َِ وَبُضٖ َِ ْاب بُؾِ يُنُّ، نُ زََي
 ًَٔ ٍَ ئُوًَِْ ئُوَ ظيازَ، نىْهُ وَبُضٖ ًَٔ يإ يُ ؾىَيِٓ خؤّ يُ نؤطا بطىاظَيتُوَ، َٔ يُطُ وَبُضٖ
ًَٔ ْاخؤؾُ ُٖضداضَّ  ًَؿرت َؤَيُتِ وَضططتىوَ، بؤ زيػإ َؤَيُت وَضبططَيتُوَ، يُعِٓ بؤ وَبُضٖ ث

تِ خؤّ زَنات، َؤَيُتِ دىاَلُْوَيُى بهات زيػإ َؤَيُت وَضبططَيتُوَ، نُ ئُو ُٖغت بُ بُضثطغًاضَي
َِ غٓىوضّ ئاظازيُنُّ تُغو بهُيُٓوَ، ُٖض زاواّ َؤَيُتِ ؾَت بهُئ نُْسئ  ًَُُ ْاب وَضططتىوَ داضَيو، ئ

ًَٔ َؤَيُتِ وَضططت ئُو بُغُ، ظؤض غىثاؽ.  داض، نُ داضَى وبُضٖ
ًَططّ غُضنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 ناى عبسايػالّ فُضَىو.
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 َكطؿ٢:عبسايػالّ بُِضَيع 
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَو بؤ َٔ ئُو َاززَيُ ؾُضح بهات، َاْاّ نًُر، َىبُضيطّ نًُر، يُى، ئُطُض ئُو  َٔ زاوا زَنُّ يُن
ًَطايُى ثًؿإ ئُزات و  َِ ئًػتًػُاضّ ئُو  ابُ بهات، ِضوخػُتُنُ يُُٖض د َِ زضاب ئًذاظَ ِضوخػُتِ ث

ًَُُ بُِضووّ ُٖيُ، َاظّ ُٖيُ، تُواو، زوو، نؤُْ ئُو َىْتُدات ًَٔر، ِضاغتُ َُْتًكُّ ئ ًَِ ْاَي ِ  اباتر، ث
باغِ ئُواُْيُ، َٔ نؤٕ بعامن نًَُُ نُْسَر، ُْوعِ نُْسَر، ئُوغافِ نُْسَر، يُ و ِضَيطايُى 

ًَِ زاوَ ئًػتًػُاضّ بهات،  واتُ ئُيبُّر، ئُّ بريوقطاتًُ ِضَيطا ططتُٓ نًُر، َىْتُداتِ  ابُّ تؤ ِضَيطات ث
ًَِٓ، بُضَُِٖ ئَُُ  ًَسايُ َٔ ئَُُّ ؾَت ئُن يُ وَضططتِٓ ئًذاظَ بُتؤّ طىتىوَ، ئُّ  ابُيُ ئَُُّ ت
ًَِ بطُئُْ، زووًََإ،   ًَٓاطُّ  ُضَظَنُ نًُر، ت َِ، تُعًًُاتت ُٖيُ بُ نؤًُْتِ َُعاَُيُ نطزٕ، ت ئُب

ًَطَ ؾُو و ِضؤشر، يُعِٓ بؤ ئًال )بؽت  ًاو ايؿُؼ وؾطوقٗا( بؤي ًَِ خ ًَِ ضَداتإ ؾَت زَنُّ ت ُ زََي
ًَِ َاززَنُ ظيازَ، ًٖك َىبُضض ًُْ، غىثاؽ.  بطُئُْ، ئُطًٓا َٔ ئَُي

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د
 فُضَىو. ؾانٌناى 

 ستُس قازض))بُؾاضَتِ((: ؾانٌبُِضَيع 
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاض زَنُّ ئُو زوو ًَؿُنِ ث بِططُيُ يُُٖضزوو َاززَنُ بهطَيت بُ يُى، نىْهُ يُى َُفٗىّ َٔ ث
 َِ ئُزات، زووَّ، باغِ ئُوَّ نُ نُؽ طىايُ َافِ ئُوَّ ًُْ بُضوبىوّ يُ زاضغتإ بباتُ زَضَوَ بُب
ًَهِ يُنذاض ظؤضَ يُ  ًَىيُنإ ظؤض ظؤضٕ، غاَاْ َؤَيُت، زياضَ َُٖىوَإ زَظاْؽت بُضوبىوَِ زاضغتاُْ ن

ًَتُ بىاضّ عَُُيُوَ، ُٖضَيُِ نىضز ًَؿًٓاض زَنُّ نىْهُ ئَُُ بُِضاغتِ ئُطُض ئَُُ به غتإ، بُاَلّ َٔ ث
ًَػتا  ًَهِ باف بُ دىتًاض و بُ خَُيهِ ناغب ناض ئُزات يُ نىضزغتإ، نُ تاوَنى ئ زَيًٓا بىوٕ و تُئًُٓات

ًَىَيُنِ عَُُؾت ئُّ زَيًٓابىوُْ بؤ دىتًاض ًًُْ، َّ نُ ْىوغطاوَ بُؾ َِ يُغُض  ًُْ، يُو نُ دىتًاض زَيًٓاب
ًَتُ بىاضّ  َّ، بؤيُ ًٖىازاضّ ئُّ بِطياضَ به زاضغتاُْنُّ، يُْاو باخُنُّ بُضوبىوَُنُّ ؾَت وَضزَطري

َّ نُ بُضوبى ًَو نُ وعَُُيُوَ، دىتًاض يُ نىضزغتإ زَيًٓا بهط َِ و بُ قًُُت َُنُّ بُخُغاض ْان
َِ، ظؤض غىثاؽ. ًَسا َُ سوض ُْب  دىتًاضّ ت

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:بُِضَي  ع سػٔ ستُس غىضَ/ د
 ثُقتإ خإ فُضَىو.

 
 

 بُِضَيع ثُقتإ عبسايهطيِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَٓـ ثؿتطريّ تُواوّ قػُناِْ ناى عبسايػالّ زَنُّ، بُِضاغتِ ئُو َاززَيُ ظيازَ، بُِضاغتِ غٓىوضزاض 
 ( ًاو ايؿُؼ)ُنُؾِ يُ عُضَبِ ) ًاو ايؿُؼ( نطزِْ َُٖىو ئاظازيُناُْ، وَيِطاّ ئُوَّ نُ تُضدَُ

، بُاَلّ ئَُُ ًٖك َاْاّ ًُْ، يُعِٓ ظؤضداض ُٖيُ ئُواِْ بُضوبىوَِ ( طوو ايؿُؼ)نًُر، عًِ اقٌ 
ًَٓهُ ئُوناتُ زَنٔ بُضوبىوَُنُ نؤ زَنُُْوَ، غىثاؽ.  زاضغتإ نؤ زَنُُْوَ، ناتُنُّ ف

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُ  إ:بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د
َِ، نُؽ ًُْ يُو فُتطَيُ بؤ  َّ، ئُطُض َُبُغت ئًذطائُنُ ب بُِضاغتِ ئُو َاززَيُ ِضووْهطزُْوَّ زَو

ًَهِ تطَ.  َُوظوعِ ئًذاظات و تُزقًل، ئُوَ ؾت
ٍَ و غُضناوَناِْ ئاو:  بُِضَيعز. غريوإ بابإ/ وَظيطّ نؿتىنا

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَطُيؿتُٓنُّ َٔ ئُوَيُ ظؤضبُّ ظ  ؤضّ َىخايُفات بُ ؾُو ئُنطَيت، غىثاؽ.ت

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د
َِ ناى دالٍ فُضَىو.  بَُي

 بُِضَيع دالٍ عًِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ٍَ ياغاٍ شَاضَ ) ًَهِ بسَيتُوَ، يُطُ ٍَ نؤٕ ي ٍَ ِضَيعّ، خؤّ َاززَنُ ئُطُض يُطُ نُ  1955(ّ غاَيِ 7يُطُ
ًَػتا  ًَو َىْتُدات ُٖيُ، نُ يُ  ابات بطاوَ و 81قطِْ ئ ًَػتاف نؤََُي ـُ، بُاَلّ يُناتِ خؤّ و ئ

ًَؿت، قُظوإ، ُْٖس  ؾتِ  ئًػتًفازَّ ؾَت نطاوَ، ئُواُْ بُِضوو و َاظّ و دُوت و نُتريَ و غطَيـ، بٓ
َِ نطزووَ، خَُيهِ خىا َّ، ناتِ خؤّ نُ بطاوَ تًذاضَتًإ ث ًَطَ ْاوّ ْابط ضووّ عريام ٖاتىوٕ تطيـ نُ ي

َِ نُ خاوَٕ ق ًَطَ، بُ ثاضَيُنِ ُٖضظإ نِطيىياُْ، بُاَلّ نات ًَؽت قُيا ُ، خاوَٕ ابؤ ئ ًَُُ، نُ ئَُي يا ُناِْ ئ
ًَطَوَ خؤيإ بطزاق ًًَإ ظاًْىَ ي ًَُُ ث ًَويا ُناِْ ئ تُ يُ ػوياُْ، َُغُيُٕ دُوت بطاوَ بؤ خؤف نطزِْ ث

يا ُنإ اَُذتُّ بطاوَ، ئَُُ تُْعيِ نطاوَ بؤ ئُوَّ خاوَٕ ق َىغٌ، َاظو بطاوَ بؤ َُغُيُّ فاَلٕ،
َّ، بؤ تُْعقتِ  ًَِ بىو، ُْبطَيت بُضَو خىاض، تُْعيِ بهط ًَىيػتًُإ ث بتىأْ خؤيإ بًبُٕ، ئُطُض خؤَإ ث
ٍَ ئُو ضَئُؾاّ خؤّ ؾُخػِ، ئُطُض  ًَُُ بُ تُبًعِ ُٖيُ، َٔ يُطُ ئُو َىْتُداتُيُ نُ يُ  اباتُناِْ ئ

َِ ًَُُ  ُْؾب َِ تُْعيِ بهُّ، ناتِ خؤّ ئ َّ ؾتِ ث َىًِٖ ًُْ، بُاَلّ بىوِْ خطاخ ًُْ، ئُتىاِْ ُْٖس
ًَىيػتًُإ بُ غجِ زاض بىوَ، بؤ خاْىو زضوغت نطزٕ، يُبُض ئُوَّ يُ َىغٌ و يُ تهطيت و يُ فاَلٕ غجِ  ث

ضَقُ تاوَنى خؤَإ زاض نُّ بىوَ، خَُيو بُ قاناغ بطزوويُتِ، يُبُض ئُوَ ناتِ خؤّ ئُبىايُ بُ وَ
ًَػتا ظضوفُنُ طؤِضاوَ، بُاَلّ ئُو َىْتُداتُ عُيُٕٓ َىْتُداتُ، يُ  ًَىيػتًُإ بىايُ بُوافتإ ُْزابايُ، ئ ث
 ،َِ ًَىيػتًُإ بُ تُْعيِ نطزٕ ب َِ، ث ًَِ ب ًَىيػتًُإ ث غٓاعُ بُناضزَيت، يُواُْيُ ِضؤشَيو يُ ِضؤشإ خؤَإ ث

 ظؤض غىثاؽ.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:بُِضَيع سػٔ ستُس غىض  َ/ د
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 بُِضَيع ناى عُط فُضَىو.
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 
ًَهٗاتىوَ، بِططُّ يُنًَُإ وَنى بُِضَيع ناى عبسايػالّ باغِ يُغُض نطز،  ئُّ َاززَيُ نُ يُزوو بِططُ ث

َِ َِ بُ ئًذاظَو بُ ضوخػُت بتىاْ َّ يُ اليُنِ  ئُطُض َىغتُمسري ُٖقِ زضاوَت ئًػتًػُاض بهات، ْانط
َّ ئُنات، ئًؿِ يُغُض ئُنات، ئًػتًػُاضّ نطزووَ  تطَوَ َُْعِ َىْتُداتُنُّ ؾَت بهُّ، نُ ئًٓتادِ يُو
َّ ئُو تُسسيسّ نًَُُّ ُْقٌ، تُسسيسّ نًَُُّ نؤ نطزُْوَ،  و ثاضَّ تًا غُضف نطزووَ، ئُنط

ًَو يُ وَظاضَت ياخىز بُ ئُْعقتُّ، نُ يُ َُدًػِ تُسسيسّ نًَُُّ تُغُضوف نطزٕ، ئُوَ يُ تُعًًُ ات
وظَضا زَضئُنطَيت باغِ يُغُض بهطَيت، بًُْػبُتِ فُقُضَّ زووَوَ، نُ باؽ يَُُْعِ ُْقًِ َىْتُدات 
ًَطَ نُ باؽ يُ  ئُنات، يُ غُضيؿُوَ ُٖض باغِ ئُوَّ نطزؤتُوَ، ُٖض بُنُيًُُّ َُْع ٖاتىوَ، بُاَلّ ي

ًَهِ  طوبِ ؾَُؼ و ؾطوقِ ؾُ َؼ زَنات، َُغُيُّ  طوبِ ؾَُؼ و ؾطوقِ ؾَُؼ بؤ ظَضف
َىؾُزَزَ، بؤ ئُو تاواْاُّْ نُ يُ شَيط غايُّ تاضيهايِ و َُٖيٗاتِٓ ِضووْانِ بُزظيُوَ ئُنطَيت، بؤيُ 
ًَهِ َىؾُزَز يُ قاْىِْ عكىبات بؤ ئَُُ زاْطاوَ، بُِضَئِ َٔ ئُّ َاززَيُ ئًًغا بهطَيت، باقِ بُ  ظَضف

ًَو، تُعًًُات  ًَو، و َُوظوع ئُنطَيت باؽ يُوَ بهطَيت نُ َىغتُمسري نؤٕ ئًػتًػُاض ئُنات، و نًَُُت
 نؤٕ خُظٕ نطزٕ ئُنات، نؤٕ تُكتًع نطزِْ بؤ ئُنطَيتر، غىثاؽ.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د
ًَؿًٓاضّ ئًًغا نطزُْنُ بؤ نؤبىوُْوَّ ئايٓسَ، بؤ ناتِ زَْطسا ًَػتا ث  ٕ، ناى دالٍ فُضَىو.ئ

 بُِضَيع دالٍ عًِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 َِ ًَُُ َُٖىوّ ئُْىوغؽت و نُ يًصُْنُ نؤ ئُبًُٓوَ، غ ًَبًًٓاُّْ بُِضَيعإ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ ئ ئُو ت
 يًصُْنُ، َُٖىوّ باؽ ئُنطَيت و ئُنطَيتُ ِضَئِ، ئُطُض ِضَئِ دًاواظيـ ُٖبىو.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ: بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/  د
ًَػتا بؤ َاززَيُنِ تط َاززَّ  ًَُُف ُٖض َُبُغتِ ئُوََاُْ، ئ َِ ئ  .15بَُي

 بُِضَيع دالٍ عًِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ:

 يف:15املاز٠ )
اٚالل: يًُسٜط ايعاّ اٚ َٔ خيٛي٘ طشع َٓجشاخ ايػاا١ ٚاالزٚاخ ٚ ٚغا٥ط ايٓكٌ ٚاالطجؿار اٗا ؿني قسٚض 

ه١ُ اؿإٔ ايجكطف اٗا اشا نإ يسٜ٘ َا حيًُ٘ ع٢ً االعجكاز اأْٗا ثػجعٌُ ؾ٢ اطساز االنطاض اايػاا١ طهِ اجل
 وٚ اغجػ  ا اٚ االْجؿاع اٗا خ ؾال الطهاّ ٖصا ايكإْٛ.
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داْٝال: ملٛرؿ٢ ايػاااخ املدٛيني ٚ ؾطط١ ايػاااخ إ ٜسخًٛا وٟ َهإ ٜهٕٛ عسا زٚض ايػهٔ ع ايٛطساخ االزاض١ٜ 
٢ الٜٛسس ؾٝٗا قاض يًبظر عٔ َٓجٛساخ ايػاا١ ٜؿجب٘ اٛسٛزٖا ع٢ً إ ٜكطظبٛا َعِٗ اطس اعها٤ ايج

 ايهبط ايكها٢٥.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 يُ نىضزيُنُف فُضَىوٕ.
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 (:15َاززَّ )

َّ بُغُض بُضَُُٖناِْ يُنُّ: بؤ بُِضَيىَبُضّ طؿ َِ زَزات بؤّ ُٖيُ زَغت بطط تِ يا ئُوَّ ِضَيطُّ ث
 َِ ًَطّ ٖؤبُناِْ طىاغتُٓوَ و ثاضَيعطاضّ نطزًْإ تاوَنى ئُو ناتُّ سىنُِ زازطا زَضزَن زاضغتإ و ئاَ

َِ نطزًْإ، ئُطُض بِطوايُنِ واّ بؤ زضوغت بىو نُ بؤ ظيإ طُياْسٕ بُزاض غتإ غُباضَت بُ َُٖيػىنُوت ث
ًَهُواُّْ سىنُُناِْ ئُّ ياغايُ.  و غىوز ؾَت وَضططتٔ بُناضزَئ، بُ ث

ًَذطُ  ًَو ب ًَسضاو و ثؤيًػِ زاضغتإ زَتىأْ بهُٓ ُٖض ؾىَيٓ زووَّ: فُضَاْبُضاِْ زاضغتاِْ ِضَيطُ ث
ًَِطياُّْ نُ زازوَضّ تًازا ًُْ، بَُُبُغتِ طُِضإ بُزواّ  َِ يُو يُنُ ناضط يُخاْىوّ ًْؿتُد

ٍَ بُضٖ ًَهِ بُضظَفت نطزِْ زازوَضّ يُطُ َِ ئُْساَ َّ، بُ َُضد َُُناِْ زاضغتإ، نُ طىَإ يُ بىوِْ زَنط
 خؤيإ بُضٕ.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د
 يًصُّْ نؿتىناَيِ ِضَئًتإ يُغُض ئُو َاززَيُ.

 ظنًُ غًس قاحل: بُِضَيع
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ   ًُْ.ت
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 يًصُّْ تُْسضوغتِ و شيٓطُ فُضَىوٕ.
 بُِضَيع تاضا عبسايطظام:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓإ ًُْ يُغُض ئُو َاززَيُ.  ت

 
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/د

 يًصُّْ ياغايِ فُضَىوٕ.
 عبسايكازض زظَيِ:بُِضَيع ز.ِضؤشإ 
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 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓإ ًُْ.  ثؿتطريّ َاززَنُ زَنُئ و ت

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د
 دُْابِ وَظيط ًٖك ِضووْهطزُْوَيُنت ُٖيُر.

ٍَ و غُضناوَناِْ ئاو:  بُِضَيعز. غريوإ بابإ/ وَظيطّ نؿتىنا
ًَؿًٓاض زَداْٝاليُشَيط  ًَت )اّ َهإ( ئَُُ البربَيت، )، ث عسا زٚض ايػهٔ ع نُئ نُ ثاف ئُوَّ نُ ئَُي

َِ )ايٛطساخ االزاض١ٜ ايج٢ الٜٛسس ؾٝٗا قاض ًَىَيُ ٜؿجب٘ اٛسٛزٖا( دىًَُنُف تُواو ب ( نُواتُ بُّ ؾ
ايػاا١  ملٛرؿ٢ ايػاااخ املدٛيني ٚ ؾطط١ ايػاااخ إ ٜسخًٛا وٟ َهإ يًبظر عٔ َٓجٛساخئُخىَيٓسضَيتُوَ، )

 ( ظؤض غىثاؽ.ٜؿجب٘ اٛسٛزٖا
ًَطِ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ًَـ ئُوَّ ْاوَنإ بٓىوغِ  ًَػتا ئُْساَاِْ ثُضيَُإ و بُِضَيعَيو قػُّ ُٖيُ يُغُض ئُو َاززَيُر، ث ئ
 ناى غُضُْٖط فُضَىو.

 بُِضَيع غُضُْٖط فطز:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ؾُنإ يُعِٓ ِضَيِطَوَيهِ تُواو وَضبططَيت يُعِٓ، ُْٖسَيو َاززَ ُٖيُ ئًدتًػاغًُ، ئُّ بؤ ئُوَّ َىْاقُ

ًَىيػتِ بُوَيُ نُ ظؤض  َّ َاززَ ُٖيُ ث ًَطَيُ، بؤيُ ُْٖس ثِطؤشَيُف سهىَُت ْاضزوويُتِ، وَظاضَتًـ ي
يُغُض نِ زَْط بُ تُواوّ ِضووٕ بهطَيتُوَ يُ اليُٕ سهىَُتُوَ، بؤ ئُوَّ ئُْساَاِْ بُِضَيع بعأْ 

ًَىيػتِ بُ تُوظيح ُٖيُ،  ئُزضَيتر، يُغُض نِ َىْاقُؾُ ئُنطَيت يإ ْانطَيتر، ُْٖسَيو َاززَ ُٖيُ ث
ًَىيػتِ بُ تُوظعتِ تُواو ُٖيُ يُْاو وَظاضَتُوَ، ئُّ ياغايُ  ًَؿىو تط ث ئُّ َاززَيُو ئُو زواُّْ ث

ًَُُ بعاْؽت َىْاقُؾُّ نِ ئُنُ َِ ئ  ئر، غىثاؽ.سهىَُت ْاضزوويُتِ ئُب
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ًَُُف ُٖض يُغُضَتا زاواَإ يُ وَظيط نطز ِضووٕ نطزُْوَ يُغُض َاززَنُ بسات، ئُطُض يُناتِ  ئ
ًَ ًَو ظياتط ِضووْهطزُْوَّ زَوَيت ُٖض زَتىاْ يُضَيطٍُ ْىوغطاوَيو بؤَإ ضَواُْ بهات، ، تَىْاقُؾُف نُغ

َّ قػُ بهُٕ، ز.عُط، ٖاشَ خإ، طىَيئُّ بُِضَيع ، ناى ُْشاز، ؾانًٌعاض خإ، ناى عبسايػالّ، ناى اُْ زَياُْو
َِ ناى عُط فُضَىو.  نُغِ تط قػُّ ُٖيُر بَُي

 
 

 بُِضَيع ز.عُط ْىضَزيِٓ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَط و ئُواُْ ئاَاشَ بُوَ نطاوَ نُ بُِضَيىبُضّ طؿتِ ئُطُض يُو بِطوايُ زابى 1يُ بِططُّ  و ُْٖسَيو ئاَ
َِ ئُطُض  َِ ئُطُض يُو بِطوايُ زابىو، بؤيُ بُِضَئِ َٔ ئُوَّ نُ زََي ًَٓسضَئ نُ ظياِْ ُٖيُ، زََي بُناضزَٖ
ٍَ بسَئ بًطؤِضئ بُوَّ نُ زَيًٓا بىو  ًَهِ ياغايًاُْ ًُْ، ُٖو ًَهِ وضز و ئاَاْر ث يُو بِطوايُ زابىو زَضبِطيٓ

َّ تا يُوَّ نُ ظياِْ ُٖيُ، ز َيًٓا بىو يُوَّ نُ ظيإ بُخؿُ ئُودا ئُو ئاَطاظاُْ زَغتِ بُغُض زازَطري
ًَهِ ثالغتًهِ و  ًَِ يُو بِطوايُ زابىو يُ ِضاغتِ زا زَضبِطيٓ ًَت، بُآلّ بًَ سىنُِ َُسهَُُّ بؤ زَضزَن

َّ، ظؤض غىثاؽ. ًَٓسض ًَىاظٍ تط بُناضبٗ  َُتاتِ ئُوتؤيُ نُ ِضَْطُ بُؾ
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:بُِضَيع سػٔ ستُس غى  ضَ )د

 ٖاشَ خإ فُضَىو.

 بُِضَيع ٖاشَ غًًُإ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَُىايُ يُعِٓ ئُو زَغُآلتُ ُْزضَيت بُ ؾُخػِ ًُسٜط ايعاّ وٚ َٔ خيٛي٘اٚال/ يزَضباضَّ ) ( بُِضاغتِ َٔ ث
َّ )يًذٗات املعًٓ ُ( يُعِٓ ئُوإ ئُو زَغُآلتُيإ َسيطّ عاّ يإ ئُوَّ نُ تُخىيًِ زَنات، ُٖض بٓىوغط

َِ نُ ئُو سذعَ بهُٕ يُغُض َىْتُداتِ  ابُ، زَضباضَّ زووَّ نُ زََيآ ) ملٛرؿ٢ ايػاااخ املدٛيني ُٖب
ًَُىايُ ئُوَ ٚؾطط١ ايػاااخ إ ٜسخٌ و٣ َهإ ًَطَ ظؤض بُ َىتًَُقِ ٖاتىوَ، َٔ ث ( يُعِٓ بُِضاغتِ ئُوَ ي

َّ، نىْهُ ئُوَ زَغت زضَي ًَُُ زَتىاْؽت يُو ئُسهاَاُّْ نؤتايِ، ياخىز ئُسهاَُ ئًًغا بهط صّ نطزُْ، ئ
ًَهِ زَنات، ئُو ؾتاُْ  ًَو غُضث َِ نُغ َّ ئُو ؾتاُْ َُٖىوّ تُسسيس بهُئ نات غعايًُنإ بتىاْؽت يُو

َّ، ظؤض غىثاؽ. َِ ئًًغا بهط ًَطَ ظيازَ، زَب ًَُىايُ ئُو بِططُيُ ي َّ، بُآلّ َٔ ث  تُسسيس بهط
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:بُِضَيع سػٔ ست  ُس غىضَ )د

 طىَيًعاض خإ فُضَىو.

 بُِضَيع طىيًعاض قازض:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَسضاو و ثؤيًػِ زاضغتإ زَتىأْ  15يُ َاززَّ  8زَباضَّ بِططُّ  َِ فُضَاْبُضاِْ زاضغتاِْ ِضَيطُث نُ زََي

َِ و يُو يُن ًَذطُ يُ خاْىوّ ًْؿتُد ًَو ب ًَسايُ، ئُّ ئُطُض بهُٓ ُٖض ؾىَيٓ ًَِطياُّْ زازوَضّ ت ُ ناضط
ًَسا بىو نؤٕ زَتىاْؽت بهًُٓ ئُو زاضغتاْاُْ و تًايسا بطُِضَيؽتر غىثاؽ.  زازوَضّ ت

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ناى عبسايػالّ فُضَىو.
 
 
 

 بُِضَيع عبسايػالّ بُضواضّ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَبًًُٓنُّ بعأْ َٔ ًٖىازا ضّ يًصُّْ ياغايِ و ياغاظاْإ ئُو ؾهُّ الّ َٔ زضوغت بىوَ زضوغتِ بهُٕ، ت
ًَهِ َُزًَُْ، ئُطُض ؾهِ نطز، ئُطُض  ِضاغتُ يإ ْار، َسيط عاّ وَنىناى عُط باغِ نطز، َسيط عاّ َىَظَف

َِ س ًَِ قاْىِْ َُزَِْ و زَغتىوض و َافِ َطؤظ زَتىاْ ًَو بُ ث ًَو بُ و سُق ذع يُغُض ؾتُنإ بهاتر، ؾت
َِ، بُآلّ يُ زَضَوَ  ابات و ؾت َٔ بِطوا ْانُّ يُ  َٔ ْاظامن يُْاو زائريَنُّ خؤّ ئُطُض ئُو سُقُّ ُٖب
ًَُُ غُآلسًُت بسَيُٓ َسيطيـ ئُوََيُٕ و بسَيُٓ َىَظَفًِٓ  ابات  ودىزّ ؾىضتُّ  ابات باف بًت ئ

ٍَ يُ زووَّ، بهًُٓ غُض زاخًِ ئُو ببؽت، يُعِٓ َُخ ًَهُ عَُْ يإ نًُر، تُغُوض زَنُّ  ئُّ زَغُآلتاُْ ت
ًَهِ ئُوَ يُ بُيِٓ َىًُُّٖ ئًساضّ ئَُاُّْ يُ زائريَّ  ابات ئًـ زَنُٕ و ئُواُّْ يُ بُيِٓ  نطزْ
َىًُُٖ غُضفُنُّ ؾىضتُ يإ َُسانِ و ئُواُّْ تُْفًعّ قاْىٕ زَنُٕ، بؤيُ تُغُوض زَنُّ ئُطُض 

َِ ئًعازَّ غًا ُ بهُٕ و وضز َِ سذع بهات و َىَظَفِ  ابُ ب َِ به تط بٔ، نىْهُ َسيط عاَِ ُْزيىَ بتىاْ
َّ، غىثاؽ. َِ زَو ًَت َُخعَٕ و ئُو بهات و َٔ تُغُوض زَنُّ وضزَناضّ ث ًَت به  و َىظَفِ تُضبًُ ب

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 فُضَىو. ؾانٌناى 

 بُؾاضَتِ:ؾانٌ بُِضَيع 
 غُضؤنِ ثُضيَُإ. بُِضَيع

 ظؤض غىثاؽ َٔ قػُنامن نطا يُاليُٕ ئُو بُِضَيعاُْوَ.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ناى ُْشاز فُضَىو.

:َِ  بُِضَيع ُْشاز ععيع غىضَ
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ٍَ َاززَّ  ًَؿًٓاض زَنُّ يإ ُْفػِ ؾتُ تُقطيبُٕ، يُبُضئُو 16بُ ًْػبُت َاززَنُ زووَّ يُطُ َ َٔ ث
َّ يإ ئُوَتا ئُوَّ تط زَغتهاضّ بهطَيت، بُ ًْػبُتِ قػُنُّ ناى 16ئُو َاززَّ  يُ َُٖيبطريزض

َِ )ئًؿعاضّ دًٗاتِ َُعِٓ بهطَيت(، نُ ؾىضتُّ  ًَ َِ ب عبسايػالّ َٔ تُئًسّ زَنُّ بُ سُقًكُت، زَب
ًَهِ، غىثاؽ. اباتٔ ظياتط بؤ ئُوَّ ئًذطائاتِ ظياتط الظَُ وَضبطريزض  َّ يُ ساَيُتِ غُضث

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 بُِضَيع دُْابِ وَظيطر فُضَىو.

ٍَ و غُضناوَناِْ ئاو(:  بُِضَيع ز.غريوإ بابإ )وَظيطّ نؿتىنا
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َِ )زوو بُؾُو يُ زوو بِططُيُ، نُ نؤٕ تُْفًع  1955ّ غاَيِ 75قاْىِْ  َّ، زََي يًُسٜط ايعاّ وٚ َٔ زَنط
َِ 8نُواتُ َسيط عاَُنُ سذعّ زَنات، بِططُّ خيٛي٘ طشعيف  )ملٛرؿ٢ ايػاااخ وٕ ٜسخٌ ا٣ َهإ ؾ٢  زََي

 ٛااجل خ ايج٢ ال ٜهٕٛ ؾٝٗا طانِ عسا زٚض ايػهٔ يبظر املٓجٛساخ ايػاا١ٝ جيجة اٛسٛزٖا ع٢ً إ ٜكطظب



 862 

ٚؾدكني َٔ غهإ اجل١ً ايج٢ ٜط٣ ثؿجؿٗا ٜٚهبط  املدجاضايؿطط١ ٚ دؿط وٚ َؿٛض وٚ نااطاملَعِٗ ض٥ٝؼ 
 (، غىثاؽ.ايٓاثص

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

َّ، ئَُإ  َِ ُْزضاوَ، دُْابت وتت البرب ًَطَ زضوغتِ زَنُٕ، تُبعُٕ ِضَيطاّ ث زَضباضَّ ئُوَّ نُوا ي
،َِ  دُْابِ وَظيط فُضَىو. سُغاُْيإ ُٖيُ نؤٕ و يُغُض و ئُغاغ

ٍَ و غُضناوَناِْ ئاو(:  بُِضَيع ز.غريوإ بابإ )وَظيطّ نؿتىنا

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَتُوَ بؤ الّ يًصُْنإ ئُوإ غًا ُّ زَنُٕ،  ًَؿًٓاض زَنُئ و زوايِ زَن ًَطَ ث ًَِ زَطُّ ئُوَ ي وَنى َٔ ت

َِ ُْطُيؿتِر. َّ ت  ْاظامن نِ البرب
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(: بُِضَيع سػٔ ستُس  غىضَ )د

 ناى عبسايػالّ ْىقتُّ ًْعاَِ ُٖيُ فُضَىو.

 بُِضَيع عبسايػالّ بُضواضّ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ْىقتُ ًْعاًَُنُّ يُغُض ئُوَيُ بؤ تُبطيط نطزِْ بىوِْ َاززَيُى َٔ بُِضَواّ ْاظامن زَيًًُنَُإ 
ًَُُ بُزَيُ َِ يُ ياغايُى نُ ئ ًَٓؽت، يُعِٓ ببىضَ َاززَيُى ب َّ ياغايُنِ تط يُ باتِ ب إ ُْبىوَ و زََاُْو

ًَت، نىْهُ يُ ياغايُ  ِضَيعّ ُٖيُ بؤ دُْابِ وَظيط، بُآلّ تُْٗا غُبُو بؤ بىوِْ ئُّ َاززَيُ ئُوَ ب
نؤُْنُ ُٖبىو، بُ سُقًكُت ئُوَ َىبُضض ًُْ، نىْهُ ئُغًَُٕ بؤ ياغاّ تاظَ زَضزَنُئر، نىْهُ ياغاّ 

َّ تُفػريّ بعامن ُْ يُ قاْىِْ نؤٕ ُٖبىو، غىثاؽ. تطَإ َّ، ئَُاُْو  ْاو
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

تُغُوض زَنُّ قػُّ وَظيط تُْٗا بؤ تُوظيح بىو، ئُطُض دُْابًؿت قػُيُنِ تطت ُٖيُ دُْابِ وَظيطر 
 فُضَىو.

ٍَ و غُضن  اوَناِْ ئاو(:بُِضَيع ز.غريوإ بابإ )وَظيطّ نؿتىنا

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ظؤض غىثاؽ، َٔ قاْىِْ ًِْ، بُؽ َٔ يُو باوَِضَّ ئُواُّْ ئَُُيإ ْىوغِ بىو، قاْىِْ بىوٕ، ُٖض 
 َّ ًَىَيُ نطاوَ، ِضاغتُ بُ زَيُإ ًُْ و زََاُْو ًَؽت نُ قاْىُْ و بُو ؾ ًَ َُبُغتُنُ ئُوَ بىو بؤ ئُوَّ ب

 ثاؽ.بًطؤِضئ، بُآلّ قاْىًُْ، غى
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ناى دالٍ قػُت ُٖيُر فُضَىو.
 بُِضَيع دالٍ عًِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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َِ، يُعِٓ ًٖك  خؤ ئُو تُخىيًُ نُ زضاوَ تُْٗا بؤ ِضاططتًُٓتِ تا سىنُِ َُسهَُُ زَضزَن
ًَهِ ئُوَّ ًُْ، ) ًَهِ قُظائِ و غُآلسًُت سٜط ايعاّ وٚ َٔ خيٛي٘ طشع َٓجشاخ ايػاا١ ٚاالزٚاخ يًُغُآلسًُت

( يُعِٓ يُ زائريَنُّ خؤّ َُغُيُٕ بؤ ًَػاٍ ٚ ٚغا٥ط ايٓكٌ ٚاالطجؿار اٗا ؿني قسٚض طهِ اجله١ُ
ًَتُ زائريَ  ًَٓ َّ نُ بُ َىخايفِ نطاوَ، زَيٗ ًَهِ  ابات زَيطط يؤضيُى خَُيىظ يُ ثؤيًػِ  ابات و يإ َىَظَف

َِ تا سى َِ، تُْٗا ئُوَيُ، ًٖهِ زيهُ ًُْ.زاّ زَْ  نُِ َُسهَُُ زَضزَن
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ناى عبسايػالّ زياضَ دُْابت زاواّ تُوظعتت نطز، ئَُاُْ َُٖىوّ تُوظعتُ، ز.ِضؤشإ فُضَىو.

 ايكازض زظَيِ:سبُِضَيع ز.ِضؤشإ عب

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَىيػتِ بُ ِضووْهطزُْوَ ُٖيُ، يُنًإ ئُوَيُ عازَتُٕ، )عسا زوض ايػهٔ(  8غُباضَت بُ  تُقطيبُٕ ث

ٍَ ئُوَ ًُْٓ سىضَُّ َُغانٔ ُٖيُ بُ  ًَىَيُى يُطُ ًَُُ يُ يًصُّْ ياغايِ بُ ًٖك ؾ َّ، ئ ًَىيػتُ البرب ث
َّ بُ قُضاضّ، ئُطُض يُناتِ  ٍَ ئُوَّ ًُْٓ نُ ئُو ئًػتػٓايُ البرب ًَىَيُى يُطُ ُْبىوِْ زازوَض بُ ًٖك ؾ

َّ، غُباضَت بُ بُِضَيىَبُضّ طؿتِ، ِضاغتُ بُِضَيىبُضّ  َّ تُفتًؿِ ئُو ؾىَيُٓ بهط َِ قُضاضّ قاظّ ْانط ب
ًَو بؤ ئُوَّ نُ  ًَتُ ئُغاغ ًَٓا، ئُو زَقُ زَب طؿتِ ئُو زَغُآلتُّ ًُْ، بُآلّ نُ ئُو زَقُ ئُطُض زَْطِ ٖ

ًَهِ ياغا ئُو زَغُآلتُت زا بُ  َِ بىوِْ ئُو ئُتى بُ زَق بُِضَيىبُضّ طؿتِ نُ ئُو ناضَ ئُصتاّ بسات، ب
ًَٓا و زَغُآلتت زا بُ بُِضَيىبُضّ طؿتِ بؤ  ًَهِ ياغا ئُطُض زَْطِ ٖ زَقُ ئُو زَغُآلتُّ ًُْ، بُآلّ بُ زَق

َِ ّ بهات، غىثاؽ. َِ بُد ًَطزضايُ د َِ ِضابػج  ئُوَّ ئُو ئُضنُّ ث
ًَططّ غُضؤنِ ث  ُضيَُإ(:بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ناى عُط زَغتت بُضظ نطزبىوَوَ،  فُضَىو.

 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؿُنُ يُغُض بُِضَيىبُضّ طؿتِ بىو بؤ  تُوظعتُنُ ًْىَّ ز.ِضؤشإ باغِ يُغُض نطز، ًَٓـ باؽ يُ ن
ًَساِْ ئُو غُآلسًُتُ، ئُو غُآلسًُتُف َىئُقُتُ، ُٖتاوَنى قُض َِ، ؾُضعًُت ث اضّ زازطاّ تًا زَضزَن

ٍَ زَنطَيت، ئُطُض ْا  قُضاضّ زازطا زَضنىو، ئُوَ َىخايفِ ياغايُ و ئُوَ بُ طىَيطَّ ياغا ئًذطائاتِ يُطُ
َِ ثاضَيعطاضّ يُو َاززاُْ بهات نُ  ًَبُنُّ، فُضظيـ نطاوَ نُ بُِضَيىبُضّ طؿتِ زَب زَزضَيتُ زَغت غاس

َّ، غىثاؽ.  زَغتِ بُغُضزا زَطري
 

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:بُِضَي  ع سػٔ ستُس غىضَ )د

 بؤ َاززَيُنِ تط، فُضَىو.

 بُِضَيع دالٍ عًٌ عبساهلل:
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 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 :16املاز٠ 

ملٛرؿ٢ ايػاااخ املدٛيني ٚؾطط١ ايػاااخ ق ط١ٝ ايجظؿا  زٕٚ وَط ؼطٜط٣ ع٢ً ا٣ ؾدل ٜؿجب٘ ااْ٘ 
 .ْٕٛاضثهة كايؿ١ َٓكٛم عًٝٗا ؾ٢ ٖصا ايكا

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ناى عُط بُ نىضزيُنُّ فُضَىو.

 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَسضاو و ثؤيًػِ زاضغتإ زَغُآلتِ زَغتطرينطزًْإ ُٖيُ بُ  :16َاززٍَ  فُضَاْبُضاِْ زاضغتاِْ ِضَيطُث

َِ فُضَاِْ ْىوغطاو بُضاَبُض ٖ َِ بُضاَبُض بُ ب ًَهًُنِ نطزب َّ غُضث ًَو نُ طىَاِْ ؾَت زَنط ُض نُغ
 زَقُناِْ ٖاتىو يُّ ياغايُزا.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

ٍَ ِضَئًتإر فُضَىو.  يًصُّْ نؿتىنا

 بُِضَيع ظنًُ غًس قاحل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓنُإ ًُْ.  ًٖك ت
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:بُِضَيع سػٔ ست  ُس غىضَ )د

 يًصُّْ تُْسضوغتِ و شيٓطُ ِضَئًتإر فُضَىو.

 بُِضَيع تاضا عبسايطظام:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ ًُْ يُغُض ئُو َاززَيُ.  ت
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ز.ِضؤشإ فُضَىو.

 يِ:ايكازض زظَسبُِضَيع ز.ِضؤشإ عب

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَهُواُّْ  ًَؿًٓاضّ َُٖيىَؾاْسُْوَ و ئًًغاّ ئُو َاززَيُ زَنُئ، يُبُضئُوَّ ث ًَُُ يُ يًصُّْ ياغايِ ث ئ
ًَهطاوَناُْ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ.  زَغتىوض و ياغا ناضث

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 دُْابِ وَظيطر فُضَىو.

ٍَ و غُضناوَناِْ ئاو(:بُِضَي  ع ز.غريوإ بابإ )وَظيطّ نؿتىنا
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 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاضَنُّ يًصُّْ قاْىِْ زَنُئ، غىثاؽ. ًَُُف ثؿتطريّ يُ ث  ئ
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

َِ قػُّ ُٖيُ يُغُض ئُو َاززَيُر ئُو بُِضَيعاُْ قػُ يإ ُٖيُ، ز.التس وَضتِ، ناى ئُْساَاِْ بُِضَيع ن
ًَطيعإ خإ، ثُقتإ خإ، ناى غُضُْٖط، غًىَيٌ خإ، ناى  لتُ غعًس، بُفطئ خإ، ناى ز.بؿري، ب

 ، ٖاشَ خإ، بَُيآ ز.التس فُضَىو.ؾانٌعبسايطلتٔ، ناى 
 بُِضَيع ز.التس ابطاًِٖ وَضتِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَطَ زووثاتِ ثؿتطريّ يُ ضَئِ ًَُُ  َٔ ي يًصُْنَُإ يًصُّْ ياغايِ زَنَُُوَ بؤ البطزِْ ئُو َاززَيُ، ئ

ِضَخَُٓإ يُغُض ئُوَ ُٖبىو نُوا سذع نطزِْ بُضَُُٖنإ و زَغت بُغُضاططتِٓ  5يُ َاززَّ 
ًَطَ ٖاتىوَ زَغُآلتِ زَغتطري  ًَط و ٖؤيُناِْ طىاغتُٓوَ ِضَخُّٓ يُغُض ُٖبىو، ي بُضَُِٖ زاضغتإ و ئاَ

ُْى تُْٗا بُ ثؤيًػِ زاضغتإ، زَغُآلتِ زاوَ بُ فُضَاْبُضاِْ زاضغتاًْـ، ئُوَ بُِضاغتِ  نطزِْ زاوا
َّ فُضَاْبُضّ زاضغتإ خَُيو زَغتطري بهاتر ئَُُ يُاليُى، يُاليُنِ تطَوَ، يُ عُضَبًُنُ يُ  زَنط

غتطرينطزٕ زَيت، ( ئايا تُسُفىظ بُ َُعٓاّ زَملٛرؿ٢ ايػاااخ املدٛيني ٚؾطط١ ايػاااخ ق ط١ٝ ايجظؿا)
َِ، َاْاّ غُضْر زاُْ يُو نُغاُْ يإ ِضاثؤضت ْىوغؽت نُ ئُو نُغُ  ًَِ واًُْ َاْاّ زَغتطري نطزٕ ب َٔ ث
َِ ئَُطّ زازوَض، نؤٕ  َّ بُ ب ًَو زَغتطري ْانط َىخايُفُّ نطزووَ، يُ ساَيُتِ تاوإ نطزًْـ زا نُغ

ًَو يُ َىخايُفُّ زاضغتإ زا ئًًال يُ ساَيُتِ ئُصت َِ، نُؽ زَغتطري نُغ اَساِْ تاواِْ َُؾٗىزَ زا ُْب
ًَهُواُّْ ياغا و زَغتىوضَ و ظؤض غىثاؽ. َّ، بؤيُ يُِضاغتِ زا ئُّ َاززَيُ ئًًغا بهطَيتُوَ، ث  ْانط

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 َُ غعًس فُضَىو.ُناى س

 َُ عًِ:َُُ غعًس سُبُِضَيع س

 َُإ.بُِضَيع غُضؤنِ ثُضي

ًَهُواُّْ زَغتىوض و ياغا و  ًَهًإ ث ًَىإ زوو بابُتِ زش بُ يُنُوَ، بابُت ًَُُ يُّ َاززَيُ زَنُويُٓ ْ ئ
َّ نُ  َّ زاضغتإ بجاضَيعئ و زََاُْو ًَُُ زََاُْو ًَهِ زيهُيإ ئ َافِ َطؤظُ نُ ئُطُض خَُيو بططئ، بابُت

َّ، نؤٕ ثاضَيعطاضّ َِ بهط َِ بُد َِ بُدآ  ئَُُ ياغايُ و ياغاف د يُ زاضغتإ زَنُئ و نؤٕ ئُّ ياغايُ د
ًَو يُ بُيِٓ ئُو  َّ، ئًشتُايُ تُواظوْ َّ طؤِضاْهاضّ يُ َاززَنُ بهط ًَُىايُ ئُطُض ُْٖس زَنُئر، بؤيُ َٔ ث
َّ ُٖض ثؤيًؼ  ًَسض ًَ ًَسضاو ُْٖ َِ، يُنًَُإ فُضَاْبُضّ زاضغتاِْ ِضَيطُ ث زوو بابُتُ زش بُ يُنُ زضوغت بب

ًَت، زواي ًَؽت ب َِ، زواتط بًَ َِ، يُعِٓ تُوقًف ب َِ يُ ُٖفتُيُى ظياتط ُْب ِ َاوَّ ِضاططتُٓنُ بؤ َاوَيُى ب
َّ بؤ ْعيهرتئ زازطا بؤ ئُوَّ زازطا بِطياضّ  ًَطزض يُ ظووتطئ ناتسا نُ يُ َاوَّ ُٖفتُيُى زؤغًُنُ بٓ

َِ و  ثاضَيعطاضّ يُ زاضغتإ و يُنالنُضَوَ بسات يُ َُغُيُنُ، ئَُُ واَإ ؾَت زَنات تُوقًفُنُ بب
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ًَهِ ئَُُ ياغايُ زَنُٕ و ظيإ زَطُئُْ بُ  ًَو ُٖٕ غُضث ثاضَيعطاضّ يُّ ياغايُ بهُئ، نىْهُ خَُيهاْ
ًَٓؽت و نؤٕ  َّ بُضاَبُضيإ ئُّ نِ و نؤٕ ياغايُنُ بهُغج َِ ُْنط زاضغتاُْنإ، ئًٓذا ًٖك ئًذطائات

 ثاضَيعطاضّ يُ زاضغتإ بهُئر، غىثاؽ.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(: بُِضَيع  سػٔ ستُس غىضَ )د

 بُفطئ خإ فُضَىو.

 بُِضَيع بُفطئ سػؽت:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َِ فُضَاِْ زازوَض، يُعِٓ ثؤيًػِ زاضغتإ تا  َِ فُضَاِْ ْىوغطاو، بُ ب ًَو بُ ب وََيآل َٔ ْاظامن بُ و سُق
ًَسضاوّ زاضغتإ و ًَهِ ُٖيُ نُ خَُيهِ زَغتطري بهات و ئُويـ بُ  ِضازَيُى بُآلّ فُضَاْبُضّ ِضَيطُث َاف

طىَإ، نُ ئُطُض طىَإ يُو ؾتُ نطا، يُعِٓ تؤ زَتىاِْ غىثايُى يُ خَُيهِ زَغطري بهُّ يُبُضئُوَّ 
ًَهًإ يُغُض ًُْ، َازاّ بابُتُنُ يُغُض  ًَِ ُٖيُ و زواتط ئُظيُت و ئاظاضيإ زَزَيت و ًٖك ؾت طىَاْت ي

ًَؿُيُ ناضَغُض نطاوَ، يُعِٓ تؤ زَتىاِْ ئُو ؾىَيٓاُْ  15ُ يُ َاززَّ بُضووبىوَِ زاضغتاْ ئُو ن
ًَىيػتُ  ًَهُواُّْ ياغاؾُ و ث َّ، بؤيُ ئُّ َاززَيُ ظيازَيُ و ث بجؿهِٓ نُ طىَاِْ بىوِْ بُضَُِٖ ؾَت زَنط

 ئًًغا بهطَيتُوَ، ثؿتطريّ يُ ضاّ يًصُْنإ زَنُّ ظؤض غىثاؽ.
ًَط  طّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ز.بؿري فُضَىو.

 بُِضَيع ز.بؿري خًًٌ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَهِ زازوَضّ ُٖيُ بُ فُضَاْبُضَيهِ َُزَِْ ئَُُ وَنى  ًَساِْ زَغُآلت يُبُضئُوَّ يُو َاززَيُزا ث
ًَهُواُّْ زَغتىوض و ياغاناُْ، بؤيُ َٔ ثؿتطريّ ي ًًَسا بُ ث ُ ِضاّ يًصُّْ يًصُّْ ياغايـ ئاَاشَيإ ث

ًَؿتِٓ ئُو َاززَيُ، بُآلّ ئُطُض َاززَنُ ُٖض َاوَ، يُ فُضَظَٕ زَْطِ بؤ ُْزضا،  ياغايِ زَنُّ بُ ُْٖ
 ،َِ ًَؿًٓاضّ ئُوَ زَنُّ نُ ئُّ فُضَاِْ زَغتطري نطزُْ بُ فُضَاْبُضّ بُِضَيىَبُضّ ْاسًُ ب ئُوا َٔ ث

ًَػتا قائًُكاَُناًْـ ئُو زَغُآلتُ يإ َُْاوَ يُبُض بىوِْ زازطا، تُْٗا بُِضَيىَبُضّ يُبُضئُوَّ ُٖتا ئ
َِ و، ظؤض غىثاؽ. َّ بُ زَغُآلتِ ئُو ب  ْاسًُنإ ُٖيُ، زَنط

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

ًَطيعإ خإ فُضَىو.  ب
 
 

ًَطيعإ غُضُْٖط:  بُِضَيع ب

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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َِ فُضَاْ 16يُ َاززَّ  ًَسضاو و ثؤيًػِ زاضغتإ زَغُآلتِ زَغتطري نطزِْ نُ زََي بُضاِْ زاضغتإ ِضَيطُث
ٍَ ئُوَ ًُُْ زَغتطري  ًَىَيُى يُطُ ًَهِ نطزووَ، َٔ بُ ًٖك ؾ ئُو نُغُ ُٖيُ نُ طىَاِْ يُغُضَ و غُضث

ًَؽت ئُوَّ  َّ، ْاَي ٍَ بهط ًَهؤَيًُٓوَّ يُطُ ًَؽت ي َِ، زَتىاْؽت بًَ ًَهِ نطزِْ خَُيو نُ طىَاِْ يُغُض ب غُضث
َِ زَغتطري  ًَىَيُى ْاب ٍَ بهطَيت، بُ ًٖك ؾ ًَهؤَيًُٓوَّ يُطُ َّ و ي َِ باْط بهط َِ، بُآلّ زَب نطزووَ و ئاظاز ب

َِ، غىثاؽ. َّ نُ طىَاِْ يُغُض ب  بهط
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ثُقتإ خإ فُضَىو.

 بُِضَيع ثُقتإ ععايسئ:

 يَُإ.بُِضَيع غُضؤنِ ثُض

َّ يُوَّ نُ  ئُّ َاززَيُ يُِضاغتِ زا زوو اليُِْ ُٖيُ، يُعِٓ ئُطُض ئاواِٖ بُ تُْٗا نُ ئًؿًباه بهط
َىخايُفُيُنِ ئُصتاّ زاوَ و سُم بسضَيت و بُ ثؤيًؼ و و بُ َىَظَفِ  اباتًـ، يُُٖضزوو ساَيُتُنُ 

ًَهطاو َناُْ، ُّٖ زشّ بَُٓاناِْ َافِ ئَُُ ثًهُواُّْ ُّٖ وَنى ز.ِضؤشإ وتِ زَغتىوض و ياغا ناضث
ًَو يُ ناتِ  َطؤظًؿُ، بُآلّ ئُطُض يُ زيىَيهِ زيهُوَ بؤ ئُوَّ ظََاُْتِ ئُوَ بهُئ بُ فتىوُْ نُغ
قُزَ ُنطزِْ ِضاوزا و خُضيهِ ِضاونطزُْو ياخىز خُضيهِ بِطيُٓوَّ زاضَيهُ، ِضَْطُ ئُو ثؤيًػِ  اباتُ 

َّ، ئَُُ بؤ ئُوَ ّ ظََاُْتِ تاواِْ بًٓطاو بهُئ نُ دُضائًُِ َُؾٗىزَيُ و زوايِ قػُنُّ وَضُْطري
َّ داضَيهِ تط بؤ  وَيُو خؤّ يُ قاْىٕ زا ُٖيُ، بُآلّ بؤ ظََاُْتِ ظياتطّ ئُو غُآلسًُتُ تُسسيس بهط
َّ يُوَّ نُ  ثؤيًػِ  ابات نُ يُ ناتِ بًًِٓٓ تاواِْ بًٓطاو زا ُْ نُ ئُوَّ نُ ئًؿتًباه بهط

َِ نُ ئَُُ يُ َىخايُفُيُنِ ئُصتاّ  َّ، ئُو ناتُ سُقِ ئُوَّ ُٖب زاوَ، بُآلّ نُ بُ َىتُيُبُغِ زَيطط
َِ ياخىز  ًَسضاوَ و دُضائًُِ َُؾٗىزَ نًُ و ئُععائِ ظَبتِ قُظائِ ب َُٖىو ياغاناًْـ زا ِضَيج
َِ ئُو نُغُ زَغطري بهات، بؤ ئُوَّ ُّٖ ظََاُْتِ ئُوَ بهُئ نُ ب َِ زَتىاْ ُ ٖاووآلتًُنِ ئًعتًازّ ب

َِ بؤ بَُٓاناِْ َافِ َطؤظ و زَغتىوض، ئُو  َِ و ُّٖ ئًٓتٗانًـ ُْب ًَهِ غُضيح ئُو سُقُيإ بسضَيت ُْغ
ًَتُوَ، غىثاؽ. ًَٓ ًَػتا َُْ  َاززَيُ وَنى ئ

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ناى غُضُْٖط فُضَىو.
 
 
 
 
 

 بُِضَيع غُضُْٖط فطز:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَهِ ًُْ ئُو َاززَيُ، فُضَاْبُض  َّ، ًٖك ظَضوضَت ًَؿًٓاظَ زَنُّ نُ ئُو َاززَيُ البرب َٔ ثؿتًىاِْ ئُو ث
ًَو بًًِٓٓ دُضقتُّ َُؾٗىزَ ئُوإ  َِ، ثؤيًػًـ ئُععاّ ظَبتِ قُظائؽت يُ ساَيُت َِ ئُو سُقُّ ُٖب ْاب

ًَو ُٖبىو ظَبتِ بهُٕ، غىثاؽ.ياغا ُٖيُ، تُعًًُات ُٖيُ، زَتىأْ بُ ئًؿِ خؤيإ َُٖيػٔ و ُٖض ؾ  ت
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 غًىَيٌ خإ فُضَىو.

 عذُإ:بُِضَيع غًىَيٌ 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 ،َّ ٍَ يًصُّْ ياغايِ و ٖاوناضامن نُ ئُو َاززَيُ البربزض بُ ًْػبُتِ ئُو َاززَيُ ًَٓـ ٖاوِضاّ يُطُ
ًَؽت ثاضاغتتِٓ يُبُضئُوَّ ُٖض َُ ًَُُ زََي َِ خَُيو زَغطري بهات، ئ عكىٍ ًُْ فُضَاْبُضّ زاضغتإ به

َِ زَثُِضّ و، غىثاؽ.  زاضغتإ، بُآلّ وابعامن يُ زاضغتإ ت
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ناى عبسايطلتٔ فُضَىو.

 بُِضَيع عبسايطلتٔ سػؽت:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َِ  ًَٓـ ًَهِ ياغايُ، نُ زََي َّ، نىْهُ غُضث ٍَ ِضاّ يًصُّْ ياغايًُُ نُ ئُو َاززَيُ ُٖض البسض يُطُ
ًَهِ يُ  َِ يإ زاغ ًَو زَِضوا، ُٖضوا ثًاغُ زَنات، نُقؤيُنِ بُ زَغت ب َِ يُْاو  ابات َِ، نُغ طىَاِْ ؾَت ب

ًَهِ بُ زَغت َِ  واهلل ئُوَ طىَامن ُٖيُ، يُعِٓ ُٖض ؾت َِ زََي َِ وََيآل  زَغتِ ب َِ زََي َِ نُ َؿاضَيو ب ب
ًَؿىّ ثؿتاوثؿتِ عريام ُٖض بُ طىَإ ؾت  َّ، قاْىِْ ث َّ بُ طىَإ ؾت بهط َّ، يُعِٓ ئَُُ ْانط زَبِط

ًَُُّ نطزووَ، ) ٍَ ئ ٍَ جبٗٓا اأْو كطتؾٗطت  اَاؾجبٗٓا ااْو يُطُ ًَُُ ؾت يُطُ َّ بُ طىَإ ئ ( ئَُُ ْانط
َِ و بُ نطزَوَ زَيهات، ئُودا ؾت يُغُضّ زَنات و بُ ياغا يُطَُيِ ياغا بهُئ، ياغا ياغايُ و بُناو  ببًٓ

 بهات، ُْى بُ طريإ وبُ زَغت ططتٔ و بُ غذٔ، غىثاؽ 
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 فُضَىو. ؾانٌناى 

 بُؾاضَتِ: ؾانٌبُِضَيع 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاض زَنُّ ئُطُض ئُ ًَت و فطاواًْؼ َٔ ث َِ طؤِضاْهاضّ بُغُض ْاوَِضؤنِ ْىوغًُٓنُّ زاب ًَٓ ّ َاززَيُ ؿت
ًَطُيؿتىوّ زاضغتإ تُْٗا يُى ُْوع ًُْ، يُ َُٖىو زًْا و ياغاّ  َّ، نىْهُ بُِضاغتِ ئُوَّ َٔ ت بهط
ًَتُ ياغايُنِ فطاوإ بؤ زاضغتإ يُ ُٖضَيُِ  تايبُتِ خؤؾِ ُٖيُ، َٔ ًٖىازاضّ ئُّ ياغايُف بب

ىضزغتإ، نىْهُ زاضغتإ ُٖيُ و ؾىَيِٓ طُؾتىطىظاضيُ َُٖىو نُؽ ئاظازَ تًايسا و نؤٕ طُؾتىطىظاضّ ن
َّ و ئُوَ بُ  ًَو ٖاتىوَ بًطط ًَطَ ْىوغًٓ ًَسا زَنات و فُضَاْبُضّ تايبُت بُخؤّ ُٖيُ، بؤيُ بُِضاغتِ ي ت



 871 

َّ ًَِ غُيطَ يُ ْاو ياغايُى زا نُ باؽ يُ زاضغتإ زَنط ًَهُ يُ ؾىَيُٓ سُقًكُت يُعِٓ ث ، زاضغتإ يُن
ًَطاّ ظيٓسَوَضاُْ، يُعِٓ طًاًُْبُضاِْ تط، ثًَٓط  طُؾتًاضيُنإ بؤ ٖاووآلتِ، زاضغتاًْـ ُٖيُ ؾىَئ و د
َِ، ؾىَيِٓ زاضغتاًْـ ُٖيُ و ؾىَيِٓ  ًٌَ به َِ ت ًَط و بُضاظ وئُواُْيُ و ُٖض بؤ خؤّ خَُيو ْاتىاْ و ؾ

َّ ثاضَيعطاضّ ؾَت بُضوبىوَُ، يُعِٓ بُضووبىَُنإ زَتى ًَىَيُنِ تط يُْاو ياغايُنُزا فطاوإ بهط أْ بُؾ
ًَطَ  َِ، ُْى ي َِ و ؾىَيِٓ طُؾتًاضاًْـ بؤ ٖاووآلتًإ ئاظاز ب َّ و ؾىَيِٓ طًاًُْوَضاًْـ ثاضَيعضاو ب بهط

ًَٓ ًَؿًٓاض زَنُّ ئُطُض ئُّ ياغايُف ؿت َّ و بًبا و ئُواُْ، َٔ ث َّ و فُضَاْبُض بؤّ ُٖيُ بًطط َِ ئُو بطري
َِ زَزَّ و ظؤض غىثاؽ. َّ بُو خاآلُّْ نُ َٔ ئًؿاضَتِ ث َّ و فطاوإ بهط  زَقاُْ بطؤِض

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ٖاشَ خإ فُضَىو.

 بُِضَيع ٖاشَ غًًُإ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ِ َاززَنُ و بعَبت ئُو َىبُضضَّ نُ ًَٓـ ُٖض ثؿتطريّ يُ ِضاّ يًصُّْ ياغايِ زَنُّ بُ ئًًغا نطزْ
ٍَ ئُو َىبُضضَّ، ظؤض غىثاؽ. ًَٓاوياُْتُوَ بؤ ئًًغا نطزِْ يُطُ  ئُوإ ٖ

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ناى دالٍ فُضَىو.

 بُِضَيع دالٍ عًِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َِ يُ ًَؿهُوتُٓناِْ زاضغتإ يُ َُٖىو وآلتُنإ  ئُطُض خىؾو و بطايإ ِضَيِ بسَٕ، زياضَ يُن زياضّ تطئ ث
َّ زاضغتإ  ًَطإ و تىضنًايُ، فُضَاْبُضّ زاضغتإ غُآلسًاتِ سانُِ ُٖيُ، ئُطُض بتُو ْعيهرتئ وآلت ئ
ًَُُ با وَنى ئُوإ ُْبؽت، يُ خىَيٓسُْوَ و غُيط نطزٕ زا يُو  ًَِ غُآلسًاتِ سانِ، ئ َِ َٔ ْاَي ًَٓ ؿت

ًَهِ ُٖيُ و َىظَفِ  ابات وآلتاُّْ بًًٓ ِ يُ نُُْزا و يُ ئَُطيها و يُ َُٖىو ئُوضوثا  ابات و زَغُآلت
ًَهِ ُٖيُ، زواّ ئَُُ ئُو وضزَناضيُ يُواُْيُ ئُّ بُِضَيعاُّْ زاًْؿتىوٕ ظؤضبُيإ يُو  و زَغُآلت

ضّ تُِض زَبًِٓ وضزَناضيُ ئًؿًإ ُْنطزووَ، َٔ َىَظَفِ  اباي يُ نىاضتا، يُى عاضَباُْ تطانتؤضّ زا
ًَطَ بُ تا َٔ زَنِ ثؤيًؼ  َِ ظَبت( ي ًَِ نانِ خؤّ )ظَبت ًَ َِ و َٔ يُوَيِ ْاتىامن ب ًَٓ طرياوَ، نابطا زَيٗ

ًَِٓ و ب ًَِٓ و َُسهَُُ زَٖ َِ ظَبتِ تزَٖ َِ ُْتىاْ ًَهُ ئُطُض َىَظَف ططٕ، يُعِٓ ئَُُ و طىْاٖ
َّ غًاسًُ و عالقُّ غًا َِ بُ )َىخايُفُيُنِ قاْىِْ بهات، ئُوتط َٓكٛم سُتِ نًُ َىَظَف، ئُو زََي

ًَهِ  ،( زاضّ بِطّعًٝٗا اأ١ْ اضثهة كايؿ١ َٓكٛم عًٝٗا ؾ٢ ٖصا ايكإْٛ َِ َىَظَف ئُّ باؾُ ئُطُض غبُيٓ
ًَطَ  َِ نانِ خؤّ ي ًَِ َُْي ًَهُوَ سُيىإ زَنىشّ، ث  ابات يُ  اباتُنُّ قؤثًُ َُغئىيُ، َٔ زَنِ بُ تفُْط

زَغُآلتِ َىَظَف ًُْ، بُآلّ َىظَفِ  ابات يُ يُ َِ ْاوت نًُ و ئُوَ نًُر ططتٔ بُ يإ ظَبتِ بهات و بًَ
ًَُُف خاوَِْ  اباتِ  َِ قُزض و بُِضاغتِ َُناُّْ خؤّ ُٖيُ و زَغُآلتِ خؤّ ُٖيُ، ئ َُٖىو ؾىَيٓ
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ًَى َّ طًاًُْبُضَ ن َّ وَيطاِْ ُْنُئ و زََاُْو َّ ئاوَزاِْ بهُيُٓوَ و زََاُْو يُنافتإ تُبًعؽت، ئَُاُْو
 ًَِ َّ، يُعِٓ َٔ ْاَي َِ، بُِضاغتِ َُغُيُّ ظَبت بهط ًَٓ ًَىيُنافتإ ؿت َّ بُِضاغتِ باَيٓسَ ن َِ، زََاُْو ًَٓ ؿت
َِ ئَُُ  ًَٓؿًٓاضَّ نُ زََي َِ زَنُُْوَ، َٔ زشّ ئُو ث ططتٔ، بُآلّ ظَبت نطزٕ ئُوَ نؤٕ ياغايًُنإ د

ًَهِ ططْطُ و ضوسِ ياغايُنُي  ُ و، ظؤض غىثاؽ.ئًًغا بهطَيت و ئَُُ ؾت
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

ًَػتا بُِضَيع  ًَت، ئ زياضَ ظؤضبُّ ئُْساَإ َىخاوفًإ يُغُض ئُوَيُ نُ ئُو َاززَ بُ خطاخ بُناضب
ًَطّ ثُضيَُإ تُوظعتِ ظياتط زَزات، فُضَىو.  غهطت

ًَطّ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع فطغت التس )غهطت

 ثُضيَُإ. بُِضَيع غُضؤنِ

َِ، ُٖض ٖاووآلتًُى نُ دُضقتُيُنِ وا يُ  َِ يإ دًٓايُت ب ئُطُض ئُو فعًُّ َىخايُفِ قاْىٕ دٓشُ ب
َّ يُى يُ ئُععائِ ظَبتِ قُظائِ،  َّ، ئًعتباض زَنط ًَـ ناوّ بىو سُقِ ُٖيُ، نابطا َىدطقتُنُ بطط ث

ًَسا ًُْ، دُغاَُتًـ بُو ؾهًُ  ُٖض نُ تَُاؾاّ ئُو َاززَيُ بهُئ َىخايُفُيُ، َىخايُفُ ختىضَتِ ت
َِ باؾرتَ، نىْهُ ئًشتُاالتِ  ًَٓ ًُْ نى نابطا ِضابهات، نىْهُ ئُغًَُٕ َىخايُفُيُ، بُ ِضَئِ َٔ ئُوَ َُْ

ًَت، خاغُتُٕ، ئُغاغُنُ َىدُِضَ ًَو بهات، يُعِٓ يُغُض  زظؤض ُٖيُ بُ خطاثُ بُناضب ؾىبُّٗ يُن
ًَو يُبُض  ابات َِ تُسُفىظّ يُغُضبها، تُسُفىظيـ ئُغاغِ ؾو، َىدُِضَز يُن ًَت زَتىاْ ًَجُِض ب ُنُ ت

َّ، زَغت بُغُضيـ ظؤض يُ  ابات زووضّ َُضانعيُٓ و ُْواسِ  َُعٓاّ ئُوَيُ زَغت بُغُض بهط
ًَت، َابُيِٓ َُوقعُنُ، سانُِ َُْتكُ، ئُو وَختُ ئًشتُاٍ ُٖيُ  ئُقعيُُْ، َُغافُيُنِ ظؤض زووض ب

ًَت، ئُوَ َُعٓاّ ئُوَيُ سذعَ يإ تُوقًفُ يُ قاْىٕ، ِضَئِ ًَٓـ  يُى ُٖفتُ يُالّ ئُو َىَظَفُ ًَٓ ؿت
َّ، تؤ  ٍَ بطازَضإ يُ ى بهطَيت، نىْهُ ئُغًَُٕ ئُو َىَظَفُ سُقِ ُٖيُ َُعًىَات ؾَت وَضبطط يُطُ

 ئًكاَُّ زَعىا يُغُض بهُ يُ َُسهَُُ، نى ئُوَ زَغت بُغُضّ بهاتر، ظؤض غىثاؽ.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )  د

 ناى دالٍ فُضَىو.

 بُِضَيع دالٍ عًِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَطّ ثُضيَُإ زَثطغِ، َٔ بُضثطغِ  َِ باؾُ زَوضّ ئُو َىَظَفِ  اباتُ نًُر، َٔ يُ دُْابِ غهطت ئ
ًَهِ نىؾتى َّ زاضّ تُِضّ َ، زَيبًِٓ، ثًاوَيو زَططّ تطو اباتِ قؤثِ قُضَزا ِ، ثًاوَيو زَططّ سُيىاْ انتؤض

َِ تؤ ُٖض بُ ًٖك ْاظامن و زَؾِ بُّ، شتايُفُيُ، ِضاغتُ َىخايُفُيُ، بُآلّ زَوضّ نًُ ئُّ  بِطيىَ و زََي
َّ، ئُّ  َّ، ُْوَيط َِ سُيىإ بهىشض ٍَ، ُْيَُي َِ زاض برِبزض َّ ُْيَُي َىَظَفُ نًُ نُ ئُو َىخايُفُيُ بطط

 زَوضّ َىَظَفِ  ابات نًُر.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:بُِضَيع سػٔ ست  ُس غىضَ )د
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ًَىيػتُ نُ بًسات،  ناى دالٍ تهايُ وَآلَِ نُؽ ُْزَيُٓوَ، نىْهُ ئُوَ ِضَئًُ، ُٖضيُنُ ِضَئِ خؤّ ث
 ناى دالٍ فُضَىو.

 بُِضَيع دالٍ عًِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَِطَُوَ، ْاظضيِ نطزووَ، َى ًَهِ بُغًتِ  اباتُوَ زَط ظَفِ  اباي نطزووَ و َُغئىٍ َٔ َىعاْاتِ َىَظَف
َُؾطوعًِ نطزووَ و َُغئىؾت َُؾتُيًِ نطزووَ، َىعاْاتِ ئُو نُغاُّْ نُ يُ  ابات ئًـ زَنُٕ، بُ 
َِ، ئُو بُِضَيعاُّْ ناى  فعًِ بًًٓىَُ، ئُو نُغاُّْ نُ ئُو زاواناضياُْيإ ُٖيُ ئُو فعًُ ئًؿًإ ُْنطزب

وَظعُنُ نؤُْ، ئُوَ قػُّ زَيُاُْ و َُبسَئُاُْ، يُبُضئُوَ  سػؽت و فآلٕ و فآلٕ ئًؿًإ نطزووَ، ظاًِْ
 زيفاعِ ؾَت زَنُّ و بؤ دىاو زاُْوَؾِ زاواّ ؾَت بىضزٕ زَنُّ.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

تطّ زياضَ ئًًغا نطزِْ ئُو َاززَيُ بُو َاْايُ ْايُت نُ ِضَيطا بططئ يُ َىَظَفِ  ابات و وادبُناِْ 
ًَطّ ثُضيَُإ تُوظيح زَزات فُضَىو.  خؤّ ئُصتاّ بسات، غهطت

ًَطّ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع فطغت التس )غهطت

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َٔ  ايُي ئُوَ ًُْ وَآلَِ َاَؤغتا دالٍ بسَّ بُؽ بؤ ِضووْهطزُْوَ، ئًشتُاٍ ُٖيُ نُ نُيًُُّ 
ًًَسا ُْبا ًَٓـ ٜؿجب٘ ااْ٘ اضثهة كايؿ١) ِضَئًُنِ تطّ ُٖبا، بُؽ تَُاؾا زَنُئ َاززَ ئُغًَُٕ ( ت

ًَـ ناوّ  ًَهِ َىخايُفُ يإ دُضقتُيُى يُ ث يُغُض ئًؿتباُٖ ُْ يُغُض ئُوَيُ نى َىَظَفِ  ابات ساَيُت
ًَو  ًَت، ئُو زَغت  َُيُتُ بُ َىظَفِ  اباتِ زاوَ ئُطُض ٖاتى َىدُِضَز ئًؿتباِٖ يُ يُن خؤّ زيت ب

َِ باؾُ زَغت ًَت و و  نطز، ئ ًَت، نؤٕ زَب بُغُض نطزِْ ئُو ؾُخػُ ئًشتًُاٍ ُٖيُ بؤ نُْس ِضؤشَيو ب
ًَو بططّ نُ َىخايُفُيُ ئُغًَُٕ ُْ دىضتُيُ ُْ دًٓايُتُ،  ًَسايُر َٔ يُغُض ئًؿتًباه نُغ ًَهِ ت عُزايُت

َىخايُفُّ ئُو زَغُآلتُ بُ َىظَفِ  ابات بسَّ، ئُطُض وا زاِضؾتبا ئُو َاززَيُ نى بُخؤّ بُناوّ خؤّ 
ٍَ ئُو َاززَيُ باّ، ظؤض غىثاؽ.  زيت بايُ، َىؾهًُ ُْبىو، ئًشتُاٍ ُٖيُ ًَٓـ يُطُ

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 َِ ًَبًًُٓى بؤ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ، زوَيٓ ًَـ ئُوَّ ئُو َاززَيُ خبىَيٓسضَيتُوَ، ت بؤ َاززَيُنِ تط، ث
ًَو يُغُض ئُوَ بآل ًَٔ ْاطُِضَيُٓوَ بؤ ْاو ِضاثؤضت ًَ َِ زَٖ ونطايُوَ نُ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ نُ ٖؤَيُنُ بُد

َِ بُ تُسطيطّ  ٍَ، بؤيُ زاوا يُ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ زَنُئ نُ ئُوَّ نُ ئًذاظَّ زائًُِ ويػت زَب ٖؤ
ًَتُ زَضَو َّ بؤ َاوَيُنِ نىضت به ًَو ئًذاظَ وَضزَطط َِ ظووتط تُقسقتِ ئًذاظَ بهات، ئُطُض ْا وَخت َ، زَب

 بطُِضَيتُوَ، ظؤض غىثاؽ، فُضَىو.

 بُِضَيع دالٍ عًٌ عبساهلل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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 :17املاز٠ 
 .يًٛظٜط إ ٜعني ابٝإ ٜكسضٙ َطانع خاق١ ثهٕٛ ق خ ؾًة َٓجشاخ ايػاااخ ٚعطنٗا يًبٝع

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

 ناى عُط فُضَىو.

 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 17َاززَّ 
ًَتُ  ًَِ بُيآْاَُيُى نُ زَضّ زَنات ؾىَيِٓ تايبُت زَغت ًْؿإ بهات تانى بب وَظيط بؤّ ُٖيُ بُ ث

ًَٓاِْ بُضَُِٖ زاضغتإ و فطؤؾتًٓإ.  ؾىَيِٓ ٖ
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ )د

ٍَ  ِضَئًتإر آًَُ خإ فُضَىو. يًصُّْ نؿتىنا

 بُِضَيع آًَُ ظنطّ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًُٓإ ًُْ.  ت
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 يًصُّْ تُْسضوغتِ و شيٓطُ فُضَىو.
 بُِضَيع تاضا عبسايطظام ستُس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ ًُْ يُغُضّ، غىثاؽ.  ت
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:بُ  ِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 يًصُّْ ياغايِ فُضَىو.
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 ثؿتطريّ َاززَنُ زَنُئ، غىثاؽ.
 
 

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

َِ قػُّ ُٖيُ يُغُض ئُو َاززَيُ ًَط خإ -ر زوو بُِضَيع )غًىَيٌ خإئُْساَاِْ ثُضيَُإ ن ئُظؽت  -ؾً
َِ فُضَىو غًىَيٌ خإ. ٌَ، بَُي  خإ( بىوٕ بُغ

 التس: عذُإبُِضَيع غًىَيٌ 
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 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَِ بُيآْاَُيُى نُ زَضّ زَنات، بُيآْاَُ  بًُْػبُت ئُو َاززَيُ ْىوغطايُ وَظيط بؤّ ُٖيُ بُث
ًَِ باؾرتَ، واتُ  وابعامن ْانطَيؼت وَظيط زَضٍ ًَت ث ًَت يإ ْىوغطاوَيو ب ًَو ب بهات، ئُطُض فُضَاْ

 بُيآْاَُنُ بطؤِضَيت بُ وؾُنِ تطو، غىثاؽ.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ًَط خإ فُضَىو.  ؾً
ًَط ستُس صتًب:  بُِضَيع ؾً
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ ئُطُض باغِ ئُوَ بهُئ نُ ئُو  )َٓجشاخ عطنٗا يًبٝعيف ئُو  ( باغِ ئُوَ زَنات ن17ُيُ َاززَّ ) ئ
ًَِ قاْىِْ ضَقُّ ) ًَت 86(ّ غاَيِ )28زَغُاَلتُ بسضَيت بُ وَظيط، بُث ( و، يُ ياغانُّ عريام زا ٖاتىوَ زََي

ٌَ بهطَيت باؾرتَ، بغطٜع١ ايجًـئُوَ ئًػتػْٓا  بهطَيت، ئُو َُْتىداتُّ نُ ) ؤئُوَّ ( وابعامن ئُوَ واّ ي
ًَت، غىثاؽ. ًَِ ياغا ب  بُث

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 ئُظؽت خإ فُضَىو.
 بُِضَيع ئُظؽت عُط التس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

)يًٛظٜط ق ط١ٝ اْؿا٤ َٔ َىالسُظَنُّ تُْٗا زاِضؾتُٓوَّ َاززَنُيُ، نُ بُزيسّ َٔ ئُطُض بهطَيت 
ًَطَ ئُطُض غُيطّ بهُئ )ستالت دتًب  عٜٔ َٓجشاخ ايػاااخ ٚاٝعٗايف َطانع خاق١ ؿؿا ٚؽ نىْهُ ي

ًَت،  ًَط خاًْـ باغِ نطز، ُْٖسَيو َُْتىدات ُٖيُ نُ َاوَنُّ بُ ظوو ظوو تُيُف زَب َٓتذات( وَنى ؾً
ًَىيػتُ ًَت بؤ خُظًْؿِ، بؤيُ وابعامن ئُواُْف ضَيهاضّ خؤّ ث ًَطانُ قاحل ب ًَىيػت بُوَ زَنات نُ د ، ث

 ظؤض غىثاؽ.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ًَبًًٓت ُٖيُر فُضَىو بؤ َاززَيُنِ تط.  دُْابِ وَظيط ًٖك ت
 
 
 

 بُِضَيع دالٍ عًٌ عبساهلل:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 ايبات ايذاير
 اجلظٛضاخ
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اق١ اال اٛسة ثطخٝل خام ٜكسض َٔ ميٓع َٓعا  ااثا  قٓع ايؿظِ ع ايػاااخ اؿه١َٝٛ ٚ اـ يف18املاز٠ )
 ايٛظاض٠.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 نىضزيُنُؾِ فُضَىو.
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ عًٌ: 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًًَُّ  وَضظّ غ
 قُزَ ُنإ

تايبُت بُ َُٖىو  ضَيطُ ْازضَيت بُ زضوغت نطزِْ خَُيىظ يُزاضغتاُْناِْ سهىَُت و: (18َاززَّ )
ًَت. َِ نُ يُ وَظاضَت زَضزَن ًَهِ تايبُت ُْب ًَىَيُى تُْٗا بُ َؤَيُت  ؾ

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 يًصُّْ نؿتىناأل فُضَىو.
 بُِضَيع ظنًُ غًس قاحل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 ثؿتطريّ َاززَنُ زَنُئ، غىثاؽ.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ: بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/  د

 يًصُّْ تُْسضوغتِ و شيٓطُ، فُضَىو.
 بُِضَيع تاضا عبسايطظام ستُس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ ًُْ يُغُضّ، غىثاؽ.  ت
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 يًصُّْ ياغايِ فُضَىو.
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 ضؤنِ ثُضيَُإ.بُِضَيع غُ

ًَبًًُٓإ ًُْ، غىثاؽ. ًَُُف ًٖك ت  ئ
 

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ًَبًًٓتإ ًُْر فُضَىو.  دُْابِ وَظيط ًٖك ت
ٍَ و غُضناوَّ ئاو:  بُِضَيع ز. غريوإ بابإ/ وَظيطّ نؿتىنا

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَبًِٓ ئُوَيُ نُ ئ ٌَ ظؤض غىثاؽ، تُْٗا ت زوايِ نُ قاْىُْنُ زَخىَيًٓتُوَ،  )ميٓع َٓعا  ااثا يفُوَ زََي
ًَؿًٓاضَنُّ َٔ ئُوَيُ نُ بؤ َاززَّ ) ( نُ يُ غُفشُّ 87عكىبُيُى ًُْ بؤ ئُو غًىنُ، يُبُضئُوَ ث

ًَؽت 11) ًَ  نُ ئُوَيُ، غىثاؽ. يف18خايـ اطهاّ  املاز٠  ضااعا  )ٚنٌ َٔ(ـًُ، ُٖض ب
ًَ  ططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ًَبًِٓ ُٖيُ يُغُض ئُو َاززَيُر ناى  َِ ت  ْىقتُّ ًْعاًَت ُٖيُ، فُضَىو.ؾانٌ ن
 ستُس قازض )بُؾاضَتِ(: ؾانٌبُِضَيع 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَتُ  ًَؿًٓاضَنُّ تُسسيس بهطَيت، ئُْساَِ ثُضيَُإ بؤ نُْسَيو زَن ًَؿًٓاضَيو نُ عُضظّ زَنُّ، ث وَنى ث
ًَهِ ظؤض ْاؾطئ بىو، عُيبًؿُ بُبِطواّ َٔ، زَضَ ًَىاضَ نُ ثًؿاِْ زا زقتُْ َِ ئ وَ، بُِضاغتِ ئُوَّ زوَيٓ

ًَتُ زَضَوَ، يُعِٓ با َؤَيُتُنإ  ًَٓر ئُْساَِ ثُضيَُإ ظياتط به زوو: بُِضاغتِ سُم ًُْ يُ نىاض، ث
ًَتُ زَضَوَ بِطؤيت ئ ٍَ، نِ ئُْساَِ ثُضيَُإ زَن ٌَ و تُسسيس بهطَيت بُداض ًَػتا يُشووضَناْسا زََُتُق

ًَهِ ْاؾطيِٓ زَظامن، غىثاؽ.نايِ خىاضزُْوَ، ِض  اغتًُنُّ َٔ بُ ؾت
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ًَبًًُّٓ زا، نُ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ  ُٖضنُْسَ ْىقتُ ًْعاًَُنُ يُ زَضَوَّ بُضْاَُّ ناضَ، ًَٓـ ئُو ت
ؤيؿتىو ُْطُِضايُوَ، بُِضاغتِ بُ  ايب سًػابُ، نىْهُ زاواّ ئًذاظَّ تُسطيطّ ئُوَّ نُ تا زوايِ ِض

ًَتُ زَضَوَ بُ ظوويِ  ُْنطزووَ، بؤيُ زاوا يُ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ زَنُئ داضَيهِ تط ئُوَّ نُ زَن
َِ قػُّ ُٖيُ يُغُض َاززَّ ) ناى  -(ر ئُو بُِضَيعاُْ قػُيإ ُٖيُ )ناى عبسايطلت18ٔبطُِضَيتُوَ، ن

ًَط خإ -قازض  َاَؤغتا عُط عبسايععيع( ناى عبسايطلتٔ فُضَىو. -ؾُومن خإ -ؾً
 بُِضَيع عبسايطلتٔ سػؽت ابابهط:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَهُواُّْ َاززَّ ) ًَت: َافِ ُٖيُ ئُو نُغُ نُ 12بُِضاغتِ َٔ ئُو َاززَيُ زَيبًِٓ ث (يُ نُ زََي
بًهاتُ خَُيىوظ، بُ َؤَيُتِ فُضَاْطُيُنِ سهىَُت، ْعيهرتئ فُضَاْطُ  زاضَنإ برِبَيت، زاضغتإ برِبَيت

ٌَ، يُعِٓ يُ وَظاضَت َؤَيُت وَضبططَيت،  ٌَ بُ فُضَاِْ وَظيط ب ًَت برِبَيت زَب ًَت ْاب ًَطَ زََي َُغُيُٕ، ي
ًَِ وايُ ئَُُف  ًَطَ بُ ئَُطّ وَظاضَت، َٔ ث ًَطَ بُ فُضَاْطُّ سهىَُت ْعيهرتئ فُضَاْطُ، ي بهطَيت ي

ًَطا باؾرتَ، ظؤض غىثاؽ.  بُ ئَُطّ فُضَاْطُ باؾرتَ، يُعِٓ َؤَيُت يُ فُضَاْطُ وَضبططَيت يُ ْعيهرتئ د
 

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 ناى قازض فُضَىو.
 بُِضَيع قازض التس مسايٌ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ٌَ َؤَيُت خَُيىوظ زضوغت نطزٕ ُْنطَيت، بؤيُ زياضَ ئُو َاززَيُ َُبُغتِ ئُوَيُ بُٖ ًَىَيُى بُب ًك ؾ
ًَىَيُنِ  ًَػتا بُ ؾ ًَطَ ئاَاشَ بُ زاضغتاُْناِْ سهىَُت و تايبُت بهات، نىْهُ تانى ئ ًَىيػتِ ْاظامن ي بُ ث
ًًَتُوَ بؤ  ًَطَ َُداٍ زَي زَقًل  تُغًٓف و دًا ُْنطاوَتُوَ، ناَُّ زاضغتاِْ سهىَُتُ ناَُّ تايبُتُر ي
 ،ٍَ ٌَ َؤَيُت ُْنط ًَىَيُى خَُيىوظ زضوغت نطزٕ بُب ًَطَ ئُوَيُ بُ ًٖك ؾ ًَُُ ي ًَو، َازاّ َُبُغتِ ئ خَُيه
ٌَ دًا بهطَيتُوَ، تُْٗا بىتطَيت ِضَيطا ْازضَيت بُ زضوغت نطزِْ خَُيىوظ يُ زاضغتاُْنإ بُ َُٖىو  ئَُُّ ي

ًَت نُ يُ وَظاضَ ًَهِ تايبُت ُْب ًَىَيُى، تُْٗا بُ َؤَيُت ًَت، غىثاؽ.ؾ  ت زَضزَن
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ًَط خإ فُضَىو.  ؾً
ًَط ستُس صتًب:  بُِضَيع ؾً
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَت، فًعًُٕ يُ َاززَّ ) ًَ ًَُُ ناتِ 12ئُوَّ ناى عبسايطلتٔ زَي ًَطَ وَظيط، بُؽ ئ ( زائريَّ  ابات و ي
ىاضزَ، ُٖض ئُو سًُايُ بهطَيت بُ فُقُضَيُى يُواُّْ نُ )اال ؿتىافكُ خؤؾِ باغِ نطز يُ َاززَّ ن

ٍَ َاززَّ ) ًَو زضوغت زَنات يُطُ ًَت ئًؿهاي (، ئُطُض يًصُْنإ بُِضَيعيإ سُؾت 12ايىظيط(، بُاَلّ ئُوَب
 بهُٕ، غىثاؽ.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 ؾُومن خإ فُضَىو.
 ستُس  طيب:بُِضَيع ؾُومن 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَت بؤ  ًَهِ تايبُت ُٖب ًَىيػتُ َُومس يُِضاغتًسا يُو َاززَيُ نُ باغِ خَُيىوظ زضوغت نطزٕ ٖاتىوَ، ث
ًَت بؤ  ًَت، زَغُاَلتُنإ زابُظَيٓ خَُيىوظ زضوغت نطزٕ، يُوناتاُْزا بُ َىافُقُيُنِ ِضمسِ يُ  وَظيطَوَ ب

نىْهُ يُِضاغتًسا ئُطُض بِطؤيتُ الزَيًُناِْ نىضزغتإ، ُٖتانى فُتطَّ ٖاوئ قاقتكاّ و َىزيط ْاسًُنإ، 
زَِضوات ُٖض نُؽ بؤخؤّ يُ ؾاخُناْسا زاض زَبِطَيت و خَُيىوظ زضوغت زَنات، ثؤيًػِ زاضغتاًْـ 
ًَىيػتُ ثؤيًػِ زاضغتإ  زَغُاَلتِ ًُْ بُغُضٍ، َٔ زَطُِضَيُُوَ بؤ قػُنُّ نُ ناى دالٍ نطزّ، ث

ًَهِ تُواوّ بسضَييَت، ئُطُض ئُو ساَيُتاُّْ بًِٓ ئُوٖا بُ ئًؿتًباه ْا، ئُطُض ساَيُتُنُّ بُ زَغُاَل ت
ًَتُ ٖؤّ زَغتطرينطزِْ ئُو نُغُ، بؤئُوَّ زضوغتهطزِْ خَُيىوظ قُزَ ُ  فًعًِ بًِٓ، ئُو ساَيُتُ زَب

ًَػتاف يُ زَيٗاتُنإ َاوَ،  ا ًَؿُناِْ تا ئ ًَو يُ ن باتُنإ ئُوَؾِ نُ زضوغت بهطَيت، بُِضاغتِ يُن
ًَٓطَيتُوَ داضَيهِ تط، زضوغت نطزِْ خَُيىوظَ يُْاو ؾاخُناُْوَ، يُ  بىوَتُوَ و فتىّ نطزووَتُوَ زَغىوت

 َُْتًكُ زووضَ زَغتُناْسا، غىثاؽ.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 َاَؤغتا عُط فُضَىو.
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 اٗا٤ايسٜٔ:بُِضَيع عُط عبسايععيع 
 ُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.ب

ًَُُ وَنى دُْابِ وَظيطيـ باغِ نطز يُ َاززَّ ) ًَِ ظيازَ، نىْهُ ئ (، باغِ عكىبُ 87ئُّ َاززَيُ َٔ ث
ًَت بؤ ايػاااث١ٝيف ٥ٝذل )يػطض ثؿظِٝيف  ) نٌ َٔ قاّ اكطع اٟ َٔ االؾشاضبُ واظعتِ ئُويـ زَططَيتُوَ،  ب

ًَت ًَطَزا ، عًباضَتُنُؾِ بُِضاغتِ غًا ُنُّ قاْىِْ ًُْ يُبُضئُوَ ئُو َاززَيُ ُٖض ظيا  ُٖضنِ ب زَ ي
ًَ ميٓع َٓعا  ااثا يف) ًَىَيُ ب ًَت عكىبُ زياضّ بهُئ، يإ ئُطُض بُّ ؾ ت ئُو دؤضَ ؾتاُْ، عازَتُٕ يإ زَب

ًَىيػت ْانات، نىْهُ يُ َاززَّ ) ( عكىبُ زياضيهطاوَ بؤ بِطيِٓ زاض و ئُواُْ، ئُوَ َُٖىوّ 07ث
ًَطَ، نىْهُ َاززَّ عكىبُ يُ َاززَّ )زَططَيتُوَ ئ ( بُ 07ًرت بؤ تُفشًُُ بؤ ُٖضنًُ، َاززَنُ ظيازَ ي

ًَسايُتِ، غىثاؽ.  تُفكًٌ ت
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

دُْابِ وَظيط ِضووْهطزُْوَيُنِ تطت ُٖيُر فُضَىو بؤ َاززَيُنِ تط، ِضووْهطزُْوَت ُٖيُر ناى دالٍ 
ًَؿىو.ِضووْهط  زُْوَّ ُٖيُ يُغُض َاززَّ ث

 بُِضَيع دالٍ عًِ عبساهلل:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَػتاو داضاًْـ يُ خىاضوو  ًَُُ ئ ًَساويػتِ خؤَإ َُتطغِ ًُْ، بُاَلّ ئ َُغُيُّ خَُيىوظ نطزٕ تًُْا بؤ ث
ًَساويػتِ  ًَت يُواُْيُ ُٖض و ْاوَِضاغتِ عرياقًـ ئًعتًُاز زَنُئ يُغُض خَُيىوظ و، ئُطُض بؤ ث خؤَإ ب

ًَػتا ئُطُض  ًَت، َاوَيُنِ ظؤض تًذاضَت بىوَ، بُ قاداغ بطاوَ، ئ ًَىيػت ب زاضَ وؾهُنإ و زاضَ نؤتُضَنإ ث
ٍَ َىالسُظَتُناِْ خىؾو و بطاياِْ ئُْساّ  ًَت بؤ ئُو َُغُيُيُ، َٔ يُطُ بُِضاغتِ ياغايُنِ ضازيع ُْب

( يإ تُْاقىظ َٓعا  ااثا هىَِ و خاقُ دًاُْنطَيتُوَ، يإ )ثُضيَُامن يُغُض َاززَنُ، نُ َُغُيُٕ س
( ٍَ ًَهِ 73ُٖيُ يُطُ ( ئُوَّ ئُو خىؾو و بطاياُْ وتًإ، بُاَلّ َُغُيُّ َُْع نطزِْ خَُيىوظ ؾت

ئُغاغًُ بؤ ثاضاغتِٓ زاضغتاُْنافتإ، نىْهُ بؤ ْاوخؤَإ ًُْ بؤ زَضَوَّ خؤَاُْ و، ئًػتفازَّ 
ًَسَنطَيت و تًذاضَت ٌَ زَنطَيت، ظؤض غىثاؽ.ي  ِ ث

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ًَبًُٓنُّ بُِضَيعإ يُغُض ) ًَىَيُ ٖاتىوَ، يُ ئاخريزا ًٖك َٓعا  ااثا يف  ت ًَطَ بُوؾ يُغُض ئُوَ نُ ئُّ ي
ًَبًًٓاُْ بُ ُْظَض ئًعتًباض وَضبطريَيت،  فُضَىوٕ بؤ َا  (.79ززَّ )عكىبُيُنِ بؤ زاُْْطاوَ، ئُّ ت

 
 بُِضَيع دالٍ عًِ عبساهلل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
الجيٛظ اخطاض االقٍٛ ايٛضاد١ٝ ايٓباث١ٝ ٚاؿٝٛا١ْٝ َٔ َٓاطل ايػاااخ اال اجكطٜ  َػبل َٔ  يف:79املاز٠ )

 ايٛظٜط ٚ ثكسض ايجعًُٝاخ اي ظ١َ ااالقٍٛ املػُٛط١ َٔ ايٛظاض٠.



 879 

ًَططّ غُضؤ  نِ ثُضيَُإ:بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُ نىضزيُنُّ فُضَىو.
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ عًِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَساِْ  ًَٓطَيتُ زَضَوَ، تُْٗا بُ ِضَيطُ ث َِ بُٓنُّ بؤَاوَيِ ِضووَى و ئاشََيِ، يُ ْاونُناِْ زاضغتإ بٗ ْاب
ًَسضاو ًَىيػتًـ بُ بُٓنُّ ِضَيطُ ث ًَت، ِضَيُٓايِ ث ًَؿرتّ وَظيط ُْب ًَت. ث  يُ وَظاضَتُوَ زَضزَن

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ٍَ ِضَئًتإ، فُضَىو.  يًصُّْ نؿتىنا
 بُِضَيع ظنًُ غًس قاحل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ ًُْ، غىثاؽ.  ت
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 .يًصُّْ تُْسضوغتِ و شيٓطُ فُضَىو

 بُِضَيع تاضا عبسايطظام ستُس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ ًُْ، غىثاؽ.  ت
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 يًصُّْ ياغايِ فُضَىو.
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓإ يُغُض َاززَنُ ًُْ و، ثؿتطري ًَُُف ًٖك ت ٌَ زَنُئ، غىثاؽ.ئ  ّ ي

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

َِ قػُّ ُٖيُ يُغُض َاززَّ  بُِضَيع دُْابِ وَظيط ِضووْهطزُْوَيُنت ًُْر بُِضَيع ئُْساَاِْ ثُضيَُإ ن
 عُط ْىضَزيِٓ(، فُضَىو ناى زَيؿاز. -(ر ئُو بُِضَيعاُْ )زَيؿاز سػؽت79)
 
 

 قازض:بُِضَيع زَيؿاز سػؽت 
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَت يُ  ابات و زاضغتإ  ئُو َاززَيُ يُ َُسعوضاتُ )الظتىظ( ظؤض نَُُ، نىْهُ ظؤض ؾتِ تط ُٖيُ نُ زَب
ًَؽت غُيطّ بهُئ ئًدطادِ ئكىؾت وضاغِ و ُْباتِ و سُيىاِْ، ئَُُ تُغطعتِ  زا ُْنطَيت، ئُطُض ب
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ًَت  ًَت ئَُُ، يُعِٓ خؤّ زَب ًَت، نىْهُ ْاوَيت ُٖض ْاب ًَت ئَُُ ب ٌَ تُغطيح و تُغًٌٗ ْاب ًَت، بُب ُْب
َِ، نىْهُ بؤئُوَّ  ًَت تُفكًًِ بسضَيت ًَو ؾتِ تط ُٖيُ زَب ًَتُ ٖؤّ ثىوناُْوَّ  ابات، نؤََُي ئُوَ زَب
قاْىٕ ئُطُض تُفاقًًِ ُٖبىو تُئىيٌ ْانطَيت يُ زاٖاتىو، َُغُيُٕ بؤ فتىوُْ ْانطَيت ئُو نُغاُْ 

ًَسا، ُٖض بُ ئًػتفازَ يُ  اب ًَٓٔ يُوَّ نُ زَوَيُت ئًعِْ ث اتِ زَوَيُت زَنُٕ، بؤ ؾتِ تط بُناضّ بٗ
ٍَ طرياوَناِْ زَوَيُت بهطَيت، ئُطُض يُ اْؿا٤ االا١ٝٓ )غطؽ االؾشاض عُضَبِ ْانطَيت  ( يُ  اباتا بُنط

ًَو نُ نطا زَطُِضَيتُوَ بؤ َىَيهِ زَوَيُت، ْانطَيت َُغُيُٕ بؤفتىوُْ ناضطُ يُغُض  َىْتُداتِ  ساَيُت
 ٍَ  ابات ئُواُّْ نُ َاززَّ ئُويُويُ زضوغت زَنُٕ بهطَيت، ظائًسَٕ ْاؾهطَيت بُضز و مل و َُعازٕ و خؤ
و َُغُيُٕ ئُمسًسَّ تُبًعِ يُ  اباتُنإ زَض بهطَيت، بؤيُ َٔ ِضاّ وايُ ئُّ )الظتىظ( بهطَيتُ نُْس 

 ؽ.بِططُيُى، ئُّ بِططاُّْ بؤ ظياز بهطَيت، ظؤض غىثا
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 ناى زنتؤض عُط فُضَىو.
 بُِضَيع ز. عُط لتساَؽت خسض )ْىضَزيِٓ(:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَت، نىْهُ  ًَت نُ ِضووْرت ب ًَىَيُى ب ٍَ بسَئ نُ زووباضَ َاززَنُ زابِطَيصيُٓوَ، بُؾ ًَُىايُ ُٖو َٔ ث
ًَت )اال بتكطيح َػب ًَؽت بُ ئَُطَيو يُ زََي ل َٔ ايىظيط(، يُعِٓ تُغطيح يُو بابُتُزا يُِضاغتِ زا بًَ

ًَت ئُو تُعًًُاتُّ نُ  ًَت باؾرتَ، ُٖضوَٖا نُ زََي ًَو يُ وَظيطَوَ، نُ زَضنىوب وَظيطَوَ، بُ فُضَاْ
ًَت، بُِضَئِ َٔ َاززَنُ ئ ٌَ زَزات زَضزَن ًَؽت يُاليُٕ وَظاضَتُوَ، بُو ساَيُتاُّْ نُ ِضَيطاّ ث ُوٖا زابِطَيصيُٓوَ بًَ

ٌَ زَزات يُاليُٕ وَظاضَتُوَ زَضنىوَو، بُ  ًَىيػتًُّ نُ ِضَيطاّ ث ًَِ ئُو تُعًًُاتُ ث ًَت تُْٗا بُث )ئَُُ ْاب
ًَت يُاليُٕ وَظيطَوَ، بؤ ضَيهدػتِٓ ئُّ ساَيُتُ  ًَهت ُٖب ًَت تُعًًُات ًَو يُاليُٕ وَظيطَ، واتُ تؤ زَب فُضَاْ

ًَت، يُشَيط ِض ًَهُواُْوَ، غىثاؽ.زَضنىو ب  ؤؾٓايِ ئُو تُعًًُاتُزا وَظيط ئَُطَيو زَضزَنات ُْى بُ ث
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع دُْابِ وَظيط فُضَىو.
ٍَ غُضناوَناِْ ئاو:  بُِضَيع ز. غريوإ  بابإ/ وَظيطّ نؿتىنا

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ٍَ ئ ًَو ظؤض غىثاؽ، َٔ يُطُ ًَت ئُوَ يُى، زووَّ: نُْس ساَيُت ُوَزاّ يُواُْيُ )الظتىظ( ظؤض بُ قىَت ُْب
ًَو يُواُْ بؤ تىَيصيُٓوَ و بؤ  ًَت ئُوَ بهطَيتُ زَضَوَ، نُ ئًدطاز بهطَيت، يُن ًَىيػتِ ب زَبًِٓ نُوا ث

ًَت زََاُْوَيت باسًػات، قىتابِ خؤَإ، نىِض و نهِ خؤَإ ظؤض نىويُٓ بؤ تىاْاغاظّ، نُ زنتؤضا زَخىَيٓ
ًَت، يُبُضئُوَ ئُو ؾتُ  ًَىيػتًإ بُ َُْاظز و ؾتِ وا ُٖب ًَٔ يُغُض ُٖضَيُِ خؤَإ خبىَيٓٔ، يُواُْيُ ث ب

 تُْعيِ زَنات، غىثاؽ.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ًَت، فُضَىو.  بُِضَيع ناى دالٍ بُؽ وَاَلَساُْوَ ُْب
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 :بُِضَيع دالٍ عًِ عبساهلل
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ٍَ َىالسُظَتُنإ و قػُناِْ بُِضَيع وَظيطّ نؿتىناَيِ، بُاَلّ بؤ  عُفىو ئُوَ ِضووْهطزُْوَيُ، َٔ يُطُ
ًَو بُِضَيىَبُضّ طؿتِ بىوّ، نُْس ُٖوَيُإ  ًَػتا َٔ نُْس غاَي ٍَ و ئُواُْ زَنطَيت، ئ فتىوُْ نُ باغِ ئػى

ًَطَ قُظواُْنافتإ ٌَ، نىْهُ  زاوَ بؤ فػتل ي ًَط وَ ًَٓؽت ِٖ ْ بهُئ بُ فػتل، ئػىَيِ ُْباتًـ ؾيت وا ب
ًَطإ ِضَيطا ْازات  ًَِ ُٖيُ، بُ َُٖىو تىاْايُنُاُْوَ ًٖك ياغايُى ُْ يُ تىضنًا ُْ يُ ئ ًَط و َ فػتل ْ
ٍَ ًَسَنات، يُبُض ئُوَ َٔ يُطُ ًَتُ زَضَوَ، نىْهُ يُنُّ خؤٍ ئًػتفازَّ ي ٌَ ب ًَطو َ  ئػىَيِ فػتكِ ْ
ًَػتا زاض ُٖيُ الّ  ًَُُ، ئ ٍَ ُٖيُ الّ ئ زاِضؾتُٓوَّ بُوَّ نُ غُالسًُت بسضَيت بُ وَظيط، ُْٖسَيو ئػى
ًَت، بطزُْ زَضَوَّ ئَُُ  َُيُتُ،  ًَٔ، يُواُْيُ يُ ظؤض ؾىَيِٓ تط ْاوَناِْ دًا ب ٌَ زََي ًَُُ َُذتَُِ ث ئ

 نىْهُ بُؽ يُ نىضزغتإ ُٖيُ، ظؤض غىثاؽ.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:بُِضَيع سػٔ ستُس غى  ضَ/ د

ًَػتا زَنؽت بؤ َاززَيُنِ تط َاززَّ )  (، فُضَىو.81ظؤض غىثاؽ بؤ ئُو ِضووْهطزُْواُْ، ئ
 بُِضَيع دالٍ عًِ عبساهلل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 يف:81املاز٠ )

ػاض١ٜ زٕٚ ثطخٝل ٚ  اٚال : ٜكسض ايٛظٜط ثعًُٝاخ طٍٛ اْجاض ؾج خ ايػاااخ ٚ ثكازض ايؿج خ املٓجش١ الغطاض
 ٜػًل قٌ اْجاض ٖصٙ ايؿج خ.

ايٓباتًُ وايكىاْؽت املطعًُ اؾت زاخٌ داْٝا : الٜػُ  اازخاٍ ؾج خ ايػاااخ غرل املػجٛؾ١ٝ يؿطٚط ٚنٛااط ايكظ١ 
 االقًًِ.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُنىضزيُنُّ فُضَىو.
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ عًِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 (:81َاززَّ )

ًَٓاِْ َُْاَِ زاضغتإ و زَغت زَطريَيت بُغُض  يُنُّ: وَظيط ِضَيُٓايِ زَضزَنات غُباضَت بُ بُضَُٖٗ
ًَٓاِْ َُْاَُناًْـ  ٌَ َؤَيُت و ؾىَيِٓ بُضَُٖٗ ًَٓطاو بؤ َُبُغتِ باظضطاِْ و بُب َُْاَِ بُضَُٖٗ

 زازَخطَئ.
ًَت، زووَّ: ِضَيطا ْازضَيت  ًَسا ُْب ًَٓاِْ َُْاَِ زاضغتإ، نُ َُضدِ ٖىُْضّ و ثاضاغتِٓ ضووَنِ ت بُ ٖ

ًَهطاوَنإ بؤ ْاو ُٖضَيِ. ًَِ ياغا ناضث  بُث
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ٍَ  فُضَىو.  يًصُّْ نؿتىنا
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 بُِضَيع ظنًُ غًس قاحل:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ ًُْ، غىث  اؽ.ت
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 يًصُّْ تُْسضوغتِ و شيٓطُ فُضَىو.

 بُِضَيع تاضا عبسايطظام ستُس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ ًُْ، غىثاؽ.  ت
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 يًصُّْ ياغايِ فُضَىو.

  بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ عًٌ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓنُإ ًُْ، غىثاؽ. ًَُُ تُئًسّ َاززَنُ زَنُئ و، ًٖك ت  ئ
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع دُْابِ وَظيط فُضَىو.
ٍَ و غُضناوَناِْ ئاو:  بُِضَيع ز.غريوإ بابإ/ وَظيطّ نؿتىنا

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَػتا يُ َُٖىو ظؤض غىثاؽ ًَت )يكسض ايىظيط(، يُعِٓ بُِضاغتِ ئ ًَطَ و يُ َاززَناِْ تطيـ ُٖض زََي ، َٔ ي
ًَىَيُنِ تطَ،  يُعِٓ َٔ  ًَهِ( بُؾ ًَهِ، يُعِٓ )زيػصَ ًَىَّ قُضاض زاْإ بُِضَيو وث عايُّ زا قُضاض زاْإ، ؾ

َِ )وظاضَ(، ْاظامن يُاليُٕ ق ًَ اْىًُْوَ نؤُْر ئُوَ يُى، زووَّ: خؤّ ؾُخػًُٕ ظؤض َىضتاسِ ئُطُض ُٖض ب
ًَت ) ًَ َِ )تكازض( ب ًَ َٚكازض٠ غًغُّ طؤِضيِٓ ئَُُ ثاف )ؾتالت ايغابات( ُٖض بُ عُضَبًُنُّ يُدًاتِ ب

ًَت ) ايؿج خ املٓجش١يف  ًَت نُ زََي ًَ ( بؤّ ئًعافُ بهطَيت الغطاض ػاض١ٜ زٕٚ ثطخٝليُ خُتِ زووًََـ ب
 ظؤض غىثاؽ. خيف ٚغًل ق خ اٝع ٚاْجاض ٖصٙ ايؿج )

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

َِ قػُّ ُٖيُ  ًَت، ئَُطَنُ ُٖض وَظيط زَضيسَنات، ئُْساَاِْ ثُضيَُإ ن يُِضاغتِ ئُطُض وَظيطيـ ب
ًَطيعإ خإ -بُِضَيع )ثُقتإ خإ 2يُغُض ئُّ َاززَيُر  ٌَ فُضَىو ثُقتإ خإ. -ب  ئُظؽت خإ(، بَُي

 ُقتإ عبسايهطيِ عبسايكازض:بُِضَيع ث
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَت  ٍَ زَب ًَطىَإ ئُو قػُيُ ظؤض ِضاغتُ )يكسض ايىظيط تعًًُات سىٍ اْتاز(، تُبعُٕ يُ وَظاضَتِ نؿتىنا ب
َّ ئُو  ًَت يُو ًَت بؤ ناوزَيطّ نطزِْ زاضغتإ يإ بُؾِ زاضغتإ، زَب زَظطايُنِ، بُِضَيىَبُضَيهِ طؿتِ ُٖب
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ًَت، ئًرت ئُصتىَُِْ وَظاضَت ِضَئِ نؤتايِ يُغُض زَزات، يُعِٓ يُواُْيُ وَظيط ناتِ ِضَيُٓ ايًاُْ زَضبه
ٌَ و زاضو زضَختاُْ َُٖىوّ يُنُ بُيُنُ زَغت ًْؿإ بهات، يُعِٓ ئػًىبُنُ دىإ  ًَت ْاوّ ئُو ؾُت ُْب

ًَىَ )تكازض( ) ًَؽت ئُو ؾتاَْكازض٠يفزاُِْضَيصضايتُوَ و، بَُُٖإ ؾ ُّ نُ  ُيط قاْىًُْٓ زَيُٓ يُ، بًَ
ًَُُ َُغُيُٕ  ًَسايُر ئايا بؤ ئاوو ُٖواّ ئ ًَت زَغتِ بُغُض زابطريَيت، ئايا ُْخؤؾِ ت شووضَوَ، ئُوَ زَب

 ظَضَضَُْسَ بؤ زاضَناِْ تطر غىثاؽ.
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ًَطيعإ خإ فُضَىو.  ب
ًَطيعإ امساعًٌ غُضُٖ  ْط:بُِضَيع ب

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَٓاِْ باظضطاِْ و نؿتىناَيِ زَنات،  بًُْػبُت ئُو َاززَيُ و، ُٖضوَٖا ثطؤشَ ياغانُ، ظؤض باغِ وَبُضٖ
ًَٓاِْ ثًؿُغاظّ ظؤض ططيٓطُ بؤ زاضغتإ، وَظيط نُ ِضَيُٓايِ زَضزَنات بؤ  َِ نُ وَبُضٖ ئَُُ يُبريَإ زَن

ًَٓاِْ، بؤ َُبُغتِ باظضطاْ ِ بُتايبُتِ بؤ َُْاّ، بُاَلّ بؤ ثًؿُغاظيـ زَبٌ ِضَيُٓايِ زَضبهات، وَبُضٖ
نىْهُ ظؤض يُ زاضَنإ يُ زاضغتإ زَبِطَيُٓوَ بؤ غىوز وَضططتٔ، بؤ ْاضزٕ بؤ ناضطُنإ، بؤ ثًؿُغاظّ زاوا 

ًَؽت زاض ًًَساًُْ، زائًُُٕ ثًؿُغاظّ يُبري زَنُئ، نىْهُ نُ خؤَإ بًَ غتإ زَنُّ يُ ئاَاصتُناًْـ ت
ًَت بؤ ئُو زاضغتاْاُّْ  ًَت ِضَيُٓايِ ُٖب ًَهِ ُْتُوَيًُ يإ ًْؿتُاًُْ، َُعٓاّ غُضوَتُ، بؤيُ زَب غاَاْ
ًَٓطَيت غىوزّ ؾَت وَضبططئ ُٖض بؤ  ًَطاّ زَن يإ ئُو زاضاُّْ نُ نؤٕ زَبٔ و طُوضَ زَبٔ، زاضّ تط يُد

ًَٓؽت، ئُطُض وَظي طّ بُِضَيع ِضَيُٓايِ زَضبهات بؤ ئُواُْف، نُ ناضطُناِْ خؤَإ بؤ ْاو ُٖضَيِ بُناضّ بٗ
 ئُو زاضاُّْ غىوزّ ؾَت وَضزَطريَيت، بؤ َُبُغتِ ثًؿُغاظّ، ظؤض غىثاؽ.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 ئُظؽت خإ فُضَىو.
 بُِضَيع ئُظؽت عُط التس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ُٖيُ، نُ غُيطّ خاَيِ يُنُّ زَنُئ بُّ َىتًُقًُ ٖاتىوَ، نُ  َٔ َىالسُظَنِ يُغُض خاَيِ يُنُّ
ًَت وَظيط تُعًًُات زَضزَنات بؤئُوَّ ) ؾج خ ايػاااخ ٚ ثكازض ايؿج خ املٓجش١ الغطاض  طٍٛ اْجاضزََي

ًَُُ ُْٖسَيو ناضَنُّ يُغُض وَظاضَت و يُغُض وَظيطيـ ػاض١ٜ (، بُّ َىتًُقًُ نُ ٖاتىوَ وابعامن ئ
ًَػتا زَبًٓؽت تؤظَيو ئا ًَُُ َُٖىوّ برِبئ، نىْهُ َُٖىوَإ زَظاْؽت ئ ًَت و ئ ًَسَخات، ئُطُض ب َيؤظّ ت

ئُوَ يُ نىضزغتإ زا زاضَيهِ ظؤض غااَلُْ يُ يىبٓإ يُ تىضنًا و يُ ئرياًْـ زَنِطئ، نُ دُظضَ وَغُتًُنإ 
ًَؽت سُزائًكُناِْ نىضزغتإ، ئُو زاضاُْ زَنِط ًَ ًَُُف زَتىاْؽت غبُّ ) و با ُنإ ياخىز با ب زضَيت زَيت، ئ

ًَطَوَ بِطوات بؤ زَضَوَ ياخىز بفطؤؾطَيت،  ًَىيػت بهات ي ًَت، نُ ث َٔ املُهٔ( ُْٖسَيو ُْوعِ زاض ُٖب
ًَػتا تُوظعتًإ نطز يُغُض فػتل و ئُو ؾتاُْ، ُْوعًُت  بُزَض يُو َُبُغتُّ نُ بُِضَيع ناى دالٍ ئ
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ًَىَ بهُئ، ًَت ئًشتًفاظّ ث ًَىَ بهُئ، بؤيُ  ُٖيُ زَب بُاَلّ ُْوعًُتًـ ُٖيُ زَتىاْؽت تًذاضَتِ ث
ًَو  ًَت ًٖك غُالسًات ًَو تُعًًُات زَضزَنطَيت، تُعًًُاتُنُ ْاتىاْ ًَىَيُّ نُ يُ ياغانُ ٖاتىوَ، نات بُوؾ

ًَت و خاَيِ يُنُّ بُؽ بهطَيت ) ٜكسض ايٛظٜط بسات بؤ فطؤؾتِٓ ًٖك زاضَيهِ تًذاضّ، بؤيُ ئُطُض ب
ايغابات(، ئًرت ئُو تُعًًُاتُ خؤ تُسسيسّ زَنات نِ زَناتر نِ ْاناتر  طٍٛ اْجاض ؾج خثعًُٝاخ 

ًَُُ ئُو  ًَطَزا ئ وَظاضَت بِطياض زَزات، ُْٖسَيو ؾت ُٖيُ ئُوإ زَظأْ ظياتط فًًُُْٕ تُْعقتِ بهُٕ، با ي
ًَؽت، ظؤض غىثاؽ.  تُقًسَّ يُغُض زاُْْ
ًَططّ غُضؤنِ ث  ُضيَُإ:بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 (.81فُضَىوٕ بؤ َاززَّ )
 بُِضَيع دالٍ عًِ عبساهلل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

يف:ميٓع االعجسا٤ ع٢ً االضانٞ ايػاااث١ٝ اططح االْكاض ٚ ايٓؿاٜاخ ٚ املدًؿاخ ايكًب١ اٚ ايػا١ً٥ اٚ 81املاز٠ )
 املؿع١ اٚ ا١ٜ َٛاز ًَٛد١ يًب١٦ٝ اٚ ناض٠ اٗا.

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/   د

 بُنىضزيُنُّ فُضَىو.

 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ عًِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَت زَغت زضَيصّ بهطَيتُ غُض ظَويًُناِْ زاضغتإ بُ فِطَيساِْ ثامشاوَو ثاؾُِضؤٍ ِضَم  (:81َاززَّ ) ْاب
ًَ  سَض.يإ ؾٌ يإ تًؿهسَض يإ ُٖض َاززَيُنِ شيٓطُ ثًػهُض يإ ظيإ ي

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ٍَ  ِضَئًتإ، فُضَىو.  يًصُّْ نؿتىنا

 بُِضَيع ظنًُ غًس قاحل:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَٓاِْ ظَوّ زاضغتإ  ًَت زَغت زضَيصّ يُ بُناضٖ ًَىَيُ زابِطَيصضَيت )ْاب ًَؿًٓاض زَنات نُ بُّ ؾ يًصُْنَُإ ث
ِْ ثامشاوَو ثاؾُِضؤّ ِضَم و ؾٌ و تًؿهسَض يإ ُٖض َاززَيُنِ تطّ ظَضَضَُْس(، بهطَيت بُ فِطَيسا

 غىثاؽ.
 

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د
 يًصُّْ تُْسضوغتِ و شيٓطُ فُضَىو.

 بُِضَيع تاضا عبسايطظام ستُس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَبًًُٓإ ًُْ يُغُضّ، غىثاؽ.  ت
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:بُِضَيع س  ػٔ ستُس غىضَ/ د

 يًصُّْ ياغايِ فُضَىو.

 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ ثؿتطريّ َاززَنُ زَنُئ، ًَبًًُٓإ ُٖيُ يُغُض وؾُّ  ئ يُ عُضَبًُنُّ  )اعجسا٤يفتُْٗا يُى ت
 بهطَيتُ )ظَيسَِضؤيِ(، ظؤض غىثاؽ.  ()زَغت زضَيصّنىضزيُنُف يُ  )جتاوظ(،بؤ بطؤِضزضَيت

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:   بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

َِ قػُّ ُٖيُ يُغُض ئُو  َِ دُْابِ وَظيط ِضووْهطزُْوَيُنت ًُْر ئُْساَاِْ ثُضيَُإ بُِضَيعإ ن بَُي
تاضا خإ(،  -اَريناى  -غًىَيٌ خإ -ناى ستُس -َاززَيُر، ئُو بُِضَيعاُْ قػُيإ ُٖيُ ) ئاُْٖط خإ

 فُضَىو ئاُْٖط خإ.
 :ضٚؤف بُِضَيع ئاُْٖط عاضف

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ئُو َاززَيُ َاززَيُنِ ظؤض باؾُ، بُاَلّ ئُطُض فُقُضَيُنِ بؤ ظياز بهطَيت َىْؿُئاتِ غٓاعًؿِ 
ًَُٓنطَيت، يُ ) ًَػتا ظؤض َُعاًَِ نًُُْتؤ ُٖيَكذلااخ االضانٞ ايػاااث١ٝي ُ، ُٖض تؤظَنُّ (، نىْهُ ئ

ًَت ئُوَؾِ بؤ ظياز بهُٕ ) ًَت، زَب ًَٓ عسّ اْؿا٤ املؿاضٜع ايكٓاع١ٝ  اباتُنإ و زاضّ َُٖىو زَفُوت
 (، نىْهُ  اباتُنُف ئُوَْسَّ غٓاعاتِ غرتاتًذِ َىًُُٖ، ظؤض غىثاؽ.غذلاػ١ٝاال

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 فُضَىو. بُِضَيع ناى ستُس ؾاضَظووضّ
 بُِضَيع ستُس التس عًِ )ؾاضَظووضّ(:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ َُٖىوَإ زَؾعاْؽت و زَبًٓؽت  ًَت زَغت زضَيصّ بهطَيتُ غُضّ، ئ ًًَت ْاب زياضَ ئُو َاززَيُ نُ تؤ زََي
ُّْ نُ نُ زَغت زضَيصّ ظؤض زَنطَيتُ غُض ْاونُّ زاضغتاُْنإ و، بُتايبُتِ ِٖ غُيطاْطانإ ئُو نُغا

ًَؿًٓاض زَنُّ يُ َاززَّ ) ٍَ زَزَٕ، بؤيُ َٔ ث ٍَ و خاؾاى و ئُواُْ فِط ًَو نطزّ 87خؤ ( ئَُُ نُ يُن
ًَىيػتِ بُ غعاو عًكاو ُٖيُ، َاززَّ ) ًَؿًٓاضزَنُّ ئُّ َاززَيُ بهطَيتُ 87ث ( باغِ غعانإ زَنات، َٔ ث

ًَت، ( و غعايُنِ بؤ زياضّ بهطَيت، ئُطًٓا ب87بِططُيُى يُ َاززَّ ) ًَت، َُٖىوَإ زَظاْؽت ْاب ُوَّ ْاب
ًَؿًٓاضزَنُّ ئُّ َاززَيُ بطىَيعضَيتُوَ بؤ َاززَّ  ًَو نطزّ غعانُّ نًُر بؤيُ َٔ ث بُاَلّ ئُطُض يُن

 ( غعانُّ بؤ زياضّ بهطَيت، غىثاؽ.87( و، بُ بِططُيُى يُ َاززَّ )87)
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 فُضَىو. غًىَيٌ خإ
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 التس: عذُإ بُِضَيع غًىَيٌ

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

( بهطَيتُ )ايتذاوظ(، ياًْـ ئُطُض ميٓع االعجسا٤بًُْػبُت ئُو َاززَيُ عُضَبًُنُّ ئُطُض يإ )
ًَؽت ) ًَ ًَىَيُّ نُ ب ميٓع اططح االْكاض ٚايٓؿاٜاخ ٚ املدًؿاخ ايكًب١ اٚ ايػا١ً٥ اٚ غًا ُنُّ بطؤِضئ بُوؾ

( البسَئ، يُ نىضزيُنُف تُبعُٕ االضانٞ ايػاااث١ٝيف  )االعجسا٤ ١ اٚ ا١ٜ َٛاز ًَٛد١ يًب١٦ٝ اٚ ناض٠ ع٢ًاملؿع
زَغت زضَيصّ بؤ خؤت زَظاِْ زَغت زضَيصّ بؤ غُض نًُر، بؤ غُض ظَوّ ًُْ يإ ظيازَِضؤيًُ يإ بَُُٖإ 

ًَِ باؾُ، غىثاؽ. ًَىَّ عُضَبًُنُّ ئُطُض غًا ُنُ بطؤِضزضَيت ث  ؾ
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:ب  ُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع ناى اَري فُضَىو.
 بُِضَيع اَري طىطُ يىغف:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَتُ ))ميٓع االعجسا٤َٔ شّ ثؿتطريّ ِضاّ ناى ستُس زَنُّ، ُٖضوَغا غًا ُّ  ميٓع ططح االْكاض ٚ ( بب
ؿع١ اٚ ا١ٜ َٛاز ًَٛد١ يًب١٦ٝ اٚ ناض٠ اٗا ع٢ً االضانٞ ايػاااخيف  ايٓؿاٜاخ ٚ املدًؿاخ ايكًب١ اٚ ايػا١ً٥ اٚ امل

 غىثاؽ،
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع تاضا خإ فُضَىو.
 بُِضَيع تاضا حتػؽت ئُغعُزّ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ُضئُوَّ ئُو ئًعتًسائُّ نُ يُ يًصُّْ بُِضاغتِ ئُو فُقُضَيُ، نُ بُ فُقُضَيُنِ ططيٓط زازَْطَيت، يُب
نُ زَنطَيت ئُطُض يُغُض ئُو ؾىَيٓاُْ بهطَيت نُ  )اعجسا٤يفياغايـ وتًإ نُ بطؤِضَيت، ئُقًَُٕ بُِضاّ َٔ 

ًَت ئُوَ دؤضَيهُ يُ زَغت زضَيصنطزٕ، دؤضَيهُ يُ  ٌَ بب ٍَ زَزَّ، ئُو ئُْكاظاُّْ ي تؤ ئُو ثًػًاُّْ بؤ فِط
ًَِ، ئًعتًسا يُغُض ئُو سُق ًَت ث ًَت، يُو ئُضظاُّْ نُ ظضاعُتِ يُْاوَو ظَضَضَُْس زَب ًَت بب ُّ نُ ْاب

ًَت يُ ئًكرتاسُناِْ نُ دؤضَيهُ يُ ئًعتًسا يُغُض ئُو  ًَو ب ًَت و بِطيُٓوَّ زاضيـ نُ يُن ُٖتا ئُطُض ب
ًَُُ زَظاْؽت نُْسَٖا داض،  ًَو ئُو زاضاُْ برِبَيتُوَ، ئ ٌَ ًٖك ضووخػُت َّ  اباتاُْ، تؤ بُب نُْس غاَيُإ زَو

ًَتُ  ابات، زَيت ئُيرِبّ ئُوَ دؤضَيهُ يُ ئًعتًسا نُ  ًَتُوَ زَب ُٖتانى ئُو زاضاُْ زَيتُ ئُوَّ نُ زضَيص زَب
ًَت ) (، َُغُيُٕ املًٛز يًب١٦ٝ املؿع ٚزَنطَيت يُغُض  ابات، دطُ يُوَف ُْٖسَيو َُواز ُٖيُ نُ زََي

اتطّ ئُو َاززَ ثًػاُّْ نُ يُ ْاوّ ُٖيُ، ئايا نؤٕ زَغت ثًػاتِ ُٖيُ وَنى دؤضّ زَضَإ يإ ُٖتا ث
ًَت، بؤئُوَّ ئُو  ًَىَيُى يُ َُٖاُْٖطِ ُٖب ًَت ؾ ًْؿإ زَنطَيتر ئُوَ يُاليُٕ ؾاضَواًْؿُوَ زَب
ئًعتًسائُ يُغُض ئُو َُْتًكاُْ ُْنطَيت، نُ يُْاو ئُو ياغايُ زا ٖاتىوَ، نُ ظَضَضَيهِ ظؤض ظؤضّ ُٖيُ، 

ًَٓطَيت بؤ َطؤظ، غىثاؽ.ُٖضوَنى نًًُاو  يُناِْ نُ بُناضزَٖ
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ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ًَػتا بؤ َاززَيُنِ تط، َاززَّ )  (.88ئ
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 ميٓع ضعٞ اؿٝٛاْاخ ع املٛاقع االث١ٝ اال اعس اؿكٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ ايٛظاض٠:

 اٚال : املٛاقع ايػاا١ٝ ٚ اييت سط٣ ؾٝٗا ططٜل.
 داْٝا : املٛاقع ايج٢ ثكٌ اعُاض االؾشاض ايطبٝع١ٝ اٚ املعضٚع١ ؾٝٗا عٔ عؿط غٓٛاخ.

 دايذا : املػاطاخ ايػاااث١ٝ املكطٛع١ اؾشاضٖا نًٝا .
 ضااعا : ايػاااخ اجل١ُٝ ايٛاضز٠ ع املاز٠ )اـاَػ١يف َٔ ٖصا ايكإْٛ.

 اطل ايٛقا١ٝ٥ ايٛاضز٠ ع املاز٠ )ايػازغ١يف َٔ ٖصا ايكإْٛ.خاَػا : املٓ
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُ نىضزيُنُّ فُضَىو.
 بُِضَيع تاضا عبسايطظام ستُس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَت.يُوَِضاْسِْ َااَلت يُو ؾىَيٓاُّْ زازَئ قُزَ ُيُ بُ ِضَظاَُْسّ و: (88َاززَّ )  َظاضَت ُْب
ًَتُوَ. ٌَ نُوتب  يُنُّ: ؾىَيُٓناِْ زاضغتإ نُ ئاططيإ ي

ٍَ نَُرتَ.11زووَّ: ئُو ؾىَيٓاُّْ نُ تَُُِْ زاضّ غطوؾتِ يإ ناْسضاو يُ )  ( غا
ًًَُّ: ِضووبُضّ ئُو زاضغتاْاُّْ بُيُنذاضّ زاضَناًْإ بِطاوُْتُوَ.  غ

ًَ  ذَُِ ئُو ياغايُزا ٖاتىوَ.ٓنىاضَّ: زاضغتاِْ ثاضَيعضاو نُ يُ َاززَّ ث
ًَٓذُّ: ْاونُناِْ خؤثاضاغؼت نُ يُ َاززَّ ؾُؾِ ئُو ياغايُزا ٖاتىوَ.  ث

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ٍَ ِضَئًتإ نًُ يُغُض ئُو َاززَر.  يًصُّْ نؿتىنا
 بُِضَيع ظنًُ غًس قاحل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ ًُْ ًَُُ ت  ، غىثاؽ.ئ
 

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 يًصُّْ تُْسضوغتِ و شيٓطُ فُضَىو.

 بُِضَيع تاضا عبسايطظام ستُس:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَبًًُٓإ ًُْ يُغُضّ، غىثاؽ.  ت
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 يًصُّْ ياغايِ فُضَىو.
 شإ عبسايكازض زظَيِ:بُِضَيع ز. ضؤ

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓإ ًُْ، غىثاؽ.  ثؿتطريّ َاززَنُ زَنُئ و، ت

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بُِضَيع دُْابِ وَظيط فُضَىو.
ٍَ و غُضناوَناِْ ئاو:  بُِضَيع ز.غريوإ بابإ/ وَظيطّ نؿتىنا

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَت )املىاقع ايغابًُ واييت دطّ فًٗا سطيل(، سُظ زَنُّ بؤّ ئًعافُ بهُئ )ي ٚيؿذل٠ ُشَيط ئُوَيُٕ نُ زََي
 (، غىثاؽ.قسز٠ ٚطػة اْٛاع االؾشاض

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

ناى غاالضيـ قػُّ  ئُو بُِضَيعاُّْ قػُيإ يُغُض ئُو َاززَيُ ُٖيُ، بُؽ ناى زَيؿاز فُضَىو، ببىوضَ
 ُٖيُ.

 بُِضَيع زَيؿاز سػؽت قازض:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَىيػتِ بُ سكىؾت َىافُقُّ  ئُّ َاززَ، َازاّ َُْع زَنطَيت نُ سُيىاْات بًُوَِضَيت يُو ؾىَيٓاُْ، ث
ًَت َُْع بهطَيت، نىْهُ ئُّ َُْع نطزُْ ئُغبابِ ُٖيُ، بِططُّ   يُنُّوَظاضَت ًُْ يُ زاٖاتىوزا زَب

ًَت يُوَِضٍ  ٌَ زياضٍ بهطَيت نُ بؤ َىزٍَ نُْس ْاب ًَسا ِضوو زَزات، ئُب ؾىَيين  ابات ئُواٍُْ نُ سُضيكٌ ت
ٌَ زياضٍ بهطَيت، ) ًَسا بهطَيتر يُعين ئُب ٌَ زياضٍ بهطَيت، يُ بِططٍُ )5( غاَيُ، )11ت (ف 2( غاَيُ ئُب

ٍَ نُ تا ٌَ تُسسيس بهط ًَسا بهطَيت، بؤ  َُغاسٍُ  اباتٌ بِطاوَ، ئًَُـ ئُب ٍَ بؤٍ ُٖيُ يُوَِضٍ ت نُْس غا
ًَىإ ) ٍَ تا )11فتىوُْ ظؤضيٍُٓ ياغانإ يُ ْ ٌَ 7( غا ٍَ، و ئُب ٌَ ُٖضزوونٌ تُسسيس بهط ( غاَيُ، ئُب

ٍَ، غىثاؽ ٌَ َُْع بهط ٌَ، ئُب ٌَ ُٖب  .يُغُضَوَف )اؾت بعس َىافكُ وظضاَ( البطَيت، نىْهُ ئَُُ ْاب
ًَ  ططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 فُضَىو ناى غاالض.
 بُضَيع غاالض ستُىز َطاز:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًٓـًِ ئُوَيـُ نـؤٕ      ًَطوآًُْنُّ ناى )زَيؿاز( باغٌ نطز، بُاَلّ َـٔ ت غُباضَت بُّ َاززَيُ يُ ِضاغيت زا ت
ًَهــسا ئــُو      ًَبًًٓــإ يُغــُض ئــُّ َاززَيــُ ًْــُ يــُ نات ٌَ يًصْــٍُ َــُعين ت ساَيُتــُ ببُغــرتَيتُوَ بــُ  ُٖضغــ
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ًَُُ ئًكـطاضٍ بهـُئ    ًٌَ ياغا ئ ِضَظاَُْسٍ وَظاضَتُوَر ئُّ ِضؤتًُٓ بؤر يُعين بطاتُ ئُو ئاغتُ ِضؤتؽت بُ ث
ًَت، خَُيو يـُ طىْـسَيهٌ زووضَ زَغـت و نـىَيطَ زَيًـُى ئـاشََيٌ        ًَبًين يُغُض ُٖب ٌَ ئُوٍَ ت ٍَ ب و تُضح بهط

ًٌَ ث ًًَهاضٍ ياغا بهات ئَُُ بؤر غىثاؽخؤٍ بًُوَضَييَن، بُاَلّ بُ ث ًَؿ  .طَْػًجُ ياغايًُنإ ث
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 فُضَىو ز. ضؤشإ.
 بُضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض التس:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ُؽ تــُْٗا يــُ ئــُو زَغــتُاَلتٍُ نــُ زضايتــُ وَظيــط يُبــُض ئــُوٍَ ئًػتًػــٓائُٕ زواٍ ِضَظاَُْــسٍ وَظيــط بــ 

ساَيُتــُى بــىو بــُؽ يــُ  ابــات، يــُو َُواقًعاْــٍُ نــُ يــَُاززَنإ زيــاضٍ نطايــُ، واتــُ ٖــَُىو ساَيُتــُى    
ٌَ ئـُو ِضَظاَُْسيـُ ْـازات، واتـُ ئُغـًُنُ َُْعـُ،            ًَىيػـيت ْـُظاْ ئًػتًػٓا ُْنطايُ، وَظيطيـ ئُطـُض بـُ ث

ًَٓاُْ تُْٗا. ًَسضايُ، يُو ؾىي  ئًػتًػٓائُٕ ِضَيطٍُ ث
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:بُِضَيع   سػٔ ستُس غىضَ/ د

 غىثاؽ، بُِضَيع دُْابٌ وَظيط فُضَىو.
ٍَ و غُضناوَناٌْ ئاو:-بُضَيع ز.غريوإ بابإ  وَظيطٍ نؿتىنا

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
   ( ًَٔ ًَطـا ئـَُي ٍَ 5زَضباضٍَ ئُو ْىقتُيٍُ نُ بطازَضإ باغًإ نطز )فرتَ ستسزَ( ئُوَ ِضاغتُ، يـُ ظؤض د  ( غـا

ٌَ، يإ ) ًَُُ وـتإ )يفرتَ ستسزَ و سػب االؾذاض(، يُبُض ئُوٍَ زاضَنإ ُٖياُْ )11ب ٌَ، ئ ٍَ ب ٍَ،  2( غا ( غـا
ٍَ ئُبا تانى خؤٍ زضوغت ئُنات، غُٓوبُض و بـُِضوو ) 4) ( ئـُبات تـانى خـؤٍ زضوغـت ئـُنات، بؤيـُ       11( غا

 وـتإ )سػب االؾذاض(، غىثاؽ
 بُضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض التس:

 َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُض
َس٠ ايطعٞ ع ايػاااخ اييت ٜػُ  يًطعتٞ ؾٝٗتا اذُاْٝت١ اؾتٗط اعجبتاضا َتٔ اساٜت١ ؾتٗط         )حتسز : (82َاززٍَ )

 متٛظ اىل ْٗا١ٜ ؾٗط ؾباط ع ايػ١ٓ اييت ثًٝٗا ٚالجيٛظ القظات االساظاخ ايطعٞ خاضض ٖصٙ املس٠يف
 
 
 
 تاضا عبسايطظام ستُس:بُضَيع 

 َإ.بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيُ



 891 

ٌَ زَزضَيت بؤ يُوَِضاْسٕ ُٖؾـت َـاْط زيـاضٍ    : (82َاززٍَ ) )َاوٍَ يُوَِضاْسٕ يُو زاضغتاْاٍُْ ضَيطُيإ ث
زَنطَيت يُ غُضَتاٍ َاْطٌ تـَُىظ تـا نؤتـايٌ َـاْطٌ ؾـىباتٌ غـاَيٌ زاٖـاتىو، ِضَيطـُ بـُ خـاوَٕ َؤَيُتـُنإ            

 .ْازضَيت يُ زَضَوٍَ َاوٍَ زياضٍ نطاو يُوَِضاْسٕ بهُٕ(
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:بُِض  َيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 فُضَىو ظنًُ خإ.
 بُضَيع ظنًُ قاحل:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓإ ًُْ.  ت

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 غىثاؽ، تاضا خإ فُضَىو.
 بُضَيع تاضا عبسايطظام:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓإ ًُْ.  ت

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:بُِض  َيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 فُضَىو ز. ضؤشإ.
 بُضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ ًُْ. ًَُُف ثؿتطريٍ زَنُئ و ت  ئ
 وَظيطٍ نؿتىناٍ و غُضناوَناٌْ ئاو:-بُضَيع ز.غريوإ بابإ

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُـُ، ثـاف )حتـسز     بُِضاغيت سُظئُنُئ تؤظَي ًَؿًٓاض ئُنـُئ ئ و تُبػًيت بهُئ ْىوغًُٓنٍُ، ئُوٍَ ْىوغطاوَ ، ث

ــات(ٍ بــؤٍ ئًعافــُ بهــُئ )سػــب املىاغــِ     و ٚاملٓتتاطل املدجًؿتت١ اايجٓػتتٝل َتتع االزاض٠ اجلًٝتت١يف   َــسَ ايطعــٌ د ايغاب
 باقًُنٍُ ال بسَئ، غىثاؽ

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ.-بُضَيع سػٔ ستُس غىضَ  د
ًَ ٌَ ت  بًين ُٖيُر )ستُس التس، قازض سػٔ، عبسايػالّ(ن

 بُضَيع ستُس التس عًٌ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَُـُ خـَُيهٌ ئـُّ واَلتـُئ و زيـاضَ َُبُغـيت          ًَؿًٓاضٍَ دُْابٌ وَظيط ئُنـُّ، ئُطـُض ئ َٔ ثؿتطريٍ ئُو ث
   ُ نإ، نــُؽ ُٖيــُ يــُ ئــُو  يُوَِضاْــسٌْ َــُِضو َــااَلتًـ ظيــاتط ئــُو ِضَوَْساُْيــُ نــُ نــُ ئُنــُٓ نىَيػــتاْ

ٌَ بـسٍَر َـٔ     ٌَ بصٍر نُ تؤ ِضَيطٍُ ثـ نىَيػتاٍُْ قُْسيٌ و يُو ؾىَيٓاٍُْ نُ بًًٓىَاُْ َاْطٌ ياظزَ بتىاْ
ًَؿًٓاض ئُنُّ يُعين ئُو َىزَيُ يُ َاْطٌ ) ًَت بُ َـاْطٌ ) 4ث ( و 11(، )11( ئـُو ثـُِضٍ َـاْطٌ )   9(َوَ ب
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ٍَ  ْاتىأْ ئُو ِض8َ( و )1) ًَى بهُٕ، بؤيُ َٔ ثؿتطريٍ تُواوٍ ( نُؽ ْاشٍ يُو ٍَ بُخ وَْساُْ سُيىإ يُو
ًَت، غىثاؽ ًَؿًٓاضٍَ دُْابٌ وَظيط ئُنُّ نُ )سػب املىاغِ( ب  .ئُو ث

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 ناى قازض فُضَىو.
 بُضَيع قازض سػٔ:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَىيػتُ دًا بهطَيتُوَ، َُْاتًكٌ نىضزغـتإ ٖـَُىوٍ   تُقطيبُٕ ٖاوناضّ ناى )ستُس( َُ بُغتُنٍُ وي، ث

ًَػتًػٓائٌ زابٓطَيـت، ُْٖـسَيو ؾـىَئ طُضَـُ، ُْٖـسَيو       ًَىيػتُ ئ وَنى يُى ًُْ، يُ ِضووٍ نُف و ُٖواوَ ث
ًَو وَنـى  ًَهٌ باؾرت بسضَيت و َُْاتًكُنإ دًا بهُيُٓوَ بؤ ئُوٍَ َُٖىو ؾىَيٓ  غاضزَ، بؤيُ ئُطُض تُوظعت

ًَت، غىثاؽ  .يُى ُْب
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 ناى عبسايػالّ فُضَىو.
 قسيل: َكطؿ٢بُضَيع عبسايػالّ 

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاض ئُنُّ بؤ ناضَغُض نطزٌْ ئُو وَظعُ، َُبُغت  ًَبًًُٓنُّ ُٖض يُو ئًتاضَيُ، بُاَلّ َٔ ث بُِضاغيت ت

ًَؿـًٓاض ئُنـُّ    يُو بِططُيُ ئُو ٌَ ضَعٌ بهطَيـت، ث ًَهٌ َىسُزَز يُبُض ٖؤيُى ْاب َيُ يُ وَضظَيو يإ يُ نات
ٌَ يُو فُتطَيُ تا ئُو فُتطَيـُ، يـإ بـؤ ئـُو َُبُغـتُ، يـُعين        ًَ ًَت نُ ب ًَىَ ب قًا ٍُ ئُو َاززَيُ بُو ؾ

ٍَ بهًتُ ْاوٍ، ئُو فُتطَيُ زياضٍ بهُ، يُباتٌ ئ ٍَ ئاشَ ُوٍَ تـط، نـىْهُ فًعًـُٕ    يُو وَختٍُ نُ تؤ ْاتُو
ًَطا ؾاخاويُناٌْ نىضزغتإ نُ يُ َاْطٌ ) ًَؿًٓاض ئُنـُّ  11( و )11يُ ظؤضبٍُ ظؤضٍ د ( زَضْانٔ، بؤيُ ث

ٍَ َُْعٌ بهٍُ. ٍَ، يإ ئُتُو ٍَ ئُوٍَ ْاتُو  ئُو َاوَيُ تُسسيس بهط
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 ناى فُضَإ فُضَىو.
 َإ ععايسئ ستُىز:بُضَيع فُض

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَو يـُ زاًْؿـتىاٌْ عـُضَو يـُ ْاونـٍُ        زياضَ يُ ئُصتاٌَ وؾهُ غاَيٌ زا ئُوَ ِضووٍ زا يُ نىضزغتإ نؤَـَُي
زَوضوبُضٍ ؾاضٍ تهطيت و قـُضاز و نُْـسَيٓاوَ ِضوويـإ يـُ نىضزغـتإ نـطز، بُِضاغـيت ئـُوَ ظؤضبـٍُ ظؤضٍ          

ًَططُغؤضٍ ططتُوَ ًَططُغـؤض ْـُى ٖـُض زاضغـتاُْنإ       قُظاٍ َ ، ئُو طىْس و زَيٗاتاٍُْ زَوضوبـُضٍ قـُظاٍ َ
بَُيهى ئُو ِضَظ و باخاٍُْ ُٖؾٌ بـىو ٖـَُىوٍ بـين ٖـات، يُبـُض ئـُوٍَ ٖـًك بُضبُغـتُى يُبـُض زًََـإ           
ًَىيػتُ ئُوَف زَغت ًْؿإ بهطَيت، يُناتٌ ِضووزاٌْ ٖـُض ِضووزاوَيهـ   ٌ ُْبىو نُ ئُواُْ  ٖاتُٓ ْاونُنُ، ث

وَنى وؾهُ غاَيٌ نىضزغتإ، يُبُض ئُوٍَ ؾىَيُٓ دىططافًُنٍُ زياضَ ئًػـتًعابٌ نـُْس زَنـات يـُ َـُِض و      
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ًَطاقــُوَ نــُ زَيــت بــؤ ٖــُضَيٌُ نىضزغــتإ، ِضَظ و  َــااَلت، بُٖــُظاضإ َــُِض و َــااَلت يــُ خــىاض و ْاوَِضاغــيت ع
ًَٓـا،       باخُنافتإ ُْى ُٖض زاضغتاُْنافتإ، بَُيهى ِضَظ و باخُناًْؿُإ ًَىَناًْـإ زَضٖ يـُبٔ ٖـات، بٓـُ زاضَ

ًَٓا، و غىثاؽ ًَىَناًْإ َُٖىو زَضٖ ًَِ بُٓ زاضَ ًَ  .زَتىامن ْاوٍ ظؤض ؾىَئ ب
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 دُْابٌ وَظيط فُضَىو.
 وَظيطٍ نؿتىناٍ وغُضناوَناٌْ ئاو:-بُضَيع ز.غريوإ بابإ
 َإ.بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيُ

ئُوَ ظؤض ظؤض ِضاغتُ، ًَٓـ ثؿتطريٍ ئُوَ زَنُّ، بؤيُ زوَيين يُشَيط فُقًٌ زووَّ زا َاززَيُنُإ ئًعافُ 
يػطض (، نُ وـتإ )اليػُح يًىافسئ اؾت االقًًِ َٔ اقشاو املىاؾٌ زخىٍ سًىاْاتِٗ 7نطز يُ شَيط َاززٍَ )

 .غىثاؽايطعٞ اال اٛاؾك١ ٚظاض٠ ايعضاع١ ٚ يؿذل٠ قسز٠يف  
ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 بؤ َاززَيُنٌ تط تهايُ.
 :دالٍ عًٌ عبساهللبُِضَيع 

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 ايباو ايطابع

 ايىقايُ َٔ اذتطائل و َهافشتٗا
 ايفكٌ االوٍ

 ايىقايُ َٔ اذتطائل
 (:84املازَ )
ٚ   اوال:  االآٝت١ نتُٔ طتسٚز غااتاخ االقًتِٝ ٚ ع خاضسٗتا نتُٔ         حيظط هٌ ايٓاض اٚ انتطاَٗا ختاضض املػتانٔ 

 َذل َٔ طسٚزٖا. 811َػاؾ١ 
داْٝا: ال ٜػُ  ااغجعُاٍ ايٓتاض ع اـتِٝ ٚ ايتٛضف ٚاملكتاْع ٚاالْؿتا٤اخ املاقجت١ ايٛاقعت١ زاختٌ غااتاخ االقًتِٝ اٚ عًت٢            

 ص ايجساارل اي ظ١َ.َذل َٔ طسٚزٖا اال السٌ ايطٗٞ ٚ ايجسؾ١٦ ٚع ٖص٠ اؿاي١ ثاخ 811َػاؾ١ اقٌ َٔ 
دايذا: ال جيٛظ اْؿا٤ اٟ َاغػ١ قٓاع١ٝ اٚ َٓؿا٠ ثػجعٌُ ايٓاض  اٚ اْؿا٤ َػتجٛزع املتٛاز املؿتع١  اٚ آتا٤ اٝتح      

َذل َٔ نٌ طتس َتٔ طتسٚز ايػااتاخ اتسٕٚ اؿكتٍٛ        511يًػهٔ زاخٌ غاااخ االقًِٝ اٚ ع٢ً َػاؾ١ اقٌ َٔ 
 ع٢ً اساظ٠ َٔ ايٛظاض٠.
َذل َٓٗا اال ااستاظ٠ َتٔ    211ل انطاّ ايٓاض ع غاااخ االقًِٝ اٚ ع٢ً َكطا١ ثكٌ عٔ ضااعا: ال جيٛظ الٟ ؾد

 اؾ١ٗ املػاٚي١ عٔ ها١ٜ ايػاا١.
 عُط عبسايطلتٔ عًٌ:بُضَيع 

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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 زَضواظٍَ نىاضَّ
 خؤثاضاغؼت يُ ئاطط نُوتُٓوَ و ِضَيطُططتين                              

 ّنُبُف يُ
 خؤثاضغؼت يُ ئاطط نُوتُٓوَ

 (:84َاززٍَ )
ًَىإ غٓىوضٍ  زاضغتاُْناٌْ ُٖضَيِ  ويُنُّ: َُٖيهطزٌْ ئاطط و نطزُْوٍَ يُ زَضَوٍَ خاْى و بًٓاناٌْ يُ ْ

 َُتط يُ غٓىوضَنُيُوَ. 811و يُزَضَوَيإ زا قُزَ ُيُ يُ زووضٍ 
ًَٓطَيت يُْاو نازض و  وَضؾُ و ناضطُ و زاَُظضاوَ ناتًـُنإ نـُ زَنُوْـُ    زووَّ: ِضَيطُ ْازضَيت ئاطط بُناض بٗ

ًَؿـت         811ْاو زاضغتاُْناٌْ ُٖضَيِ، يإ يُ زووضٍ نَُرت يُ  َـُتط يـُ غـٓىوضَنٍُ تـُْٗا بـؤ َُبُغـيت ن
ًَىيػت زَطريَيتُ بُض. ٌَ يُو ساَيُتُؾسا ِضَيىؾىَيين ث ًَٓإ، و خؤ طُضّ نطزُْووَ ُْب  ي

ٌَ ًٖك زَظطايُنٌ ثًؿُغاظ ًًَُّ: ْاب ٍَ، يإ زاَُظضاْسٌْ غ ًَين زاؿتُظض ٍ يإ زاَُظضاوَيُى نُ ئاطط بُناض ب
ٌَ بىوٕ يُْاو زاضغتاُْناٌْ ُٖضَيِ، يإ بُ  نؤطا بؤ َاززٍَ تًؿهاوَض، يإ زضوغت نطزٌْ خاْىو بؤ ًْؿتُد

ًَت يُ  ًَٓـاٌْ َؤَيـُت       511زووضيًُى نَُرت ُْب ٌَ بُزَغـت ٖ ٌ َُتط يُ ُٖض غـٓىوضَيهٌ زاضغـتاُْناْسا بـُب
 وَظاضَت.

ًَـت يـُ          211نىاضَّ: بؤ ًٖك نُؽ ًُْ ئاطط يُ زاضغتاُْناٌْ ُٖضَيِ بُضبـسات، يـإ يـُ ْعيهًـُى نـَُرت ب
ًَت.  َُتط ئاطط بهاتُوَ تُْٗا بُ َؤَيُتٌ اليٌُْ بُضثطغٌ ثاضاغتين زاضغتإ ُْب

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 فُضَىو ظنًُ خإ.
 احل:بُضَيع ظنًُ ق

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓإ ًُْ.  ت

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 تاضا خإ فُضَىو.
 بُضَيع تاضا عبسايطظام:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓإ ًُْ يُغُضٍ.  ت

ًَططّ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 ز. ضؤشإ فُضَىو.
 إ عبسايكازض التس:بُضَيع ز.ِضؤش

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيُٕ.
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ًَٓذـُّ         ًَُُ ثؿتطريٍ يُ َاززَنُ ئُنُئ، و زاواٍ ظياز نطزْـٌ بِططُيـُى ئُنـُئ بُضيعبُْـسٍ بِططـٍُ ث ئ
ًٌَ ناضَباٍ ثااَلثُغتؤٍ بُضظ يُ زاضغتاُْنإ، غىثاؽ ًَ ًَؿاٌْ ٖ  .غُباضَت بُ قُزَ ُنطزٌْ ِضان

ًَططّ غ  ُضؤنِ ثُضيَُإ:بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ/ د

 دُْابٌ وَظيط فُضَىو.
 وَظيطٍ نؿتىناٍ و غُضناوَناٌْ ئاو:-بُضَيع ز.غريوإ بابإ

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًًَُّ )ال ظتىظ  ُظئُنُّ قُْاعُنُ ال بسَئ، نىْهُ ُٖض َىئُغُغُيُنٌ تط ساْؿا٤ اٟ َاغػ١يف  يُ شَيط غ

ًَؼت، )او  ًًَُّ، ٖـَُإ خـُتٌ زووَّ، )  ئَُُ يُنُّ، َاغػ١ ثػجعٌُ ايٓاضيف  ب اٚ آتا٤ اٝتح يًػتهٔيف     يُ شَيط غ
ًَؽت نـُْس َـُتط َىضَبـُع ئُطـُض َىُْٖسيػـُإ ُٖيـُ          ًَـ ًَُإ بهطَيـت ب ًَـطَ، يـُعين    سُظئُنُّ ئُطُض ث ي

ًَٓذـُّ        ًَال(، بـؤ ئـُو ئًعافـُف سُظئُنـُّ ث ًَىإ )بُيت و ظـ سُكتُنُ نُْسٍ َُعكىيُر فُضم ُٖيُ يُ ْ
ئَُـُ  عًت٢ ايتٛظاض٠ ثػتٌٗٝ ٚ اْؿتا٤ خطتٛط ايٓتاض اعتطض إ ال ٜكتٌ عتٔ َذلٜتٔيف            ًَـت ) ئًعافُ بهُئ نـُ بًَ 

  ( ٌَ ًَـ يًتٛظٜط اٚ َتٔ خيٛيت٘ االغتجعا١ْ اايٝتاخ زٚا٥تط ايسٚيت١ يػتطض اؽتاش ايجتساارل           خاًَػُٕ، و ؾُؾـًَُـ ب
 غىثاؽايٛقا١ٝ٥ اي ظ١َ خ ٍ َٛغِ اؿطٜليف  

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع سػٔ ستُس غىضَ  د
ًَط ستُـس، بـُيإ            ٌَ قػٍُ ُٖيُ يُغُض ئُّ َـاززَر )ؾـُومن ستُـس، عبـسايطلتٔ سػـؽت، ؾـىإ نـطيِ، ؾـً ن

 التس، بُفطئ، ثُياّ التس، نىَيػتإ ستُس(
ــىاضَ غــُعات )   ًَ ــٓؽت، ئ ٌَ زَي ( زازًَْؿــًُٓوَ، ئــُّ بُضَيعاْــٍُ نــُ ْاويؿــًإ   4زاًْؿــتين ئــَُِطؤ نؤتــايٌ ثــ

ًَهٌ تط ئاطازاضيإ  زَنُيُٓوَ...... ْىوغًىَ بؤ نات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زاًْؿتين زووَّ
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 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ.
ًَهـُ ئاَـازَ بـىوٌْ بـُِضَيع وَظيـطٍ           بُضزَواّ زَبؽت يُغُض تُواو نطزْـٌ نؤبىوْـُوٍَ بـُياٌْ، ئـُويـ خاَي

ــؤ بُضناوخػــتين ئاغــ   ــىاضٍ    ؾــاضَواٌْ و طُؾــتىطىظاض ب ــُ ب ــٌ بُضْاَــٍُ سهىَــُت ي ٌَ نطزْ ٌَ بــُد يت دــ
ًَطٖاتين دـُْابٌ    ؾاضَواًُْنإ و طُؾتىطىظاضو وَاَلَساُْوٍَ ثطغًاضَناٌْ ئُْساَاٌْ ثُضيَُإ، بؤيُ بـُخ
ًَــىإ ثُضيــَُإ و سهىَــُتٌ ٖــُضَيٌُ نىضزغــتإ و وَفــسَ ياوَضَنــٍُ زَنــُئ، بــُاَلّ   وَظيــطو ضَيهدــُضٍ ْ

نانٌ ظاٌْ زاًْؿتين ئُّ ثاف ًْىَِضؤيُ تُئذًٌ بهـات بـؤ ُٖفتـٍُ زاٖـاتىو، تـا      غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ بُ 
ًَطئ ظؤض غىثاؽ.  ُٖفتٍُ زاٖاتىو ئاطازاضتإ زَنُيُٓوَ، بُخىاتإ زَغج

 
 
 
 
 

     ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ              ز.سػٔ ستُس غىضَ                           غت التس عبساهلل                فط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضيَُاٌْ                        غهطت    ثُضيَُاٌْغُضؤنٌ                 ُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ      د

ًَطام                              نىضزغتإ – نىضزغتإ ًَطام                           نىضزغتإ – ع ًَطام - ع   ع
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 ( 6َاضَ )ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين ش

 2102\9\24ضَيهُوتٌ  زوو ؾُممُ

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 897 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  (6ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
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 24/9/2102 ضَيهُوتٌ ؾُممُزوو 

ًَط )   ًَـ ًْىَِضؤٍ(ٍ 11ناتصَ ًَط -نىضزغتإ  ثُضيَُاٌْ  84/9/8118ضَيهُوتٌ  ؾُممُزوو ضؤشٍ ث ام ع
ٌ  ثُضيـَُإ و،  غُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع امساعًٌبُ غُضؤنايُتٌ  بـُِضَيع ز. سػـٔ ستُـس غـىضَ      بـُ ئاَـازَبىوْ

ًَططٍ غُضؤى و،  ًَطٍ     د ٕ بُِضَيع فطغـت ألتـس عبـساهلل غـهطت ًًَُّ خـىيٌ   (6ٍ, زاًْؿـتين شَـاضَ )  ثُضيـَُا , غـ
 ( ٍ خؤٍ بُغت.8118غاَيٌ )

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ سىنُُن ٍ 1998(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1ٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )  َوِط( يُ ثُي81(ٍ َاززَ )1اٌْ بِططُ )بُث

ًَطام, زَغـتٍُ غـُضؤنايُتٌ    -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  ٕ ع خـىيٌ   (6ٍزضا زاًْؿـتين شَـاضٍَ )  ٍ بِطيـاض  ثُضيـَُا
ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ يُ نات ) ًَـ ًْىَِضؤٍ ضؤشٍ زوو ؾُممُ ضَيهُوتٌ 11غ ًَىَيُ زا 84/9/8118(ٍ ث  بُّ ؾ

ًَت:  ب
ــُ ٖــُضَيٌُ       -1 ــىوٕ يُغــُض خػــتُٓ ِضوو و طفتىطــؤ نطزْــٌ ثــطؤشَ ياغــاٍ ثاضاغــتين زاضغــتإ ي ــُضزَواّ ب ب

 نىضزغتإ.
ًَطثُصتُ و      -8 ــ ــٌ ُْخؤؾــًُناٌْ ؾ ــاضٍ نطزْ ًَؿــًٓاضٍ غــٓسوقٌ ٖاون ــؤنطزٌْ ياغــاٍ ث خػــتُٓ ِضوو طفتىط

 ُْخؤؾٌ قىضؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 طُوضَو ًَٗطَبإ.بُْاوٍ خىاٍ 
          ًًٌََُ ٌَ زَنـُئ، ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ، خـىيٌ غـ بُْاوٍ طُيٌ نىضزغتإ، زاًْؿـتين ئـَُِطؤَإ زَغـت ثـ

، 84/9/8118(، ِضؤشٍ زاًْؿــؼت 6َُٖيبــصاضزٕ، غــاَيٌ نــىاضَّ، خــىيٌ ططَيــساٌْ يُنــُّ، شَــاضٍَ زاًْؿــؼت )
ًَـٌ سىنُـُناٌْ بِططـُ يـُنٌ َـاززَ )      ُ 81بُضْاٍَُ ناض، بُ ث ثـُيِطَوٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ يـُنٌ ٖـَُىاض       ( يـ

ًَطام، زَغتٍُ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ بِطيـاضٍ زا بُضْاَـٍُ   1998نطاوٍ غاَيٌ  ٍ  ثُضيَُاٌْ نىضزغتاٌْ ع
ًًٌََُ َُٖيبـصاضزٕ يـُ نـات       6ناضٍ زاًْؿتين شَـاضَ )  ًَـ ًْـىَِضؤٍ ِضؤشٍ زوو    11(ٍ ئاغـايٌ خـىيٌ غـ ٍ ثـ

ًَى 84/9/8118ؾُممُ، ِضَيهُوتٌ  ًَت:بُّ ؾ  َيُ ب
ــُ ٖــُضَيٌُ       -1 ــىوٕ يُغــُض خػــتُٓ ِضوو و طفتىطــؤ نطزْــٌ ثــطؤشَ ياغــاٍ ثاضاغــتين زاضغــتإ ي ــُضزَواّ ب ب

 نىضزغتإ.
ًَطثُصتُ و      -8 ــ ــٌ ُْخؤؾــًُناٌْ ؾ ــاضٍ نطزْ ًَؿــًٓاضٍ غــٓسوقٌ ٖاون ــؤنطزٌْ ياغــاٍ ث خػــتُٓ ِضوو طفتىط

 ُْخؤؾٌ قىضؽ.
ًَػتا زَنًُٓ غُض خاَيٌ يُنـَُٔ ئـُويـ بـُضزَواّ بـىو     ٕ  يُغـُض خػـتُٓ ِضوو و طفتىطـؤ نطزْـٌ ثـطؤشَ      ئ

ياغاٍ ثاضاغتين زاضغتإ يُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ، زاوا يُ يًصُْ تايبُـتُْسَنإ ئُنُئ بؤ ئُّ ثطؤشَ ياغـايُ  
ًَطـطٍ غـُضؤنٌ ثُضيـَُإ ْـاوٍ ئـُو ثُضيـَُاْتاضَ         ًَػتاف بـُضَيع د بفُضَىوٕ بؤ غُض غُنؤٍ يًصُْنإ، ئ

ًَتُوَ ٍَ: بُضَيعاُْ ئُخىَيٓ  نُ َؤَيُتًإ ُٖيُ يإ ئَُازَ ُْبىوٕ، با بفُضَى
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ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع سػٔ ستُس غىضَ  د
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَــسضاوٕ يــإ ئاَــازَ  19/9/8118(ٍ ئاغــايٌ يــُ 5ْــاوٍ ئــُو ئُْساَاْــٍُ يــُ زاًْؿــتين شَــاضَ ) َؤَيــُت ث
 ُْبىوٕ:

 َؤَيُت-امساعًٌ غعًس ستُس-1
 َؤَيُت-ُىزامساعًٌ ست-8
 َؤَيُت-ئاواظ عبسايىاسس-2
 َؤَيُت-بطٖإ ضؾًس-4
 َؤَيُت-شيإ عُط ؾطيف-5
 َؤَيُت-غامل تؤَا-6
 َؤَيُت-مسري غًًِ-7
 َؤَيُت-مسريَ عبسايًُ-8
 َؤَيُت-ؾعإ التس-9
ًَطظاز -1  َؤَيُت-عبساؿاؾاؾ

 َؤَيُت-ؾؤضف زتًس سػؽت-11
ٍَ حتػؽت َؤَيُت-18 ًَطز  ؾ
 ُتَؤَي-قباح بًت ايًُ-12
 َؤَيُت-قبًشُ التس-14
 َؤَيُت-عبسايًُ ستُىز ستُس-15
 َؤَيُت-ناوَ ستُس اَؽت-16
 َؤَيُت-ْاغو تىفًل-17
 َؤَيُت-ُْغطئ كتاٍ-18
 َؤَيُت-ًْؿتًُإ َطؾس-19

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-بُضَيع ز.اضغالٕ بايع
        ٕ ًَـىاٌْ سهىَـُتٌ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتا ٍَ و ِضَيهدـُضٍ ْ ًَطٖاتين وَظيـطٍ نؿـتىنا و ثُضيـَُإ و وَفـسٍ    بـُخ

ًَٔ، زياضَ طفتىطؤنإ طُؾتىوُْتُ  َـاززَّ )  ًَطب (، شَاضَيـُى ْـاو ْىوغـطاوٕ بـؤ     84ياوَضيإ ئُنُئ، بُخ
 ئُوٍَ قػُ بهُٕ، فُضَىو ؾُومن خإ.

 
 

 بُضَيع ؾُومن ستُس  طيب:
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 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ      يُ ِضاغيت زا ئُّ بِططُيُ بـاؽ يـُوَ ئـُنات نـُ نطزْـُوٍَ ئـاطط        يـُ زاضغـتاُْناْسا قُزَ ُيـُ، بـُاَلّ ئـُب

ٌَ بؤ  ًَت، َُغافُيُنٌ تايبُت ُٖب ًَطايُنٌ تايبُت يُْاو زاضغتإ زا ُٖب ًَىيػتُ د ًَت نُ ث ئُوََإ بريُْن
ًَطايُى ئاطط بهاتـُوَ، بـؤ فتىوْـُ َُغـافٍُ نـُْس ٖـُظاض        ًَت يُ د ئاطط نطزُْوَ، بؤ ئُوٍَ ُٖضنُؽ ُْن

ًَو يُ ْاوَضا ًَطاٍ زاًْؿؼت و َُقُيـُ و ؾـيت   َُتط َىضَبُع ٍَ، د ًَتُوَ ، تُضتًب بهط ًَٓ ًَهسا ؿت غيت زاضغتاْ
ٍَ، ٖـُضوَٖا بِططُيـُنٌ تـطيـ         ٌَ وَضبطـط ًَو نىو بؤ ئُو  اباتـُ غـىوزٍ يـ ٌَ زابٓطَيت، بؤ ئُوٍَ ُٖضنُغ ي

ًَهـُو         ًَٓطا يـُ اليـُٕ يُن ًَطايـُ غـىوت ًَو ئُطُض ئـاطط نطايـُوَ و ئـُو د ًَىيػتُ يُ ساَيُت ًَىيػـتُ  ُٖيُ ث َ، ث
ٍَ ئُو نُغُ  ُضاَُ بهات، زوايـ ناى بهطَيتُوَ، غىثاؽ  .وَظاضَتٌ نؿتىنا

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 فُضَىو ناى عبسايطلتٔ.
 بُضَيع عبسايطلتٔ سػؽت ابابهط:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ نُ ئُنـًُٓ زَضَوَ   ( نُ باؽ يُ ئاطط نطزُْوَ ئُنات84بُِضاغيت غُباضَت بُ َاززٍَ ) يُْاو  ابات، ئ

َُتط زووض يُ زاضغتإ، نُ زَنًُ ْـاو زاضغـتإ    811يُ وَضظٍ بُٖاض ئُنًُٓ ْاو زاضغتإ، ئُوَ ْىوغًيت 
ٍَ بـؤ     8يُواُْيُ  ٌَ ِضَيىؾىَيين تايبُت بططَيتُ بُض، يإ وَظاضَتـٌ نؿـتىنا ٌَ، بُاَلّ سهىَُت ئُب َُتط زووضب

ٌَ ٍَ بــِطوار   ئــُوٍَ زاضغــتإ ُْغــىوت ًَتُ ْــاو زضاغــتإ و ئــاطط ُْناتــُوَ ئــُزٍ بــؤ نــى ، ئُطــُض خــَُيو ُْنــ
ٍَر خىؾٌ خَُيو ئُوَيـُ بهـُٓ    نىضزغتإ خؤؾُ بُو غُفطَ و بُو خَُيهُ، نُ قُزَ َُإ نطز بهٔ بؤ نى
ٍَ، بـا               ْاو زاضغتإ و نايُنُ يُغُض ئاطط بهـُٕ، ئُطـُض ٖـُض بـُ  ـاظ بـىو  اظَنـُ يـُ طـٍُ خـى ببُْـُ ئـُو

ٌَ، يــُعين   زَض ٌَ زَضبهــ ُْنــٔ باؾــرتَ، خَىؾــٌ ئُوَيــُ نــايُنُ بــُزاض بهــُٕ، ئَُــُ وا ئــُنا خــَُيو ْــُتىاْ
ٍَ، وَضَ تـؤ بَىنـٌ نـىويتُ ْـاو ئـُو با ـُ و ْـاو زاضغـتإ، بُِضاغـيت ئَُـُ شيـإ                ٌَ بطـط ثؤيًػُى ِضَيطـٍُ يـ

ًَت  ًًَُّ نُ زََي ت نطزٌْ ثطؤشَيـُنٌ  َُتط بؤ زضوغ 511ْاخؤف و بُضتُغو ئُنات، بًُْػبُت بِططٍُ غ
ًَِ وايُ ئُو  ًَت يُ  ابات، َٔ ث ٌَ، ئُطـُض وَنـى      1111َُتطَ نَُُ، يـُ   511ثًؿُغاظٍ زووضب ًَُرت ْـُب نـ

ٌَ، ُْٖسَيهًـ ُٖيُ يُ  ًَُرت بٌ، نىْهُ دىاٌْ ئُزاتُ ئُو  اباتـُ، ئُطـُض يـُ     511َُغُيُٕ نًُُْتؤ ب ن
ٌَ بـ    511 ٌَ، يـُعين ئـُب ٌَ ًٖك َىؾهًًُ ْاب ًَُرت ب ٌَ تـُضخإ        يـ ن ًَُـُ ئـُب ًَـٌ طىصتـاوٍ ئـُظ ثـطؤشَ ئ ُ ث

 .بهُئ، غىثاؽ
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 غىثاؽ، فُضَىو ناى ؾىإ.
 بُضَيع ؾىإ عبسايهطيِ دالٍ:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ئُنطَيتـُوَر   ( َٔ ظؤض واظح ًُْ يُ الّ، ئُو ئاططَ نـًُ نـُ بـُ ئًذـاظَ    84بًُْػبُت  نىاضَّ يُ َاززٍَ )
ًَٓاُْ، بؤ خؤ طُضّ نطزُْوَيُ، ئـُوَ   ئُوٍَ نُ ْانطَيتُوَ ناَُيُر ئاططٍ بهىوى ُٖيُ، ئاطط ُٖيُ بؤ نا ي
ٌَ، ئـُو ئــاططٍَ نـُ ْانطَيتــُوَ ناَُيـُر زاوانــاضّ يـُ يًصْــٍُ ثُيىَْسيـساض ئــُو ِضووٕ         يـُْاو زاضغـتاْسا ئــُب

 .ناتُوَ، غىثاؽ
 :يَُإثُضغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

ًَط خإ.  فُضَىو ؾً
ًَط ستٌ ايسئ:  بُضَيع ؾً

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ )84يُ َاززٍَ ) ٌَ نُ ئَُي ًٌَ آا٤ اٝح يًػهٔيف  ( بِططٍُ غ ًَُُ يُو ياغايُ د بُضَيع وَظيطيـ فُضَىوٍ، ئ

ٍَ، ياخىز خؤيإ بُ ِضَيُٓايٌ ًٖين ئُنُٕر نىْهُ نُ باغـٌ  ا  ٍَ   بهُيُٓوَر يُعين تُسسيس بهط بـات ئـُنط
ٌَ، وَنـى خـؤّ يـُو بـىاضَ ئًؿـِ نـطزووَ، ظيـاتط يـُ          ٌَ ِضووبُضَيهٌ تايبُت ب َُفطوظَ ئُو )بًت يًػهٔ(َ ئُب

ٍَ، غىثاؽ 111  .َُتط َُداٍ ُْزض
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 فُضَىو بُيإ خإ.
 بُضَيع بُيإ التس:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَـسٍ   نىْهٌ بابُتُنُ بُس ًَؿًٓاضا ظَيـسَنطْا بِططُٖ ٍَ ث ٌَ ٍ بُض ُْٖس ٌَ ثاضغتيَن ٍ ئاططَيسا ز ْاظ زاضغتاْ ػ

ٌَ، )ايتبًًــق عــٔ اذتطائــل ودــطائِ ايغابــات َــٔ قبــٌ   ٍَ ٖــُْ ًَى ًَتعًــا ئُظــُشٍ نــى املتتٛاطٓنييف  زنــُّ بــٌ ؾــ ث
ٌَ بهُٕ، غىثاؽبابُتُنٌ ئًشتًاتٌ ئُظ ُٖغتُ و ئُظ ٖؤؾًاضيُ ٍ زيغ ٖاوواَلتًإ ُٖبًؼت نى ئاطاٖسا  .ضي

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 غىثاؽ، فُضَىو ثُياّ خإ.

 بُضَيع ثُياّ التس:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ يُ َاززٍَ خؤثاضاغؼت يُ ئاطط نُوتُٓوَ، يُّ نىاض فُقُضَيُ باغـٌ   ًَؿًٓاض ئُنُّ زوو فُقُضَ ظياز بهط ث
ٌَ ٖاوواَلتٌ   ٖ ٍَ ئـاطط بـِط بهـات     ئُو ئُنات نُ ْاب ًَىيػتُ يُغُض وَظاضَتٌ نؿـتىنا ٍَ ؾت بهات، بُاَلّ ث ُْس

ًَُـُ ئـُبًٓؽت نـُ يـُ ؾـاخُنإ ئـاططَيهٌ ظؤض ئُنُوَيتـُوَ،            بؤ ئُو ْاوناُْ، بؤ فتىوْـُ يُغـُض ؾـاخُنإ، ئ
ٍَ بـُ ثاْـايٌ نـىاض           ًَؿىَخت ئاطط بِط زضوغـت بهـات، ئـُو ؾـاخُ تُقػـًِ ئـُنط ئُطُض وَظاضَتٌ نؿتىناٍ ث

ٍَ يُو ئاططَ، ظيـاتط تُؾـُُْ   َ ُتط، يُغُضَوٍَ ؾاخُنُ تا بُٓوَ، بؤ ئُوٍَ نُ ئاططيـ نُوتُوَ ِضَيطُ بطط
ًَٔ يــُو       ًَُـا زابٓــ ًَىيػــتُ ٖ ٍَ ؾـاضَواٌْ ث ْـُنات، زوو، يُغــُض وَظاضَتـٌ نؿــتىناٍ و وَظاضتـٌ  ْــاوخؤ  يُطــُ

ٌَ ئاطط بهطَيتُوَ، ئُوَْسَ َُتط ْاب ٌَ بُ ِضَيُٓايٌ ؾىَيٓاُْ، نُ ئُوَْسَ َُتط ْاب ٌَ ْعيهٌ زاضغتإ ببؽت ئُب
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ًَت، بـؤ ئـُوٍَ ظيـاتط خـَُيو ئاطـازاض بهاتـُوَ،           ٌَ ِضاطُياْسٕ زَوضَيهـٌ بـااَلٍ ٖـُب ًَُا زابٓطَيت، زواتط ئُب و ٖ
 .غىثاؽ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 فُضَىو نىَيػتإ خإ.

 بُضَيع نىَيػتإ ستُس:
 .بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ

ٌَ بـؤ ٖـًك نـُؽ ًْـُ ئـاطط يـُ زاضغـتاُْناٌْ ٖـُضَيِ بُضبـسات، يـُ               ًَبًًِٓ يُغُض بِططٍُ نـىاضَ، نـُ ئـَُي ت
ٌَ بُ َؤَيُت ئاطط يُ زاضغـتإ بُضبـسضَيتر    ًَت، ئايا ئُب ٌَ تُْٗا بُ َؤَيُتٌ ثاضاغتين زاضغتإ ُْب ئاخريزا زََي

ٌَ ْعيهٌ  ًَِ وايُ ئَُي ًَت، يُعين بؤ ًٖك َُتط يإ بُؽ بؤ ئَُُياُْر ْا 211ث ٍَ ئُوَ بؤ ُٖضزوونًإ ب نط
ٌَ دًا بهطَيتُوَ، غىثاؽ ٌَ َؤَيُت، بُ َؤَيُتًـ، ئُب ًَت ئاطط يُ زاضغتإ بُضبسات، بُب ًَو ْاب  .نُغ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 فُضَىو ئاُْٖط خإ.

 بُضَيع ئاُٖضْط عاضف:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَٓر واَلت ُٖيُ يُ زوًْا  َٔ دىابُنِ ُٖيُ بؤ بُضَيع وَظيط نُ ثطغٌ ْػبٍُ زضوغت نطزٌْ خاْىوبُضَ، ث

نُ  اباتًإ ظؤضَ و ِضَيُٓايٌ  ابات و ئًٓتادٌ  اباتًإ ظؤضَ و َُوازَناًْإ زَفطؤؾـٔ، )نُْـُزا، بـُضاظيٌ،    
ٌَ ئُوَ  ًٌَ تُسسيس بهٍُ نُ نُْس َُتط َىضَبُع ب َىاغُفاتٌ فًًُْـُ، و  قؽت، ضوغًا، ئَُطيها(، ئُطُض ب

ٍَ،  اباتُنــُ نــًُر ًْػــبُتٌ زاضٍ نــًُر     ًَطغــُْت( ضَنــاو زَنـط ًَػــتا يــُ زوًْـا بــُ )ث ئـُو َىاغــُفاتاُْ ئ
ٌَ، و تـُعًًُاتٌ            ٌَ يـُ وَظاضَتُنـُ نـُ نـؤزٍ  ابـات ٖـُب ٌَ ِضَيُٓايـُى زَضبهـ ًَطغُْتُنٍُ نُْسَر و زَبـ ث

ًَٓر فُقُضَ ُٖيُ يُ شَيط  ّ     َُواز، يُ نَىزٍ  اباتًـ ث ًْعاَـٌ َـُتطٍ،    ت(6ئـُو فُقُضاْـُ نـُ بـُ ْـاوٍ) 
نــىْهُ نــُ زاضَنــإ زَبِطَيتــُوَ بــُ ًْعاَــٌ َــُتط زَبِطَيتــُوَ، ئــُوَ نــاتٌ خــؤٍ بــؤ نــؤزٍ  ابــات زَضيــإ  
ًَىاظٍ زضوغـت             ٌَ، ٖـُتا يـُ بًٓـا زضوغـت نـطزٕ و ؾـ ٌَ بـُ طـىَيطٍَ َـُتط بـ نىواْس، بعات ئُو َُوازاُْ زَب

تب نُْسَ ئُغاغُنٍُر سُفط نُٕ يإ ْا، َُداضٍ نؤٕ بهـُٕر )ّ، غـهؼ،   نطزٌْ بًٓا يُ  ابات و ًْػبُ
بًًؤٕ ئًؿـًإ ٖـُبىو يُغـُض  ابـات،      111زَضنىو ظؤض واَلت ِضَناوٍ نطز، ئُو غاَيٌ بايٌ  8115تٌ( نُ 

ٌَ(، ؾـتُنٌ تـط      61 ًَهٌ تط ُٖيُ بُ ْاوٍ )ئَُُضيهـُٕ ووز نؤْػـ ًًَؤٕ زؤالض ِضَناو نطا يُ ثطؤشَنُ، تؿت
ًَسايُ، زَتىاْؽت ئًُُ بـُ طـىَيطٍَ   ُٖيُ  بُ ْاوٍ )بًَسيٓط نؤز( ئُواُْ َُٖىو ِضَيُٓايٌ بًٓا يُ ْاو  اباتٌ ت

ًَٓؽت، غىثاؽ  . اباتُناٌْ خؤَإ تُعًًُات زَضب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 غىثاؽ، فُضَىو ناى دالٍ.
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 بُضَيع دالٍ عًٌ عبسايًُ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُ بِططُيُنُإ ظياز نطزووَ يـُ يًصْـٍُ نؿـتىناٍ و ئـاوزَيطٍ، ئـُتىاْؽت يـُو بِططُيـُ         َُغُيٍُ ئاطط بِط ئ
          ٌَ ٍَ، بـُاَلّ ئــُب ًَتُ ئـُو ًَطـٍُ بهُيٓـُوَ، بـُاَلّ ظؤض ئُغــتَُُ يـُ زاضغـتاُْ تُبًعًُناْـسا، َــُنائؽت ْانـ د

ًَطٍُ بهطَيتُوَ ِضاغتُ، َُغـُيٍُ ئـاطط نطز   ًَو و د ْـُوَ يـُ )زاخـٌ  ابـات( ٖـاتىوَ، نـىْهُ       بهطَيتُ ُْضيت
ٌَ، بــؤ َُغــُيٍُ َُغــاساتٌ   ئــاطط نطزْــُوَ يــُ ْــاو  ابــات قُزَ ُيــُ، ئُطــُضْا ئاططبــُضزإ يــُ  ابــات ْــاب
ًٌَ بهُيُٓوَ، بُاَلّ ئُتىاْؽت  ًَُُ ْاتىاْؽت يُ ياغانُ د ًَسا، ئ خاْىوف نُ بُضَيع وَظيطٍ نؿتىناٍ ئاَاشٍَ ث

َـُتط، ئـُوَ ًٖٓـُناٌْ     181َـُتط بـؤ    111ت نُ يـُ سـسوزٍ َُغـافٍُ    بؤٍ تُسسيس بهُئ بُ تُعًًُا
ًَُُ بىو، غىثاؽ  .ئ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 فُضَىو ز. ضؤشإ.

 بُضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًين ئُْساَ إ و ئُو بِططُيٍُ نُ يًصْـٍُ  ثؿتطريٍ يُوَ زَنُئ َاززَنُ زابِطَيصضَيتُوَ زواٍ وَضططتين ت
ًَٓذُّ. ٍَ بُ ِضيعبُْسٍ بِططٍُ ث ًَؿًٓاضٍ نطزووَ ظياز بهط  ياغايٌ ث

 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:-_بُضَيع ز.اضغالٕ بايع
 فُضَىوٕ بؤ َاززَيُنٌ تط.

 بُضَيع دالٍ عًٌ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 ايذاْٞايفكٌ 
 َهاؾظ١ اؿطا٥ل

 يف:85املاز٠ )
ل ع ايػاا١  ؾإ ملٛرؿٞ ايػاااخ االغجعا١ْ اهٌ ؾدل ع املٓاطل ايكطٜب١ َٔ ايػاات١ َتٔ   اٚال: عٓس ْؿٛت ططٜ

اسٌ اطؿا٤ اؿطٜل  نُا إ  تِ االغتجعا١ْ اايتسٚا٥ط االختط٣ الغتجعُاٍ َتا يتسِٜٗ َتٔ االالخ ٚاالزٚاخ ال تاز          
 اؿطٜل.

ايػااتاخ إ ٜكتطض ٚنتع ايٝتس عًت٢ َتا        داْٝا: يًٛظٜط اٚ ايػًط١ االزاض١ٜ اٚ َسٜط ايػاااخ عٓس ْؿٛت اؿطٜتل ع 
 ًٜعّ َٔ االالخ اٚ املٛاز ٚ ٚغا٥ط ايٓكٌ الغجعُا ا ع اعُاٍ املهاؾظ١ ؾطٜط١ ثعٜٛا َايهٝٗا اعس٥ص.
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 بُضَيع عُط عبسايطلتٔ:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 
 بُؾٌ زووَّ

ًَططتين ئاطط نُوتُٓوَ  ِضَيطُ ي
 (:84َاززٍَ )

ــاطط نُوتٓــ   ــُناتٌ ئ ــُ     يُنــُّ: ي ــاضٍ ي ــُ زاواٍ ٖاون ــإ ُٖي ــُضاٌْ زاضغــتإ بؤي ــُ زاضغــتإ زا فُضَاْب ُوَ ي
ًَو بهُٕ يُ ْاونُناٌْ ْعيو زاضغتاُْنُ بُ َُبُغـيت نىشاْسْـُوٍَ ئاططَنـُ، ٖـُضوَٖا زَتـىأْ       ُٖضنُغ
      ُ ًَط و ئـاَطاظَيهٌ نىشاْسْـُوٍَ ئـاطط نـ ًَٓاٌْ ٖـُض ئـاَ  زاواٍ ٖاوناضٍ بهُٕ يُ فُضَاْطُناٌْ تط بؤ بُناضٖ

.ٍَ  اليإ زَغت زَنُو
ًَِطٍ يإ بُِضَيىَبُضٍ زاضغتإ بؤيإ ُٖيُ يـُ نـاتٌ نُوتٓـُوٍَ ئـاطط يـُ       زووَّ: وَظيط يإ زَغتُاَلتٌ ناضط
ــُ ئــاَطاظ و نــٍُ و ثــٍُ ٖؤيــُناٌْ        ٌَ ي ًَىيػــت بــ زاضغــتإ زا بِطيــاض بــسَٕ زَغــت بطــطٕ بُغــُض ئــُوٍَ ث

ًَ ٌَ زواتط قُضَبىوٍ خاوَُْناًْإ بهُُْوَ.طىاغتُٓوَ تانى يُ ناضٍ ِضَيطُ ططتٓسا بُناضٍ ب  ٓٔ، بُ َُضد
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 فُضَىو ز. ضؤشإ.
 بُِضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿـًٓاضٍ ظيـاز نطزْـٌ بِططُيـُى ئُنـُئ، بـُ ِضيعبُْـسٍ بِططـٍُ يُنـُّ ظيـاز            ثؿتطريٍ َاززَنُ ئُنُئ، ث
ٍَ و بِططُناٌْ به ًَىَيُ           8/2بهطَيتـُ   1/8ط ًَؿـًٓاضٍ ظيـاز نطزْـٌ ئُنـُئ بـُو ؾـ ، و ئـُو بِططُيـٍُ نـُ ث

ًَساويػيت ًَهاًْهٌ بؤ بُضَْطاض بىوُْوَ و نىشاْسُْوٍَ ئاطط زابؽت بهات و  ٌَ نٍُ و ثٍُ و ث )وَظاضَت زَب
ًًَس  ا ظؤض نِطَ(.قىيٍُ ناوزَيطٍ ئاطط يُو ؾىَيٓاُْزا زضوغت بهات نُ زاضغتاُْنُ ت

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 غىثاؽ، فُضَىو ظنًُخإ.

 بُضَيع ظنًُ قاحل:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَىَيُ  ًَؿًٓاض ئُنات بُّ ؾ ًًَُّ يًصُْ ث ًَبًًُٓإ ًُْ، بُ ًْػبُت غ غُباضَت بِططٍُ يُنُّ و زووَّ ًٖك ت
ــُ ثُيىَْسيسا  ــت) يُغــُض وَظاضَت و اليُْ ًَ ــُوٍَ     ب ــاطط نىشاْسْ ًَساويػــيت ئ ــٌ ث ــُ فُضاٖــُّ نطزْ ــُ ب ضَناْ

ًَساويػتًُناٌْ تط بؤ ئاطط نىشاْسُْوَ، ُٖضوَٖا زضوغت نطزْـٌ ثُيـصٍَ ئـاطط     ًَهاًْهٌ يا زَغيت يُطٍُ ث
 غىثاؽ. طىشاْسُْوَ ناوزَيطٍ ئاطط نىشاْسُْوَ يُو ْاوناٍُْ زاضغتاُْناٌْ بُضظَ يإ َاّ ْاوَْسيُ.
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ٕ بايع/ز.اضغال بُِضَيع
 فُضَىو تاضا خإ.
 بُضَيع تاضا عبسايطظام:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 ثؿتطريٍ ئُنُئ.

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 بُِضَيع دُْابٌ وَظيط فُضَىو.

 وَظيطٍ نؿتىناٍ و غُضناوَناٌْ ئاو:-بُضَيع ز. غريوإ بابإ
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَىَيُ ئًتًفام نـطاوَ، زووَّ، سُظئُنـُئ بِططُيـُى    ن ٍُ و ثٍُ بؤ ئاطط يُ غُض وَظاضَتٌ ْاوخؤيُ، بُو ؾ
ايهٗطاتا٤ اٚ  ئًعافُ بهُئ بُ زووَّ، )عٓس ْؿىو اذتطائل د ايغابُ ْتًذُ ودـىو ابـطاز االتكـاالت او عُـىز     

 قبٌ َسٜط١ٜ ايعا١َيفاػبة اٟ َؿطٚع نإ ًٜعّ اؾ١ٗ املػاي١ اجعٜٛا ايهطض ايصٟ حيسز َٔ 
 غُضؤنٌ ثُضيَُإ:_بُضَيع ز.اضغالٕ بايع

ًَبًين ُٖيُر )ئاؾيت ععيع، نىَيػتإ ستُس، بُؾري خًًٌ، ئـاضاّ قـازض، التـس وَضتـٌ، عُـط عبـسايععيع،        ٌَ ت ن
تاضا ئُغـعُزٍ، ثـُياّ التـس، نـاوَ ستُـس اَـؽت، قـباح بًـت ايًـُ، قـازض           طاٖط  لتُ غعًس لتُ عًٌ، كتاٍ 

 بؿاضتٌ(ؾانٌ التس، 
 بُضَيع ئاؾيت ععيع:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَهٌ ظيازَيـُ، يـإ            ًَـو ٖـاتىوَ وَنـى ْـاوَِضؤى، بـُ بـِطواٍ َـٔ ُٖضغـ ٌَ فُقُضَ ث غُباضَت بُّ بِططُيُ يُ غ
ًَو يـُو بِططُيـٍُ    ٍَ، نىْهُ بُؾ ًَؿًٓاظٍَ يًصٍُْ ياغايٌ بؤ زابٓطَيت، يإ بِططُنُ ئًًغا بهط بُزئً ئُو ث

ًَهُ يـُ             نُ ئاَاشَ ًَو ِضَيىؾـىَئ بطريَيتـُ بـُض ئَُـُ بُؾـ ٍَ بُوٍَ نُ يـُ نـاتٌ ئـاطط نُوتٓـُوَ نؤَـَُي ئُنط
ًَهٌ           ٌَ نـٌ بهـُٕ يـُناتٌ ناضَغـاتٌ ئـاوا، خـاَي وَقفٌ وَظيفٌ ئُو فُضَاْبُضاُْ خؤيإ، واتا زيـاضَ نـُ ئـُب

ًٌَ ياغا بؤيإ ُٖيُ زاواٍ ٖاوناضٍ بهُٕ يُ ًَو   تطيـ ئاَاشَ بُوَ نطاوَ نُ بُ ث ًَهٌ ْعيو يإ ؾـىَيٓ خَُيه
ٌَ نـُ يـُ ْـاو         ًَـو بـ ًَٓٔ يـُ ْـاو َاَي ًَت يُو ئاططَ، ئايا يُو ناتُزا نُ تُقطعتُ قاْىًُْنُ زَضئُٖ نُ ْعيو ب
ًًَتـُ زَضَوَ و ئاططَـإ يُطَُيـسا          ًَىيػـتُ تـؤ ب ًَٔ ئًػتًٓازَٕ يُغـُض ئـُّ قاْىْـُ ث ًٌَ ئَُي ًَت، ث زاضغتاْسا ب

ٌَ      بهىشَيًٓتُوَر يُعين تُقط ٍَ عَُُيًـُٕ ئًؿـٌ ثـ ًَهٌ ظؤض َُساَيـُ بتـىاْط يح ثؿاْسإ يُ ْاو قاْىْسا ؾت
ٍَ بُغـُض ٖـُض           ٍَ زَغـت بطـري ًَىيػـت ئـُتىاْط ٌَ يُ نـاتٌ ْـُبىوٌْ ئايًـُتٌ ث ًًَُّ نُ زََي بهطَيت، و خاَيٌ غ

 ٌَ ًَهٌ قى طٍَ ُٖيُ، بُ ظؤضَ ًَ ٌَ بؤ نؤْرِتؤَيٌ ئاطط، ئَُُف ُْفُغ ًَىيػت ب ًَو نُ ث و بـُظؤض نـاض   ئايًُت
ًَؿـًٓاظ       ًَٓطا، بؤيـُ ث ًَؿـىوزا بـُناض ئـُٖ ًَهٌ دىإ ًُْ، و ئَُُ يُ ِضشَيٌُ ث ًَهطزٌْ بُضاَبُض ُٖيُ، ُْفُغ ث

ٌَ، غىثاؽ  .ئُنُّ يُ ناتٌ َاُْوٍَ ئُو بِططُيُ بِططٍُ يًصٍُْ ياغايٌ بُناض ب
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 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 فُضَىو نىَيػتإ خإ.

 َيػتإ ستُس:بُضَيع نى
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ بـُو بِططُيـٍُ نـُ         ٍَ، َاززَنـُ بهـط ًَٓـ زاوا ناضّ ئُو َاززٍَ نُ يُ اليُٕ سهىَُت ٖاتىوَ ئًًغـا بهـط
ًَىيػـت ْانـا يـُ ياغـا بٓىوغـٌ             ًَؿًٓاضٍ نـطزووَ، نـىْهُ يُنـُّ، ئـُوَ تُعًًُاتـُ، ٖـًك ث يًصٍُْ ياغايٌ ث

ًَىيػتت بُ ٖاوناضٍ بىو ز ًَىيػـيت        ئُطُض ث ٍَ ئُطـُض ث اوا بهٍُ، نُؽ ِضَيـٌ ْـُططتىوَ يـُ وَظاضَتـٌ نؿـتىنا
ٌَ ٖاونـاضٍ بهـات،             ًَـٌ بهطَيتـُوَ، زاوا يـُ ُٖضنـُؽ و فُضَاْطُيـُى بهـات ئـُب بُٖاوناضٍ بىو يـُ ياغـازا د
ٍَ ُٖيـُ ظؤض دـاض وَظاضَتـُنإ، سهىَـُت، اليُْـُنإ، زَغـتًإ بُغـُض         زووَّ، بُزاخُوَ تُدطوبُيُنٌ تا

ٌ خَُيو زا ططتىوَ و زوايـ قُضَبىو ُْنطاوَتُوَ، ظؤضيؿٔ ئُو نـُؽ و نؤَجاًْاياْـٍُ نـُ بُزَغـت     َىَيه
ًَٓٔ، بؤيُ بُ ِضَئٌ َٔ ئُو زوو بِططُيُ ظيازَيـُ، بـُزيًٌ ئـُو زوو بِططُيـُ ئـُو بِططـٍُ يًصْـٍُ         ئُوَ زَْاَي

ٌَ بؤ نىاشْ ًَىيػتُ ئاَطاظ و نٍُ و ثُيٌ ُٖب ٌَ نُ سهىَُت خؤٍ ث  .سُْوَ، غىثاؽياغايٌ ب
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 فُضَىو ز. بُؾري.
 بُضَيع ز. بُؾري خًًٌ:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ يـُ        85بُ ًْػبُت َاززٍَ ) ( ثؿتطريٍ يُ بؤنىوٌْ يًصٍُْ ياغـايٌ ئُنـُّ نـُ فُقُضَيـُى ئًعافـُ بهـط

ًَـطَ    باضٍَ زابؽت نطزٌْ نٍُ و ثُيٌ نىشاْسُْوَ يُ اليُٕ  وَظاضَتٌ نؿتىناٍ و غُضناوَناٌْ ئـاوَوَ، َـٔ ي
ٍَ، ئــُويـ زابــؽت نطزْــٌ بٓهــٍُ ئــاطط  ًَهٌ تــطيـ ئًعافــُ ئُنــُّ ٖــُض يــُ ٖــَُإ فُقــُضَزا بــاؽ بهــط ؾــت
ًَىإ زوو  ابـات، يـُ ظَـين ثؤيًػـٌ زاضغـتإ، ئـُودا        ًًَُ، يإ يُ ْ ًَهٌ نُ  اباتٌ ي نىشاْسُْوَ،يُ ُٖض ؾىَيٓ

ٍَ بىوٌْ بٓهُيُى بؤ ثؤيًػٌ زاضغتإ غُضبُ وَظاضَتٌ نؿتىنا َيُ يإ ْاوخؤ ططْط ًُْ، ططْط ئُوٍَ يُطُ
ًَت، خاَيٌ زووَّ يُ  داْٝا: )يًٛظٜط اٚ ايػًط١ االزاضٜت١ اٚ َتسٜط ايػااتاخ    بٓهُيُنًـ بؤ ئاطط نىشاْسُْوَ ُٖب

ٍَ يٚنع ايٝسيف وؾٍُ )عٓس ْؿٛت اؿطٜل ع ايػاااخ إ ٜكطض ٚنع ايٝسيف   ًَؽت   ْاِضَيهُ، زَنط ًَـ ُ ؾىَيين ئـُوَ ب
ًَهٌ تـط  ٖصٙ االالخ عٓس ايهطٚض٠يف )هلِ اغتدساّ  ئُطُض بؤخؤٍ ئايُتُنٍُ ُْبىو يإ بُضزَغت ُْبىو، ئايُت

ًًَُّ، غـُيط ئُنـُئ فُقـًُنُ ٖـُض بـُْاوٍ َىنافُسُيـُ،            ًَيَن، خـاَيٌ غـ يُ ؾىَيًٓهٌ تط ُٖبىو بـُناضٍ بـ
ئًعالّ و ِضاطُياْسُْ، بؤيـُ َـٔ ثؿـتطريٍ يـُ ِضايُنـٍُ       َىنافُسٍُ سُضيل، يُى يُ ِضَيطاناٌْ َىنافُسُف

ًَـُ، يـإ يـُ       ٍَ، بُناضبٔ بُ تايبُتٌ يُ نـاتٌ زضوَيٓـٍُ زاُْوَي ثُياّ خإ ئُنُّ نُ ططْطٌ بُ ِضاطُياْسٕ بسض
ٌَ يُ ٖؤناضَناٌْ َىنافُسُ، غىثاؽ ٌَ ب  .ناتٌ غُيطاٌْ خَُيو، ِضاطُياْسٕ يُن

 :ضيَُإثُغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 فُضَىو ناى ئاضاّ.
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 :(ئاضاّ) ايىو ْعُت بُضَيع
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ، ئـــُويـ قـــُضَبىو نطْـــُوٍَ ئـــُو دىتًاضاْـــٍُ نـــُ     ًَؿـــًٓاض ئُنـــُّ نـــُ بِططُيـــُى ظيـــاز بهـــط َـــٔ ث
ٌَ تُقكــريٍ خؤيــإ، نــىْهُ بــؤ دىتًــاض ٖــًك     ٌَ، بــُاَلّ بــ ًَػــتاُْناًْإ زَغــىوت زاضغــتاُْناًْإ، يــاخىز ب

ًَؿـُيُ ُٖيـُ، قـُضَبىوف ْانطَيٓـُوَ،       بِططُ ًَهسا غـااَلُْ ئـُّ ن ًَسا ًُْ يُّ ياغايُ، يُنات يُى و َاززَيُنٌ ت
 .غىثاؽ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 فُضَىو ناى التس.

 بُضَيع التس ابطاًِٖ)وَضتٌ(:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

  ُ ًَؿًٓاضٍ يًصٍُْ ياغايٌ ئُنـُّ، نـ بُِضَيىَبُضايـُتٌ ئـاطط نىشاْسْـُوَ يـُ ْاونـُنُ ٖـَُىو        ثؿتطريٍ يُ ث
ًَطٍ ئاطط نىشاْسُْوَ، يإ غُياضٍَ ئاطط نىشاْسُْوَ،  ًَهٌ ئاطط نىشاْسُْوَ ئاَازَ بهُٕ، وَى ئاَ نٍُ و ثُي
ٌَ فُضَاْبُضاٌْ زاضغتإ، يإ بُِضَيىَبـُضٍ زاضغـتإ بـؤٍ ُٖيـُ زاواٍ      بؤ ئُوٍَ يُو خاَيُ ِضظطاض بؽت نُ ئَُي

ًَٓـاٌْ   ٖا ٌَ زَتىأْ زاواٍ ٖاوناضٍ بهُٕ يُ فُضَاْطُناٌْ تط بؤ بـُناض ٖ وناضٍ بهات، يإ بِططٍُ زووَّ ئَُي
ًَِ وايُ بهطَيتُ ئًًعاَـٌ، واتـُ ٖـُض فُضَاْطُيـُنٌ ْعيـو بـُو ْاونـُيُ         ُٖض ئاَطاظَيهٌ نىشاْسُْوَ، َٔ ث

ٌَ بهُ ًَىيػتُ بُٖاْايُوَ بهٔ، ُْى بؤيإ ُٖيُ زاواٍ ٖاوناضٍ ي ٕ، و غُباضَت بُ فُقُضٍَ زووًََـ يـُ  ث
ِضاغيت زا ًَٓـ ثؿتطريٍ يُ ِضاٍ ٖاوناضامن ئُنُّ نُ ئَُُ بُ دؤضَيو يُ قى طَ زَيتُ بُضنـاو، ئًٓذـا بـُ    
ٌَ(، ُْؾـىتطاوَ نـُ        ًَىيػـت بـ ٌَ )بؤيإ ُٖيُ زَغت بططٕ بُغـُض ئـُوٍَ ث ًَىَيُنٌ عُىًَـ ٖاتىوَ، ئَُي ؾ

ٌَ ئًٓذا بُناض ًَىيػت ب ًَٓطَيت ئُّ ظؤض ظؤض ث ًَٓٔ، زواتط قُضَبىوٍ خاوَُْناًْإ بهُُْوَ، نؤٕ ئُخًََُ ٍ ب
ًَو ئُّ قـُضَبىوَ تُقـسيط ئـُناتر يـُ ظؤض ْاونـٍُ نىضزغـتإ ُٖيـُ ئـاطط نُوتؤتـُوَ،           قُضَبىوَر و اليُْ
ٖاوواَلتًــإ خؤيــإ ئاططَنــُيإ نىشاْسؤتــُوَ، طًُيؿــًإ يــُوَ ٖــُبىوَ زاَىزَظطــاٍ سهىَــُت بــُ ٖاْايــإ   

ًَىيػــتُ ئــُو َاززَيــُ بــُو ُْنــ ًَهــُواُْ بؤتــُوَ، سهىَــُت زاوا يــُ ٖاووَيــاتٌ ئــُنات، بؤيــُ ث ًَــطَ ث ىوُْ، ي
ًَطَنـاٌْ نىشاْسْـُوَ             ًَىيػـت، و ئاَ ٍَ ٖـُّ نـٍُ و ثـُيٌ ث ًَىَيُ زابِطَيصضَيتـُوَ نـُ سهىَـُت ئًًـعاّ بهـط ؾ

ٍَ يـُ ٖاوواَلتًـإ بـؤ      ًَـ زاوا ْـُنط ًَىَيُنٌ ظؤضَ ًَـ زاطـري نطزْـٌ نـٍُ و ثُيـُناًْإ،      ئاَازَ بهات، و بُ ؾ
 .غىثاؽ

 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع
 فُضَىو ناى عُط.
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 بُضَيع عُط عبسايععيع:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

َٔ قػُنامن نطإ بُاَلّ بُ تُعبريَيهٌ تط قػُنامن ئُنُّ، نىْهُ يـُ بِططـٍُ تطيؿـسا ئاَاشََـإ نـطز بـُو       
ٍَ بؤ  َىقتُضَسُ، ظؤضَيو ًَط ًَ ٌَ بٗ يُو فُقُضاٍُْ نُ ِضابطزٕ بُ ِضاغيت تُعًًُات و ِضَيهاضٕ، سُم وابىو بُد

ٍَ، سسوزٍ ) َاززَيإ بُِضاغيت ظيـازَٕ،   15، 11( َاززَ ُٖيُ يُّ ياغايُ بُ ِضَئٌ َٔ 26وَظاضَتٌ نؿتىنا
ٍَ خبطَيتـُ َـاززٍَ      ُ    86َُٖىو ئُواٍُْ نُ باغٌ قُزَ ُ ئـُنات ئـُنط عكىبـُنإ ئـُنات،    َوَ نـُ بـاؽ يـ

ًَهُ يـُو ِضَيٓىَيًٓاْـُ، و ئًًعاًَؿـٌ         ٌَ ئُوٍَ ئُوَ ئُنات ئُوَ عكىبُيُتٌ، ئـُّ َاززَيـُف بـُ ؾـ ًَ يُعين ب
ًٌَ بـؤٍ ُٖيـُ ناضَُْسَنـُ وا بهـات، ئـٍُ ئُطـُض ْـُيهطزر           ُْنطزووَ وَنى ناى )التس( باغٌ نطز، تـؤ ئـَُي

ٌَ بـؤٍ ُٖيـُ نـُ ئًػـ       ٌَ، ئـَُي ٌَ عكىبات زاْـ تًعاُْ بهـات بـُ ٖاوواَلتًـإ، ئُطـُض ْـُيهطزر ياغـانُ       قاْىٕ ئُب
ٌَ )عٓس  ٌَ ئُو عًباضاتُ نُ ئَُي ْؿٛت ططٜتل ع ايػاات١ ؾتإ    سُمسٌ ئُو بابُتٍُ ُْنطزووَ، يُبُض ئُوَ ئُب

ٍَ، ُْى ئـُوٍَ تـط، و يـُ بِططـٍُ زووف )يًـىظيط او      ع٢ً َٛرؿٞيف    ٌَ بهط ٌَ واٍ ي يـإ  ايػتًط١ االزاضٜت١يف   ئُب
ٍَ )عًِ اي ٌَ،    بهط ٍَ ئُوَّ نُ ئـُو زوو بِططُيـُ البهـ ٌَ، ُٖضنُْس َٔ يُطُ ًَسا ب ًَهٌ ت ىظيط( بؤ ئُوٍَ ئًًعاَ

ًَىيػت ْانا يُْاو ياغانُ، غىثاؽ  .نىْهُ تُعًًُاتُ، ًٖك ث
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع/ بُِضَيع

 فُضَىو ناى سَُُ غعًس.
 َُ عًٌ:َُُ غعًس سُبُضَيع س

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَطـُّ دىتًـاضإ بـُ بـُضوبىوَِ       تإ و يـُوَِضطاو بُ زاخُوَ يُ َاوٍَ نُْس غاَيٌ ِضابـطزوو زاضغـ   ًَ ٖٓـسَيو ن

ٍَ باغــِ   ًَِ باؾــُ يــُ بِططُيــُى يًصْــُّ ياغــايٌ و يًصْــُّ نؿــتىنا ًَــُ تىوؾــِ غــىوتإ بــىو، بؤيــُ ثــ زاُْوَي
ًَُف بهات، يُعِٓ باغِ زاضغتإ نطاوَ  ًَطُّ زاُْوَي ًَ ًَـسا   يُوَضطاو باغِ ن وَ باغِ قُضَبىوّ دىتًاضيؿـِ ت

ــطَ باغــِ         ًَ ــط ي ــُنِ ت ــُوَ، خاَي ــُضَبىو بهطَيٓ َِ ق ــُناًْإ زَغــىوت ــُ بُضوبىوَ ــُّ ن ــُو دىتًاضاْ َّ، ئ ــط به
ٌَ ٖؤنـاضّ ئاططنُوتُٓوَنـُ       ًَو بـ غىوتاُْنُّ زَنات، بُؽ باغِ ئُو نُغُّ ؾُخكُنُ يإ ٖـُض دًٗـُت

ًَهِ باغِ عكىبُزاُْوَنُ ُْنطاوَ باغِ عكىبُّ ئُو ن َّ، ئُطُض يَُاززَّ تطزا باؽ ُْنطاوَ، خاَي ُغُ بهط
تطيـ ًَٓـ ثؿـتطريّ ئـُو ِضايـُ زَنـُّ نـُ ٖؤؾـًاضّ ِضاطُياْسْـُنإ بـؤ ٖؤؾـًاضنطزُْوَّ ٖاووآلتًـإ و           
ًَطـُو    ًَ ٖؤؾًاضنطزُْوَّ َُٖىو اليُى بؤ ئُوَّ ئاطازاض بٔ يُ ْعيهِ ئاططنُوتُٓوَ يُ ْعيهِ زاضغـتإ و ن

ٌَ يـُ ْعيهـٌ    يُوَضطانإ ئاطط ًَهِ تط بُِضاغتِ ئُوَ ظؤض ططْطُ وَظاضَت، سهىَُت خؤّ زَب ُْنُُْوَ، خاَي
ًَِ بٓهُيـُنِ       ًَـ ًَهُ، زَتـىامن ب ًَطُيُنِ دىتًاضّ يـُ ؾـىَيٓ ًَ ًَو يإ ُٖض ن ُٖض يُوَضطايُى يإ ُٖض زاضغتاْ

ًَىيػتً ٌَ، بٓهُيُنِ ئاطط نىشاُْوَو ئُو ٖؤناض و ث ٍَ ب ًَـسا    غُض بُ وَظاضَتِ نؿتىنا اُّْ ئـاطط نىشاْـُوَّ ت
َِ ئـُوَف نـاد ْـُبىو             ٌَ، باؾـُ يـُ ساَيـُت ًَهِ تـط بـ ٌَ، سهىَُت خؤّ زابًِٓ بهـات ْـُى يُنُغـ زابؽت نطاب
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ئًػــتًعاُْ بــُ خــَُيهِ تــط بهــات باؾــُ، بــُآلّ خــؤّ بٓهُيــُى يُاليــُٕ وَظاضَتــُوَ بــؤ نىشاْــُوَّ ئــاططٍ  
ٌَ، غى ًَىَناِْ ب ًَطُنإ و ئُو ٖاوؾ ًَ  ثاؽ. زاضغتإ و ن

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:
 بُِضَيع فُضَىوناى كتاٍ

 :طاٖطااطاِٖٝبُِضَيع كتاٍ 
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ

ًَت  ًَؿُنِ )يًٛظٜطاٚ يًػًط١ االزاض١ٜ اٚ َسٜط ايػاااخيف َٔ َىالسُظَّ تُْٗا ئُوَيُ يُ خاَيٌ زووَّ زََي ث
ًَىإ زا )يًىظيط يُعِٓ نُؽ زَغت ًْؿإ ن ( يُ، ئُطُض ايػًط١ االزاض١ٜطزيُ زواتط)َسيط ايغابات( يُ ْ

ًَُُ )ضئًؼ وسسَ  ًَِ باؾُ يإ ئُوَّ َتُزاويُ الّ ئ َُبُغتًإ قائًُكاَُ، َىسافعَ، َىزيط ْاسًُيُ، ث
ًَؽت )يًىظيط( او )ضئًؼ ايىسسَ االزاضيُ(يُ او )َسيط ايغابات( ئ ُطُض االزاضيُ(يُ بؤيُ زَبًِٓ باؾرتَ بًَ

ًَطَ بِطياضزإ ) ٌَ، نىْهُ ي ًَت ئُو ٚنع ايٝسَُبُغتًإ قائًُكاَُ، َىسافعَ، َىزيط ْاسًُ ب (َ بؤيُ زَب
َّ. غىثاؽ.  نُغُ زَغت ًْؿإ بهطَيت وَى بؤ وَظيط زَغت ًْؿإ نطا بؤ )َسيط ايغابات(يـ بهط

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:
 ٕبُِضَيع فُضَىوتاضا خا
 بُِضَيع تاضا حتػؽت ئُغعُزٍ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ
بُِضاغتِ ئَُُ وَنى يُ َىنافُسُّ سُضائًكُ َٔ وا بُباؾِ زَظامن ئُّ زوو فُقُضَيُ يُنًَُإ بُو 

ًَت  ) ع٢ً ايٛظاض٠ ثٛؾرل مجٝع املػجًعَاخ ااي ظ١َ ي طؿا٤ يهٞ ٜكّٛ َٛرؿ٢ ايػاااخ ادٓا٤ اؿطا٥ل ؾهًُ ب
اطؿا٤ اؿطا٥ل ٚعٓس ايهطٚض٠ ٚعسّ االنجؿا٤ َىدىزَ َٔ ادٌ  َا ميًهٕٛ َٔ ازاخ ٚاالخاغجعُاٍ نٌ 

ئُوَ نافًُ بؤ ئُوَّ َُعٓانُّ ُٖضزوو االغجعا١ْ اايسٚا٥ط االخط٣ الغجعُاٍ َا يسِٜٗ أل از اؿطٜليف 
َِ، بُِضاغتِ نُْس زاتاَإ ُٖيُ نُْسي إ غُياضاتِ اليُُْنُ زَططَيتُوَ نُ وَظاضَت َىيعََُ نُ ُٖيب

ًَت يُ ِضَظو يُ باخاتُنافتإ، خَُيهُنإ ظياتط ٤ ئًتفا ًَُُ ظؤض داض زَبًٓؽت ئُو َُٖىو سُضيكاُْ نُ زَب ئ
 َّ زَنىشَيُٓٓوَ يُوَّ نُ غُياضاتُنإ ُٖتا ئُطات عُزَزّ ئُو غُياضاُْ يإ ئُو نُيىثُالُّْ نُ زائُْط

ّ َىيعََُ ئُواُْ َُٖىوّ تُوفري بها، ُْى يُ خاَيٌ بؤ ئاطط نىشيُٓوَ َُفطوظَ ظياتط بيَب، وَظاضَت خؤ
ٌَ ْاظامن ُٖض ئىغًىبُنُ غُيطَ ئُوَ ئًؿِ وَظاضَتُ  ) ٚنع ايٝس ع٢ً َا ًٜعّ َٔ االخيفزووَّ ٖاتىوَ زََي

ًَىيػت بىو يُ  ئايُتٌ خؤّ تُوفري بها عُزَزَنُّ ظياز بهات تُوعًُّ خَُيو ظياز بهات، نُ ئُطُض ث
ٌَ بُؾِ ُْنطز ًَٓاوَ بُو ساَيُت ًَت ئًػتًعاُْ بهات وَ تُعىيعيإ بهاتُوَ يُو ؾتاُّْ نُ بُ ناضّ ٖ ، ب

ًَىَيُ وَ يُ  ٍَ بُ عُضَبٌ خىَيٓسَُوَ ُٖضزوونِ زَططَيتُوَ بُو ؾ ئًكترياسُّ نُ َٔ بُيُى خا
ٌَ ْىوغطاوَ ئُطُض  ًَو ْىوغطاوَ نُ بَُُضد نىضزيُنُف بُِضاغتِ يُ َاززَّ زووَّ بُ َُٖيُ ؾت

 تُوَ بُ نىضزيُنُ باؾُ، غىثاؽ. نانطَي
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 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:
 بُِضَيع فُضَىو ثُياّ خإ.

 بُِضَيع ثُياّ التس ستُس:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ

ٌَ ساقًَُ يُعِٓ ئُطُض  ًَؿًٓاضَّ يًصُّْ ياغايٌ زَنُّ، نىْهُ ئُو زوو خاَيُ تُسكً ثؿتطريٍ ئُو ث
ًَتُوَ ًَٓ ًَؿًٓاضَّ تاضا خإ ظؤض دىإ بىو ئُو فُقُضَّ نُ ؿت ، بُآلّ ئُطُض ُٖض ٖات و َايُوَ ئُو ث

ًَو نُ ئاططَنُ ِضووزَزا نُ  َّ نات َّ ئًعافُّ ئُوَف بهط خىَيٓسيُوَ ؾتُناِْ يُ خؤّ نؤنطزَوَ، زَنط
َِ ئُو ٌَ زَتىاْ َّ ئُو َىَظَفُ يإ ئُو بُضثطغُ يُو ْاونُيُ ب زاضغتاُّْ يُ  غُيتُضَ ْانُوَيتُ غُض

ٌَ ئُو زاضغتاُّْ تًُْؿتِ ئًػتًعاُْ بهات بًرِبَيت بؤ ئُوَّ ئُو  تًُْؿتًُوَ ناى دالٍ نانرت زَظاْ
َِ ئُو ئًذطائاتُ بهات ثاضنُنٍُ تط زابرِبَيت و  َّ، نُ بتىاْ ًَِٓ ئُو تُخىيًُ بهط زاضغتاُْ بػىوت

ٌَ، نىْهُ يُو نات ًَؿُيُ ضظطاضّ ب ًَِٓ بؤ ئُوَّ يُو ن ُيُ ئًرت ئاططَنُ تُؾُُْ ْانات بؤ بًػىوت
َّ، نىْهُ ئُو قُضَبىوَ ظؤض ططْطُ، ُٖضوَٖا  ٌَ زواّ ئُوَ تُعىيع بسض َّ ئُب زاضغتاُْناٌْ تط، بُآلّ زَنط

ًَهٌ تطّ بؤ ٚنع ايٝسَاززَّ زوو ئُو ) َّ ئُو َىقتُيُسُ ؾت (َ بُِضاغتِ بطازَضإ ظؤض باغًإ نطز، زَنط
 بسؤظُْوَ، غىثاؽ،

 غالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اض
 بُِضَيع فُضَىو َاَىغتا ناوَ.

 بُِضَيع ناوَ ستُس اَؽت:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَىيػتُ  ًَطَ ودىزٍ ًُْ، ظؤض ث ًَبًًِٓ نطزيُ بُِضاغتِ َُغُيُّ ِضاطُياْسٕ وؾًاض نطزُْوَ ي ًَٓـ ُٖض ت
ًَىيػتِ بُ وؾًاضنطزُْوَو يُبُض ئُوَّ َُغُيُّ ئاطط نُوتُٓوَ يُ  ابات َُغ ُيُيُنِ ظؤض طُوضَيُ، ث

ًَُُ بتىاْؽت ْىوغطا )باو ايطابع( ئُطُض يُبابِ نىاضَّ فُقًٌَ يُنُّ و زووَّ  زَوضّ ِضاطُياْسًْـ ُٖيُ ئ
ًَسا  ٌَ ئُوَّ فُقًِ يُنُّ و زووََِ ت ًَُُ َُغُيُّ ِضاطُياْسٕ ُٖض يُو بابُ بهُيُٓوَ ب ٌَ زَتىاْؽت ئ ُْب

ًًَؼت، نىْ ًَطَ زَوضّ خؤٍ ُٖيُ، ُٖضوَٖا يُ َاززَّ )ب ( فُقُضَّ زووَّ دطُ يُو 85هُ ِضاطُياْسٕ ي
ًَبًًٓاُّْ ٖاوناضإ باغًإ نطز  َّ،)ٚنع ايٝس ع٢ً َا ًٜعّيفت ًَطَ تؤظَيو بُ ْازياضّ باؽ زَنط )ٚنع ايٝس ي

ٌَع٢ً َا ًٜعّ َٔ االالخ ٚاملٛاز ٚٚغا٥ٌ ايٓكٌ ايػرل اؿه١َٝٛيف  ٍَ يُبُض ئُوَّ ئًًُُٖ  ئُطُض ئًؿاضَتٌ ث بسض
ًَؼت ) ألغجعُاٍ ع اعُاٍ املهاؾظ١ ؾطٜط١ ثعٜٛا َايهٗا اعس٥صيف ِٖ خَُيهِ َُزًَُْ ايغري سهىًَُ ب
ًَِ باؾرتَ، ظؤض غىثاؽ، َّ ث ٌَ بسض  ئًؿاضَتِ ث
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 بُِضَيع فُضَىو ناى قباح.
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 ؾهطّ: بُِضَيع قباح بًت ايًُ
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٌَ )بايسوائط االخطّ 1( فُقُضَّ )85َاززَّ ) َا يسيِٗ َٔ االالت  ألغجعُاٍ( يُ ئاخريّ دىًَُ نُ زََي
ًَؿًٓاض زَنُّ ئُوَف ئًعافُ بهطَيؼت ) ٚنصيو ٚغا٥ٌ االع ّ  الع ّ املٛاطٓني ااملػا١ُٖ ع واالزوات ( ث

ًًَُّ يُّ  زيػإ ثؿتطريّ يُ إ از اؿطٜليف يًصُّْ نؿتىناٍ و ئاوزَيطّ زَنُّ بؤ ظياز نطزٌْ فُقُضَّ غ
 َاززَيُ، غىثاؽ،

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:
 بُِضَيع فُضَىو ناى قازض.

 بُِضَيع قازض التس مسايٌ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَُُ ئُطُض تَُاؾاّ غطوؾتِ ُٖضَيُِ ( ِضَيو ِضَيطُططتُٓ يُ ئاططنُو85بُؾِ زووَّ َاززَّ ) تُٓوَ ئ
ًَػتا يُ  نىضزغتإ بهُئ، ُٖضَيُِ نىضزغإ ْاونُيُنِ ظؤضّ زاضغتإ ؾاخاويُ، ئُو نٍُ و ثُالُّْ ئ
َِ سهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ  ُٖضَيُِ نىضزغتإ ُٖٕ بؤ نىشاُْوَّ ئاطط يُ زاضغتاُْنإ ُٖضطًع ْاتىاْ

ًَُُ ْاونُ ؾاخاويُنإ ًٖك ِضَيطايُنًإ ًُْ بؤ ِضَيططّ بهات يُ نىشاُْوَّ زا ضغتإ، ئُو زاضغتاْاُّْ ئ
ًَؿًٓاض زَنُّ يُنًَُإ فُضَاْطُّ تايبُت  ًَػتا غُياضَ ُٖيُ، بؤيُ َٔ ث ًَٓاِْ ئُو نٍُ و ثُيُّ ئ بُناضٖ

ًٌَ غطوؾتِ ُٖ َّ، وَغًًُناِْ نىشاُْوَّ ئاططّ زاضغتإ بُ ث ضَيُِ بُ نىشاُْوَّ ئاططّ زاضغتإ زابٓط
ًَو بُْاوّ ثؤيًػِ ئاطط  ًَػتا نُْس ُٖظاض ثؤيًػ ًَُُ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ئ َّ، ئ نىضزغتإ زابؽت بهط
ًًَإ ِضاغجاضزضاوَ  ًَو يُ ئًؿُناِْ ث ٌَ، يُ َُٖىو قُظاو ْا سًُيُنًـ َُٖاُْ وَيُن نىشاُْوََإ ُٖب

ِ ْاسًُّ طاثًًَؤٕ سُتتا قُظاّ زونإ ئُوَيُ نُ ئاططّ زاضغتإ بهىشَيُٓٓوَ، بُآلّ يُ ْاونُيُى يُ بُيٓ
َِ ئُو َُٖاَِ ئاطط  َِ ؾُو و ِضؤش ثاض ئاطط ُٖبىو نُؽ ُْيهىشاْسَووَ، نُواتُ ئُو ثؤيًػُ ْاتىاْ غ
ًَُُ خؤف بُختاُْ يُ ُٖضَيُِ  نىشاُْوَيُ زابؽت بها، وَغًًُّ ئاطط نىشاُْوَّ ْاونُ ؾاخاويُنإ، ئ

ًَطا بُ زابؽت نىضزغتإ ئَُِطؤ زوو فِطؤنُخاَُْإ ُٖ يُ، وَ فِطؤنُخاُّْ باؾٔ زَتىاْؽت بُ وَغًًُّ خ
َّ يُ دًاتِ غُضف نطزٌْ ثاضَ  نطزٌْ نؤثتُض يإ تُياضَّ ئاطط نىشاُْوَ وَنى يُ وآلتإ ثًؿإ زَزض
ًَىاظّ تطّ ثؤيًػُوَ يُو زوو فِطؤنُخاُْيُ ئًػتًفازَ وَضبططئ وَغًًُّ  بُْاوّ ثؤيًؼ و ؾ

 ئاطط يُ ْاونُ ؾاخاويُنإ زابؽت نُّ، غىثاؽ، غُضزًََاُّْ نىشاُْوَّ
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 .ؾانٌبُِضَيع فُضَىو ناى 
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 ستُس قازض)بُؾاضَتِ(: ؾانٌبُِضَيع 
 .بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ

ُ غُض خؤّ ( بُِضاغتِ َٔ واّ زَخىَيُُٓوَ تُقطيبُٕ سهىَُت َُغئىيًُتِ ي85بًُْػبُت َاززَّ )
ٍَ نطزِْ ئاطط، بطاّ بُِضَيعّ ناى قازض ئًؿاضَتِ زا يُى زوو يُو  البطزووَ يُّ َاززَيُ بؤ َُغُيُّ نؤْرِتؤ
بِططاُْ َُٖىوَإ زَظاْؽت وَغًًُّ ئاطط نىشاُْوَ يُ ظؤضبُّ وآلتاِْ زوًْا يُ ؾىَيُٓ عاغًُنإ بُٖؤّ 

ًَػتا ئُو وَ ًَُُ تا ئ َّ، ئ ٍَ زَنط غًًَُإ ًُْ وَ يُظؤضبُّ ْاونُناِْ نىضزغتإ يُو تُياضَوَ نؤْرِتؤ
ْاوناُّْ نُ ظؤض ؾاخاوّ و زاضغتأْ نُ ئاطط ئُنُوَيتُوَ بُِضاغتِ ئُو ئاططَ ئُِضوا تا ئُو ؾىَيُّٓ خؤّ 
 ٍَ ًَؿًٓاض زَنُّ ُٖتا ئُو ناتُّ نُ وَغًًُّ نؤْرِتؤ ٍَ ُْنطاوَ، ُْنىشاوَتُوَ، بؤيُ َٔ ث َّ نؤْرِتؤ نؤتايٌ ز

ًَطاقُوَ زضوغت نطاوَ نطزِْ ئ ًَطإ و ع ٌَ يإ ئُو دازاُّْ بُٖؤٍ سُضبٌ ئ اطط يُ نىضزغتإ ثُيسا زَب
ٍَ نطزٌْ ئاططَنإ، يإ يُ غُض  ْؤشَٕ بهطَيتُوَ بؤ ئُوَّ ظووتط فطياّ غُض ؾاخُنإ بهُوٕ بؤ نؤْرِتؤ

َّ يُ ئاوو و ٍَ نطزٌْ ئاطط زضوغت بهط َغًًُّ ئاطط نىشاُْوَ، ؾاخُنإ وَغائًًِ ئاطط نىشاُْوَو نؤْرِتؤ
بؤيُ بُِضاغتِ ئُطُض بُّ ؾهًُ بِطوا، نىْهُ غاَياُْ عُزَزَنِ ظؤض نُْسئ ُٖظاض زؤمن زاضغتإ و ثىف 
ًَُُ ظؤضبُّ زاضغتاِْ  َّ، ئُطُض بُّ ؾهًُ بِطوا بُِضاغتِ ئ ٍَ ْانط وثُاَلف يُ نىضزغتإ زَغىوتِ و نىْرِتؤ

ًَىيػتُ ثاضَيعطاضّ ؾَت نًانإ يُ زَغت زَزَئ نُ زاضغتاُْناًْـ  ًَهِ ًْؿتًُاِْ و ُْتُوَيؽت ث غاَاْ
َّ، َازاّ  ٍَ و ؾىَيِٓ دسّ يُبُض بطري َِ، باؾرت وايُ ِض َّ، نىْهُ دىاًُْنِ باف بُ وآلتُنَُإ زَبُخؿ بهط
ٌَ يُ  ًَهِ ُٖب ًَو نؤخ بُِضاغتًُنُّ ئُو َاززَيُيُ ظؤض بُ باف زَظامن نُ زاِضَيصضاوَ، نىْهُ ئُطُض نُغ

ًَهُ بؤ طُؾتًاضّ خؤّ، ئُوا نىا وَغًًُّ ئاطط نىشاُْوَّ ُٖيُ، ئُطُض سهىَُت بؤ خؤّ زابًِٓ ؾىَي ٓ
ًَُُ ظؤضبُّ زاضغتاُْنإ يُزَغت زَزَئ، غىثاؽ،    ٌَ ئ ٍَ نطزٌْ ئاططَنإ ئُطُض واب  ُْنا بؤ نؤْرِتؤ

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:
ٌَ ئُو زوو بِططُيُ ْانُٓ ئُوّ، بؤ ئُوّ ُْقٌ  )اسطا٥اخ ها١ٜ ايػاااخيفبابٌ زوو  وََيال ِضَئًُى ُٖيُ زََي

ًَتُ بابٌ زوو )ٚقا١ٜ َٔ اؿطا٥ل َٚهاؾظ١ اؿطا٥ليفبهطَئ بؤ ئُوَ  باؾرت  )اسطا٥اخ ها١ٜ ايػاااخيفئايا به
،ٍَ  بُِضَيع فُضَىو دُْابٌ وَظيط. ًُْ، بُُٖض سا

ٍَ وغُض  ناوَناِْ ئاو بُِضَيعغريوإ بابإ /نؿتىنا
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ

ًَُإ  ًَىَيُنِ واقًعِ بًهُئ، واقًعُنُ ث َّ بُ قاْىٕ تُْعقتِ بهُئ بُؾ ًَُُ ئَُاُْو ًَؿُيُى ُٖيُ ئ ن
ًَؽت ؾاخاوئ و غُخؼت،  ًَطاياُّْ ي ًَػتا يُ نىضزغتإ، نىاض ًًَؤٕ و ًْى زؤمن  اباـتإ ُٖيُ، ئُو د زََيِ ئ

َِ ئَُُ يُى. زووَّ: يُ يُعِٓ بُِضاغتِ بُ واق َّ زاْ ًعًُت وَظاضَت ئًُهاًُْتِ ًُْ نُوا بٓهُّ ئاطط يُو
َّ ئُوَ ثطْػجًَُنُيُ، يُبُض  ًَطانإ نُ بٓهٍُ ئاطط يُْاو ؾاخُناُْ غُياضَو  ؾت ْاطاتُ ئُو ظؤضبُّ د

ًَبطُّ يُ  ًَِ ت ًَسَطُّ زاوا ي 8117ئُوَّ َٔ ي ُ ٖاووآلتًإ زَنُئ زاِضَيصضاوَ، زاْطاوَ، بُآلّ يُ فهطَنُّ ت
ٌَ، زووَّ بطازَضإ باغِ  نُوا ٖاوناضٍ بهُٕ يُبُض ئُوَّ تؤ باغِ سُقِ عاّ زَنُّ ئَُُ يُى ثطْػًج
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ٌَ ئُطُض ئُوَ ُْنطا نِ  ًَٓك ئُسهاّ زََي ئُسهاًَإ نطز، ئُسهاّ يُ شَيط َاززَّ زواّ ئُوَ زَيت نُ ث
ًَهِ  ًَُُ ئُنطَيؼتر بطازَضإ زاواٍ ئًعالًَإ نطز نُ ؾت ًَريَ، نىْهُ ئًعالّ ئ ظؤض ظؤض باؾُ، بُآلّ ْاَيًتُ ئ

 ٌَ ٍَ زَنُّ، ئًعالّ زَب ًَطَ، نىْهُ ئاططَنُ زضوغت بىوَ، نؤٕ تُعاَىؾت يُطُ باغِ َىنافُسُ زَنُئ ي
ٌَ بهًُ شَيطَوَ، غىثاؽ، ًَؿُوَ نُ ويكايُيُ ئُب ًَتُ ث  به

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:
 ع فُضَىو يًصُّْ ياغايٌ.بُِضَي

 بُِضَيعز. ِضؤشإ عبسايكازض التس: )يًصُّْ ياغايٌ(
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ

ًَىَيُى نُ ئُو  ًَبًِٓ ئُْساَإ يُاليُٕ ُٖضزوو يًصُْ و زواتط َاززَنُ زازَِضَيصيُٓوَ بُؾ زواّ وَضططتين ت
ُوَ بؤ فتىوُْ ُْٖسَيهِ ثُضف و باَلوَ، ناضاُّْ قُزَ ُيُ َُٖىو ُٖوَيسَزَئ يُ يُى َاززَ نؤّ بهُيٓ

(و يُ زواّ َاززَ بًػتُنُ، ئُواُْ 84(و)88(و)81( باؽ نطايُ، ُْٖسَيهِ يُ َاززَ )4ُْٖسَيهِ يُ َاززَ)
َّ ئُو ناضاُْ بهطَئ يُ يُى َاززَ بُنُْس بِططُيُى  ٍَ زَزَيُٓوَ ئُواُّْ نُ قُزَ ُيُ ْانط َُٖىو ُٖو

ًَبًِٓ  َُٓ، غىثاؽ. نؤّ زَنُيُٓوَ ئُوَ ت
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

.ٍَ  بُِضَيع فُضَىو يًصُّْ نؿتىنا
)ٍَ  بُِضَيع دالٍ عًِ عبسايًُ: )يًصُّْ نؿتىنا

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ
َّ ْىوغًىَاُْ ) ًَُُ نُ ظياز بهط ًَؿًٓاضَنٍُ ئ ع٢ً ايٛظاض٠ ثٛؾرل وزٚاخ َٚػجًعَاخ َهاؾظ١ اؿطا٥ل ث

يُعِٓ ئَُُ َُعٓايُنِ مشىيًُ نُ ًَهاًْهِ فِطؤنُف زَططَيتُوَ، بًسؤظَضيـ  ملٝهاْٝه١ٝ ٚايٝس١ٜٚيفا
ٍَ يُزَوّ َُغُيُٕ باؽ يُوَ نطا نُْسئ ثؤيًػِ  ابات  زَططَيتُوَ، غُياضَف زَططَيتُوَ، سُضيل يُطُ

ًَ َّ ئُنُُْوَ، يُعِٓ نُ ئ ٌَ يُ زاض ٌَ يك ًَٔ تُوفريّ َُوازّ ُٖيُ، ئُطُض غُيط نُئ نُ ئاطط زَب ُُ زََي
 َّ ًَاَلويإ بؤ ثُيسا بهط َّ، ث َِ، خانُْاظيإ بؤ ثُيسا بهط َّ نُ ُْغىوت ٌَ دًًإ بؤ ثُيسا بهط الظَُ زَب
َّ، يُعِٓ ئَُاُْ َُٖىوّ وَغائًًُ، بُآلّ بُ عاّ  نُْس سُضيل بؤ خَُيو َُغائًًِ  اظيإ بؤ ثُيسا بهط

االغتعاُْ( ثُْا بطزُْ بُض خَُيو، يُعِٓ ظؤض ًُْ َٔ )اغتعاُْ( وتىوَاُْ يُ َُغُيُّ َاززَّ يُنًَُـ )
ًَو زَنُّ، يُعِٓ ثُْاٍ بؤ زَبُّ نانُ وَضَ ياضَُتًِ بسَ، ئُو َُغُيُّ ) َ ِضاغتُ يُ  ٚنع ايٝسيفبُيُن
ًَهِ ظؤض نانُ ئُوَّ نُ وتطا ) َّ بُ )اغتدساّ( ؾت ض٥ٝؼ ايٛطس٠ االزاض١ٜ ياغا نؤُْنُ زايُ ئُطُض بهط

َِ )اغتدساّ(ّ بها، بُآلّ ئُوَف ايهطٚض٠يف ٚعٓس٠  ًَهِ ططْطُ نُ بتىاْ (يُ ئُو َاززَيُّ )اغجعا١ْئُوَ ؾت
ًَؿًٓاضَإ نطزووَ يًصُّْ ياغايٌ ثؿتطريّ نطزووئ، ئُوَ عاَُ مشىؾت َُٖىو ؾتُنإ زَنا  ًَُُ ث نُ ئ

( ٌَ َّ يُ َاززَّ يُنُّ زَنات نُ زََي جعُاٍ املازٟ َٔ االالخ ٚاالزٚاخ االغجعا١ْ اايسٚا٥ط االخط٣ الغوَئُؾهط
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زَتىاْؽت ئُوَف ئًعافُ بهُئ ال از اؿطٜل ٚنصيو االغجعا١ْ اٛغا٥ٌ االع ّ  ايطزل١ٝ ٚايػرل ايطزل١ٝيف 
َّ، غىثاؽ. ٌَ بسض َّ، َُغُيُّ ًُٖاف ططْطُ، ِضاغت زَنا ئًؿاِضَتِ ث  نُ )اغتعاُْ( بُوإ بهط

 ضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُ
 بُِضَيع فُضَىو يًصُّْ شيٓطُ.

 بُِضَيع تاضا عبسايطظام ستُس:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 ٍَ ًَُُ ثؿتطريّ يُ َاززَنُ زَنُئ و ُٖضوَٖا ثؿتطريّ يُو بِططُيُف زَنُئ نُ يًصُّْ نؿتىنا ئ
ًَؿًٓاضّ ظياز نطزٌْ نطزووَ، غىثاؽ،  ث
 ضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُ

 فُضَىوٕ بؤ َاززَيُنِ تط.
 بُِضَيع دالٍ عًِ عبسايًُ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

  5  4  2  8  1يف اٚال: نٌ َٔ خايـ طهُال َٔ اطهاّ ايؿكطاخ )86ايبات اـاَؼ/ االطهاّ اؾعا١ٝ٥/ املاز٠)
 ثعٜس ع٢ً غ١ٓ اٚ اػطا١َ ال يف َٔ ٖصا ايكإْٛ ٜعاقة ااؿبؼ َس٠ ال4يف َٔ ايبٓس. داْٝا: َٔ املاز٠ )8  7  6

 ثعٜس ع٢ً د د١ َ ٜني زٜٓاض.
يف َٔ ٖصا ايكإْٛ 4داْٝال: نٌ َٔ خايـ طهُال َٔ اطهاّ ايؿكطثني)ط  ٟيف َٔ ايؿكط٠ )داْٝاليف َٔ املاز٠ )

ٜعاقة ااؿبؼ َس٠ ال ثعٜس ع٢ً غٓجني اٚ اػطا١َ ال ثكٌ ع٢ً  ػ١ َ ٜني زٜٓاض ٚ ال ثعٜس ع٢ً عؿط٠ 
 ٓاض اٚ اهًجا ايعكٛاجني َعال.َ ٜني زٜ

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:
 بُ نىضزيُنُّ. 
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَٓذُّ سىنُُناِْ غعازإ َاززَّ ) ًَو يُ 86زَضواظَّ ث ًَهٌ سىنُ ًَو غُضث ( يُنُّ: ُٖض نُغ

( يُّ ياغايُ زا بهات غعا 4( يُ بُْسّ زووَّ يُ َاززَّ )8، 7، 6، 5 ،4، 2، 8، 1سىنُُناِْ بِططُناِْ )
 ،ٌَ َِ ًًَؤٕ زيٓاض ظياتط ُْب ٌَ يإ  ُضاَُيُى نُ يُ غ ٌَ ظياتط ُْب َّ بُ بُْسنطزٕ نُ يُ غاَي  زَزض

ًَهِ بهات يُ سىنُُناِْ ُٖضزوو بِططُّ ) َِ غُضث ( يُ بِططُّ زووَّ َاززَيُّ 11، 9زووَّ: ُٖض نُغ
ًَٓك نىاض ي ٌَ يإ بُ  ُضاَُيُى نُ يُ ث ٍَ ظياتط ُْب َّ بُ بُْس نطزٕ يُ زوو غا ُّ ياغايُزا غعا زَزض

ٌَ ياخىز ُٖضزوو غعا بُ يُنُوَ،  ٌَ وَ يُ زَ ًًَؤٕ ظياتط ُْب  ًًَؤٕ زيٓاض نَُرت ُْب
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 بُِضَيع فُضَىو يًصُّْ ياغايٌ.
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 ِضؤشإ عبسايكازض التس:  بُِضَيعز.
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ

ًَىَيُ، بِططُّ يُنُّ غعاّ  ًَُُ يُ يًصُّْ ياغايٌ زاواٍ زاِضؾتُٓوَّ َاززَنَُإ نطزووَ، َاززَنُ بُو ؾ ئ
ٌَ يإ بُ بصاضزٕ، واتُ  ُِضاَُ نُ يُ ) ًَو ظياتط ُْب ٌَ وَ يُ غاَي َِ َاْط نَُرت ُْب ( ُٖظاض 851ططتٔ يُ غ

ًَو نُ غُض زيٓاض ن ٌَ بُ غُض ُٖضنُغ ٌَ ئُو غعايُ زَغُث َِ ًًَؤٕ زيٓاض ظياتط ُْب ٌَ وَ يُ غ َُرت ُْب
ًَهٌ سىنُُناِْ بِططُناِْ ) ( بِططُّ زووََِ َاززَّ نىاضََِ ئُّ ياغايُ 8، 7، 6، 5، 4، 2، 8، 1ث

 زَنات. 
ٌَ يإ ٍَ ظياتط ُْب ٌَ وَ يُ زوو غا ًَو نَُرت ُْب ًَٓك ًًَؤٕ زيٓاض  زووَّ: غعاّ ططتٔ يُ غاَي بُ بصاضزٕ يُ ث

ٌَ و يُ ) َّ نُ 11نَُرت ُْب ًَو غعا زَزض ٌَ يإ بُ ُٖضزوو غعانُ ُٖضنُغ ( ًًَؤٕ زيٓاض ظياتط ُْب
ًَهٌ يُ بِططُناِْ )  ( ّ ئُو ياغايُ نطز.4(ّ بِططُّ زووََِ َاززَّ )11، 9غُضث

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:
ٍَ.بُِضَيع يًصْ  ُّ نؿتىنا

 ظنًُ غًس قاحل: بُِضَيع
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ

ًَبًًُٓإ يُغُض ئُوَ ًُْ.  ًَُُ ت  ئ
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 بُِضَيع  يًصُّْ شيٓطُ.
 بُِضَيعتاضاعبسايطظام ستُس:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ

ًَبًًُٓإ ًُْ يُ غُض َاززَنُ.  ًَُُف ت  ئ
 ُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:ب

 بُِضَيع فُضَىو دُْابٌ وَظيط.
ٍَ و غُضناوَناِْ ئاو.  بُِضَيعز. غريوإ بابإ/ وَظيطّ نؿتىنا

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ
ًَؿًٓاض زَنُئ نُوا ) َّ ثاف )11يُ شيط اوال: يُ ْاو قُوغُنُ ث ًَو بىو نُ 8( ئًعافُ بهط ( ياْعَ ؾت

ًَطَ باغِ  فِطاى َُ يتُيؿٔ  ابُّ نطز نُ نىوَ شَيط ئُوَ يُ شَيط زووًََـ )بامس ( يُنُ ط  ٟإ نطز ي
 ( يُ، غىثاؽ.11، 9ًُْ وَنى خىَيٓسياُْوَ، بُِضاغتِ خؤّ )

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:
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ًَبًين ُٖيُر ) عبسايطلتٔ سػؽت ابابهط،  َِ ت ، ؾُومن ستُس  طيب، غُضزاض ضؾًس ستُس بُؾاضَتِ ؾانٌن
ًَطيعإ امساعًٌ غُضُْٖط، ئُظؽت عُط التس،  ًَؿُوا تىفًل َغسيس، ظًإ عبسايطسًِ عبسايًُ، ب ستُس، ث

ًَعاض قازض امساعًٌ( ئُّ بُِضَيعاُْ ْاويإ ْىوغطاوَ  بُِضَيع فُضَىو ناى عبسايطلتٔ.، طىي
 بُِضَيع عبسايطلتٔ سػؽت ابابهط:

 ُضيَُإبُِضَيع غُضؤنٌ ث
ًَِ وايُ ئَُُ باؾرتئ َاززَيُ ُٖض نُ 86غُباضَت بُ َاززَّ ) ( يُّ ياغايُزا باؽ يُ غعاناِْ زَنا َٔ ث

ًَؽت ئُطُض ئُّ َاززَيُ سًفاظو ثاضاغتِٓ يُ غُض زاضغتإ زَنا، يُعِٓ ظؤض َىًِٖ و ططْطُ يُْاو ئُّ   بًَ
َّ ًَُُ َُٖىو داض ثُْا زَبُيُٓ بُض غذٔ، فالٕ نُؽ واّ نطز  ياغايُزا، بُآلّ نُ زَيٌ غُيطّ زَنُّ ئ

َِ،  ُِضاَُ  ًَٓ ًَطَ َُْ بًبُيُٓ غذٔ، فالٕ نُؽ واّ نطز، واّ ؾَت بهُٕ ئَُُ بُِضاغتِ بُ ِضَئٌ َٔ غذٔ ي
ٌَ، با ًًَؤٕ و ًْىَيو  َِ ًًَؤٕ نَُرت ُْب ٌَ يُ غ ًَ ٌَ نُ ب ًَىَيُ ُْب ًَهِ باؾُ، بُآلّ  ُِضاَُ بُو ؾ ظؤض ؾت

ٌَ، قُّ نٌ ئُنا ًَُُ ِضقُإ يُ خَُيهِ خؤَإ  ب ٌَ، ئاغاِْ بهُئ يُبُض خَُيهُنُ، ئ َّ نُّ ب با ؾتُنُ تؤظ
( ًَٔ ًَ َّ غُضّ 81ُٖيُ، ئُطُض َُٖىو زوشَِٓ ئُّ خَُيهُيُٓ قُيٓانُ با ب ٌَ، با ُٖض نىويُٓ ئُو ( ًًَؤٕ ب

ٍَ ًَُُ ِضَم بؽت يُطُ ًَىَيُ ئ ًَىَ بٌ، يُعِٓ بُو ؾ َّ بُو ؾ ًَىاف  ؾَت بسَّ، ئَُُ ْانط ئُّ خَُيهُ با ٖ
ًَسإ يُ  َِ بُ قتعُ ي ٍَ بهؽت و خَُيهُنُ ئًعالِْ بؤ بهُئ و قتعُ ؾَت بسَئ و سهىَُت َُٖيػ ًَىاف يُطُ ٖ
ٌَ، ُٖض يُنػُض بهؽت بؤ  َّ، يًَُُ واب ٌَ يًَُُ بهط ٌَ ئُوَ قُزَ ُيُ ْاب ًَ ًًَُنا نُ ب ْاو  اباتُنُ يُ د

َِ ، نىاض ًًَؤِْ يُّ خَُيهُ وَضبططئ ، يُعِٓ بُِضاغتِ بُ غذُٓنُ و غذِٓ بهُئ و  ُِضاَُيُنِ غ
ًَِ وايُ بُ  ٍَ ًًًَُتِ خؤَإ َُٖيؼ و نُوت بهُئ َٔ ث ًَُُ نُيُطُ ٍَ ئ ًَهِ ُْطىصتاوَ يُطُ ِضَئٌ َٔ ؾت
ًَؽت يُ بِططُّ يُنُّ  َِ، نىْهُ غُباضَت بُّ بِططاُّْ نُ زََي ًَٓ ًَسا َُْ ًًَؤٕ و ًْىَيو باؾرتَ، غذًٓـ ت

ٌَ زاَُظضاْسٕ يإ طؤِضئ َٔ داضّ تطيـ قػُّ نطز طؤِضئ َُغُيُٕ  اباتُى ُٖيُ، َٔ ظَويُنِ نُ زَ َي
ًَالؽ و  َّ ئُّ زاض بُِضوو و َاظيُ برِبّ ط ًَسايُ، َٔ زََُو ًَسايُ، زاض َاظّ و بُِضووّ ت ُٖيُ ؾاخُ زاضّ ت

ٌَ نؤٕ ئُو زاضَ بِطّ نطزتُ  اب ًَ َّ باؾُ بُ َٔ ب ًَسَزَّ،  ئُض ًَهِ باؾرتَ باوّ ي ًَهِ تط يُعِٓ ئَُُ ؾت ات
ٌَ ئُوَف ُٖض  اباتُ و ُٖض دىاٌْ و غُوظايٌ زَزا، غُباضَت بُ بِططُّ زووَّ نُ  َّ ب يُوَّ ئُو زاضَ يُو
ٌَ، قُيٓا،  ًَٓك ًًَؤُْف ًُُْ با تؤظٍ تُخفًف تط ب ٍَ ئُو ث ًَِ يُطُ ًَٓك ًًَؤٕ ُٖض زيػإ َٔ زََي ٌَ ث زََي

ٌَ زَنا ز َِ نىْهُ نُ زَغت ث َّ، خَُيو زَبًٓ ًَت ئُو بُْساوَ زضوغت زَنات يإ ِضَيِطَوّ دؤطُنُ زَطؤِض َن
ٌَ بطا وا َُنُ، ئُوَ غعانُيُ فُضَىو تؤ وازَنُّ، وا بهُ، بُآلّ نُ  ًَتُ غُض سهىَُت زََي يُنػُض زَن

َّ بىور ئُو ثؤيًػُ يُ  َِ، نىاض َاْط ئُو سهىَُتُ يُ نى َّ بىور نطزّ نطزيُ عًُاضَ، بُضظّ نطزَوَ غ نى
ًَتُ غُضّ  ٌَ زَنا ئُو ثؤيًػُ يإ ئُو فُضَاْطُيُ به ًَطَ نُ زَغت ث ئُّ ُْيبًِٓر يُعِٓ َُخػُزّ ي
ٌَ، ئُوَ  َُيُتُ،  َُيُتت نطز، فُضَىو ئُوَ غعانُيُ ًًَؤٕ و ًْىَيو يإ زوو ًًَؤٕ  ٌَ نانُ ئُوَ ْاب ًَ ب

ٌَ، يُعِٓ ؾت511زيٓاضّ ؾَت وَضبططَيت دُظايُنُ ) ًَُُ، ( ُٖظاض ب ٍَ خَُيهِ ئ ٌَ يُطُ ٌَ، طىصتاو ب ًَهِ نُّ ب
َّ بؤ  ًَُُ يُ شَيط ظوَيًُو ٖاتىويُٓ يُ شَيط تُسُزايُى ٖاتىويُٓزَض، َُٖىو داض ًَُُ نُ خؤَإ ئ ٍَ ئ يُطُ
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ًَىاف  ٖ ًَُُ ٌَ ئ ٌَ، زَب ًَىَيُى ب خؤَإ ِضانُئ بهًُٓ غُض ئُو ظوَيُُ يُ خَُيهِ خؤَإ بهُئ، بُ ُٖض ؾ
ًَىاف بهًُٓ  ًَطّ ٖ ًَط بهُئ، بًطؤِضئ، يُعِٓ ؾتُنُ ف ًَط بهُئ، غُقافُتًإ ف َّ، خَُيهُنُ ف غُض

ًَسإ خَُيهُنُ ثُضوَضزَ  ًَؿهُوتىو بهُئ، ُْى بُغعاو بُ زاضو بُ ي ًَطّ ثُضوَضزَيُنِ ث ًَو و ف ًْعاَ
ٌَ ًًًَُت، غىثاؽ،  بهُئ، و ئًرت ِضاغتِ بهُئ بُوَ قُت ِضاغت ْاب

 يع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغالٕ با
 بُؾاضَ تٌ. ؾانٌبُِضَيع فُضَىو ناى 

 ستُس قازض: ؾانٌبُِضَيع 
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ

ًَىاظّ تط َٔ زَضٍ زَبِطّ يُّ ياغايُ  ًَؿًٓاضَنامن وَنى )ناى عبسايطلتإ(َ، بُآلّ بُؾ وََيال تُقطيبُٕ ث
ًَهُ يُ ظؤض باغٌ غعازإ زَنا، ُٖضنُْس غعا يُ َُٖىو زو َّ، نىْهُ غعازإ بُؾ ًْاٍ ئُوضوثا ظؤض بُناضز

َّ ئُصتاَِ بسات، بُآلّ َٔ  ًَو بُضاَبُض ُٖض  َُيُت و نُّ و نىِضيُى نُ زَيُو َُٖيىَيػتُ نطزٌْ ُٖضنُغ
ًَُُ يُ َُٖىو بِططُو  ًَؿًٓاض زَنُّ بؤ سهىَُت و بؤ وَظاضَتٌ ثُيىَْساض يُ دًاتِ ئُوَّ نُ ئ ًَطَ يُى ث ي

ًَو و بؤ َاززَنإ  ًَهُ يُغطوؾتُ ظؤض دىاُْنإ بؤ ُٖض ًًًَُت ثُْا بؤ غعا ببُئ، َُغُيُّ زاضغتإ يُن
 َِ ًَؿًٓاض زَنُّ وَظاضَت ظياتط َُٖيػ َِ بُو وآلتُ، َٔ ث ًَو نُ دُوَيهِ ظؤض دىإ و يُ باض زَبُخؿ ُٖض وآلت

ًَهِ نىضزغتإ نُ خؤّ بُ خاوَِْ زاضغ ٌَ، يُعِٓ ئُطُض بُ ِضؤؾٓبرينطزِْ خَُيو بؤ ُٖض تان تاُْنُ بعاْ
َّ، بُآلّ تانِ نىضز خؤّ بُ خاوَِْ ئُّ زاضغتاُْ و ئًٓتًُاّ خؤؾُويػتِ و بؤ  ًَُُ غعاف بسض خَُيهِ ئ
ًَِ وايُ ُٖض غعازإ ناضَغُضّ َُٖىو ططفتُنإ ْانات  ٌَ، بُِضاغتِ ث ئُّ وآلتُو بؤ ئُّ ًْؿتًُاُْ ُْب

ُالّ خَُيو طُوضَتطَ يُو غعايُّ نُ يُ ْاو ئُّ ياغايُيُ، بؤيُ خؤؾُويػت نطزِْ زاضغتإ و ًْؿتًُإ ي
ٌَ، بُآلّ ِضؤؾٓبرينطزِْ خَُيو و  ٌَ ُٖب ًَيَن، غعا ئُب ُٖضنُْس َٔ َُبُغتُنُّ ئُوَ ًُْ غعا َُْ

ًَِ وايُ يُ غعايُنُ طُوضَتطَ، غىثاؽ،  خؤؾُويػتِ خَُيو بؤ ئًٓتًُاّ بؤ ًْؿتًُإ ث
 ضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُ
 بُِضَيع فُضَىو ؾُومن خإ.

 بُِضَيع ؾُومن ستُس  طيب:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ

ًَو يُ  ٍَ ٖاوضَيهامن، نىْهُ َُٖىو زَظاْؽت نُ زاضغتإ واتُ بُؾ ٌَ يُطُ يُ ِضاغتًسا ِضَْطُ َٔ ِضاّ دًاواظ ب
ًَت  ٌَ و شيٓطُ ثاى و تًَُع ُْب ًَُُ ئُطُض زاضغتاُْنإ ُْب ًَطىَإ ئُو ئاو و ُٖوايُ و نُؾُّ نُ شياٌْ ئ ب

ًَىيػتُ ططْطًُنِ تُواو  ًَهِ تُْسضوغت ببُئ بُِضَيىَ، يُبُض ئُوَ ظؤض ث ًَسا زَشئ ْاتىاْؽت شياْ ًَُُّ ت ئ
ٍَ ئُو نُغاُّْ نُ زَغت زضَيصّ زَنُُْ غُض  َّ يُطُ َّ بُ زاضغتإ وَ ئًذطائاتِ ظؤض قاْىِْ بهط بسض

َِ ًًَؤٕ زاضغتإ يُ بِططُّ يُنَُِ ي ًَو يإ غ اغانُزا ئُوَّ زَيبًِٓ نُ باؽ نطاوَ )يعاقب باذتبؼ( غاَي
َِ ًًَؤِْ زيٓاض بسات،  َّ يإ غ ًَو غذٔ نط ٍَ ئُوَ بهُّ نُ خَُيو غاَي زيٓاض بُِضاغتِ ئُطُض َىقاضَُْ يُطُ
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َّ، يُبُض ئُوَ يُ َُسانًُـ زائًُُٕ وايُ يُ ق َِ ًًَؤٕ زيٓاضَنُ َُٖيسَبصَيط اذتِ بُ تُئهًس غ
ًَؿتإ ُْبىوَ بُ  ٖ ًَُُ ٌَ الّ ئ َىتتُُّٖ غىوى تطئ  ُِضاَُ َُٖيسَبصَيطّ، ئًال ئُطُض قُظيُنُ تاوإ ب
ًَؿًٓاضَّ يًصُّْ ياغايٌ َىززَنإ وَى ئُوَّ ئُوإ  َّ، يإ ئُو ث عازَت زاضغتإ بُ تاوإ سًػاو نط

ٍَ ثاضَيا ًِْ ئُو ثا َّ، بُآلّ َٔ يُطُ َّ بُ َىقابًًِ ئُو باغًإ نطز زَغتهاضّ بهط ضَيُ َُفطوظَ ظياز نط
ٌَ، بؤ ئُوَّ ئُو نابطايُ ُٖغت بُوَ بهات نُ داضَيهِ زيهُ ئُو  َّ، ثاضَ ب ٌَ نُ غذٔ ُْنط َىززَيُ ب
ًَٓك ًًَؤٕ  ٍَ  ُضاَُ يإ ث  َُيُتُ تًهطاض ُْناتُوَ، يُ بِططُّ زووَّ زيػإ َُٖإ َاززَ ُٖيُ زوو غا

ٍَ يُ غذٔ ب ٌَ زيٓاض خَُيو زووغا ٌَ تُْػًل ُٖب ًَٓك ًًَؤٕ زيٓاض، يُبُض ئُوَ زَب ٌَ َىقاضَُْ زَنُّ بُ ث
َّ وَ ثؿتطريّ  يُ بُيِٓ  ُضاَُ و غذُٓنُ عُيٍُ ئُقٍُ بؤ ئُوَّ غىونرتيًٓإ نُ  ُضاَُنُيُ َُٖيبصَيط
ًَُُ ظؤض نُّ نُؽ ُٖيُ نُ ظاًْاض ًَهِ ئ ًَػتا ًٖك تان ّ يُو قػُيُّ ناى فاظٍ زَنُّ بُِضاغتِ تانى ئ

ٌَ يُ غُض ططْطِ زاضغتاُْنإ و بؤ نِ باؾُ بؤ نِ ططْطُر يُبُض ئُوَ ِضاطُياْسِْ وَظاضَتِ  تُواوّ ُٖب
ٌَ وَظاضَتِ ظضاعُ بؤ ئُوَّ  َّ بُ بِططُيُى يُو َاززَيُ بؤ ئُوَّ َىيعَّ ب ًَِ باؾُ ُٖض بهط ظضاعُ ث

ٌَ بهات يُو بىاضَيُ بؤ ِضؤؾٓهطزُْوَّ ب ًَهِ ناضا زَغت ث ري و بؤنىوِْ خَُيو يُ غُض ِضاطُياْسْ
ًَػتاوَ دًًُناِْ  ًَىيػتُ يُ ئ زاضغتاُْنإ بُتايبُتِ يُ َُضسُيُّ ئًبتًسائًُ يإ يُ ِضَوظَناُْ ث
ٌَ ثاضَيعطاضّ زاضغتاُْنإ بهُٕ، نىْهُ زاضغتاُْنإ َاْاّ  نىضزغتإ يُ غُض ئُوَ طُوضَ بهطَئ نُ زَب

ًَ ٌَ بهُئ ُْٖاغُ زاًْإ، َاْاّ شياًْإ وَ ئُطُض ئ ًَىَيُ ناض بهُئ يُ غُضَتاوَ زَغت ث ُُ بُو ؾ
ٌَ يُ غُض زاضغتاُْنإ و، غىثاؽ،   ًَهِ ظؤض ْعيهِ زاٖاتىو و ِضؤؾُْبرييُنِ تُواوّ زَب  ئُدًاي

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:
 بُِضَيع ناى غُضزاض.
 بُِضَيع غُضزاض ضؾًس ستُس:

 .إبُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُ
ًَهًاُّْ نُ يُ بِططُناِْ ) (ّ ئُّ ياغايُ ٖاتىوٕ نُ خؤٍ يُ بِطيُٓوَّ 4( َاززَّ )7، 6، 5ئُو غُضث

ثٍُ و ثؤّ زاضَنإ وَ بِطيُٓوَّ تُواوّ زاضَنإ، دا ْاظامن تُسسيس ُْنطاوَ نُْس زاضَيهُ يإ َُٖىو 
ًَهطزِْ َُِض و َا ًَِ وايُ ئُّ  اباتُنُيُ، وَ يُ يُوَِضاْسِْ َُِض و َااَلت و ت اَلتُٕ بؤ ئُو زاضغتاْاُْ، نُ ث

َّ يُ  ًَهِ ئًبازَّ زاضغتاُْنُ زَنات، زياضَ ئُو ظياْاُّْ نُ بُ زاضغتاُْنُ زَنُو َِ بِططُيُ ُٖضغ غ
َِ بِططُيُ وَ زَغتًٓؿاِْ نطزووَ َاززَّ ) ًَهِ ظؤض قىضؽ بُو 4خًالؾت ئُّ غ ًَِ وايُ ظياْ ( َٔ ث

ٍَ خىؾهِ بُِضَيعّ ؾُومن خإ نُ ئُو عكىبُيُ زاضغتاْاُْ زَطُئُْ، َٔ ٖاوِض اّ بُِضاغتِ يُطُ
َِ ًًَىٕ عكىبُّ  َّ بُِضائُّ زاضغتإ برِبَيؼت غ ًَو بًُو عكىبُيُنِ بُِضاغتِ غىونُ، نىْهُ ئُطُض نُغ
َِ ئُو ناتُّ خَُيىظَّ زَيتُ باظاِض، يُ نىَيىَ زَيت ب َّ يُواُْيُ بايٌ زوو ًًَؤٕ زيٓاض خَُيىظ بها ئُؾ ُ بسض

ئاضَظووّ خؤّ زَيهات، بؤ ئُوَّ ثاضَيعطاضّ تُواو يُو زاضغتاْاُْ بهُئ بُِضاغتِ سُقُ ئُو عكىبُيُ 
َّ، نىْهُ شيٓطُيُنِ تُواو و تُْسضوغت بُِضاغتِ ثُيىَغتُ بُ ظؤضّ زاضغتإ وَطُؾُ نطزِْ  ظياز بهط
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ًَؿهُوتىو ثُيِطَوّ ؾَت زاضغتاُْنإ وَى ئُوَّ يُ َُٖىو وآلتاِْ زوًْا َىتُبُعُ وَ يُ َُٖىو وآل تاِْ ث
َِ بِططُّ) ًَتُوَ، غىثاؽ،   7، 6، 5زَنُٕ، بؤيُ َٔ ًٖىازاضّ ناوَيو بُ عكىبُّ ُٖضغ ًَٓ  ( خبؿ

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:
 بُِضَيع ناى ثًؿُوا.

ًَؿُوا تىفًل َغسيس:  بُِضَيع ث
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ

ٌَ 86بًُْػبُت َاززَّ ) ًَيَن بُ تُْٗا غعاّ  ُضاَُ ُٖب ًَؿًٓاض زَنُّ غعاّ بُْسنطزٕ ُٖض َُْ ( َٔ ث
بًُْػبُت ُٖضزوو بِططُّ يُنُّ و زووََُوَ و ئُو زَغَُياتُف زَغَُياتِ  ُضاَُ نطزٕ وَظاضَتٌ 

ًَجطغطاوّ ثؤيًػِ زاضغتإ يُ يُنُ ئًساضيُ ٍَ وَظاضَتٌ ْاوخؤ بًسات بُ ي ٍَ بُ ٖاوناضّ يُطُ نإ نؿتىنا
ًَو يُ ئُغتؤّ ئُواُْ   ًًَُّ نُ ئُوإ اليٌُْ تايبُـتُْسٕ نُ ئاططَيو زَنُوَيتُوَ يإ زاضغتاْ بُو ث
ٌَ بًُْػبُت خاَيِ نىاضًََؿُوَ ئُوَّ يُ  ًَىَيُ ب ًَؿًٓاض زَنُّ بُّ ؾ ثاضاغتِٓ زاضغتإ، بؤيُ َٔ ث

ًَب ًَو نُ ئُو ياغايُ بهطَيت، د ًَِ وايُ نات ًَهطزِْ ئُّ بِططُيُ بِططُّ نىاض نُ بِططُنُ زا ٖاتىوَ َٔ ث ُد
ًَٓاِْ بؤ َُبُغتِ  باؽ يُوَ زَنات، ناْسِْ ظَوّ زاضغتإ يإ ئُو ظَوياُّْ زَنُوُْ ْاويُوَ يإ بُناضٖ
ٌَ ياخىز  ًَهطزِْ ئُّ ياغايُ بُغُض ئُّ بِططُيُ زا نًؿُّ ظؤض زضوغت زَب ًَبُد تطّ يُ زاضغتإ يُ ناتِ د

ًَىَيُنُ دسّ َِ بُ ؾ ًًَُّ نُ  ْاتىاْ َّ، بؤ فتىوُْ َٔ ِضَْطُ بُِضَيع ناى سػؽت بُو ث ٌَ بهط ًَبُد د
َّ بُ  ًَػتا يُ نىضزغتإ ططْطِ ظؤض زَزض ٌَ، ئ بُضَيىَبُضٍ طؿتِ زاضغتإ و با ساضيُ ئاطازاضّ ئُوَ ب

ٍَ يُ َِ غا َّ بُ زاضغتإ، دُْابٌ ئاطازاضَ غ ٌَ بهط َُو زاضغتاِْ زَغتهطز ِضَْطُ ِضووبُضَيهِ فطاوإ ُٖب
ًَو ظَوّ دىتًاض نُوتُ ْاو غٓىوضّ زاضغتاُْنُ  ًَو زضوغتهطا نُ يُ ْاو ئُو زاضغتاُْ نؤََُي ًَـ زاضغتاْ ث

ٌَ  تا ئُو يُسعَيُف ظَويُنإ وَنى خؤيإ َاوَتُوَ، ًَيَن، ئايا يُناتِ د ًَيَن، بُناضٍ زَٖ دىتًاض زَيه
ٌَ نطزِْ ئُو ياغايُ بؤ فتىوُْ ئُطُض ططقتإ ٍَ َؤَيُتِ ُْزا بُودىتًاضاُْ نُ ِضَْطُ وَظاضَتِ نؿ بُد تىنا

ًَٓٔ ياخىز خؤٍ 51شَاضَيإ يُ ) ًَٓٔ يإ بًه ٌَ، بؤ ئُوَّ نُ ظَويًُناًْإ بُناض بٗ ( دىتًاض ظياتط ب
ًَهطزِْ ئُو  ٌَ بُد ٍَ، َٔ زَثطغِ د ٍَ َؤَيُت وَضبطط ٌَ يُوَظاضَتِ نؿتىنا دىتًاض بِطواّ بُوَ ُْبىو نُ ب

ًَ ٌَ بُد ٍَ يُغعاّ  ُضاَُنطزٕ ياغايُ نؤٕ د ًَِ وايُ بِططُّ نىاض البسض ٍَ بُغُض ئُواُْر بؤيُ َٔ ث سَنط
ًَىَيُّ نُ بامسهطز، ظؤض غىثاؽ.  يُو َاززَيُّ نُ ٖاتىوَ بُو ؾ

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ظًإ خإ فُضَىو.
 بُِضَيع ظًإ عبسايطسًِ عبسيًُ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَىَيُى،   86بًُْػبُت َاززَّ ) ًَت بُؾـ ًَسا ْـُب ( ًَٓـ ثؿتطريٍ َُٖإ بؤنىوٕ زَنُّ نُ بُْسنطزِْ ت

ًًَهاضيًُى زَنا بُضاَبُض بـُّ   ًَؿ ًَهسا نُ ُٖض ث ًَىيػتُ يُناتِ غُثاْسِْ  ُضاَُنُ بُغُض ُٖضنُغ بُآلّ ث
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ٌَ نُ داضَيهِ ًَىَيُى ب ًَىيػتُ  ُضاَُنُ بُؾ ًَت زووباضَّ بهاتُوَ،  ياغايُ ياخىز بُزاضغتإ ث زيهُ ُْتىاْ
ًَـسا    ًَؿُوا ئاَـاشَّ ث ٌَ ظياتط بهطَيت، زَغتُآلتُنُف وَنى ناى ث ٌَ زَتىاْ ًَىاظَيو ب واتُ  ُضاَُنُ بُُٖض ؾ
بهُوَيتــُ زَغــيت ثؤيًػــٌ زاضغــتإ، ئَُــُف ظيــاتط بؤنــاض ئاغــاِْ نطزْــُ بُتايبــُتِ يُقــُظا و ْاسًًــُنإ  

ًَىإ وَظ ٍَ و وَظاضَتِ ْاوَخؤ، نىْهُ تؤ ْانطَيت ثؤيًػٌ زاضغـتإ  ئَُُف بَُُٖاُْٖطِ يُْ اضَتِ نؿتىنا
ًَ ًَِ        يُناتِ ضووزاِْ ؾتُنُزا بُنؤََُي ًَـ و ِضؤتؽت زابِطوات تـاوَنى ئُوناتـُّ زَطاتـُ ئـُو نُغـُّ ئـُتىامن ب

ًَِٓ بُتايبـُت         ًَىيػـتسا غـعانُّ بُغـُض زابػـُث ئـُو  ظياِْ طُياْسووَ بُزاضغتاُْنُ، تؤ ْـُتىاٌْ يـُناتِ ث
ٍَ ئُوَّ  ُضاَُنُ ظياز بهطَيت يُٖـُضزوو ساَيُتُنـُزا، بـُآلّ يـُناتِ       ُضاَُّ نُزياضٍ زَنطَيت، َٔ يُطُ
زضوغتهطزِْ بُْساو ياخىز ُٖض ثِطؤشَيُى يـُو ؾـىَيُّٓ نُؾـًاوَ بـؤ زاضغـتإ يـاخىز زاضغـتاُْ، زَنطَيـت         

ًَىيػتُ يُ ) ًَـطَزا      ( ًًَؤٕ يُعِٓ ُٖضوَنى ئـ 6( ًًَؤٕ تا )5ُْوتطَيت نُ ث ًَػـتا ي ُوَ زيـاضٍ بهطَيـت نـُ ئ
ًٌَ ئُو بِططُيُ يُ َاززَّ ) ًَت، ئَُـُ ْـُنطَيت،   72(، بِططُّ زووَّ ْىوغطاوَ يُ)06بُث ( ًًَؤٕ ظياتط ُْب

ًَىيػتُ  ُضاَُنُ بؤ فتىوُْ ) ًَت ث ًَ ًَـت يـاخىز     75ضَيو ب ٌَ ئُطُض يُناتِ زضوغـتهطزِْ بُْـساو ب ( ًًَؤٕ ب
ًَت، يَُُٖا ًَىيػتُ بَُُٖإ نُؽ ُٖض ثِطؤشَيُى ب ًَتُ ُٖضؾىَيُٓى ث ٕ ناتسا ئُو ثِطؤشَيُف نُ طُياْسضاب

ًَبًٓــِ زَنــُئ يُغــُياضَ بــاض َُٖيططَناْــسا ئَُــُ فتىوُْيُنــُ  ًَُــُ ت ًَٓسضَيتُوَ، نــىْهُ ئــُوَّ ئ َُٖيبىَؾــ
ًَىيػتِ خؤت باضَنُ َُٖيبطط ٌَ ئُطُض تؤ ظياز يُث ًَؿإ ئَُي ًَُُٓوَ، نُزَنُٓ غُض قُثاِْ ن ًَىيػـتُ  زَيٗ ٍ ث

ًَـٌ نـُّ ْانطَيتـُوَ، يـُعِٓ           ٍَ، بـُآلّ ئـُو بـاضَ ظيازَيـُّ نُٖـَُيًططتىوَ َي  ُضاَُ بهطَيٌ،  ُضاَُنُ زَنط
ًَىيػـتُ ٖـَُإ َُبـسَْ  بُغـُض ئَُـُف       ئُوَ وَنى ئُوَ وايُ  ُضاَُنُف ُْنُّ باؾرتَ، يَُُٖإ ناتسا ث

ًَــٌ  ُضاَُنــُ بهــٍُ، بــُآلّ ئــُو ثــطِ  ًَٓــُنطَيت، تــؤ ب ٌَ بُد ًًَٓتُوَ، دــ ؤشَّ نُزضوغــتهطاوَ ٖــَُيٌ ُْوَؾــ
ًَين بُغُضيسا، ظؤض غىثاؽ.  ًًَٓتُوَ و زواتطيـ  ُضاَُنُ بػُث ًَىيػتُ تؤ ثِطؤشَنُ َُٖيبىَؾ  ث

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَطيعإ خإ فُضَىو.  ب
ًَطيعإ امساعًٌ غُضُْٖط.  بُِضَيع ب

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَهـِ ياغـا بهـات بُضاَبـُض بُزاضغـتإ غـعا بـسضَيت، بـُآلّ غـعانإ             َ ًَو غُضث ٍَ ئـُوَّ نـُ ُٖضنُغـ ٔ يُطُ
ًَطَ خُتاباضَناًْـ دًاواظٕ، يُبِططُّ ) ( نُْس دؤضَ دًاواظيًُى ُٖيُ، نُْس  َُيـُت  8 – 1دًاواظٕ، ي

ٌَ َُٖىويإ وَنى يُى تَُاؾـا بهـطَئر بُتايبـُتِ بِططـُّ )     ٌَ )بِطيٓـِ ٖـُض    7و  6ُٖيُ، نؤٕ زَب ( نـُزََي
ًَط و نُضَغـتُّ تايبـُت    ًَٓاِْ ئاَ ًَو زَطريَيٌ ياًْـ ئُطُض ٖ زاضَيهِ زاضغتإ( يُعِٓ ُٖضزاضَيو برِبٍ غاَي
ًَو        ٌَ، َؿـاضيـ بِطيُٓوَيـُ، يـُْاو زاضغـتإ بًـت غـاَي ٌَ ب بُبِطئ و طىاغتُٓوَ يُعِٓ ئُطُض َؿاضَيهًؿت ث

ٌَ وَنى ئُوَ  ٌَ بُتايبُتِ ُٖض يُو زوو بِططُيُ، سهىّ زَزضَيٌ، نؤٕ زَب ًَساب ٌَ غعاٍ بُْسنطزِْ ت ًَتر ْاب ب
ًَـٌ ئـُو ياغـايُ، ئـُو            ٍَ بـُ ث بؤيُ زاوا زَنُّ بِططُنإ دًابهطَيتـُوَ، نـىْهُ ظؤض نـُؽ ُٖيـُ سهـىّ زَزض
ًَؿــًٓاضٍ غــعازإ  ُضاَُيــُ، بُ ُضاَــُزإ      ٌَ يُغــُض زاض بِطيٓــُى، ئَُــُ زَتــىاْؽت ث ثِطؤشَيــُ ئُطــُض وابــ
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ًَـٌ يـُدًاتِ ئـُو        زَ ًَ ًَـٌ ب ًَؿًٓاض بؤ ئُو نُغـُّ نـُزاضَيو زَبِطَيتـُوَ ث تىاْؽت ناضَغُضٍ بهُئ ياًْـ ث
     ،ٌَ ًَـٓر زاضَ طـُوضَ زَبـ ٌَ ئـُو ث ًَو يُ غذٔ زَب ًًَُٓوَ ُٖتا ئُو غاَي ًَٓر زاض تط به ًَت ث زاضَّ بِطيتُوَ زَب

 ظؤض غىثاؽ.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ئُظؽت خإ فُضَىو.
 بُِضَيع ئُظؽت عُط التس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

غُباضَت بُو َاززَيُ َُٖيبُتُ َٔ ثؿتطريٍ ِضَئًًُنُّ يًصُّْ ياغايٌ زَنُّ، نىْهُ بُِضاغـيت سًهُـُت   
ٍَ يـاخىز خـَُيو تـُْٗا بُْـس بهطَيـت و              يُزاْاِْ ئُو ئُسهاَُ دُظاياْـُ بـؤ ئـُوَ ًًْـُ غـعاٍ خـَُيو بـسض

ًَػــتا نــؤنؽت يُغــُض ئــُوَّ نــُ نــُْس ططيٓطــُ زاضغــتإ، نــُْس زاض ْــُبِطئ    ُ ٍَ، ٖــَُىوَإ ئ ضاَــُ بهــط
ًَُُ بُّ ياغايُ ثاضاغـؼت يـُ زاضغـتإ بهـُئ، وابـعامن ئـُو        ًَُُ ثاى زَناتُوَ، نُ ئ ططيٓطُ، نُْس شيٓطُّ ئ

ًَؿىو تط نُ زاِضَي صضاوَتُوَ و نُزازَِضَيصَيتُوَ َاززَيُ خؤٍ ضوسِ ياغانُيُ، نىْهُ ئُو َُٖىو َاززاُّْ ث
ٍَ    86يُثاؾٌ َاززَّ ) ٌَ، ئًٓذا بؤيـُ َـٔ يُطـُ ٌَ بُ ئًٓؿائٌ ئُطُض ئُّ ئُسهاَُ دُظاياُْ ُْب ( خؤٍ ئُب

ًَـطَزا    ٍَ يُ نُْسَوَ بؤ نُْس، نـىْهُ ي يًصُّْ ياغايًِ نُوا غعايُنإ نُ زاْسضاوَ، غُقفُناِْ بؤ زابٓسض
ٌَ         َُٖىوَإ زَظاْـؽت ئـُو ناتـُ زازوَض     ًَيَن زيـاضَ زَغـت واآل زَبـ ًَو  ُضاَـُ يـاخىز غـعانإ زَغـُث نـُنات

ًَؿـًٓاض زَنـُّ يـَُاززَّ )            ٌَ تُقـسيطٍ ساَيُتـُنإ بهـا بـؤ زاْـاِْ دـؤضٍ غـعانإ، ٖـُضوَٖا ث (زا 87زَتىاْ
ًَُُ غُيطٍ سىنُِ زووَّ بهُئ ئـُو   ًَت و ئ ٌَ بربَيتُ زووَّ، يُبُض ئُوَّ ئُطُض ب فُقُضَّ يُنُّ ئُتىاْ

ًَػـتا يـُ زاِضؾـتُٓوَّ              غعا ًَُـُ ئ ًَؿـهُوي غـُضؤنِ ثُضيـَُإ، نـىْهُ ئ تىْسَّ نـُ زاْـسضاوَ، َـٔ بؤيـُ ث
ًَؿًٓاض زَنُّ نُوا )86َاززَّ ) ٍَ يُ َاززَّ ْازض٠( ياخىز )اؾشاض َعُط٠(ئ، بؤيُ ث ( ئُوَّ نُباؽ زَنط

ٍَ، نىْهُ )86( يُ زووََِ )87) ئُواْـُّ  ثتاخ اتطٟ طبٝعتٞيف    ْبا،  اؾتشاض َعُتط٠   اؾتشاض٣ ْتازض٠    ( زابٓسض
ًَُُ ثاضاغتِٓ تُؾسيس بهُئ، بؤيُ ئُطـُض يـُخاَيٌ زووَّ    َىُٖزَزٕ بؤ ئُّ قُضاضَ بُِضاغتِ ظؤض ططيٓطُ ئ

ٍَ زاْسضاوَ، ظؤض غىثاؽ. ًَطُّ بهطَيتُوَ ئُو دؤضَ زاضاُْ بَُٔ ظؤض ظؤض ططْطرتَ نُوا يُو  زا د
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 طىَيًعاض خإ فُضَىو.
 بُِضَيع طىَيًعاض قازض امساعًٌ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًين َٔ يُغُض بطُّ يُنَُُ يَُاززَّ ) ًَـو يُبِططـُناِْ )    86ت ًَهـٌ سىنُ ًَو غُضث ، 8، 1( نُ ُٖضنُغـ
ٖ     4( بهات، يُبُْسّ زووََِ َاززَّ )8، 7، 6، 5، 4، 2 ُضيُنـُ  ( ئُّ غـعايُّ بـؤ زاْـسضاوَ، ئايـا سـىنُِ 

ٌَ ) 6يُو خاآلُْ وَنى يُنُر بؤفتىوُْ خاَيٌ ) ٍَ خـاَي ٌَ بِطيِٓ ُٖض زاضَيهِ زاضغتإ يُطُ ( وَنـى يـُى   2( زََي
ًَت )زاَُظضاْسِْ زَظطا طؿيت يإ تايبُت يُْاو ظَوّ زاضغتإ(، ظؤض غىثاؽ. ًَت غعانُّ نُزََي  زَب
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 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ٍَ و ئاوزَيطٍ فُضَىو.يًصُّْ   نؿتىنا
 بُِضَيع دالٍ عًٌ عبساهلل:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ ًًُْ، غىثاؽ. ًَُُ ت  ئ
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 يًصُّْ ياغايٌ فُضَىو.
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ عًٌ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَُُ وَنى يًصُّْ ياغايٌ  ًَطَ باغـٌ يُغـُض         ئ يُغُض ئُّ بابُّ نُ تايبُتـُ بـُ عكىبـاتِ ئـُو نُغـاُّْ نـُي
ًَُإ باؾُ ضووٕ نطزُْوَيُى بسَئ ُٖض بـؤ بُضنـاو ضووْـِ ٖـَُىو ئـُو ئُْساَـُ بُِضَيعاْـُو بـؤ          نطاوَ، ث

ًَعنطزِْ ياغـانُ، ئـُّ ياغـايُ نــُ يـَُاززَّ )        ًَـسَنا بـُ عكىبـات بــؤ     86ثؿـتطريٍ ياغـانُ و بـُٖ ( زَغـت ث
ٌَ بُ سُثؼ 6( بُواتا )28ززَّ )َا ًَسايُ، ُْٖسَيهِ ئَُي ( َاززَ يُّ َاززاُْ عكىبُّ سُثؼ و  ُضاَُّ ت

ًَهُآلويًـُى ُٖيـُ يـُ دـؤضٍ عكىبُناْـسا،           ٌَ بُسـُثؼ و وَ ُضاَـُ، بـُآلّ ت ئُو بُ ُضاَُ، ُْٖسَيهِ زََيـ
    ُ ٍَ ٖـُض يـُخىزّ ئـ ًَهُآلويًُى ُٖيُ يُ دؤضٍ تاواُْناْسا نُ ئـُنط و ياغـايُ خؤيـسا، بؤفتىوْـُ    ُٖضوَٖا ت

ٌَ ئَُاْـــُّ َىخايُفـــُّ ئُسهاَـــُناِْ فُقـــُضَّ )86يـــَُاززَّ ) (ّ 8، 7، 6، 5، 4، 2، 8، 1( نـــُ ئـــَُي
ًٌَ بِططُ زووّ َاززَ نىاض بهُئ نُ باؽ يـُ   ًَؽت غُيطٍ فُقُضَ غ َاززَّ نىاض فُقُضَ زوو بها، ئُطُض ب

ًَٓاوَ بُ سُثؼ يإ بُ ُضاَـُ،  ئًكاَُّ َىْؿُئاتِ طؿتِ و تايبُتِ يُْاو  اباتسا  ًَطَ عكىبُنُّ ٖ زَنا ي
ًَـــسَنات بـــؤ ) 84ســُثؼ بـــُطىَيطَّ قـــاْىِْ عكىبــات يـــُ )   ٍَ، واتـــُ ئَُـــُ  5( غـــُعاتُوَ زَغــت ث ( غــا

ًَهِ تُقسيطيًُ زَزضَيتُ زَغت زَغتُآلتِ زازطا يُ ) ٍَ،  5( غـُعاتسا سـىنُِ بـسا ٖـُتا )    84غُآلسًُت ( غـا
ًَُـُ سًػـابٌ ئـُو  ُضاَُيـُ و           ( 2ًَيإ بُ  ُضاَُيُى نـُ يـُ )   ًَؽت ئ ًَت، ئُطـُض بـ ًـؤٕ زيٓـاض ظيـاتط ْـُب

ًَهِ طؿـيت يـإ           عكىبُيُ بهُئ بُضاَبُض بُو تاواْـُّ نـُ ئـُو نُغـُ نطزوويـُتِ َُْؿـُئات و َىْؿـُئات
ٌَ، بُ ) ٌَ، َىْؿائاتُنُؾـٌ قائًُـُ يـُْاو  اباتُنـُ،        2تايبُتِ زازَْ ( ًًَؤٕ زيٓاض ئُّ نابطايـُ ِضظطـاضٍ زَبـ

ًَُُ ْـَُإ تـىاِْ  اباتُنـُ بجـاضَيعئ، تـًُْا ئًهتًفائُـإ       ئُ َُ تُْاقىظَيهُ يُثاضاغتِٓ  اباتُنُ، نُواتُ ئ
ٌَ و  اباتُنـُ ئًػـتًغالٍ زَنـا، ئَُـُ يُاليـُى، يُاليـُنِ       2نطز بُ ) ( ًًَؤٕ زيٓاض و نابطاف بُضزَواّ زَب

ًَػتا ُٖضنُْ ًًَُٓ غُض َاززَناِْ زواتط نُ ئ ًَُُ ب ًَطـاّ ئـُوَ ًًْـُ نـَُٔ باغـٌ يُغـُض       زيهُ ئُطُض ئ س د
ًًَٓـُ غـُض َـاززَّ )      ( يُفُقـُضَ نـىاضَنُزا بـاؽ    88بهُّ، بُآلّ َٔ بؤ ناو ضووِْ باغٌ يُغـُض زَنـُّ، ب

ًَـىَ بهـا       يُوَ زَنا نُ ئُو نُغُّ ئًٓتادُناِْ ئُو  اباتاُّْ نُ بطاوٕ يـُعِٓ واتـُ زظضاوٕ تُغـُِضوفِ ث
ٌَ يـإ )  511ُيُى نُ يُ )عكىبُنُّ بؤ زاْاوَ بُ تًُْا  ُضاَ ( َـاْط سـُثؼ، بـُآلّ    2( ُٖظاض ظياتط ْـُب
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ًًَٓــُ غــُض قــاْىِْ عكىبــات دُضقتــُّ سًــاظَّ ئــَُىايٌ َُغــطوقُ بــُطىَيطَّ َــاززَّ    ًَــسا ئُطــُض ب يُنات
ًَِ باؾُ ئُو بُضنـاو ضووًًْـُ خبُيٓـُ بـُضزَّ ٖـَُىو      461) ًَطَ بؤيُ َٔ ث ًَتُ غذٔ، ي (ّ عكىبُنإ زَن

ٍَ ٖـُتا َـاززَّ )    ئُْساَُ بُِضَيع ًَـت و   28َنإ، ُٖضوَٖا َاززَناِْ تط نُيُى بـُزواٍ يـُى زاز (، ئُطـُض ب
ًَُـُ ئاوٖـا قػـُّ يُغـُض بهـُئ يـُناتِ تـُتبًل            ًَتـُوَ، ئ ًَػـتا ؿتًٓ ًَىَيُّ ئ ًَطَ ئاوا بُّ ؾـ ئُو عكىباُْ ي

ٍَ،  جِٗيف االقً  يًُت نطزْسا يُْاو زازطاناْسا بُطىَيطَّ قاْىِْ ئىغىيٌ َُسانَُاتِ دُظائٌ ) ًَٓـسض بُناضزَٖ
ــاتِ   االقتتتً يف ) ًَٓـــسضَيت، عكىبـــُناِْ خُفًفـــُ، بـــُآلّ وَضَ غـــُيطٍ بهـــُ يـــُْاو قـــاْىِْ عكىبـ بُناضزَٖ

( عكىبـُناِْ ظؤض يـُّ عكىبُيـُ بـُقىَت     488( بـؤ ) 477ئُقًًًَُنُزا خؤٍ قاْىِْ عكىباتُ َاززَناِْ )
ًَهـسا ئـُو ياغـايُ يُغـاَيٌ      ًَُـُ زَضٍ زَنـُئ       زاْـسضاوَ، بـُواتا    1969تطَ، يُنات ًَـت ئـُّ ياغـايُّ نـُ ئ ْاب

ٌَ نُيـُ            ٌَ عكىباتـُناِْ نـَُرت بـ َّ ثاضَيعطاضٍ يـُ ابات و يـُ شيٓطـُّ نىضزغـتإ بهـُئ ْـاب ئُطُض زََاُْو
ًَعتًباض وَضبطـطٕ   ًَِ وايُ ئُّ بُِضَيعاُْ ئَُُ بُُْظَضٍ ئ ئُقًٌَ قاْىُْ عاَُنُ زاْسضاوَ، يُبُض ئُوَ َٔ ث

ًَِ وايـُ        يُياغاناْسا، ئُطُض  ًَىَيُنِ باؾـرت، َـٔ ثـ ٍَ بؤ يًصُّْ ياغـايٌ زابِطَيصَيتـُوَ بُؾـ ًَٓسض ًَبٗ واظيؿٌ ي
ًَت، غىثاؽ.  ِضَْطُ ياغايُنُ بُ قىَتطب

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 يًصُّْ شيٓطُ و تُْسضوغتِ فُضَىو.
 بُِضَيع تاضا عبسايطظام ستُس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَتُوَ بؤ ثاضاغتِٓ زاضغتإ، غىثاؽ. ًَىيػتًؿِ زَظاْؽت نُ ؿتًٓ ًَُُ ثؿتطريٍ يَُاززَنُ زَنُئ و بُ ث  ئ
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 دُْابٌ وَظيط فُضَىو.
ٍَ و غُضناوَناِْ ئاو:  بُِضَيع ز. غريوإ بابإ / وَظيطٍ نؿتىنا

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَهُآلويًـُى ُٖيـُ يُعكىباتُناْـسا، يُبـُض ئـُوَ          تُبع ًَُُ ثؿتطريٍ يَُاززَنـُ زَنـُئ، بـُؽ زيـاضَ ت ُٕ ئ
ٌَ دُضقتُ و  ٍَ يًصُّْ قاْىِْ زاًْؿؽت بؤ ئُوَّ وَى ئَُي ٌَ يُطُ ئُطُض سُظ زَنُٕ، ئُطُض زَضفُـتإ بسَْ

ٍَ يُنرتٍ بِطؤٕ، ظؤض غىثاؽ.  عًكابُنُ يُطُ
 ًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساع

 فُضَىوٕ بؤ َاززَيُنِ تط.
 بُِضَيع دالٍ عًٌ عبساهلل:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 يف اؾٗط اٚ اػطا١َ الثكٌ عٔ ًَْٝٛٞ زٜٓاض:6ٜعاقة ااؿبؼ َس٠ الثعٜس ع٢ً ) يف:87املاز٠ )
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يدلٜتت١ ٚ ايطبٝعٝتت١ املٗتتسز٠ اٚال: نتتٌ َتتٔ قتتاّ اكطتتع اٟ َتتٔ االؾتتشاض ايػاااثٝتت١ املعُتتط٠ اٚ ايٓتتازض٠ ٚ ايٓباثتتاخ ا 
 ااالْكطاض اٚ قاّ اا العجسا٤ عًٝٗا ااٟ ؾهٌ َٔ االؾهاٍ.

داْٝا: نٌ َٔ ثػبة ع ْؿٛت ططٜل ع ايػاااخ ٚ االضانٞ ايػاااث١ٝ ٚ اجلُٝتاخ ٚ املٓتاطل ايٛقا٥ٝت١ ٚ املطاعت٢     
 ْجٝش١ االُٖاٍ اٚ ايجككرل.

 اجلطٚق١.دايذا: نٌ َٔ طاٍٚ ظضاع١ اٚ اغجػ ٍ اضانٞ ايػاااخ 
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 بُنىضزيًُنُّ.
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ عًٌ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 (:87َاززَّ)
ٌَ يإ بُ ُضاَُيُى نُ يُ )6غعازإ بُبُْسنطزٕ يُ ) ٌَ:8( َاْط ظياتط ُْب  ( ًًَؤٕ نَُرت ُْب

ًَت بُبِط ًَو َُٖيبػت ًَـىٍ و        يُنُّ: ُٖضنُغ يُٓوَّ ٖـُضزاضَيهِ زاضغـتاٌْ بُتَُـُٕ يـإ زَطُـُٕ، ضوَنـِ ن
ًَت زَغت زضَيصيإ بهاتُ غُض. ًَىَيُى ب  غطوؾتِ نُ ُِٖضَؾٍُ يُْاونىوًْإ يُغُضَ يإ بُُٖض ؾ

ًَو بـــىوَ ٖـــؤٍ ئاططنُوتٓـــُوَ يُزاضغـــتاُْنإ و ظَويًـــُناِْ زاضغـــتإ، ثاضَيعضاوَنـــإ و  زووَّ: ُٖضنُغـــ
 ضاو و يُوَِضطانإ يُئُصتاَِ نَُتُضخَُِ و ثؿتطىَيدػؼت.ْاونُناِْ ثاضَيع

ًَيَن. ًَيَن يإ بُناضٍ بٗ ًَو ُٖوَيًسا ظَوّ زاضغتاُْ غىوتاوَنإ زابه ًًَُّ ُٖضنُغ  غ
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 يًصُّْ ياغاٍ فُضَىو.
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض التس:

 َُإ.بُِضَيع غُضؤنِ ثُضي

ًَىَيُى نـُ غـعايُنُ سـُزٍ         ًَؿًٓاضٍ ئُوَ زَنُئ نـُ َاززَنـُ زابِطَيصَيتـُوَ بُؾـ ًَُُ يُيًصُّْ ياغاٍ ث ئ
ًَىَيُ ٖـاتىوَ نـُ يـُ )    ًَػتا تُْٗا يُثِطؤشَنُ بُّ ؾ ٌَ، ئ ًَساب ٌَ َـاوَّ     6ئُزْا و ئُعالّ ت ( َـاْط ظيـاتط ْـُب

ًَؿًٓاض زَنُئ نُ غعاٍ ططتٔ َاوَّ يُ) ًَُُ ث ٌَ، يإ 2ططتُٓنُ، ئ ًَو ظياتط ُْب ٌَ و يُ غاَي ( َاط نَُرت ُْب
ٌَ يُ ) ًَت:8بُ بصاضزٕ نُ نَُرتُْب ًَهسا زَغُث  ( ًًَؤٕ زيٓاض بُغُض ُٖضنُغ

ًَـىٍ و غطوؾـتًًُنإ           ًَهِ زاضغـتاُْ بُتَُُْـُنإ يـإ زاض يكـُناِْ بِطيًـُوَ يـإ ضووَنـُ ن يُنُّ: زضَخت
ًَىَنإ. ئُواُّْ يُبُضزَّ ُِٖضَؾٍُ يُْاونىوْسإ يإ ًَىَيُى يُؾ  ظَيسَِضؤٍ نطزُْ غُضيإ بُُٖض ؾ

ًَتـــُ َايـــُّ ئـــاطط نُوتٓـــُوَ يُزاضغـــتاُْنإ و ظَويًـــُ زاضغـــتاُْنإ و زاضغـــتاُْ   ًَو بب زووَّ: ُٖضنُغـــ
ٍَ نـُ      ثاضَيعضاوَنإ و ؾىَيُٓناِْ خؤ ثاضَيعٍ و ثاوإ يُئُصتاَِ نَُتُضخـَُِ و ثؿتطىَيدػـؼت ْانـاضزَنط

ًَهطاوَنإ، غىثاؽ.قُضَبىوّ ئُو ظاًْاْ  ُف بهاتُوَ نُ ضووياْساوَ بُطىَيطَّ ياغا ناض ث
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:
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ٍَ و ئاوزَيطٍ فُضَىو.  يًصُّْ نؿتىنا
 

 بُِضَيع ظنًُ قاحل عبسارتايل:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ ًًُْ، غىثاؽ. ًَُُ ت  ئ
 اعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امس

 يًصُّْ شيٓطُ و تُْسضوغتِ فُضَىو.

 بُِضَيع تاضا عبسايطظام ستُس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

         ٌَ ًَؿًٓاضٍ ئُوَّ نطزووَ غعازاُْنُ تىوْـستط بهطَيـت، َـاوَّ بُْسنطزُْنـُّ ظيـاز بهطَيـت يـإ ثـ يًصُْ ث
 غىثاؽ.شَاضزُْنُّ ظياز بهطَيت يإ ُٖضزوونًإ ظياز بهطَيت، 

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 دُْابٌ وَظيط فُضَىو.

ٍَ و غُضناوَناِْ ئاو:  بُِضَيع ز. غريوإ بابإ / وَظيطٍ نؿتىنا

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 (ٌَ ًَــ ( يــُ 18، َــاززَ )يفيف18نتتٌ َتتٔ ختتايـ اطهتتاّ املتتاز٠ )زاوا زَنــُئ نــُوا نــىاضََِ بــؤ ئًعافــُ بهطَيــت ب

 ُسعوضاتُ، بُآلّ عكىبُ ُْٖاتىوَ بؤ ئُو غًىنُ ئَُُ يُى.َ
  ٍَ ٍَ يًصُّْ قاْىِْ ئًـ بهُئ بؤ ئُوَّ عكىبُ و دُضقتُنُ يُطـُ ٍَ ئُوَئ نُ يُطُ ًَُُف يُطُ زووَّ: ئ

 يُنرت بِطؤٕ، غىثاؽ.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَبًين ُٖيُر تهايُ زَغت بُضظبهاتُو ٌَ ت ًَط خإ، طُؾُ خإ، ن َ ) ْاغو خإ، ؾُومن خإ، ناى غُضزاض، ؾً
 تاضا خإ، ناى ناوَ، ئاُْٖط خإ، ناى عبسايطلتٔ، نىَيػتإ خإ(، فُضَىو ْاغو خإ.

 بُِضَيع ْاغو تىفًل عبسايهطيِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

       ُ ٕ نـاى عُـطَوَ ئـُويـ ئُوَيـُ     زياضَ تُقطيبـُٕ وَآلَـِ ثطغـًاضَيهِ وَضطـطت نـُ الّ ضووٕ ْـُبىو يُاليـ
ًَو،    بابُتِ ياغاٍ عكىبات َازاّ عكىبُنُّ بُقىَترتَ عازَتُٕ تؤ نُياغايُنِ تايبُت زَضزَنُّ بـؤ بابـُت
ٍَ بـُوَ ثـِطٍ بهُيتـُوَ،       ًَهٌ تـط ئُتـُو ًَو ُٖيُ يُؾىَيٓ يُبُضنٌ زَضيسَنُّر يُبُض ططيٓطًًُنُّ، ُْقػ

ٌَ يُوَ ًَِ وايُ بؤئُوَّ ضظطاضَإ ب ٌَ َاززَيُى  دأَ ث ٌَ وَنى خؤيإ وتًاُْ زووباضَ زايرِبَيصُْوَ، ئُب زَب
ٍَ، ئَُــَُإ نــطزووَ    ٌَ ئــُو ِضَنــاو بهــط ٌَ ئُطــُض عكىبُيــُنِ ئُؾــُزتط يُياغــايُنِ تــطزا ٖــُب ًَــ ٌَ  ب ٖــُب
ًَطَ زاْسضاو ًَِ ئُّ عكىباُّْ نُي ًَ ًَهِ تط ُٖض عُيُٕٓ ؾت زَي ًَو، خاَي ٍَ ياغاناِْ تطزا، ئَُُ خاَي َ يُُْٖس
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ــُّ َــاززَّ ) ٍَ ئــُوَّ دُضقتُنــُ قىضغــرتَ،    87ي ًَؿــىوتط يُطــُ (زا ئــُٖىَْرتَ يُعكىبــُناِْ َاززَنــُّ ث
ًَو، يـُعِٓ    ًَسا َُوظوعِ ئًػتًشابٌ ئايـُت َُغُيُٕ بؤفتىوُْ وَنى يُى، زوو ٖاوِضَيٌ تطيـ ئًؿاضَتًإ ث

ًَت بؤْاو  ابات نَُرتَ يُوَّ نُ)  ًَب ًَهت ث يُعِٓ َُعكىٍ ًًُْ ئُوَّ عيف نٌ َٔ قاّ اكطئُوَّ نُ ئايُت
ٌَ يـُوَّ نـُ ئايُتُنـُّ بُزَغـتُوَيُ، يـُعِٓ ئـُو قـُتعٌ           نُ قُتع زَنا  ُضاَُنُ و عكىبُنـُّ نـَُرتب

ٌَ ئـُّ ظيـاتط      6نطزووَ، بُآلّ عكىبُتُنُّ ئُو ) ٌَ يُغـاَي ًَهُ، يُبُض ئُوَ ظيـاتط ْـُب ( َاْطُ، بُآلّ ئُو غاَي
ٌَ يُؾُف َاْط، بؤيُ زاِضؾتُٓوَّ دؤ ًًَـُتِ        ُْب ًَىيػـتِ ث ًَِ وايـُ ث ضٍ عكىبُنـُ و دـؤضٍ دُضقتُنـُ ثـ

ًَىإ         88و 87و  86َاززَناِْ ) ( داضَيهِ تـط غـًا ُّ بهطَيتـُوَ، نُُٖغـت زَنـُّ تـُْافىظَيو ُٖيـُ يـُْ
 دؤضٍ تاواُْنُ و عكىبُنُ، ظؤض غىثاؽ.

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ؾُومن خإ فُضَىو.
 ومن ستُس  طيب:بُضَيع ؾُ

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
( يُِضاغتًسا ثؿتطريٍ يُٖاوِضَيِ ْاغو خإ زَنُّ، يُغُض ئُو باباتُ نُ قػُّ نطز، 87بًُْػبُت َاززَّ )

ًَػـتا نـُّ ُْنطَيتـُوَ، يُبـُض             ًَؿـرتزا ظيـاتط بـىوَ ئ ًَىيػتُ ًَكساضٍ  ُضاَـُنإ ظيـاز بهطَيـت، ئُطـُض يُث ث
ًَؿ ًٓاضَف نُيًصُّْ ياغايٌ نطزّ بُِضاغتِ ثاضَنُ نَُُ، ئُطـُض َُقاِضَْـُّ بهـُئ    ططيٓطِ  ابات، ئُو ث

ًَىيػـتُ ثاضَنـُف      ًَٓـا، ث ًَُُ بُزوو غاَيُنُوَ، ئُطُض ئُوَّ يًصُّْ ياغايٌ قُضاضّ يُغُض زَزاو زَْطـٌ ٖ ئ
ٍَ يُو ساَيُتُزا، نىْهُ ) ٔ بهطَيـت،  (ًًَـؤٕ زيٓـاض بُِضاغـتِ َىقـابًًٌ ئـُوَ ًًْـُ نُخـَُيو غـذ        8ظياز بهط

ًَـطَوَ، خبطَيتـُ        ًَطَزا بِططُيُنِ تط ُٖيُ نُ خَُيىظ نطزٕ، عكىبُّ خـَُيىظ نـطزًْـ َـُفطوظَ خبطَيتـُ ئ ي
ًَـطَزا       ٍَ ي ٍَ، ٖـُضَٖا ئًعافـُّ بِططُيـُى بهـط ئُّ بِططُيُوَ ئُو نُغُّ نُ خَُيىظ زَنا عكىبُّ بؤ زابٓسض

ًَؿاُّْ يُّ ب ًَهُ يُو ن ٍَ يُ ٖاووآلتًإ دطُ يُوَّ نُ ئاطط نُوتُٓوَ يُن ِططُيُزا زَغتًٓؿإ نطاوَ، ُْٖس
ئُواُّْ نًَُىإ و غُضزاِْ ئُو ْاوناُْ زَنـُٕ ظؤضدـاض َـُوازّ ظَضَض َُْـس زَنُْـُ ْـاو  اباتُناْـُوَ        
بؤفتىوُْ ُْوت ياخىز َُوازّ نًًُاوّ، ئُو ؾـتاُّْ نـُظَضَض بـُ زضَخـت و  اباتـُنإ زَطُيـُْٔ، ئَُـُ        

ًَتُٖؤٍ َطزِْ زضَختُنا ًَسا زَشٍ، ِضَْطُ داضَيهِ زَب ٕ و يُْاونىوِْ ئُو َُْتًكُيُّ نُ زضَختُناِْ ت
ًَِ باؾـُ ئُطـُض ئَُـُف بُبِططُيـُى عكىبُيـُنِ بـؤ          ًَسا بصَيتُوَ، يُبُض ئـُوَ ثـ ٌَ ت تطيـ زضَخت ُْتىاْ

 زابٓسضَيت و ئًعافُ بهطَيت يُّ بِططُيُ، غىثاؽ.
 :بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ

 ناى غُضزاض فُضَىو.
 بُِضَيع غُضزاض ضؾًس ستُس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ٌَ ُٖغـيَت بُبِطيٓـُوَّ ٖـُضزاضَيو يـإ      ٌَ )ُٖضنُغ ًَت ئُوَيُ نُئَُي يُِضاغتًسا َٔ َىالسُظَيُى نُ ُّٖ ب
ًَيَن       ًَو بـُ نـاًٌَ بػـىوت ًَو زاضغـتاْ ًَو(، َٔ ثطغًاضَنُّ ئُوَيُ ئايا نُغـ عكىبُنـُّ  غىوتاْسِْ زاضغتاْ

ٌَ ُٖوَيٌ ناْسُْوَيسا ئُويـ َُٖإ عكىبُ بًططَيتُوَ، دا 8) ٌَ ُٖضنُغ ًًََُسا زََي ( ًًَؤُْر يَُاززَّ غ
ٍَ، بُِضاغـتِ سُقـُ ئـُوَف دًـا      ٍَ ُْى  ُضاَُ بهط ًَو ُٖوَيٌ ناْسُْوَيسا سُقُ َىنافُئُ بهط باؾُ يُن

ٍَ زَنــ    ًَهــُ ــُ زوو بِططــُزا ت ــُ و  ُضاَــُ نــؤٕ ي ًَهًإ  اباتُنــُّ غــىوتاْسووَ،  بهطَيتــُوَ، عكىب ــُن ٍَر ي ط
 يُنًؿًإ ناْسيتًُوَ، ظؤض غىثاؽ.

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَط خإ فُضَىو.  ؾً
ًَط ستُس صتًب:  بُِضَيع ؾً
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ٍَ يًصُّْ قاْىِْ َُٖإ ِضاّ ُٖيُ، نُبُِضاغتِ ئُو عكىبُيُ ُٖض ي ُغُض قاْىِْ عكىبات بـِطوا،  ًَٓـ يُطُ
تُبعـُٕ ئـُو نُغـٍُ نـُ     دايذتا: نتٌ َتٔ طتاٍٚ ظضاعت١ اٚ اغتجػ ٍ اضانتٞ ايػااتاخ اجلطٚقت١يف          بُآلّ ئـُوَّ ) 

ًَهُ بُئُْكُغت زَيهُٕ،  ًَيَن ئُيها بُظضاعُتِ ئاغايٌ ئُوَ ُٖض ؾت ًَيَن زوايٌ غًفُتِ  اباتِ ْاَ ئُيػىوت
 ٌَ ًَ نٌ َٔ قاّ اا العجسا٤ املجهطض ع٢ً اضانٞ ايػاااخ ٚ املطاعٞ ٚ ثػرل )زواٍ ئُوَ فُقُضَيُى ئُطُض بتىأْ ب

ًَهُ نــُ َػــتَُط ضؤشاْــُ تًهــطاض قتتٝؿ١ االغتتجدساّ اىل اغتتجدساَاخ اختتط٣ َذتتٌ ايعضاعتت١ ٚايبٓتتا٤يف  ئَُــُ ؾــت
ٌَ  بؤ ئُوخَُيهاُّْ نُ غًفُتُنُّ زَطؤِضٕ  ٌَ باؾرتَ بؤئُوَّ ِضَزع ًَتُوَ، يُبُض ئُوَ فُقُضَيُنِ واب زَب

 ٌٖ  ابات، ظؤض غىثاؽ.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 طُؾُ خإ فُضَىو.
 بُِضَيع طُؾُ زاضا دالٍ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَهَُيٌ ُٖيُ، تُغًٓف ْـُبىوَ، دًـاواظّ    ًَهَُيٌ و ث ٍَ ئُوَزاَُ نُ بِططٍُ غعايُنإ ظؤض ت بُطؿتِ َٔ يُطُ
ًَهس ًَهِ        4ا يُ بِططُناِْ َاززَّ )يُ عكىبُيُنسا يُنات ًَطيعإ خـإ باغـٌ نـطز نـُ بـُؽ تـُْٗا ئايـُت ( نُ ب

ٍَ سُثػـٌ بهـا، يـَُاززَّ )     ًَت نُغُيط زَنُّ عكىبُنُّ زازوَض بؤٍ ُٖيُ تا زوو غـا (زا 89بُزَغتُوَ ب
ًَهُ سُثػـُنُّ، َـٔ ثؿـتًىاِْ قػـُنُّ نـاى عُـط زَنـُّ          باغٌ ئُوَ زَنا نُ بُقُغت سطيل زَنات غـاَي

ًَيَن، يـُّ  نُ ًَتُوَ بُزاِضؾتُٓوَّ ئُو َاززَ غعاياُْ نُ دؤضَيو يُزازثُضوَضٍ بُزّ ب يًصُّْ ياغايٌ ُٖغت
ًَهـسا نـُ باغـٌ  ُضاَـُّ )         87َاززَيُ يَُاززٍَ ) ًَُىايُ نـُ ِضازيـع ًًْـُ ئـُّ َاززَيـُ يُنات ( 8(يـ َٔ ث

     ٖ  ٌَ ٍَ نُ يُبِططُّ يُنُّ باغـٌ ئـُوَ زَنـا نـُ ُٖضنُغـ َُيبػـيَت بـُبِطيِٓ زاضَيـو يـاخىز     ًًَؤٕ زيٓاض زَنط
ٌَ بؤ سطيل يُعِٓ دًـاواظّ ْـُنطاوَ يُبـُيِٓ ئايـا زاضَيهـُ يـإ زَيـإ و غـُزإ  ٖـُظاض زاضَ نـُ            غُبُو ب
ًَؿًٓاض زَنُّ يُناتِ زاِضؾتُٓوَّ غعاناْسا ًْػـبُ يـاخىز بـِطَ زاضَنـُ زيـاضٍ       زَبِطَيتُوَ، يُبُض ئُوَ َٔ ث
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ًَو َُٖإ عك ٍَ ئـُوَّ زَيـإ و غـُزإ ٖـُظاض زاض         بهطَيت، ْانطَيت يُن ٍَ يُطـُ ًَت نـُ زاضَيـو بـرِب ىبُّ ُٖب
ٍَ، غىثاؽ. ٌَ ئُوَ تُغًٓف بهط ًَُىايُ نُ ئُب ًَيَن، ث ٍَ يإ بػىوت  برِب

 
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 تاضا خإ فُضَىو.
 بُِضَيع تاضا حتػؽت ئُغعسّ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبىوٕ             بُِضا ًَهِ تـُواو زَزا بـُ غـُوظ نـطزٕ يـا بـُ ئاطـاي غتِ ئُّ َاززَيـُ ططيٓطـُ يُبـُض ئـُوَّ بايُخـساْ
ًَُـُ زََاْـُوَيت و ُٖزَفُاْـُ يـُْاو زَضنـىوِْ وضَيهدػـتِٓ بـُقاْىٕ،         يُشيٓطُ ِٖ ئُو َُْتًكاُْيُ نُ ئ

ًَو بهىشيــت بــُخًرِبَوَ،      َعُتتطيفنــُزاضَيو ) ــُن ٌَ، وَنــى نــؤٕ ي ــ ٍَ ب ٌَ نــُْس غــا ــُب ــىوٕ  ئ بــُ غُضغــجٌ ب
ٌَ غـُبُو ئـُّ زاضَ      ًَبهُيتُوَ، بُِضاغتِ غعازإ بؤ ئُو خَُيهاُّْ نـُوا بـُب بُخًربَيُى ئاوايُ نُزاضَيو ي
ًَهِ ئُو زاضَيـُ، نـُْس خـُت     ًَهًإ تَُُْ ًَسايُ ُٖض خُت زَبِطُْوَ ئُقًَُٕ بُِضاٍ َٔ ئُو زاضاُْ خُتِ ت

 ٌَ ــ ــُ ب ــُْاو زاضَن ــُ َــُفطوظَ يُال   ي ــُو زاضَي ــُّ     عــىَطٍ ئ ــُو زاضاْ ــؤ ئ ٍَ ب ــط ــُِْ ياغــايًُوَ سًػــاو به ي
نُئُبِطَيتُوَ زواّ ئُوَْسَ غاَيُ زاْسضاوَ بؤ ثانِ شيٓطـُ و بؤدـىإ نطزْـِ ئـُو َُْتًكُيـُ، يُبـُض ئـُوَ        
ظؤض َُْتًكُ ُٖيُ يُنىضزغتاْسا ئُطـُض َىالسـُظَ بهـُٕ َُْتًكـُّ الّ قـُضَزاغ و ئُواْـُ، ئُواْـُّ نـُ         

إ ظيـاتطَ يُبُضئـُوَّ ٖـُّ يُِضاونطزْـسا، ٖـُّ يـُبِطيِٓ زاضزا، ٖـَُىوّ غـعاٍ         يُوَئ ئُبًٓٔ غـُوظايًُنً 
ًَُـُ ئـُو وآلتـُ         ًَهـُ بؤئـُوَّ ئ ًَهـُواُْوَ زاْـاِْ قاْىْ ُٖيُ، غعابىوٕ َاْاّ ئُظيُتساِْ خَُيو ًًُْ، بُث

ًَُـُ نى      ًَبهُئ نُ داضَيهِ تط، داضُٖبىوَ يُغُض زاضَيو ثًاوَيـو نـىشضاوَ، بـا ئـُوَّ ئ ًَـسا   نؤٕ واي ؾـتِٓ ت
( ٌَ ًًََُسا ئَُي ًًَُّ ؾتِ يُخاَيٌ غ ٌَ، غ ٌَ، ضَيهدػؼت بُقاْىٕ ب ًَسا ُٖب ًَُُ غعاٍ ت ٌَ، با ئُوَّ ئ نتٌ َتٔ   ُْب

ٍَ )    طاٍٚ ظضاعت١ اٚ اغتجػ ٍ اضانتٞ ايػااتاخ يف       تـؤ غـُبُبٌ   نتٌ َتٔ ثػتبة ع ططٜتليف      فـُضقِ ُٖيـُ يُطـُ
ٍَ َُساوَيُ، تؤ َُساوَيُت نطزووَ، ئايـا   سُضيل واتُ  نطزوويُتٌ، يُبُض ئُوَ غعانُّ فُضقٌ ُٖيُ يُطُ

نطزوويــُتِ يــإ ْــُيهطزووَ، َــُفطوظَ ئــُوَ دــاضَيهِ تــط يًصْــُّ ياغــايٌ بُغــُضيسا بِطؤْــُوَ، ثؿــتطريٍ   
ــت،        ٍَ الزَبطَي ــت بُِضاغــتِ ئُواْــُّ نــُ ئًػــتًغالٍ زَنــط ًَ ًَطخاُْ نــُ زَب ــُّ ؾــً ــُو خاَي ــؤ ئ تُواويؿــِ ب

ًَٓسض ًَت، ثؿتطريٍ دُْابٌ وَظيطيـ زَنُّ  اباتُنُو ؾتِ تط بُناض زَٖ ًَسا ُٖب َيت َُفطوظَ ئُوَ غعاٍ ت
ٌَ َىخايُفُّ نطز يُ ٌٖ ) ٌَ ُٖضنُغ  ( زيػاُْوَ زاخٌ بهَطت، غىثاؽ.18نُ ئَُي
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 َاَؤغتا ناوَ فُضَىو.
 بُِضَيع ناوَ ستُس اَؽت:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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( َـاْط بـؤ   6ٔ ثؿتطريٍ يًصُّْ ياغايٌ زَنُّ نُ ئًؿاضَت بُ نُّ نطزُْوَّ غعاٍ ظيٓـسإ زَنـات يـُ )   َ
ًَِ باؾـُ ئـُو بِططـُّ زووَّ نـُ ئًعافـُيإ نـطزووَ،            2) ( َاْط، بُآلّ  ُضاَُنـُ َاوَتـُوَ، باؾـُ، بـُآلّ ثـ

ًَــطَ ُٖغــت زَنــ ُّ تؤظَيــو ئــُو زضَيــص ئًعافُنــُ ْــُنطَيؼت ئــُوَّ يًصْــُّ قــاْىِْ نطزوويــُتِ بُِضاغــتِ ي
نطزُْوَّ دىًٍَُ ئاخريٍ تؤظَيو ئُوَّ قاْىًُْنُّ بُضتُغو زَناتٔ، ئُطُض وَنى خؤٍ عُضَبًًُنـُّ  
ًَؿـًٓاضَف زَنـُّ نـُ يًصْـُّ ياغـايٌ و       ًَهِ ًًُْ، ُٖضوَٖا ثؿتطريٍ ئُو ث تُضدَُُ بهطَيتُوَ ًٖك عُيب

ٍَ تُخىيٌ بهطَئ بؤ ضَيهدػتُٓوَّ ئُو بِط طُ و َاززاُّْ نُ ثُيىَْسيًإ بُ َىخايُفات و يًصُّْ نؿتىنا
ًَؿــُنإ ضَيهسَخُْــُوَ يَُاززَناْــسا، بُِضاغــيت ئــُوَ ظؤض    عكىبــات ُٖيــُ، تــُخىبٌ بهــطَئ نــؤٕ ثــاف و ث
ٍَ َــاززَ يــُزواتطيـ زَيــؼت ُْٖــسَيذاض زووبــاضَ   ًَهَُيًًــُى ُٖيــُ ٖــُتا ُْٖــس ٍَ و ث ًَهــُ ًَىيػــتُ، نــىْهُ ت ث

ًَؿـًٓاضٍ   نطاوَتُوَ يُغُض َىخايُفات  و عكىبات، ُٖضوَٖا ثؿتطريٍ ئُو ِضايُف زَنُّ نُدُْابٌ وَظيـط ث
ًَـطَ نـُ َىخايُفُيـُ، نـؤٕ ئـُو عكىبـُ مشـىيٌ بهـار ٖـُضوَٖا َـاززَّ )          18نطز َاززَّ ) ًَتُوَ ئ ( 81( ب

ًَــطَ ئــُو عكىباْــُ مشــىيٌ زَنــاتٔ، ظؤض  ًَىَ يــُو َىخايُفاتاُْيــُ نــُ ي ئُطــُض تَُاؾــاٍ بهــُئ بُٖــَُإ ؾــ
 غىثاؽ.

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ئاُْٖط خإ فُضَىو.
 : ضؤٚف عاضف بُِضَيع ئاُْٖط

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

( ٌَ ًَٔ )   نتٌ َتٔ قتاّ اكطتعيف      ئُو َاززَيُ نُ زََي ًَـ نـىْهُ ئـُو   نتٌ َتٔ قتاّ ادايؿت١ يٛا٥تعيف       بـُِضَئٌ َـٔ ب
ٌَ ََُٓىع ًَُـُ ٖـُتا       بُؾُضَ نُ ئُو زاضَّ زَبِطٍ نىظاْ ُ، با بًُْػبُت  اباتِ خـام بـاؽ بهـُئ، ئايـا ئ

ًَُٓايًـُى زَزَيٓـُ      ًَو يـإ ٖـًك ضِب ًَػتا ًٖك َُغشُنِ دًؤيؤدٌ يإ ًٖك الئًشُى يإ ًٖك وَيب غايت ئ
ًَؽت نانُ ئُو زاضَ ْـازيطَ يـإ ئـُوزاضَّ َُبِطْـُوَ يـإ ئـُو زاضَّ نـُ         ئُونُغاُْ ُٖتا فُالسِ بُغًت بًَ

ًَػـتا ئـُوََإ ًًْـُ يـُْاو      َىًُُٖ، ُٖتاو ًَػتا ؾتِ واَإ ُْبىوَ، َُوغىعاتًؿُإ ًًُْ، ٖـُتاوَنى ئ َنى ئ
ٌَ يُئاظازّ بريٍ ئريتًىاظّ يـُ   ًَ ٍَ ب ٍَ ئُو َُٖىو نىتُيٌ نؤْهطيتًًُ زَزض ؾاضَنإ، نُ ئًذاظَّ بًٓا زَزَض

ٍَ، يـُ ؾـؤضف  )   178) ًَٓسض ًَىيػتُ بؤٍ بهـ ًَىيػـتُ بـؤ   ( َـُتطَ ئـاو ئـ   78( َُتطٍ ئُو زاضَّ ث ُو زاضَّ ث
ٍَ، نىْهُ نُِضَطُنُّ طُيؿيَت ئُّ  ًَٓسض ٌَ ئُو زاضاُّْ يؤ به ٍَ، يُ سٌ عُغهُضٍ ُْتطات ُٖيُ ْاب ًَٓسض به
ًَٔ ئـُو زاضَ             ًَـ ًَٔ بـؤ خَُيهُنـُّ ب ًَُـُ ٖـًك الئًشـُنُإ ًًْـُ زَضٍ بًٓـ ًَػـتا ئ العُنُ زَغتىا ٖـُتاوَنى ئ

ٌَ )ًَُُٗ، ئُوَ باؾُ يإ ئُوَّ َُنًٓٔر بُِضا ًَ يُ وَيب غـايتُناًْـ  ٚؾل املػٛطاخ ٚ ٚؾل ايًٛا٥عيف ّ َٔ ب
ًَؼت يُغُض  ًَؼت َىضاقُبٍُ  تُنُٓيؤدًُإ ُٖب بؤ فُالسِ بُغًتًـ ضَيُٓايٌ بسضَييَت نُ ئُواُْ زوايٌ زَب
ًَهِ زّ،        ــُن ــُ ي ًَهِ ن ــىَ ــُ زَغــت سه ٌَ بًسَيٓ ــاب ــِطٍ، ْ ــِ زَب ًَىَيُى زاضَيه ــ َّ بُؾ ًَو ز ــُن ــُنإ، ي  ابات

ٌَ بــُخؤَإ      ثؤيًػــُن ًَُــُ زَبــ ٌَ زَبــِطؤ نانــُ ئــُو دــاضَ بِطيــت قُيٓانــُ، خــؤ ئ ــ ٌ زٍ  ابــات يُوَيًــُ زََي
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     ٌَ ًَطبـ ًَُُ ِضَناوّ بهـُئ ٖـُتا ًًًَُتُنـُ ف ٌَ ئ َىضاقُبُّ يُعِٓ وَغائًًٌ تُنُٓيؤدٌ َىًِٖ ُٖيُ زَب
 نُ ئُو ؾتُ َىًُُٖ، غىثاؽ.

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ضَىو ناى عبسايطلتٔ.فُ
 
 

 بُِضَيع عبسايطلتٔ سػؽت ابابهط:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ٍَ َـاززَّ ) 87غُباضَت بَُاززَّ ) ًَِ وايُ تُْاقىظ ُٖيُ يُطُ ٌَ ؾـُف َـاْط      86( َٔ ث ًَـطَ زََيـ (، ٖـُض ي
ٍَ، بُآلّ يـَُاززَّ )  ًَو زاضَيو برِب ٍَ ُٖضنُغ ًَو غـع   6( يُبِططـُّ ) 86غعابسض ابسضَيت، بـُآلّ  ( طـؤتًتِ غـاَي

ًَطَ ) ًَور زواٍ ئَُُ ئُّ َاززَيُ َُٖىو ُٖيُ يُْاو 6( َاْطُ، ئايا ئُو )6ي ًَسَنا يإ غاَي ٌَ بُد ( َاْطُ د
ًًًََُـ َُٖىوٍ  ًَػتا ُٖيُ َُغُيُٕ بؤ ئاطط َاززَيُنِ تايبُت ُٖيُ، ِٖ غ ًَـ ئ ياغانُ، ئُّ َاززَ يُث

ًَو   يُْاوٍ ُٖيُ، ئُّ َاززَيُ ُٖض ظيازَ، بُِضاٍ َ ًَؽت نُغـ ًَُُ زََيـ ٌَ، بُآلّ غُباضَت بُوَّ نُ ئ ٔ ُٖضُْب
ًَيَن و             ٍَ ؿتـ ٍَ بُ ُضاَـُ و ئُواْـُ، َاْـاٍ ئـُوَ ًًْـُ نـُ ئـُو خـاْىوَ يـُو يُْاو  اباتسا خاْىو بها غـعابسض
ًَُـإ وَضبطـطٕ، ْـا َاْـاٍ ئُوَيـُ نُ ُضاَـَُإ نـطز، غـعاَاْسا ئـُو             ًَىيػـتُاُْ بـُثاضَ ي ًَُُ ث  ُضاَُنُ ئ

ًَو          خاْىو ٌَ، ئـُوَ  اباتُنـُ ثـاضَيعضاوَ، ئـُوَ  ُضاَُنُيـُ، يـإ نُغـ ًَ ًَ ٌَ ْـُٖ ًَيَن، ئاغُواضيؿٌ يـ َف بِطوخ
ٍَ ؿتًيَن و  ًَطايُ يُو ًَؽت نُ ئُو د ًَُُ  ُِضاَُّ زَنُئ ْاَي ًَو، ئ ًًَُنُ بطؤِضئ يإ ؾت ًَؽت ِضَيِطَوٍ  د ًَ نُب

ًَيَن، َا ٌَ برِيووخ ًَيَن، ئُب ٍَ ؿت ْاٍ ئُوَيُ غعانُ، غعانُّ يُغُض غُثاْس َاْـاٍ ئُوَيـُ   يإ ئُو عًُاضَ يُو
ًَـ وَخـت، يـإ نُباغـٌ َاَؤغـتا عُـط           ًَتُوَ، بطُِضَيتـُوَ ئُغـُضٍ خـؤٍ ثـ ًَب ًًَُنُف وَنى خؤٍ ي نُ د
ًَـ            ِضَيعّ ُٖيُ دُواو ًًُْ، بُآلّ ُٖض بـؤ قػـُيُ، وَنـِ باغـٌ ياغـاٍ عكىباـتـإ نـطز، ياغـاٍ عكىبـات ثـ

ٍَ ٖاتىوَ، ئُو 41) ًَػـتا عُغـطَنُ    ( غا ًَهِ تط بـىو، ئ وَختُ و ئُو ظََاُْ عُغطَيهِ تط بىو يُعِٓ ظََاْ
ًَػتاوَ بـُزاْاِْ ياغـايُنِ تايبـُت بـؤ      ًَىيػتًُإ ُٖض يُئ ًَُُ بُِضَئٌ َٔ ث ًَؿهُوتىوتط بىوَ، ئ طؤِضاوَ و ث

ٌَ، ياًْـ ٌَ، ُٖض ياغايُى ب ٌَ، ياغاٍ َُزَِْ ب َُٖىاضبهطَيتـُوَ   ُٖضَيُِ نىضزغتإ ُٖيُ، ياغاٍ عكىبات ب
ًَهِ غُضبُخؤئ، ِضاغـتُ غـُض    ًَهِ تايبُتؽت، ُٖضَيُ ًَطَ ُٖضَيُ ًَُُ ي ًَطام زايٓاوَ، ئ ئُو ياغايُ، ئُوياغايُ ع
ًَبهُئ ٖـُض ظؤض   ٌَ بُد ًَُُ بهؽت ئُو بِططُ و َاززاُْ َُٖىوٍ يُغُض خؤَإ د ًَطاقؽت، بُآلّ ئُطُض ئ بُع

ًَُ ٌَ، ُٖض يُواُْيُ ئ ًَُُ يُو ثُضيَُاُْ ْاؾُضيعٌ بـؽت،  ؾتُإ ْاؾُضعٌ زَب ًَطَ ئ ًَطَ ْاؾُضعٌ بؽت، ي ُف ي
ًَهِ تـاظَ زضوغـت              ًَهِ تايبـُت زضوغـت بهـُئ، ؾـت ٌَ بـُخؤَإ يـُْاو ٖـُضَيُِ خؤَـإ ؾـت ًَُُ زَبـ بُآلّ ئ

ًَسا زَشئ، ظؤض غىثاؽ. ًَُُّ ت ٍَ ئُّ عُغِطٍَ ئ ٍَ خَُيهِ خؤَإ و يُطُ ٌَ يُطُ  بهُئ و بُ طىصت
 الٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغ

 نىَيػتإ خإ فُضَىو.
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 بُِضَيع نىَيػتإ ستُس عبسايًُ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ٌَ يـإ           ًَـىٍ َُٖيهـُْ ًَو ضووَنـِ غطوؾـتِ و ن ٌَ ُٖضنُغـ ًَبًًِٓ يُغُض بِططـُّ يُنَُـُ نـُزََي َٔ يُنُّ ت
ًَعاْـِ ٖـُشاض ُٖيـُ شي        ٌَ خ ًَيَن، زيـاضَ نؤَـَُي ًَـىٍ و غطوؾــتًاْاُْيُ      بـُناضٍ بـ اًْـإ يُغـُض ئـُو ضووَنـُ ن

بُتايبُتٌ يُبُٖاضاْسا، ئُواُْ َُٖىو خَُيهِ ُٖشاضٕ، بُزَيًٓايًُوَ ْاتىأْ ئُو  ُِضاَُيُ بسَٕ، بؤيُ َـٔ  
ًَُاِْ غــاَيٌ يُنــُّ يُغــذٔ بــٔ، ئُطــُض   تطغــِ ُٖيــُ ٖــَُىو شْــُ فــُقريَناِْ بــُضزََِ بُيُزيًُنــُّ غــً

ٌَ ُِٖضَؾٍُ ئُواُّْ يُْاونىوًْإ يُغُضَ َٔ زَيًٓاّ نـُ سهىَـُت   سهىَُتًـ وا وَآلَِ َٔ  ًَ زَزاتُوَ ب
ًَهِ ًًُْ بؤئُوَّ ناّ ضووَنإُْ نُ تطغٌ يُْاونىوًْإ ُٖيُ و بآلويؿٌ ُْنطزؤتُوَ تا ئُو  خؤٍ َُغش

ٌَ، بؤيـُ ئَُــُ بُضِ        ٌَ بًفطؤؾــ ٌَ و ناَُيـُ نــُ ئـُب ٌَ ٖـَُيٌ بهــُْ اغــتِ شْاْـُ بــعأْ نـاّ ضووَناْــُٕ نـُ ْــاب
ٍَ البطزْـِ زاّ يُبـُض ئـُوَّ     ًًًََُـ َٔ يُطُ ًَىٍ و غطوؾتًاُْ، بِططُّ غ ٍَ ئُّ ضووَنِ ن ًَىيػتُ البسض ث
ًَت ناضَيهِ خطاثٌ ُْنطزووَ، ُْى خطاثـٌ   ًَٓ ٍَ ٍُْ ناْسووَ، زووَّ ئُطُض بؿٌ ن ئُوَ يُنُّ ُٖوَيُ داض

ٌَ نـُ زاضَيهـِ غـىوت     ٌَ عكىبُنُّ وَنى ئُوَ بـ اْسووَر وَنـى ٖاوِضَيهـامن باغـًًإ نـطز،     ُْنطزووَ، نؤٕ ئُب
 غىثاؽ.

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

.ٍَ ًَبًًًُٓنِ ُٖيُ با بفُضَى  دُْابٌ ناى فطغُت نُْس ت
ًَطٍ ثُضيَُإ:  بُِضَيع فطغُت التس عبسايًُ / غهطت

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَسان ًَؼت بؤ ئُو َاززَ دُظائًًاْـُ ٖـَُىويإ، نـىْهُ    تُئًًسّ ِضَئٌ بطازَضإ زَنُّ نى ث ىوُْوَيُى ُٖب
ًَىيػتُ بؤيإ، زوو ِضَئًِ ئُوَيُ دُِضائًُِ َىخايُفُ و دىضتُ بهُيُٓ  ُضاَُ بُتـًُْا   ًَو ث دؤضَ تُواظْ
ًَو َـٔ    ًَهِ باؾِ ئُوَ بؤ عكىباتِ بُزيٌ، يُدًاتِ يـُن ًًََُِ ئُوَيُ َُداي ًَؼت، خاَيٌ غ ًَساُْب سُثػٌ ت

ًَىَضبططّ ئًًعاَِ بهُّ )سُث ًَت يـإ خعَـُتِ َُؾـتُيُنِ  ابـات      11ػٌ بهُّ يإ  ُِضاَُّ ي ًَٓ ( زاض بهـ
قــاْىٌْ ئــُوَ بُْــُظَضٍ ئًعتًبــاض وَضبططَيــت،  ( ضؤش، ئُطــُض ئــُوَ يًصْــ15ُّ( يــإ )81بهــات بؤَــاوَّ )

ًَػتا ئًتًذاُٖنُ يـُ عايـُّ ئُوَيـُ، بـُضَو عكىبـاتٌ بـُزيٌ زَنـٔ ظيـاتط، وَ         ى بـُضَو سـُبؼ و   نىْهُ ئ
، بُِضَئٌ َٔ ستاوَيُ يإ ًُْتٌ خؤٍ زياضٍ زَنات، يإ ُٖوَيًساوَ نُْس 87يُ َاززٍَ  2غذٔ، فُقُضٍَ 

ًَو ئاَازَ بهات، بؤ فتىوُْ: َُِضٍ نِطيىَ ئُوَ ئًعتًباض زَنطَيت نُ ئُعُايٌ تُسعيطٍ بىوَ بؤ ناضَيـو،   ؾت
ًَت يُ قاْىٌْ عكىبات َىساغُبٍُ يُغُض ْانطَيت، يُعين ًَو بهطَيت، ئُطُض ب ًَت َُِض و َُِض بًً ًَو به  يُن

ًَت، َىساغُبُ يُغـُض ئـُوَ زَنـُٕ، يُغـُض ئـُوَ ْايهـُٕ نًُْـُتٌ ٖـُبىوَ نـُ           و نِطيين ئُوَ ََُٓىوع ب
ًَتُوَ، ظؤض غىثاؽ. ًَٓ  ْاونُيُى يإ ظَويًُنٌ غىوتاو داضَيهٌ تط به

 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:
 غىثاؽ، دُْابٌ وَظيط، فُضَىو.
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ٍَ و غُضناوَناٌْ ئاو(: بُِضَيع  ز. غريوإ بابإ ) وَظيطٍ نؿتىنا
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 (ًًَُّ ًٌَ نٌ َٔ طاٍٚ ظضاع١ اٚ اغجػ ٍ اضانٞ ايػاااخ اجلطٚق١ظؤض قػُ نطا يُغُض خاَيٌ غ (. وَنى َٔ ي
ًَُُ ئُوَيُ َُٖىوَإ  ًَبطُّ، غُبُبُنٍُ ئ ًَٓسضَيت، ت زَظاْؽت نُ غاآلُْ بُُٖظاضإ زؤمن  ابات زَغىوت

ًَت ئُيُوَيت غىوزٍ  ًَٓ ٌَ قُغس، ئُوٍَ نُ بُقُغس زَيػىوت ًَٓسضَيت، ُْٖسَيهٌ ب ُْٖسَيهٌ بُقُغس زَغىوت
ًَت تؤ ئَُُت غىوتاْس، بُآلّ ئُّ نُغُ ئُيُوَيت غىوز يُّ ْاونُيُ  ًَ ٍَ ًُْ ب ًَت، نُؽ يُو ٌَ ببًٓ ي

ًَت، ئَُ ٍَ، غىثاؽ.ببًٓ ًَٓٔ و زوايـ زَئ زَيهُُْ نؿتىنا  ُ ِضَيططَ يُو نُغاٍُْ نُ بُقُغسٍ ئُيػىوت
 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:

 غىثاؽ، ناى فطغُت قػٍُ ُٖيُ، فُضَىو.
 بُِضَيع فطغت التس عبساهلل:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَت بُ )َُبُغتِ ئُوَ بىو نُ نُيًٍُُ )ساوٍ( ب نىْهُ وؾٍُ )ستاويُ(دُضقتٍُ َٔ ؾطعيف( يإ )اس٤ب
 ًُْ يُياغازا، غىثاؽ.

 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:

ٍَ، فُضَىو.  غىثاؽ، يًصٍُْ نؿتىنا
 بُِضَيع دالٍ عًٌ عبساهلل:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًًَُّ زياضَ ُٖض يُنؤُْوَ ئُو خًآلْ ٍُ نُ ِضَويإ نطزووَ، يإ سُيىاًْإ ُٖبىوَ، نُ بًُْػبُت خاَيٌ غ
ًَو بؤ ئُوٍَ  طُضًَإ ونىَيػتاًْإ نطزووَ ئُوَ ظضاعٍُ َىتُُْقًًُ ُٖبىوَ، َُغُيُٕ نىوَتُ ؾىَيٓ
ٍَ غىوتاْسوويُتٌ يإ بِطيىيُتًُوَ، ئًٓذا ئَُُ ُٖض َاوَ، بؤيُ ئُو نُغٍُ  ْاونُيُى بهات بُ نؿتىنا

ًَت يإ ئُ ًَٓ ٍَ يإ بًهات بُ ثُنُ، بؤيُ ئُو خاَيُ نُ زَيػىوت يرِبَيتُوَ ستاوَيُ زَنات بًهات بُ نؿتىنا
ًَت ) ًَت، زووَّ: بًُْػبُت ئُوٍَ نُ زََي (ئُواُْ ايٓباثاخ ايدل١ٜ ٚايطبٝع١ٝ املٗسزز٠ ااالْكطارططْطُ نُ ُٖب

ؤ يُزاًْؿتين ٖاوبُؾٌ ًُْ نُ يُباظاِض زَفطؤؾطَيت، طًانإ غاآلُْ تؤو ئُنات، فتىوُْيُى باؽ نطا ئَُِط
ًَط بىوٕ نُ ُْباتٌ ِضَيىاؽ بُ ِضَطُوَ  ٍَ ْاونُ خَُيو ف ٍَ و ياغايٌ و شيٓطُ، نُ يُُْٖس يًصٍُْ نؿتىنا
ًَت طًا بهات، نىْهُ  ًَُُ َىتُبُع ًُْ، بؤيُ ئُوَ ِضَيطُ يُوَ ْاططَيت خَُيو به َُٖيسَنُْٔ، نُ ئَُُ الٍ ئ

ٍَ طًا ُٖيُ نُ زاْػكُيُ يإ ئُو طًاياٍُْ نُ تؤو ئُنُٕ، بُ بِطيُٓو َو نؤتايٌ ْايُت، بُؽ ُْٖس
ٌَ قُغس ظؤض غىثاؽ. ًَؿطَيت بُقُغس يإ بُب ٍَ زَن ًَىيػتُ ُٖ  ث

 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:

 غىثاؽ، نىَيػتإ خإ، فُضَىو.
 بُِضَيع نىَيػتإ ستُس عبساهلل:
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 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَهٌ نطزووَ نُ ئُو ِضووَنُ زَطُُْاُْ ناَإُْ نُ َٔ قػُنُّ ي ُغُض ئُوَيُ ئايا وَظاضَت خؤٍ َُغش

ًَت ئُّ شْاُْ ئُططَيتر،  خُضيهُ يُْاو ئُنٔر، وَ ئايا ئَُُ ثؤيًػٌ زاضغتاُْنُ زَظاًْت ناَُيُ نُ ئُن
ُوٍَ نُ شٕ ئُّ شْاُْف خؤيإ زَظأْ ئُو ِضووَناُْ ناَإُْر، َٔ ئُتطغِ ثؤيػٌ زاضغتإ يُبُض ئ

ًَت َُغح بهطَيت، َٔ  ًَىيػيت بُزيطاغُ ُٖيُ، زَب ًَت بًططَيت، بؤيُ ئَُُ ث ًَت نٓططيـ َُٖيسَنُْ ئُن
ًَت، غىثاؽ.  زَيًٓاّ نُ ئُّ َُغشُ ُْنطاوَ، َٔ بؤ خؤّ ْاظامن ناّ ِضووَنإُْ نُ خُضيهُ يُْاو زَن

 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:

 ٍُْ شيٓطُ، فُضَىو.غىثاؽ، يًص
 بُِضَيع ز. تاضا عبسايطظام ستُس:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓإ ًُْ، غىثاؽ. ًَُُ ًٖك ت  ئ

 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:

 يًصٍُْ ياغايٌ، فُضَىوٕ.
 بُِضَيع ز. ِضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَىإ َاززٍَ) غُباضَت بُوٍَ  ًَىإ ئُو زوو  87و  86نُ ئايا تُعاضوظ ُٖيُ يُْ (ًٖك تُعاضوظَيو ًُْ يُْ

ًَهُإ ُٖيُ ) ًَُُ زَق ًَىيػيت بُ زاِضؾتُٓوَ ُٖيُ، يُبُض ئُوٍَ ئ السطمي١ ٚال َاززَيُ، ِضاغتُ غعانإ ث
ًَىيػتُ َُٖىو غعانإ و تاواُْنإ بُزَقٌ ياغايٌ باؽ بهطَيت و عكٛا١ اال آل ًَت يُغُضٍ، (ث ًَو ُٖب زَق

زَنات، ئُوَ  4ٍ َاززٍَ 6ٖاتىوَ باؽ يُ بِططٍُ  86بُآلّ تُعاضوظ ًُْ يُبُض ئُوٍَ ئُو خاَيٍُ نُ يُ 
باؽ يُ بِطيين َُٖىو زاضَيو زَنات بُ َىتًَُقٌ ٖاتىوَ، َُٖىو زاضَيو زَططَيتُوَ، بُآلّ ئُوٍَ نُ 

نُ ُِٖضَؾٍُ َُْاًْإ يُغُضَ، يإ ئُوَتا زاضَ ٖاتىوَ تُْٗا باؽ يُو زاضاُْ زَنات  87يَُاززٍَ 
ٍَ وثػجؤِضَناُْوَ زياضٍ بهطَيت، باؽ يُوَف  ًَىيػتُ يُاليُٕ وَظاضَتٌ نؿتىنا بُتَُُُْنأْ، نُ ئُوَف ث
نطا نُ يُِضاثؤضتٌ يًصٍُْ ياغايٌ غعانإ نُّ نطاوَتُوَ، بُِضَيعإ ئُطُض بُزيكُت غُيطٍ ِضاثؤضتُنُ 

ًَؿُنٌ َاززَنُ باؽ يُوَ نطاوَ نُ يُ بهُٕ، غعانُ نُّ ُْن ًَت غعاٍ  6طاوَتُوَ يُ ث َاْط ظياتط ُْب
ًَُُ ئُو  ًَىَيُ ساَيُتُنإ نُ يَُاززَنُزا ٖاتىوَ  1َاْطَُإ نطزووَ بُ  6ططتٔ، ئ ٍَ وَ بُو ؾ غا

ًَتُوَ، خاَي ٌ زَياْططَيتُوَ، واتُ غعانُ يُ ِضاثؤضتٌ يًصٍُْ ياغايٌ تىوْس تط نطاوَ، ُْى نَُهطاب
ًَىيػتُ  ًَطٍ ثُضيَُإ ِضووٌْ نطزَوَ، ث ًَؿٍُ يُغُضَ، )نٌ َٔ ساوٍ( وَى غهطت ًًًََُـ نُ ن غ
ًَىَيُى ئًػتًغالٍ  ًَو ُٖبىو يُ بِططُنُ، نُ بُو ؾ ًَطُيؿتٓ زابِطَيصضَيتُوَ، َُبُغت يُوَ ًُْ نُ ْات

ًَط ئُوَ ظَويًُنُ ئًػتً غالٍ زَنطَيت بؤ فتىوُْ زَنطَيتُوَ، زووباضَ زاضغتإ زضوغت زَنطَيتُوَ، ُْخ
ًَىَيُى ئًػتًغالٍ زَنطَيت، بؤ َُبُغيت  ًَٓسضَيت يإ زَنطَيت بُ ؾًٓايٌ، ئُوَ بُ ؾ ظَويًُنُ زَن
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ًَطيعإ خإ  ًَؿًٓاضَ زَنُئ نُغُضَتا يُاليُٕ ب زاضغتإ ًُْ، نىْهُ زاضغتاُْنُ َُْاوَ، ثؿتطريٍ يُو ث
تُوَ بُضاَبُض بُوَ دطُ يُ غعاناٌْ ْاو ياغانُ نُ فُضظ نطا، وَى غعايُى و ئُو نُغٍُ نُ زاضَيو زَبِطَي

ًَتُوَ و خعَُتًؿٌ بهات، ئُوَف  ًَٓ ًَو به ٌَ بهطَيت و يُغُضٍ فُضظ بهطَيت نُ نُْس َُْاَ نطاوَ، زاواٍ ي
ًَهُو ِضَيصٍَ غُوظايٌ ظياز زَنات، ئُويـ يُى يُ َُبُغتُناٌْ زاْاٌْ ياغانُيُ، غىثاؽ.  ٖاْساْ

 بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(: بُِضَيع ز. اضغالٕ

 غىثاؽ، ناى عىَُض، فُضَىو.
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ عًٌ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَطٍ ثُضيَُاًْـ َىزاخُيٍُ يُغُض  ًَؿىوّ، دُْابٌ غهطت يُنُّ: َٔ ُٖض بؤ زووباضَنطزُْوٍَ وتُناٌْ ث
ًَىيػتُ تاواُْناٌْ دىضتُو َىخايُفُ غعا ناًْإ دًابهطَيتُوَ يُتاواُْ طُوضَنإ، زووَّ: نطز، بُتُئهًس ث

ًَت، بَُيهى  ًًَُّ)ُٖوَيسإ( وَى ناى فطغُت باغٌ نطز ؾُضت ًُْ )ستاوَيُ(نطزٕ ب بًُْػبُت بِططٍُ غ
ًٌَ زَوتطَيت)ؾطوع( نىْهُ ؾطوع يُ ياغازا عكىبٍُ ُٖيُ، ) ( بُواتا ؾطٚع اس٤ اجٓؿٝصبابٌ زووًََُتٌ ث

ٍَ زَزات بؤ تُْفًع نطزٌْ ئُوٍَ نُ زَيُوَيت، ُٖوَيساُْنُ بهطَيت بُ ؾط وع، نُ نطا بُ ؾىضع بُواتا ُٖو
ًَىيػتُ ئًَُـ غعاٍ خؤٍ بؤ  ًَطاقًسا غعاٍ خؤٍ بؤ زاْطاوَ، ث ًَطَزا ؾطوع يُ ياغاٍ عكىباتٌ ع ي

 زابٓسضَيت، غىثاؽ.
 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:

 تط.غىثاؽ، فُضَىوٕ بؤ َاززَيُنٌ 
 بُِضَيع دالٍ عًٌ عبساهلل:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 يف:88املاز٠ )
 يف اؾٗط اٚ اػطا١َ الثكٌ عٔ  ػُا١٥ ايـ زٜٓاض نٌ َٔ :2ٜعاقة ااؿبؼ َس٠ الثعٜس ع٢ً )

 يف َٔ ٖصا ايكإْٛ ًٜٚعّ اإظاي١ املٛاز اييت قاّ اايكا٥ٗا ع٢ً ْؿكج٘.81اٚالل: خايـ اطهاّ املاز٠)
اجُسٜس خطٛط املا٤ اٚ ايهٗطاا٤ اٚ ا اثـ اٚ ؾج  اجملاضٟ اٚ ايكٓٛاخ اٚ ايططم اٚ ايؿٛاضع ع داْٝالََ: قاّ 

االضانٞ ايػاااث١ٝ زٕٚ َٛاؾك١ َػبك١ َٔ ايٛظٜط ٚ ًٜعّ اأظاي١ االعجسا٤ ع٢ً ْؿكج٘ ااآلناؾ١ اىل ايعاَ٘ 
 اايجعٜٛا املٓاغة.

 طٜل ْؿة ع غاا١ اٚ ضؾا املػاعس٠.دايذا: اَجٓع اسٕٚ عصض  عٔ ثكسِٜ املػاعس٠ ع اطؿا٤ ط
ضااعال: اؾذل٣ اٚ ثػًِ ْجاض غاا١ ٖٚٛ ٜعًِ اٚ نإ يسٜ٘ َا حيُٓ٘ ع٢ً ايعًِ اإٔ ْجاض ايػاا١ ٖصا َأخٛش 

 خ ؾال الطهاّ ٖصا ايكإْٛ.
خاَػال: ثهبط َع٘ َٛيس غاااث١ٝ زٕٚ اؿكٍٛ ع٢ً ثطخٝل اايٓكٌ ٚثهٕٛ ٖصٙ ايعكٛا١ عٔ نٌ ٚطس٠ َٔ 

 املٓكٛي١ َع َكازض٠ ٖص٠ املٓجشاخ. املٓجشاخ



 225 

غازغال: قاّ عطم االؾشاض ٚايؿشرلاخ ايػاااث١ٝ اٚ ايٓباث١ٝ ايدل١ٜ اٚ ػطٜسٖا َٔ قؿٛضٖا اٚ اٚضاقٗا اٚ ثؿٜٛٗٗا 
 اأٟ قٛض٠.

 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:

 تهايُ بُ نىضزيـ بًدىَيُٓٓوَ.
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ عًٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 (:88َاززٍَ )

ًَٓر غُز 2غعا زَزضَيت بُ بُْسنطزٕ بُ َاوَيُى نُ يُ ) ًَت و يإ  ُضاَُيُى نُ يُ ث (َاْط ظياتط ُْب
ًَو نُ : ًَت، ُٖض نُغ  ُٖظاض نَُرت ُْب

ًَهٌ بهات يُ سىنُُناٌْ َاززٍَ ) (ٍ ئُّ ياغايُ ْاناضيـ زَنطَيت بُالبطزٌْ ئُو 81يُنُّ: غُضث
 نُضَغتاٍُْ فطَيسضاوٕ يُغُض سػابٌ خؤٍ.

ًَى ظَوٍ  ٌَ يإ دؤطُ يُو ِضَيِطَو يإ ِضَيطا يإ ؾُقاّ يُْ ًَؿ زووَّ: تؤِضٍ ئاو يإ ناضَبا يإ تُيُفؤٕ ضابه
ًَؿىوٍ وَظيط ْاناضيـ زَنطَيت ئُّ ظَيسَِضؤيًُ يُغُض سػابٌ خؤٍ  ٌَ ِضَظاَُْسٍ ث زاضغتاْسا بهاتُوَ بُب

 اناضنطزٌْ بُ قُضَبىويُنٌ طىصتاو.الببات وَيِطاٍ ْ
ٌَ يإ  ًَؿهُف بهات يُ نىشاْسُْوٍَ ئاططَيو نُ يُزاضغتإ بُضبىوب ٌَ ٖؤ ياضَُتٌ ث ًًَُّ: ِضاظٍ ُْبىو بُب غ

 ِضَتٌ نطزَوَ ياضَُتٌ بسات.
ٌَ نُ ئُّ بُضٍَُُٖ زاضغتإ  ٌَ يإ ظاًْاضٍ الب ٍَ نُزَظاْ ٍَ يإ وَضطط نىاضَّ: بُضُٖضٌَ زاضغتإ بهِط

ًَهٌ نطزٕ يُ سىنُُناٌْ ئُّ ياغايُزا.  وَطرياوَ بُغُضث
 ٍَ ًَٓسض ٌَ وَضططتين ِضَظاَُْسٍ طىاغتُٓوَ ئُّ غعايُف زَغُث ٍَ بُب ًَٓذُّ: نُضَغتٍُ زاضغتاٌْ البطري ث

ٍَ زَغت بُغُضزاططتين بُضَُُٖنإ.  بُغُض ُٖض يُنُيُى يُو بُضَُُٖ طىَيعاضاواُْ، يُطُ
ًَت بُغىوتاْسٌْ ٌَ  ؾُؾُّ: َُٖيػ ٌَ و طُآلناًْإ ي ًَىٍ يإ تىَيه زاضو زضَخيت زاضغتإ يإ ِضووَنٌ ن

ًَىَييَن. ًَىَيُى بًؿ  بهاتُوَ يإ بُُٖض ؾ
 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:

 فُضَىو بؤ ِضاثؤضتٌ يًصٍُْ شيٓطُ.
 بُِضَيع ز. تاضا عبسايطظام ستُس:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓإ يُغُض بططٍُ زووَّ ُٖيُ، نُٖاتىوَ )قُضَبىوٍ طىصتاو( بُنٌ زياضٍ بهطَيتر،  88يَُاززٍَ  ت
 غىثاؽ.

 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:

 غىثاؽ، يًصٍُْ ياغايٌ، فُضَىوٕ.
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 بُِضَيع ز. ِضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓ ًَُُ تُْٗا ت ًَىَيُى ئ ًَؿُنٌ َاززَنُ ُٖيُ نُ باؽ يُ غعانُ زَنات، ئُويـ بُؾ إ يُغُض ث

ًَت و يُ  ًَو نَُرت ُْب  2زابِطَيصضَيتُوَ نُ ِضَيصٍَ ْعٌَ و بُضظيُنُف زياضٍ بهطَيت، غعانٍُ ططتٔ يَُاْط
ًَت،  ُضاَُنُف ُٖضوَنى خؤٍ يُ  ًَت، ظؤض غىثاؽ. 511َاْطًـ نَُرت ُْب  ُٖظاض زيٓاض نَُرت ُْب

 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:

 دُْابٌ وَظيط، فُضَىو.
ٍَ و غُضناوَناٌْ ئاو(:  بُِضَيع ز. غريوإ بابإ)وَظيطٍ نؿتىنا

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَت) ( خبىَيًُٓٓوَ 81نُ تُداوظَ يُغُض  ابات، ئُطُض )يفيف 81خايـ اطهاّ املاز٠)يُشَيط أوالا نُ زََي
ًَؿًٓاض زَنُئ تُداو ًَُُ ث ًَت، بؤيُ ئ ًَىَيُ ب ًَت ئُسهاَُنُف بُو ؾ ًَىَيُنُ، بؤيُ زَب ظَنُ نُْس ؾ

ًَت )ًٜٚعّ اإظاي١ املٛاز اييت قاّ اايكا٥ٗا ع٢ً ْؿكج٘  إظاي١ ايجًٛز ٚ  بؤٍ ئًعافُ بهطَيت، ثاف ئُوٍَ نُ زََي
ًَىٍَ تط  يُشَيط خاَيٌ ضابعاا ستتُوانٍُاضساع ايػاا١ اىل ا٦ٝج٘ ايطبٝع١ٝيف  ًَت بُؾ باؾُ، بُآلّ ئُب

ًَت)نٌ َٔ يعًِ ( ْاظامن نؤٕ بعاْؽت نُ ظاًْىيُتٌ يإ ُْيعاًْىَ،  ًَسايُ نُ زََي زابِطَيصضَيتُوَ، ئًٓتُيؿين ت
ًَىَيُنٌ تط زايرِبَيصُْوَ بُؽ با ستتُوانٍُ ُٖض  بؤيُ زاوا يُبطاو خىؾهاٌْ ياغايٌ زَنُّ نُ بُؾ

ًَتُوَ، غىثاؽ. ًَٓ  ؿت
 ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُِضَيع 

ًَبًين ُٖيُ يُغُض ئُّ َاززَيُ، ْاوتإ زَْىوغِ، ئُّ بُِضَيعاُْ زَياُْوَيت قػُ بهُٕ) نىَيػتإ خإ،  ٌَ ت ن
ًَط، ناى ستُس ؾاضَظووضٍ، غًىَيٌ خإ، ناى ؾىإ،  ًَؿُوا، ناى عبسايطلتٔ، ئاُْٖط خإ، ناى زي ناى ث

ٍَ بُؾاضَتٌ،  زنتؤض قباح، ناى قازض التس، تاضا خإ، ناى ئاضاّ، زنتؤض التس( نىَيػتإ خإ، ناى فاظ
 فُضَىو.

 بُِضَيع نىَيػتإ ستُس عبساهلل:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًين يُنُّ: يُغُض بِططٍُ يُنُّ، َاززٍَ ) ًَبًًِٓ ُٖيُ، ت ٌَ ت ( باغٌ ئُو نُغاُْ زَنات نُ 81َٔ غ
ٍَ تًؿو ٖاوَض، ئُطُض غُيط بهُئ ئُوَ زوو ؾيت ثاؾُِضؤٍ ِضَم و ؾٌ يُزاض ًَٔ، يُطُ ًَ ٌَ زَٖ غتاُْنإ بُد

ًَت، ئُوٍ تطيإ َاززَيُنُ تًـ  ًَ ًَ ٌَ زَٖ ًَت بؤ غُيطإ ثاؾُِضؤيُى بُد ًَو زَن ظؤض دًاواظَ، خَُيه
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ًَىَض سىنِ بسضَي ت، ٖاوَضَ، نُظياٌْ بؤ شيٓطُو ئًٓػإ َُٖىوٍ ُٖيُ، ْانطَيت ئَُُ َُٖىوٍ بُيُى ث
ًَت  ٌَ َاْط بهطَيتُ غذُٓوَ، بؤيُ زَب ًَت، ئُنطَيت غ ًَ ًَ ٌَ زَٖ ًَت بؤ غُيطإ ثاؾُِضؤيُى بُد ًَو زَن نُغ
ًَىيػت بُ  ًَت، غُيطإ نُضَ ًٖك ث ًَ ًَ ٌَ زَٖ ًَِ وايُ ئُوٍَ نُ ثاؾُِضؤ بُد ئَُُ دًا بهطَيتُوَ، َٔ ث

ًَو نُ خؤٍ زَغيت ًُْ ي ًًَُّ: نُغ ُغىوتاْسٌْ زاضغتاْسا، ْانطَيت تؤ عكىبُيُنٌ وا ْانات، بِططٍُ غ
ٌَ بهُيت بُؽ نُ ِضاظٍ ًُْ، نؤٕ  ًَتُوَ، ئُنطَيت زاواٍ ي ًَت يُطَُيتسا بًهىشَيٓ ئًذباضٍ بهُيت بُظؤض ب
ًَطاضٍ  ًَٓر غُز ُٖظاض  ُضاٍَُ بهُيت، ئَُُ بُِضاغيت بُظؤض ب ٌَ َاْط سىنٌُ بسَيت يإ ث ًَت غ ئُب

ٍَ ئُوَزاّ نُ نطزُْ بُخَُيو، بِططٍُ نىاضَّ: َٔ يُ ًًَُّ و نىاضَّ يُطُ ٍَ ئُوَزاّ نُ البربَيت بؤيُ غ طُ
 ئًًغا بهطَئ، غىثاؽ.

 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:

ًَؿُوا، فُضَىو.  غىثاؽ، ناى ث
ًَؿُوا تىفًل َغسيس:  بُِضَيع ث
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًين َٔ ئُطُض غُيطٍ ئُّ َاززَيُ بهُئ ًَـ خؤٍ، ُٖض وَنى يًصٍُْ ياغايٌ ت ٍَ زوو َاززَنٍُ ث ، يُطُ
باغٌ نطز، ْايُنػاًُْنٌ ظؤض ُٖيُ، يُِضووٍ غعاٍ بُْس نطزٕ و  ُضاَُنُوَ، بؤ فتىوُْ، ئُطُض يَُاززٍَ 

ًَهٌ تطٍ 86) ًَهطز، َُغُيُٕ ظَوٍ زاضغتإ ُٖيُ بؤ َُبُغت ًَؿرتيـ ئاَاشَّ ث ( ُٖض وَى ئُوٍَ نُ ث
ٌَ زَنُئ، ظؤض ئاُْٖطٌ بىوى طىاغتُٓوَ دطُ يُ زاضغتإ ًَو ُٖيُ َُٖىوَإ ُٖغيت ث ، بؤ فتىوُْ واقع

 ٍَ ٌَ ئُوٍَ َؤَيُت يُوَظاضَتٌ نؿتىنا ُٖيُ يُزَضَوٍَ ٖؤَيُنإ ئُنطَيت، يُْاو ظَوٍ زاضغتإ زَنطَيت ب
ًَت، بىى وظاواو ئُواْ ًَت َؤَيُتٌ وَضُْططتب ًٌَ ئُّ َاززَيُ ب ٍُ نُبُؾساضٕ يُ وَضبطريَيت، ئُطُض بُث
ًَت يإ  ُضاَُيُى نُ يُ  ًَو ظياتط ُْب ًَت بُ غعاٍ بُْسنطزٕ يُغاَي ًًَؤٕ زيٓاض ظياتط  2ئاُْٖطُنُزا ئُب

ًٌَ َاززٍَ ) ًَت، سىنِ زَزضَئ، بُآلّ بُث ( بِططٍُ يُنُّ: بؤ فتىوُْ ئُطُض ئُوٍَ نُ ثامشاوٍَ 88ُْب
ٍَ زَزاتُ غُض ظَوٍ زاضغتإ يإ  ًَُُ زَبًٓؽت يُنىضزغتإ ؾٌ يإ ِضَم فِط ًَػتا ئ نؿتىناَيٌ بُطؿيت، ئ

نؤَجاًْايُنٌ ظؤض ُٖيُ نُ يُبىاضٍ ُْوت ناضزَنُٕ، ُّٖ يُظَوٍ زاضغتإ ُّٖ يُظَوٍ نؿتىناَيًـ َٔ 
ٍَ و  ٌَ ِضَظاَُْسٍ وَظاضَتٌ نؿتىنا ًَهٌ ظؤضيإ بُب ًَت بُؾ زَيًٓاّ ئُّ نؤَجاًْاياُْ، ئُطُض َُٖىوؾًإ ُْب

ًَو ثامشاوٍَ ؾٌ و ِضَم غُضناوَناٌْ ئ ًَٓاٌْ ُْوت، ئَُُف وازَنات نُ نؤََُي او زَطُِضَئ بُزواٍ زَضٖ
ًَؿرتيإ عكىبُنٍُ ظؤضتطَ و  ًَت ئُوٍَ ث ًٌَ ئُّ ياغايُ ب بهُوَيت يُغُض ظَويًُنإ، بؤيُ ئُطُض بُث

ًَؿاٌْ ئاو و ن88 ُضاَُنُ و بُْس نطزُْنُ، خاَيٌ زووًََإ ٌٖ َاززٍَ ) ًَو ( باؽ يُ ِضان اضَباو نؤََُي
ؾيت تط زَنات، بؤ فتىوُْ ئُطُض وَظاضَتٌ ئاوَزاْهطزُْوَ ُٖضوَنى ئُوٍَ نُ يُ ُٖيبُغىَيتإ ُٖيُ، 
ًَو زاضٍ بُتَُُٕ نُوتىوُْتُ بُض ِضَيطانٍُ، ئايا ئُّ  ًَصووَنٍُ نؤُْ، بؤ فتىوُْ نؤََُي ًَو ُٖيُ َ زاضغتاْ

يإ َُٖاُْٖطٌ ُٖبىوَ بؤ زضوغت نطزٌْ ِضَيطانُ يإ ْا، ياغايُ، ئُطُض نٌ َؤَيُت يُوَظاضَت وَضطرياوٍَ 
ًَهٌ تط،  ٌَ زَنطَيت يإ ئُوإ بُزَضٕ يُّ ياغايُ، خاَي ًَبُد ئُّ ياغايُ داضَيهٌ تط بُغُض ئُواًْـ د
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ًَو يإ ظَويًُى  ًَهٌ ثاَيُثُغتؤٍ بُضظٍ ناضَبا بُْاو زاضغتاْ ًَو نُغتىوْ ئُوَيُ نُ وَظاضَتٌ ناضَبا نات
ًَت ئُوَ بُِضاغيت ْاعُزايُتًُنٌ ظؤضٍ زَبات، بُ ٍَ، ئُطُض ئَُُ سىنُُنٍُ ب ٌَ ثطغٌ وَظاضَتٌ نؿتىنا ب

ًَو زاواٍ ياضَُتٌ  ًَو نُغ ًًَُّ: ئُوٍَ نُ نات ًَؿىوٍ خؤٍ، خاَيٌ غ ًَسايُ، بُضاَبُض بُ زوو َاززَنٍُ ث ت
ٍَ فُضَاْبُضاٌْ زاضغتإ، يإ ثؤيًػٌ  ًَتُوَ، يُطُ ًَسَنٍُ نُ ئاطط بهىشَيٓ زاضغتإ، بُِضاغيت ئُوَ ظيازَيُ، ي

ًَؿًٓاض زَنُّ نُ البسضَيت، ضَيو وَنى ئُوَ وايُ فُضَاْبُضاٌْ زاضغتإ وثؤيًػٌ زاضغتاًْـ  بؤيُ َٔ ث
ًَٔ ئاططَيو نُوتىوَتُوَ وَضَ يُطَُيُإ، زَنؽت ئُو ئاططَ  ًَ ًٌَ ب زاواٍ ٖاوناضٍ يُ ٖاووآلتًُى بهُٕ، ث

ًَ ٍَ ؾت ًَٗات يُئاطط نىشاْسُْوَنُزا يإ غىوتايت يإ َطزيت، ئُوَ خىَيين زَنىشَيًُٓٓوَ، ئُطُض يُو هت ي
ًَت  ًَُُوَ، بُآلّ ئُطُض ُْٖاتٌ ئُوَ يإ زَب ًَو ْانطَيت يُاليُٕ ئ َاْط  2خؤت يُغُض خؤت، ًٖك ؾت

ًَت ظياتط يُ  ًَهٌ  511غذٔ بهطَيًت يإ زَب ُٖظاض زيٓاض  ُضاَُ بسَيت، نُ بُِضاغيت ئَُُ بُؾت
ًَؿًٓاض زَنُّ نُ ُٖض البربَيـت، ظؤض غىثاؽ. ُْطىصتاوٍ ًَِ، بؤيُ ث  زازَْ

 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:

 غىثاؽ، ناى عبسايطلتٔ، فُضَىو.
 بُِضَيع عبسايطلتٔ سػؽت ابابهط:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَت ئُوٍَ ثامشاو88ٍَغُباضَت بَُاززٍَ ) ًَت خؤٍ َُٖيٌ  ( بِططٍُ يُنُّ: نُ زََي ٍَ زَب فِطَيساوَتُ ئُو

ًَت، بُآلّ َُغُيُٕ ٍَ نُؽ زَنُٓ  بططَيت و خؤٍ ثانٌ بهاتُوَ،  ُضاَُؾٌ بؤ زابٓ ًَطايُى ُٖيُ ُْٖس د
ٍَ ئُو ثامشاوَ يُوَيًُ تاظَ  ٍَ، ُْٖسَيهٌ تط زَنُٓ ئُو ٍَ زَزَُْ ئُو ٍَ ئُو ثامشاوَيُ فِط ٍَ و زوايـ يُو ئُو

 ٌَ ًَهٌ تطٍ ثؤيًؼ زَيبًيَن و زََي ًَت يإ بُغُض نُغ ًَٓ ًًَُ، يإ بُغُض ئُويسا بػُث ئُّ ثامشاوَيُ ٌٖ ن
ًًَُ تا غعاٍ بسَئ، بُِضاٍ َٔ ئُوَ ْاِضووٌْ  ًَت، ئَُُ نؤٕ يُناليٌ زَنطَيتُوَ، نؤٕ زَظأْ ٌٖ ن ًَٓ بػُث

ًَ ًَت ناضَبا يإ تؤِضٍ ئاو يإ تُيُفؤٕ ِضابه ًَسايُ، بًُْػبُت بِططٍُ زووَّ: نُ زََي ًَت يإ دؤطُ، ئُوَ ت ؿ
ًَـ وَخت ئًذاظٍَ يُ دُْابٌ وَظيط  ًَت، ئُطُض ث ًَؿ ًَو ِضاٍ به باغٌ نُغُ تُبعُٕ، يُْاو  ابات
ًَت ئًذاظَ يُ وَظيط وَضبططَيت،  ًَهٌ باف ًُْ، نؤٕ ؾُخل بتىاْ ًَت، ئَُُ بُِضاغيت ؾت وَضُْططتب

ًَت،  ابات ٌٖ عاَُ، ئُطُ ًَؿ ًَت، دؤطُ ِضابه ًَؿ ًَت ئُوَ بؤ نُغٌ تطيـ تُيُفؤٕ ِضابه ض بؤ نُؽ ُْب
ٌَ َؤَيُت ئُوَ ْانطَيت، يُعين  ًَت، ئَُِطؤ بُب ًَت ئُوَ بؤ َُٖىو زَب ًَو ُٖب ًَت، ئُطُض بؤ نُغ ْاب
ًَت، ئُطُض  ًَؿ ٍَ دؤطُيُ يإ تُيُفؤٕ ِضابه ٌَ َؤَيُتًـ، ْانطَيت يُو ًَت بُ َؤَيُت و بُب قُتعًُٕ ئُوَ ْاب

ًَ ًَت َُطُض ٌٖ سهىٌَ ب ًَسا بهات، ؾُخكٌ ب ًَت سهىَُت تُغُِضود ت ت، نىْهُ  ابات ٌٖ سهىَُتُ، زَب
ٌَ َؤَيُتٌ وَظيطف ئُوَ  ًَت البسضَيت بَُؤَيُتٌ وَظيط وبُب ًَسا بهات، ئُوَ زَب ًَت ؾُخل تُغُِضود ت ْاب
ًَت)زاواٍ  ًَؿُوا زَنُّ، نُزََي ًًَُّ: ًَٓـ ثؿتطريٍ قػُناٌْ ناى ث ًَت، بًُْػبُت بِططٍُ غ ُٖض ْاب

ًَتُوَ، ئُطُض ُْنىو غعاٍ بسضَيت، ئُو نُغُ ئاظازَ بُنُيفٌ خؤيُتٌ يُن ًَت ئاطط بهىشَيٓ ًَو نطز نُب ُغ
ٌَ بهُيت، ئُطُض ُْيُيت  ُضاَُت زَنُّ يإ  ًَت يإ ْا، خؤ تؤ ْاتىاًْت ئًذباضٍ بهُيت و تُعُزاٍ ي ب
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ًَهٌ زوًْاؾسا  ُْبىوَ، ئُو نُغُ ئاظازَ، غعات زَزَّ، ئَُُ يًُٖك ياغايُنٌ زوًْازا ًُْ، يًُٖك عىضف
ًَو نُ خؤٍ بُ  ًَتُوَ وَى خؤٍ وَى ؾت ًَت بًهىشَيٓ ٍَ بىو نُ به ًَهٌ يُز ئُطُض ْاخٌ ُْتُوَيٌ بىو، ؾت

ًَت ئُوَ تُواوَ، ئُطُض ْا ْانطَيت تؤ عكىبٍُ بسَيت، غىثاؽ.  بُضثطؽ بعاْ
 

 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:

 فُضَىو. غىثاؽ، ئاُْٖط خإ،
 :ضؤٚف بُِضَيع ئاُْٖط عاضف

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاض زَنُّ نُ فُقُضَيُى ظياز بهطَيت، نُ َىنافُئٍُ 88َاززٍَ ) ًَسايُ، َٔ ث ( َُٖىوٍ )يعاقب(ٍ ت

 ٌَ ٌَ زَنات، زوو غ ًَهٌ طىَيع ثاضَيعطاضٍ ي ًَهٌ بُغًتُ، بؤ يُوَِضاْسٕ  ابات ئُو نُغاُْ بهطَيت نُ فُالس
ًَهٌ زاض ًٌَ بهِطيُٓوَ ًًَؤْ ًَىيػيت بُ بُضَُُٖنُيُتٌ، بهؽت ي ٍ ْاياو زَيٌ ْايُت بًرِبَيتُوَ ظؤض ظؤض ث

ًَساوَ يإ ْار، بؤيُ َىنافُئُ  ًَهٌ تط زَيًُٓوَ بعاْؽت نُ ثُضٍَ ث ٌَ بهُ، غاَي ًَؽت ثاضَيعطاضٍ ي بسَييَن نُ بًَ
ًَت نُ بتىاْؽت َىنافُئٍُ  ئُو نُغاُْ بهُئ نُ ثاضَيعطاضٍ يُو  اباتاُْ ظؤض ططْطُ يُّ فُقُضَيُزا ُٖب

زَنُٕ، بُتايبُتٌ يُو ْاوناٍُْ نىضزغتإ نُ ْعيهٌ  اباتٔ، وَى ؾاضباشَيط، باغيَن، َٔ ظؤض فُالسِ زيىَ 
ًَو ظياز بهطَيت يُّ فُقُضَيُ  ٍَ زاضٍ ْاياو زَنُٕ، بؤيُ ئًكرتاح زَنُّ نُ ؾت خؤيإ ثاضَيعطاضٍ يُ ُْٖس

ًَؽت ) َىنافُ  ئٍُ ئُو نُغاُْ بهطَيت نُ ثاضَيعطاضٍ يُُٖض زاضَيهٌ ْاياو زَنُٕ( غىثاؽ.بًَ
 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:

ًَط فُضَىو.  غىثاؽ، ناى زي
ًَط ستُىز:  بُِضَيع ستُس زي
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَىيػتُ َىناف ًَت ث ًَؿُنٌ َٔ تُئًسٍ ئاُْٖط خإ زَنُّ، نُ زََي ُئُف زابٓسضَيت، نىْهُ ئُطُض ث
ًَت، يُبِططٍُ يُنُّ، نُ  ٌَ زَيت نُ ططْطٌ بُزاضغتإ ْازات، وَ خؤؾٌ بُ خاوٌَْ ْاظاْ زاُْْسضَيت واٍ ي

ًَت ) ًَهٌ بهات يُ سىنُُناٌْ َاززٍَ )زََي (ٍ ئُّ ياغايُ ْاناضيـ زَنطَيت بُالبطزٌْ ئُو 81غُضث
ًَت، نُضَغتاٍُْ فِطَيسضاوٕ يُغُض سػابٌ خؤٍ(، ي ٍَ زَزَضَيت، ئَُُ َُتاتٌ زَب ًَطَزا ئُو ؾتاٍُْ نُ فِط

ًَتُ ٖؤٍ ئُوٍَ نُ  ًَت يإ ؾٌ، زَب ٍَ بسات ِضَم ب ًَهٌ بُغًتًـ فِط ًَتُ غُيطإ ئُطُض ؾت ًَو زَن نُيُن
ًَؽت فِطَيساٌْ َاززٍَ ؾٌ يإ ِضَم يإ تًؿهسَض بُتايبُتٌ ظيإ  ٌَ بهطَيت بًَ ًَىيػتُ واٍ ي غعا بسضَيت، ث

ًَتُ ٖؤٍ ئُوٍَ نُ بَُُتاتٌ َُٖىو نُؽ بُزا ًَػتا ؾتت فِطَيسا، بب ًَهٌ تط نُ ئ ًَت، ُْى ؾت ضغتإ بطُيُْ
ًَت يإ  سىنِ بسضَيت، بًُْػبُت بِططٍُ نىاضَّ: بُضٌَُٖ زاضغتإ بهِطَيت يإ وَضٍ بططَيت نُ زَظاْ

ًَهٌ سىنُُناْ ًَت نُ ئُّ بُضَُُٖ زاضغتاًُْ وَضطرياوَ بُ غُضث ٌ ئُّ ياغايُ، باؾُ طؤيص ظاًْاضٍ الب
ًَت بًؿًهِطَيت، يُعين ظؤض ؾت  زَنِطَيت، بُِضوو ئُنِطَيت، َاظوو ئُنِطَيت، ئَُُ بُضٌَُٖ زاضغتاُْ، ئُب
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ًَىَيُ  ُٖيُ نُ زَوضو تُئػريٍ ُٖيُ يُ ِضووٍ  ئابىوضٍ وآلتُوَ، يُ ئابىوضٍ نؿتىناَيًُوَ، ئَُُيإ بُّ ؾ
ًَت ٖإ بسضَيت، َىنافُئٍُ ئُّ دىتًاضَ بهطَيت نُ ئُّ ُّٖ زيػإ غعا زَزَضَيت، ياخىز ئَُُي إ زَب

ًَت بُغىوتاْسٌْ زاضو زضَخيت زاضغتإ،  ًَت )ُٖغت ًَت، يُ بِططٍُ ؾُؾُّ: ئَُي ٌَ زَناتُوَو ئُيفطؤؾ ؾتاُْ ي
ًَ ًَُُ نُث ًَو ؾت ُٖيُ يُووآلتٌ ئ ًَت، باؾُ نؤََُي ًَطَزا َُتاتٌ زَب ًَىٍ ي ًَىٍ، ِضووَنٌ ن ٌ يإ ِضووَنٌ ن

ًَهسا نُ نٓطط  ًَىيًُ، يُنات ًَٔ خىاضزٌْ نىضزَواضٍ وَنى نٓطط، وَنى زوَُآلٕ، ئَُُف ِضووَنٌ ن زََي
ًَت بؤ  ًَ ًَت، ئَُُؾًإ ثؤيًػٌ زاضغتإ بًطريَيت و غعاٍ بسات ب ًَت يإ زووَُآلٕ َُٖيسَنُْ َُٖيسَنُْ

ًَت نُ َىنافُئُ ًَىَيُى ب ًَىيػتُ بُؾ ًَٓاوتُ، يُعين ئَُاُْ ؾتُنإ ث ٖ ٌَ ًَت، بُووضزتط بريٍ ي ًَسا ب ٍ ت
ًَت، غىثاؽ. ًَسا ُْب  بهطَيتُوَ، بُّ عُىًَُ غعاٍ ت

 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:

 غىثاؽ، ناى ستُس ؾاضَظووضٍ، فُضَىو.
 بُِضَيع ستُس التس عًٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاضَيهِ ُٖيُ بؤ يًصٍُْ ياغايٌ ، بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ، ئُطُض غُيطٍ ئُّ ياغايُ َٔ غُضَتا ث

ًًَتُ غُض َُسانِ وئُوٍَ نُ  86بهُئ يُ َاززٍَ ) تا زوائ َاززَ( َُٖىوٍ غعايُ، يُعين ئُطُض ب
ًَؿًٓاض زَنُّ،  ًَسايُ، بؤيُ َٔ ث ًَهَُيًُنٌ ت ٍَ و ث ًَهُ تُتبًكٌ ئُّ ياغايُ زَنات، بُِضاغيت يُ غعاناْسا ت

ًَت بُ ئُتىاْسضَيت ئُ ٌَ بِططُ، بِططُيُى تايبُت ب ًَطا بهطَيتُوَ، بُ غ ّ نُْس َاززَيُ يُيُى َاززَزا د
ًَى زَنطَيت، ئُوٍ تطيؿًإ بؤ زاضغتإ، ئُوٍَ نُ  ٍَ بُخ ًَت بُوٍَ نُ ئاشَ غىوتإ، بِططُيُى تايبُت ب

ًَؿًٓاضٍ ئُوَ زَنُّ، ئُوَ ئاغاْرت ًَت، ئُطُض ئُوَ  زَيرِبَيت يإ بُضووبىَُنٍُ َُٖيسَططَيت، َٔ ث زَب
ًَت، ئُّ نىضزغتاُْ 88ُْنطا يَُاززٍَ ) ًَُُ يُى ؾتُإ يُبري ُْن ( باغٌ تؤِضٍ ئاوو ناضَبا زَنات، ئ

ًَػتا زَظطاٍ َٔ نُ ئُو ؾىَيٓاُْ ثاى زَناتُوَ بُِضاغيت ُٖض  ظؤضبٍُ ؾار و زاخُناٌْ زاثؤؾطاوَ بُ َؽت، ئ
ًَت، ئٍُ ئا ًَ ًَ ًَسا ْاٖ ٍَ و زَظطاٍ َؽت ئُغُضٍ زاضو زضَخيت ت ًَىإ وَظاضَتٌ نؿتىنا ًَو ُٖيُ يُْ يا تُْػًك

ًَهٌ  ًَىيػتُ البربَيت، بُآلّ يَُُٖإ ناتسا غُيطٍ ئُو ؾىَيٓاُْ بهُئ ًٖك زضَخت بؤ ئُو ًَٓاٍُْ نُ ث
 ٍَ ًَت يًُْىإ وَظاضَتٌ نؿتىنا ًَت تُْػًل ُٖب ًَسا ًُْ يُبُض ئُوٍَ َُدبىضَ الٍ بُضَيت، ئُوَف خؤ زَب ت

ًَؿُوا، بُِضاغيت نابطايُى  وئُو ٍَ ناى ث ًًَُّ َٔ ٖاوِضاّ يُطُ زَظطايُزا، بؤ ئُو ناضَ، يُغُض بِططٍُ غ
ًَو زَيًت عكىبٍُ زَزَيت، ئُطُض َطز يُو ئاطط  ًَتُوَ تؤ بُو سُق ًَت ئاطط بهىشَيٓ نُِضاظٍ ُْبىو به

ًَؿًٓاض زَنُّ نُ ئُوَ البربَيت، يُب ًَٓذُّ: نىشاْسُْوَزا تؤ نٌ زَنُيتر، ًَٓـ ث ِططٍُ نىاضَّ و ث
ؾتُنُ َُتاتًُ الئًشُيُى ًُْ بؤ ئُو بُضوبىوَاٍُْ نُ ئُّ ياغايُ قانا ٌ زَنات يُو نُغاٍُْ نُ 
ًَت نُ ئُو  ٍَ الئًشُيُنٌ ُٖب ًَىيػتُ وَظاضَتٌ نؿتىنا ًَت، يإ زَيطىاظَيتُوَ، خؤ ث زَيهِطَيت يإ زَيفطؤؾ

ًَت بُضوبىوَاٍُْ قُزَ ُٕ، ئُو نُغٍُ نُ الٍ زَط ريَيت غعا زَزضَيت و  ُضاَُ زَنطَيت، خؤ زَب
ًَت، نُؽ  ًٌَ ئُّ ياغايُ ب ًَت بُث ًَت نُو قُزَ ُيُو نٌ قُزَ ُ ًُْر، ئُطُض واب الئًشُيُنٌ ال ُٖب
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ًًَتُ غُض ئُوَ  ٍَ و ُْٖاضيـ زَططَيتُوَ، ئُطُض تؤ ب ًَىٍ بهِطَيت، ُٖتا تط ًَهٌ ن ًَت ًٖك بُضوبىوَ ْاتىاْ
ًَت تطَيـ قُزَ ُيُ، بُتايبُتٌ تطَيٌ ِضَظٍ زَقتٌ نُ َىؾُضيع يإ سانِ ئُ ًَت قػٍُ يُغُض بهات و بًَ ب

ًَتُوَو  ًًَسا به ًَؿًٓاضٍ ئُوَ زَنُّ نُ ئُّ زوو بِططُيُ داضَيهٌ تط يًصٍُْ ياغايٌ ث زَنطَيت، بؤيُ َٔ ث
ٍَ الئًشُيُى زضوغت بهات بؤ ئُو ًَطاٍ بهاتُوَ، يإ وَظاضَتٌ نؿتىنا بُضوبىوَاٍُْ نُ  يُ يُى َاززَزا د

 قُزَ ُيُ، غىثاؽ.
 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:

ًَبًًٓاُْ ئُو غىثاؽ،  فُضَىو. خإ، غًىَيٌ زَنُٕ، زاواٍ يًصُْ بٓىوغُ ت
 التس: عذُإبُِضَيع غًىَيٌ 

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ ٖاوِضاّ ًَٓـ  ئُو نُ بهطزايُ، قػَُإ 85 يَُاززٍَ بىوزَ يُغُضَتاوَ ؾاضَظووضٍ، ستُس ناى يُطُ

ًَهَُيُ، َُٖىوٍ غعناًْـ غعايُ، ُٖض َُٖىوٍ 22 تانى 86 و 85 َاززٍَ يُ ظؤضٕ َاززاُْ  غعاٍ واتُ ت

ًَو ُٖض ئُوٍَ وَى يُنُ، وَى َُٖىوٍ بهىوى طُوضَو ًَهٌ نُ نُغ ًَهًُنٍُ نطز غُضث ًَت طُوضَ غُضث  ب

ًَىَ بُيُى َُٖىوٍ بهىوى، يإ  بُ بِططُ َاززَو زوو بُ بهطَيت َاززاُْ ئُو بهطَيت ئُطُض زَزَضَيت، غعا ؾ
ًَهًُى ُٖض و زابُظَيت بِططُ  باؾرتَ، ئُوَ بِططُ، يُى يإ َاززَ يُيُى نؤبهطَيتُوَ زياضَ َاززاُْ يُو غُضث

ًًَُّ بِططٍُ بًُْػبُت ُْؾهطا، ئُطُض ًَت، وَى البربَيت، ظيازَ ُٖض ئُوَ نىاضَّ و غ ًَو ُٖض ئُطُض زََي  نُغ

ًَت ئاططَنُ نىشاْسُْوٍَ يُ ُْنطز ٖاوناضٍ  ئُوَ غىوتار، خؤٍ و نطز ٖاوناضٍ ئُطُض ئٍُ بسضَيت، غعا زَب

ٌَ سهىَُتًـ بسضَيت، غعا سهىَُت وايُ سُقٌ  نىاضَّ بًُْػبُت َطزر، غىتاو نابطا ئُطُض زَزات غعاٍ ن

ًَو ُٖض وَضبططَيت، يإ بهِطزضَيت زاضغتإ بُضٌَُٖ  ئُوَ ططت، وَضٍ يإ نِطٍ زاضغتاٌْ ضٌَُٖبُ نُغ

ًَِ ُٖضنُْسَ نطزووَ زياضٍ ًٌَ بُآلّ باؾرتَ، البربَيت وايُ ث ًَت زَنِطيتر، يُن ًَت، زياض فطؤؾًاض ْاب ًَت ب  ْاب

ًَت زَيهِطَيت نُغٍُ ئُو ًًَُر، بعاْ ًَت ئُوٍَ ن ًَت نُ زَيفطؤؾ ًَهٌ قُزَ ُيُ زَظاْ  ُْى زَنات، غُضث

 غىثاؽ. ،زَيهِطَيت نُ ئُوٍَ
 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:

 فُضَىو. ؾىإ، ناى غىثاؽ،
 بُِضَيع ؾىإ عبسايهطيِ دالٍ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًِٓ زوو (88) َاززٍَ يُ َٔ وََيآل  خاَيٌ يُغُض نُ زَنُّ ٖاوناضَنامن َُٖىو يُ ثؿتطريٍ يُنُّ: ُٖيُ، ت

ًًَُّ ًَو ُٖض بُِضاغيت نطز، قػُيإ غ ًَسا ئًهطاٌٖ و ئًذباضٍ ؾت ًَت، ت ًَت بؤيُ َطؤظُ، َاد زشٍ ب  ئُو زَب

ًَسا ناوَيهٌ بُِضَيعاُْ ًَُٓٓوَ، ث ًَىاظَيهٌ خبؿ ًَطاٍ تط بُؾ ًَبًين بهُُْوَ، د ًَُُ زووَّ: ت ًَٓاغُناْسا ئ  يُ يُث
ًَٓاغٍُ نُ سُوتُّ ًَىٍ ئاشََيٌ باغٌ زَنُئ،  ابات ث ًَسايُ، ن  ئاشََيٌ باغٌ ًٖك عكىباتُناْسا يُ غيتبُِضا ت

ًَىٍ ًَسا ن ًَسا ئاشََيُناٌْ باغٌ ئُواُْيُ تايبُت َُْاٌَ و زاض باغٌ ُٖض ًُْر، ت  ئُو نُ ئُوٍَ يُعين ًُْ، ت
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ًَتُ ئاشَآلُْ ًَٓ ًَهىوٍ زاضغتإ يُ زَضَوَ زَٖ ًَت ب ًًَهُنٍُ يإ ب ًَت ٖ ًَهٌ ُٖض ب ًَت ؾت ًَىَ َاََُيٍُ و ب  ث

ٍَ نًُر، ُواُْئ غعاٍ زَنُٕ، ًَُُ نُ ئُوٍَ يُطُ ًَٓاغٍُ يُ ئ ًَىٍ ئاشََيٌ باغٌ زاضغتاْسا ث  تًىضَإ تُيطو و ن

 غىثاؽ. ظؤض نطزووَ،
 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:

ٍَ ناى غىثاؽ،  فُضَىو. فاظ
 ستُس قازض: ؾانٌبُِضَيع 

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 طإ.ن َٔ قػُناٌْ غىثاؽ، ظؤض

 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:

 فُضَىو. قباح، زنتؤض غىثاؽ،
 بُِضَيع ز. قباح ستُس صتًب:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿهُف نُ بؤنىوْاٍُْ ئُو بؤ (88) َاززٍَ بُ غُباضَت ًَُُ زَبىايُ بُِضاغيت يُنُّ: نطإ، ث  ظووتط ئ

ٌَ تُئهًسَإ ًَتُ ياغا نُ ئُوَّ اليُْططٍ عًكابًسا ئُسهاٌَ يُ َٔ بهطزايُتُوَ، ي  و دعئًات ْاو به
ًَت يُغعاناًْـ غعانإ، زَغتًٓؿاْهطزٌْ يُ و تاوإ، يُزَغتًٓؿاْهطزٌْ و وضزَناضيًُوَ،  و نُّ سُزٍ زَب

ًَىإ بهات َُضاوَسُ قاظٍ تُقسيطٍ غىَيتٍُ ئُوٍَ بؤ بهطَيت، زياضٍ ظؤضٍ ًٌَ ظؤضٍ، و نُّ سُزٍ يُْ  بُث

 يُى وَى بهىوى طُوضَو تاواٌْ زَنُوَيت، بُضناو َاززَيُزا يُّ نُ ئُوٍَ زووَّ: تاواُْنُ، سُكتٌ

ًَو نُ زَنات يُوَ باؽ (81) يَُاززٍَ فتىوُْ بؤ غعازا، يُ نطاوَ بؤ سػابًإ ٌَ ثاؾُِضؤ يُن ًَت بُد ًَ ًَ  يُ بٗ
ٍَ زاضغتإ، ًَهسا يُطُ ٌَ تًؿهسَض نَُُوازٍ نُغ ًَت، بُد ًَ ًَ ًَت، ٕيا بٗ ًَػتا زايبٓ  بىوَ غابت تًؿهسَض َُوازٍ ئ

ًَهٌ ظَضَضو نُ ًَػتا بؤ ُْى يُعين ُٖيُ، طُوضٍَ ظؤض ظياْ  بؤ شيٓطُو بؤ بَُيهى زاٖاتىوف، بؤ بَُيهى ئ
ًَػتا نُ ُٖيُ خُتُضْانًـ ظؤض تًؿهسَض َُوازٍ تُْاُْت شياًْـ، ًَت، بُزَغتًُوَ خَُيو ئ ًَٓ  بؤيُ زَْاَي

ًَت ًَٓاٌْ بُناض بؤ َُوظوعُ، ئُو بؤ زابٓسضَيت تىوْس ظؤض غعاٍ بهطَيت، َئُو ناضَغُضٍ زَب  َُوازٍ ٖ

ًًَُّ: تًؿهسَض، ًًَُّ بِططٍُ يُ غ  نىْهُ زَنُّ، بِططُيُ ئُّ تُئًسٍ َٔدايذا: اَجٓع اسٕٚ عصضيف ) باغٌ نُ غ

ٌَ يُوادًب ئًُتًٓاع  بتىامن َٔ ئُطُض ،وقاْىُْٕ ؾُضعُٕ زَنطَيت، بؤ تاواٌْ سػابٌ يُِضاغتًسا عىظض، بُب

ٌَ بُآلّ ُْزَّ، ئُصتاٌَ و بهُّ ناضَيو ًَُُ بُتايبُتٌ بهطَيِ، َىساغُبُ سُقُ ئُوَ عىظضَيو ًٖك بُب  باغٌ ئ

ًَهٌ  خاَيُ، ئُو البطزٌْ بؤ ْابًِٓ ثاغاوَيو َٔ بؤيُ زَنُئ، زاضغتإ غاَاٌْ باغٌ زَنُئ، ُْتُوَيٌ غاَاْ

ًَت) نُ نىاضَّ خاَيٌ بًُْػبُت عال: اؾذل٣ اٚ ثػًِ ْجاض غاا١ ٖٚٛ ٜعًِ اٚ نإ يسٜ٘ َا حيُٓ٘ ع٢ً ضاازََي
ًَو، ئُوَيُ َُوظوعٌ َُوظوع يُعين (ايعًِ اإٔ ْجاض ايػاا١ ٖصا َأخٛش خ ؾال الطهاّ ٖصا ايكإْٛ.  نُغ

ًَت ئُطُض  الٜعس اايكإْٛ اؾٌٗ ) ياغايًُوَ يُِضووٍ بُآلّ نطاوَ، بؤ عىظضٍ سػابٌ ئُوَ وابهات ناضَيهٌ ُْظاْ

ًَطَزا يُعين (عصضا  ًَتُوَ بؤٍ، (ْابًِٖٓٚٛ ٜعًِ) ئُو ي ًَٓ  نؤٕ َاززَيُ ئُّ تُْعقتٌ نُ ئُوٍَ غُض ئَُ
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ًَؿسا زَنُّ ُٖغت َٔ يُِضاغتًسا بهطَيت، ٍَ وابىو دىاْرت نطاوَ، تاواُْنإ باغٌ نُ يُث ًَهسا ُٖض يُثا  تاواْ

ًَهِ ظياتطَوَ و، ياخىز تاواُْنإ بُ تُسسيس زيا زابٓسضايُ بؤ غعانُؾٌ ضّ نطابإ و، ظؤض بُ دىظئًات
(ـُنُؾِ بؤ زياضّ بهطَيت، ْىقتُيُنِ ظؤض طس االقٌ(ـُنُّ بؤ زياضّ بهطَيت، )طس انذطغعاناًْـ )

ًَىزَوَيُتًُناُْوَ، ْاونُ غٓىوضيُنافتإ  ططيٓط ُٖيُ يُّ َُوظوعُزا، نُ ِضَْطُ ؿتإ باتُ ْاو بابُتُ ْ
ًَُُ اليُِْ ظؤضداض زاضغتاُْنافتإ زَب ٌَ زَنُوَيت، زَنطَيت ئ ًَهِ ظؤضَإ ي ًَت بُ ًْؿاُْ، ظَضَضو ظياْ

ثُيىَْسيساض َىيعَّ بهُئ بُوَّ بُزوازانىوٕ بهات، بؤ قُضَبىونطزُْوَّ ظياِْ ئُو زاضغتاْاُّْ، نُ يُ 
ًَىزَوَي ٍَ ياغا ْ ًَىَيُى نُ يُطُ ُتًُنإ زا ئُصتاَِ بؤَباضاِْ زَضَوَ تىوف زَبٔ، يإ زضوغت زَبٔ، بُؾ

ًَُُ بتىاْؽت غىوزَيو  ًَهًـ خباتُ غُض سهىَُت و اليُُْ ثُيىَْسيساضَنإ، يُ ئُصتاَسا ئ ًَت و، ئُضن بطىصت
ٌَ نُوتىوَ، ظؤض غىثاؽ.  بطُيُْؽت بُو نُغاُّْ ظَضَضو ظياًْإ ي

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ناى قازض فُضَىو.
 ض:بُِضَيع قازض سػٔ قاز

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَُناِْ ناضَبا بهُئ يُ  ًَ ًَؿاِْ ٖ ًًَُّ قػُّ ُٖيُ، ئُطُض تَُاؾاّ ِضان َٔ يُغُض َاززَّ زووَّ و غ
ًَت  ًَؿاِْ ئُو ِضَيطايُّ نُ زَن نىضزغتاْسا، ظؤضتطئ ظيإ يُ زاضغتاِْ  اباتُنإ زَزَٕ، نىْهُ ِضان

ًَت، يُغُ ًَٓ ًَىيػتِ و ئاضَظووّ ئُو تاوَضَيهِ طُوضَّ ناضَبا زَن ض ئُغاغِ زيعايؽت ًُْ، بُطىَيطَّ ث
ًَهِ ناضَبا بهُئ يُ ْاونُيُنِ  ًَ ًَ نؤَجاًْايُ، نُ نُْس زَطاتُ ئُو ؾىَيُّٓ خؤّ، بؤيُ ئُطُض تَُاؾاّ ٖ
ًَو زضاوَ، بؤيُ ئُوَ بؤخؤّ  زاضغتإ زَضنىوَ، بهؽت تَُاؾاّ بهُئ، زَبًٓؽت نُْس زاضو زاضغتإ ت

ًَهِ ٖ ُيُ، وَى ٖاوناضَيهِ باغِ نطز، ْانطَيت تُْٗا ئُوَ يُغُض ئُغاغِ وَظيط ئُو بِطياضَ بسات، ظياْ
ًَت و، نَُرت َُعًىَاتِ يُغُض ئُو ؾىَئ و دىططافًاّ  ًَهسا ِضَْطُ وَظيط يُْاو زائريَنُّ خؤيسا ب يُنات

ًَؿُوا باغِ نطز، باغِ يُ غعازاْ ًًًََُإ وَى ناى ث ًَت، ِٖ غ ِ ئُو نُغاُْ نطاوَ، نُ ئُو ؾىَيُٓ ُٖب
ًَُىايُ غعا ُْياْططَيتُوَ، بَُيهى ئُواُّْ  ٖاوناضّ ْانُٕ يُ نىشاُْوَّ زاضغتإ، غعا بًاْططَيتُوَ، َٔ ث
ٖاوناضّ زَنُٕ ثازاؾت بهطَئ، ثازاؾت زياضّ بهطَيت بؤ ٖاوواَلتًُى، نُ يُ طىْسَيو ئاطط زَنُوَيتُوَ، 

ًَو نُ بُؾسا ًَؽت يُ ثازاؾت بهطَيت بؤ ُٖض نُغ ضّ يُ نىشاْسُْوَّ زَنات، زَنطَيت وَنى َاززَناِْ تط بًَ
ًَت، يُ  85 ًَت ثازاؾت زَنطَيت،  51ُٖظاض نَُرت ُْب ًَو زَبًٓ ًَت، ٖاوواَلتًُى نُ نات ُٖظاض ظياتط ُْب

ًَٓطَيت ًَت، يُ نىضزغتإ خَُيىظ بُناضزَٖ ، ِضَْطُ ظياتط ئاضَظووّ نىشاُْوَّ ئاططَنُ و ٖاوناضّ نطزِْ ُٖب
ٍَ خَُيىظيـ يُ واَلتاِْ زَضَوَ ٖاوضزَ بهُئ، بؤيُ زَنطَيت ِضَيطا بططئ يُ نُْس دؤضَيو يُ  بُِضاغتِ ْانط
زاض بؤ خَُيىظ، زاض بُِضوو، زاضَ بُٕ، َاظوو، ئَُاُْ نُ يُ ْاونُ زاضغتاُْنإ ظؤض ططيٓطٔ، بُاَلّ ْانطَيت 

ًَهِ ئُغجًٓساض، نُ ُٖض  ٌَ زَطات و، بتىاْؽت ِضَيطا بططئ يُ با  ٍَ داضَيو ئُو با ُ ث ٍَ، نىاض غا ٌَ غا بُ غ
ًَت يُو ياغايُزا زاض  ًَُىايُ زَب ًَٓطَيت بؤ خَُيىظ، بؤيُ َٔ ث ٌَ بطريَيت، نُ برِبزضَيتُوَ و بُناضبٗ ِضَيطاّ ي
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ٍَ، و وَنى خُ ًَٓط ٌَ بطريَيت، و وَنى زاض بُناضبٗ َيىظ، بُِضوو، زاضَ بُٕ و، َاظوو ئُواُْ قُتعًًُٕ ِضَيطاّ ي
ٌَ بسضَيؼت، بؤيُ َٔ ئُو َىالسُظاُّْ ُٖيُ ِضَيطا يُ بِطيِٓ زاض بُِضوو، زاضَ  بُاَلّ يُ ئُغجًٓساض زا ِضَيطاّ ث

ًَٓٔ، غىثاؽ. ًَو زَٖ  بُٕ و،  َاظوو بطريَيت، نُ ظؤضتطئ زاضغتاِْ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ث
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 و.تاضا خإ فُضَى
 بُِضَيع تاضا حتػؽت ئُغعُزّ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ٌَ و يُ ؾُف َىالسُظَّ ُٖيُ، يُ ؾُف ئُوَّ نُ زيػاُْوَ غىوتاْسِْ  بُِضاغتِ يُو شَاضاُْ يُ غ
ًَطَ غعاّ  ًَؿىوف باغِ سُضيل زَنات، بُاَلّ زوو دؤضَ غعاّ بؤ زاْسضاوَ، ي َاْط  2زاضَناُْ، نُ يُ ِٖ ث

ًَؿرت ُٖظاضَ، ي 511و  ًَت، زووَّ ؾت  8َاْط و  6ُ ِٖ ث ًًَؤُْ، ئُوَ يُندػتِٓ غىوتاْسِْ  اباتُنإ ب
ًًَُّ يُدًاتِ ئُوَّ ) ( بهطَيت، ُٖضوَنى ٖاوناضامن وتًإ وا زاِضَيصضَيتُوَ، اشا اَجٓأ عكاتطؤِضيِٓ غ

ٔ قسّ َػاعس٠ ع ٜؿشع ٚ ٜهاؾأ نٌ ًَٖىازاضّ يًصُْنإ وَضيبططٕ بُ ئًعِْ بُِضَيعتإ و غُضؤنايُتِ، )
ًَطّ  اػاا١يف اطؿا٤ ططٜل ْؿبح ًَُُ ئًُافتإ بُ عكىباتِ بُزيٌ ُٖيُ، نُ بُِضَيع غهطت ئُوَ ئُطُض ئ

ًَت و  ًَُُ ئُطُض ب ًَهطز، ئ ًَطيعإ خاًْـ و يًصُّْ ياغايـ بُضططيإ ي ًَطَ ئًكرتاسِ نطز، ب ثُضيَُاًْـ ي
ٍَ غعانافتاْسا  ًَت، يُ وَنى عكىباتِ بُزيًُ ُٖوَيبسَئ يُطُ عكىبُّ بُزيًُ، نُ بؤ خعَُت نطزِْ ظياتط ب

ًَ و نُ زوو فُقُضَ يُنًَُإ: ئُوَّ نُ يُ خؤيُوَ َىغاعُزَيُى زَنات، بؤنىشاْسُْوَّ زاضغتاْ
ًَو  ًَو نُ يُ َاززَ ) غىوتاِْ تًايُ، زووَّ: يُ ساَيُت ( باؽ زَنات، يُ 81نُ ثًػاتًُنِ نطز يُ ؾىَيٓ

ًَو زا ثًػاتًُنُّ ب ًَو غُيطاْ ًَؿت خؤّ ٖات َُٖىوّ نؤنطزَوَ، يُو زوو ساَيُتُ وَنى َىنافُئُت ٖ ٌَ ُد
ًَهِ باف  ٍَ غعا َىنافُئُف ُٖيُ، نُ ئًؿ ًَت يُطُ ًَط ب ًَت خَُيو ف ًَب بهطَيت بؤ ئُو نُغاُْ، ئًرت واّ ي

 زَنُئ ُٖضنُْسَ وادبِ ٖاوواَلتًُ، غىثاؽ.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ناى ئاضاّ فُضَىو.
 بُِضَيع ايىو ْعُت )ئاضاّ(:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 ظؤض غىثاؽ، قػُنامن نطا.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 زنتؤض التس فُضَىو.
 )وَضتِ(:ابطاًِٖ عًٌبُِضَيع ز. التس 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَطَ زاْطاو ًَت بُْس نطزٕ و، ُٖض  ُضاَُيُى يُ غُباضَت بُو غعايُّ نُ ي ٌَ َاْط ظياتط ُْب َ، نُ يُ غ
511  ٍَ ًَت، ئُطُض بُضاوضزّ بهُئ يُطُ ُٖظاض ظؤض  511َاْطُنُ نُ بُْسنطزُْ  2ُٖظاض نَُرت ُْب

ًًَؤٕ  8(زا غعازاُْنُ نُ يُ ؾُف َاْط ظياتط ُْبىو،   ُضاَُيُى نُ يُ 87نَُُ، نىْهُ يُ َاززَّ )
ًَطَ 2اتُ يُى ًًَؤٕ بُضاَبُض )نَُرت ُْبىو، و ( َاْطُنُ زاْطاوَ، 2ُٖظاض بُضاَبُض ) 511( َاْط، ي

ًَطَف بهطَيت بُ  ًًَُّ: ِضاظّ ُْبىوِْ ٖاوواَلتِ  1يُعِٓ اليُِْ نُّ ي ًًَؤٕ و، غُباضَت بُ بِططُّ غ
ًَت، يا ًَؿهُف بهات يُ نىشاْسُْوَّ ئاططَيو نُ يُ زاضغتإ بُضبىوب ٌَ ٖؤ، ياضَُتِ ث ٕ ِضَتِ نطزَوَ بُب

ًَٓطَيت بُ غُض  ًَت بُ ظؤض بػُث ًَت ْاب ًَؿُوَف نُ بامسإ نطز، نُ زََي ياضَُتِ بسات، ئَُُ بُِضاغتِ يُ ث
ًَهسا ئُطُض ناضَُْسّ ئاططنىشَيُٓوَ، يإ ئُو فُضَاْطُ، ئُو ناضَُْساُّْ  ٖاوواَلتِ زا، بُاَلّ ئايا يُ ساَيُت

ًَطَزا ًٖك غعايُى بؤ  نُ َىيعََٔ بُ ثاضاغتِٓ زاضغتإ و ئاطط نىشاْسُْوَ ئُوإ نَُتُضخًَُإ نطزر ي
ئُو نُغاُْ زاُْْطاوَ نُ نَُتُضخَُِ زَنُٕ و، يُ َاززَناِْ زوايـ ًٖك غعايُى بؤ ئُواُْ زاُْْطاوَ، 
ًَطَزا ؾىَيِٓ خؤيُتِ، نُ ناضَُْساِْ ئاططنىشَيُٓوَ يإ ئُواُّْ نُ َىنُيُفٔ بُ ثاضاغتِٓ  ًَُىايُ ي ث

ًَٓذُّ نُ باغِ ئُو زاضغتإ ، ئُطُض نَُتُضخًَُإ نطز، ئُوإ غعايإ بؤ زابٓطَيت، يُ بِططُّ نىاضَّ و ث
ًَت،  ًَىَيُ ب ًَت بُو ؾ ًَطَ ْاب ًَُىايُ ئُو غعايُ ي ًَطَ ث بُضَُٖاُْ زَنا، نُضَغتُّ زاضغتإ، يُِضاغتًسا َٔ ي

ٌَ َاْط بُْس نطزٕ و ُٖضوَٖا  ٍَ ُٖظاض زيٓاض، نىْهُ ئُطُض  511يُ غ ئُو بُضَُُٖ زاضغتاُْ، داض
بُِضاغتِ ئايا طُاَلو ثىوف و ثُاَلف و ئُواُّْ نُ ظيإ بُ زاضغتإ ْاطُئُْ، ئُطُض طىاغرتاُْوَ نُ ناى 
ًَطَ دًا  ًَت ي ًَٓٔ بُغُضّ زار، يإ زَب ًَت ئُو غعايُ ُٖض بػُث ًَسا، ئايا يُو ساَيُتُ زا زَب قازض ئاَاشَّ ث

ؽت، نُ يُ زاضغتإ زَيهِطَيت يإ وَضّ زَططَيتر ئُو نُضَغتاُّْ نُ الّ بهطَيتُوَ، ئُو بُضَُٖاُْ ن
ًَطَ بُ  ُضاَُيُى نُ بُقُزَض زوو  ًَُىايُ ي ٌَ وَضططتِٓ ِضَظاَُْسّ طىاغتُٓوَ، َٔ ث بطريَيت بُب
ًَت، نُ الّ زَطريَيت غعا بسضَيت، دطُ يُ  بُضاَبُضّ ئُو بُضَُُٖ، يإ ئُو نُضَغتُّ زاضغتاُْ ب

ًَطَ  ُضاَُنُ زوو بُضاَبُضّ ئُوَ بهطَيتُوَ، نُ ئُو نُضَغتاُّْ ال زَطريَيت، بُْسنطز ُْنُ، يُعِٓ ي
ُٖظاض زيٓاض  ُضاَُ نطا، ئايا ئُو  ُضاَُيُ بُضاَبُض بُو  511ئُطُض نُضَغتُناِْ بطزوو، نُضَغتُنإ 

ًَت  ُضاَُيُنِ ؾَت بػُْطَي ت، زوو بُضاَبُضّ ئُو نُضَغتُو بُو بُضَُُٖيُ نُ ئُو بطزوويُتِر يإ زَب
ًَت نُ بطزوويُتِ، ظؤض غىثاؽ.  نُضَغتُ يإ ئُو بُضَُُٖ ب

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ٍَ فُضَىو:  دُْابِ وَظيط، يًصُّْ تُْسضوغتِ و نؿتىنا
 بُِضَيع دالٍ عًٌ عبساهلل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ُٖيُ،  ئُو ثاؾُِضؤيُّ نُ يُ غُيطإ و يُ طُؾتُنإ، ئُواُْ ضؤشاُْ  تُبعُٕ َٔ ُْٖسَيو ِضووْهطزُْوَّ
ًَو َُعُُؾت بًؤنِ ُٖيُ، يإ  ثاى زَنطَيتُوَ َُٖىوّ زَيبًٓؽت، يُعِٓ ئَُُ نُ باؽ زَنطَيت يُن

ًَت بُ طُالبُ فط َيِ بسات، ئُواُْ َىخايُفُيُ، ئُطًٓا َُعُُؾت بُضزّ ُٖيُ، يإ َُعُُؾت ئاغِٓ ُٖيُ به
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َِ بؤئُوَّ ئُواْ ٍَ و ثاضَّ زَزضَيت ُّ نُ زَنٔ بؤ غُيطإ ضؤشاُْ، غُزإ نطَيهاض زَطريَيت بُ نط
ًَؿُيُ ًٖك زضوغت ْانات بؤ ئُو َُغُيُيُ، َُغُيُّ ئُو نُغُّ نُ ٖاوناضّ ْانات،  نؤبهاتُوَ، بؤ ن

ٍَ  ابات ٌَ تُبًعِ ئُوَ ؾُضسُ وَ قاْىْٔ بطايإ باغًإ نطز، يُعِٓ َُعكىٍ ًُْ َٔ يُثا ًَو زاّ، زَغىوت
 ،َِ َّ َُْسات ًَٔ نانُ تُُْنُيُى ئاوّ بس ًَ ًَِ ب َّ ئًـ زَنُٕ، ث ًَو يُو ًَو يإ نُْس ثؤيًػ نُْس َؤظَف
يُعِٓ ئُوَ ئُو نُغُ ِضاغتُ بؤٍ ُٖيُ، بُاَلّ خؤ نُ زاواّ َىنافُئُ زَنُئ بؤ ئُو نُغُّ نُ ياضَُتِ 

ًَت بؤ ئُو نُغ ًَجطغًُٓوَيُى ُٖب ًَت ي ًَط ياضَُتًت ْازَّ، ئُوَ زَزات، زَب ًَت ُْخ ًَ ُّ بُقُغت يإ ب
ًَت  ٌَ ب ًَت، يإ فاَلِْ ث ٌَ ب ًَو طىَيعّ ث ًَُُوَ، َُغُيُّ بُِضاغتِ ئُوَّ نُ َُغُيُٕ يُن ًَ َٔ بؤ ياغا زَيٗ
ٍَ بُِضَيع وَظاضَت و، ئُوَف زَخُيُٓ ئُو َاززاُْوَ  ًَسا زَنًُٓوَ بُ تُْػًل يُطُ يإ بطريَيت، ئُوَ ث

ًَىيػتُ بُِضاغتِ، َُغُيُٕ زَيُى َُْاوَ يُ  َُغُيُّ ًَىّ و ئُواُْف ث ًَىّ و باَيٓسَّ ن سُيىاِْ ن
ًٌَ زازَنًُٓوَ و ئًعافُّ زَنُئ،  ًًَُؾهُ ث ًَػتُنُّ ثاضَ زَنات، ئُواُْ نُضت نىضزغتإ زا، يُبُضئُوَّ ث

ٍَ و ُْٖسَيو ؾت نُ عكىبُّ ُٖيُ، ئُوَف ُٖض بُ ًَهِ تط باغهطا َُغُيُّ ئكى ًَهِ ؾت ِضاغتِ تُعًُُ
ًَتُوَ، ظؤض غىثاؽ. ًَسا به ًَسا بهطَيت ث ًَو وضزَناضّ ت ًَت، ُْخت ًَسا زَب  ت

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَبًًٓتإ ُٖيُر فُضَىو.  يًصُّْ ياغايِ ت
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ ًَط ًٖك ت  ًُْ، ظؤض غىثاؽ. ُْخ
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَبًًٓتإ ُٖيُر فُضَىو.  يًصُّْ شيٓطُ ت
 بُِضَيع تاضا عبسايطظام ستُس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ ًُْ، غىثاؽ.  ت
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 فُضَىوٕ بؤ َاززَيُنِ تط. 
 ِضَيع دالٍ عًِ عبساهلل:بُ

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 يف89املاز٠ )

 اٚال : ٜعاقة ااؿبؼ َس٠ ال ثكٌ عٔ غ١ٓ ٚاػطا١َ ال ثكٌ عٔ  ػ١ َ ٜني زٜٓاض  نٌ َٔ:
 انطّ ايٓاض اككس اطساز ططٜل ع ايػاااخ ٚاالضانٞ ايػاااث١ٝ ٚاجلُٝاخ ٚاملٓاطل ايٛقا١ٝ٥ ٚ املطاعٞ. -1
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يف َٔ ايبٓس )اٚال يف َٔ ٖصٙ املاز٠ اشا ١1 غشٓا  ٚثهاعـ ايػطا١َ املٓكٛم عًٝٗا ع ايؿكط٠ )ثهٕٛ ايعكٛا -8
 نإ ايككس َٔ اطساز اؿطٜل االنطاض ااالقجكاز ايٛطين.

داْٝا : ٜعاقة ااؿبؼ َس٠ ال ثكٌ عٔ غ١ٓ ٚاػطا١َ الثكٌ عٔ ًَْٝٛٞ زٜٓاض ٚال ثعٜس ع٢ً عؿط٠ َ ٜني 
 يف َٔ ٖصا ايكإْٛ َع َكازض٠ َا ٜهبط َع٘.19ملاز٠ )زٜٓاض نٌ َٔ خايـ اطهاّ ا

 
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 فُضَىو بُ نىضزيُنُّ.
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ عًِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 (89َاززَّ )
ٍَ و،  ُضاَُيُى1يُنُّ: غعا زَزضَيت بُ بُْسنطزٕ بُالّ نَُُوَ بؤَاوَّ ) ًَٓر ًًَؤٕ  ( غا نُ يُ ث

ًَو نُ: ًَت، بؤ ُٖض نُغ  زيٓاض نَُرت ُْب
ئاططنُوتُٓوَّ بُ ئُْكُغت يُ زاضغتإ و ظَويًُناِْ زاضغتإ و ثاضَيعضاوٕ يُ ْاونُناِْ خؤثاضاغؼت  -1

 و، يُوَضطُنإ بهاتُوَ.
ًَت نُ يُ بِططُّ يُنِ بُْسّ يُ -8 ًَٓس زَب نَُِ ئُّ َاززَيُ غعانُ زَنطَيتُ ظيٓساِْ و  ُضاَُنُ زوو ٖ

ًَت بُ ئابىوضّ ًْؿتُإ.  زا ٖاتىوَ، ئُطُض ئُو نُغُ َُبُغتِ يُّ ئاططنطزُْوَيُ ظيإ طُياْسٕ ب
ًَو و  ُضاَُيُى يُ ) ًَت يُ غاَي ( ًًَؤٕ زيٓاض 8زووَّ: غعا زَزضَيت بُ بُْسنطزٕ بُ َاوَيُى نَُرت ُْب

ًَت و يُ ) ًَت ُٖضن11نَُرت ُْب ًَهِ بهات يُ سهىَُناِْ َاززَّ ( ًًَؤٕ زيٓاض ظياتط ُْب ًَو غُضث ُغ
ًَت.19) ًَو نُ الٍ ب ٍَ زَغت بُغُض زاططتِٓ ُٖضؾت  (ّ ئُّ ياغايُ يُطُ

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ٍَ فُضَىو.  يًصُّْ نؿتىنا
 بُِضَيع ظنًُ غًس قاحل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 ثؿتطريّ َاززَنُ وَى خؤّ زَنُئ.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 يًصُّْ ياغايِ فُضَىو.
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَىيػتِ بُ زاِضؾتُٓوَ  ًَبًًُٓإ ُٖيُ غُباضَت بُ َاززَناِْ نُ باؽ يُ غعانإ زَنُٕ، نُ ث ًَُُ َُٖإ ت ئ
ًَِ دؤض ًَسايُ، ُٖيُ، دؤضّ غعانُ بُث ّ تاواُْنُ زابِطَيصضَيتُوَ، يُبُض ئُوَّ ُْٖسَيو َاززَ زووباضَّ ت



 248 

ًَىيػتُ ئُواُْ  َُٖىوّ زووباضَ  بؤفتىوُْ غىوتاْسٕ ئُوَ ظياتط يُ يُى َاززَ غعاّ يُ بؤ زاْسضايُ، ث
ًَسانىوُْوَّ يُ بؤ بهطَيت و زابِطَيصضَيتُوَ، غىثاؽ.  ث

 ٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤن

 يًصُّْ تُْسضوغتِ و شيٓطُ، فُضَىو.
 

 بُِضَيع تاضا عبسايطظام ستُس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ ًُْ يُغُض َاززَنُ.  ت
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 دُْابِ وَظيط فُضَىو.
ٍَ و غُضناوَناِْ ئ  او:بُِضَيع ز. غريوإ بابإ/ وَظيطّ نؿتىنا

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاضَنُّ يًصُّْ قاْىِْ زَنُئ.  ثؿتطريّ ث
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَبًِٓ ُٖيُر تُْٗا يُى نُؽ، ناى قباح فُضَىو. َِ ت  ن
 بُِضَيع قباح بًت اهلل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

نُ  ُضاَُّ  انطّ ايٓاض اككس اطساز ططٜل ع ايػاااخيف ًَت )( ئُوَيُٕ فُقُضَّ يُى نُ زََي89َاززَّ )
ًَؿًٓاض زَنُّ نُ يُ ٚ اػطا١َ ال ثكٌ عٔ  ػ١ َ ٜني زٜٓاضيف بؤ زاْاوَ ) ًًَؤٕ زيٓاض نَُرت  11َٔ ث

ًَت، نىْهُ بُ قُغسَنُ ْىوغًىَ )  غىثاؽ.انطّ ايٓاض اككسيف  ُْب

 :بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ

 فُضَىوٕ بؤ َاززَيُنِ تط.
 بُِضَيع دالٍ عًِ عبساهلل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

نٌ َٔ ضعٞ طٝٛاْا  اٚ اطًك٘ ع غاااخ االقًِٝ  خ ؾا  الطهاّ ٖصا ايكإْٛ ٜعاقة ااؿبؼ َس٠ ال  يف:21املاز٠ )
كط٠ ٚ عؿط٠ االف زٜٓاض  ثعٜس ع٢ً ؾٗط ٚ اػطا١َ ال ثعٜس عٔ  ػ١ االف زٜٓاض عٔ نٌ ضاؽ َٔ ايػِٓ اٚ ايب

 عٔ نٌ ضاؽ َٔ املاعع ٚ اـٌٝ ٚ ايبػاٍ ٚ اؿُرل ٚ غرلٖا.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 بُ نىضزيُنُّ فُضَىو.
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ عًِ:
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 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَت يإ بُِضَال (:21َاززَّ ) َِ بًُوَِضَيٓ ًَو ئاشََي ًَهِ  ُٖضنُغ بهات يُ زاضغتاُْناِْ ُٖضَيِ بُغُضث
ًَو يإ بُ  ُضاَُيُى يُ  ًَت يُ َاْط  5بِططُناِْ ئُّ ياغايُ غعا زَزضَيت بُ بُْسنطزٕ نُ ظياتط ُْب

ًَت بُضاَبُض ُٖض غُض َُِضَيو يإ َاْطايُى و  ُٖظاض زيٓاضيـ بُضاَبُض ُٖض  11ُٖظاض زيٓاض ظياتط ُْب
ًَػرت و ط َّ زضَيص و ِٖ زيهُ.غُض بعٕ و ئُغح و ئ  ى

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 يًصُّْ ياغايِ فُضَىو.

 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ ًُْ، غىثاؽ.  ًٖك ت
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ٍَ فُضَىو.  يًصُّْ نؿتىنا

 ظنًُ غًس قاحل: بُِضَيع
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ ًُْ، غىثاؽ.  ت
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 يًصُّْ تُْسضوغتِ و شيٓطُ فُضَىو.
 بُِضَيع تاضا عبسايطظام ستُس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ ًُْ، غىثاؽ.  ت
 ؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُض

ًَبًِٓ ُٖيُر ئُّ بُِضَيعاُْ ْاويإ ْىوغطاوَ )ناى قازض التس ٌَ ت َاَؤغتا  -ؾانٌناى  -دُْابِ وَظيطر ن
ًَؿُوا( فُضَىو ناى قازض. -ناى عبسايطلتٔ -فطَإ  ناى ث

 بُِضَيع قازض التس مسايٌ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَهِ ًَت ئاَاضَيو وَضبططئ، بُ زَيًٓايًُوَ  ئُطُض يُ وَظاضَتِ ظضاعُ يإ ُٖض وَظاضَت تط، نُ َُعًىَاتِ الب
ًَت يُ نىضزغتإ  نىضزغتإ يُ َُِضو بعٕ و سُيىاْاتِ تط، يُ ًْى ًًَؤٕ بُضَو غُضَوَ ظياتط زَنطَيت ُٖب

ًَه َّ َُٖيػىنُوت بهاتر يُنات ٍَ زَيُوَِضَيٓٔر نابطاّ ئاشََيساض يُ نى سا َُِضَ، زا، َٔ ْاظامن ئُو ئاشَاَلُْ يُ نى
ًَت، نؤٕ ئًساَُ بُ شياِْ  ًَو يُو زاضغتاْاُْ بؤٍ ًُْ بًًُوَِضَيٓ ًَهِ تطَ، يُ ًٖك يُن بعُْ ُٖض ؾت



 251 

ًَُىايُ ئُو ياغايُ يُ واقًعِ شياِْ  سُيىإ و بُضَُِٖ سُيىاْساضّ زَزَئ يُ نىضزغتاْسار بؤيُ ث
ًَؿًٓاض زَنُّ البربَيت، غى ًَت، ُٖض ث ًَُُ زا ْاطىصت  ثاؽ.نىضزَواضّ ئ

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 فُضَىو. ؾانٌناى 
 
 
 قازض)بُؾاضَتٌ(: ؾانٌ قُسبُِضَيع 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاض زَنُّ َاززَّ ) ًَت يُّ ياغايُ، نىْهُ باؽ يُ غعازاِْ ئُو 21بُ سُقًكُت َٔ ث ًَٓ ( ُٖض َُْ
ٍَ يُْاو زاضغ ًَت،  تاُْنإ بًُوَِضَيٓٔ،نُغاُْ زَنات نُ ئاشَ ًَِ ِضَيُٓايٌ ُٖب يُِضاغتًسا زاضغتإ ئُطُض بُث

ًَت، بُؽ يُ سُقًكُت زا زاضغتإ ؾىَيِٓ يُوَِضاْسِْ ئاشََيُ، بُتايبُتِ  ًَت، ِضَيُٓايِ ُٖب ًَِ ُْب َٔ ْاَي
ًَتُ ْاو  ٍَ و َايًاتِ ُْن زاضغتإ و طىْسَنإ )الزَيًُنإ( نُ يُ ؾىَيُٓ ؾاخاويًُنأْ، ئُطُض ئاشَ

ًَسا، بؤيُ بُِضاغتِ ئُو َاززَيُ َٔ  ًَهِ نىضتِ ث َّ بًُوَِضَيتر نُ ناى قازض ئًؿاضَت يُوَِضطانإ، ئُّ يُنى
ًَؿًٓاض  بُ زشّ بُضشَوَْسّ يإ بُ خًالفِ خىاغتِ خَُيهِ زَظامن يُ طىْسَنإ بُتايبُتِ، بؤيُ َٔ ث

ًَت، نىْهُ بُ ًَٓ ٍَ و  زَنُّ ئُّ َاززَيُ يُّ ياغايُ زا َُْ سُقًكُت ئُوَ ِضَيططيُى يُ يُوَِضاْسِْ ئاشَ
 َايًاتِ َاؾت زَنات، بُتايبُتِ بؤ طىْسَنإ، ظؤض غىثاؽ.

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 َاَؤغتا فطَإ فُضَىو.
 بُِضَيع فطَإ ععايسئ ستُىز:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ىز ثطؤشَ ياغايُنُ بُطؿتِ، تُْٗا ثاضَيعطاضّ يُ بُضشَوَْسّ طؿتِ زَنات، زياضَ يُّ ياغايُزا وَظاضَت ياخ
ًَت،  ًَُُ ئُوََإ يُبري ُْن ئُو بُضشَوَْسّ طؿتًـ بُ َاْاّ وَظاضَتِ تاواُْنإ و زاضغتاُْنإ، بُاَلّ ئ

ًَىيُنإ قُزَ ُيُ، بُتايبُتِ يُ ُْٖسَيو ْ ًَػتا يُ نىضزغتإ زياضَ ِضاونطزِْ طًاًُْبُضَ ن اونُ، بؤ ئ
ًَىّ  ًَططُغؤض، بُِضاغتِ طًاًُْبُضّ ن ًَِٓ يُ دُيػُّ ِضابطزووف باغِ نطز، يُ ْاونُّ َ فتىوُْ زَٖ
ًَٓٔ، يُبُضئُوَّ  بُِضازَيُى ظياز بىوَ، نُ  طىْسْؿًُٓنإ ْاتىأْ با ُناِْ ًَىَداتِ خؤيإ بُضُّٖ بٗ

ًَتُ ْاو ئُو با اُْ، َُٖىو ًَىَدات ًَهِ زَن ُنُ ظؤضبُّ ظؤضّ ًَىَناًْإ يُ نؤيهُوَ ظؤض بُ ِضَيو و ث
ًَت  َِ ثاضَيعطاضّ يُ بُضشَوَْسّ ئُواُْ زَناتر ئٍُ ْاب ًَٓاوَ، باؾُ ن ًَٓايُٓ، يُ ِضَطُوَ زَضيإ ٖ زَضٖ
ًَىَيُى يُبُض ظؤض بىوِْ  ثاضَيعطاضّ يُ بُضشَوَْسّ طىْسًْؿُناًْـ بهطَيت، نُ ِضَظو با ُنإ بُؾ

ًَىيُنإ بُضُْزض ًَطايُنِ ثاضَيعضاو طًاًُْبُضَ ن ًَطَ يُ وَظاضَتِ نؿتىناَيُ، يإ د َئ، بُِضاغتِ ثطغًاضَنُ ي
ًَىياُْ زابؽت بهات، نُ زَغت زضَيصّ ُْنُُْ غُض باغ و با ات و ًَىَداتِ طىْسَنإ،  بؤ ئُو طًاًُْبُضَ ن
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ًَت وضزَ وضزَ زاًْؿتىاِْ طىْسَنإ بُِضاغتِ نُّ زَبُٓوَ،  ًَىَيُ ب يُبُضئُوَّ ياخىز ئُطُض بُو ؾ
ًَهِ ُٖيُر و بُضشَوَْسيُنِ ُٖيُر تُْٗا ئُوَّ نُ ثُيىَْسَ بُ  زاًْؿتىاِْ طىْس و بُضَُٖ
ٍَ، تا و  ًَىَيُ بِطواتٔ، بُِضاغتِ ئُو ثطغًاضَف يُ دُْابِ وَظيط زَنط ًَىَداتُوَ ُٖيُ، ئُطُض بُوؾ

ًَىيإ بططٕ، بؤئ ُوَّ باغ و با اتِ ًَىَداتِ ُْٖطاوَيهًإ ْايُر بؤئُوَّ بُضبُضّ ئُو طًاًُْبُضَ ن
ًَت و، غىثاؽ.  نىضزغتإ ثاضَيعضاو ب

 
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ناى عبسايطلتٔ فُضَىو.
 بُِضَيع عبسايطلتٔ سػؽت ابابهط:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؿُنِ غُيطّ نُْس َاززَيُى يُو ثطؤشَيُ بهُّ، ًَِ ث َٔ ْاظامن َُقػُزّ  بُِضاغتِ َٔ ئُطُض ب
ًَٓاطُّ، يُعِٓ زوو بِططُيُ َىؾُضيعُنُ نًُر يُ زاِضؾتِٓ ئُو ثطؤشَيُ، بُِض اغتِ  يُعِٓ َُقػُزَنُّ ت

و زوو َاززَ نُ غُيط زَنُّ ُٖض زشّ بُضشَوَْسّ خَُيهِ نىضزغتاُْ، ُٖض بُ زشّ شياُْوَّ يُ ْاو 
زَنُّ، ُٖض ؾانٌ ًَؿُنِ ثؿتطريّ قػُناِْ ناى نىضزغتاُْ، يُعِٓ ظؤض بِططُ و َاززَّ وا ٖاتىوَ، َٔ ث

ًَت، ُٖض ِضَت بهطَيت، نىْهُ يُبُض نِر يُبُض ئُوَ ئُطُض ئُو  ًَٓ ئُو َاززَيُ َُٖيططَيت يُْاو، ُٖضَُْ
 ٍَ ًَت يُ نىضزغتإ، ئُّ بُ ئاشَ ًَٓ ًَت، نُ طىْس ْؿؽت َُْ ًَٓ ًَت َاْاّ وايُ نُ طىْس َُْ ًَٓ َاززَيُ ؿت

ًَػرت زَشّر ئُّ بُ نُض زَ ًَػرت زَشّر، ئُّ ئُغح زَشّر، ئُّ بُنِ بصئر نُ ئُغح و ئ شّر، ئُّ بُ ئ
َّر ئُّ ُٖض يُغُض ئُّ ئُضظَيُ، ئُطُض  َّ بًًُوَِضَيٓٔر يُعِٓ يُ ئامسإ، يُنى و طا َُْا، َُِض َُْا، يُ نى

ًَت بُ غًاز نطزِْ زاضغتاُْنُ، غًُا زابِطَيصضَيت يُ ز َوضّ ئُو باغِ زاضغتاُْ با سهىَُت ُٖغت
ًَو نُ خؤّ يُ خؤيُوَ ُٖيُ و ِٖ  ًَت، ُْى زاضغتاْ ًَٓ زاضغتاُّْ نُ سهىَُت ظَضعِ زَنات يإ زَن
ًَى  خَُيهُ و ِٖ ئُّ ًًًَُتُيُ، بُ ُٖظاضَٖا غاَيُ ئُو خَُيهُ يُغُضّ شياوَ، بُ َُِضو َااَلت خؤٍ بُخ

ايُ، ئُّ نًايُ، ئُّ زاضَ ُْبىوايُ، نطزيُ، خؤٍ شياْسيُ طُياْسيتًُ ئُو ئاغتُ، ئُطُض ئُّ ؾاخُ ُْبىو
ًَػتانُ،  ئُو ًًًَُتُ ُٖض ُْزََا، يُعِٓ ُٖض زَفُوتا، بُاَلّ ئُو زاضَ و ئُو زاضغتاُْيُ ثاضاغتًُ ُٖتا ئ

َّ بِطواتر ظؤض غىثاؽ. ًٌَ برِبيُٓوَ بؤ نى ًًَإ َُسطوّ بهُئ، ي ًَػتاف ي  ئ
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَؿُوا فُضَىو.نا  ى ث
ًَؿُوا تىفًل َغسيس:  بُِضَيع ث
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَ ًًَُّ ئ ٍَ ئُوَّ نُ ئُّ َاززَيُ ئًًغا بهطَيتُوَ، نىْهُ بُو ث ُُ يُ ِضابطزووزا زياضَ ًَٓـ ٖاوِضاّ يُطُ
ٍَ ئُوَّ نُ ُْمشإ بىوَ، ساَيِ نُضتِ ئاشََيساضّ وض زَ وضزَ بُضَو ياغايُنِ يُو دؤضََإ ُْبىوَ، يُطُ
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ًَُُ ُْٖطاو  ٍَ ئُوَّ نُ ظياتط ئ ًَهُواُْيُ يُطُ خطاخ بىوٕ زَِضوات، ُٖضوَٖا تا ِضازَيُنًـ ئُّ َاززَيُ ث
ًَؿًٓاضَنُف غُضّ  ًَؽت بؤ ئاوَزإ نطزُْوَّ طىْسَنإ و، بطَو زإ بُ نُضتِ ئاشََيساضّ و، ئُطُض ث بٓ

ًَسايُ، نىْهُ دًاواظّ ُْططت بؤ ئًًغا نطزُْوَّ َاززَنُ، َٔ زاوا زَنُّ  ئُّ َاززَيُف ئاَيؤظيُنِ ت
 ٍَ ًَو، بؤئُوَّ بًُوَِض ًَو نُ ؾىاُْ و، بُ عَُسّ ئاشََيُنُّ زَبات بؤ ْاو زاضغتاْ ًَىإ نُغ ُْنطزووَ يُْ
ًَػتا زَظاْؽت يُ  ًَُُ ئ ًَت، ئ ًَهِ ُٖب ٌَ ئُوَّ نُ ًُْت ًَو نُ ئاشََيُنُّ بُِضَال نطزووَ، بُب ٍَ نُغ يُطُ

ًَػتا نىضزغتإ  ًَو زائ، ِضَْطُ بُٖؤّ ئُوَّ نُ باضوزؤخِ خَُيو بُضَوَ باؾِ زَِضوات، ئ يُ باضو زؤخ
ًَؿًٓاض زَنُّ  ؾىإ و طاوإ زَغت ْانُوَيت يُ طىْسَنإ، بؤيُ ظؤضبُّ ئاشََيُنإ بُِضَاَلٕ، بؤيُ َٔ ث

ًَىإ ئُوَّ نُ ن ًَٓا ئًًغا بهطَيتُوَ، دًاواظيُى بهطَيت يُْ ًَو بُ عَُسّ ئاشََيُنإ ئُطُض زَْطِ ُْٖ ُغ
ًَو نُ بُ عَُسّ ًُْ، ظؤض غىثاؽ.  زَيُوَِضَييَن، يإ نُغ

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 دُْابِ وَظيط فُضَىو.
ٍَ و غُضناوَناِْ ئاو:  بُِضَيع ز. غريوإ بابإ/ وَظيطّ نؿتىنا

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَ ًَت 03و ئَُُ عًالقُّ بُ َاززَّ )غىثاؽ، ُٖضوَنى تُوظيع ًَـ بامسإ نطز، نُ زََي ( ُٖيُ، يُوَو ث
( ئَُُ عًالقُّ بُ املدجًؿ١ اايجٓػٝل َع االزاض٠ اجل١ًٝ ؼسز َس٠ ايطعٞ ع ايػاااخ طػة املٛاغِ ٚاملٓاطل)

 ئُوَوَ ُٖيُ، غىثاؽ.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ٍَ  فُضَىو. يًصُّْ نؿتىنا
 بُِضَيع دالٍ عًٌ عبساهلل: 
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ ًُْ، غىثاؽ. ًَُُ ت  ئ
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَبًًٓإ ًُْ، فُضَىو بؤ َاززَيُنِ تط.  ت
 بُِضَيع دالٍ عًِ عبساهلل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 يف:37املاز٠ )
جص ؾج خ ايػاااخ الغطاض ػاض١ٜ زٕٚ ثطخٝل ٜعاقة اػطا١َ قسضٖا َا٥جإ ٚ ػٕٛ زٜٓاضا  اٚال : نٌ َٔ اْ

 يًؿج١ً ايٛاطس٠ َع َكازض٠ ايؿج خ ٚغًل اجلٌ.
داْٝا : نٌ َٔ ازخٌ ؾج خ غرل َػجٛؾ١ٝ يًهٛااط ايؿ١ٝٓ ٚثساارل ايكظ١ اٚ اػط اٗا اٚ عطنٗا يًبٝع ٜعاقة 

 ايؿتالت. ايٛاطس٠ ٚثكازضاػطا١َ قسضٖا ايـ زٜٓاض يًؿج١ً 
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 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 بُنىضزيُنُّ فُضَىو.
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ عًِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 (37َاززَّ )
ٌَ َؤَيُت غعا زَزضَيت بُ  ًَت بُب ًَٓ ًَو َُْاَِ زاضغتإ بؤ َُبُغتِ باظضطاِْ بُضُّٖ بٗ يُنُّ: ُٖضنُغ

ٍَ زَغت بُغُض زاططتِٓ َُْاَُنإ و زاخػتِٓ  052َُّ  ُضا ًَو يُطُ زيٓاض بُضاَبُض ُٖض َُْاَ
 ؾىَيُٓنإ.

ًَتُ ْاوَوَ يإ  ًَٓ َّ و ؾىَيِٓ زضوغتِ بٗ ًَو َُْاَِ زووض يُ َُضدِ تُنًٓهِ و ِض زووَّ: ُٖض نُغ
ًَىَ بهات يإ فتايؿِ بهات بؤ فطؤؾؼت غعازَزضَيت بُ  ُضاَُّ  ًَو  7222باظضطاِْ ث زيٓاض بؤ ُٖض َُْاَ

 و َُْاَُناًْـ زَغتًإ بُغُض زازَطريَيت.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 يًصُّْ ياغايِ فُضَىو.
 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ ًُْ، غىثاؽ.  ثؿتطريّ َاززَنُ زَنؽت و ت
 بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغالٕ 

ٍَ فُضَىو.  يًصُّْ نؿتىنا
 بُِضَيع ظنًُ غًس قاحل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 غىثاؽ.ض ثؿتطريّ َاززَنُ زَنُئ، ظؤ
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 يًصُّْ تُْسضوغتِ و شيٓطُ فُضَىو.
 بُِضَيع تاضا عبسايطظام ستُس:

 غُضؤنِ ثُضيَُإ.بُِضَيع 

ًَىَيُ  ًَؿًٓاضّ ظيازنطزِْ بِططُيُى زَنُئ، يُشَيط بِططُّ زووَّ يإ بُ بِططُيُنِ دًاواظ، نُ بُّ ؾ ث
ٍَ زَنطَيت(،  ًَؿتِٓ َاززَ ٖؤؾبُضَنإ َاََُيُيإ يُطُ ًَِ ياغاٍ ُْٖ ًَت )ِضووَنُناِْ َاززَّ ٖؤؾبُض بُث ب

 َهاؾظ١ املٛاز املدسض٠يف.كسض٠ ثػط٣ عًٝٗا قإْٛ بُ عُضَبِ ) ْباتات 
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَبًِٓ ُٖيُر تُْٗا يُى نُؽ، فُضَىو ئاُْٖط خإ. َِ ت  ن
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 ضٚؤف:بُِضَيع ئاُْٖط عاضف 
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَت بهطَيتُ  ًَبًًِٓ تُْٗا يُغُض يُى ؾت ُٖيُ، يُ غًا ُّ قاْىِْ زَب ١ٜ ؾج خ خاضض )الغطاض ػاضَٔ ت
(، نىْهُ وَختِ خؤّ بُخؤت زَظاِْ بًُٖىايُت، َُغُيُٕ  ؾُتًٌ طىَيٌ قىْػٌ، نهُ االقًِٝ اٚ زاخٌ

ًَػتا بُْاوّ ئُوَ،  ًَُاِْ، ئ ًَُاِْ، ؾىنطّ خإ يُ بُ سايُ ًٖٓايُ غً ًَو يُ بُ سايُ ًٖٓاّ ٖاتُ غً قىْػىي
ًَهِ ظ)الغطاض ػاض١ٜ ؾج خ خاضض االقًِٝ اٚ زاخٌ ًَػتا يُ دُظيطَّ ٖاواّ ُْٖسَيو (، ؾت ؤض بَُاْايُ، ئ

َّ، نىْهُ بؤ ئُ طاظّ تًذاضَت و، بؤ ئُ طاظّ  ًَتُ زَض ًَٓاطُِضَئ يُ َُتاض ًْٗائًُٕ ب ٍَ ُٖيُ ي طى
ًَتُوَ، ئًٓذا غًا ُّ فُقُضَنُّ ) ًَٓ ًَساِْ خؤياُْ، نُ يُ َُْتًكُنُ ؿت او  خاضض االقًِٝ اٚ زاخًٗاثُضَث

 ًُُٖ ئُوَ ظياز بهطَيت، غىثاؽ.خاضز ايعطام( ظؤض َى
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 فُضَىوٕ بؤ َاززَيُنِ تط.
 بُِضَيع دالٍ عًِ عبساهلل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 يف28املاز٠ )
ؾشط٠ اٚانذط  اٚال : اشا لِ عٔ اطس٣ اؾطا٥ِ املٓكٛم عًٝٗا ع املٛاز ايػااك١ َٔ ٖصا ايكإْٛ ططم اٚ اث ف

ايـ ًَٕٚٝٛ زٜٓاض عٔ نٌ ؾشط٠ ثبعا   85ٜعاقة اؾاْٞ ؾه   عٔ ايعكٛااخ ايػااك١ اػطا١َ ثذلاٚح اني 
 يٓٛعٗا ٚعُطٖا.

داْٝا : اشا لِ عٔ اطس٣ اؾطا٥ِ املٓكٛم عًٝٗا ع املٛاز ايػااك١ َٔ ٖصا ايكإْٛ ططم اٚ اث ف املطاعٞ 
ايـ زٜٓاض عٔ نٌ زٚمن ثبعا   111ايـ ٚ  85ػااك١ اػطا١َ ثذلاٚح اني ٜعاقة اؾاْٞ  ؾه   عٔ ايعكٛااخ اي

 يٓٛع املطع٢ ٚاُٖٝج٘.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 بُ نىضزيُنُّ فُضَىو.
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ عًِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 (28َاززَّ )
ًَهِ بُ ز ًَو يُنُّ: ئُطُض يُ ئُصتاَِ تاواْ ًَؿىوّ ئُّ ياغايُ و، زضَخت َم ٖاتىو يُ َاززَناِْ ث

ًَؿىو بُ  ُضاَُيُى يُ  ًَٓطَيـت ئُوَ نُتٓهُض غعا زَزضَيت و، وَيطاّ غعاناِْ ث ًَٓطَيت يإ بفُوت بػىوت
ًَىإ  ًَِ دؤضَنُّ و تَُُُْنُّ. 1ُٖظاض زيٓاض تا  85ْ ًَو بُث ًَو زيٓاض بُضاَبُض ُٖض زضَخت  ًًَؤْ
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ًَؿىوّ ئُّ ياغايُ و، يُوَضطانإ بػىوتإ زووَّ: ئُطُض ي ًَهِ بُ زَم ٖاتىو يُ َاززَناِْ ث ُ ئُصتاَِ تاواْ
ًَىإ  ًَؿىو بُ  ُضاَُيُى يُ ْ ٍَ غعاناِْ ث ًَههىوٕ نُتٓهُض غعا زَزضَيت و، يُثا ُٖظاض زيٓاض تا  85يإ ت

ًَِ دؤضّ يُوَضطا و ططيٓطًُنُّ. 111 ًَو بُث  ُٖظاض زيٓاض بُضاَبُض ُٖض زؤفت
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 يًصُّْ ياغايِ فُضَىو.
 
 


 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَسانىوُْوَّ َُٖىو غعاناِْ يُْاو  ًَبًًُٓإ يُغُض َاززَنُ ًُْ، تُْٗا ئُوَيُ يُندػؼت و ث ًَُُ ت ئ
 ياغايُنُزا ٖاتىوَ.

 ضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.ا

ٍَ فُضَىو. يًصُّْ نؿتىنا

 بُِضَيع ظنًُ غًس قاحل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ ًُْ، غىثاؽ.  ت
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 يًصُّْ تُْسضوغتِ و شيٓطُ فُضَىو.
 بُِضَيع تاضا عبسايطظام ستُس:

 ثُضيَُإ. بُِضَيع غُضؤنِ

ًَبًًُٓإ ًُْ، غىثاؽ.  ت
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَبًِٓ ُٖيُر نُؽ قػُّ ًُْر، فُضَىو بؤ َاززَيُنِ تط. َِ ت  دُْابِ وَظيط، ن
 بُِضَيع دالٍ عًِ عبساهلل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

غاااخ االقًِٝ َعا١ًَ ايػاقة طػة ايكٛاْني  ٜعاٌَ ٚانع ايٝس ع٢ً اٟ سع٤ َٔ َػاط١ اضض: يف33املاز٠ )
 املطع١ٝ.

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 بُ نىضزيُنُّ فُضَىو.
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ عًِ:
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 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَهِ ِضووبُضّ ظَوّ زاضغتاُْناِْ ُٖضَيُِ ن: (33َاززَّ ) ىضزغتإ، زَغت بُغُض زاططتٔ بُغُض ُٖضبُؾ
ًٌَ ياغاٍ ثًازَنطاو. ٍَ زازَنطَيت بُث َاََُيُّ زاطرينُضّ يُطُ

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 يًصُّْ ياغايِ فُضَىو.
 
 


 بُِضَيع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظَيِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ ًُْ، غىثاؽ.  ت
 ُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غ

ٍَ فُضَىو. يًصُّْ نؿتىنا

 بُِضَيع ظنًُ غًس قاحل:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَىَيُ زابِطَيصضَيتُوَ )َُعاَُيُّ ظَويهُض بؤ ظَوّ زاضغتاِْ َريّ ًَهُو بؤ  ًَؿًٓاظ زَنُئ بُو ؾ ًَُُ ث ئ
ًَهطاوَنإ(.  ياغاٍ ناضث

 ٕ:بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُا

يًصُّْ تُْسضوغتِ و شيٓطُ فُضَىو.

 بُِضَيع تاضا عبسايطظام ستُس:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓإ ًُْ، غىثاؽ.  ت
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَبًِٓ ُٖيُر فُضَىو ؾُومن خإ. َِ ت  دُْابِ وَظيط، ن
 بُِضَيع ؾُومن ستُس  طيب:

 َإ.بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيُ

ٌَ زَنات، زواّ ئُوَ يُغُض سهىَُت و وَظيطَ  يُِضاغتًسا ئُّ بِططُيُ زوا بِططُيُ، ئًرت ئًًتًعاَات زَغت ث
ًَِ ئُّ قاْىُْ بهات، بُاَلّ يُّ قاْىُْ زا ئُوَّ زَغت ًْؿإ نطا، بُؽ ختىتِ عاَِ َُوظوعُنإ  ًَبُد د

ًَىيػتُ بهطَيت وَنى  فُضظ باؽ بهطَيت، بهطَيت بُ قاْىٕ ُٖضنُْسَ بىو، بُِضاغتِ ُْٖسَيو بِططُ ُٖيُ، ث
ًَِ باؾُ َٔ ئُطُض بهطَيت يُ زواّ ئُو  غىيبِ ئًؿُناِْ، يُْاو ئًؿُناِْ وَظاضَتِ ظضاعُ خؤيُتِ، بُاَلّ ث
ًَو يُو بابُتاُْ ئُو  اباتاُّْ نُ ئَُطٕ يُ  ٌَ بسضَيت، بهطَيت بُ بِططُيُنِ تط، يُن بِططُيُ ئًؿاضَتِ ث
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ًَهِ ظوو زا زََطٕ، نىضزغتإ زا، ظؤض بُّ ئُو  اباتاُّْ نُ زََطٕ يُ نىضزغتإ زا، يُبُضئُوَيُ يُ تَُُْ
ًَالٕ، ئُمسًسَّ نًًُاوّ، ُٖضوَٖا ِضَيِ  يُبُضئُوَيُ خسَاتِ ظضاعِ باؾِ بؤ تُقسيِ ْانطَيت، وَنى ن

ًَو نُ ئاو نُّ  ًَت، ُٖض غاَي ًَو ئاو نُّ ب ًَىيػتُ  ئاو تُنًًُِ، نىْهُ ظؤض يُ  اباتُنإ ُٖض نات ًَت، ث ب
ًَطَزا بُِضَئِ َٔ ئُو بِططُيُ ئًعافُ  ًَت ي بسضَئ ئُو  اباتاُْ، ئُوَف يُ ئًؿُناٌْ وَظاضَتِ ظضاعُيُ، زَب
ًَػتا ظؤضبُّ  اباتُناِْ نىضزغتإ يُ ؾاضَنإ زا  بهطَيت، ُٖضوَٖا باَلوبىوُْوَّ ُْخؤؾِ، نىْهُ ئ

ًَو  تىوؾِ ُْخؤؾِ بىوَ، نىْهُ شَاضَيُنِ ظؤض يُو  اباتاُّْ ُٖتا نُ يُْاو ؾاضَناْسا ُٖيُ، نُْس غاَي
ًَت و،  ًَؿًـ ئُو  اباتاُْ زضوغت بىوَ، تىوؾِ ُْخؤؾِ بىوَ و خُضيهُ بُضَو نؤتايِ ٖاتٔ زَن يَُُو ث
ًَِ باؾُ ئًعافُّ  ًَتُوَ، دطُ يُوَ بِططُيُنِ تط، ث ًْػبُّ غُوظّ يُ ؾاضَنإ و يُ زَؾت و زَض نُّ زَب

ٍَ، وَنى  بهطَيت نُ ظؤض ًَطايُى زَبِط تُؾسيسّ يُغُض ُْنطا، ئًعازَ نطزِْ تُؾسيس، يُعِٓ نُ د
ًَطايُ داضَيهِ تط زضَختِ تًا بِطوَيٓطَيتُوَ،  ًَت ئُو د ًَت، نُ زَب بِططُيُنِ قاْىِْ يُّ ياغايُ ئًًعاّ ب

يُ زَضَوَ ُٖيُ  ئًػتًفازَ يُ تُنُٓيؤدًا و تُنًٓهِ تاظَ بهطَيت، ُٖضوَٖا ئُو خًرباتُ عايًَُاُّْ نُ
ًَٓطاوَ داضَيهِ تط بُ ِضَيطايُنِ تاظَ  ًَٓطَيتُ ْاوَو، بؤئُوَّ ثاضَيعطاضّ يُو  اباتاُْ بهطَيت، نُ غىوت بٗ
ًَطَ زا ئُو  ًَِ باؾُ ئُويـ ئًعافُ بهطَيت، ختىتِ َُتُِضيُ، يُعِٓ ي زضوغت بهطَيت، بِططُيُنِ تط نُ ث

ًَؿُوَ وَنى قػُ باغهطا، بُاَلّ ُْنطاوَ يُو بِططُيُ،   اباتاُّْ نُ ُٖيُ ختىتِ َُتُضّ ُٖضنُْس يُ ث
ًَو ُٖيُ،  يُ نىضزغتاْسا ئُطُض غُيطٍ َُْتًكُناٌْ نىضزغتإ بهُئ بؤفتىوُْ يُ َُْتًكُيُى زا  ابات

ًَٗاتىوَ َُٖىوٍ خُضيهُ  ًَػتا واٍ ي ًَؿرت َُغُيُٕ زاضٍ غٓىبُض ُٖبىوَ يُ نىضزغتإ، زاضٍ غٓىبُض ئ ث
ًَت، يُ بُض ئُوٍَ ًْػبٍُ ئاو زابُظيىوَ، ئاوٍ شَيط ظَوٍ زابُظيىَ، يُبُض ئُوَ زاض غٓىبُضَنإ وؾو زَب

ًَىيػتُ وَظاضَتٌ ظضاعُ بُ ظووتطئ نات بري يُوَ بهاتُوَ و  بُضَو وؾو بىوٕ زَنٔ، يُبُض ئُوَ ث
ًَت بريٍ بهاتُوَ، تانى ئُو  اباتاٍُْ نُ وؾو زَ ًَو بؤ ئُو بًئُيُ بُناض زَيت و ب بٔ زضَخيت تط زضَخت

ًَىيػتُ تُْػًكٌ  ًَطاٍ بِطوَيت، ُٖضوَٖا يُّ قاْىُْزا ئًؿاضَت بُوَ ُْزضاوَ نُ وَظاضَتٌ ظضاعُ ث يُ د
ٍَ ضَيهدطاوَ عايًَُُناْسا، بؤ ئُوٍَ ئًػتًفازَ يُ خًربَنإ بهات، وَنى ضَيهدطاوٍ  ًَت يُطُ تُواوٍ ُٖب

ُٖض ئاَازَؾٔ خعَُت و ٖاوناضٍ بهُٕ بُ ( نُ ئَُاُْ ضَيهدطاوٍ عايَُؽت و ASC( ،)CIFRفاو و )
ًَُُ زَتىاْؽت يُّ اليُُْوَ غىوزَيهٌ باف وَضبططئ.  ُٖض ٖاوواَلتًُى بًُوَيت زاضغتاُْناٌْ باف بهات، ئ

ًَُـُ قػـَُإ يُغـُض نـطز ئًؿـاضَت            بِططُيُنٌ تط، ئُّ َُٖىو ئًًتًعاَاتـٍُ يـُّ قاْىْـُ زضوغـت نـطاوَ، ئ
، نُ نؤٕ زابؽت زَنطَيت بؤ ئُّ ؾتُر ضاغتُ وَظاضَتـٌ ظضاعـُ غـااَلُْ يـُّ     ُْزضاوَ بُ َُقسَضٍ َايٌ، ثاضَ

ثُضيَُاْــُ بِطَيــو بىزدــُ يــُ سهىَُتــُوَ زَيتــُوَ ثُضيــَُإ و َىقــازَقٍُ بــؤ زَنطَيــت، بــُاَلّ ئايــا ئــُو   
ثاضَيٍُ بؤ وَظاضَتٌ ظضاعُ زاْطاوَ ئُوَْسَ بُؾٌ ئـُوَ زَنـات نـُ خعَـُتٌ ئـُّ  اباتاْـُ بهـُٕر يُبـُض         

ًَطَزا تُؾدًل ئُ ًَِ باؾُ بُ بِططُيُنٌ تايبُت بُ بِطَيو ثاضٍَ تايبُت بؤ  ابات و سُيىاْاتٌ بُِضٍ ي وَ ث
بهطَيت و ئًؿٌ يُغُض بهطَيت غااَلُْ يُ ثُضيَُاْسا َىافُقٍُ يُغُض بهطَيـت، دطـُ يـُو ًَعاًْـٍُ نـُ بـؤ       

 وَظاضَتٌ ظضاعُ زازَْطَيت، غىثاؽ.
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 غُضؤنٌ ثُضيَُإ: بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/
( ثطؤتؤنؤيؽت، بؤيُ زَنًُٓ غـُض ئُغـبابٌ َىدًبـُ، فـُضَىوٕ يًصْـٍُ      26و  25و  24زياضَ َاززَناٌْ )

 ياغايٌ، ناى عُوٌْ فُضَىو.
 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَت ُٖض َاززَ بُ  ًَت، زَب ًَهُواٍُْ ياغايُ، ْاب ًَؿًٓاضَنٍُ دُْابت ث َاززَ َىْاقُؾٍُ يُغـُض بهطَيـت و   ث

 طفتىطؤٍ يُغُض بهطَيت، ظؤض غىثاؽ.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ( خبىَيُٓٓوَ فُضَىوٕ.24ظؤض غىثاؽ، َاززٍَ )
 بُِضَيع دالٍ عًٌ عبساهلل:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 ٓؿٝص ٖصا ايكإْٛ.ع٢ً ايٛظٜط اقساض ايجعًُٝاخ اي ظ١َ يج يف:24املاز٠ )
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 بُنىضزيُنُؾٌ تهايُ.
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ عًٌ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 زَضواظٍَ ؾُؾُّ
 سىنُُناٌْ نؤتايٌ

 (:24َاززٍَ )
ٌَ نطزٌْ ئُّ ياغايُ زَضبهات. ٌَ بُد ًَىيػت بؤ د  يُغُض وَظيطَ ضَيُٓايٌ ث

 َيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِض

ًَبًين ًًُْ، فُضَىوٕ بؤ َاززَيُنٌ تط. ًَبًين ُٖيُ يُغُض ئُو َاززَيُر نُؽ ت ٌَ ت  ن
 بُِضَيع دالٍ عًٌ عبساهلل:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 يف:25املاز٠ )

 .1955يف يػ١ٓ 75ٜٛقـ ايعٌُ اكإْٛ ايػاااخ ايعطاقٞ ضقِ )
 ٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغال

 بُنىضزيُنُؾٌ تهايُ.

 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ عًٌ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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 ضازَطريَيت. 1955(ٍ غاَيٌ 75ناض نطزٕ بُ ياغاٍ زاضغتإ شَاضَ ) (:25َاززٍَ )
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَبًين ُٖيُ يُغُض ئُو َا ٌَ ت  ززَيُر فُضَىو ناى عُوٌْ.ن
 بُِضَيع عىٌْ نُاٍ غعًس بُظاظ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
َٔ ثؿتطريٍ يُ ضاو بؤنىوٌْ يًصٍُْ ياغايٌ زَنُّ غُباضَت بُ ئًًغا نطزٌْ ئُّ َاززَيُ، نـىْهُ ئُطـُض   

ًَبًين ئُوَ بهُئ ئُو َاززَيـُ باغـٌ قـاْىٌْ شَـاضَ )     ًَطاقـٌ زَنـات،   1955(ٍ غـاَيٌ  75ت ثُضيـَُاٌْ  ٍ ع
نىضزغتإ نُْس ضؤشَ طفتىطـؤ يُغـُض ياغـايُنٌ تايبـُت بـُ زاضغـتإ يـُ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ زَنـات، واتـا            
ًٌَ زَغــتىوضٍ    ًَــت بــُث ًَىَيُنٌ تــط زَطؤِضزضَيــت زَب ًَتــُوَ بٓــَُاٍ ياغــانُ بُؾــ ًَٓ ئُطــُض ئــُو َاززَيــُ ؿت

ًٌَ َـاززٍَ   ًَطاقٌ، بُث ُ    181ع ًَـطام َىْاقُؾـ ًَـت، نـُوا     ٍ زَغـتىوضٍ ًَُٖؿـُيٌ ع ًَىَيُنٌ تـط ب نُ بُؾـ
ٌَ نطزْـٌ   1955(ٍ غاَيٌ 75ياغاٍ ثاضاغتين شَاضَ ) ٌَ بُد طفتىطؤٍ يُغُض زَنطَيت بُ َُٖىاض نطزٌْ د

ًَؿًٓاض زَنُّ ئُو َاززَيُ وَنى يًصٍُْ ياغـايٌ نـُ زاوايـإ     ياغانُ، يإ نُْس َاززَيُى يُ ياغانُ، بؤيُ ث
ًَتُوَ، ظؤض غىثاؽ.  نطزووَ َُٖيبىَؾ

 ِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُ

 ظؤض غىثاؽ، ناى زَيؿاز فُضَىو.
 بُِضَيع زَيؿاز سػؽت قازض:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَىَيُنٌ تط زابِطَيصضَيتُوَ نُ ناض بـُ ٖـًك ياغـايُنٌ تـط ْـُنطَيت       ًَٓـ َُٖإ ضَئًِ ُٖيُ، زَنطَيت بُؾ

ًَت، يُدًا ًَهُواٍُْ ئُّ ياغايُ ب ًَطاقًـ ئُو َاززَيُ ياغـايًُ  ث تٌ ئُّ ياغايُ، نىْهُ بُِضاغيت ئُوَ يُ ع
 َُٖيىَؾاوَتُوَ، ظؤض غىثاؽ.

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ظؤض غىثاؽ، يًصٍُْ ياغايٌ.
 بُِضَيع ز.ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَؿًٓاضٍ ئُوٍَ  ًَؿـًٓاضٍ           يًصٍُْ ياغايٌ ث ًَػـتا باغـٌ نـطز ئـُوَ ث ًَؿـًٓاضٍَ نـاى عـُوٌْ ئ نـطزووَ ئـُو ث

 يًصٍُْ ياغايًُ، بُؽ ئُطُض زَضفُي بسَييَت َٔ ضَئًُنٌ تطّ ُٖيُ.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَتُ خىاضَوَر فُضَىو يُ ؾىَيين خؤت ق ًَطاٍ خؤٍ قػُ بهات، يإ به ٌَ يُ د  ػُ بهُ.ئًذاظٍَ زَزَْ
 بُِضَيع ز.ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ٌَ نطاوَ بـُ ياغـاٍ شَـاضَ )    (ٍ غـاَيٌ  21ظؤض غىثاؽ، ضاغتُ ئُو ياغايٍُ نُ يُ ثطؤشَنُ ٖاتىوَو ئاَاشٍَ ث
ًَطام، بُاَلّ ياغاٍ شَاضَ ) 8119 ٌَ ْـُنطاوَ   8119(ٍ غاَيٌ 21ضَت نطاوَتُوَ يُ ع ، يُ نىضزغتإ ناضٍ ثـ

ًَهٌ ياغا َُٖيىَؾاتُوَو ئًًغـا   ٌَ، يُعين بُ زَق يُبُض ئُوٍَ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ غىَيتٍُ ئًٓفاظٍ ُْزاوَت
ٌَ ْانطَيت، يُبُض ئُوٍَ ئًٓفاظَإ ُْنطزووَ يـُ ثُضيـَُاٌْ    نطاوَتُوَ، نُ ئُو ياغايُ يُ نىضزغتإ ناضٍ ث

ًَػتا ياغاٍ غاَيٌ  ٌَ زَنطَيت ي 1955نىضزغتإ، تا ئ ًَؿـًٓاض زَنـُّ    ناضٍ ث ُ ُٖضَيٌُ نىضزغتإ، بؤيُ َـٔ ث
ًَت، ظؤض     ــو يــُْاو ياغــانُزا ٖــُب ًَ نــُوا ئــُو َاززَيــُ َُٖيىَؾــاُْوٍَ ياغــانُو ئًًغــا نطزُْنــٍُ وَنــى زَق

 غىثاؽ.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ظؤض غىثاؽ، فُضَىوٕ بؤ َاززَيُنٌ تط.
 بُِضَيع دالٍ عًٌ عبساهلل:

 َيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.بُِض
 يف:26املاز٠ )

 ٜٓؿص ٖصا ايكإْٛ اعجباضال َٔ ثاضٜذ ْؿطٙ ع اؾطٜس٠ ايطزل١ٝ.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 بُنىضزيُنُؾٌ تهايُ.

 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ عًٌ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 (:26َاززٍَ )
ٌَ زَنطَيت.ئُّ ياغايُ يُ ضؤشٍ باَلو نطز ٌَ بُد  ُْوٍَ يُ ضؤشْاٍَُ فُضٌَ د

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَؿُوا. ًَبًين ُٖيُ يُغُض ئُو َاززَيُر فُضَىو ناى ث ٌَ ت  ن
ًَؿُوا تىفًل َغسيس:  بُِضَيع ث

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَـ ئــُوٍَ زَْــط يُغـُض ئــُو َاززَيــُ بـسضَيت، يــاخىز قػــُ يُغـ     ًَؿــًٓاض زَنــُّ  ثـ ُض ئــُوَ بهطَيــت، َـٔ ث

ًَىيػـتُ يُغـُض                ًَـ ئـُوَ ئًعافـُ بهطَيـت وَنـى ئـُوٍَ نـُ يـُ ظؤضبـٍُ ياغـانإ ٖـاتىوَ )ث َاززَيُى يـُ ثـ
ٌَ نطزْـٌ ثُيىَْـسٍ    ٌَ بُد ًَهٌ ئُّ ياغايُ د ئُصتىٌَُْ وَظيطإ و اليُُْ ثُيىَْسيساضَنإ(، نىْهُ بُؾ

ًَؿٓ ًَـ ئـُّ َاززَيـُ، ئـُو َـاززٍَ نـُ باغـِ نـطز ئًعافـُ           بُ وَظاضَتٌ ْاوخؤوَ ُٖيُ، بؤيُ ث ًاض زَنـُّ ثـ
 بهطَيت، ظؤض غىثاؽ.

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 يًصٍُْ ياغايٌ.
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 بُِضَيع ز.ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاضٍ ظياز نطزْـٌ زوو َا  ًَُُ يُ ضاثؤضتٌ يًصٍُْ ياغايٌ ث ًَىَيُ      ئ ززََـإ نـطزووَ، َاززَيـُنًإ بـُو ؾـ
ًَـت(،              ًَهـُواٍُْ سىنُـُناٌْ ئـُّ ياغـايُ ب ًَهـٌ ياغـايٌ يـإ بِطياضَيـو ْانطَيـت ث ًَت نُ )ناض بـُ ٖـًك زَق ب
         ٌَ َاززَيُنٌ تطيـ )يُغُض ئُصتىَـٌُْ وَظيـطإ و اليُْـُ ثُيىَْسيساضَناْـُ سىنُـُناٌْ ئـُّ ياغـايُ دـ

ٌَ بهُٕ(، غىثاؽ.  بُد
 اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.

 فُضَىوٕ بؤ ئُغبابٌ َىدًبُ.
 

 بُِضَيع دالٍ عًٌ عبساهلل:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 االغبات املٛسب١

ايصٟ َه٢ ع٢ً قسٚضٙ انذط َتٔ   1955يف يػ١ٓ 75يكس اقب  ٚانظال اإ قإْٛ ايػاااخ ايعطاقٞ شٟ ايطقِ )
اخ هاٜت١ ايػااتاخ ٚايظتطٚف ايػتا٥س٠ ع ايٛقتح اؿانتط  ٚاتا إ ازاض٠        ْكـ قطٕ قس اقب  ال ٜ ٥تِ َجطًبت  

ٚقٝا١ْ ٚها١ٜ ٚؼػني ايػاااخ ٚظٜاز٠ َػاطجٗا قس اقب  ع ايٛقح اؿانط ع ايعا  نً٘ ٚع ايعطام ٚاقًتِٝ  
ايعطام َٔ نطٚضٜاخ اؿٝا٠ ملا يت٘ ثتأدرلاخ اجيااٝت١ ال ؼكت٢ اتايطغِ َتٔ نتٕٛ قػتِ َتٔ ٖتصٙ            –نٛضزغجإ 

ايجأدرلاخ اٚ ايٛاسباخ ايػاااث١ٝ ال ميهٔ قٝاغٗا اٚ ثكُٝٝٗا اػٗٛي١  ؾإ اقتساض ثؿتطٜع سسٜتس ٜ ٥تِ ايظتطٚف      
ايطا١ٖٓ ٚايػٝاغ١ ايػاااث١ٝ اييت جيتة إ ثجبتع قتس اقتب  َتٔ االَتٛض املًظت١ َٚتٔ استٌ شيتو ؾكتس ؾتطع ٖتصا              

 ايكإْٛ.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 بُ نىضزيُنُؾٌ.تهايُ 
 بُِضَيع عُط عبسايطلتٔ عًٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 ٖؤٍ زَضنىوٕ

ًَـطام   97زاضغتاٌْ غطوؾيت يُ ُٖضَيٌُ نىضزغـتإ ضووبـُضَيهٌ بـُضفطاواٌْ ُٖيـُو ضَيـصٍَ       %ٍ زاضغـتاٌْ ع
ًَت، بُٖؤٍ ئُوٍَ ضؤشاُْ ئُّ غاَاُْ ُْتُوَيًُ زَنُوَيتـُ بـُض بِطيٓـُوَو فُوتاْـس     ًَو زَيٓ ٕ بـُ ٖؤنـاضٍ   ث

ًَطام شَاضَ ) ظياتط يُ ًْى غُزَ زاِضَيصضاوَ،  1955(ٍ غاَيٌ 75دؤضاو دؤض و يُبُض ئُوٍَ ياغا زاضغتاٌْ ع
       ،ٌَ ًَػـتازا ْـاطىصت ًَساويػـتًُناٌْ ثاضاغـتين زاضغـتإ و ُٖيىَـُضدٌ ئ ٍَ ث بِططُو َاززَناٌْ ئُّ ياغايُ يُطُ

ْـُوٍَ زاضغـتإ و ظيـاز نطزْـٌ ضووبُضَنـٍُ يـُ دًٗـإ        يُبُض ئُوٍَ بُِضَيىَبطزٕ و ثاضاغؼت و ْـؤشَٕ نطز 
ًَطام و ُٖضَيٌُ نىضزغتإ  ًَساويػتًُناٌْ شيإ نُ ناضيطُضٍ ئُضَيين ُٖيـُ   –بُطؿيت و يُ ع ًَطام بؤتُ ث ع



 268 

    ًٌَ ٍَ بـُث ًَو يُو ناضيطُضياُْ، يإ ئُضنُناٌْ زاضغـتإ ْـاتىاْط و بُ ئُشَاض ْايُت، غُضَِضاٍ ئُوٍَ نُ بُؾ
ًَىيػت بُِض ٍَ  ث ٌَ يُطـُ ًَٓطَئ، بؤيُ زَضنطزٌْ ياغايُنٌ تاظَ نُ بطىصت َيىَ بربزضَيت، يإ بُ ئاغاٌْ َُٖيػُْط

ًَىيػتُ، يُبُض ئُوَ ئُّ ياغايُ زَضنىوَ. ًَػتاو غًاغُتٌ زاضغتإ نُ ث  َُٖىو َُضدٌ ئ
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 يًصٍُْ ياغايٌ.
 يكازض زظَيٌ:بُِضَيع ز.ضؤشإ عبسا

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَىَيُنٌ تط زاِضؾتؤتُوَ: ًَُُ ٖؤيُناٌْ زَضنىواْسٌْ ياغانَُإ بُؾ  ئ
ًَىيػــتًُناٌْ       ٍَ ث ــُ زاضغــتاُْنإ يُطــُ ــُضناضٕ غــُباضَت ب ــُ ٖــُضَيٌُ نىضزغــتاْسا ب ئــُو ياغــاياٍُْ نــُ ي

ًَٔ و بـُ َُبُغـيت ضَيهدػـتين ئًـساضٍ و ث      اضاغـؼت و ثاضَيعطـاضٍ و نـاى نطزْـٌ     ثاضاغتين زاضغتاْسا ْـاطىصت
ًَٓاٌْ         زاضغتاُْنإ و ظياز نطزٌْ ضووبُضٍ غُوظايٌ و بُضؾـساضٍ نـطزٕ يـُ نـاى نطزْـٌ شيٓطـُو بُزَغـتٗ
   ٍَ ًَىيػتًُناٌْ شيإ و بؤ خؤ طىصتاْـسٕ يُطـُ ًَػتازا بؤتُ ث ؾىَيين طُؾتًاضيٌ و خؤؾطىظَضإ نُ يُ ناتٌ ئ

ًَىيػ ٍَ بؤ ثاضاغتين زاضغتاُْنإ وَنى غاَاٌْ ُْتُوَيٌ و باضوزؤر و غًاغُتٌ زاضغتإ نُ ث تُ ثُيِطَو بهط
ًَت و َاْـُوٍَ بٓهـًُٓ    ًَُُ زَطىصت ٍَ شيٓطٍُ ئ ًْؿتُاٌْ ثاضَيعطاضٍ يُو دؤضَ غطوؾتًُ طىصتاوَناٌْ يُطُ

 بؤَاوَيًُنإ يُ نىضزغتاْسا، ئُّ ياغايُ زَضنىَيٓسضا.
 إ:بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُ

ٍَ فُضَىو.  يًصٍُْ نؿتىنا
 بُِضَيع ظنًُ غًس قاحل:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُُ تًُْا يُ عُضَبًُنٍُ ) ًَتُ )شٟ ايطقِئ ًَبًًَُٓإ ُٖيُ.املطق١ُ( بب  ( بُؽ ئُو ت

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 يًصٍُْ تُْسضوغيت و شيٓطُ فُضَىو.
 ظام ستُس:بُِضَيع تاضا عبسايط

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓإ ًًُْ يُغُضٍ. ًَُُ ت  ئ

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 دُْابٌ وَظيط.
ٍَ و غُضناوَناٌْ ئاو:  بُِضَيع ز.غريوإ بابإ/ وَظيطٍ نؿتىنا

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓإ ًًُْ. ًَُُف ت  ئ
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 امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ: بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع

ًَطيعـإ خـإ، تـاضا خـإ،        ًَبًين ُٖيُر ئُّ بُِضَيعاُْ ْاويإ ْىوغطاوَ، )عُط عبسايععيع، نـاى زَيؿـاز، ب ٌَ ت ن
 بُيإ خإ، ؾُومن خإ،  ناى سَُُ ؾاضَظووضٍ(، فُضَىو َاَؤغتا.

 اٗا٤ايسٜٔ:بُِضَيع عُط عبسايععيع 

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَـت بـؤ  ابـات،      بُو ئًعتً باضٍَ ئُّ ياغايُ َُٖىاض نطزٕ ًًُْ، ئَُُ ياغايُ، َىؾُِضيعٌ ٖـُضَيِ ياغـا زازَْ

ًَىَيُ باغٌ قاْىٌْ  ابـاتٌ   ًَىيػت ْانات ئُو زَيِطٍَ يُ ئُغبابٌ َىدًبُ باؽ نطاوَ بُو ؾ َٔ وا زَبًِٓ ث
ًَطاقٌ بهُئ، بُتايبُتٌ ئُطُض َاززٍَ ) ًَؿـًٓاضٍ   ( ٖاتًُٓ غُض ئُوٍَ نُ الٍ بب25ع ُئ، وَنى وابـعامن ث

ٌَ بهات ) ًَىيػت ٚاا إ ازاض٠ ٚقٝا١ْ ٚها١ٜ ٚؼػني........بُِضَيعتإ يًصُْنُ ُٖض يُوَيىَ زَغت ث ( ئًرت ث
ًَُـُ ياغـايُنٌ    ًَطاقًُإ ُْنطزووَ، ئ ًَُُ َُٖىاضٍ ياغاٍ ع ًَطاقٌ، نىْهُ ئ ْانات ئاَاشَ بهطَيت بُ ياغاٍ ع

 غىثاؽ.ْىَيُإ بؤ  ابات زاْاوَ، 
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ظؤض غىثاؽ، ناى زَيؿاز.
 بُِضَيع زَيؿاز سػؽت قازض:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 يُ ئُغباو َىدًبُ، تُبعُٕ نىضزيُنُو عُضَبًُنُ دًاواظٍ ُٖيُ، ئُوَ يُنُّ واظعتُ.

ًَطُيؿتين َٔ ٖؤٍ زَضنىوُْن ًَت، ئُٖساد ئُّ ياغايُ ضووٕ بهاتـُوَ يـُ ٖـؤٍ    زوو/ بُ بِطواٍ َٔ، بُ ت ُ ب
زَضنىوُْنُ، َٔ ثؿتطريٍ يًصٍُْ ياغايٌ زَنـُّ بـُو غـًغُيٍُ نـُ نطزووياْـُ ئُٖسافـُناٌْ تًـا ضَْطـٌ         
ًَهسا ٖـاتىوَ قـاْىٌْ  ابـاتٌ            زاوَتُوَ، بُاَلّ ئُّ غًا ُ زووضو زضَيـصَو بـاؽ نطزْـٌ، َـازاّ ئَُـُ يـُ ؾـىَيٓ

ًَطاقٌ شَاضَ ) ًَىيػت ْانات ئُوَ باؽ بهطَيتُوَ، بؤ  1955اَيٌ (ٍ غ75ع باؽ نطاوَ يُ ئُغباو َىدًبُ ث
ًَت و ئُغـباو    ًَت، وَى ياغايُى يُ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ زَضزَنـ ئُوٍَ ياغانُ غُضبُخؤيًُنٌ خؤٍ ُٖب

ًَت نُ تًايُتٌ، ظؤض غىثاؽ.  َىدًبُنُ ُٖضوَى يًصٍُْ ياغايٌ ضَْطساُْوٍَ َُٖىو ئاَاصتُنإ ب
 َيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِض

ًَطيعإ خإ فُضَىو.  ظؤض غىثاؽ، ب
ًَطيعإ امساعًٌ غُضُْٖط:  بُِضَيع ب

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
َٔ ثؿتطريٍ يُ يًصٍُْ ياغايٌ زَنُّ بُ ظياز نطزْـٌ وؾـٍُ شيٓطـُ، نـىْهُ زاضغـتإ ٖؤيـُنٌ ططْطـُ بـؤ         

 ًًُنٌ باف بؤ ٖاوواَلتًاٌْ ُٖضَيِ، ظؤض غىثاؽ.خاوَئ نطزُْوٍَ شيٓطُو تُْسضوغت
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ظؤض غىثاؽ، تاضا خإ فُضَىو.
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 بُِضَيع تاضا حتػؽت ئُغعُزٍ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ػاطاخ اـهطا٤ السٌ ها١ٜ ٚؼػني ٚازاض٠ ٚقٝا١ْ ايػاااخ ٚظٜاز٠ املَٔ وا بُ عُضَبٌ قًا ُّ نطزؤتُوَ )

ٚادط اؿؿار عًٝٗا ملا  ا ثأدرلاخ اجياا١ٝ يًب٦ٝت١ ٚايٛاسبتاخ ايػااٝت١ َتٔ اغتجؿاز٠ ال ميهتٔ قٝاغتٗا اٚ ثكُٝٝٗتا         
ٚيهْٛٗا دط٠ٚ ق١َٝٛ جية اؿؿار عًٝٗا ٚنصيو السٌ اقساض ثؿطٜع سسٜس َ ٥ِ يًظطٚف ايطا١ٖٓ ٚيًػٝاغت١  

َتع   1955يف يػت١ٓ  75بة عسّ َ ١ُ٥ قإْٛ ايػاااخ املتطقِ ) ايػاااث١ٝ اييت ثج ٥ِ َع اقًِٝ نٛضزغجإ ٚاػ
 (، غىثاؽ.َجطًباخ ها١ٜ ايػاااخ ٚايظطٚف اؿانط٠ يصا ؾطع ٖصا ايكإْٛ

 
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ظؤض غىثاؽ، بُيإ خإ فُضَىو.
 بُِضَيع بُيإ التس نؤنُضٍ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَــت ئاَــاشَ بــُوَ بهــات   تُبعــُٕ َــٔ ثؿــتطريٍ يــُ يًصْــٍُ ياغــايٌ زَنــُّ، قــًا ُنُيإ دىاْــُ، بــُاَلّ زَب

ًَت، غىثاؽ.َهاؾظ١ ايجكظط) ًَت يُْاو ياغانُزا ُٖب ًَهُ زَب  ( ئًعافٍُ بؤ بهات، نىْهُ ئُوَ قُيطاْ
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ظؤض غىثاؽ، ؾُومن خإ فُضَىو.
 ِضَيع ؾُومن ستُس  طيب:بُ

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَُـُ باغـٌ قـاْىٌْ شَـاضَ )       ًَىيػـت ْانـات ئ  1955(ٍ غـاَيٌ  75يُِضاغتًسا ًَٓـ ضَئًِ وَى ٖاوِضَيهافتُ، ث

ٌَ بهطَيت ايصٟ قسض انذط َٔ ْكـ قطٕ ال ٜ ٥ِ َجطًباخ ها١ٜ ايػاااخبهُئ، ) ًَطَ زَغت ث ًَِ باؾُ ي (، ث
ًَـطَ ئًعافـٍُ )  يػاااخ ٚقٝاْجٗا ٚها١ٜ ٚؼػني ايػااتاخ اا إ ازاض٠ ا) ( بـؤ ئـُو فُقُضَيـُ    ٚهاٜت١ اطٜت١  ( ي

ٍَ ظيازَيـُ    ٚظٜاز٠ َػاطجٗا قس اقب  ع ايٛقح اؿانط ع ايعا  ٚع نٛضزغجإبهطَيت ) ًَطاقـُف يـُو (، ئُو ع
١ ٚايب٦ٝٝت١ اتايطغِ َتٔ نتٕٛ     َٔ نطٚضٜاخ اؿٝا٠ ملا ي٘ ثأدرلاخ اجياا١ٝ ع ايٓٛاطٞ االسجُاعٝت١ ٚاالقجكتازٜ  )

قػِ َٔ ٖصٙ ايجتأدرلاخ ٚايٛاسبتاخ ايػاااثٝت١ الميهتٔ قٝاغتٗا اٚ ثكُٝٝٗتا اػتٗٛي١  ؾتإ اقتساض ثؿتطٜع سسٜتس            
( ايظتطٚف اؿايٝت١   ٜ ٥ِ ايظتطٚف ايطآٖت١   (ٍ بؤ ئًعافُ بهطَيت، )ااالغجؿاز٠ َٔ ايجؿطٜعاخ ايعامل١ٝ ٚايسٚي١ٝ

ٍَ، ثاؾإ زَتىا ًَؽت يُو ًَ  ْؽت تُواوٍ بهطَيت و، غىثاؽ.زَتىاْؽت ب
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ظؤض غىثاؽ، ناى سَُُ ؾاضَظووضٍ فُضَىو.
 بُِضَيع ستُس التس عًٌ)ؾاضَظووضٍ(:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ٖـُضَيٌُ  ئُطُض غُيطٍ ئُّ ٖـؤٍ زَضنـىوُْ بهـُئ، تـُْٗا باغـٌ ثاضاغـتين زَنـات، ثاضاغـتين زاضغـتإ يـُ           
ًَـىٍ تًايـُ، ئُطـُض           ًَُُ يُياغانُ ئُطُض بهـًتُ ْـاوَِضؤنٌ ياغـانُ باغـٌ َـُِضو َـااَلتٌ ن نىضزغتاْسا، بُاَلّ ئ
ًَؿـًٓاض زَنـُّ ئـُوٍَ نـُ يـُ ئُغـبابٌ           بهًتُ ْاوَِضؤنٌ ياغانُ باغٌ زاضغتاٌْ تايبُتٌ تًايـُ، بؤيـُ َـٔ ث

ًَـت، نـىْهُ ياغـا    ًَىٍ تًا ب نُ باغـٌ نـطزووَ، ٖـُّ ثاضاغـؼت و فـطاوإ نطزْـٌ       َىدًبُ باغٌ َُِضو َااَلتٌ ن
ًَت، نىْهُ يُ ياغانُف ئاَاشٍَ بُوَ زاوَ، غىثاؽ.  غُوظايٌ تًا ب

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَبًًٓتإ ُٖيُر فُضَىو. ٍَ ت  ظؤض غىثاؽ، يًصٍُْ نؿتىنا
 

 بُِضَيع دالٍ عًٌ عبساهلل:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًُٓإ ًًُْ.  ت

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ظؤض غىثاؽ، طفتىطؤيُنإ تُواو بىوٕ، دُْابٌ وَظيط فُضَىو.
ٍَ و غُضناوَناٌْ ئاو:  بُِضَيع ز.غريوإ بابإ/ وَظيطٍ نؿتىنا

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَػــتا ت  ًَؿــُ طــُوضَناٌْ دًٗــإ ئ ًَو يــُ ن ُ ــُيطٍ َُْاخًًــُ، غــُبُبُنٍُ ئُوَيــُ نــُ  ظؤض غــىثاؽ، يــُن

ٍَ زَزَٕ نـُوا ناضبؤُْنـُ نـُّ بهُْـُوَ،       ًَػتا بُِضَيطاٍ تىَيصيُٓوَ ظؤض ٖـُو ًَهٌ ظؤض ُٖيُ يُ ُٖوا، ئ ناضبؤْ
ًَو يُو ضَيطاياٍُْ نُوا غُضنُوتىوٕ يـُ زضوغـت نطزْـٌ  اباتـا، نـُوا ناضبؤُْنـُ يـُْاو زاضَنـُ خـُظٕ           يُن

 بهُٕ يُْاو قاْىُْنُ خطاخ ًًُْ، غىثاؽ.بهطَيت، ئُطُض باغٌ ئُوَ 
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَىيػـتًإ بـُ فُتطَيـُنٌ        ظؤض غىثاؽ، بُّ دؤضَ طفتىطؤيُنإ تُواو بىوٕ، سُـتـُٕ يًصْـُ َُعًٓـُنإ ث
ًَـٓؽت  ٌَ زَٖ ، بـُياٌْ غـُعات   ظََين ُٖيُ، بؤ ئُوٍَ قًا ٍُ بهُُْوَ، بؤيُ زاًْؿتين ئَُِطؤَإ نؤتايٌ ث

ًَـ ًْىَِضؤ بؤ ثطؤشَ ياغا تاظَنٍُ تُْسضوغيت و ثاضاغتين، يإ ثؿتًىاٌْ نطزٌْ ُْخؤؾٌ قىضؽ 11) (ٍ ث
ًَـت، تـا بـُياٌْ غـُعات )       ًَطثُصتُ، دُْابٌ وَظيطٍ تُْسوضغـتًـ ئاَـازَ زَب ( بـُخىاتإ  11و ُْخؤؾٌ ؾ

ًَطئ ُٖضبصئ.  زَغج
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 ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ                  ز.سػٔ ستُس غىضَ                               غت التس عبساهلل            فط  
ًَططٍ غًَطٍ ثُضيَُاٌْ                        غهطت    ثُضيَُاٌْغُضؤنٌ                 ُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ      د

ًَطام                              نىضزغتإ – نىضزغتإ ًَطا – ع ًَطام - م                           نىضزغتإع   ع
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 ( 7ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين شَاضَ )

ٌَ ؾُممُ  2102\9\25ضَيهُوتٌ  غ

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ  خىيٌ غ
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  (7ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 ٌَ  25/9/2102 ضَيهُوتٌ ؾُممُغ

ًَط   ــصَ ٍ (ٍ 11) نات ــىَِضؤ ًَـ ًْ ــ ٌَ  ضؤشٍ ث ــَُاٌْ  85/9/8118ضَيهــُوتٌ  ؾــُممُغــ  -نىضزغــتإ  ثُضي
ًَطام  ٌ  ثُضيَُإ و، غُضؤنٌ  ز.اضغالٕ بايع امساعًٌبُ غُضؤنايُتٌ ع بـُِضَيع ز. سػـٔ ستُـس     بـُ ئاَـازَبىوْ

ًَطــطٍ غــُضؤى و،  ًَطٍ غــىضَ د خــىيٌ  (7ٍ, زاًْؿــتين شَــاضَ )ثُضيــَُإبــُِضَيع فطغــت ألتــس عبــساهلل غــهطت
ًًَُّ  ( ٍ خؤٍ بُغت.8118, غاَيٌ )غ

 بُضْاٍَُ ناض:
ًٌَ سىنُُن ٍ 1998(ٍ ٖـَُىاضنطاوٍ غـاَيٌ   1ٍ ْـاوخؤٍ شَـاضَ )  َوِط( يُ ثُي81(ٍ َاززَ )1اٌْ بِططُ )بُث

ًَطام, زَغـتٍُ غـُضؤنايُتٌ    -ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  ٕ ع خـىيٌ   (7ٍزضا زاًْؿـتين شَـاضٍَ )  ٍ بِطيـاض  ثُضيـَُا
ًًٌََُ َُٖيب ٌَ ؾُممُ ضَيهُوتٌ 11صاضزٕ يُ نات )غ ًَـ ًْىَِضؤٍ ضؤشٍ غ ًَىَيُ  زا 85/9/8118(ٍ ث بُّ ؾ

ًَت:  ب
ًَطثُصتُو  -1 ًَؿــًٓاضٍ ياغــاٍ غــٓسووقٌ ٖاونــاضٍ نطزْــٌ ُْخؤؾــًُناٌْ ؾــ خػــتُِٓضوو و طفتىطــؤنطزٌْ ث

 ُْخؤؾٌ قىضؽ.
 :ثُضيَُإغُضؤنٌ ز. اضغالٕ بايع/بُِضَيع 

 .بُْاوٍ خىاٍ طُوضَو ًَٗطَبإ
          ًًٌََُ ٌَ زَنـُئ، ثُضيـَُاٌْ نىضزغـتإ، خـىيٌ غـ بُْاوٍ طُيٌ نىضزغتإ، زاًْؿـتين ئـَُِطؤَإ زَغـت ثـ

، 85/9/8118(، ِضؤشٍ زاًْؿــؼت 7َُٖيبــصاضزٕ، غــاَيٌ نــىاضَّ، خــىيٌ ططَيــساٌْ يُنــُّ، شَــاضٍَ زاًْؿــؼت )
 بُضْاٍَُ ناض:

ًَــٌ سىنُــُناٌْ بِططــُ يــُنٌ َــاززَ )  (ٍ ٖــَُىاض نــطاوٍ غــاَيٌ 1ٍ شَــاضَ )( يــُ ثــُيِطَوٍ ْــاوخؤ81بــُ ث
ــَُاٌْ نىضزغــتإ  1998 ــسا بُضْاَــٍُ نــاضٍ        -ٍ  ثُضي ــتٍُ غــُضؤنايُتٌ ثُضيــَُإ بِطياضي ًَــطام، زَغ ع

ًَط )      7زاًْؿتين شَـاضَ )  ًًٌََُ َُٖيبـصاضزٕ يـُ ناتـصَ ٌَ    11(ٍ ئاغـايٌ خـىيٌ غـ ًَـ ًْـىَِضؤٍ ِضؤشٍ غـ (ٍ ثـ
ًَت: 85/9/8118ؾُممُ، ِضَيهُوتٌ  ًَىَيُ ب  بُّ ؾ
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ًَطثُصتُو  -1 ًَؿــًٓاضٍ ياغــاٍ غــٓسووقٌ ٖاونــاضٍ نطزْــٌ ُْخؤؾــًُناٌْ ؾــ خػــتُِٓضوو و طفتىطــؤنطزٌْ ث
 ُْخؤؾٌ قىضؽ.

ًَتـُوَ نـُ َؤَيـُتًإ          ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيـَُإ ْـاوٍ ئـُو ثُضيـَُاْتاضَ بُِضَيعاْـُ زَخىَيٓ ًَػتاف بُِضَيع د ئ
:ٍَ  ُٖيُ، يإ ئَُازَ ُْبىوٕ، با بفُضَى

ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع سػٔ ستُس   غىضَ/ د
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَـسضاوٕ، يــإ ئاَــازَ   84/9/8118(ٍ ئاغــايٌ يـُ  6ْـاوٍ ئــُو ئُْساَاْـٍُ يــُ زاًْؿـتين شَــاضَ )    َؤَيــُت ث
 ُْبىوٕ:

-4 امساعًٌ غعًس ستُس/ َؤَيُت -2 التس غًًُإ عبساهلل)بالٍ(/ َؤَيُت. -8 ئاضاّ ؾاٖؽت زاوز/ َؤَيُت. -1
ثـُقتإ ععايـسئ عبـسايطلتٔ/     -6 بـُفطئ سػـؽت خُيًفـُ/ ئًفـاز.    -5 ٕ ضؾًس سػٔ/ ئاَازَ ُْبىوَ.بطٖا
غامل  -11 غاالض ستُىز َطاز/ ئًفاز. -9 زاْا غعًس غؤد/ َؤَيُت. -8 ساظّ حتػؽت ستُس/ َؤَيُت. -7 ئًفاز.

غؤظإ يىغف  -12 ئًفاز.غؤظإ ؾٗاو ْىضٍ/  -18 مسري غًًِ اَؽت بُط/ َؤَيُت. -11 تؤَا نانؤ/ َؤَيُت.
ٍَ  -14خؤؾابُ/ ئًفاز. ًَط ستٌ ايسئ/ ئًفاز. -15 سػٔ/ ئًفاز. ضناغُضطى ؾعإ التس عبـسايكازض/  -16 ؾً

عُط لتساَؽت خسض/  -19 ستُس/ َؤَيُت. عذُإعسْإ  -18 / َؤَيُت.َكطؿ٢قبًشُ التس  -17 َؤَيُت.
ٍ   -81 بُ ؾـُفُوٍ َؤَيـُتٌ وَضططتـىوَ.   طؤضإ ئاظاز ستُس/ ئاَازَ ُْبىوَ، بُاَلّ  -81 ئًفاز.  ُْغـطئ كتـا

 / ئًفاز.َكطؿ٢ٖاشَ غًًُإ  -88 / َؤَيُت. َكطؿ٢
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَؿًٓاضٍ ياغاٍ غٓسووقٌ ٖاوناضٍ نطزٌْ  ًَػتاف زَيًُٓ غُض بُضْاٍَُ ناض/ خػتُِٓضوو و طفتىطؤنطزٌْ ث ئ
ًَطثُصتُو  ُْخؤؾٌ قىضؽ. ُْخؤؾًُناٌْ ؾ

ًَطٖاتين بـُِضَيع       زاوا يُ يًصُْناٌْ ياغايٌ و تُْسضوغيت و زاضايٌ زَنُئ بفُضَىوٕ بـؤ غـُض َُْكـُ، بـُخ
ــإ      ــَُإ و سهىَــُتٌ ٖــُضَيٌُ نىضزغــتإ و وَفــسٍ ياوَضي ــىإ ثُضي ًَ وَظيــطٍ تُْسضوغــيت و ضَيهدــُضٍ ْ

ًَٔ، فُضَىوٕ يًصٍُْ ياغايٌ ياغانُ بُ نىضزٍ ًَط ب  و عُضَبٌ خبىَيُٓٓوَ. زَنُئ، بُخ
 بُِضَيع ز.ضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ضاثــؤضتٌ يًصْــٍُ ياغــايٌ غــُباضَت بــُ ثــطؤشَ ياغــاٍ غــٓسووقٌ ٖاونــاضٍ نطزْــٌ تىوؾــبىواٌْ ُْخؤؾــٌ    

       ٌ ٌَ زَطىتطَيـت، ضاثؤضتُنـَُإ بـُ ظَـاْ ًَطثُصتُو نُْس ُْخؤؾًُنٌ تط، ُْخؤؾـًُ زضَيصخايُْـُناٌْ ثـ  ؾ
 عُضَبٌ ئاَازَيُ.

 ايعطام –اىل/ ض٥اغ١ اطملإ نٛضزغجإ 
 ّ/ ثكطٜط طٍٛ َكذلح قإْٛ )قٓسٚم اعا١ْ َطن٢ ايػططإ ٚشٟٚ االَطاض املػجعك١ٝيف
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ٟ نٛضزٟ 8718/ طُالوَيص/ 21عكسخ ؾ١ٓ ايؿإٚ ايكا١ْْٝٛ عهٛض ممذًٞ ٚظاض٠ ايكظ١ ع االقًِٝ اجاضٜذ 
ضاغ١ َكذلح قإْٛ )قٓسٚم اعا١ْ َطن٢ ايػتططإ ٚشٟٚ االَتطاض   َٝ زٟ يس 81/9/8118املكازف يّٝٛ 

املػجعك١ٝيف املكسّ َٔ قبٌ ايعسز ايكاْْٛٞ العها٤ ايدلملإ ٚاجلاٍ اىل ؾٓجٓا ٚايًشإ املع١ٝٓ اعس ايكتطا٠٤ االٚىل  
ٝاغ١   اعتتس املٓاقؿتت١ ٚاملساٚيتت١ ْكتتذلح قتت  8/11/8111يف ع 18يتت٘ ع ايدلملتتإ ظًػتتج٘ االعجٝازٜتت١ املطقُتت١ ) 

 املؿطٚع......
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًٌَ ثطؤشَنــُ            ًَػــتا بــا يًصْــٍُ تُْسضوغــيت ئُغــ ًٌَ ثطؤشَنــُ خبىَيًٓٓــُوَ، ئ زنتــؤضَ ضؤشإ ئُطــُض ئُغــ
ًَتُوَ بُ نىضزٍ و بُ عُضَبٌ ئُطُض ُٖياُْ، فُضَىوٕ.  خبىَيٓ

 
 

 بُِضَيع دٗإ امساعًٌ بًٓاَؽت:

 ؤنٌ ثُضيَُإ.بُِضَيع غُض
 َكذلح قإْٛ قٓسٚم اعا١ْ َطن٢ ايػططإ ٚشٟٚ االَطاض املػجعك١ٝ

 املاز٠ االٚىل:
ٜأغؼ قٓسٚم ٜػ٢ُ )قٓسٚم...يف ثهٕٛ ي٘ ايؿدك١ٝ املعٜٓٛت١  ٜٚجُجتع ااالغتجك ٍ املتايٞ ٚاالزاضٟ ٜٚتطثبط      

 اٛظاض٠ ايكظ١ ٜٚؿاض ايٝ٘ ع َا اعس اه١ًُ )ايكٓسٚميف.
 املاز٠ ايذا١ْٝ: 

 ايكٓسٚم اىل ؼكٝل االثٞ:ٜٗسف 
خيجل ايكٓسٚم اايجٓػٝل َع اؾٗاخ املع١ٝٓ اجٛؾرل اؾهٌ ططم ايع ض ملٛاطين نٛضزغجإ ايصٜٔ ٜعإْٛ َتٔ  
طاالخ َتطض ايػتططإ اٚ االَتطاض املػجعكت١ٝ ٚال ٜجتٛؾط  تا عت ض يتس٣ املاغػتاخ ايكتظ١ٝ ايجااعت١ يتٛظاض٠             

عَاخ ايع ض َٔ از١ٜٚ ٚاسٗع٠ طب١ٝ َٚطانع َجدكك١ اايع ض ايكظ١ ٚثػجًعّ زعُال َطنعال  ا اجٛؾرل َػجً
 زاخٌ االقًِٝ اٚ خاضس٘.

 املاز٠ ايذايذ١:
 ٜهٕٛ يًكٓسٚم ع غبٌٝ َباؾط٠ اخجكاقاث٘ املٓكٛم عًٝٗا ع ٖصا ايكإْٛ ايكٝاّ ااالثٞ:

 الؾطاف عًٝٗا.اٚالل: اْؿا٤ ٚثأغٝؼ املطانع املجدكك١ اعاؾ١ اَطاض ايػططإ ٚاالَطاض املػجعك١ٝ ٚا
 داْٝال: متًو ٚطٝاظ٠ االَٛاٍ ايذااج١ ٚاملٓكٛي١ ٚايجكطف اٗا ٚؾل ايكٛاْني ايٓاؾص٠.

دايذال: ايجعاقس َع اؾٗاخ شاخ ايع ق١ اجظكٝل اٖساف ايكٓسٚم َٔ َطانع ايطب١ٝ ٚ نٛازض ٚؾطناخ ٚط١ٝٓ اٚ 
 اسٓب١ٝ.

      ٛ ز ٚزضاغتاخ ثهتٕٛ الظَت١ يجظكٝتل اٖساؾت٘      ضااعال: طل اؿكٍٛ ع٢ً َتا حيجاست٘ َتٔ اٝاْتاخ ٚاطكتا٤اخ ٚعت
 ٚاغطان٘ َٔ اؾٗاخ املع١ٝٓ.
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 خاَػال: ي٘ اؿل ايجكانٞ ؾُٝا ي٘ اٚ عًٝ٘ َٔ طكٛم ٚايجعاَاخ.
 املاز٠ ايطااع١:

 ثجهٕٛ املٛاضز املاي١ٝ يًكٓسٚم َٔ:
 اٚالل: َا متٓظ٘ طه١َٛ االقًِٝ َٔ َٓ  يسعِ ايكٓسٚم غٜٓٛال.

 ؽكٝكاخ ٚظاض٠ ايكظ١.داْٝال: َػجظكاخ ايكٓسٚم َٔ 
 دايذال: االٜطازاخ املجأث١ٝ َٔ ؾطض ايطغّٛ االث١ٝ:

طغّٛ اييت ثػجٛع َٔ املٛاز ٚاملٓجٛستاخ ايهتاض٠ يًكتظ١ املٓجشت١ قًٝتال ٚاملػتجٛضز٠  )ايجبتؼ         اي%يف َٔ 5ْػب١ )
 ايهظٍٛ  ايػٝاضاخ  املكاْع  املكاع  ايجسخنييف.

 ٙ اٛسة قإْٛ َهاؾظ١ ايجسخني.%يف َٔ ايػطاَاخ املػجٛؾا51ضااعال: ْػب١ )
 %يف َٔ ايػطاَاخ اييت ثؿطض اٛسة قٛاْني ايب١٦ٝ ايٓاؾص51.٠خاَػال: ْػب١ )
 %يف َٔ ايػطاَاخ اييت ثؿطض اٛسة قإْٛ ايطقاا١ ايكظ85.١ٝغازغال: ْػب١ )
عًت٢ املجتاسطٜٔ   %يف َٔ ايػطاَاخ اييت ثؿطنٗا اجلانِ اٚ ا ٦ٝاخ املدجك١ ااؾٛز٠ ٚايػت ١َ  51غااعال: ْػب١ )

 ااملٛاز ٚاالغص١ٜ اييت ال ثجٛؾط ؾٝٗا َٛاقؿاخ ايػ ١َ ايكظ١ٝ.
 دآَال: ايجدلعاخ ٚا باخ ايساخ١ًٝ ٚاـاضس١ٝ.

 ثاغعال: ضا  ايٓؿاطاخ اييت ٜكّٛ اٗا ايكٓسٚم.
 املاز٠ اـاَػ١:

َتس٠ عهتٜٛجِٗ    ٜجٛىل ازاض٠ ايكٓسٚم فًؼ آَا٤ ٜكسض اجؿهًٝ٘ ٚؼسٜس ض٥ٝػت٘ ٚثعتٝني اعهتا٥٘ ٚؼسٜتس    
طغّٛ )قطاض َٔ ض٥ٝؼ فًؼ ايتٛظضا٤يف ٚجملًتؼ آَتا٤ ايكتٓسٚم إ ٜؿتهٌ َتٔ اتني اعهتا٥٘ اٚ         اَٚهاؾ٦جِٗ 

 غرلِٖ َٔ شٟٚ اـدل٠ ٚاالخجكام ؾاْال يًكٝاّ ااملٗاّ اييت حيسزٖا.
 املاز٠ ايػازغ١:

اض اـطتط ايتيت ؼهتِ غترل     خيجل فًؼ االَٓا٤ اازاض٠ ؾاْٚ٘ ٚضغِ ايػٝاغ١ ايعاَت١ ايتيت ٜػترل عًٝٗتا ٚاقتط     
ايعٌُ ا٘  ٜٚجدص فًؼ االَٓا٤ َا ٜطاٙ الظَال يجظكٝل االغطاض اييت اْؿأ َٔ اسًٗا طبكال الطهاّ ٖتصا ايكتإْٛ   

 اٚ االْظ١ُ اٚ ايًٛا٥  اٚ ايكطاضاخ ايكازض٠ ثٓؿٝصال ي٘  ٚي٘ ع٢ً االخل:
ٓٝتت١ ي٦ًٝٗتت١  ٚثعتتني ايعتتاًَني اايكتتٓسٚم  ٚنتتع ايًتتٛا٥  ايساخًٝتت١ املٓظُتت١ يًؿتتإٚ املايٝتت١ ٚاالزاضٜتت١ ٚايؿ   -1

ٚثطقٝاثِٗ ْٚكًِٗ ٚؼسٜس ضٚاثبِٗ َٚهاؾأثِٗ َٚػا٤يجِٗ ثأزٜبٝال ٚنٌ َا ٜجعًل اؿتاِْٚٗ ايٛرٝؿٝت١ ٚضؾعٗتا    
 اىل ايٛظٜط يًٓظط ع اعجُازٖا.

 اعجُاز َؿطٚع املٝعا١ْٝ ايػ١ٜٛٓ يًكٓسٚم ٚاؿػات اـجاَٞ. -8
 ثكسّ عٔ غرل ايعٌُ اايكٓسٚم ٚعٔ ْظاَ٘ املايٞ. ايٓظط ع ايجكاضٜط ايسٚض١ٜ اييت -2
ٚنع املعاٜرل ٚاالؾذلاطاخ اي ظ١َ يجظسٜس ٚثطؾتٝ  ٚاخجٝتاض املػتجؿٝسٜٔ َتٔ خسَاثت٘ ٚشيتو عتٔ ططٜتل          -4

 ازاضاخ ٚاسٗع٠ ٚؾإ ؾ١ٝٓ َجدكك١ ٜؿهًٗا فًؼ االَٓا٤ َٔ شٟٚ اـدل٠ ٚاالخجكام.
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ايكتتٓسٚم  ٚيًُشًتتؼ إ ٜؿتتٛض ض٥ٝػتت٘ اٚ ايتتط٥ٝؼ    ٚنتتع خطتتط ثطتتٜٛط ٚثُٓٝتت١ اغتتجذُاضاخ َٚتتٛاضز     -5
 ايجٓؿٝصٟ يًكٓسٚم ع اعا اخجكاقاث٘.

 املاز٠ ايػااع١:
جيجُع فًؼ آَا٤ ايكٓسٚم اضاع َطاخ ع ايػت١ٓ  ٚنًُتا زعتح اؿاست١ يتصيو اتسع٠ٛ َتٔ ايتط٥ٝؼ اٚ ْا٥بت٘          

ِٗ ايتط٥ٝؼ اٚ ْا٥بت٘ ٚثكتسض    ٚالٜهٕٛ اْعكاز اجملًؼ قظٝظال اال عهٛض اغًب١ٝ االعها٤ ع٢ً إ ٜهٕٛ َٔ اٝٓ
قطاضاخ اجملًؼ اأغًب١ٝ اقٛاخ اؿانطٜٔ ٚعٓس ايجػاٟٚ ٜطس  اؾاْة ايصٟ َٓ٘ ايط٥ٝؼ  ٚيًُشًؼ إ ٜسعٛ 
ؿهٛض سًػاث٘ ايط٥ٝؼ ايجٓؿٝصٟ يًكٓسٚم َٚٔ ٜط٣ االغتجعا١ْ غتدلثِٗ زٕٚ إ ٜهتٕٛ  تِ قتٛخ َعتسٚز        

 ايػطض.ٚثسٕٚ َٓاقؿاخ اجملًؼ ٚقطاضاث٘ ع غشٌ ٜعس  صا 
 املاز٠ ايذا١َٓ:

ع٢ً فًؼ االَٓا٤ إ ٜعطض ع٢ً ٚظٜط ايكظ١ ثكاضٜط زٚض١ٜ عتٔ ْؿتاط ايكتٓسٚم ٚغترل ايعُتٌ ات٘ َٚتا          
التتاظٙ ٚؼسٜتتس َعٛقتتاخ االزا٤ َٚتتا   اعجُتتازٙ َتتٔ طًتتٍٛ يجكاضٜطٖتتا. ٜٚجتتٛىل ايتتٛظٜط َجااعتت١ َتتس٣ ايجتتعاّ    

ٍ عٌُ ايكٓسٚم َٚس٣ قٝاَ٘ اجظكٝل اٖساؾت٘ اهؿتا٠٤   ايكٓسٚم اأطهاّ ٖصا ايكإْٛ ٚاجٛسٝ٘ االقًِٝ ع فا
ٚؾاع١ًٝ ع طسٚز االعجُازاخ املاي١ٝ املجاط١  ٚاشا ثبني يًٛظٜط ٚسٛز َا ٜجعاضض َٔ اعُاٍ ايكٓسٚم ٚقطاضاث٘ 
َع اطهاّ ٖصا ايكإْٛ اٚ عسّ ؼكٝل ايكٓسٚم الٖساؾ٘ اهؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ  نإ ي٘ االعذلاض ع٢ً شيتو ٚاخطتاض   

٤ اتتا ٜتتطاٙ ع ٖتتصا ايؿتتإٔ ؾتتأشا اقتتط اجملًتتؼ عًتت٢ ضوٜتت٘ اٚ   جيتتة عًتت٢ اعتتذلاض ايتتٛظٜط ختت ٍ فًتؼ االَٓتتا 
اغبٛعني َٔ ثاضٜذ اغج َ٘ ي عتذلاض  ٜعتطض ايتٛظٜط االَتط عًت٢ فًتؼ ايتٛظضا٤ يٝجدتص قتطاضال ع َٛنتٛع           

 اعذلاض ايٛظٜط خ ٍ عؿطٜٔ َٜٛال َٔ ثاضٜذ ضؾع االَط ايٝ٘.
 املاز٠ ايجاغع١:
ٚم ض٥تتٝؼ ثٓؿٝتتصٟ ٜعتتني اكتتطاض َتتٔ فًتتؼ آَا٥تت٘ ملتتس٠ دتت ز غتتٓٛاخ قااًتت١ يجشسٜتتس ملتتطثني  ٜهتتٕٛ يًكتتٓس

َججايٝجني ٚخيجل ايط٥ٝؼ ايجٓؿٝصٟ يًكٓسٚم اجكطٜـ اَٛضٙ َٚباؾط٠ اخجكاقاث٘ ٚثٓؿٝص قطاضاخ ًَشؼ 
 طاؾ٘.االَٓا٤ ع طسٚز اطهاّ ٖصا ايكإْٛ ٚايكٛاْني ٚاالْظ١ُ شاخ ايع ق١ ٚخيهع ع شيو يطقااج٘ ٚاؾ

 املاز٠ ايعاؾط٠:
ني َٔ حيٌ قً٘ اصاخ االزا٠ ٚايهٝؿ١ٝ املؿاض ٝع طاي١ خًٛ َٓكة ايط٥ٝؼ ايجٓؿٝصٟ الٟ غبة َٔ االغبات ٜع

ايٝٗتتا ع املتتاز٠ ايػتتااك١  ٜٚباؾتتط اطتتس اعهتتا٤ فًتتؼ االَٓتتا٤ اٚ اٟ ؾتتدل َاٖتتٌ يتتصيو خيجتتاضٙ اجملًتتؼ َٗتتاّ  
 عني ض٥ٝؼ ثٓؿٝصٟ سسٜس.ٚق طٝاخ ايط٥ٝؼ ايجٓؿٝصٟ اكؿ١ َاقج١ ؿني ث

 املاز٠ اؿاز١ٜ عؿط٠:
حيسز فًؼ آَا٤ ايكٓسٚم َا ٜػتجظك٘ ايتط٥ٝؼ ايجٓؿٝتصٟ َتٔ استط اتا ع شيتو ايعت ٚاخ ٚاملعاٜتا املايٝت١ اٚ           

 ايع١ٝٓٝ االخط٣.
 املاز٠ ايذا١ْٝ عؿط٠:



 272 

ٚشيتو قبتٌ    يًط٥ٝؼ ايجٓؿٝصٟ إ ٜػجكٌٝ َٔ َٓكب٘ اٛسة طًة نجااٞ ٜكسَ٘ اىل فًؼ آَتا٤ ايكتٓسٚم  
 ايجاضٜذ اجلسز ي غجكاي١ اذ ز اؾٗط ع٢ً االقٌ  ٜٚكسض اكبٍٛ االغجكاي١ قطاض َٔ فًؼ االَٓا٤.

 املاز٠ ايذايذ١ عؿط٠:
جيٛظ اكطاض َٔ فًؼ آَتا٤ ايكتٓسٚم اأغًبٝت١ اقتٛاخ اؿانتطٜٔ اعؿتا٤ ايتط٥ٝؼ ايجٓؿٝتصٟ َتٔ َٓكتب٘            -و

ٚ عسّ ايهؿا٠٤ ع الاظ َٗاَ٘ اٚ االخ ٍ ااالَاْت١ اٚ عتسّ   اػبة اخ ي٘ اُاضغ١ اخجكاقاث٘ اٚ غ٤ٛ غًٛن٘ ا
 َكسضث٘ ع٢ً ايكٝاّ اٛاسباخ ٚرٝؿج٘ الغبات قظ١ٝ.

ميٓ  ايط٥ٝؼ ايجٓؿٝصٟ قبٌ اعؿا٥٘ َتٔ َٓكتب٘ ؾطقت١ يًتسؾاع عتٔ ْؿػت٘ اَتاّ فًتؼ االَٓتا٤ ٜٚػتجُط            -ت
 ًؼ االَٓا٤ خ ف شيو.ايط٥ٝؼ ايجٓؿٝصٟ ع مماضغ١ اخجكاقاث٘ طج٢ ثاضٜذ االعؿا٤ َا  ٜكطض ف

 املاز٠ ايطااع١ عؿط٠:
ٜكسض ٚظٜط ايكظ١ ايكطاضاخ اي ظ١َ يجٓؿٝص اطهاّ ٖصا ايكإْٛ خ ٍ غج١ اؾٗط َٔ ثاضٜذ ْؿتطٙ ع اؾطٜتس٠   

 ايطزل١ٝ.
 املاز٠ اـاَػ١ عؿط٠:

ضٜذ ْؿتطٙ ع  ع٢ً ايٛظضا٤ نٌ ؾُٝا خيك٘ ثٓؿٝص اطهاّ ٖتصا ايكتإْٛ ٜٚعُتٌ ات٘ اعجبتاضال َتٔ ايٝتّٛ ايجتايٞ يجتا         
 اؾطٜس٠ ايطزل١ٝ.

 االغبات املٛسب١
متذٌ َػأي١ ايع ض ٚاالغجؿؿا٤ اايٓػب١ يًهذرل َٔ اؿاالخ املطن١ٝ ٚاملػجعك١ٝ ٚايكعب١ ٚايطاض٥ت١ رتاٖط٠    -1

ٚثسْٞ االٚنتاع املعٝؿت١ٝ   َكًك١ اايٓػب١ يًُٛاطٓني نٛضزغجإ ع ايػٓٛاخ االخرل٠ اايجعأَ َع اظزٜاز املطض 
ا طس٣ اايعسٜس َٔ اآا٤ االقًِٝ ٚعٛا٥ًِٗ اىل طًة املػاعس٠ ٚاالْجظاض غٓني ط١ًٜٛ االَتط ايتصٟ     مميًُٛاطين

ثػبة ع ثساعٝاخ ٚنٛاضز اسجُاع١ٝ ٚثطاؾل شيتو َتع ؾتظ١ َتٛاضز االقًتِٝ َٚٝعاْٝتاخ ٚظاض٠ ايكتظ١ ٚعتسّ         
 قسضثٗا ع٢ً زعِ اطاَص ايع ض ٚاالغجؿؿا٤.

اس١ فجُع١ٝ ااثتح نتاغظ١ َٚكًكت١ يًُتٛاطٓني ايتصٜٔ ااتج ِٖ ا        ٜطَٞ ٖصا املؿطٚع اكإْٛ اىل غس ط -8
ااَطاض َػجعك١ٝ ٚطاض١٥ اٚ ْازض٠ مما ٜسؾعِٗ يطًة ايعت ض ختاضض طتسٚز االقًتِٝ طٝتر ثجهتاعـ ايهًؿت١        

 ٚثجعصض َكازض ايجٌُٜٛ.
َع ٦ٖٝتاخ َٚطانتع   االغجؿاز٠ َٔ ايجشاضت ايعامل١ٝ املجعسز٠ ع اطاَص ايع ض ٚاالغجؿؿا٤ عٔ ططٜل ايجعإٚ  -2

 طب١ٝ عامل١ٝ َجدكك١ ٚؽهع اطافٗا ٚثٛسٗاثٗا املػجكب١ًٝ يهذرل َٔ ايسضاغ١ املػجُط٠.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 بُ نىضزيُنُف تهايُ.
ًَطيعإ امساعًٌ غُضُْٖط:  بُِضَيع ب

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَػتا ثطؤشَ ياغاٍ غٓسووقٌ ٖاونا ًَطثُصتُو ُْخؤؾٌ قىضؽ بُ ظَاٌْ نىضزٍ ئ ضٍ نطزٌْ ُْخؤؾًُناٌْ ؾ
 زَخىَيُُٓوَ:

ًَطثُصتُو ُْخؤؾٌ قىضؽ ًَؿًٓاضٍ ياغاٍ غٓسووقٌ ٖاوناضٍ نطزٌْ ُْخؤؾًُناٌْ ؾ  ث

 َاززٍَ يُنُّ:
ًَت و يـُ ضووٍ زاضايـٌ    ًَو زازََُظضَيت بُْاوٍ )غٓسووقٌ...........(و نُغايُتًًُنٌ َُعُٓوٍ زَب غٓسووق

ٍَ زَزضَيـت، ثاؾـإ بـُ وؾـٍُ )غـٓسووم(            و بُِضَيىَبطزُْوَ غـُضبُخؤيُو بـُ وَظاضَتـٌ تُْسضوغـتًُوَ طـط
ٌَ زَنطَيت.  ئاَاشٍَ ث

 َاززٍَ زووَّ:
ًَٓاٌْ ئَُاُْيُ:  ئاَاصتٌ غٓسووم بُزيٗ

ٍَ اليٌُْ ثُيىَْسيساض تايبُـتُْسَ بُ زابؽت نطزٌْ ناضَغُض بؤ ٖاوواَلتًـا  ٌْ غٓسووم بُ َُٖاُْٖطٌ يُطُ
ًَطثُصتُ، يـإ ُْخؤؾـٌ قىضغـًإ ُٖيـُو ناضَغـُض نطزًْـإ يـُ             نىضزغتإ، ئُواْـٍُ ساَيـُتٌ ُْخؤؾـٌ ؾـ
ٍَ ثؿتطرييًُنٌ نـِط بهـطَئ    زَظطاناٌْ تُْسضوغيت غُض بُ وَظاضَتٌ تُْسضوغيت زَغت ْانُوَيت و زَخىاظ

ًَطٍ ثعيؿهٌ و  ًَىيػتًُناٌْ ناضَغُض نطزٕ يُ زَضَإ و ئاَ بٓهٍُ ثػجؤض بُ ناضَغـُض  بُ زابؽت نطزٌْ ث
 نطزٌْ يُ ْاوَوَ، يإ زَضَوٍَ نىضزغتإ.

:ًًَُّ  َاززٍَ غ
ٌَ ئُّ ناضاُْ بهات: ًَت، زَب  بؤ ئُوٍَ غٓسووم يُو ثػجؤِضيًاٍُْ يُّ ياغايُزا ٖاتىوٕ زَغت بُناض ب

ًَطثُصت   ُو يُنُّ/ زضوغت نطزٕ و زاَُظضاْسٌْ بٓهٍُ تُْسضوغيت ثػجؤض يُ ناضَغُض نطزٌْ ُْخؤؾـٌ ؾـ
 ُْخؤؾٌ قىضؽ و غُضثُضؾيت نطزًْإ.

ٌَ نطاو. ًٌَ ياغاناٌْ ناض ث  زووَّ/ خاوَْساضٍ و سًاظَ نطزٌْ غاَاٌْ ُْطىاغتُو طىاغتُ بُناض بطزًْإ بُث
ٌَ نطزْـٌ ئاَاصتـُناٌْ غـٓسووم، وَى         ٌَ بـُد ٍَ اليُْاٌْ ثُيىَْسيـساض بـؤ دـ ًًَُّ/ ططَيبُغت نطزٕ يُطُ غ

 جاًْاٍ ًْؿتُاٌْ و بًاٌْ.بٓهٍُ تُْسضوغيت و نازيطو نؤَ
        ٌَ ٌَ بـُد ًًَاْـُ بـؤ دـ ًَىيػـيت ث ًَهؤَيًُٓواْـٍُ ث ًَٓاٌْ ئُو زاتاو ئاَاضو تىَيصيٓـُوَو ي نىاضَّ/ َاد وَزَغتٗ

 نطزٌْ ئاَاْر و َُبُغتُناٌْ يُ اليُْاٌْ ثُيىَْسيساض.
ًَٓذُّ/ غُباضَت بُو َاف و ئُضناٍُْ يُغُضَييت، يإ ٌٖ خؤيُتٌ، َاد ثُْا بطزُْ  بُض زازطاٍ ُٖيُ. ث

 َاززٍَ نىاضَّ:
ًَو زَيت:  زاٖاتٌ زاضايٌ غٓسووم يَُاُْ ث

 يُنُّ/ ئُو بُخؿًٓاٍُْ نُ سهىَُتٌ ُٖضَيِ بؤ ثؿتطريٍ نطزٌْ غٓسووم زَياْسات.
 زووَّ/ بُؾُ َاد غٓسووم يُ ثاضٍَ تُضخإ نطاوٍ وَظاضَتٌ تُْسضوغيت.

ًًَُّ/ ئُو زاٖاتٍُ يُ غُثاْسٌْ ئُّ ضَمساٍُْ  زازَئ زَيُٓ زَغت: غ
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%(ٍ ئــُو ضَمساْــٍُ يــُ نُيىثــٍُ و بــُضوبىوٌَ ظيــإ بــُخـ بــُ تُْسضوغــيت نــُ وَضزَطريَيــٔ، 5ضَيــصٍَ )
ًَؿـإ،             ئُواٍُْ بُضٖـٌَُ ْـاوخؤٕ، يـإ ٖـاوضزَ نـطاوٕ وَنـى )تـىوتٔ، ئؤتؤَبًـٌ، ناضطـُ، ثااَلوطـُ، دطُضَن

 ئُيهٗىوٍ(.
ًٌَ ي51نىاضَّ/ ضَيصٍَ ) ًَؿإ وَضزَطريَيت.%( يُو  ُضاَُيٍُ بُث  اغاٍ بُضَْطاضبىوُْوٍَ دطُضَن
ًَٓذُّ/ ضَيصٍَ ) ًَٓسضَئ.51ث ًَهطاو زَغُث ًٌَ ياغاناٌْ ناض ث  %( يُو  ُضاَُيٍُ بُث
ًَٓسضَئ.85ؾُؾُّ/ ضَيصٍَ ) ًٌَ ياغاٍ ناوزَيطٍ تُْسضوغيت زَغُث  %( يُو  ُضاَُيٍُ بُث
ًَتُ   %( يُو  ُضاَاٍُْ زازطا، يإ زَغ51سُوتُّ/ ضَيصٍَ ) ًَٓ تٍُ تايبُـتُْس بُباؾٌ و غـُالَُتٌ زَيػـُث

ًَسا ًًُْ. ًَو زَنُٕ، نُ َُضدُناٌْ غُالَُتٌ تُْسضوغيت ت  غُض ئُواٍُْ باظضطاٌْ بُ نُيىثٍُ و خؤضان
 ُٖؾتُّ/ نؤَُى و زياضيٌ ْاوخؤ و زَضَوَ.

 ْؤيُّ/ قاظاصتٌ ئُو ناالنًاٍُْ غٓسووم زَياْهات.
ًَٓذُّ:  َاززٍَ ث
ًَو ئ ًَٓـإ و زيـاضٍ نطزْـٌ غـُضؤى و زاَُظضاْـسٌْ          ئُصتىَُْ ًَهٗ ًَُٓساضَييت غـٓسووم بـُِضَيىَ زَبـات بـؤ ث

ًَيت و ضَيعاُْناًْإ بُ َُضغىٌَ بِطياضَيو يُ غُضؤنٌ ئُصتىٌَُْ  ئُْساَاٌْ و زياضٍ نطزٌْ َاوٍَ ئُْساَ
ًَىإ ئُْساَـُناٌْ خ  ًَت، ئُصتىٌَُْ ئًَُٓساضَييت بؤٍ ُٖيُ يُْ ؤيـسا، يـإ يـُ نُغـاٌْ     وَظيطاُْوَ زَضزَن

ٌَ طُياْسٌْ ئُو ئُضناٍُْ زياضيًإ زَنات.  زيهٍُ خاوَٕ ؾاضَظايٌ و ثػجؤضٍ يًصُْ زضوغت بهات بؤ بُد
 َاززٍَ ؾُؾُّ:

ًَؿـاٌْ غًاغـُتٌ طؿـيت نـُ         ًَت بـُ بـُِضَيىَبطزٌْ ناضَنـاٌْ و ُْخؿُن ئُصتىٌَُْ ئًَُٓساضَييت تايبُت زَب
ٍَ زَنــات، ئُصتىَــٌُْ   يُغــُضٍ زَِضوات و بِطيــاضزاٌْ ئــُو ثال ــسا نــؤْرتؤ ًَ ْاْــٍُ نــُ بُِضَيىَنــىوٌْ نــاضٍ ت

ًَٓاويـسا زاَـُظضاوَ          ٌَ نطزْـٌ ئـُو خىاغـتاٍُْ يـُ ث ٌَ بـُد ًَىيػت زَططَيتُبُض بؤ دـ ئًَُٓساضَييت بِطياضٍ ث
ٌَ نطزْـٌ زَضنـىوٕ و     ٌَ بـُد ًٌَ سىنُُناٌْ ئُّ ياغايُ، يإ ئُو ضَيُٓايٌ و داِضْاَُو بِطياضاٍُْ بؤ د بُث

 بُتايبُتٌ ئُويـ بؤٍ ُٖيُ:
ًَجطغًُٓوَو بُِضَيىَبطزٕ و ٖىْـُضيٌ زَغـتُو    -1 زاْاٌْ الئًشٍُ ْاوخؤيٌ بؤ ضَيهدػتين ناضوباضٍ زظٍ و ي

زاَُظضاْسٌْ ناضَُْساٌْ غٓسووم و تُضقًُو طىاغتُٓوَو زَغت ًْؿـإ نطزْـٌ َىونـُو ثازاؾـت نـطزٕ و      
ًَو ثُيىَْسي ًَجطغًُٓوٍَ غُض ظَْؿيت و ُٖض ؾت ًَت و بُضظنطزْـُوَيإ  ي ٌ بُناضو باضٍ وَظيفُياُْوَ ُٖب

 بؤ وَظيط.
 زاْاٌْ ثطؤشٍَ بىزدٍُ غااَلٍُْ غٓسووم و سًػابٌ نؤتايٌ. -8
ًَيت بُِضَيىَ نـىوٌْ نـاضٍ غـٓسووم و ياغـاٍ      -2 غُيط نطزٌْ ئُو ضاثؤضتُ خىيًًاٍُْ نُ غُباضَت بُ نؤْ

 زاضايٌ غٓسووقٔ.
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ًَىي  -4 ــىَضو َــُضدٌ ث ًَ ــاٌْ ث ــُ      زاْ ــصاضزٌْ غــىوَُْسإ ي ــااَلوتٔ و َُٖيب ــؤ زَغــت ًْؿــإ نــطزٕ و ث ػــت ب
ًَـت، نـُ           خعَُتطىظاضيًُناٌْ، ئَُُف يـُ ضَيطـاٍ بـُِضَيىَبطزٕ و زَغـتُو يًصْـٍُ ٖىْـُضيٌ ثػـجؤضَوَ زَب

ًَت. ًَو زَيٓ  ئُصتىٌَُْ ئًَُٓساضَييت يُ نُغاٌْ ؾاضَظاو ثػجؤض ث
ٌَ ن -5 ًَسإ و طُؾُ ث ًَٓإ و غُضناوَناٌْ زاٖاتٌ غٓسووم.زاْاٌْ ثالٌْ ثِط ثُضَث  طزٌْ وَبُضٖ

 َاززٍَ سُوتُّ:
ــُ         ًَىيػــيت واٍ خىاغــت ب ــو ث ًَ ــإ ٖــُض نات ًَتــُوَ، ي ــؤ زَب ٌَ نــىاض دــاض  ن ــساضَييت غــاَي ئُصتىَــٌُْ ئًَُٓ
ٌَ ظؤضيٍُٓ  ًَططٍ غُضؤنُوَ، نؤبىوُْوٍَ ئُصتىَُٕ بُ ضاغت ْاظاْطَيت بُب زاخىاظيًُى يُ غُضؤى، يإ د

ًَـت و بِطياضَنـإ بُظؤضيٓـٍُ زَْطـٌ         ئُْساَاٌْ، ًَىاْـسا ب ًَططَنـٍُ يُْ ًَو يُ غُضؤى، يـإ د ًَت يُن نُ زَب
ًَسايـُ بـُ ُْٖـس وَضزَطريَيـت،              ًَـت، يـُناتٌ يُنػـاٌْ زَْطُناْـسا ئـُو اليُْـٍُ غـُضؤنٌ ت ئاَازَ بـىوإ زَب

ًَهاضٍ غٓسووم و ٖ ٌَ بُد ًَؿيت غُضؤنٌ د ًَو نُ ؾاضَظا ئُصتىَُٕ بؤٍ ُٖيُ بؤ زاًْؿتُنإ باْطٗ ُض نُغ
ٌَ ئُوٍَ زَْطًإ ُٖشَاض بهطَيت. ًَت بهات بؤ غىوز وَضططتٔ يُ ؾاضَظايًإ ب  ب

 َاززٍَ ُٖؾتُّ:
يُغُض ئُصتىٌَُْ ئًَُٓساضَيًتًُ ضاثؤضتُ خىيًًُناٌْ خباتُ بُضزَّ وَظيط، نُ يُغُض نـاالنٌ غـٓسووم و   

ــٍُ ئُصتاَــسضاوٕ و زَغــت ًْؿــإ ن    ــاضو ئُواْ ــُو   بُِضَيىَنــىوٌْ ن ــُِضَيىَبطزٕ و ئ ــٌ بُضبُغــتُناٌْ ب طزْ
ضَيىؾىَيٓاٍُْ ططتىوًُْ بُض بؤ ناضَغُض نطزٕ يُ ضاثؤضتُنُيسا، وَظيط بُ زوازانـىوٌْ غـٓسووقٌ يُغـُضَ    
نُ تا نُْس ثابُْسٍ سىنُُناٌْ ئُّ ياغايُيُو ئاضاغتُ نطزٌْ ُٖضَيِ يُ بىاضٍ ناضٍ غٓسووقساو تا نُْس 

ًَ ٌَ بهـات، يـُ غـٓىوضٍ ئـُو زاضايًـٍُ ضَيـٌ          تىاًْىَييت ئاَاصتُناٌْ بُؾ ٌَ بـُد ىَيُنٌ تىاْاناضو ناضيطـُض دـ
      ٍَ ــُ ــاٌْ غــٓسووم يُط ــُناضو بِطياضَن ــُى ي ــؤٍ زَضنــُوت ٖاوزشيً ــط ب ــسضاوَو يُبُضزَغــتسايُ، طــُض وَظي ًَ ث
   ٌَ ٌَ بــُد ًَىَيُنٌ بــُتىاْاو ناضيطــُض دــ سىنُــُناٌْ ئــُّ ياغــايُزا ُٖيــُ، يــإ غــٓسووم ئاَاصتــُناٌْ بُؾــ

وَ، بؤٍ ُٖيُ ضَظاَُْـسٍ يُغـُض ْـُزات و ئُصتىَـٌُْ ئًَُٓـساضَييت ئاطـازاض بهاتـُوَ بـُو دـؤضٍَ          ُْنطزو
ٌَ، طُض ٖاتى ئُصتىَُٕ غىوض بىو يُغُض ضاٍ خؤٍ و وَاَلٌَ ضَظاَُْسٍ ُْبىوُْنٍُ وَظيطٍ  بُباؾٌ زَظاْ

ٌْ وَظيطإ بؤ وَضططتين يُ َاوٍَ زوو ُٖفتُزا ُْزايُوَ، ئُوَ وَظيط بابُتُنُ بُضظ زَناتُوَ بؤ ئُصتىَُ
ًَـسا           بِطياض يُغُض ضاظٍ ُْبىوُْنٍُ وَظيـط، يـُ َـاوٍَ بًػـت ضؤشزا يـُ بـُضواضٍ ئـُو ضؤشٍَ ضاثؤضتُنـٍُ ت

 بُضظ نطاوَتُوَ.
 َاززٍَ ْؤيُّ:

      ٍَ ٌَ غـا ًَت بُ بِطياضَيو يُ ئُصتىٌَُْ ئًَُٓساضيًـُوَ بـؤ َـاوٍَ غـ ًَهاضٍ زَب ٌَ بُد ًَهٌ د غٓسووم غُضؤن
ٌَ   زَغت ًْؿإ زَ ٍَ بهطَيتُوَو ناضو ئُضنٌ غـُضؤنٌ دـ ٍَ بؤ زوو داض يُغُض يُى َاوَنٍُ ْى نطَيت، زَنط

ٌَ نطزٌْ بِطياضَنـاٌْ   ٌَ بُد ًَهاضٍ غٓسووم بُِضَيىَبطزٌْ ناضَناٌْ و زَغتبُناض بىوٌْ ثػجؤضَييت و د بُد
ساضَنإ يــُ شَيــط ئُصتىَــٌُْ ئًَُٓساضَيتًــُ، يــُ غــٓىوضٍ سىنُــُناٌْ ئــُّ ياغــايُو ياغــاو ضَيػــا ثُيىَْسيــ 

ًَت.  ناوزَيطٍ و غُضثُضؾيت نطزًْسا زَب
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 َاززٍَ زَيُّ:
ًَو يُ ؾىَيين زازَْطَيت بُ  ًَت نُغ ًَهاض بُ ُٖض ٖؤيُى ب ٌَ بُد ٍَ بىوٌْ ثؤغيت غُضؤنٌ د يُ ساَيُتٌ بُتا

ًَهطاو يُ َاززٍَ سُوتَُسا. ًَيت ئاَاشَ ث  َُٖإ بُِضَيىَبطزٕ و نؤْ
 َاززٍَ ياظزَّ:
ٍَ غُضَىونـُو دًـاوَنٌ زاضايـٌ    ئُصتىٌَُْ ئُ ًَهاض يُطُ ٌَ بُد ًَٓساضَييت غٓسووم َافُ نطَيٌ غُضؤنٌ د

 و عُيًُٓنإ زَغت ًْؿإ زَنات.
 َاززٍَ زواظزَّ:

ًَؿـهُف      ًٌَ زاخىاظيًـُنٌ ْىوغـطاو ث ٌَ زاواٍ زَغت يُناض َُٖيططتٔ بهات بـُث ًَهاض زَتىاْ ٌَ بُد غُضؤنٌ د
ٌَ َاْط بُض يُ بـُضواضٍ زَغـت ًْؿـإ نطزْـٌ ضؤشٍ     بُ ئُصتىٌَُْ ئًَُٓساضَييت بهات بُال يٌُْ نُّ بُ غ

ًَـت نـُ يـُ      زَغت يُناض َُٖيططتُٓنُ، ضَظاَُْسٍ نطزٕ يُغُض زَغت يُناض َُٖيططتُٓنُف بُ بِطياضَيـو زَب
ًَت.  اليُٕ ئُصتىٌَُْ ئًَُٓساضَيتًُوَ زَضزَن

 َاززٍَ غًاظزَيُّ:
ٍَ بـُ بِطيـاضَيهٌ ئُصتىَـٌُْ ئًَُٓـسا     -أ ٌَ       زَنط ضَييت غـٓسووم بُظؤضيٓـٍُ زَْطـٌ ئاَـازَبىوإ غـُضؤنٌ دـ

ٌَ تىاْـايٌ يـُ       ًَٓاٌْ ثػجؤضيٌ، يإ بُزِضَوؾـيت، يـإ بـ ًَهاض يُ ثؤغتُنٍُ البربَيت بُٖؤٍ خطاخ بُناضٖ بُد
ًَت ناضو ئُضنـُناٌْ   ٌَ نطزٕ، يإ ْا ئًَُين يُ ناضَنُيسا، يإ بُٖؤٍ باضٍ تُْسضوغتًًُوَ ُْتىاْ ٌَ بُد د

ٌَ بهات.وَظيفُنُ ٌَ بُد  ٍ د
ًَهٌ زَزضَيـيَت بـؤ بـُضططٍ نـطزٕ يـُخؤٍ         -و ًَهاض يُ ثؤغـتُنٍُ فطغـُت ٌَ بُد ًَـ زَضنطزٌْ غُضؤنٌ د ث

ًَت يُ َُٖيػـىوِضاْسٌْ ناضَناًْـسا    ًَهاض بُضزَواّ زَب ٌَ بُد يُبُضزَّ ئُصتىٌَُْ ئًَُٓساضَيتًسا، غُضؤنٌ د
ًَهُواٍُْ ئُوٍَ ُْبىو.تا بُضواضٍ البطزُْنٍُ، طُض ٖاتى ئُصتىٌَُْ ئًَُٓس  اضَييت بِطياضٍ ث

 َاززٍَ نىاضزَّ:
ٌَ نطزٌْ سىنُُناٌْ ئُّ ياغايُ، يُ َـاوٍَ   ٌَ بُد ًَىيػت زَضزَنىَييَن بؤ د وَظيطٍ تُْسضوغيت بِطياضٍ ث

 ؾُف َاْطساو يُ بُضواضٍ باَلو نطزُْوٍَ يُ ضؤشْاٍَُ فُضًَسا.
 َاززٍَ ثاظزَيُّ:

ٌَ         يُغُض وَظيطَناُْ )ُٖض نُؽ بُث ٌَ بـُد ًَىَيـُتٌ( سىنُـُناٌْ ئـُّ ياغـايُ دـ ًٌَ ئـُوٍَ ثُيىَْـسيٌ ث
ٌَ زَنطَيت.  بهات و يُ ضؤشٍ زوايٌ بُضواضٍ باَلونطزُْوَيسا يُ ضؤشْاٍَُ فُضٌَ ئُوَ ناضٍ ث

 ٖؤٍ زَضنىوٕ
بابُتٌ ناضَغُض نطزٕ و ناى بىوُْوَ غـُباضَت بـُ ظؤضَيـو يـُ ساَيـُتٌ ُْخؤؾـٌ غـُخت و قـىضؽ و          -1

زياضزَيُنٌ ثِط زَيُِضاونُيُ بؤ ٖاوواَلتًاٌْ نىضزغتإ، بُتايبُتٌ يُّ غااَلٍُْ زوايًساو بُ ٖاوؾـإ  نىتىثِط، 
ــُ       ٍَ ظيــاز بــىوٌْ ُْخؤؾــًُنإ و ْعَــٌ بــاضٍ طــىظَضاٌْ ٖاوواَلتًــإ واٍ نــطز نــُ شَاضَيــُنٌ ظؤض ي يُطــُ

ًَهٌ زووض و زضَيص ناوَِضإ بٔ، ئَُُف بـىوَ  ضؤَيُناٌْ ُٖضَيِ و خاُْوازَناًْإ زاواٍ ياضَُتٌ بهُٕ و غااَلْ
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ٍَ ئُوَؾسا نٌَُ غُضناوَناٌْ ُٖضَيِ يـُ بىزدـٍُ وَظاضَتـٌ     ٖؤٍ ناضزاُْوَو ناضَغاتٌ نؤَُاَليُتٌ، يُطُ
 تُْسضوغيت و تىاْا ُْبىوٌْ يُ ثؿتطريٍ نطزٌْ ثطؤططاَُناٌْ ناضَغُض نطزٕ و ناى بىوُْوَ.

ًَىيػتًُن -8 ٍَ بُ ياغايُى ث ٌ نؤََُيطُيٌ ثِط بهاتُوَ، نـُ بؤتـُ فؿـاضَيو و زَيُِضاونـُ     ئُّ ثطؤشَيُ زَخىاظ
  ٌَ بؤ ئُو ٖاوواَلتًاٍُْ نُ ثُضوَضزطاض زووناضٍ ُْخؤؾٌ غُخت و نىتىثِطو زَطٌُُْ نطزووٕ، نُ وايإ يـ
ًَهـىوٍ زووقاتـُ و غُضنـاوَناٌْ تـَُىيًًـ         زَنات زاواٍ ناضَغُض نطزٕ بهُٕ يـُ زَضَوٍَ ٖـُضَيِ، نـُ ت

 بُضزَغت ًًُْ.
غىوز وَضطـطتٔ يـُ تاقًهطزْـُوَناٌْ دًٗـاٌْ َُٖـُ دـؤض، يـُ ثطؤططاَـُناٌْ ناضَغـُض نـطزٕ و نـاى             -2

ٍَ زَغتُو ْاوَْسَ ثعيؿهًًُ دًٗاًًُْناٌْ ثػـجؤضٍ نـُ ثطؤطـطاّ و     بىوُْوَ يُ ضَيطاٍ ٖاوناضٍ نطزٕ يُطُ
 ضَيُٓايًُناًْإ بؤ ثاؾُِضؤش يُ شَيط تىَيصيُٓوٍَ بُضزَواَسإ.

 ٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغال

 يًصٍُْ تُْسضوغيت فُضَىوٕ.
 

ًَذ التس:  بُِضَيع ٖاوِضاظ ؾ

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 بُْاوٍ بُخؿٓسَو ًَٗطَبإ.
 ضاثؤضتٌ يًصٍُْ تُْسضوغيت.

ًَطام –بؤ/ غُضؤنايُتٌ ثُضيَُإ نىضزغتإ   ع
 بابُت/ ضاثؤضتٌ يًصُْ

ٌَ ؾـُممُ ضَيهـُوتٌ    يًصٍُْ ناضوباضٍ تُْسضوغيت و  نؤبـىوَوَ بـؤ ئاَـازَ     86/4/8111شيٓطُ يُ ضؤشٍ غـ
ًَطثُصتُزاضإ و ُْخؤؾـًُ ططاْـُنإ(، نـُ       نطزٌْ ضاثؤضتٌ يًصُْ بؤ ثطؤشَ ياغاٍ )غٓسووقٌ نؤَُى بـؤ ؾـ

ًَؿًٓاض نطاوَو يُ زاًْؿـتين شَـاضَ )   (ٍ ئاغـايٌ ضؤشٍ زوو  18يُاليُٕ شَاضٍَ ياغايٌ ئُْساَاٌْ ثُضيَُإ ث
يُ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ خىَيٓسُْوٍَ يُنٌَُ بؤ نطاوَ، ئٍَُُ خـىاضَوَ   8/11/8111ضَيهُوتٌ  ؾُممُ

ًَُُيُ:  ضاٍ ئ
ٍَ سىنُــُناٌْ زَغــتىوض بُتايبــُتٌ   -أ ًَــت يُطــُ ًَؿــًٓاض نــطاوٍ ْــاوبطاو بــُ تــُواوٍ زَطىصت ثــطؤشَ ياغــاٍ ث

 اوَ.( يُ زَغتىوض، واتا يُ ُٖضزوو ضووٍ زَغتىوضٍ و ياغايٌ طىصت21َاززٍَ )
ًَهٌ َايٌ ظياتط زابؽت زَنات بؤ ناضَغُض نطزٌْ ُْخؤف، بُ  -و ًَؿًٓاض نطاوٍ ْاوبطاو زاٖات ثطؤشَ ياغاٍ ث

ًَٓاٌْ َىَيو و َاَيٌ غٓسووقُنُ.  ضَيطاٍ بُخؿؽت و ٖاوناضٍ، ُٖضوَٖا يُ ضَيطاٍ وَبُضٖ
ًَؿًٓاض نطاوٍ ْاوبطاو زَضطا زَناتُوَ يُغُض زَغتُناٌْ نؤ -ز ََُيطاٍ َُزٌَْ و باظضطاْـإ و  ثطؤشَ ياغاٍ ث

 ......ٖتس بؤ بُؾساضٍ نطزٕ يُ ثاضَزاض نطزٌْ غٓسووقُنُ يُ ضَيطاٍ بُخؿًُٓوَ.



 279 

ًَؿــًٓاض نــطاوٍ ْـاوبطاو ؾــُفافاُْ ناضَنــاٌْ بــُِضَيىَ زَبـات، بؤيــُ َتُاْــٍُ ُْخؤؾــُنإ     -ز ثـطؤشَ ياغــاٍ ث
ًَع زَنات يُ ضَيطاٍ زاَُظضاْسٌْ ئُصتىَـٌُْ ئًَُٓـساضَييت    ًَىيػـت بـؤ َُٖيبـصاضزٌْ      بُٖ و زاْـاٌْ َـُضدٌ ث

 ئُو ُْخؤؾاٍُْ نُ نَُيو يُو ثاضَ وَضزَططٕ يُ ضَيطاٍ زَظطاو يًصُْ ٖىُْضيُ ثػجؤضيُناُْوَ.
ًَؿـًٓاض نـطاوَو يـُناتٌ خؤيـسا زيطاغـُ نـطاوَو           -ه ئُّ ثطؤشَيُ يُاليُٕ طؿـت ئُْـساَاٌْ يًصُْنَُاْـُوَ ث

ًَؿهُؾــٌ غــُض  ؤنايُتٌ ثُضيــَُإ نــطاوَ، زواٍ ئــُوٍَ يُاليــُٕ ثُضيــَُاٌْ  ٖــَُىوال واشوويــإ نــطزووَو ث
خىَيٓسْـُوٍَ يُنـٌَُ بـؤ نـطا، دـاضَيهٌ تـط يُاليـُٕ غـُضؤنايُتٌ          8/11/8111نىضزغتإ يـُ ضَيهـُوتٌ   
ًَطام وَيُٓيُى يُ زَقٌ ثـطؤشَ ياغـانُ ئاضاغـتٍُ يًصْـَُإ نطايـُوَ بـؤ زيطاغـُ         –ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ  ع

ٌَ ؾُممُ ضَيهُوتٌ )نطزٕ، يًصُْنَُإ يُ ن ( نُ يُ نؤْىومسـإ شَـاضَ   88/18/8111ؤبىوُْوٍَ ضؤشٍ غ
ــ82ُ) ــُ نؤْىومســإ شَــاضَ    88/18/8111ِضَيهــُوتِ  ( ي ًَهــطاوَ   21/18/8111ّ  82نــُ ي ئاَــاشَّ ث

زيطاغُّ وضزّ بؤ ثطؤشَنُ نطزووَ و َُٖىو َاززَناِْ  ثطؤشَنُّ ثُغُْس نطزووَ، بُآلّ بِطياضَإ وابىو 
 ُ ٍَ يًصْــُّ زاضايـِ و ناضوبــاضّ ئــابىوضّ و يًصْـُّ ناضوبــاضّ ياغــايِ ِضاثـؤضتِ ٖاوبــُف بٓىوغــؽت،    نـُ يُطــ

َِ يُ ُٖفتُّ ِضابطزوو زاواَإ يُ يًصُّْ ياغايِ نطز و زاوامشإ يُ يًصُّْ زاضايِ نـطز   ٍَ زاب ًَػتاؾِ يُطُ ئ
َِ داض زاواَـإ ؾَت نـطزٕ بـؤ ئـُوَّ نؤبىوْـُوَ      ّ ٖاوبـُف بهـُئ و ِضاثـؤضتِ    بُ تايبُتِ يًصُّْ ياغايِ غ

َِ، بــُآلّ ْــُنطا و غــُضبُخؤياُْ بــىو، ئــُوَ بــؤ َــُعًىَاتِ دــُْابتإ، يــُ نؤبىوْــُوَّ      ٖاوبــُمشإ ٖــُب
ًَهـِطاّ زَْـط ٖـَُىو     ئَُِطؤف زا يًصُْنَُإ داضَيهِ تط زيطاغُّ وضزّ ثطؤشَ ياغايُنُّ نطزووَ و بُ ت

ًَىيػتُناًْؿــِ وَنــى خــؤّ ثُغــُْس نــطاوَ، بؤيــُ  ئُْــساَإ ثطؤشَنــُيإ ثُغــُْس نــطزووَ و بــُٖؤناضَ ث 
ئاِضاغـــتُّ غـــُضؤنايُتِ ثُضيـــَُاِْ نىضزغـــتاِْ عرياقـــِ زَنـــُئ، بـــؤ ئـــُوَّ بفـــُضَىوٕ بـــُ بًـــٓؽت و 
خػتُِٓضووّ ثطؤشَ ئُغًًَُنُ و ِضاّ يًصُّْ ناضوبـاضّ تُْسضوغـتِ و شيٓطـُ يُغـُضّ، بـؤ ثُضيـَُإ و بـؤ        

ؤيُ ئاِضاغتُّ غُضؤنايُتِ ثُضيَُاِْ نىضزغتاِْ عرياقـِ زَنـُئ   طفتىطؤ نطزٕ وِضاّ ئُْساَإ يُغُضّ، ب
ًًَُنُ و ِضاّ يًصُْنــَُإ   ئــُّ ثــطؤشَ ياغــايُ بــؤ ئــُوَّ بفــُضَىوٕ بــُ بًــٓؽت و خػــتُِٓضووّ ثــطؤشَ ئُغــ
 يًصُّْ ناضوباضّ تُْسضوغتِ و شيٓطُ يُغُضّ بؤ ثُضيَُإ و بؤ طفتىطؤ نطزٕ و ِضاّ ئُْساَإ يُغُضّ.

 غالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اض
ًَػتا يًصُّْ ياغايِ بًدىَيُٓٓوَ َاززَ بُ َاززَ، يًصُّْ زاضايِ فُضَىوٕ.  ئ

 بُِضَيع ز.ئاضاؽ سػؽت:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َِ بسَٕ وَنى يًصُّْ زاضايِ ِضووْهطزُْوَ  زَضباضَّ ئُو ياغايُ تها يُ بُِضَيعتإ زَنُئ نُوا ِضَيُإ ث
َئ، نىْهُ يُ ِضاثؤضتِ يًصُّْ تُْسضوغتِ و شيٓطُ ٖات بىو نُ زاواَإ ؾَت نطاوَ يُطَُيًإ ِضاثؤضتِ بس

ٖاوبُف بٓىوغؽت، ئُو ثطؤشَ ياغايُ يُ ناتِ خؤّ زا بُ ْىوغطاوّ بُِضَيىبُضايُتِ ناضوباضّ ثُضيَُإ 
يُ  48ؤ ْىوغِ شَاضَ ( ئاِضاغتُّ يًصُْنَُإ نطاوَ، يًصُْنَُإ بُ ن 11/11/8111يُ  851)ى.
ِضؤش يُ طُيؿتِٓ ئُو ْىوغطاوَّ بُِضَيىبُضايُتِ ناضوباضّ ثُضيَُإ   81يُعِٓ يُ ثاف  21/11/8111



 281 

ًَهِ َاززّ و زاضايِ و  نؤْىوغِ ئاَازَ نطزووَ، وَ يُو نؤْىوغُ زاواَإ نطزووَ نُ يُبُضئُوَّ ئًًتعاَ
ِضاّ سهىَُت بعاْؽت نًُ يُو باضَيُوَ، زواتط  ٖىُْضّ زضوغت زَنات ئُو ثطؤشَيُ زاواَإ نطزووَ نُ

 ًَُُ زاواَإ ؾَت نطايُوَ يُ نؤبىوُْوَيُى زا نُ ئُو ثطؤشاُّْ نُوا ئاَازَ ُْنطاوَ، ئاَازَ بهطَيت، ئ
ًَِ نطز، نؤْىوغِ شَاضَ  و دُْابًؿتإ زَقِ  88/11/8111يُ  154نؤْىوغِ زووَممإ ث

ّ وَآلممإ بسَُْوَ، بُآلّ وَآلّ ُٖض ُْبىو يُ سهىَُتُوَ نؤْىوغُنُتإ ْاضزووَ بؤ سهىَُت بؤ ئُوَ
ًَىَيُنِ فُضَِ، زواتط بُِضَيعتإ ْىوغطاوَيهتإ ئاضاغتُ نطزئ بُ شَاضَ   85/2/8118يُ  586بُؾ

ًَُُ وَآلَِ بُِضَيعتافتإ  غُباضَت بُو ثطؤشَ ياغاياُّْ نُ زوانُوتىوٕ زَغت بهُئ بُ ئاَازَ نطزًْإ، ئ
ًَُُ  1/4/8118واتُ يُ  1/4/8118يُ  818يُٕ يًصُْنَُاُْوَ بُ نؤ ْىوغِ شَاضَ زاوَتُوَ يُال ئ

ًَُُوَ نؤْىوغِ يُغُض ئاَازَ نطاوَ، يًصُّْ تُْسضوغتِ و شيٓطُ  ثِطؤشَ ياغايُنُإ ُٖيُ نُ يُاليُٕ ئ
ًَُُ يُ  ًَـ بُ تُيُفؤٕ، بُآلّ ئ ًَُُ نطزووَ ُٖفتُيُى يَُُوث ٕ نطزووَ، ئاَازََا 1/4/8118زاواّ يُ ئ

َِ بسَّ زيبادُّ نؤْىوغُنُف خبىَيًُٓٓوَ  تها يُ بُِضَيعتإ زَنُّ بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ ئُطُض ِضَيِ ث
َِ بسَٕ. ًَو بُضاَبُض ئُو ثطؤشَ ياغايُ ئُطُض ِضَيُإ ث  وَنى تُوغًك

 ثُضيَُاِْ نىضزغتاِْ ـ عريام 
 يًصُّْ زاضايِ و ئابىوضّ

ئاَاشَ بُ ْىوغطاوّ بُِضَيىبُضايُتِ ناضوباضّ ثُضيَُإ،  4/4/8118ِضَيهُوتِ  818نؤْىوغِ شَاضَ 
غُباضَت بُو ثطؤشَ ياغاياُّْ نُ زواّ خىَيٓسُْوَّ يُنًَُإ  85/2/8118يُ  586شَاضَ ى. 

ًَػتا ِضاّ نؤتايِ يُغُض ُْزضاوَ  ئاِضاغتُّ يًصُْنَُإ نطاوَ و َاوَيُنِ ظؤضّ بُغُض زانىوَ و تا ئ
ََؽت نؤبىوُْوَّ ئاغايِ خؤّ ئُصتاّ زا يُ  818اُْوَ، بؤ ئُّ َُبُغتُ يًصُْنَُإ يُاليُٕ يًصُْنَُ

ّ ْىوغطاوّ غُضَوَ نُ ئاضاغتَُإ نطاوَ يُاليُٕ  2بؤ يًهؤَيًُٓوَ زَضباضَّ ظصتريَ   4/4/8118
َطاض قٓسٚم اعا١ْ َطن٢ ايػططإ ٚش٣ٚ االبُِضَيىبُضايُتِ ناضوباضّ ثُضيَُاُْوَ، يُغُض ثطؤشَ ياغاّ )

ًَؿهُف نطاوَ، بُ ْىوغطاوّ بُِضَيىبُضايُتِ املػجعك١ٝ ( نُ يُاليُٕ شَاضَّ ياغايِ ثُضيَُاُْوَ ث
ئاِضاغتُّ يًصُْنَُإ نطاوَ، يُ زاًْؿتِٓ شَاضَ  11/11/8111يُ  851ناضوباضّ ثُضيَُإ شَاضَ ى. 

ًَهؤَيًُٓوَ يُّ بابُتُ ب 18/8/8111 ُ ظؤضيُّٓ زَْطِ خىَيٓسُْوَّ يُنَُِ بؤ نطاوَ، زواّ ي
 ئاَازَبىواِْ يًصُْنَُإ طُيؿتًُٓ ئُّ ظاًْاضّ و بِطياضاُّْ خىاضَوَ:

غُباضَت بُ  11/11/8111يُ  851/ ئاَاشَ بُ ْىوغطاوّ بُِضَيىبُضايُتِ ناضوباضّ ثُضيَُإ شَاضَ ى.1
ًَطثُصتُ و ُْخؤؾًُ ططاُْنإ ٖ اتىوٕ، ثطؤشَ ياغاّ غٓسوقِ نؤَُى، بُواُّْ نُ تىوؾِ ُْخؤؾِ ؾ

 88/11/8111ّ ئاِضاغتُّ غُضؤنايُتِ ثُضيَُإ نطزووَ يُ  154يًصُْنَُإ نؤْىوغِ شَاضَ 
ًَسا ِضووٕ نطزووَتُوَ، أ ـ يُ ناتِ خؤّ زا  82/11/8111يُ  847ْىوغطاوَإ شَاضَ  ئُو ظاًْاضياُّْ ت

ُغُض ئاَازَ ِضاثؤضتِ ي 21/11/8111يُ  48يًصُْنَُإ ناضّ يُغُض نطزووَ بُ نؤْىوغِ شَاضَ 
ًَؿًٓاضَإ نطزووَ يُِضَيطُّ يًصُّْ  نطزووَ، وَنى بريؤنُ ثؿتطريقتإ يُ ثطؤشَ ياغانُ نطزووَ، و ـ ث
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ٍَ يًصُْنَُإ و ًَىاْساضّ ْىَيُٓضاِْ وَظاضَتِ زاضايِ و  تُْسضوغتِ ثُضيَُاُْوَ بُ ٖاوبُؾِ يُطُ
ًَهِ ِضاوَيصناض بهات يُو باضَيُوَ ب ُ َُبُغتِ طفتىطؤ نطزٕ و ظآًِْ تىاْاّ تُْسضوغتِ و نُْس ثعيؿه

َِ نطزِْ ئُو ثطؤشَ ياغايُ. َِ بُد  ُٖض زوو وَظاضَتُنُ بُضاَبُض بُ د
ًَطّ 8 ٍَ بُِضَيعإ غُضؤى و غهطت / يُشَيط ِضؤؾٓايِ نؤبىوُْوَّ يًصُْ ًَُٖؿُيًُناِْ ثُضيَُإ يُطُ

 1459ناضوباضّ ثُضيَُإ شَاضَ ى.و ئاَاشَ بُ ْىوغطاوّ بُِضَيىبُضايُتِ  81/11/8111ثُضيَُإ يُ 
غُباضَت بُ ِضاّ يًصُْناِْ ثُضيَُإ، بُ ثطؤشَ ياغانإ، يًصُْنَُإ بؤ داضّ زووَّ  81/11/8111يُ 

 847بُ ْىوغطاوَإ شَاضَ  88/11/8111ََؽت نؤبىوُْوَّ ئاغايِ خؤّ ئُصتاّ زا يُ بُضواضّ  154
ُو نؤْىوغُ زا ئُو زوو بِطياضَّ زاوَ، ا ـ يًصُْ زَضباضَّ ئُو بابُتُ يًصُْنَُإ ي 7/11/8111يُ 

ًَؿًٓاضّ نطزووَ بُ ٖؤّ تايبُـتُْسيُتِ ئُّ بابُتُوَ بُ يًصُّْ  ثؿتطريّ يُ ثطؤشَ ياغايُنُ زَنات و ث
َِ اليُُْ ئاَازَ بهطَيت يُاليُٕ يًصُْناِْ تُْسضوغتِ و ياغايِ  ًَهِ ٖاوبُؾِ غ تُْسضوغتًُوَ نُ ِضاثؤضت

ًَؿًٓاضّ نطزووَ بؤ بُِضَيع غُضؤنايُتِ و زاضايِ زَضباض َّ ئُو ثطؤشَ ياغايُ، و ـ يُ َُٖإ ناتسا يًصُْ ث
ًَِطّ  ثُضيَُإ تانى سهىَُتِ ُٖضَيِ يُو ثطؤشَ ياغايُ ئاطازاض بهاتُوَ بؤ ظآًِْ تىاْاّ زاضايِ و ناضط

َِ نطزِْ ئُّ ثطؤشَ ياغايُ يُِضووّ واقعًُوَ وَآلّ زاُْوََا َِ بُد  ٕ.زَضباضَّ د
/ بؤ ئُّ َُبُغتُ بؤ داضّ زووَّ يًصُْنَُإ ْىوغطاوَيهِ ئاِضاغتُّ غُضؤنايُتِ ثُضيَُإ نطزووَ بُ 2

بؤ ْاضزِْ ثطؤشَ ياغايُنُ بؤ سهىَُتِ ُٖضَيِ و ُٖضزوو وَظاضَتِ  8111/ 82/11يُ  851شَاضَ 
 تُْسضوغتِ و زاضايِ بؤ وَضططتِٓ ِضايإ.

ًَىَيُ غُضؤنايُتِ ثُضيَُا4 يُ  847ٕ زَقِ ِضاّ يًصُّْ زاضايِ بُ ْىوغطاوّ شَاضَ / بُّ ؾ
غُباضَت بُ ثطؤشَ ياغاّ ْاوبطاو ئاضاغتُّ غُضؤنايُتِ  ئُصتىَُِْ وَظيطإ نطزووَ بُ  82/11/8111

 بُ َُبُغتِ زَضبِطيِٓ ِضا. 18/18/8111يُ  8142ـ 2ـ 4ْىوغطاوّ غُضؤنايُتِ ثُضيَُإ شَاضَ 
ًَِطّ و زاضايِ بُ  / يُ َُٖإ ناتسا غُضؤنايُت5ِ ئُصتىَُِْ وَظيطإ فُضَاْطُّ ناضوباضّ ناضط

وَظاضَتِ تُْسضوغتِ ؾَت ئاطازاض نطزووَتُوَ بُ َُبُغتِ  88/18/8111يُ  14876ْىوغطاويإ شَاضَ 
وَضططتِٓ ِضايإ و غُضؤنايُتِ ثُضيَُإ يًصُّْ زاضايِ ؾَت ئاطازاض نطزووَتُوَ بُ ْىوغطاوّ شَاضَ 

 .4/1/8118يُ  114ى.
/ بؤيُ يًصُْنَُإ تا ئُّ بُضواضَ ناوَِضواِْ وَضططتِٓ ِضاّ سهىَُت و ُٖضزوو وَظاضَتِ تُْسضوغتِ و 6

 زاضايًُ يُّ باضَيُوَ.
ًَػتا ِضاّ سهىَُت و وَظاضَتُ ثُيىَْساضَنإ ُْطُِضاوَتُوَ بؤ يًصُْنَُإ، 7 ٍَ ئُوَؾسا تاوَنى ئ / يُطُ

ًَىإ يًصُْناِْ تُْسضوغتِ و ياغايِ و زاضايِ ئُصتاّ ُْزضاوَ، بؤ يَُُٖإ ناتسا نؤبىوُْوَّ ٖاوبُف يُ ْ
ئاَازَ نطزِْ ِضاثؤضتِ ٖاوبُف يًصُّْ زاضايِ بُ باؾِ ظاِْ بُ َُبُغتِ زواُْنُوتِٓ ئُّ ثطؤشَيُ ِضاّ 
خؤّ زَضبرِبَيت زَضباضَّ َاززَ ياغايُناِْ ئُّ ثطؤشَ ياغايُ نُ ثُيىَْسّ بُ يًصُّْ زاضايًُوَ ُٖيُ، 

ًَىَيُّ خىاضَوَ:  بُّ ؾ
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ًَت نُ يُ ثطؤشَ ياغايُنُزا ٖاتىوَ.املاز٠ االٚىليُنُّ/ زَضباضَّ ) ًَىَيُ ب  ( ثُغُْسَ و ْاوّ ثطؤشَنُ بُو ؾ
 ( ثُغُْسَ.املاز٠ ايذا١ْٝزووَّ/ زَضباضَّ )
ًًَُّ/ زَضباضَّ) ٍَ ظياز نطزِْ وؾُّ وٚال ت خاَػا( خاَيُناِْ )املاز٠ ايذايذ١غ ثهٕٛ الزاض٠ )( ثُغُْسَ يُطُ

 ايكٓسٚميف.
ًَىَيُّ خىاضَوَيُ: زَضباضَّ )أوال( ثُغُْسَ، زَضباضَّ )املاز٠ ايطااع١نىاضَّ/ زَضباضَّ ) ( داْٝا( بُّ ؾ
% بهطَيت بُ 51% ، زَضباضَّ )ضابعا( ِضَيصَّ 61% بهطَيت بُ ِضَيصَّ 51( ِضَيصَّ دايذاثُغُْسَ، زَضباضَّ )

% 85%، زَضباضَّ )غازغا( ِضَيصَّ 81% بهطَيت بُ ِضَيصَّ 51َيصَّ %، زَضباضَّ )خاَػا( ِض71ِضَيصَّ 
( ثُغُْسَ، زَضباضَّ )تاغعا( ثُغُْسَ، دآَا% ثُغُْسَ، زَضباضَّ )51ثُغُْسَ، زَضباضَّ )غابعا( ِضَيصَّ 
و  7و 6و  5زَضباضَّ َاززَناِْ  18و  11و  11و 9و 8و 7و 6و  5زَضباضَّ خاَيُناِْ نؤْىوغُنَُإ 

( غج١ اؾٗط( زَغتُواشَّ )املاز٠ ايطااع١ عؿط/ زَضباضَّ )14ثُغُْسَ،  12و  18و  11و  11و  9و  8
( االغبات املٛسب١/ زَضباضَّ )16( ثُغُْسَ، املاز٠ اـاَػ١عؿط/ )15(، زَضباضَّ د د١ اؾٗطبهطَيت بُ )

 ثُغُْسَ، غىثاؽ.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 اغايِ َاززَ بُ َاززَ بًدىَيُٓٓوَ بؤ ئُوَّ َىْاقُؾُّ يُغُض بهُئ، ناى فطغت فُضَىو.يًصُّْ ي
ًًطّ ثُضيَُإ(:  بُِضَيع فطغت التس )غهطت

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَت، نىْهُ عًٓىاِْ  عًٓىإ يُْاوّ غُْسوم زَيتُ وَضططتٔ، يُبُضئُوَ ًْكاف يُغُض َاززَّ يُنُّ ب

ًَُُ َىْاقُؾُّ عًٓىاِْ قاْىٕ بهُئ ثاؾِ غُْسوم يُ ْاوّ غُْس ًَىيػت ْانات ئ وقُنُ زَيتُ وَضططتٔ، ث
ًَؽت َىْاقُؾُّ َاززَّ يُنُّ بهُئ.  ب

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ُٖضزوونِ زَنُئ بُ يُنُوَ، واتُ َاززَّ يُنًَُـ خبىَيُٓٓوَ بؤ ئُوَّ ُٖضزوونِ بُيُنُوَ 
 فُضَىو.َىتُضابتُ، 

 بُِضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 َاززَّ يُنَُِ ئُغًَِ ثطؤشَنُ:
َّ        ٜأغؼ قٓسٚم ٜػ٢ُ )اكٓسٚم...يف) ًَـطَ زَْىوغـط ًَِ ْاوَنـُ نـُ يُغـُض و ِضَيههـُوتؽت ئـُو ي يف ئُوَ بُ ث

٠ ايكظ١ ٜٚؿتاض ايٝت٘ ع َتا اعتس     ثهٕٛ ي٘ ايؿدك١ٝ املع١ٜٛٓ  ٜٚجُجع ااالغجك ٍ املايٞ ٚاالزاضٟ ٜٚطثبط اٛظاض
 اه١ًُ )ايكٓسٚميف.

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ٖاوِضاظ خإ فُضَىو.
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ًَذ التس:  بُضَيع ٖاوِضاظ ؾ
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

 َاززٍَ يُنُّ:
ًَ ًَو زازََُظضَيت بُْاوٍ )غٓسووقٌ...........(و نُغايُتًًُنٌ َُعُٓوٍ زَب ت و يـُ ِضووٍ زاضايـٌ   غٓسووق

ٍَ زَزضَيـت، ثاؾـإ بـُ وؾـٍُ )غـٓسووم(            و بُِضَيىَبطزُْوَ غـُضبُخؤيُو بـُ وَظاضَتـٌ تُْسضوغـتًُوَ طـط
ٌَ زَنطَيت.  ئاَاشٍَ ث

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

َِ، نىْهُ  ًَهِ تط ويػتِ قػُ بهات زَتىاْ ًَػتا ْاوَنإ زَخىَيُُٓوَ، ئُطُض يُن َاززَيُنِ تطَإ ضَبت ئ
ًَطيعإ  نطز بُوَوَ، ئاؾتِ خإ، نىَيػتإ خإ، ناى ناضزؤ، ناى عبساهلل، ثُقتإ خإ، ز.بؿري، ظًإ خإ، ب
خإ، ئُظؽت خإ، تاضا خإ، ٖاشَ خإ، ناى ئاضاّ، ناى خًًٌ، ز.التس، ناى لتُ غعًس، طىَيًعاض خإ، شيإ 

ًَط خإ ، ّ.ناوَ، غًىَيٌ خإ، ناى غُضُْٖط، ناى عبساهلل َُال ْىضّ، خإ، ناى غاالض، غَُريَ خإ، ؾً
ؾًالٕ خإ، ناى عبسايػالّ، ناى قازض، ؾُومن خإ، ناى طؤضإ، ًْؿتُإ خإ، ناى عبسايطلتٔ، ناى 
ًَـ ئُوَّ ثُضيَُاْتاضإ قػُ  ًَؿًٓاضتإ ُٖيُ ث ًَىَ ًٖك ث ِضَيباظ، ناى عُط، بُفطئ خإ، يًصُّْ ياغايِ ئ

 ُضَىو.بهُٕر، ف
 بُِضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَىَيُ: ًَؿًٓاض زَنُئ َاززَنُ زابِطَيصضَيتُوَ بُو ؾ ًَُُ ث  ئ

يف ٚيتت٘ ؾدكتت١ٝ َعٜٓٛتت١ ٜٚجُجتتع ااالغتتجك ٍ املتتايٞ ٚاالزاضٟ  نــؤٕ يُغــُضّ ِضَيــو نــُوتؽت ٜأغتتؼ قتتٓسٚم )
 ٜٚطثبط اٛظاض٠ ايكظ١.
 ٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعً

 يًصُّْ تُْسضوغتِر 
ًَذ التس:  بُِضَيع ٖاوِضاظ ؾ
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَطثُصتُزاضإ    َّ بُْاوّ غٓسوقِ نؤَُى بـؤ ؾـ ًَو زازََُظض ِضاّ يًصُّْ تُْسضوغتِ، َاززَّ يُنُّ غٓسوق
ًَت و يـُِضووّ زاضايـٌ و بُِضيَ   ىَبطزْـُوَ غـُضبُخؤيُ و   وُْخؤؾًُ ططاُْنإ و نُغايُتًُنِ َُعُٓوّ زَب

َِ زَنطَيت. َّ و ثاؾإ بُ وؾُّ غٓسوم ئاَاشَّ ث َّ زَزض  بُ وَظاضَتِ تُْسضوغتًُوَ طط
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 دُْابِ وَظيط َُٖإ ِضَئِ داضاْت ُٖيُر.
 َُ ضؾًس )وَظيطّ تُْسضوغتِ(:ُبُِضَيع ز.ِضَيهُوت س
 ضيَُإ.بُِضَيع غُضؤنِ ثُ
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.َِ  بَُي
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ئاؾتِ خإ فُضَىو.
 بُِضَيع ئاؾتِ ععيع:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَؿـًٓاظّ ئـُوَ زَنـُّ نـُ وَنـى ئـُوَّ نـُ ٖـاتىوَ يـُ ثـطؤشَ ياغـايُنُ             غُباضَت بُ ْاوًْؿاِْ ثطؤشَنُ ث

ــُ   االَتتطاض املػجعكتت١ٝقتتإْٛ قتتٓسٚم اعاْتت١ َطنتت٢ ايػتتططإ ٚش٣ٚ   ) ( ثؿــتطرييـ بــؤ ئــُّ ْاوًْؿــاُْ ي
ْاوَضؤنِ ثطؤشَنُ نُ يُ ئاَاصتُنُ زاٖاتىوَ، باؽ يُوَ زَنات، بؤ ئُوَّ بؤ ٖاوناضّ نطزِْ ُْخؤؾـُناِْ  
ًَو ُْخؤؾــؽت نــُ عًالدًــإ ًْـُ و يــُ َىئُغُغــاتُ غــشًُناِْ     َِ يُبُضئــُوَّ ئَُاْــُ نؤَـَُي غـُضَتإ بــ

ًَهـِ     ُٖضَيُِ نىضزغتإ زَغت ْ ًَهِ تط يُ ثاَيجؿتُنإ ئُوَيُ نـُ دـؤضّ عًالدـُنإ عًالد انُوَيت و يُن
ططاْــُ، ئُطـــُض ئـــُّ زوو ئاَاصتـــُ خبُيٓــُ ثاَيجؿـــت بـــؤ غـــُْسوقُنُ نُواتــُ ُْخؤؾـــًُناِْ تـــطيـ يـــُ    
َّ، عًالدـُناًْـ ططاْـُ، بؤيـُ         َىئُغُغاتُ غشًُناِْ تطّ ُٖضَيُِ نىضزغـتإ زا عًالدـِ زَغـت ْانـُو

ًَتــُ ًَُــُ زاوا بهــُئ نــُ ُْخؤؾــًُ طــطإ و َىغتُعػــًُناِْ تــطيـ  ئَُــُ زَب ًَو بــؤ ئــُوَّ نــُ ئ ثاَيجؿــت
بططَيتُوَ، ئُطُض تُبطيط بؤ ئُوَ بؤ ِضَز نطزُْوَّ يُ زواّ ِضووٕ نطزُْوَنُّ بُِضَيع وَظيطّ تُْسضوغتِ 

  ُ ًَتــُ يــؤزَيهِ طــُوضَ و ططاًْــ َِ نــُ بب َِ يُواُْيــُ ُْخؤؾــًُناِْ تــط ٖؤناضَيــو بــ ــ ى بــؤ غُضؾــاِْ نــُ زََي
ًَو        ــَُي ــِ دــؤضَ ُْخؤؾــًُ َىغتُعػــًُنإ، نؤَ ــس نطزْ ــُتِ تُسسي ــُ ساَي ــىاْؽت ب ًَُــُ زَت غــٓسوقُنُ، ئ
ًَهِ تـطيـ زَتـىاْؽت ناضَغـُضّ         ًَـٓؽت، بـُ ساَيـُت َّ ُْخؤؾِ و ْاوَناًْـإ بٗ ًَؽت بؤ ُْٖس ئُويُويُت زابٓ

ًَُُ زَضطـاّ ٖاونـاضّ نـطزٕ بـُ غـٓسوقُنُ،       ئـُو ثاْتايـُ فـطاوإ بهـُئ، ْـُى      ئُّ خَُُ بهُئ، ئُوَيُ ئ
ًَــطَ تُسسيــس بهــُئ نــُ نــىويُٓ غــُض بِططــُّ ٖاونــاضّ زؤظيٓــُوَ بــؤ غــٓسوقُنُ، يــُويا    ُْخؤؾــًُنإ ي

َِ بؤ غٓسوقُنُ، ظؤض غىثاؽ.  فطاواْرتّ بهُئ و ئُو ناتُ يؤزَيهِ طُوضَ ْاب
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 نىَيػتإ خإ فُضَىو.

 بُِضَيع نىَيػتإ ستُس عبساهلل:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَِ ثطؤشَنـُ، يـُِضاّ يُنـَُِ             ًَىَّ ٖـاوِضَيِ ئاؾـتِ خـإ ثؿـتطريّ يـُوَ زَنـُّ يـُ ئُغـ ًَٓـ بُ َُٖإ ؾ
ــت ْاوًْؿــاُْنُّ، بــؤ َــاززَّ      ًَ ًَطثُصتُ و ُْخؤؾــِ قــىضؽ ب يًصْــُّ ياغــايِ نــُ غــٓسوقِ ُْخؤؾــِ ؾــ

ًَطثُصتُزاضإ و ُْخؤؾًُنإ و نُْس ُْخؤؾـًُى  يُنًَُـ بُِضاّ َٔ نُ ْى وغطاوَ غٓسوقِ ُْخؤؾِ ؾ
زَغت ًْؿإ بهطَيت، نىْهُ ظؤض ُْخؤؾِ ُٖيُ و قىضغًـ ُٖيُ وَنى ئُوَّ نُ يًصُّْ ياغايِ تاالغًُا 
َِ ُْخؤؾــًُ و ٖــُضوَٖا   و ؾــُيُؾت زََــاغ و ُْخؤؾــِ زَيًــإ زَغــت ًْؿــإ نــطزووَ، َــٔ ثؿــتطريّ ئــُو غــ

ًَػـتا ْـُظؤنِ ظؤض بـآلوَ يـُ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ،            ُْخؤؾِ ُْظؤن َِ نـُ ئ ًـ زَنـُّ، دـُْابِ وَظيـط زَظاْـ
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ًَعإ ْاتىأْ ئَُُ زَغـتُبُض   َّ نُ ظؤض خ عًالز نطزِْ و زضوغت نطزِْ َٓاَيِ بًىضَ  ثاضَيُنِ ظؤضّ زَو
ًَتُوَ، بؤيُ ثؿتطريّ ئُوَ زَنُّ نُ ئ ًَعإ َُٖيسَوَؾ َِ ُْخؤؾـًُ و   بهُٕ و واّ ؾَت ٖاتىوَ نُ ظؤض خ ُو غـ

َِ و، غىثاؽ. ًَسا ب  ُْظؤنًًؿِ ت
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ناى ناضزؤ  فُضَىو.

 بُِضَيع ناضزؤ ستُس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَُىايـُ ئاَـاْر يـُ زاْـاِْ ئـُو غـٓسوقُ بـؤ         يُغُض ْاوَنُ َٔ ثؿتًىاِْ يُ ِضاّ يُنُّ زَنُّ يُبُضئُوَّ ث
ًَـت وَظاضَتـِ          ْ ًَؿـُىايُ ئُطـُض ظاًْاضيُنـُّ زضوغـت ب ُخؤؾًُنُ نُ باضَيهِ قىضغـُ بُغـُض ٖاووآلتًـإ، ث

َِ   4تُْسضوغتِ  َِ ٖاوناض بـ ًَػتا ثاضَّ بؤ زاْاوَ، يُعِٓ ئُّ نؤَُنُ زَتىاْ ُْخؤؾِ ُٖيُ نُ سهىَُت ئ
      ُ ــُو ُْخؤؾــًاُْف نــُ ؾــُيُؾت زََــاغ و تاالغــً ــؤ ئ ًَطثُصتُ و ٖــُّ ب ــ ــؤ ؾ ــؤ ٖــُّ ب ٍَ و ب ا و ُْخؤؾــِ ز

َِ و ياضَُتًُنُف فطاواْرت  ًَُُ ئُو تُسسيسَ بهُئ نؤَُنُنُ فطاواْرت زَب ًَُىايُ ئُطُض ئ ًَطثُصتُيُ، ث ؾ
َِ، يُبُضئُوَ ياغـانَُإ   َِ، ياضَُتًُنُف غٓسوقُنُ ظياتط زَب َِ و نؤَُنُنُ بؤ ٖاووآلتِ فطاواْرت زَب زَب

ًَتُ ياغـايُى نـُ ثاْتايًـُنِ فـطاواْرت بـؤ      ًَهِ ظيـاتطيـ بـؤ        زَب ياضَـُتِ ٖاووآلتًـإ زَططَيــتُوَ و نؤَـُن
َّ و قىضغـُ ْـاوَ ْـاوَ ياغـايُى بـؤ ُْخؤؾـًُنِ نىؾـٓسَ        ًػغ ًَُإ ْانط ًَُُ ث تَُُنُ زابؽت زَنات، بؤيُ ئ

ًَِ، ئُو ُْخؤؾًاُّْ نُ بـاضٕ بُغـُض ٖاووآلتًاْـُوَ و ئًُهـاِْ ًْـُ       َّ يإ ُْخؤؾًُنِ قىضؽ زابٓ زابٓسض
َِ و، غىثاؽ. بؤ ئُو خَُيهُ ًَه ًَىيػتُ ئُو غٓسوقُ ئُو ئاَاصتُ بج  بُ تايبُتِ نُّ زَضاَُتٔ، ث

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ناى عبساهلل فُضَىو.

 بُِضَيع عبساهلل ستُس اَؽت:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ــُبطيطَيهِ دًــاواظّ      ــِ يُنــُّ زَنــُّ، بــُآلّ ت ــُ ِضَئ ــُ ياغــايُ   َٓــًـ ثؿــتطريّ ي ــُ، نــُ ئــُّ ثطؤشَي ُٖي
زَخىَيًُٓٓوَ فُيػُفُّ تُؾطيعِ ئُّ قاْىُْ يُ نًُوَ ٖاتىوَر يُوَ ٖاتىوَ دؤضَ ُْخؤؾًُى ُٖيـُ يـُ   
ُٖضَيُِ نىضزغتإ ئُّ ُْخؤؾـًاُْ نىؾـٓسَٕ، بـُآلّ ناضَغـُضيإ يـُْاوخؤّ نىضزغـتإ ًْـُ يـُ زَضَوَّ         

ًَؿهُوتِٓ بـىاضّ تُْسض  ًَهِ زيهـُ ُْخؤؾـُنُ        نىضزغتإ ُٖيُ، بُ سىنُِ ث َِ يـاخىز ٖـُض َـُداي وغـتِ بـ
ًَتُ زَضَوَ ئـُّ     ًَُُ خَُيو ُٖيُ نُ ئًُهاًُْتِ ئُوَّ ًْـُ بهـ ناضَغُضّ يُ نىضزغتإ ًُْ، يُ تًُْؿت ئ
ًَو         َّ، نُْس تُضيكُيُى ُٖيُ يُ ِضابطزوو زا بًًٓىَاْـُ بـؤ ئـُّ دـؤضَ طرياوَتـُ بـُض، يـُن عًالدُ وَضبطط

ِ خَُيهِ ْاضزووَتُ زَضَوَ، يإ ئُوَيُ نُ خَُيهُنُ ئُّ نُغُ يـُ تُيـُفعيؤٕ   يُواُْ نُغايُتًُنِ سهىَ
ًَطزضاوَتـُ زَضَوَّ نىضزغـتإ بـؤ           ٌَ نـطزووَ و ثـاضَّ بـؤ نؤنطاوَتـُوَ و ْ ًَـطّ ثـ ًْؿإ زضاوَ و خَُيو خ

َِ فطؤؾـتى     َِ ياخىز ئـُوَّ ٖـُّ بـىوب ٍَ و َىَيهِ ُٖبىوب تِ يُوناضَغُضّ، يإ ئُوَتا نُغُنُ بؤ خؤّ َا
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ًَهِ يُّ بابُتُ ُٖيـُ و سـُؾت    ًَُُ زَيؽت نُ َُؾطوع َّ يُ زَضَوَّ نىضزغتإ، يُبُضئُوَ ئ تا عًالز وَضبطط
َّ بـُ زوو       ًَتُوَ، بـُِضَئِ َـٔ َُؾـطوعُنُ بهـط َِ ئُّ ساَيُتاُْ َُٖىوّ خبىَيٓ ئُّ َُغُيُيُ زَنات و زَب

َّ بُ غُضَتإ، بُؾـِ يُنـ   % ّ غـٓسوقُنُ بـؤ غـُضَتإ    51ُّ بُف، غٓسوقُنُ َُبُغتِ، ئُويُويُت بسض
 ،َِ َّ يُاليـُٕ وَظاضَتـِ      51ب َّ، ئُّ ُْخؤؾًاُْ َعًـاضّ بـؤ زابٓـسض ًَو ُْخؤؾِ زابٓسض % زيهُف بؤ نؤََُي

ًَتُ     ٍَ وَظاضَتِ زاضايِ نُ وَظاضَتِ زاضايِ ئًًتعاَاتـُ َايًُنـُ زَنـ َىختُغُوَ نُ وَظاضَتِ غشُيُ يُطُ
ًَـِ و        غُضّ، ئُّ زوو َعًاضاُْ نُ زاْطإ بُ َِ ي ًَىَيُنِ َـُعكىٍ نـُ خـاضدِ غـُضَتاًْـ َىغـتُفًس بـ ؾ

ًَو    ًَهــآ، ئُطــُض وا ُْنــُئ بــُؽ غــُضَتإ بططَيتــُوَ، َــٔ تُغــُوض زَنــُّ نؤَــَُي َِ بج ئاَــاصتِ خؤؾــِ ثــ
َِ يُّ ِضَيطُ ْا قاْىًْاُّْ نُ طرياوَتُ  ُْخؤؾِ ظؤض ُٖيُ يُ نىضزغتإ زا نُ ناوّ يُوَيُ ياغايُى زَضبه

َِ، غىثاؽ.بُض يُ ِضاب  طزوو زا ِضظطاضّ بب
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ثُقتإ خإ فُضَىو.
 
 
 
 

 بُِضَيع ثُقتإ ععايسئ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َِ، نــُ تــؤ دًــاّ بهُيتــُوَ،    يُِضاغــتِ زا خــؤّ قػــُ نــطزٕ يُغــُض ُْخؤؾــِ ِضَْطــُ ْاخؤؾــرتئ ساَيــُت بــ
ؾِ بسَّ و ياضَُتِ دؤضَيهِ زيهُ ُْزَّ، نُ يُ ئُغًَسا ئُوَيُ نـُ ٖـاووآلتِ ٖـُض    ياضَُتِ دؤضَيو ُْخؤ

ًَو يُ َافُناِْ يُغُض ئُو بىزدُيُّ نُ ُٖيـُ، نـُ بُؾـِ     ًَو يُن ًَو و ُٖض ُٖضَيُ ًَطُيُى و ُٖض وآلت د
ًَىيػ َِ و ث َِ و َُظَىوٕ ب َِ ئُويؿِ تًايُ، ئُوَيُ نُ شياِْ يُِضووّ تُْسضوغتًُوَ ثاضَيعضاو ب تِ بُوَ ُْب

َِ نـُ زَيًٓـُ غـُض زَغـت          َِ، بـُآلّ نـات ًَط و غُزَقُ نؤ بهاتُوَ، بؤ ئُوَّ يُو ُْخؤؾًُ ناضَغـُض بـ نُ خ
ٍَ بهـُّ،     َِ نـؤْرتؤ ًَهِ بُ تُواوَتِ ثـ َِ بؤ ئُوَّ تؤ ساَيُت ًْؿإ نطزِْ ياغا ئُوَّ نُ ياغايُى تايبُت ب

  ُ ًَـت يـاخىز يُبـُض       يُِضاغتِ زا َٔ يُبُض ختىضَتِ ُْخؤؾـِ غـُضَتإ، يُب ضْـُبىوِْ وَعـِ تُْسضوغـتِ ب
ًًَُُٓوَ و تـطؽ يُبُضاَبـُض ئـُّ ُْخؤؾـًُ ُٖيـُ و            َِ دؤضَيـو يـُ غـ َُتطغِ ئًساضّ ُْخؤؾُنُ خـؤّ بـ
ًَو يـُ         ًَطثُصتُ يُ ٖـُضَيُِ نىضزغـتاْسا ظيـاتط زَنـات، ٖـُض يـُن بُزاخُوَ ِضؤش يُزواّ ِضؤشيـ ُْخؤؾِ ؾ

ًَُُ غُضزاِْ ُْخؤؾداُْناِْ تايبُت ًَهـِ ُْفػـِ و         ئ َِ نـُ ئُواْـُ يـُ و وَظع َِ زَظاْـ بُ غُضَتاِْ نطزبـ
غشِ و ئًكتػازّ ظؤض ظؤض خطاخ زإ، بؤيُ ُْخؤؾـًُنِ نىؾٓسَؾـُ، يـُعِٓ ْـُ بـُ تـًُْا خـؤّ، ٖـَُىو         
ًَعاِْ ئُو ُْخؤؾُ زَنُوَيتُ َُتطغًُوَ يُطَُيًا نُ بُ بِطواَـإ ِضاغـتُ ٖـَُىو ُْخؤؾـًُى      ئُْساَاِْ خ

نُ ناضَغُضّ بؤ بسؤظَيتُوَ، بُآلّ يُبُضئُوَّ نُ غُضَتإ َُتطغـًُنِ يـُنذاض طـُوضَ    ئُضنِ سهىَُتُ 
ًَتــُ    و نىؾــٓسَّ ُٖيــُ، ظيــاتطَ يــُ ُْخؤؾــًُناِْ زيهــُ، زووَّ/ يُبُضئــُوَّ نــُ ُْخؤؾــِ غــُضَتإ ُْب
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ًَُـُ يـُ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ زا يُطـ        ٍَ قىضباِْ يُبُيِٓ ثُضت بىوًْاو يُ بُيِٓ ُْخؤؾًُناِْ زيهـُ نـُ ئ ُ
َّ، يـُعِٓ         ًَـو زَنـط ًَٓاِْ قاْىْ ِضَيعّ بؤ َُٖىو اليُى، بُآلّ زَظاْؽت ظؤضداض غـىئِ ئًػـتفازَ يـُ بـُضناضٖ
ٍَ ئُوَْـسَّ ُْخؤؾـًُناِْ زيهـُ يُبـُض ْعيهًـإ و       ِضَْطُ يُّ ساَيُتُ زا نُ ُْخؤؾًُناِْ تطّ خبطَيتُ ثا

َِ، ِضَْطـُ غـىوزَُْ    ًَهِ غـُضَتإ      يُبُض ْاغًاويإ و يُبُض ُٖض ئًعتباضَيو بـ س بـٔ يَُـُ، ئُوَْـسَ ُْخؤؾـ
 َِ ٍَ ئُوَّ نُ تُئهًس يُوَ زَنَُُوَ ئُضنِ سهىَُتُ بُ ثطؤشَ ياغاّ تطب َِ، بؤيُ َٔ يُطُ غىوزَُْس ُْب
ًَـو بهـات، بـُآلّ وَنـى ياغـا َـٔ ثؿـتطريّ         َِ ظََاُْتِ تُْسضوغتِ َُٖىو تان ًَىاظَيهِ تط ب ياخىز بُُٖض ؾ

ًَطثُصتُ، غىثاؽ.ِضاّ زووََِ يًصُّْ ياغايِ زَ َِ بُ غُْسوقِ ؾ  نُّ نُ غٓسوقُنُ بؤ ئُوَّ تايبُت ب
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ز.بؿري فُضَىو.

 بُِضَيع ز.بؿري خًًٌ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَىيػت ًَُُ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ ياغاّ بًُُّ تُْسضوغتًُإ ًُْ ث زَنات نُ ئـُّ   بُِضاغتِ يُبُضئُوَّ ئ
ًَهـُ بـؤ ئـُو َىعاْاتـُّ نـُ        َّ، ئاَاصتِ زاَُظضاْسِْ ظؤض طُوضَيُ، بُِضاغتِ ياضَـُتِ زاْ غُْسوقُ زاؿتُظض
ًَِ باؾـُ ٖـُض يـُ     ًَٓٔ، بؤيُ َٔ ث ًَطثُصتُ نُ بُزَغتًُوَ زَْاَي ئُّ ُْخؤؾًُ َىغتُعػًاُْ بُ تايبُتِ ؾ

ًَطثُصتُ، بُآلّ ئُواُّْ زيهُف يُبري ئاَاصتِ غُْسوقُنُ و ْاوّ غُْسوقُنُ ظياتط ططْطِ بس َّ بُ بُ ؾ ض
َّ ئـُواِْ           َِ، زَنـط َِ و ئـُوَّ تـطّ بـؤ ئـُواِْ زيهـُ بـ ًَطثُصتُ بـ ُْنطَيت، ئُطُض ِضَيصَيُى و ًْىَّ بؤ ؾ
ًَُـُ ٖـُتا بـؤ خؤَـإ َىعاْـاتِ       َّ، يُبُضئُوَّ بُِضاغتِ ئ زيهُف ئًػتفازَّ ؾَت بهُٕ و غىوزّ ؾَت وَضبطط

 ُ َِ، ٖــ ًَهُـإ تىوؾــِ ئــُو ُْخؤؾـًُ ْــُبؽت ْــاظاْؽت ئَُــُ    ئـُوََإ ْــُب تا خىاُْخىاغـتُ خؤَــإ يــإ َٓاَي
ًَػتا واَإ ؾَت ٖاتىوَ يـُ نىضزغـتإ، َـطؤظ نـاض زَنـات و يـُ بًسايـُتِ شيـاِْ          زَضزَيهِ نُْسَ نىؾٓسَيُ، ئ

       ُ َِ ئَُـُ بـايِ يـُى ُْخؤؾـِ و ناضَغـُضّ يـُى ْ خؤؾـِ  وَظيفًُوَ ثاضَ نؤزَناتُوَ تا شياِْ تُواو زَبـ
َِ ئـُوَّ نـُ تـؤ يـُ تَُـُْت زا ٖـَُىوت             َِ خىاُْخىاغـتُ بـُ بـ ْانات، َٓساَيُنُ تىوؾِ يُى ُْخؤؾـِ بـ
  َِ ًَت و تىوؾِ قُضظوقاضيـ بـ ٍَ و خاْىوَنُّ خؤؾِ بفطؤؾ ٍَ و سا َِ َا نؤنطزووَتُوَ دطُ يُوَّ نُ زَب

ــُّ غــُْسوقُ طط       ــاِْ ئ ٍَ زاْ ــُ ــُ يُط ــُئ، بؤي ــُّ ُْخؤؾــًُ ناضَغــُض به ــُوَّ ئ ــؤ ئ ــُّ  ب ــُوا بًُ ــُ ن ْط
ٍَ ئـُوَّ وـتـإ     ًَهِ زيهُ ئُوَيُ نُ بُِضاغتِ ئُّ ياغايُ يُطـُ ًَو، خاَي َّ، ئَُُ خاَي ًَتُطؤِض تُْسضوغتًـ ب
َّ ئُواْـُ ٖـَُىوّ ِضَيُٓايًٓـُ،           ئاَاصتُنُّ ظؤض طُوضَيُ، بـُآلّ ظؤضبـُّ َاززَنـاِْ ياغـايُنُ ظيـازٕ زَنـط

ًَذطُ يُ َ 2زَ و َاز 4َاززَيِ بُِضَئِ َٔ بُ  15بؤيُ ياغايُنِ  اززَ ثطؤتؤنؤَيًُنإ ئُّ ياغايُ َاززَ ب
ًَدؿـاْسٕ بهُيتـُوَ بـؤ ئـُوَّ نـُّ بهطَيتـُوَ، يـُ اليـُنِ            ظؤضبُّ َاززَنإ نُ ظيازَ ئُطـُض زيػـإ ناوث
ٍَ و قػـىضَ ْـُ          َِ غـا ًَُـُ ئـُوَ غـ َِ، يـُعِٓ ئ ًَؿُّ ظَاُْواِْ بُِضاغتِ يُّ ثُضيَُاُْ تُواو ْـاب زيهُوَ، ن

ًَؽت يُبُض ئُوَّ ظَاِْ نىضزّ ظؤض بـُ  نىضزيُنَُا ٕ تُواوَ، ُْ ظَاِْ عُضَبًُنَُإ تُواوَ، داضّ وا ئَُي
ًَػـتا ئـُوَّ تَُاؾـاّ ئـُو َُؾـطوعِ قاْىْـُ            ًَتـُ ئُغـاؽ، ئ نانًـ تُضدَُُ ُْنطاوَ بـا عُضَبًُنـُ بب
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ىوْـُ، دًاواظيـُى   بهات، عُضَبًُنُؾِ ُٖض ظؤض ظؤض ؾِطَ، بُِضاغتِ ُٖض ظؤض ظؤضيـ وَيطاُْ، يُعِٓ بـؤ فت 
(ئايـا ُْخؤؾـُناِْ زضَيـص خايـُٕ َىغتُعػـًُر،      اَطاض َػجعكت١ٝ ٚ اَتطاض َعَٓت١   ُْنطاوَ يُ َابُيِٓ )

َِ يـُو تُضدىَـُزا يـُناليِ بهطَيتـُوَ، َُبُغـتُإ يـُوَ ئايـا ئـَُطاظّ           ًَط َىغتُعػِ ًُْ، بؤيُ زَبـ ُْخ
الدُناِْ تُواو، َاززَّ يـُى َـٔ   َىظًَُٓيُ، وَنى ؾُنطَو ئُواُْ يإ بُؽ ُْخؤؾِ َىغتُعػِ نُ عً

ًَتــُ )   ًَِ باؾــُ وَنــى ظؤضبــُّ ياغــاناِْ تــط بب ٖتتا ًظاخ االثٝتت١ املعتتا٢ْ املبٝٓتت١ اظا٤ٜككتس اايجعتتاارل ٚاملكتتط ثـ
َّ،     الغطض ٖصا ايكإْٛيف ًَـسا تـُعطيف بهـط وَنى غٓسوم، ئَُطاظ َىغتُعػًُ، ضَئًؼ و وَظيط و ئُواُّْ ت

 ظؤض غىثاؽ.
 مساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع ا

 ظًإ خإ فُضَىو.
 بُِضَيع ظًإ عبسايطسًِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَطثُصتُ  َِ بُ تىوؾبىاِْ ؾ ًَتُوَ، نُ تايبُت ب ًَٓ َٔ ثؿتطريّ يُو ِضايُ زَنُّ نُ وَنى ئُغًَِ ثِطؤشَنُ ؿت

ًَو يُ ًَو ٖؤناض، يُن واُْ ِضاغتُ ئُواُّْ ِضووبُِضووّ و ُْخؤؾًُ قىضغُنإ، زياضَ ئَُُف يُبُض نؤََُي
ًَهِ قىضؽ نُوتؤتُ غُض خاُْوازَناًْإ، بُتايبُتِ ئُطُض يُ ِضَوف  ًَطثُصتُ بىوُْتُوَ ئُضن ُْخؤؾِ ؾ
ًَساويػتًُ ثعيؿهًُنإ بؤ ئُو  ًَىيػتسا ث ًَهِ نُّ زَضاَُت بٔ ياخىز ُْتىأْ يُ ئاغتِ ث و طىظَضاْ

ًَٓٔ، َٔ خؤّ نىوّ غُضزا ًَو يُو ُْخؤؾداْاُّْ نطزووَ، ُْخؤؾداُّْ ًٖىا ُْخؤؾُ بُزَغت ب ِْ يُن
َّ ئُوَغؼت بؤ وَضططتِٓ ئُو زَضَاُْ ثعيؿهًًُ  ًَُاِْ، يُعِٓ ظؤضبُّ ئُو ٖاوواَلتًاُّْ نُ يُو يُ غً

ًَطثُصتُ، يُواُْيُ تا غُضَ ئُطاتُ غُض ئُوَّ نُ يُ نؤتايًُناُْوَ َِ  بُتايبُتِ ؾ وَغتاوَ، ُْتىاْ
َِ، زوا َِ يُ باظاِضَناْسا بُ ثاضغىوزَُْس بب َِ نُ به زَضَاُْ  َيُنِ ططاْرت ئُوتط ِضووبُِضووّ ئُوَ ب

ًَىيػتُ ُْخؤؾًُ قىضغُناِْ تطّ وَنى ؾُيٍُ  ًَو ٖؤناض ئُبًُُٓوَ نُ ث بهطَيتُوَ، زياضَ َٔ نؤََُي
ًَط َّ بُّ ُْخؤؾًاُْ، نىْهُ ُْخؤؾِ ؾ ٍَ، َُٖإ ئُويُويُتًـ بسض ثُصتُ زََاغ، تاال غًُا، ُْخؤؾِ ز

ًَهِ وَنى ؾُيٍُ زََاغ بُ زضَيصايِ شياِْ ئُو  َِ، بُاَلّ يُن ًَٓ ًَو قؤْا سا نؤتايِ بُشياِْ ب ئُطُض يُ نؤََُي
َِ، ئُّ سهىَُت نؤٕ  ًَهِ تُْسضوغتِ ظؤض ْاَُٖىاضزا شيإ زَطىظَضَيٓ ًَِ يُ ئاغت ًَ نُغُ تا ئُتىامن ب

َِ اليُِْ تُْسضوغتِ ئُّ ٖاوواَلتًُ فُضاُّٖ بها ًَو خَُيو يُ زَتىاْ ًَُُ ِضؤشاُْ نؤََُي ًَهسا ئ ت، يُ نات
ًَطزضَيتُ زَضَوَّ واَلت، ئُّ  زَظطاناِْ ِضاطُياْسٕ زَبًٓؽت فاَلٕ نُؽ يُغُض ئُضنِ فاَلٕ نُؽ ئُْ
ًَو نؤٕ بتىاْسضَيت يُ اليُٕ وَظاضَتِ تُْسضوغتًُوَ شياِْ  ئُواُّْ نُْاتىأْ زَغتًإ بطاتُ ًٖك نُغ

ًَػتا َُْاْتىاًْىَ ياغاّ بًُُّ تُْسضوغتِ و غاغ و غُ ًَهسا تا ئ ًَُُ يُنات الَُتًإ بجاضَيعضَيت، ئ
َِ تايبُت بُ ثاضاغتِٓ َافِ ُْخؤف، ئَُاَُْإ ًُْ، ئُّ سهىَُت  تُْسضوغتِ، ياخىز ياغايُنُإ ُٖب

ًَطُ بؤ ئُّ ُْخؤؾًُ زضَيصخايُْاْ ًَهِ وَظاضَتُنُّ خؤيسا د ُّ ياخىز وَظاضَتِ تُْسضوغتِ يُ و ؾىَيٓ
ًَهسا زَتىاْؽت ِضَيططّ يُوَف بهُئ يُ  ًَُُ يُنات ًًَسا، ئ ًَؿرتيـ ٖاوِضَيهامن ئاَاشَيإ ث تط زَناتُوَ، نُ ث
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ًَو وَظاضَت نُّ بهطَيتُوَ  ًَو زاَُظضاوَ، يُ نؤََُي بىزدُزا نُ يُ غىوزَ نؤَُاَليُتًُناْسا يُ نؤََُي
ًَهُ يُ غٓسوقُ باؾُن ًَؿًٓاض زَنُّ يُ غىوزَ خبطَيتُ غُض ئُّ غٓسوقُ، ئَُُ يُن إ، َٔ ئُوَ ث

ًَىيػت بًدُُْ  نؤَُاَليُتًُناِْ وَنى ئُصتىَُِْ وَظيطإ و ظؤضبُّ وَظاضَتُناِْ تط، نُ ْاتىأْ وَنى ث
بىاضّ خعَُت نطزُْوَ، برِبزضَيت، بُِضَيصَيُى برِبزضَيت خبطَيتُ غُض ئُّ غٓسوقُ بؤ وَظاضَتِ تُْسضوغتِ 

ًَطثُصتُ َُٖإ ئُّ ُْخؤؾًاُّْ تطيـ بتىاْسضَيت بؤ ئُوَّ بتىاْسضَيت غااَل ٍَ ُْخؤؾِ ؾ ُْ يُطُ
َِ يُْاو وَظاضَتِ تُْسضوغتًسا، ظؤض غىثاؽ.  غىوزَُْس بٔ،ئُطُض بُُٖضو ِضَيصَيُنًـ ب

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَطيعإ خإ.تهايُ َىضاعاتِ وَقت بهُٕ، ُٖض يُغُض َاززَّ يُى َىْاقُؾُ بهُٕ، ف  ُضَىو ب
ًَطيعإ غُضُْٖط:  بُِضَيع ب
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَطثُصتُ، يُو غٓسوقُزا، بؤيُ  َٔ ثؿتطريّ تُواوّ ئُو ثِطؤشَ ياغايُ زَنُّ بؤ ٖاوناضّ نطزِْ ُْخؤؾِ ؾ
ًَٔ ُْخؤؾِ  ًَطثُصتُ، يُبُض نُْس ٖؤيُى، يُعِٓ نُ زََي َِ بُ ؾ قىضؽ، زاوا زَنُّ ئُو غٓسوقُ تايبُت ب

ًَؿهُف بهطَيت بُ َُٖىو دؤضَنًُوَ، بُاَلّ  ًَو خعَُتطىظاضّ تُْسضوغتِ ث ٍَ ئُوَّ ُٖض ُْخؤؾ َٔ يُطُ
ًَطثُصتُ  ًَػتا، ِضاغتُ ْاوَنُّ تطغٓانُ، ظؤضبُّ ئُواُّْ نُ تىوؾِ ؾ ًَطثُصتُ ناضَغُضّ ُٖيُ ئ ؾ

َِ بُ صتٔ، َٓاَئ، ئافطَتٔ، ئُطُض ٖاتبىويُٓ طُ ًَطثُصتُ بُؾِ ناضَغُضنطزًْإ ى ئُو غٓسوقُ تايبُت ب ؾ
ًَىيػتِ بُ خعَُتطىظاضّ  زَتىاٌْ شياًْإ زابؽت بهٍُ، ُْخؤؾِ قىضؽ ناضَغُضّ َُْايُ، بُؽ ث
تُْسضوغتِ ُٖيُ، تؤ ْاتىاِْ بُٖؤّ ئُو غٓسوقُ ئُوَ ناى بهُيُوَ تاُٖتايُ، يؤزَنِ ظؤض زَنُوَيتُ 

َِ، بؤ فتىوْ ُ، ُْخؤؾِ ؾُنطَ، ئُطُض ٖاتى تىوؾِ غُض ئُو غٓسوقُ ئُطُض بؤ ُْخؤؾِ قىضؽ ب
نؤَجًًهُيؿٔ بىو، َىظاعُفات بىو، قانِ بِطيُوَ، بُٖؤّ ئُو غٓسوقُ تؤ ْاتىاِْ زيػإ قانِ بؤّ 
 ،ٍَ ًَؿهُف ُْنط بطُِضَيًُٓوَ، بُاَلّ َاْاّ ًُْ ئُو ُْخؤؾًُ قىضغُ عًالز ُْنطَيت، خعَُت طىظاضّ ث

ًَؿهُف بهط َِ ُٖضزوونًإ خعَُتطىظاضّ ث َّ، ئُوَ ٖؤيُنِ تطيـ ئُوَيُ يُ واَلتاِْ تطيـ غٓسوم زَب
َِ، وا زَظاْؽت تُواو ئُو  ًَِ زَب ًَطثُصتُ طىَيُإ ي ًَطثُصتُ، ئَُُ نُ ْاوّ ؾ ُٖيُ تايبُتُ بُ ُْخؤؾِ ؾ
ًَؿهُوتىوَ، ئُطُض ِضؤشَيو ئُو  ًَػتا ناضَغُض ُٖيُ، تُنُٓيؤشيا ث نُغُ شياِْ زَغِطَيتُوَ، واًُْ ئ

َِ و يُ غٓسوقُمشإ زَو ًَسابىو، زَتىاْؽت ناضَغُضّ بهُئ، و يُ ْاوَوَ ب َيَُُْس بىو، ثاضَيُنِ ظؤضّ ت
ًَطثُصتُ، غىثاؽ. َِ بُ ؾ َِ، بؤيُ زاوا زَنُّ ئُو غُْسوقُ تُْٗا تايبُت ب  زَضَوَّ ُٖضَيِ ب

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ثُضوئ خإ فُضَىو.
 طلتٔ:بُِضَيع ثُضوئ عبساي

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَطثُصتُو ُْخؤؾًُ  َٔ ثؿتطريّ يًصُّْ تُْسضوغتِ و شيٓطُ زَنُّ، نُ بهطَيت بُ غٓسوقِ ُْخؤؾِ ؾ
ًَطثُصتُ بهُئ ئَُِطؤ يُ نىضزغتإ ظؤض ظؤض باَلوَ، ئُطُض  ًَُُ ئُطُض غُيطّ ُْخؤؾِ ؾ قىضغُنإ، ئ

َِ زَبًٓؽت ئُو ُْخؤؾًُ ظيات ط يُ َُْتًكُ ُٖشاضَناِْ ْاو خَُيهِ ُٖشاض ظياتط باَلوَ ظياتط زيكُت بسَيٓ
ًَطثُصتُ ئُطُض يُ قؤْا ُناِْ بًسايُت، غُضَتا فطياّ بهُوّ زَتىاِْ  يُوَّ نُ زَوَيَُُْسَ، ُْخؤؾِ ؾ

( ؾُيُؾت زََاغ و ؾكس املٓاع١ املهجػب١وَنى ، ) ناضَغُضّ بهُيت، بُاَلّ ُْخؤؾِ تطَإ ُٖيُ يُواُْ
ٍَ، زي ًَىيػتِ بُ َُغطوفات و ُْخؤؾِ ز ًَتِ، ث اضَ ئُو ُْخؤؾًاُْ بُزضَيصايِ تَُُِْ ُْخؤف يُطَُي

ثاضَيُنِ ظؤض ُٖيُ بؤ ناضَغُض نطزِْ، وَنى زَبًٓسضَيت زياضَ ئُو ُْخؤؾًُ يُْاو خَُيهُ ُٖشاضَنُ 
ًَ ٍَ ُْخؤؾِ ؾ ٍَ ئُوَّ نُ يُطُ ًَىيػتِ بُ ثاضَيُنِ ظؤض ُٖيُ، زياضَ َٔ يُطُ طثُصتُ ئُّ ظياتط باَلوَ، ث

َّ، وَيُو  َّ، بؤ ئُوَّ بتىاْسضَيت ناضَغُضَيهِ ئُّ ُْخؤؾًُ بهط ٍَ زََر بهط ُْخؤؾًاُْؾِ يُطُ
َّ، نُ تىوؾِ ئُو  َِ يُ ِضَيطاّ سهىَُتُوَ ٖاوناضيُنِ باؾِ ئُو خَُيهُ بهط ناضَغُضّ ًُْ، بُاَلّ زَتىاْ

ًَطىَإ ) ًَو يُو ْؾكس املٓاع١ املهجػب١ُْخؤؾًاُْبىوٕ، ب َِ، ( يُن ُخؤؾًاُّْ نُ تىوؾِ خَُيو ظؤض زَب
ًَطثُصتُ يُ  ًَو ُٖيُ بؤ ئُوَّ نُ ؾ ًَىَيُى ًُْ، وَنى ئُوَّ نُ ئَُُي ئَُُف ناضَغُضّ بًُٖك ؾ
ًَىَيُى ناضَغُضيإ ًُْ، بؤيُ  َِ، بُاَلّ ئُواُْ بًُٖك ؾ قؤْا ُناِْ غُضَتايِ فطياّ نُوّ ناضَغُض زَب

ٍَ ئُوَّ ئُو ُْخؤؾًاُْف زََر  َّ ئُويُويُت َٔ يُطُ ًَطثُصتُ، بُاَلّ زَنط ٍَ ُْخؤؾِ ؾ بهطَئ يُطُ
ًَطثُصتُ بسضَيت، ظؤض غىثاؽ.  ظياتط بُ ؾ

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ئُظؽت خإ فُضَىو.
 بُِضَيع ئُظؽت عُط:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًًَُٓ غُض باغِ ْاوّ ثِطؤشَ ياغانُ، َٔ  ٍَ ئُوَّ نُوا )غُضَتا ئُطُض ب (ّ بؤ ش٣ٚ االَطاض املػجعك١ٝيُطُ

َّ، يُبُض ئُوَّ ئُظاْؽت َُضز ًُْ َُٖىو ئُو ُْخؤؾًاُّْ نُ ) (يُ ئُو ش٣ٚ االَطاض املػجعك١ٝظياز بهط
 ،َّ ُْخؤؾًاُْ بٔ نُوا عًالدِ ًُْ، ئُو ُْخؤؾًاُْ ُٖيُ نُ عًالدًإ ُٖيُو ئُتىاْسضَيت ناضَغُض بهط

ًَىَيُى ب ًَؽت ئُو ُْخؤؾًاُّْ نُوا بُاَلّ بُو ؾ ًَُُ َاززَيُنِ تايبُتِ زازَْ ُ َاززَيُنِ تابًُتِ، ئ
 َّ ًَػتا وابعامن يُ بابِ ًَُٓسُ، ُْٖس ناضَغُضّ ُٖيُ، نىيفُّ ظؤضَ، ئُتىاْطَيت وَظاضَت ُٖتا تُْاُْت ئ

َّ ٍَ ظؤضبُّ ئُو َاززاُْ ئًعافُ بهط َّ، ئُتىاْسض ًَُُ ئُطُض ُْخؤؾِ ُٖيُ نُوا ثاضَّ بؤ تُخػًؼ زَنط ، ئ
ًَؽت و باغِ ئُّ غٓسوقُ بهُئ، َُٖىوَإ ئُظاْؽت َُبُغت يُ زاْاِْ ئُو ًَٓشاُْيُ نُ زاْطاوَ و خؤّ  ب
ًَػتا ناضَغُضيؿِ يُغُض ئُنات، بُّ ياغايُ ِضَيو خبطَيت،  تُخػًؼ نطاوَ بؤ ئُو ُْخؤؾًاُْ، سهىَُت ئ

ًَت بؤيُ ئُو ُْخؤؾًاُّْ نُ ُْٖسَيهِ وَنى باغِ نطز عًالز  ٌَ ئُن ئُنطَيت، نىيفُّ ظؤضَ، َاوَيُنِ ث
ُٖتا ناضَغُض زَنطَيت، ئُو ثاضَيُف نُ تُخػًؼ ئُنطَيت بُّ ياغايُ تُْعيِ زَنطَيت، ُٖض ساَيُتِ 
ًَطثُصتُ، زَيُُ غُض َاززَّ يُنُّ، َاززَّ يُنُّ َٔ ثؿتطريّ ِضَئِ يًصُّْ ياغايِ زَنُّ  ُْخؤؾِ ؾ
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ًَىَيُّ نُ زايإ ِضؾتىوَ،  ًَتُ َاززَيُنِ تط، َاززَّ يُنُّ ثؿتطريّ ِضَئِ بُو ؾ ًَو بب بُاَلّ بُ َُضد
َّ ظاضاوَ ُٖيُ نُ يُ ياغانُ  َّ ؾت ُٖيُ، ُْٖس ًَطَ ُْٖس ًَُُ ي ًَتُ تُعطيفات، نىْهُ ئ ز.بؿري زَنُّ، نُ بب

ًَىيػت زَنات تُعطيف بهطَيتُوَ، نىْهُ ُٖض يُو ًَُٓساُْ نُ زائُْسضَيت، ُٖض يُو يا ضَُتِ ٖاتؤتُوَ، ث
 ،َِ ًَُُ َاززَّ يُنُّ، َاززَيُنِ تُعطيفِ ب و تُخػًػاتاُّْ نُ بؤيإ ئُنطَيت، بؤيُ ئُطُض بهطَيت ئ
ًَبطات،  ًَِ ت ًَت و ي ًَتُوَ، ظياتط واظح ب بؤئُوَّ ياغانُ ظياتط بتىاْسضَيت بؤ خَُيهِ ئُو نُغُّ نُ ئُغتىَيٓ

ًَ ًَؽت نُ ئَُطاظّ َىغتُعػًُ زياضّ بُاَلّ داضَيهِ تط زووباضَّ ئُنَُُوَ َاززَيُنِ ظياز ئ ُُ زايبٓ
 َِ ًَؽت بُِضَيع وَظيطّ تُْسضوغتًـ ٖاوِضا ب ًَِ ئُو َُضداُّْ نُوا وَظاضَت ياخىز بًَ بهُئ، ئُويـ بُث

ًَُُ، ظؤض غىثاؽ. ٍَ ئ  يُطُ
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 تاضا خإ فُضَىو.
 بُِضَيع تاضا حتػؽت ئُغعُزّ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

َِ، ٖؤناضَناِْ  ًَطثُصتُ ب َِ باؾُ نُ ئُو غُْسوقُ تُْٗا بؤ ُْخؤؾِ ؾ بُِضاغتِ َٔ ئًكترياسِ ئُوَّ ث
َِ يإ نُؽ و اظؤض يُ ٖاوناض من باغًإ نطز، ُٖضوَنى ٖاوناضّ باغِ نطز، ئُو نُغُّ نُ خؤّ تىوؾِ ئُب

ًَهِ يُو نُغاْ ًَهِ ظؤض ْعيهِ خؤّ تىوؾِ ئُّ ُْخؤؾًُ ناضَيهِ ْعيهِ خؤّ، َٔ خؤّ يُن ُّ نُ نُغ
غاَيُ ئُو ُْخؤؾًُّ ُٖيُ، نِ  28بىوَ، نُ يُ َاَيِ خؤَايُ و ئُظامن نًُإ بُغُض زيت نُ تُقطيبُٕ 

ًَُُ بؤ نىاض داض نىويُٓتُ  يُ باضَّ ئُّ غُضَتاُْ نِ َُغطَف ئُنطَيت و نِ ئُنطَيتر، يُبُض ئُوَ ئ
ًَساويػتًُناِْ نُ يُْاو ئُو ُْخؤؾداُّْ ْاُْنُؾت يُ ْ عيهُوَ ُْخؤؾُناِْ غُضَتافتإ زيىَ، زيىَاُْ ث

َّ ُٖيُ بؤ نُؾفِ غُضَتإ،  خُغتُخاُْيُ نُ تانُ ؾىَيُٓ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، تانُ دًٗاظَيو يُو
ًَطثُصتُ ئُبٔ، ِضَْطُ ظياتط زنتؤضَنإ باؾرت بع ًَىيػتُ ئُو نُغاُّْ نُ تىوؾِ ؾ ًَهِ ظؤضّ ث أْ، َُغطَف

ًَُُ وابهُئ بُ  111 ًَهِ نُْس ئ ًَىَيُى عًالز ئُنطَيت، ُٖض يُن ُْوع غُضَتإ ُٖيُ، ُٖض يُنُيإ بُؾ
ًَتى ثاضَّ  ًَطثُصتُ ُْبؽت، ئُطُض ب ًَو زضوغت بهُئ نُ تىوؾِ ؾ بىوِْ ئُّ غٓسوقُ نُ شيٓطُيُى و واَلت

ًَو وَنى تُوعًُ نطزٕ و ئًـ نطزٕ يُغُض  ًَُُ نؤٕ ئُو ُْخؤؾًاُْ باف زابٓسضَيت يُ غٓسوق ئُوَّ ئ
ًَتُنإ ُٖيُ، نُ سُوت ًًَاض  نُّ بهُيُٓوَ يُ خَُيو، ئًٓذا ِضؤشاُْ ئُوَّ نُ ئُظاْؽت يُ ئُْتُضْ
ًَُُف بُزَض  ًَطثُصتُ بُناضزَيت، واَلتِ ئ ًَؽت ؾ ًَ زَضَاِْ َعَوَض زَيتُ ْاو ئُو ؾىَيٓاُّْ نُ بؤ ُْخؤؾِ ب

ًَؽت، ًُْ يُوَ، نؤٕ وا بهُئ ئُّ زَضَاْ ًَطثُصتُ زابٓ ًَىَيُنِ َىغتَُط عًالدِ بؤ ُْخؤؾِ ؾ اُْ بُؾ
ًَطَ ِضاغتُ عًالز ئُنطَيت، بُاَلّ يُ غُزا نُْس َُْاْتىاًُْوَ عًالز بهُئ، بُ بىوِْ ئُّ  ظؤضداض ُٖيُ ي
 غُْسوقُ ثاَيجؿتِ تُواوّ ٖاوناضامن ئُنُّ، بُِضاغتِ زوو ثِطؤشَ زابٓسضَيت ئًرت با تُقسيِ بهطَيت بؤ
ُْخؤؾًُ َىغتُعػًُنإ، يإ ئُو ُْخؤؾًاُّْ نُ زضَيصخائُْ، ئُتىاْسضَيت ئًؿِ يُغُض بهطَيت، بُاَلّ 
َِ، تاوَنى بتىاْؽت بُ تُواوّ تُوعًُ، عًالز نطزٕ بُ بُضزَواَِ و  ًَطثُصتُ ب ِٖ ئُزتاضََإ با بُؽ ؾ
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ًَو يُ ئافطَت ًَبىوِْ اليُِْ زَضووِْ، ُْبىوِْ يا وَضاْسِْ ثطن ًَطثُصتُ ئاطاي ًَو زواّ ئُوَّ تىوؾِ ؾ
ًَىيػتُ بؤ ئُوَّ دطُ يُ عًالدُنُ، اليُِْ  َِ، ئايا ئَُُ ئُّ اليُُْ زَضووًْاُْ نُْس زنتؤضّ ث ئُب
ًَطثُصتُ  ٍَ زنتؤضَيهِ نُ ئًؿِ نطزووَ يُ ؾ ًَُُ يُطُ زَضوًْؿِ ناى بهاتُوَ، ظؤضَ ئُو َىعاْاتاُّْ نُ ئ

ًَِ ز ٍَ قػَُإ نطزووَ، ث ًَُُ غاَيُٖاّ غا ٍَ زَنات َىَهًُٓ ْعيهُ يُ ئ ًَؽت نُ ُْخؤؾًُنُ قػَُإ يُطُ ََي
ًَػتا عًالدِ  ٍَ ئُوَف نُ عًالز ظؤضَ، ظؤضّ دؤضَناِْ غُضَتإ ئ يُ َطزٕ، ظياتط يُ شيإ، بُاَلّ يُطُ
ُٖيُ، بُ بىوِْ ئُّ ٖاضيهاضياُْو تُوعًُّ ظياتط، وائُنطَيت نُ ظوو نُؾف بهطَيت، بتىاْؽت زَغت بُغُض 

ًَىَيُّ نُ يُْاو ياغانُزا ُٖيُ، ئ ًَهِ بُغًت، بُو ؾ ُو ُْخؤؾًُ نىؾٓسَيُ بططئ، بُ ياضَُتًساْ
 غىثاؽ.

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:
َِر،  َِ يإ ُْخؤؾًُناِْ تطيـ ب ًَبىضزٕ زَنُّ، خؤّ عًٓىاُْنُيُ، ئايا غُضَتإ ب نُؽ  11َٔ زاواّ ي

ًَُُ بُؽ يُ ْاوَنُّ 18:85ُضسًإ نطزووَ، ئُوَ غُعات قػُّ نطزووَ َُٖىو ؾ ًَػتا ئ يُ تاوَنى ئ
زَضُْنىوئ، تها زَنُّ َىضاعاتِ وَقت بهُٕ، تها زَنُّ ؾتُنإ تًهطاض َُنُُْوَ، نىْهُ بُِضاغتِ 

 ئًؿُنإ ْاِضوا بُّ ساَيُ، فُضَىو ٖاشَ خإ.
 
 

 بُِضَيع ٖاشَ غًًُإ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَطثُصتُ يُ ِض ٍَ ِضاّ زووََِ يًصُّْ ياغايًِ، نُ زاوايإ نطزووَ ئُو غٓسوقُ تُْٗا بؤ ؾ اغتًسا ًَٓـ يُطُ
َِ، نىْهُ بُِضاغتِ زوو ٖؤناضّ غُضَنِ ُٖيُ، وَنى ئُواُّْ ٖاوناضامن باغًإ نطز، َٔ بُ نىضتِ  ب

ؿًإ يُبُض ئُوَيُ نُ باغًإ زَنُّ، ئُويـ يُبُض ئُوَّ ظؤض باَلو بىوُْوَّ ُْخؤؾًُنُيُ، زووًََ
ًَطثُصتُٕ، واتُ تُْٗا  ُْٖسَيو ِضَيهدطاوّ دًٗاِْ ُٖيُ، تُْٗا نؤَُى بُو غٓسوقاُْ زَنات نُ غٓسوقِ ؾ
ٍَ ئُوَّ نُتُْٗا بؤ ُْخؤؾًُناِْ  نؤَُى بُواُْ زَنات، بؤيُ بُِضاغتِ يُبُض ئُو زوو ٖؤناضَ َٔ يُطُ

َِ، ظؤض غىثاؽ. ًَطثُصتُ ب  ؾ
 يع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغالٕ با

 ناى ئاضاّ فُضَىو.
 بُِضَيع ايىو ْعُت )ئاضاّ(:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 غىثاؽ قػُناِْ َٔ نطا.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ناى خًًٌ فُضَىو.
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 بُِضَيع خًًٌ عجُإ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

يًصُّْ ياغايِ زَنُّ، ثاغاويؿِ بؤ ئُوَ ئُوَيُ ئُطُض َُبُغت يُ ثُغُْس  َٔ ثؿتطريّ يُ ِضاّ زووََِ
َِ، ئُوَ بُ  ًَو ب نطزِْ ئُّ ياغايُ بُ باضَيهسا، ئَُُ ِضظطاض نطزٕ ياخىز ٖاوناضّ نطزِْ شياِْ ُْخؤؾ

ًَهِ ظؤض خاُْوازَ ًَهىوْ نُّ باضَنُّ تط بُِضاغتِ ٖاوناضّ نطزِْ ئُو خاُْوازَّ ئُو ُْخؤؾُيُ، يُبُض ت
ًَىيػتُ بؤ غىوى  ًَو يُّ ُْخؤؾًاُّْ تط نُ ُٖٕ، بُِضاغتِ ئُوَ ث ًَٓٔ، بؤيُ نؤََُي بُ زَغتًُوَ زَْاَي
ًَِ باؾُ ئُّ ُْخؤؾًاُْف بططَيتُوَ، ئُّ ُْخؤؾًاُْ بُِضاغتِ يُ  نطزِْ باضّ خاُْوازَنإ، َٔ ث

ٍَ ٖاوواَلتًاْسا ُٖيُ، بُ ُْتًذُ ٍَ يُزايو بىوُْوَ يُطُ ًًَُوَ ًٖالى ظطُانُوَ يُطُ ف خاُْوازَنُ ظياتط ث
ًَهِ تَُُٕ ِضوو ئُزات، بؤيُ بُِضاغتِ  ًَطثُصتُ ظطُانُ يإ يُ قؤْا  َِ، يُواُْيُ ُْٖسَيذاض ُْخؤؾِ ؾ زَب
َّ يُ َُغُيُّ ؾُيُؾت  ًَهِ ظؤضّ تاالغًُايُ، ياخىز ُْٖس َّ ئُّ ُْخؤؾًاُْ يُبُض ئُوَّ بُؾ زَنط

ًَو زَيت، بُِضاغتِ زََا ُ، ئَُاُْ ياخىز ُْخؤؾِ زَيُ، ب ٍَ َٓساَي ُِضاغتِ يُ غُضَتاوَ يُ ظطُانُوَ يُطُ
ًَُىايُ  َِ، بؤيُ َٔ ث خاُْوازَنُ و يُ ِضووّ َاززّ و يُ ِضووّ َُعُٓويُوَ تىوؾِ َُيُٓتًُنِ ظؤض زَب

ٍَ ِضاّ يُنَُِ يًصُّْ ياغايًِ، ظؤض غىثاؽ. َّ ئُو ُْخؤؾًاُْف بططَيتُوَ، يُطُ  بُِضاغتِ زَنط
 .اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز

 ز.التس فُضَىو.
 بُِضَيع ز.التس ابطاًِٖ وَضتِ :

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَٓـ ثؿتطريّ ِضاّ يُنُّ زَنُّ، ئُّ ثِطؤشَ ياغايُ نُ ُْخؤؾًُناِْ تطيـ و ُْخؤؾِ غُضَتاًْـ 

ًَؿهُف نطاوَ، ُْ خؤؾًُناِْ غُضَتإ و ُْخؤؾًُناِْ تطٍ بططَيتُوَ، نىْهُ يُ ئُغًَسا ئُو ثِطؤشَيُ ث
غُخت ُٖٕ بًإ ططَيتُوَ، يُ ٖؤناضَناِْ زَضنىوًْـ باؽ يُوَ ئُنات نُ بُٖؤّ ناضَغُض ُْبىوِْ 
ًَؿهُف نطاوَ بؤ  ًَٓٔ، بؤيُ ئُو ياغايُ ث ًًَُوَ زَْاَي َّ يُ ُْخؤؾًُنإ نُ ٖاوواَلتًاِْ ُٖضَيِ ث ُْٖس

وَضططتٔ يُو غٓسوقُ ناضَغُضّ ُْخؤؾًُناًْإ بهُٕ، ئُطُض  ئُوَّ خاُْوازَناًْإ بتىأْ بُ غىوز
ًَُُ تُسسيسّ ئُو  ًَطَزا ئ َّ ي َّ، زَنط َُغُيُنُ ئُوَيُ نُ ثاْتايِ ُْخؤؾًُ َىغتُعػًُنإ فطاوإ بهط
ٍَ و ُٖضوَٖا  ُْخؤؾًاُْ بهُئ، وَنى تاال غًُا وَنى ُْخؤؾًُناِْ ؾُيُؾت زََاغ، ُْخؤؾًُناِْ ز

ًَطَزا َُبُغتُاُْ و ُْخؤؾِ طؤِضيِٓ طىضنًًُ،  َّ تُسسيسّ ئُو ُْخؤؾًاُْ بهُئ، نُ ي زَنط
َّ، بؤيُ  َّ ُْخؤؾِ بُضزَواّ و َىظَؽت ُٖيُ نُ َىغتُعػًُ، ناضَغُضّ ْانط ًَُىايُ ُْٖس َىغتُعػؽت، ث
ًَسيإ يُغُض ياغايُنِ يُو دؤضَ َُٖيهًٓىَ، بُ تايبُت يُوناتُوَ نُ ئُو  ظؤضَيو يُ ٖاوواَلتًإ ئىَ

ًَػتاف ياغايُنُإ ًُْ ثِط ًَؿهُف نطاوَ، زَْط و باغِ ئُو ثِطؤشَيُ ثُيا بىوَ، تا ئ ؤشَيُ يُ ثُضيَُإ ث
بؤ تُئًُِٓ غُسِ، بًُُّ تُْسضوغتِ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، بؤيُ بُِضاغتِ َٔ ثؿتطريّ يُو ِضايُ زَنُّ 

ًَطثُصتُو ُْخؤؾًُناِْ زضَيصخا َِ، ُْخؤؾًُناِْ نُ غٓسوقُنُ بؤ ٖاوناضّ ُْخؤؾًُناِْ ؾ يُٕ ب
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َّ ُْخؤؾِ ْاضزؤتُ  ًَو ططْطرتَ، بُ فًعًًـ سهىَُت ُْٖس َِ، نُ شياِْ َطؤظ يُ َُٖىو ؾت َىغتُعػِ ب
َّ ُْخؤؾِ ُٖيُ ئُواُّْ نُ زَيًإ نىُْ، سهىَُت يُ  َِ، ُْٖس َِ ئُوَّ نُ ياغايُى ُٖب زَضَوَ، بُب

َّ ُْخؤؾِ يُواُْ ْاضزؤتُ زَضَوَ، ئًرت  ًَُُ ئَُُ بؤنِ بُ ياغايُى سهىَُت ثابُْس ِضابطزووزا ُْٖس ئ
ًَطىَإ ئُوناتُ ثاضَؾِ بؤ تُخػًؼ  َِ، ب ُْنُئ نُ ئُو ُْخؤؾًاُْ ناضَغُض بهات، ئُطُض بُ ياغاب

 ئُنطَيت، غااَلُْ يُ ظَِٓ بىزدُّ وَظاضَتِ تُْسضوغتِ ثاضَّ بؤ زياضّ زَنطَيت، ظؤض غىثاؽ.
 ُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ث

 ناى سَُُ غعًس فُضَىو.
 بُِضَيع سَُُ غعًس سَُُ عًِ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَطثُصتُو ُْخؤؾًُناِْ تطيـ  َٔ ثؿتطريّ ِضاّ يُنُّ زَنُّ، واتُ ئُّ ياغايُ ُْخؤؾًُناِْ ؾ

َّ ئُو ُْخؤؾًاُْيُ نُ ططأْ و عًالدًإ قىضغُ، ئُوَ  بططَيتُوَ، بؤر، نىْهُ ئاَاْر يُ ياغانُ داض
َِ: ئُو ُْخؤؾًاُْيُ نُ يُْاوَوَ عًالدِ  َّ، غ يُى، زوو: ئُو ُْخؤؾًاُْيُ نُ تُنًًفِ ظؤضيإ ئُو
ًَُُ ُٖزَفُنَُإ بُؽ ُْخؤؾًُنِ  ًَساويػتًُناِْ ناضَغُضّ ًُْ، نُواتُ ئ نَُُ و يإ ًُْ، يإ ث

ريّ ئُوَ زَنُّ نُ َىعُيُٕ ًُْ، ِضاغتُ، ُٖزَفُنَُإ تُنًًف و ُْبىوِْ عًالدُ، بؤيُ َٔ ثؿتط
ُْخؤؾِ غُضَتإ و ُْخؤؾًُ ططاُْنإ، دُْابت باغت يُوَ نطز نُ َاززَّ يُنًَُـ يُطَُيًسايُ، َٔ 
ًَٓاغُناُْ، بؤ فتىوُْ،  ًَىيػتُ بهطَيت بُ َاززَ...، يُ يًصُّْ ياغايِ َاززَّ ث ًَُىايُ َاززَّ يُنًَُـ ث ث

ُنُ بهات، تُعطيفِ ئُصتىَُُْنُ، ئُصتىَُِْ تُعطيفِ وَظيط ظؤض ْاوَنُّ ٖاتىوَ، تُعطيفِ غٓسوق
ًَُىايُ ُْخؤؾًُ  ئًَُٓساضَيتًًُنُ بهات، غُضؤنُنُّ و ئُواُْ تُعطيف بهات، ُْخؤؾًُ ططاُْنإ، َٔ ث
ًَُُ يُ خؤَاُْوَ ُْخؤؾًُى ظياز ُْنُئ و ُْخؤؾًُى نُّ بهُيُٓوَ، بُِضَيعإ ثػجؤِضَنإ و  ططاُْنإ ئ

ًَِ، سُظ زَنُّ ُْظؤنِ زنتؤضَنإ زَظأْ نُ ئُّ ُْ ًَ خؤؾًاُْ َىغتُعػؽت، َُغُيُٕ َٔ ئُطُض بؤخؤّ ب
َِ، نُواتُ ُْخؤؾًُ  َِ، سُظ زَنُّ ئُواُّْ تًا ب َِ، سُظ زَنُّ تىوؾبىواِْ نًًُاوّ تًاب تًاب
ًَٓاغُ بهطَيت يُ تُعطيفُنُ، ُْخؤؾِ  َىغتُعػًُنإ بُِضَيعإ زنتؤضَنإ ئُظأْ، يُ نُواُْيُى ئُواُْ ث

َّ، غىثاؽ.غُضَت ًَٓاغُ بهط  إ و ُْخؤؾًُ ططاُْنإ نؽت، ئُواُْ ث
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 طىَيًعاض خإ فُضَىو.
 بُِضَيع طىَيًعاض قازض:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 ًَُُ يُو نىضزغتاُْ َٔ ثؿتطريّ يُو ِضايُ زَنُّ نُ ُْخؤؾًُ زضَيص خايُُْنإ بططَيتُوَ، يُبُض ئُوَّ ئ
ًَطاّ، ِٖ  ًَٔ َٔ ثاْعَ غاَيُ يُغُض د ِضؤشاُْ زَبًٓؽت يُغُض ؾاؾُّ تُيُفعيؤٕ، زَيُٖا ُْخؤف ُٖيُ زََي

 َٔ َِ ًَطاّ، ئايا ئُواْ 81وا ُٖيُ زََي ٍَ،  81ُ غاَيُ يُغُض د ًَطا 15غا ٕ ئُّ نىا زاٖاتًإر، غاَيُ يُغُض د
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َِ ناضَيإ بهاتر، يُبُض ئُو َِ نُ ئُو ُْخؤؾاُْ زَيُٓٓ غُض تُيُفعيؤٕ و نىا ثاضَيإر، ن َ بُِضاغتِ نات
ناضَيإ ًُْ، ًٖك ناضَيُنِ تطيإ، ًُْ بؤيُ ٖاتىوٕ زاوا يُ خَُيو زَنُٕ، ئُطُضْا ئُوَْسَّ نُ ئاظاضّ 
ٍَ ئُوَّ نُ  َِ نُ زَيُٓ غُض تُيُفعيؤٕ، بؤيُ َٔ يُطُ ًًَإ ْاخؤؾُ نات الؾُيإ ُٖيُ، زَ ئُوَْسَف ث

 ضَيص خايُُْناًْـ بططَيتُوَ، غىثاؽ.ُْخؤؾًُ ز
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 شيإ خإ فُضَىو.
 بُِضَيع شيإ عُط:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
َِ، بُاَلّ بُ  ًَطثُصتُو ُْخؤؾًُ ططاُْنإ ب ًَٓـ ثؿتطريّ ئُوَ زَنُّ نُ ئُو غٓسوقُ بؤ ُْخؤؾِ ؾ

ٌَ ُْخؤؾِ ططإ و ز ضَيصخايُٕ دًا بهُيُٓوَ، ُْخؤؾِ زضَيصخايُٕ بؤ فتىوُْ ؾُنطَو ظَخت و َُضد
ٍَ، بُاَلّ ُٖضنُْسَ  ئُواُْ، وابعامن بُِضَيع وَظضيـ ئاطازاضَ ئُواُْ ناضتًإ ُٖيُ، ئُو ُْخؤؾًاُْ وَضئُطري

ًَت بؤ ئُواُْ، بُاَلّ ناضتًإ ًَىيػتُ ِضَناوّ ئُوَ بهطَيت نُ زَضَاِْ ناى ب ًَىيػت ًُْ، ث ُٖيُ، بُاَلّ  ث
ًَػتا بُ  ًَت ئ ُْخؤؾِ ططإ ئُّ ُْخؤؾًإُْ نُ يُ غُضَتإ ًٖهِ نَُرت ًُْ، بُِضَيع وَظيط خؤّ ئُظاْ
ُٖظاضَٖا نُؽ تىوؾِ ُْخؤؾِ و فايطؤغِ نُبُزّ بىوَ يُ نىضزغتإ، نُ ئًَُـ عُيُٕٓ غُضَتاُْ 

َِ يَُُو زوا، ئُواُّْ نُ ت ٍَ ظياتط ْاشئ، نُ خُتُضَ، نُ ئًٓؿائَُياَل نُؽ تىوف ُْب ىوف بىوٕ ثاْعَ غا
ًَتُ ٖؤّ َطزًْإ، نُ نُْس خُتُضيؿُو ئُطىَيعضَيتُوَ بؤ خَُيو و وَنى ئايسظ و ُْخؤؾًُناِْ تط  ئُب
ًَُُٓوَ بؤيإ، بؤ  تطغٓانُ، يُبُض ئُوَ َٔ ْاتىامن بؤيإ زياضّ بهُّ، بُاَلّ َٔ وَنى فتىوُْيُى ئُٖ

 ؤض غىثاؽ. بُِضَيعتإ و بؤ بُِضَيع وَظيط، ظ
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ناى غاالض فُضَىو.
 بُِضَيع غاالض ستُىز:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ًَؿهُف نطزووَ، يُ  َٔ وَنى َُبسَئ زَغت خؤؾِ يُو ثُضيَُاْتاضُْ زَنُّ نُ ئُو ثِطؤشَيإ ث

ًَطوآًِْ ئُْساَاِْ ثُضيَُاًْـ زَضنُوت ئَُُ زؤخ ًَهِ َُتطغًساضَ يُ ِضاغتِ، ئُّ ُْخؤؾًُ ت
 ًَٔ َِ ئَُي ًَطايُنِ نىضزغتاُْوَ زَيططّ، ئُوََإ ث ًَهِ بااَل زإ، ئاَاضَنإ يُُٖض د َىغتُعػًاُْ يُ ئاغت
ًَهتُضّ ئاوِضزاُْوَيُنِ ظؤض دسّ تطّ ؾَت بسضَيتُوَ، بؤيُ َٔ ِضاّ  ًَىيػتِ بَُُيُ، غ ًَهُ ث زؤخُنُ زؤخ

ًَو، وايُ ئُّ بابُتُ، َا ًَُُ قػُ يُغُض َاززَّ يُنًَُـ زَنُئ، ئَُُ بهطَيتُ زَضفُت زاّ ئ
ًَؽت، نُواتُ ُْخؤؾِ  ًَهِ ظياتطّ َاززّ و َُعُٓوّ بؤ ِضووبُِضووبىوُْوَّ ئُّ َُتطغًاُْ زابٓ ئًُهاًُْت
َِ يُ زاٖاتىوّ  ًَطثُصتُو ُْخؤؾًًُ َُتطغًساضَناًْـ ئُّ غٓسوقُ بًإ ططَيتُوَ، ئُطُض ْا وازَب ؾ

ًَؿهُف ئُنطَيت، ئُوناتُ ْ عيهسا ثِطؤشَّ تط بؤ ُْخؤؾًُ َُتطغًُناِْ تط، بؤ ُْخؤؾًُناِْ تطيـ ث
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ًَُُ يُغاَيِ ِضابطزووزا بؤ ثُغُْس  ًَهِ ظياتط بؤ ئُو بابُتُ تُضخإ بهات، ئ َِ نات ثُضيَُإ َىيعَّ ئُب
ًَهتُضّ تُْسضوغتِ بى ًَهتُض، غ و، غُضباضّ ئُّ نطزِْ بىزدُّ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، نَُرتئ غ

ًَسَواضّ يُ زاٖاتىوّ َىْاقُؾُ نطزِْ بىزدُزا  ًَُُ طىشََُإ بؤ تُضخإ نطز، ئىَ ُْخؤؾًاُْ ئ
ٍَ بسَئ، ئُو نُيػاُّْ نُ ثُيىَْسّ بُ بُفرِيؤزإ و بُُٖزَض زاِْ ُٖيُ، نَُرت  َُٖىوَإ ُٖو

ًَتُ ٖؤّ ئُوَّ ًَهتُضَ، ئُّ زاًْؿتُٓ بب نُ يُ زاٖاتىو ئُّ بابُتَُإ بري  بهطَيتُوَو خبطَيتُ غُض ئُّ غ
ًَُُ خَُيهِ تطَإ ُٖيُ يُ بانىضّ نىضزغتإ، ِضؤشئاوا،  بهُوَيتُوَ، بُزَض يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، ئ

ًَ ًَؿُ يُغُض، نؤََُي ًَػتانُ ُْ )يؤْػْاونُناِْ ن ًَىزَوَيُتِ، ُْ و ؾىَيِٓ تط، ئ ًَهِ ْ هؤ( وَنى اليُْ
ٌَ بىوًْإ بىوَتُ ُْتُوَ يُنططتىوَنإ نُ َىيعََٔ ئا وِض يُو خَُيهاُْ بسَُْوَ، نُ ؾىَيِٓ ًْؿتُد

ًَس زَنُئ ئَُُ يُ اليُٕ سهىَُتُوَ، يُاليُٕ  بىئطَّ طُؾُ نطزِْ ئُو ُْخؤؾًُ َُتطغًساضاُْ، ئىَ
ًَس  ًَو بهطَيت بُزَض  يُ سهىَُت، خَُيهِ تطيـ تُقىيُّ ئُّ غٓسوقُ بهات، ئىَ دًُٗتِ تطَوَ َُٖيُُت

َِ نطزُْوَ، زَنُّ ئُّ غٓ ًَبُد ًَتُ بىاضّ د ًَتُوَ و به ًَٓ سوقُ وَنى غٓسوقُناِْ تط ُٖض بُ ياغا َُْ
 غىثاغتإ زَنُّ.

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 غَُريَ خإ فُضَىو.
 

 بُِضَيع غَُريَ عبساهلل:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ٍَ ِضَئِ يُنُّ زاَُ، زَغت خؤؾِ يُ يًصُْنإ زَنُّ، ثؿتطريّ يُ ي ًصُّْ تُْسضوغتِ زَنُّ، َٔ يُطُ
ًَىيػت ْانات ًَٓـ ُٖضوَنى ئًٓؿا و بُال ُ  ُٖضوَنى بطازَضامن ٖؤناضَناًْإ َُٖىو بُ باؾِ باؽ نطز، ث
ٍَ ئَُطاظ  َّ ئًعافُ بهُّ، تُعطيفِ غُضَتإ يُطُ زووباضَّ بهَُُوَ، باغِ بهَُُوَ، بُاَلّ ئُوَّ زََُو

َّ، ظياتط نُّ زَضاَُتُنإ بططَيتُوَ، ُْوَنى َىغتُعػًُ ئُط ًَٓاغُ بهط ُض خبُيُٓ ْاوّ، ُٖضزوونِ ث
ًَهِ ططتؤتُوَ، يإ تؤِضّ نؤَُاَليُتِ ئُواُّْ ظؤض زَوَيَُُْسيؿٔ  ئُواُّْ نُ غىيفُّ ظَواز َُٖىو نُغ

َِ يُغُض ظياتط ئُو ًَىيػتُ ظاًْاضّ ُٖب ًَػتا ُٖض ْاوّ خؤيإ زَْىوغٔ، بططَيتُوَ، ث اُّْ نُّ زَضاَُت ئ
ًَؽت ئَُطاظّ َىغتُعػِ با ُْططَيتُوَ، بؤ ُْططَيتُوَر، يُعِٓ ظؤضيإ ُٖيُ  ًَ بططَيتُوَ، ئُطُض ب
َِ يُ نىضزغتإ  ًَو زَظاْ ًَىيػتًإ بُ عًالز ُٖيُ يُ زَضَوَ، وَنى ظَضعِ خُاليُّ دُظعِ، َُٖىو نُغ ث

َّ و ناضَغُضيؿِ ٖ َّ، بُاَلّ يُ زَضَوَّ واَلت زَنط  ُيُ، ظؤض غىثاؽ.ْانط
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَط خإ فُضَىو.  ؾً
ًَط ستُس صتًب:  بُِضَيع ؾً
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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َِ، وَنى غَُريَ  ًَطثُصتُ ب ٍَ ِضَئِ يًصُّْ ياغايًِ ِضَئِ زووََِ، بُِضاغتِ ُٖض با بؤُْخؤؾِ ؾ َٔ يُطُ
ُت، نىْهُ ُٖض ئُوأْ نُ ْاتىأْ ًٖهًإ ًُْو زوايـ نُئُنُٓ ئُو خإ وتِ بؤ خَُيهِ نُّ زَضاَ

ؾىَيٓاُّْ نُ عًالز زَنطَئ، نُّ زَضاَُتٔ و نُغًؿًإ ًُْ، خؤّ بُِضاغتِ ظؤض ؾت ُٖيُ يُغُض ئَُُ 
َّ، بُاَلّ دُْابت فُضَىوت نُ زوايِ يُ َاززَناِْ تط، غىثاؽ. َِ بىتط  ئُب

 ُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غ

 َاَؤغتا ناوَ فُضَىو.
 بُِضَيع ناوَ ستُساَؽت:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
 ًَُُ َِ، يُبُض ئُوَّ ئ ًَطثُصتُ ب َٔ ثؿتًططّ ئُو ِضايُ زَنُّ نُ غٓسوقُنُ تُْٗا بؤ ُْخؤؾًاِْ ؾ

ًَهِ ظؤض زَخاتُ غُض ُْخؤؾ ُنُو نُؽ َُٖىوَإ ئُظاْؽت ئُّ ُْخؤؾًُ ُْخؤؾًُنِ نىؾٓسَيُ، تُنًًف
ًَُُ ئاطازاض بؽت وَظاضَتِ تُْسضوغتِ بؤ ُْخؤؾًُناِْ تط، ُٖتا بؤ ظؤض  و ناضّ ُْخؤؾُنُ، ئُوَّ ئ
ُْخؤؾِ، بُو زوايًُ بِطياضَيهًإ زَضنطزووَ، ًْىَّ تُنًًفِ ئُو ُْؾتُضطُضياُْ بسَُْوَ نُ يُ 

َّ، يإ ثاضَيإ بؤ زَزات، يُو ِضؤ شاُْ يُ زٖؤى غُْتُضَيهًإ ُْخؤؾداُْ ئًًُُٖناًْـ ناضَغُض زَنط
نطزَوَ، بُو ِضَيطايُ زَتىاِْ ٖاوناضّ ياخىز ظياتط غُْتُضَناِْ تط ٖاوناضّ ظياتطّ ئُو ُْخؤؾاُْ بهُٕ 
نُ تُنًًفِ َاززيإ ظؤض زَنُوَيتُ غُض، بؤيُ َٔ ثؿتطريّ ئُوَ زَنُّ ئًٓػإ ِضاغتُ يُ ْاسًُّ 

ًَُإ خؤؾُ نُ ٖاوناضّ َُٖىو عاتفًُوَ َُٖىوَإ ئُو ُٖغتُ َطؤظايُتًَُإ ُٖ يُ، زاواناضئ ث
ًَهِ  ًَطثُصتُ تُنًًف ًَو بهطَيت، بُاَلّ ئُوَّ نُ ئًُهاُْ بهطَيت، يُبُض ئُوَّ فًعًُٕ ُْخؤؾِ ؾ ُْخؤؾ
ظؤض ظؤضّ ُٖيُ، بؤيُ َٔ ثؿتطريّ ئُو ِضايُ زَنُّ نُ غٓسوقُنُ تُْٗا و تُْٗا بؤ ُْخؤؾإ و 

َِ، ظؤض غ ًَطثُصتُ ب  ىثاؽ.تىوؾبىواِْ ؾ
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَو، يُعِٓ َُٖيبصاضزفتإ بهطزايُ تُقىيت، زَبىايُ  ًَػتا ئًٓتًداؿتإ بهطزبايُ بؤ َُوظوع ئُطُض ئ
نُؽ يُ شوضَوَيُ، سُظ زَنُّ بعأْ، يُعِٓ ُٖقُ ئُو خىؾو و بطا  48تُئذًًِ بهُئ، نىْهُ 

َّ داضّ وا ُٖيُ زَ  5زَقُيُى  11، قُيسّ ْانُ بؤ بُِضَيعاُْ نُ زَنُٓ زَضَوَ زَقُيُى، بُاَلّ ْانط
ًَُُ نِ بهُئ  ًَو زَنُٓ زَضَوَ، يُعِٓ ئ زَقًكُ زازًَْؿٔ و زَِضؤٕ، ًْى غُعات زَنُٓ زَضَوَ، غُعات

 ًَُُ ًَُُ بهُٕ، نىْهُ ئ ًَىَ َىضاعاتِ ئ ًَُُ ٕ بُِضاغتِ، ُٖقُ ئ ًَىَ خىؾو و بطاّ ئ ًَىَ، ئ ٍَ ئ زَيُإ يُطُ
ًَىَ خؤتإ وَنى ثُضيَُاْتاض َىضاعاتِ ئُو  ْايُ ُْٖسَيو ؾت ُٖيُ بُضاَبُضتإ بًهُئ، بُاَلّ ُٖم وايُ ئ

 َُغُيُيُ بهُٕ، غًىَيٌ خإ فُضَىو.
 :عذُإبُِضَيع غًىَيٌ 

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
َِ بسَّ، غىثاؽ. ًَىيػت ْانات زضَيصَّ ث  قػُناِْ َٔ ٖاوناضامن نطزيإ ث
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 ِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُ

 ناى غُضُْٖط فُضَىو.
 بُِضَيع غُضُْٖط فطز:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
َٔ ثؿتًىاِْ ِضاّ يُنُّ زَنُّ، بُظَضوضّ ئُظامن دطُ يُ غُضَتإ ئُو ُْخؤؾًاُّْ تطيـ نُ تُسسيس 

َّ بُِضَيع وَظيطّ تُْسضوغتًـ بُ ٖاوناضّ يُ ٍَ يًذاُْ َىختُغُنإ تُسسيسّ ئُو نطاوَ، ئُنط طُ
ًَىيػتًإ بُ ٖاوناضّ ُٖيُ، َُغُيُٕ ؾُيٍُ زََاغ،  ُْخؤؾًاُْ بهُٕ، نىْهُ بُِضاغتِ ئُو ُْخؤؾؽت و ث

َّ، عًالز تُبًعِ ئُطُض نابطا خؤّ بًهات ِضؤشّ بُ  ًَىيػتِ بُوَ ُٖيُ عًالدِ تُبًعِ بؤ بهط  21، 85ث
َِ غُعات تُغُوض زَنُّ، يُ غُْتُضّ ؾاضَنإ ُٖظاض زيٓاض بؤّ ئُنُٕ، نُْس غُعات ، زوو غُعات، غ

َِ، بُؽ يُ زَضَوَّ ؾاض نُْس غُْتُضّ عًالز تُبًعًُإ ُٖيُر،  ِضَْطُ غُْتُضّ عًالز تُبًعِ ُٖب
 ،َِ ًَت بؤ ْاوَوَّ ؾاض ئَُُ خاُْوازَّ طريؤزَ ئُب َِ ب َِ، ئُب خَُيو يُ زَضَوَّ ؾاض تىوؾِ ؾُيٍُ زََاغ ب

ض ظَضوضَ ئُوَّ نُ زََر نطاوَ تؤ ظائًسَٕ َٔ ئًكترياح زَنُّ، َُغُيُٕ ُْخؤؾًُناِْ بؤيُ ظؤض ظؤ
ًَو خَُيهِ َُسسوزٕ، ئًٓؿائَُياَل ئُّ ساَيُتُ زووباضَ  ًَتُ غُض، نىْهُ ئُوَ نؤََُي نًًُا باضاًْؿِ ب

ًَُُ، نُ تى ًَو نُمسإ ُٖيُ يُ نىضزغتإ ئ ًَتُوَ، بُاَلّ نؤََُي ًَىيػتُ عًالز ف بىوٕ بُ نًًُاووْاب ّ ث
ًَُُ دُخت يُغُض ئُوَ بهُيُٓوَ، باغِ ئُوَ نطا نُ ِضَْطُ ئَُُ ئًػتًغالٍ  بهطَئ، ظؤض ظؤض ططْطُ نُ ئ
َِ يُعِٓ  َّ، َُغُيُٕ خَُيو تىوؾِ ؾُيٍُ زََاغ بىوب ًَِ غُيطَ ئَُُ نؤٕ ئًػتًغالٍ زَنط َّ، َٔ ث بهط

ًَت َٔ تى ًَ َِ زَيت ب َِ زَيت بًَآ َٔ تىوؾِ تاالغًُا ىف بىوّ، توُْبىوب ف بىوّ، يُعِٓ ئًػتًغالٍ وُْبىب
ًَٓاطُّ ئًػتًغالؾت نِ، ثؿتًىاِْ ِضاّ يُنُّ زَنُّ، ظؤض غىثاؽ.   َٔ ت

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ناى عبساهلل َُال ْىضّ فُضَىو.
 بُِضَيع عبساهلل َُال ْىضّ:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ُضوَنى ظؤضبُّ بطازَضإ ثؿتًىاِْ ئُو ِضَئًُّ يُنُّ زَنُّ، بُاَلّ وَنى يُ ِضاثؤضتُنُّ زياضَ ًَٓـ ٖ
ًَو زابىو، سُظ زَنُّ َٔ تؤظَيو دُختِ يُغُض بهَُُوَ،  بُِضَيعإ يًصُّْ تُْسضوغتِ ئاَاشَيإ بُ ؾت

ًَهِ زَغتىوضيُ ثاضاغتِٓ طًاِْ ئًٓػإ، يُ زَغتىوضيـ بُِضاغتِ باغِ  باغِ ئُوَيإ نطزبىو ئَُُ ُٖق
ًَىَيُنِ عاّ باؽ نطاوَ، ُٖزَف يُ خُضز نطزِْ بِطَيو ثاضَ بؤ  دؤضَيو يُ ُْخؤؾِ ُْنطاوَ، بُؾ
ثاضاغتِٓ تُْسضوغتِ ئًٓػإ، يُ ِضاغتِ يُعِٓ ُٖضنُْسَ َطزٕ الّ خىايُ، بُاَلّ ِضَيطُ ئُططَيت يُ َطزٕ، 

طزٕ بِطوات، بؤيُ ئُضنِ سهىَُتُ ئًرت ئًٓػإ يُُٖض ُْخؤؾًُنُوَ ئُطُضّ ئُوَ ُٖيُ بُضَو َ
ًَُُ يُبرييؿُإ  َِ، ئ ثاضَيعطاضّ يُ شيإ و يُ تُْسضوغتِ ئًٓػاُْنإ بهات، ئًرت ُٖض دؤضَ ُْخؤؾًُى ب
ًَػتا ِضَيهدطاو ُٖيُ ِضَيهدطاوّ  ًَؽت، ئ ًَُُ ثُيِطَوّ ْاوخؤ بؤ ِضَيهدطاوَيهِ زياضيهطاو زاْاْ َِ ئ ُْن
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ًَىزَوَيُتِ، ثػجؤضّ يُ بىاضَيو ًَؽت، سهىَُتًـ  ْ ًَُُ ياغا بؤ زَوَيُت و بؤ سهىَُت زائُْ ُٖيُ، ئ
 ٍَ َِ، بؤيُ يُّ ِضووَوَ َٔ يُطُ ًَىَيُى ب بُضثطغًاضَ بُضاَبُض بُ تُْسضوغتِ ئًٓػاُْنإ دا بُُٖض ؾ
َِ ْىقتُيُنِ تط ُٖيُ،  َِ، زياضَ خَُيهاِْ ثػجؤض ئُظأْ، يُبرييؿتإ ُْن ياغانُّ َُٖىو ئُو ُْخؤؾًاُْ ب

ًَطثُصتُ زَضزَنُئ، َٔ ظؤض ياغ ايُى بؤ ُْخؤؾًُنِ زياضيهطاو زَضزَنُئ، ياغايُى بؤ ُْخؤؾِ ؾ
َّ يُ  َّ، بُزيىَنُّ تط عُنػُنُّ وَضبططَ، زَنط ٍَ ئُوَّ باؾرتئ ٖاوناضّ ئُو ُْخؤؾاُْ بهط يُطُ

ؤؾًُنِ تطت بطازَضاِْ ياغايِ يُوإ بجطغِ، يُزواّ زَضنىوِْ ئُو ياغايُ تؤ ثؿتًىاِْ ُٖض دؤضَ ُْخ
َِ، بؤيُ تؤ يُبُضزَّ ئُو نؤغجاُْ زاّ،  ًَ َِ ب َِ بًَآ ياغا ًُْ، ِضَْطُ وات ث نطز ْاياغايُ، سهىَُت ئُتىاْ
ٍَ ئُو ياغايُ زاّ تُواوّ ُْخؤؾًُناِْ تط ئُويُويُت نؤُْ ئُوَ خَُيهِ ثػجؤض  بؤيُ َٔ بُتُواوّ يُطُ

ًَػتا َاَيِ وا ُٖيُ يُّ واَلتُ ِضَْطُ ن َِ، ئ َّ بهُٕ، زيٓاضَيهًـ ئُيعاْ َِ ُْتىأْ ِض ًَؿُّ ئُوَيإ ُٖب
َِ ئاوِضّ ؾَت بسَيتُوَ  َِ ئَُُف ظؤض خُتُضَ، ئُب ئُطُض ثاضَ ُٖيُ وَنى زَوتطَيت، َٔ يَُاَيُنُيإ ًُْ، ئ

ٍَ ئُو ِضَئًٍُ ئاؾيت خامن، ططفتُنُ بُوَ ناضَغُض ْانطَيت نُ تؤ ُْوعٌ ُْخؤؾًُنُ زياضٍ  ظؤض يُطُ
بُوَ ناضَغُض زَنطَيت، غُضناوَناٌْ زاٖات بؤ غٓسوقُنُ ظياز بهُئ، يُعين وا بهُئ  بهُيت، ططفتُنُ

ظؤضتطئ ثاضَ بِطواتُ ْاو ئُّ غٓسوقُوَ، نُ ظؤضتطئ ثاضَ ِضؤيٌ ئُوناتُ دُْابٌ وَظيط و اليٌُْ 
ٍَ ثُيىَْسيساض زَغت نطاوَ زَبٔ يُبُضزَّ ناضَغُضنطزٌْ ُٖض دؤضَ ُْخؤؾًُى، بؤيُ َٔ تُواو يُ طُ

ئُو ِضَئًٍُ ئاؾيت خامن نُ ُٖوَيٌ ئُوَ بسضَيت غُضناوَناٌْ زاٖاتٌ غٓسوقُنُ ظياتط بهطَيت و بؤ َُٖىو 
ٍَ ئُو ِضَئًٍُ نىَيػتإ خاًْؿِ نُ  ًَهطز، ظؤض يُطُ ًَت نُ بطازَضإ ئاَاشَيإ ث ئُو دؤضَ ُْخؤؾًاُْ ب

ًَو خَُيو ُٖيُ ُٖض يُغ ًَعاْسا باغٌ ُْخؤؾٌ ُْظؤنٌ نطز، يُعين نؤََُي اَيٌ يُنٌَُ زضوغت نطزٌْ خ
ًَتُوَ، ِضَْطُ  ًَعاُْنُ َُٖيسَوَؾ ٍَ زَبُٓوَ، يُبُض ئُوٍَ ثاضَيإ ًُْ خ ًَؿٍُ ُْبىوٌْ َٓسا ِضووبُِضووٍ ن

ًَؿٍُ  61تا  51ئَُُ بُثاضَ ناضَغُض بهطَيت، تؤ بتىاًْت يُِضَيطٍُ زَفتُضَيو زؤالضوَ يإ  وَضَقُوَ، ن
ًَو ناضَغُض بهُيت ب ًَعاْ  ُِضاغيت ئَُُف ناضَيهٌ طُوضَيُو ئُضنٌ سهىَُتًؿُ، غىثاؽ.خ

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَػتا سهىَُت ظؤض ياضَُتٌ ُْخؤؾٌ زَزات، ْاظامن، بُآلّ ئُطُض دُْابٌ وَظيط زوايٌ  ًَِ وايُ ئ وََيآل َٔ ث
ضَُتٌ و دؤضَ ُْخؤؾًُى زَزات، ؾـًالٕ  نُ ْؤضٍَ ٖات و قػٍُ نطز ئًؿاضَت بُوَ بسات نُ سهىَُت يا

 خإ، فُضَىو.
 بُِضَيع ؾًالٕ عبسادتباض عبسايغين:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَطو ْاغا ًُت طـطإ بـت،    ٍَ َُ نى ئُظ غٓسوقُ بؤ ٖاضيهاضيا ْاغا ًُت ثُصتُ ؾ بُِضاغيت ئُظ زطٍُ ِضَئًا و

       ٕ ًَٓـُ زَغـت ًْؿـا ًَطَيـُ ب نـطٕ، يـُعين تُسسيـس بهـطَيؼت نـٌ و نـٌ        بُؽ بُؾـُضتُنٌ ْاغـا ًُ طـطإ ظ
ًَط خـإ  نـى ئـُظ ٖاضيهاضيـا تـُْٗا بـؤ               ٌَ غـَُريَ خـإ وؾـً ٍَ زَْطـ ْاغا ٌ زَططيؼت، زَْطٌ خـؤش ززََـُ ثـا

ًَت نُّ زَضاَُت بت، غىثاؽ.  خَُيه
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 ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:

 غىثاؽ، ناى عبسايػالّ، فُضَىو.
 سيل:ق َكطؿ٢بُِضَيع عبسايػالّ 

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَو ئـُو ثطغـًاضٍَ       84وََيآل  ًَـ َٔ قػُيإ نطز َٔ ظؤض بُوضزٍ طىَيِ يُقػـُنإ طـطت وي نُغـ نُؽ ث

            ٌَ َٔ ئُنات بؤ ئُوٍَ َـٔ ُْيهـُّ بُزاخـُوَ ْـُنطا، ثطغـًاضَنُّ ئُوَيـُ، ئـُنطَيت ئـُّ ئًؿـُ بهطَيـت بـ
َـ  ُوظوعٌ َـٔ بؤيـُ يـُو ِضووَوَ ئُنـُُ ْـاو َُوظوعُنـُ،       ئُوٍَ ئُّ غٓسوقُ زاؿتُظضَيت يإ ْار، ئُوَيُ 

باغـٌ غُضنـاوٍَ    1يـإ تُعطيفاتـُ،    8ٍ باغـٌ ئُصتىَُُْنـُ ئـُنات،    9َاززَيـُ،   15يُنُّ: ئُّ ياغايُ 
ًَؿًٓاض زَنُّ نُ قًا ُيُى بسؤظُْوَ ياغاٍ ئُصتىٌَُْ غٓسوم، ياغانُ بـُؽ باغـٌ    زاضايٌ زَنات، واتُ ث

ٌَ ئـُو غـٓسوقُ         غٓسوم بهات، ياغانُ ظؤض ب اؽ ْانات، يُْاوَِضؤنـُوَ، ئـُو غـٓسوقُ و ئًعافُيـُى زَنـات بـ
ًَِ ئُنطَيت ئُو ئًؿاٍُْ نـُ بـاؽ نـطاوَ بهـطَئ يـإ ْـار، زووَّ: يـَُاززٍَ         ًَـت    1وَى َٔ زََي ٖـاتىوَ زََي

ــإ       ــُوَظاضَتٌ تُْسضوغــتًُوَ، يــُعين نــٌ، غــُضبُخؤيُ ي ــسضاوَ ب ــُو ططَي ئَُــُ غــُضبُخؤيُو َُعُٓوي
ًَت،      غُضبُ خؤ ًُْر، نُ زَيًُٓ شووضَوَ زَبًٓؽت ئُصتىَُٕ بِطيـاض زَزات و وَظيـط بـؤٍ ُٖيـُ زشٍ ِضابىَغـت

ًَٔ ئـُو ئايًُتـُ        ًَِ ْـاَي ًَـت، ثـ ٍَ يُ ئُصتىًَُْـ فُضَاْبـُضٍ وَظاضَت ب ئُوإ ئُطُض ئًًشاسًإ نطز ُْٖس
ٕ  6تا  5نؤٕ ئُنطَيت،  ًٌَ ئًكرتاسٌ يًصٍُْ ياغايٌ َاَيًـا ًَــت َـٔ زََـُوَيت ئـُوَ       فُضَاْبُضٍ بُث ئـاوا ب

ًَــت يــُ ططْطــٌ و ئــُضنٌ ئــُّ غــٓسوقُ، ئُواْــٍُ يــُ    ًَطايــُى زََي ًَىيػــت ًْــُ، يُد ًَِ نــُ ئــُّ ياغــايُ ث ًَــ ب
ًَـت،         ًَىيػـت ب ًَِ َٔ ئًُـامن ًْـُ نـُ ئـُّ غـٓسوقُ ث وَظاضَتٌ تُْسضوغيت ناضَغُضيإ بؤ ْانطَيت، َٔ زََي

ًَ ًَِ ث ؿًٓاض زَنُّ نُ ئَُُ ِضابطريَيـت، زووََـؽت دـاضَ َـٔ ئـُوَ بـاؽ       يَُاززٍَ يُنُّ نُ عًٓىاُْ َٔ زََي
نُغـٍُ ثـاف َـٔ وا بـري بهُْـُوَ، ئـُّ ئًتًذاٖـُ ٖـًك ئًعافُيـُى ْانـات، ئَُـُ             9زَنُّ، ًٖىازاضّ ئـُو  

ًَؿـًٓاضَيهٌ بـاف بـىو، ثؿـتطريٍ يـُ بـُِضَيعت زَنـُّ دـُْابٌ          َُٖىوٍ ئُضنٌ وَظاضَتٌ تُْسضوغتًُ، ظؤض ث
ًَُـُ  وَظيط، وَى ُْٖس ٍَ خىؾو وبطاف باغًإ نطز سهىَُت تُقػريٍ ُْنطزووَ، ئُطُض ئُو ئُضنٍُ نُ ئ

زََاُْوَيت بُو زَيػؤظيُ بامسإ نطز، وَضٕ ئـُوَ ثُضيَُاْـُ، ئـُوَ يًصْـٍُ تُْسضوغـتًُ بـا فؿـاض خبُيٓـُ         
ٌَ بهطيَـ        ًَبـُد ت، ئـُضنٌ  غُض وَظاضَت، ئُوٍَ نُ زََاْـُوَيت يـإ نـاوَِضواْؽت، ئاضَظووَاْـُ غـٓسوقُنُ د

ًٌَ زَغــتىوض نــُ ئــُضنٌ     ٌَ ْاوَيــت، نــىْهُ بُالؾــُ بــُث ًَطام بًُــٍُ تُْسضوغــيت ثــ وَظاضَتــُ بًهــات، يــُع
سهىَُتــُ زابــًين بهــات، وَضٕ ثُضيــَُاْتاضإ خىؾــو و بطايــإ بــا ظَخــت بهــُئ نــُ زابــؽت بهطَيــت، ئــُو   

ًَو ئُو ئًعزعت ًَت، ئُو فًهـطٍَ  ئًعزعتاٍَُ نُ يُ ُْخؤؾداُْ ُٖيُ، َُعكىيُ بُزاْاٌْ غٓسوق ًَٓ اَُ َُْ
ًَو   ًَهٌ غُضف يإ يُ َىزيطيـُت نُباغهطا غُْتُضَنإ ُٖٕ ئُوَ فًهطٍَ باؾُ، با زاوا بهُئ سهىَُت باب
ًَػتاف ُٖيُ، ٖـٌ قىضباًْـاٌْ نًًُـا بـاضإ َـٔ       ًَو يُْاو وَظاضَت تُخكًكٌ بهات بعات، نُ ئ يإ ُٖض ؾت

ًَِ ئُطُض َُداٍ ٖـُبىو  خؤّ طىَيِ يُِضاثؤضتُنإ بىو، نُِضَيصٍَ نُ ْسيإ ناضَغُضنطاوٕ، بُنىضتٌ َٔ زََي
ًَىيػت ًْـُ،   ًَت، ظياتط بَُيطُو خاَيِ ُٖيُ نُ ئُّ ياغايُ ئُقًَُٕ ث ًَٓ ًَت يإ َُْ ًَٓ َىْاقُؾُ بهُئ نُ ؿت
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ًَُُ بامسإ نطز ًَـ  ،ئُقًَُٕ بؤ ئُو َُبُغتٍُ ئ ت ئُّ ياغايُ ًٖك باؽ ْانات نُ ئًعافٍُ زَنات، تُْٗا زََي
ًَـت بـؤ ناضَغـُضنطز يـإ ظيـاتط ئًعافُيـُ زَنـات،          ًَت، بُؽ باؽ ْانات نُ نؤٕ ٖاونـاض زَب ئُصتىَُٕ زَب

 غىثاؽ.
 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:

 غىثاؽ، ناى قازض فُضَىو.
 بُِضَيع قازض التس مسايٌ:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ــُ زَظطانــاٌْ ِضاطُي  ًَػــتا ي اْــسٕ وضز ببًٓــُوَ نــُ باغــٌ ُْخؤؾــًُناٌْ غــُضَتإ زَنــُٕ، وَ ظؤض    ئُطــُض ئ
ئًؿــاضَت بــُوَ زَزَٕ نــُ ُْخؤؾــًُنإ بــُضزَواّ يــُ ظيــاز بىوْــسإ، يــُعين ِضَيــصٍَ ناضَغــُضنطزٌْ           
ًَهـُواُْوَ يُبـُض نـٌَُ        ُْخؤؾًُنإ ُْبىوَتُ ٖؤناضٍ زابُظيين ُْخؤؾـًُنإ يُٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ بُث

ًَهٌ ناضَغُضنطزٌْ  ناضَغُضنطزٕ ِضَيصَنُ ًَؿًٓاض زَنُّ، غٓسوقُنُ غٓسوق يُبُضظبىوُْوَزايُ، بؤيُ َٔ ث
ًَت، زاواف زَنُّ ُْخؤؾًُ قىضغُنإ نؽت زياضٍ بهطَيت، نىْهُ ئَُُ دؤضَيو يـُ   ًَط ثُصتُ ب ُْخؤؾٌ ؾ

ًَسايُ، ئُّ ُْخؤؾًُ قىضغاُْ نؽتر، يُ ياغانُزا زياضٍ بهطَيت بؤ ئُوٍَ بعاْؽت و ب ُضنـاوَإ  مشىيًُتٌ ت
ًَو ُْخؤؾـٌ تـط ٖـُٕ            ًَط ثُصتـُو ُْخؤؾـًُ قىضغـُناٌْ تـط، نؤَـَُي ًَت، بُآلّ دطُ يُُْخؤؾـٌ ؾـ ِضووٕ ب
يُنىضزغتاْسا، ُْخؤؾٌ زَضووٌْ، َٔ ْانُُ ئُو بِطوايٍُ نُِضؤشاْـُ خـؤ نىؾـؼت ُٖيـُ يُنىضزغـتإ، ٖـُّ       

ًَو نُ يُخىَيٓسْطازا زَضَدٍُ نُّ ز ًَهسايـُ نـُ بِطيـاضٍ     يُْاو شْإ، ُّٖ يُْاو طُْر، طُصت ًَت، يـُ ساَيُت َيٓ
ًَهٌ فىدائًـُ    خؤ نىؾتين خؤٍ زَزات، ئُّ ساَيُتُ زَضووًُْ نًُ زضوغت بىوَ، ئايا ُْخؤؾًُ، يإ ساَيـُت
ًَهٌ تـط بـؤ ناضَغـُضنطزٌْ          ًٌَ ثـطؤشَ ياغـايُنٌ تـط، غـٓسوق ًَت بـُث ًَِ وايُ زَب قُضاض زَزضَيت، بؤيُ َٔ ث

بؤيـُ   ،اوَ )ٖاووآلتٌ يُف غاغ نؤََُيطايُنٌ يـُف غـاغ زضوغـت زَنـات(    ُْخؤؾًُنإ زابٓسضَيت، واف تىتط
ًَُُ بُضثطغًاضَيتًُنٌ ًْؿتُاٌْ وُْتُوَيٌ يُغُضَ نُ بُتـُْط ناضَغـُضٍ ُْخؤؾـُوَ     ئُّ سهىَُتٍُ ئ

ًَت يُُٖضَيٌُ نىضزغتإ، غىثاؽ.  ب
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 .غىثاؽ، ؾُومن خإ، فُضَىو
 بُِضَيع ؾُومن ستُس  طيب:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَىَيُنٌ ظؤض فــطاوإ، ثؿــتطريٍ يــُ   ًَػــتازا بُؾــ يُبــُض نىؾــٓسَيٌ ُْخؤؾــٌ غــُضَتا و بآلوبىوْــُوٍَ يــُ ئ
ًَت بُ ُْخؤؾًُناٌْ غـُضَتإ، دطـُ يُُْخؤؾـًُناٌْ تـط،      بِططٍُ زووَّ زَنُّ، نُوا غٓسوقُنُ تايبُت ب

ًَهٌ تطيـإ بـؤ زضوغـت بهطَيـت، ٖاوِضَيهـامن         بؤ ُْخؤؾًُناٌْ تط ناض َغُضٍ تط بسؤظضَيتـُوَ يـاخىز غـٓسوق
 قػُو باغًإ يُغُض ئُو بابُتُ نطز َٔ ْاَُوَيت زووباضٍَ بهَُُوَ، غىثاؽ.

 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:
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 غىثاؽ، ناى طؤضإ، فُضَىو.
 بُِضَيع طؤضإ ئاظاز ستُس:

 ٌ ثُضيَُإ.بُِضَيع غُضؤن
ــُ       ــآل َــٔ غــُضَتا ثؿــتطريٍ ِضَئًُنــٍُ نــاى عبسايػــالّ زَنــُّ، َــٔ يُبُزوازانــىوٕ وثطغــًاضَيهًـ ي وََي

ًَِ وايُ خؤيإ ئـُّ غـٓسوقاُْيإ نـاض نـطزووَ     ًَـو ْـُبىوَ، ٖـُبىوَو      ،وَظاضَتٌ تُْسضوغيت ث يـُعين ططفت
ِضاٍ زووَّ زَنُّ و ٖؤناضَنـاًْـ   زَعٌُ ئُّ ُْخؤؾًُف نطاوَ، بُآلّ ئُطُض ياغانُ َايُوَ َٔ ثؿتطريٍ

 ٖاوِضَيهامن باغًإ نطز، غىثاؽ.
 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:

 غىثاؽ، ًْؿتُإ خإ، فُضَىو.
 بُِضَيع ًْؿتُإ َطؾس قاحل:
 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَػتا تىوؾٌ غـُضَتإ  َٔ ثؿتطريٍ يُِضاٍ زووَّ زَنُّ، يُبُض ئُوٍَ غُضَتإ ظؤض بآلوَ و خ ًَهٌ ظؤض ئ َُيه
ًَهٌ تطيؿِ ُٖيُ نُ ئـُضنٌ سهىَُتـُ، وا    ًَت بُغُضَتإ، بُؽ ؾت ًَِ باؾُ، ئُو غٓسوقُ تايبُت ب بىوٕ، ث
بهطَيت نُ ياغايُنٌ تط زابٓسضَيت بؤ ئُوٍَ ُْخؤؾًُناٌْ تطيـ بططَيتُوَ، نىْهُ ُْخؤؾًُناٌْ تـطيـ  

 يُنذاض ظؤضٕ، غىثاؽ.
 ٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:بُِضَيع ز. اضغال

 غىثاؽ، ناى عبسايطلتٔ، فُضَىو.
 بُِضَيع عبسايطلتٔ سػؽت ابابهط:

 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
بُِضاغيت ًَٓـ ُٖضوَى بًًٓىَُو خىَيٓسووَُ، ثؿتطريٍ يُقػُناٌْ ناى عبسايػالّ زَنـُّ، بُسُقًكـُت   

ًَـت بـُِضَيُٓايٌ ئـُّ نـاضَ بهـات و       بُّ غٓسوقُ ناضَغـُضٍ ئـُّ ُْخؤؾـًُ ْانطَيـت، دـُْاب      ٌ وَظيـط زَتىاْ
ًَىَف ئُو ُْخؤؾًاٍُْ تطيـ ٖاوناضٍ بهات، ِضاغتُ ئَُاُْ  ًٌَ بهات، ناضَغُضٍ بهات، بَُُٖإ ؾ ًَبُد د
ًَت زَعِ بهطَئ وناضَغُض بهـطَئ يـُالٍ دـُْابٌ وَظيـطَوَ، بـُآلّ بـُّ        ُْخؤؾٌ نىؾٓسَٕ وْاخؤؾٔ زَب

ًًَٓٓـُ ْـاو ثُضيـَُإ و     غٓسوقُ ناضَغُض ْانطَيت، َ ًَؽت وبًٗ ًَِ وايُ ياغايُنٌ تايبُت بُغُضَتإ زابٓـ ٔ ث
ــُو      قػــٍُ يُغــُض بهــُئ، نــىْهُ ُْخؤؾداُْناًْؿــٌ دًــإ يُُْخؤؾــداٍُْ تــط، ُْخؤؾًُنُؾــٌ دًاي
ًَِ بـا ئـُّ غـٓسوقُ          ًَِ وايُ ناضَغـُض ْانطَيـت، بؤيـُ َٓـًـ زََيـ زنتؤضَناًْـ دًإ، بُآلّ بُّ غٓسوقُ ث

 ت، غىثاؽ.ِضابطريَي
 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ)غُضؤنٌ ثُضيَُإ(:

 غىثاؽ، زنتؤض ِضَيباظ، فُضَىو.
 بُِضَيع ز. ِضَيباظ فتاح ستُىز:
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 بُِضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
غُباضَت بُْاو ياغانُ، يُِضاغتًسا ئاَاصتٌ ياغانُ ئُوَيُ نُ يُِضووٍ ئابىوضيُوَ اليٌُْ تُْسضوغيت يـُظؤض  

غًػتُُ باؾُنٍُ ئُوَيُ نُ يُِضووَ ئابىوضيُنُيُوَ ِضَيطُ يُوَ بططيت نـُ ٖـاووآلتٌ تـىوف بـىو     ساَيُتسا، 
ًَهٌ ظؤضٍ ُٖيـُ،             ،بُُْخؤؾٌ ٍَ ُْخؤؾـٌ نؤغـت تىوؾـٌ ناضَغـاتٌ ئـابىوضٍ بـػت، يُبـُض ئـُوٍَ نـُ ُْٖـس

      ُ ًَـت، ئـُو ثـاضَ ظؤضٍَ نـُ غـ ًَو نُ ئُّ ٖاووآلتًُ تىوؾٌ ُْخؤؾـًُى زَب ضد زَنـات  ئُوَف وا زَنات نات
ًَت بُضطٍُ ئُّ باضَ ئابىوضيـُ قىضغـُ    ًَؿُ بؤ ئُّ ٖاووآلتًُ زضوغت زَنات، وَ ْاتىاْ يُِضووٍ ئابىوضيُوَ ن
ًَـت يـإ تىوؾـٌ             ًَطثُصتُ زَب ًَـو ئـُّ نُغـُ تىوؾـٌ ُْخؤؾـٌ ؾـ بططَيت، ُٖزَد ياغانُف ئُوَيـُ نـُ نات

ًَـت ِضَيطـا بطـطئ يـُّ زاِضَا       ًَُـُ زَب ًَــت، ئ ْـُ ئابىوضيًـُ، ئُطـُض يـُّ اليُْـُوَ غـُيطٍ       ُْخؤؾًُنٌ تط زَب
ًَطثُصتُ بططَيتـُوَ، ئـُو ُْخؤؾـًاٍُْ       ًَت ُْخؤؾـٌ ؾـ بهُئ، ئُو ناتُ ئُو ِضايُ ِضاغتُ نُ غٓسوقُنُ زَب
ًَهٌ ئابىوضٍ ظؤضيإ ُٖيُ، ئُّ غٓسوقُ ِضَيطا بططَيت يُوٍَ نـُ ئـُّ ٖاووآلتًاْـُ تىوؾـٌ      ًَهىوْ تطيـ نُ ت

ًَــت ئــُّ ساَيُتــُ ناضَغــُض بهــات، يــُو وآلتاْــٍُ نــُ  وآلتــٌ  ئــُّ ططفتــُ بــػت، ِضاغــتُ يُو اُْيــُ بًُــُ بتىاْ
ئًؿرتانٌ ْؽت وناضَغـُضٍ تُْسضوغـيت بـُ ثاضَيـُ، بـُآلّ يـُو ساَيُتـُف تُْاْـُت يـُظؤض وآلتـًـ بًُـٍُ            
ًَهٌ تــط ُٖيــُ نــُ ئــُو بُؾــُ ئــُضنٌ ئُوَيــُ ئــُو        ٍَ ئُوَؾــسا، بُؾــ تُْسضوغــتًـ ودــىزٍ ُٖيــُو يــُثا

ًَهـىوٌْ ظؤضٍ ُٖيـُ، ٖـاووآلتٌ نـُ بُؾساضيؿـُ يـُ بًُـُزا، يُواُْيـُ بًُُنـُ           ُْخؤؾًاٍُْ نُ ثاضَيُنٌ ت
ًَتــُوَ يُغــُض خــؤٍ ٖــُض ظؤضَ، بؤيــُ  ًَٓ ِضَيصَيــُنٌ زيــاضٍ نــطاوٍ بــؤ بــسات، بــُآلّ ئــُو ِضَيــصٍَ تــط نــُ زََ

ــُِضووٍ زاِضَا          ــُوَ ي ــُ ئابىوضيً ــُّ اليُْ ــُض ي ــت، ئُط ــؤٍ زَططَي ــتؤٍ خ ــُ ئُغ ــُ ي ــُو ئُضن ــُت ئ ــُ سهىَ ْ
ًَطثُصتُ ٖــُّ ئــُو ُْخؤؾــًاُْف    ًَىيػــتُ غــٓسوقُنُ ٖــُّ ُْخؤؾــٌ ؾــ ئابىوضيًُنــُوَ غــُيطٍ بهــُئ ث
ًَُـُ وَنـى ثُضيـَُإ ئـُتىاْؽت ئـُو        ًَهٌ ئابىوضٍ ظؤضيإ ُٖيُ، بُآلّ ئُوٍَ نُ ئايـا ئ ًَهىوْ بططَيتُوَ نُ ت

ًَِ وايـُ ئـُوَ     ( اَطاض َػجعكت١ٝ ُْخؤؾًاُْ زياضٍ بهُئ يإ ْار، ئُوٍَ نُباغهطا تُعطيفٌ ) بهطَيـت، ثـ
ًَـت نـُو            ًَهٌ ئاغإ ًُْ، نـىْهُ ظيـاتط ئـُوَ وَظاضَتـٌ ثُيىَْسيـساض يـاخىز نُغـٌ ثُيىَْسيـساض زَظاْ ئًؿ
ًَُـُ زََاْـُوَيت ئـُو غًػـتُُ بُِضَيىَبطزْـٍُ نـُ          ًَهٌ ظؤضٍ ُٖيُ، ئَُـُ ئُطـُض ئ ًَهىوْ ُْخؤؾًُنُ نُ ت

ٍَ ثُيِطَ ًَىاظَيهٌ ْى ًَػتا َُٖاُْ بًطؤِضئ و ؾ و بهُئ، بـُآلّ ئُطـُض ئـُو غًػـتٍُُ نَُُٖاْـُ ٖـُض بـُو        ئ
ًَط ناضَغُض بهُئ، ئُطـُض   ًَُُ ؿتاُْوَيت ُْخؤؾٌ ٖاووآلتًإ يُغُض بَُٓاٍ خ ًَتُوَ، ئ ًَٓ ًَػتا ؿت ًَىٍَ ئ ؾ
ًَـت          ٍَ ئـُوَ ب َٔ ٖاووآلتًُى   زَغتِ بطات بُ َىزيطٍ زائريَنـُ، يـإ ًَعادـٌ َـىزيطٍ زائريَنـُّ يُطـُ

ًَـت، بـُآلّ          نُثاضَ بؤَٔ غ ًَؿـٍُ َـٔ ناضَغـُض زَب ُضف بهات نُ ُْخؤؾـًُنُّ ناضَغـُض بهطَيـت، ئـُوَ ن
ٌَ بهـُٕ، يُبـُض         ،ئُطُض َٔ زَغتِ بُو ُْطات ًَـطّ ثـ ئُوَ َُدبىضّ بهُُ غُض تُيـُفعيؤٕ نـُزاوا بهـُّ خ

  ُ ٍَ ئــُوَ بــؽت نــُ غــٓسوقُنُ ٖــ ًَــت يُطــُ ًَُــُ ؿتاْــُوَيت ئــُّ غًػــتُُ بطــؤِضئ ئــُوَ زَب ّ ئــُوَ ئُطــُض ئ
ٍَ َاُْوٍَ ئُو غًػتُُ بـؽت ٖـُض بـُّ     ًَطثُصتُو ُّٖ ُْخؤؾًُناٌْ تطيـ بططَيتُوَ، بُآلّ ئُطُض يُطُ ؾ
ًَؿُ نؤَُآليُتًُنإ ناضَغُض بهُئ، ئُو ناتُ قػـٍُ   ًَػتا يُغُض بَُٓاٍ َُْافعٌ نؤَُآليُتٌ ن ًَىٍَ ئ ؾ

ــُ ي       ــت، ن ًَ ــطيـ ِضاغــت زَب ــت و ٖــٌ دــُْابٌ وَظي ًَ ــٍُ ياغــايٌ ِضاغــت زَب ــُو  يًصْ ــازنطزٌْ ئ ــُ ظي ُواُْي
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ًَهٌ قىضؽ بؤ غٓسوقُنُ، يُبُض ئُوَ قػُنٍُ َـٔ ئُوَيـُ نـُ     ًَتُ ئُضن ُْخؤؾًاٍُْ تط بؤ غٓسوقُنُ بب
ًَُُ خؤَإ يُناليٌ بهُيُٓوَ، نُئايا ئُو غًػتُُ بُِضَيىَبطزٍُْ نُ َُٖاُْو زََاُْوَيت ُْٖطاو  ًَت ئ زَب

ٍَ ثـُيِطَو    ًَهٌ ْـى ًَؽت بؤطؤِضيينر، تا غًػـتُ بهـُئ، ئـُويـ بـُو َُضدـٍُ نـُ غـاَيٌ ِضابـطزوو بـؤ ٖـُض           بٓ
ًَو، يإ بؤ ئُصتىٌَُْ وَظيطإ َُْافعٌ نؤَُآليُتًُإ ئُوَْسَ زاْـاوَ، سػـابٌ ئـُوََإ نـطزووَ      وَظاضَت
ــُ        ــُّ َُْافعـ ــُض ئـ ــإ يُغـ ــإ ٖاووآلتًـ ــؤٍ يـ ــسَناٌْ خـ ــٌ ناضَُْـ ــُضٍ ُْخؤؾـ ــُ ناضَغـ ًَو يـ ــ ــُ بُؾـ نـ

ًَُُ ز ًَػتا ئ ًَت، ئ ًَت ئُوَ البُضئ و بًدُيُٓ غُض ئُّ غٓسوقُ، ئُوناتُ ئـُتىاْؽت ئـُضنٌ   نؤَُآليُتًُب َب
ًَطثُصتُ و ُْخؤؾًُناٌْ تطيـ خبُيُٓ غُض ئُّ غٓسوقُ، بُآلّ ئُطُض ئَُُ ُْنـُئ و   ناضَغُضنطزٌْ ؾ
ًَُـُ ئـُضنٌ غـٓسوقُنُ قـىضؽ ُْنـُئ،       ًَتُوَ ئُوَ ئُوناتُ ئُو قػُيُ ِضاغتُ نُ با ئ ًَٓ ُٖض وَى خؤٍ ؿت

نُْسَ يًصٍُْ تُْسضوغـيت خؤيـإ يُغـُض َُُْقـُٕ و زَتـىأْ دـىابٌ ئـُوَ بسَْـُوَ، نـُ ئايـا ئـُو            ُٖض
ًَؿـُناٌْ ئـُو غـُْتُضاٍُْ نـُ                ًَو يـُ ن ًَىيػـت ًْـُر، ثطغـًاضَيهٌ تـط نـطا نـُ يـُن ًَىيػـتُ يـإ ث ياغايُ ث

ًَطثُصتُ ناضَغُض زَنُٕ ئُوَيُ، نُ ئُو ِضَيهدطاواٍُْ نُ يُبىاضٍ ناضَغـُض  ًَطثُصتُ نـاض   ُْخؤؾٌ ؾ ٍ ؾـ
ًَهٌ تـطَ، ئُطـُض بًاْـُوَيت ٖاونـاضٍ          زَنُٕ، ياخىز يُبىاضَناٌْ تط َُغُيُٕ تاالغـًًُايُ، يـاخىز ٖـُض ؾـت
ًَو    ًَطَ وَض بطريَيـت، يـُن ًَػتاوَ وَظاضَتٌ زاضايٌ ِضَيطا ْازات ئُّ خ ُْخؤؾُناٌْ نىضزغتإ بهُٕ، ُٖض يُ ئ

ٍَ َٔ نط ًَت َـٔ  يُ بُِضَيىَبُضٍ غُْتُضَنإ قػٍُ يُطُ ز، وتٌ َٔ باظضطإ يإ زَوَيَُُْسٍ وا زَْاغِ زََي
ًَطثُصتُيإ ُٖيـُ،           1ئاَازَّ نُ  ًَؿـهُف بهـُّ بـؤ ئـُو ُْخؤؾـاٍُْ نـُ ُْخؤؾـٌ ؾـ ًًَؤٕ زؤالض زياضٍ ث

بُآلّ ًٖك ِضَيُٓايًُنٌ زاضايٌ ِضَيطا بَُٔ ْازات نُ ئـُّ زياضيًـُ وَضبطـطّ، بؤيـُ يـُّ ساَيُتـُزا غـٓسوقُنُ        
ًَت،     ططْطُ، يُسا ًَهٌ الَُضنـُظٍ ٖـُب ًَهٌ تطيـ غٓسوقُنُ ططْطُ نُ، ئُطُض باوَِضَإ بـُ بـُِضَيىَبطزْ َيُت

ًَهٌ تايبـُت بـُ      ًَػتازا يَُُٖىو اليُُْناُْوَ يؤزَيهٌ ظؤضٍ يُغُضَ، ئُطـُض ئُصتىَـُْ نىْهُ وَظاضَت يُ ئ
ًَت بـؤ خـؤٍ تىَيصيٓـُوَ يـُو باضَيـُوَ بهـات، وَ ئـُتىا         ًَت ئـُتىاْ ًَطثُصتُ ُٖب ًَؿـُناٌْ خـؤٍ نـُ    ؾ ًَت ن ْ

ًَؿُناٌْ وَظاضَتٌ تُْسضوغيت ناضَغُضٍ بؤ بسؤظَيتُوَ، يُ ئاَاصتُناًْؿسا ئُوَ زياضٍ نـطاوَ،   دًاواظَ يُن
ٍَ، غىثاؽ.  نُ ئُّ غٓسوقُ ئاَاصتُناِْ نًًُ بؤيُ ئُو ئاَاصتاُْ ظَضوضَ نانُ ئُو غٓسوقُ زضوغت بهط

 ضيَُإ:بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ / غُضؤنِ ثُ
ًًَافتإ َاوَ، زنتؤض سُغُٕ و زنتؤض ِضَيباظ و زنتؤضَ  ًَػتا غ يُّ خىيُّ ثُضيَُإ نىاض زنتؤضَإ ُٖبىو، ئ
ًَِ وايـُ            ًَطيعـإ خـاًْـ ثـ ًَِ وايـُ تـاضا عبـسايطظام، ب دًٗإ، زنتؤضَ ثُضيٗإ ئًػتًكايُّ نـطز ِضؤيؿـت، ثـ

ًَــٓر  خــُضظتِ نىيًًــُّ تــَُطيعَ، ئُواْــُ زاوايــإ نــطزووَ نــُ ئــُّ  ٌَ، يــُعِٓ ئــُو نــىاض، ث غــٓسوقُ ٖــُب
ٍَ شَاضَيُنِ  زنتؤضَّ نُ َُٖاُْ ئًدتًػاغٌ خؤياُْ، ئًؿٌ خؤياُْ، ئُواُْ زاوايإ نطزووَ بُِضاغتِ يُطُ

 تطيـ يُثُضيَُاْتاضإ، فُضَىو ناى عُط ُٖوضاَِ.
 بُِضَيع عُط قسيل ستُس )ُٖوضاَِ(:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
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ًَو يـُ ئُضنـُنإ و وادبـُناِْ ئـُو         ُٖضوَنى يُغايسّ وَ ظاضَتِ قُسُّ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ ٖـاتىوَ يـُن
ًَؿهُؾهطزٕ و زابًٓهطزِْ خعَُتطىظاضيًُ بؤ ُْخؤف، ثاضاغتِٓ ٖاووآلتًاِْ نىضزغتاُْ يُوَّ  وَظاضَتُ ث

   ُ ًَطام، يُزواٍ ئـُو دُْطـُ نـ ْسئ نُ تىؾٌ ئُو ُْخؤؾًاُْ ببُٓوَ، بُآلّ يُزواٍ ثِطؤغُّ ئاظازنطزِْ ع
تُقَُــُِْ ٖــُبىوَ، ٖــُضوَٖا نطاْــُوَّ باظاِضَنــإ و غــٓىوضَناِْ ٖــُضَيُِ نىضزغــتإ بــُزوًْاٍ زَضَوَ،   
ًَطثُصتُ و ُْٖسَيو ُْخؤؾٌ تطيـ بُزاخُوَ يُُٖضَيُِ نىضزغتاْسا ظؤض بىوُْ، بؤيُ  ئُبًٓؽت ُْخؤؾٌ ؾ

ٌَ بـؤ ٖاونـاضٍ نطزْـِ ئـُو نُغـاْ            ًَو ٖـُب ُّ نـُ تىوؾـٌ ُْخؤؾـٌ    َٔ ثؿـتطريٍ يـُوَ زَنـُّ نـُ غـٓسوق
ًَؿًٓاضيـ زَنُّ، ثؿتطريٍ ئُو ِضايُ زَنُّ نـُ تـُْٗا بـؤ ٖاونـاضٍ نطزْـِ ئـُو نُغـاُْ         ًَطثُصتُ زَبٔ، ث ؾ
ٌَ نُ تىوؾـٌ ئـُّ ُْخؤؾـًًُ زَبـٔ، يُبُضنـٌر يُبـُض ئـُوَّ ٖـُّ باضططاًًْـُنِ َـايٌ زَخاتـُ غـُض              ُْب

ــَُرتي     ــتاْسا نـ ــُضَيُِ نىضزغـ ــتازا يُٖـ ًَػـ ــًَُـ يُئ ــُ ٖـ ًَعاُْنـ ــؤ   خ ــُ بـ ــتًُإ ُٖيـ ــُّ تُْسضوغـ ٔ بٓهـ
ًَػـتازا ئُطـُض ئـُّ غـٓسوقُ تـُْٗا بـؤ ثاَيجؿـتِ نـطزٕ و              ناضَغُضنطزِْ ئـُّ دـؤضَ ُْخؤؾـًاُْ، بؤيـُ يُئ
ٌَ بـؤ             ٍَ ٖاوناضيًـُنِ بـاف بـ ٌَ نُتىوؾـٌ ئـُو ُْخؤؾـًًُ زَبـٔ، بؤيـُ زَنـط ٖاوناضٍ نطزِْ ئُو نُغـاُْب

ــُتىوف       ــُّ ن ــُو نُغ ــُ ئ ــايًُّ ن ــُو قىضغ ــُوَّ ئ ــٔ     نَُهطزْ ــريؤزَ زَب ــىَ ط ًَ ــُّ ث ًَعاُْن ــا خ ٌَ ي ــ زَب
ًَطؤَُْــس، ٖــُضوَٖا   ٌَ بــؤ ئــُوَّ نــُ خــَُيهِ خ ًَهِ تطيؿــٌ ئــُّ غــٓسوقُ ٖاونــاضزَب ًَهِ، اليــُْ ئَُُاليــُْ
ضَيهدطاوَ ْاسهىًًَُناًْـ ناضٍ ٖاوبُؾٌ بهُٕ يُزاٖاتىوزا بؤيُ َـٔ ثؿـتطريٍ ئـُوَ زَنـُّ نُتـُْٗا بـؤ       

ٌَ نُ ت ًَطثُصتُ زَبـٔ، ئَُـُ تايبـُت بـُ ْاوَنـُّ، ئـُوَّ       ثؿتًىاِْ نطزِْ ئُو نُغاُْب ىوؾٌ ُْخؤؾٌ ؾ
ثُيىَْساضَ بَُاززَّ يُنَُُوَ، يُبُض ئُوٍَ باغٌ َـاززَّ يُنـًَُـ نـطا، َـٔ يُبـُض ئـُوَّ وضزَنـاضٍ        
ٍَ وَنى ئًكًًُـِ نىضزغـتإ،    ًَٓاغُ بهط ًَىيػت زَنات ث ياغانُّ خىَيٓسؤتُوَ وائُظامن ُْٖسَيو وؾُ ُٖيُ ث

ُسُ، ُٖضوَٖا غٓسوقُنُ، وَنـى نـؤٕ يُياغـاناِْ تـطزا ئَُـَُإ نـطزووَ، نـىْهُ ئـُو ؾـتاُْ          وَظاضَتِ غ
 زووباضَ زَبُٓوَ، ظؤض غىثاؽ.

 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ / غُضؤنِ ثُضيَُإ:

 بُفطئ خإ فُضَىو.
 بُِضَيع بُفطئ سػؽت ستُس:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 ٕ قػُنامن نطا.غىثاؽ بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُا
 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ / غُضؤنِ ثُضيَُإ:

.ٍَ ًَبًين ُٖيُ، با بفُضَىو ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ ُْٖسَيو ت  بُِضَيع د
ًَططٍ غُضؤنِ ثُضيَُإ:  بُِضَيع سػٔ ستُس غىضَ / د

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.
ياغـايُ ئاضاغـتُّ ِضاغـت و زضوغـتِ خـؤٍ       زياضَ بُؽ بـؤ بُضنـاو ضووْـِ بـؤ ئـُوَّ نـُ َىْاقُؾـُّ ئـُو        

ًَُُ بـًُٖك دؤضَيـو قػـُ     ًَبًِٓ زَخَُُ بُضزََِ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ، يُنُنًًإ ئ ٍَ يُى، زوو ت وَضبطط
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ًَُـُ            يُغُض ئُوَ ْانُئ، قػُ يُغـُض دـاْيب عًًُـِ و فـُِْ ئـَُطاظّ َىغتُعػـٌ بهـُئ، ئَُـُ ئًؿـٌ ئ
( ٖاتىوَ نُ ئُو غٓسوقُ ئًػتًعاُْ بـُوإ زَنـا   4ؾٌ بِططُ )ًًُْ، ئًؿٌ ثػجؤضٍ َىختُغُ، يَُاززَّ ؾُ

ٚنتع املعتاٜرل   (بؤ ئُوَّ نُ يَُُٖىو بىاضَيهِ يُّ بـىاضَوَ ياضَـُتِ غـٓسوقُنُ بـساتٔ نـُباؽ يـُوَ زَنـا        
ٚاالؾذلاطاخ اي ظ١َ يجظسٜتس ٚثطؾتٝ  ٚاخجٝتاض املػتجؿٝسٜٔ َتٔ خسَاثت٘ ٚشيتو عتٔ ططٜتل ازاضاخ ٚاسٗتع٠           

ًَؽت ناَـُ ُْخؤؾـٌ             ٚؾإ ؾٓٝت١ كجكت١يف   ًَـ ًَُـُ وَنـى ئُْـساَاِْ ثُضيـَُإ ب ًَىيػـت ْانـا ئ ًَـطَ ث نُواتـُ ي
ٍَ ئُو بؤَإ زياضٍ زَنا نُ نًًُ، ُْخؤؾٌ َىغتُعػٌ يُِضوٍ  َىغتُعػًًُ، ناَُ َىغتُعػٌ ًًُْر يُو
ًَتـُ ُْخؤؾـًًُنِ َىغتُعػـٌ،       ٌَ، بب ٌَ، ُْخؤؾٌ ظَخـت بـ عًًًًُُوَ زووض ًًُْ ُْخؤؾًًُنِ َىظَؽت ب
ٍَ ُْخؤؾـٌ ئـَُطاظّ           ٌَ، خؤَـإ تىوؾـٌ  َُيـُتاتِ عًًُـِ ُْنـُئ، ُْخؤؾـٌ ز ٍَ بـ زووض ًًُْ ُْخؤؾٌ ز
َىغتُعػٌ ًًْـُ، ُْخؤؾـٌ ئـَُطاظّ َىظًَُٓيـُ، ُْخؤغـٌ زََـاغ ُْخؤؾـٌ ئـَُطاظ َىظًَُٓيـُ، بـُآلّ           

      ٍَ ًَتُ ُْخؤؾـٌ ئـَُطاظّ َىغتُعػـٌ، غـُضَتإ بـُخؤٍ يُُْٖـس ٍَ ساآلتِ ئُّ ُْخؤؾًاُْ زَب وآلت  ُْٖس
ًَؿـتا يـُوآلتإ ئـَُطاظّ َىغتُعػـًًُ،             بؤتُ ئـَُطاظّ َىظًَٓـُ، بـُآلّ نـُْس دـؤضَيهِ غـُضَتإ ُٖيـُ ٖ
ًَؽت            ًَـ ًٌَ ئًُهاًًْـُتِ ئـُّ وآلتـُ ُْخؤؾـًًُنإ ب ًَهـِ تـط بـُث ًَو بـؤ وآلت ٍَ يـُوآلت ُٖضوَٖا غُضَتإ زَنط

    ُ يـُ ُٖضَيُُنـُّ تـؤ ناضَغـُض      ئَُطاظّ َىغتُعػًًُيإ ًًُْ، تؤ باغٌ ئُوَ زَنـُّ ئـُّ ُْخؤؾـاُّْ نـ
ًٌَ ئُو ساَيُتاُْ ياخىز ئُو ؾتاُّْ نُ يُٖـُضَيُِ نىضزغـتاْسا ُٖيـُ يـُِضووٍ ئًـساضاتِ       ٍَ، ياخىز بُث ْانط
ًَهـَُيٌ وؾـُّ ئـَُطاظّ         ٍَ، نُواتُ ئَُاْـُٕ ئـَُطاظّ َىغتُعػـٌ، خؤَـإ ت ًَت ناضَغُض ْانط غُسًُوَ ث

ًَه  ًَُـُ َُغـئىيًُتِ         َىظَؽت و ئَُطاظّ َىغتُعػٌ ُْنُئ، ٖـُزَف ِ تطَـإ يـُ ياغـانُ ئـُوَ ًًْـُ نـُ ئ
ًَط ٖــُض ئــٌ ئُواْــُ، ٖــُزَد   ناضَغــُضنطزِْ ئــُّ ُْخؤؾــًًُ يــُوَظاضَتِ تُْسضوغــتِ بػــتًًُٓٓوَ، ْــُخ
ئُغاغٌ يَُُوظوعِ غٓسوقُنُ ُٖضوَنى خؤٍ ٖاتىوَ، ثاضَزاض نطزُْ بؤ ناضَغُضٍ ئُو ُْخؤؾًاُْ، ئـُو  

ظّ َىغتُعػٌ، ِضاغتًؿـُ وَظاضَتـِ تُْسضوغـتِ زضَيغـِ ْـُنطزووَ يـُو       ُْخؤؾًاُّْ و غُضَتإ، و ئَُطا
( ًًَــاض زيٓــاضَ تُخػًػــهطاوَ  بــؤ 7بــىاضَ، ثاضَيــُنًـ يُثُضيــَُإ يــُِضَيطاّ ياغــاٍ بىزدــُ نــُ ْعيهــِ ) 

ٍَ بؤ نُْس ُْخؤؾـًًُى، وَظاضَتـِ تُْسضوغـتِ ئـُو نـاضَّ نـطزووَ،        َُْافًعٌ نؤَُآليُتِ، زابُف زَنط
ًَُُف  وَنى يًصُّْ تُْسضوغتِ يُناتِ خؤيسا، وَنى وَظاضَتِ تُْسضوغـتِ خؤؾـًإ طًـُيًإ يـُوَ     بُآلّ ئ

بىو نُ تُْعيِ ُْنطاوَ، يُعِٓ ئَُإ زَنُوُْ شَيط ئًذتًٗازات يَُُوظوعِ ثاضَنإ نؤٕ تـُوظيعٌ بهـُٕ   
ًَـو بـؤ ُْخؤؾـُنُ غـُضف زَنطَيـت نـُ َـط         ًَو داض ثاضَنـُ وَخت زووَ، بُغُض ئُّ ُْخؤؾاُْر ياخىز ُْٖ

ًَىيػتُإ ظاْـٌ   ًَطَ بُث ًَُُ ي ًَو بؤٍ غُضف ُْنطاوَ، بؤيُ ئ ًَىيػتًًُتِ بؤ ُْخؤؾ يُعِٓ ئُو ناتُّ نُ ث
 ،ٍَ ٍَ بُ وَظاضَتِ تُْسضوغتِ ئَُُ تُْعيِ بهط بؤ تُْعيِ نطزِْ َُٖإ ئُو َُبايًغُّ نُوا تُزويط زَزض

ٌَ، ُْٖــسَيو َىْــُظََاتِ ز   َويـٌ ُٖيــُ، ُْٖــسَى خــَُيو ُٖيــُ  دطـُ يــُوَف ئــُّ غــٓسوقُ زَغـتِ نطاوَبــ
  ٌَ ًَو ٖــُب ٍَ زَعــِ بهــا ْايــُتٔ زَعُــِ وَظاضَتــِ غــُسُّ بهــاتٔ، بــُآلّ ئُطــُض غــٓسوق ًَطخــىاظَ زَيــُو خ
ٍَ ثاضَنُّ زَخاتُ ئُّ غٓسوقُ و زَعُِ ئـُو غـٓسوقُ زَنـا، ئـُو غـٓسوقُف غـُضد زَنـا بـؤ          بُتُئهًس ز

  ُ خؤؾـُناِْ ئـَُطاظٍ َىظًَٓـُ ْـُٖاتىوَ، ئاطـازاضٍ      دُواًْبُناِْ تط، بًُٖك دؤضَيو يُّ قاْىْـُ ْـاوّ ْ
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ئُوَبٔ، ُْخؤؾٌ ئَُطاظّ َىظًَُٓ ناضَغُضٍ ُٖيُ، بُآلّ ناضَغُضَيهِ زضَيصخايُٕ، يـُعِٓ تـا ظؤضدـاض    
ًَتُ بابٌ ئَُطاظّ  ًَىيػتِ بُو زَضَاُْ ُٖيُ و بُناضٍ زَييَن، بُآلّ ْان ئُو نُغُ بُزضَيصٍ سُياتِ خؤٍ ث

 َىظًَُٓ، ظؤض غىثاؽ.
 ُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ / غُضؤنِ ثُضيَُإ:ب

ًَؿـًٓاضَنُت بـُ تُسسيـس      ٌَ ثُضيَُاْتاضيـ تُئًسيإ نـطزٍ، ث ًَؿًٓاضَيهت نطز زوو، غ ناى عبسايػالّ تؤ ث
َّ ِضَفعٍ ئُّ ياغايُ بهٍُر فُضَىو.  زَتُو

 قسيل: َكطؿ٢بُِضَيع عبسايػالّ 
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؿًٓاضَن ٌَ ث ًَتـُ ئُواْـُّ       بَُي ًَو ْانـات، ٖـًك غـىوزَيو ْاطُيُْ ُّ ضووُْ، ئُوَيُ ئُّ ياغايُ ًٖك ئًعافـُت
ًَؼت يُبـُض ئـُوَّ يـُ ثطانتًهـسا ْـُقؼ            ًَُـُ ئـُوَ ِضَز فـُعٌ بـ تىوؾٌ ُْخؤؾٌ غُضَتإ بىوُْ، ئُطـُض ئ

      ٍَ ــُو ــُتىاْؽت ي ــُ، ئ ــِ تُْسضوغــتِ ياغــاٍ خــؤٍ ُٖي ــَُإ وَظاضَت ــى ثُضي ًَُــُ زَظاْــؽت وَن ــُ، ئ ــُو  ُٖي ئ
       ٍَ ئُصتىَُُْ ُٖضوَنى زضوغت بهُئ يُنُيُنِ ئًساضيًـُ، نـًُر غُضنـاوَناِْ زاضايـٌ ٖـَُىوّ زَتـىاْط
ًَىيػت بىو ئُوَّ باغهطا بهطَيتـُ   ٌَ زَضنىوِْ ئُو ياغايُف ئُوَّ ث ًَِ ئَُاُْ ئُنطَئ ب ٍَ، زََي زابؽت بهط

ًَو بؤ يًصُّْ تُْسضوغتِ نُوَظاضَتِ تُْسضوغتِ  ًَىيػـت ًًْـُ      فُضظَيو يإ وادب ًَـٌ َُٖيبػـتِ، بؤيـُ ث ث
ٌَ، غىثاؽ.  ئُّ ياغايُ ُٖب

 
 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ / غُضؤنِ ثُضيَُإ:

ٌَ نُؽ تُ ٍَ، زوو نُؽ يإ غ ًَؿًٓاضٍ ئُوَ زَنا ئُّ ثِطؤشَ ياغايُ ِضَفع بهط ًسيإ نطز، ئًناى عبسايػالّ ث
     ٍَ ٌَ زَيـُو ًَُُ ئـُوَ زَخُيٓـُ زَْطساْـُوَ، نـ ٍَر تهايـُ زَغـت بـُضظ          بؤيُ ئ ئـُّ ثـِطؤشَ ياغـايُ ِضَفـع بهـط

ٌَ يُطَُيسايُ بُضزَواّ بـؽت يُغـُض َىْاقُؾـُنطزٌْر ئـُوَ     6بهاتُوَ، ) ( نُؽ يُطَُيسايُ ِضَفع بهطَيتُوَ، ن
ظؤضيُٓيــُ، بُظؤضيٓــُّ زَْــط بــُضزَواّ زَبــؽت يُغــُض َىْاقُؾــُنطزِْ، ْاوًْؿــاُْنٍُ و َــاززَّ يُنــُّ  

َنإ قػــُياْهطز، فــُضَىو يًصْــُّ تُْسضوغــتِ، ئُطــُض ضووْهطزُْوَيــُنتإ ٖــُبًؼت، ثُضيــَُاْتاضَ بــُِضَيع
ٌَ، فُضَىو. ًَبًًُٓنتإ ُٖب  ت

 بُِضَيع دًٗإ امساعًٌ بًٓاَؽت:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ. 

ًَِ باؾُ َُٖىو ئُْساَُ بُِضَيعَنإ ئاطازاضٍ ئُوَ بٔ نُ ئُّ غٓسوقُ بـُزيًٌ وَظيـطٍ    ئَُٔ ُٖض غُضَتا ث
ُْسضوغتِ ًًُْ، يُعِٓ ئَُُ وَظاضَتـِ تُْسضوغـتِ ًًْـُ، وَظاضَت ئًؿـٌ خـؤٍ زَنـا، ضووبـُضووٍ ٖـُض         ت

ًَطثُصتُ نـُ ُْخؤؾـًًُنِ       ٌَ، بُآلّ ئُّ غٓسوقُ ظياتط زَعُِ ئُوَ زَنات نـُ ُْخؤؾـٌ ؾـ ُْخؤؾًًُى ب
ًَىيػتُإ بُ ُْخؤؾداْ ًَُُ وَى ُٖضَيُِ نىضزغتإ ظؤض ث ُ و بٓهُّ تايبـُت  ظؤض خُتُضَ، يُظياز بىوُْ، ئ

ًَُــُ يــُّ َػــتُواّ ْــؽت نــُ ئــُّ بٓهاْــُ و ُْخؤؾــداْاُّْ َُٖاْــُ،   ًَػــتا ئ بــُّ ُْخؤؾــًًُ ُٖيــُ، نــُ تائ
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ٖــُضوَٖا خًــربات و وابــعامن ئــُدًٗعَ، زَضَــإ نــُظؤض ططاْــُ و ظؤض قىضغــُ يُغــُض ْــُخؤف، يُبــُض ئــُوَ 
ــِ تُْسضو       ــُزيًٌ وَظاضَت ــٓسوقُ ب ــُّ غ ــُ ئ ــُّ ن ــس زَن ــط تُئهً ــِ   دــاضَيهِ ت ــُعِٓ وَظاضَت ــُ، ي ــتِ ًًْ غ

تُْسضوغتِ ئًؿٌ خؤٍ زَنات بُضاَبُض ٖـَُىو ُْخؤؾـُنإ، َـٔ تُئهًـس يُغـُض قػـُناِْ زنتـؤض سػـٔ         
ًَُــُ ثؿــتطريٍ ئــُّ ثطؤشََــإ نــطزووَ يُغــُضَتاوَ نــُ تُقسقتًؿــُإ نــطزووَ بــُٖؤٍ ئــُوَّ     زَنــُّ نُئ

ٍَ ئـُّ ئـَُطاظ    يَُاززَّ زووَّ ُٖزَد ئُّ غٓسووقُ ئُوَيُ نُ ئًُُُٖت بساتُ ْ ًَطثُصتُ يُطـُ ُخؤؾٌ ؾ
ًَُُ تُعطيفٌ بهُئ ) ٖٞ االَطاض ايجت٢ ال   :االَطاض املػجعك١َٝىغتعػًًُ، ئَُطاظ َىغتُعػًًُ ئُطُض ئ

ًَُُ باغٌ ئُوَ زَنـُئ  ايطة ايجكًسٟيف   ثػجشٝة يًع ساخ ايسٚا١ٝ٥ ئَُُ تُعطيفُنُيُ، بُآلّ يُّ ثِطؤشَ ئ
ًَىيػـتًإ بـُ عًالدـُ        ئُو ئَُطاظ َىغتُعػًًُ نُ عًالد ًإ يُْاو َىئُغُغـاتِ ٖـُضَيِ ًًْـُ، يـُعِٓ ث

ًَت ٖاوناضٍ ئُّ ُْخؤؾاُْ بهات، ئُو ُْخؤؾاُْ  يُواُْ يُ زَضَوَّ وآلت ُٖيُ، ئَُُ ئُّ غٓسووقُ زَتىاْ
ًٌَ ئــُّ يًصْاْــٍُ نــُ ئــُو غــٓسووقُ زَغــت ًْؿــاِْ زَنــات، يــُعِٓ يًصْــٍُ     زَغــت ًْؿــإ زَنــطَئ بــُث

ًَىيػـتِ بـُ     ،خىبُضا ُٖيُ، ئُوإ ئُو ُْخؤؾاُْ تُؾدًؼ زَنَُٕىختُؽ ُٖيُ،  ًَٔ ئُواْـُ ث يُعِٓ زََي
ٖتٞ ثًتو االَتطاض ايجت٢     عًالدِ زَضَوَّ وآلت ُٖيُ يإ ْار ئُطُض ئـَُطاظّ َىظًَٓـُ تـُعطيف بهـُئ )    

ًَىيػتًثسّٚ طٜٛ  ٚال ٜجِ ايؿؿا٤ َٓٗا اؿهٌ ناٌَ ٚقس ؽجؿٞ ٚثعٛز ثًكا٥ٝاليف  إ بُ عًالز يُعِٓ ئَُاُْ ث
ًَيَن تـا َـطزٕ، بـُآلّ عًالدـِ ُٖيـُ، يـُعِٓ ْـُخؤف               ٍَ ْـُخؤف زََـ ٌَ يُطـُ ُٖيُ، يُواْـُ زضَيصخايـُٕ بـ
ًَُـُ           ًَطثُصتُ ئـُو َىؾـهًًُّ ُٖيـُ نـُ يـُوآلتِ ئ ًَت شياِْ خؤٍ ئاغايٌ بُِضَيىَ ببـات، ُْخؤؾـٌ ؾـ زَتىاْ

ًَطثُصتُ زائًُــُٕ زضَْطــُ، نــُ ْــُخ   ؤف زَيــت طُيؿــتؤتُ قؤْــا ٌ وابــعامن تُؾــدًؼ نطزْــِ ُْخؤؾــٌ ؾــ
ًَىيػيت بُ تُؾدًػٌ َىبُنري ُٖيُ، وابعامن ئُو غٓسوقُ ئُطُض زَعُِ ئـُوَ بهـاتٔ    َىتُقُزيِ، يُعِٓ ث
ًَطثُصتُ بهــُئ   ًَُــُ ظوو، ظوو تُؾدًػــٌ ُْخؤؾــٌ ؾــ ًَت نــُ ئ نــُ ئــُدًٗعَ و نــُوازيطٍ َىختــُؽ ٖــُب

عامن ٖـاوِضاظ خـاًْـ تـُوظعتاتٌ تـطٍ ُٖيـُ،      ئُوَف ختىَنِ باؾُ يُ ئُٖساد ئُّ غٓسوقُ، ئُواٌْ تط وابـ 
 ظؤض غىثاؽ.

 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ / غُضؤنِ ثُضيَُإ:
 فُضَىو ٖاوِضاظ خإ.
ًَذ التس:  بُِضَيع ٖاوضاظ ؾ
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

هَُيًـُى  تُئهًس يُغُض ئُوَ زَنُيُٓوَ بُِضاغتِ زنتؤضَ دًٗإ باغٌ ُٖضزوو بُؾٌ نـطز، ُٖغـتِ نـطز تًَ   
       ٍَ ًَُُ بُؽ بؤ ضووْهطزْـُوَ قػـُ زَنـُئ، ئـَُِطاظّ َىظًَٓـُ يُطـُ يُقػُّ ئُْساَاِْ ثُضيَُإ ُٖيُ، ئ
ًَُــُ تُئهًــسَإ يُغــُض ئُوَيــُ يــُو    ًَهِ ظؤضيــإ ُٖيــُ ئُواْــُ، ئ ئــَُِطاظّ َىغتُعػــًًُ بُِضاغــتِ فــُضق

ِ تُْسضوغـتِ ناضَغـُضيإ ًًْـُ،    غٓسوقُ بُِضاغتِ ئُو ُْخؤؾاُّْ نُ يُزاّ و زَظطاناِْ غُض بـُوَظاضَت 
ٌَ، بــُآلّ يُُْخؤؾــداُْناِْ      يــُعِٓ يُواُْيــُ ٖــُض ُْخؤؾــًًُى يُٖــُضَيُِ نىضزغــتإ ناضَغــُضّ ٖــُب

( باغٌ ئُوَ 4(يؿسا يُخاَيٌ )6سهىَِ ناضَغُضيإ ًًُْ، ئُو ثاضَيُ، بُِضاغتِ ئُوغٓسوقُ نُ يَُاززَّ )
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ًَطَ  ًَُُ ي ًَؽت ئ ًَ ًَطَ ْاوَنـإ بٓىوغـؽت خـؤ    زَنا، خؤَإ ئُوَّ ْانُئ ب ْاوَنإ زَْىوغؽت، نىْهُ ئُطُض ي
ٍَ ئَُِطاظّ  ًَؽت ئَُِطاظّ َىغتُعػًًُ ئُو و ئُو و ئُوَيُ، بُآلّ يُواُْيُ ُْٖس ًَ ًَؽت، ب ًَ زَتىاْؽت ْاوَنإ ب
ًَتُ باظْـُّ ئـَُِطاظّ َىغتُعػـًًُ، ُْٖسَيهًؿـٌ       ٍَ ئَُِطاظٍ زيهُف بهـ ٌَ، ُْٖس َىغتُعػٌ زيهُف ُٖب

ًَت ُ باظْــُّ ئــَُِطاظّ َىغتُعػــًًُ، خؤَــإ تىوؾــٌ َُٖيُيــُى زَنــُئ بُِضاغــتِ ئُطــُض تــُعطيفِ   ُْنــ
( ئُطـُض ئُْـساَاِْ ثُضيـَُإ    4(زا نـُ يـُخاَيٌ )  6ئَُِطاظّ َىغتُعػًًُ بهُئ، يُبـُض ئـُوَ يـَُاززَّ )   

ًَهِ واظسـُ نـُ يًصُْيـُنِ ثػـجؤضّ ٖىْـُضّ ُٖيـُ بـؤ تُؾـدًؼ نطزْـِ ئـ            ُوَ، خىَيٓسبًًاُْوَ ئَُُ ؾـت
ًَسَنُئ وَنى خؤٍ ُٖيُ، غُثاؽ. ًَُُ ثؿتطريٍ ي  غٓسوقُنـ ئ

 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ / غُضؤنِ ثُضيَُإ:
ًَبًًًُٓنت ُٖيُ.  دُْابٌ وَظيط ئُطُض ت

 َُ ضؾًس/ وَظيطٍ تُْسضوغتِ:ُبُِضَيع ز. ضَيهُوت س
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ــت و َىْاقُؾــ    ًَٓ ــُو ٖــَُىو نؤَ ــؤ ئ ــسَيو ضو غــىثاؽ ب ُْٖ َّ ــسَّ بُِضاغــتِ،  واُْ، َــٔ ئَُــُو ــُوَ ب ْهطزْ
ًَػـتا يـُ وآلتـُ يـُنططتىَناِْ           ػتَُِ تُْسضوغتِ يَُُٖىو زوًْـازا غً تُغـًًٌُ زَنـُّ ٖـِ ئُوَيـُ تـؤ ئ

     َّ ًَهِ طُوضَيــُ، وَ ْــانط ٌَ ببُيتــُوَ، غػــتُِ تُْسضوغــتِ غػــتُ ئــَُطيها ٖــِ ئُوَيــُ َُٖيبــصاضضزِْ ثــ
ٍَ و نـىاض     َِ غـا ٍَ ٖـَُىو نًؿـُ تُْسضوغـتًُنإ سـٍُ بهـُيت، َُبُغـتِ ئُوَيـُ ئـُو           َُغُيُٕ يـُ غـ غـا

ًَط ثُصتـُ     ًٌَ َُٖىو ُْخَىؾًُنإ و  َُٖىو ُْخَىؾِ َىغتُعػـِ ؾـ ًَ ًَؽت زاضَيهِ غشطّ ًُْ ب ًَ قٓسوقُ ب
سٍُ زَنا، وَظاضَتٌ تُْسضوغتِ يُ ِضَيٌ َُْافًعِ ئًذتًُـاعِ نـُْس ُْخَىؾـًُنِ ناضَغـُض نـطاو زَعـِ       

ًَط  زَنا، ُْٖس ٍَ ُْخؤؾِ ؾـ ٍَ، يُطُ ًَؿو، ز َّ، َُغُيُٕ ُْخؤؾِ خىَئ، َ ٍَ ُْخَىؾِ ُٖيُ ناضَغُضزَنط
َِ ٖـُظاض زؤالض     َّ يُ غُز زؤالضَوَ تـانى غـ ًٌَ ياغايُنِ وَظاضَتِ تُْسضوغتِ زَعِ زَنط ثُصتُ ئَُاُْ بُث

ًَـٌ ؾـُيٍُ زََـاغ، ؾـُيٍُ زََـاغ نا      ًٌَ قىضغٌ و غىونِ ساَيُتُنُ، َُغُيُٕ زََي ضَغـُضّ ًْـُ، بـُآلّ    بُث
ًٌَ ئُو بىزدُيُّ نُ سهىَُت ُٖيُتِ َُغُيُٕ َ ونُيُنِ َاْطاُّْ نُّ ئُْساَاِْ بؤ بِطاوَتـُوَ  ىبُث

ٌَ نـطاوَ َى   ٌَ تُفُضو ٌ ثـ َِ، ئـُوَو ظؤض ساَيـُتِ تـط      وئُطُض زايهُنُّ بؤ فتىوُْ َىَظَف ب نـُّ زَزضَيتـ
ًَِ ًٖك ًْ ًَ ًَطَ بً ًَهِ ئًٓؿـىضظ  ئُوَّ بؤ نطاوَ، ئُوَّ َٔ زََُوّ ي ًَهِ تُئُؽت يُ زوًْازا ًٖك ًْعاَ عاَ

يُ زوًْازا نُظُضّ َُٖىو ُْخؤؾًُى ْانـات، بـؤ فتىوْـُ ظؤضبـُّ وآلتـاِْ زوًْـا نُظـُضّ ْـُظؤنِ ْانـات          
           َِ ًَػـتا يـُ نىضزغـتإ زوو، غـ يُواُْيُ تِطايَُيٌ يُنَُِ بؤّ بهـا، تِطايـَُيٌ زووَّ زََيـٌ خـؤت بـِطؤ بًهـُ، ئ

بُف ُٖيـُ نـُ بُغـعطَيهِ نـُّ زَيهـات، يـُعِٓ سـُتتا وَظاضَتـٌ تُْسضوغـتِ بـُو           غُْتُضّ سهىَِ ٖاو
  ٌَ ًٌَ قًاغاتِ عايٌَُ زَبـ ًَػتا بُ ث ًَطَف طًُيًُنِ خؤّ بهُّ يُعين ئ بىزدُ نَُُّ ُٖيُتِ دا با َٔ ي

ًَتـُوَ يـُ       َِ غاَياُْ، ئـُّ ًْػـبُتُ بـُضظ زَب وآلتـُ  َُٖىو ُْفُضَى يُ عايُّ ْؤ غُزو ُْوَت زؤالضّ بسضَيت
يُنططتىَناِْ ئَُطيها بؤ سُوت ُٖظاض زؤالض، ْعيهُّ زَناتـُ ُٖؾـت ٖـُظاض زؤالض، يـُ بـُضيتاًْاو ئُواْـُ       
ًَتـُوَ، زَيتـُ     ًَتُ ًَػط و ئىضزٕ و ئُواُْ نـُّ زَب ًَٓك ُٖظاض زؤالض، زَيتُ خىاضَوَ زَن ًَتُ وَ بؤ ث نُّ زَب
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ًَتُ ْعيهُّ غُز زؤالض نَُرت، يُ غُز زؤالض ًَُُ غُز زؤالضَنُمشإ  8111و  8119، غاَيٌ نىضزغتإ زَب ئ
ٍَ نُ يُ ثُضيَُإ ئُو بىزدُ تُؾـغًًًُ نـُّ بـؤوَ سهىَـُتًـ بىزدـُّ       َِ، يُعِٓ ئُطُض ئَُػا ُْزضاوَت
    َِ َِ غُضؤنايُتِ ئُصتىَُِْ وَظيطإ ئُو غـُز ًًَـاضَّ ُْزايٓايـُت َّ و زوَيٓ ًَط تُؾغًًِ نُّ بؤوَ ئُطُض ث

ٌَ ُْبىو  ًَُُ ثاضََإ ث ًَط )    ًسُبٌ ثاضاغئ ًَػـتا زائـريَّ قـشُّ ٖـُوي ( 18تؤيًـ بهِطئ، زائريََإ ُٖيُ ئ
( ًًًَاض زيٓاض تُداوظَ، يُو بىزدُيُّ نُ بؤّ زاْطاوَ 18ًًَاض زيٓاض تُداوظَ، زائريَّ قشُّ غًًُاِْ )

َّ ئُو َُٖىو تُنايًفُ، ئُو َُٖىو ؾتُ يُو بى َِ َاْطِ َاوَ، يُبُض ئُوَ ْانط ٍَ غ ًَؿتا غا ٖ   ،َّ زدُيـُ بهـط
دا َٔ زاواّ يُو ثُضيَُاْتاضَ بُِضَيعاُْ ُٖيُ نُ طًُيٌ زَنُٕ يُ غػـتُِ تُْسضوغـتِ و وَظعـِ ْـُخؤف     
ًَُُ ْاتىاْؽت  ًَػتا ئ بُِضاغتِ زانؤنًُإ ؾَت بهُٕ نُ بىزدُنَُإ بؤ ظياز نُٕ بؤ ئُو بىزدُيٍُ نُ ُٖيُ ئ

ًَػتا وَظاضَتٌ تُْسضوغتِ وَظعُنُ وَنى َُٖىو زاواناضيُنإ بُِضَيىَبُضئ، غُب اضَت بُ خؿتُيُنِ تط  ئ
ٌَ َُعاَُيـُّ خـَُيهِ             َِ ناضَغـُض بهـا، َـٔ يـُزَضَوَّ ٖـُضَيِ ٖـاتىوَ ٖـُض زَبـ ًَهِ بؤ زاُْْطاوَ نـ قاْىْ
ٌَ َُعاَُيـُّ خـَُيهِ ٖـُضَيُِ بـؤ بهـُّ، بـُ            ُٖضَيُِ بؤ بهُّ، نطَيهاض يُ زَضَوَّ ٖـُضَيِ زَيـت ٖـُض زَبـ

َِبُالف عًالدٌ بهُّ، ِض ًَػتا َُغُيُٕ يُن بعامن ئاؾتِ خإ بىو يُ ثُضيَُاْتاضَ بُِضَيعَنإ وا اغت زَنا ئ
  ُ ُنُ زَضَــإ ْــَُاوَ ِضاغـتُ، زَظاْــِ بــؤ زَضَــإ ْــَُاوَر  يسَيًوتـِ نــىوَُتُ خُغــتُخاُّْ ًٖــىا يـُ غــ

ًَطاقـُ     %،45% تـا  41نىْهُ خُغتاخاُّْ ًٖىا بُؽ خُغتُخاُّْ غًًُاٌْ ًُْ، خُغتُخاُّْ َُٖىو ع
      ُ ًَـو زَنـِطئ، نـؤضؽ ُٖيـ ًَُُ وَنى وَظاضَتـٌ تُْسضوغـتِ زَضَاْ َّ، ئ  ،ُْخؤؾُناِْ يُ زَضَوَّ ُٖضَيِ ز
ًَُـُ              َّ نـُ غـُضَتاِْ َـَُهًإ ُٖيـُ بـُ بًػـت ٖـُظاض زؤالضَ، ئ ًَجتؽت بـؤ ئـُو شْاْـُ بـُناضز ًَطغ نؤضغٌ ٖ

ًَطام ْانُئ، يُبُض ئُ وَ زَضَاُْنُ بـُف ْانـات،   فُضقِ ُْخؤؾُنُّ غًًُاِْ و ُْخؤؾُنُّ خىاضووّ ع
ًَُـُ يـُ َـاْطِ           ًَـىَ ْاضزووتاْـُ، ئ ًَُُ وَنى وَظاضَتٌ تُْسضوغتِ ئُو ياغـايُّ  نـُ بًُـُّ تُْسضوغـتِ ئ ئ
سُوتُوَ ْاضزووَاُْتُوَ بؤ سهىَُت و سهىَُت ْاضزوويُتِ، زاواتإ ؾَت زَنُئ نـُ ياغـاٍ ئًٓؿـىضامسإ    

ٌَ، خـَُيو َاْطاْـُ)   ظوو يُّ خاَيُ بؤ تُواو نُٕ بـؤ ئـُوَّ خـَُيو تـ     ( ٖـُظاض زيٓـاض بـسا باؾـرتَ     11ُئُؽت بـ
( ُٖظاض زؤالض بسات، ئُوَ تُواوَ، بُآلّ يُ َُٖىو زوًْا خَُيو ُٖض ثاضَ زَزا 11يُوَّ نُ ُْخؤف نُوت )

ًَػتا بِطؤ غُيطنُ ظؤضبُّ وآلتاِْ زوًْا َُغُيُٕ بُضيتاًْا ؾاْاظّ بُ َوَ زَنا، ؾاْاظّ بُ  (N’H’S)تؤ ئ
% 21ُّ خؤّ زَنا فًعًُٕ ًْعاًَهِ َىًُُٖ، بُآلّ وَضَ غُيطّ فاتىضَّ َُعاؾُنٍُ بها يـُ  ًْعاَِ قش

ؾَت زَبِطَيت بؤ ناضَبا، بؤ قشُ، بؤ ئاو، بؤ ئُواُْ، يُ َُٖىو زوًْا ًُْ قشُ ٖـَُىو ثاضَيـُى بـسات، وَ يـُ     
ُيُٕ تُْسضوغـتِ  َُٖىو زوًْاؾُ ئًؿىِضَغُنِ زوًْا ًُْ َُغُيُٕ َُٖىو ُْخؤؾـُنإ نُظـُض بهـا، َُغـ    

َّ ُْخؤؾـٌ        ًَطَ ززاْـِ عـًالز زَنـا، ُْٖـس ززإ يُ ظؤضبُّ وآلتإ بُ ثاضَيُ، َُغُيُٕ يُ ئَُيُاًْا زَيتـُوَي
ٌَ وايُ بُآلّ ؾُيٍُ زََـاغ ناضَغـُضّ ًْـُ، ْـاتىامن ناضَغـُضّ       ًَٔ ئُواُْف بططَيتُوَ بَُي باؽ نطا نُ ئَُي

      ِ َِ        بهُّ، بـُآلّ ُْخؤؾـِ غـُضَتإ ُٖيـُ ئُطـُض بتـىاْ ًَهِ باؾـِ بـسَيت َِ، زَضَـاْ نؤغـتُنِ باؾـِ بـسَيت
َّ ُْخؤؾِ ُٖيُ ُْٖطاوَإ بؤ ْاوَ، َُغُيُٕ َـٔ َـاْطِ    زَتىاِْ ناضَغُضّ بهُّ، بُٓبِطٍ بهُّ، ُْٖس

ًَؿىو َىافُقُتِ ئُصتىَـُِْ وَظيـطامن وَضططتـىوَ نـُ )     َّ بـؤ نـاْسِْ     التا( ُْخؤؾـِ  411ث ًَـطزض غـًُا بٓ
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َِ( ًًَــؤٕ زؤال84َــؤر، ْعيهــُّ )  ًَسَنــ َىافُقــُـتإ بــؤ وَضططتــىوَ، ٖــُضوَٖا نتاؿتــإ زاوَتــُ       ،ضّ ت
     َّ َّ ُْخؤؾـِ نـاو، وَنـى ُْٖـس ٍَ، وَنى ُْٖس َّ ُْخؤؾِ وَنى ُْخؤؾِ ز غُضؤنايُتِ سهىَُت نُ ُْٖس
ًَـطَ ناضَغـُض نـطاوَ، تـؤ         َّ، بـُآلّ ظؤض ُْخؤؾـِ ُٖيـُ ي ٍَ، نُ ئَُاُْ ناضَغُضّ ْانط ُْخؤؾِ ناضَبايٌ ز

 ًٌَ َّ ٖـُْطاوَإ     91يُ ئُطُض ب َوَ سًػاو بهُّ تُْسضوغتِ بُو بىزدُيُوَ ُْٖطاوّ باؾِ ْـاوَ، ُْٖـس
َّ ؾـتُإ نـطزووَ بـؤ خَُيهـُ فُقريَنـُ يُواْـُ َُغـُيُٕ            ْاوَ يُو ؾُف َاْطُّ زوايًـُ، َُغـُيُٕ ُْٖـس

ٍَ بـىوَ ئًَ            َّ ؾـىَئ زوو غـا ػـتا  َُوعًسّ ُْؾـتُضطُضّ نـُ َـٔ نابًٓـُّ سىتـُممإ وَضططتـىوَ يـُ ُْٖـس
َُوعًسّ ُْؾتُضطُضّ َُْاوَ، يُبُض ئُوَّ قاوؾِ ئًىاضافتإ نطزؤتُوَ، قاوؾِ ئًىاضاُْنُ بُ غىثاغُوَ 

ــُ  ــُ   81ي % ٖاووآلتًــإ زَيــسا، ئُطــُض ٖاووآلتًــُى  81% ّ بىزدُنــُّ سهىَــُت زَيــسا عــًًَُات زَنــا ي
َّ بــُ ) ًَهِ بــؤ بهــط ًَػــتا تُقطيبــُٕ يــُ ( ٖــُظاض زيٓــاضّ سهىَــُت زَيــسا، 281( ٖــُظاض ) 411عَُــُيًات ئ

ــُ غــًًُاِْ       ــصناضقتإ ي ظؤضبــُّ ؾــىَيُٓنإ َُوعًــسزّ عــًًَُات و ِضاوَغــتإ نــُّ بؤتــُوَ، نًًًٓهــٌ ِضاوَي
ٌَ َىقابـٌ بـُ غـعطَيهِ           ًَط و زٖؤى نطزَوَ نـُ ثعيؿـهِ ثػـجؤِض، سهىَـُت َُعاؾـٌ زَزاتـ ًَىَّ ُٖوي ٖاوؾ

 ٔ َّ بُ غُضَتإ، َـ ًَِ َىغـِطّ يـُ غـُض ِضَئـٌ خـؤّ،         ِضََعّ، غُباضَت بُوَّ نُ ئُويُويُت بسض ًَـ ْـاتىامن ب
         َِ ًَهِ باؾـِ بـاؽ نـطز، خـَُيو ُٖيـُ زَوَيَُُْـسَ بـُؽ ْـاظاْ ًَػتا ز. ِضَيباظ ؾت بُآلّ ئُطُض ئُو قٓسوقُ ئ
َّ، َُغُيُٕ ئُيبا بؤ خُغتُخاُّْ ْاُْنُؾت َىزيطَنُ زَغتاتُ نُنُُدُنُيُوَ، ُٖض  ثاضَنٍُ ببا بؤ نى

ًَو زوو غُز زؤالضّ  َّ ٖـُض      ُْخؤؾ ًَػـتا زاْـطاوَ ِضَيـو خبـط ٌَ ئُّ غًػتُُ ئُوَّ ئ ٌَ، ئُب َِ، ئَُُ ْاب زَزات
    ُ ًَُُ يُنُّ زَوَيُت ْؽت ئُوَ زضوغت بهـُئ، بـِطؤئ بابهـؽت يـ ًَط بها وَ ئ َّ خ ئـىضزٕ ُٖيـُ    نُغِ ئُيُو

َِ َىئُغُغــُيُنٌ ًَط ثُصتــ   زوَيٓــ ًَطاْــِ ٖــاتبىوٕ نــُ يــُ تُٖطاْــُ نــُ ظؤضبــُّ َٓــساَياِْ ؾــ ُّ طــُوضَّ ئ
ًَـطام، يـُ ئُفغاْػـتإ ئـُوإ عًالدـٌ زَنـُٕ، يـُعِٓ ئـُّ               ًَـطإ سـُتتا يـُ نىضزغـتإ، يـُ ع تىوؾبىو يُ ئ

 فًهطَيُ فًهطَيُنِ تاظَ ًُْ، غىثاؽ،
 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع/غُضؤنِ ثُضيَُإ

 فُضَىوٕ بؤ َاززَيُنِ تط. 
 فُضَىو نىيػتإ خإ. 

 بُِضَيع نىيػتإ ستُس عبسايًُ:

 ضؤنِ ثُضيَُإ.بُِضَيعغُ

زيــاضَ قػــُناِْ زنتــؤض يُغــُض ئــُوَّ بىزدــُّ وَظاضَتُنــُّ نَُــُ بُتــُواوَتِ ثؿــتطريّ يــُ قػــُناِْ    
ًَُُف ئُْساَاِْ ثُضيَُإ ُٖض يُ ِضاثؤضتِ يًصُّْ زاضايًُوَ  ٌَ نُ ئ ٌَ دُْابٌ ئُوَ بعاْ زَنُئ، بُآلّ ئُب

ًَهِ ظؤضّ ئُْساَإ قػُيإ يُغُض ئـُوَ نـطزووَ نـ    َّ،      ُٖتتا بُؾ ًَىيػـتُ ظيـاز بهـط ُ بىزدُنـُّ نَُـُو ث
ًَٔ نِ، غىثاؽ،  ًَ ًَٓاوَ ب  بُآلّ زواداضَ زَْطِ ُْٖ

 :بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع/غُضؤنِ ثُضيَُإ
 بُِضَيع فُضَىو ناى طؤضإ. 
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 بُِضَيع طؤضإ ئاظاز ستُس:

 بُِضَيعغُضؤنِ ثُضيَُإ.

ٌَ ئُو َاززَيُ عٓىاُْنُّ يُنال بهطَيت ُوَ، نىْهُ َُغريّ قاْىُْنـُ يُغـُض ئُوَيـُ ئايـا     بُ ِضَئٌ َٔ زَب
 ٌَ ٌَ بؤ ُْخؤؾًُناِْ زيهُر بؤيُ زَب ٌَ، ئُطُض ْا نؤٕ زَب ٌَ، ئُطُض ُْخؤؾِ غُضَتاِْ ب زَعُُنُ نؤٕ ب

 ثاؽ.ئَُُ يُنال بهُيُٓوَ بؤ ئُوَّ ئاِضاغتُّ َىْاقُؾُ نافتإ بعاْؽت، غى

 :بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع/غُضؤنِ ثُضيَُإ
َّ، ًٖك تُئػري يُ ْاوَِضؤنِ ثِطؤشَنـُ ْانـات فـُضَىوٕ    ِضَئًُ ٌَ وَظعُنُ ْاطؤِض ًَو ب نُ ئُوَيُ نُ ُٖض نؤْ

 بؤ َاززَيُنِ تط.

 بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع/غُضؤنِ ثُضيَُإ:

 فُضَىو ؾتُ عاَُنُ نًًُر 

 فُضَىو ئاواظ خإ.

 :خهطبُِضَيعئاواظ عبسايىاسس 

 بُِضَيعغُضؤنِ ثُضيَُإ 
و قػُيُّ نؤيػـتإ خـإ ِضاغـتُ ٖـَُىو اليـُى زانؤنًُـإ يـُوَّ نـطز ًَعاًْـُّ وَظاضَتـِ           بًُْػبُت ئُ

    َّ ٍَ ُْْىوغـط ًَٓا، بؤيُ ئُو قػُيُ با بُ َُٖيـُ يـُثِطؤتؤنؤ ٍَ ئُوَّ زَْطِ ٖ َّ، و يُطُ تُْسضوغتِ ظياز بهط
ًَٓاوَ.   يإ قػُنُ ِضَؾبهطَيتُوَ يإ ِضاغت بهطَيتُوَ نُ زَْطِ ٖ

 ٕ بايع/غُضؤنِ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز. اضغال
ًَٓاوَ، خؤّ وَنـى ؾُخكـٌ قػـُّ     ئًعتًازيُ وَآلَِ َُزَضَوَ، يُعِٓ ؾتُنُ ئًعتًازيُو ْاوّ نُغِ ُْٖ
ًَاوَ يـُ َُغـُيُنإ تُبًعًـُ ؾـتُنُف يـُ َُغـًُسُتِ عاَـُ فـُضَىو بـؤ              نطزووَ ْاوّ ٖـًك نُغـٌ ْـُٖ

 َاززَّ زووَّ، 
 بُِضَيع ٖاوِضاظ ؾًذ التس:

 ثُضيَُإ  بُِضَيعغُضؤنِ
ٍَ اليُِْ ثُيىَْسيساض  ًَٓاِْ ئَُاُْيُ، قٓسوم بَُُٖاُْٖطِ يُطُ َاززَّ زووَّ: ئاَاصتِ قٓسوم وَزٍ ٖ
ًَط ثُصتـُو     تايبُـتُْسَ بؤ زابؽت نطزِْ ناضَغُض بؤ ٖاووآلتًاِْ نىضزغتإ، ئُواُّْ سايُتِ ُْخؤؾـِ ؾـ

ــاْ      ــُ زَظطان ــإ ي ــُ، ناضَغــُض نطزًْ ــًإ ُٖي ــُّ ُْخؤؾــِ قىضغ ــِ   ئُواْ ــُ وَظاضَت ِ تُْسضوغــتِ غــُض ب
ًَىيػـتًُناِْ ناضَغـُض    َّ ثؿتطرييُنِ نِط بهطَئ بُ زابؽت نطزِْ ث تُْسضوغتِ زَغت ْانُوَيت و زَخىاظ

ًَطّ ثعيؿهِ و بٓهُّ ثػجؤِض بؤ ناضَغُضنطزٕ يُْاوَوَ يإ يُ زَضَوَّ نىضزغتإ.  يُ زَضَإ و ئاَ
 َإ:بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيُ

 فُضَىو دًٗإ خإ.
 بُِضَيع دًٗإ امساعًٌ بًٓاَؽت:
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 بُِضَيعغُضؤنِ ثُضيَُإ 
املعٓٝت١ اجتٛؾرل وؾهتٌ    ز٠ ايذا١ْٝ: ٜٗسف ايكٓسٚم اىل ؼكٝل االثٞ: )خيجل ايكٓسٚم اايجٓػٝل َع اؾٗاخ املا

ك١ٝ ٚال ٜجٛؾط  ا نٛضزغجإ ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ طاالخ َطض ايػططإ اٚ االَطاض املػجع ططم ايع ض ملٛاطين
ع ض يس٣ املاغػاخ ايكظ١ٝ ايجااع١ يٛظاض٠ ايكظ١ ٚثػتجًعّ زعُتال َطنتعال  تا اجتٛؾرل َػتجًعَاخ ايعت ض َتٔ         

 قًِٝ اٚ خاضس٘يفاالاز١ٜٚ ٚاسٗع٠ طب١ٝ َٚطانع َجدكك١ اايع ض زاخٌ 
 :بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع/غُضؤنِ ثُضيَُإ

 يًصُّْ ياغايٌ،
 يكازضزظَيٌ: بُِضَيع:ز. ِضؤشإ عبسا 

 بُِضَيعغُضؤنِ ثُضيَُإ 
ًَىَيُى ئاَاصتُناِْ ياغانُ يـُ   ًَؿًٓاض زَنُئ نُوا َاززَنُ زابِطَيصضَيتُوَ بُؾ ًَُُ يُ يًصُّْ ياغايٌ زا ث ئ
ًَىَيُ خاَيٌ يُنُّ: زابؽت نطزٌْ ناضَغُض و باؾـرتئ ِضَيطـا خـؤ ثاضاغـؼت      ٍَ بُّ ؾ َّ، بهطَيتُ زووخا خؤ بطط

ًٌَ     يُ ُْخؤؾًُنإ بؤ ًَط ثُصتـُٕ و بـُث ٖاووآلتًاِْ ُٖضَيُِ نىضزغتإ و ئُواُّْ تىوؾبىوّ ُْخؤؾِ ؾـ
ًَط ثُصتُيـُ يـإ ُْخؤؾـًُناِْ تـطيـ زَططَيتـُوَر           ئُوَّ نُ زَْط زَيِٓ، ئايا تُْٗا يـُ بـؤ ُْخؤؾـِ ؾـ

وغـت  ئُوَ زواتط زازَِضَيصيُٓوَ َاززَنـُّ، وَٖـُضوَٖا ٖاوبُؾـًُتِ يـُ ثاضاغـتِٓ تُْسضوغـتِ طؿـتِ و زض       
ًَهِ تُْسضوغت،   نطزِْ نؤََُي

 
 :بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع/غُضؤنِ ثُضيَُإ

 يًصُّْ زاضايٌ فُضَىو 
 بُِضَيع:ز. ئاضاؽ سػؽت ستُىز: 

 بُِضَيعغُضؤنِ ثُضيَُإ 
ٍَ زَقِ َاززَنُئ نُ يُ ثِطؤشَ ياغانُزا ٖاتىوَ، ًَُُ يُطُ  ئ

 :بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع/غُضؤنِ ثُضيَُإ
 ْابٌ وَظيطفُضَىو دُ

 بُِضَيع ز. ِضَيهُوت سَُُ ضؾًس/ وَظيطّ تُْسضوغتِ
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ  

َّ بُ )زاخٌ ايعطام او خاضدُ(   َٔ يُى َىالسُظَّ ُٖيُ ئُوَّ )اقًًِ او خاضدُ( بهط
 :بُِضَيع ز. اضغالٕ بايع/غُضؤنِ ثُضيَُإ

ًَبًِٓ ُٖيُ يُغُض ئُو َاززَيُر )ناضوإ قاحل، ٖاش َِ ت ًَط ستُـس   مجتاٍ طتاٖط    َ غـًًُإ، دـالٍ عًـِ،    ن ؾـً
ٕ بُؾـاضَتٌ، غـاالض ستُـىز، برييعـإ امساعًـٌ، غـًىَيٌ       ؾانٌ صتًب،  ، نىَيػـتإ ستُـس، نـاضزؤ ستُـس،     عذُتا

 فُضَىوناى ناضوإ.  ئاؾتِ ععيع، ظنًُ غًس قاحل، سَُُ غعًس سَُُ عًِ، مسريَ عبسايًُ، عُط ُٖوضاَِ(
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 ناضوإ قاحل التس: بُِضَيع 

 ُِضَيعغُضؤنِ ثُضيَُإ. ب
ًَط ثُصتـُ،    ًَِ وايُ ئاَاْر بُؽ ئُوَ ًُْ عًالز بؤ ُْخؤؾًُناٌْ ؾـ يُ غُض َاززَّ زووَّ، بُِضاغتِ َٔ ث
َّ يــُ ئاَاصتُناُْنــُزا ٖؤناضَنــاِْ تُؾــُُْنطزِْ ئــُو ُْخؤؾــًاُْ يــُ نــُْس غــاَيٌ      ئُطــُض زيــاضّ ْــُنط

ًَِ و ًَهُ يُ عـًالز، ئـُوَف سـُم وايـُ يـُو ئاَاصتاْـُ       ِضابىضزوو وقُاَلنؤنطزِْ ئُو ٖؤناضاُْ، نُ ث ايُ بُؾ
ًَُٓـُوَ بـؤ دـُْابٌ وَظيـط       ًَو فتىوْـُ بٗ َّ، بؤيُ بؤ ئُو َُبُغتُ َٔ سُظ زَنُّ نؤََُي زَغت ًْؿإ بهط
وَُٖضوَٖا بؤ بُِضَيع ثُضيَُاْتاضاًْـ ئُطُض غُيطّ ئاو و ئاوَِضؤ بهُئ، غُيطّ ئاوّ خىاضزُْوَ بهـُئ،  

خىاضزُْوََإ ثاى ًُْ، ٖؤناضَيو، غـُيطّ تـُثى تـؤظو شيٓطـُ ثًػـِ ُٖضَيُُنـَُإ بهـُئ،         بُِضاغتِ ئاوّ
وآلتُنـَُإ بهــُئ، ؾـاضَنَُإ بهــُئ، شيٓطُيـُنِ ثًػــُإ ُٖيــُ، نـُ ٖؤنــاضّ غـُضَتاُْ، غــُيطّ ئــُوَ      

َِ ثًػـرتٕ، نـُ َـٔ يُطـ        ٍَ بهُئ نُ ُْخؤؾداُْنافتإ، خىزّ ُْخؤؾداُْنافتإ خؤيإ يـُ ٖـَُىو ؾـىَيٓ ُ
ــُ          ــسَزَٕ ن ًَ ــاوّ ي ــُ زَضظّ نًًُ ــطزووَ ن ــىَيَُٓإ ن ــُو ؾ ــُضزاِْ ئ ــُِضَيعَنإ غ ــَُاْتاضَ ب ًَو ثُضي ــ بُؾ
خطاثرتئ، ْاؾًاوتطئ ؾىَيُٓ، ئُواُْ َُٖىو ٖؤناضّ ثُضت بىوٕ و تُؾُُْنطزِْ ئُو ُْخؤؾًُٕ، ئُطـُض  

نِ ُْخىؾـداُْ طؿـتِ و   ؤؤنِ نًًُـاوّ ُٖيـُ، وَ ثاؾـُضِ   غُيطّ ناضَغُضنطزٌْ ئُو ناضطاْـُّ نـُ ثاؾـُضِ   
ًَو ؾـتِ تــط ُٖيــُ، َُغــُيُٕ     تايبُتًـُنإ بُِضاغــتِ ٖؤنــاضَيهٔ بــؤ تُؾـُُْنطزِْ ئــُو ُْخؤؾــًُ، نؤَــَُي
ًَٓاُْوَّ ثالغتًو يُ زضووغت نطزِْ عُالطُو نًػـُّ زَغـت زَيـإ     ًًَُٓٓوَ بُناض ٖ فتىوُْيُنِ غازَ بٗ

ٌَ ًَتُوَ باوِضتإ ُٖب ًَو خىاضزٕ و  غاَيُ َُٖإ ثالغتًهُ زووباضَ زَب ٌَ زَنُئ، نُ نات َُٖىوَإ ُٖغتِ ث
ًَِ وايُ  ًَهِ يُنذاض غُيطو غَُُضَّ ُٖيُ، نُ ث ًًَٓتًُ َاَيُوَ، بؤْ ًَسَنُيت نُ زَيٗ طؤؾت و ًَىَداتٌ ت
ًَِ وا ًْـُ ئُواْـُ ناضَغـُض          ًَػـتا ثـ ًَٓاٌْ ئُو دؤضَ َُوازاْـُ نـُ تـا ئ يُ زَضَوَ ئريؾازات ُٖيُ بؤ بُناضٖ

ُْ ٖؤناضَيهٔ يُ ٖؤناضَناٌْ تُؾُُْنطزٕ و بُضفطاوإ بىوِْ دؤضَٖا ُْخؤؾِ غـُضَتإ نـُ   نطابٔ وَ ئُوا
ًَهٔ يُ تُؾُُْنطزٕ  ًَهػجايُضو خىاضزِْ خُضاخ، بُؾ دؤضَيو ًُْ خؤتإ زَظأْ دُْابٌ وَظيط، زَضَاِْ ئ

ًَو ئًعافـُ         ًَؿـًٓاض زَنـُّ يـُ ئاَاصتـُنإ يـإ غـاَي َّ بـؤ ئـُوَ، بـؤ     و بُضفطاوإ بىوِْ ئُوَ، بؤيُ َٔ ث بهـط
ًَهؤَيًُٓوَ، َُٖيُُتٌ قَُيانؤنطزٌْ ٖؤناضَناِْ بُضفطاوإ بىوٕ و تُؾـُُْنطزِْ ُْخؤؾـٌ    تىَيصيُٓوَ، بؤ ي
َّ، يُبُض ئُوَّ بُِضاغتِ ئـُو ٖؤناضاْـُ    َّ بُ ئاَاْر يإ يُ َاززَيُنِ تط بؤّ ئًعافُ بهط ًَط ثُصتُ، بهط ؾ

ًَهِ ِضابـىضزوو ئـُو ُْخؤؾـًاُْ وضزَ وضزَ        تُْٗا و تُْٗا ئُوَٕ، نـُ غـاالُْ خؤَـإ زَظ    اْـؽت يـُ نـُْس غـاَي
ٌَ ٖؤنـاضّ تُؾـُُْنطزٕ و    ٌَ ئاَاْر يُوَب بُضَو ظيازبىوٕ زَِضَوٕ، ٖؤناضَناًْـ واظسُ وَنى باغِ نطز زَب
َِ، وَ ٖؤناضَناًْؿــِ ظؤضٕ، ُْخؤؾــِ غــُضَتإ نــُْسئ دــؤضٕ،       ًَٓ ــَُ ــًاُْ ْ ــُو ُْخؤؾ ــُوَّ ئ ًَاوبىوْ ب

َّ، وَ يـُ اليــُٕ ثػــجؤِضإ و     ٖؤناضَنـاِْ زوو   ٌَ زَنــط بُضاَبــُض بـُ ئــُوَ يــُ ٖـُضَيُِ نىضزغــتإ ُٖغـتِ ثــ
ٌَ ثُيىَغـتساضّ وَظاضَتـِ تُْسضوغـتِ بـُ             ٌَ زضاوَ، بؤيـُ زَبـ ؾاضَظايإ وَ يـُ اليـُٕ ثعيؿـهإ ئًؿـاضَّ ثـ

ٍَ وَظاضَتـُناِْ        َِ ثُيىَغـتساضّ ُٖيـُ يُطـُ ًَٓـ ٍَ   تايبُتٌ ئُو ياغايُ نُ ئُو قـٓسوقُ وَزّ زَٖ تـط، يُطـُ
ًَـطَزا        ٌَ ي ًَِ وايـُ زَبـ ًَو فُضَاْطُّ تـط نـُ ثـ ٍَ نؤََُي ٍَ وَظاضَتٌ باظضطاِْ، يُطُ وَظاضَتِ ؾاضَواِْ، يُطُ
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َّ، نىْهُ ئُو ياغايُ تُْٗا ئُوَ ًُْ بُؽ ناضَغُض بؤ ُْخؤؾُنُ بسؤظيتُوَ، ُٖغـتًاضَ   ٌَ بسض ئًؿاضَّ ث
ٔ    ’و ــؤ بــسَي ٌَ بــُ ٖــَُىو اليــُى ٖــُوَيٌ ب ــ ــُو     ياغــايُنُ زَب ــإ ئ ــُ ي نــُ ٖؤناضَناًْؿــِ ئــُو فُضَاْطُي

ًَهؤَيًُٓوَو  ًَهِ بؤ بهطَيتُوَ بؤ ي قٓسوقُيُ ٖؤناضَناًْؿِ قَُيانؤبها، يإ تىَيصيُٓوَّ يُغُض بها، وَ بُؾ
 بُزوازانىوِْ تىَيصيُٓوَ يُغُض ئُو ثطغُ، غىثاؽ.

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ٖاشَ خإ فُضَىو.
 َكطؿ٢:ِضَيع ٖاشَ غًًُإ بُ

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَىَيُ زابِطَيصضَيتـُوَ، ئاَــاصتِ ئـُو غـٓسووقُ ٖاونـاضّ نطزْــِ            ًَؿـًٓاض زَنـُّ نـُ ئاَاصتــُنإ بـُو ؾـ َـٔ ث
ًَـت             ًَطثُصتُ ئُطـُض ئـُواِْ تـطيـ يُطـَُيِ ب ًَـت، ؾـ ًَطثُصتُ ب ُْخؤؾًُناِْ تىوف بـىو، ئُطـُض تـُْٗا ؾـ

ُِضَيطاّ زابًٓهطزِْ ناضَغُض بؤ ٖـَُىو ٖـُْطاوَناِْ، يـُ ِضؤشّ زَغـت ًْؿـاْهطزِْ      ئُويـ ظياز بهطَيت، ي
ًَطّ ثعيؿـهِ و             ًَساويػـتًُنإ يـُ زَضَـإ و ئـاَ ُْخؤؾًُنُ تـا نـاى بىوْـُوَ، ئـُويـ بـُ زابًٓهطزْـِ ث

  ُ ًَطث صتُ بٓهُّ ثػجؤضّ، يُ ْاوَوَو زَضَوَّ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، بُِضَيعإ بُِضاغتِ َُغُيُّ ُْخؤؾـٌ ؾـ
ًَهِ ُٖيــُ، يــُو قؤْا اْــُ يُنــُّ قؤْــا ِ تُؾــدًؼ نطزْــِ ُْخؤؾــًُنُيُ، زواتــط قؤْــا ِ   نــُْس قؤْــا 
ًَهِ ُٖيـُ     ًَسَنات، عًالدُنُف نـُْس قؤْـا  ًَِ دُضاسًُنُيُ، زواّ ئُوَ عًالدُنُ زَغت ث ًَ عًالدِ ب

اْـُ ٖـَُىوّ قؤْا ـُ    يُواُْ نًًُاوّ ُٖيُ، عًالز ُٖيُ بُ نـُوّ نـُ يـُ ِضَيطـاّ ئُؾـًعُوَ زَنطَيـت، ئُو      
ًَىيػـت زَنـات نـُ     ٌَ زَثُِضَيت، بؤيُ بُِضاغتِ ث ًَىيػت بُوَ زَنات نُ ُْخؤف بُ َُٖىو ئُو قؤْا اُْ ت ث
ــُ          ًَو ن ــى نُغــ ًَت، نــىْهُ يُِضاغــتًسا َــٔ وَن ــساب ًَ ــَُىو ت ــُّ ٖ ــُو ُْٖطاواْ ــُو غــٓسووقُ، ئ ئاَــاصتِ ئ

ُضزَواَِ و، ٖـُض بـؤ ظاًْـاضّ بـُِضَيعتإ     َىتابُعُّ ئُو دؤضَ ُْخؤؾـًُّ نـطزووَ، غـُضزامن نـطزووَ بُبـ     
ًَُــُ وَنــى يًصْــُّ بــُضططٍ يــُ َــافِ ئــافطَت، غــُضزاِْ غــُْتُضّ ثؿــهًِٓٓ َــَُهُإ نــطز يــُ    ئــَُِطؤ ئ
ُْخؤؾداُّْ يُزايو بىوٕ، يُِضاغتًسا ساَيُتُنُ ئُوَّ نُ ئُوإ باغًإ نطز، ِضؤشاُْ نُ ئُوإ يـُ ُٖفتـُ   

ٌَ تا نىاض ِضؤش زازًَْؿٔ ٌَ تا نىاض ُْخؤف تُؾدًؼ نطاوَ، نُ تـىوف بـىوَ بـُو ُْخؤؾـًُ،     وابعامن غ ، غ
ًَىيػت زَنات نُ ظؤض ظؤض ناض يُغُض ئُوَ بهطَيت، نـُ َُغـُيُّ تُؾـدًؼ نطزُْنـُ ظؤض      بؤيُ بُِضاغتِ ث

ــُِْ       ــُزواّ تَُ ــهُتىو ي ًَؿ ــاِْ ث ــَُىو واَلت ــُ ٖ ــُ و، ي ــُوَّ      41ططيٓط ــُعِٓ ئ ــُ، ي ــُو تُؾدًػ ــاَيِ ئ غ
ًَت، ئ ًَت ئُو ثؿهًُٓٓ بهات، وَنى غُضَتايُى بؤئـُوَّ  ُْخؤؾًؿِ ُْب ًَـت، زَب ًَؿُيُنِ ُْب ُوَّ ًٖك ن

ــاؾت نــاى        ــت، يــُعِٓ ئًشتًُ ــُ ُْخؤؾــًُنُ بعاْطَي ــا ظوو ب ــت، نــىْهُ ت ــُ ُْخؤؾــًُنُ بعاْطَي نــُ ظوو ب
ًَىيػت زَنات ًَت و،  ظووتط زَتىاْطَيت نُ ناضَغُضّ بهطَيت، بؤيُ بُِضاغتِ ظؤض ث نـُ   بىوُْوَّ ظياتط زَب

 باؽ يُ قؤْا ُنإ بهطَيت يُْاو ئاَاصتُناْسا، ظؤض غىثاؽ.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ناى كتاٍ فُضَىو.
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 ابطاًِٖ: طاٖطبُِضَيع كتاٍ 
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَؽت    ًَـ ًَت و غُيطّ ئُّ َاززَيُ بهُئ، ظياتط تُفاقًًِ ِضؤيؿتىوَ ْـاظ زاو، ب وَغـفًُ ظيـاتط، بؤيـُ    ئُطُض ب
ًَؿًٓاض زَنُّ بُّ غًغُ زابِطَيصضَيت ) ٌَ بهُئ، ث ٜٗسف ايكٓسٚم اىل اعاْت١  ُٖزَفُنُ نُْس بتىأْ نىضترت ي

 املػجعك١ٝ َٔ َٛاطين االقًِٝ ٚ َعاؾجِٗ زاخٌ ايعتطام ٚ خاضست٘يف   َطن٢ ايػططإ ٚ ضعا١ٜ ش٣ٚ االَطاض
ًَؼت، نىْهُ ) ًَت نىضترت ب َّ نـُْس فُقـُضات بـُزواّ زَيـٔ، بـُاَلّ زَيـؽت         ثٞيفاال ؼكٝل االنُْس ب َـُعٓاّ و

ًَِ ْاوَيت، نىْهُ ) ًَٓر، ؾُف زَيطَيهٔ و، تُفاقًٌ ِضؤيؿتىوَ، وَغفِ نطزيُ، بؤيُ ث ( االَطاض املػجعك١ٝث
ًَػتا تُعطيف زَنطَيؼت، ظؤض غىثاؽ. ًَـ ئ  ث
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 و.نانا دالٍ فُضَى
 بُِضَيع دالٍ عًِ عبساهلل:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَــت، بــُاَلّ   ًَتــُ زوو بِططــُ باؾــرتَ ُٖزَفــُنإ ظيــاتط واظيــح زَب ٍَ ِضاّ يًصْــُّ ياغــايٌ زاّ، نــُ بب َــٔ يُطــُ
ٍَ زا زَنـات، يـُعِٓ بُِضاغـتِ         ًًَُر نُ ئـُّ غـٓسووقُ تُْػـًكِ يُطـُ ِضووْبهطَيتُوَ ئُو دًٗاتِ َُعِٓ ن

ًَِ باؾُ بىزدُّ وَظاضَتِ تُْسضوغتِ، نُ يُ ئُوَ بُضفط ًَهِ باؾرتَ، زوو َٔ ث اواُْ و زياضيـ بهطَيت ؾت
ًَِ باؾـُ ئـُوَ ياضَـُتِ و        18بىزدُّ سهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ زا يُ  %ّ بىزدـُّ ٖـَُىو عرياقـُ، ثـ

ٍَ ئُوَّ نُ بىزدُّ  ًَت، يُطُ %(ـُ 88عريام يُ )ٖاوناضّ بؤ ٖاوواَلتًاِْ زَضَوَّ ُٖضَيُِ نىضزغتاًْـ ب
ًَُُ يُ ) %(ّ ُْخؤؾُناِْ خُغتُخاُّْ ًٖىا 45%(ّ و، بُ قػُناِْ بُِضَيع وَظيطّ تُْسضوغتِ يُ )18ئ

ًَبطـُّ عـُضَبٔ، نـىْهُ َـٔ نـُْس داضَيـو غـُضزامن نـطزووَ، بـُاَلّ بـؤ ئـُو             يُ زَضَوَّ ُٖضَئُ، نُ وا ت
   ُ ًَــت،        غٓسووقُ ثاضَّ خَُيهِ نىضزغتاُْ و، ٖاوناضيـُ يـُّ غـٓسووق بـُؽ تـًُْا بـؤ ٖاوواَلتًـاِْ ئًكًـًِ ب

بؤئُوَّ ئُطُض يُ عريام يُّ غٓسووقُ ًْـُ، غـٓسووقِ ٖاونـاضّ ُْخؤؾـِ غـُضَتإ و ُْخؤؾـًُناِْ تـط،        
ًَىَّ ئـُو غـٓسووقُّ نـُ يـُ نىضزغـتإ               ٍَ بـسضَيت يـُ عـريام ئـُّ غـٓسووقُف زضوغـت بهطَيـت، ٖاوؾـ ُٖو

 زضوغت نطاوَ، ظؤض غىثاؽ.
 ٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اضغال

ًَط خإ فُضَىو.  ؾً
ًَط ستُس صتًب:  بُِضَيع ؾً
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

 قػُناِْ َٔ ناى كتاٍ نطزّ، غىثاؽ.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 فُضَىو.ؾانٌ ناى 
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 ستُس قازض )بُؾاضَتِ(:ؾانٌ بُِضَيع 
 ٕ.بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُا

ًَطثُصتُ يــُ ٖــُضَيُِ 8يـُ َــاززَّ )  ( باغــِ ئــُوَ ٖــاتىوَ، نــُ زابــؽت نطزْــِ ناضَغــُض بــؤ ُْخؤؾــًاِْ ؾــ
ٌَ باؾُ نُ ئَُُ ظياتط قػُّ يُغُض بهطَيت، نىْهُ يُ قاحل و بُضشَوَْسّ  نىضزغتإ، بُِضاغتِ َٔ ظؤضّ ث

ًَىَيُنِ فطاوإ تُؾُ ُّْ نـطزووَ، ناضيطُضيًـُنِ   ئُو ُْخؤؾًُ نىؾٓسَيُ، نُ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ بُؾ
ًَؿًٓاض زَنُّ ُٖضنُْس يُوَف نـُ   خطاثِ يُغُض ُٖتا اليُِْ زَضووِْ خَُيهِ نىضزغتإ نطزووَ و، َٔ ث
ًَهـِطاّ ُْخؤؾـًُ نىؾـٓسَنإ     ًَطثُصتُ، بَُيهى بؤ ت باغُنُ ٖات، ئُّ غٓسووقُ ُْى تُْٗا بؤ ُْخؤؾًاِْ ؾ

ًَطثُصتُ ْ ًَت، نىْهُ ُْٖسَيو ُْخؤؾِ ُٖيُ ؾ ًَطثُصتُ ظووتـط خـَُيو زَنىشَيـت، ئُطـُض      ب ًُ، بُاَلّ يُ ؾـ
ًَت، يـإ ُْخؤؾـِ زَيـِ     ًَؿُّ طىضنًًُّ بؤ زضوغت زَب عًالدِ بؤ ُْزؤظضَيتُوَ، َُغُيُٕ خَُيو ُٖيُ ن
ًَطثُصتُ ْـؽت، بـُاَلّ ئُطـُض فطيـاّ ُْنـُوٕ يـُ        ًَت، يإ ُْخؤؾِ تاالغًُاّ ُٖيُ، ئَُاُْ ؾ بؤ زضوغت زَب

ًَطثُصتُ ظووتــط خــ    َُيو زَنىشَيـــت، بؤيــُ غــٓسووقُنُ ٖــَُىو ُْخؤؾـــًُ نىؾــٓسَنإ بــُ ُْخؤؾـــِ      ؾــ
ًَـسا،      ًَؿًٓاض زَنُّ بطاّ بُِضَيعّ ناى نـاضوإ قـاحل ئًؿـاضَتِ ث ًَهِ تط نُ َٔ ث ًَطثُصتُف بططَيتُوَ، خاَي ؾ
ًَتـُ غـُبُبِ يـإ ئُغـبابِ زضوغـ         ًَُُ بطُِضَيؽت َُغُيُٕ غُيط بهـُئ، ئـُوَّ نـُ زَب ت بُِضاغتِ ئُطُض ئ

ًَـ ئـُوَّ             ًَطثُصتُ يـُ ٖـُضَيُِ نىضزغـتإ ٖؤناضَنـإ نـؽتر يـُعِٓ بـُ بـِطواّ َـٔ ثـ بىوِْ ُْخؤؾِ ؾ
ــُ ٖؤناضَنــاِْ       ًَٓــاِْ زَضظّ و زَضَــإ و عــًالز بــسَئ، ٖــُوَيِ ناضَغــُضنطزٕ يــإ ِضَيطــطتٔ، ي ٖــُوَيِ ٖ

ًَ ًَطثُصتُو باقِ ُْخؤؾًُناِْ تط، يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ بسَئ، نُ يُن و يـُو ٖؤناضاْـُّ نـُ    ُْخؤؾِ ؾ
ًَهِ تطغٓانُ، بُِضاغتِ ٖاتِٓ خـؤضانِ َـاوَ بُغُضنـىوَ، نـُ نـُْسئ       ًَػتا يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ خاَي تا ئ
ٌَ ُْنطاوَ،  ًَىيػت بُِضاغتًُنُّ ِضَيططّ ي ًَػتانُ وَنى ث خَُيهِ تىوؾِ ططفتِ طُوضَ نطزووَ، نُ ئَُُ تا ئ

ْسٕ باؽ يُوَ زَنطَيت ئُوَْسَ خؤضانِ بُغُضنـىو يـُ فـاَلٕ    ُٖضنُْس ُْٖسَيو نات يُ نُْاَيُناِْ ضاطُيا
ًَٓطا، بـُاَلّ ٖاوضزَنـُّ ئًذطائـات ْـُنطاوَ، نـُ ئَُـُ زَيـإ خـَُيهِ تىوؾـِ             ًَطـا غـىوت ًَطا و يُ فًػاض د د
ًَؿــًٓاض زَنــُّ سهىَــُتِ ٖــُضَيُِ نىضزغــتإ و اليــُِْ     ساَيــُتِ ُْخؤؾــِ نىؾــٓسَ نــطزووَ، بؤيــُ َــٔ ث

ًَهِ تـط نـُ َـٔ بـُ       ثُيىَْسيساض، ِضَيطط ًَطثُصتُنُ نىؾـٓسَتطَ، اليـُْ ّ يُّ زَضزَ نىؾٓسَيُ بهات نُ يُ ؾ
ًَىيػـتُ بُضْاَـُّ تايبـُتِ يُغـُض             ٌَ بهـُّ، نـُ وَظاضَتـِ غـُسُ بُِضاغـتِ ث ًَىيػتِ زَظامن ئًؿـاضَتِ ثـ ث

ًَ ًَىٍَ بــُناضٖ ًَػــتا وَنــى ثًَ ؾــ ًَت، نــىْهُ بُِضاغــتِ تــا ئ ىيػــت ٓاِْ خــؤضاى يــُ ٖــُضَيُِ نىضزغــتإ ٖــُب
ًَو بؤخـؤّ ِضؤشاْـُ نـُْسئ             تُودًٗات يإ تُوغـًُ نطزْـِ وَظاضَتـِ غـُسُ ًْـُ، يُواُْيـُ ٖـُض ئًٓػـاْ
ــؤ        ــِ غــُسُ ب ــايٌ وَظاضَت ــُعِٓ ِضَيُٓ ــُ، ي ــايٌ ًْ ــُوَّ ِضَيُٓ ـــت، يُبُضئ ًَ ًَٓ ــُى بُناضزَٖ خــؤضانِ زش بُي

ًَــت، بــُضططّ نــ         ًَٓاِْ خــؤضاى ظؤض ططيٓطــُ، ئَُاْــُ زَب طزٕ و نــُّ نطزْــُوَّ   ٖاوواَلتًــإ يــُ بــُناضٖ
ًَهِ تط َُغُيُّ ثاضَيعطاضّ نطزٕ يُ شيٓطُ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، وَنى ئُوَّ نـاى   ُْخؤؾًُنإ و، اليُْ
ًَتـُ ئُغـبابِ               ًَهـُ يـُ ٖؤنـاضَ ططيٓطـُنإ، نـُ زَب ًَُـُ بُِضاغـتِ شيٓطُنـَُإ يُن ًَـسا ئ نـاضوإ ئًؿـاضَتِ ث

ًَطثُصتُ و نــُْسئ ُْخؤؾــِ تــط يــُ ٖــُضَيُ ًَىيػــتُ وَظاضَتــِ  غــُسُ ُْخؤؾــِ ؾــ ِ نىضزغــتإ، ئَُــُ ث
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ًَت، بُ بُضزَواّ يُ نُْاَيُناِْ ِضاطُياْسٕ نُوا خَُيو وؾًاض بهاتـُوَ، يـُ خؤثـاضَيعّ نـطزٕ،      بُضْاَُّ ُٖب
ًَٓاِْ ئاوّ خىاضزُْوَ، نىْهُ ظؤضداض يـُ   ًَٓاِْ خؤضانِ بُغُضنىو، يُ بُناضٖ يُ شيٓطُّ ثًؼ، يُ بُناضٖ

ًًَـُ خـَُيو يـُ خـىاضزِْ غـُوظَوَ تىوؾـِ طـُوضَتطئ، نىؾـٓسَتطئ           تُقطيط، يـُ باَلونطا  وَنـإ، طىَيُـإ ي
ًَؿــًٓاض زَنــُّ سهىَــُتِ  ُْخؤؾــِ بــىوَ، ئَُاْــُ ٖــَُىوّ ٖؤنــاضٕ بــؤ زضوغــت بــىوِْ ئــُو ُْخؤؾــًُ، ث

ًَت بـؤ خـَُيو، تـا      ًَت، بـؤ      ُٖضَيُِ نىضزغتإ و، وَظاضَتِ غُسُ ِضَيُٓـايِ ٖـُب ُٖضيُنـُ وؾـًاضيُنِ ٖـُب
ًَٓاِْ خـؤضاى و زَضَـإ، نـىْهُ         بُن ًَٓاِْ خؤضانِ ِضؤشاُْ، ُْى تـُْٗا َُغـُيُّ ثـُْابطزٕ بـؤ بـُناضٖ اضٖ

 تُْٗا عًالز ُٖض ئُوَ ًُْ، ظؤض غىثاؽ.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 مسريَ خإ فُضَىو.
 بُِضَيع مسريَ عبساهلل امساعًٌ:

 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ٌَ بهطَيـت، نـىْهُ تـُْٗا باغـِ عـًالز و          ئُو َا ًَىيػتُ زابِطَيصضَيتُوَ، ظيـاتطيـ وضزَنـاضّ باغـِ يـ ززَيُ ث
ٍَ اليُِْ ثُيىَْسيساضَوَ ئُوَ ُٖض َُعًىّ ًْـُ يـُ و اليُنـُ، واظيـح      ئُزويُ و ئُدًٗعَّ زَنات، نُ يُطُ

ًَىيػتُ باغِ ضيعايُ بهات، تُقسيِ ضيعايُ يُ ْاسًُّ ُْفػِ، ئًذتُا ٍَ ئُوَؾسا ثٛا٢عِ ًُْ، ث ، بُاَلّ يُطُ
ًَت يــُو ْــاوَّ زا و، ويكايــُ    ًَــت ئريؾــاز و تُوعًــُ و بــُضازتِ ٖــُب باغــِ ئريؾــازّ ئــُوَّ ْــُنطزووَ، زَب

ًَػتا بـاوَ، ئُطـُض تـؤ غـُضزاِْ نىيًـُنإ       نٝؿ١ٝ ايهؿـ املبهطيف) بُتايبُتِ غُِضَتاِْ ََُو يُ نىضزغتإ ئ
ًَت َُتطغِ ئُوَّ ُٖيُ يُ غُِضَتإ، ظؤض بهُّ، يإ ئُعسازيُنإ بهُّ ُٖض تؤظَي ًَؿ ًَو ب و غًٓطِ ئافطَت

ًَت، بُضْاَـُز    ٍَ زايهُنُّ، تطغِ ُٖيُ، بُاَلّ ئُطُض تُوعًُ ٖـُب َِ باؽ زَنات يُطُ ًَت زَيتُوَ َاَي زَتطغ
ًَٔ يـُ ويـالزَ دُْاسـُى زاْسضايـُ،        ًَت، ئُطُض تؤ بهًُ ئُو بٓهُّ نـُ زََيـ ًَت، وَغائًًِ ئًعالَِ ُٖب ُٖب
ًَىيػـتُ بُغـُض قىتاخباْـُنإ تـُوظيع بهطَيـت، ئريؾـاز         ًَو ْاًًَهُ زاْسضاوَ، بُاَلّ تُوظيع ْانطَيـت، ث نؤََُي

ًَت، ظؤض غىثاؽ.  بهطَيت، ثاضاغؼت ُٖب
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 ناى غاالض فُضَىو.
 بُِضَيع غاالض ستُىز َطاز:
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَعّ يُِض اغتًسا َٔ ثطغًاضَيو ئاضاغتُّ دُْابِ وَظيط زَنُّ، ُٖض ثُيىَغتُ بُّ َاززَيُ، نىْهُ ضؤح و ٖ
ًَُُ يُ ُٖضَيُِ نىضزغتإ دطُ  ًَٓاِْ ئاَاصتِ ياغانُ، ئ ئُو ياغايُ بطيتًُ يُ زابؽت نطزِْ زاضايِ بؤ بُزيٗ

ًَهُ يــُ عــ  ًَُىايــُ ٖــُضَيِ بُؾــ ًَهِ يــُ بىزدــُّ طؿــتِ ٖــُضَيُِ نىضزغــتإ، ث ًَػــتا زَوَيــُت ريام و، عــريام ئ
ًَهتُضّ        ئًتًشازيُ، بىزدُّ سانًَُُإ ُٖيُ و، يُ بىزدُّ سانًُـُ طىشَُيـُى تـُضخإ زَنطَيـت بـؤ غـ
ًَػتا دُْابًإ َُٖيططّ ئُو بُضثطغـًاضيُتًُٕ نـُ يـُ ِضابـطزووف زا ٖـُبىوَر ئايـا        تُْسضوغتِ، ئايا وَنى ئ
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ًَىإ سهىَـُتِ ئًتًشـازّ و ٖـُضَيِ،        ئُو َُٖاُْٖطًُ يُ زابؽت نطزِْ ئُو طىش َُيـُ و تـُضخإ نـطزٕ يـُْ
ًَُُ نؤٕ زَتىاْؽت ئًػـتفازَ يـُ    ًَهتُضَ ئ يإ وَظاضَتِ تُْسضوغتِ عريام و ُٖضَيِ ُٖيُ، نؤُْر بؤ ئُّ غ
ًَهتُضّ تُْسضوغـتِ يـُ بىزدـُّ سانًُـُ،          بُضظنطزُْوَّ ئاغتِ ئُو زابؽت نطزُْ زاضايًـُ بهـُئر، بـؤ غـ

ًَهطز، اليُِْ خاَيِ زووَّ ئ ًَو يُ بُِضَيعَنإ ئاَاشَّ ث ُويـ ثُيىَْسّ بُ زَغتُواشَيُنُوَ ُٖيُ، نُ يُن
ًَــت ِضووٕ بهطَيتــُوَ، ئايــا اليــُِْ ثُيىَْسيــساض يــُْاو     ــُزا زَب ثُيىَْسيــساض، اليــُِْ ثُيىَْسيــساض يــُّ خاَي

 ٕ ، يـــإ ضَيهدـــطاوَ سهىَـــُتِ ٖـــُضَيُِ نىضزغـــتإ، يـــُْاو زاَىزَظطـــا زَغـــتىضيُناِْ ٖـــُضَيُِ نىضزغـــتا
ًَىزَوَيُتًُنإ ئَُاُْ زَططَيتُوَ يـإ ْـار بـؤ فتىوْـُ ئُطـُض قػـُ يُغـُض زابـؽت نطزْـِ زاضايًـُ، خـىزّ             ْ
ًَهتُضَّ نـُ ظؤض ظؤض     ًَو يُ َىونُّ خؤيإ تُضخإ نطز بؤ ئـُو غـ ثُضيَُاْتاضإ يُ بىزدُّ ثاضغااَل بُؾ

ًَُُ ئُوَ بؤ وَظا ٍَ ئ ٍَ بـؤ وَظاضَتـِ       ططيٓطُ و، بُ دًاواظ يُ ثاض غا ضَتِ ؾـًُٖسإ تـُضخإ نطابـىو، ئَُػـا
        َِ ــ ــُوَر ن َِ زَططَيت ــ ــا ن ــُوَ، ئاي ــساض ِضووٕ بهطَيت ــُِْ ثُيىَْسي ــت الي ًَ ــُ زَب ــطا، بؤي ــؽت ن تُْسضوغــتِ زاب
ًَهِ تـط نـُ َـٔ دـاضَيهِ تـط زَغـت خؤؾـِ يـُ زاِضَيـصَضاِْ           ًَت، خاَي ْاططَيتُوَر بؤئُوَّ ئاَاصتُنإ زياض ب

ًَٓاوَ، َُغُيُّ ٖـُضَيِ و  ثطؤشَنُو ئُْساَاْ ِ ثُضيَُإ زَنُّ، نُ بُ ُْقِ غُضيح ْاوّ نىضزغتاًْإ ٖ
ًَتـُ َُبـسَْ ،      ًَسَواضّ يُو بِططُيُوَ بؤ ياغـاناِْ تـط بب ًَؿُ قاْىًُْنُيإ بؤ ظيٓسوو ُْنطزووُْتُوَ، ئىَ ن

ًَؿـُ يُغـُض         ٍَ بـسضَيت خـَُيهِ ْاونـُّ ن ًَو باغِ نىضزغتإ زَنـُئ، ٖـُو ًَُُ نات غـىوزَُْس بـٔ يـُ    نُ ئ
ئًُتًاظاتِ َاززّ و َُعُٓوّ ُٖضَيُِ نىضزغتإ و، ٖـُضوَٖا ئـُو نىضزغتاًْاُْؾـِ يـُ زَضَوَّ ٖـُضَيُِ      

 نىضزغتإ ِضوو زَنُُْ ئُّ ْاوَو، ظؤض غىثاغتإ زَنُّ.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 برييعإ خإ فُضَىو.
ًَطيعإ امساعًٌ غُض  ُْٖط:بُِضَيع ب
 بُِضَيع غُضؤنِ ثُضيَُإ.

ًَطثُصتُ            ًَـت بـؤ ؾـ ًَؿـرت زاواّ نـطز ئـُو غـٓسووقُ تـُْٗا تايبـُت ب ًَٓاِْ، َـٔ ث يُ ئاَاصتِ غٓسووقِ بُزيٗ
ًَت ئُوَ يُى، زووَّ: بًُْػبُت غططإ) ًَطَف زاوا زَنُّ نُ ُْخؤؾِ قىضؽ يُو َاززَيُ زَضبه (، بؤيُ ي

ــٓسووق      ــُو غ ــؤ ئ ــُ ب ــط ُٖي ــاصتِ ت ــُ     نــُْسئ ئاَ ــُويـ ئُوَي ــاو ئاَاصتــُنإ،  ئ ًَتُ ْ ــ ــُّ به ُ، زاوا زَن
ًَىيػـتِ ُٖيـُ نـُ            ٍَ وَظاضَتـِ ناضوبـاضّ نؤَُاَليـُتِ، نـىْهُ تُْسضوغـتِ ظؤض ث َُٖاُْٖطِ نطزْـُ يُطـُ
َُٖاُْٖطِ بهات يُباضّ ناضوباضّ نؤَُاَليُتِ ئُويـ نؤٕر ظؤض ُْخؤف ُٖيـُ يـُ ئًؿـُ، يـُ وَظيفُيـُ،      

ًَو نطَيهاض ًَت، يُناتِ ناضَغُض بىوٕ ئًؿُنُّ يُ يإ يُ ؾىَيٓ ًَطثُصتُ زَب ًَهسا تىوؾِ ُْخؤؾِ ؾ َ، يُنات
ٍَ َُٖاٖــُْطِ وَظاضَتــِ تُْسضوغــتِ، يــُو    ًَت يُطــُ ًَــِ َُٖيػــت ًَــت وَظاضَتــِ ناضوبــاض ث َِ، زَب زَغــت زَنــ

ًَط  ًَت بؤ َىونُنُّ، ُٖضوَٖا يُباضّ نؤَُاَليُتًُوَ ئُو نُغُّ نُ تىوؾِ ؾـ ثُصتُ غٓسووقُ بُضزَواّ ب
ًَعاُْنـُيٌ و ظؤض وَظعـِ خطاثــُ، خـؤّ ئــُضنِ         ًَـت، يـُناتِ ناضَغــُضنطزٕ ناضزَناتـُ غـُض خــؤّ و خ زَب
ًَِ ئُو غٓسووقُ ؾىَيِٓ بؤ زياضّ بهات، ئُطُض ٖاتى  وَظاضَتِ ناضوباضّ نؤَُاَليُتِ َُٖاُْٖطِ بهات، بُث
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   ُ ًَـت، يإ َُٖاْـُ ظؤض نـاالنُ يـ ٌَ ؾىَئ ب ً    ب ًَـت وَضظف تىوؾـِ ئـُو ُْخؤؾـ ياضيعاْـُ، ًٖىايُتـُنٌ    ُ زَب
ًٌَ ئُو غـٓسوقُ   ًَىيػتُ بُ ث ٍَ ياُْنٍُ، ث ٌَ يُطُ ٌَ بُؾساض ب ُٖيُ، َُٖىو ناالنًُناٌْ ِضازَوَغيت و ْاتىاْ
ًَهٌ تط ُٖيُ ئُويـ ِضاطُياْسُْ بؤ ِضؤؾٓبري نطزُْوٍَ ٖاوواَلتٌ بؤ  ٌَ، ئاَاصت ٖاوناضٍ بهطَيت و بُضزَواّ ب

ًَطثُصتُ، ٌَ نـُ نـؤٕ خـَُيو خؤيـإ بجـاضَيعٕ يـُو ُْخؤؾـًُ،          خؤثاضاغؼت يُ ؾ ٌَ زَوضٍ ٖـُب ِضاطُياْسٕ زَب
ًَػـتا ُْبًٓطاوَتـُوَ، بـُاَلّ ئـُو ٖؤناضاْـٍُ يـاضزَزَضٕ بـؤ             ًَطثُصتُ ٖـؤٍ غـُضَنٌ تائ نىْهُ ُْخؤؾـٌ ؾـ

ًٌَ ئُو غـٓسوقُ ٖاوواَلتًـإ ٖؤؾـ    ًَؿإ، نشىٍ، ئُواُْ تىوف ئُبٔ، بُ ث ًَطثُصتُ، بؤ فتىوُْ دطُضَ ن ًاض ؾ
 .بهُيُٓوَ، غىثاؽ

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 فُضَىو غًىَيٌ خإ.
 التس: عذُإبُضَيع غًىَيٌ 

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٌَ ئُطـُض ْاونـُ زابِطَيٓطاوَناًْؿـٌ بـؤ      ٍَ يًصٍُْ ياغايٌ نُ زََي بًُْػبُت ئُو َاززَيُ ًَٓـ ٖاوِضاّ يُطُ

ٍَ باؾُ،  ٍَ، ئـُويـ    ئًعافُ بهط ًًٌََُ ئُو ِضغتٍُ ئُخريٍ نُ يُ ثطؤشَ ياغانُ ٖاتىوَ ئًعافـُ بهـط خاَيٌ غ
دايذا: ثٛؾرل املػجًعَاخ ايهطٚض١ٜ َٔ االز١ٜٚ ٚ ٚاالسٗع٠ ايطب١ٝ َٚطانع َجدككت١ اتايع ض زاختٌ االقًتِٝ     )

 ٚخاضس٘يف.
 

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 فُضَىو نىَيػتإ خإ.
 ُضَيع نىَيػتإ ستُس عبساهلل:ب

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
 .قػُنامن نطا، غىثاؽ

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 بُِضَيع ناضزؤ فُضَىو.
 بُضَيع ناضزؤ ستُس ثريزاوز:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ٍَ ًَسا بهط ًَِ باؾُ ئُو ئًعافُؾٌ ت ًَهُ،  ثؿتطريٍ يًصٍُْ ياغايٌ ئُنُّ، ث ، )ئاَاْر يُ ياغانُ زاْاٌْ غـٓسوق
ًَُـُ         ًَتُ نؤَُنٌ ٖاوواَلتًإ نـُ زوونـاضٍ ئـُّ ُْخؤؾـًُ بـىوٕ، ُٖضنـُْسَ ئ نُ اليُُْ ئابىوضيُنٍُ ئُب
ٍَ نـطزٕ      ٌَ، بـُ قبـى ًَهُإ البـ ظؤض َىْاقُؾُمشإ يُغُض ئاَطاظٍ َىغتُعػًُ نطز، بُاَلّ سُم بىو تُعطيف

ٌَ، يُ ِضووٍ عًًًُُوَ ئًذابٌ تـط بـىو، دطـُ يـُوَ ئـُوٍَ      َىؾهًًُ ًُْ، بُاَلّ تُعطيفٌ ئ اَطاظَنَُإ ُٖب
ًَِ وايـُ           نُ بطازَضإ باغًإ نطز نُ ثُيىَْسٍ ُّٖ بـُ عًالدـُوَ ُٖيـُ، ٖـُّ بـُ خؤثاضَيعيـُوَ ُٖيـُ، ثـ
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ًَت، نُ َُٖىو ئـُو ٖؤناضاْـُ ئُططَيتـُوَ نـُ بـُض      ٍَ ب ًَيت نؤْرتؤ ٌَ يُو خااَلُْ ثابُْس بىوٕ بُ نىاي َيعإ يُن
ًَتُ دؤضَيو يُ خؤثاضَيعٍ يُو ُْخؤؾًاٍُْ نُ ُُْٖ، غىثاؽ  .باغًإ نطز غُباضَت بُوٍَ نُ زَب

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 فُضَىو ناى ئاؾيت.
 بُضَيع ئاؾيت ععيع قاحل:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

ًَبًًُٓ ئُوَيُ غرتاتًذًُ ًَطٍُ ت ًَسا ًُْ، ئايا ئُّ ياغايُ يُنػُض نؤتُ غُض نؤنطزْـُوٍَ  ئُوٍَ يُّ ياغايُ د تٌ ت
ٌَ يُ سًهُُتُناٌْ ئُوَيُ َُغُيٍُ ويكايُيُ،  ًَـ َُضسُيٍُ عًالز، نُ يُن ٌَ ث زاٖات و تُقسيِ نطزٕ، خؤٍ ئُب
ــؤ          ــِ ب ــُ زَع ًَت ــُنريَ، نــىْهُ ئُب ــُ نُؾــف َىب ــُ ي ــٌ و غــُِضَتإ بطيتً ــًُناٌْ َىغتُعػ ــؤ ُْخؤؾ ــُت ب بُتايب

ٌَ بــُ    غــٓسوقُن ًَو يــُ تىوؾــبىاْت ٖــُب ُ، غــااَلُْ وَنــى بــُضَيعت نــُ َىختُقــٌ يــُ َُدايُنــُزا، غــااَلُْ ًْػــبُت
ًَهـىوٌْ نـَُرتَ      ُْخؤؾٌ غُِضَتإ، دؤضَيو يُ عًالدُنُ يُ نُؾفٌ َىبُنريا يُ َُضسُيُ يُنسا، ًْػـبُتٌ ثـاضَ ت

ؤضَيـو يـُ بـُضزَواٌَ بـسات بـُ خـؤٍر       يُ َُضسُيٍُ ئًؿعائٌ، نُواتُ نؤٕ ئُّ غـٓسوقُ بـري يـُوَ ْاناتـُوَ نـُ د     
ًَؽت، بـَُيهى بـري يـُوَ            ًَُُ غـااَلُْ بـِطٍ نـُْس ثـاضَ بـؤ غـٓسوقُنُ زابٓـ ٌَ، ُٖض ئُوَ ًُْ ئ تٌَُُْ غٓسوقُنُ زضَيصب
ًَُـُ     ًَـ ئـُوٍَ ئ ًَيَن، تُْٗا زضوغت نطزٌْ بُ بِطواٍ َٔ  ائًبُ، ثـ ًَت، ؾهػت ُْٖ بهُيُٓوَ غٓسوقُنُ بُضزَواّ ب

ًَو يُ ثـاضَ يـُ بىزدـٍُ    بهًُٓ غُض عًال ًَُُ ًْػبُت ًَت، نىْهُ غااَلُْ ئ ًَهٌ ُٖب ٌَ ئُّ غٓسوقُ غرتاتًذًُت ز، ئُب
ٍَ بـؤ ئـُّ غـٓسوقُ،        ُٖضَيٌُ نىضزغتإ ًَو تُخكـًل بهـط ٍَ و يُ غاَيُناٌْ ئايٓسَؾسا ًْػـبُت زانؤنٌ يُغُض ئُنط

ٌَ بؤ  ًَهٌ ُٖب ٌَ ئُّ غٓسوقُ غرتاتًذًُت ٍَ، بؤ  11نُواتُ ئُب ٍَ نٌ بهاتر يُ ياغانُزا ْىوغطاوَ غا 81غا ٍَ، ئُيُو
ٌَ نطزْــٌ       ٌَ بــُد ــص خايافتــإ نــًُر يــُ ًَهاًْعَــُناٌْ دــ ًَهتًعــُ، واتــُ ئاَــاصتٌ ْعيهــُ، ئــٍُ ئاَــاصتٌ زضَي ئؤ،
ًَسايُ نُ بـؤ ئاَـاصتٌ زووض و زضَيـصَ، ئـٍُ بـؤ ئاَاصتـُ زضَيـصَنإ نـٌ ئُنـُئر           ًَو ًَهاًْعٌَ ت ئاَاصتُنُزا نؤََُي

 ٌَ ٍَ      بؤيُ ئُب ًَؿًٓاظ ئُنُّ يـُْاو ئاَاصتُناْـسا بِططُيـُى ئًعافـُ بهـط يُْاو ُٖزَفُنُزا ِضووٕ بهطَيتُوَ، بؤيُ َٔ ث
ٌَ ٖـُضَيٌُ نىضزغـتإ   اط م غذلاػ١ٝ ٚط١ٝٓ ملهاؾظ١ َطض ايػططإ ٚشٟٚ االَطاض املػجعك١ٝيف  بُْاوٍ ) واتُ ئُب

ًَو بهـات بـؤ قُاَلنـؤنطزٌْ ُْخؤؾـٌ غـُضَتا      ًَؿـًٓاظ ئُنـُّ يـُ      ئًعالٌْ غرتاتًذًُت ٕ و ُْخؤؾـًُ قىضغـُنإ، و ث
ًَت نــُ تــُضنًع بهــات يُغــُض َُغــُيٍُ تــُئًٌٗ نــطزٕ، باغــٌ نُؾــفٌ    ًَهٌ تــطٍ ٖــُب ظَــين ئُٖسافــُنإ ئًُُٖــُت
َىبُنري و ويكايَُإ نطز، تُئًٌٗ نطزًْـ ئُوَيُ ئايا ئُو ُْخؤؾاُْ يُو َُضسُيُزا نؤٕ ئُنـُٓ ْـاو نؤَـَُيطاو    

 ٌَ ًَعإر ئُوَف ئُب ًَـت     خ ٌَ يُ ئُٖسافـُناٌْ غـٓسوقُنُ بـطييت ب ًَؿًٓاظ ئُنُّ يُن ًَت يُ ئُٖساف ،بؤيُ ث ًَو ب بُؾ
ايجٛع١ٝ اي ظ١َ ع شيتو  ٚ ايذلنٝتع   وغائٌ ايتأًٌٖ يًُكابؽت، وْؿط  ثطٜٛط َٔ اٖساف قٓسٚم ثكسِٜ املػاعس٠ عيُ )

ًَهٌ ِضَئًػٌ بؤ غرتاتًذًُنُ،  يُعين ئَُُ بيَباكؿ١ خاق١ ع٢ً ٚغا٥ٌ ايٛقا١ٜ ٚ ا١ُٖٝ ايجؿدٝل املبهطيف  بُ دىظئ
 غىثاؽ.

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 فُضَىو ظنًُ خإ.
 بُضَيع ظنًُ غًس قاحل:

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ٌَ ٖاتًــُ نطٕ،ُٖضنــُْس ئــُظ   ٌَ غــٓسوق ٍَ ُْٖىنــُ بــُسؼ نــط ئــُظ ئاضَاصتــُ ظــ بطاغــيت ٖــُظايًت َــٔ بــُض
ٌَ َُعٓـُوٍ و     ئاضَاصتُ ببًتُ ًَـسا، بابـُت ٌَ، ظؤضيا نىضت نطيؼت بابُتُنٌ َاززٍ بتٓ ٌَ غٓسوق ياغايُ ُْى ظ

ًَـت   ٍَ ئُظ ُٖظطاَُ زطٍُ )ئاؾيت( خإ نى بُسؼ نطز ث ًَطَيسا، شبُض ُْٖس ًَت بري نطٍ ظ ٌَ، ي ٌَ تُوعً بابُت
ٍَ ئـُظ     ٌَ، شبـُض ُْٖـس ٌَ غٓسوق ًَتُ زاْإ بؤ ظ ٍَ زاَـُ نـى ئـُظ      ظًا غرتاتًذًُنا زووض و زضَيص بٗ زطـٍُ ُْٖـس

ٌَ ش يُنـَُا      ًًَ ٍَ غـ ًَؽت غُح نـُييَن َـازز ٍَ ئُطُض ئُّ ب ٌَ، شبُض ُْٖس ًَه خايُ تًا بُسؼ نطٕ ببًتُ خاال ئ
ًَطثُصتُ و            ٌَ )زضوغـت نـطزٕ و زاَُظضاْـسٌْ بٓهـٍُ تُْسضوغـيت بـؤ ناضَغـُض نطزْـٌ ُْخؤؾـٌ ؾـ ٍَ زاي و

ٍَ بُؽ و ئُظ ًَتُ زاضؾؼت )زابـؽت نطزْـٌ ُْخؤؾـداٍُْ     ُْخؤؾٌ قىضؽ(، ئُظُ ببًتُ خاال زوو ٌَ بٗ ِضَيطاٖ
ــٌ و ثعيؿــهٌ و       ًَؿــهُف نطزْــٌ نــاوزَيطٍ زَضووْ ــؤ نــاوزَيطٍ نطزْــٌ ُْخؤؾــُ ططاْــُنإ و ث تايبــُت ب
    ٌَ ٌَ ظـ ًًَ ٍَ شيسا ز خـاال غـ ًَعاُْناًْإ(، زَطٍُ ُْٖس نؤَُاَليُتٌ بؤ نُّ نطزُْوٍَ ئاظاضَناٌْ ُْخؤف و خ

ًَتُ زاضؾؼت، ي ٌَ ِضَْطـٌ بـًؼت )بـاَلو نطزْـُوٍَ            ِضَْطٌ بٗ ًَتـُ ظَيـسَ نـطٕ، ئـُظ خـاال ظـ ُعين خاالنا زيــ بٗ
ًَطثُصتُ و ِضاطُياْسٌْ َُٖيُُتٌ ًْؿتًُاٌْ و نؤًُْتٌ خؤثاضاغؼت و  ًَىيػت يُغُض ُْخؤؾٌ ؾ ٖؤؾًاضٍ ث
ًَطثُصتُ و تُؾدًكٌ ُْخؤف( يـُناتٌ خؤيـسا ئـُوَ ظ    ؤض تىَيصيُٓوَ و زؤظيُٓوٍَ ٖؤناضَناٌْ ُْخؤؾٌ ؾ

ًَتــُ تُؾــدًل نــطٕ   ًَــت ْعيــو زا بٗ ًَطثُصتٍُ وَخت ًَىيػــتُ نــىْهُ ٍ زيــف وإ ئُطــُض ُْخؤؾــًُت ؾــ ث
ٍَ ظؤضيا و غاْايرت زَيؼت، غىثاؽ. ٍَ شٍ ز  ناضَغُضيا و

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:
 فُضَىو.

 بُضَيع عُط قسيل ستُس:
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ ئُو ِض ايُّ نُ ئاَاصتُناٌْ ئُّ غٓسوقُ وَنى ئُوٍَ نُ ٖاتىوَ يُ ْاو ِضاثـؤضتٌ يًصْـٍُ ياغـايـ    َٔ يُطُ

ًَط بـؤ    ًَىيػيت نطز بؤ نِطيين ئـاَ ًَت، و تُْٗا بؤ ٖاوناضٍ نطزٌْ ئُو ُْخؤؾاُْ، و ئُطُض ث ظؤض بُ نىضتٌ ب
ٌَ ئــُو ُْخؤؾــاُْ و ويكايــُ ئــُوَ ، بــؤر يُبــُض ئــُوٍَ ئُقــًُٕ ئــُوٍَ نــُ ثُيىَْسيــساضَ بــُ ٖؤؾــًاضٍ  بــ

َُٖىوٍ يُ ئُٖساد وَظاضَت ُٖيُ، و يُ ئُٖساد نُْس َىئُغُغـُيُنٌ تـط، و نـُْس ياغـايُنٌ تطيؿـُإ      
ُٖيُ، ياغاٍ ثاضاغتين بُناضبـُضَإ ُٖيـُ، نـُ ئـُضنٌ سهىَـُت و َىئُغُغـُيُ نـُ َُٖيبػـؼت بـُو نـاضَ،           

ٌَ غـٓسوم ئاَاصتـُناٌْ نـٌ ب     ًَؽت ئـُب ًَـتر َُبُغـتُإ ئُوَيـُ ثـاضٍَ غـٓسوم      بُاَلّ نُ يُّ ياغايُ نُ ئَُي
ٍَ بؤ تُوعًـُ و ئُواْـُ، نـىْهُ     ٍَر َٔ يُطٍَُ  ئُوَ ًِْ ثاضٍَ غٓسوم بؤ ئُو خطز بهط بؤنٌ خُضو بهط
ًَىيػـت           يُ ئُبىابٌ تط، يُ ؾىَيين تط ثاضٍَ بؤ تـُضخإ ئـُنطَيت، ئـُّ ثـاضٍَ نـُ ئُِضواتـُ ْـاو غـٓسوقُوَ ث

 ُ ٍَ تــُْٗا بــؤ ئــُو ن ًَط و   ئــُنات تــُضخإ بهــط ًَطثُصتُ بــىوٕ، و ئــُو ئــاَ غــاٍُْ نــُ تىوؾــٌ ُْخؤؾــٌ ؾــ
ٌَ يإ يُ زَضَوٍَ ُٖضَيِ، غىثاؽ. ًَىغؼت يُ ُٖضَيِ ب  زَضَاْاٍُْ نُ ث

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:
 فُضَىو.
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 َُ عًٌ:َُُ غعًس سُبُضَيع س
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

  ٍ ٍَ زاِضؾـتُٓوَ ًَطىَإ َٔ يُطـُ ًَؿـًٓاضٍ نـطزووَ، نـىْهُ           ب ًَىَيٍُ نـُ يًصْـٍُ ياغـايٌ ث ياغـانُّ بـُو ؾـ
ًَطٍ ثعيؿهٌ و ناضَغُض نطزٕ و بٓهٍُ ثػجؤضٍ  ًَهٌ تط باغٌ ئاَ ٍَ ْىوغًُوَ، و ئاَاصت ئاَاصتُناٌْ بُ خا
ًَهـىوٌْ ْاضزْـُ زَضَوٍَ ْـُخؤف بـؤ زَضَوَ، زواٍ        ًَِ وايُ سُقُ باغٌ ئُوَف بهـات بـِطٍ ت ئُنات، َٔ ث

ٌَ نـُ ْـُخؤف      َُٖيػ ٌَ يـُ ئاَاصتـُنإ ئـُوَب ًَىيػتُ يُن ًًٌَ ِضاثؤضتٌ ثعيؿهٌ، بؤيُ ث ُْطاْسٌْ ِضاغيت بُ ث
ًَِ وايـُ ئـُوٍَ َـاززٍَ زوو يـُ يًصْـٍُ ياغـايٌ )         ًَهٌ تطيـ َٔ ثـ ًَطَيتُ زَضَوَ، خاَي االغتٗاّ ع هاٜت١   بٓ

 غىثاؽ.ايكظ١ ايعا١َ ٚخًل فجُع قظٞ خايٞ َٔ االَطاضيف  
 غالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُِضَيع ز.اض

ًَبًين ُٖيُ، فُضَىو.  ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ ت  بُِضَيع د
ًَططٍ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:  بُضَيع سػٔ ستُس غىضَ/د

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ًَبًًِٓ ُٖيُ يُغُض زاِضؾتُٓوَنٍُ يًصٍُْ ياغايٌ، نىْهُ يًصٍُْ ياغايٌ نطزووياُْ بُ ئُٖـساد قـاْىٕ،    ت
ًَــطَ َُبُغــتُاُْ ئُٖــساد تُئػًػــٌ     ًَُــُ ي ئُٖــساد قــاْىٕ تــُْٗا زضوغــت نطزْــٌ غــٓسوقُنُيُ، ئــُوٍَ ئ
ًَهًـإ            ًَُـُ زوو داًْبُـإ ُٖيـُ، داًْب ٌَ، ئ ٍَ بـ قٓسوقُنُيُ، يُبُض ئُوَ طُيُيًُإ يـُوَ ًْـُ نـُ بـُ خـا

ئًـ و ناضٍ عًًٌُ بطيتًُ يُ وَظاضَتٌ قُسُ و َىئُغُغاتٌ قُسٌ بُ نُضتٌ عُىٌَ و تايبُت، ئَُُ 
و فٌُْ ئُنُٕ، نُؽ تُزاخىٍ يُ ئًؿٌ ئُوإ ْانات، و تُتُِضوم يُو ياغايُ ْانُئ بـؤ ٖـًك طؤِضاْهاضيـُى    
يُو ياغايٍُ نُ يُ وَظاضَتٌ تُْسضوغيت ُٖيـُ، و يـُ ِضووٍ تُؾدًكـٌ، و يـُ ِضووٍ عًالدـٌ، و يـُ ِضووٍ       

ٍَ ٖاتىوَ وَنى خؤٍ زَضوا، ئُوٍَ ي ًَطَ َُبُغتُ ظياتط ثاضَزاض نطزٌْ ئـُو نُضتُيـُ،   عًالدٌ ُْفػٌ، يُو
بُ ٖؤٍ ئُّ غٓسوقُوَ، بؤ ئُوٍَ ٖاوناضٍ ُْخؤف و وَظاضَتٌ قُسُ بهُئ، بؤيُ ُٖزَفُنـُ تُئػًػـٌ   

 غٓسووقُ ُْى ئُٖساد قاْىٕ زضوغت نطزٌْ غٓسووقُنُيُ، غىثاؽ.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

ًَبًًُٓنتإ ُٖيُ، فُضَىو.يًصٍُْ تُْسوضغيت   ئُطُض ت
ًَذ التس:  بُضَيع ٖاوِضاظ ؾ
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.

يُ قػٍُ ناى )عُط ُٖوضاٌَ( فًعًُٕ ئُو اليُْاٍُْ نـُ ثُيىَْسيـساضٕ بـُ اليـٌُْ وَيكايـُوَ بُِضاغـيت بُضْاَـٍُ        
ٍَ بهطَيتُ ْاو ئُو بابُتُ و يُ غٓسوقُنُ باغٌ  ٍَ، ثاؾإ قػـٍُ ثُضيـَُاْتاضإ   وَظاضَتٌ تُْسضوغتًُ، ْانط ًَىَ بهط ي

      ٌَ ٌَ بُضْاَـُت ٖـُب ًًَُّ زا غرتاتًذًُنإ باؽ نطاوَ زووض و ْعيو، نـىْهُ تـؤ ئـُب غرتاتًذًُت زياضَ يُ َاززٍَ غ
ًَِ وايُ، يُغُض دًٗـاتٌ َـُعين، َـٔ     ًَٓذًَُـ واظسُ، ئُو ؾتاُْ باؽ نطاوَ ث ًًَُّ، نىاضَّ، ث بؤ زووض، يُ خاَيٌ غ

ٍَ بُْسيًهٌ تُواو نطاوَ يُ َاززٍَ نىاضَّ، َاززٍَ يُنُّ باؽ يُوَ ئـُنات نـُ ئـُّ غـٓسوقُ ثُيىَْـسٍ       ْاظامن خا
ٍَ وَظاضَتٌ تُْسضوغيت ُٖيُ، َاززٍَ نىاضًََـ باؽ يُوَ ئُنات نُ ئُو ثـاضٍَ   ٌَ ُٖيُر ثُيىَْسٍ يُطُ ٍَ ن يُطُ
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ٌَ زياضٍ ئُناتر دًٗا ًًَُوَيُر و ن تٌ َُعين زياضَ نُ نؤَُى بؤ غٓسوقُنُ زيـاضٍ  زَيتُ ْاو غٓسوقُنُ يُ اليُٕ ن
ٌَ، يــُعين ئــُو وَظاضَتاْــٍُ نــُ              ًَِ وايــُ ئــُب ًَــىإ وَظاضَتــُنإ ثــ ئُنــُٕ، يــُعين وَظاســُ، َُٖاٖــُْطٌ يــُ ْ

 ثُيىَْسيساضٕ بُ ِضووَ ئًٓػاًُْنُ.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 دُْاو وَظيط فُضَىو.
 سَُُ ضؾًس/ وَظيطٍ تُْسضوغيت: بُضَيع ز.ِضَيهُوت

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ئُطُض ُْٖسَيو وَاَلّ بسََُوَ، غُباضَت بـُوٍَ ئـاوٍ خىاضزْـُوَ، ٖـُضَيِ ٖـَُىوٍ ئـاوٍ ثـانٌ ُٖيـُ بـؤ          
ًَتــُ ٖــؤٍ     ــطَ ئــُظأْ ئُب ًَ ًَؿــُ ئُواْــٍُ زنتــؤضٕ ي ًَتــُ ٖــؤٍ ن خىاضزْــُوَ، و ئــاوٍ خىاضزْــُوَ ئُطــُض بب

ًَتــُ ٖــؤٍ ًَتــُ ٖــؤٍ باَلوبىوْــُوٍَ غــُِضَتإ، غــُباضَت بــُوٍَ نــُ    غههــىوٕ، ئُب ُْٖــسَيو ُْخؤؾــٌ، ْاب
ُْخؤؾداُْنإ ثًػٔ، ثًؼ ْـؽت، بـُاَلّ ُْٖـسَيو ُْخؤؾـداَُْإ ُٖيـُ طىصتـاو ْـؽت، ئـُوَ خـُضيهؽت يـُ           
ًَُاٌْ زيعايُٓنـٍُ خطيهـُ زضوغـت            زٖؤى ُْخؤؾداُْيُنٌ تايبـُت بـُ غـُِضَتإ زضوغـت ئُنـُئ، يـُ غـً

 ُ ــ ــُئ، ي ٍَ        ئُن ــُ ــطزووَ يُط ــعا ن ــتُإ ئًُ ــىو ططَيبُغ ًَؿ ــاْطٌ ث ــإ، َ ــُ زَضَ ــُباضَت ب عين خــُضيهؽت، غ
نؤَجاًْايــُنٌ بــُضيتاٌْ بــؤ فــُسؼ نطزْــٌ زَضَــإ، غــُباضَت بــُ خــىاضزٌْ َــاوَ بُغــُض نــىو ئــُوَ يــُ  

ًَىَف ؾاًٖسٍ ئُوَٕ  ًًَُ، و ناوزَيطٍ تُْسضوغيت زَغيت بُغُضزا زَططئ، ئ ًٍَُُ ي نُ ؾىَيُٓنإ بٓهٍُ ئ
يُّ ؾُف َاْطُزا ظؤضتطئ زَضَـإ و ِضَيػـتىضاْت و خـىاضزٕ زَغـيت بُغـُضزا طـرياوَ، بـُاَلّ فًعًـُٕ وايـُ          
ٍَ، خــُضيهؽت نــُْس     ٌَ بهــط ًَسانــىوُْوٍَ ثــ ٌَ ث ًَيت َىختُبــُضَنافتإ يُغــُض غــٓىوض ئــُب َُغــُيٍُ نــىاي

ًَهٌ نـا         ًَؿهُوتىو بهـِطئ بـؤ غـُض غـٓىوضَنإ، غـُباضَت بـُ غـىئاي ٌَ ثـاضٍَ     دًٗاظَيهٌ ث ى )غـاالض( نـُ ئـَُي
ًَو و زوو غُز و ؾُغـت ًًَـاض غـااَلُْ تـُضخإ      ًَُُ ثاضٍَ ئًتًشازٍ بؤ زَضَإ تطيًؤْ ئًتًشازٍ نُْسَر ئ

ٍَ، غـاَيٌ   ف تـُضخإ نـطاوَ، يـُو تطيًـؤٕ و زوو غـُز و ؾُغـت ًًَـاضَ، زوو غـُز و          8118و  8111زَنط
ًَطاق ًَُـُ  ؾُغت ًًَاضٍ ٌٖ نىضزغتاُْ، بُاَلّ سهىَُتٌ ع ًَؿتإ ئ ٍَ، ئُوَف يُبُض ئُوَيُ ٖ ٌ بؤَإ زَنِط

ًَيت  ًَؿُناًْؿُإ ُْبىوٌْ نىاي ٌَ يُ ن ئًُهاًُْتٌ ئُوََإ ًُْ بتىاْؽت خؤَإ ئُو ططَيبُغتاُْ بهُئ، يُن
ًَػــتا      ًَُــُ يــُو ططَيبُغــتُ غــُضنُوتىو بــؽت ئــُتىاْؽت خؤَــإ ئــُّ ثــاضَ خــُضو بهــُئ، ئ نؤْرتؤَيــُ، نــُ ئ

ــسا يــ   ــُتٌ بُ  ــُ  51ُ سهىَ ــإ ي ــُفطوظَ يــُ       61% ي ــُ َ ــؽت ئُنــُٕ ن ًَساويػــتًُإ بــؤ زاب % ٍ 111% ث
ًَهٌ باؾـُ بـؤ وَظاضَتـٌ     ًًَُٓٓوَ ئُوَ زَعُ ًَساويػتًُإ بؤ زابؽت بهُٕ، بؤيُ ئُطُض بتىاْؽت ئُو ثاضَيُ ب ث

 تُْسضوغيت، غىثاؽ.
 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:

 يًصٍُْ ياغايٌ فُضَىو.
 ُضَيع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظَيٌ:ب

 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
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ًَؿًٓاض نطا ثُيىَْسٍ بُ زاضؾتُٓوٍَ َاززَنُيـُ ِضَنـاوٍ ئُواْـَُإ نـطزووَ، ِضَنـاوٍ َـُٖاٌَ        ٍَ ث ُْٖس
ًَهطايـُ، غـُباضَت      8وَظاضَتٌ تُْسضوغتًُإ نطزووَ، نـُ يـَُاززٍَ )   ( ٍ وَظاضَتـٌ تُْسضوغـيت ئاَـاشٍَ ث

ًَُـُف ثؿـتطريٍ يـُوَ            بُوٍَ نـُ ئُٖس  افُنـُ نـًُر خـؤٍ ياغـانُ ئُٖـساد زاَُظضاْـسٌْ غـٓسوقُ، بؤيـُ ئ
ًَتُ ئاَاصتُناٌْ زاَُظضاْسٌْ غٓسوم، غىثاؽ.  زَنُئ نُ بب

 بُِضَيع ز.اضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:
 فُضَىو.

 بُضَيع ز.ئاضاؽ سػؽت ستُىز: 
 بُضَيع غُضؤنٌ ثُضيَُإ.
ٍَ و زوايـٌ ِضَيُٓـايٌ يُغـُض       يُِضاغتًسا ْكىقٌ ق ًَىَيُنٌ َىختُقـُض زائُِضَيـصض ٍَ بُ ؾـ اْىٌْ نُ زائُِضَيصض

ًَتُوَ،  ًَٓ ًَهٌ ويكايٌ زَعُُ، يُو ساَيُتُ خؤٍ ئُب ٍَ، بُ ِضاٍ يًصُْنَُإ ُٖزَد غٓسوقُنُ ُٖزَف زَضئُنط
ًَٔ بؤ ناضٍ غٓسووقُنُ، غىثاؽ ًَ ًَ ٌَ ب  بُ ِضاٍ َٔ ِضَيُٓايٌ تط بُ د

 ضغالٕ بايع امساعًٌ/ غُضؤنٌ ثُضيَُإ:بُضَيع ز.ا
ًَطئ تا بُياٌْ. 11زاًْؿتين بُياٌْ غُعات  ًَـ ًْىَِضؤيُ، بُ خىاتإ زَغت ث  ٍ ث

 
 ز. اضغالٕ بايع امساعًٌ                  ز.سػٔ ستُس غىضَ                           غت التس عبساهلل                فط  
ًَططٍ غ                    ًَطٍ ثُضيَُاٌْ    غهطت    ثُضيَُاٌْغُضؤنٌ                 ُضؤنٌ ثُضيَُاٌْ      د

ًَطام                              نىضزغتإ – نىضزغتإ ًَطام                           نىضزغتإ – ع ًَطام - ع   ع
 
 
 

 ضاغت نطزُْوَ
 

ًَطغيت شَاضَ ) ًَصوو و الثُِضٍَ 2) (ٍ ثطؤتؤنؤيُنإ و يُ الثُض81َيُ ث (زا بُ َُٖيُ ضؤش و َ
 ثطؤتؤنؤَيُنإ تؤَاض نطاوَ و ضاغتُنٍُ وَى ئٍَُُ خىاضَوَيُ:

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ 26ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين ) -1  5ٍ  82/6/8118ؾُممُ –( خىيٌ غ
ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ 27ثطؤتؤنؤيٌ زاًْؿتين ) -8  129ٍ  84/6/8118يُى ؾُممُ  –( خىيٌ غ

ًًٌََُ َُٖيبصاضزٕ 28ًؿتين )ثطؤتؤنؤيٌ زاْ -2 ٍ  87/6/8118نىاض ؾُممُ  –( خىيٌ غ
811 
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